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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الثانية الدورة

ىل نومفرب  28جنيف، من   2016 ديسمرب 2اإ
 
 

 للجنة ثالثنيالو الثانيةقرارات الدورة 

متدهتا اللجنة  اليت اع
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 :من جدول الأعامل 2قرار بشأأن البند 

 اعامتد جدول الأعامل

 .يك يُعمتد، ومت اعامتده .WIPO/GRTKF/IC/32/1 Prov. 2 قدم الرئيس مرشوع جدول الأعامل املُعّمم يف الوثيقة

 :من جدول الأعامل 3قرار بشأأن البند 

 الثالثنياحلادية و اعامتد تقرير ادلورة 

، يك يُعمتد( WIPO/GRTKF/IC/31/10 Prov. 2 للجنة )الوثيقةاحلادية والثالثني دلورة اتقرير قدم الرئيس مرشوع 
 ومت اعامتده.

 :من جدول الأعامل 4قرار بشأأن البند 

 اعامتد بعض املنظامت

 WIPO/GRTKF/IC/32/2 ترد أأسامؤها يف مرفق الوثيقةالثالث اليت نظامت امل وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد 
مجعية الهنوض بنساء الشعوب الأصلية و ؛ (ACSK) خنشةلمجعية الثقافة والعلوم يف بصفة مراقب مؤقت، ويه اكلتايل: 

 .(IWAالرابطة العاملية للشعوب الأصلية ) ؛ و(ADFACالكونغو ) يف

 :من جدول الأعامل 5قرار بشأأن البند 

 (2016نومفرب  25و 24)ف التقليدية واملعار ندوة امللكية الفكرية تقرير عن 

أأحاطت اللجنة علام ابلتقارير الشفهية اليت قدهما املقّررون التالية أأسامؤمه: الس يد رينادل فيار، مستشار، البعثة ادلامئة 
 لسويرسا دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف؛ والس يد فيصل عالق، سكرتري أأول، البعثة ادلامئة

للجمهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية دلى مكتب الأمم املتحدة يف جنيف وسائر املنظامت ادلولية يف سويرسا؛ 
أأوزاان برياانندا، وزيرة وانئبة املمثل ادلامئ، البعثة ادلامئة لتايلند دلى منظمة التجارة العاملية؛ والس يدة ماراي ديل  والس يدة

سكوابر ابوتيس تا، مست   شارة، البعثة ادلامئة للمكس يك دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف.بيالر اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/32/INF/9وأأحاطت اللجنة علام كذكل ابلوثيقة 

 من جدول الأعامل: 6قرار بشأأن البند 

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية

 WIPO/GRTKF/IC/32/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/32/3أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق 
 .WIPO/GRTKF/IC/32/INF/6و

وجّشعت اللجنة بشّدة أأعضاءها ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحثهّتا عىل الإسهام يف صندوق الويبو 
 للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.
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التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة  الامثنيةواقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء 
ي  كروس ل الس يد رودريغو دي، سويرسا؛ و للجنة ادلولية لهنود الأمريكتنياالس يد رويج شو، ممثل  ابلزتكية: ، الغوناإ

كوادور؛ و  ممثل ميوموف، سكرتري اثن، البعثة امنظمة نداء الأرض، اإ  دلامئة لطاجيكس تان، جنيف؛الس يد ابرفزي اإ
ممثةل صندوق حقوق الأمريكيني الأصليني، الولايت املتحدة الأمريكية؛ ميلودي لني ماكوي،  والس يدة
اكرلو ماراي مارينغي، ملحق معين ابمللكية ؛ والس يد مادلواندو، سكرترية اثلثة، البعثة ادلامئة لإكوادور، جنيف نوس تا والس يدة

والس يدة بويبيلو سيتويل، سكرترية أأوىل )التجارة(، البعثة ادلامئة  عثة ادلامئة للكريس الرسويل، جنيف؛الفكرية والتجارة، الب 
 لبوتسواان، جنيف؛ والس يد أأرنيل اتلزيايون، سكرتري أأول وقنصل، البعثة ادلامئة للفلبني، جنيف.

 للمجلس الاستشاري. ارئيس ،انئب رئيس اللجنة ،السفري روبرتو ماتيوس مياكئيل تيين رئيس اللجنة وعنّي 

 :من جدول الأعامل 7قرار بشأأن البند 

 املعارف التقليدية

ىل الوثيقة حامية املعارف التقليدية: مرشوع "نصا أ خر بعنوان ، WIPO/GRTKF/IC/32/4 أأعّدت اللجنة، استنادا اإ
حاةل ذكل النص، ابلصيغة اليت ورد هبا يف اختتام اللجنة وقّررت (". Rev.2الثانية ) النسخة املعّدةل –مواد  النظر يف اإ

ىل دورهتا 2016 ديسمرب 2البند من جدول الأعامل يف  هذا وبرانمج  2017-2016 والثالثني طبقا لوليهتا للثنائية الرابعة، اإ
 .WO/GA/47/19 ، كام جاء يف الوثيقة2017 معلها لعام

 WIPO/GRTKF/IC/32/6و WIPO/GRTKF/IC/32/5 وأأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
 WIPO/GRTKF/IC/32/9و WIPO/GRTKF/IC/32/8وWIPO/GRTKF/IC/32/7و
، WIPO/GRTKF/IC/32/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/32/INF/7و WIPO/GRTKF/IC/32/10و

 وأأجرت مناقشات بشأأهنا.

 :من جدول الأعامل 8قرار بشأأن البند 

 أأية مسائل أأخرى

طار هذا البند.مل ُُتر أأية مناقشات يف   اإ

 :من جدول الأعامل 9قرار بشأأن البند 

 اختتام ادلورة

عداد 2016 ديسمرب 2من جدول الأعامل يف  7و 6و 5و 4و 3و 2 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود . واتفقت عىل اإ
يف يل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه مرشوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأد

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف 2017 يناير 27أأجل أأقصاه  . وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة اإ
م الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل   القادمةاللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة يف  املشاركنيمرشوع التقرير قبل أأن تعمَّ

 للجنة.

 [هناية الوثيقة]


