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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 14 :ديسمرب 2018

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفولكلور

الدورة الثامنة والثالثون

جنيف ،من  10إىل  14ديسمرب 2018
قرارات الدورة الثامنة والثالثني للجنة

اليت اع متدهتا اللجنة
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قرار بشأن البند  2من جدول األعامل
اعامتد جدول األعامل
قدم الرئيس مرشوع جدول األعامل املُع ّمم يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/38/1 Prov. 3يك يُعمتد ،ومت اعامتده.

قرار بشأن البند  3من جدول األعامل
اعامتد تقرير ادلورة السادسة والثالثني
قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة السادسة والثالثني للجنة (  )WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2يك يُعمتد،
ومت اعامتده.

قرار بشأن البند  4من جدول األعامل
اعامتد تقرير ادلورة السابعة والثالثني
قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثني للجنة (  )WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov. 2يك يُعمتد،
ومت اعامتده.

قرار بشأن البند  5من جدول األعامل:
اعامتد بعض املنظامت
وافقت اللجنة ابإلجامع عىل اعامتد املنظامت الثالث التالية بصفة مراقب مؤقت ويه اكلتايل :مجعية ادلفاع عن حقوق
املرىض العقليني ()A.D.D.M.M؛ ومجعية الهنوض حبقوق اإلنسان والتمنية ()APDHD؛ ومؤسسة وااكتو.

قرار بشأن البند  6من جدول األعامل:
مشاركة امجلاعات األصلية واحمللية
أحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/38/3 Rev.وWIPO/GRTKF/IC/38/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6
وجشّعت اللجنة بشدّة أعضاءها ومجيع الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحث ّهتا عىل اإلسهام يف صندوق الويبو
للتربعات لفائدة امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة.
وذكّرت اللجنة ابلقرارات الصادرة عن امجلعية العامة للويبو يف دورهتا امخلسني ،و ّ
جشعت أعضاءها أيضا عىل النظر
يف ترتيبات بديةل أخرى للمتويل.
واقرتح الرئيس انتخاب األعضاء الامثنية التالية أسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة
ابلزتكية :الس يد كامل بن كورمني ،مساعد مدير عام ،إدارة الشؤون التقنية والعلوم والتكنولوجيا ،هيئة امللكية الفكرية مبالزياي
( ،)MyIPOوزارة التجارة احمللية وشؤون املس هتلكني ،مالزياي؛ والس يد كعباج كوندي تشوك ،ممثل عن مركز ادلراسات
املتعددة التخصصات  -أميارا ،بوليفيا (دوةل – املتعددة القوميات)؛ والس يدة جون لوريزنو ،ممثةل عن جملس معاهدة الهنود
ادلولية ،الوالايت املتحدة األمريكية؛ والس يدة ابوال مورينو التوري ،مستشارة ،مديرية الشؤون الاقتصادية والاجامتعية
والبيئية ،وزارة الشؤون اخلارجية ،كولومبيا؛ والس يدة سوزان نوي ،ممثةل عن صندوق حقوق األمريكيني األصليني،
الوالايت املتحدة األمريكية؛ والس يدة شومياكزي ابنغو ،خبرية ،وزارة العلوم والتكنولوجيا ،جنوب أفريقيا؛
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والس يدة ريناات ريناكوسكيني ،مستشارة ،البعثة ادلامئة لليتوانيا ،جنيف؛ والس يدة أوريليا شولزت ،مستشارة ،إدارة الس ياسة
العامة والشؤون ادلولية ،مكتب حق املؤلف ،الوالايت املتحدة األمريكية.
وعني رئيس اللجنة الس يد فزيال شريي س يدهارات ،انئب رئيس اللجنة ،رئيسا للمجلس الاستشاري.
ّ

قرار بشأن البند  7من جدول األعامل:
تقرير فريق اخلرباء اخملصص املعين ابملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
املشاركني يف رئاسة فريق اخلرباء اخملصص املعين ابملعارف التقليدية
أحاطت اللجنة علام ابلتقريرين الشفهيني املقدمني من
ن
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وهام الس يدة ماريس يال أوما (مستشارة يف جمال امللكية الفكرية ،كينيا)

والس يد مايلك شابريو (مستشار رئييس ،مكتب الس ياسات والشؤون ادلولية ،مكتب الوالايت املتحدة األمريكية للرباءات
والعالمات التجارية).

قرار بشأن البند  8من جدول األعامل:
املعارف التقليدية/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي
أعدت اللجنة ،استنادا إىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/38/4نصا آخر بعنوان "حامية املعارف التقليدية:
مرشوع مواد  -النسخة املعدّةل الثانية ( ،")Rev. 2وأعدت ،استنادا إىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/38/5نصا
وقررت اللجنة إحاةل
آخر بعنوان "حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي :مرشوع مواد  -النسخة املعدّةل الثانية (ّ .")Rev. 2
النصني املذكورين ،ابلصيغة اليت وردا هبا دلى اختتام النظر يف هذا البند من جدول األعامل يف  14ديسمرب  ،2018إىل
دورهتا التاسعة والثالثني طبقا لواليهتا للثنائية  2019-2018وبرانمج معلها لعام  ،2018عىل النحو الوارد
يف الوثيقة .WO/GA/49/21
وأحاطت اللجنة علام ابلواثئق  WIPO/GRTKF/IC/38/6وWIPO/GRTKF/IC/38/7
و WIPO/GRTKF/IC/38/8و WIPO/GRTKF/IC/38/9وWIPO/GRTKF/IC/38/10
و WIPO/GRTKF/IC/38/11و WIPO/GRTKF/IC/38/12وWIPO/GRTKF/IC/38/13
و WIPO/GRTKF/IC/38/14و WIPO/GRTKF/IC/38/15و،WIPO/GRTKF/IC/38/INF/7
وأجرت مناقشات بشأهنا.
واتفقت اللجنة عىل أن يُ ّنظم اجامتع لفريق خرباء خمصص معين ابملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قبل
ادلورة التاسعة والثالثني للجنة عوضا عن قبل ادلورة األربعني للجنة ،ابتباع الرتتيبات ذاهتا اليت اتفقت علهيا اللجنة يف
دورهتا السابعة والثالثني مضن البند  6من جدول األعامل ،مع ما يلزم من تبديل .وبناء عليه ،اتفقت اللجنة عىل أن يُعقد
ذكل الاجامتع يوم األحد املوافق  17مارس  2019يف املقر الرئييس للويبو جبنيف ،يف القاعة  NB 0.107من الساعة 9.00
إىل الساعة .16.30

قرار بشأن البند  9من جدول األعامل:
أية مسائل أخرى
مل ُُتر أية مناقشات يف إطار هذا البند.
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قرار بشأن البند  10من جدول األعامل:
اختتام ادلورة
اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأن البنود  2و 3و 4و 5و 6و 7و 8من جدول األعامل يف  14ديسمرب  .2018واتفقت عىل إعداد
مرشوع تقرير كتايب حيتوي عىل نصوص هذه القرارات املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أديل هبا أمام اللجنة ،وتعمميه يف
أجل أقصاه  15فرباير  .2019وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة إىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف
مرشوع التقرير قبل أن تع َّمم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل املشاركني يف اللجنة الحقا العامتدها يف ادلورة التاسعة
والثالثني للجنة.
[هناية الوثيقة]

