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WIPO (Verdensorganisasjonen for 
immaterialrett) etablerte komitéen 
IGC (Intergovernmental Committee 
on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge and 
Folklore – Den mellomstatlige komité) 
i 2000, og tilrettela for medlemsland i 
WIPO og observatører for å diskutere 
og å ta opp immaterialrettslige 
saker som oppstår i sammenheng 
med tilgang til genetiske ressurser 
og deling av gevinster av dem, så 
vel som beskyttelsen av tradisjonell 
kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk. 
WIPOs medlemsland har siden 2009 
forhandlet om internasjonale juridiske 
instrumenter som vil kunne sikre 
en balansert og effektiv beskyttelse 
av genetiske ressurser, tradisjonell 
kunnskap og tradisjonelle kulturuttrykk.
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Deltakelse i IGC er åpent for alle land som er medlemmer av WIPO 
og for mellomstatlige organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner 
(NGOer) som er faste observatører ved WIPO eller som er spesielt 
akkreditert til IGC. Beslutninger om akkreditering gjøres av WIPOs 
medlemsland i begynnelsen av hver IGC-konferanse.

Organisasjoner som anmoder om akkreditering som observatører 
ved IGC må fylle ut et akkrediteringsskjema som er tilgjengelig på 
WIPOs nettsted og sende det til WIPO, som må motta utfylt skjema 
minst 60 dager før en IGC-konferanse.

Akkrediterte observatører kan delta på IGC-konferanser, delta i IGCs 
arbeid og gi uttrykk for sine meninger i henhold til WIPOs felles 
regler for saksgang.

Akkrediterte observatører til IGC inkluderer mange representanter 
for urfolk og lokalsamfunn. Urfolk og lokalsamfunn har i særlig 
grad behov for å delta, uttrykke sine meninger og bli hørt i IGCs 
beslutningsprosesser, i henhold til FNs erklæring om urfolks 
rettigheter (UNDRIP) fra 2007, ettersom utfallet av forhandlinger 
i IGC vil påvirke deres rettigheter.

Deltakelse i IGC

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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For å forsterke og støtte urfolks og lokalsamfunns deltakelse 
i IGCs arbeid, ble det etablert et frivillighetsfond for representanter 
for akkrediterte observatører som representerer urfolk 
eller lokalsamfunn i 2005. Bare allerede akkrediterte NGOer 
som representerer urfolk eller lokalsamfunn kan nominere 
representanter til WIPOs frivillighetsfond for finansiering.

Finn ut mer

For mer informasjon om WIPO IGC, vennligst gå til:  
https://www.wipo.int/tk/en/igc/.

For mer informasjon om urfolks deltakelse i forhandlinger ved WIPO 
IGC, vennligst gå til: https://www.wipo.int/tk/en/engagement.html.

For jevnlige nyheter og ressurser om immaterialrett og tradisjonell 
kunnskap, tradisjonelle kulturuttrykk og genetiske ressurser, 
så vel som oppdateringer fra IGC, vennligst abonnér på vårt 
nyhetsblad: https://www3.wipo.int/newsletters/en/#tk_updates

WIPOs frivillighetsfond

https://www.wipo.int/tk/en/igc/
https://www.wipo.int/tk/en/engagement.html
https://www3.wipo.int/newsletters/en/#tk_updates
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