
 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  16التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الرابعةالدورة 
 2022 سبتمير  16إىل  12جنيف، من 

ن للجنة الرابعةقرارات الدورة   واألربعي 

ي 
 اعتمدتها اللجنةالت 
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 من جدول األعمال:  1قرار بشأن البند 

 افتتاح الدورة

 للرئيسة لما تبق  من الثنائية 
ً
ن نائبا ي كارينيو من الفلبي   . 2022/2023انتخبت اللجنة السيد فيليت 

 من جدول األعمال:  2قرار بشأن البند 

 اعتماد جدول األعمال

ي الوثيقة  ةالرئيس تقدم
ن
وع جدول األعمال الُمعّمم ف  كي ُيعتمد، وتم اعتماده.   WIPO/GRTKF/IC/44/1 Prov. 2مشر

 من جدول األعمال:  3قرار بشأن البند 

 اعتماد بعض المنظمات

المجتمعي لنساء الكونغو من السكان  منظمة العملبصفة مراقب مؤقت:  التالية المنظماتوافقت اللجنة باإلجماع عىل اعتماد 
ن  ي ساراغوروس؛ و األصليي 

ن
 . منظمة أمة غاريفونا ؛ و رابطة الشعوب األصلية ف

 من جدول األعمال:  4قرار بشأن البند 

 مشاركة الجماعات األصلية والمحلية

 
ً
ن ثبالو  أحاطت اللجنة علما  . WIPO/GRTKF/IC/44/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/44/3 يقتي 

عات لفائدة  ي صندوق الويبو للتب 
تها عىل اإلسهام فن

َّ
ن العام والخاص وحث ي القطاعي 

عت بشدة أعضاءها وجميع الهيئات المهتمة فن وشجَّ
 الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة. 

ح ي المجلس االستشاري للعمل بصفتهم الشخصية وانت السبعةانتخاب األعضاء  ةالرئيس تواقب 
خبتهم اللجنة التالية أسماؤهم فن

نكية:  اليا(؛ والسيد -االسيدة جو بالب  ي كوز آن دريسينس )مركز قانون الفنون بأسب 
(؛ والسيدفويت  ي لوسي مولينكي  ةونيو ماي )فيج 

ي كي دزول )الوكالة الدولية  )شبكة ليندا غوادالوب  ي )أوغندا(؛ والسيدة هب  (؛ والسيد موغارورا أالن نداج  ن معلومات السكان األصليي 
(؛ والسيد توماس ج. لصحاف ن و(.  ة السكان األصليي  و أوالزابال )بب  ن  ريتينغب  )ألمانيا(؛ والسيدة اليسون أنابيال أوركب 

،  ةرئيس توعّين ي
ي أحد اللجنة السيد يوناه سيليت    ةرئيس نائت 

ً
 للمجلس االستشاري.  اللجنة، رئيسا

 من جدول األعمال:  5قرار بشأن البند 

ي التقليديالمعارف التقليدية/أشكال 
ز
 التعبي  الثقاف

 WIPO/GRTKF/IC/44/4أعدت اللجنة، استنادا إىل الوثيقة 
ً
وع مواد آخر بعنوان "حماية ال ، نصا نسخة  -معارف التقليدية: مشر

لة )الميّشين 
ّ
 .Revالمعد

ً
 WIPO/GRTKF/IC/44/5إىل الوثيقة  ("، وأعدت، استنادا

ً
آخر بعنوان "حماية أشكال التعبب   ، نصا

وع مواد ا ي التقليدي: مشر
لة )الميّشين نسخة  -لثقافن

ّ
ي وردا بها .Revالمعد

ن المذكورين، بالصيغة الت  (". وقّررت اللجنة إحالة النصي 
ي 
ي هذا البند من جدول األعمال فن

ن واأل الخامسة، إىل دورتها 2022 سبتمب   16لدى اختتام النظر فن   ربعي 
ً
لواليتها للثنائية  طبقا

 . 2022امج عملها لعام وبرن 2023 -2022

 
ً
 WIPO/GRTKF/IC/44/8و WIPO/GRTKF/IC/44/7وWIPO/GRTKF/IC/44/6بالوثائق  وأحاطت اللجنة علما

 WIPO/GRTKF/IC/44/11و WIPO/GRTKF/IC/44/10و WIPO/GRTKF/IC/44/9و
 WIPO/GRTKF/IC/44/INF/7و WIPO/GRTKF/IC/44/13و WIPO/GRTKF/IC/44/12و
 ، وأجرت مناقشات بشأنها. WIPO/GRTKF/IC/44/INF/8و
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 من جدول األعمال:  6قرار بشأن البند 

اء مخّصص  إنشاء فريق )أفرقة( خير

ي 
اء مخّصص معتن م اجتماع لفريق خب 

ّ
ي التقليديوافقت اللجنة عىل أن ُينظ

ن
قبل انعقاد الدورة  بالمعارف التقليدية/أشكال التعبب  الثقاف

ن  تيب الخامسة واألربعي  باع الب 
ّ
ن ضمن البند  اتللجنة، بات ي الدورة السابعة والثالثي 

ن
فق عليه ف

ُ
من  6ذاتها مع ما يلزم من تبديل كما ات

بتوقيت  16:30إىل الساعة  9:00، من الساعة 2022ديسمب   4جدول األعمال. ووافقت اللجنة عىل أن ُيعقد االجتماع يوم األحد 
 جنيف. 

 من جدول األعمال:  7قرار بشأن البند 

 أية مسائل أخرى

ي إطار هذا البند. 
ن
 لم تجر أي مناقشات ف

 من جدول األعمال:  8قرار بشأن البند 

 اختتام الدورة

ي م 6و 5و 4و 3و 2و 1 اعتمدت اللجنة قراراتها بشأن البنود 
ن
 . 2022 سبتمب   16ن جدول األعمال ف

 ]نهاية الوثيقة[
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