
 

 
يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2022سمير دي 9التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون ةخامسالالدورة 
 2022 مير ديس 9إىل  5جنيف، من 

ن للجنة ةخامسالقرارات الدورة   واألربعي 

ي 
 اللجنة تها دماعتالت 

 

  



2 
 
 

 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/45/1 Prov. 2مشر

 جدول األعمال: من  3قرار بشأن البند 

 اعتماد بعض المنظمات

 
 
 أن ووافقت عىل  WIPO/GRTKF/IC/45/2بالوثيقة  أحاطت اللجنة علما

ّ
بصفة عتمدة ث قائمة المنظمات غي  الحكومية المتحد

ي اللجنة. 
ن
 مراقب مؤقت ف

 من جدول األعمال:  4قرار بشأن البند 

 مشاركة الجماعات األصلية والمحلية

 
 
ن ثبالو  أحاطت اللجنة علما  . WIPO/GRTKF/IC/45/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/45/3 يقتي 

عات لفائدة  ي صندوق الويبو للتير
ن
تها عىل اإلسهام ف

َّ
ن العام والخاص وحث ي القطاعي 

ن
عت بشدة أعضاءها وجميع الهيئات المهتمة ف وشجَّ

 الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة. 

ح ي المجلس االستشاري للعمل بصفتهم الشخصية وانتخبتهم اللجنة  ةثمانيالانتخاب األعضاء  ةالرئيس تواقي 
التالية أسماؤهم فن

نكية:  ي شعبة القانون الدولي ومكتب  بالي 
 النائب العام ووزارة العدل،السيدة كاثرين بونياسي كهوريا، مستشارة قانونية حكومية رئيسية فن

ي كوزونيو ماي
؛ السيد سيباستيان مولينا نيكول، رئيس قسم الملكية سكرتي  أول، الب ،جمهورية كينيا؛ السيد فويت  ي عثة الدائمة لفيجر

؛ السيدة سونيا باتريشيا مورسيا روا، ممثلة مالوكا الدولية؛ السيد موس عثمان  الفكرية، وكيل الوزارة للشؤون االقتصادية الدولية، شيىلي
اءات، توماس (؛ السيد MBOSCUDA) ندامبا، ممثل رابطة التنمية االجتماعية والثقافية لشعب المبورورو  ، كبي  فاحصي الير ريتينغي 

ل، ممثل  اءات والعالمات التجارية، وزارة العدل االتحادية، ألمانيا؛ السيد جيسون سي  ي للير
اءات، المكتب األلمانن صندوق عن شعبة الير
ن ) ن األصليي  ي الصندوق ( ومستشار NARFحقوق األمريكيي 

ئيس قسم الشؤون الدولية، مكتب الملكية إميل زاتكولياك، ر ؛ والسيد فن
 . لجمهورية سلوفاكيا، سلوفاكيا  الصناعية

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

 
 للمجلس االستشاري.  اللجنة، رئيسا

 من جدول األعمال:  5قرار بشأن البند 

ي بالمعارف التقليدية وأ
اء المخصص المعنز ي التقليديتقرير عن فريق الخير

ز
 شكال التعبي  الثقاف

 
 
ن البالتقرير الشفوي المقدم من  أحاطت اللجنة علما اكة  رئيسي  ي بالمعارف التقليدية وأشكال التعبي  بالشر

اء المخصص المعتن لفريق الخير
ي كاكوزا. 

ي التقليدي، السيدة إدوينا لويس والسيد أنتونن
 الثقافن

تحديث وتبسيط بعض الوثائق من السنوات األول للجنة المعارف بشأن ، لجنة المعارفل 46الدورة قبل ، طلبت اللجنة من األمانةو 
ن المعايي  الدنيا  ياتنهجممواضيع مثل الحقوق وال ن الصكوك الوطنية والدولية، واالختالفات بي  ، والتفاعل بي  القائمة عىل التدابي 
 . لصكوك الدوليةل طبيعة القانونيةبشأن الوالقصوى، والخيارات 

 من جدول األعمال:  6قرار بشأن البند 

ي التقليدي/ المعارف التقليدية
ز
 التعبي  الثقاف

 WIPO/GRTKF/IC/45/4أعدت اللجنة، استنادا إل الوثيقة 
 
وع مواد آخر بعنوان "حماية ال ، نصا نسخة  -معارف التقليدية: مشر

لة )الميّشين 
ّ
 .Revالمعد

 
 WIPO/GRTKF/IC/45/5إل الوثيقة  ("، وأعدت، استنادا

 
آخر بعنوان "حماية أشكال التعبي   ، 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 ةسادسال، إل دورتها 2022 سمير دي 9لدى اختتام النظر فن   ربعي 
 
لواليتها للثنائية  طبقا

 . 2022وبرنامج عملها لعام  2023 -2022
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 WIPO/GRTKF/IC/45/8و WIPO/GRTKF/IC/45/7وWIPO/GRTKF/IC/45/6بالوثائق  وأحاطت اللجنة علما

 WIPO/GRTKF/IC/45/11و WIPO/GRTKF/IC/45/10و WIPO/GRTKF/IC/45/9و
 WIPO/GRTKF/IC/45/INF/7و WIPO/GRTKF/IC/45/13و WIPO/GRTKF/IC/45/12و
 ، وأجرت مناقشات بشأنها. WIPO/GRTKF/IC/45/INF/8و

 من جدول األعمال:  7قرار بشأن البند 

اء مخّصص  إنشاء فريق )أفرقة( خير

ي 
اء مخّصص معتن م اجتماع لفريق خير

ّ
ي التقليديوافقت اللجنة عىل أن ُينظ

ن
قبل انعقاد الدورة  بالمعارف التقليدية/أشكال التعبي  الثقاف

تيبادسالس باع الي 
ّ
ن للجنة، بات ن ضمن البند  اتة واألربعي  ي الدورة السابعة والثالثي 

ن
فق عليه ف

ُ
من  6ذاتها مع ما يلزم من تبديل كما ات

اير  26جدول األعمال. ووافقت اللجنة عىل أن ُيعقد االجتماع يوم األحد   16:30إل الساعة  9:00، من الساعة 2023فير
 جنيف.  وقيتبت

 من جدول األعمال:  8قرار بشأن البند 

 أية مسائل أخرى

ي إطار هذا البند. 
ن
 لم تجر أي مناقشات ف

 من جدول األعمال:  9قرار بشأن البند 

 اختتام الدورة

ي م 7و 6و 5و 4و 3و 2 اعتمدت اللجنة قراراتها بشأن البنود 
 . 2022 سمير دي 9ن جدول األعمال فن

 ]نهاية الوثيقة[


