
 

 
يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2023 سر ام 3 التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون ةسداسالالدورة 
اير  27جنيف، من   2023 سر ام 3إىل فير

ن للجنة ةسداسالقرارات الدورة   واألربعي 

ي 
 ةلجناعتمدتها الالت 

 

  



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/46/1 Prov. 2مشر

 من جدول األعمال:  3قرار بشأن البند 

 اعتماد بعض المنظمات

بصفة ( Fundación Empresas Indígenas) مؤسسة األعمال التجارية للشعوب األصليةوافقت اللجنة باإلجماع عىل اعتماد 
 . مراقب مؤقت

 من جدول األعمال:  4قرار بشأن البند 

 مشاركة الجماعات األصلية والمحلية

 
 
اء الشعوب األصلية حلقة عبتقرير  أحاطت اللجنة علما ي الوثيقة مل خبر

ن
 . WIPO/GRTKF/IC/46/INF/ 9عىل النحو الوارد ف

  أحاطت اللجنةوكذلك 
 
ن ب علما  . WIPO/GRTKF/IC/46/INF/4و WIPO/GRTKF/IC/46/3الوثيقتي 

ي صندوق 
ن
تها عىل اإلسهام ف

َّ
ن العام والخاص وحث ي القطاعي 

ن
عت بشدة أعضاءها وجميع الهيئات المهتمة ف عات لفائدة وشجَّ الويبو للتبر

 الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة. 

ح ي المجلس االستشاري للعمل بصفتهم الشخصية وانتخبتهم اللجنة السبعة  انتخاب األعضاء ةالرئيس تواقب 
التالية أسماؤهم فن

نكية:  ي باربا، ممثلة مركز قانون الفنون؛ السيد سيباستيان مولينا، رئيس قس بالب  ؛ السيدة بيتر م الملكية الفكرية، نائب وزارة التجارة، شيىلي
ي موغارورا، سكرتب  ثالث، البعثة الدائمة ألوغندا؛  ؛ السيد آالن نداجر ن ، ممثلة شبكة معلومات السكان األصليي  السيدة لوسي مولينكي

ي  السيد   كاخابر
ن (؛ السيد توماس رايتنجر، CAPAJل )اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة األنديز األوائ ، ممثلميدرادو بي 

اءات والعالمات التجارية، وزارة العدل الفيدرالية، ألمانيا؛ السيدة زكية الكبب  فاحصي  ي للبر
اءات، المكتب األلمابن اءات، قسم البر بر

اد ن ة أوىل، البعثة الدائمة إليرانهتاغب   . ، سكرتب 

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

 
 للمجلس االستشاري.  اللجنة، رئيسا

 من جدول األعمال:  5قرار بشأن البند 

ي التقليدي
ز
ي بالمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

اء المخصص المعنز  تقرير عن فريق الخير

 
 
ن البالتقرير الشفوي المقدم من  أحاطت اللجنة علما اكة  رئيسي  ي بالشر

اء المخصص المعتن بالمعارف التقليدية وأشكال التعبب  لفريق الخبر
ي كاكوزا. 

ي التقليدي، السيدة إدوينا لويس والسيد أنتوبن
 الثقافن

 من جدول األعمال:  6قرار بشأن البند 

ي التقليدي/ المعارف التقليدية
ز
 التعبي  الثقاف

 WIPO/GRTKF/IC/46/4أعدت اللجنة، استنادا إىل الوثيقة 
 
وع مواد آخر بعنوان "حماية ال ، نصا نسخة  -معارف التقليدية: مشر

لة )الميّشين 
ّ
 .Revالمعد

 
 WIPO/GRTKF/IC/46/5إىل الوثيقة  ("، وأعدت، استنادا

 
آخر بعنوان "حماية أشكال التعبب   ، نصا

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

ّ
ن المذكورين، .Revالمعد ي وردا بها (". وقّررت اللجنة إحالة النصي 

بالصيغة الت 
ي 
ي هذا البند من جدول األعمال فن

ن واأل ةبعساال، إىل دورتها 2023 سر ام 3 لدى اختتام النظر فن   ربعي 
 
لواليتها للثنائية  طبقا

 . 2023وبرنامج عملها لعام  2023 -2022

 
 
 WIPO/GRTKF/IC/46/8و WIPO/GRTKF/IC/46/7وWIPO/GRTKF/IC/46/6بالوثائق  وأحاطت اللجنة علما

 WIPO/GRTKF/IC/46/11و WIPO/GRTKF/IC/46/10و WIPO/GRTKF/IC/46/9و
 WIPO/GRTKF/IC/46/14و WIPO/GRTKF/IC/46/13و WIPO/GRTKF/IC/46/12و
 ، وأجرت مناقشات بشأنها. WIPO/GRTKF/IC/46/INF/8و WIPO/GRTKF/IC/46/INF/7و
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 من جدول األعمال:  7قرار بشأن البند 

 أية مسائل أخرى

ي إطار هذا البند.  لم تجر 
ن
 أي مناقشات ف

 من جدول األعمال:  8قرار بشأن البند 

 اختتام الدورة

ي م 6و 5و 4و 3و 2 اعتمدت اللجنة قراراتها بشأن البنود 
ن
 . 2023 سر ام 3ن جدول األعمال ف

 ]نهاية الوثيقة[


