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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرون والثالثةالدورة 

 2013  فرباير8 إىل 4جنيف، من 
 
 

 باملعارف التقليدية وأشكال  اخلاصويبواملصادر املتاحة على موقع ال
  التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

 من إعداد األمانةثويقة 

نة ا .1 ية ادلوية للجدعت ا لحلكو يدية والفوللكورم ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن نة  ("مللكملع للجا
ية ادلوية لاحلكو رشين ، يف ")م ية ثاألمانة إىل إعداد ويقة ، 2012  فرباير22  إىل14  الفرتة منيفعقدت اليت لعدورهتا ا مإعال

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بو اخلاص ابملعارف ا تاحة عىل موقع الو تضاب املصادر ا ثتصف اب تقل ل تع تقل ي لمل ل ل  ق
بو(" يديةيموقع الو ب")لتقل اخلاص ابملعارف ا شاركة املرا ق هبدف دمع  هام  القرار أحد القرارات ذكلواكن .  وتعزيزها1معلني يف 

شأن  شة  نا بعا  باليت اختذت  ق مل شأن "ت برشوع دراسة  ية مشاركةم ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بني يف معل ا مللك املرا م نق ل ملعللج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا  ).WIPO/GRTKF/IC/20/7 ثالويقةانظر  (" ملخص معيل:لث

باومعال بذكل القرار  .2 تاحة وأوردته مقتضأعدت األمانة وصفا  ساعد هذه الويقة .ثهذه الويقة رفق ميفمل للموارد ا ث و ست
ي شاركني يف ماإلعال نةمعلملة ا ية ادلويةللج ا ل احلكو شاركون سـامي ، والم بون وا ملاملرا شلك أفضل اجلدد، عىل ق تفادة  بالا من سـ

تاحة يديةعىلفعال  ملاملواد ا بو اخلاص ابملعارف ا تقل موقع الو  .لي

ية ادلوية وفضال عن ذكل أحاطت  .3 نة احلكو لا رشينعلام يفمللج بو  موقعمسـتقةل يف صفحة ّبأن مثة  لع دورهتا ا يالو
يدية يصا لتقلاخلاص ابملعارف ا خص مصمت  ّ هاماتللتعليقات والاقرتاحات وُ بني، ساإل  مبا يف ذكلق واألوراق املقدمة من املرا

تفاوا نصوص ا شأن ا ياغة  لقرتاحات ا ل ب ناوها لص لية وأوراق العمل األخرى اليت  تت ية ادلوية ض نة احلكو لا عىل ادلول ُوتعرض مللج
نظر فهيا سامهة يف . للاألعضاء  بني عىل ا يع املرا ية ادلوية من األمانة  نة احلكو بت ا ملو شج ل للج قطل اخملصصة  الصفحة تكلتم
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باه ادلولتعليقاهتم واسرتعاء نةتكلل األعضاء إىل نت ا بل لك دورة من دورات ا يقات  للج ا قتعل شجع . 2ل توناء عىل ذكل  ب
بني عىل األمانة، بوسائل عدة،  هامقاملرا يقاهتم وساإل متدون (املذكورة واد أخرى يف الصفحة مببتعل  بون ا ملعميكن أن يرسل املرا ق

هاماهتم تايلسإ نوان ا ل إىل األمانة عىل ا باه ادلول األعضاء إىل أن) int.wipo@grtkf :لع ّوتلفت ا ية  الصفحة نت متاحة ناإللكرتو
نوان تايللععىل ا إعداد حىت اترخي  ُ ومل يقدم،.>html.ngopapers/ngo/igc/en/tk/int.wipo.www://http< :ل ا
هامسوى  ثهذه الويقة، بأحد املمن واحد جديد  سإ نذ انعقاد ادلورة نيقرا يةم  ثا نا نةل رشين  للج وا  3.لع

رشين ك .4 ية ادلوية يف دورهتا ا نة احلكو بت ا لعام  ل للج بو اخملصص "من األمانة مطل نفاذ إىل موقع الو يسني إماكية ا ل ن حت
بري ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تعللمعارف ا ث لتقل يدل ثقايف ا تقل ا نظمي موقعّومن مث ". يلل بو تجيري إعادة  اخلاص ابملعارف ي الو

يدية  يهلتقلا نفاذ إ سني إماكية ا لبغرض  ل ن ية ادلوية . حت نة احلكو رشين  بل انعقاد ادلورة الرابعة وا لوإذا رش املوقع اجلديد  مللج لعق ُن
بثويقة أخرى إعداد  فسيمت ها علهيا و هذه الويقة لعر تمماثةل  ض سل ية املوقع اجلديدةتكل لورث بن الويقة  تضاء،ث سب الا ق،   ح

تلف ، إن وجدت،والروابط اجلديدة  .املصادرخم إىل 

نة  .5 ية ادلوية للجإن ا لاحلكو مدعوة إىل م
هاذه اإلحاطة علام هب فقالويقة ومر  .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
بو املصادر تاحة عىل موقع الو ي ا يدية وأشاكل امل تاخلاص ابملعارف ا لتقل يةل يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثبري ا تقل ل  لع

تاحة عىل املصادرتغطي  يديةمل ا بو اخلاص ابملعارف ا تقلموقع الو ية ادلوية )en/tk/int.wipo.www://http/ (1لي نة احلكو لا ، مللج
رش تدابري ا ية أو ا ية والقوانني ا لتواملعلومات األسا ل ن شطة ملعسـ نية، وأ بري تكوين الكفاءات يع يدية وأشاكل ا تعلقة ابملعارف ا تعا تقل لمل ل

بار ية، واأل يدي واملوارد الورا ثقايف ا خا ث تقل  .لل

ية ادلوية نة احلكو لا  مللج

بو  ية ملوقع الو يتقدم من خالل الصفحة الر يديةئيسـ  :روابط إىل) en/tk/int.wipo.www://http/ (لتقلاخلاص ابملعارف ا

ية ادلوية � نة احلكو لوالية ا  :2013-2012 للفرتة مللج
pdf.2011_mbliesasse_decision/pdf/documents/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

ية ادلوية لعام � نة احلكو لبرانمج معل ا ب2013 مللج يات ادلول األعضاء يف الو ي كام قررته  مجع  :وّ
gadecision_2013_workprogram_igc/pdf/documents/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http

pdf.en_ 
ية ادلوية جدول توارخيآخر � نة احلكو ل ا  :2013 لعام مللج

pdf.decision_ga_-_2013_program_work_igc/pdf/documents/en/tk/int.wipo.www://http 

ية ادلوية � نة احلكو ية موجزة عن ا لمعلومات أسا للج  html.briefs/en/tk/tin.wipo.www://http :مسـ

ية ادلوية"توشلك  نة احلكو لصفحة ا تقةل" مللج أمه مصدر للمعلومات ) html.index/igc/en/tk/int.wipo.www://http( ملسـا
ية  بة لتفصيلا لاب ية ادلوية، مبن فهيم املرالنسـ نة احلكو لشاركني يف ا للج بارشة إىل. قبونملم يح روابط  مو  :تت

ية ادلوية  نة احلكو شار إلهيا يف والية ا رشوعات واثئق العمل ا لآخر  للج ممل ية("م تفاو نصوص ا ضا ل  "):ل

يدي � ثقايف ا بري ا تقلشأن أشاكل ا ل تع لب  :ل

facilitators_ref_22_ic_grtkf_wipo/22_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http

pdf.text_ 

يدية � تقلشأن املعارف ا  :لب

facilitators_ref_21_ic_grtkf_wipo/21_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http

pdf.text_ 

ية � ثشأن املوارد الورا  :ب

doc.4_23_ic_grtkf_wipo/23_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http 

شأن القوامئ الاكمةل  تاحة  بللواثئق ا ية ادلويةمل نة احلكو رشين  ثة وا ثا لادلورة ا للج ل مل : لع
27423=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

نذ  ية ادلوية  نة احلكو مالقوامئ الاكمةل لواثئق ا لم شاهئاللج توبرنإ  :2000 ك يف أ
110=id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http 

                                                 

ترصات يف هناية هذا املرفق 1 خمليجد القارئ قامئة اب  .سـ
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تعلقة ابدلالقوامئ الاكمةل للواثئق ثالث لوراتمل ا نةل ا  :2011و 2010  عايم اليت عقدت يفللجلفريق العامل ما بني دورات ا

يدي � ثقايف ا بري ا تقلشأن أشاكل ا ل تع لب  :ل
20443=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

يدية � تقلشأن املعارف ا  id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http=19982 :لب

ية � ثشأن املوارد الورا  id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http=19982 :ب

نةتارةخمومصادر واثئق  تواصةل لعمل ا ية خاصة و ية ادلوية ذات أ نة احلكو للج خاصة اب مه ل مللج  :م

يدية � يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تعلقة حبامية أشاكل ا ية ا تقلقامئة القضااي الر تقل ل تع مل لسـ ل ل  :ئي

html.issues/igc/en/tk/int.wipo.www://http 

يدية بشأن مرشوعات أحاكم  � يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا تقل ل لتع ل رشوع ل متكل غري ا ملمن ا ل
تخدا  :مسـوسوء الا

html.provisions_draft/provisions_draft/consultations/en/tk/int.wipo.www://http 

ثغرات القامئة يف جمال  � ليل ا يديةحتل يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا تقل ل لتع ل  :ل

html.analyses-gap/igc/en/tk/int.wipo.www://http 

شاورية حمفو � سارات ا تظات ا ية ادلويةلمل لنة احلكو   :مللج

html.archive/consultations/en/tk/int.wipo.www://http 

ثقايف مرسد � بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اخلاصة اب ل املصطلحات الر تع تقل ث لسـ ل مللكي ئ
يدي  :لتقلا

pdf.8_inf_23_ic_grtkf_wipo/23_ic_rtkfg_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http 

بني، مبا يف ذكلصفحات شاركة املرا ية حمددة خاصة  ق إلكرتو مب  :ن

متدة � نظامت ا ملعية الاعامتد وقامئة ا مل  :معل

html.accreditation/igc/en/tk/int.wipo.www://http 

ية ادلويةصند � نة احلكو ية يف معل ا ية وا شاركة امجلاعات األ هل  تربعات اذلي  بو  لوق الو للج حملل صل م لل مي  : يس

html.index/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http 

نابرمنابر  � تضمن العروض املقدمة من أعضاء ا ية اليت  ية وا ملثيل امجلاعات األ ت حملل صل  :مم

html.index/com_loc_ind/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http 

تقةل خمص � هاماهتمصة القرتاحات املمسـصفحة  بني وإ سرا همق  :ئق وواث

html.ngopapers/ngo/igc/en/tk/int.wipo.www://http 

نة � رشين  نذ ادلورة ا بني  شاركة املرا شأن  للجدراسات وقرارات  م لعب م  :ق

سا � تحضريية اليت أفضت إىل وضع ا يقات ا للمية ا ل تعل شاركة لمعل شأن  رشوع دراسة  ية عىل  مت الهنا ب مئ
ية ادلوية  نة احلكو بني يف معل ا لاملرا مللج نةُعرضق رشين  للج خالل ادلورة ا  :لع

html.participation_observer/en/tk/int.wipo.www://http 

شأن ادلمرشوع  � نة براسة  بني يف معل ا للجشاركة املرا ): IC/GRTKF/WIPO/7/20 ثالويقة(قم
196197=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http 
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تاحة عىل الراتالقرارا � شأن  نة هبذا ا م اليت اختذهتا ا ل تايلللج  : لبط ا

re_20_ic_grtkf_wipo/20_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http

pdf.decisions_f 

تايل  :لوالرابط ا
re_21_ic_grtkf_wipo/21_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http

pdf.decisions_f 

تة اقرتاحات قدمهتا  � شأن  ية  سـويقة إعال ب يةمث ثالويقة  (صلجامعة القوقاز األ
ية  ):WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10 ماإلعال

in_22_ic_grtkf_wipo/22_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http

doc.10_f 

ية  معلمعلومات 

ندوبني و � ية  للممعلومات  بوناآلشاركني ملامعل  :قخرين، مبن فهيم املرا
pdf.delegates_info/documentation/igc/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

بني، مبا يف ذكل � يل معيل للمرا قد يالت ل تاحةلتسها متدةمل ا نظامت ا ملع  ية للم ثيل امجلاعات األ ثل  صل اليت  مم مت
ية : حمللوا

pdf.guide_practical_erversobs/doc/igc/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

ية ادلوية � نة احلكو تدخالت خالل اجامتعات ا تعلقة اب ية ا تو بادئ ا لا للج ل مل جهي ل  :ممل

pdf.intervention/documentation/igc/en/tk/int.wipo.www://http 

يةاملعلومات األس رش تدابري ا ية أو ا ية والقوانني ا يعا ل ن لتسـ  ملع

ية، والوُمج يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تعلقة ابملعارف ا ية ا ثعت املعلومات األسا تقل ل تع تقل مل لسـ ل تعلقة ل ملاثئق ا
ية  بالغات ا ية، واملقاالت وا لصحفابملؤمترات وحلقات العمل ا ل تعددة الوسائط يف صملعن : فحة خاصةمواملوارد 

/resources/en/tk/int.wipo.www://http. 

شورات أو  يةالصفحاتملنوتغطي بعض ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية املعارف ا ث اإللكرتو تقل ل تع تقل لن ل  : ل

شأن ا � ثات تقيص احلقائق  بو عن  بتقرير الو بع يدي لتقلية الفكرية واملعارف ا  ):1999-1998(ية مللك

html.index/report/ffm/tk/en/tk/int.wipo.www://http 
ثقايف اانبذة عامة عن  � بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لية الفكرية واملوارد الورا تع تقل لث ل  :لتقليديمللك

pdf.933_pub_wipo/933/tk/en/freepublications/int.wipo.www://http 

ية الفكرية و عن إعاليم موجز � يديةمللكا  :لتقلاملعارف ا
pdf.tk_on_brief_background/pdf/documents/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

شأن اتوضع اسرتاعن  إعاليم موجز � ية  ملية و ب ن يديةلكية الفكرية طيج يديو لتقلواملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل
: ثيةواملوارد الورا

pdf.3n_briefs_background/pdf/documents/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

نون � ية الفكرية وهمرجاانت ا لفموجز إعاليم عن ا  :مللك
pdf.4n_briefs_background/pdf/documents/en/tk/www/sites/xporte/int.wipo.www://http 
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ية األخرى � رش تدابري ا يعالقوانني وا  :لتل

/texts_legal/en/tk/int.wipo.www://http 

ية الفكرية �  :مللكالقانون العريف وا

html.index/law_customary/consultations/en/tk/int.wipo.www://http 

ية � بالغات ا لصحفا  :ل

/resources/en/tk/int.wipo.www://http 

شورات أو الصفحا نوتعلق بعض ا نارص ملت ية بأحد ا لعت اإللكرتو تقي مهنا ما ييلن ثالثة اليت ا نا  :ل

يدي ثقايف ا بري ا تقلقضااي حامية أشاكل ا ل لتع  ل

 folklore/en/tk/int.wipo.www://http/: املطروحةرشح موجز للقضااي  �

بريعنكتيب  � ية الفكرية وأشاكل ا لتع ا يديمللك ثقايف ا تقل ا  :لل

pdf.913_pub_wipo/913/tk/en/freepublications/www/sites/export/int.wipo.www://http 

ثقافة � ية الفكرية وأشاكعن دراسات إفرادية :لالاهامتم اب يديمللك ا ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع  :ل

-minding/cultural/studies/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http

pdf.finalstudy/studies/culture 

يل املوح � تح لا يديل ثقايف ا بري ا تقلد للحامية القانوية ألشاكل ا ل تع لن  :ل

pdf.background_tce_e785/publications/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

تعلقة  � ية ا رش نصوص ا ملا يع يديبلتل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  :ل

html.folklore/laws/en/tk/int.wipo.www://http 

نة لل � ية ا ثقا ياانت الواثئق ا تضمقاعدة  ل ملب بادئمدوانتف ية واملامرسات القامئةمل وا تو جهي ا  : ل

html.index/heritage_creative/databases/en/tk/int.wipo.www://http 

يةاملصادرمنشورات أخرى عىل صفحة توتاح  تايل. سـ األسا نوان ا لانظر القامئة الاكمةل عىل ا  :لع
/resources/en/tk/int.wipo.www://http. 

يدية  لتقلقضااي حامية املعارف ا

 tk/en/tk/int.wipo.www://http/ :رشح موجز للقضااي املطروحة �

يديةعنكتيب  � ية الفكرية واملعارف ا لتقل ا  :مللك

pdf.920_pub_wipo/920/tk/en/freepublications/www/sites/export/int.wipo.www://http 
يدية � بو اخلاصة ابملعارف ا شاوري جملموعة واثئق الو رشوع ا تقلا ي لت ل  :مل

html.TKToolkit/tk/en/tk/int.wipo.www://http 

شف يف لااسة رادل � شأن رشوط ا لكية  ب تعلق اب الرباءات ةنظمأتقن يديةيفامي  ية واملعارف ا تقلملوارد الورا  :لث

pdf.dystu_technical/publications/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

يدية � تعلقة ابملعارف ا ية ا رش نصوص ا تقلا مل يع لل  :لت

html.tk/laws/en/tk/int.wipo.www://http 
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يةاملصادرمنشورات أخرى عىل صفحة توتاح  تايل. سـ األسا نوان ا لانظر القامئة الاكمةل عىل ا  :لع
/resources/en/tk/int.wipo.www://http 

ية تعلقة ابملوارد الورا ثالقضااي ا  مل

 genetic/en/tk/int.wipo.www://http/  :رشح موجز للقضااي املطروحة �

شف يف لاراسة ادل � شأن رشوط ا لكية  ب يديةأنظمةتقن ية واملعارف ا تقل الرباءات عن املوارد الورا  :لث

pdf.study_technical/publications/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

تعلقة ابملوا � ية ا رش نصوص ا ملا يع يةلتل   :ثرد الورا

html.genetic/laws/en/tk/int.wipo.www://http 

يولويج � نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياانت  بقاعدة ا ت مل مل ل ب لب ل  :ل

html.index/contracts/databases/en/tk/int.wipo.www://http 

 

يةاملصادرمنشورات أخرى عىل صفحة توتاح  تايل. سـ األسا نوان ا لانظر القامئة الاكمةل عىل ا  :لع
/resources/en/tk/int.wipo.www://http 

شطة  تكوين الكفاءات نأ

يدية، تنف بو للمعارف ا بة الو تقلذ  ي شطة ،طلبالبناء عىل لشع للنوعة ن أ ية مت نساعدة ا شورات تشمل لتقم ملنإذاكء الوعي العام وا
ية و ية واإل شاورات الو سري ا ميو ن مل قلي ط ياسات ت شورة يف جمايل القانون وا سـتقدمي ا ميي لمل ياقني الوطين واإل قليف ا تطوير ولسـ

يع لاألدوات ا تدريب اليت تركز عىل موا خمية وبرامج ا ض ل شطةوفامي. ةتارتقن ثةل عىل هذه األ ن ييل أ  .م

تعلق بوضع تقين ا ملادلمع ا ميي جملموعة الاكرييب ل بري بشأنقل إطار إ يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تع ا تقل لث ل مللك
يدي ثقايف ا تقلا  : لل

pdf.brochure_caribbean/pdf/culturalheritage/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

ية إل تو بادئ ا جهيا ل ية الفكرية خالل مل ثقايف امللكدارة ا لتويق ا ث  ):مرشوع الرتاث اإلبداعي(ل

/culturalheritage/en/tk/int.wipo.www://http 

رشوع الرتاث اإلبداعي � ميب يلخص    :كت

pdf.brochure_heritage_creative/pdf/culturalheritage/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http 

سم � رشوع الرتاث اإلبداعي عىل تدريب امجلقيركز  ية م من  ية وا حمللاعات األ ية معليا صل ثقا يل عاداهتم ا فعىل  ل تسج
نهتا ورشها نور  :مق

html.man_ip_doc_cult/training/en/tk/int.wipo.www://http 

يولويج نوع ا تعلقة اب نافع ا نفاذ وتقامس ا شأن اتفاقات ا ياانت  بقاعدة ا ت مل مل ل ب لب ل  :ل
html.index/contracts/databases/en/tk/int.wipo.www://http 

شأن امل ية  تقصا بدراسات ا ئ ياسات واملامرسات والاتفاقات  والربوتوكوالتدوانتسـ ياريةلسـ وا ية ملعا تعلقة بصون  ملكا  الرتاث مل
نفاذ إلهي ثقايف وا لا تحمك  ال  :فهيالوا

html.surveys/culturalheritage/en/tk/int.wipo.www://tpht 
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ثةل عن امل ياانت بأ مقاعدة  ياسات والربوتوكوالتدوانتب ية لسـ واألدةل وا منوذ ج والاتفاقات ا ياريةل تعلقة  ملعا بتسجيل الرتاث ملا
ية ته ورشه، مع الرتكزي عىل قضااي ا ثقايف غري امللموس ور مللكا ن ن  :الفكرية مقل

html.index/heritage_creative/databases/en/tk/int.wipo.www://http 

بار وأحداث  خأ

بو تخدم موقع الو يميكن  يدية ملسـ تخراج لتقلاخلاص ابملعارف ا تعلقةسـا بار ا مل األ ية ادلوية واألحدخ نة احلكو ل اب خرى ذات األ اثمللج
تايلصةل من خالل ال  en/tk/int.wipo.www://http/  :لاملوقع ا

نونة ّوتركز  تطورات"ملعالصفحة ا ية ادلوية عىل ، بصورة خاصة، "لحملة عن آخر ا نة احلكو لا تتضمن معلومات موجزة إذ مللج
رسة  ّو تطورات عنمي ية ادلويةللجايف ل آخر ا لنة احلكو  html.snapshot/en/tk/int.wipo.www://http : م

ية  رشات اإللكرتو متني الاشرتاك يف ا نوميكن لألشخاص ا لن تطورات معلومات عامة عن للحصول عىل سـتجدات ملاومله لآخر ا
تواألحداث  تايلليدية وذكل بلتقعلقة ابملعارف املا نوان ا ية إىل ا لإرسال رساةل إلكرتو لع  int.wipo@grtkf :ن

 
تخدمة يف هذه الويقة ترصات ا ثا سـ  :ملخمل

 
ية ادلوية نة احلكو لا يدية :مللج ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع  م

 والفوللكور
بو يديةيموقع الو ية :لتقل اخلاص ابملعارف ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بو اخلاص ابملعارف ا ثموقع الو تقل ل تع تقل لي ل   ل

 
 ]ثهناية املرفق والويقة[


