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WIPO/GRTKF/IC/37/INF/2 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018أغسطس  13 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون السابعة الدورة
 2018أغسطس  31إىل  27جنيف، من 

 تلخيص مقتضب للوثائق
 األمانة من إعدادوثيقة 

 نيالسابعة والثالث واثئق العمل لدلورة أوال.

ة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية ابعسلدلورة ال فامي ييل تلخيص مقتضب للواثئق املعدة  .1

وس ُتنرش لك وثيقة  .2018أغسطس  13" أو "جلنة املعارف"( حىت واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة

 التايل: الرابطمن هذه الواثئق فضال عن أية واثئق إضافية، فور اس تكاملها عىل 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46445. 

 والثالثني السابعةمرشوع جدول أعامل ادلورة : /ProvWIPO/GRTKF/IC 237/1 .الوثيقة 

 اللجنة ويه مطروحة علهيا العامتدها احملمتل.حتتوي هذه الوثيقة عىل البنود املقرتح تناولها يف  .2

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46445
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46445
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 اعامتد بعض املنظامت: 2/37WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

تعرض هذه الوثيقة أسامء املنظامت اليت طلبت من اللجنة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت يف دورهتا احلالية ودوراهتا  .3

 املقبةل، وتفاصيل الاتصال اخلاصة هبا وغاايهتا وأهدافها.

 دوق التربعاتمشاركة امجلاعات األصلية واحمللية: صن: 3/37WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

وجاء . ، "صندوق تربعات الويبو لفائدة امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة"2005أنشأت امجلعية العامة للويبو، يف عام  .4

اليت حتّدد أهداف الصندوق وطريقة معهل، كام عدلهتا امجلعية العامة  WO/GA/32/6ذكل القرار ابالستناد إىل الوثيقة 

شري تكل الوثيقة إىل تعيني أعضاء اجمللس الاستشاري للصندوق وتقدم معلومات عام تبذهل األمانة وت  .2010للويبو يف سبمترب 

أما املذكرة اإلعالمية املطلوبة، اليت حتتوي عىل تفاصيل التربعات الواردة  من هجود بغية مجع األموال لمتويل ذكل الصندوق.

 .WIPO/GRTKF/IC/37/INF/4 واجلهات املس تفيدة، فرتد يف الوثيقة

 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد: 4/37WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

، 2016ديسمرب  2نومفرب إىل  28، يف دورهتا الثانية والثالثني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من ملعارفاأعدت جلنة  .5

النسخة  –، نصا آخر بعنوان "حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد  WIPO/GRTKF/IC/32/4استنادا إىل الوثيقة 

 2017-2016إىل دورهتا الرابعة والثالثني طبقا لواليهتا للثنائية  وقّررت اللجنة إحاةل ذكل النص، ("Rev.2ة )املعّدةل الثاني

وأحيل  WIPO/GRTKF/IC/34/5نة يف الوثيقة وأتيح النص لدلورة الرابعة والثالثني للج . 2017وبرانمج معلها لعام 

 2017وأحاطت امجلعية العامة للويبو لعام  .WO/GA/49/11يف املرفق األول من الوثيقة  2017إىل امجلعية العامة لعام 

ترسيع معلها هبدف التوصل إىل اتفاق  ، وقّررت أن اللجنة "س تواصل، مبا يف ذكل مرفقاهتاWO/GA/49/11علام ابلوثيقة 

حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون إخالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن 

مجيع واثئق معل  ستس تخدمامحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و"

، WIPO/GRTKF/IC/34/8و WIPO/GRTKF/IC/34/5و WIPO/GRTKF/IC/34/4الويبو، مبا فهيا 

فضال عن أي مساهامت أخرى من ادلول األعضاء، ]...[ ونتاجئ معل أي فريق )أفرقة( خرباء أنشأته اللجنة وما يتصل بذكل 

 لهذه ادلورة معال بذكل القرار. WIPO/GRTKF/IC/37/4ت الوثيقة قد أِعدو  ".4من أنشطة منجزة يف إطار الربانمج 

 حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد: 37/5WIPO/GRTKF/IC/لوثيقة ا

، استنادا 2017يونيو  16إىل  12يف دورهتا الرابعة والثالثني املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  ،املعارفأعدت جلنة  .6

 -مواد ، نصا آخر بعنوان "حامية أشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع WIPO/GRTKF/IC/34/6إىل الوثيقة 

 2017-2016إحاةل ذكل النص إىل دورهتا الرابعة والثالثني طبقا لواليهتا للثنائية  وقّررت، "(Rev. 2)النسخة املعّدةل الثانية 

وأحيل  WIPO/GRTKF/IC/34/8وأتيح النص لدلورة الرابعة والثالثني للجنة يف الوثيقة  .2017وبرانمج معلها لعام 

 2017ت امجلعية العامة للويبو لعام وأحاط .WO/GA/49/11يف املرفق الثاين من الوثيقة  2017إىل امجلعية العامة لعام 

ترسيع معلها هبدف التوصل إىل اتفاق  ، مبا يف ذكل مرفقاهتا، وقّررت أن اللجنة "س تواصلWO/GA/49/11علام ابلوثيقة 

النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون إخالل بطبيعة النتيجة )

مجيع واثئق معل  امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و"ستس تخدم
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، WIPO/GRTKF/IC/34/8و WIPO/GRTKF/IC/34/5و WIPO/GRTKF/IC/34/4الويبو، مبا فهيا 

ونتاجئ معل أي فريق )أفرقة( خرباء أنشأته اللجنة وما يتصل بذكل  ن أي مساهامت أخرى من ادلول األعضاء، ]...[فضال ع

 لهذه ادلورة معال بذكل القرار. WIPO/GRTKF/IC/37/5ت الوثيقة قد أِعدو  ".4من أنشطة منجزة يف إطار الربانمج 

 ّدثةحميل الثغرات: صيغة حامية املعارف التقليدية: مرشوع حتل : 37/6WIPO/GRTKF/IC/الوثيقة 

 أن تعدّ  ،2008اير فرب  29إىل  25يف جنيف يف الفرتة من  ت عقديتال ،يف دورهتا الثانية عرشة املعارفجلنة ررت ق .7

كون مبثابة ييك  حامية املعارف التقليديةيف جمال  يل الثغراتمرشوع حتل السابق بعني الاعتبار،  اللجنةاألمانة، آخذة معل 

الثغرات  اليلحتديث حت": امجلعية العامة للويبو من األمانة ستمت ال ، 2017يف عام و. للجنة الثالثة عرشةورة دللمعل وثيقة 

ت الوثيقة قد أِعدو ". 2008لعام وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فامي يتعلق ابملعارف التقليدية  ألنظمة امحلاية القامئة

WIPO/GRTKF/IC/37/6 .لهذه ادلورة معال بذكل القرار 

 ّدثةحميل الثغرات: صيغة : مرشوع حتل أشاكل التعبري الثقايف التقليديحامية : WIPO/GRTKF/IC/37/7الوثيقة 

 أن تعدّ  ،2008اير فرب  29إىل  25يف جنيف يف الفرتة من  ت عقديتال ،يف دورهتا الثانية عرشة املعارفجلنة ررت ق .8

يك أشاكل التعبري الثقايف التقليدي حامية يف جمال  يل الثغراتمرشوع حتل السابق بعني الاعتبار،  اللجنةاألمانة، آخذة معل 

 اليلحتديث حت": امجلعية العامة للويبو من األمانة ستمت ال ، 2017يف عام و. للجنة الثالثة عرشةورة دللمعل كون مبثابة وثيقة ي

ت الوثيقة قد أِعدو ". 2008فامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لعام  ألنظمة امحلاية القامئةالثغرات 

WIPO/GRTKF/IC/37/7 .لهذه ادلورة معال بذكل القرار 

تقرير عن جتميع املواد بشأن قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية : Rev. 8//37WIPO/GRTKF/IC الوثيقة

 واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

ر )تقارير( جتّمع أو حتّدث فيه ادلراسات من األمانة "إصدار تقري 2017المتست امجلعية العامة للويبو يف عام  .9

واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن األدوات واألنشطة املتعلقة بقواعد البياانت وعن أنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد 

ان تجابة ذلكل القرار، ُأعدت الوثيق واس ت الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض حتديد أي جفوات."

WIPO/GRTKF/IC/35/5 وWIPO/GRTKF/IC/36/5  للجنة اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني لدلورتني

، ألغراض هذه ادلورةوأعيد إصدار الوثيقة ذاهتا مع إدخال بعض التحديثات الطفيفة  عىل التوايل.رف املعا

 ..WIPO/GRTKF/IC/37/8 Rev الوثيقة

تقرير عن جتميع املواد بشأن أنظمة الكشف املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف : 37/9WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

 التقليدية املرتبطة هبا

من األمانة "إصدار تقرير )تقارير( جتّمع أو حتّدث فيه ادلراسات  2017مة للويبو يف عام المتست امجلعية العا .10

واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن األدوات واألنشطة املتعلقة بقواعد البياانت وعن أنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد 

واس تجابة ذلكل القرار، ُأعدت الوثيقتان  جفوات." الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض حتديد أي

WIPO/GRTKF/IC/35/6 وWIPO/GRTKF/IC/36/6  لدلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة
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ه ادلورة، املعارف عىل التوايل. وأعيد إصدار الوثيقة ذاهتا مع إدخال بعض التحديثات الطفيفة ألغراض هذ

 .WIPO/GRTKF/IC/37/9  الوثيقة

 اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة بشأن املعارف التقليدية: 37/10WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

المتست البعثة ادلامئة لالحتاد األورويب  ،2016، اليت عقدت يف سبمترب املعارفقبل ادلورة احلادية والثالثني للجنة  .11

دلى األمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف، ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، تقدمي اقرتاح بعنوان 

وأعاد الوفد . WIPO/GRTKF/IC/31/9 وقد ورد هذا الاقرتاح يف الوثيقة. "دراسةإعداد اقرتاح خبصوص مواصفات "

ت مفوضية أعادو دلورة الثانية والثالثني. يف ا WIPO/GRTKF/IC/32/9 وثيقة معلك تتعديالمع تقدمي هذا الاقرتاح 

 .تقدمي هذا الاقرتاح كوثيقة معل لهذه ادلورة، ، نيابة عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيهالاحتاد األورويب

 بشأن أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اقرتاح الاحتاد األورويب إلعداد دراسة: 37/11WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

املفوضية األوروبية، ابمس الاحتاد المتست  ،2017، اليت عقدت يف مارس املعارفيف ادلورة الثالثة والثالثني للجنة  .12

اقرتاح الاحتاد األورويب إلعداد دراسة بشأن أشاكل التعبري الثقايف " معنون احاقرت  ميقدتاألورويب وادلول األعضاء فيه، 

. WIPO/GRTKF/IC/33/6 وقد ورد هذا الاقرتاح يف الوثيقة .دلورة السابعة والثالثني للجنةل كوثيقة معل" التقليدي

مي هذا الاقرتاح كوثيقة معل تقد، ، نيابة عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيهت مفوضية الاحتاد األورويبأعادو 

 .ادلورة لهذه

 توصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا: WIPO/GRTKF/IC/37/12 الوثيقة

، أاتحت وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي 2012خالل ادلورة العرشين للجنة املعارف املعقودة يف فرباير  .13

وردت تكل التوصية يف  ة املرتبطة هبا".والوالايت املتحدة األمريكية ِ"توصية مشرتكة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدي

ُقدمت تكل الوثيقة إىل دورات جلنة املعارف الثالثة والعرشين والرابعة  .WIPO/GRTKF/IC/20/9/Revالوثيقة 

والعرشين والسادسة والعرشين والسابعة والعرشين والثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين والثالثني واحلادية والثالثني والثانية 

 WIPO/GRTKF/IC/23/5، ومُعّمت يف الواثئق والسادسة والثالثني الثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثنيو 

 WIPO/GRTKF/IC/27/6و WIPO/GRTKF/IC/26/5و WIPO/GRTKF/24/5و

 WIPO/GRTKF/IC/30/6و WIPO/GRTKF/IC/29/5و WIPO/GRTKF/IC/28/7و

 WIPO/GRTKF/IC/34/9و WIPO/GRTKF/IC/32/6و WIPO/GRTKF/IC/31/5و

تكل شرتكة قدم مقدمو التوصية امل و  عىل التوايل. WIPO/GRTKF/IC/36/7و، WIPO/GRTKF/IC/35/7و

 هذه ادلورة.ل معل  ةقيوث كالتوصية جمددا 

توصية مشرتكة بشأن اس تخدام قواعد البياانت ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد : WIPO/GRTKF/IC/37/13 الوثيقة

 الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

، ُقدمت توصية مشرتكة بشأن اس تخدام قواعد 2013دلورة الثالثة والعرشين للجنة املعارف املعقودة يف فرباير ا يف .14

واشرتك يف تقدميها لك من وفود كندا  ،البياانت ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

 .WIPO/GRTKF/IC/23/7ووردت تكل التوصية يف الوثيقة  ة األمريكية.والياابن ومجهورية كوراي والوالايت املتحد



WIPO/GRTKF/IC/37/INF/2 
5 
 

قدم مقدمو التوصية املشرتكة تكل التوصية جمددا إىل دورات جلنة املعارف الرابعة والعرشين والسادسة والعرشين والسابعة و 

ة والثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والعرشين والثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين والثالثني واحلادية والثالثني والثاني

 WIPO/GRTKF/IC/26/6و WIPO/GRTKF/IC/24/7يف الواثئق  والسادسة والثالثنيوالثالثني 

 WIPO/GRTKF/IC/29/6و WIPO/GRTKF/IC/28/8و WIPO/GRTKF/IC/27/7و

 WIPO/GRTKF/IC/32/7و WIPO/GRTKF/IC/31/6و WIPO/GRTKF/IC/30/7و

 ، عىل التوايل.WIPO/GRTKF/IC/36/8و WIPO/GRTKF/IC/35/8و WIPO/GRTKF/IC/34/10و

 هذه ادلورة.ل معل  ةقيوث كتكل التوصية جمددا شرتكة قدم مقدمو التوصية امل و 

منح  تاليفبشأن التدابري املتعلقة ب  واقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الويب: 37/14WIPO/GRTKF/IC/ الوثيقة

 الرباءات عن خطأ والامتثال لألنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع

، أتيح اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة بشأن 2013ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعارف املعقودة يف فرباير  يف .15

التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأ والامتثال لألنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع، من قبل وفود كندا والياابن 

ُقدم ذكل  .WIPO/GRTKF/IC/23/6وورد ذكل الاقرتاح يف الوثيقة  اي والوالايت املتحدة األمريكية.ومجهورية كور

. من قبل وفود WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revالاقرتاح جمددا إىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة املعارف يف الوثيقة 

كندا والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والوالايت املتحدة األمريكية، وُقدم مّرة أخرى إىل دورات جلنة املعارف 

رشين والثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين والثالثني واحلادية والثالثني والثانية والثالثني السادسة والعرشين والسابعة والع 

من قبل وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والاحتاد  والسادسة والثالثنيوالرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني 

 WIPO/GRTKF/IC/27/8و WIPO/GRTKF/IC/26/7الرويس والوالايت املتحدة األمريكية يف الواثئق 

 WIPO/GRTKF/IC/30/8و WIPO/GRTKF/IC/29/7و WIPO/GRTKF/IC/28/9و

 WIPO/GRTKF/IC/34/11و WIPO/GRTKF/IC/32/8و WIPO/GRTKF/IC/31/7و

 قدم مقدمو الواثئقو  عىل التوايل.، WIPO/GRTKF/IC/36/9و WIPO/GRTKF/IC/35/9و

WIPO/GRTKF/IC/26/7 وWIPO/GRTKF/IC/27/8 وWIPO/GRTKF/IC/28/9 

 WIPO/GRTKF/IC/31/7و WIPO/GRTKF/IC/30/8و WIPO/GRTKF/IC/29/7و

 WIPO/GRTKF/IC/35/9و WIPO/GRTKF/IC/34/11و WIPO/GRTKF/IC/32/8و

 .هذه ادلورةل عمل الإحدى واثئق كذكل الاقرتاح جمددا ، WIPO/GRTKF/IC/36/9و

األثر الاقتصادي لتأخر الرباءات وعدم اليقني بشأهنا: خماوف الوالايت املتحدة : WIPO/GRTKF/IC/15/37 الوثيقة

 بشأن املقرتحات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات

م وفد الوالايت املتحدة األمريكية ، قدّ 2018عقدت يف يونيو اليت  ،املعارفادلورة السادسة والثالثني للجنة  يف .16

األثر الاقتصادي لتأخر الرباءات وعدم اليقني بشأهنا: خماوف الوالايت املتحدة بشأن املقرتحات املتعلقة " بعنوان ةورق

. وقد أعاد الوفد WIPO/GRTKF/IC/36/10 يف الوثيقة الورقة ت". وقد وردمبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات

 لهذه ادلورة. وثيقةال تقدمي هذ
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 والثالثني ةإعالمية لدلورة السابعواثئق  اثنيا.

 ركنيقامئة املشا: Prov./1 /INFWIPO/GRTKF/IC/37 الوثيقة

 والثالثني للجنة. لسابعةاس ُيوّزع مرشوع قامئة املشاركني يف ادلورة  .17

 تلخيص مقتضب للواثئق: INFTKF/IC/37WIPO/GR/2/ الوثيقة

 أِعدت هذه الوثيقة خارج اإلطار الرمسي ليُس تدل هبا عىل واثئق اللجنة. .18

 والثالثني لسابعةامرشوع برانمج ادلورة : WIPO/GRTKF/IC/37/INF/3 الوثيقة

دم هذه الوثيقة برانمج معل مقرتح حيّدد فرتة زمنية حممتةل لتناول لك بند اس تجابة لطلب اللجنة يف دورهتا العارشة، تق .19

ويكتيس مرشوع الربانمج طابعا إرشاداي فقط، ذكل أن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف عهدة  من بنود جدول األعامل.

 الرئيس وأعضاء اللجنة وفقا للنظام ادلاخيل.

 مذكرة: املعمتدة واحمللية األصلية امجلاعات لفائدة للتربعات الويبو صندوق: INF/IC/37WIPO/GRTKF/4/ الوثيقة

 ادلمع وطلبات التربعات عن إعالمية

طلوب تبليغها للجنة حول طريقة معل صندوق التربعات لفائدة امجلاعات األصلية توي هذه الوثيقة عىل املعلومات املحت  .20

ابلصيغة اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا  WO/GA/32/6وترد قواعد الصندوق يف مرفق الوثيقة  واحمللية املعمتدة.

ن التربعات الواردة أو تكل املتعهد هبا وعن ادلمع وتتضمن خصوصا معلومات ع .2010الثانية والثالثني مث عّدلهتا يف سبمترب 

 الفعيل املقدم ملمثيل امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة.

 مذكرة إعالمية ملنرب امجلاعات األصلية واحمللية: INFWIPO/GRTKF/IC/37/5/ الوثيقة

 وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة، اس هُتلت لك دورة من دورات اللجنة اليت تلت ادلورة السابعة بتنظمي .21

ويف  والعرشين السابقة. تسعبداية لك دورة من ادلورات ال وقد نُظم املنرب يف  منرب يرأسه ممثل عن إحدى امجلاعات األصلية.

وتكل العروض  لك مناس بة، قدم ممثلو امجلاعات األصلية واحمللية عروضا حول حمور حمّدد ذي صةل مبفاوضات جلنة املعارف.

وميكن النفاذ إلهيا أيضا من خالل بوابة  http://wipo.int/tk/en/igc/panels.htmlايل: متاحة عىل موقع الويبو الت

 لسابعةاوحتّدد هذه الوثيقة الرتتيبات العملية املقرتحة للمنرب يف ادلورة  امجلاعات األصلية املتاحة عىل موقع الويبو اإللكرتوين.

 والثالثني للجنة.

صندوق التربعات لفائدة امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة: القرارات اليت : 6FIN/PO/GRTKF/IC/37WI/ الوثيقة

 اختذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها اجمللس الاستشاري

تبلّغ هذه املذكرة اإلعالمية اللجنة بقرارات المتويل اليت سيتخذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت قد يعمتدها اجمللس  .22

 والثالثني للجنة. لسابعةاشاري لصندوق التربعات لفائدة امجلاعات األصلية واحمللية عىل هامش ادلورة الاست 
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مرسد ابملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية : /INF37WIPO/GRTKF/IC//7 الوثيقة

 واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

نة إىل حتديث املسارد املتاحة يف الوثيقة األمادعت اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة " .23

WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 ’( مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وأشاكل التعبري الثقايف

مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف )’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8والوثيقة ‘( التقليدي

مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد )’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9لوثيقة وا‘( التقليدية

وتُتاح هذه  ، ومجعها لكها يف وثيقة واحدة وإصدار املرسد املوّحد كوثيقة إعالمية ألغراض ادلورة املقبةل للجنة".‘(الوراثية

 ّحد.الوثيقة لدلورة يف شلك صيغة حمّدثة من املرسد املو 

 [هناية الوثيقة]


