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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية 

  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

  عشرةالثامنة  الدورة
 2011مايو  13 إىل 9جنيف، من 

  تلخيص مقتضب للوثائق

  األمانةمن إعدادثويقة 

نلواثئق العمل لدلورة ا :أوال رشةمثا  عة 

تضب للواثئق املعدة .1 يص  مقيف ما ييل  نل أو اجلاري إعدادها لدلورة اتلخ ية مثا ية ادلوية ا نة احلكو رشة  نة  ل للج ملعع م
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث نة("مللك رش لك . 2011 أبريل 14حىت ") للجا سـتنو

ية فور هجوزها عىل املوقع ثويقة  فمن تكل الواثئق فضال عن أية ويقة إضا  .>www.wipo.int/tk<ث

2. Prov1 /18/IC/GRTKF/WIPO :رشة نة  ثا عرشوع جدول أعامل لدلورة ا ل  مم

نة ويه مطروحة علهيا العامتدها .2 ناوها يف ا نود املقرتح  للجتوي هذه الويقة عىل ا ت ب ث لحت  .ل

2/18/IC/GRTKF/WIPO : نظامت ملابعض اعامتد 

بةل، مع  .3 نة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت يف دوراهتا ا بت من ا نظامت اليت  ملقيف هذه الويقة أسامء ا للج طل مل ث
ها وغاايهتا نواهنا وأهدا فمعلومات عن مقرها و  .ع

Add2 /18/IC/GRTKF/WIPO :نظامت ملابعض  داعامت 

نظمةثهذه الويقة يف  .4 ية  مامس  نة اعامتدهفإضا للجبت من ا بةلا بصفطل وتضم  .ملقة مراقب مؤقت يف دوراهتا ا
نظمة معلومات عن مقرثالويقة أيضا ها وغاايهتامل هذه ا نواهنا وأهدا ف و  .ع
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3/18/IC/GRTKF/WIPO :ية ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل تربعات: جملم لندوق ا  ص

بو  .5 ية العامة للو شأت ا يأ مجلع ية"ن ية وا متعات األ بو  حمللندوق تربعات الو صل ي متدةللمجص ناد ". ملع ا ستوجاء القرار ابال
ندوق وطريقة معهلWO/GA/32/6ثإىل الويقة  بو ا، كام عدلهتلص اليت حتدد أهداف ا ية العامة للو يا يف  مجلع

شار .2010سبمترب  يني أعضاء اجمللس الا توشري هذه الويقة إىل  تع ث توي عىل معلومات ست ندوق و حتي  عن للص
تربعات اليت ابدرت هبا تربعات  . األمانةلمحةل مجع ا يل ا توي عىل تفا لوأما مذكرة املعلومات املطلوبة اليت  ص حت

يدة  هات ا تفالواردة وا  .WIPO/GRTKF/IC/18/INF/4ث الويقة فسرتد عىل حنو مواز يفملسـجل

Rev4 /18/IC/GRTKF/WIPO :يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع  مواد مرشوع: ل

رشة  .6 سابعة  عيف ادلورة ا رشوع أحاكم املوادلأحاطت ا"ل نص  منة علام  ب يدي لج ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا تقل  ل تع لب ل
ناد إىل الويقة  نة، ابال شأهتا ا توحة اليت أ ية ا ياغة غري الر ثاذلي أعدته مجموعة ا للج ن مس تلص سملف

WIPO/GRTKF/IC/17/9نة ... ّ كام عدلت خالل ادلورة نص كويقة معل  تاح ا نة أن  ست ا للجوا ث ل ي للج لمت
بةليف دورهت  ".ملقا ا

5/18/IC/GRTKF/WIPO :يدية بادئ: لتقلحامية املعارف ا مليغة معدةل لألهداف وا  ص

رشةيف ادلورة  .7 سابعة  عا نةطلبت ل رشوعأن  "...األمانة   منللج ا يغة معدةل  ملتعد  ّص ث الويقة ًّ
WIPO/GRTKF/IC/17/5 يقات والاقرتاحات املقدمة خالل بني ا تعل  لت رشة[ّ سابعة  عادلورة ا يح  وأ]ل تتن 

رشوع ثاين ما بني ادلورات[ ملهذا ا يت األمانة . ]لللفريق العامل ا ية "عود يريات عىل  بنأيضا إىل أن تدخل  تغ
نة  يدي الصادرة عن ا ثقايف ا بري ا ية ويقة أشاكل ا ها أقرب إىل  للجالويقة حىت  تقل ل تع ث لث ل ن ّن تعد تقريرا وأ[...] بجتعل

يريات  لصية الويقة يف ايف لتغعن تكل ا ث ث وهذه الويقة " .WIPO/GRTKF/IC/17/5ثيغة اجلديدة لويقة بن
يغة املعدةل بني  WIPO/GRTKF/IC/17/5 ث للويقةلصيه ا ّاليت  ية ت يريات يف  بنا تعديالت  وثالويقةلتغ لا

يقات املدىل هبا يف ادلورة  رشةلتعلاملقرتحة وا سابعة  عا نةل  .للج 

6/18/IC/GRTKF/WIPO : ثتقرير موجز للفريق العامل  بني ادلوراتا  ماينلا

نة .8 رشهتايف دور ،للجلكفت ا سادسة  ع ا يل، "... األفرقة العامةل بأن ة، ل تح ية وا شورة القانوية وا لسدي ا ل ن ن مل لتقت
نة نظر فهيا ا متةل  يارات واحلاالت ا ناسب، ا سب ما هو  للجوتطرح أيضا،  ت خل لح حمل وترفع األفرقة العامةل ... م

تعلق  نة فامي  حبصتقاريرها إىل ا ي يات ونصوصللج ها وتقدم تو صيةل  نةمعل نقاش يف ا تعلق اب للجا  ل ثهذه الويقة و". ت
يدية ثاين عن املعارف ا يةل معل الفريق العامل ا نة  تقلتقرير إىل ا ل حبص  .لللج

7/18/IC/GRTKF/WIPO : شأن حامية برشوع مواد  يديةم ياق الفريق العامل لتقلاملعارف ا ثاينسـ أعد يف  بـني   مـالا
 ادلورات

رشهتايف دور ،جنةلللكفت ا .9 سادسة  ع ا يل، "... األفرقة العامةل بأن ة، ل تح ية وا شورة القانوية وا لسدي ا ل ن ن مل لتقت
نة نظر فهيا ا متةل  يارات واحلاالت ا ناسب، ا سب ما هو  للجوتطرح أيضا،  ت خل لح حمل وترفع األفرقة العامةل ... م

يات ونصو ها وتقدم تو يةل  تعلق  نة فامي  صتقاريرها إىل ا حبص ي نةصامعلللج نقاش يف ا تعلق اب للج  ل هذه تتضمن و". ت
يديةبشأن حامية مرشوع املوادثالويقة  ثاين ما بني ادلوراتلتقل املعارف ا ياق الفريق العامل ا ل اذلي أعد يف   .سـ

8/18/IC/GRTKF/WIPO :ثالث ما بني ادلوراتلتقرير موجز للفريق العامل ا 

نة .10 رشةهتايف دور ،للجلكفت ا سادسة  عا يل، "... لعامةل بأن  األفرقة ا،ل تح ية وا شورة القانوية وا لسدي ا ل ن ن مل لتقت
نة نظر فهيا ا متةل  يارات واحلاالت ا ناسب، ا سب ما هو  للجوتطرح أيضا،  ت خل لح حمل وترفع األفرقة العامةل ... م

نة نقاش يف ا تعلق اب يات ونصوصا  ها وتقدم تو يةل  تعلق  نة فامي  للجتقاريرها إىل ا ل ت ص حبص ي يقة ثوهذه الو". معلللج
نة ثاحب للجتقرير إىل ا ليةل معل الفريق العامل ا ية عن لثص  .ثاملوارد الورا
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9/18/IC/GRTKF/WIPO:  يــة اذلي أعــد يف يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب بــادئ ا ثرشوع األهــداف وا مل مل مللكمــ
ثالث ما بني ادلورات  لاجامتع الفريق العامل ا

نة .11 رشة،للجاقرتحت ا سابعة  ع، يف دورهتا ا رشوع نص " ل ثالث ما بني ادلورات  ّأن يعد الفريق العامل ا م ل ّ
ية  شأن ا بل  نة ا يارات معل ا رشوع قامئة  ية و ية الفكرية واملوارد الورا بادئ  مللكاألهداف وا ملق بللملك للج خب م ث مل

ية قدر اإلماكن يات  يهنا تو ية، و نّصالفكرية واملوارد الورا ص تضم يقات لتعل يف ذكل لك الواثئق وايراعي، عىل أن ث
بةل نة ا ية إىل دورة ا يات  نص والقامئة وأية تو رشوعي ا يل  شار إلهيا، وأن  تعلقة هبا وا ملقا للج نص ص ل م حي مل  ."ّمل

ثوتضمن هذه الويقة  تعلقة هداف وأمرشوع ت مبادئ  يةم ية الفكرية واملوارد الورا ثاب ياق أعدمللك الفريق  سـ يف 
ثالث ما بني ادلورات   .لالعامل ا

10/18/IC/GRTKF/WIPO :ية ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا ثيارات  مللكب ياق الفريـق : خ شات يف  نا ســملخص  ق للم
ثالث ما بني ادلورات  لالعامل ا

رشة، ا .12 سابعة  نة، يف دورهتا ا عقرتحت ا ل رشوع نص "للج ثالث ما بني ادلورات  ّأن يعد الفريق العامل ا م ل ّ
رش ية و ية الفكرية واملوارد الورا بادئ  ماألهداف وا ث ية للملكمل شأن ا بل  نة ا يارات معل ا مللكوع قامئة  بملق للج خب

يهنا تو ية، و تضمالفكرية واملوارد الورا ية قدر اإلماكن، عىل أن ث نّصيات  يقات يراعيص لتعل يف ذكل لك الواثئق وا
بةل نة ا ية إىل دورة ا يات  نص والقامئة وأية تو رشوعي ا يل  شار إلهيا، وأن  تعلقة هبا وا ملقا للج نص ص ل م حي مل ". ّمل

ثالث ما بني ادلورات حول و ياق الفريق العامل ا شات اليت دارت يف  نا لتضمن هذه الويقة ملخصا  سـ ق للم ث ت
ية ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا يارات  ثا ب  .مللكخل

ن :نيااث ثا ية لدلورة ا مواثئق إعال رشةلم  عة 

.Prov1 /INF/18/IC/GRTKF/WIPO : شاركني  ملقامئة اب

13. 

شار قامئةمرشوع ّوزع يسـ نةكني يف ادلورة ملاب ثا ما رشةل  .ع 

2/INF/18/IC/GRTKF/WIPO :تضب للواثئق مقيص   تلخ

هاأ .14 نة هبا عىل واث تدل ا ئقعدت هذه الويقة خارج اإلطار الرمسي  للج سـ  .لتث

3/INF/18/IC/GRTKF/WIPO : نةمرشوع برانمج لدلورة ثا ما رشةل  ع 

نة يف دورهتا العارشة، تقرتح هذه الويقة برنزو .15 ند طلب ا ثال  للج نود جدول ع ند من  ناول لك  نا  بانجما حيدد ز ب لت م
رشوعلويس. األعامل هدة الريس وأعضاء م  بقى يف  نة  نظمي الفعيل لعمل ا يا ذكل أن ا ئ الربانمج إلزا ع يم للج لت

نظام ادلاخيل نة وفقا  للا  .للج

4/INF/18/IC/GRTKF/WIPO :ــدة مت ــة ا ي ية وا ــات األ متع ــات  تربع ملعندوق ا حمللللمج صــل ل ــذكرة إعال: صــ ــة عــن مم ي
بات ادلمع تربعات و طلا  ل

ية  .16 متعات األ تربعات  ندوق ا نة حول معل  ها  صلتوي هذه الويقة عىل املعلومات املطلوب  ل ص للج ث للمجحت تبليغ
متدة ية ا ملعوا ندوق يف مرفق الويقة . حملل يل ا ثويرد نظام  لص ية العامة WO/GA/32/6تشغ مجلع اليت وافقت علهيا ا

ثالثني مث  ية وا ثا ليف دورهتا ا ن مترب ل سبعدلهتا يف  تربعات . 2010ّ توي الويقة بوجه خاص عىل معلومات حول ا لو ث حت
متدة ية ا ية وا متعات األ ثيل ا ملعالواردة أو املوعودة وادلمع الفعيل املقدم إىل  حمللجمل صل  .مم

5/INF/18/IC/GRTKF/WIPO :ية ية وا متعات األ نرب ا ية  حمللمذكرة إعال صل جململ  م

نة .17 متعات للجمعال بقرار اختذته ا نرب يرتأسه فرد من أحد ا نة لك دورة  سـهتل ا سابعة،  جمل يف دورهتا ا مب للج ت ل
ية سابقة. صلاأل سع ا نة ا نرب يف بداية دورات ا لوانعقد ا ت للج ية . لمل متعات األ ثلون عن ا نرب، ألقى  صلويف لك  جملمم م

ب ها يف ما خيص أشاكل ا متعاهتم وشوا يه جتربة  ناولوا  ية حمارضات  تعوا ت لحملل غل يدي واملعارف جمف ثقايف ا تقلري ا لل
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ية يدية واملوارد الورا ثا بو. لتقل : يوميكن الاطالع عىل احملارضات من عىل موقع الو
>http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/ind_loc_com/index.html< . ويف هذه

نعقد يف ادلورة  نرب ا ية املقرتحة  بات ا ملالويقة وصف للرت للم لعمل نةتيث ثا ما  .رشةع ل

6/INF/18/IC/GRTKF/WIPO :متدة ية ا ية وا متعات األ تربعات  ملعندوق ا حمللللمج صل ل قـرارات املـدير العـام وفقـا : ص
شاري متدها اجمللس الا يات اليت ا تتو ص سلل  ع

متدها  .18 ية اليت  تو تخذها املدير العام وفقا  متويل اليت  نة عىل قرارات ا ية ا يعتطلع هذه املذكرة اإلعال سـل ص لل يللج سم ُ
يةا ية وا متعات األ تربعات  ندوق ا شاري  حمللجمللس الا صل ل لص للمجت متدة عىل هامش ادلورة اس ل ا رشة مناثملع عة 

 .للجنة

7/INF/18/IC/GRTKF/WIPO:  تعلقــةمــرسد ية ا ملاملــصطلحات الر ثقــايفئيــسـ بــري ا يــة الفكريــة وأشــاكل ا ل اب لتع  مللك
يدي  لتقلا

رشة أن عىل األم .19 سابعة  نة يف دورهتا ا عقررت ا ل ية الفكرية " انة للج شأن ا يا  رسدا اصطال مللكأن تعد  بح م ّ
ثاين ما بني ادلورات كام أوىص بذكل الفريق  يحه كويقة معلومات إىل الفريق العامل ا يدية و لواملعارف ا ث تتتقل ل

 )".WIPO/GRTKF/IC/17/8(العامل األول ما بني ادلورات يف تقريره امللخص 

WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8 : تعلقةاملصطلحمرسد ية ا ملات الر ية الفكريةئيسـ يديةمللك اب  لتقل واملعارف ا

رشة أن عىل األمانة ق .20 سابعة  نة يف دورهتا ا عررت ا ل ية الفكرية " للج شأن ا يا  رسدا اصطال مللكأن تعد  بح م ّ
ثاين ما بني ادلورات كام أوىص بذكل الفريق  يحه كويقة معلومات إىل الفريق العامل ا يدية و لواملعارف ا ث تتتقل ل

ثاين )".WIPO/GRTKF/IC/17/8(لعامل األول ما بني ادلورات يف تقريره امللخص ا ل وإن الفريق العامل ا
يديةمرسد ’ ثأحاط علام بويقة"ا بني ادلورات قد م ية الفكرية واملعارف ا تعلقة اب تقلاملصطلحات ا لمل  ‘مللك
)WIPO/GRTKF/IWG/2/INF 2 (ب نة يف دورهتا ا متس أن يقدم إىل ا ملقوا للج يةل مةل كويقة إعال  ".ث

9/INF/18/IC/GRTKF/WIPO : يةمرسد ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا ثاملصطلحات الر مل مللكسـ  ئي

رشة، من األمانة  .21 سابعة  نة، يف دورهتا ا ست ا عا ل للج ية إىل الفريق "لمت يع الواثئق ا يح صورا من  نأن  ملعمج تت
ثالث ما بني ادلورات املقرر اجامتعه م ية2011 مارس 4 فرباير إىل 28ن لالعامل ا تا ل، مبا فهيا الواثئق ا : [...] ل

WIPO/GRTKF/IC/9/13 ."[...]  ثوقد وضعت الويقةWIPO/GRTKF/IC/17/INF/13 توية حمل ا
يغة الويقة  ثالث ما بني ادلورات يف  ناول الفريق العامل ا رسد يف  ثعىل ا ص ل ت ممل

WIPO/GRTKF/IWG/3/13"   .تعلقة ’ثلام بويقة وأحاط الفريق العامل ع ية ا ملرسد املصطلحات الر سـ ئيم
ية ية الفكرية واملوارد الورا ثاب تصدر جمددا ) WIPO/GRTKF/IWG/3/13ثالويقة (‘ مللك هم أهنا  سـمع  ف

ية ادلوية نة احلكو بةل  ية يف ادلورة ا لكويقة إعال للج مث ملق  ".م

10/INF/18/IC/GRTKF/WIPO :ية حـو شاورات الريس غري الر مسمذكرة عن  شأن أشـاكل ئم رشوع املـواد  بـل  مـ
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  ل

ها .22 نة ر ئيسدعت ا يلب أوادللج سفري  ف، ا يع ل ية مع  شاورات غري ر رشة، إىل أن جيري  سابعة  مج، يف دورهتا ا مس م ع ل
تكل املواد إن أمكن  يغة معدةل  بةل وأن يعد  نة ا بل دورة ا لالوفود  ص ّللج ملق نظر ") ئنص الريس"يف شلك (ق تيك 

بةلفهيا ا ملقنة يف دورهتا ا ترب . للج ية وأهنا ال  شاورات أي اجامتعات  شمل هذه ا نة فضلت أال  تعوألن ا فعل مل ت للج
شاورات"مفاوضات" ية ا ساعدة الريس يف  بيك  نربها ا يا عىل  تدى إلكرتو بو  مل، أقامت أمانة الو معل مل شـ ن ن ئي لم . م

شاورات املذكورة شأن ا توي هذه الويقة عىل مذكرة الريس  ملو ب ث  .ئحت
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ثا  واثئق أخرى :لاث

7/17/IC/GRTKF/WIPO : يا لسامهة من أسرتا يةم تحدة األمر ندا والرنوجي والوالايت ا ندا ويوز يكو مل يل ن  ك

رشة إىل  .23 سادسة  شاركني يف دورهتا ا نة ا عدعت ا ل مل ية عىل الويقة "للج تا يقات  ثتقدمي  ب ك تعل
WIPO/GRTKF/IC/16/7 بل ست من األمانة أن جت2010ل يويو 31ق  يقات يف ويقة لمت، وا ثمع تكل ا لتعل

ية، وأن تصدر الويقة  ثإعال نةWIPO/GRTKF/IC/16/7م بةل  للج كويقة معل لدلورة ا ثوهذه الويقة يه ". ملقث
ية . WIPO/GRTKF/IC/16/7ثإعادة إصدار للويقة  يقات الواردة علهيا يف ويقة إعال توزع مجموعة ا مو ث تعل لسـ ّ

 .WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10منفصةل 

10/17/IC/RTKFG/WIPO : شأن ية  باقرتاح اجملموعة األفر يةيق بلثاملوارد الورا  ملسـتق والعمل يف ا

ية  وفد قدم .24 يةإيقأنغوال ابمس اجملموعة األفر تعلق ابملوارد الورا رشة، ويقة معل  سابعة  نة، يف دورهتا ا ثىل ا ت ث ع ل  .للج

11/17/IC/GRTKF/WIPO : ندا يا و كسامهة من أسرتا ل ياابن م يةوالرنوجي لوا تحدة األمر ندا والوالايت ا يكويوز مل يل  ن

ية دو وفتقدم .25 تحدة األمر ندا والوالايت ا ياابن والرنوجي ويوز ندا وا يا و يكأسرتا مل يل ن ل ك نة، يف دورهتا ل للج إىل ا
ية تعلق ابملوارد الورا رشة، ويقة معل  سابعة  ثا ت ث ع  .ل

8/INF/17/IC/GRTKF/WIPO :  يــة الفكريــة مــع إشــارة يف ن" املــكل العــام"مــذكرة عــن معــاين مــصطلح مللكظــام ا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلخاصة إىل حامية املعارف ا ل تع لتقل ل  الفوللكور/ل

رشة دعت  .26 سابعة  نة يف دورهتا ا يح  رشة، إىل أن تعد و سادسة  نة األمانة، يف دورهتا ا عا ل للج ع ل ثويقة "تتللج
ية عن معاين مصطلح  ية  تقنإعال كية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف ملليف نظام ا" املكل العام"م

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل  ".ل

9/INF/17/IC/GRTKF/WIPO : يدية تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترص  تقلقامئة ورشح تقين  ت خمل  لخم

نة يف دور .27 يح  رشة، إىل أن تعد و سادسة  نة األمانة، يف دورهتا ا للجدعت ا ع ل رشةتتللج سابعة  عهتا ا ث ويقة ل
ية  يدية  "تكونمإعال تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترصا  يا  تقلقامئة ورشحا  ت خمل خم لن تق نة"مثل (ً غري /ملقنّا

نة شوف عهنا"أو " ملقنّا شوف عهنا/ملكا  ".ملكغري ا

10/INF/17/IC/GRTKF/WIPO :  نـدا والـرنوجي و-تعليق نـدا ويوز يا و سامهة مـن أسـرتا يل  ن ك ل تحـدة مـ ملالـوالايت ا
ية  يكاألمر

رشة إىل د .28 سادسة  شاركني يف دورهتا ا نة ا ععت ا ل مل ية عىل الويقة "للج تا يقات  ثتقدمي  ب ك تعل
WIPO/GRTKF/IC/16/7 بل يقات يف ويقة 2010ل يويو 31ق  ست من األمانة أن جتمع تكل ا ث، وا تعل لمت ل

ية، وأن تصدر الويقة  ثإعال نةث كويقة معل لدلWIPO/GRTKF/IC/16/7م بةل  للجورة ا  ".ملق

10/11/IC/GRTKF/WIPO :بـات الـرباءات يديـة يف  يـة واملعـارف ا طلاإلعالن عن مصدر املوارد الورا تقل اقـرتاح : لث
 يمن سورسا

ته سورسا .29 يتعرض هذه الويقة نص اقرتاح قد  .مث

11/11/IC/GRTKF/WIPO:  شأن الويقـة ياابن  ثرشح إضايف من ا ب نـوان نظـام IC/GRTKF/WIPO/13/9ل بع 
ية  ثالرباءات واملوارد الورا

يارشحــثتعــرض هــذه الويقــة  .30 شأن الويقــة اف إضــا يــاابن  ث مــن ا ــ ب نــوان نظــام WIPO/GRTKF/IC/9/13ل بع 
ية  .ثالرباءات واملوارد الورا
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13/9/IC/GRTKF/WIPO :ية  ثنظام الرباءات واملوارد الورا

تعلق ابمل .31 تاسعة ويقة معل  نة يف دورهتا ا ياابن إىل ا تقدم وفد ا ث ل للج يةل  .ثوارد الورا

11/8/IC/GRTKF/WIPO : يديـة أو مـصدرها يف تصل هبا من املعارف ا ية وما  شأ املوارد الورا شف عن  تقلا ي ث ن للك م
 بامجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهياثويقة قدمهتا  :طلبات الرباءات

ته ثتعرض هذه الويقة .32 نةإ ادلول األعضاء فهياب األوروية ابمس امجلاعةم نص اقرتاح قد ثا نة يف دورهتا ا مىل ا ل  .للج

14/INF/17/IC/GRTKF/WIPO :يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ياسة : ل يـارات ا سـرشوع قامئـة حمدثـة  خب لـم ّ
يات القانوية نواآل   ل

ثقايف .33 بري ا يات القانوية محلاية أشاكل ا ياسة واآل يارات ا باط قامئة  تاسعة اب نة يف دورهتا ا للكفت ا تع ن ل سـ خب ل لللج ل سـتن ّ 
يدي نة. لتقلا ته ا رشوع معدل  للجوهذه الويقة يه  ب م ياسة . طلث يارات ا توي عىل معلومات عن  سـويه  لحت خ

بادئ  رشوع األهداف وا يال نوعا ما  ية  ية واإل بقة يف بعض األنظمة القانوية الو يات القانوية ا ملواآل مل تفع مي ن ن ملط ن قلل ط
بطة يف الويقة  ثا بحت  (WIPO/GRTKF/IC/9/4ملسـتن ولعل ). WIPO/GRTKF/IC/17/4صاليت أ

يار ما  ساعد عىل ا يات القانوية مصدرا للمعلومات اليت  ياسة واآل يارات ا تفادة من قامئة ا تابإلماكن الا ت ن ل سـ خل خسـ ل
بحث يف الويقة  بادئ املطروحة  يذ ا ياسة و يق أهداف ا يات  ثناسب من آ لل مل سـ ل نفي تتحق لل

WIPO/GRTKF/IC/9/4)  بحت  ).WIPO/GRTKF/IC/18/4صاليت أ

5/INF/9/IC/GRTKF/WIPO : يدية يات القانوية: لتقلحامية املعارف ا ياسة واآل يارات ا نرشوع قامئة حمدثة  ل سـ خب لم ّ 

يدية .34 يات القانوية محلاية املعارف ا ياسة واآل يارات ا باط قامئة  تاسعة اب نة يف دورهتا ا تقللكفت ا ن ل سـ خب ل لللج ل سـتن ّ .
نةثوهذه الويقة  ته ا رشوع معدل  للجيه  ب يات حتويه . طلم ياسة واآل يارات ا لتوي عىل معلومات عن  لسـ خ

بطة  بادئ ا رشوع األهداف وا يال نوعا ما  ية  ية واإل بقة يف بعض األنظمة القانوية الو ملسـتنالقانوية ا مل مل تفع مي ن ن ملط قلن ط
بحت  (WIPO/GRTKF/IC/9/5ثيف الويقة  ولعل ابإلماكن ). WIPO/GRTKF/IC/17/5صاليت أ

يار تفادة من قامئة ا خلالا ناسب سـ يار ما  ساعد عىل ا يات القانوية مصدرا للمعلومات اليت  ياسة واآل يات ا ت ت ن ل خسـ ل
بحث يف الويقة  بادئ املطروحة  يذ ا ياسة و يق أهداف ا يات  ثمن آ لل مل سـ نفل تتحق  WIPO/GRTKF/IC/9/5لل

بحت (  ).WIPO/GRTKF/IC/18/5صاليت أ

Rev) B(4/13/IC/GRTKF/WIPO :ثقايف ا بري ا لحامية أشاكل ا لل ثغرات: تقليديتع يل  للرشوع  حتل  م

نة،  .35 يدي اذلي أعد لفائدة ا ثقايف ا بري ا ثغرات يف حامية أشاكل ا يل ا رشوع  للجتضم هذه الويقة  تقل ل تع ل حتل م لث ل
يدي وقامئة ثقايف ا بري ا بادئ محلاية أشاكل ا رشوع املعدل لألهداف وا تقلوا ل تع مل لمل تفق علهيال تعلقة م  مل ابلقضااي ا

بري  يديلتعحبامية أشاكل ا ثقايف ا تقلا  .لل

Rev) B(5/13/IC/GRTKF/WIPO :يدية ثغرات: لتقلحامية املعارف ا يل  للرشوع  حتل  م

رشوع املعدل  .36 نة، وا يدية اذلي أعد لفائدة ا ثغرات يف حامية املعارف ا يل ا رشوع  ملتضم هذه الويقة  للج تقل ل حتل م لث
يدية وقامئة بادئ محلاية املعارف ا تقللألهداف وا تفق علهيالمل يدية ابلم  تعلقة حبامية املعارف ا تقلقضااي ا  .لمل
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