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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الثالثة الدورة

 2017مارس  3اإىل فرباير  27جنيف، من 
 
 

 اعتماد بعض املنظمات

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 ،وافقت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"( .1
ىل  30دورهتا الأوىل املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  يف عىل بعض املسائل التنظميية والإجرائية،  ،2001 مايو 3أأبريل اإ
منح صفة املراقب املؤقت لعدد من املنظامت اليت أأعربت عن رغبهتا يف الاضطالع بدور يف معل اللجنة   لكيف مبا

 (.WIPO/GRKTF/IC/1/13  الوثيقةوالوارد يف  اذلي اعمتدته اللجنةمن التقرير  18 الفقرة )انظر

مانة عن رغبتومنذ لك الوقت، أأعرب عدد اإ  .2 يف احلصول عىل الصفة نفسها يف ادلورات  هضايف من املنظامت للأ
، قبل تكل اجلامعة المتست ا وقد ورد مهكام جامعة لوزان طلبرد يف مرفق هذه الوثيقة يو  الالحقة للجنة.

 .والثالثني للجنة الثالثةيف ادلورة ، الاعامتد 2016 ديسمرب 29

ن .3 ىل البت   اإ  يف طلب اللجنة مدعوة اإ
لهيا يف مرفق هذه الوثيقة  ةاعامتد املنظم املشار اإ

 .بصفة مراقب مؤقت

املرفق[ لك]ييل 
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 املرفق
 

 جامعة لوزان

ىل:  شعبة املعارف التقليدية اإ
 )الويبو(املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

34, chemin des Colombettes 
1211 Genève 20 

Switzerland 

 +41 (0) 22 338 81 20فاكس: ال
 grtkf@wipo.int :كرتوينلالإ ربيد ال

 احلكومية ادلوليةالويبو طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة  خبصوص:

ىل  ،شعبة املعارف التقليدية اإ

 حتية طيبة وبعد،

املعنية احلكومية ادلولية الويبو جلنة عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات لمك  يرش فين أأن أأعرب
 ة.اللجنفيه نظر طلبنا يك ت  طيا  دون وتَ  .ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

ضافية قد حتتاجوهنا ةأأيد د يف التصال بنا لطلب عدم الرت يُرىج و   .معلومات اإ

 ،والتقدير الاحرتاموتفضلوا بقبول فائق 

 يوهان أأريفان
 (Iephiمعهد ادلراسات الس ياس ية والتارخيية وادلولية )

 لكية العلوم الاجامتعية والس ياس ية
Université of Lausanne 

Géopolis 4147 
CH – 1015 Lausanne – Suisse 

 )السكراترية( +41 21 692 31 59 / 40الهاتف: 
http://unil.ch/iephi 

 (هوتوقيع املمثل)امس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية احلكومية ادلولية الويبو جلنة  يف دوراتعامتد بصفة مراقب مؤقت الااس امترة طلب 

واملعارف التقليدية والفوللكور
1 ،2

 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 لوزانجامعة 

 لكمة عىل الأكرث( 150) :وصف املنظمة

 للتعلمي العايل متخصصة يف ادلراسات ادلوليةمؤسسة 

 :الرئيس ية اوغاايهت املنظمةأأهداف 

 جمالت التخصص ما ييل )قامئة خمتارة(تشمل 
 اجامتعيات(و واترخي  اتس ياسالعالقات ادلولية ) 

 الس ياسات البيئية ادلولية 

 دراسات التمنية 

جراءات    قييس ادلوليةالتطبيع والت اإ

 قطية(ن لرجاء اس تخدام قامئة ا) :للمنظمةالأنشطة الرئيس ية 

 ادلكتوراه يف العلوم الس ياس يةشهادات الليسانس واملاجيس تري و متنح  -

 ةل من الغريببحوث ممو  تضطلع  -

لكمة  150) :يت تناقشها اللجنةال قضاايلسبب اهامتممك ابلرشح الاكمل امللكية الفكرية مبا يف لك ال  سائلعالقة املنظمة مب 
 الأكرث( عىل

املنظمة، الس يد يوهان أأريفان، هو احملقق الرئييس ملرشوع املؤسسة الوطنية السويرسية للعلوم بشأأن "التحمك  يف التنوع ثل مم 
دارة التنوع البيولويج وحفظه عىل الصعيد ادلويل".املعارف ال البيولويج: دور   تقليدية والأصلية يف اإ

ل   .ادلكتوراه طلبةمن اثنني  طالبنياملرشوع وميو 

فضاء املفاوضات اجلارية حاليا يف خمتلف احملافل يمتث ل و  أأحد الأهداف الرئيس ية ملرشوع البحث يف اس تكشاف مدى اإ
 التقليدية للجامعات الأصلية واحمللية. ادلولية، فعال، اإىل حامية املعارف

                                                

  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات.
1
أأن قرار الاعامتد لن تتخذه الأمانة، ولكن تتخذه ادلول الأعضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. وذلك، من الوارد أأل ب الإحاطة علامرىج ي 

ا حلضور دحت ننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف حًر  ورة صل بعض املنظامت عىل الاعامتد. ومن ،م، اإن  م ككن املنظمة الطالبة ئائنة يف جنيف، فاإ
 الاعامتد.  حتصل عىل حىتاللجنة 

2
الاس امترة  استيفاءقدر الإماكن  أأن اس امترة الطلب هذه قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن ،م، يُرىجب الإحاطة علامرىج ي 

رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل  .grtkf@wipo.int ابس تخدام أ ةل ئاتبة أأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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 .snf.ch/projecthttp://p3-156211 ت لات الصةل ابملرشوع من عىل الرابط التايل:احلصول عىل املعلوماوميكن 

 حضور دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية بصفة مراقب أأمهية ابلنس بة للمرشوع.كتيس ي و 

 عد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:البدل اذلي تُ 

 سويرسا

ضافية  :معلومات اإ

ضافية  ة أأيميقدترجاء ال  لكمة عىل الأكرث( 150) تعتربها وجهيةمعلومات اإ

 

 

 

 

 :للمنظمةبياانت التصال الاكمةل 

 :العنوان الربيدي

 (Iephiمعهد ادلراسات الس ياس ية والتارخيية وادلولية )
 لكية العلوم الاجامتعية والس ياس ية

Université of Lausanne 
Géopolis 4147 

CH – 1015 Lausanne – Suisse 

 )السكراترية( +41 21 692 31 59 / 40الهاتف: رمق 
 +41 21 692 31 45الفاكس: رمق 

 yohan.ariffin@unil.ch: الربيد الإلكرتوين
 http://www.unil.ch/iephiاملوقع الإلكرتوين: 

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي

 ابحث رئييسأأس تال حمارض و ، يوهان أأريفانادلكتور 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

http://p3.snf.ch/project-156211

