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WIPO/GRTKF/IC/39/INF/2 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 مارس 5 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون التاسعة الدورة
 2019 مارس 22اإىل  18جنيف، من 

 للوثائق مقتضب تلخيص
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 ثالثنيوال  التاسعةواثئق العمل لدلورة  أأول

والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  التاسعةمقتضب للواثئق املعدة لدلورة  فامي ييل تلخيص .1

. وس ُتنرش لك وثيقة من 2019 مارس 5واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو "جلنة املعارف"( حىت 

ضافية، فور اس تكاملها عىل الرابط التايل: هذه الواثئق فضالا   عن أأية واثئق اإ

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=50411 

 والثالثني التاسعةجدول أأعامل ادلورة  : مرشوعProv. /9WIPO/GRTKF/IC/3 21الوثيقة 

 حتتوي هذه الوثيقة عىل البنود املقرتح تناولها يف اللجنة ويه مطروحة علهيا لعامتدها احملمتل. .2
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 اعامتد بعض املنظامت: /2/39WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

طلبت من اللجنة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت يف دورهتا احلالية ودوراهتا  منظمة واحدة امستعرض هذه الوثيقة  .3

 املقبةل، وتفاصيل التصال اخلاصة هبا وغاايهتا وأأهدافها.

 مشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية: صندوق التربعات: 3/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 تربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة".الويبو لل ، "صندوق 2005ت امجلعية العامة للويبو، يف عام أأنشأأ  .4

ىل الوثيقة اُُتذ ذكل و  حتّدد ليت ، وا2010عدلهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  اليت، WO/GA/32/6القرار ابلستناد اإ

ىل تعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري للصندوق وتقدم معلومات عام  هذه. وتشري أأهداف الصندوق وطريقة معهل الوثيقة اإ

تبذهل الأمانة من هجود بغية مجع الأموال لمتويل ذكل الصندوق. أأما املذكرة الإعالمية املطلوبة، اليت حتتوي عىل تفاصيل 

 .WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4التربعات الواردة واجلهات املس تفيدة، فرتد يف الوثيقة 

 : مرشوع موادحامية املعارف التقليدية: /4/39WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

ىل الوثيقة  والثالثني، استناداا  الثامنةأأعدت اللجنة، يف دورهتا  .5 أ خر بعنوان  ، نصاا WIPO/GRTKF/IC/38/4اإ

حاةل  ،("REV. 2النسخة املعّدةل الثانية ) مرشوع مواد، :املعارف التقليديةحامية "  ، ابلصيغة اليت وردالنصذكل وقّررت اإ

وبرانمج  2019-2018لوليهتا للثنائية  طبقاا التاسعة والثالثني، ، اإىل دورهتا 2018 ديسمرب 14هبا دلى اختتام ادلورة يف 

 WIPO/GRTKF/IC/39/4عدت الوثيقة وقد أ   .WO/GA/49/21، عىل النحو الوارد يف الوثيقة 2018معلها لعام 

 .قراربذكل ال لهذه ادلورة معالا 

 حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد: /5/39WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

ىل الوثيقة  والثالثني، استناداا  الثامنةأأعدت اللجنة، يف دورهتا  .6 أ خر بعنوان  ، نصاا WIPO/GRTKF/IC/38/5اإ

حاةل  ،("REV. 2النسخة املعّدةل الثانية ) مرشوع مواد، حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:" ، النصذكل وقّررت اإ

 لوليهتا  طبقاا والثالثني،  التاسعة، اإىل دورهتا 2018 ديسمرب 14هبا دلى اختتام ادلورة يف  ابلصيغة اليت ورد

ت وقد أ عد .WO/GA/49/21، عىل النحو الوارد يف الوثيقة 2018وبرانمج معلها لعام  2019-2018للثنائية 

 .بذكل القرار لهذه ادلورة معالا  WIPO/GRTKF/IC/39/5 الوثيقة

 حتليل الثغرات احملّدث حامية املعارف التقليدية: مرشوع: /6/93WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

ىل  25قررت جلنة املعارف يف دورهتا الثانية عرشة، اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من  .7 ، أأن تعّد 2008فرباير  29اإ

يك يكون املعارف التقليدية ، أ خذة معل اللجنة السابق بعني الاعتبار، مرشوع حتليل الثغرات يف جمال حامية الويبو أأمانة

طلبت امجلعية العامة للويبو من الأمانة "حتديث حتليل الثغرات ، 2017ويف عام  مبثابة وثيقة معل لدلورة الثالثة عرشة للجنة.

عدت ، أ  ومعالا هبذا القرار لية املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي".بشأأن أأنظمة امحلاية احلا 2008لعام 

صدار الوثيقة ذاهتاوأ  لدلورة السابعة والثالثني.  WIPO/GRTKF/IC/37/6 الوثيقة ورة الثامنة والثالثني لدل عيد اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/39/6حتت الرمز  ادلورة هذهل كذكل و 
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 احملّدث حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع حتليل الثغرات: 7/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

ىل  25قررت جلنة املعارف يف دورهتا الثانية عرشة، اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من  .8 ، أأن تعّد 2008فرباير  29اإ

ثغرات يف جمال حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ، أ خذة معل اللجنة السابق بعني الاعتبار، مرشوع حتليل ال الويبو أأمانة

طلبت امجلعية العامة للويبو من الأمانة "حتديث ، 2017ويف عام  يك يكون مبثابة وثيقة معل لدلورة الثالثة عرشة للجنة.

ومعالا  الثقايف التقليدي".بشأأن أأنظمة امحلاية احلالية املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  2008حتليل الثغرات لعام 

صدار الوثيقة ذاهتا وأ  لدلورة السابعة والثالثني.  WIPO/GRTKF/IC/37/7 عدت الوثيقة، أ  هبذا القرار لدلورة عيد اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/39/7 حتت الرمزلهذه ادلورة كذكل الثامنة والثالثني و 

قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف تقرير عن جتميع املواد بشأأن : 8/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 التقليدية املرتبطة هبا

صدار تقرير )تقارير( جتّمع أأو حتّدث فيه ادلراسات  2017المتست امجلعية العامة للويبو يف عام  .9 من الأمانة "اإ

نظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن الأدوات والأنشطة املتعلقة بقواعد البياانت وعن أأ 

القرار، أ عدت  هبذا ومعالا الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، بغرض حتديد أأي جفوات." 

 WIPO/GRTKF/IC/36/5 الواثئقأأعدت اخلامسة والثالثني و  ةلدلور WIPO/GRTKF/IC/35/5 ةالوثيق

دخال ، WIPO/GRETKF/IC/38/8و WIPO/GRTKF/IC/37/8 Revو غراض لأ  ،علهيا بعض التحديثاتمع اإ

صدار الوثيقة ذاهتا، . وأ  للجنة والثامنة والثالثني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني دلوراتا دخال عيد اإ بعض مع اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/39/8، حتت الرمز علهيا التحديثات

أأنظمة الكشف املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف تقرير عن جتميع املواد بشأأن : 9/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 التقليدية املرتبطة هبا

صدار تقرير )تقارير( جتّمع أأو حتّدث فيه ادلراسات  2017لمتست امجلعية العامة للويبو يف عام ا .10 من الأمانة "اإ

ة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن الأدوات والأنشطة املتعلقة بقواعد البياانت وعن أأنظم

القرار، أ عدت  ومعالا هبذاهبا، بغرض حتديد أأي جفوات." الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة 

 WIPO/GRTKF/IC/36/6 الواثئقأ عدت و  ،اخلامسة والثالثني ةلدلور WIPO/GRTKF/IC/35/6 ةالوثيق

دخال ، WIPO/GRETKF/IC/38/9و WIPO/GRTKF/IC/37/9و ، لأغراض علهيا بعض التحديثاتمع اإ

صدار الوثيقة ذاهتاللجنةوالثامنة والثالثني  ة والثالثنيبعاسال و  والثالثنيورات السادسة ادل دخال  ،. وأأعيد اإ بعض مع اإ

 .WIPO/GRTKF/IC/39/9 حتت الرمزعلهيا،  التحديثات

عدم اليقني بشأأهنا: خماوف الولايت املتحدة الأثر الاقتصادي لتأأخر الرباءات و : 10/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 بشأأن املقرتحات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات

، 2018ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف اليت عقدت يف يونيو ، خالل م وفد الولايت املتحدة الأمريكيةقد .11

بعنوان "الأثر الاقتصادي لتأأخر الرباءات وعدم اليقني بشأأهنا: خماوف الولايت املتحدة بشأأن املقرتحات املتعلقة  وثيقة

دمت وقُ  .WIPO/GRTKF/IC/36/10 تكل الوثيقة حتت الرمزوردت و  مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات".
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ىل ادلورة السابعة والثالثني للجنة  الوثيقة جمدداا  . وأأعاد الوفد تقدمي الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/37/15 رمزحتت الاإ

ىل ادلورة الثامنة والثالثني  احملّدثة كوثيقة معل الوثيقة ذاهتا  جمدداا الوفد قدم و . WIPO/GRTKF/IC/38/15 حتت الرمزاإ

 لأغراض هذه ادلورة.

 النقاش حول بيان املوضوع القابل للحاميةديد أأمثةل عن املعارف التقليدية لإثراء حت: 11/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 واملوضوع اذلي ل تُطلب حاميته

، 2016اليت ُعقدت يف نومفرب املعارف م وفد الولايت املتحدة الأمريكية، خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة قد .12

وترد  ية واملوضوع اذلي ل تُطلب حاميته.وثيقة حتدد أأمثةل عن املعارف التقليدية لإثراء النقاش حول بيان املوضوع القابل للحام

ىل ادلورة الرابعة والثالثني  دمت الوثيقة ذاهتا جمدداا . وقُ WIPO/GRTKF/IC/32/10 حتت الرمز الوثيقة حتت اإ

ىل ادلورة الثامنة والثالثني الوثيقة  جمدداا  الوفد. وقدم WIPO/GRTKF/IC/34/13 الرمز حتت احملّدثة اإ

 كوثيقة معل لأغراض هذه ادلورة.ذاهتا  الوثيقة. وأأعاد الوفد تقدمي WIPO/GRTKF/IC/38/14 الرمز

 املعارف محلاية خاصة أأنظمة من يوجد ما بشأأن الويبو لأمانة دراسة اقرتاح: 12/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 الويبو يف الأعضاء ادلول يف التقليدية

ة والثالثني للجنة املعارف اليت عقدت يف سابعادلورة ال  خالل ،وفدا الياابن والولايت املتحدة الأمريكية مقد .13

ما يوجد من أأنظمة خاصة محلاية املعارف التقليدية يف ادلول ويبو بشأأن المانة خبصوص دراسة لأ  اقرتاحاا ، 2018 أأغسطس

 جمدداا  احملّدث. وقدم الوفدان الاقرتاح WIPO/GRTKF/IC/37/16. ويرد نص الاقرتاح يف الوثيقة الأعضاء يف الويبو

ىل ادلورة الثامنة والثالثني كوثيقة معل ذاهتا  الوثيقة. وأأعاد الوفدان تقدمي WIPO/GRTKF/IC/38/3الوثيقة  يف اإ

 هذه ادلورة.غراض لأ 

 توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا: WIPO/GRTKF/IC/39/13الوثيقة 

خالل ادلورة العرشين للجنة ، ن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكيةوفود كندا والياابقدمت  .14

وردت تكل و ، "توصية مشرتكة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا". 2012يف فرباير  اليت عقدتاملعارف 

اإىل دورات جلنة املعارف جمدداا ة دمت تكل الوثيقوقُ . WIPO/GRTKF/IC/20/9/Revالتوصية يف الوثيقة 

والعرشين والرابعة والعرشين والسادسة والعرشين والسابعة والعرشين والثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين والثالثني  الثالثة

ثالثني والسابعة وال  واحلادية والثالثني والثانية والثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني

 WIPO/GRTKF/24/5و WIPO/GRTKF/IC/23/5، ومُعّمت يف الواثئق والثالثني والثامنة

 WIPO/GRTKF/IC/28/7و WIPO/GRTKF/IC/27/6و WIPO/GRTKF/IC/26/5و

 WIPO/GRTKF/IC/31/5و WIPO/GRTKF/IC/30/6و WIPO/GRTKF/IC/29/5و

، WIPO/GRTKF/IC/35/7و WIPO/GRTKF/IC/34/9و WIPO/GRTKF/IC/32/6و

 التوايل. عىل، WIPO/GRTKF/IC/38/10و WIPO/GRTKF/IC/37/12و WIPO/GRTKF/IC/36/7و

 هذه ادلورة.غراض جمدداا كوثيقة معل لأ تكل التوصية التوصية املشرتكة  وقدم مقدمو
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امحلاية ادلفاعية للموارد توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض : 41/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

، توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام 2013يف فرباير  اليت عقدتادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعارف  خاللقُدمت  .15

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

يف املشرتكة ووردت تكل التوصية  كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية.

اإىل دورات جلنة املعارف الرابعة والعرشين  التوصية املشرتكة جمدداا ت دموقُ  .WIPO/GRTKF/IC/23/7 الوثيقة

امنة والعرشين والتاسعة والعرشين والثالثني واحلادية والثالثني والثانية والثالثني والسادسة والعرشين والسابعة والعرشين والث

يف الواثئق  والثامنة والثالثني والسابعة والثالثنيوالرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني 

WIPO/GRTKF/IC/24/7 وWIPO/GRTKF/IC/26/6 وWIPO/GRTKF/IC/27/7 

 WIPO/GRTKF/IC/30/7و WIPO/GRTKF/IC/29/6و WIPO/GRTKF/IC/28/8و

 WIPO/GRTKF/IC/34/10و WIPO/GRTKF/IC/32/7و WIPO/GRTKF/IC/31/6و

 WIPO/GRTKF/IC/37/13و WIPO/GRTKF/IC/36/8و WIPO/GRTKF/IC/35/8و

غراض كوثيقة معل لأ جمدداا تكل التوصية التوصية املشرتكة  وقدم مقدمو ، عىل التوايل.WIPO/GRTKF/IC/38/11و

 هذه ادلورة.

اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح : /15/39WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع  الرباءات عن خطأأ والامتثال للأ

ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعارف  ، خاللمريكيةوفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأ  قدمت .16

خبصوص مواصفات دراسة بشأأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ  اا ، اقرتاح2013يف فرباير  اليت عقدت

نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع.  تدمقو  .WIPO/GRTKF/IC/23/6وورد ذكل الاقرتاح يف الوثيقة  والامتثال للأ

ىل ادلورة الرابعة  ذكل الاقرتاح جمدداا وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية  اإ

وفود كندا والياابن والرنوجي ت دموق .WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revوالعرشين للجنة املعارف يف الوثيقة 

مّرة أأخرى اإىل دورات جلنة املعارف ذكل الاقرتاح كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية  ومجهورية

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

 يف الواثئق سادسة والثالثني والسابعة والثالثني والثامنة والثالثنيوال  والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني

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

. عىل التوايل،WIPO/GRTKF/IC/37/14 WIPO/GRTKF/IC/38/12و WIPO/GRTKF/IC/36/9و

 WIPO/GRTKF/IC/27/8و WIPO/GRTKF/IC/26/7 واثئقوأأعاد مقدمو ال

 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
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 WIPO/GRTKF/IC/37/14و WIPO/GRTKF/IC/36/9و WIPO/GRTKF/IC/35/9و

 هذه ادلورة.لأغراض معل  كوثيقةالاقرتاح  ذكلتقدمي  WIPO/GRTKF/IC/38/12و

 التقليدية رفاملعاأأن خبصوص مواصفات دراسة بش اقرتاح: /16/39WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

، قدم الوفد ادلامئ لالحتاد الأورويب دلى 2016ادلورة احلادية والثالثني للجنة املعارف، اليت عقدت يف سبمترب قبل  .17

اء فيه، اقرتاحا بعنوان ظامت ادلولية يف جنيف، ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضالأمم املتحدة وسائر املن

الاقرتاح الوفد م قدو  .WIPO/GRTKF/IC/31/9ذكل الاقرتاح يف الوثيقة ويرد خبصوص مواصفات دراسة".  اقرتاح"

دخال تعديل عليه،  ،جمدداا  رة الثانية والثالثني، لأغراض ادلو  WIPO/GRTKF/IC/32/9كوثيقة معل حتت الرمز مع اإ

ضايف عليه، كوثيقة معل حتت الرمز  ،هميوأأعاد تقد دخال تعديل اإ لأغراض ادلورة  WIPO/GRTKF/IC/37/10مع اإ

مفوضية الاحتاد الأورويب، ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ذكل الاقرتاح جمدداا ت وقدمالسابعة الثالثني. 

 كوثيقة معل لأغراض هذه ادلورة.

 اقرتاح الاحتاد الأورويب لإعداد دراسة بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: /17/39WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

الوفد ادلامئ لالحتاد الأورويب دلى  المتس، 2017 مارسوالثالثني للجنة املعارف، اليت عقدت يف  الثالثةادلورة  يف .18

 بعنوان ااقرتاح أأن يقدماء فيه، ظامت ادلولية يف جنيف، ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضالأمم املتحدة وسائر املن

ىل ادلورة الثالثة والثالثني للجنة املعارف.  "الاحتاد الأورويب لإعداد دراسة اقرتاح" ذكل الاقرتاح يف ويرد كوثيقة معل اإ

دخال تعديل عليه،  ،الاقرتاح جمدداا الوفد م قدو  .WIPO/GRTKF/IC/33/6 الوثيقة  كوثيقة معل حتت الرمزمع اإ

WIPO/GRTKF/IC/37/11  مفوضية الاحتاد الأورويب، ابمس الاحتاد ت وقدم. والثالثني السابعةرة لأغراض ادلو

 الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ذكل الاقرتاح جمدداا كوثيقة معل لأغراض هذه ادلورة.

عالمية لدلورة  اثنيا  والثالثني التاسعةواثئق اإ

 : قامئة املشاركني/INF/1 Prov/39WIPO/GRTKF/ICالوثيقة 

 والثالثني للجنة. التاسعةوع قامئة املشاركني يف ادلورة س ُيوّزع مرش  .19

 تلخيص مقتضب للواثئق: Rev INF/2/WIPO/GRTKF/IC/39.الوثيقة 

 دت هذه الوثيقة خارج الإطار الرمسي ليُس تدل هبا عىل واثئق اللجنة.عأ   .20

 والثالثني التاسعةمرشوع برانمج ادلورة : Rev INF/3/WIPO/GRTKF/IC/39.الوثيقة 

اللجنة يف دورهتا العارشة، تقدم هذه الوثيقة برانمج معل مقرتح حيّدد فرتة زمنية حممتةل لتناول لك بند اس تجابة لطلب  .21

رشادايا  فقط، ذكل أأن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة يبقى يف عهدة  من بنود جدول الأعامل. ويكتيس مرشوع الربانمج طابعا اإ

 الرئيس وأأعضاء اللجنة وفقا للنظام ادلاخيل.

صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة: مذكرة : INF/4/9WIPO/GRTKF/IC/3قة الوثي

عالمية عن التربعات وطلبات ادلمع  اإ
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توي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة حول طريقة معل صندوق التربعات لفائدة امجلاعات الأصلية حت  .22

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

معلومات عن التربعات الواردة أأو تكل املتعهد هبا وعن  . وتتضمن خصوصاا 2010دورهتا الثانية والثالثني مث عّدلهتا يف سبمترب 

 ة واحمللية املعمتدة.ادلمع الفعيل املقدم ملمثيل امجلاعات الأصلي

عالمية ملنرب امجلاعات الأصلية واحمللية: INF/5/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة   مذكرة اإ

وفقا لقرار اُتذته اللجنة يف دورهتا السابعة، اس هُتلت لك دورة من دورات اللجنة اليت تلت ادلورة السابعة بتنظمي  .23

حدى امجلاعات الأصلية. وقد نُظم ويف  السابقة. احلادية والثالثنياملنرب يف بداية لك دورة من ادلورات  منرب يرأأسه ممثل عن اإ

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

لهيا  https://wipo.int/tk/en/igc/panels.htmlالتايل:  الرابط الإلكرتوين عرب متاحة عىل موقع الويبو وميكن النفاذ اإ

وحتّدد هذه الوثيقة الرتتيبات العملية املقرتحة  .أأيضا من خالل بوابة امجلاعات الأصلية املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين

 .والثالثني للجنة التاسعةللمنرب يف ادلورة 

عات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة: القرارات اليت : صندوق الترب INF/6/9WIPO/GRTKF/IC/3لوثيقة ا

 .اُتذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت اعمتدها اجمللس الاستشاري

غ هذه املذكرة الإعالمية اللجنة بقرارات المتويل اليت سيتخذها املدير العام وفقا للتوصيات اليت قد يعمتدها اجمللس بلت  .24

 والثالثني للجنة. التاسعةلية واحمللية عىل هامش ادلورة التربعات لفائدة امجلاعات الأص الاستشاري لصندوق 

ملصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية ابمرسد : INF/7/9WIPO/GRTKF/IC/3الوثيقة 

 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

"دعت اللجنة الأمانة اإىل حتديث املسارد املتاحة يف  ،التاسعة عرشة ةورادل يف .25

مرسد املصطلحات الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف )’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 الوثيقة

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

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

عالمية لأغراض ادلورة املقبةل للجنة". وتُتاح ‘(الوراثية صدار املرسد املوّحد كوثيقة اإ ، ومجعها لكها يف وثيقة واحدة واإ

 رسد املوّحد.من امل  ذاهتاصيغة ال  الوثيقة لدلورة يف هذه

 [هناية الوثيقة]
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