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WIPO/GRTKF/IC/40/INF/2 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 یونیو 4 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 األربعون الدورة
 2019 یونیو 21ٕاىل  17جنیف، من 

 للوثائق مقتضب تلخيص

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 أ�ربعنيو�ئق العمل ل�ورة  ٔأوال

للجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد  أ�ربعنيمقتضب للو�ئق املعدة ل�ورة  ف� یيل تلخیص .1
. وس�ُتنرش لك وثیقة من هذه 2019 یونیو 4الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور ("اللجنة" ٔأو "جلنة املعارف") حىت 

 عن ٔأیة و�ئق ٕاضافية، فور اس�تكاملها �ىل الرابط التايل: الو�ئق فضالً 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50424 

 أ�ربعني�دول ٔأعامل ا�ورة  : مرشوع/Prov. /40WIPO/GRTKF/IC 21.الوثیقة 

 حتتوي هذه الوثیقة �ىل البنود املقرتح تناولها يف اللجنة ويه مطرو�ة �لهيا الع�دها احملمتل. .2
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 اع�د بعض املنظامت: /2/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

طلبت من اللجنة اع�دها بصفة مراقب مؤقت يف دورهتا احلالیة ودوراهتا  منظمة وا�دة امستعرض هذه الوثیقة  .3
 املقب�، وتفاصیل االتصال اخلاصة هبا و�ا�هتا ؤأهدافها.

 مشاركة امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة: صندوق الترب�ات: /3/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

 ترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة املعمتدة".الویبو لل ، "صندوق 2005یبو، يف �ام ٔأ�شأٔت امجلعیة العامة للو  .4
حتّدد ليت ، وا2010�د�هتا امجلعیة العامة للویبو يف سبمترب  اليت، WO/GA/32/6القرار �الستناد ٕاىل الوثیقة اُختذ ذ� و 

ضاء ا�لس �ستشاري للصندوق وتقدم معلومات عام الوثیقة ٕاىل تعیني ٔأع هذه. و�شري ٔأهداف الصندوق وطریقة مع�
تبذ� أ�مانة من �ود بغیة مجع أ�موال �متویل ذ� الصندوق. ٔأما املذ�رة إال�المية املطلوبة، اليت حتتوي �ىل تفاصیل 

 .WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4الترب�ات الواردة واجلهات املس�تفيدة، فرتد يف الوثیقة 

 : مرشوع موادحامیة املعارف التقلیدیة: /4/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

أٓخر بعنوان  ، نصاً WIPO/GRTKF/IC/39/4ٕاىل الوثیقة  والثالثني، استناداً  التاسعةٔأ�دت اللجنة، يف دورهتا  .5
 غة اليت ورد، �لصیالنصذ� وقّررت ٕا�ا�  ،)"REV. 2النس�ة املعّد� الثانیة ( مرشوع مواد، :املعارف التقلیدیةحامیة "

و�ر�مج معلها لعام  2019-2018لوال�هتا للثنائیة  طبقاً ، أ�ربعني، ٕاىل دورهتا 2019 مارس 22هبا �ى اختتام ا�ورة يف 
لهذه ا�ورة  WIPO/GRTKF/IC/40/4�دت الوثیقة وقد أ�  .WO/GA/49/21، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة 2019
 .بذ� القرار معالً 

 حامیة أٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي: مرشوع مواد: /5/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

أٓخر بعنوان  ، نصاً WIPO/GRTKF/IC/39/5ٕاىل الوثیقة  والثالثني، استناداً  التاسعةٔأ�دت اللجنة، يف دورهتا  .6
، النصذ� وقّررت ٕا�ا�  ،)"REV. 2النس�ة املعّد� الثانیة ( مرشوع مواد، حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي:"

 لوال�هتا  طبقاً ، أ�ربعني، ٕاىل دورهتا 2019 مارس 22هبا �ى اختتام ا�ورة يف  �لصیغة اليت ورد
وقد أ��دت  .WO/GA/49/21، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة 2019و�ر�مج معلها لعام  2019-2018للثنائیة 
 .بذ� القرار لهذه ا�ورة معالً  WIPO/GRTKF/IC/40/5 الوثیقة

 : وثیقة موّ�دة �شأٔن امللكية الفكریة واملوارد الوراثیةWIPO/GRTKF/IC/40/6الوثیقة 

ٕاىل دورهتا  WIPO/GRTKF/IC/36/6قررت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثالثني، ٕا�ا� مرفق الوثیقة  .7
 .WO/GA/49/21، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة 2019و�ر�مج معلها لعام  2019-2018لوال�هتا للثنائیة  طبقاً أ�ربعني 

 .بذ� القرار لهذه ا�ورة معالً  WIPO/GRTKF/IC/40/6 وقد أ��دت الوثیقة

 حتلیل الثغرات احملّدث حامیة املعارف التقلیدیة: مرشوع: /7/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

، ٔأن تعّد 2008فربا�ر  29ٕاىل  25لفرتة من قررت جلنة املعارف يف دورهتا الثانیة عرشة، اليت عقدت يف جنیف يف ا .8
يك �كون املعارف التقلیدیة ، أٓ�ذة معل اللجنة السابق بعني �عتبار، مرشوع حتلیل الثغرات يف جمال حامیة الویبو ٔأمانة
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لیل الثغرات طلبت امجلعیة العامة للویبو من أ�مانة "حتدیث حت ، 2017ويف �ام  مبثابة وثیقة معل ل�ورة الثالثة عرشة للجنة.
�دت ، أ� ومعًال هبذا القرار �شأٔن ٔأنظمة امحلایة احلالیة املتعلقة �ملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي". 2008لعام 

الثامنة والثالثني  ورتنيل� عید ٕاصدار الوثیقة ذاهتاوأ� ل�ورة السابعة والثالثني.  WIPO/GRTKF/IC/37/6 الوثیقة
 .WIPO/GRTKF/IC/40/7حتت الرمز  ا�ورة هذهل كذ� و والتاسعة والثالثني، 

 احملّدث حامیة أٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي: مرشوع حتلیل الثغرات: /8/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

، ٔأن تعّد 2008فربا�ر  29ٕاىل  25قررت جلنة املعارف يف دورهتا الثانیة عرشة، اليت عقدت يف جنیف يف الفرتة من  .9
، أٓ�ذة معل اللجنة السابق بعني �عتبار، مرشوع حتلیل الثغرات يف جمال حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي الویبو ٔأمانة

ث طلبت امجلعیة العامة للویبو من أ�مانة "حتدی، 2017ويف �ام  يك �كون مبثابة وثیقة معل ل�ورة الثالثة عرشة للجنة.
ومعًال  �شأٔن ٔأنظمة امحلایة احلالیة املتعلقة �ملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي". 2008حتلیل الثغرات لعام 

تني ل�ورعید ٕاصدار الوثیقة ذاهتا وأ� ل�ورة السابعة والثالثني.  WIPO/GRTKF/IC/37/7 �دت الوثیقة، أ� هبذا القرار
 .WIPO/GRTKF/IC/40/8 حتت الرمزلهذه ا�ورة كذ� و  والثالثني، والتاسعة الثامنة والثالثني

تقر�ر عن جتمیع املواد �شأٔن قوا�د البیا�ت املتعلقة �ملوارد الوراثیة واملعارف : /40/9WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 التقلیدیة املرتبطة هبا

من أ�مانة "ٕاصدار تقر�ر (تقار�ر) جتّمع ٔأو حتّدث فيه ا�راسات  2017ا�متست امجلعیة العامة للویبو يف �ام  .10
واملقرت�ات و�ري ذ� من املواد عن أ�دوات وأ��شطة املتعلقة بقوا�د البیا�ت وعن ٔأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة �ملوارد 

القرار، أ��دت  هبذا ومعالً هبا، بغرض حتدید ٔأي جفوات."  الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة
 WIPO/GRTKF/IC/36/5 الو�ئقٔأ�دت اخلامسة والثالثني و  ةل�ور WIPO/GRTKF/IC/35/5 ةالوثیق

مع ، WIPO/GRETKF/IC/39/8و WIPO/GRETKF/IC/38/8و WIPO/GRTKF/IC/37/8 Revو
والتاسعة  والثامنة والثالثني سة والثالثني والسابعة والثالثنيالساد �وراتغراض ا�ٔ  ،�لهيا بعض الت�دیثاتٕاد�ال 

، حتت الرمز �لهيا بعض الت�دیثاتمع ٕاد�ال عید ٕاصدار الوثیقة ذاهتا، . وأ� للجنة والثالثني
WIPO/GRTKF/IC/40/9. 

الوراثیة واملعارف تقر�ر عن جتمیع املواد �شأٔن ٔأنظمة الكشف املتعلقة �ملوارد : /40/10WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 التقلیدیة املرتبطة هبا

من أ�مانة "ٕاصدار تقر�ر (تقار�ر) جتّمع ٔأو حتّدث فيه ا�راسات  2017�متست امجلعیة العامة للویبو يف �ام ا .11
وارد واملقرت�ات و�ري ذ� من املواد عن أ�دوات وأ��شطة املتعلقة بقوا�د البیا�ت وعن ٔأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة �مل

القرار، أ��دت  ومعًال هبذاهبا، بغرض حتدید ٔأي جفوات." الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة 
 WIPO/GRTKF/IC/36/6 الو�ئقأ��دت و  ،اخلامسة والثالثني ةل�ور WIPO/GRTKF/IC/35/6 ةالوثیق

مع ٕاد�ال ، WIPO/GRETKF/IC/39/9و WIPO/GRETKF/IC/38/9و WIPO/GRTKF/IC/37/9و
 والتاسعة والثالثني والثامنة والثالثني ة والثالثنيبعاسال و  والثالثنيورات السادسة ، ٔ�غراض ا��لهيا بعض الت�دیثات

 .WIPO/GRTKF/IC/40/10 حتت الرمز�لهيا،  بعض الت�دیثاتمع ٕاد�ال  ،. ؤأعید ٕاصدار الوثیقة ذاهتاللجنة
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الرباءات و�دم الیقني �شأٔهنا: خماوف الوال�ت املت�دة  أ��ر �قتصادي لتأٔخر: /40/11WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 �شأٔن املقرت�ات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات

، 2018ا�ورة السادسة والثالثني للجنة املعارف اليت عقدت يف یونیو ، �الل م وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةقد .12
بعنوان "أ��ر �قتصادي لتأٔخر الرباءات و�دم الیقني �شأٔهنا: خماوف الوال�ت املت�دة �شأٔن املقرت�ات املتعلقة  وثیقة

دمت وقُ  .WIPO/GRTKF/IC/36/10 ت� الوثیقة حتت الرمزوردت و  مبتطلبات الكشف اجلدیدة عن الرباءات".
. ؤأ�اد الوفد تقدمي الوثیقة WIPO/GRTKF/IC/37/15 رمزحتت الٕاىل ا�ورة السابعة والثالثني للجنة  الوثیقة جمدداً 

وا�ورة التاسعة والثالثني حتت الرمز  WIPO/GRTKF/IC/38/15 حتت الرمزٕاىل ا�ورة الثامنة والثالثني  احملّدثة
 �وثیقة معل ٔ�غراض هذه ا�ورة.الوثیقة ذاهتا  جمدداً الوفد قدم و . WIPO/GRETKF/IC/39/10و

 دید ٔأمث� عن املعارف التقلیدیة ٕال�راء النقاش حول بیان املوضوع القابل للحامیةحت: /40/12WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 واملوضوع ا�ي ال تُطلب حامیته

، 2016اليت ُعقدت يف نومفرب املعارف م وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، �الل ا�ورة الثانیة والثالثني للجنة قد .13
و�رد  املعارف التقلیدیة ٕال�راء النقاش حول بیان املوضوع القابل للحامیة واملوضوع ا�ي ال تُطلب حامیته. وثیقة حتدد ٔأمث� عن

حتت ٕاىل ا�ورة الرابعة والثالثني  دمت الوثیقة ذاهتا جمدداً . وقُ WIPO/GRTKF/IC/32/10 حتت الرمز الوثیقة
حتت ّدثة ٕاىل ا�ورة الثامنة والثالثني احملالوثیقة  جمدداً  الوفد. وقدم WIPO/GRTKF/IC/34/13 الرمز
. WIPO/GRETKF/IC/39/11ووٕاىل ا�ورة التاسعة والثالثني حتت الرمز  WIPO/GRTKF/IC/38/14 الرمز

 �وثیقة معل ٔ�غراض هذه ا�ورة.ذاهتا  الوثیقةؤأ�اد الوفد تقدمي 

 أٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي: ورقة مناقشة :/40/13WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

م وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، �الل ا�ورة الثالثة والثالثني للجنة اليت ُعقدت يف فربا�ر  .14 ، ورقة 2017قد�
م وفد  .WIPO/GRTKF/IC/33/5ووردت هذه الورقة يف الوثیقة  مناقشة عن ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. وقد�

 هذه ا�ورة.غراض �وثیقة معل �ٔ  �ت املت�دة أ�مر�كية ورقة املناقشة جمدداً الوال

 املعارف محلایة �اصة ٔأنظمة من یو�د ما �شأٔن الویبو ٔ�مانة دراسة اقرتاح: /40/14WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 الویبو يف أ�عضاء ا�ول يف التقلیدیة

ة والثالثني للجنة املعارف اليت عقدت يف سابعا�ورة ال  �الل ،وفدا الیا�ن والوال�ت املت�دة أ�مر�كية مقد .15
ما یو�د من ٔأنظمة �اصة محلایة املعارف التقلیدیة يف ا�ول ویبو �شأٔن المانة خبصوص دراسة �ٔ  اقرتا�اً ، 2018 ٔأغسطس

 جمدداً  حملّدثا. وقدم الوفدان �قرتاح WIPO/GRTKF/IC/37/16. و�رد نص �قرتاح يف الوثیقة أ�عضاء يف الویبو
 هذه ا�ورة.غراض �وثیقة معل �ٔ ذاهتا  الوثیقة. ؤأ�اد الوفدان تقدمي والتاسعة والثالثني الثامنة والثالثني ٕاىل ا�ورتني

 توصیة مشرتكة �شأٔن املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا: /40/15WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

�الل ا�ورة العرش�ن للجنة ، والرنوجي ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كيةوفود كندا والیا�ن قدمت  .16
وردت ت� و ، "توصیة مشرتكة �شأٔن املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا". 2012يف فربا�ر  اليت عقدتاملعارف 
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ٕاىل دورات جلنة املعارف ددًا جمدمت ت� الوثیقة وقُ . WIPO/GRTKF/IC/20/9 Revالتوصیة يف الوثیقة 
والعرش�ن والرابعة والعرش�ن والسادسة والعرش�ن والسابعة والعرش�ن والثامنة والعرش�ن والتاسعة والعرش�ن والثالثني  الثالثة

ثني والسابعة والثال واحلادیة والثالثني والثانیة والثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني
 WIPO/GRTKF/24/5و WIPO/GRTKF/IC/23/5وُمعّمت يف الو�ئق  والتاسعة والثالثني، 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
 WIPO/GRTKF/IC/38/10و WIPO/GRTKF/IC/37/12و WIPO/GRTKF/IC/36/7و
غراض جمددًا �وثیقة معل �ٔ ت� التوصیة التوصیة املشرتكة  وقدم مقدمو التوايل. �ىل، WIPO/GRTKF/IC/39/13و

 هذه ا�ورة.

قوا�د البیا�ت ٔ�غراض امحلایة ا�فاعیة للموارد توصیة مشرتكة �شأٔن اس�ت�دام : /40/16WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا

، توصیة مشرتكة �شأٔن اس�ت�دام 2013يف فربا�ر  اليت عقدتا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة املعارف  �اللقُدمت  .17
قوا�د البیا�ت ٔ�غراض امحلایة ا�فاعیة للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا، واشرتك يف تقدميها لك من وفود 

يف املشرتكة ووردت ت� التوصیة  كندا والیا�ن ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية.
ٕاىل دورات جلنة املعارف الرابعة والعرش�ن  التوصیة املشرتكة جمدداً ت دموقُ  .WIPO/GRTKF/IC/23/7 الوثیقة

والسادسة والعرش�ن والسابعة والعرش�ن والثامنة والعرش�ن والتاسعة والعرش�ن والثالثني واحلادیة والثالثني والثانیة والثالثني 
يف  والتاسعة والثالثني والثامنة والثالثني والسابعة والثالثنيسة والثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني والساد

 WIPO/GRTKF/IC/27/7و WIPO/GRTKF/IC/26/6و WIPO/GRTKF/IC/24/7الو�ئق 
 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
ت� التوصیة املشرتكة  وقدم مقدمو ، �ىل التوايل.WIPO/GRTKF/IC/39/14و WIPO/GRTKF/IC/38/11و

 هذه ا�ورة.غراض جمددًا �وثیقة معل �ٔ التوصیة 

ٔأمانة الویبو �شأٔن التدابري املتعلقة بتاليف منح اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة : /40/17WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 الرباءات عن خطأٔ و�متثال لٔ�نظمة احلالیة للنفاذ وتقامس املنافع

ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة املعارف  ، �اللوفود كندا والیا�ن ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية قدمت .18
خبصوص مواصفات دراسة �شأٔن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأٔ  اً ، اقرتا�2013يف فربا�ر  اليت عقدت

 تدموق .WIPO/GRTKF/IC/23/6وورد ذ� �قرتاح يف الوثیقة  و�متثال لٔ�نظمة احلالیة للنفاذ وتقامس املنافع.
ٕاىل ا�ورة الرابعة  �قرتاح جمدداً  ذ�وفود كندا والیا�ن ومجهوریة �ور� و�حتاد الرويس والوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

وفود كندا والیا�ن والرنوجي ت دموق .WIPO/GRTKF/IC/24/6 Revوالعرش�ن للجنة املعارف يف الوثیقة 
مّرة ٔأخرى ٕاىل دورات جلنة املعارف ذ� �قرتاح �ور� و�حتاد الرويس والوال�ت املت�دة أ�مر�كية  ومجهوریة
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والسابعة والعرش�ن والثامنة والعرش�ن والتاسعة والعرش�ن والثالثني واحلادیة والثالثني والثانیة والثالثني والعرش�ن  السادسة
يف  والتاسعة والثالثني والسادسة والثالثني والسابعة والثالثني والثامنة والثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني

 WIPO/GRTKF/IC/28/9و WIPO/GRTKF/IC/27/8و WIPO/GRTKF/IC/26/7 الو�ئق
 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
 WIPO/GRTKF/IC/38/12و WIPO/GRTKF/IC/37/14و WIPO/GRTKF/IC/36/9و
 WIPO/GRTKF/IC/26/7 و�ئقدمو الؤأ�اد مق. �ىل التوايل ،WIPO/GRTKF/IC/39/15و
 WIPO/GRTKF/IC/29/7و WIPO/GRTKF/IC/28/9و WIPO/GRTKF/IC/27/8و
 WIPO/GRTKF/IC/32/8و WIPO/GRTKF/IC/31/7و WIPO/GRTKF/IC/30/8و
 WIPO/GRTKF/IC/36/9و WIPO/GRTKF/IC/35/9و WIPO/GRTKF/IC/34/11و
 ذ�تقدمي WIPO/GRTKF/IC/39/15 و WIPO/GRTKF/IC/38/12و WIPO/GRTKF/IC/37/14و

 هذه ا�ورة.ٔ�غراض معل  �وثیقة�قرتاح 

 : مرشوع موادحامیة املعارف التقلیدیة: /40/18WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

، س�تكون هذه الوثیقة �الل ا�ورة د تت�ذها اللجنةورهنًا بأٔي قرارات ق ،يف انتظار معل اللجنة يف دورهتا أ�ربعني .19
لوال�هتا  طبقاً املعارف التقلیدیة. وستتاح للجنة لتقيمي التقدم احملرز  �شأٔنٔأ�دته اللجنة يف دورهتا أ�ربعني ا�ي يه النص 

 .WO/GA/49/21، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة 2019و�ر�مج معلها لعام  2019-2018للثنائیة 

 مرشوع مواد حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي:: /40/19WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

، س�تكون هذه الوثیقة �الل ا�ورة د تت�ذها اللجنةورهنًا بأٔي قرارات ق ،يف انتظار معل اللجنة يف دورهتا أ�ربعني .20
. وستتاح للجنة لتقيمي التقدم احملرز ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي �شأٔنيه النص ا�ي ٔأ�دته اللجنة يف دورهتا أ�ربعني 

 .WO/GA/49/21، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة 2019و�ر�مج معلها لعام  2019-2018لوال�هتا للثنائیة  طبقاً 

 أ�ربعنيو�ئق ٕا�المية ل�ورة  �نیا

 : قامئة املشاركني/INF/1/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

 للجنة.أ�ربعني وع قامئة املشاركني يف ا�ورة س�ُیوّزع مرش  .21

 تلخیص مقتضب للو�ئق: INF/2/40/WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

 دت هذه الوثیقة �ارج إالطار الرمسي ليُس�تدل هبا �ىل و�ئق اللجنة.�أ�  .22

 أ�ربعنيمرشوع �ر�مج ا�ورة : /INF/3/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
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لتناول لك بند اس�ت�ابة لطلب اللجنة يف دورهتا العارشة، تقدم هذه الوثیقة �ر�مج معل مقرتح حيّدد فرتة زمنیة حممت�  .23
فقط، ذ� ٔأن التنظمي الفعيل لعمل اللجنة یبقى يف عهدة  ٕارشاد�ً  من بنود �دول أ�عامل. و�كتيس مرشوع الرب�مج طابعاً 

 للنظام ا�ا�يل. الرئيس ؤأعضاء اللجنة وفقاً 

املعمتدة: مذ�رة صندوق الویبو للترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة : /INF/4/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 ٕا�المية عن الترب�ات وطلبات ا�مع

توي هذه الوثیقة �ىل املعلومات املطلوب تبلیغها للجنة حول طریقة معل صندوق الترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�صلیة حت  .24
يف للویبو عامة �لصیغة اليت وافقت �لهيا امجلعیة ال WO/GA/32/6واحمللیة املعمتدة. و�رد قوا�د الصندوق يف مرفق الوثیقة 

معلومات عن الترب�ات الواردة ٔأو ت� املتعهد هبا وعن  . وتتضمن خصوصاً 2010دورهتا الثانیة والثالثني مث �ّد�هتا يف سبمترب 
 ا�مع الفعيل املقدم ملمثيل امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة املعمتدة.

 أ�صلیة واحمللیةمذ�رة ٕا�المية ملنرب امجلا�ات : /INF/5/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 

وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة، اس�ُهتلت لك دورة من دورات اللجنة اليت تلت ا�ورة السابعة بتنظمي  .25
ويف  السابقة. والثالثني الثانیةمنرب �رٔأسه ممثل عن ٕا�دى امجلا�ات أ�صلیة. وقد نُظم املنرب يف بدایة لك دورة من ا�ورات 

حول حمور حمّدد ذي ص� مبفاوضات جلنة املعارف. وت� العروض  ممثلو امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة عروضاً لك مناس�بة، قدم 
وميكن النفاذ ٕا�هيا  https://wipo.int/tk/en/igc/panels.htmlالتايل:  الرابط إاللكرتوين �رب متا�ة �ىل موقع الویبو

وحتّدد هذه الوثیقة الرتتيبات العملیة املقرت�ة  .وقع الویبو إاللكرتوينمن �الل بوابة امجلا�ات أ�صلیة املتا�ة �ىل م ٔأیضاً 
 .للجنة أ�ربعنيللمنرب يف ا�ورة 

: صندوق الترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�صلیة واحمللیة املعمتدة: القرارات اليت /INF/6/40WIPO/GRTKF/ICلوثیقة ا
 .لس �ستشارياختذها املد�ر العام وفقا للتوصیات اليت اعمتدها ا�

غ هذه املذ�رة إال�المية اللجنة بقرارات ا�متویل اليت سيت�ذها املد�ر العام وفقا للتوصیات اليت قد یعمتدها ا�لس بلت  .26
 للجنة. أ�ربعنيلیة واحمللیة �ىل هامش ا�ورة �ستشاري لصندوق الترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�ص 

ملصطل�ات الرئيس�یة املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة �مرسد : /INF/7/40WIPO/GRTKF/ICالوثیقة 
 واملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي

"دعت اللجنة أ�مانة ٕاىل حتدیث املسارد املتا�ة يف  ،التاسعة عرشة ةورا� يف .27
مللكية الفكریة ؤأشاكل التعبري الثقايف مرسد املصطل�ات الرئيس�یة املتعلقة �(’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 الوثیقة

مرسد املصطل�ات الرئيس�یة املتعلقة �مللكية الفكریة واملعارف (’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8والوثیقة ‘) التقلیدي
مرسد املصطل�ات الرئيس�یة املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد (’ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9والوثیقة ‘) التقلیدیة
، ومجعها لكها يف وثیقة وا�دة وٕاصدار املرسد املوّ�د �وثیقة ٕا�المية ٔ�غراض ا�ورة املقب� للجنة". وتُتاح )‘الوراثیة

 رسد املوّ�د.من امل  ذاهتاصیغة ال الوثیقة ل�ورة يف  هذه

 ]هنایة الوثیقة[
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