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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021أغسطس  16التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 الدورة الحادية واألربعون
 2021 سبتمب   3إىل  أغسطس 30جنيف، من 

 يص مقتضب للوثائقتلخ

 األمانة وثيقة من إعداد 

 .
ً
ز  أوال  وثائق العمل للدورة الحادية واألربعي 

ز للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد  .1 فيما يلي تلخيص مقتضب للوثائق المعدة للدورة الحادية واألربعي 
نشر كل وثيقة من هذه الوثائق 2020 أغسطس 16( حتى الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة" أو "لجنة المعارف"

ُ
. وست

 :  عن أية وثائق إضافية، فور استكمالها عل الرابط التالي
ً
فضال

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55246 . 

وع جدول أعمال الدورة WIPO/GRTKF/IC/41/1 Prov. 2لوثيقة ا ز و  الحادية: مشر  األربعي 

ي اللجنة وهي مطروحة عليها العتمادها المحتمل.  .2
ح تناولها فز  تحتوي هذه الوثيقة عل البنود المقيى

 : اعتماد بعض المنظماتWIPO/GRTKF/IC/41/2الوثيقة 

ي دورتها الحالية ودوراتها المقبلة، تعرض  .3
ي طلبت من اللجنة اعتمادها بصفة مراقب مؤقت فز

هذه الوثيقة أسماء المنظمات التى
 وتفاصيل االتصال الخاصة بها وغاياتها وأهدافها. 

عاتWIPO/GRTKF/IC/41/3الوثيقة   : مشاركة الجماعات األصلية والمحلية: صندوق التير

ي عام أنشأت الجمعية العامة  .4
عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة". 2005للويبو، فز ، "صندوق الويبو للتير
خذ ذلك القرار باالستناد إل الوثيقة 

ُ
ي سبتمير WO/GA/32/6وات

ي عدلتها الجمعية العامة للويبو فز
د أهداف 2010، التى

ّ
ي تحد

، والتى
ز  أعضاء المجلس االستشاري للصندوق وتقدم معلومات عما تبذله األمانة من  الصندوق وطريقة عمله. وتشي  هذه الوثيقة إل تعيي 

عات الواردة والجهات  ي تحتوي عل تفاصيل التير
جهود بغية جمع األموال لتمويل ذلك الصندوق. أما المذكرة اإلعالمية المطلوبة، التى

ي الوثيقة 
د فز  . WIPO/GRTKF/IC/41/INF/4المستفيدة، فيى
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ز وثائق إ . ثانيا  عالمية للدورة الحادية واألربعي 

ز WIPO/GRTKF/IC/41/INF/1الوثيقة   : قائمة المشاركي 

ي الدورة  .5
ز
ز ف وع قائمة المشاركي  ع مشر

ّ
ز سُيوز  للجنة.  الحادية واألربعي 

 مقتضب للوثائق: تلخيص WIPO/GRTKF/IC/41/INF/2الوثيقة 

عدت هذه الوثيقة خارج اإلطار الرسمي لُيستدل بها عل وثائق اللجنة.  .6
ُ
 أ

وع برنامج الدورة WIPO/GRTKF/IC/41/INF/3الوثيقة  ز : مشر  الحادية واألربعي 

ة  .7 د فيى
ّ
ح يحد ة، تقدم هذه الوثيقة برنامج عمل مقيى ي دورتها العاشر

ز
زمنية محتملة لتناول كل بند من استجابة لطلب اللجنة ف

نامج طابعبنود جدول األع وع الير  مال. ويكتسي مشر
 
ي عهدة الرئيس وأعضاء ا

ز
 فقط، ذلك أن التنظيم الفعلي لعمل اللجنة يبقى ف

 
إرشاديا

 .  اللجنة وفقا للنظام الداخلي

عات لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة: مذكرة إعالمية : WIPO/GRTKF/IC/41/INF/4الوثيقة  صندوق الويبو للتير
عات وطلبات الدعم  عن التير

عات لفائدة الجماعات األصلية  .8 تحتوي هذه الوثيقة عل المعلومات المطلوب تبليغها للجنة حول طريقة عمل صندوق التير
ي مر 

ي  WO/GA/32/6فق الوثيقة والمحلية المعتمدة. وترد قواعد الصندوق فز
ي وافقت عليها الجمعية العامة للويبو فز

بالصيغة التى
ي سبتمير 

لتها فز
ّ
ز ثم عد عات الواردة أو تلك المتعهد بها وعن الدعم 2010دورتها الثانية والثالثي   معلومات عن التير

 
. وتتضمن خصوصا

 الفعلي المقدم لممثلي الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة. 

 : مذكرة إعالمية لمنير الجماعات األصلية والمحليةWIPO/GRTKF/IC/41/INF/5وثيقة ال

9.  
 
ي تلت الدورة السابعة بتنظيم منير يرأسه لقرار اتخ وفقا

هلت كل دورة من دورات اللجنة التى
ُ
ي دورتها السابعة، است

ذته اللجنة فز
ي بداية كل دورة من الدورات 

ظم المنير فز
ُ
ز ممثل عن إحدى الجماعات األصلية. وقد ن ي كل مناسبة، قدم  الثالثة والثالثي 

السابقة. وفز
د ذي صلة بمفاوضات لجنة المعارف. وتلك العروض متاحة عل موقع  ممثلو الجماعات األصلية والمحلية

ّ
 حول محور محد

 
عروضا

 : ي عير الرابط التالي
ونز  من خالل بوابة  https://wipo.int/tk/en/igc/panels.htmlالويبو اإللكيى

 
ويمكن النفاذ إليها أيضا

د ه
ّ
. وتحد ي

ونز ي الدورة الحادية الجماعات األصلية المتاحة عل موقع الويبو اإللكيى
حة للمنير فز

تيبات العملية المقيى ذه الوثيقة اليى
ز   للجنة.  واألربعي 

 ]نهاية الوثيقة[
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