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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 يو لو ي 26التار�ــــخ: 

اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف 
 والفول�لور التقل�د�ة

 واألر�عون ةرابعالالدورة 
 2022سبتم�ب  16إ�  12جن�ف، من 

 تق��ر عن تجميع المواد �شأن أنظمة ال�شف المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها

 األمانةوث�قة من إعداد 

 الخلف�ة والس�اق

ي التوثيق عمل�ة تهدف  .1
المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف تول�د المعلومات إ�  الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ةمجال �ف

 تها كوس�لة لتوص�ف الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة وص�ان  ،ها بط��قة ما تدو�نجمعها و�سج�لها وتنظ�مها و تحد�دها و التقل�د�ة و 
) وفقا ألهداف محددة. وقد تها و وحماي ي أو دفا�ي ها وحمايتها (سواء �شكل إ�جايب أش�ي إ� الحفاظ عليها و�دارتها واستخدامها و��ش

ي تفن�ة القضا�ا �� القواعد ب�انات وسجالت و ضمن ق يوثعمل�ة الت ي س�اقات مختلفة اليت
ي ح�ط بها �ف

دورات اللجنة الحكوم�ة الدول�ة �ف
 . (لجنة المعارف) والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور المعن�ة بالمل��ة الفك��ة 

لحما�ة المعارف  خاصاستخدام نظم المل��ة الفك��ة القائمة و�مكان�ة إ�شاء نظام  لجنة المعارفناقشت �صورة أعم، و  .2
ي هذا الس�اق، نو معالجة التقل�د�ة و 

ة ومن منظورات تعددقشت الوثائق ألغراض مقضا�ا المل��ة الفك��ة المتعلقة بالموارد الوراث�ة. و�ف
ي الدورة األو� للجنةفمختلفة. 

 ) إحدى المهام الممكنة للجنة2001مايو  -(أب��ل  المعارف ع� سب�ل المثال، ناقشت الدول األعضاء �ف
ي 

ي و�ي النظر �ف
ي األدالمعاي�ي القائمة ووضع معاي�ي جد�دة �سمح بدمج فعال لوثائق المعارف التقل�د�ة �ف البحث  �مكنب�ات السابقة اليت

ي  المعارف). ونظرت لجنة WIPO/GRTKF/IC/1/3من الوث�قة  80إ�  78فيها (الفقرات من 
دور قواعد الب�انات والسجالت �ف

ها من مجموعات الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة واستخدامات  سواء كآل�ات ،دفاع�ة و أ المحتملة كأدوات حما�ة إ�جاب�ة ها وغ�ي
 ).  WIPO/GRTKF/IC/3/8من الوث�قة 50لحما�ة المعارف التقل�د�ة (الفقرة  خاصقائمة بذاتها أو كجزء من تنف�ذ نظام 

ف من الوتناولت الدورات األو� للجنة  .3 تداب�ي المتعلقة بتوثيق المعارف التقل�د�ة المعارف نوعني
 ): WIPO/GRTKF/IC/2/6 (الوث�قة

ي الحد األديف  –
اءات، مثل إدراج المعارف التقل�د�ة �ف المنصوص عليها وثائق للالتداب�ي المتعلقة ب�جراءات سلطات منح ال�ب

اءات (انظر الفقرة  ي إجراءات البحث والفحص  9معاهدة التعاون �شأن ال�ب
اف بالمعارف التقل�د�ة �ف أدناە)، واالع�ت

اءات وم   الطلبات؛ود�ي لفاح�ي ال�ب
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، مثل المبادئ التوجيه�ة إلدارة المل��ة الفك��ة أثناء ه�ي المتعلقة بمشار�ــــع توثيق المعارف التقل�د�ة ومبادراتالتدابو  –
ي أدت أدناە)، والروابط  8إ� وضع مجموعة أدوات توثيق المعارف التقل�د�ة (انظر الفقرة ، مثال، عمل�ة التوثيق، اليت

ف الوثائق وحما�ة المعارف التقل�د�ة، سواء .  بني ي أو دفا�ي  �شكل إ�جايب

و�دا�ة، تطرقت اللجنة إ� وثائق المعارف التقل�د�ة فقط. أّما بالنسبة للموارد الوراث�ة، فبدأت مناقشات لجنة المعارف �شأن  .4
ي الدورة التاسعة (أب��ل 

اءات وقواعد ب�انات الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها �ف ف ال�ب قدم وفد  ) ح�ث2006الصلة بني
ح فيها إ�شاء قاعدة ب�انات WIPO/GRTKF/IC/9/13ال�ابان وث�قة (الوث�قة  اءات والموارد الوراث�ة"، واق�ت ) بعنوان "نظام ال�ب

ي جميع أنحاء العالم. 
اءات �ف  للموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة لينفذ إليها فاحصو ال�ب

والسجالت لحفظ المعارف التقل�د�ة والموارد الوراث�ة صات الب�انات والمن إ� استخدام قواعد الرام�ة المبادرات �زداد عدد و  .5
ي �شكل وحمايتها، سواء  نامج و/ إ�جايب ي إطار ال�ب

. وتقدم أمانة ال��بو (�ف طلب، معلومات ومساعدة تقن�ة عند اللل��بو)  4أو دفا�ي
ي �شأن  ومعلومات

المضطلع بها معظم الطلبات بالوثائق  رتبطف التقل�د�ة. وتتوثيق الموارد الوراث�ة والمعار مجال  المل��ة الفك��ة �ف
 . ألغراض ت�س�ي الحما�ة اإل�جاب�ة والحما�ة الدفاع�ة والبحث والتط��ر 

ي عام  .6
حات من األمانة " 2017والتمست الجمع�ة العامة لل��بو �ف إصدار تق��ر (تقار�ر) تجّمع أو تحّدث ف�ه الدراسات والمق�ت

األدوات واأل�شطة المتعلقة بقواعد الب�انات وعن أنظمة ال�شف القائمة والمتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف وغ�ي ذلك من المواد عن 
 ". التقل�د�ة المرتبطة بها، بغرض تحد�د أي فجوات

عدت الوث�قة  .7
�
وتوفر تلك الوث�قة قائمة غ�ي ح��ة بالمواد المتاحة  . WIPO/GRTKF/IC/35/5واستجابة لذلك القرار، أ

ي والمتعلقة "بقواعد الب�انات"ع
ويف احات قدمتها 1� موقع ال��بو اإلل��ت ي ذلك ملخص لمنشورات أمانة ال��بو وأ�شطتها، واق�ت

، بما �ف
ي للمفاوضات القائمة ع� النصوص والجار�ة ع� مستوى لجنة المعارف 

الدول األعضاء، وتجارب إقل�م�ة ووطن�ة، والتسلسل التار��ف
 الوث�قة . وتناولت المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ةات بخصوص قواعد الب�ان

�
األدوات واأل�شطة المتعلقة بقواعد أ�ضا

وأع�د إصدار الوث�قة ذاتها مع إدخال بعض التحديثات الطف�فة  . ة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها خاصالب�انات ال
  هذە الدورةللجنة المعارف وألغراض  40و 39و 38و 37و 36الدورات ألغراض 

�
 . أ�ضا

 منشورات ال��بو وأ�شطتها

 –توثيق المعارف التقل�د�ة و�قّدم دل�ل المل��ة الفك��ة. �خص توثيق المعارف التقل�د�ة قضا�ا هامة، ال س�ما ف�ما ث�ي ي .8
ف  أخرىقوائم مرجع�ة سهلة االستخدام وموارد ، مجموعة أدوات ي تمكني

وع توثيق، وال س�ما الشعوب جهة تأي �ساعد �ف ي م�ش
نظر �ف

ي الدل�ل �وفر و هذە المسائل بفعال�ة.  ةعالجمن مالمحل�ة،  والجماعاتاألصل�ة 
ي ينب�ف إرشادات عمل�ة �شأن القضا�ا الرئ�س�ة اليت

 رابط: . وهو متاح ع� الها و�عد وخاللها توثيق المعارف التقل�د�ة عمل�ة ها قبل ل خط�طالت
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4235 . ي  ،معارفرعا�ة لجنة التحت هذا المنشور  وقد أعّد اليت

اح تدرس ي دور تواعتمد هاق�ت
وع 2002(يونيو لثة الثا تها ه �ف ي ). و�عد عدة مسودات مؤقتة، ��ش م�ش

للتشاور من مجموعة األدوات �ف
ت النسخة النهائ�ة بعنوان " ،2012نوفم�ب  ي أواخر عام مجموعة أدوات –توثيق المعارف التقل�د�ة و��ش

 . 2017" �ف

ي الدورة األو� للجنة  ،ب��جاز أعالەكما ذكر و  .9
بتوثيق  ) المسائل المتعلقة2001مايو  -(أب��ل  المعارفناقشت الدول األعضاء �ف

ي التقل�د�ة  المعارف اءات �شمل  خالفقواعد ب�انات ألدب�ات  فيها، وخاصة غ�اب �مكن البحثواألدب�ات السابقة اليت ب�انات وثائق ال�ب
ي  ة إلدماج المعارفالزمعدم توافر أدوات تصن�ف للمعارف التقل�د�ة الو المعارف التقل�د�ة؛ 

نظم التصن�فات القائمة لوثائق  التقل�د�ة �ف
اءات؛ وعدم  ات والمقاالت الرسم�ة  جرائد تفاص�ل ببليوغراف�ة عن الوافر تال�ب ي قائمة  اإلخبار�ة والن�ش

المتعلقة بالمعارف التقل�د�ة �ف
اءات (الفقرة للالحد األديف  ي الدورة الثان�ة للجنة الWIPO/GRTKF/IC/1/3 الوث�قة من 79وثائق معاهدة ال�ب

(د�سم�ب معارف ). و�ف
ف ووضعت سابقة،  كأدب�اتالمعارف التقل�د�ة   حالة�شأن  WIPO/GRTKF/IC/2/6 ت الوث�قة)، أعّد 2001 تداب�ي عمل�ة لتحسني
اءات�تب المتعلقة بالمعارف التقل�د�ة التوافر  ي هذە ال�تب و�مكان�ة البحث  خالف ال�ب

ي الدورة الثالثة للجنة �ف
وتبادلها. و�ف

ي تتضمن  WIPO/GRTKF/IC/3/6 ت األمانة الوث�قة)، أعّد 2002(يونيو  المعارف ون�ة اليت المعنونة "جرد قواعد الب�انات اإلل��ت
ي تض و�ال �شأن قواعد ب�انات المعارف التقل�د�ة. وت مب�انات عن المعارف التقل�د�ة الموثقة"، اليت ف ف والهند وف�ف  حتويتجارب من الصني

ي و  ،ةجرد غ�ي شامل للمجالت الدور�ة ذات الصلة بالمعارف التقل�د�ع� هذە الوث�قة 
إدراج تو�ي بأن تنظر إدارات البحث الدو�ي �ف

ي  مجالت دور�ة
ي وثائق للقائمة الحد األدئن معينة �ف

اءاتالمنصوص عليها �ن ي معاهدة ال�ب
وافق اجتماع اإلدارات ، 2005 عام . و�ف

اءات (اجتماع اإلدارات الدول�ة)  ي إطار معاهدة التعاون �شأن ال�ب
الوثائق المتعلقة بالمعارف التقل�د�ة ع� إدراج بعض الدول�ة العاملة �ف

ي الحد األديف 
ي وثائق لل�ف

اءات (الوث�قةالمنصوص عليها �ف كما وافق ع� إ�شاء فرقة عمل لتضطلع   ). PCT/MIA/11/5 معاهدة ال�ب
اءات، ع� أن يتناول االستعراض وثائق  ي معاهدة ال�ب

اءات والوثائق باستعراض شامل لقائمة الحد األديف للوثائق المنصوص عليها �ف ال�ب

                                                
ها، �ستخدم هذە الوث�قة  1 ف توجد أشكال مختلفة من الوثائق، مثل السجالت وقواعد الب�انات والمنصات وقوائم الجرد وال�تالوجات وغ�ي ي حني

مصطلح  �ف
ي التقل�دي. "قواعد الب�انات" لتغط�ة جميع أشكال الوثائق المختلفة. وال تتناول هذە الوث�قة قواع

 د الب�انات أو أي شكل آخر من وثائق أشكال التعب�ي الثقا�ف

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4235
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ي ذلك قواعد الب�انات المتعلقة بالمعارف التقل�د�ة (الفقرات من 
اءات، بما �ف من الوث�قة  18والفقرة  12إ�  9بخالف سندات ال�ب

PCT/MIA/11/14 .( 

ي عام  .10
للمعارف التقل�د�ة ، قدمت الهند طلبا إ� اجتماع اإلدارات الدول�ة التمست ف�ه إضافة المكتبة الرقم�ة الهند�ة 2015و�ف

)TKDL اءات (الوث�قة ي معاهدة ال�ب
، أحال اجتماع PCT/MIA/22/8) إ� الحد األديف للوثائق المنصوص عليها �ف ي العام التا�ي

). و�ف
اءات، مع تجد�د والي ي معاهدة ال�ب

تها اإلدارات الدول�ة تلك المسألة إ� فرقة العمل المعن�ة بالحد األديف للوثائق المنصوص عليها �ف
ي PCT/MIA/23/14من الوث�قة  85(الفقرة 

ي اجتماع اإلدارات الدول�ة المعقود �ف
اير ). و�ف ، قدمت الهند وث�قة أخرى �شأن 2018 ف�ب

اءات، مع اتفاق معّدل �شأن النفاذ يهدف إ�  ي معاهدة ال�ب
ي الحد األديف للوثائق المنصوص عليها �ف

إدراج المكتبة الرقم�ة المذكورة �ف
اح (الوث�قةمعالجة الشو  ي جرت سابقا بخصوص االق�ت ي أبدتها بعض اإلدارات الدول�ة خالل المناقشات اليت ). PCT/MIA/25/9 اغل اليت

اءات تلك الوثائق لفرقة العمل �ي تنظر فيها بغرض التوص�ة، بناء ع� واليتها المجّددة،  ومنذ ذلك التار�ــــخ، أتاح المكتب الهندي لل�ب
اءات وحالة التقن�ة الصناع�ة السابقة المستندة إ� معارف بمعاي�ي ومقاي�س الستعراض و  �ضافة وصون الوثائق بخالف سندات ال�ب

ي 
، �ف م ع� إدارات البحث الدو�ي والفحص التمه�دي الدو�ي ، استب�ان حول الوثائق بخالف 2018 يوليو تقل�د�ة. وكخطوة أو�، ُعمِّ

اءات وحالة التقن�ة الصناع�ة السابقة ال ي الحد األديف للوثائق سندات ال�ب
مستندة إ� معارف تقل�د�ة و�مكان�ة إدراج قواعد الب�انات �ف

اءات ي معاهدة ال�ب
إدارة دول�ة. وس�عرض تحل�ل كامل ع� صفحة و��ي التابعة لفرقة 15. واستلمت الردود من 2المنصوص عليها �ف

 لم��د 
�
ل أساسا

�
اءات �ي �شك ح استعراض أو�ي أن بعض الشواغل الرئ�س�ة  العمل وأمام الف��ق العامل لمعاهدة ال�ب من المناقشات. واق�ت

اءات وصع��ة توث�قها. وقد استخدمت العد�د من عمل�ات البحث مصادر خارج  ترتبط بالتغ�ي المستمر ألفضل مصادر أدب خالف ال�ب
ي بعض األح�ان، و�ر 

 �ف
�
اءات صعبا ي قد تحد الحد األديف من الوثائق. وكان الوصول إ� أدب خالف ال�ب زت مخاوف �شأن قيود ال��ة اليت

ف واألطراف الثالثة ع� تقي�م مراجع حالة التقن�ة الصناع�ة السابقة �شكل صحيح ف والمودعني ي يوليو 3من قدرة الفاحصني
، تم 2019. و�ف

اءات، ووردت ست إجابات �شأنه. وأفادت اإلجابات الواردة �شأ ي �شأن أدب�ات خالف ال�ب
وجود مجاالت نه إ� تعم�م استب�ان إضا�ف

اءات تتوافق فيها  ي من أجل اآلراء العامة ف�ما �خص المعاي�ي المرجوة لتقي�م أدب�ات خالف ال�ب
الحد األديف للوثائق المنصوص عليها �ف

اءات.  ي ا 4معاهدة ال�ب
ي ذلك مصادر المعارف التقل�د�ة، �ف

اءات، بما �ف لحد األديف واستعرضت فرقة العمل معاي�ي إدراج أدب�ات خالف ال�ب
اءات. وس�ستعرض اجتماع اإلدارات الدول�ة التق��ر المقدم من مجموعة العمل.  ي معاهدة ال�ب

 للوثائق المنصوص عليها �ف

ون�ة و مجموعة من قواعد الب�انات تحد�ث  توواصل ت أمانة ال��بو وأعّد  .11 سجالت المعارف التقل�د�ة والموارد اإلل��ت
ي تقدمها الدول األعضاء الوراث�ة :  اليت ها من المنظمات. و�مكن االطالع ع� القائمة ع� الموقع التا�ي ي ال��بو وغ�ي

 �ف
https://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html . 

احات الُمقدمة من الدول األعضاء  االق�ت

احات �شأن  .12 ف�ما يتعلق بالموارد الوراث�ة والمعارف قواعد الب�انات منذ إ�شاء لجنة المعارف، قدمت الدول األعضاء اق�ت
ي لتقد�مها 

احات، وفق التسلسل التار��ف  . التقل�د�ة المرتبطة بها. وف�ما ��ي تلك االق�ت

ي الدورة األو� للجنة ال .13
ح وفد اال 2001مايو  -(أب��ل معارف �ف ، )، اق�ت ي ي والدول متحدثا تحاد األورويب باسم االتحاد األورويب

اءات ك�ف�ة تزو�د "عن دراسة إجراء األعضاء ف�ه،  عن المعارف التقل�د�ة (من خالل قواعد الب�انات أو أوفر معلومات بمكاتب ال�ب
اءات التعسفبغ�ة سابقة،  أدب�ات باعتبارها  ونفاحصيراعيها ال) �ي تالسجال   �ة"الحد من مخاطر ال�ب
 ). WIPO/GRTKF/IC/1/8 (الوث�قة

ي الدورة الثان�ة للجنة ال .14
ف ورقة موقف 2001(د�سم�ب معارف و�ف )، قدمت المجموعة اآلسي��ة ووفد الصني

احات �شأن قواعد الب�انات. وشملت ا) �شأن المعارف التقل�د�ة، WIPO/GRTKF/IC/2/10 الوث�قة(  ق�ت

ي الدورة الثالثة للجنة ال .15
)، قدمت مجموعة البلدان األف��ق�ة وث�قة 2002(يونيو معارف و�ف

وحّثت  ) بعنوان "موقف المجموعة األف��ق�ة" أع��ت فيها عن موقفها من قواعد الب�انات،WIPO/GRTKF/IC/3/15 (الوث�قة
ي تكون فيها ع�  الدول األف��ق�ة" ي الحاالت اليت

للمعارف ‘ دفاع�ةال الحما�ة’إ�شاء قواعد ب�انات للمعارف التقل�د�ة و�تاحتها، �ف
 التقل�د�ة المكشوفة مطل��ة". 

ي الدورة الرابعة للجنة  .16
احا )، قّد 2002(د�سم�ب  المعارفو�ف مت المجموعة اآلسي��ة اق�ت

حات تقن�ة �شأن قواعد ب�انات وسجالت  )WIPO/GRTKF/IC/4/14 ة(الوث�ق معارف للبعنوان "مق�ت
 المجموعة اآلسي��ة)".  ة (مقدمة منالوراث�/ البيولوج�ة والموارد التقل�د�ة

                                                
2  C. PCT 1544  2018يوليو  9المؤرخ  : والمتاح ع� الرابط التا�ي

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2018/1544.pdf . 
 . 76، الفقرة PCT/MIA/26/13انظر الوث�قة   3
 . 3، الفقرة PCT/MIA/27/12انظر الوث�قة   4

https://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2018/1544.pdf
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ي الدورة التاسعة للجنة  .17
) بعنوان WIPO/GRTKF/IC/9/13م وفد ال�ابان وث�قة (الوث�قة )، قّد 2006(أب��ل المعارف و�ف

اءات والموارد الوراث�ة"، ح فيهو  "نظام ال�ب ف فاحصلل ة�� تكون م لموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ةلإ�شاء نظام قواعد ب�انات  ا اق�ت ي ني
  �ف

اير هذە م د�قأع�د تو  جميع أنحاء العالم.  �ن للجنة المعارف (ف�ب ي الدورة الع�ش
ي ) 2012الوث�قة �ف

 �ف
ة للجنة ال. WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 الوث�قة ي الدورة الحاد�ة ع�ش

)، قدم وفد ال�ابان وث�قة 2007(يوليو  معارفو�ف
)WIPO/GRTKF/IC/11/11(  ي من ال�ابان �شأن معنونة

ح إضا�ف اءات  WIPO/GRTKF/IC/9/13الوث�قة "�ش بعنوان نظام ال�ب
حت في"، و والموارد الوراث�ة ي قاعدة ب�اناتمتاح نظام بحث "شاء إ� ها اق�ت

نة  "بنقرة واحدة �ف للموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المق�ت
�ن  ي الدورة الع�ش

اير  للجنة المعارفبها. وقد أع�د تقد�م الوث�قة �ف ي ) 2012(ف�ب
 . WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11 ث�قةالو  �ف

ة للجنة ال .18 ي الدورة السابعة ع�ش
احا 2010(د�سم�ب  معارفو�ف )، قدمت المجموعة األف��ق�ة اق�ت

حت و ) �شأن الموارد الوراث�ة والعمل المقبل، WIPO/GRTKF/IC/17/10 (الوث�قة ي اق�ت
الب�انات المتاحة  استخدام قواعدالنظر �ف

�ن للجنة  حما�ة الدفاع�ة. وقد أع�د تقد�م الوث�قةكوس�لة لل�شأن الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها   ي الدورة الع�ش
�ف

اير المعارف  ي ) 2012(ف�ب
 . WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 الوث�قة �ف

�ن للجنة ال .19 ي الدورة الع�ش
اير  معارفو�ف و�ــــج وجمهور�ة كور�ا والوال�ات)، قدمت وف2012(ف�ب المتحدة  ود كندا وال�ابان وال�ف

كة �شأن الموارد.WIPO/GRTKF/IC/20/9 REV األم��ك�ة وث�قة (الوث�قة الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة  ) بعنوان "توص�ة مش�ت
حو المرتبطة بها"،  ي تاللفيها استخدام قواعد الب�انات  تاق�ت

اءات عن خطأ �ف ي صحة براءة. وقد أع�د  لغ�ي ل لسماحوا منح ال�ب
بالطعن �ف

ي دوراتها 
�ن تقد�م هذە الوث�قة إ� اللجنة �ف �نرابعالو  الثالثة والع�ش �ندساسالو  ة والع�ش �نبعاسالو  ة والع�ش �نوالثامنة  ة والع�ش  والع�ش

�نوالتاسعة  ف والخا والع�ش ف والرابعة والثالثني ف والثان�ة والثالثني ف والحاد�ة والثالثني ف و والثالثني ف و ة دساسالمسة والثالثني  ةبعاسالوالثالثني
 . ف ف والثالثة واألر�عني ف والثان�ة واألر�عني ف واألر�عني ف والتاسعة والثالثني ف والثامنة والثالثني  والثالثني

ي الدورة  .20
�نو�ف اير المعارف للجنة  الثالثة والع�ش قدمت وفود كندا وال�ابان وجمهور�ة كور�ا والوال�ات المتحدة  )،2013(ف�ب

كة �شأن استخدام قواعد الب�انات ألغراض الحما�ة الدفاع�ة للموارد الوراث�ة والمعارف "م��ك�ة الوث�قة المعنونة األ  توص�ة مش�ت
ي . WIPO/GRTKF/IC/23/7الوث�قة " وحملت رقم التقل�د�ة المرتبطة بها

كة مجّددا إ� اللجنة �ف مت هذە التوص�ة المش�ت وقدَّ
�ن دوراتها  �نرابعالو  الثالثة والع�ش �ندساسالو  ة والع�ش �نبعاسالو  ة والع�ش �نوالثامنة  ة والع�ش �نوالتاسعة  والع�ش ف  والع�ش والثالثني

ف و  ف والخامسة والثالثني ف والرابعة والثالثني ف والثان�ة والثالثني ف و ة دساسالوالحاد�ة والثالثني ف  ةبعاسالوالثالثني ف والثامنة والثالثني والثالثني
ف واألر�ع . والتاسعة والثالثني ف ف والثالثة واألر�عني ف والثان�ة واألر�عني  ني

 التجارب اإلقل�م�ة والوطن�ة

ي نوفم�ب  .21
ي االجتماع الذي عقدە �ف

ي بالبيوتكنولوج�ا، �ف ، ع� قائمة من األسئلة حول 1999وافق ف��ق ال��بو العامل المعيف
اعات البيوتكنولوج�ة  ي ال��بو لالخ�ت

اءات وحما�ة األصناف الممارسات المتعلقة بحما�ة الدول األعضاء �ف بناء ع� نظا�ي حما�ة ال�ب
ال�ا، والنمسا، و�نغالد�ش، و��الروس، دولة عضوا ( 56بقواعد الب�انات. وردت  12النبات�ة أو تول�فة منهما. وتعلق السؤال  أس�ت

ص، والدا ، وكولومب�ا، وك��ا، وق�ب ف ون، وكندا، والصني از�ل، و�لغار�ا، وال�ام�ي ، وال�ب ف نمرك، و�كوادور، والسلفادور، و�ستون�ا، و�لج�كا، و�نف
يرلندا، و��طال�ا، وال�ابان، وكازاخستان، وليتوان�ا، ومدغشقر، آو�ثي���ا، وفنلندا، وألمان�ا، وغوات�ماال، وهنغار�ا، وآ�سلندا، والهند، و 

تغال، ، و�ولندا، وال�ب ف و�ــــج، و�نما، والفلبني �ا، والمكس�ك، وهولندا، ونيوز�لندا، وال�ف ف ، والممل�ة  ،وجمهور�ة كور�ا  ومال�ي واالتحاد الرو�ي
والممل�ة وجمهور�ة مقدون�ا اليوغوسالف�ة سابقا، النكا، والس��د، وس���ا، وتا�لند،  وسلوفين�ا، و�يوسلوفا��ا، الع���ة السعود�ة، 

و�ال، وزامب�ا  المتحدة، والوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ف ف  وأوروغواي، وأوز�كستان، وف�ف ، ع� قائمة األسئلة ككل. وتبنيّ ي )، واالتحاد األورويب
 ، بط��قة شاملة، المعلومات الُمستلمة. .WIPO/GRTKF/IC/1/6 Corrو WIPO/GRTKF/IC/1/6 الوث�قتان

ي  WIPO/GRTKF/IC/4/13وقدم وفد الوال�ات المتحدة األم��ك�ة الوث�قة  .22
المعنونة "نظام النفاذ إ� الموارد الوراث�ة �ف

ي قواعد الب�انات المتعلقة بالموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة الوفد ت اخ�ب واحتوت الوث�قة ع� �ات المتحدة األم��ك�ة"، الوال 
�ف

 المرتبطة بها. 

از�ل رقم WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2 وتتضمن الوث�قة .23  ،2001 أغسطس 23المؤرخ  16-2.186 التدب�ي المؤقت لل�ب
 الموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بها. خاصة باء قواعد ب�انات أحكام �شأن إ�شع�  نصالذي ي

المتعلقة قضا�ا المل��ة الفك��ة لالسجالت التال�ة أو  تجارب قواعد الب�انات WIPO/GRTKF/IC/7/7 وتتيح الوث�قة .24
ي التقل�ديالطب ة أو المسجلة: قاعدة ب�انات براءات مدّونالمعارف التقل�د�ة الب توالل�ب  قبائلل "StoryBaseوقاعدة "، الصييف

بموجب القانون رقم  بوال�ة واشنطن، والمكتبة الرقم�ة للمعارف التقل�د�ة لأليورف�دا، وسجالت المعارف الجماع�ة للشعوب األصل�ة
و. وقد  27811 ي ب�ي

ي الدورة الثامنة للجنة (يونيو  تثحّد  �ف
ي ) 2005الوث�قة �ف

 . WIPO/GRTKF/IC/8/7 الوث�قةإطار  �ف
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ي الدورة التاسعة للجنة  .25
لمعنونة ا WIPO/GRTKF/IC/9/11 م وفد جنوب أف��ق�ا الوث�قة)، قّد 2006(أب��ل  المعارفو�ف

ي شملت األصل�ة"،  بالجماعات"جمهور�ة جنوب أف��ق�ا: س�اسة األنظمة المعرف�ة الخاصة  معارف لس�اسة �شأن قاعدة ب�انات اليت
 األصل�ة. الجماعات 

ي التقل�دي والمعارف وقدم وفد  .26
ي �شأن المل��ة الفك��ة وأشكال التعب�ي الثقا�ف

إندون�س�ا تق��را عن المنتدى اآلسيوي األف���ت
ة من  ي الف�ت

ي باندونغ �ف
ي 2007يونيو  20إ�  18التقل�د�ة والموارد الوراث�ة، المعقود �ف

. و�رد التق��ر �ف
و متحّد  عرضو المقّدمة خالل المنتدى.  و�شتمل ع� ملخص للعروض WIPO/GRTKF/IC/11/12 الوث�قة ف و��ي ثون من الصني

اتهم �شأن قواعد الب�انات.   وجنوب أف��ق�ا خ�ب

ة للجنة المعارف (د�سم�ب  .27 تزو�د األمانة )، إ� "2009وُدع�ت الدول األعضاء والجهات المراقبة، أثناء الدورة الخامسة ع�ش
 والجماعاتة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة ع� صع�د اإلقل�م والبلد رب المتعلقابدراسات تصف الس�اسات والتداب�ي والتج

ها أو تجار�ــها المتعلقة بقواعد الب�انات: المحل�  ة". وتقاسمت الدول األعضاء التال�ة س�اساتها أو تداب�ي

 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/10 وفد الجزائر (الوث�قة –
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/13 (الوث�قة )IIEDالمعهد الدو�ي للبيئة والتنم�ة (وممثل  –
 )؛WIPO/GRTKF/IC/16/INF/16 ووفد المكس�ك (الوث�قة –
 ). WIPO/GRTKF/IC/16/INF/25 ووفد كين�ا (الوث�قة –

�ن للجنة و .28 ي الدورة التاسعة والع�ش
اير المعارف �ف ي قد يرغب المشاركون  )،2016(ف�ب قررت اللجنة أنه "ف�ما �خص الموارد اليت
ي اللجنة

[فإن] الدول األعضاء والهيئات المراقبة مدعوة إ� أن ترسل إ�  استخدامها كمواد مرجع�ة لدى اإلعداد لدورات اللجنة: [...] �ف
ي اللجنة باعتبارها مواد مرجع�ة، وع� األمانة تقد�م  األمانة، [...]

ف �ف المراجع الخاصة بأ�ة موارد قد تكون وجيهة بالنسبة للمشاركني
ي وث�قة معلومات". قائمة بتلك الم

ف للجنة �ف وفدا جمهور�ة كور�ا والوال�ات المتحدة  عرضو  راجع، كما وردت، إ� الدورة الثالثني
 WIPO/GRTKF/IC/30/INF/9 هما �شأن قواعد الب�انات (الوث�قتانياألم��ك�ة عن تج��ت

 ). WIPO/GRTKF/IC/31/INF/8 و

ي مارس  .29
ي تنظ�م مؤتمر دو�ي �شأن استخدام المكتبة الرقم�ة للمعارف  أمانة ال��بو مع شاركت حكومة الهند �، 2011و�ف

�ف
اءات  اءات ومكتب الوال�ات المتحدة لل�ب ي لل�ب اء من الهند والمكتب األورويب التقل�د�ة كنموذج لحما�ة المعارف التقل�د�ة. وتبادل خ�ب

: والعالمات التجار�ة تجار�ــهم �شأن قواعد الب�انات. و�مكن االطالع ع� عروضهم ع�  الموقع التا�ي
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22423 . 

ي  .30
مت أمانة ال��بو عدة ندوات �شأن المل��ة الفك��ة والموارد 2021و 2017و 2016و 2015و�ف الوراث�ة/المعارف ، نظ�

 التقل�د�ة. وعرض المتحدثون المنتمون إ� البلدان التال�ة تجارب بلدانهم بخصوص قواعد الب�انات: 

 : )ARIPOالمنظمة اإلقل�م�ة األف��ق�ة للمل��ة الصناع�ة ( –
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_present

ation_15sackey.pdf؛ 
ي ال – اءاتللمكتب األورويب  : �ب

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_pre
sentation_enrico_luzzatto.pdf؛ 

 الهند:  –
wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_prehttps://www.

sentation_usha_rao.pdf؛ 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge_2_16_pre

sentation_12javed.pdf؛ 
iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presenthttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_

ation_13dhar.pdf؛ 
 ال�ابان:  –

_15_prehttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2
sentation_yoshinari_oyama.pdf؛ 

 : الحدائق النبات�ة المل��ة، كيو، الممل�ة المتحدة –
/wipo_iptk_ge_16_presenthttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16

ation_17williams.pdf؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22423
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_15sackey.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_15sackey.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_enrico_luzzatto.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_enrico_luzzatto.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_usha_rao.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_usha_rao.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge_2_16_presentation_12javed.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge_2_16_presentation_12javed.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_13dhar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_13dhar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yoshinari_oyama.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yoshinari_oyama.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_17williams.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_17williams.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_17williams.pdf%D8%9B
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_17williams.pdf%D8%9B
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 جنوب أف��ق�ا:  –
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_pre

sentation_yonah_seleti.pdf؛ 
 إندون�س�ا:  –

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_present
ation_8_yusanti.pdf . 

ي لنص 
 المعارف التقل�د�ةالتطور التار��ن

ي الدورة السابعة للجنة المعارف (نوفم�ب  .31
) لمحة عامة عن أهداف 2004بناء ع� طلب الدول األعضاء، أعّدت األمانة �ف

ي الوث�قة 
، �ي �ستف�د WIPO/GRTKF/IC/7/5الس�اسة العامة والمبادئ األساس�ة المتعلقة بحما�ة المعارف التقل�د�ة، وأوردتها �ف

ي وضع معاي�ي موضوع�ة لحما�ة المعارف التقل�د�ة. وتناولت الوث�قة قواعد ب�انات المعارف التقل�د�ة. وأع�د النظر فيها 
منها اللجنة �ف

ي الدورات الالحقة للجنة المعارف (الوثائق 
و  WIPO/GRTKF/IC/9/5و WIPO/GRTKF/IC/8/5و�صدارها عدة مرات �ف

WIPO/GRTKF/IC/16/5 وWIPO/GRTKF/IC/17/5 وWIPO/GRTKF/IC/18/5 .( 

ف الدورات من  .32 ي ما بني
اير  25إ�  21واجتمع الف��ق العامل الثايف من أجل مناقشة المعارف التقل�د�ة. وأعّد الف��ق  2011ف�ب

ي تضمنت م WIPO/GRTKF/IC/19/5الوث�قة  وع مواد"، واليت ي التقل�دي: م�ش
ادة واحدة المعنونة "حما�ة أشكال التعب�ي الثقا�ف

وع  ف وحفظ المعارف التقل�د�ة. ونوقش هذا الم�ش �شأن االحتفاظ �سجالت أو �سج�الت للمعارف التقل�د�ة ألغراض الشفاف�ة وال�قني
�ن للجنة المعارف (الوث�قة  ي الدورة الحاد�ة والع�ش

ي WIPO/GRTKF/IC/21/4�ف
). وقّدمت البلدان المتشابهة التفك�ي مساهمة �ف

ف WIPO/GRTKF/IC/18/9الوث�قة  ي الوث�قتني
ي صدرت �ف . WIPO/GRTKF/IC/20/6و WIPO/GRTKF/IC/19/11، اليت
 وشملت هذە المساهمة أحكاما �شأن قواعد الب�انات. 

�ن (أب��ل  .33 ي دورتها الحاد�ة والع�ش
وع مواد أصبح الوث�قة 2012وأعدت لجنة المعارف �ف ، WIPO/GRTKF/IC/24/4) م�ش

ي الدورات التال�ة للجنة المعارف  وتضمنت الوث�قة عدة أحكام تتعلق
بقواعد الب�انات. وناقشت اللجنة النص وتقدمت به �ف

)WIPO/GRTKF/IC/25/6 وWIPO/GRTKF/IC/27/4 وWIPO/GRTKF/IC/28/5  وWIPO/GRTKF/IC/31/4 
 WIPO/GRTKF/IC/38/4و WIPO/GRTKF/IC/37/4و WIPO/GRTKF/IC/34/5و WIPO/GRTKF/IC/32/4و
 ). WIPO/GRTKF/IC/40/18و WIPO/GRTKF/IC/40/4و WIPO/GRTKF/IC/39/4و

ي لنص 
 الموارد الوراث�ةالتطور التار��ن

ة للجنة المعارف (يوليو  .34 ي الدورة الحاد�ة ع�ش
)، قائمة موجزة 2007بناء ع� طلب الدول األعضاء، أعّدت أمانة ال��بو، �ف

ي الوث�قة 
ألغراض مواصلة العمل الخاص بالموارد الوراث�ة أو إنجاز الم��د من  WIPO/GRTKF/IC/11/8 (A)بالخ�ارات وأوردتها �ف

ي الوث�قة "
أنظمة " وخ�ار "جرد قواعد الب�انات ومصادر المعلومات حول الموارد الوراث�ةذلك العمل. ومن الخ�ارات الواردة �ف

ثت الوث�قة المعلومات عن الموارد الوراث�ة ألغراض الحما�ة الدفاع�ة ي الدورات التال�ة للجنة ". وُحدِّ
وأع�د إصدارها عدة مرات �ف

 WIPO/GRTKF/IC/16/6و WIPO/GRTKF/IC/13/8 (A)و WIPO/GRTKF/IC/12/8 (A)المعارف (
 WIPO/GRTKF/IC/19/7و WIPO/GRTKF/IC/18/10و WIPO/GRTKF/IC/17/6و
 ). WIPO/GRTKF/IC/20/5و

ي الف .35
ف الدورات �ف ة من واجتمع الف��ق العامل الثالث ما بني اير إ�  28�ت لمناقشة الموارد الوراث�ة. وأعّد  2011مارس  4ف�ب

وع األهداف والمبادئ المتعلقة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ةالمعنونة " WIPO/GRTKF/IC/18/9 الوث�قة "، الذي شمل م�ش
ة وال ف التاسعة ع�ش ي الدورتني

وع أ�ضا �ف �ن للجنة المعارف (الوث�قتان مبادئ عن قواعد الب�انات. ونوقش ذلك الم�ش ع�ش
WIPO/GRTKF/IC/19/6 وWIPO/GRTKF/IC/20/4 إسهاما بخصوص الوث�قة  ). وقّدمت البلدان المتشابهة التفك�ي
WIPO/GRTKF/IC/18/9 الوث�قة) WIPO/GRTKF/IC/19/11والوث�قة ، WIPO/GRTKF/IC/20/6 .( 

اير  .36 �ن (ف�ب ي دورتها الع�ش
" (الوث�قة وث�قة موحدة �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة" )2012وأعّدت لجنة المعارف �ف
WIPO/GRTKF/IC/23/4 وعات أحكاما �شأن قواعد الب�انات. وناقشت لجنة المعارف النص ومضت به )، وشملت الوث�قة م�ش

ي دوراتها التال�ة (
 WIPO/GRTKF/IC/28/4و WIPO/GRTKF/IC/26/4و WIPO/GRTKF/IC/25/5قدما �ف

 WIPO/GRTKF/IC/35/4و WIPO/GRTKF/IC/34/4و WIPO/GRTKF/IC/30/4و WIPO/GRTKF/IC/29/4و
 ). WIPO/GRTKF/IC/42/4و WIPO/GRTKF/IC/40/6و WIPO/GRTKF/IC/36/4و

ي أب��ل  .37
ف أعد رئ�س اللجنة الحكوم�ة ، 2019و�ف ة السنتني  ، نص2019-2018الدول�ة لف�ت

�
وع ا ي دو�ي  لم�ش

�شأن صك قانويف
وط ال�شف ،الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة المرتبطة بالموارد الوراث�ةالمل��ة   �شأن �ش

�
ي . �شمل أحكاما

وُ�درج النص �ف
ف الوث�ق  . WIPO/GRTKF/IC/43/5و WIPO/GRTKF/IC/42/5تني

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yonah_seleti.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge_2_15_presentation_yonah_seleti.pdf
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 مواد أخرى

ي الدورة الثالثة للجنة ال .38
 ،األعضاء  �ناء ع� طلب الدولو  ،)2002(يونيو  معارفأعدت األمانة �ف

ي ذلك "نظامخاص  المعنونة "عنا� نظام WIPO/GRTKF/IC/3/8 الوث�قة
قواعد خاص ل لحما�ة المعارف التقل�د�ة"، بما �ف

ي الوث�قة�عأالوث�قة و  تثالب�انات". وحّد 
 . WIPO/GRTKF/IC/4/8 د إصدارها �ف

ي والدول األعضاء وقّد  .39 ، ن�ابة عن االتحاد األورويب ي ي م وفد االتحاد األورويب
ف�ه، وجهة نظرە �شأن قواعد الب�انات �ف

 . WIPO/GRTKF/IC/3/16 الوث�قة

ي الدورة الخامسة للجنة  .40
المعنونة "نظرة عامة ، WIPO/GRTKF/5/12 الوث�قة ة)، أعدت األمان2003(يوليو المعارف و�ف

ي المعارف جنة لع� أ�شطة  ا للمناقشات اليت ي تضمنت موجزا قص�ي ي  ةاللجنأجرتها  ونتائجها"، واليت
�شأن قواعد الب�انات. وصدرت �ف

ف الدور  ة ) وال2004السادسة (مارس  تني  WIPO/GRTKF/IC/6/8 هذە الوث�قة (الوث�قتانل)، �سخ محدثة 2007(يوليو حاد�ة ع�ش
 ). WIPO/GRTKF/IC/11/9و

ي الدورة  .41
�نو�ف و�ــــج ) 2014المعارف (مارس/أب��ل للجنة  السابعة والع�ش وجمهور�ة كور�ا قدمت وفود كندا وال�ابان وال�ف

ي و�وابة دول�ة" كوث�قة  والوال�ات المتحدة األم��ك�ة وث�قة بعنوان "الردود ع� األسئلة المتعلقة بقواعد الب�انات ع� المستوى الوطيف
ي اللجنة �شأن إ�شاء قواعد ب�انات للموارد الوراث�ة ). و WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11 (الوث�قة إعالم�ة

طرحت أسئلة �ف
و�ــــج وجنوب أف��ق�ا وجمهور�ة كور�ا والس��د والوال�ات و  . ها التقل�د�ة واستخداموالمعارف  جمعت الوث�قة تعل�قات كندا وال�ابان وال�ف

�ن للجنة (يوليو ودها ع� تلك األسئلة. ردو المتحدة األم��ك�ة  ي الدورة الثامنة والع�ش
ي 2014وقد أع�د تقد�م الوث�قة �ف

) �ف
 . WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10 الوث�قة

ي  .42
مت أمانة ال��بو عدة ندوات �شأن المل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة/المعارف 2021و 2017و 2016و 2015و�ف ، نظ�

 التقل�د�ة. وعرض المتحدثون المنتمون إ� البلدان التال�ة تجارب بلدانهم بخصوص قواعد الب�انات: 

 الس�دة ش��ي رو:  –
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_present

ation_14rowe.pdf؛ 
ي بار�ا�ي م�د و  –

 : الس�دة أروها يت
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_present

ation_16mead.pdf؛ 
 والس�د دومين�ك كيتينغ:  –

docs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_presenthttps://www.wipo.int/edocs/m
ation_7_keating.pdf ؛ 

 والس�د بول أولدهام:  –
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_21/wipo_iptk_ge_21_present

ation_9_oldham.pdf ؛ 
 والس�دة سو نوي:  –

ge_21/wipo_iptk_ge_21_presenthttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_
ation_10_noe.pdf . 

إن اللجنة مدعوٌة إ� اإلحاطة علما بهذە  .43
ي ذلك 

الوث�قة، وتقد�م كل ما ترغب من تعل�قات، بما �ف
 تحد�د أ�ة فجوات. 

 [نها�ة الوث�قة]

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_14rowe.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_14rowe.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_16mead.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16_presentation_16mead.pdf
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