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تضب للواثئق مقيص   تلخ

  األمانةمن إعدادثويقة 

رشة .أوال سادسة  عواثئق معل ادلورة ا ل
 

تضب املعدة أو  .1 يص  مقيرد يف ما ييل  يـة ادلويـة قيد اإلعدادتلخ نـة احلكو تعقدها ا رشة الـيت  سادسة  ل لـدلورة ا للج ســ عـ ملـ
ي ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلا ث لن نة("دية والفوللكور مللكملع رش تـكل . 2010مارس  16 حىت ")للجا نـومن املعزتم 

تايل ند الانهتاء من إعدادها عىل املوقع ا ية  لالواثئق وأي واثئق إضا ع  .<www.wipo.int/tk>: ف

2.Prov1 /16/IC/GRTKF/WIPO  رشة سادسة  عرشوع جدول أعامل ادلورة ا ل  م

نود اليت من املق .2 بتوي هذه الويقة عىل ا ث ناوهالحت لرتح أن  نة واملطروحة علهيا العامتدها إن أمكن تت  .للجا

2/16/IC/GRTKF/WIPO  نظامت  ملاعامتد بعض ا

بةل،  .3 نـة ا ها مراقـب مؤقـت يف دورات ا نـة اعامتدهـا بو نظامت الـيت تطلـب إىل ا ملقـتذكر هـذه الويقـة أسـامء ا للجصـف للج ملـ ث
توي عىل املعلومات  يحتو نظمة ا نالرضورية لالتصال اب يدملعمل ها عىل األجل القريب وا لبعة وأهدا  .ف
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3/16/IC/GRTKF/WIPO  ية ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل تربعات:  جملم لندوق ا   الطوعيص

بو  .4 ية العامة للو شأت ا يأ مجلع متدة"ن ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا بو  ملعندوق الو حمللجمل صل لل ي يـةواختذت . "ص  العامـة مجلعا
ندوق وطريقة معهل WO/GA/32/6ثالقرار عىل أساس الويقة  يـني اجمللـ. لصاليت حددت أهداف ا تعوشري تكل الويقة إىل  ث س ت

ندوق شاري  للصالا يدة يف ويقة . ست هات ا تربعات الواردة وأسامء ا توي عىل معلومات عن ا ية اليت  ثوترد املذكرة اإلعال ل تفحت جل ملسـم
 .WIPO/GRTKF/IC/16/INF/4معممة ابمس 

.rovP4 /16/IC/GRTKF/WIPOيدي ثقايف ا بري ا تقل  حامية أشاكل ا ل لتع بادئ املعدةل: الفوللكوري/ل  ملاألهداف وا

يغة املعدةل .5 لصهذه الويقة يه ا تعديالت املقرتحة فـضال عـن WIPO/GRTKF/IC/9/4ث لويقة العمل  األوىلث ل وبني ا ت
شأن الويقـة  ئةل املطروحـة  يقات املدىل هبا واأل ثا بـ ســ نـة يف ادلWIPO/GRTKF/IC/9/4لتعل رشة  سة  للجورة اخلا عـ وأمـا . مـ
ـي مدونة ئلهتا  يقاهتا وأ بة و هات املرا هتعديالت ا ق فجل سـ  .لتنظر فهيا ادلول األعضاء  أيضاتعل

. Prov5/16/IC/GRTKF/WIPOيدية بادئ املعدةل: لتقل  حامية املعارف ا  ملاألهداف وا

يغة املعدةل األوىل لويقة العمل  .6 ثهذه الويقة يه ا لص تعديالت املقرتحة فـضال عـن WIPO/GRTKF/IC/9/5ث ل وبني ا ت
شأن الويقـة  ئةل املطروحـة  يقات املدىل هبا واأل ثا بـ ســ نـةWIPO/GRTKF/IC/9/5لتعل رشة  سة  للج يف ادلورة اخلا عـ وأمـا . مـ
ـي مدونة  ئلهتا  يقاهتا وأ بة و هات املرا هتعديالت ا ق فجل سـ  .لتنظر فهيا ادلول األعضاءأيضا تعل

.Prov6 /16/IC/GRTKF/WIPOية  املو يارات: ثارد الورا  خلقامئة معدةل اب

يغة املعــدةل األوىل لويقــة العمــل  .7 ثهــذه الويقــة يه ا لــص تعــديالت املقرتحــة WIPO/GRTKF/IC/11/8(A)ث ل وبــني ا ت
شأن الويقــة  ئةل املطروحــة  يقــات املــدىل هبــا واأل ثفــضال عــن ا بــ ســـ سة WIPO/GRTKF/IC/11/8(A)لتعل مــ يف ادلورة اخلا

نة للجرشة  نظر فهيا ادلول األعضاءوأما تعديال. ع ـي مدونة  ئلهتا  يقاهتا وأ بة و هات املرا تت ا سـ لتعل ه ق  .فجل

4/16/IC/GRTKF/WIPOيدي ثقايف ا بري ا تقل  حامية أشاكل ا ل لتع بادئ املعدةل: الفوللكوري/ل  ملاألهداف وا

شاركون يف ادلورة إىل .8 رشة، دعي ا سة  نة يف دورهتا اخلا يه ا ملمعال ابلقرار اذلي توصلت إ ع م للج يـة ُل تا يقـاهتم ا ب تقـدمي  لكتعل
يغة املعــــدةل لويقــــة العمــــل . .WIPO/GRTKF/IC/16/4 Provثعــــىل الويقــــة  تــــوي هــــذه الويقــــة عــــىل ا ثو لــــص ث حت

WIPO/GRTKF/IC/16/4 Prov. . ئةل املطروحـةتوبني يقـات املـدىل هبـا واأل تعديالت املقرتحـة فـضال عـن ا ســا تعل  مـن لل
هات املرا. ادلول األعضاء ـي مدونة جلوأما تعديالت ا ئلهتا  يقاهتا وأ هبة و فق سـ  .لتنظر فهيا ادلول األعضاءأيضا تعل

5/16/IC/GRTKF/WIPOيدية بادئ املعدةل: لتقل  حامية املعارف ا  ملاألهداف وا

يـة  .9 تا يقـاهتم ا شاركون يف ادلورة إىل تقـدمي  رشة، دعي ا سة  نة يف دورهتا اخلا يه ا بمعال ابلقرار اذلي توصلت إ تعل مل ع م للج لكل ُ
يغة املعــــدةل لويقــــة العمــــل . .WIPO/GRTKF/IC/16/5 Provثيقــــة عــــىل الو تــــوي هــــذه الويقــــة عــــىل ا ثو لــــص ث حت

WIPO/GRTKF/IC/16/5 Prov. . ئةل املطروحـة مـن توبني يقـات املـدىل هبـا واأل تعديالت املقرتحـة فـضال عـن ا ســا تعل لل
ـي مدونة. ادلول األعضاء ئلهتا  يقاهتا وأ بة و هات املرا هوأما تعديالت ا ق فجل سـ  .لتنظر فهيا ادلول األعضاءأيضا  تعل
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6/16/IC/GRTKF/WIPOية يارات: ث  املوارد الورا  خلقامئة معدةل اب

يـة  .10 تا يقـاهتم ا شاركون يف ادلورة إىل تقـدمي  رشة، دعي ا سة  نة يف دورهتا اخلا يه ا بمعال ابلقرار اذلي توصلت إ تعل مل ع م للج لكل ُ
تــــوي هــــذه ا. .WIPO/GRTKF/IC/16/6 Provثعــــىل الويقــــة  يغة املعــــدةل لويقــــة العمــــل حتو ثلويقــــة عــــىل ا لــــص ث

WIPO/GRTKF/IC/16/6 Prov. . ئةل املطروحـة مـن توبني يقـات املـدىل هبـا واأل تعديالت املقرتحـة فـضال عـن ا ســا تعل لل
ـي مدونة . ادلول األعضاء ئلهتا  يقاهتا وأ بة و هات املرا هوأما تعديالت ا ق فجل سـ  .لتنظر فهيا ادلول األعضاءأيضا تعل

5/51/IC/GRTKF/WIPO ية  اقرتاح مجموعة بدلان األفر يقا ية ادلويةل نة احلكو شأن األفرقة العامةل ما بني دورات ا ل  للج  مب

مترب  .11 بو يف  ية العامة للو سبوافقت ا ي نة2009مجلع بتنظـمي ثالثـة أفرقـة عـامةل وتقيض الوالية اجلديـدة . للج عىل جتديد والية ا
تـوي عـىل ومعال اب. 2011-2010ما بني ادلورات يف الفرتة  حتلوالية اجلديدة، أعدت هذه الويقـة الـيت  بدلان "ث لـاقـرتاح مجموعـة ا

نة  شأن األفرقة العامةل ما بني دورات  ية  جلاألفر ب بو يق ية ادلويةيالو لاحلكو تحـدة " م نغال دلى األمم ا ثـة ادلامئـة  ملتقدمت به ا سـ للـبع ل
بدلان األفر تخصصة يف سورسا، ابمس مجموعة ا نظامت ا لوسائر ا ي مل رشةمل سة  بل انعقاد ادلورة اخلا عية،  م ق نـد الطلـب، . يق عونـزول 

رشةثفقد وضع الاقرتاح موضع ويقة معل  سة  نعقدة يف دورهتا اخلا نة ا عا م مل   .للج

6/16/IC/GRTKF/WIPO شأن األفرقة العامةل مـا بـني يق  ب  اقرتاح اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أورواب الوسطى ودول ا لبلط
نة احلكو مدورات ا  لية ادلويةللج

مترب  .12 بو يف  ية العامة للو سبوافقت ا ي نة2009مجلع بتنظـمي ثالثـة أفرقـة عـامةل وتقيض الوالية اجلديـدة . للج عىل جتديد والية ا
تـوي عـىل . 2011-2010ما بني ادلورات يف الفـرتة  حتومعـال ابلواليـة اجلديـدة، أعـدت هـذه الويقـة الـيت  ابء موعـة اجملاقـرتاح "ث

يقبدلان أوروومجموعة  نة لبلطاب الوسطى ودول ا شأن األفرقة العامةل ما بني دورات  جل  بـو ب يـة ادلويـةيالو لاحلكو وفـد  بـه تقـدم" م
رسا يــقمجموعــة اجملموعــة ابء و ابمس يــسو رشة لبلطبــدلان أورواب الوســطى ودول ا سة  بــل انعقــاد ادلورة اخلا عــ،  مــ نــد . ق عونــزول 

نة ا للجالطلب، فقد وضع الاقرتاح موضع ويقة معل ا رشةث سة  عنعقدة يف دورهتا اخلا م  .مل

متر رشة وواثئق أخرى حتظى ابهامتم  سادسة  ية لدلورة ا مسـواثئق إعال ع ل  .م

.Prov1 /INF/16/IC/GRTKF/WIPOشاركني  مل  قامئة ا

رشة .13 سادسة  شاركني يف ادلورة ا رشوع قامئة اب عيوزع  ل مل م  .سـ

2/INF/16/IC/GRTKF/WIPOتضب للواثئق يص  مق    تلخ

نةثأعدت هذه الويق .14 يال غري رمسي لواثئق ا للجة د  .ل

3/INF/16/IC/GRTKF/WIPOرشة سادسة  رشوع برانمج لدلورة ا ع   ل  م

توية عىل برانمج مقرتح .15 نة يف دورهتا العارشة، أعدت هذه الويقة  ند طلب ا حمنزوال  ث للج نـد مـن ع نا للك  تا  ب حيدد تو ممكي ق
يس ا. بنود جدول األعامل نـة يف ئـوهو موضوع من ابب مؤقـت، علـام بـأن ر نظـمي معـل ا تـون  للجنـة وأعـضاءها مه اذليـن  تللج بب ي

 .الواقع
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4/INF/16/IC/GRTKF/WIPO   ــدةاصــندوق مت ــة ا ي ية وا ــات األ متع ــصاحل ا ــات ل ملعتربع حمللجمل صــل ــة عــن : ل ي ــذكرة إعال مم
بات ادلمع تربعات و طلا  ل

نة عـن  .16 ها إىل ا للجتوي هذه الويقة عىل املعلومات املطلوب  ث يـة لتربعـاتاصـندوق تبليغحت ية وا متعـات األ حملل لـصاحل ا صـل جمل

متدة ثالثـنيWO/GA/32/6ثوترد القواعد يف مرفق الويقة . ملعا يـة وا ثا يـة العامـة يف دورهتـا ا ل كام أقرهتا ا ن ل ثوتـضمن الويقـة . مجلع ت
تربعات الواردة  ثيل لبوجه خاص معلومات عن ا هد هبا وادلمع الفعيل املقدم إىل  ممأو ا ية وملتع متعات األ صلا يةجمل  .حمللا

5/INF/16/IC/GRTKF/WIPO ية عن يةمنرب م  مذكرة إعال ية وا متعات األ حمللا صل  جمل

نرب يرتأسه فرد  .17 نة لك دورة  سـهتل ا سابعة،  نة يف دورهتا ا مبمعال بقرار اختذته ا للج ت ل يةللج متعـات األ صـلمن أفراد أحد ا . جمل
ية نرب يف بداية ادلورات الامثين املا ضوأقمي ا بة انعق. مل نا سـو ية حمـارضات اد لك واحد مهنامب ية وا متعات األ ثلون عن ا حملل، ألقى  صل جملمم

ية يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ها يف جمال أشاكل ا متعاهتم وهوا ثعن جتربة  تقل تقل ل لتع ل ل جس وميكن الاطالع عـىل . جم
ــــــــــــارضات  ــــــــــــا احمل ــــــــــــصول علهي ــــــــــــوواحل ب ــــــــــــع الو ــــــــــــىل موق ــــــــــــن ع ــــــــــــايليم ت ــــــــــــرتوين ا  :ل اإللك

<http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/ind_loc_com/index.html> . ـــــة ـــــذه الويق ـــــصف ه ثوت
رشة سادسة  نرب يف ادلورة ا نظمي ا ية املقرتحة  بات ا عالرت ل مل ت للعمل  .تي

6/INF/16/IC/GRTKF/WIPO   متــدةاصــندوق يــة ا ية وا متعــات األ ملعتربعــات لــصاحل ا حمللجمل صــل تخــذها يالقــرارات الــيت : ل
شارياملدير متدها اجمللس الا يات اليت ا تو ت العام وفقا  ص سلل  ع

متويل، وفقا  .18 تخذها املدير العام خبصوص ا نة عىل القرارات اليت  ية ا لتطلع هذه املذكرة اإلعال ي سم يةلللج صتو تصدر ل سـ اليت 
شاري عن متدةلست اجمللس الا ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا ملعندوق ا حمللجمل صل ل نة عىل هامش ادلورةص رشة  سادسة  للج ا ع  .ل

7/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ ورقــة مــن : لــ
يجريية ال يعيالطب لتطويرلنواكةل ا  لطب ا

نــة، إىل  .19 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع اســات تــصف تزويــد األمانــة بدر"جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ يد لــ بــل صــع عــىل  متــع احملــيل،  بدل وا قاإلقلــمي وا جمل  12لــ

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا ية  ست من األمانة إاتحة تكل الواثئق اإلعال ملقـ، وا للجم واكةل ثووردت هـذه الويقـة مـن الـ...". لمت
يجريي يعيلتطويرة لنا نوانلطب الطب ا يجريية المسامهة "بع  يعـيلتطويرلنواكةل ا يـة لطب الطب ا يـة وا شأن تطـوير املـوارد الورا مللك  ث بـ
 ".الفكرية

8/INF/16/IC/GRTKF/WIPOية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ يا.ورقة من: ل  مبزا

يــت ادلول األعــضاء وا .20 جلد نــة، إىل ع رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ للجهــات املرا عــ مــ ث تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "ق
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

ي2010 فرباير ست من األمانة إاتحة تكل الواثئق اإلعال م، وا بةل لمت نة يف دورهتا ا ملقة  يا ...". للج بووردت هذه الويقة من وفد زا مث
تـب "بعنوان يدية والفوللكور من  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مكتقرير مرفوع إىل ا مللك تقلم ث ن ل لللج ملع

يا  ية ال -مببراءات زا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل يةلسـ متع احمليلثفكرية واملوارد الورا بدل وا يد اإلقلمي وا جمل عىل ا ل  ".لصع
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9/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ ورقــة : لــ
 الربازيل.من

نــة، إىل  .21 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ن وفـد ثووردت هـذه الويقـة مـ...". لمت
نوانالربازيل ياس"بع  يةلسـا يةيلة الرباز ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ث ا   ".مللكمل

10/INF/16/IC/GRTKF/WIPOــة ي ــوارد الورا ــة وامل ــة الفكري ي ــة اب تعلق ــة ا تجرب ــدابري وا ت ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ ــ ــة : ل ورق
 اجلزائر.من

نــاء ادلورة اخلا .22 بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا ثد قع نــة، إىل جل رشة  للجسة  عــ تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "مــ
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ث ووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...".لمت
نواناجلزائر يـة واملعـارف "بع  يـة الفكريـة واملـوارد الورا يـة اب يـة ادلويـة ا نـة احلكو ثقافة اجلزائريـة  ثل وزارة ا ثسامهة  ن ل للج ل مم مللكم ملعم

ية يولو ية وا ية الفكرية واملوارد الورا شأن جتربة اجلزائر يف ا يدية والفوللكور  جا بمللك ث ب لتقل  ".ل

11/INF/16/IC/GRTKF/WIPOــة ي ــوارد الورا ــة وامل ــة الفكري ي ــة اب تعلق ــة ا تجرب ــدابري وا ت ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ ــ ــة : ل ورق
تان.من  سـقريغزي

نــة، إىل  .23 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة الفكر تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل يــةلــسـ بــل ثيــة واملــوارد الورا متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ثووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...". لمت
تان هورية القريغزي"بعنوان سـقريغزي ية يف  ية الفكرية واملوارد الورا مجا  ."ثمللك

21/INF/16/IC/GRTKF/WIPOــة ي ــوارد الورا ــة وامل ــة الفكري ي ــة اب تعلق ــة ا تجرب ــدابري وا ت ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ ــ ــة : ل ورق
 الرنوجي.من

نــة، إىل  .24 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ملا ل ل يــةلــسـ ثيــة الفكريــة واملــوارد الورا بــل مللك متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ثووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...". لمت
بات الرب"بعنوان الرنوجي شف يف  طلورقة من الرنوجي تصف واجب ا  ".اءاتلك

13/INF/16/IC/GRTKF/WIPOــة ي ــوارد الورا ــة وامل ــة الفكري ي ــة اب تعلق ــة ا تجرب ــدابري وا ت ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ ــ ــة : ل ورق
ية.من ئة وا هد ادلويل  لتمنا ي  للبملع

نــة، إىل  .25 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
ياسات وا لا يــةلــسـ يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا ثتــدابري وا مل بــل مللكل متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع
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بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا ية  ست من األمانة إاتحة تكل الواثئق اإلعال ملقـ، وا للجم هـد ثووردت هـذه الويقـة مـن ...". لمت ملعا
ية ئة وا لتمنادلويل  ية"بعنوان للبي ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ  ". ل

14/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

 يسورسا

نــة .26 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "، إىل جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم وفـد ثيقـة مـن ووردت هـذه الو...". لمت
يةإعالن مصدر "بعنوان يسورسا يدية يف  ثاملوارد الورا سورسي: طلبات الرباءاتلتقلواملعارف ا يأحاكم قانون الرباءات ا  ".ل

15/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

يهالاحتاد األورويب وادلول األ  فعضاء 

نــة، إىل  .27 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

ست من ا2010 فرباير بةل لمت، وا نـة يف دورهتـا ا يـة  ملقـألمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ثووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...". للجم
يه يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با فإ ن يه"بعنوان سـ  ".فالوضع احلايل يف الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

16/INF/16/IC/GRTKF/WIPOتجربة ا تدابري وا ياسات وا مل  ا ل ل يـةلسـ يـة الفكريـة واملـوارد الورا ثتعلقة اب  ورقـة مـن: مللك

يك  ملكسـا

نــة، إىل  .28 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بدل ولــ يد اإلقلــمي وا لــ عــىل  بــل صــع متــع احملــيل،  قا  12جمل

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ثووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...". لمت
يك ية"بعنوان ملكسـا ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ يك ل  ".ملكسـيف ا

17/NFI/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

ية ية األفر شعوب األ سمل واحلد من الفقر دلى ا يقمركز إقامة ا صل ل  ل

نــة، إىل  .29 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
ياس يــةلــسـا يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ثات وا مل ل بــل مللكل متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ثووردت هـذه الويقـة مـن...". لمت
مركـز  

سمل واحلد من الفقر يةلإقامة ا ية األفر شعوب األ يق دلى ا صل ية"بعنوان ل ية الفكرية واملوارد الورا ثا يـا يف  مللك يـة -يقأفر متعـات ا حملل ا جمل

يجريي ياق ا نيف ا لسـ  ".ل
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18/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

يا  لأسرتا

يــت ادلول األعــضاء .30 نــة، إىل عد رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا للج وا عــ مــ ث ق تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

ست من األمانة إاتحة تكل الواثئق اإل2010 فرباير بةل لمت، وا نة يف دورهتا ا ية  ملقعال يا...". للجم لووردت هـذه الويقـة مـن أسـرتا  ث
ية"بعنوان ية الفكريةو ثاملوارد الورا  ".مللكا

19/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

 كتريا

بــ .31 هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا قد جل نــة، إىل ع رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا للجة، أ عــ مــ تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "ث
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

نـة يف 2010 فرباير يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال للج، وا ممت بةل ل كووردت هـذه الويقـة مـن تريـا...". ملقـدورهتـا ا  ث
تجربة الرتية يف جمال "بعنوان كا ية الفكريةل يةو مللكا  ".ثاملوارد الورا

20/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

تحدة لألغذية والزراع ملنظمة األمم ا  ةم

نــة، إىل  .32 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

ست من األمانة إ2010 فرباير بةل لمت، وا نـة يف دورهتـا ا يـة  ملقـاتحة تكل الواثئق اإلعال ثووردت هـذه الويقـة  يف شـلك ...". للجم
تني من  تحدة لألغذية والزراعةثيقو ملنظمة األمم ا نوان م يـة لألغذيـة والزراعـة "بعالواحدة  با يـة ا تحتديد املوارد الورا ن بـة لث قحتـت مرا

تعاقدة ويف املكل العام ية"ملوإدارة األطراف ا ثا ن وا نوان ل تـوافر "بع  يـدة  يـاانت الـرباءات ا يـمي  لتقرير مـرحيل عـن العمـل حنـو  ملفب تق
تخدام  ها برعايـة الفـاو املواد سـوا يا يـة خـارج  با بكة ادلويـة للمجموعـات ا قمن ا ســ ت ن ل لشـ يـة ول شأن املـوارد الورا ثاملعاهـدة ادلويـة  بـ ل

ية لألغذية والزراعة با تا يطة مبرو: لن حملرشوع دراسة ألوضاع الرباءات ا يدة لألرزم نات ا ملفيج ا  ".جلي

21/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

ياهتم ية والاحتاد ادلويل لصانعي األدوية و نولو يو ناعة ا مجعنظمة ا ب جلص تك  لم

نــاء ادلورة اخل .33 بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا ثد قع نــة، إىل جل رشة  سة  للجا عــ تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "مــ
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نة يف دورهتـا ا ية  ست من األمانة إاتحة تكل الواثئق اإلعال ملقـ، وا للجم منظمـة ثووردت هـذه الويقـة مـن . ..."لمت
يـاهتم ية والاحتاد ادلويل لـصانعي األدويـة و نولو يو ناعة ا مجعا ب جلص تك شرتكة عـن"بعنـوان ل تجربـة  مـورقـة  تـدابري وا ياسات وا لا ل لـسـ

ية ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ثا  ".مللكمل
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22/INF/16/IC/GRTKF/WIPOتعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ملل  ا مل ل ل يةلسـ ثية الفكرية واملوارد الورا  كينيا ورقة من: ك

نــة، إىل  .34 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ متــع احملــيل عــىل لــ بدل وا جمليد اإلقلــمي وا لــ بــل صــع  12ق، 

بةل 2010 فرباير نة يف دورهتا ا ية  ست من األمانة إاتحة تكل الواثئق اإلعال ملق، وا للجم يـاثووردت هذه الويقة مـن ...". لمت  كينوفـد 
ية"بعنوان ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ متع احمليل ل بدل وا يد ا جملعىل  ل  ".صع

23/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

يا  مبكولو

نــة، إىل  .35 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة الفكريــة تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا مللكا مل ل ل يــةلــسـ بــل ث واملــوارد الورا متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ثووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...". لمت
يا ية"بعنوان مبكولو تو شأن ا سات  شرتكة بني املؤ صنة العمل ا ل ب س مل أراكن خطـة "2008 لعام CONPES 3533ة ث من الويق17 جل

يــة تا ية واإل نا بــات القــدرة ا يــة الفكريــة وفقــا  يــف نظــام ا جمعــل  نمللك سـ ت تطل فــي ل مل يــة العلــوم تقريــر معــل" لتك هــد الكولــوميب  لتمن ا ملع
يا نولو جوا  ".لتك

24/INF/16/IC/GRTKF/WIPO يـة الفكريـة يـة  ية األفر نظمة اإل رشوع بروتوكول  للملك   يق مي للم بـشأن حاميـة ) وياألربـ(قلم
بري  يدية وأشاكل ا تعاملعارف ا لتقل يبوسواان ابمس ادلول األعضاء يف األربو ورقة من: الفوللكوريل  ت

سواان هبـذه الويقـة ابمس ادلول األعـضاء يف ا .36 هورية بو ثتقدم وفد  تـ يـة الفكريـة مج يـة  يـة األفر للملكنظمـة اإل يق مي  )ياألربـو(قلمل
نظمة اإل"بعنوان  قرشوع بروتوكول  للم ية الفكرية م ية  للملكية األفر يق بـري) ياألربـو(لمي يديـة وأشـاكل ا تعشأن حاميـة املعـارف ا تقل لبـ  ل

 ".الفوللكوري

25/INF/16/IC/GRTKF/WIPO ثقـايف بـري ا يـة وأشـاكل ا يديـة واملـوارد الورا شأن املعارف ا ية  ياسة الو ل  ا تع ث تقل ب ن لسـ ل ط ل
يدي  كينيا ورقة من: لتقلا

يا هبذه الويقة  .37 ثتقدم وفد  ثقـايف "بعنوان كين بـري ا يـة وأشـاكل ا يديـة واملـوارد الورا شأن املعارف ا ية  ياسة الو لا تع ث تقل ب ن لسـ ل ط ل
يدي  ".2009 ل، يويهلتقلا

26/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيـة يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ياسات وا ث  ا مل ل ل مللكسـ  ورقـة مـن: ل

 الاحتاد الرويس

هــ .38 يــت ادلول األعــضاء وا جلد نــة، إىل ع رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ للجات املرا عــ مــ ث تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "ق
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل لــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا ق عــىل  جمل لــ  12صــع

يـة2010 فرباير ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال م، وا بةل لمت نـة يف دورهتـا ا ملقـ  ثووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...". للج
ياس"بعنوان الاحتاد الرويس متع احمليل ةلسـا بدل وا يد اإلقلمي وا جملعىل  ل يـة الفكريـة واملـوارد بشأن  صع تعلقة اب تجربة ا تدابري وا مللكا مل ل ل

ية متع احمليل ثالورا بدل وا يد ا جملعىل  ل  ".صع
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72/INF/16/IC/GRTKF/WIPOيا يـةلسـ  ا يـة الفكريـة واملـوارد الورا تعلقة اب تجربة ا تدابري وا ثسات وا مل ل  ورقـة مـن: مللكل

 الصني

نــة، إىل  .39 رشة  سة  نــاء ادلورة اخلا بــة، أ هــات املرا يــت ادلول األعــضاء وا للجد عــ مــ ث قع تزويــد األمانــة بدراســات تــصف "جل
يــة يــة الفكريــة واملــوارد الورا تعلقــة اب تجربــة ا تــدابري وا ياسات وا ثا مل ل ل مللكسـ بــل  عــلــ متــع احملــيل،  بدل وا يد اإلقلــمي وا قىل  جمل لــ  12صــع

بةل 2010 فرباير نـة يف دورهتـا ا يـة  ست من األمانة إاتحة تـكل الواثئـق اإلعال ملقـ، وا للجم ثووردت هـذه الويقـة مـن وفـد ...". لمت
ياس"بعنوان الصني تجربةلسـا تدابري وا لات وا يةل ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ث ا  ."يف الصني مللكمل

تارة من دورات سابقة خمواثئق 
 

4/INF/9/IC/GRTKF/WIPO  يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع يـارات : الفوللكوري/ل تمكل  للخرشوع عـرض  سـ مـم
يات القانوية ياسات واآل ناخلاصة اب ل  لسـ

يـارات  .40 نة بإعداد عرض  للخأوعزت ا يـات القانويـةللج ياسات واآل ناخلاصـة اب ل بـري ا محلايـة لـسـ لأشـاكل ا يـديلتع  لتقلثقـايف ا
تكامل العرض نـة. سـوا تـه ا رشوع معدل  توي هذه الويقة عىل  للجو ب م ث يـارات . طلحت ياسات خلوفهيـا معلومـات عـن ا لـسـاخلاصـة اب
يات القانوية نواآل تعانت هبا ل ية وسـ اليت ا ناألنظمة القانوية الو بـادئ اطن رشوع األهـداف وا باطه يف  ية إلعامل ما أمكن ا ملإل م سـتنمي قل

يوم الويقـة ( WIPO/GRTKF/IC/9/4ثلويقة الوارد يف ا ثويه ا تفادة مـن ). WIPO/GRTKF/IC/16/4ل ســوميكـن الا
يـق أهـداف  يـات  ناسـب مـن آ يـار مـا  ساعد عـىل ا يـات القانويـة مـصدرا للمعلومـات الـيت  ياسات واآل تحقيارات ا لخ لخ ي ت تـ ن ل لـسـ

ــة  ــوارد يف الويق ــوع ال ن ــن ا ــادئ م ب ــق ا ي ياسات و ثا ل مل ب تطسـ ــ ــا WIPO/GRTKF/IC/9/4ل ــر فهي نظ ــة (لل  ــوم الويق ي ثويه ا ل
WIPO/GRTKF/IC/16/4.( 

5/INF/9/IC/GRTKF/WIPOــة يدي ــارف ا ــة املع ياسات : لتقل  حامي ــارات اخلاصــة اب ي تمكل  سـرشوع عــرض  للخ سـ ــ ــم ل ــ م
يات القانوية نواآل  ل

يارات  .41 نة بإعداد عرض  للخأوعزت ا يات القانويةللج ياسات واآل ناخلاصة اب ل يدي محلاية املعارف لسـ تكامل العرضة لتقلا . سـوا
نة ته ا رشوع معدل  توي هذه الويقة عىل  للجو ب م ث يارات . طلحت يـات القانويـةخلوفهيا معلومات عن ا ياسات واآل ناخلاصة اب ل  الـيت لسـ

بـادئ الـوارد يف الويقـة  رشوع األهـداف وا باطه يف  يـة إلعـامل مـا أمكـن ا يـة واإل تعانت هبا األنظمة القانوية الو ثا مل مـ مي ن ن ســتنسـ قل ط
WIPO/GRTKF/IC/9/5 ) يـــوم الويقـــة ثويه ا يـــارات ). WIPO/GRTKF/IC/16/5ل تفادة مـــن  خوميكـــن الا ســــ

ياسات  يـق أهـداف ا يـات  ناسـب مـن آ يـار مـا  ساعد عـىل ا يات القانوية مصدرا للمعلومات اليت  ياسات واآل سـا ل ي ت ت ن ل لـسـ لتحقل خ
نــــوع الــــوارد يف الويقــــة  بــــادئ مــــن ا يــــق ا ثو ل مل نظــــر فهيــــا WIPO/GRTKF/IC/9/5تطب يــــوم الويقــــة ويه(لل  ث ا ل

WIPO/GRTKF/IC/16/5.( 

.Rev) B(4/13/IC/GRTKF/WIPOيدي  حامية أشاك ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع ثغراتمرشوع : ل ليل ا  حتل

شأن  .42 ثغرات  يل  رشوع  بتوي هذه الويقة عىل  لل حتل م ث يـديحت ثقـايف ا بـري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع نـة إىل جانـب ل للج، أعدتـه ا
بادئ امل ملرشوع األهداف وا يديعدل محلاية م ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعلقة حباميـة  وقامئة ل ملتفق علهيا ابلقضااي ا بـري م لتعأشـاكل ا

يدي ثقايف ا تقلا  .لل
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.Rev) B(5/13/IC/GRTKF/WIPOيدية ثغرات: لتقل  حامية املعارف ا يل ا لرشوع  حتل  م

شأن  .43 ثغـرات  يـل  رشوع  بـتوي هـذه الويقـة عـىل  لل حتل مـ ث رشوع يديـلتقل ااملعـارفحاميـة حت نـة إىل جانـب  مـة، أعدتـه ا للج
بادئ املعدل محلاية املعارف يديملاألهداف وا تعلقة حبامية لتقل ا تفق علهيا ابلقضااي ا ملة وقامئة  يدياملعارفم  .ةلتقل ا
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