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شأن ا لقرار   : من جدول األعامل2بند ب
تب تخاب أعضاء ا ملكا  ن

ندبناء عىل اقرتاح وفد  يوية اذلي حتدث ابمس مجموعة يلات بدلان اآل سـا يه,، ل علوثىن  سلفادور وفد ّ بدلان  اذلي حتدث ابمس مجموعة لا
ية والاكرييب وبدمع من سورسا ابمس اجملموعة ابء يأمرياك الال ها سعادة تين سا  نة ر بت ا ل، ا ي للج ئتخ سفري ن شارد لا يب ر يد  تا يل يسـ ف ل

يا، ابإلجامع وابلزتية، للفرتة  منأواد ك  ني سلفادور، اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أمرياك . 2011-2010ك لوناء عىل اقرتاح وفد ا ب
ية والاكرييب،  يه وفد سورستينالال يق، وثىن  يا اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى ودول ا يووفد سلو علّ بلط لن ا ابمس في

ية،  بدلان األفر يقاجملموعة ابء ووفد أنغوال ابمس مجموعة ا بارا من ل يون إ يد خويس رامون لويس دي  نة ا بت ا يا ل سـ للج بتخ ل ن
يك،  با الريس للفرتة ذاهتاوملكسـا يفوف من بلغاراي ان يد فالدمري يو ئا ئ سـ   .لسـ

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب
 اعامتد جدول األعامل

ئقدم الريس  ثجدول األعامل املعدل كام هو معمم يف الويقة ّ ّ ّ 
WIPO/GRTKF/IC/16/1 Prov. 2العامتده، فمت اعامتده ّ. 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب
رشة سة  عاعامتد تقرير ادلورة اخلا  م

رشة العامتده، فمت اعامتده سة  نة اخلا تقرير املعدل دلورة ا رشوع ا ّقدم الريس  ع مم للج ّل  .ئّ

ش ند بقرار   : من جدول األعامل5لبأن ا
نظامت بصفة مراقب  ملاعامتد بعض ا

نظامت املذكورة يف مرفق الويقة  يع ا نة ابإلجامع عىل اعامتد  ثوافقت ا مل مج  بصفة مراقب WIPO/GRTKF/IC/16/2للج
شأن احلمك يف ادلول اجلزرية الصغرية : مؤقت، ويه ثني  با برابطة الطالب وا يني ا) AECG(حل بألذريجاين واحتاد مواحتاد احملا

ية  شعوب األ يات ا صلقو ل يع يف جزيرة ماراخو ) CONAIP(م هاوايت  ساء ا ية  تعاوية اإليكولو تجموا ن ن للل ل ) CEMEM(للج
ية امجلاعات العرية  نظمة  قو يف واملعارف  )ECDO(تمنم ية  سة الو يل واملؤ يداد  يون سو نظمة كوز كورا ا ثقو يف تم للسـ ن س سـ طلل

يدية  ية وا تقلالاجامت ية )NEST(لع شعوب األ ية اب ية احملدودة ا صل ورشكة يت يف الو ل ن ملعن نظامت ) NITV(ط نظمة دمع  مو م
ية  ية ا متعات ا با لشعحملل نود" قوس قزح"جمل تحدة  هواألمم ا  .للمل

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل7لب
ية ية وا متعات األ حمللشاركة ا صل  :جملم

تربعات لندوق ا  ص
نة علام   WIPO/GRTKF/IC/16/INF 4 وWIPO/GRTKF/IC/16/3 ابلواثئقللجأحاطت ا

 .WIPO/GRTKF/IC/16/INF 6و

متعات  بو  ندوق تربعات الو هام يف  متة من القطاعني العام واخلاص عىل اإل ئات ا يع ا نة األعضاء فهيا و للمجوجشعت ا يه ص ي مج سللج مل له ّ
يه هام  متدة وانشدهتم ابإل ية ا ية وا فاأل س ملع حملل  .صل
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بت ا للجواقرتح الريس وا نتخ يةئ شاري للعمل بصفهتم ا ية أسامؤمه يف اجمللس الا تا ية ا شخصنة ابلزتية األعضاء الامث ت ل ل ن لك أعضاء : س
بو ياز : ييف وفود ادلول األعضاء يف الو يد  يف؛ وا يا  ثة ادلامئة ألملا شار يف ا يورغ هريمان،  يا يد  فا سـ ن ن بع ت ن ه لسـ جب ل اكزي، مرشد مسل

نغالديش  ثة ادلامئة  نسكرتري أول يف ا ب جببع ل ل تب ّ يا حلق املؤلف،  يذية جمللس  يال أوما، املديرة ا يدة مار مكيف؛ وا ن ينف سـ كسـ ي لتل
هد  يا اجلديدة اب نولو تاكر وا سؤوةل يف إدارة الا يلامن،  يغا  تويا أورورا أور يدة أ يا؛ وا نايرويب،  ملعادلوةل للقانون  ج تك لن ب م ب ت ن ن سـ ي لب ك

ية الفكرية  سة وحامية ا نا مللكالوطين لدلفاع عن ا ف بة مدير إدارة ) INDECOPI(مل ميونوفا، ان يدة الرسا  ئبلامي، بريو؛ وا ي سـسـ ل
تجارية  ية الفكرية والرباءات والعالمات ا تب الفدرايل  تعاون ادلويل اب لا للملكل مبوسكو، الاحتاد الرويس؛ ) ROSPATENT(ملك

ية أو من يقوم  ية وا متعات األ ثل ا متدة بصفة مراقب اليت  هات ا حمللوأعضاء يف ا صل جملمت ملع يدية أو جل لتقلمقاهمم من أحصاب املعارف ا
هم نني علهيا وفقا ألعرا يدي أو املؤ ثقايف ا بري ا فأشاكل ا مت تقل ل لتع نطن : ل يب إلدارة وا بائل توال ثل  سن،  يد برسنت هارد شـا ل مم ي ي قسـ ل

ندن أورموند يد  ية؛ وا تحدة األمر ية، الوالايت ا يشؤون احلكو سـ مل للل ل يك يا لقانون -م ثل مركز أسرتا لابركر،  نون، ولومولو، مم لفا
ية  شامل األ ية شعوب ا ثةل  يفا،  با نا  يدة بو يا؛ وا صلأسرتا ل مجع مم ي شل ي سـ لل ئيف موسكو، الاحتاد الرويس؛ وقام ريس ) RAIPON(ل

شاري يعمل كريس للمجلس الا نة،  يفوف انئب ريس ا يد فالدمري يو يني ا نة  تا ل للج سـ سـ تع سللج ئ ئ ل  .ب

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل8لب
يديلأشاكل ا ثقايف ا تقلبري ا ل  الفوللكور/لتع

يغة معدةل للويقة  نة األمانة إىل أن تعد  ثدعت ا ص ّللج ّ ُWIPO/GRTKF/IC/16/4 ها إىل ادلورة األوىل للفريق العامل تتيح و
يغة اجلديدة حبلول . بني ادلورات ما يح تكل ا بغي لألمانة أن  لصو ت تي يغة اجلديدة بو. 2010ن يويو 19ن بني ا بغي أن  لصو ت ّي ضوح ن

يقات  رشة والاقرتاحات وا سادسة  نة خالل ادلورة ا شاركون يف ا ياغة اليت قدهما ا يقات اخلاصة اب تعلالاقرتاحات وا ل للج مل لص لتعل عل
بل  تابة  قاملقدمة إىل األمانة  ً ياغة. 2010 مايو 14ك بغي أن يذكر يف احلوايش مصدر الاقرتاحات اخلاصة اب لصو ُي بغي إدراج . ن ينو

يقات املقدمة يق داخل الويقة مع ذكر مصدرهالتعلا ث يف ا بعة إلدراج . لتعل يغة اجلديدة بوضوح الطريقة ا بغي أن رشح ا تّو لص ملي ت ن
يقات تعديالت وا تعلاقرتاحات اإلضافة أو احلذف وغريها من ا بغي أن . لل يق الاقرتاحات ينو بني لتعلتدرج يف ا قاملقدمة من املرا

ياغة  لصشأن ا نظر فهيا ادلول األعضاءب  .تيك 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل9لب
يدية  لتقلاملعارف ا

نة من األمانة أن تعد  ست ا ّا للج بةللمت نة ا يح دلورة ا ملقو للجت  :ت

ًيغة - مل معدةل ص يغة اجلديدة . ثكويقة معل WIPO/GRTKF/IC/16/5 ثرشوع الويقةّ يح ا بغي لألمانة أن  لصو ت تي ن
مترب 30حبلول  بني . 2010سب  بغي أن  ّو ت ياغة اليت هذه ني يقات اخلاصة اب يغة اجلديدة بوضوح الاقرتاحات وا لصا تعل للص

بل  تابة  يقات املقدمة إىل األمانة  رشة والاقرتاحات وا سادسة  نة خالل ادلورة ا شاركون يف ا ققدهما ا ً ك تعل ل للج لمل ع
ياغة. 2010ليويو  31 بغي أن يذكر يف احلوايش مصدر الاقرتاحات اخلاصة اب لصو ُي بغي إدراج. ن يقات املقدمة يف ينو لتعل ا

يق داخل الويقة مع ذكر مصدرها ثا بعة إلدراج اقرتاحات . لتعل يغة اجلديدة بوضوح الطريقة ا بغي أن رشح ا تّو لص ملي ت ن
يقات تعديالت وا تعلاإلضافة أو احلذف وغريها من ا بغي أن . لل يق الاقرتاحات ينو لتعلحتدد يف ا بني َّ قاملقدمة من املرا

ياغة  لصشأن ا نظرب  . فهيا ادلول األعضاءتيك 

يدية  - تخذها املعارف ا تلف األشاكل اليت قد  ترصا  يا  تقلوقامئة ورشحا  ت خمل خم لن تق نة"مثل (ً نة/ملقنّا شوف "أو " ملقنّغري ا ملكا
شوف عهنا/عهنا نة؛"ملكغري ا بةل  ية لدلورة ا للج، كويقة إعال ملقث  م
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ية عن معاين مصطلح  - ية  يقة إعال نوو تقث ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية املعارف يف ن" املكل العام"م مللكظام ا
نة بةل  يدي، لدلورة ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا للجا تقل ل تع ملقتقل ل ل  .ل

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل10لب
ية  ثاملوارد الورا

نة من األمانة أن تعد  ست ا ّا للج بةللمت نة ا يح دلورة ا ملقو للجت  :ت

بغي أن . ثكويقة معل WIPO/GRTKF/IC/16/6 ثرشوع الويقةمل ّ معدةلًةصيغ - يقات ينو يغة اجلديدة ا تعلشمل ا لص لت
يقات  نة، ابإلضافة إىل ا رشة  سادسة  نة خالل ادلورة ا شاركني يف ا يقات املقدمة من ا تعلاملقرتحة وا للج ل للج مل لتعل عل

بل  شأن تكل الويقة  ية املقدمة إىل األمانة  تا قا ثلك ب يغة اجلديدة للويقة . 2010ل يويو 31ب شمل ا بغي أن  ثو لص ت ني
WIPO/GRTKF/IC/16/6 نظمة يولويج و نوع ا ية ا ية يف اتفا تطورات ا تجدات عن واقع ا م أيضا  بق ت ن ل لسـ ل ملع م

ية) الفاو(األغذية والزراعة  تجارة العا نظمة ا ملو ل  .م

يغة حمدثة للويقة  - ثو ّص ًWIPO/GRTKF/IC/7/9") ية بادئ تو: ثاملوارد الورا مرشوع  ية الفكرية م شأن ا مللكية  ب جهي
نافع تقامس العادل  للمنفاذ وا ل ية")لل م، كويقة إعال  .ث

ية - ية، كويقة إعال ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة اب ية ا رسدا للمصطلحات الر مو ثمللك ث مل ئيسـ ً  .م

نفاذ وتقامس شأن اتفاقات ا ياانت  نة أيضا من األمانة أن تعمل عىل حتديث قاعدة ا ست ا لوا ب ب للج لمت نوع ل تعلقة اب نافع ا ت ا مل لمل
تحديث إىل ادلورة  ية ا ية، عن  بو اإللكرتوين وإعداد تقرير، يف ويقة إعال بكة يف موقع الو يا عىل ا تاحة حا يولويج ا لا معل ث ي شـ ل مل مب ل ل

نة بةل  للجا  .ملق

ية عىل الويقة  تا يقات  ية ادلوية إىل تقدمي  نة احلكو شاركني يف ا نة ا ثودعت ا ب ك تعل ل للج مل قبل WIPO/GRTKF/IC/16/7 مللج
ية، وأن تصدر الويقة 2010ل يويو 31 يقات يف ويقة إعال ست من األمانة أن جتمع تكل ا ث، وا ث تعل ممت ل  ل

WIPO/GRTKF/IC/16/7نة بةل  للج كويقة معل لدلورة ا  .ملقث

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل11لب
بات دلورات  نةاألفرقة العامةل تيتر  للجما بني دورات ا

 :جنة عىل ما ييلللاتفقت ا

 الوالية

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع نة(م ئة اليت تعىن ) للجا لهييه ا
تفاوض واختاذ القرار ها. لاب نة و توىل تقدمي ادلمع ملفاوضات ا هيلأما األفرقة العامةل ما بني ادلورات  تسف للج  .ت

متةل تو يارات واحلاالت ا ناسب، ا سب ما هو  يل، وتطرح أيضا،  تح ية وا شورة القانوية وا حملسدي األفرقة العامةل ا خل ح ل ل ن ن ممل لتق
نة للجنظر فهيا ا يات . لت ها وتقدم تو يةل  تعلق  نة فامي  صوترفع األفرقة العامةل تقاريرها إىل ا حبص ي نقاش يف معلللج تعلق اب لونصوصا  ت

نة  .للجا

 املوضوع

شة لك موضوع يف يمت ا نا بغي أن يكون الوقت اإلجاميل اخملصص  ساواة و ثالث عىل قدم ا نة ا قتعامل مع لك موضوعات ا مل ي مل ل للج نل
ساواي نة ويف األفرقة العامةل  تا  .مللج

نظر فهيا لك واحد من اجامتعات األفرقة العامةل  :يوفامي ييل املوضوعات اليت 

ثقايف : 1الفريق العامل  بري ا لأشاكل ا يديلتع  لتقلا
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ية : 2الفريق العامل  يدية أو املوارد الورا ثاملعارف ا نة(لتقل رشة  سابعة  للجحيدد يف ادلورة ا عل َّ( 

يدية : 3الفريق العامل  ية أو املعارف ا تقلاملوارد الورا نة(لث رشة  سابعة  للجحيدد يف ادلورة ا عل َّ.( 

  العامةلتشكيل األفرقة

توح شاركة يف األفرقة العامةل  مفتكون ا متدينمل بني ا يع ادلول األعضاء واملرا ملعة  ق بة . مجل معمتدة قوتكون لك دوةل عضو ولك هجة مرا
َّث ية ةًلمم ته ا شارك  شخصبري تقين واحد  ي لخب  .بصف

متويل  بو  بوتكفل الو ي تقةل إىل 71مثل واحد عن لك بدل من مجموع مليف لك فريق عامل شاركة ملات بدلان ا ية وا نا بدلان ا ن من ا ل ل ملل م
ناسـيب، كام ييلنظام الا تتصاد احلر، عىل أساس  يا: ق يا25: يقأفر هادئ-سـ؛ وآ ية والاكرييب17: لا ؛ وأورواب 15: تين؛ وأمرياك الال

يق يا الوسطى8 :لبلطالوسطى وا رشية وآ سـ؛ وأورواب ا ق بو، . 1: ؛ والصني5: ل ية إطالع أمانة الو ثلو اجملموعات اإل توىل  يو مي مم قلي
تاد، بأسامء ملعسب اإلجراء ا متويلح يدة من هذا ا بدلان ا ل ا ملسـتف  .ل

تصادية عىل الرحةل األوفر تلكفة  سفر يف ادلرجة الا متويل تذكرة ا يغطي هذا ا قو ل سافة لسـ يف اإلقامة مواألقرص  لابإلضافة إىل تاك
ندق  بلغ قدره ) مبيت وإفطار(لفيف ا ية75مفضال عن  يو م فرناك سورساي للمصاريف ا ل بة إىل اإلقامة يف ا. ي لواب فندق، لنسـ

نظمة يد من متويل ا شارك  بارشة للك  نديق  يف احلجز ا ية تاك بو  ملتوىل الو م ل تغط ي تفس م لف متويل أي دفع . مسـت شمل هذا ا لولن  ي
سفر والوصول وال أية مرصوفات نرثية أخرى يويم وال مرصوفات حمطات ا لبدل اإلقامة ا ل متويل اخلاص . ل هذا ا لوال يعد الرتيب  ل ت ّ

بو األخرىابألفرقة العامةل سابقة  بة إىل اجامتعات الو ياب  .لنسـ

ناد إىل األساس ذاته  شاري وابال ناء عىل قرار اجمللس الا تربعات  ندوق ا متويل من  ية عىل ا شعوب األ ثلو ا ستوحيصل  ت ب ل ص صل ل سمم ل
تربعات ندوق ا ثيل ادلول ورهن توفر األموال من  بق عىل  لا ص مم ي. ملط شأن ا متس من األمانة أن تعد اقرتاحات  تغو لب ريات اإلدارية ُيل

بو يف  ية العامة للو متدها ا يذ هذا القرار حىت  تربعات من أجل  ندوق ا ها عىل نظام  يالالزم إدخا مجلع ل تعص نف  .2010تل

نة شاركون هبا يف ا بون ابلصفة ذاهتا اليت  شارك املرا للجو ي قي  .س

مت بني ا ثيل ادلول األعضاء واملرا متكني  بو الرييس  تخصص قاعة يف مقر الو ملعو قل ممئ ي شات يف األفرقة العامةلسـ نا تابعة ا قدين من  مل  .م

 إجراءات العمل

بو مبا فهيا الويقة  يع واثئق معل الو ها  ثتأخذ األفرقة العامةل كأساس  ي مج ث والويقة WIPO/GRTKF/IC/16/4لعملسـ
WIPO/GRTKF/IC/16/5 ث والويقةWIPO/GRTKF/IC/16/6 يا مع الوالية متشـ، مبا قد يدخل علهيا من تعديالت، 

نة ية  للجاحلا تحدة.ل ية لألمم ا ست الر مل ولغات العمل يف األفرقة العامةل يه اللغات ا مس  .ّل

 رئاسة األفرقة العامةل

باه إىل اجامتعات األفرقة العامةل نة وان ئيدعى ريس ا للج سه. ئ تخاب ر توىل لك فريق عامل ا يو ن  .ئ وانئيب الريسئي

 مدة الاجامتعات وماكن انعقادها

 3 و2، ميكن تعديل مدة انعقاد اجامتعي الفريقني العاملني 1وانطالقا من جتربة الفريق العامل .  أايم5 ملدة 1امل جيمتع الفريق الع
ناسب مسب ما هو   . أايم يف أي حال من األحوال5ّ، عىل أال تقل املدة عن ح

يف بو الرييس  تعقد اجامتعات األفرقة العامةل ما بني ادلورات يف مقر الو نو ي جبسـ  .ئ



 

6  

ند قرار شأن ا ب   : من جدول األعامل13لب

تام ادلورة  ختا
نود  شأن ا نة قراراهتا  متدت ا با ب لللج واتفقت عىل . 2010 مايو 7 من جدول األعامل يف 11 و10 و9 و8 و7 و5 و4 و3 و2ع

نة، و يع املداخالت اليت متت يف ا تفق علهيا و توي عىل نصوص هذه القرارات ا تايب  رشوع تقرير  تعإعداد  للج مج مل حي ك بل م قميه  م
ند  بات املقررة يف إطار ا بادلورة األوىل للفريق العامل ما بني ادلورات معال ابلرت لت ّ شاركون .  من جدول األعامل11ي يدعى ا ملو سـ

رشوع  ية  يغة الهنا بل أن تعمم ا تقرير  رشوع ا ية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف  تا يحات  نة إىل تقدمي  مليف ا ئم لص ل ب ك تصح َّللج ق
تقرير عىل  نةلا بةل  نة الحقا العامتدها يف ادلورة ا للجأعضاء ا  .ملقللج

 

 ]ث الويقةهناية[

 

 

 

 


