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  مشاركة املراقبني 
  األمانة ن إعدادمثويقة 

يدية والفوللكور  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا3وية ا نة احلكو تقلبت ا ث ن ل للج لطل مللكملع نة ("م للجا
ية ا3وية لاحلكو نة"أو " م رشين املعقودة يف الفرتة من ")للجا ، من األمانة أن 2012 أبريل 20 إىل 16لع، يف دورهتا احلادية وا

يةإثتعد ويقة  ية معال ية واملا ية واإلجرا يات ا تدا رشين، عىل أن توفر تM الويقة معلومات عن ا ية وا ثا ل 3ورهتا ا ئ لعمل ع ل ث ن لعل
ية اليت تقدم تا للالقرتاحات ا يةتل نة  )1(:  وأيدها أحد الوفودصل هبا جامعة القوقاز األ شاركني يف ا ئة جديدة من ا للجإضافة  مل ف

ية وتكون  شعوب األ متيس صفة ا صلتك ية )2( نفصe عن صفة املراقب،ل شعوب األ يل ا صلو ل  يف مجموعات ،بطبيعة احلال، متث
شأ بني حني وآخر" ئريسأصدقاء ال" ية )3( تناليت قد  شعوب األ ثلني عن ا يني  صلو ل مم شاركني ، بطبيعة احلال، تع مرؤساء 

ياغةأفرقة  واألفرقة العامeيف  يل ا3ول األعضاء يف )4(، لصا ساو  يل  ثو م متث لمت تربعات ٍ بو  ندوق الو شاري  لل ا�لس � ي لص ست
با ( ية والريس ا�ي يكون � ية وا ثلني عن امجلاعات األ ثلني عن ا3ول األعضاء وأربعة  ئأي أن يضم ا�لس أربعة  حملل صل مم ئمم

نة للجلريس ا ية،  )5(، )ئ شاور األمانة مع ريس جامعة القوقاز األ صلوأن  ئت يار اف�ت شأن ا ت بني ا3ورات،  نرب خب محملارضين يف 
ية، ناول و�ئق العمل  )6( صلامجلاعات األ ية إىل  نرب امجلاعات األ توأن يدعى احملارضون يف  صل يةم نة عاملوضو للج 3ورة ا
ية من أجل اإل نةملعنا بارشة يف تطور معل ا للجهام  ّ م ند  (س شأن ا بانظر القرار  رشين 7لب لع من جدول أعامل ا3ورة احلادية وا

ية منة احلكو  ) 1ل ا3ويةللج

يات  .2 تدا عوتوفر هذه الويقة معلومات عن ا ل ست اليت تقدمت هبا جامعة ث تM �قرتاحات ا ية  ية واملا ية واإلجرا لا ل ل ئ لعمل
ية بني واليت . صلالقوقاز األ شاركة املرا تعلقة  سابقة ا نة ا ند اللزوم، إىل الو�ئق وقرارات ا شري الويقة،  قوهذا الغرض  مبل مل ل للج ع ث ت
ها   . ثصe هبذه الويقة اخلاصةلقد يكون 

                                                
تايل 1  doc.decisions_ref_21_ic_grtkf_wipo/21_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http: لانظر املوقع ا



WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10 

2 

 

رشين، إىل موافاة األمانة .3 شاركون، يف ا3ورة احلادية وا ساعدة عىل إعداد هذه الويقة دعي ا لعو مل ث ية سامب ُللم تا بهامهتم ا لك
سامهة واحدة من أحد وفود ا3ول األعضاء. أعاله) 6(إىل ) 1( بشأن �قرتاحات سامهة عىل 2مومت تلقي  تاح تM ا مل و تُس

بو اموقع ا  3.�طالع علهيامن لمتكني لإللكرتوين يلو

با .4 ية ا3ويةتعقيو نة احلكو رشين  ل عىل طلب بعض ا3ول األعضاء خالل ا3ورة احلادية وا مللج تذكري بأن 4لع ّجيدر ا ه ل
بار تتعني ا عي نة من  ّ يةللجالطابع احلكويم ا3ويل  يلهتا احلا ية  لاخلصائص األسا يه لتشكسـ ثلام ركزت  عل،  ّ سخة  من 17الفقرة م لنا

نظام ا3اخيلو .WIPO/GRTKF/IC/20/75ثويقة  للاألطول واألوىف بو  العاملمبوجب ا يا، 6يللو ً تعد ا3ول األعضاء، حا ل ُ
ثe يف ا يا�ت ا يدة من ا ئة الو للا ّ ُملم لك ح ثل بوفود لف ّنة اليت ميكهنا أن  تم تعديالت  و�قرتاحاتتقدمي احلق يف لها ُج ويف لا

تصويت تفاوت رتلالقوقد يكون . لا نة، ماحات املقدمة من جامعة القوقاز أثر  يلهتا الرا نة  هعىل الطابع احلكويم ا3ويل  بتشكللج
نوحة لØول األعضاء تأثري عىل الطابع احلرصي للحقوق ا بعض مهنا، ا ملمذÛ أنه ميكهنا، أو ميكن  ل ل ّ . 

يه  .5 نةفإنعلو شاركة يف ا هات ا للج ا3ول األعضاء وسائر ا مل تفكري يف �قرتاحات اليت تقدمت هبا  إىل مدعوةجل ل ا
يس م ية،  لجامعة القوقاز األ نةصل سب، بل كذÛ من زاوية الطابع احلكويم ا3ويل  نظور اإلجرايئ والعميل واملايل  للجن ا حف  .مل

تهمضن اإلطار معدة ث هذه الويقة من أنوعىل الرمغ  .6 ول ّأن بعض ا3ن اجلدير �كر مف جامعة القوقاز، حا�ي اقرت
رشين بأهنا  نة يف دورهتا احلادية وا ّاألعضاء ذكرت ا لع للج يةّ شعوب األ تمكل أية إشارة إىل ا صلتود أن  ل ّسـ ت  بإشارة إىل ّ

ية" نة"حمللامجلاعات ا  7.للج يف و�ئق ا

يات تدا عا شعوب "ت املرتبة عىل �قرتاح ا3اعي إىل ل تيس صفة ا نة  شاركني يف ا ئة جديدة من ا ل إضافة  للج تكمل ف
نفصe عن صفة املراقبصاأل مية وتكون   ) �1قرتاح " (ل

ثل  .7 لéس احلق يف أن  Ûيام بذ يا، ا نة، حا شاركة يف ا بة يف ا ية الرا ية وامجلاعات ا شعوب األ ّجيوز  تم ل للج مل غ حملل صل ُلل لق ً
ية اعéد مؤقتبصفة مراقب  تةل من خالل آ يةقمؤ ية واحلكو نظامت غري احلكو بق عىل بعض ا3ول وا م  م مل وميكن . ل ا3ويةتنط

بقا للامدة  نة  تخذه ا نح ذÛ احلق بقرار  ًأن  ط للج ت بو) 2(8ُتم نظام ا3اخيل العام للو يمن ا  . ل

ية وتعين و .8 شعوب األ تيس صفة ا نة  شاركني يف ا ئة جديدة من ا صلإضافة  ل للج تكمل نفصe عن صفة املراقبف ، متكون 
ية احلق يف أن  شعوب األ يكون  نة، أنه  ياق ا صليف  لل سـ ّ للج يس بصفة املراقب، ولكن سـ شاركة فهيا  نة ويف ا لثل يف ا مل للج ّ ُتم

شاركني تلفة من ا ئة  ملبصفة  خم  . ف

ية WIPO/GRTKF/IC/1/2ث من الويقة 4 يف الفقرة جاءوعىل حنو ما  .9 نة احلكو نظام ا3اخيل  تعلقة  م ا للج ل مل
متدهتا  لصيغة ،8لا3وية نة يف دورهتا األوىل يف أبريل عاليت ا نة  "،2001للجا بو عىل ا نظام ا3اخيل العام للو للجبق ا ي ل ينط

ية ا3وية،  لاحلكو نة يف اعéد مادة خاصة هبا يف ترغب مل مام نة، حىت اآلن، أي." اخيل خاصا3نظام لا للجا متد ا ّومل  للج  ةتع
شاركني فهيابمادة خاصة  مليف ا بق عىل. تصن بو هو ا�ي  نظام ا3اخيل العام للو تايل فإن ا نطو ي ل يل يفّ  .لتصن ذÛ ا

                                                
يك 2  . ملكسـا
3 html.index/igc/en/tk/int.wipo.www://http. 
رشين  4 تقرير األويل لØورة احلادية وا رشوع ا لعانظر  ل ًيصدر قربا (.WIPO/GRTKF/IC/21/7 Prov(م ي  )). سـ
ية ا3وية" 5 نة احلكو بني يف معل ا شاركة املرا شأن  لرشوع دراسة  للج م ب مم تايل". ق ية عىل املوقع ا يغة غري ر تاحة  لهذه الويقة  مس بص : مث

doc.1annex-7_20_ic_grtkf_wipo/20_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http . 
نظام ا3 6 بو لا بوع رمق (ياخيل العام للو يح 399ملطا تايل) 3تنق  لتاح عىل املوقع ا : م

pdf.399_pub_wipo/399/general/en/freepublications/www/sites/export/int.wipo.www://http . 
رشين  7 تقرير األويل لØورة احلادية وا رشوع ا لعانظر  ل ًيصدر قربا (.WIPO/GRTKF/IC/21/7 Prov(م ي  )).سـ
تايل 8 تاحة عىل املوقع ا لهذه الويقة   . doc.2_1_ic_grtkf_wipo/1_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http: مث
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بو ميكن  .10 نظام ا3اخيل العام للو تىض ا يو ل تني ُأن يدرج مبق ية ا3وية مضن أي من ا نة احلكو شاركون يف ا ئا ل للج لفمل م
تني تا يا نظام ا3اخيل العام، علام بأن 7 املادةمبوجب " مندوبني" ُفقد يعرتف هبم بصفة: لل ّ من ا ً ندوبني"ل ثلون ا3ول، أو "ملا  ّ مي

بني"صفة ُقد يعرتف هبم ب نظام 8 املادةمبوجب " قمرا  . نفسهل من ا

تيس صفة  .11 شاركني  ئة جديدة من ا تكوقد يعين �عرتاف  ية"ملبف شعوب األ صلا نفصe عن صفة املراقب " ل موتكون 
نفون  شاركني  ّأن هؤالء ا يص ُمل سـ ئة ّ ندوبني"فيف  ئة جديدة ) 1خليار ا" (ملا فأو أن  ية سـتنشأ لفائدةّ شعوب األ صل ا ل

يار(  ). 2 خلا

يار  .12 ية ا3وية نهتاج ا نة احلكو بت ا خلوإذا ر ل للج تعني علهيا إدخال تعديل عىل نظا�ا ا3اخيل من أجل 2مغ ّ، فإنه  سي ّ
ية شعوب األ ثيل ا شاركني  ثة من ا ئة � تحداث  صلا ل ّ ملم مل ل متل . فسـ يري إال إذا ا تعديل إىل إحداث أي  شـولن يؤدي ذÛ ا ّ تغ ّل

نح تM اقيضعىل إضافة ت شاركني عىل األقلُتم بأن  ّئة اجلديدة من ا مل يني ال�ينلف تا ّ أحد احلقني ا ل شرتطل نظام ا ي  يل 3اخلا
بو،  بني، وهام احلق يف تقد، رصاحةيالعام للو هام للمرا قعدم  تعديالت منح نحه )2(24 املادة حتظرا�ي (لمي �قرتاحات وا م 

بني بارشة عىل األقل)قللمرا تصويت/ و9،)م بصورة  بني39املادة حتظر ا�ي  (لأو احلق يف ا نحه للمرا ق   ).م

يارمن ً أيضا ّبد وال .13 نة يف حال انهتاج ا خلتعديل بقرار من ا ثيل1 للج يار �عرتاف  ّ، أي  مبم ية بصفة خ شعوب األ صل ا ل
نظام ا3اخيل العام ال . 10"مندوبني" ميإذ أن ا يلنح حق ل بو فضال" بوفود "لمتثا نة سوى لØول األعضاء يف الو ًيف ا ي  عن للج

ية اليت نا ية ا عا3ول األعضاء يف احتاد ريس محلاية ا لص نة مللك متدهتا ا تىض املادة اخلاصة اليت ا بو  ست أعضاء يف الو للج  ي عي مبق ل
تصويت، . يف دورهتا األوىل تعديل فإن نطاق احلق يف تقدمي �قرتاحات واحلق يف ا تمد ذÛ ا لوإذا ا ل ّع نوحانُ يع ملما يا  مجل حا ًل

ي"الوفود"  ،ُ ياّوسع سـ ية، إال إذئتلقا شعوب األ ثل ا شمل الوفود اليت   ّ صل ل ّ مت يد هذين احلقني الي نة  يقررت ا تقللج ّ. 

نظوروقد تعين ممارسة احلق يف تقدمي �قرتاحا .14 تصويت، من ا ملت واحلق يف ا بغي، من ينل ين اإلجرايئ والعميل، أنه  ّ
ش ثلون ا نة ممّن  شاركون يف ا نح ا بدأ، أن  ليث ا ّ مي للج مل يم ُمل شح ية حق ا ملعوب األ تامة يف األفرقة العامe وأفرقةصل  لاركة ا

ياغة  ية، ورئاسة تM لصا شاركة يف رئاسـهتااألفرقةمسغري الر  .مل أو ا

نظور .15 ية، من ا ملكام قد يعين �قرتاح ا�ي تقدمت به جامعة القوقاز األ نة، أنه مضن اإلجرايئ والعميل ينصل ّ ا للج
شعوب األ يزي بني ا لتعني ا مت لس ّ يزيها عن ي  Ûية، مبا يف ذ نظامت غري احلكو متية وسائر ا مل ية"مصل نظامت غري " حمللامجلاعات ا ملوا

ها ها أو  ية أو تعمل لصا شعوب األ ثل ا ية اليت  معاحلكو حل صلم ل ّ ية متكن من حتدي. مت نطوي هذه اخلطوة عىل وضع آ ّو ل د تس
ناها احملض ية  شعوب األ مبعا صل  .ل

ية األخر .16 يات ا تدا شمل ا لعملو ع ل يه، عدة ست ية، يف حال املوافقة  على لالقرتاح ا�ي تقدمت به جامعة القوقاز األ صل
سات العامة ووصوال إىل لوحات األسامء  ية يف قاعة ا شعوب األ ثلون ا شاركني ا�ين  ًأمور انطالقا من موقع مقاعد ا جلل صل ل ّ مي مل ً

شعوب األ تحديد ا تخدم  لاليت  ل شاركونستُسـ ها هؤالء ا ملية اليت  ّثلصل  .مي

تكون  .17 ية سـو يات املا تدا لا ع ية العامة لل مجلعهذا �قرتاح حمدودة، إال إذا قررت ا ّ ّ ثلول نح  بغي أن  بو أنه  ّلو مم يم ي ّ ُي  ن
بادئ  بقا  نة  شاركهتم يف ا تفادة من دمع مايل نظرا  ئة جديدة، احلق يف � يجة إدرا�م يف  ية،  شعوب األ للما ط للج مل سـ ن صل ًل ً ف ت

يا بقة حا ًا ل بØان ا مناألعضاء  عىل وفود ا3ول ملنط ية وا نا لبØان ا ل تصاد احلرمل تقe إىل نظام � قا  إدخال بد من وإال، فال. ملن
ية،  شعوب األ ثيل ا متكني  تربعات  بو  ندوق الو صلتعديالت عىل قواعد  ل ّ مم لل ي متدين لص بني ا ثيل املرا نفصلني عن  هم  ملعبو ق م ّصف مم

                                                
بل دو� عضو واحدة عىل األقل 9 بون إذا اكنت مدعومة من  توبة اليت يقد�ا املرا نة، أن تراعى �قرتاحات ا ها ا ّمع ذÛ ميكن، يف املامرسات اليت  ق ق ملك ُبع للج  . تت

يح لØول 10 يارا آخر  ية  تبعد هذه الويقة اإلعال خ م يت ث ًس نةت شاركة يف ا بة يف ا ية الرا شعوب األ ثلني عن ا للج األعضاء إماكية تضمني وفودها  مل غ صل ل مم ويف هذه . ّن
يقي ية ملعىن ا شعوب األ ثيل ا ثل ا3ول األعضاء ويس بصفة  نة بصفة وفود  ثلني يف ا شارك هؤالء ا نظور إجرايئ  حلقاحلا� ومن  ّ ل ّ ّ صلم ل مم مت للج ملم  . سي
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ية ثلون امجلاعات ا حمللا�ين  ّ ثيل صندوق وتلقي ذÛ ا3معل، من طلب ا3مع من امي بعاد  متكن، إىل حد ما، من ا ّ، وربام ا مم تس ّ ل ّ
ثل متدين ا�ين  بني ا ّاملرا مي ملع متويلق ية من ا لون امجلاعات ا  .حملل

يني إىل  يات �قرتاحني ا3ا عتدا يةمت"ع شعوب األ صليل ا ل اليت " ئأصدقاء الريس" يف مجموعات ،بطبيعة احلال، ث
شأ بني حني وآخر ثت"ىل وإ" تنقد  ّيني  مم يةع شعوب األ صللني عن ا شاركني يف ،ة احلالبطبيع، ل  األفرقةم رؤساء 

eياغةأفرقة  والعام  )3 و�2قرتاحان " (لصا

نوان واحد، يبدو  .18 ناسب مجع �قرتاحني حتت  عمن ا ية ذاهتا الظاهريفّألن للكهيام، مل يات اإلجرا تدا ئ، ا ع  . ل

تذكري بأن الويقة  .19 ثوجيدر ا سخة األطول واألوىف )8الفقرة  (WIPO/GRTKF/IC/20/7ّل ث من تM الويقة 11لن، وا
ياغة ل، )27 و26الفقر�ن ( ياق وا تا ا لصقد و سـ بني ا3اعي إىلالقرتاح لضع نة املرا ق أن تدعو ا ثإىل للج يح  ّتر مم يكون شـ لل 

نظام ا3اخيل، وتدعومه"ئأصدقاء الريس"عضوا يف مجموعات  ثال  نا ال لل، ر ت يح مه ّثشـ إىل تر سا مم يكون ر بني  يل عن املرا ئل ق
شاراك  رسا  مشاراك أو  ثل يف ميم ية  مبعض األفرقة العامe الفر ياغة أفرقةع تذكري أيضا بأن . لصا ّوجيدر ا ً نةل  ف� ،"أشارت "للجا

رشينخيص هذا �قرتاح ومضن  ث"ّأن إىل ، 12لعالقرارات اليت اختذهتا يف دورهتا ا ّدعوة  بني إىل �نضامم إىل أي من مم �يل املرا ق
شأ و"ئأصدقاء الريس"مجموعات  هم /تُن اليت قد  شاركني شـيحأو تر ياغةأفرقةألفرقة العامe ويف امرؤساء  يه دامئا من  لص ا

يات نة وحصال للج ريس ا نا مبئ  ". مبا يéىش ونظا�ا ا3اخيلووافقة هذه األخرية هر

رشين وتعين �قرتاحات اليت تقدمت هب .20 نة يف دورهتا ا لعا جامعة القوقاز أن القرار ا�ي اختذته ا للج ّيحول إىل مادة ّ ُ سـ
بني") بطبيعة احلال(" نة من املرا ئة  بق إال عىل  قوأنه ال  ّيف نط معّ ئةّي ية، وثممّ ف يه  شعوب األ ليل ا صل بنيل ولن . قيس لك املرا

يةأترتتب عىل املوافقة عىل هذا �قرتاح  يات ما لية تدا ع ّ . 

يات املرتبة عىل �قرتاح ا3اعي إىل  تدا تا ع تربعات لس أن يضم ا�"ل بو  ندوق الو شاري  لل� ي لص ثست ّأربعة  لني مم
ث ّعن ا3ول األعضاء وأربعة  نةمم با لريس ا ية والريس ا�ي يكون � ية وا للجلني عن امجلاعات األ ئ حملل ئصل " ئ

 ) �4قرتاح (

تربعات قواعد من 7نص املادة ت ،يف الوقت الراهن .21 بو  ندوق الو لل  ي متدهتا 13ص يغة اليت ا ع،  بو، لص ية العامة للو يا مجلع
 :عىل ما ييل

سعة أعضاء، مه" شاري من  تتكون ا�لس � ت  :سي

نصب، وإذا تعذ - نة ا�ي يعني حبمك ا ّريس ا مل &للج ُ بائ تاره الريس � ًر ذÛ فواحد من نوابه  ئ   )؛ئخي
سة أعضاء من وفود ا3ول األعضاء - شلكمخو نة  شاركة يف ا بو ا ّ يف الو ي للج مل ياًون تواز�ي ً جغرا باف نا  ً سـ  ؛م
ث - متدة بصفة مراقب  هات ا ّوثالثة أعضاء من ا مت ملع ية أو من يقوم مقا�ا من أحصاب املعارف جل ية وا حمللل امجلاعات األ صل

نني علهيا وفقا يدي واملؤ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ًا مت تقل ل تع لتقل ل همل  ." ف ألعرا

                                                
شارك 11 شأن  مرشوع دراسة  ب ية ا3ويةم نة احلكو بني يف معل ا لة املرا مللج تايل". ق ية عىل املوقع ا يغة غري ر تاحة  سخة  لهذه ا مس بص من : ل

doc.1annex-7_20_ic_grtkf_owip/20_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http 
تايل 12 تاحة عىل املوقع ا لهذه القرارات  : م

doc.onsdecisi_ref_20_ic_grtkf_wipo/20_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http.  
تايل 13 تاحة عىل املوقع ا تربعات  ندوق الوبو  لقواعد  لل ي : مص

doc.rules_damende/fund_voluntary/ngoparticipation/en/tk/www/sites/export/int.wipo.www://http. . 
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تربعات الغرض من �قرتاح ا�ي تقدمت به جامعة القوقاز هو و .22 ندوق ا شاري  ساو مضن ا�لس � ليل  لص ت ت سث م مت
متدين ا�ي بني ا ثيل املرا ملعبني  ق ّ بو نمم ية من �ة، وبني األعضاء من وفود ا3ول األعضاء يف الو ية وا ثلون امجلاعات األ ي  حملل صل ّ مي

نة من �ة أخرى، بز شاركة يف ا للجا ية بعضو مل ثا ئة ا ئة األوىل بعضو واحد وخفض عدد أعضاء ا ن,دة عدد أعضاء ا ل لف لف
 .واحد

تيض هذا �قرتاح إدخال تعديل عىل املادة  .23 تربعات 7سـيقو ندوق ا ل من قواعد  متدهص بو، تعوأن  ية العامة للو ي ا مجلع
نةوميكن ية من ا ناء عىل تو  Ûللج أن يمت ذ ص  . ب

تأثري عىل ّواجلدير إلشارة إىل أن خفض ع .24 بو من األمور اليت ميكهنا ا لدد األعضاء من وفود ا3ول األعضاء يف الو ي
شاري توازن اجلغرايف القامئ بني هؤالء األعضاء مضن ا�لس � تا ية . سل يا، للك من ا�موعات اإل ميميكن، عىل األقل حا قلل ً ّ ف
بقا للامدتني يكون عضوا يف ا�لس،  ية اقرتاح مرحش واحد  ًالر ط ل تربعات8 و7 ًمس بو  ندوق الو لل من قواعد  ي ترتتب عىل . ص

ية يات ما لاملوافقة عىل هذا �قرتاح أية تدا ع ّ. 

يات املرتبة عىل �قرتاح ا3اعي إىل  تدا تا ع ية، "ل شاور األمانة مع ريس جامعة القوقاز األ صلأن  ئت  بني ف�ت
ية نرب امجلاعات األ يار احملارضين يف  شأن ا صلا3ورات،  ت مب  ) 5قرتاح � " (خ

سابعة املعقود .25 ية ا3وية، يف دورهتا ا نة احلكو لقررت ا ل مللج بلّ، أنه 2004 يف نومفرب ةّ بe دوراهتا قيقام  منرب تقدم  ملقا
ية، وقد مت ذÛ يف لك من ا3ورات ويرأسهعروض فيه  ية وا ثل عن امجلاعات األ حملل  صل ّ ّ وتضم قامئة احملارضين يف 14الالحقةمم

نابر  تلف مشاركني ملا ية من  ية وا خمثلون امجلاعات األ حملل صل ّ يةاألقالميمي ثقا ية ا éف �ج ل ست. ع يا من ليو نابر جزءا ر ً ا مس ًمل
نة نةاملوجزة ملداوالهتاّغري أن احملارض . للجدورات ا للج تدرج يف تقارير دورات ا نابر عىل . ُ شاركني يف ا تاح عروض ا ملكام  مل ُت

بو اإللكرتوين  15. يموقع الو

نذ بدا .26 ية ظلمو ية وا نابر امجلاعات األ ّية  حملل صل نرب ت األمانة تدعو خرباء م ية إىل �نضامم إىل ا ية وا ملامجلاعات األ حملل صل
ثقايف توزيع اجلغرايف ا نرب ووفق ا تلكونه من خربات ومعارف ذات صe مبوضوع ا سب ما  ناسب هلم  لا ل مل مي ح ، وجترى األمانة. مل

ية وما  مبني ا3ورات، حبو� غري ر مس ينيً نرب وأعضائهملعنشاورات مع اخلرباء ا يعين �قرتاح ا�ي و. مل خبصوص موضوع ا
تدرج ريس جامعة ا ئتقدمت به جامعة القوقاز أن األمانة  سـ شاورات اليتّ ية يف ا مللقوقاز األ نةصل للج جترى ف� بني دورات ا ُ. 

س .27 تخاب جامعة القوقاز ر هذا �قرتاح ا همة  يات ا تدا يومن ا ن ع ئل ل يس امل سب، بل كذÛ ل  نة  حفلفرتة انعقاد دورة ا للج
سا لفرتات ما بني ا3وراتخترتومل . لفرتات ما بني ا3ورات ً جامعة القوقاز حىت اآلن ر رس األمانة . ئي  Ûّوإذا قامت بذ سي

شارته  . ستا

توقع أن  .28 ّومن غري ا يةمل يات ما لترتتب عىل هذا �قرتاح أية تدا ع ّ . 

يات املرتبة عىل �قرت تدا تا ع ناول و�ئق ُأن ي"اح ا3اعي إىل ل ية إىل  نرب امجلاعات األ تدعى احملارضون يف  صل م
يةالعمل  نةعاملوضو بارشة يف تطور معل ا هام  ية من أجل اإل نة ا للج 3ورة ا ن ّللج م س  ) �6قرتاح " (ملع

نابر اكنت، حىت اآلن، واسعة ا .29 ناوها ا تارها األمانة  يع اليت  ملمن املالحظ أن املوا ت خت لض ت ل ّ eلنطاق وذات ص
ية الفكرية  ية وتوقعاهتا وتركز عىل قضا, ا ية وا ياحجات امجلاعات األ مللك ّ حملل صل نةاجلاريةحت شـهتا يف ا نا للج  ق ً واكنت إذا. م

                                                
ية  14  WIPO/GRTKF/IC/7/15ثمن الويقة ) 4(63عالفقرة الفر
تايل 15  . html.index/com_loc_ind/ngoparticipation/en/tk/int.wipo.www://http: لانظر املوقع ا
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نة، ولو  للجمربطة بعمل ا بارش لو�ئق العمل  للك حمارض حرية انهتاج الطريقةاكنتت ناو) ا بة يف  نا مل ا ت سـ يةمل نة عاملوضو للج 
 . مي عرضه3ى تقد

يدعون عىن وي .30 ُ�قرتاح ا�ي تقدمت به جامعة القوقاز أن احملارضين  سـ نة إرصاحةّ ناول و�ئق معل ا للجىل  يعين كام . ت
Ûيهتا �قرتاحذ تM الو�ئق و تيض أن يكون للمحارضين معرفة  نرب  شاركة يف ا ية، أن ا ية ا نا خبلف، من ا تق بح مل مل لعمل سـل ّ. 

يةولن ترتتب عىل املوافقة عىل .31 يات ما ل هذا �قرتاح أية تدا ع ّ. 

تذكري بأن األمانة حتث .32 نرب  لوجيدر ا بني عىل حضور دورات  ندوبني واملرا ما ق ية مل شاركة يف احلوار صلامجلاعات األ ملوا
تقاء معلومات من العروض اليت يقد�ا احملارضون وإن مل يكن نة داوالت ًنرب جزءا من مملا سـمع احملارضين وا يةللجا  .مسالر

يري اقرتاح يريم إىل) 8و 7 الفقر�ن (WIPO/GRTKF/IC/21/6ث يف الويقة ردوي باتتغ  نتيالرت نظمي ه الرا بتة اخلاصة 
ية  صلنرب امجلاعات األ نة، يف دورهتا قد  و16م للجقررت ا باتّ يري تM الرت رشين، عدم  تياحلادية وا تغ  .17 لع

نة م .33 ًدعوة إىل اإلحاطة علام للجا
 .ثهذه الويقة مبحتو,ت

 

 ]ثاية الويقةهن[

 

 

                                                
تايلIC/GRTKF/WIPO/6/21ثالويقة  16 تاحة عىل املوقع ا ل  : م

doc.6_21_ic_grtkf_wipo/21_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http . 
نة يف دورهت 17 ند للجانظر القرار ا�ي اختذته ا شأن ا رشين  با احلادية وا ب تايل7للع : ل عىل املوقع ا

doc.decisions_ref_20_ic_grtkf_wipo/20_ic_grtkf_wipo/en/tk/mdocs/edocs/int.wipo.www://http . 


