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  تلخيص مقتضب للوثائق

  األمانةادمن إعد

يةواثئق العمل لدلورة  أوال ثا نا رشينل  لع وا

تضب للواثئق املعدة أو اجلاري إعدادها لدلورة  .1 يص  مقفامي ييل  يةتلخ ثا نا ية  ول ية ادلوية ا نة احلكو رشين  نا ل ملعللج م لع
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث نة("مللك ية " أو "للجا نة احلكو ما ) "لادلويةللج

رش لك ويقة من . 2012 نيويو 21 حىت ثو هزيها عىل ئق الواثئق فضال عن أية واثهذهسـتن ية فور  جت إضا ف
 .>www.wipo.int/tk< املوقع

3. Prov1 /22/IC/GRTKF/WIPO : يةدلورة لمرشوع جدول أعامل ثا نا رشينل  لع وا

نة ويه م .2 ناوها يف ا نود املقرتح  للجتوي هذه الويقة عىل ا ت ب ث لحت  .طروحة علهيا العامتدهال

2/22/IC/GRTKF/WIPO :نظامت  ملاعامتد بعض ا

نة اعامتدها بصفة مراقب مؤقت يف  .3 بت من ا نظامت اليت  ناوين وأهداف وغاايت ا للجيف هذه الويقة أسامء و طل مل ع ث
يةدوراهتا بةلو ل احلا  .ملقا

3/22/IC/GRTKF/WIPO :ية ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل تربعا: م لندوق ا  تص

بو  .4 ية العامة للو شأت ا يأ مجلع بو ل"ن يندوق تربعات الو متدةفائدة اص ية ا ية وا ملعمجلاعات األ حملل وجاء . 2005  يف عام"صل
ناد إىل الويقة ثالقرار ابال بو يف  WO/GA/32/6ست ية العامة للو ندوق وطريقة معهل، كام عدلهتا ا ي اليت حتدد أهداف ا مجلع لص
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ثوشري هذه الويقة . 2010سبمترب  توي عىل معلومات عن محةل مجع ت ندوق و شاري  يني أعضاء اجمللس الا حتإىل  للص ت ستع
تربعات اليت ابدرت هبا األمانة يةذكرة املأما و. لا يدة ماإلعال هات ا تربعات الواردة وا يل ا توي عىل تفا تف املطلوبة اليت  ملسـجل ل ص حت

ثسرتد عىل حنو مواز يف الويقة   .WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5ف

4/22/IC/KFGRT/WIPO : يديحامية ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  مرشوع مواد: ل

رشة طلبت .5 تاسعة  ية ادلوية يف دورهتا ا نة احلكو ع ا ل ل نعقدة يفمللج أن حتال " 2011 ل يويوملا
يدي حامية ("WIPO/GRTKF/IC/19/4 ثالويقة ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  هتاثكويقة معل إىل دور") مرشوع مواد: ل
بةل  ".ملقا

5/22/IC/GRTKF/WIPO:  شأن حامية رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا بدلان ا هام ا بإ ل ت مل مل ثقايف س بري ا لأشاكل ا لتع
يدي  لتقلا

ية ادلويةا طلبت .6 لنة احلكو تاهتادور يف مللج رشةل ا هام  ("WIPO/GRTKF/IC/19/9 ثأن حتال الويقة" عسعة  سإ
شأن حام رشوع املواد  تفكري يف  شاهبة ا بدلان ا با ل ت مل يديية مل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع بةلثكويقة معل إىل دورهتا ") ل  ."ملقا

يا ية لدلورة  ناث يةمواثئق إعال ثا نا رشينل  لع وا

.Prov 1/INF/22/IC/GRTKF/WIPO. :شاركني  ملقامئة اب

شاركني يف ادلورة  .7 رشوع قامئة اب مليوزع  مسـ يةّ ثا نا رشينل نةلع وا  .للج 

2/INF/22/IC/GRTKF/WIPO : ميص  قتضب للواثئقتلخ

ها .8 نة هبا عىل واث تدل ا ئقأعدت هذه الويقة خارج اإلطار الرمسي  للج سـ  .لتث

3/INF/22/IC/GRTKF/WIPO : يةمرشوع برانمج ادلورة ثا نا رشينل  لع وا

نة يف دورهتا العارشة،  .9 ند طلب ا للجنزوال  نود  معل مقرتحث هذه الويقة برانمجتقدمع ند من  ناول لك  نا  ب حيدد ز ب لت م
نة مرشوع لويس . املجدول األع هدة الريس وأعضاء ا بقى يف  نة  نظمي الفعيل لعمل ا يا، ذكل أن ا للجالربانمج إلزا ي للج ئت ع لم

نظام ادلاخيل  .للوفقا 

4/INF/22/IC/GRTKF/WIPO: يب أوادمن  تقرير سفري  يلسعادة ا نذ فرتة فل ية العالقة  شأن القضااي الر م  سـ ئيب
تني  2011-2010 لسـنا

نة للف .10 للجقال ريس ا تاسعة2011-2010رتة ئ يب أواد يف ادلورة ا سفري  ل سعادة ا يل رشةفل بعض  ع  لإنه قد يعد ملخصا 
بةل ية اليت يرى رضورة إحالهتا إىل دورة املفاوضات ا ملقالقضااي الر سفري أواد هذا امللخص اذلي قدم . ئيسـ ُوقد أعد سعادة ا ل

نة يف هذه الويقة ثإىل ا  .للج
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5/INF/22/IC/GRTKF/WIPO :متدةصندوق ا ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ملعلو حملل صل لل ية عن : ي ممذكرة إعال
بات ادلمع تربعات و طلا  ل

نة حول  .11 ها  للجتوي هذه الويقة عىل املعلومات املطلوب  ث ية طريقة تبليغحت تربعات للجامعات األ ندوق ا صلمعل  ل ص
متدة ية ا ملعوا ندوق يف مرفق الويقة .حملل يل ا ث ويرد نظام  لص ية العامة يف دورهتا WO/GA/32/6تشغ مجلع اليت وافقت علهيا ا

مترب  نعقدة يف  ثالثني ا ية وا ثا سبا مل ل ن مترب 2005ل سب مث عدلهتا يف  تربعات الواردة .2010ّ شلك خاص معلومات عن ا ل وتضمن  ب ت
متدة ية ا ية وا ثيل امجلاعات األ يا  هد هبا وعن ادلمع املقدم حا ملعوتكل ا حملل صل ملم ل  .ملتع

6/INF/22/IC/TKFGR/WIPO :ية ية وا نرب امجلاعات األ ية  حمللمذكرة إعال صل مل  م

سابعة، وفقا لقرار اختذته  .12 نة يف دورهتا ا لا ُللج نةلك دورة من سـهتل ت نظمي للجدورات ا ثل عن أحد بت  ممنرب يرتأسه  م
يةامجلاعات ند بداية ظم ُوقد ن. صل األ نرب  عا نةدورات لك دورة منمل ثالث للج ا رشة لا سابقةع  ثلون .لا مم ويف لك مرة يقدم 

شغاالهتم خبصوص  ية عروضا عن جتارب جامعاهتم وا ية وا نعن امجلاعات األ حملل يديصل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  واملعارف ل
نة ية أو عن موضوع معني مربط مبفاوضات ا يدية واملوارد الورا للجا ت ث تايل. لتقل بو عىل الرابط ا لوتاح العروض عىل موقع الو ي  :ت

>http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/ind_loc_com/index.html< . ثوترد يف هذه الويقة
نرب يف ادلورة ال ية املقرتحة  بات ا للمرت لعمل يةتي ثا نا رشينل  .لع وا

7/INF/22/IC/GRTKF/WIPO : متدةاصندوق ية ا ية وا ملعتربعات لفائدة امجلاعات األ حملل صل  القرارات اليت اختذها :ل
شاري املدير متدها اجمللس الا يات اليت ا تو ت العام وفقا  ص سلل  ع

نةسـتقدم .13 ية  للج هذه املذكرة اإلعال ية اليت قد  معلومات عنم تو تخذها املدير العام وفقا  متويل اليت  ص قرارات ا لل سي ل
شاري  لمتدها اجمللس الا ست متدةيع ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ ملعندوق ا حملل صل ل يةة  عىل هامش ادلورص ثا نا رشينل  لع وا

 .للجنة

8/INF/22/IC/GRTKF/WIPO: ية الفكرية تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ ية واملعارف م ث واملوارد الورا
يدية يديلتقلا ثقايف ا بري ا تقل وأشاكل ا ل لتع  ل

رشة دعت  .14 تاسعة  نة يف دورهتا ا عا ل تاحة يف "للج سارد ا ملاألمانة إىل حتديث ا مل
ثقايف ' (WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7 ثالويقة بري ا ية الفكرية وأشاكل ا تعلقة اب ية ا لرسد املصطلحات الر تع مل لسـ مللكي ئ م

يدي ية الفكرية واملعارف ' (WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8 ثوالويقة) 'لتقلا تعلقة اب ية ا مللكرسد املصطلحات الر مل ئيسـ م
يدية ية الفكرية واملوارد مرسد املصطلحات ' (WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9 ثوالويقة) 'لتقلا تعلقة اب ية ا مللكالر مل ئيسـ
ية نة)'ثالورا بةل  رسد املوحد كويقة معلومات ألغراض ادلورة ا ها يف ويقة واحدة وإصدار ا ها  للج، و ث ملقث لك ّمجع  ".مل

9/INF/22/IC/GRTKF/WIPO : ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا بو اخلاص ابملعارف ا تاحة عىل موقع الو لاملصادر ا تع تقل ي لمل ل
يةلا ثيدي واملوارد الورا  تقل

رشين ا .15 نة يف دورهتا ا لعدعت ا بو إىل إعدادألمانة للج تاحة عىل موقع الو تضاب املصادر ا ية تصف اب ي ويقة إعال مل قث م
ية  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاخلاص ابملعارف ا تقل ل تع لتقل ل هال بني يف  شاركة املرا معلهبدف دمع وتعزيز  ق  .م
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10/INF/22/IC/KFGRT/WIPO: بني قشاركة املرا  م

نعقدة يف أبريل .16 رشين ا ية ادلوية يف دورهتا احلادية وا نة احلكو ملقررت ا ل لعللج م   إعداداألمانةأن تطلب من  2012 ّ
ية لالقرتاحات  ية واملا ية واإلجرا يات ا تدا توي الويقة عىل معلومات عن ا بةل وأن  نة ا ية دلورة ا لويقة إعال ئ لعمل ع ل ث حت للج ملقث م

ية ية اليت تقدمت هبا جامعة القوقاز األ تا صلا ل  . بدمع من وفد واحدل

ثا  واثئق أخرى لاث

8/INF/17/IC/GRTKF/WIPO : ية الفكرية مع إشارة خاصة " املكل العام"مذكرة عن معاين مصطلح مللكيف نظام ا
يديإىل حامية  ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يديل ثقايف ا بري ا تقل وأشاكل ا ل لتع  ورالفوللك/ل

نة األمانة  .17 ُدعت ا رشة إىل أن تعد هتادوريف للج سادسة  ع ا ية عن معاين مصطلح "ل ية  نويقة إعال تقث يف " املكل العام"م
ية الفكرية مع إشارة خاصة إىل حامية  يديمللكنظام ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يديل ثقايف ا بري ا تقل وأشاكل ا ل لتع  هاتتيحو "ل

نة رشة  سابعة  للجلدلورة ا  .عل

Rev) B(4/13/IC/GRTKF/IPOW :يدي ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ثغرات: ل يل  للرشوع  حتل  م

يدي اذلي أ .18 ثقايف ا بري ا ثغرات يف حامية أشاكل ا يل ا رشوع  ُتضم هذه الويقة  تقل ل تع ل حتل لث ل رشوع ّعدم نة، وا مل لفائدة ا للج
يدي ثقايف ا بري ا بادئ محلاية أشاكل ا تقلاملعدل لألهداف وا ل تع لمل بري ل تعلقة حبامية أشاكل ا تفق علهيا ابلقضااي ا تع، وقامئة  لمل م

يدي ثقايف ا تقلا  .لل

 ]ثهناية الويقة[


