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ند  شأن ا بقرار    من جدول األعامل2لب
 اع:د جدول األعامل

رشوع جدول  مقدم الريس  تمد الع:ده WIPO/GRTKF/IC/23/1 Prov. 2 ث الويقةّاألعامل كام هو معمم يفئّ ُ، وا ع
تصدر يف الويقة . جدول األعامل سخة أخرى من جدول األعامل  نة علام بأن  ثوأحاطت ا سـ ن للج

WIPO/GRTKF/IC/23/1 Prov. 3ول األعضاءmئق اليت قدمهتا اpبني الو  .لت خالل اmورة، 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب
رشين ي اmورتنياع:د تقرير ية وا ثا رشين وا لعاحلادية وا ن ل  لع

تقريرينئالريس }ئب ّقدم  لرشوعي ا نةيت mورنيّ املعدلم رشينللج ا ية وا ثا رشين وا لع احلادية وا نلع  ل
تان( باعاWIPO/GRTKF/IC/22/6 Prov. 2 وWIPO/GRTKF/IC/21/7 Prov. 2 ثيقالو ّ، فمت هامالع:د) ت 

 .اماع:ده

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب
نظامت  ملاع:د بعض ا

نظامت املذكورة يف مرفق الويقة  يع ا نة إلجامع عىل اع:د  ثوافقت ا مل مج ب  بصفة مراقWIPO/GRTKF/IC/23/2للج
ية املغ:مؤقت، ويه ية ا ين ا ثقافةالغمجلع تصاد وا لرية للهنوض ال ية ��فوت قب نظمة جفر جديد للمرأة )Tayafout(مجع؛ و م؛ و

ية  ية؛)NDWD(لتمنوا نظمة األرض اجلديدة الاكمريو ن؛ و با لأليوس واملاراكس م نظمة ؛)COAMAC( موجملس كوشا مل وا
ية  تعاوية الو نا ن متطل ب®�ت وا ¯ساء ا ل يالن هورية كولو ية واألر�ف يف  بعات وامجلاعات األ مصل  ؛(REDCOMUINCACOL) مج

نظامت  نظمة أرسة كورو  للمو نظمة شعب األميار ؛ )وحدة اخلدمات(م نظمة موانوغار؛ و مو تا )ONA(م نظمة سو ي؛ و سم
ياك  يين دميونوانرتوبو يا إي  سوغرا يا} بري ال  جلإطا ت م بل تصاد و)SIMBDEA(ف ندن لال ق؛ ومدرسة  بة ل ية،  يا شعالعلوم ا سـ لسـ

يا )LSE(القانون  يات يف روما سـهتÀ والهنوض لربامج و¾سرتا ية محلاية ا ية الو ن؛ وا يج مل ن تمجلع  ).ANPCPPS(ط

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل5لب
ية ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل  م

نة علام لوpئق   WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/23/3للجأحاطت ا
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5و

بو  ندوق الو هام يف  ثهتا عىل اإل متة يف القطاعني العام واخلاص و ئات ا يع ا شدة أعضاءها و نة  يوجشعت ا ص ي مج ب سللج ّح ملهّ له ّ
متدةامجلاعاتللتربعات لفائدة  ية ا ية وا ملع األ حملل  .صل

ية أسامؤمه يف تا ية ا Íتخاب األعضاء ال لواقرتح الريس ا ل ن ن نة ئ بهتم ا ية وا شاري للعمل بصفهتم ا للج ا¯لس ¾ تخ شخص نت ل س
نظمة أدمجور :كلزتية ثل  ،يد محمد أج أ ما مم تو، مايل)ADJMOR(لسـ يد ؛متبك،  ثل لسـ وا تول،  يون اك ممسن دي  ن ل مجعية نل

تحدة  ملبائل كو} ا ية، ا)KUNA (من أجل األرض األمق p تاشا غونراتين، سكرترية يدة  ل، بÛ؛ وا نل ن رسي سـ لثة اmامئة  بع
يا }يت يدة سو يف؛ وا فالناك،  سـ لن سؤوÞج يذيمل ا ية الفكرية اmوية،ةلتنف ا سم ا ل،  تجارية،مللكق لتب املفاوضات ا  وزارة مك

يا؛ بريا، أسرتا تجارة، اك ية وا شؤون اخلار لا ن ل سول ماترووس، سكرتري  جل يد ماند يكوا نوب pنلسـ هورية  ثة اmامئة  ج، ا مجل لبع
يف؛ يا،  جنأفر يدة  يق يا بوزوفالسـوا بة القانوية،ل}� بة الريس، ا ن، } شع لئ ية،ئ نا ية ا يدرايل  هد ا ع ا لص للملك لف ية  اإلملع لدارة الفدرا
ثة اmامئة ، ¾حتاد الرويس؛ ، موسكو)ROSPATENT( للملكية الفكرية تان سويون، سكرتري أول، ا يد جا بعوا ب سـ لسـ ل
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يف يداد وتوغو،  نلرت جي ثلن يد جمي ووكر،  مم؛ وا ية وساكن  لسـ شعوب األ بحوث من أجل ا سة ا صلمؤ ل ل س
يا)FAIRA( اجلزر بان، أسرتا ل، بر شاري. يسـ سة للمجلس ¾ ندرا غرازيويل ر يدة أ ته ا توعني الريس } ي سـ سـ سئ ئ لك ل ب ئ ّ. 

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب
ية  ثاملوارد الورا

ناد إىل الويقة  نة، ال ثأعدت ا س نوان ث، ويقWIPO/GRTKF/IC/23/4تللج ية "بعة أخرى  شأن ا مللكويقة موحدة  ب ث
ية نص، كام هو يف هناية اmورة يف ". ثالفكرية واملوارد الورا بو 2013 فرباير 8لوقررت أن حيال هذا ا ية العامة للو ي، إىل ا مجلع
مترب  تعقد يف  سباليت  نة الواردة يف الويقة 2013سـ ث، وفقا لوالية ا  كام ورد 2013 وبر}مج العمل لعام WO/GA/40/7للج

 .WO/GA/41/18ثيف الويقة 

نة علام أيضا لوpئق   WIPO/GRTKF/IC/23/6 وWIPO/GRTKF/IC/23/5للجوأحاطت ا
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7 Rev وWIPO/GRTKF/IC/23/7و
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Add وWIPO/GRTKF/IC/23/INF 9و
 .WIPO/GRTKF/IC/23/INF 10و

ند  شأن ا بقرار   :جدول األعامل من 8لب
تام اmورة  ختا

نود  شأن ا نة قراراهتا  متدت ا با ب لللج عىل إعداد  واتفقت. 2013 فرباير 8من جدول األعامل يف  8 و6 و5 و4 و3 و2ع
بل  ميه  نة، و يع املداخالت خالل ا تفق علهيا و توي عىل نصوص هذه القرارات ا تايب  قرشوع تقرير  تعم للج مج مل حي ك م

ي. 2013 مارس 28 ُو رشوع ملدعى اسـ ية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف  تا بات  نة إىل تقدمي تصو مشاركون يف ا ب ك ي للج
نة الحقا الع:دها يف اmورة  تقرير عىل أعضاء ا رشوع ا ية  يغة الهنا بل أن تعمم ا تقرير  للجا ل ئ لص ملل ù سةق نةماخلا رشين  للج وا  .لع

 

 ]ثهناية الويقة[


