
 

 

 

 

 

 

 

 حلقة عمل دولية

WIPO/TK/MCT/11/INF/2 Prov. 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 نيويو 3: لا

: امللكية الفكرية والتنمية املستدامة
توثيق املعارف التقليدية وأشكال 

   وتسجيلهاالتعبري الثقايف التقليدي

 تنظمها

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
تعاو  ن معلاب

ئة العامة  لا يةلصناعلهي  ُعامنسلطنة  يف فات احلر
 

 2011ن يويو 28 إىل 26مسقط، ُعامن، من 

شاركني  للممعلومات عامة 

بو تب ادلويل للو يمن إعداد ا  ملك

  

  

 

A 
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تعلقة هباحلقة العملتنظمي  .1 تظاهرات ا مل وا ل
 

نظمة هات ا ملا  جل

ية الفكرية ية  نظمة العا للملكنظم ا مل مل بو (ت تدامة"ل دوية عن حلقة معل )يالو ية ا ية الفكرية وا سـا ملمن لت ثتويق : مللك
ها يدي و ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تسجيلاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل تعاون مع " ل ناعات احلرية يف لاب ئة العامة  فا للص لهي

 .2011ن يويو 28 إىل 26 من ، ُعامنمسقط،

 األهداف

شوا لإاتحة حمفل دويل لفائدة اخلرباء  إىل حلقة العملهتدف  قنا يل وما يرتتب علهيام من آاثر يت تويق وا سجدور ا ث لتل
تعلق حبامية  يديايفامي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلملعارف ا ل تع لتقل ل ية الفكرية  مبوجبل  جتارهبم يف هذا واتبادلليو مللكا

تجارب يسعى اخلرباء إىل سو. الصدد لبادل ا تعلقةت تويق ب ملا يل وا ثأنظمة ا ل ية وادللتسج ية واإل ميالو قلن  ودراسـهتالوية ط
شاف سجالت وقوامئ اجلرد وغريها من أنظمة املعلومات من ذج  مناسـتكوا ياانت وا تخدام الواثئق وقواعد ا لا ب لسـ

ية و يدية /عأجل توفري امحلاية ادلفا ية للمعارف ا تقلأو اإلجيا يدي ولب ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع متكل غري نمل ل ا
تخدام رشوع وسوء الا سـا  .مل

ت  ارخيلاملاكن وا

ندق 2011ن يويو 28 إىل 26 من حلقة العملسـتعقد  سقط يقع ف يف  تايلعىلميف  نوان ا ل ا  :لع

 كراون بالزا
  شارع قرم 1730
سقط، عامن112  م 

0660 2466) 0( 
 http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/mschc :عنوان املوقع اإللكرتوين

تاح  فتمرامس الا

بري يف حكومة عامن إىل جانب سي سؤول  تاح حلقة العمل  كتوىل ا م يد فت بة املعارف يندالندف يندفلسـا شع، مدير 
بو،  يدية ابلو يا تاسعة من لتقل ساعة ا لا  .2011ن يويو 26يوم األحد صباح ل

 لغة العمل

تان للغتخدم يف حلقة العمل ا ت.  لكغيت معلبية والعرية اإلنلكزيتسـ تصدر واثئق العمل أيضا اب للغو ني اإلنلكزيية سـ
تايل.بوالعرية نوان ا بو اإللكرتوين عىل ا يع الواثئق عىل موقع الو تاح  ل و لع ي مج : ست

http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_tk_mct_11/index.html. 

 جلسات العمل

سات كام ورد يف الربانمج املؤقتحلقة العملقسم سـت  .جل إىل مخس 

 املعدات اخلاصة ابحملارضات

هز بربانمج أم أس ابور بونت يف قاعة آةل عرض للصورتاح ست ي إىل جانب حاسوب  ندقملؤمتراتاجم  .لف اب

ية  عتظاهرات اجامت

ئة العامتدعو  ناعات احلرية لهيا فة  شاء للص بة  تحدثني إىل و شاركني وا عيع ا مل مل ساء يوم ستنظمجمج . ن يويو26م 
يعلن عن  يل لاسـو ناسبصتفا  .مليف الوقت ا
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 اإلجراءات اإلدارية .2

شاركني يح احلكومات  للمتر  شـ

بو مصاريف سفرمه وإقامهتم، أن  تحمل الو شاركني ادلويني اذلين  يبغي  ت ل للم وأن  حكومهتم منيكونوا مرحشني ين
ية يرسلوا شاركة الر مس اسـامترة ا نظمة بعدمل يع علهيا  ملهئاملإىل ا تو قوا نحو الواجبل  .ل عىل ا

 تأشرية دخول إىل عامن

تحدثني ادلويني القادمني من خارج  شاركني وا يع ا لجيب عىل  مل مل دلى سفارات عامن احلصول عىل تأشرية دخول مج
ياهتا يف بالدمه  .قنصلعامن أو 

تأشرية إىل عامن،  صعوابت، مواهجةاةل ويف ح يل تقدمي طلب احلصول عىل ا لو شخصني يرىج الاتصال لتسه لاب
يني تا لا  :ل

يد سلمي راشدي يل العمر أو ا يد إسام سـا ع لسـ  ل
ناعات احلرية  ئة العامة  فا للص  لهي

 130 الرمز الربيدي ،818صندوق بريد 
يب  لسا

 سلطنة عامن
هاتف  )968+ (245 25 807 أو 805 :لا

 )968+ (993 35 353: لفاكسا
 salim3_9@yahoo.com أو alomar_008@hotmail.com: عنوان الربيد اإللكرتوين

يد إسام بغي تزويد ا تعلق ابحلصول عىل تأشرية ادلخول إىل عامن،  عوفامي  سـ لي يةيل العمرين تا يل ا تفا ل اب ل ص  الامس: ل
يةوالزوج واترخي وماكن الوالدة /وامس األب سفورمق جواز جلنسـا واترخي الانقضاء ماكن اإلصدار و واترخي رل ا

نوان سخة إىل . لعوا بغي إرسال  نو يدة شزيات ابراكر هجةين بو، ا سـ الاتصال ابلو لي
)shizette.parker@wipo.int.( 

ية لعامن يف بدل معني، يرىج من  يل ملاشارك أو ملاقنصلويف حاةل عدم وجود سفارة أو  يد إسام عتحدث إعالم ا لسـ
بو إىل   اجلوازمعلومات مفصةل عنالعمر وإرسال  تأشريةلضامن)  أعالهكام ذكر(يهجة الاتصال ابلو  ل إهناء إجراءات ا

سفر لبل ا  .ق

با تذاكرتيالرت  لت اخلاصة اب

تح يحصلسـ شارك دويل  تلك  تهمم بو مصاريف سفره وإقا مل الو  تذكرة سفر ذهااب وإاياب من ادلرجة  عىلي
سقط  ته إىل  ية من بدل إقا يا ما مسـ ح ها تلكفةل تب نم قلوبأقرص الطرق وأ تحدة اإلمنايئمك    يف بدلهملبرانمج األمم ا

بوو شاركني أن يصلوا إىل. يابمس الو بغي  للمو سقط يف ين  أو 2011ن يويو 29 وأن يغادروها يف 2011ن يويو 25م 
 .أقرب اترخي ممكنيف 

تحدثني ادلويني  بة إىل ا لواب مل شاركهتم، املدعوينلنسـ بو متويل  توىل الو م اذلين  ي نظمة تتخذست رشاء مل ا بات  لتر تي
 .مهتذاكر

سفر والوصول يويم ومرصوفات حمطات ا لبدل اإلقامة ا سب األصولل شاركني املرحشني  ح لفائدة ا  مل

تب  بو إىل  مكتطلب الو ي تحدة اإلمنايئسـ سفر ابلطائرة،  املعين اذلملبرانمج األمم ا بات رشاء تذاكر ا توىل تر لي  دفع تيي
شاركني ادلويني املرحشني و ها إىل ا ية خاصة اب لبدل إقامة يو مل مس نادا إىل من خارج عامنيناملدعوم سعر اذلي  ست، ا لا

سقطت تحدة يف  مبقه األمم ا مل يويم. ط بلغ إجاميل عن طريق  املذكورلوعالوة عىل بدل اإلقامة ا يدفع  م أعاله،  سـ
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تحدة اإلمنايئمكتب  ية ملبرانمج األمم ا سفراملصاريفلتغط  نرثية يف حمطات ا ل ا  أي املرصوفات اخلاصة بوسائل ،ل
ية بني املدن واملطارات و نقل ا حمللا تحقة للمطالل سفراملصاريفارات وغريها من ملسـرضائب ا نوعة املربطة اب ل ا ت  .ملت

شاركون أية مصاريف أخرى  تحمل ا ملو بب من هنتكبدويسي ية النعقاد حلقة العمل ألي  سا خالل الفرتة الر مس
بات الرحالت اجلوية اليت ال ميكن تفادهيا تعلق برت ناء ما  باب اب ياأل تث يت  .سـسـ

يل يف املوقع  لتسجا

ييرىج من شاركني ا سج ا يا لتمل تايلنل إلكرتو نوان ا لعىل ا  :حلقة العملللمشاركة يف  لع
http://www.wipo.int/meetings/en/registration/form.jsp?meeting_id=22484 

بطاقات والواثئق  بات إلصدار ا تخذ الرت لو ي تت  .2011 نيويو 26 يف حلقة العملقبل بدء س

نقل عىل  .3 ندق وا لتاإلقامة يف ا  حمليلالف

تحدثني من خ شاركني وا بة إىل ا ملاب مل ندقلنسـ سقط من فارج عامن، جحزت غرف فردية يف   25م كراون بالزا، 
ساعة  (2011نيويو  تداء من ا تالم الغرفة ا لا ب سا( 2011نيويو  29إىل ) 14:00سـ لسلمي الغرفة إىل حد ا عة ت

هرا12:00  )ظ 

 كراون بالزا
 قرم ال شارع 1730
سقط، عامن112  م 

بال تب الا هاتف يف  تقا مك  968 2466 0660 :سـل
 968  2466 0600: الفاكس

 http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/mschc :عنوان املوقع اإللكرتوين

ندق و شاركني جحز غرفهتم اب لفيرىج من ا شرتكة حبلقة العملتمع اإلشارة بوضوح إىل أن احلجز مربط مل مل ادلوية ا ل
بو و ناعات احلريةيبني الو ئة العامة  فا للص بة اخلصملهي يدوا من  نسـ حىت   . يسـتف

يع تحدثني ادلويني مجويرىج من  شاركني وا ت ا ل مل ندق مل ا يف ذكل فاتورة اإلقامة واخلدمات وغري مب(لفسديد فاتورة ا
سديد .)ذكل ندقلت و تحقة  بالغ ا للفا سـ ية،ململ يع بطاقات الائامتن الر بل  سـ  ئيمج  .تق

يل العمر يف أقرب وقت ممكن،  يد إسام شارك إعالم ا عويرىج من لك  سـ سارهلم تالم الغرفة معن  سـ أي اترخي ا
ها وأرقام الرحالت اجلوية وأوقات الوصو توقعة فضال عن ل واملتسلميواترخي   ظيفي وبدله الوومركزه امسهملغادرة ا

يدة شزيات ابركر بو ويه ا سخة من تكل املعلومات إىل هجة الاتصال يف الو سـوإرسال  ي  .لن

 الوصول إىل املطار

سقط ادلويل،  مند الوصول إىل مطار  ية تضعسـع ناعات احلر ئة العامة  فا للص يةل نقل لهي حتت ترصف مشرتكة سـ و
نادا ستشاركني ا بلغة للم  .أوقات الوصولشأن بمل إىل املعلومات ا

بو امللكفوموظف .4 يةوي الو سائل ا مين اب  لتنظمل

شأن  ية أسامؤمهاملوظفنيحلقة العمل من بميكن طلب املزيد من املعلومات  تا ل ا  :ل

يت فزينا يدة بر يا جي  لسـ
نبرية قانوية  خ

يدية تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل

 فجني
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 يسورسا
هاتف  75 84 338 22 41+: لا

 20 81 733 22 41+ :الفاكس
 brigitte.vezina@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

يدة مارتني كوبوال  لسـا
 مساعدة إدارية

يدية تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل

 جنيف
 يسورسا

 41 81 338 22 41+: لهاتفا

 20 81 733 22 41+ :الفاكس
 : martine.coppola@wipo.int الربيد اإللكرتوين

يدة   شزيات ابركرلسـا
بة  تاك

يدية تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل

 جنيف
 يسورسا
هاتف  31 74 338 22 41+: لا

 20 81 733 22 41+ :الفاكس
 shizette.parker@wipo.int: الربيد اإللكرتوين

نوعة .5 متمعلومات 
 

ناخ  ملا

هر يويو  سقط يف  نالطقس حار يف  توسط ما بني وترتاوحشم ئوية40و 30مل درجات احلرارة يف ا  .م درجة 

هرابء يت احمليل وا تو لكا ق  ل

يت العاملي ملعرفة تو قتضاف أربع ساعات إىل ا سقطل نة  يت احمليل ملد تو م ا ي هرابوترتاوح. قل تاحة يف لك القوة ا ملية ا ئ
تخدم بريطاين و. هرتز 50/ فولت240و فولت 220 نيبعامن   .BS-1363من نوع ملسـالقابس ا

 العمةل

ية يه الرايل العامين بلغ . حمللالعمةل ا تغري(ي دوالر أمرييك تقربا 2,60سعر رصف رايل واحد يو ميكن و). للقابل 
تخدام نطقة سـا بل اخلروج من  بديل العمةل يف املطار  م آالت  ق بديل اكتبم العديد من امجلارك وتوجد أيضالت ت 

ندق نة وا لفالعمالت يف املد  . ي

سقط نة  ية حول مد ممعلومات إضا ي  ف

شاركني زايرة املوقع اإللكرتوين الرمسي ل سقط، ميكن  للمللحصول عىل مزيد من املعلومات حول  لسـياحة وزارة ام
تايل نوان ا ليف عامن عىل ا  http://www.omantourism.gov.om/wps/portal/mot: لع

 ]ثهناية الويقة[


