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 انة األمدمن إعداثويقة 

ية سـمعلومات أسا
 

بو يف دورهتا األربعني  .1 ية العامة للو يوافقت ا رشين(مجلع نعقدة يف الفرتة من ) لعادلورة العادية ا مترب إىل 26ملا سب 
توبر  5 يدية 2011كأ ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقل عىل جتديد والية ا ث ن ل لللج مللكملع م

نة(ور والفوللك نظر يف إجراءاهتا هبدف .1 2013-2012للفرتة ) للجا نة إىل إعادة ا بو أيضا ا ية العامة للو ل ودعت ا للج ي مجلع
بني" هام إجيايب من املرا قتعزيز إ ها" س بو . معليف  تعراض، طلب من أمانة الو سري هذا الا يو سـ ُي نادا إىل لت ًأن تعد، ا ست ّ ُ

شاركني يف ا يقات اليت تلقهتا من ا ملا بني يف للجنة،لتعل سامهة املرا شأن  مع دراسة  ق م ثانظر الويقة (ها لب
WIPO/GRTKF/IC/20/7 ( متةل"حتدد يارات ا ية وا حملاملامرسات احلا خل ية العامة"ل مجلع، وفقا لقرار ا ياسة  2.ً يا مع  سـومتا شـ

يص معيل شأن اللغات، فإن هذه الويقة يه  بو  تلخالو ث ب يحت ي سخة أطول وأمشل أ ت  مسكويقة غري رلن  3.يةث

نة الويقة  .2 شت ا ثوان للج رشين WIPO/GRTKF/IC/20/7ق   إطاريف) 2012 فرباير 22-14(لع يف دورهتا ا
ند  .4من جدول األعامل واختذت عدة قرارات يف هذا الصدد 8 لبا

ثالثة من الاقرتاحات الواردة يف  تعرضث ويقة ومن بني هذه القرارات الطلب إىل األمانة إعداد .3 ية  لالانعاكسات ا لعمل
بات الاعامتد  (1، أال ويه الاقرتاح WIPO/GRTKF/IC/20/7ثالويقة  نة املؤقت طلمراجعة اسـامترات  للجدلى ا

                                                 

 . 180، الفقرة .WO/GA/40/19 Provثالويقة  1
نص الاكمل للقرار يف الفقرة  2  . WO/GA/40/7ث من الويقة 16ليرد ا
تايل 3 ية عىل الرابط ا لتاح الويقة غري الر مس ث  .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25008: ت
رشين  4 رشوع تقرير ادلورة ا لعانظر   ). .WIPO/GRTKF/IC/20/10 Provثالويقة (م
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شارية دامئة و ية ا شاء آ تإ ل باتسن تكل ا لطلية  ب نرب  (3والاقرتاح ) معن نظمي  بات  ممراجعة تر تي يةامجلاعات ت يةصلاأل  )حملل وا
ندوق ال (6والاقرتاح  شاري دامئ  شاء جملس ا لصإ ت متدةسن ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ملعو حملل صل لل وأعدت األمانة ). ي

هذه الطلب ية  لهذه الويقة  ب  . تلث

بات الاعامتد نة و املؤقتطلمراجعة اسـامترات  شارية دامئة للج دلى ا ية ا شاء آ تإ ل بات مسن تكل ا لطلية  ب عن
 )1الاقرتاح (

يا مع الاقرتاح األول  .4 ًمتا  مراجعة اسـامترات تطلبست، )WIPO/GRTKF/IC/20/7ثلويقة  من ا7انظر الفقرة (شـ
نظامت طلبات الاعامتد  تعلق، عىل وجه اخلصوص، بأهداف ا ية يف اسـامترة الطلب  ئةل إضا ملإدراج األمانة أل ت اليت قدمت فسـ
شطهتا شعوب ا. نالطلب وأ ثةل  ها عىل أهنا  نظامت املقدمة للطلب اليت تعرف  يطلب كذكل إىل ا للو مم مل نفسسـ ّ ية وامجلاعات ُ صلأل

سؤوةل أماهما ية و ما ساءةل يف هذا الصدد،حملل ها  ها وخضو ية تقدير  سري  للم تقدمي واثئق من شأهنا  معل عي ثيل تضمن هذه . متت توقد 
تصاصات، فضال عن : الواثئق ية والقواعد والا تأ ية واألنظمة ا ًاألنظمة ادلا خ سـ ل نظامت  أخرىمعلوماتسيخل شطة ا تعلق بأ مل  ن ت

يغهتا امل. باملقدمة للطل هذه الويقة، كام يه مقرتحة،َّعدةلصوترد اسـامترة الطلب يف  ث يف املرفق األول  تخدم هذه . ل تسـوقد 
بات الاعامتد اليت سرت نة ذكل، دلراسة  ُالاسـامترة للمرة األوىل، إن قررت ا طل ثة للج ثا نظر فهيا يف دورهتا ا نة  لفع إىل ا ل ت لللج

تعقد عام  رشين اليت  سـوا تعذ.2013لع يري ي و بات الاعامتد بشلك فوريلتغر إدخال هذا ا تلمت  نة ا طل نظرا إىل أن ا سـ للج ً
تعقد  رشين اليت  ية وا ثا نظر فهيا يف دورهتا ا سـاجلديدة اليت  ن لعل هر يويوست ليف   .2012 ش

تعزز بفضلومن شأن .5 ية الاعامتد أن   ّ ت شارية دامئة  معل ية ا شاء آ تإ ل شأن الاسن نة يف اختاذ قراراهتا  بساعد ا للج عامتد، ت
رشوع ادلراسة ُكام اق شت يف الفقرة ، )WIPO/GRTKF/IC/20/7ث من الويقة 7الفقرة (مرتحت يف   من 20قوكام نو

ية األطول مسالويقة غري الر ية امس .ث شاري للس اجمل"ل وميكن أن يطلق عىل هذه اآل ويف حال أجريت  ".العامتدستالا
تعديالت عىل اسـامترة طلب الاعامتد ا ملا ية، بيّنة أعالل بات توفري معلومات إضا فه واليت يطلب مبوجهبا إىل مقديم ا لطل ُ

ها مبزيد من ادلقة بات والواثئق ادلامعة  ليح هذا اجمللس ادلامئ دراسة ا لطلت نة أعضاء اجمللس، ب. فسـي للجوتعني ا اقرتاح ًامنء عىل ّ
ها، تني، عىل أن يعمئيسمن ر تدة  نة ا لسـن ملدة والية ا ملم يةما بني ادلورات لللج نة اختاذ القرارات . ن وبوسائل إلكرتو للجويعود 

ها اجمللس يات اليت يقدهما  تو ندة يف ذكل إىل ا شأن الاعامتد،  ية  لالهنا صت ل ب بادئ . مسئ هذه الويقة  ثاين  موترد يف املرفق ا ثل ل
يذ هذا الاقرتاح تعلق  ية  ية إضا بادئ تو نفو ف بتم ت  . جهي

يري  .6 ية، إدخال هذا ا باب  تغويقرتح، أل معل لسـ نة يف دورهتا  عىلُ نظر فهيا ا للجبات الاعامتد اليت  رشين ستطل ثة وا ثا لعا ل ل
تعقد عام  تخب أعضاء اجمللس، . 2013سـاليت  نة  سـتنويعين ذكل أن ا ها، يفًناء عىل بللج ية ئيساقرتاح من ر ثا ن دورهتا ا ل
رشين اليت  سـوا هر يويو لع لتعقد يف  ية من وال. 2012ش يعمل أعضاء اجمللس للفرتة ا ملتبقو نة سـ فرتة خالل للجية ا

تني  . 2013-2012 لسـنا

نرب  نظمي  بات  ممراجعة تر تي ية امجلاعات ت ية صلاأل  ) 3الاقرتاح (حمللوا

نرب من شأن مراجعة بعض .7 نظمي  ية  بات احلا م الرت تي لل يةامجلاعات ت ية ا حمللاأل شت يف الفقرة صل رشوع 9ق، كام نو م من 
ية األطول من 39 إىل 37 الفقرات من وكذكل يف) WIPO/GRTKF/IC/20/7ثالويقة (ادلراسة  مسالويقة غري الر ، أن ث

بادل واحلوار الفعيل بني ادلول األعضاء و ملتهم يف تعزيز الالزتام ا يةامجلاعات منرب تس ية وا حمللاأل  . صل
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يا مع الاقرتاح  .8 يذ، متا تطلب ا ًو شـ  : ما ييل) WIPO/GRTKF/IC/20/7ث من الويقة 9انظر الفقرة  (3لتنفي

نرب نظميتمواصةل   )أ ( نة؛ خاللمل ا  للج دورات ا

نة يف لك دورة املوضوع   )ب ( يع(للجأن حتدد ا سأةل ) ضاملوا سائل( ملأو ا ناوها يف ادلورة ) ملا نرب  تعني عىل ا لاليت  ت مل ي
يارات يف إطارالالحقة  نادا إىل قامئة  ية، ا ية وا شاركة امجلاعات األ تعلق  ند جدول األعامل ا خ  ًت س حملل صل مب مل ب

 ئيقرتهحا الريس؛

تحضري لدلورة الالحقة،  دعوة األمانةترسلأن   )ج ( نرب اذلل، يف إطار ا شاركني يف ا ملإىل ا ثلني عن يي مل ممضم 
تلكون خربة خاصة يف املوضوع  تلفة، اذلين  ية  ية وثقا ناطق اجامت ية من  ية وامجلاعات ا شعوب األ ميا خم ع حملل صل فل م

يع( سأةل ) ضاملوا سائل( ملأو ا نة؛ ) ملا  للجاليت حددهتا ا

شاركة امجلاعات أن  )د ( تعلق  ند جدول األعامل ا نة، يف إطار  نرب كجزء رمسي من إجراءات ا نظم ا مب  مل ب للج مل ّي
ية؛  ية وا حمللاأل  صل

بع العروض ال  )ه ( نرب يتأن  شاركون يف ا مليت يقدهما ا شارك فهيمل بادل لآلراء  يحلقة  نرب وادلول األعضاء الت مل ا
بون؛   قواملرا

نرب  )و ( شاركني يف ا ملأن جتري عروض ا بادمل نة أو أحد نوابه، لت وحلقة  للج اآلراء اليت تلهيا برئاسة ريس ا كأي ئ
نة؛   للججزء رمسي آخر مدرج عىل جدول أعامل ا

بادل اآلراء، إن جرت، الوقت اخملصص   )ز ( نرب وحلقة  تغرقه مداخالت ا تعدى الوقت اإلجاميل اذلي  تأال  مل سـ تي
تني؛  ناهز سا ية، أي ما  ته احلا نرب يف  يا  عحا ي ل يغ للم صل ً 

تادة  )ح ( نة وفقا لإلجراءات ا بادل اآلراء، إن جرت، يف تقارير ا نرب وحلقة  ملعأن تلخص عروض ا للج ت ًمل ّ . 

متدة  ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ندوق الو شاري دامئ  شاء جملس ا ملعإ حملل صل لل ي لص ت  5)6الاقرتاح (سن

ية األطول من 35 و 34ُاقرتح يف الفقرتني  .9 مسالويقة غري الر شاء 13لفقرة  واث رشوع ادلراسة، أن إ ن من  جملس م
تربعات بو  ندوق الو شاري دامئ  للا ي لص مترارية ست تني، من شأنه تدعمي الا نة، أي  سـ، يعني أعضاؤه ملدة والية ا لسـن للج ّ ُ

تربعات ندوق ا ية  نع القرار وتعزيز مصدا لوالاساق يف  ص ص يتخذ أن ما بني ادلورات وًواقرتح أيضا أن يعمل اجمللس ادلامئ . قت
يةقراراته  يضطلع به اجمللس الا. نبوسائل إلكرتو يف كذكل أن العمل اذلي  سـوأ تربعات ادلستشاري ض بو  ندوق الو للامئ  ي لص

تعني علهيم العمل عىل هامش دورات ما  يا عىل عاتق أعضاء اجمللس اذلين  يخفف من العبء الواقع حا يبني ادلورات  ل ًسـ
سامهة يف  يح هل ا نة، و ملا متويل ما بني ادلوراتإذاكء السـيتللج  . لوعي والامتس ا

ية اليت  .10 ناول اخلطوات ا يال معمقا  رشين،  نة يف دورهتا ا يا مع القرار اذلي اختذته ا لعملوأجرت األمانة، متا ت حتل للج ًشـ ًً لع
شاء  نتكون رضورية إل تربعاتسـ بو  ندوق الو شاري دامئ  للجملس ا ي لص تعمل ما بني ادلورات ست ئة دامئة  سـ  كهي

يةالكرت بوسائل  . نو

نع القرار  .11 ية  ية  يري املزمع عىل شفا نظر فهيا األثر اذلي قد خيلفه ا نة ا همة اليت قد تود ا صومن الانعاكسات ا معل تغ ل فللج لمل ّ
ساءةل ها  للمداخل اجمللس ومشويهتا ورسيهتا وخضو سامه . عل ية رصف األموال اليت  تعلق  ساسة  تخذ اجمللس قرارات  تو ت ح بكيفي

                                                 

تربعات ابلويقة 5 ندوق ا ث ترفق قواعد  ل ية WIPO/GRTKF/IC/21/3ص    .جعمكعلومات مر
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سات وغري ية وشفافة . هاسهبا ادلول واملؤ ية وجام تخذ اجمللس قراراته بطريقة تفا تجربة أنه من الرضوري أن  هرت ا عوقد أ عل ي ل ظ
شاركة ات يع أعضائه، وال سـاميمبوذات طابع رمسي مالمئ، و ية من  مجمة و يةمي األعضاء اذلين فعل ية وا حمللثلون امجلاعات األ . صل

توفرة ح تطلب معل اجمللس كذكل خدمات ترمجة فورية  مو ياي ًا يات، قد . ل ّشلكملعطويف ظل هذه ا يا ت بعة حا يغة ا ً ا ل ت مللص
بارشة بني أعضاء اجمللس وفقا  يح عقد اجامتعات  ًاليت  م نع القرارتت ندلصإلجراءات حمددة بدقة  نص علهيا قواعد ا لص، كام   ق،وت

سم بأعىل درجة من  متدها اجمللس بطريقة  متويل اليت  يات ا تأفضل ضامنة ألن تقرر تو تص يع ل رسية ُ شموية وا ية وا شفا لا ل ل فل
ساءةل بغي عقد هذه الاجامتعات . ملوا ها أنه  باب  نوتضح كذكل لأل يس نف سـ  . الكرتوينبشلك فعيل ال ابحلضور الي

ية  .12 بارشة، مفن العميل اإلبقاء أيضا عىل املامرسة احلا ية من اجامتعات اجمللس ا يغة احلا نة عىل ا لويف حال أبقت ا مل ل لص ًللج
يار جملس جدي ناء ريس اجمللسلالقواعد احلاوتضمن . د يف بداية لك دورةختال ندوق، اب ئية  سـتث تخب حبمك للص ين اذلي 
نصب من مضن  نة، انئيب ملا للجريس ا نة ئ شاري تعقد عىل هامش دورات ا للجشاركة شامةل ألن اجامتعات اجمللس الا ت ُم س

نوا يف بداية دورة من  شاري، اذلين  يوألن والية أعضاء اجمللس الا عت شاركني املوجودين يف س نة من مضن ا ملدورات ا للج
ية،  نةملعنادلورة ا تاح ادلورة الالحقة  للجـي اب فت شاري اجامتعه الالحقأن يعقد رتضُفيحني ، تنهت ، ويف املقابل .ست اجمللس الا

يح ند إجراء الاتخاب معرفة من  تني، ألنه ال ميكن  بقا للك فرتة  تخاب أعضاء اجمللس  سـىن ا سـلن  ن ع سـ ن سـنت ًي رض دورات م
ية تني ا نعقد خالل فرتة ا نة اليت  نا ملعللج ن لسـت  . س

بقي .13 باب أن  هذه األ تويقرتح  سـ ل يريُ ية من دون  نة عىل اإلجراءات احلا تغ ا ل تخلصة من . للج ملسـوقد تدفع ادلروس ا
يار  نظر يف  ناسب، بإعادة ا نة إىل أن تقوم، يف الوقت ا شاري دامئ لالعامتد ا شاء جملس ا خإ ل مل للج ت شاء جمسن شاري نإ ستلس ا

ندوق  تربعات، يف مرحةل الحقةلصدامئ   . لا

ثامن عىل أنه  .14 ندها ا تربعات يف  ندوق ا ية  نص القواعد احلا لوكام ذكران آنفا،  ب ل لص ل ت نصب،  "ً ناء العضو حبمك ا ملاب سـتث
ناء عىل اقرتاح ثاين من لك دورة من دوراهتا  يوم ا نة يف ا بل ا شاري من  بتخب أعضاء اجمللس الا ل ل للج قت سن نة يُ للج ريس ا ئ

توايل متدة بصفة مراقب عىل ا هات ا ثيل ا ية و شاور مع ادلول األعضاء ومجموعاهتا اإل لبعد ا مم مي ملعت جل قل ويف حال عدم تعديل ". ل
نة مدعوة إىل إيالء اهامتم خاص للحاجة إىل ضامن أن تر بون للجهذه القاعدة، كام هو مقرتح، فا ية واملرا قحش اجملموعات اإل قلمي

متدو سـىن للمجلس ًأعضاءن ملعا نة، ليك  رسعة يف بداية لك دورة من دورات ا شاري عىل وجه ا ت للمجلس الا للج يت لس
تربعات ندوق ا شاري بدء اجامتعاته يف أقرب وقت وإجناز معهل وفقا لقواعد  لالا ص ًت  . س

نة مدعوة إىل .15  : للجإن ا

ية لالقرتاحات   )أ ( نظر يف الانعاكسات ا لعملا ل
 ثويقة؛  كام وردت يف هذه ال6 و3 و 1

تدخل عىل   )ب ( تعديالت اليت  سـاعامتد ا ل
رتحة يف اسـامترة طلب الاعامتد، كام يه مق

تعدادا من  األولاملرفق  ًهذه الويقة، ا سـ ث
نظر فهيا  بات الاعامتد اليت  ستتقدمي  طل ل

رشين؛  ثة وا ثا نة يف دورهتا ا لعا ل ل للج
 

شاري دامئ لالعامتد، يف   )ج ( شاء جملس ا تإ سن
رشين، لل ية وا ثا لعدورهتا ا ن ية من ل ملتبقفرتة ا

تني  ، اذلي 2013-2012لسـنوالية ا
بادئ  بادئ وا مليؤدي معهل وفقا  للم ًسـ
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ن ية ا تو ملبيّا جهي ثاين يف املرفق ةل  من لا
ثالويقة؛  هذه

 

ية   )د ( نرب امجلاعات األ يغة  صلتعديل  مص
بني يف الفقرة  ية وفقا لإلجراء ا ّوا مل  من 8ًحملل

سأةل ثهذه الويقة،  موحتديد موضوع أو 
نا ية الوهيتليك  ثا نرب يف ادلورة ا ن ا ل مل

نة رشين  للجوا  . لع

 ]ييل ذكل املرفقان[

 



WIPO/GRTKF/IC/21/6 

ANNEX I 

 املرفق األول
 

ية الفكرية واملعارف اى  دلالاعامتد بصفة مراقب مؤقت لطلب َّمعدةلاسـامترة  ية اب ية ادلوية ا مللكنة احلكو نم ل ملعللج
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ثا  2، 1لتقل

بة الطل نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  بمل

نظمة ابلاكمل   :ملامس ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظمة  ) أقىص لكمة كحد 150 يف  (:للموصف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمك تقارير إىل شعوب  ية؟ هل ترفع  ية أو جامعات  شعوب أ يلك إداري  ئة أو  ثةل أو  ئة  تمك  نظمهل  حمل صل ل ه ي مم ي منظم هم ه
ية ية وصلأ سخ من /حمل أو جامعات  سؤوةل أماهما؟ يف حال اإلجياب، يرىج رفق  نأو يه  تور واثئق دامعة، م يل ادل سـمن  قب

ثاق و/ نظام ادلاخيل/مليا ييس و/لأو ا تأ نظام ا سا ل سب الا/ل هور اذلي حأو رسائل أو واثئق أخرى،  مجلتضاء، تدل عىل ا ّق
 . منظمتمك متثهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                 

ية ادلوية ويس األمانة 1 نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا تفات إىل أن ادلول األعضاء يه اليت  ليرىج الا لم للج ت نظامت . ل متل أال حتصل بعض ا ملوهذا  ُحي ل
يف فقط من أجل. عىل الاعامتد نصح بعدم الاتقال إىل  يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ن ي ن مل جل ف ُج نح ح نة ما مل  شاركة يف دورة ا يم ا للج ُمل

 .الاعامتد
تخدام آةل طابعة أو حاسوب، قدر اإلماكن 2 ثلام ورد، ذلا يرىج ملء الاسـامترة اب نة  تفات إىل أن هذا الطلب قد يقدم إىل ا سـويرىج الا للج بذا لو . مل حو

تايل تمكل إىل الربيد اإللكرتوين ا لأرسل الطلب ا  grtkf@wipo.int: ملسـ
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نظمة ية  للماألهداف الر  )  ذات نقاطقامئةيف : (ئيسـ

- 

- 

- 

- 

- 

-  

شطة  نظمةناأل ية  للمالر  )  ذات نقاطقامئةيف : (ئيسـ

- 

- 

- 

- 

باب اهامتممك ابلقضااي اليت ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا سـالصةل بني ا نةمللكمل ها ا نا للج   قشت
 ) لكمة كحد أقىص150يف (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدل بدلان/لا نظميت اللا يه ا مل متارس  شلك أسايسف ها  شا بة   :طن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



WIPO/GRTKF/IC/21/6 

Annex I 

3 

ئا بل أية  متدة من  تمك  يهل  هنظم ق مع ناديق أو برامج أخرى أو واكالت م تحدة؟ يف حال اإلجياب، اتبعة لصت أو  ملألمم ا
ئات  . لهييرىج حتديد هذه ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية  : فمعلومات إضا

ية تروهنايرىج إضافة أية معلومات   )  لكمة كحد أقىص150يف (مه ذات أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظمة اكمةل ملناوين الاتصال اب  :ع

نوان الربيدي  :لعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاتف  :لا

 :الفاكس

 :الربيد اإللكرتوين

 :املوقع عىل اإلنرتنت

 

به نظمة و ثل ا لقامس  مل  :مم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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شاري لالعامتد شاء جملس ا تإ  سن
ية اباتبع  ية ادلوية ا مللكنة احلكو نم ل يدية والفوللكورملعللج ية واملعارف ا تقلية الفكرية واملوارد الورا  لث

ية املقرتحة تو بادئ ا بادئ وا جهيا ل مل  مل

 الوالية .1

شاري ادلامئ لالعامتد املؤقت   )أ ( ستيلكف اجمللس الا شاري ("ّ يات غري ملزمة تقدميب") لالعامتدستاجمللس الا ص تو
بات الاعامتد املؤقت؛  شأن  نة  طلإىل ا ب  للج

بات املقدمة مث اجمللسيسـتعرض   )ب ( شاري لالعامتد ا لطل الا ها ست بول الاعامتد أو رفضه، أو  نة  بلغيويص ا يبق للج
بل  بات  ته إىل حفص إضايف  قحبا ياتهتقدميللطلج  .ص تو

 العضوية .2

شاري ي  : منلالعامتد ستتألف اجمللس الا

نة،  )أ ( شاركة يف ا بو ا للجسة أعضاء من وفود ادلول األعضاء يف الو مل ي شلكون توازان مخ  ً با؛ ي نا يا  ًجغرا سـً م  ف

متدة بصفة مراقب عضوين   )ب ( هات ا ملعمن ا يةاليت جل ية و حملثل جامعات أ صل  ؛ مت

متدة بصفة مراقب عضوين   )ج ( هات ا ملعمن ا يةاليت ال جل ية و حملثل جامعات أ صل  . مت

يني .3  لتعمدة الوالية وا

شاري  )أ ( ستتخب أعضاء اجمللس الا نة لالعامتديُن بل ا للج من  ئيسناء عىل اقرتاح ر ق شاور مع ادلول  ،هاب لتبعد ا
هات  ثيل ا ية و جلاألعضاء ومجموعاهتا اإل مم توايلقلمي متدة بصفة مراقب عىل ا لا  ؛ملع

شاري   )ب ( تخاب أعضاء اجمللس الا ية ا تجتري  ن نة يف فرتة دورة أول يف لالعامتد سمعل للجتعقدها ا
تني ية لسـنا  1؛ملعنا

تاح ةواليتنهتـي   )ج ( نة تعقدها دورة أول فت أعضاء اجمللس اب تني الالحقة؛فرتجلا  لسـنة ا

شاري   )د ( سا للمجلس الا بة ر شاورات الوا نة بعد إجراء ا تيقرتح ريس ا ي مل سللج ًئ ج من مضن أعضاء لالعامتد ئ
 .األخري هذا

                                                 

يةمال[ 1 تو بادئ ا بادئ وا جهيحظة ال شلك جزءا من ا ل مل مل يار أعضاء  : ]ًت شاري ختجيري ا تني لالعامتدستاجمللس الا ية من والية ا هةل ا ن  بق سـللم لت  2013-2012مل
هر يويو  تعقد يف  رشين اليت  ية وا ثا ليف ادلورة ا سـ لع ن  .2012شل
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 املعايري  .4

شاري   )أ ( بان لالعامتدستعىل اجمللس الا توفرة هل، أن يأخذ يف ا ندا إىل الواثئق ا ياته  سـ، دلى إعداد تو مل حلص ً مست
ية تا لاملعايري ا  : ل

"1" 

نظمةين ها ملبغي أن تكون ا ية الفكرية وأن تكون  سائل ا ية  نة  متدها ا بة يف أن  ل الرا مللك مب ن للج معغ تع
نة؛  بارشة يف معل ا للجمصلحة   م

تحدة تكل وجيب أن تكون أهداف  "2" بو واألمم ا ية مع جوهر معل الو ها  نظمة وأغرا ملا ي شـ ممتمل ض
بادهئام؛ هام و موأهدا  ف

نظمة تفويضا تكل جيب أن متكل و "3" متدينمن خالل أعضاهئا ثيللمتملا ثلهيا ا ملع   .مم

بات اليت   )ب ( شاري لالعامتد يف اسـامترات ا نظر اجمللس الا لطلو ت نظامت اليت تطلب اعامتدها، ويف أية تقدهماسي مل ا
شخيص بحث ا شاور أو ا ها أعضاؤه اب لمعلومات قد  ل لت  . جيمع

شاري لالعامتد  .5  ستإجراءات معل اجمللس الا

تدى  )أ ( نفاذ ومؤمن الكرتوين منجتري املداوالت عرب  َّيد ا ل َّ ية مق يل صفحة  شـبك، من  يةل " wiki"بق سـأو أية و
ية بني أعضاء اجمللس؛  تفا ترب رضورية إلاتحة املداوالت ا علأخرى  ل  تع

شاري عىل األقل؛لاتوتطلب   )ب ( بعة أعضاء من اجمللس الا بل  نح الاعامتد موافقة رصحية من  ية  تتو سـ مب سص  ق

نظرويعمل األعضاء بصفة فردية وجي   )ج ( ية بغض ا تقال لرون مداوالهتم اب ل شاورات قد سـ م عن أي 
بة يروهنا سـنا  ؛م

شاورات بني أعضائه ابللغة اإلنلكزيية  )د ( شاري وا ملوجتري مداوالت اجمللس الا  .  ست

هل .6  ملُا

نظر يف  نة  الاعامتدطلباتلألغراض ا  : للجخالل إحدى دورات ا

تدى الالكرتوين  )أ ( ملنترسل مع الواثئق ادلامعة، من خالل ا نفاذ واملؤمن ُ يد ا ّا ل ّ شاري ملق ست، إىل اجمللس الا
نةلالعامتد تاح دورة ا بل مخس وأربعني يوما عىل األقل من اترخي ا للج فور ورودها، ويف أية حال،  فت ً  ؛ق

بات الاعامتد ينبغي ل  )ب ( تعراض  شاري لالعامتد إمتام ا طللمجلس الا سـ رشين وتقدميست بل  نة  ياته إىل ا ع تو ق للج ص
نة؛ًيوما عىل األقل م تاح دورة ا للجن اترخي ا  فت

ية الااألمانة،  تتوىل  )ج ( ليابة عن آ شارية، ن تضمن ستعامتد الا نة  تإرسال ويقة معل إىل ا للج نظامت قامئة ث ملاب
بدلان اليت تعمل فهيا واملعلومات اخلاصة  بدل أو ا ها وا نظمة وأهدا لاملوىص ابعامتدها مع الامس الاكمل للك  ل ف م

 ؛ بعناوين الاتصال

لوتخذ ا  )د ( متد يف إطار ت نظامت اليت  تعلقة اب سـُتعنة القرارات ا مل مل هذا الغرضبند لالج  .من جدول األعامل لخمصص 
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يف اإلدارة  .7 شاري لالعامتد وتاك بو للمجلس الا لدمع أمانة الو ت  سي

ساعدة إدا  )أ ( يذ ما تقدم،  شاري لالعامتد،  متلقى اجمللس الا ت تنفي سب احلاجةلس بو،  حرية من أمانة الو   .ي

شاري لالعامتد أي متويل إضايف غري لن يرتتب ع  )ب ( يل اجمللس الا تىل  سشغ بو ذكل اخملصص يف ت يبرانمج الو
يهتا للفرتة  ).4الربانمج  (2013-2012 نومزيا

 ]ثالويقة ونياملرفقهناية [

 


