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ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل2لب
 اعامتد جدول األعامل

رشوع جدول األعامل كام هو معمم يف الويقة  ثقدم الريس  ّ م ئ ّWIPO/GRTKF/IC/22/1 Prov. 3،وعدلت  العامتده ّ
ند  نة ا با ية ادلوي ":ليضحى كام ييل 9لللج نة احلكو تعلق اب بةل  سائل  لبري عن اآلراء يف  للج ت م متع ية الفكرية مق ية اب مللكة ا ملعن

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا تعديل"لث تمد جدول األعامل هبذا ا ل، وا  .ُع

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل3لب
رشين  لعاعامتد تقرير ادلورة ا

رش مقدم الريس  ئ نةّ تقرير املعدل دلورة ا للجوع ا رشينّل العامتده، ) WIPO/GRTKF/IC/20/10 Prov.2ثالويقة  (لع ا
 .ّفمت اعامتده

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل4لب
نظامت  ملاعامتد بعض ا

نظامت املذكورة يف مرفق الويقة  يع ا نة ابإلجامع عىل اعامتد  ثوافقت ا مل مج  بصفة مراقب WIPO/GRTKF/IC/22/2للج
ية والفوللكور : مؤقت، ويه ثقا بحوث ا فية األنديز  ل لل ية يف م؛ و)ASICFA(مجع شعوب األ ثاق ا صلنظمة  ل مي

يا يكس )AIPP( سـآ سم عمل الاجامتع يف جامعة إ سا؛ و ية سانت أنطونو ولو ابتوغيل دي اب سـ؛ و ق ي اململكة (ستيلمجع
تحدة يا )ملا ية إقلمي أراواك سة  ن؛ ومؤ من يا )FUDEAR(تس نولو تخصصني يف  ية ادلوية للمحامني ا ج؛ وا تك مل ل مجلع

تج)IAITL( املعلومات ية ل؛ ومركز ا منارة ادلوية من أجل ا سان ؛ و)CECIDE(لتل ؛ )CNDH(ناملركز الوطين حلقوق اإل
ية من األقزام يف الكونغو  شعوب األ يات ا ية  صلوالرابطة الو ل مجلع سة اب)LINAPYCO(طن نغوتو تس؛ ومؤ ؛ )FPB(بريس 

ية  شعب يعمل من أجل ا نظمة ا منو لتل نون الرولو )PAD(م نظمة املروجني  لف؛ و ية الفكرية يف مع؛ و)RAP(ّم مللكهد ا
بال يف العامل )IPIN LTD/GTE( نيجرياي ية ساكن ا جل؛ و  ).APMM(مجع

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

نة علام ابلواثئق   WIPO/GRTKF/IC/22/INF/5 وWIPO/GRTKF/IC/22/3للجأحاطت ا
 .WIPO/GRTKF/IC/22/INF/7و

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

بهت ية وا شاري للعمل بصفهتم ا ية أسامؤمه يف اجمللس الا تا ية ا تخاب األعضاء الامث تخواقرتح الريس ا شخص ت ل ل ن نن ل س نة ئ للجم ا
سان،  :كابلزتية شارة، وحدة حقوق اإل يدة غونارا أابسوفا،  نا ت ل مسسـ به ل ية يف  شعوب األ سة األحباث وادلمع  شـمؤ صل لل س

يا، جزيرة القرم نميفريوبول، أوكرا نظمة أدمجور سـ ثل  يد عامثن أدالا،  مل؛ وا مم يد نيب مت، )ADJMOR(لسـ لسـتو، مايل؛ وا بك
بري قانوين، إدهللا أ هورية إيران خزايم رسدوي،  هران،  ية،  شؤون اخلار شؤون ادلوية القانوية، وزارة ا مجارة ا ط ج ل ن ل ل

يا، بلغاراي؛  ثقافة، صو يانوف، مدير إدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وزارة ا يد جوريج دا ية؛ وا فاإلسال م لم لسـ
يدو ي لسـا سم ا يذي،  سؤول ا نغات، ا مللكتون د نف قن مل لتي بريا، لكي تجارة، اك ية وا شؤون اخلار نة الفكرية ادلوية، وزارة ا ل ل جل

يا؛ يدة لأسرتا سونلسـ وا يني مسيث-جاكيت هود شارة، اجمللس الوطين للخال سـ،  ندا؛)MNC(مست  ك، أواتوا، 
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يد سول ماترووس، سكرتري  لسـوا يف؛أوليكماند يا،  نوب أفر هورية  ثة ادلامئة  ن، ا جبع يق ج مجل يدل تان سويون، لسـ وا ب جا سـ
ثة ادلامئةس يداد وتوابغولبعكرتري أول، ا يفين لرت سة للمجلس . جن،  ندرا غرازيويل ر يدة أ ته ا يوعني الريس ان سـ ئسـ لك ل ب ئئ ّ

شاري  .ستالا

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل6لب
يدي ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل

نة واثئق العمل وواثئق املعلومات اليت أ شت ا ُان للج هذه ادلورة يف إطق ند منلعدت  نودلبار هذا ا  وخاصة جدول األعامل، ب 
 WIPO/GRTKF/IC/22/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/22/5 وWIPO/GRTKF/IC/22/4الواثئق 

نة . WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8و سة العامة، أعدت ا يقات علهيا يف ا للجوعىل أساس هذه الواثئق وا جلل  نصلتعل
يدي" ثقايف ا بري ا تقلحامية أشاكل ا ل لتع ية العامة يف الويقة " ادمرشوع مو: ل ندة إلهيا من ا ثوفقا للوالية ا مجلع . WO/GA/40/7ملسـ

تام ادلورة يف  نص، كام جاء يف ا توقررت أن يرفع هذا ا يه 2012ل يويو 13خل نظر  ية العامة للوبو  ف، إىل ا ت ي نة لمجلع للجوفقا لوالية ا
 .WO/GA/40/7ثالواردة يف الويقة 

ند  شأن ا بقرار   :لل األعام من جدو7لب
بني قشاركة املرا م

 

نة علام ابلويقة  ثأحاطت ا شأهنا WIPO/GRTKF/IC/22/INF/10للج بوبادلت اآلراء   .ت

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل8لب
يذ  يدية والفوللكور يف  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو نفسامهة ا مللك تم تقل ث ن ل للج لم ملع

ها من ت يةخيصما  يات جدول أعامل ا منو  لتص
ياانت إىل  نة وأن ترفع هذه ا شأنه يف تقرير ا ياانت اليت أديل هبا  يع ا ند وقررت أن تدون  نة هذا ا شت ا بان للج ب ب مج ب للج لق ل ّل ُ

نعقد من  بو اليت  ية العامة للو ستا ي توبر 9 إىل 1مجلع بو لعام 2012ك أ ية العامة للو يوفقا للقرار الصادر عن ا  فامي 2010 مجلع
ية يق جدول أعامل ا ية  منتعلق بآ سـ ل لتي  .تن

ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل9لب
ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تعلق اب بةل  سائل  ثبري عن اآلراء يف  ن ل للج ت م مللكتع م ملعمق

يدية والفوللكور   لتقلا
تعلق اب بةل اليت  سائل ا للأبديت اآلراء يف ا ت يملقمل ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا ثنة احلكو ن ل مللكج يدية ملعم لتقلة واملعارف ا

 .والفوللكور
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ند  شأن ا بقرار   : من جدول األعامل11لب
تام ادلورة  ختا

نود  شأن ا نة قراراهتا  متدت ا با ب لللج  . 2012 ليويو 13 من جدول األعامل يف 9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2ع

نةواتفقت يع املداخالت خالل  عىل للج ا تفق علهيا و توي عىل نصوص هذه القرارات ا تايب  رشوع تقرير  مجإعداد  مل حي ك م
بل  ميه  نة، و قا تعم ية عىل مداخالهتم كام يه . 2012 سبمترب 30للج تا بات  نة إىل تقدمي تصو شاركون يف ا يدعى ا بو ك ي للج مل سـ

رشوع ا ية  يغة الهنا بل أن تعمم ا تقرير  رشوع ا ملمدرجة يف  ئم لص َّل ثة ق ثا نة الحقا العامتدها يف ادلورة ا لتقرير عىل أعضاء ا ل للج ل
نة رشين  للجوا  .لع

 

 ]ثهناية الويقة[


