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  تلخيص مقتضب للوثائق

  األمانةمن إعدادثيقة و

رشينو8ئق العمل ل2ورة  .أوال ثة وا ثا لعا ل  ل

تضب للو8ئق املعدة أو اجلاري إعدادها ل2ورة  .1 يص  مقفF ييل  ثة وتلخ ثا لا ية ل ية اIوية ا نة احلكو رشين  نا ل ملعللج م لع
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقل لث نة("مللك ية اIويةللجا" أو "للجا لنة احلكو ) "م

رش لك ويقة من . 2013 يناير 18 حىت ثو هزيها عىل ئق الو8ئق فضال عن أية و8هذهسـتن ية فور  جت إضا ف
 .www.wipo.int/tk املوقع

2 .Prov/23/IC/GRTKF/WIPO : ثة2ورة لمرشوع جدول أعامل ثا لا رشينل  لع وا

ناوها يف ا .2 نود املقرتح  للجتوي هذه الويقة عىل ا ت ب ث لحت  .نة ويه مطروحة علهيا الع�دهال

2/23/IC/GRTKF/WIPO :نظامت  ملاع�د بعض ا

نة اع�دها بصفة مراقب مؤقت يف  .3 بت من ا نظامت اليت  ناوين وأهداف وغا�ت ا للجيف هذه الويقة أسامء و طل مل ع ث
يةدوراهتا ب�و ل احلا  .ملقا

3/23/IC/GRTKF/WIPO :ية ية وا حمللشاركة امجلاعات األ صل تربعاتصندوق: م  ل ا

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 ال بو يف  WO/GA/32/6تس ية العامة للو ندوق وطريقة مع£، كام عدلهتا ا ي اليت حتدد أهداف ا مجلع لص
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توي عىل معلومات عن مح� مجع توشري هذه . 2010سبمترب  ندوق و شاري  ª يني أعضاء ا¬لس حتالويقة إىل  للص ت تع سث
تربعات اليت درت 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

ٍسرتد عىل حنو  .WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4ث يف الويقة ٍ موازف

4/23/IC/GRTKF/WIPO :ية ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا ثويقة موحدة  ب  مللكث

نعقدة من ّوح .5 رشين ا نة خالل دورهتا ا ملدت ا نوان2012 فرباير 22 إىل 14لعللج : بع ªقرتاحات القامئة يف نص واحد 
ية" ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا ثويقة موحدة  ب ست، وقد أعدت هذه الويقة ا"مللكث نادا إىل الو8ئق ث

WIPO/GRTKF/IC/20/4و WIPO/GRTKF/IC/20/5و WIPO/GRTKF/IC/20/6 
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/8 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/4و
 WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/11 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/10و
 .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14 وWIPO/GRTKF/IC/20/INF/13و

5/23/IC/GRTKF/WIPO :يدية املربطة هبا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا شرتكة  ية  تتو تقل ث ب م  لص

نة  .6 رشين ادورهتايف للجأحاطت ا مل ا تقدمي  2012 فرباير 22 إىل 14نعقدة من لع شأن املوارد "بعلام  شرتكة  ية  بتو م ص
يدية املربطة هبا ية واملعارف ا تالورا تقل تقدمي إعادة  إىل املؤيدين ودعت )WIPO/GRTKF/IC/20/9 Rev. يقةثالو" (لث

باªقرتاح،  نا سـإذا رأوا ذ½  ية،م ناول موضوع املوارد الورا ب� اليت  نة ا ث يف دورة ا ت تللج نادا إىل هذا القرار ا¿ي . ملق ستوا
نة،  شرتكتقدمي WIPO/GRTKF/IC/20/9 Rev ث الويقةمؤيدو أعادللجاختذته ا ية ا تو مل ا ص ثة كة ل ثا لويقة معل ل2ورة ا ل ث

رشين  .لعوا

يا ية ل2ورة  .ن8 رشينمو8ئق إعال ثة وا ثا لعا ل  ل

.Prov 1/INF/23/IC/GRTKF/WIPO :.شاركني  ملقامئة 

شاركني يف اIورة  .7 رشوع قامئة  مليوزع  مسـ نةّ رشين  ثة وا ثا للجا ل  .لعل

.REV2 /INF/23/IC/GRTKF/WIPO :تضب للو8ئق مقيص   تلخ

هاأعدت هذه الو .8 نة هبا عىل و8 تدل ا ئقيقة خارج اإلطار الرمسي  للج سـ  .لتث

3/INF/23/IC/GRTKF/WIPO : ورةIمج اÉرشينمرشوع بر ثة وا ثا لعا ل  ل

نة يف دورهتا العارشة،  .9 ند طلب ا للجنزوال  نود  معل مقرتحث هذه الويقة برÉمجتقدمع ند من  ناول لك  نا  ب حيدد ز ب لت م
نة الربÉمج مرشوع لويس . جدول األعامل هدة الريس وأعضاء ا بقى يف  نة  نظمي الفعيل لعمل ا يا، ذ½ أن ا للجإلزا ي للج ئت ع لم

نظام اIاخيل  .للوفقا 

4/INF/32/IC/GRTKF/WIPO: متدة ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ملعندوق الو حملل صل لل ي ية عن : ص ممذكرة إعال
بات اIمع تربعات و طلا  ل

نة حول  .10 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
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مترب  ثالثني مث عدلهتا يف  ية وا ثا سبا ّ ل ن هد هبا وعن اIمع .2010ل تربعات الواردة وتÕ ا ملتع وتضمن شلك خاص معلومات عن ا ل ب ت
متدة ية ا ية وا ثيل امجلاعات األ يا  ملعاملقدم حا حملل صل ملم  .ل

5/INF/23/IC/GRTKF/WIPO :ية ية وا نرب امجلاعات األ ية  حمللمذكرة إعال صل مل ختذها املدير العام وفقا اقرارات اليت ال: م
يل صتو شاريعمتا اليت اتل ª ستدها ا¬لس 

ية اليت قد  .11 تو تخذها املدير العام وفقا  متويل اليت  نة معلومات عن قرارات ا ية  صتقدم هذه املذكرة اإلعال لل س للج يسـ لم
شاري  ª لمتدها ا¬لس ست متدةيع ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ ملعندوق ا حملل صل ل رشين ص ثة وا ثا لع عىل هامش اIورة ا ل ل

 .للجنة

6/INF/23/IC/GRTKF/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 رشة األربع للج ا سابع  ثلون عن .قةلا مم ويف لك مرة يقدم 

شغاالهتم خبصوص  ية عروضا عن جتارب جامعاهتم وا ية وا نامجلاعات 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
رشين ثة وا ثا نرب يف اIورة ا ية املقرتحة  بات ا لعالرت ل ل للم لعمل  .يت

.REV7 /INF/23/IC/GRTKF/WIPO : ئة جمي شطة ا يذ أ لفتقرير عن  ننف تفق علهيا ("ت رشوط ا مليارات حول ا ل خ
نا ملشأن تقامس ا نصف والعادلب  ")ملفع ا

رشة  .13 تاسعة  عيف اIورة ا ست"ل نة  لمتا ية لمن األمانة أن تضع للجا يغة الهنا ئا شار لص ملألشطة ا ئة جمي إن لفلهيا يف ا
رشوطخيارات حول (" ية الفكرية يف ا لقضا� ا نصف والعادلمللك نافع ا شأن تقامس ا تفق علهيا  مل ا مل ب  توثابر عىل حتديهثا ")مل

نة مبعلومات عهنا يف لك دورة، وأن املطلوبحسب   ".للجتزتود ا

8/INF/23/IC/GRTKF/WIPO :ية الفكرية تعلقة  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 ثلويقةا بري ا ية الفكرية وأشاكل ا تعلقة  ية ا لرسد املصطلحات الر تع مل لسـ مللكي ئ م

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

9/INF/23/IC/GRTKF/WIPO وADD9 /INF/23/IC/GRTKF/WIPO : بو تاحة عىل موقع الو ياملصادر ا مل
يةاخلاص  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  ل

رشين ا .15 نة يف دورهتا ا لعدعت ا بو إىل إعدادألمانة للج تاحة عىل موقع الو تضاب املصادر ا ية تصف  ي ويقة إعال مل قث م
ية  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاخلاص ملعارف ا تقل ل تع لتقل ل هاهبدف دمع ل بني يف  شاركة املرا معلوتعزيز  ق  .م

 ]ثهناية الويقة[


