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يا  لأسرتا

 

توسطاخلطة الاس ية لألجل ا ملرتا  تيج

يا ليقات أسرتا  تعل

نا نظمة توازن  توى  يعة ا توسط تعطي نظرة ر ية لألجل ا يا أن اخلطة الاسرتا بعترى أسرتا للم سـ مل يج ملل بو فت يية أدوار الو
بارها موردا ّاب سن القواعد عت ية الفكرية وواكةل  ل خلدمات ا هم يف مع، وتويل اهامتماواملعايريمللك منوي ا بعد ا مل  لت بولل  .يل الو

يا  بت أسرتا لور شفافح شامل وا شاوري ا سار ا لاب ل ت ية لألجل لمل شاق اذلي أجنز إلعداد اخلطة الاسرتا يج وابلعامل ا تل
ت باملا نا ها يوجد توازان  ترب أن  سـوسط، و متع تلف آراء ادلول األعضاءنص هذه . خم بني  نصفي  تعراض ا نا ندمع الا لكام أ ل سـ ن

يدة لضامن ت ية  باره آ مفاخلطة اب ل تاجئواصل وجاهة عت بولنا يات احملددة للو توخاة والاسرتا ية ا ي الاسرتا يج مل تيج  .ت

توفر  توسط  ية لألجل ا يا أن اخلطة الاسرتا سـوترى أسرتا مل يج ية الفكرية خارطة تل مللكطريق فعاةل تضمن قدرة نظام ا
تص ية والا نولو رسيع للظروف ا تطور ا شأت عن ا تحدايت اليت  تصدي  قادلويل عىل ا ج لتك ل ل ن لل يا ل ية اليت  حنادية والاجامت ع

يا. نونعمل وبدع فهيا بة إىل أسرتا ية خاصة اب تيس أ باه إىل عدد من اجملاالت اليت  لوحنن نود أن نوجه الا سـ لنمه تك  .نت

بة و يجي األول اإىللنسـاب تهدف الاسرتا تجزأ من سري ، ل باره جزءا ال  ياري اب يا ابلرتكزي عىل اإلطار ا يترحب أسرتا ت ملع عل
تعدد األطرافمللكنظام ا نظمة ليك تدمع ادلول األعضاء يف دراسة احلاجة . ملية الفكرية ا يح هذا الرتكزي الفرصة أمام ا ملو يت

تاكمل، كام أن تصاد معريف عاملي  ية إىل ا نة وا مالرا ق بل نظام قادراملسـتقه تغرياتله يضمن أن يكون هذا ا بة ا ل عىل موا  .ك

يا إىل  شري أسرتا ياق  لويف هذا ا ت هد نقصاأن العقدلسـ يذ ش املايض  تقدم احملرز يف  تنف يف ا شأن وضع ل بو  بجدول أعامل الو ي
شأن العديد من اجملاالتالقواعد واملعايري توصل إىل اتفاق  ب، ومل تكن ادلول األعضاء قادرة عىل ا تاجئوحنن نرحب . ل  لناب

ية اليت أحرزت مؤخرا ية ابملوارباإلجيا ية ادلوية ا نة احلكو ياق ا ن يف  ل للج ملعسـ يدية والفوللكور م ية واملعارف ا تقلد الورا لث
تجارية، لكن حيدو ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لوا ن يق تقدم يدا األمل يف أن تعمل ادلول األعضاء انملعللج لتحق يف يد 

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملأعامل  يف مشابه نة ادلامئة ا ية بقانون الرباءات وا نة ادلامئة ا نا للج ن ملعللج  .اورةملع

بة إىل  ثالثلنسـواب يجي ا هدف الاسرتا لا ت يا ابإلقرار ابحل، ل بدلان األقل منوالترحب أسرتا ية للاجات اخلاصة  نا بدلان ا م وا ل ل
بدلان تقةل لوا تصاد احلرملنا نوع . ق إىل الا توسطة احلجم، تتو ية الفكرية الصغرية وا ياجات ماكتب ا ملا مللكت  املقاربة قدمتسـوح
ي بعةلتفضيلا باامة دعملت ا نا سـ  سامه  إىل م نظام وتطورهبأقىص تتطوير قدرات هذه املاكتب ليك  ية يف سري ا لفعا  .ل

بة إىل و سادسلنسـاب يجي ا هدف الاسرتا لا ت تعاون ادلويل ل ناء ا بو بدور رايدي يف  يا اضطالع الو ل، تؤيد أسرتا ب ي ل
ية الفكرية شأن قضااي ا يجي  مللكالاسرتا ب  . ت

يا الزتاما يةتنفيذ وتعممي با  صارملوتلزتم أسرتا شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب ية لألجل وحنن نرى أن اخلطة الاسرت. لتي تيجا
با نا توسط تقر إقرارا  سـا بارها مورممل بو اب ّ برضورة إجياد توازن بني أدوار الو ت سن داعي ية الفكرية وواكةل  ل خلدمات ا مللك

منوي ا بعد ا لتالقواعد واملعايري، مع إيالء الاهامتم الواجب  هامللل  .معلهم يف 

باع  ية ا شدد عىل أ توحنن  مه تحفظمقاربةن يهتا، مبا يف ذكل رضورة املوازنة بني ةم  بو ومزيا يع جماالت برانمج الو ن يف  ي مج
بات عىل اخلدمات  ية الفكريةاآليت الفعيل واإليرادلطلا ية  بو العا للملك من نظم الو مل ية . ي مهوشري يف هذا الصدد إىل األ ن

ية اليت نولهي نظمة سـاألسا شأن الرباءات  مبا فهيا –ملا إىل مواصةل إصالح خدمات ا تعاون  بخدمات معاهدة ا  ليك –ل
ياجات مودعي ا تاجئ تليب ا يق  تتكون قادرة عىل  حن هات األخرى، حتق جلبات واملاكتب وا بقى الاألمر لطل ترضوري لضامن أن 

بو يف  تهل  املركزي املاكنيخدمات الو ية الفكرحتاذلي  بومللكيف إطار ا توجه . يية ادلويل ومتويل الو لوحنن نرى أن ا
يجي املقرتح يف هذه اخلطة يوازن عىل  بوحنو تالاسرتا يناسب بني هذه اجلوانب من معل الو  .م



A/48/26 

Annex I 

3 

بأ  بو ال ميكهنا أن  تصاد العاملي، مما يعين أن الو هش لال تحدي اذلي يطرحه الاتعاش ا بان ا يا يف ا نوتأخذ أسرتا ق تتل ي ن ل سـ حلل
ثقةبإيرادها يمي األولوايت عىل األجل القصري وحتديد اجملاالت اليت ميكن فهيا توفري .ب  متةل  يه حنن نعي الرضورة ا لتق و حمل عل

يف تاك لا سأةل من خاال . ل شأن هذه ا مثرة واملرتكزة اليت دارت بني ادلول األعضاء  شة ا نا ملوحنن نرحب اب ب ق  مسار وضعململ
ية العادية  .نالربانمج واملزيا
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 بنغالديش

يةلبعا نغالديش ا هورية  بثة ادلامئة  لشعب  مجل
يف  جنيف 

نغالديش عىل خطة ال بيق مقدم من وفد  توسطتعل ية لألجل ا بو الاسرتا ملو يج  2015 - 2010 تي

 

نغالديش لك تقدير  شاوري اذلي أجرته بتكن  تسار ا توسطلللم ية لألجل ا ملاألمانة إلعداد اخلطة الاسرتا  .تيج

بانألهنا مانة وحنن نود أن نعرب عن تقديران لأل شواغل اليت تقلق حلسـأخذت يف ا تحدايت وا ل ا بدلان األقلل ،  منوالا
هدفني الاس وال ثالثلسـامي حتت ا ثاين وا يني ا لرتا ل شطة ونظرا. تيج يع أ ية أدرج يف  شأن ا بو  ن ألن جدول أعامل الو مج من ب لتي

ياجات  توقع أن تؤخذ ا نظمة، مفن ا تا مل بدلان األقلحمل تحدايت اليت  منوالا هالوا يع هج توا بان يف  شلك مزتايد يف ا مج  سـ حلب
شطهتا بو وأ نبرامج الو يه يود الوفد أن . ي شواغل يف تنعكس علو تحدايت وا لهذه ا  لإلقرار ونظرا.  املدير العام"مقدمة"ل
ية، تواجه  بدلان األقلملجبانب العا مترار حتدايت منوا لا نة سـاب ية الفكرية من أجل تعزيز الايفمعي  بتاكر مللك رمس دور ا

تصاداهتا ية يف ا منو وا قوا لتمن سوبة بدقة ومطوعة . ل تحدايت إجياد حلول  تلزم هذه ا حمو ل ية نظرا ألنستسـ بدلان األقللب غا  لا
سجل حول العامل  منوا يعيف زايدة تال تزال  منو من خالل زايدة ا لتصنوترية ا  .ل

ي شأن ا بو  تعريف جدول أعامل الو منويؤيد الوفد الاقرتاح املقدم  ب ي ية لتب تيجة عىل أنه إطار مرجعي شامل للخطة الاسرتا
توسط ية و. مللألجل ا شأن ا بو  ياين اذلي يوحض الصالت بني جدول أعامل الو ياق يعد الرمس ا منويف هذا ا ب ي ب لتسـ ل أهداف ل

يدا ية  بو الاسرتا مفالو يج نظمة . عىل وجه اخلصوص تي ية هو تطور ابرز يف اترخي ا شأن ا بو  ملوجدول أعامل الو من ب اليت لتي
توسطحتسـت ية لألجل ا ثل اخلطة الاسرتا تقدير الواجب يف ويقة هممة  ملق ا يج ث تل بو يوشري . م شأن يإعالن الو بالوزاري 

بدلان األقل منوا نة لا ية و2009لسـ  شأن ا بو  من إشارة خاصة إىل جدول أعامل الو ب نظمة دلمع يلتي بدلان ملرمس الطريق أمام ا لا
ياساهتا ويك تطول  منوااألقل بنر  ية الفكريةسـ ية يف جمال ا مللكيهتا ا شأن وال تزال . لتحت رش نقاط  بخطة العمل املكونة من  ع

بدلان األقل منوا بو إىل يه خمطط تصممي لا بدلان األقلي خدمات ادلمع اليت تقدهما الو توسط  منوالا  .ملعىل األجلني القصري وا

يقات العامة تقدمي بعض ا تمن هذه الفرصة  تعلويود الوفد أن  ل ية الواردة ليغ تيج يف هذا الصدد عىل بعض األهداف الاسرتا
توسط، ويه ية لألجل ا مليف اخلطة الاسرتا  :تيج

 

هدف يجي األوللا ية الفكرية: ت الاسرتا شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم ل ّ 

هو أمر حامس ية الفكرية  شأن ا نصف  توازن و لإمنا وضع إطار قانوين دويل  مللك م بدلان األقل  لضامن أن تكون دلىبم   منوالا
بح  بةتصالقدرة عىل أن  ية الفكرية ادلويلحصا يقة يف نظام ا مللك مصاحل  بدلان األقل منوا. حق متس ا لو سـتدام مل ادلمع اسـتل

سريا بو  يوامللموس من الو شاركهتا الاكمةل والفعاةل تي ية الفكرية عىل ايف وضعمل  شأن ا لصع القواعد واملعايري  . يد ادلويلمللكب
بغي  يجي لينو هدف الاسرتا توسط حتت هذا ا توىخ إبراهما عىل األجل ا تالتفاقات ادلوية اليت من ا مل مل متر يف لل أن تسـأن 

ناءات واامن أحاكمضت تعلق ابملرونة والا لت  سـتث بدلان األقل منوات ليدات لصاحل ا منويةقي هودها ا لت مبا يدفع  .  إىل األمامجب
تعني أن تكون ادلراسات ية يو بو ولتقن ا ية وقامئة عىل القرائن ياليت جترهيا الو توازنة وموضو ية  عاليت توفر املعلومات األسا مسـ

يقة  شائعة وادل تلفة ا تحدايت ا قليك تعكس ا ل خمل بدلان األقل منوال ها ا لاليت توا العريضة وعادة ما قد يؤدي عرض اخلطوط . هج
بدلان األقل منوا يق إىلللوضع ا ية، ومثحتق  تاجئ  سـ  بار أكرث فأكرثة رضورة عكن بقي يُوجيب أن . عتألخذ هذا األمر يف الا

ياساتلالقواعد واملعايري ادلوية أساساوضع  بدلان احلامس ليك توامئ العامةلسـ عىل حزي ا ياساهتل هذه ا ية سـ  مللكا يف جمال ا
يات احلد الفكرية دعام ية دلهيامن تيج السرتا ية الو نالفقر وا طمن بدلان. لت يد ا لو وجه اخلصوص من  عىل  األقل منواستسـتف

باع  تقامقاربةتا ئ ا توسطة دلهيا وأن يةن رشاكت الصغرية وا ية الفكرية هذه اليت ميكن أن تعزز منو ا تخدام أدوات ا مل يف ا ل مللكسـ
يةإضفاءتساعد عىل  تجاهتا وخدماهتا األ تصادية وجتارية عىل  مية ا صل  من ق ية د. ق شديد عىل أ مهوال ميكن املغاالة يف ا مع لت

نا ياجات وا ملتكوين الكفاءات القامئة عىل الا بدلان األقل منواحت لبة دلى ا ياقسـ  .لسـ يف هذا ا
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ثاين يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية الفكرية من الطراز األول: ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  مل

تحدة  تخصصة من واكالت األمم ا بارها واكةل  بو اب ملإن الو ت مي بدلان األقل منواملد خلدمات اّفإهنا أول مورع للية الفكرية  . لك
متر مدى اخلدمات اليت تقدهم بدلان األقل منواسيسـويف الواقع  بو إىل ا لا الو نجاح يف أن وتأثريها  ي ياس الرييس  ليكوان ا ئ ملق

بغي أن تواصل. هذه اخلدمات سني جودة اخلدمات اليت تقدهما إىل زابئهنا يف العامل،  نظمة عىل  ينويف حني تركز ا حت  مل
شاركة يف تصممي خدماهتا  بدلومواءمهتا ملا تفعني من ا للصاحل ا ياق يؤيد الوفد األهداف . ان األقل منواملن لسـويف هذا ا

ية األربعة احملددة يف هدفئيسـالر يات هذا ا ل اسرتا يا. تيج نجزات خوتو يق إىل ترمجة هذه األهداف إىل  سـامي  ية، والحقم
هم تطوير خدللبدلان األقل منوا شاركة أحصاب املصاحل العديدينمل، مفن ا تكرة من خالل  ممات  بو األخرية . مب بادرات الو يو م

شأن  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر وبرانمج ا ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا ثل ا بإلدراج خدمات  مل ل ب من لتل م
بدلان األقل منواال ية إمنا يه تطورات يرحلرباءات لصاحل ا نا بدلان ا م وغريها من ا ل توجهل ومن . لب هبا الوفد يف هذا ا

ثل ركن ا تجات وخدمات مواءمة يف إطار خدمات  تاكر  مالرضوري مواصةل ا ن  نلرباءات جلعل الاتفاع هبا جذاابمب
بدلان األقل منواللمنتفعني  متلني من ا لا بو أ. حمل بدلان األقل منوا ن تودل يف الواقع زخاميومن شأن وجاهة خدمات الو ل يدفع ا

نض ية الفكرية ادلوية م إىلتإىل أن  ل صكوك ا يجيمللك هدف الاسرتا تاملذكورة حتت هذا ا شورة. ل ند ا بغي أن  ملو ت سن  تي
بدلان األقل منوا ياساتلاملقدمة إىل ا شأن ا سـ  ية الفكرية ادلوية إىل  العامةلب تلف صكوك ا يث الانضامم إىل  ل من  مللكخم ح

يف هذا الانضامم  تاك ليل سلمي وطويل األجل  ل بدلان األقل منوا. بل أرابحهمقايف حتل تعني عىل ا لو تخذ قرار الانضامم ي ت أن 
تجابة  ية، ويس ابلرضورة اك ياسات ا باراهتا اخلاصة  ية الفكرية ادلوية يف إطار ا سـإىل أي صك من صكوك ا من سـ ت لل لتمللك ب ع

ية الفكرية تان. مللكملصاحل أحصاب حقوق ا بو أن تواصل ادلعوة إىل اإلبقاء عىل  بغي للو مو ين سري نفاذ ة املكل العامي لتي 
بدلان األقل منوا ية إىللا يا العا نولو مل املعارف وا ج  .لتك

 

ثالث يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية: ل يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب ن لته ب سمللك  تس

بدلان األقل منوا توسطلترى ا ية لألجل ا يجي من اخلطة الاسرتا هدف الاسرتا ها بلوغ هذا ا هم  مل أن من ا يج تت ل ل شلك مل ب 
رسيع منويةلتملموس  يقا. لت وترية هجودها ا هذا الغرض من حتقو ية الرضوريل  شأن الاتفاع اب توازن  نظور  باع  مللك ا م نم ب ت

بارها غاية يف حد ذاهتا. الفكرية تاكر واإلبداع ال اب تعزيز الا بارها أداة  ية الفكرية اب بغي الهنوض اب تو ب ل عت ع مللك بغي . ين يه  ينو عل
ياس ساق ا سـسأةل ا ت ها  العامةاتلمل يا ية الفكرية يف  ساعد عىل وضع ا يجي أن  هدف الاسرتا ناوها هذا ا ق اليت  مللك ل ل سـت ت ت ي

ية ياسات ا يح بني  منا سـ بدلان األقل منوالتلصح ية دلى ا ل الو بغي أن . طن ية اليوجهينو مللك الرتكزي عىل الاتفاع اب فكرية يف ن
بدلان األقل منوا بدلان عىل تطولهذه ا ساعدة هذه ا ل إىل  ية من م ية واخلار ها ادلا تجات وخدمات جديدة ألسوا جير  خلق من

نفاذ إلهيا تاكر فهيا وا لخالل زايدة الا ية إلدراج . ب ية لأل يق األهداف اإلمنا ية الفكرية إحدى أدوات  بار ا بغي ا لفو حتق مللك ئن عت ي
ية ياسات ا ية الفكرية يف  منحامية ا لتسـ بدلان األقل منوامللك ية دلى ا ل الو نا أيضاومن احلامس. طن باع ه   قامئة مقارابتت ضامن ا

ياجات  بدلان األقل منواحتعىل الا يع نطاق برامج .  يف تكوين الكفاءاتلومالمئة دلمع ا بو أن تواصل تو بغي للو سـو ي ين
ية الفكرية وإنفاذها  تخطى جماالت تكوين الكفاءات وحامية ا ية اليت تقدهما  ساعدة ا مللكا ي ن لمل نصب الرتكزي علهيا لتق ياليت 

بدلان األقل منواقليدايت ساعد ا ل، وأن  ية وضع القواعد واملعايري ويف ت شاركة ملموسة يف  شارك  معل عىل تطوير كفاءهتا  م لت
ية نا ئاملفاوضات ا بو. لث ية الو نظر أاكد يوقد  مي تخصصة  يفت  لبدلان األقل منوالاخلاصة حتياجات اول الاتتنم تقدمي دورات 

رشية بتطوير املوارد ا بغي كذكل. لل ية أن ينو بو اخلاصة ابملاكتب اخلار ياسات الو ج  ي يع تراعيلسـ ثىل اليت  تط الطريقة ا تسـمل
ية ا ها هذه املاكتب  حمن خال تلب بدلان األقل منوال لياجات ومصاحل ا تلفةت  .خمل يف األقالمي ا

 

يجي الرابع هدف الاسرتا تا ية الفكرية وتطويرها: ل ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت تحسـ لن لب  ت

ي بدلان األقل منوالبتعاين غا ساعدة لة ا ساعدها  ية الفكرية اليت ميكن أن  بة  نا ية ا ية ا م من نقص مزمن يف ا ت سـ مل للملكت لتحن لب
ية الفكرية العاملي ية الفكرية ا إمنو. مللكفعاةل عىل الاندماج يف نظام ا سب يف الوقت الراهن يف حتديث ا مللكالزمخ ا ملكت
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بدلان األقل منو تهتا يف العديد من ا لوأ هلا مت تصدي  ية يف ا لهو خطوة إجيا ل نظر . ا الوضعذب بو أن  بغي للو تو ي عىل األجل ين
توسط  شطهتا يف هذا الصددملا يري يف ثقافة الع. نيف متديد نطاق أ نطوي عىل  تحديث أن  تغومن شأن هذا ا ي ية ل لبمل يف غا

بدلان األقل منوا ته األوىللا تلفة يف مر يل  تعرض عىل األرحج إىل عرا حل، وأن  خم بة يف تساعدومع ذكل قد . قي ملكتسـ اخلربة ا
يدة عىل ظرف معني  يات  مفرمس اسرتا يب . يف ظروف أخرىتيج تعني أال  يغو سفر عني تة وحدها لن  ت األذهان أن األ مت

يان األول حتقيق عن  هدفان الاسرتا ناوها ا ية األخرى اليت  ية الر تاجئ املرجوة من دون مراعاة القضااي ا يجا سـ ملهنج تن ي لل ل يت ئ
 .ثالث عىل وجه اخلصوصلوا

 

سادس يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية الفكرية: ل تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا  ل

يايفتشلك القضااي احملددة  نا يجي حتداي  هدف الاسرتا م هذا ا تل بدلان األقل منوا أمامت ومن الرضوري مع . لم العديد من ا
نة تعزذكل اإلقرار يد والقر شالك ا ص بأن  تقل ئةلم نفاذعدم من بيز  نة من خالل . ل ا يد والقر ييت ا ناول  صوال ميكن  تقل قض لت

شالك سفر عن هذه ا نة اليت  تعامل مع القضااي الاك ية الفكرية وحدها من دون ا ملتعزيز زايدة احرتام ا ت مل ينبغي و. مللك
بدلان األقل منوا سامح  للا يايس ليك ال تل شالك بأن حتفظ حزيها ا تصدي إىل هذه ا ناء ا سـ أ مل ل ية لث ناعاهتا ا منو  حمللرض  ص ب

ية الفكرية بو أن تواصل تقدمي. مللكبداعي املغاالة يف حامية ا بغي للو يو بدلان األقل منواين شأن ل اإلرشاد إىل ا أطر ب 
يح يف هذا الصدد توازن ا ساعدها عىل إجياد ا بة اليت  نا ية ا ياسات العامة واألطر ا لصحا ل ت سـ مل مي لتنظسـ بو . ل بغي للو يو ين

بدلان كذكل أن تقدم  ياسات العامة إىل ا سلمي يف جمال ا لاإلرشاد ا سـ تخطى األقل منوالل يث الوفاء اباللزتامات اليت  ت من  ح
تعددة األطراف ية وا نا تجارة احلرة ا ملاتفاق تربس، وخاصة اتفاقات ا ئ ث لل  .ي

 

سابع يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية: ل ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ  مللك

تفق ا ية حتت هذه األهداف، فإنه يرى أن ييف حني  يجة الاسرتا ته ا نطاق اذلي ا يجلوفد عىل الزمخ الواسع ا تل ت نب لس كت
ية الفكرية وقضااي  تفاعل بني ا ناول ا تحدة الرائدة يف  ها بني واكالت األمم ا ها أن تضع  بغي  بو  مللكالو س ل لن ت مل نفي ياسات ي لسـا

ية شارك يف إدراجونظرا. ملالعامة العا بو  ت ألن الو شطهتا، فإن ي يع أ ية يف  ن بعد ا مج ية مساهامتلتمن تيس أ تأ  نظمة ال  مه ا تكمل تف
شطة وضع القواعد واملعايري ية وأ ياسات العامة العا شأن ا نقاشات ادلائرة  نخاصة يف ا مل سـ ب تعني حتديد قضااي . لل يومع ذكل 

ية هذه يف  ياسات العامة العا ملا تمسار يقودهلسـ ية دمع طابع األمم ا مل األعضاء  نظمةتكتسـحدة اذلي بغ يكون من . مليه ا سـو
هم جدا بدلان األقل منوا أن ملا لبقى ا نقاشات ت ية الفكرية ليك جتعل ا شأن قضااي ا شاركة يف هذا اخلطاب العاملي  ل  ب مللكم

بة إلهيا تعلق. لنسـادلائرة وجهية اب هامات يف يوفامي  ياسات العامةسابإل تج،لسـ ا بو أن تركز عىل ادلراسات ا بغي للو ل  ي ية ين يبر
ساعد ية اليت ميكن أن  تح توا يل ية امللحة وا عىللل ية لعدد من القضااي العا مل إجياد حلول  ئة، والمعل شـنا ياق  ل سـسـامي يف 

بدلان األقل من بو أن تطور جسال. والا بغي للو يو يص اليت ين يق ومناذج الرت تاكرات القابةل  خ ألفضل املامرسات والا ب للتطب
ها يف ظ نة يف انقلميكن   .لبدلان األقل منوامعيروف 

تحضري ملؤمتر األمم  ناء ا بو أ تني من الو شاركة فعا سامهة و تطلع الوفد إىل  تام  لويف ا ث ي ل م م ي بدلان األقل منواخل شأن ا تحدة  لا ب  مل
نة  بول2011سـاملزمع عقده يف  تعدة ل. سطن يف إ سـونغالديش ال تزال  بو وسائر الوفود يدامب  يف يد يف هذه يلعمل مع الو

ية  .لعملا

مترب 27يف، جن  2010سب 

*** 
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 بلجياك

توسط ية لألجل ا ية عن اخلطة الاسرتا ملمالحظات  يج  تخط

توسط، ويه أداة  ية لألجل ا بو الاسرتا تعلقة خبطة الو بادرته ا شكر إىل املدير العام عىل  ياك اب ملتوجه وفد  يج ي مل ل بلج تي م
يع ادلول األ نفع عىل  مجإرشادية هممة تعود اب بول ياويه تض. يعضاء يف الو يا عا ملع إطارا اسرتا توىخ إرشاد إعداد تيج ثويقة ي 

ية للفرتتني   .2015-2014 و2013-2012نالربانمج واملزيا

تاجئتنفيذ إطار حنو وتعد هذه اخلطة خطوة هممة  تاجئ املوضوعة للك هدف ستو. لناإلدارة القامئة عىل ا لنسمح مؤرشات ا
تقدم احمل ياس ا بو  يجي لدلول األعضاء والو لاسرتا ي يق هذه األهدافبقت  .حتقرز يف 

شاوري شفافوقد أعدت هذه اخلطة يف إطار  تسار  هر مايو م نذ  ش بني ادلول األعضاء  سار ومضن. 2010م مل هذا ا
شامل تولاحلي وا تاجئ عادةل و يق  م  يدا اكمالنحتق  . يازنة، وهو أمر يؤيده وفدي تأ

سم مبا يكفي من املرونة وأخريا تطويعتت يرحب وفدي بأن هذه األداة  ية  للوالقا ية ليك ميكن إجراء . بل سـوهذه املرونة أسا
ياتطويعادة إع تضاء، متا سب الا شـ،  ية الفكرية قح ية يف إطار نظام ا ثقا ية وا تصادية والاجامت تطورات الا مللك مع ا ف لق ع ل

نظمة شطة ا ملوأ  .ن

شار العام  ملستا

 ديربولجريوم 
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 كندا
 

توسط ية لألجل ا بو الاسرتا ملخطة الو يج  تي

نداتعليق  كات 

 2010سبمترب 
 

يان  لبا

ندا  سار اذلي أسفركتؤيد  ية لألجلملا توسط وترى أنه تيج عن إعداد اخلطة الاسرتا ي ا تضمن العديد من اجلوانب مل
ية بو، يف . باإلجيا تخدهما ادلول األعضاء، واملديرون اآلخرون يف الو ية أداة هممة  ندا هذه اخلطة الاسرتا ترب  يو سـ يج ك تتع ت
يح. اإلدارة شاركة مع ادلول األعضاء، وتضمن أن تتو بو غاايهتاحتقق مل هذه األداة عىل وجه اخلصوص ا  .يالو

ية ومجموعة من األهداف  ندا رضورة وضع غاايت اسرتا يجوتؤيد  يس تك ية ومقا تاجئ الاسرتا يوقامئة حمددة من ا يج تن ل
توسطومؤرشات لألداء نظمي اإلدارة . مل عىل األجل ا ية جتاه  توهذه خطوة ر تاجئئيسـ  .لنالقامئة عىل ا

هم يف  شاركة ادلول األعضاء  نجز إىل اآلن إجيايب وأن  ندا كذكل أن العمل ا ستسوترى  م مل  اخلطة رمس مالمحك
نجاح ية  تاجئ الاسرتا تضمن أن حتقق هذه اخلطة ا توسط و ية لألجل ا بالاسرتا يج ن سـ مل تيج ل  .ت

 
يقات  لتعلا

يجي الوارد يف ويقة ال ندا اإلطار الاسرتا ثتؤيد  ت نة ك نقحة  ية ا سـربانمج واملزيا مل ية للفرتة 2009لن ن ويف ويقة الربانمج واملزيا ث
2010-2011. 

شودة يق األهداف ا توسط ألهنا خطوة رضورية حنو  ية لألجل ا ندا خطة املدير العام الاسرتا نوتؤيد  مل يج ملك حتق وعن . ت
شرتكة توى للقضااي املطروحةمطريق تطوير رؤية  يعة ا ملسـ ر نظمف تقدم ا مل  نجاحست يجي . بة  يط الاسرتا يضمن ا تو تخط لسـ

ئة ا تواصل يف ا تغري ا يف مع ا ها اب سمح  بو عىل األولوايت، وأن تكون يف وضع  يأن تركز الو تك لبل مل ل ي حمليطة هبا مع مرور لي
بو من جناحات، وفضال. الوقت ياس ما حتققه الو برية عىل  ساعدة  تاجئ بوضوح  ساعد حتديد األهداف وا ي عن ذكل  ك م ن قي ل س

هماأل سني اختاذ القرارات القامئة عىل الوقائع سيسمر اذلي  يةإجرايف  حتيف  تويق جبودة عا لء ادلراسات وا ث  .ل

توا توسط  ية لألجل ا ندا أن اخلطة الاسرتا موترى  مل يج ية العظمى من اتك  .دلول األعضاءلبزنة وتعكس آراء الغا

بو  يات احملددة لضامن أن تظل أنظمة الو ندا الاسرتا يوتؤيد  يج تفعني هبا من خالل تقدمي تك يار األول  نيه أنظمة ا للمخل
تفعني مية لصاحل ا يف  تلكفة  سورة ا نخدمات جذابة و تض ل ملي ق تعاون . م متديد خدمات معاهدة ا بذوةل  هود ا ندا ا لوتؤيد  مل لك جل

ية يهتا عا ملشأن الرباءات ليك تكون  تغط يق هذا الغرض، وإلذاكء الوعي ب سوق  لتحق، وتعزيز األحباث يف ا ل خبدمات ل
بعة،  يط اإلجراءات ا بو، و تالو سـ ملي مية عىل خدماهتاوإلضفاءلتب ناسب يف جتديد الاتفاع . ق  تامثر ا ندا كذكل الا نوتؤيد  مل سك

يع نطاقهخبد بو وتو سـمات الو يا. ي يا املعلومات خوتو نولو شأن  يات واحضة  ندا إرساء اسرتا نظام تؤيد  ج إىل تعزيز ا تك ب يج ك تل
تلفة من  يا خمتقوم عىل مراحل  نولو ية  ية ا جتطوير ا تك لن لتحت شاركة املعلومات وخدماهتا يف لك جمال، لب مكام تؤيد زايدة 

بدل بدلان األقل منولا ية وا نا لان ا بدلان امل تقةلل وا نافع اليت توفرهاملنا تلف اخلدمات ويف ا تصاد احلر يف  مل إىل الا خم  .ق

يب إىل ية  يق جدول أعامل ا بة  شاء  ندا إ تجوتؤيد  من سـ شع ن سـك لتن لت بات املزتايدة من ادلول األعضاء عىل ت  إدراجلطل ا
ية  مننرص ا ثل وجه لتع بومعىل أ شطة الو ييف أ يق ومناذج . ن ية ا شأن آ ندا توافق اآلراء بني ادلول األعضاء  سـوتؤيد  ل ب لتنك

ية و يات جدول أعامل ا يذ تو يمي  منرصد و لتص نف شأنهتتق تقارير  بإعداد ا تقد. ل هم إتعو ندا أن ذكل األمر  س  سيس برياك  يف كهاما 
ية تعلقة جبدول أعامل ا بادرات واألشطة ا سني إدارة العديد من ا تاجئ ويف  نظمة تقوم عىل ا بو  بح الو منأن  مل ن مل حت ن ي لتتص ل  .م

ندا ترى و يان إجيايب، فإن  توسط يه  ية لألجل ا كعىل الرمغ من أن اخلطة الاسرتا ب مل  تعديالت أن من املمكن إدخالتيج
 . ثويقهتاعىل 
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 شـييل

 

ييلتع شـيقات من   ل

توسط  ية لألجل ا بو الاسرتا ملخطة الو يج  2015-2010تي

 

 مقدمة .والأ

توسط، فإن  • ية لألجل ا ملكام ذكر يف مقدمة اخلطة الاسرتا ند 30تيج تصادي يف العامل  ناجت الا ت يف املائة من ا يسق ل
ناعة املعارف وا يوم إىل  لتا ص يا اليتل جنولو يه ك يهتا تزداد، و تأ أ عل ال  مه تتف يةإرشاكتزايد  أيفال  ية يف هذه ا نا بدلان ا لعمل ا ل  مل

ية  .مهيزداد أ

ية املقرت • ياق تأيت اخلطة الاسرتا يجويف هذا ا تسـ بو يف وقت ل ثل  للغايةمناسبيحة من املدير العام للو مت، نظرا ألهنا 
ية الفكريةبذل  جمهودا ملموسا ية من خالل ا ية إىل ا بارها دا نظمة اب مللكتعزيز ا من ع ت مل لتل  .ع

بو يف الوقت ينبو • هام اليت تضطلع هبا الو شطة وا يغي لألهداف املذكورة أن تذهب إىل ما هو أبعد من تعزيز األ ملن
هاالراهن عن طريق  ياجايعتطو هاما فعاالحت مع ا هم إ ست ادلول األعضاء ليك  يتس ة هذه ادلول، دون اإلرضار مبا ذكر تمن يف 

 .أعاله

ية الفكرية  • ثل إدارة ا ترب جوانب  مللكو م يةتع تاكر ومن مث ا ية يف تعزيز الا ها عوامل ر منوتعزيزها ومتو ب لتسـ ئي ومن . يل
ية كذكل مناذج العقود واملفاوضات  يا معومائيسـبني العوامل الر نولو جونقل املعارف وا بغي إدراج هذه . لتك تايل  ينواب ل

نظمة يع لرتشد الغاايت العامة  للماملوا  .ض

 

يا تيقات عىل بعض األهداف الاسرتا .ناث  يجيةتعل

ثاين • يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية الفكرية من الطراز األول: ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  مل

بارها املور بو أن تعزز العمل اذلي تضطلع به اب ّجيب عىل الو ت يث ما تقدمه يف عي ية الفكرية من  حد الرييس خلدمات ا مللك ئ
يارات جديدة خلد بل وأيضا،الوقت الراهن شاف  خ عن طريق ا يا وتقامس سـتك نولو تاكر ونقل ا يح تعزيز الا جمات  تك لت ب ت

يةلدلىوهذه جوانب . املعارف ية معرفة  نا بدلان ا قل ا ل مية عىل األصول  هبا جدامل ثال إضفاء  يل ا تضمن عىل  ق، ويه  مل سبت
يص   . يف مناذج األعاملنيلادلويواملراجعة خغري املادية والرت

يح تك: الاقرتاح يع اخلدمات اليت  تتحتديد  تاكرات واملعارفبدأ ابمي لك مرحةل يتقوين الكفاءات ومج بتحداث الا  وانهتاء.سـ
هاب يقسو  .ت

 

ثالث • يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية: ل يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب ن لته ب سمللك  تس

بو  سعى الو هدف،  تعلق هبذا ا يفامي  ت بدلان إىللي ساعدة ا ل  ية الفكرية نعىل الاتفاعم نظام ا شلك فعال  بغ  ب يق مللكب حتقية 
عيهتا الاجامت تصاديةتمن ية والا ثقا قية وا ف ية عىل حد سواءمف ذلكل. ل رشية واملؤ بدلان ا سـن الرضوري تكوين كفاءات ا ب سل  .ل

يا ية الفكرية خولكن تو سلمي اب يق الاتفاع ا مللك إىل  لحتق شاركة، ن يع األطراف الفاعةل ا ملمفن الرضوري تدريب   أيمج
تكر بدعيملبا ية،  واجلامعات نيملن وا نا عواحلكومات وادلوائر ا ية الفكرية عىل لص مللكمزااي الاتفاع اب  .ت املربطة هبادواتواألن

سعي: الاقرتاح بو مرجعالا سقة بني ل ي إىل جعل الو ها هجة  ية الفكرية، و ية يف جمال ا نياسات العامة واملؤ سـ مسـ جعل مللك س ل
شاركة  ملتلف األطراف ا بدعني(خم تكري-ملأي تعمل كرابط بني ا ية واحلكوماتملبا نا عن وادلوائر ا يام ). لص  هبذا األمرللقو
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هات الفاعةل وثقافاهتا ليك تقدم  يات اخلاصة اب سا هم ا ية اليت  بو اإل شارك ماكتب الو جليكون من الرضوري أن  سـتف حل مي ي ت تسـ قل
يفة أو مطوعةاقرتاحات ية أو  مك   . يف هذا الصددفعل

 

يجي الرابع • هدف الاسرتا تا ي: ل ية ا تيق ا تحسـ لن لبن ية الفكرية وتطويرهات ية  للملكة العا  مل

بدلياسع ية دلى ا ية ا ل إىل تعزيز ا لتحت بدلان األقل منوالبن ية وا نا لان ا تصاد احلر، مفن املقرتح أن مل تقةل إىل الا بدلان ا ق وا ن ملل
تعاون ادلويل  ية الفكريةلليعزز ا ياانت إىل نظام ا ية وتدفق ا ية ا مللكسن ا بن ت ليح لتح شاء ،لب يانوإ نصات ب قواعد  ية و مانت عا مل

ية شاركة ا ية لزايدة ا نشاركة الطو مل ع  .لتقللم

نافع  تقاء ا يح ا ترب أداة هممة، مع تعزيز اخلدمات املمكةل اليت  يا املعلومات اليت  نولو تضافر تعزيز نظم  ملوجيب أن  سـ تع تي ج تتك
نظم واخلدمات ية من هذه ا لا  .حلقيق

ياانت : الاقرتاح شاء قواعد  ببغي إ ن رسحتسن أدوات اين تعاون و يبحث وا ل نح الرباءات بني تل يات  م  املاكتب، بل وتعزز معل
سب لك أيضا ها  يات اليت ميكن  يص الرب ياانت تر ياانت الرباءات أو قواعد  ثل قواعد  ية الفكرية،  سويق ا ح  جم ب ب مجعت خ م مللك

ية الفكرية ياق ا تكامل األعامل يف  تايل مناذج ا رس اب مللكإقلمي مبا  سـ سـ ل  .ويعززها يي

 

هدف  • ثامنلا يجي ا لالاسرتا يع أحصاب املصاحل: ت بو وادلول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي هدف مل ل؛ وا
تاسع يجي ا لالاسرتا ها: ت يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل  ب

يق األهداف العامة اليت حددهتا ا هدفني إىل  حتقيريم الك ا يق سعياولكن ملنظمة، ل ية  األمرهذاحتق إىل  من الرضوري ل بفعا
ياجات ادلول األعضاء ومعرفهتا  حتهم ا ناسبعىل حنو اكمل وف  .مليف الوقت ا

شاء سعيا: الاقرتاح ياجات، مفن الرضوري إ هذه الا ية  ياجات ادلول األعضاء بطريقة موقوتة ومرا ية ا ن إىل  ت ع ت حب لح تل
نظمة مع يف رسائل ا ملماكتب يف لك إقلمي، األمر اذلي يعين  نظر تكي ل الواقع يف لك إقلمي معني، بل ويقدم من وهجة ا

ها عىل أرض الواقع تعني  ياجات اليت  ية دامعة فعاةل تامتىش مع الا ية  ميا تقين ي ت حمي ب  .لتنظ

 

ثا  خالصة .لاث

ية  بارها دا بو اب هم من دون شك يف تعزيز دور الو مية اليت  بادرة ا ييل هذه ا عتقدر  ت ي مل عشـ ستس ية لق تاكر وا مللكإىل الا ب
نارص . لفكريةا شمل –لعومع ذكل فإن إدراج ا سني كفاءة اخلدمات وسريها واليت  تخطى  نارص املذكورة اليت  ثل ا ت  حت ت لع م

ية  لطائفة من اجلوانب اليت ترتاوح بني اجلوانب القانوية اجلوانب املا ها(ن ية الفكرية ومتو مية عىل ا يلإضفاء  مللك واجلوانب ) ق
ية  ش–لعملا تصدي  ب هو أمر رييس  لل ية الفكريةئ ية من خالل ا ية ا مللكلك شامل وموضوعي لقضااي ا حلقيق  .لتمن
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 ادلامنرك

 

توسط ية لألجل ا بو الاسرتا ملمالحظات عىل خطة الو يج  تي

 2015-201للفرتة 

 مقدمة من

تجارية يف ادلامنرك لتب الرباءات والعالمات ا  مك

نة  بو  يات ادلول األعضاء يف الو ناء اجامتعات  سـأ ي مجع  2010لث

 

بو يود تعلقة خبطة الو بادرته ا شكر إىل املدير العام عىل  تقدم اب تجارية يف ادلامنرك أن  تب الرباءات والعالمات ا ي  مل ل ي مل مك
توسط  ية لألجل ا ملالاسرتا بو، كام . 2015-2010تيج ية للو يق األهداف الاسرتا ية إىل  يوحنن نؤيد هذه اخلطة الرا تيج حتق م

تاكر  بذوةل حلفز الا هود ا بنؤيد ا مل ية الفكرية وحاميهتا جل مللكواإلبداع وتعزيز الاتفاع اب ن .  يف شـىت أحناء العامل فعاةلحاميةل
بل، مبا يف ذكل مضن كذكل حنن نؤيد و ية الفكرية يف ا ئة حقوق ا ية يف  بالغة األ ية ا يق ا سعي إىل  تقا مللك ي ملسـحتق ب مه ل من لتل

يق املزيد من الاساق يف جمال الرباءات تمجةل أمور   .حتق
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ية ابمرص منيابة عن مجموعة جدول أعامل ا لتن  ل
 

ية  لتمنمجموعة جدول أعامل ا

توسط  ية لألجل ا مليقات عىل خطة الوبو الاسرتا يج ي  A(1/3/48ثالويقة  (2015-2010تتعل

ية اخلطة الا منترب مجموعة جدول أعامل ا توسط خمططا هماملتتع ية لألجل ا ملسرتا بو يف تيج ي إلرشاد العمل اذلي تضطلع به الو
نطاق اليت اتفقت علهيا ادلول ا ية الواسعة ا ية ترتمج األهداف الاسرتا تربها أداة ر بةل، كام  سة ا لألعوام ا يج سـ تع تمخل ئي ملق

تني ية لفرتات ا يذ يف واثئق الربانمج واملزيا ناألعضاء إىل برامج ملموسة قابةل  سـنف لت ته . نلل موكام ذكر املدير العام يف مقد
ية لألجل ا ملللخطة الاسرتا ها  الغايةتوسط، فإن تيج نة هذه اخلطة أصالحت ُاقرتجلاليت من أ بارها 2006سـ يف  عت اب

ية جديدة" تابعهتا" لآ ية و ية إعداد ويقة الربانمج واملزيا ميه تعزيز إرشاك ادلول األعضاء يف  ن ث يه ترحب اجملموعة . معل علو
توسط واب ية لألجل ا رشوع خطة اسرتا تقدمي  ملبادرة املدير العام  يج م ب سـتطالع آراء ادلول األعضاء يف هذا الصدد يف تمب

شاورات  .ملجوالت ثالث من ا

ية هذه املامرسة ونظرا ية الرأي مع املدير العام تتقامس اجملموعة متاما مهأل ته بأن اخلطة الاسرتا نه يف مقد يج اذلي أعرب  تع م
بغي أن  توسط  ينلألجل ا تالكمل مثل روح الا شرتاكمت سعى  ثل  بادةل وأن  م ا م مت بني األمانة وادلول األطراف عىل أساس  ملت

بادل والاتفامه لمن ا هذه اخلطةامللزتام ملتا ناحج  يذ ا لوحد لضامن ا لنف ية . لت لتمنوهبذه الروح تلزتم مجموعة جدول أعامل ا
شاركة جبدية يف  ثفمسارملاب شاور  مك  نة عىل أبدت  وقد ،ت يقات مفصةل وتعديالت  يذكل ابلفعل عن طريق تقدمي  معتعل

توسط يف إطار املوعد الهنايئ احملددملا ية لألجل ا ملرشوع األول للخطة الاسرتا يريات . تيج تعديالت املقرتحة ا تغوتعكس ا لل
ية لدلول األعضاء يف اجملموعة يف ية ليك يعكس مبزيد من ادلقة اآلراء امجلا سه مجموعة جدول أعامل ا نص اذلي  ع ا من مت تل لتل

نارص هممة وردت يف اخلطة الاس عشأن  توسطب ية لألجل ا ملرتا يريات يف . تيج ست بعض هذه ا تغوقد ا ثويقة اللنعك
نقحة ل توسط املؤرخة ملا ية لألجل ا مللخطة الاسرتا يغة األخرية اليت عرضهتا ادلول األعضاء 2010ل يويه 29تيج لص ويف ا

سطس 20يف  يري2010غ أ نص دون  سام عديدة هممة من هذا ا تغ، وإن ظلت أ ل  .ق

سارول األعضاء يف مجموعة جدولل ملا تويه ادلونظرا ية إىل هذا ا ية من أ مل أعامل ا مه شغةل لتمن من، فإن اجملموعة ال تزال 
برية أمام ادلول األعضاء يف اجملموعة نص واليت تطرح مصاعب  نارص اليت وردت يف ا كابلعديد من ا ل يوساور اجملموعة . لع

ناقش قلق عىل وجه اخلصوص إزاء إدراج أفاكر جديدة يف جماالت مهن ية اليت مل  تحدايت العا تا وضع القواعد واملعايري وا مل ل
بو حىت اآلن ية دوية يف الو ئة حكو تفق علهيا ادلول األعضاء يف أية  يأو مل  ل ي مت ثري قلق . ه تومن اجملاالت األخرى اليت 

توسط  ية لألجل ا سم يف اخلطة الاسرتا ياب  ملاجملموعة  يج ق بو خيصص إىلتغ يذ جدول أعامل الو ب  ي ية وهتنف  أمه ولتمنشأن ا
تعني أن جي يسار شامل  بو عىل ريم توسط ي يف الو تاما. 2015-2010ملاألجل ا رسد خو ل فإن نقص الروابط الواحضة بني ا

نة  تلفة والربامج ا ية ا يالوارد حتت األهداف الاسرتا خمل ملعيج ناوها إن ت تعني  نفذها األمانة ابلفعل، يه ثغرة أخرى  لاليت  ت ي ت
شلكاكنت اخلطة الاسرت توسط  ية لألجل ا تا مل ليج رسات يةج  ية والربانمج واملزيا بو الاسرتا ن يربط بني أهداف الو يج  .تي

يا ياق وتو خويف هذا ا بو لسـ تفق علهيا للو ية  تعاون عىل وضع خطة اسرتا ي إىل ا يج مل توسط، فإن ادلول األعضاء لت ملألجل ا
يقات مفصةل أخرى إىل ج ية تقدم  تعليف مجموعة جدول أعامل ا تعلق بقضااي لتمن نة إلدخال تعديالت فامي  يانب اقرتاحات  معي

ية أ. تثري قلق أعضاء اجملموعة يع أعضاء مجموعة جدول أعامل ا نارص ال  تضمن مقدمة املدير العام  منويف حني  تط ع لتت  نتسـ
ها ابلفعل يف الواثئق األوىل اليت قدمهتا مجموعةا، فتوافق علهي نارص  يقات عىل هذه ا نفسقد وردت  لع لتمنية  جدول أعامل اتعل

ية للمدير العام ال  وملن نكررها 2010ل يويه 12بتارخي  ثل املقدمة اآلراء ا هوم أن  شخصنا نظرا ألن من ا مت له  ادلول آراءملف
ية ية الواردة يف نص اخلطة . عاألعضاء امجلا نارص املوضو ية عىل ا يقات مجموعة جدول أعامل ا عوترد فامي ييل  لع من لتتعل

ية  تارخي تيجالاسرتا توسط  بلألجل ا سطس 19مل ية إىل أن تراعى آراءها يف . 2010غ أ منوتطلع مجموعة جدول أعامل ا لتت

                                                           

 

1

ها  نة عىل  تابعة وإضافات  يريات  توسط فهيا  ية لألجل ا سخة من اخلطة الاسرتا يقات  نصترد مرفقة هبذه ا يم تغ مل يج ن معتعل ت  .ل
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ية لألجل  شأن اخلطة الاسرتا يع  شرتك فهيا ا هد الطريق أمام رؤية  يجهذه القضااي ويف غريها من القضااي احلامسة، مبا  ب مجل تي مي
توسط  .ملا

بو .1  يرساةل الو

بو هممة ألإن بعهي رساةل الو بو أن  بغي للو توجه اذلي  نطوي عىل اتفاق بني ادلول األعضاء واألمانة عىل ا تهنا  تن يي ل يه . ت علو
بو،  تعلق بعمل الو شأن طائفة من القضااي اليت  شرتكة بني ادلول األعضاء  هذه الرساةل أن تعكس معوما الرؤية ا يبغي  ت ب مل ل ين

بغي أن تامتىش مع  تفق علهيا يف ينكام  بو ا ملغاية الو بو واألمم ي بو الواردة يف الاتفاق بني الو ية الو سؤو بو ومع  ية الو ياتفا ي ل م ي ق
تحدة تخصصة من واكالت األمم ا بارها واكةل  تحدة اب ملا ت ممل  .ع

ية الفكرية هو  ية  نظمة العا شاء ا ية إ بو مبوجب اتفا للملكوالغرض من الو ملق مل ن يع أحناء العامل "ي ية الفكرية يف  مجدمع حامية ا مللك
تعاون اإلداري بني عن طريق  يامث اكن ذكل مالمئا، وضامن ا نظمة دوية أخرى  تعاون مع أي  تعاون بني ادلول واب لا ل ل حل م
 ".الاحتادات

تحدة يهنا وبني واألمم ا بو مبوجب الاتفاق  ملوتوىل الو ي يةبت سؤو ل ا تعزيز " عن مل يام، بوجه خاص،  تدابري املالمئة،  باختاذ ا للقل
يل شاط الفكري اخلالق و ها سن يل اإلمناء تل ية  ية  نا بدلان ا ية إىل ا نا ية ا تصةل اب يا ا نولو تعج نقل ا بغ ل ل ع لص ممل مللك ج لتك

يذها ها األسايس وللمعاهدات والاتفاقات اليت تقوم عىل  بقا  ثقايف،  تصادي والاجامتعي وا نفالا لصك تق ط  ".ل

ناسب دور ا توسط عىل حنو  ية لألجل ا مومتدد الرساةل املقرتحة يف اخلطة الاسرتا مل بو تيج يع نطاق تعزيز ليشمليلو سـ تو
يق ذكل األمر  بان أن طريقة  يان هذه الرساةل، أخذا يف ا ية، لكهنا حتدد  تاكر واإلبداع من أجل ا حتقالا سـ ب من حلب  من تمتلت

ية فكرية دويل  ّتوازن وفعال"ملكخالل نظام  يا" متوازن"ويعد إدراج لكمة ". م تعلق مصطلح . بيف الرساةل إجيا يومع ذكل، 
ية الفكرية" ّفعال" تخدم يف العديد من اتفاقات ا نحو ا ية الفكرية ادلوية عىل ا مللكبزايدة املواءمة بني معايري ا سـمللك ل ومن . ملل

توسط  ية لألجل ا ملشأن إدراهجا يف اخلطة الاسرتا يس فعاال2015-2010تيج نظام الراهن  ّ أن يويح بأن ا ل  .ل

تعاضة عن  بغي الا تايل  سـواب بو بلكمة يف رس" ّفعال"لكمة ينل تخدام لكمة ". متاح"ياةل الو يامتىش مع رساةل " متاح"سـفا
ها اإللكرتوين شورة عىل مو بو العامة ا قعالو ن  . ملي

 

يجي اجلديد .2  تخمطط اإلطار الاسرتا

سخة العرية 9ينبغي إضافة إطار جديد إىل هذا اخملطط يف الصفحة  ب من ا يذ لن ية  يع األهداف الاسرتا بتنفيربط  يج تمج
يةجدول أع   .لتمنامل ا

يري بغي  تغو نوان ين سخة العرية 10 الوارد حتت هذا اخملطط يف الصفحة لعا ب من ا ية والصةل  "–لن بو الاسرتا يجأهداف الو تي
ية ية"إىل  –" لتمنجبدول أعامل ا يات جدول أعامل ا تو ية والصةل  بو الاسرتا منأهداف الو ص ب يج لتي  ".ت

 

ية .3 يذ جدول أعامل ا نفصل عن  منسم  لتق نف  تم

ية، يف حني أن  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو توسط عن  ية لألجل ا سم معني يف اخلطة الاسرتا منال يوجد أي  ب ي مل يج لتق تنف ت
يذ هو  تعني أن جيلتنفهذا ا يد األمه واألمع اذلي  سار الو يا توسط حمل بو عىل األجل ا ملري يف الو تايل . 2015-2010ي لواب

ية سو توسطلتمنمن الغريب أال يذكر جدول أعامل ا ية لألجل ا ثالث يف اخلطة الاسرتا يجي ا هدف الاسرتا ملى يف ا يج ل تت . ل
ية حتت لك هدف يف اخملطط  يات جدول أعامل ا منوال يامتىش كذكل إدراج تو .  مع الوصف الوارد حتت لك هدف9لتص

شدة مع  تعارض  ية، األمر اذلي  تحديد قدر تعممي جدول أعامل ا بوال يرد يف أي هدف عىل وجه ا ي من ثويقة الربانمج لتل
ية  بو إىل تعممي جدول أعامل ا تني مدى سعي الو تني املا ية اليت حددت يف ا منواملزيا ي ي لتن ض ونظرا ألن . يف لك جماللسـن

متس ادلول األعضاء  توسط،  بو لألجل ا ية للو ية الر توسط يه الويقة الاسرتا ية لألجل ا فتلاخلطة الاسرتا مل ي سـ يج ث مل ييج ت ئت
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ية لألجل أن منية لتيف مجموعة جدول أعامل ا ية يف بداية اخلطة الاسرتا يذ جدول أعامل ا نفصل عن  سم  يجيضاف  من تق لت نف تم
نظمة تفق علهيا يف ا ية هو غاية عامة  يذ جدول أعامل ا ناسب أن  نحو ا توسط ليك تعكس عىل ا ملا من مل ل ممل لتنف  .ت

يجي جديد  بغي أن يدرج مؤرش اسرتا سم اجلديد املقرتح  تويف ا يذ جدولينلق ية وتنفعن  شأن ا بو  من أعامل الو ب تركزي "هو لتي
هاق نظمة  ية يف ا لكوي عىل ا مل تاجئ اخلاص به هو "لتمن ها، مع "لن، وأن يكون مؤرش ا نظمة  ية يف ا لكتركزي قوي عىل ا مل لتمن

ية عىل حنو فعإدراج يات جدول أعامل ا بادئ وتو من  لتص يةم يع الربامج ا نال يف معل  ل  األمر اذلي من شأنه أن جيع،"ملعمج
بو  يع أهداف الو شري إىل  توسط  ية لألجل ا ية رضورية للخطة الاسرتا يجة اسرتا ية  ييذ جدول أعامل ا مج ت مل يج يج تمن ت ت ننف لت ت

ثالث فقط يجي ا هدف الاسرتا يق ا ية، ال إىل  لالاسرتا ت ليج حتق شري أيضا . ت نص أن  هذا ا يوميكن  ل يات حمددة إىلل ص أية تو
ية تدخل يف إطار لك  بني يف اخملطط الوارد يف الصفحة لتمنمن جدول أعامل ا نحو ا ملهدف عىل ا سخة العرية 10ل ب من ا لن

نقحة  توسطملا ية لألجل ا ملللخطة الاسرتا  .تيج

ية الوارد يف الفقرتني  بغي نقل وصف جدول أعامل ا لتمنو هدف 26 يف الصفحة 5 و4ين سخة العرية، حتت ا ل من ا ب لن
سم اجلديد ثالث، إىل هذا ا يجي ا لقالاسرتا ل  .ت

 

يجي األول .4 هدف الاسرتا تا ية الفكرية: ل شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم ل ّ 

بو ويف  شطة وضع القواعد واملعايري يف الو نعكس يف أ ية أو  يعمم هبا جدول أعامل ا يال ترد إشارة عن الطريقة اليت  ن ي من لتسـ
تصل هبا  شات اليت تدور يف اللجان ادلامئة أو ما  نا يا ق توحة وما إىل ذكلمل تدايت ا شات يف ا نا ملفمن  نم  أن فنلمتس. ملق

ئة ليك تعزز  تاك توازنة و بغي أن تكون  تعني إبراهما  تاجئ حتدد أن الاتفاقات اليت  يغة جديدة إىل مؤرش ا فتضاف  م م ين ي ن لص
بدلان يع ا ية يف  ثقا تصادية وا ية والا ية الاجامت لا مج ل ع فمن ق تايل . لت تاجئلواب لنبغي تعديل مؤرش ا سخة 11 يف الصفحة ين لن من ا

بح كام ييل  يصالعرية  ئة وصلت إلهيا ادلول األعضاء يف لك جمال رييس من إطار وضع القواعد "لب تاك توازنة و ئاتفاقات  ف م م
ية الفكرية شأن ا مللكواملعايري ادلوية  ب  ".ل

ية لألجل12وترد يف الفقرة األوىل من الصفحة  سخة العرية من اخلطة الاسرتا يج يف ا ب تن توسط أنه ل مل تعد احلدود "مل ا
ية رسي تاإل تعلق ابإلنرتنت عىل وجه اخلصوص ال بد أن يكون أي "قلمي ية الفكرية، وأنه فامي  ية اب ّ عىل املوضوعات ا ي مللكحملم

ـي . وهذا األمر مضلل جدا". قامئا عىل مهنج دويل يك يكون فعاال"موضوع  نظمة  بارها قواعد  ية الفكرية اب هوا م فمللك عت
يةتزا ال سأةل مربطة ابحلدود اإل ميل  ت  امحلاية إىل ما دوتقرر ادلول األعضاء ما إذا انضمت إىل أي صك دويل ليك متد. قلم

نهيا طتخطى حدودها وموا ناقش حىت اآلن. ي يك عن أهنا  يف هذا الصددتتوفضال عن ذكل فإن ادلول األعضاء مل  ه، ان
تاتفقت عىل أن أي وضع لقواعد ومعايري جديدة  ية الفكرية هو أمر يفامي  رضوري مللكعلق ابإلنرتنت، وخاصة حامية حقوق ا

شأن أي. يبويف الو ترص ةبوسريجع إىل ادلول األعضاء أن تقدم اقرتاحات عن وضع القواعد واملعايري  بغي أن  سأةل، و يق  ين م
يجي األول عىل خدمة مداوالت ادلول األعضاء، ال تعزيز بران هدف الاسرتا شأن ا تدور األمانة  مج معني لوضع القواعد لب

متده بغي لدلول األعضاء أن  تعواملعايري ترى أنه  بغي شطب امجلةل من. ين تايل  ينواب بارةل بارةإىل[...]"  مل تعد "ع   ع 
ثالاإلنرتنت" سخة العرية 12 من الصفحة 1يف الفقرة " م  ب يف ا نة)4 إىل 2األسطر من (لن يا إىل عكس الوقائع الرا ه، تو  .خ

نظمة يف جمال وضع القواعد واملعايري" إىل 12يف الصفحة  2توشري الفقر  تقدم يف معل ا ملياب ا ل إذا أخفقت "وإىل أنه " غ
بو يرتتب عىل ذكل عدد من اخملاطريالو يريات الالزمة،  سوايت وا سـ يف إاتحة احملفل إليالء الاهامتم بإجراء ا تغ فت ل وال . "ل

ية  ية يف جمال وضع القواعد واملعايري يف اترخي لتمنتقر هذه الفقرة ابملوافقة عىل جدول أعامل ا سـعىل أنه عالمة ابرزة وأسا
بو تعني أن . يالو يات هذا اجلدول مل ترتمج إىل معاهدات جديدة، فإهنا أساس لك األعامل اليت  يوعىل الرمغ من أن تو ص

نظمة، وخاصة يف جمال وضع القواعد واملعايري ملنجزها ا يه فإن ذكل األمر مضلل وال . ت تعجل يف أن علو قق حيلليوجد مربر 
تاجئ رسيعة وضع القواعد ومسار سار . ناملعايري  تمت، وضع القواعد واملعايريمفقد أحرز  ، يف الواقع تقدما يف خإن مل يكن قد ا

س ية، ةمخلاألعوام ا توصل إىل توافق أكرب ض املا يدات يف اآلراء لفقد أحرز تقدم حىت اآلن يف ا شمل ا يشأن قضااي  ت لتقب
يدية والفوللكوروالا برص وحامية املعارف ا تقلناءات ملعايق ا لل ياغة هذه الفقرة ليك تعكس بدقة . سـتث بغي إعادة  يه  صو ينعل

نة  .هالوقائع الرا
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سحب جداول أعامل اللجان عىل 12توشري الفقرة األخرية يف الصفحة  سخة العرية إىل رضورة أن  ن من ا ب تن ياف ل طلك أ
نولويج  تطور ا لتكا يديةمن أحدث ا"ل ية إىل أنظمة املعارف ا يا الر نولو تقلتطورات يف ا مق لل ج مفن املقرتح أن تضاف ". لتك

ية بعد هذه امجلةل  تا لاللكامت ا ياسات " [...] ل ية وا يات ذكل عىل ا ناسب تدا نحو ا بار عىل ا سـأخذا يف الا من ع مل ل لت لتع
 ".العامة

سم اخلاص  ية لألجلابلرباءاتلقوال يزال ا بة تطورات تيج يف اخلطة الاسرتا شري إىل احلاجة إىل موا توسط  ك ا ي مل
يا وغريها من اجملاالت واحلاجة  نولو نانو ية وا نا يا ا يولو ياة وا يا اجلديدة يف علوم ا نولو جا تك ج ج لتك ع لص ب لحل هم اإلجراءات إىلل ف 

تطور ساحة ادلوية ملواهجة هذا ا لاملطلوب اختاذها عىل ا ل شات اليت اتفقت علهيا ادل. ل نا تخطى ذكل ا قو مل ول األعضاء يف ي
بو ية بقانون الرباءات يف الو نة ادلامئة ا يا ن ها ذكل، لكن . ملعللج يجوز  لوإذا أرادت ادلول األعضاء طرح هذه الاقرتاحات  ف

شة أو اتفاق بني احلكومات . ينبغي لألمانة أن تقرتح الاضطالع مبزيد من العمل يف هذا اجملال نا ياب أي  قويف ظل  مغ
نطاق، فإن إدراج هذه بشأن هذه القضااي الواس ية للحصول عىل الرباءة اإلشاراتلعة ا يع نطاق األ تو هل يمن عن حماوةل  سـ ل

نهيا هذا الاتفاق ياة اليت  ثل أمناط ا يع  ثتخطى معايري اتفاق تربس وشمل موا م يسـتي حل ض ي  اإلشاراتإزاةل هذه فينبغي . لي
يح نحو ا شة عىل ا نا لصحية عكس الربانمج الراهن اذلي خيضع  ل ق للم نة ادلامئة بغ يه ادلول األعضاء يف ا للج كام اتفقت  عل

ية بقانون الرباءات  .ملعنا

توسط كذكل ميدد الوالية اليت اتفقت وال ية لألجل ا سم اخلاص حبق املؤلف يف اخلطة الاسرتا مليزال ا يج ادلول  تلق
ية حبق املؤلف واحلعىل األعضاء يف الوقت الراهن  نة ادلامئة ا ها يف ا نا نأن  للج ملعت ثري الرتكزي عىل . قوق اجملاورةقش يو

ية نفاذ إواإلنرتنت  ئة حكو ها ادلول األعضاء يف أية  نا سأةل مل  شواغل نظرا ألنه  ية ا ئة الر محق املؤلف يف ا ش يي ت م ل همق ق لب
بو  يدوية اتبعة للو شأهناحىتل توصل إىل أي اتفاق بني احلكومات  ب اآلن، ومل يمت ا  فإنوكام ورد يف مقدمة املدير العام . ل

ية ومناذج أعامل جديدة تلفة إلجياد حلول رش يعناك جتارب  ت خم بو. ه ية الو يه حتث مجموعة جدول أعامل ا يو من  أن جتمع  عىللتعل
ها  مسهذه اخلربات وأفضل املامرسات وتقا بةل ت سة ا ملقيف األعوام ا متةل، مخل بقة ا أحاكمال تصدرأوحملليك حتدد احللول ا مسـ 

توسطلهياوأن تدعو إ اهمده يف مقاربةعن  ية لألجل ا مل يف اخلطة الاسرتا يح . تيج لصحوفضال عن ذكل فإن املاكن ا
بل اإلنرتنت يف  شة  مسـتقنا ق شرتكمل مسار  تدى إدارة اإلنرتنت، وهم بو، بل  ست الو ن بني احلكومات  ي مي ئة أوسع ول هي 

تحدة وادلو تابعة لألمم ا يع الواكالت ا شمل  تحدة  نظومة األمم ا ملنطاقا اتبعة  ل مج ت مل متع املدين ،ل األعضاء فهيامل جمل بل وأيضا ا
ية نا عوادلوائر ا شغةل يف الواقع ابإلشارات اليت وردت يف مقدمة .لص ية  ن وادلول األعضاء يف مجموعة جدول أعامل ا ممن لت

بارة إىلاملدير العام  بول بأطول من الوقت"أنه ع اإلنرتنت وإنفاذ حق املؤلف و تاكر احلل ا تاح ال ملقيس الوقت ا بل  اذلي مل
توسط ية لألجل ا بو الاسرتا ملشمهل خطة الو يج ي ية لألجل "تت تخدمة يف اخلطة الاسرتا يغة ا يج، نظرا ألن هذه ا سـ تلص مل

تعزيز إجياد  بو  هد الطريق أمام الو توسط ميكن أن  لا ي تعددة األطراف، سواء " حلول"متمل تدايت ا مليطة للغاية خارج ا ن ملسـ ب
تعددة األطراف  يةملمن خالل املفاوضات ا ساعدة ا نأو من خالل ا  .لتقمل

ية بقوة  تايل حيث األعضاء يف مجموعة جدول أعامل ا منواب تأن شطب اإلشارات إىل اإلنرتنت وإنفاذ حق املؤلف يف عىل لتل
ياق  ية، أو أن توضع عىل األقل يف  ئة الو سـا طن شات ادلائرة يف لبي نا قا تحدةمل متع املعلومات لألمم ا ملمؤمتر القمة العاملي   جمل

تدى إدارة اإلنرتنتو  .منيف 

سم اخلاص  تخدمة يف ا يغة ا لقوال تزال ا سـ ية ابلعالماتمللص ياانت اجلغرا فوالرسوم والامنذج وا ية لب تيج يف اخلطة الاسرتا
ناك رضورة للعمل عىل مواءمة معايري امحلاية يف هذه اجملاالت توسط تويح بأن ادلول األعضاء توافق عىل أن  هلألجل ا . مل

ية وقد سعت ادل شأن حقوق ا يذ الزتاماهتا  مللكول األعضاء يف اتفاق تربس جاهدة إىل اإلبقاء عىل املرونة يف أسلوب  نف بي ت
هم . الفكرية يار ملومن ا بع للوفاء هبذه الالزتامات، وخاصة ا ية اإلبقاء عىل املرونة يف الهنج ا ياانت اجلغرا تيف حاةل ا ت خب مل فل

ية لضامن أ ياانت اجلغرا فنظام حامية ا تاحة يف لب تلفة ا يارات ا يف ا ية ومراعاة تاك ية مع املصاحل الو ملن تكون مامت خمل خل ل ن طشـ
ية وإنفاذها ياانت اجلغرا فنظم إدارة ا تجارة . لب نظمة ا شة يف  نا سأةل خاضعة  ية يه فضال عن ذكل  ياانت اجلغرا لوا ق للم م مب ف ل

يه فإن ادلول األعضاء واصلت  ية، و علالعا بوجتميعمل نقاش يف الو ي هذا ا تايل . ل بريا  "عبارة نلمتس شطبلواب كيطرح حتداي 
تصادي شاط الا يه عوملة ا قلضامن الاساق يف عامل تزداد  نف بل األخرية يف الصفحة " (لت سخة العرية13قالفقرة ما  ب من ا  ).لن
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سم  توسط يف الصفحة ترد يف العالمات والرسوم والامنذجقويف  ية لألجل ا رشوع اخلطة الاسرتا مل  يج سخة لن من ا15تم
ية عبارةبالعرية كذكل  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا ف أن معل ا ب ع لص ل ن لللج ملع

بحث املوضوعات اليت  يسـتمكل" متة  يح حمفال غري رمسي لدلول األعضاء واألطراف ا لابجامتعات دورية حمورية مما  مله يت
بة، مبا يف ذكل  نا سـميكن أن تكون  رشوعة م سة غري ا نا ملجمال ا ف رشوع يف معل تطويري للقواعد و[...] مل ليؤدي إىل ا

با نا سـواملعايري يف جماالت حمددة إن اكن ذكل  بل األخرية" (م نقطة ما  قا ية ). ل بدو تو يغة ختالف عىل ما  صوهذه ا ي لص
بادئ وضع القواعد واملعايري ية حتدد  يات جدول أعامل ا مواحضة من تو من تا،لتص بعث عىل القلقل ويه اب ية . تيل  بق تو صو تنط

يغة حمددة يف اخلطة  بغي أال توجد  يه  بو، و يع جلان الو شأن وضع القواعد واملعايري عىل  ية  صجدول أعامل ا عل ي مج ب ينمن لت
شأن دو توسط  ية لألجل ا بالاسرتا مل تجارية والرسومرتيج ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا ية اخلاصة اب تدايت غري الر ل ا ن للج مس ملعن  مل

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالامنذج ا ب ع تايل . للص ية تلمتس ادلول األعضاء يفلواب بارةشطب هذه لتمن مجموعة جدول أعامل ا  .لعا

تعلق  شأ يوفامي  يات ا شأن  بونة  ننظام  سم ب شـ ملب ت سخة العرية20الصفحة (ل ب من ا تلمتس ادلول األعضاء يف مجموعة ، )لن
تعديالت ع ية إدخال ا لجدول أعامل ا ية لتمن نقطة الفر بني أدانه عىل ا نحو ا عىل ا ل مل  ":18"ل

تامثرات  "18" تفادة من الا توسط من أجل ضامن الا يا املعلومات لألجل ا نولو ية  بغي وضع اسرتا سو ج تك سـن مل ليج ت ي
ية لوضع إجراء إلكرتوين  يل واإلخطاراكمللاحلا بونةاألعضاء تسـتخدمه ادلول  للتسج  متة لشـيف نظام   .ملها

سم  يات"قأما خبصوص  سخة العرية22الصفحة (نظام مدريد حتت " تيجالاسرتا ب من ا يغة ، )لن تعاضة اب لصنقرتح الا سـ
ية  نقطة الفر نص احلايل يف ا ية عن ا تا بديةل ا عا ل ل ل ل بني أدانه" 11"ل نحو ا ملعىل ا  :ل

يط قامئ عىل  "11" نظام من خالل الاتقال إىل  يط ا تعاقدة عىل حبث مزااي  يع األطراف ا حمو ن ل سـ مل بشج بروتوكول تت
ثالث اليت يه أعضاء يف اتفاق مدريد دون أن تكون أعضاء يف الربوتوكول . مدريد لوحده لودمع ادلول األعضاء ا

ساعدهتا عىل الانضامم إىل الربوتوكول  .مو

شأن ذوإ "11" باكء الوعي بني ادلول األعضاء اليت يه أعضاء يف اتفاق مدريد دون أن تكون أعضاء يف الربوتوكول، 
 . الانضامم إىل الربوتوكول يف هناية املطافمزااي

 

ثاين .5 يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية الفكرية من الطراز األول: ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  مل

سوية الزناعات يف بو  يات الو تحديد إىل آ شري عىل وجه ا تاجئ ال  ية بأن مؤرشات ا يط علام بإجيا تيف حني  ي ل ل ت ن ب لحن  ث الويقةل
نقحة للخط توسطملا ية لألجل ا ملة الاسرتا تضمن أهدافا حمددة تيج تحدايت والفرص  رسد الوارد يف ا نحن نرى أن ا ي،  ل ل ف

سوية الزناعات تشأن وضع نظام  نقطة زال توال . لب تحكمي والوساطة يف الصفحة اجلزء اخلاص مبركز من " 24"لا  من 23لا
سوية الزناعات إ يع نطاق خدمات  شري إىل تو سخة العرية  تا سـ ت ب متل "ىل لن ية الفكرية اليت  ياسة العامة  حيجماالت ا للملك لسـ

ثل  تلكفة،  يث ا ية الفكرية واحلاجة إىل خدمات حمايدة وانجعة وفعاةل من  مأن يزداد فهيا جحم املعامالت ادلوية  ح لللملك ل
ئة يا غري املرضة اب نولو تعلق اب يا فامي  نولو ياتفاقات نقل ا ج تك ج لبتك ّ ل باع ، األمر اذلي من شأنه يف "يل نا أن يعزز ا ترأ مقاربة ي

يةت يا اخلرضاء وادلراية ا نولو نصف إىل ا نفاذ ا ية الفكرية حنو قضااي ا لعملركز عىل ا مل جل تك تالفات . لمللك  يفخونظرا لال
نازعات مبوجب  سوية هذه ا بة  نا ية ا بغي أن تواصل سلطات الفصل الو بدلان،  ية بني ا ملالقوانني املوضو ت سـ مل ن ل طع  القواننيين

ي  .ةطنالو

ية اليت  يريات اإلجيا شكر اب ية مع ا شأن الرباءات، تقر مجموعة جدول أعامل ا تعاون  نظام معاهدة ا تعلق  بوفامي  تغ ل من ب ل ب لي لت
شأن الرباءات تعاون  يهتا يف نظام ا ية وروح  نا بدلان ا بأجرهتا هذه الويقة عن طريق اإلقرار برضورة تعزيز مصاحل ا ل ل ل ملكث  . م

 

ثا .6 يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية :لثل يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب ن لته ب سمللك  تس

هدف يف رسور ابإلحاطة علام بأن وصف هذا ا ية ا لحيدو مجموعة جدول أعامل ا ل نقحة ل ث الويقةلتمن ية ملا تيجلخطة الاسرتا
بكرا يقات اليت قدمت  بان ا توسط يأخذ يف ا ملألجل ا تعل سـ لمل يق إىل . حل هدف عىل حنو  شري هذا ا ضومع ذكل  ساعدة لي ملا
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ية الفكرية ية اب نا بدلان ا تفاع ا ترص عىل زايدة ا بو واليت  ية اليت تقدهما الو مللكا م لتق ل ن ي هدف بإصالح . لتقن تعلق هذا ا لوال  ي
ية يات جدول أعامل ا نحو املزمع يف تو ية عىل ا نظمة موهجة إىل ا ها  ها  شطهتا وبرا بو أو أ منالو ص ل من ن تي لت ل م جلعل ويف هذا . جم

ية الصدد فإن مؤرشات  يجة الاسرتا تاجئ ال تامتىش مع ا يجا تن ية"لنتل ية الفكرية ألغراض ا تفاع أكرب اب منا لتن وال جمال ". مللك
شري  نقحة للخطة تعىل الوجه اخلصوص إىل أن  ملالويقة ا يذ جدول أعامل ث شلك أمع إىل  توسط  ية لألجل ا تنفالاسرتا ب مل تيج

ساعدة ية، عوضا عن الرتكزي عىل ا ملا ية اليتلتمن بارة لتقن ا يف  بو، وأن  ع تقدهما الو تض نظمة "ي ية يف ا ملتركزي شديد عىل ا لتمن
ية ياته يف معل لك الربامج ا ية وتو بادئ جدول أعامل ا نبرمهتا، مع دمج فعال  ص من ملعمل تاجئ،"لت بارها مؤرشا  ن اب للت كذكل و. ع

ثالث، و26 يف الصفحة 4 ال تامتىش الفقرة هدف ا سخة العرية مع ا ي من ا ل ب لن نقل إىل اجلزء اجلديد اذلي نقرتحه بغي أننل ت 
ية"بعنوان  لتمنيذ جدول أعامل ا  ".تنف

يف  ثالث، أي  هدف ا يق ا ية  تضمن مؤرشات حمددة عن  بريا ليك  ية تعديال  تاجئ الاسرتا بغي تعديل ا كو ل ت ك يج لن حتق يف كن ت ل ي
ية يات جدول أعامل ا ية اليت تقدهما مع تو ساعدة ا بو أن تامتىش ا منتضمن الو ص ن مل ي لتسـ بادئ اليت تضمن لتق مل، مبا يف ذكل ا

ية الفكرية وما إىل ذكل ناءات عىل حقوق ا يدات والا شورة احملايدة، مبا فهيا املرونة وا ية وتقدمي ا شفا مللكا ث سـتف ي مل  . لتقل

بدلا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ية املقدمة إىل ا ساعدة ا تاجئ األخرى عىل ا لونحرص تركزي مؤرشات ا ل ل ل ن مل ن مي لتق ن ل
ية تصاد احلر يف إطار جدول أعامل ا تقةل إىل الا منا لتن ق يمقاربةوال يعرب ذكل عن . مل بو الاسرتا يج الو ساعدة ةتي مل يف تقدمي ا

ية ية يف ضوء جدول أعامل ا منا لتن نظور، . لتق ثالث يف يتعني ملومن هذا ا يجي ا هدف الاسرتا ية إىل ا تا لإضافة القضااي ا ت ل لل
ية لألجل ا متةل(ملتوسط تيجاخلطة الاسرتا ية  تاجئ اسرتا بارها  حماب يج ن تت  ):ع

يةتتغريكيف  )1 يجة جلدول أعامل ا تغري  بو يف الوقت الراهن ويف  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا من ا ك ي ن لتمل ت نت س  ،لتق

يف  )2 ية، أو  ية الو ية الفكرية يف خطط ا ياسات ا بدلان عىل إدراج  بو ا ساعد الو كيف  ن من سـ ل ي ت طك لت مللك س
ُتضمن أن ي ية عزز أي إطاسـ نوتضمن الاتفاع ابملرونة،لتمنر موجه حنو ا  ي

ية يف حني تضمن أن تكون دلى األمانة ما  )3 ساعدة ا تصاصات يف تقدمي ا تعددة الا بو  بح الو نيف  مل ي تص لتقك خ م سـ
 .يلزم من خربة جديدة

 

سادس .7 يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية الفكرية :ل تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا  ل

لشري وصف هذا ا نقحة للخطة يف اآلن هدف ي ملالويقة ا يجي ث هدف الاسرتا توسط إىل أن هذا ا ية لألجل ا تالاسرتا مل ليج ت
ية  تو سرتشد اب ية الفكرية  صاخلاص بإذاكء الاحرتام  ل سي ية، كام اقرتحت ذكل مجموعة جدول 45للملك لتمن من جدول أعامل ا

ية ه. لتمنأعامل ا سني ا تقدير هبذا ا يط علام مع ا ملوحنن  تح ل ية . ملحن يجة الاسرتا نعكس يف ا يجغري أن ذكل األمر ال  تي لنت
سخة العرية38الصفحة ( ب من ا شري إىل تطوير ) لن ية "تاليت  شرتك وتعاون بني ادلول األعضاء إلذاكء الاحرتام  للملكهم  مف

تاجئ املرجوة، ". الفكرية هدف وا يا إىل اإلبقاء عىل الاساق بني رسد هذا ا نوتو لت ل متسخ نلنحن  يجة دلتع أن ف لنت ا
ية  تو تضمن إشارة رصحية إىل ا ية بأن  صالاسرتا ل ت بو 45تيج ب من جدول أعامل الو يغهتاي تضمن  ية أو أن  صشأن ا ت  .لتمن

ية ادلوية  نظامت احلكو ية وا نظامت غري احلكو تعاون ادلويل بني ادلول األعضاء وا تاجئ بزايدة ا لوتطالب مؤرشات ا مل مل ل من م ل
توازن  ية ابإلنفاذ، وتعزيز القدرة دلى موالقطاع اخلاص، وحبوار  شارية ا نة الا ياسة العامة حتت رعاية ا بيف ا ن ت للج ملعسـ سل

يد نة وا تصدي للقر تقلادلول األعضاء عىل ا ص شطة . لل سرتشد هبا أ تاجئ يعكس الطريقة اليت  نوال يوجد أي مؤرش  ت سن لل
بو يف إطار  ية ابإلنفاذللايالو شارية ا ننة الا ت ملعج نس سائر ا مل وعالقهتا  ية ب نظامت غري احلكو ية ادلوية وا مظامت احلكو ملم ل
ية ،والقطاع اخلاص تو ص اب ية45ل بارة . لتمن من جدول أعامل ا يح  تعني تو عو ض توجه"ي ية ا لمع مراعاة الاهامتمات إمنا  يف "ئ

نص تاجئ، أو أن تعدل املؤرشات املوجودة اآلن، ليك تعرب عن الطريقةأن تضافونقرتح . لا  تغري  اليتللن مؤرشات جديدة 
بو  هاملقاربة اليتيهبا الو ية الفكرية "مقاربة من اتتبع  يدي" مللكزايدة إنفاذ ا ية الفكرية "مقاربة إىل ةلتقلا توازن  للملكاحرتام  ، "م

يا مع جدول أعامل ا لتمتا  .يةمنشـ
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بو  يات، ال يرد أي ذكر أيضا عن الطريقة اليت غريت هبا الو سم اخلاص ابالسرتا يويف ا يج هليتاملقاربة اتلق  يف اتتبع اكنت 
ية تصل بذكل من شواغل ا هم أمعق ملا  ية إىل  شطهتا يف جمال اإلنفاذ يف ضوء جدول أعامل ا منيذ أ ي من تن لت فل فيجب أن . تنف

ية  تو نة ابإلنفاذ يف ضوء ا شارية ا نة الا تغرية يف ا شات ا نا يات وا نا يات ادل صتعكس الاسرتا ل ي ت للج مل ق مل ي ملعيج ست  من 45م
ية، ية للفرتتني لتمنجدول أعامل ا هدف يف ويقة الربانمج واملزيا يغة الواردة حتت هذا ا ن مبا يعكس ا ث  2009-2008للص

 .2010-2009و

 

سابع .8 يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية: ل ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ  مللك

سابع يف  يجي ا هدف الاسرتا لال يزال نص ا ت نقحة للخطة ل ملالويقة ا ية لألجلث ثري اخللط معوماتيجالاسرتا توسط  ي ا وحنن . مل
يض ته شلك  يا سابع وإعادة  يجي ا هدف الاسرتا ثب يف ا نظر عن  تفمتس إعادة ا مسـل ب غ ص ل ت ك ل  .نل

بو دلهيا ابلفعل و بل يف افرتاض أن الو بري إىل ا شلك  سابع نظر  هدف ا ية أن نص ا يترى مجموعة جدول أعامل ا ك ب ل تقمن ملسـل لت
ية  شأن دور ا مللكاملعارف املطلوبة  يادهتا ب ية، وأن دورها هو أن تقوي  ياسات العامة العا تعلق بقضااي ا قالفكرية فامي  مل سـ لي

شأن هذه القضااي ية  نقاشات العا بو يف ا تحدة وأن تزيد بروز الو شرتكة بني واكالت األمم ا نقطة ا بيف هذه ا مل ل ي مل مل وفكرة أن . ل
تحدايت العا بو أن تدرج قضااي ا ملتطلب ادلول األعضاء من الو ل تجالب اخلربة ي با ال ها اكن ابألحرى  سـية يف  طل معل

ية الفكرية  تغري هبا نظام ا تعني أن  تفكري يف الطريقة اليت  بو، وبدء ا ية يف هذه القضااي إىل جمال معل الو مللكاخلار يج ي ل ل ي
نة واجلديدة ية الرا تحدايت العا تصدى إىل ا هادلويل ليك  مل ل بغي مطروحة أمام وهذه يف الواقع قضااي جديدة . ي بو، و ينالو ي

بو أن  ئت يف الو يبة اجلديدة اليت أ نششع سامح بإجراء نقاش شفاف وواقعي بني تسعىلل لل إىل إجياد املزيد من ادلالئل 
بو من  يعة دور الو بقة وحتديد  يدة، عوضا عن إصدار أحاكم  شأن هذه العالقة املعقدة وغري األ يادلول األعضاء  ب سـ ك طب م

بغي لل. جانب واحد يه ال  ينو بو أن عل يجة تدرجيو توسط ا لنت لألجل ا ية "مل نرية متاما اب شات ادلوية  نا مللكجعل ا مسـت ل ق مل
يا نولو تاكر ونقل ا ياسات العامة للهنوض ابال جالفكرية أداة من أدوات ا لتك ب ية "لسـ يجة اسرتا بارها  يج اب تت إذا اكنت هذه نتع

ست والية  يجة  ليا بو لكفتلنت تعلق هبا ي ادلول األعضاء الو يةابيفامي  ملتحدايت العا بو أوال أن . ل بغي للو يويف نظران  ين
ية  تحدايت الاجامت ناسب  تصدى عىل حنو  ية الفكرية ادلويل ليك  عتطلع الطريقة اليت جيب أن يطوع هبا نظام ا لل ي مسـ مللك ت

ت يا جديدة  نولو نايخ ورضورة وجود  تغري ا ية، مبا يف ذكل ا نا ية املعقدة وا ثقا تصادية وا للوالا مل ل ت جل تك م ف يف ملق لتخفطويع وا
ية وأزمة الصحة العامة  يدية والفوللكور واملوارد الورا رشوع للمعارف ا متكل غري ا ثمن األثر، وانعدام األمن الغذايئ وا تقل لمل ل

تقدمة بدلان ا ية وا نا بدلان ا ملاليت تؤثر يف ا ل ل متس ما ييل. مل نحن  يه  نلو ف  :عل

ياغةأن  يجي صتعاد  تايل1ت املؤرش الاسرتا نحو ا ل عىل ا تحدة الرائدة : "ل بو واكةل األمم ا ملاعرتاف ابلو  قضااي يف الوقوف عىلي
ية الفكرية  ،"مللكا

ياغةوأن  يجي صتعاد  تايل3ت املؤرش الاسرتا نحو ا ل عىل ا ية الفكرية : "ل ند إىل ا يات  مللكآ تست نقاش ادلائر اجزءتعترب ل ل من ا
ية ملشأن القضااي العا  ،"ب

ية  يجوأن شطب الاسرتا  ،"1"تت

ية وأن تع ياغة الاسرتا يجاد  تايل" 3"تص نحو ا لعىل ا ية : "ل سري الاتفاع اب تعاون من أجل  رشااكت وا مللكوتطوير ا ن ي ل تل
يلالفكرية ووسائل  ية الفكريةلتذ ها ا مللك العوائق اليت تفر بارهاض ية العامة عت اب تاجئ الرفا يق  ياسة العامة  ه أداة يف ا ن لتحقسـ ل

يا الر نولو تاكر ونقل ا جيع الا لتك ب ناخ واألمن الغذايئ والصحة بتشج ثل تغري ا ية  تحدايت العا تعاجل ا ملية ورشها  مل ل ل ن مسـ ئي
ية والفاو نظمة الصحة العا يف و يو ثل ا تخصصة  تدايت ا يا مع املفاوضات اجلارية يف ا يه متا ملالعامة وما إ سـ ل مل ن شـ مل يم  ".نمل

تعلق بقضا تعاون فامي  رشااكت وا بو يف تطوير ا شاركة الو يومن جديد فإن  ل ل ي ناخ م ثل تغري ا ية  ياسات العامة العا ملاي ا مل مسـ ل
ية الفكرية  بغي أن تقودها غاية تعزيز الاتفاع اب يل وما إىل ذكل ال  تاج احملا همةل وإ مللكواخملاطر اجلاحئة واألمراض ا ن نمل ص ين

بو يف هذه القضااي أفقط، كام هو وارد يف اخل شاركة الو بغي  توسط، بل  ية لألجل ا يطة الاسرتا مل مل ينيج توازنة ت من تكون 
بدلان ية يف ا توايت ا ية الفكرية ودورها يف العالقة هبذه القضااي مع مراعاة الفروق بني  نظر يف وجاهة ا لوأن  من سـ لتت م  .مللك
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يع  توازنة وأن تعكس مواقف  ية  ياسات العامة العا شأن ا شات  نا بو يف ا سامهة الو مجوجيب أن يضمن أن تكون  مل سـ ب ق مل ي مم ل
س بو من هذه القضااي ابدلول األعضاءيادلول األعضاء، وأن  ومن الرضوري كذكل إيضاح الطريقة اليت . يرتشد موقف الو

نظامت بو مع سائر ا ملتعمل هبا الو ي رشااكت"وال يكفي اإلشارة إىل أن . سـ سـتبىن، بل جيب أن يوحض أساس هذه " لا
شأن بو  تعني إيضاح الطريقة اليت سريشد هبا جدول أعامل الو رشااكت، كام  با ي ي هدفل يذ هذا ا ية  ل ا تنف  . لتمن

تايل نحو ا ية عىل ا يجة الاسرتا ياغة ا بغي أن تعاد  تايل  لواب ل يج ص تل ت نن شأن : "لي توازن وقامئ عىل األدةل  نظور  بتعزيز  م م
ية ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ بو ، "مللك تقوم به الو تقرتح ما  تاجئ أن تدرج  بغي ملؤرشات ا يه  يو سـ ل ن لعل ين

ية الفكرية . ذكل األمرإلمتام  تفاعل بني ا شأن ا تضمن هذه املؤرشات زايدة ادلراسات القامئة عىل األدةل  بغي أن  مللكو لن ب ت ي
تصاصه  تحدة األخرى لك يف جمال ا شرتكة مع واكالت األمم ا ية؛ وزايدة عدد الاجامتعات ا ياسات العا خوقضااي ا مل مل مل لسـ

ية عن طريق لتمنالرييس؛ وتعممي جدول أعامل ا تحدايت ئ تصدي  ناءات يف ا يدات والا ثال حفص دور املرونة وا لل  ل ثي سـتم لتق
ية  .ملالعا

شري إىل برامج هممةومن املالحظ كذكل  سم ال  يأن هذا ا هدف لق يا يف إطار هذا ا لنفذ حا ل ثل ت تاكر ونقل تشجيعم،  ب الا
يا نولو جا يا . لتك نولو تاكر ونقل ا يع الا جو لتك ب تانتشج ية كربتكتسـيان قضيهام  ية مه أ نا بدلان ا يع ا بة إىل  مى اب ل ل مج لنسـ

ناوالن ية الفكريةتتو بعد العاملي يف ا ية وا مللك بعد ا ل ية .لتمن يق األ هم  ية أن من ا يه ترى مجموعة جدول أعامل ا مه و تعل من ملعل لت
سم، وهو  بة عىل هذه القضااي يف هذا ا نا لقا سـ نقصمل تاجئ.  يف الوقت الراهنيما   لنومن الرضوري كذكل الربط بني ا

ية والربامج عىل أرض الواقع  .تيجالاسرتا

 

تاسع .9 يجي ا هدف الاسرتا لا ت ها: ل يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل  ب

ته يف  يق اذلي قد ية يف ا مأبرزت مجموعة جدول أعامل ا تعل لمن ية لألجل 2010 هل يوي12لت شأن اخلطة الاسرتا يج  تب
ية اليت شواغل الر توسط ا سـا ل بوئيمل ياسة اللغات يف الو ية  ساورها إزاء  ي  سـ قض نص الفقرة . ت ست اجملموعة أن  توقد ا لمت

يات عىل ما ييل" 11" سم الاسرتا يجيف   :تق

ست يف األمم  "11" ية ا يع اللغات الر تعامل  ياسة شامةل للغات ملعاجلة الفجوة اللغوية، وهتدف إىل ا لياغة  مس مج سـ سـ ص
تحدة، مبا فهيا لغات العمل، وذكل ياجات ادلول األعضاءملا يب ال ئة وعادةل و تاك ت بصورة  حتج تسـ ف يذ . م تنفوميكن 

شلك اتم واكمل مع هناية عام  نفذ  ية  يذها بصورة  يا عىل أن يمت  شامةل للغات تدر ياسة ا بهذه ا ت مهنج جي ل لسـ تنفل
شورات والرتمجة الفو. 2015 بوعات وا ية وا شامةل للغات الواثئق الر ياسة ا نوتغطي هذه ا ملط مس ل ملسـ توى ل حمرية و

بو ية للو بوابة اإللكرتو يا ن ياسة . ل بو القوانني واإلجراءات ذات الصةل بطريقة تعكس هذه ا تايل سرتاجع الو سـواب ي لل
شامةل للغات  ".لا

 

ية ( سخة من اخلطة الاسرتا يقات  يجترد مرفقة هبذه ا ن تتعل ل
توسط تابعة 2015-2010 مللألجل ا يريات  م فهيا  تغ

ها نة عىل  نصوإضافات   )معي
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سخة العرية2 الصفحة A/48/3ثالويقة  ب من ا  لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

 

 

 

 

 

بو  يرساةل الو

تصادية  ية الا تاكر واإلبداع ألغراض ا قالهنوض ابال من  لتب
توازن  بدلان، بفضل نظام دويل  يع ا ية يف  ثقا ية وا موالاجامت لف مج ل تاح ّوفعال ع ية الفكريمو مللكشأن ا  ةب
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سخة العرية3 الصفحة A/48/3ثالويقة  ب من ا  لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

توايت  حملقامئة ا

 4  مقدمة املدير العام :أوال

يجي اجلديد   9  تاإلطار الاسرتا

يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ثا ية :لاث  عاألهداف املوضو

يجي األول  هدف الاسرتا تا  متوازن لوضع القواعد واملعايريّتطور  ل
شأن ا ملادلوية  ب  11 لكية الفكريةل

ثاين  يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  مل
 17 الفكرية من الطراز األول

ثالث  يجي ا هدف الاسرتا لا ت يل الاتفاع اب ل مل  ن يةتسه يل ا لتمنية الفكرية يف  ب  24 سلك

يجي الرابع  هدف الاسرتا تا ية الفكرية وتن ل ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت لتحسـ  30 تطويرهالب

يجي اخلامس  هدف الاسرتا تا  املصدر العاملي ملراجع املعلومات ل
ية الفكرية تعلقة اب مللكوادلراسات ا  34 مل

سادس  يجي ا هدف الاسرتا لا ت تعاون ادلويل عىل إ ل ية الفكريةلا  38 للملكذاكء الاحرتام 

ساب  يجي ا هدف الاسرتا لا ت ياسات العامة الع عل ية الفكرية وقضااي ا لسـ ا يةمللك  42 ملا

ثا ية :رابعالاث  لمتكيناألهداف ا

ثامن  يجي ا هدف الاسرتا لا ت بو وادلول األعضاء ل تجاوب بني الو ية تواصل  يآ  مل
يع أحصاب املصاحل  46 مجو

تاسع  يجي ا هدف الاسرتا لا ت متكني ل لية دمع إداري ومايل فعاةل   بن
يذ برا بو من  تنفالو  50 جمهاي

سارابعا  املرفقان :مخا

تطالع مايل املرفق األول   54 2015-2010 للفرتة سـا

ثاين  تاجئ لاملرفق ا بو القامئة عىل ا نإطار إدارة الو  58 لي
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سخة العرية10 الصفحة A/48/3ثالويقة  ب من ا  لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 
يا ية :ناث لتمنيذ جدول أعامل ا  تنف

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ  ل  لنمؤرشات ا

نظمة ية يف ا ملتركزي قوي عىل ا نظمة هالك لتمن ية يف ا ملتركزي قوي عىل ا هالتمن يات لك  بادئ وتو ص، مع إدراج  م
ية  يةعىل حنو فعاللتمنجدول أعامل ا يع الربامج ا ن يف معل   .ملعمج

 

ية عىل مقاربة جديدة  شأن ا بو  ميقوم جدول أعامل الو من ب بو . تعددة اجملاالتلتي تجاوز برامج الو يح فرصة فريدة  يو ل يت
نظمة برمهتا ياته مدجمة مضن معل ا ية وتو بادئ جدول أعامل ا ية واحلرص عىل أن تكون  ساعدة ا يدية  ملا ص من ن للم لتتقل م لتق . ل

سب، بل ثالث  يجي ا هدف الاسرتا نجزة يف ظل ا ية ال عىل األشطة ا بادئ جدول أعامل ا حفورسي  ل ت مل ن من لت  عىل لتم
سعة ية ا يع األهداف الاسرتا نجزة يف ظل  تاألشطة ا يج مج مل لن ية لألجل . ت تجىل ذكل عىل مدى اخلطة الاسرتا يجو تي

توسط بني اجلدول امللخص يف الصفحة . ملا ّو ية امخلس 10ي يات جدول أعامل ا ية وتو من الصةل بني األهداف الاسرتا ص لتيج ت
 .واألربعني

توسط، تواجه الو ية إىل واقع ملموسملويف إطار األجل ا منبو حتدي ترمجة تطلعات جدول أعامل ا يوشمل ذكل احلرص . لتي
تاجئ قابةل  مية لفائدة ادلول األعضاء وأن تكون ا ية ا ية اخملصصة جلدول أعامل ا رشية واملا نعىل أن حتقق املوارد ا من ل لب لق لت ل

 .للتقيمي وقادرة عىل إحداث وقع إجيايب
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سخة العرية من 10 الصفحة A/48/3ثالويقة  با   اتبعلن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 
ية  بو الاسرتا يجأهداف الو يات بوالصةل تي يةجدول صتو  2لتمنأعامل ا
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متدة للفرتة   ية ا ملعند هذا اجلدول إىل ويقة الربانمج واملزيا ن ث تس نون ، و2011-2010ي سم ا ملعالسـامي ا ية"لق يف لك برانمج من الربامج اليت " لتمنالصةل جبدول أعامل ا
سعة ية ا تنطوي حتت راية األهداف الاسرتا يج لت  .ت
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سخة العرية11 الصفحة A/48/3ثالويقة  ب من ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

يجي  هدف الاسرتا تا  األولل
ية الفكريةّتطو شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكر  بم  ل

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ  ل  لنمؤرشات ا

مشاركة اكمةل من ادلول األعضاء يف الوصول إىل 
ية يف جماالت ذات  ية و معلاتفاقات عىل تدابري رش يع ت

ية الفكرية  سوية إطار ا شرتكة   مللكمصلحة  ت لم
 ادلويل احلايل

ئة ت اتفاقا. 1 تاك فتوازنة و م وصلت إلهيا ادلول األعضاء يف لك جمـال م
ية الفكرية شأن ا مللكرييس من إطار وضع القواعد واملعايري ادلوية  بئ  ل
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تان  A/48/3ثالويقة  سخة العرية 13 و12لصفحا بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

يجي  هدف الاسرتا تا توا األولل متطور  ية الفكريةّ شأن ا مللكزن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  ب  ل

تـصادي  نولـويج واجلغـرايف الا يط ا بـة ا ية الفكريـة ادلويل ملوا يجي إىل ضامن تطوير قانون ا هدف الاسرتا قيريم هذا ا تك مللك لل حملـ ك ت
يات جدول يذ تو بان  هد تطورا رسيعا، آخذا يف ا ثقايف العاملي اذلي  صوالاجامتعي وا سـ نفل تش شأن وضـع القواعـد حلي ية  ب أعامل ا لتمن

تطور ال بد من ضامن توازن و. واملعايري ّا مترار يف خدمـة هدفـه األسـايس لليظل اإلطار ادلويل ل ســية الفكريـة قـادرا عـىل الا لملك
تاكر واإلبداع يع الا بوهو  ية الفكرية ادلوية، ،تشج تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات ا لمبا يف ذكل الا ياجـات  ومراعـمللكسـ حتاة ا

تالف مراحل  ها عىل ا بدلان ومصا خا حل سلمي بني ل توازن ا يق ا لمنوها، و ل حتق يـة الفكريـة وحقـوق " 1"ّ بـدعني ومـاليك ا مللكحقوق ا مل
هور  تفعني وا مجلا ية" 2"ملن نفات اإلبدا تاكر وا متدة من الا ية ا تاكر واإلبداع وتعممي الفوائد الاجامت يع الا عو ملص ب ع ب ملسـشج  .ت

 

تحدايت وا  لفرصلا

تعددة األطراف ية و تعددية واإل ية وا نا ية وا بكة معقدة من الاتفاقات الو شموةل  ية الفكرية  ما ميمللك ل ئ ث ن شـ قلم ّ ل ط يوم املعـومل اذلي . ّب لويف عامل ا
ية يا الر نولو مقحتركه ا ج لتك ية الفكرية تعرب مل تعد  ، ّ ية اب مللكاملوضوعات ا ثل –حملم يات اجلديدة والرسوم والامنذج ام  لعـرصية والعالمـات لتقنا

ية  نفات اإلبدا عوا يةبشلك مزتايد  -ملص يـات اجلديـدة والرسـوم قلمياحلدود اإل ثـل ا يـة الفكريـة،  يـة اب ن رسي عىل املوضـوعات ا حملم لتقت م مللك
ية نفات اإلبدا عوالامنذج العرصية والعالمات وا ثري من احلاالت، ال بد أن يكون أي اهامتم يوىل هبـذا املوضـوع قا. ملص ّويف  مئـا عـىل مـهنج ك

ثال(دويل يك يكون فعاال  تعلقـة ابلعمـل عـىل اإلنرتنـت  سائل ا نه تقربـا يف ا مـوهذا أمر ال مفر  ملم ملـ ي نـة .)ّ بـو بـصفهتا أ ي والو  معاهـدة 24مي
توازنـة حرصـا عـىل أن تظـل ا مترار حتدي الهنوض حبلـول  ية، تواجه اب تقدمي اخلدمات العا متعددة األطراف وأربعة أنظمة كربى  ّم سـ مل لبنيـة ل

تقـدم  بدلان يف فوائـد ا يـع ا شاركة  رس  تاكر واإلبداع عرب العـامل و يع عىل الا ها يف ا ية ادلوية تؤدي دورها وختدم هد لا لـ مج مـ يـ ب شج ل ّمي ت لت ف لتنظ

ثقايف نولويج وا لا  .لتك

بو،  ية عالمة ابرزة يف جمال وضع القواعد واملعايري يف اترخي الو يواكنت املوافقة عىل جدول أعامل ا يـام هـذا اجلـدول  فيلكـولتمن بـو اب لقالو ي
توازنةبأعامل وضع القواعد واملعايري  بدلان ،مبطريقة  ياجات ومصاحل ا بار ا ل آخذة يف الا ت حت يةيف ع منتلف مراحل ا الاكمـل نوالاتفـاع  ،لتخم

ية الفكرية ادلوية لابملرونة يف اتفاقات ا ت. مللك شأن قضااي أخـرى  خموعىل الرمغ من أن املفاوضات اليت جتري  تـمت بعـد، فقـد أخـذ لفـة ب ختمل 
يديـة  بـرص وحاميـة املعـارف ا ناءات ملعـايق ا يـدات والا تلفـة، مهنـا ا توافق يف اآلراء يزداد بني ادلول األعضاء يف جمـاالت  تقلا ل ي خم لل ســتث لتق

ت. والفوللكور يات هذا اجلـدول مل تـرتمج إىل معاهـدات جديـدة، فإهنـا أسـاس لك األعـامل الـيت  يوعىل الرمغ من أن تو نجزهـا ص تعـني أن 
نظمة، وخاصة يف جمال وضع القواعد واملعايري شأن بعـض اجملـاالت األخـرى. ملا توصـل إىل توافـق يف اآلراء  بـومع ذكل مل ميكـن ا هد  .ل شـو

نظمة يف جمال وضع القواعد واملعايريالعقد املايض  تقدم يف معل ا ملياب ا ل متكن ادلول األعـضاء مـن  إذ غ توصـل إىل اتفـاق يف العتمل  ديـد لا
نولويج اذلي يوقع يف العديد مـن احلـاالت وقعـه . من اجملاالت تقدم ا سارع يف ا تقدم يف وضع القواعد واملعايري يالحظ  لتكوأمام انعدام ا ل ت ل

ية الفكرية يه ا يط اذلي تعمل  مللكعىل ا ف تعـدد . حمل توى  بـو عـىل ا توازنـة يف املفاوضـات الـيت تـدور يف الو تـاجئ  يـق  موال بد مـن  م سـحتق ي ملـن
نوع من املفاوضات خلطر الزوالاأل لطراف، وإال تعرضت هذا ا سوايت  ..ّ نظمة يف إاتحة احملفل إليالء الاهامتم بإجراء ا تـوإذا أخفقت ا لمل

يرتتب عىل ذكل عدد مـن اخملـاطر يريات الالزمة،  سـوا فتغ نظمـة يف وضـع القواعـد. ل يرتاجع دور ا ملو تـصاديةســ تعاض عـن . ق الا يـسـوقـد 
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ية أو تعددية نا سارات  تعدد األطراف  ناجه  ّا ئ ث مب يس  ممل يـا و نولو سوق أو ا تحدث حلول بأمر الواقع أو بفعل ا لـيف حمافل أخرى، و ج لتك لـ تُسـ
ياسة العامة حتت نفوذ احلكومات  .لسـمن خالل ا

هين  يط احملايد وا يح ا تعني عىل األمانة أن  تحدي،  ملوملواهجة هذا ا حملت ي تلف اللجـان جـداول معـل شـامةل وعـادةل إىل أقـىص م ضا–تل خملنة 
شمل –احلدود  توازنـة  متكني من وضـع قواعـد  تعددة األطراف وا توصل إىل حلول  ية ا هل لدلول األعضاء اختاذ القرار،  تـ مما  ل مبغ م لس لك ي

نولويج تطور ا ياف ا لتكأ ل ية إىل أنظمة املعـارف ا، ط يا الر نولو تطورات يف ا تقمن أحدث ا مق لل ج بـار، ليديـةلتك نحـو عتأخـذا يف الا ل عـىل ا
ناسب  يات ذكل عىل ملا ية عتدا ياسات العامةلتمنا هـم . لسـوا سني ا ثقـة فـامي بـني ادلول األعـضاء مـن خـالل  ناء ا نا اآلن فرصة  لفوأما حتـم ل لب

شطة شات حول أ نا بل يف ا تقدم يف ا يل  يد ا تايل عىل  ية والعمل اب سائل ا شرتك  نا ق مل لل ه ل مي للم تقمل سـب ملمت لس  . وضع القواعد واملعايريلتنظ

يـع  يقـا بـني مـصاحل  تطـور تـوازان د يـة الفكريـة ادلويل ا يـوي أن يـضمن نظـام ا تصادي والاجامتعي ا يط العاملي الا تيض ا مجو مل حل قحمل مللك ق يق
هور توايت منوها وأحصاب احلقوق وعامة ا تلف  بدلان عىل  مجلاألطراف،مبا يف ذكل ا ّ سـ خم  .مل

يات، ميكن أ توسـط يف ملعطوأمام لك هذه ا نظمـة عـىل املـدى ا تحـدايت والفـرص احملـددة املطروحـة أمـام ا ملن نلخص كام ييل بعـض ا مل ّل
ها يف وضع القواعـد واملعـايري  ية من  معلاجملاالت الر يـة والرسـوم (ئيسـ يـاانت اجلغرا تجاريـة وا فويه الـرباءات وحـق املؤلـف والعالمـات ا ب لل

يدية ية واملعارف ا نا تقلوالامنذج ا ع  ):للص

يـة  .اءاتالرب - يـا وعلـوم املـادة والعلـوم ا نولو نانو ية وا نا يـا ا يولو يـاة وا يا اجلديدة يف علوم ا نولو ئهد ا ج تك ج ج تك لبيش ل ع لـص ب لحل ل ت
ية رسعة عا شارا  لوالطاقة وغريها من اجملاالت توسعا وتطورا وا ب نت ّ بة و. ّ كتد احلاجة إىل موا ّشـ تطـورات هـذه ت يـة لا نولو جا لتك

هم اإلجراءات املطلوب اخت فية  ساحة ادلوية ملواهجة بغ لاذها إن وجدت عىل ا تطـورهـذه ل بـد أيـضا مـن متكـني  وال .اتلا
ياجاهتـا  بة ال نا شأن الـرباءات تكـون  ياسـات  يهتـا، مـن اعـامتد قـوانني و توايت  تالف  بدلان، عـىل ا تا ســ بـ سـ من سـ حل م تخـ مـ

تفادة من مواطن املرونة  شأن الا ياسات املدعومة ابملعلومات  يار ا ية، وا سـاإلمنا ب سـ ت لئ ليف الاتفاقات ادلويـة، حمرتمـة يف خ
باهتا ادلوية لالوقت ذاته وا  .ج

ية .حق املؤلف - نان من إاتحة املواد اإلبدا ية واإلنرتنت  يا الر نولو ع ا ميكّمق ج ثقـايف –لتك بـري ا ل واألشاكل اجلديـدة مـن ا  –لتع
بدأ احل تظل خاضعة  يد العاملي، أما قانون حق املؤلف  نظري عىل ا نقطع ا ملنطاق  لصع ل فب يـةم ياق  .قلميدود اإل لـسـويف ذكل ا

يا يطرح املعومل  ية عا ملتوفر املواد اإلبدا تغـريات وأاثرت وقـد أفـضت . حتدايت أمام إحقـاق حـق املؤلـفيطرح  وافرصع لا
ها حركة األسواق  ية اليت حتر نولو كا ج ّتك نظـام احلـايل وأاثرت ل يـة الهنـوض لإىل ضغط شـديد عـىل ا كيفقـضااي جديـدة مهنـا 

نفات الـيت آلـت إىل املـكل ابإلبداع وحام يـة وا نفات ا نفـاذ إىل ا نني يف الوقت ذاته إماكيـة ا ملـصته وماكفأته ضا حملم ملـص ل ن مي
 .العام

ية .اإلشارات املمزية - نا تجارية والرسوم والامنذج ا تحداث العالمات ا يدي يف ا رسي عىل املهنج ا ع تغري جوهري  لـص ل سـ تقل لي
ية والاتفاع هبا وحام ياانت اجلغرا نوا فب رشوعة(يهتا ابلقانون ل سة غـري ا نا ملـمبا فهيا ا فـ يـة الفكريـة ). مل ياسـة ا بحت  مللكوأ سـ صـ

تامثر يف تطـوير العالمـات واحملافظـة علهيـا  ية عـىل جانـب الا توي يف جوانهبا الر سـالعامة  سـ  بـصفهتا حلقـات تـربط –ئيحت
سلع املادية تجات وا هرة غري املادية اب سمعة وا لا ن ملل  .لش

نناجه القانوية ا .الرسوم والامنذج - نوعة جدا يف ادلول األعـضاء ممـاواإلداريةمل ية  نا بعة محلاية الرسوم والامنذج ا ت ا ع لص مت ّ يح مل يتـ 
يـة متل لوضع األطر العا نظر واملامرسات كأساس  بادل وهجات ا ملفرصة  ل حمت ساق يف عـامل  .ل بـريا لـضامن الا تـيطـرح حتـداي  ك

تصادي شاط الا يه عوملة ا قتزداد   .لنف
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يـةاملعارف  - يـدي واملـوارد الورا ثقـايف ا بـري ا يدية وأشاكل ا ثا تقل ل تع لتقل ل يـة . ل نـة احلكو توافـق عـىل اعـامتد واليـة ا ماكن ا للج ل
يدية والفوللكور للفـرتة  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلادلوية ا ث ن لل متـع 2011-2010مللكملع يـة  للمج فرصـة اتر خي

توصل إىل اعرتاف يـة رصحينيل واحرتام دويني لادلويل من أجل ا يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا مكلك للمعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
يـة ية الفكريـة واملـوارد الورا تعامل مع الصةل بني ا يةل املالمئة  ثفكرية وتطوير الو لل تكل . مللكسـ توازنـة  لـومـن شـأن امحلايـة ا مل

ية الفكرية يف عالقهتا مع يدية وا بريات ا مللكاملعارف وا تقل لتع يـة الفكريـة ل بري يف ا ميي  يري  ية أن تأيت  مللك املوارد الورا ك تغ تنظث ب
يـة الفكريـة يـة نظـام ا مللكوالاعرتاف بعا نـة عـىل . مل تحـدايت الكـربى يف الواليـة اجلديـدة أن توافـق ا يكون أول ا للجو ل ســ

يـة يف) أو صكوك(نصوص لصك قانوين دويل  بـت ا بـو مث أن  ية العامة للو ها إىل ا مجلعوتقد ي ّمجلع ت  ادلعـوة إىل عقـد مـؤمتر مي
 .دبلومايس
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سخة العرية 15الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

 العالمات والرسوم والامنذج

يات ما ييل يجشمل الاسرتا تت  :س

تجارية والرسوم والامنذج ا "7" ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ليف ا ل ن يةملعللج ياانت اجلغرا ية وا فنا ب ع  :لص

تطوير حقوق  - نة بصفهتا احملرك الرييس  نطاق من ادلول األعضاء يف أعامل ا شاركة واسعة ا لدمع  للج ل ئم
تصةل ابلعالمات ية الفكرية ا ملا نة يف . مللك متةل لعمل ا تاجئ ا شلك ا تعلق  للجوالزتام مهنج مرن فامي  ن ب حملي ل

 .لانون املرن إىل اعامتد معاهدات دويةخمتلف اجملاالت، من اللجوء لصكوك الق

ية يف  - نا يل الرسوم والامنذج ا توافق يف إجراءات  تقدم يف العمل عىل مواطن ا عوحبث فرص ا لص سج ل تل ّ
نغافورة  شأن قانون الرسوم والامنذج، عىل غررا معاهدة  سـشلك معاهدة دوية  ب تجارية(ل  ).لالعالمات ا

تجارية عىل اإلنرتنتوحبث نطاق العمل يف جمال حامية العال -  .لمات ا

تجارب  - بادل ا تعدد األطراف مبا يف ذكل  تعاون  يع ا ية و ياانت اجلغرا لوناء الكفاءات يف جمال ا ت ل شج ب مب تف ل
ية ياانت اجلغرا فوتقامس املعلومات حول ا  .لب

ية معاهدة  - بة، عىل غرار  نا نة وا تاجئ ا يق ا ية القامئة  تخدام األطر املؤ مجعوا سـ مل ن سـ ملمكسـ لتحق سـنغافورة لس
يات حمددة تو ية احتاد ابريس  نغافورة، و يذية ملعاهدة  صتعديل الالحئة ا ل مجع سـ  .لتنفل

يح حمفال غري  - تكامل العمل اجلاري يف ظل اإلطار املؤسيس القامئ ابجامتعات دورية حمورية مما  يتوا سـ
بة  نا بحث املوضوعات اليت ميكن أن تكون  متة  سـرمسي لدلول األعضاء واألطراف ا مل ّتطورات جديدة مله ل

رشوعة سة غري ا نا ملتعددة األطراف يف جمال وضع القواعد واملعايري، مبا يف ذكل جمال ا ف مل ناول . م توميكن 
تدايت أو أشاكل أخرى من  ياق ا ية، كأن يكون ذكل يف  توحة وغري ر نتكل القضااي بطريقة  سـ ملمس مف

ثيل ادلول األعضاء ومجموعات أحصاب املصا متكني  مماملؤمترات،  بادل لآلراء بطريقة ل تحل من اخلوض يف 
رشوع يف معل تطويري للقواعد واملعايري يف  ها قد يؤدي إىل ا ية ودون عواقب، علام بأن  لغري ر بعضمس

با نا سـجماالت حمددة إن اكن ذكل   .م

رشوع لإلشارات - متكل غري ا نب ا تني و ملووقاية مكل عام  ّجت ل ّ  .م
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سخة الع 20الصفحة  A/48/3ثالويقة    بريةلنمن ا

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

بونة  شأ(لشـنظام  نيات ا ملسم  )ت

بونة اآلن  "17" ته دون 50لشـبلغ اتفاق  شائه وال تزال عضو نذ إ ي عاما  ن تعاقدا30م يل من . م طرفا  بغي عدم ا لتقلو ين
تضح م شاركة ادلوية، كام  تع اب بونة إىل نظام  يصعوبة حتويل نظام  ل مل مت يشـ تجارة ل نظمة ا لن املفاوضات اجلارية يف  م

ية ياانت اجلغرا شاء جسل عاملي  شأن إ ية  فالعا ب ن ب بونة للفريق العامل . للمل ية احتاد  ندهتا  شـوالوالية اليت أ مجع لسـ
تقطاب  بح أقدر عىل ا نظام حىت  سني ا يةل  بل ا تحديد ا يح فرصة  بونة  تطوير نظام  سـاملعين  يص ل تح سـ ل شـ بب ل لكفل تت

 .سـتخدمنيملمزيد من ادلول وا

تامثرات  "18" تفادة من الا توسط من أجل ضامن الا يا املعلومات لألجل ا نولو ية  بغي وضع اسرتا سو ج تك سـن مل ليج ت ي
ية لوضع إجراء إلكرتوين  بونةللتسجيل واإلخطاراكمل لاحلا تخدمه ادلول األعضاء يف نظام  شـ،  لسـ متة ت  ..ملها
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سخة العرية 22الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

يةلا  لتمنتعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا

 

يات-نظام مدريد   تيج اسرتا

شاط أكرب مع ادلول غري األعضاء يف نظام . حتديد العوامل اليت تعوق الانضامم إىل بروتوكول مدريد "9" تفاعل  نوا بل
ها تصدي  ية حتديد اهامتماهتا اخلاصة وا لمدريد  ل يات خمصصة من أج. بغ ية تيجوتطوير اسرتا يع ا تغطل تو لسـ

متل لالنضامم إىل بروتوكول مدريد يف  بة امجلاهري من أجل تعزيز الكفاءة يف رشح الوقع ا ية وبرامج خما حملاجلغرا ط ف
ية حمددة نياقات و  .طسـ

شأن  "10" ياسات العامة واألحاكم القانوية الالزمة  تأكد إن اكنت ا تعاقدة من أجل ا بوالعمل مع األطراف ا ن سـ ل لمل
ية الف تدابري الالزمة مللكا ساعدة تكل األطراف عىل وضع ا نظام، و يذ الاكمل  لكرية قد وضعت مبا يكفل ا م لل لتنف

هدف يق هذا ا ية  ها  لو حتق بغيق  .تطب

يط قامئ عىل بروتوكول  "11" نظام من خالل الاتقال إىل  يط ا تعاقدة عىل حبث مزااي  يع األطراف ا حمو ن ل سـ مل بشج تت
ثالث اليت يه أعضاء يف اتفاق مدريد دون أن تكون أعضاء يف الربوتوكول لودمع ادلول األعضاء ا. مدريد لوحده

ساعدهتا عىل الانضامم إىل الربوتوكول وإذاكء الوعي بني ادلول األعضاء اليت يه أعضاء يف اتفاق مدريد دون أن مو
 .في هناية املطافإىل الربتوكولالانضامم بفوائد مبزااي تكون أعضاء يف الربوتوكول، 

يةوا "12" ساقا وفعا ية تقدمي خدمة أكرث ا يات اجلارية  متر  لشاركة يف تقدير  ت بغ للعمل  .مسـمل

ية اجلودة ورصد رضا الزابئن "13" ية موهجة أكرث حنو تقدمي خدمات عا ثقافة مؤ لوالهنوض  سـ  .سب

ية، مبا يف ذكل إقامة  "14" ثة من حتديث األنظمة املعلوما ثا ية وا ثا تكامل املرحةل األوىل وا توا ل ل ن ل ية سـ تيجرشاكة اسرتا
نظام الهنايئ تواصل  ية ادلمع ا سؤو ثة تكون قادرة عىل حتمل  ثا يذ املرحةل ا ية من أجل  للخار مل ل م ل ل نف  .تج
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سخة العرية 23الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

تحكمي والوساطة  بو  للمركز الو يات-ي  تيج اسرتا

ية الفكريةإ "21" تعلقة اب نازعات ا سوية ا بديةل  يارات ا مللكذاكء الوعي اب مل مل ت ل  .لخل

هم العوامل اليت تؤثر يف  "22" نازعات و سوية ا تفعني خبدمات  ياجات ا تعلق اب فوزايدة دراسات األسواق فامي  مل ت ن ت ملي ح
نازعات سوية ا بديةل  يل احللول ا ملالقرار  ت ل لتفض  .ب

شجع "23" تحكمي والوساطة توزايدة الفوائد اليت  بو  نازعات اليت يقدهما مركز الو سوية ا بال عىل خدمات  لل عىل اإل ي مل ت ق
 :من خالل ما ييل

يهنا اعامتد  - تخدم من خالل عدة وسائل من  ياجات ا ية وفقا ال ته ا بيف إجراءات املركز و سـي ت ت ملي حتح لتك بن
يا املعلومات نولو جحلول لألعامل القامئة عىل   .تك

يصا والعمل مع ماليك  - يفة  ية هبا لوضع إجراءات  سات ا تفعني هبا واملؤ ية الفكرية وا خصا ن س ّن مك ملعمللك مل
هم نازعات يف جماالت  تكررة يف ا معلسامت احملددة ا مل مل  .ّلل

ية  "24" متل أن يزداد فهيا جحم املعامالت ادلوية  ية الفكرية اليت  ياسة العامة  للملكوالعمل يف جماالت ا لللملك حيسـ ل
تلكفةالفكرية واحلاج يث ا لة إىل خدمات حمايدة وانجعة وفعاةل من  تعلق .ح يا فامي  نولو ثل اتفاقات نقل ا ي،  ج تك لم

ئة يا غري املرضة اب نولو ياب ج لبتك ّ نازعات بني أحصاب . ل سوية ا تلكفة معقوةل  ملومن شأن وجود إجراءات حمايدة  ت لب
يا نولو نقل ا يات املصممة للهنوض  هم يف جناح اآل جاملصاحل أن  تك لس بي  .اخلرضاء ل

ية اخلدمات  تفع فزتيد من فعا ياجات ا هم ا سني  ية يف  ية اليت يعدها املركز بفائدة  تقصا تعود ادلراسة الا لو ن ت حت معل ئ سـ ملسـ ح ف
 .ّاليت يقدهما املركز
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سخة العرية 24الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

يجي  هدف الاسرتا تا  ثالثلال
ية يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب ن لته ب سمللك  تس

 

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

نظمـة برمهتـا، مـع دمـج فعـال . 1 ية يف ا ملتركزي شديد عىل ا لتمن
ــربامج  ياته يف معــل لك ال ــة وتو ي ــادئ جــدول أعــامل ا صــب من لتمل

ية  ملعنا

يات يــة تيجوضــع اســرتا يــة الفكريــة طن و بة  نا للملكتوازنــة و م ســـم
تاكر هـا ن وأطر قانويـة ،بوالا يـة الفكريـة تـامتىش  يـة  معو للملك طن

ية  ية الو نومع أهداف ا طمن بدلان لت يـة وا نا بدلان ا لـوأولوايت ا ل ملـ
تصاد احلـر تقةل إىل الا بدلان ا قاألقل منوا وا ن ، وتـامتىش كـذكل ملل

لية الفكرية ادلوية مع معاهدات واتفاقات ا  تـشجيعمن أجل مللك
تايل  تاكر احمليل واب لالا يـة يف نظـام ب نا بدلان ا متعزيز مـصلحة ا ل لـ

ية الفكرية ادلويل  .مللكا

ية  حتتية  ية بن نرشية و ية الفكرية تقب سات ا مللك من مؤ ، معـززةس
بدلان  توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا سات دمع ا لـمبا فهيا مؤ مل ل س

بدلان ا ية وا نا لا تصاد احلـر، مل تقةل إىل الا بدلان ا قألقل منوا وا ن ملل
تخدم ودلهيـا القـدرة عـىل ت للمـسـقدم خـدمات حمدثـة وصـديقة 

ية ية من أجل ا ية الفكرية والاتفاع هبا بفعا منإدارة ا ل لتن  .مللك

بدلان . 2 بدلان األقـل منـوا وا يـة وا نا بدلان ا لـعدد أكرب من ا لـ ل مل
تقةل هزة بأطملنا تصاد احلر  جم إىل الا رشيع ق توازنة يف جمـال ا لتـر  م

ياسة العامة  لسـوا

بدلان . 3 بدلان األقـل منـوا وا يـة وا نا بدلان ا لـعدد أكرب من ا لـ ل مل
تقةل سات قويـة وقـادرة عـىل ملنا هـزة مبؤ تصاد احلر  سـ إىل الا جم ق

تصل هبا ية الفكرية أو ما  تجابة يف جمال  يالا  مللكسـ

ية م بو مامت ية اليت تقدهما الو ساعدة ا شـا ي ن يات جـدول لتقمل صـع تو
يـة  ية، وشفافة وحمايدة وتعكس املرونـة يف نظـام ا مللكأعامل ا لتمن

يدات والفكرية ادلويل و ناءات لتقيا يـة سـتثالا مللكعـىل حقـوق ا
 .الفكرية

 

 

 

 

ية ية الفكرية ألغراض ا تفاع أكرب اب منا لتن  مللك

هــارات الوجهيــة يف عــدد . 4 رشية اب ملقــدر اكف مــن املــوارد ا لبــ
تقةل بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا نأكرب من ا ل ل ل ملل  إىل م

تصاد احلر  قالا
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سخة العرية 26الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قا ن ية هدف يعين بدلان . ملل ية الفكرية ألغراض ا سري الاتفاع اب سعي إىل  منوا ن ي لتل مللك ت
ن با توايت منو  يتلفة  ت سـ مخم ية الفكريةمب ية  بىن ا تعلق اب تلفة فامي  توايت  للملكة جدا و ت ل ي خم تحسـ هدت العديد من . لم شوقد 

ساعدة يف رسيع خطى  ية الفكرية  بريا يف قدرهتا عىل الاتفاع اب ثال تقدما  تصاد احلر  تقةل إىل نظام الا بدلان ا تا للم ن ك ن مللكل م ق مل
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت فيهتا الا لق ع بة إىل. تمن ساعدة لنسـواب بو يف توفري مزيد من ا تحدي أمام الو بدلان، يمكن ا مل تكل ا ي ل ل

بادل اخلربات والعرب وأفضل  بدلان والعمل أيضا عىل الهنوض  تكل ا ياجات اخلاصة  ية الا ية  تخصصة  بتا ل ب ت ب بغ حمل تل
بدلان  .لاملامرسات فامي بني تكل ا

رشاكت يف معظم بدلان العامل يه 90 توسطةرشاكت صغريةل ابملائة من ا تصاديةم أو  يوية الا هم يف ا ق  حلس ية . ت غلبعىل أن أ
ية الفكرية نظام ا تفع  يال أو ال  تفع  توسطة  رشاكت الصغرية وا رشاكت الصغرى وا مللكاملقاولني وا ن بن قل مل ل تل يجة ذلكل يزداد . ت نتو

سة ويزيد عوملة واندفاعا بقوة نا يه ا تدم  يوم اذلي  يط ا شاشة يف  رشاكت  فوضع تكل ا مل حت ل حم ه ية فل مللك املعرفة واعامتدا عىل ا
تخراج . الفكرية ها أداة ال ية الفكرية بو ها ملقدرات ا رشاكت لزايدة  سـتربز احلاجة إىل مد يد العون إىل تكل ا صفل مللك هم فف ّ

نجاح رشكة إىل شط ا ية الفكرية ووصول ا هام يف إدارة أصول ا مية من اإلبداع والاخرتاع، قادرة عىل اإل لا ل مللك س  .لق

سم إىل ن الفقراتنت هااتنقل ية اجلديدلقا ية عىل مقاربة . لتمن حتت جدول أعامل ا شأن ا بو  منويقوم جدول أعامل الو ب لتي
تعددة اجملاالت بادئ . مجديدة  ية واحلرص عىل أن تكون  ساعدة ا يدية  بو ا تجاوز برامج الو يح فرصة فريدة  مو نت للم تقل ي لتقل ل ي

ياته مدجمة مضن معل ا ية وتو صجدول أعامل ا نجزة . ملنظمة برمهتالتمن شطة ا ية ال عىل األ بادئ جدول أعامل ا ملورسي  ن من لتت م
سعة ية ا يع األهداف الاسرتا نجزة يف ظل  سب، بل عىل األشطة ا ثالث  يجي ا هدف الاسرتا تيف ظل ا يج مج مل ن حف ل لت ت . ل

توسط ية لألجل ا تجىل ذكل عىل مدى اخلطة الاسرتا ملو يج بني اجلدول امللخص يف الصفحة . تي ّو الصةل بني األهداف  10ي
ية امخلس واألربعني يات جدول أعامل ا ية وتو منالاسرتا ص لتيج  .ت

ية إىل واقع ملموس بو حتدي ترمجة تطلعات جدول أعامل ا توسط، تواجه الو منويف إطار األجل ا ي يوشمل ذكل احلرص . لتمل
مية لفا ية ا ية اخملصصة جلدول أعامل ا رشية واملا لقعىل أن حتقق املوارد ا من ل لتب تاجئ قابةل ل لنئدة ادلول األعضاء وأن تكون ا

 .للتقيمي وقادرة عىل إحداث وقع إجيايب

ية . حشد املوارد نظام ا ية يف الاتفاع  نا بدلان ا بو معوما من خدمات دلمع ا مللكمع تزايد الطلب عىل ما تقدمه الو بم ن ل ل ي ّ
ية تكل الا ساعدة عىل ضامن  تد احلاجة إىل رشاكء وموارد  بالفكرية،  للم تلشـ ها اإلمنايئ إىل ت قعياجات بطريقة تعزز من و حت

رشااكت . أقىص احلدود ية وإقامة ا بو يف مضامر العالقات اخلار شطة الو تيس أ لو ي جن سابع(تك يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية ) ل مهأ
نفاذ إلهيا من أ شد املوارد وضامن ا ية الفكرية ويف  نظام ا ها  تفا ية يف ا نا بدلان ا ية يف دمع ا لر ح ب ن ل ل مللكسـ ع م رشوعات ئي مجل 

ية نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ما لمللك ته . ل شطة، غا متويل األ بو العادية  ية الو ناط مبزيا يوال حيل ذكل حمل ادلور املركزي ا ن ي ن لمل ّ
ية  ساعدة ا ية ا سني فعا ياجات ادلول األعضاء و تجابة ال بو عىل الا نإرساع ذكل العمل وزايدة قدرة الو مل ل حت ت سـ تقي لح

شطة تكوين الكفاءات بو حول . نوأ تجه مؤمتر الو تفادة من الزمخ اذلي أ تحدي الرييس يف هذا الصدد هو الا يوا ن سـ ئل
ية  يل ا شد املوارد يف  رشااكت  منتكوين ا حل لتل ية ) 2009نومفرب (سب ية الر سـوال سـامي بفضل الاتصال بواكالت ا ئيمن لت

ية نا بدلان ا رشوعات ا تعدادها دلمع  يات اخلريية لزايدة وعهيا وا موا ل ل م سـ يةمجلع ية الفكرية ألغراض ا شأن ا من  لتب  .مللك
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سخة العرية 38الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

يجي  هدف الاسرتا تا سادسل  لا
ية الفكرية تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا  ل

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ  ل  لنمؤرشات ا

ـــري . 1 نظامت غ ـــتعـــاون دويل أكـــرب مـــع ادلول األعـــضاء وا مل
ية ادلوية والقطاع اخلاص نظامت احلكو ية وا لاحلكو ممل  م

نـة الو. 2 ياسة العامـة حتـت رعايـة  توازن يف ا جلحوار  لسـ يبـو م
ــاذ،  ــة ابإلنف ي شارية ا نالا ــ ملعت ــة س ي ــات إمنا ــاة الاهامتم ــع مراع ئم

توجه  لا

 

شرتك مهم     وتعاون بني ادلول األعضاءف
ية الفكرية ية  اسرتشادا،للملكإلذاكء الاحرتام  تو ص اب  من 45ل

ية  لتمنجدول أعامل ا

نة . 3 تــصدي للقر صــقــدرة معــززة دلى ادلول األعــضاء عــىل ا ل
يد  لتقلوا
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سخة العرية 42الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

يجي  هدف الاسرتا تا سابعل  لا
يةمللا ياسات العامة العا ملية الفكرية وقضااي ا لسـ  ك

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

بو . 1 تحدة الرائد اكةلومنتدى ياعرتاف ابلو  يف الوقوف ةملاألمم ا
نعىل  شرتك  بيالقامس ا ية الفكرية قضاايمل ياسات مللك ا لسـوقضااي ا

ية  ملالعامة العا

شات ادلويـة . 2 نا يـة بقـدر أكـرب يف ا تج بـو  هامات الو لإ قـ مل ل مي س
يةحول  ياسات العامة العا ملقضااي ا  لسـ

 

ياسات العامة مدعومة  شات دوية حول قضااي ا سـنا ل لق م
ية الفكرية أداة من أدوات  متةل عن دور ا مللكمبعلومات  مك

يا نولو تاكر ونقل ا ياسة العامة للهنوض ابال جا لتك ب  لسـ

ــة . 3 ــة الفكري ي ند إىل ا ــات  ي مللكآ ــست ت ــضااي  جــاهزة ملعاجلــةل ق
ية ياسات العامة العا ملا شأن ا جزءتعترب لسـ نقـاش ادلائـر  بـمـن ا ل

ية  ملالقضااي العا
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سخة العرية 43 الصفحة A/48/3ثالويقة  ب من ا  لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

يجي  هدف الاسرتا تا سابعل ية  لا ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ  مللك

تـدى احلكـويم ادلويل تتجىل بـو عـىل أن تقـوم مقـام ا يجي قـدرة الو هدف الاسرتا ن من خالل هذا ا ي ملت يـادي ل يف معاجلـة قـضااي لقا
ية ياسات العامة العا تاكر وا ية الفكرية والا تقاطع بني ا ملهامش ا سـ ب لل تدعي. مللك هدف العمل  يسـو بايق ولهذا ا اجلـوهري مـع ستالا

تحدة وا نظامت األمم ا ملغريها من  مل بحـث معـا عـن حلـول م هام يف ا ميكن اإل يـة  نظامت غـري احلكو ية ادلوية وا ًنظامت احلكو ل مل سـل م لـم

نـوع  نـاخ واألمـن الغـذايئ والـصحة العامـة وحاميـة ا تغـري ا تعلقـة  تحدايت ا رشية، مبا فهيا ا ها ا ية اليت توا تتحدايت الر مل ب مل ل ب سـ للل لي هج ئ
ية ية  يق أهداف األ يولويج و منا للتب لف حتق يـة وإن الوقع . ل نا بدلان ا ية إمنا يقع عىل اكهـل ا شالكت العا بارش للعديد من هذه ا ما ل لـ مل مل مل

بدلان األقل منوا يـق عـدد مـن األهـداف . لوا ثـب مـن أجـل  تعمل عن  يجي  هدف الاسرتا ناطة هبذا ا حتقوذلا فإن الربامج ا كل سـ ت مل
ية يات جدول أعامل ا ية وتو مناإلمنا ص  .لتئ

 

تحدايت والفرص  لا

تارخي عىل لهد ا يةيش ية وا تحدايت الاجامت رشية يف تصدهيا  تعني هبا ا يا يه اليت تكفل األداة اليت  نولو ئ أن ا ج لبيتك ع لل ب لسـ . تل
تاج الزراعي  تقاران إىل اإل سافات وال نا للعزةل وبعد ا تجا سني ا يةل  ـي اليت تعطي الوسائل ا بارة أوسع،  نو مل سـ تح فبع ت لكف به بف

هزان مل يد الاتفاع . واهجة الزوابع واإلعصارات وما إلهياجيالاكيف وملا هيدد الصحة العامة وملا  نويس من الغريب أن يؤدي  تقي ل
يات اجلديدة إىل إشاكالت نات يف قدرنا . لتقناب يات اجلديدة ما اكنت اإلشاكالت وال ا تومن هجة أخرى، فلوال ا لتحسين لتق

تحدايت تجابة  للعىل الا يات. سـ تامثر يف ا توازن بني حفز الا بقى إذن ا نو ل لتقي نفذ إىل الفائدة س م اجلديدة وإاتحة 
يا بدأ ر يات اجلديدة  ية من تكل ا تأ ية ا سـالاجامت ن ت مل ئيع ًل م  . تق

ياسات العامة  ية الفكرية وقضااي ا نقاش حول العالقة بني ا تحول ا يا، فقد  نولو سـونظرا العامتدان املزتايد عىل ا ل لي مللك ج لتك
ية إىل جدال عويص سـهيا . ملالعا ية اليت  توهذه األ نة دلمع تكمه شرتك بأدوات املعلومات ا ساعة والاهامتم ا سـقضااي ا مل حملل

تقين إمنا تطرح عىل  يل ا تح نقاش وا يح الروابط بني ذكل ا ياسات العامة وتوجهيه ويف تو توى ا نقاش عىل  لا ل ل ل ض سـ سـ لل م
بو فرصة وحتداي يف آن واحد  .يالو

سامه خبربهتا  بو أن  هو ضامن أن يكون بإماكن الو تحدي  توأما ا ي نقاشات فل ية الفكرية يف تكل ا متزية يف جمال ا لا مللك مل
رشاكة مع  نظومة األمم طائفة من باجلوهرية وأن حترص يف ذكل املضامر عىل العمل  سارات العامةل داخل  مالواكالت وا مل

تحدة بادرات مهناملا ية دوية أخرىيف مع  ومب بطلب أو  لتدايت حكو من تصدي ذل. م بو إذا ما جنحت يف ا تجد الو لو ي كل سـ
بح  تحدي فرصة  تصا ية الفكريةرجعااملرجع األومللل ياسات العامة وا شرتك بني قضااي ا شأن القامس ا مللك  سـ مل هذا . لب يقا  لو حتق

توازنة ومدعومة ابألدةل ومصوبة  هامات تكون  ية من اجلودة فامي تقدمه من إ بو من أن تضمن درجة عا هدف، ال بد للو ّا م س لل ي
بار الاكيف البدقة  رشااكتهامتمات ادلول األعضاء عتوتويل الا  .لوتكون مدعومة بفضل إقامة ا

يامث ميكن أن يكون الوقع اإلجيايب األكرب عىل قضااي  توجه  بو وا هام واحضا لألولوايت يف رشااكت الو تيض ذكل أيضا  حو ف ليق ي
ية ياسات العامة الر سـا يسـ نظمة الصحة الع. ئل ثال  تحدة  نظومة األمم ا رشاكء يف  مومن أمه ا م ملم ية خبصوص القامس ل ملا

ية الفكرية والصحة العامة، و شرتك بني ا مللكا ناخمل شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ب مل ئة ق تحدة  للبي وبرانمج األمم ا مل
تع ية ا ناخ، والاتفا يا وتغري ا نولو ية الفكرية وا تعلقة اب ية لألرصاد اجلوية خبصوص القضااي ا نظمة العا ملوا مل مل مل قمل ج تك لقة لمللك

يدية واملوارد  بو يف جمال املعارف ا يولويج ذات صةل خاصة بعمل الو نوع ا يولويج خبصوص جوانب ا نوع ا تقلاب ي ب ت ب لت ل ل ل ل
ية ية ؛ ثالورا نا ية ا تحدة  نظمة األمم ا عو لص من للتمل يويدو(م نا تحدة اإلمنايئ، و)ل تجارة ، ملبرانمج األمم ا تحدة  للومؤمتر األمم ا مل
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ية  تاد(لتمنوا ية خبص) نكاألو ية، والاحتاد ادلويل للمواصالت خبصوص قضااي ا ية الفكرية وا تعلقة اب مللكوص القضااي ا منمللك لتمل
ثقافة  تحدة للرتية والعمل وا نظمة األمم ا متع املعلومات، و ياق  لالفكرية يف  ب مل مسـ يوسكو(جم نا ية ) ل مللكخبصوص العالقة بني ا

ية خبصوص  تجارة العا نظمة ا ثقافة، و ملالفكرية وا ل شرتكةمل تفات يف ذكل أيضا إىل . ملعدد من القضااي ا بو من الا لوال بد للو ي
نظمة من رشااكت واملزيد مهنا حنو دمع معل ا باكت وا يه تكل ا ملتو ل لشـ  ج
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سخة العرية 44الصفحة  A/48/3ثالويقة  بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

شد للموارد شرتكة و شطة  حخالل أ م ثالث  (ن يجي ا هدف الاسرتا لانظر أيضا ا ت يل (ل ية الفكرية يف  بيل الاتفاع اب سمللك ن تسه
ية ثامن ) لتمنا يجي ا هدف الاسرتا لوا ت يع أحصاب املصاحل(ل بو وادلول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  )).مل

بو  ية تدور خارج الو ية الفكرية الر شات ا نا نوات األخرية اكنت  يويف ا سـ ق يسـ ئل مللك شاركهتا الفاعةلم تغل . موبدون  تسـوليك 
ها من أن تضمن  ية، ال بد  ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا بو اكمل مقدرهتا يف الوقوف عىل العالقة بني ا لالو ململلك سـ لي

هم أفضل للقضااي بل يودل ا نقاش حنو  تفي ابمليض قدما اب هاما ملموسا ال  هاهما إ متلني بإ لثقة رشاكهئا ا فل يك س س ياد حمل حثقة يف 
هاماهتا  .سإ

 

يات  تيجالاسرتا

ية تا يات ا هذا اجملال ابالسرتا بو يف مقاربهتا  لسرتشد الو ل يج ي تت ل  :س

ها  "1" تصةل  ياسات العامة ا شأن قضااي ا سارات واملفاوضات  بو يف لك ا شاركة الو بعملضامن  مل سـ ب مل ي اكلصحة العامة (لم
ية وأهداف هوة الر ناخ واألمن الغذايئ وا مقوتغري ا يةلمل شأن ا ية  من األ لتب ساعدة عىل إقامة ) لف سارات وا ملدلمع تكل ا مل

ية الفكرية ادلويل وقضااي  شرتك بني نظام ا شأن القامس ا تدى واملرجع لدلول األعضاء  بو مقام ا مللكالو مل ب ن ملي
ية ياسات العامة العا ملا بولسـ ييام الو تحدة الرائدة يف الوقوف عىل قضااي اق ها واكةل األمم ا مل بو  لكية الفكريةملصف

يا مع  ية متا ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا شأن ا توازن وقامئ عىل األدةل  نظور  شـسري وتعزيز  مل سـ ب لي مللك م م بت
ية  يات جدول أعامل ا منتو يع ادلول األعضاءلتص نظور  مجومع  تضمن تفاعال بني م شات اليت  نا تكامل ا ت، ال ق مل سـ

ياسات العامة العا ية الفكرية وا ملا لسـ تدايت األخرىمللك  .ملنية يف ا

يا اليت هتم املصلحة  "2" نولو ياانت الرباءات يف قطاعات ا تقاة من  مية ا تحداث أدوات للمعلومات ا جوا لتك ب سـ ملسـ لسل
ياسات  نه واضعو ا يد  لسـالعامة يف شلك  م يجي الرابع (يسـتف هدف الاسرتا ناء عىل ا نجز  تعاون مع العمل ا تاب ب مل لل

ية العا( ية ا مليق ا ت تحسـ لن لبن ية الفكرية وتطويرهات يجي اخلامس ) للملكية  هدف الاسرتا توا املصدر العاملي ملراجع (ل
ية الفكرية تعلقة اب مللكاملعلومات وادلراسات ا سح ألمناط الرباءات وغريها من املعلومات عن )). مل موشمل ذكل  ي

تعلقة ابلوسائل ا ية، واملعلومات ا يا ا نولو لعالوضع القانوين لرباءات ا مل ئ ج لبيتك نفاذ إىل تكل ل لية لضامن ا مل
ية نا بدلان ا يا يف ا يا وتطويرها  نولو ما ج لتك ل حمل  .ل

تعاون من أجل  "3" رشااكت وا لوتطوير ا ية الفكريةتيسري ل مللكالاتفاع اب يل ووسائل ًأداة يف ن ها لتذ ض العوائق اليت تفر
بارها أداة يف  ية الفكرية اب عتا ية العامة مللك يق الرفا ياسة العامة  با ه لتحقسـ تاكر ونقل ل بيع الا يات تشج لتقنا

يا نولو جا ية  لتك ناخ واألمن الغذايئ والصحة لوال سـامي تكل اليت نورشها ئيسـالر ثل تغري ا ية  تحدايت العا ملتعاجل ا مل مل
يه تخصلالعامة وما إ تدايت ا يا مع املفاوضات اجلارية يف ا مل، متا ن ية صة ملشـ نظمة الصحة العا يف و يو ملثل ا سـ مل نيم

 ؛والفاو

ثل ما يأيتوتص "4" يات  تكل األغراض من خالل آ تاكرات  ية لال مممي بىن طو ل ل ب  :ع

تعاوين، - تاكر ا لالا  ب

ية، -  سؤو ية وا يص معززة الفعا لوبرامج الرت مل ل  خ

تجات، - تحداث ا رشااكت يف ا نوا سـ  ملل

ية، - يا الزرا نولو يو توافقي يف ا ندي ا تاج ا عواإل ب ل ل جن تك  ل
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توا - بادرات مجع الرباءات والرباءات ا فو  قية،لم

بىن - شود من تكل ا نازعات املصممة للحد من عرقةل العمل ا سوية ا يات  لوآ ن مل ت  .ملل

شمل ذكل ما يأيت  :يوقد 

تحداث قاعدة  - شاف إماكية ا سـا ن ية، ) أو أكرث(سـتك سجةل ا مللكشامةل للرباءات وغريها من املعلومات  م
رشااكت من خالل منوذج الا يا وإقامة ا نولو يل نقل ا لمبا يف ذكل  جه لتك نفاذ إىل حقوق تس توح  للتاكر ا ملفب

ناخ،  تجات يف جمال الصحة العامة واألمن الغذايئ وتغري ا تحداث ا رسع ا ية الفكرية، مما  ملا ن سـ ملي مللك
با؛ نا سـسب ما يكون   مح

يه عىل فرص  - نهيم األمر أن يطلعوا  يع لك من  تدى  شاف إماكية إقامة مركز رشااكت  فوا يع تط ن ن سـتك مب يسـ
يص وإماكيات مت نالرت  .ويلخ

ية دلى  "5" يعا ثال تعزيز القدرات الا بات ادلول األعضاء، ومن ذكل  تجابة  بوتقدمي غري ذكل من اخلدمات ا لطل تسـ سم ً
يص يف جمال  ية للرت ية والامنذج ا رش شؤون ا ساعدة يف جمال تكوين الكفاءات وا يدة من ا خادلول ا لعملتف يع ت ل لمل ملسـ

تحكمي والوساطة يا وخدمات ا نولو لا ج  .لتك
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سخة العرية 53الصفحة  A/48/3ة ثالويق بمن ا   لن

ية تعديالت املقرتحة من مجموعة جدول أعامل ا منا  لتل

 

بق بطريقة  "5" تأكد من أنه  رشية اجلديد اب ثقة واحلفاظ علهيا يف نظام إدارة األداء وتطوير املوارد ا يطوإرساء ا ل ب لل
ها نظمة  سقة يف ا ية و لكنصفة وموضو ملم ت  .مع

سني تأدية اخلد "6" يد إجراءات حتو توى الوظائف اإلدارية من خالل تر يف األعامل عىل  شـمات واحلد من تاك سـ مل
تاكمال وبفضل اتفاقات  نا و ية يكون  يط للموارد املؤ نظام حديث  ها  ها ود ماإلدارة وإعادة توز مع ييع سـ تخط تب س ملل

ية واحضة املعامل  .تخدما

شرتايت واألسفار وما يربط هب "7" ياسة ا نظر يف  توإعادة ا مل سـ تفادة من ل ها مبا يف ذكل الا سـا من إجراءات وتد عمي
سلع  شأن ا متويل وإبرام اتفاقات إطارية  يات بديةل  ياغة اسرتا يط و سني ا لتوقعات الطلب و ب يج ص تخط للحت ت ل

شرتكة  .ملواخلدمات ا

تقدم احملرز يف جم "8" تعقب ا يث  يذها  يا املعلومات والاتصاالت و نولو يه شامةل  لورمس اسرتا ت حب نفيج ج تتك ل ال ت
ياجات العمل يب ال تقدم و تغل ذكل ا يا املعلومات و تنولو تج ل حسـ سـ تت ج  .تك

شرتايت  "9" يدها، مبا يف ذكل ا ئة وتر ية  ملوتصممي ممارسات مؤا شـ بو عىل احلد من " اخلرضاء"للبيت ساعد الو ياليت  ست
يدة الكربون ئة  ها الكربوين والاتقال إىل  حمو ين  .بقع

يذها من أج "10" تدابري و تنفوحتديد ا بدن والعقل ل نفاذ ملعايق ا رس ا يط  تة حنو  بو خبطوات اث تقال الو لل ا ل ي حم ب ي من
برص  .لوا

ياجات ادلول األعضاء وميكن  "11" يب ال شاور مع ادلول األعضاء،  ياسة شامةل للغات، اب ياغة  تو تج ت سـ حص تسـل
بو اإل شورات وموقع الو تواصل وشمل واثئق الاجامتعات والرتمجة الفورية وا ييذها ا ن ت ململ بغي أن .لكرتويننفت ين و

تحدة، مبا فهيا  ست يف األمم ا ية ا يع اللغات الر تعامل  ياسة الفجوة اللغوية، وهتدف إىل ا ملتعاجل هذه ا ل مس مج سـ لسـ
ياجات ادلول األعضاء يب ال ئة وعادةل و تاك تلغات العمل، وذكل بصورة  حتج تسـ ف ياسة . م يذ هذه ا لسـوميكن  تنف

ي يا عىل أن يمت  شامةل للغات تدر تنفا جي شلك اتم واكمل مع هناية عام ل نفذ  ية  بذها بصورة  ت وتغطي . 2015لمهنج
بوابة  توى ا شورات والرتمجة الفورية و بوعات وا ية وا شامةل للغات الواثئق الر ياسة ا لهذه ا حم ن ملط مس ل ملسـ ل

بو ية للو ياإللكرتو تايل . ن ياسة لواب بو القوانني واإلجراءات ذات الصةل بطريقة تعكس هذه ا سـسرتاجع الو شامةل لي لا
 . للغات

ياسات  "12" يد تكل ا ها وتر تاج واثئق الاجامتعات وتوز نظم إ ياسات واإلجراءات اليت  سـومراجعة ا شـ ن ت لسـ يعل
ندوبني والزوار إىل املؤمترات والاجامتعات واللقاءات اخلاصة  يد إجراءات دخول ا ملواإلجراءات فضال عن تر شـ

ندوبني والزائرين إ بو من أن تضمن  للممتكني الو ي رسل يل آمن وأ يجراءات   .تسج

يا  "13" نولو سجالت واحملفوظات، مبا يف ذكل اعامتد ا نظم إدارة ا ياسات واإلجراءات اليت  جومراجعة ا لتك ل ت لسـ
نفاذ إىل ذاكرة  سري ا ياسات واإلجراءات من أجل  يد تكل ا ها وتر ية حلفظ الواثئق واسرتجا لاإللكرتو ي سـ شـ تن ل ع

ية نظمة املؤ سـا  .سمل
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ية توا ئيا الا سـ  غين

 

ية توا يا الا ئهورية  سـ ن  غيمج

سورسا يف  نظامت ادلوية األخرى يف  تحدة وا ثة ادلامئة دلى األمم ا يا ب ن ل مل مل جبع  ل

 

توسط  ية لألجل ا بو الاسرتا ملخطة الو يج  2015-2010تي

 A/48/3ثمالحظات عىل الويقة 

ية توا يا الا ئوفد  سـ  غين

 

ية أن الويقة  توا يا الا ثيرى وفد  ئ سـ ية حامسة هب صاحلة، ويرحب A/48/3غين تيس أ نقاط اليت  مها ألهنا تغطي بعض ا تكل
 :ومهنا ما ييل

يا .1 نولو يدان ا بو يف  جالزتام الو تك لم  ي

تصادي والقانوين .2 يدانني الا قوالالزتام يف ا  مل

بو وادلول األعضاء .3 تعاون بني الو ية ا يوتربز هذه الويقة كذكل أ ل مه  ث

بادرة املعروضة يف  هم اإلشارة إىل أن ا تايل من ا ملواب يه ادلول ملل يد لالقرتاح اذلي وافقت  علهذه الويقة يه يف الواقع  سـ جتث
نة  بادرة2006سـاألعضاء يف  ية عىل هذه ا مل مما يضفي مسة رش  .ع

 

يات تو صا  ل

ية خطة العمل اليت أعدهتا وعرضهتا  ية الضوء عىل رضورة اعامتد هذه اخلطة ابإلجامع وشدد عىل أ توا يا الا مهسلط  ت ئ سـ غينت
بو نا، عىل أرض الواقععلو. يأمانة الو ية، اليت عرضت  نفذ هذه اخلطة الاسرتا نا نود أن  ييه فإ يج ت علن  . ت

تاما ية اليت نضع خو ية اليت حددهتا يف هذه الويقة الاسرتا ها ا يق أهدا بو عىل مواصةل العمل جتاه  يج حنث الو ث لصح تي ف حتق
نا  .ثقتفهيا 

 وشكرا جزيال
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سويد  لا

مترب 27  2010سب 

رشاكت والطاق سويدلوزارة ا  لة والاتصاالت يف ا

توسط كام عرضت يف الويقة  ية لألجل ا شأن خطة الوبو الاسرتا سويد  ية من ا ثيقات  مل يج ي ب ل خط  .A/48/3تتعل

 

توسط ية لألجل ا بو الاسرتا تعلقة خبطة الو بادرته ا شكر إىل املدير العام عىل  سويد اب ملتوجه وفد ا يج ي مل ل ل تي  هذه وتقدم. م
بو اخلطة  ياّ ميكناتيم إطارايإىل الو ها توهجا اسرتا تيجن األمانة عن طريق  تفق علهيا منح ية ا مل يامتىش مع األهداف الاسرتا تيج
بةللألعوام ابلفعل يدا. ملق ا يال إرشاداي همام و تكون هذه اخلطة كذكل د مفو ل ية للفرتتني ث ويقة إلعدادسـ ن الربانمج واملزيا
 .2015-2014 و2012-2013

ية يه كذكل  يذتيجواخلطة الاسرتا تاجئ نظاملتنفأداة  تة للك غاية . لن إدارة تقوم عىل ا تحديد مؤرشات اث بوحنن نرحب  ب
ميه يق هذه الغاايت و تقدم احملرز يف  تابعة ا نظمة وادلول األعضاء عىل  مية  ساعدة  ية، ويه  ياسرتا تقق حتق لم للم م  .تيج

توسط،  ية لألجل ا ية، كام وردت يف اخلطة الاسرتا توالغاايت الاسرتا مل يج تيج بو يف أن ت ية للو همة األ يشدد عىل ا صل مل
نظمةتكون  ية الفكريةملا ية  للملك العا نظمة يف ا،مل شطة ا هم أن تريم أ مل ومن ا ن همةمل ملبل إىل الوفاء هبذه ا  .ملسـتق

تلفة بأن  بادرات ا سمح للخطة واألشطة وا توسط املرونة الرضورية اليت  ية لألجل ا خملوتضمن اخلطة الاسرتا مل ن ت مل يج تت
يومتتكيف م تطورة يف عامل ا تغرية وا ية ا ثقا ية وا تصادية والاجامت ئة الا لع ا مل مل ل فع ق ئة تؤثر تأثريا قواي،لبي  يف نظام بي ويه 

بو شطة الو ية الفكرية العاملي ويف أ يا ن  .مللك

ثين عىل األمانة  شفاف واحلينوحنن نود أن  شامل وا شاور ا لسار ا ل ت ناء إعداد ي أجرته اذللمل اخلطة ث مع ادلول األعضاء أ
توسط ية لألجل ا ملالاسرتا سار هووحنن نعي أن العديد من اآلراء. تيج سار وأن هذا ا ناء هذا ا نه أ تلفة قد أعرب  مل ا مل ث ع  خمل

شاورات  مليجة ا يع اآلراء. ليت جرتانت  ومع ذكل ، يف اخلطة، ومهنا آراؤان،مجوهذا يعين بال شك أنه ال ميكن عكس 
ي ينحن نرغب يف أن نعرب عن اكمل تأ سدهاف  .جتدان للخطة كام يه وللرؤية اليت 
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 يسورسا

 

توسط ية لألجل ا مليقات من سورسا عىل خطة الوبو الاسرتا يج ي ي  تتعل

 

توسط  • ية لألجل ا بو الاسرتا ملتؤيد سورسا خطة الو يج ي  مقاربة ألهنا نظرا") اخلطة"فامي ييل (2015-2010تي
ي نا ةتيجاسرتا بةللألعوامملنظمت والزتام   .ملق ا

نهيورسا وترحب س • شامل اذلي د شاور ا شـسار ا ل ت رس امليض قدما املدير العام لمب رشوع ييف هذا العام مما  مل اب
توازن شلك  بان  شاورات يف ا ناء ا بديئ ليك تؤخذ املالحظات العديدة املقدمة أ ما ب سـ مل ث  القامس  أنوجتدر اإلشارة إىل. حلمل

شرتك يداملا يه قد لقي تأ توصل إ ي اذلي مت ا ل نطاق ل يةل واسع ا نة الربانمج املزيا نيف الاجامتع األخري   .للج

تكون اخلطة الا • يداسـو يال  توسط د ية لألجل ا مفسرتا ل مل بةلتيج بو يف األعوام ا ملق يرشد معل الو سـتعزز ، كام أهنا ي
نظام يف  بو من دون أن يفرط هذا ا تاجئ يف الو لنظام اإلدارة القامئة عىل ا ي تهلن متكن هذه اخل. مرصا توقع أن  تومن ا من طة مل

نا تطور ر همواصةل ا بلل تطورات يف ا ياجات وا سـتق ابال ملح ل  .ت

 

 تعليقات حمددة

ية كربى تعلق • مه سورسا أ سابع ويهي ثالث والرابع وا ثاين وا ية األول وا لعىل األهداف الاسرتا ل ل  يف  أهدافتيج
بو شطة الو يمصمي أ  .ن

يقات الواردة يف اخلطة خبصوص عدم إحراز تقدم يف • شطة وضع القواد واملعايري يف األعوام لتعلوابإلشارة إىل ا ن أ
ية تطوير إطار دويل  شدد عىل أ لاألخرية، فإن سورسا  مه ت ياي بو متا شـية الفكرية يف الو ي تطورات احملرزة يف لملك ل مع ا

نولويج يدانني القانوين وا لتكا ية للوحدات . مل يص املوارد الاك يه حتث سورسا عىل إيالء اهامتم خاص و فو ختص ي عل
ي بةل ة، والعاملوضو تجارية وحق املؤلف يف األعوام ا تعامل مع قضااي الرباءات والعالمات ا ملقسـامي الوحدات اليت  لت . س

ية إحراز تقدم ملموس يف هناية املطاف  شلك أفضل من دمع ما تضطلع به اللجان من معل  متكن األمانة  بغوذكل ليك  ب ت
ثل املواءمة بني حقوق الرباءات وحامي تخدام ميف جماالت هممة  تعلق اب بدلان وغريها من القضااي اليت  سـة أسامء ا ت ل

سم نظامت األداء ا شأن  شاريع املعاهدات  لالعالمات املمزية عىل اإلنرتنت أو  ب بث اإلذاعيمم نظامت ا برصي و لعي ا  .مل

ية الفكرية • ية يف جمال ا يل العا ية كربى إىل خدمات ا مللكوال تزال سورسا تويل أ مل سج مه تا. لتي بغي أن  تو ح ين
توى ادلويل ية الفكرية عىل ا هم يف ا ية اجلودة إىل أحصاب احلقوق محلاية حقو سـالوسائل الفعاةل والعا ملل مللك وهذه . ق

بة إىل  نظمة ومنوها،لنسـاخلدمات حامسة كذكل اب تقرار املايل  للمالا بغي أن تظل هذه سـ اخلدمات بني اخلدمات ين ذلا 
بلاألكرث جذاب يه تؤيد سورسا. ملسـتق يف ا يو بة عل نا تامثرات ا ية إىل ضامن الا بادرات املقرتحة يف اخلطة والرا سـ ا مل سمل م

شاركة، وال يع نطاقه، وشجع ادلول األعضاء اجلدد عىل ا ملتطوير الاتفاع هبذه اخلدمات وتو ت سـ ن سـامي يف نظايم مدريد  ل
شأن الربابيوسورسا ملزتمة كذكل . والهاي تعاون  ها عىل معاهدة ا بإلصالحات املزمع إدخا ل شلكةل تصدي إىل  ماءات   لل

بات، فضال تأخر يف معاجلة ا لطلا هم ل تعلق بعبء اإلدارة اذلي تواهجه بعض املاكتب، ومن ا تعامل مع قضااي  مل عن ا ت ل
ثل قواعد  يا املعلومات  نولو بحث عن حلول يف جمال  ية عن طريق ا ية ا تامثر مبا يلزم يف ا مكذكل الا ج تك ن لس لتحت لب

ياانت وأدوات الرتمجة  .لبا

ية الفكرية و • ية  ية العا ية ا سني ا ية إىل تطوير و بادرات األمانة الرا سق ذاته تؤيد سورسا  للملكعىل ا ن م ملم ت حت ي لتحن لب ل
بو سلمي. ييف الو نحو ا ية الفكرية عىل ا سري نظام ا ية ليك  ية أسا ية ا لوهذه ا ل ي سـ مللكت لتحن ية أن . لب ية ا هذه ا لتحتوميكن  ن لبل

نظام حامية اكثرياتيرس  ب الاتفاع  هور يف لك ماكنن ية الفكرية وأحصاب احلقوق وعامة ا مجلية الفكرية عىل ماكتب ا مللك . مللك
ية  ياانت عا ترب تطوير قواعد  ملو ب با هماميع نفاذ إىل املعلومات جا نسن ا ل ية حت ية الفكرية أكرث فعا بح نظم ا ل ليك  مللكتص

ية تا جوإ شاريع. ن يدها  سق ذاته تود سورسا أن تعرب عن تأ للموعىل ا ي ي  .ن اجلارية حتت إرشاف احتادي مدريد ويسلن
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ية الفكرية من  • سري الاتفاع اب شطة تريم إىل  بو املزتايدة إىل إعداد أ مللكوسلط سورسا الضوء عىل حاجة الو ن ي ن ي ي تت
ية بو من معل يف هذا اجملال وشدد عىل رضورة تعزي. لتمنأجل ا توتؤيد سورسا ما تضطلع به الو ي تعاوزي تآزر وا ل ا ن ل
مترا تايل سـوالا يداين، واب تدامة العمل ا ية يف العمل وضامن ا تاليف الازدوا نجز، األمر الرضوري  لرية يف العمل ا مل سـ ل جمل

ها امللموسة تاحة وتا تويف بني الاتفاع ابملوارد ا جئا ن مل ن ل بادرات. ل ترب ا ملو ثاتع نفذة حد يات ا نة واآل ي املد مل ل رشوع  (شـ مثل  م
رشوع ا تاجئ و تخاإلدارة القامئة عىل ا م لن يةطيط للمواردل يص ا) سسـ املؤ ها لضامن أن ملختصحامسة وجيب  ية  لوارد الاك ف

نة احتقق تابعة  يمي ا تعاون وا ية ا مل يه وآ للج ل ل ية الفكريةلتقل ية وا مللكية اب من لتن يع اآلاثر املرغوبةع  .مج 

تفاع • ها يف وضع املرجع العاملي  بو أن تضع  تحدايت املطروحة جيب عىل الو تعلق اب للوفامي  ي ل ل بني قضااي نفسي
ياس ية الفكرية نظرا دلورها لسـا يات . وخربهتا احملددة يف هذا الصددمللكات العامة وا يه تؤيد سورسا الاسرتا يجو ي تعل

تحدة  املقرتحة، وال نظامت ادلوية وواكالت األمم ا رشااكت مع سائر ا ملسـامي تطوير ا ل مل نحو –ل ل وجتدر اإلشارة عىل ا
تحدة الواجب يف هذا الصدد إىل إبرام  نظمة األغذية والزراعة لألمم ا ملاتفاق رشاكة مع   ومع احلكومات واألوساط –م

ية نا ية وا عاألاكد لص  .مي

ية كربى  • تام تعلق سورسا أ مهويف ا ي ية اجلعىلخل بارها جزءاخل اإلصالحات ادلا نظمة اب تارية يف ا  من برانمج عمل
تق يدا اكماللا يجي، وتؤيدها تأ يومي الاسرتا سني جودة معلت تهلتح  تلقى وحدات ادلمع اإلداري . لي األمانة وفعا بغي أن  تو ين

ية  ية ا يث ا رشية أو موارد من  تاملوارد الرضورية، سواء اكنت موارد  لتحب ن يط للموارد (لبح رشوع ا تخطثل  لم م
ية ية ومبا يلز. )سسـاملؤ تعون مبؤهالت عا بو موظفون  هم أن يكون دلى الو لوسلط سورسا الضوء عىل أنه من ا مت ي ي يت م مل

شري سورسا إىل أن من الرضوري . من خربات يدة،  تاجئ ودلواعي اإلدارة الر نظر عن اإلدارة القامئة عىل ا يوبغض ا ت شـ ن لل
يق ادلاخيل والرقابة تكون شامةل وعامةل عىل أمكل وجه يف أرسع وقت تد ية  بو  قأن تؤسس الو للن  .بي
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بدلان العر يابة عن مجموعة ا سورية اب هورية العرية ا لا ن ل لب  بيةمجل

 

توسط اقرتاح مقدم من ادلول األعضاء  ية لألجل ا بو الاسرتا شأن خطة الو بدلان العرية  بو من مجموعة ا مليف الو يج ي ب ب ل تي
2010-2015 

 

ثالث يجي ا هدف الاسرتا تحدايت والفرص اخلاصة اب لإضافة فقرة جديدة إىل ا ت يل : لل ية الفكرية يف  بيل الاتفاع اب سمللك ن تسه
ها  ية، يكون ر مقا تايل) من اخلطة22الصفحة  (5لتمن نحو ا ل، تكون عىل ا  : ل

تغلب عىل  "5" بري من ادلول األعضاء . ة اللغويالفجوةلا ية ومن ادلول كيواجه عدد  نا ما هم  ادلول األقل منوا، حتديل لفا
تواصل  تفاعل اإلجيايب لوا شات مع لوا نا قا هامة مل بو مبا يف ذكلواملداوالت واملفاوضات يف لا سام الو يلك أ هامة املداوالت  ق لا

بوعات بعدم توفر الواثئق و اللغويبسبب العائق نقانوية، ذات اآلاثر ل تحدة لغاتال لكملطوا ية لألمم ا ملالر يورسي . مس
سه  تفادة عىل نفاألمر  سـإماكية ا شورات ن بوعات منهذه ادلول األعضاء من  توى اخلرباء مطو بو عىل  سـالو يني مي ملعنا

ية الفكرية عىل  مللكسائل ا توى مب با عىل الوطينملسـا تايل يؤثر ذكل  سل، واب بو الفائدة اليت تقدهما امدى ل لدلول األعضاء يلو
توافق يف اآلراءحتقيق د من القدرة عىل وحت  .لا

 

ية إىل هناية الفقرة  ثالث أعاله تضاف كفقرة فر هدف ا يات اخلاصة اب عوإضافة فقرة جديدة مضن الاسرتا ل ليج الصفحة  (6ت
ية ونص عىلاخل)  من اخلطة23 تاصة جبدول أعامل ا  : لتمن

بىن.  الفجوة اللغويةمعاجلة - بو ا تتسوف  لالو تاسع الحقا، من أجل سـياسة ي يجي ا هدف الاسرتا لاللغوية الواردة يف ا ت ل
ية الفكريةتسهيل وحتقق تفاعل  بو  سواء ،مللكإجيايب مع قضااي ا سام الو توى أ يعىل  ق يف أو عىل مسـ تلفة يف  نا جخمل

توى ال  .وطين يف ادلول األعضاءملسـا

 

بدال  يات املطروحة لل) طة من اخل42الصفحة  (11صيغة الواردة يف الفقرة لاستوا ، 2015-2010فرتة تيجمن الاسرتا
تاسع يجي ا هدف الاسرتا لخبصوص ا ت نحو : "ل بح عىل ا ها،  يذ برا بو من  متكني الو لية دمع إداري ومايل فعاةل  تص لي جم نف تن ل ب

تايل  : لا

ياسةصياغة - تعامل إىل وهتدف، ة اللغويملعاجلة الفجوةغات لشامةل ل سـ  يع سـا متدة يف األمم لغاتالمج  ست ا ية ا ملع الر ل مس
تحدة ئة وعادةل وعمل، ال لغات فهيا، مبا ملا تاك توذكل بصورة  ف هذه تنفذ ميكن و. حتياجات ادلول األعضاءالسـتجيب م

شامةل لا لياسة ا ياسـ يذها بصورة جيللغات تدر نفذ شلك اتم واكمل مع هناية عام تنفعىل أن يمت  ية  تواصةل و ب  ت لمهنج . 2015م
شامةل للغات الواثئق وتغطي ياسة ا ل هذه ا بوعات لسـ ية وا ملطالر شورات والرتمجة مس ية ملنوا بوابة اإللكرتو توى ا نالفورية و ل حم
بو ياسة . يللو بو القوانني واإلجراءات ذات الصةل بطريقة تعكس هذه ا تايل سرتاجع الو سـواب ي شامةل للغاتلل  .لا
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يداد   وتوابغوينتر

 

يف بو يف  يات العامة للو نا ي يسورسا جمجلع مترب 29 إىل 20من  ب  2010سب 

ند : تعليق توسط – من جدول األعامل 9لبا ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  تيج

 

تني  يداد وتوابغو يف الو يقنظر وفد تر ثن يةA/48/24 وA/48/3ي تا يقات ا تقدم اب ل و ل تعل  : لي

شاورات هائةل سامهت يف إعدننود أن  بو ملا أجنزته من أعامل و مثين عىل الو ثهذه الويقة اليت تقدم وكذكل اد هذه اخلطة ي
سري الرجوع إلهيااجملعلومات قمية من املثروة  ندايت مفاوضة  لتيموعة من عدة جلان و برصة . م متوأتت مقدمة املدير العام 

نة واحل توهجات ا تعلق اب ميشلك خاص فامي  ل ي ية الفكريةملهب توقعة يف جمال ا مللكدود ا  هذه تتضمنهواألمر األمه هو ما . مل
ية الفكرية حول العامل تطور ا هم  بل ا يع ومن حملة عن ا مللكاخلطة من  مل لتق ملسـشج املوحض يف هذه اخلطة يف ويعكس الزمخ . ت

يداد وتو الواقع شاهبة دلى تر ينرؤية  ية الفكرية دلهيا م تطور مليف امللكابغو عن تطور ا بغي أن  تبل وعن الطريقة اليت  ن يتق سـ
تليب  بو  لهبا الو ياجاتي شاهبةحتا منوية  م  بدلانىل غرار العديد منعو. ت ية الفكرية عىل محمل اجلد، ل ا مللك اليت تأخذ تطوير ا

ثال إىل اتفاق تربس والاشغال بوضع القواعد واملعايري إىل إ يق الا يداد وتوابغو تقدمت من  نفإن تر يت حتق من ء الوعي اكذي
ساكن معومااب لية الفكرية دلى ا يداد وتوابغو . مللك ينوسعى تر تخدمو الوعي  إذاكءإىل ت بدعون و ها ا سـابدلرجة اليت  ممل يبلغ

ية الفكرية من  ية الفكريةمللكنظام ا يان ومن القدرة عىل الاتفاع مللكاملعرفة اب تخداما اسرتا تخداهما ا يجهبا وا سـ وميكن . تسـ
بار ذكل ا نا هاراي ظنمللكية الفكرية تطبيق ا  منقاالتعت ياتطبيقإىل   .معل 

بدعني لاولطاملا اكن  بو أو يوجمناس  بل أن توجد الو يحىت  ياق ية الفكرية اتر هوم ا خيد  مللك ومل يصطحب هذا اإلبداع . مف
ية نظرا مية اليت اكنت توىل إىل املعارف للملكدامئا أي معىن حمدد  تدين ا لق  هوةل دخوها ل لو وعىل مر . اميف املكل العلس

رش  نف هبا هذه املعارف و ية الفكرية الرمسي أن يلحق ابلركب من خالل الطريقة اليت  ناألعوام حياول نظام ا تتص مللك
ت تخدم ألن املعارف  تو تحداهثا تسـ يب ا سـطور عىل قدر تطور أسا يةل بني ذكل يف األعامل الر مقورشها، كام  يكون . يتن سـو

تحداث املع ها يف اسـا ملسـلومات وتوز ية الفكرية تقبل أمرايع سم نظام ا تعني أن  نظري، لكن  نقطع ا بوق و مللك غري  ي تم ل يسـ س م
توعب هذه املعارف يات . يسـمبا يكفي من املرونة واجلرأة ليك  ية والاسرتا بدو األهداف الاسرتا يجويف هذا الصدد  يج تت ت

تفق علهيا قادرة عىل بو القدرة  أنملا نح الو ي  ساعد ادلول األعضاء عىلعىل أنمت ية الفكرية ت  مللك رأب الصدع يف جمال ا
ية الفكرية يق ا مللكوتعزيز  توعب املعارف . تطب بو املرونة ليك  نح الو يات  بدو كذكل أن هذه األهداف والاسرتا سـو ي مت يج تي ت

بل ورمبا غريها من أشاكل  شات نظرا" ةاملعارف القدمي"ملسـتقيف ا نا ق ألن ا تح أبواابابشأن مل يدية قد  تفملعارف ا  .رى أخلتقل

ئة جامدة قط بو  يداد وتوابغو الو ترب تر يومل  ي هتع مترار. ين تطور اب ية الفكرية جمال يح  سـفا ي تحدي املطروح . مللك يه فا لو عل
بو  ية هيأمام الو يق هذه األهداف الاسرتا تيجيف  نظمة  أن تكون وحتق ية الفكرية اذلي تريد ملا مللكية عىل قدر نظام ا ح

بو إىل نوع. إدارته ثقة يوإن حتولت الو ية وا سؤو تقر اب تأكدون أهنا  نحن  ية،  ية الفكرية العا باكت ا ل من أنواع  ل مل سـ مل مشـ ف مللك
بان هذه الغاية تني  يقة ا تصطحا لل سار. لعم شاورات مو شامةل مل ا ية لا شفا فوا ثقة اليت يسـ ابلفعل اذلي اسـهتلل لعمق هذه ا

يقني الرضوريسـتودل  يق هذه الا تخدمني وادلول األعضاء يف  حتق بني ا يةملسـ  .تيجألهداف الاسرتا

توقع ومن  سـهبافرض تأن ملا بو أن تطورها أو  تعني عىل الو ية اليت قد  تالكفاءات والقدرات ا ي ي تكن يذ  لتق نفيودا عىل  تق
تلفة يات ا خملالاسرتا ثقة ويؤدي إىل زايدة الرضا دلى الزابئن. تيج رشية األسايس اذلي يودل ا نرص املوارد ا نا يربز  لو ب ع . له

يه  بحعلو بقا رضوراييصقد  باره رشطا  شامل اب يمي ا يام جمددا اب سـ من الرضوري ا ت مل ع تق شاركة يف للق  اخلطة مسارللم 
ية  توسط لألتيجالاسرتا  ملجل ا

بو رشية يف الو تؤثر يف قدرة املوارد ا ية  يع هذه األهداف الاسرتا بدو أن  يو ب سـ يج مج لي بو إىل اوحىت . ت لبدء يف يلو سعت الو
يمي جيرى سرياإلدارة القامئتنفيذ إطار  تاجئ، فإن أي  ُة عىل ا تق تعراضلن نظور فريق الا سـى من  به القضااي . م تشـوقد 

ند  شأ  عاملطروحة القضااي اليت  نظر يفتن بو يف الوقت الراهنلا ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ي ا ن توىخ أن ترشد . لتقمل ملومن ا
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ية عىل طريق الات نا بدلان ا ية ا ية من أجل ا ساعدة ا نا ل ل من ن ممل لت تصادلتق ية الا ية الفكرية لفائدة ا قفاع اب ية لتمنمللك ثقا فية وا ل
ية ية افرتاض أن ادلول األعضاء ونظرا. عوالاجامت ساعدة ا بغي ملوردي ا ية، فال  نا بدلان ا نصب عىل ا ن ألن الرتكزي  مل ل ل لتقي ّ ن يم

تصادي ية الا يق أهداف ا ية الالزمة  ساعدة ا قتعرف ابلرضورة نوع ومدى ومدة ا منتحق ن لتمل ل ية لتق ية والاجامت ثقا عة وا فل
 .املذكورة

ية  ساعدة ا شطة ا ثةل عىل أ نولقد لوحظ خاصة يف إقلمي الاكرييب العديد من األ مل لتقن فرض برانمج واحد ل اليت أجنزتم
ية الفكرية ية يف جمال ا توايت ا تلف  يع يف عدد من ادلول األعضاء عىل  مللكناسب ا من سـ خم مجل لتي مية . م سلوقد تكون الربامج 

ياان وملمهرهاجويف  سـهتدف أ نفذ أو  حوسة لكهنا  ت بة يف أوقات غريت نا سـ  ية الفكرية يف ويعين تدين الوعي معوما. م مللك اب
تلقني عادة ما قد  ية الفكريةيعجبون ملإقلمي الاكرييب أن ا شطة ا مللكشاط من أ ن ية يف ي لكن تكو، ويقدرونهبن حقيقن كفاءة 

ية الفكرية لن يفي ابلغرض  بق ما مت تعلمه أو رشه عىل األجل القصري إذامللكجمال ا نمل  تيس . يط ثال  يل ا يكفعىل  ملب س
نحىن  شاركني عىل  توقف عىل ماكن ا يق الفعيل للمامرسات  ية لكن ا ية أسا يا أ نولو يص أية  مشاط تر ي ج تك ملخ ب سـ مه سن لتط

ية الفكرية ية يف جمال ا مللكا مت،لتمن ية فكرية  ية فكرية وأية  حم وإذا اكن دلهيم أية  ملك يصفةل ملك ختعني أن حتصل عىل تر  .ي

يمي أية حاةل كام ذكر آنفاثوأ نجاح تقناء  ية  شطة اليت تعد حمددات أسا ياغة األ يان إلرشاد و ناك مصدران أسا لل  سـ ن ص سـ ه
يق أي هدف تأخري يف  حتقواإلخفاق وا تحقاق يف . ل سه وعىل الا نصب الرتكزي عىل الربانمج  ثرية  يان  سـويف أ نف ي ك ح

متس ادل. جوهره بو بعضالاضطالع ول األعضاء تلوقد  شطة أو قد تقرتح الو ي األ شطةن توقف .  أخرىنأ يه قد  يو عل
ياغة الامتس ادلول  ية والوجاهة ابلقدر ذاته عىل جودة  تأثري والفعا نجاعة وا يث ا ياسه من  نجاح اذلي ميكن  صا ل ل ل حل ق

يذ وادل تابعة وا ية اب سلطة الو يام ا شاركني و تعداد ا نفاألعضاء وا لتق مل ن ل مل سلطات من حكوماطسـ تلقاه هذه ا لمع اذلي  . هتات
رشوع وهمارته فضال سؤول عن ا توقف هذه العوامل عىل خربة ا ملوقد  مل ساعدة ت يق ا شاريع و مل عن إدارة الربامج وا سـ تنمل

ية ية من أجل ا منا لتن متةل يو. لتق بارشة ابجلودة ا حملتعلق هذا األمر  بو بنيلتفاعللم  كام أحصاب املصاحل/ادلول األعضاء/ي الو
تعلق به من أهداف أخرى ثامن وما  يجي ا هدف الاسرتا بني يف ا يهو  ل ت ل  .م

يداد وتوابغو ية الفكرية يف تر تب ا نوقد دلت جتربة  مللك ية الفكرية تضطلع بدور ابرز يف  عىليمك ناعة أو ا مللك أن جتربة ا لص
ياغة األ ية  يد  شلك  سؤويل الربامج اللامتسات ادلول األعضاء  هم  صية  بغ ب جم ف ساعدة اكيف بة يف إطار ا نا لتقشطة ا مل سـ مل . نيةن

نظور وفقا تغري هذا ا ملوقد  يةي نا بدلان ا ية يف ا سلطات الو ها ا تحدايت اليت توا بة يف إطار ا م للخربة ا لهج ل ن ل ل طسـ وحنن . ملكت
يمي أس بع إجراء  تضمن األسلوب ا تقنود أن نقرتح أن  ت يا. ايسملي بع حا لويركز األسلوب ا يملت تاجئ الهنا ئ عىل ا نجاح لن لة وا

يذ وقد خيفق أي برانمج . العميل تصممي وا نفيد ا لتج نجح أي برانمج ل بدلان األعضاء وقد  يلعدم تلقي ادلمع الاكمل من ا ل
هود ادلول األعضاء للخروج بأفضل ما ميكن من  يذ أو ال يفي  جبسـئي ا يبلتنف نظمني . عصأي وضع  ية ا تحدد  ملو خلفسـ

ثغرات  يل ا لوتأههبم كذكل  يف  أي–حتل شاط وترديه أكرث فأكرثك  سن أي  ناكن ميكن  نظر يف . حت بغي أن يربط ا يه  لو ت ينعل
بو تفاعل بني الو يسني جودة ا ل بو، /ادلول األعضاء/حت رشية يف الو تعراض قدرة املوارد ا ثب اب يأحصاب املصاحل عن  ب سـ لك

تجربة يف جمال ال وال ية وا تجربة ا ية الفكرية وا ناعة ا تعلق  لسـامي فامي  لعمل ل بص  .فحصمللكي

شاركة يف  نام أية فرصة  يداد وتوابغو إىل ا للموتطلع تر ت غت توسطة ومسارين ية لألجل ا مل اخلطة الاسرتا ميكهنا أن تقدم تيج
تضت احلاجةآراء أكرث حتديدا  .ق إذا ا
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تحدة  ملاململكة ا

 

تحدة: املرسل  ملوفد اململكة ا

مترب 27ثالانني : اترخي اإلرسال ساعة 2010سب   14:05:51ل، ا

توسط: ضوعاملو ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  تيج

 

توسط  ية لألجل ا بو الاسرتا ملخطة الو يج  2015-2010تي

يات تحدة يف مرفق تقرير ا مجلعسامهة اململكة ا مل  م

 

ية  نة الربانمج واملزيا توسط املقرتحة اليت عرضت يف دورة  ية لألجل ا تحدة بويقة اخلطة الاسرتا نترحب اململكة ا جل مل يج ث تمل
مترب تعداد 2010 سبيف  يغة املقرتحة كام يهالسـ، ويه عىل ا نا سرنحب هبا. لصعامتد ا نارص أخرى  كوترد فامي ييل   .ع

 

 الرباءات

ية  يغة احلا تعلق اب لفامي  لص سخة العرية19يف الصفحة " 7"الفقرة (ي ب من ا شأن ) "لن تعاون  سامه نظام معاهدة ا ببغي أن  ل ي ين
يه ال شف عن املعرفة مبا  فالرباءات يف ا ها يف تكل ادلوللك يع ادلول األعضاء و يا إىل  نولو متكني نقل ا ميكفاية  ج تعمتك مج ل ، "ل
ياغة الواردة يف الصفحة  لصنحن نفضل ا سخة العرية  22ف بمن ا شأن الرباءات ("لن تعاون  سامه نظام معاهدة ا ببغي أن  ل ي ين

يع ادلو يا إىل  نولو متكني نقل ا يه الكفاية  شف عن املعرفة مبا  مجيف ا جلك تك لف ها يف تكل ادلول بطريقة ل تعمميل األعضاء و
ية نرسة ووفقا للظروف الو طي ّ سائل قانون الرباءات املوضوعي حيددها القانون  نظرا")م سأةل من  م ألن الكفاية يه  م

شأن الرباءات هو أن توامئ بني نقاط قانون الرباءات املوضوعي–الوطين  تعاون  يس الغرض من معاهدة ا ب  ل  .فل

 

 حق املؤلف

يقات اآلخرين عىل اإلشارات إىل اإلنرتنت وحق املؤلف، نرى أن تأثري اإلابإل يق دلرجة أنه جيب تعلشارة إىل  معنرتنت 
ته قشـنا بم شالكي يف الو يا ونظاما  نا نغفل حمراك ر مو، وإن مل نفعل ذكل فإ سـ شة.  حلق املؤلفئين نا قويف حني ميكن   م

هوما شامال" اإلنرتنت" باره  مفاب بو يف حمافل أخرى ععت يه يف الو بغي مواصةل الرجوع إ يح،  يىل وجه  ل  .ينحص

 

تصادي  قالعمل الا

يجي اخلامس، وهونود  هدف الاسرتا يات من ا سم الاسرتا نفصةل عىل األرحج يف  تإضافة نص آخر يف نقطة  يج لق  : تم

تفق علهيمقاربةوتطوير  "9" يا مع اام  تامثر غري املادي متا تصاد املعارف من خالل الا تحديد ا شـ  سل ية ق طنملاكتب الو
ية الفكرية ية اب ية ادلويةل ا نظامت احلكو مللكوا نم بريا ألن جزءونظرا). ."ملعمل توسط اك  ية لألجل ا مل من اخلطة الاسرتا تيج

ياس  نا إطار لكي  سـهتجن عدم تعريفه، ذلا يلز بدو من ا تصاد املعارف، فقد  هوم ا لقند إىل  م ق مف ملت ي تصاد املعارف"يس ". قا
بو وحنن نرى أن من املع تصاديهيا وحمللهيا(يقول للو نا بأن ) قوا سمح  لأن تعمل يف إطار األصول غري املادية، األمر اذلي  ي

ية الفكرية بدلان يف جمال ا تامثر ا مللكسب ا لس متكن من ربط ذكل ،حن تخدمةن وبأن  ية الفكرية ا ملسـحبقوق ا ومن شأن . مللك
ية  تصاد املعارف ي أن – أو أية صورة ممكةل يف الواقع –للكوجود هذه الصورة ا شأن ا نقاش ادلائر  قربط بني ا ب ل
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ية  سامهة ا ية  نا من دون هذا الربط أن نوفر صورة عامة عن  منو العاملي، وال  ية وبرانمج ا ساابت الو مللكوا ميف ن ن كحل ميك ل ط
تصاد ية الفكرية يف الا قالفكرية وحقوق ا  .مللك

باكت الا نعكس الطلب العام بربط  شـومل  بتصاديني وناء ي تواصل  األدةلدة قاعق لنصة ا ثامن(مب يجي ا هدف الاسرتا لا ت ): ل
ية إىل هناية الفقرة ف تا ثامن بإضافة امجلةل ا يجي ا هدف الاسرتا لنحن نقرتح تعديل ا ل ل ت يط رشيف " 2"ل : لتصبح كام ييلسـو
ية الفكرية" تصاديي ا سري اجامتع ا مللكو ق  ".تي

 

ية  لتمنا

يجي ا هدف الاسرتا تنود أن نعدل املؤرشات يف ا تايلل نحو ا تكون عىل ا لثالث  ل ل  : ل

بدل" • بدلان األقل منوالعدد أكرب من ا ية وا نا لان ا هزة مل تصاد احلر  تقةل إىل الا بدلان ا جم وا ق ن ية /بسـياساتملل يعأطر رش ت
يات  تيجتوازنة وابسرتا ية م تاكرطنو ية الفكرية والا شأن ا بة  بنا ب مللكسـ  ،"م

بدل"و • بدلان األقل منلعدد أكرب من ا ية وا نا لان ا تصاد احلروامل تقةل إىل الا بدلان ا ق وا ن سات قوية وقادرة ملل هزة مبؤ س  جم
تعلق هبا من جماالت ية الفكرية وفامي  تجابة يف جمال ا يعىل الا ية الفكرية والاتفاع ،مللكسـ ن ودلهيا قدرة عىل إدارة ا مللك

ية  ".لتمنهبا عىل حنو فعال ألغراض ا

 

بو  يرساةل الو

بو عوضا" لاّفع"حنن نفضل اإلبقاء عىل لكمة  نة يف رساةل الو يالرا يريها إىل لكمة ه  تمن ابلفعل ّفلكمة فعال". متاح"تغ عن 
نظام الراهنتأسلوب جديد جيب أن يظل فعاال، وال عن أن أي  ية ا لشكك يف فعا  .ل
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ية تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

 

توسط ية لألجل ا بو الاسرتا تحدة عىل خطة الو مليقات من الوالايت ا يج ي مل  2015-2010 تتعل

 2010سبمترب 

 

 :تعليقات عامة

توسط  ية لألجل ا بو الاسرتا ملتوحض خطة الو يج تجابة 2015-2010تي نظمة قادرة عىل الا ناء  بري اذلي بذل  هد ا سـ ا مب لك لجل
تفي بواليهتا يف  تالل مركز لوفعاةل  ية الفكريةحا تصدي لقضااي ا ية يف ا مللكالرايدة العا ل  .مل

تحدة خب نرصا ممكال إلطار اإلدارة القامئة عىل ملوترحب الوالايت ا بارها  توسط اب ية لألجل ا بو الاسرتا عطة الو ت مل يج عي ت
تابع األداء وحيقق  بو املصمم  تاجئ يف الو يا ي لن بو عىل . نتاجئلال توسط يف قدرة الو ية لألجل ا هم اخلطة الاسرتا يو مل تيج ستس

تاجئ يق ا ساءةل وعىل  يهتا  نإبراز قا للم لبل  .حتق

بو أن تعكف واخلطة الاسرت نارص اليت ميكن للو نظمة وا توجه ا تعلق  ية  توسط يه ويقة اسرتا ية لألجل ا يا لع مل ب ت يج ث مل تيج ت
س. علهيا بو أن تضطلع هبا يف األعوام ا هام اليت ميكن للو شأن ا ية للمدير العام  مخلوحنن ندرك أهنا شلك رؤية  ي ب خشص ة ملت

بةل يجي مسارقدم وي. ملقا تقومي الاسرتا ت ا متدل يل عن الطريقة اليت مؤخراعاذلي ا ها ص تفا تضطلع هبا األمانة بربامج  معل  سـ
ية. تونفذها نة الربانمج واملزيا ند هذه الربامج إىل قرارات اختذهتا ادلول األعضاء من خالل  نو جل وتقدم اخلطة . تست

توسط إرشادات  ية لألجل ا ملالاسرتا يب تيج بو أن تراعهيا ححمل تر بغي للو يشأن العوامل اليت  ناء الوفاء بواليهتاينب  .ثأ

توسط كام وردت يف الويقة  ية لألجل ا تحدة اعامتد اخلطة الاسرتا ثوتؤيد الوالايت ا مل يج  املدير العام اختذوقد . A/48/3تمل
بوق شاوراي غري  سـسارا  ت توسط مم ية لألجل ا شأن اخلطة الاسرتا مل  يج يات العامة2015-2010تب ها إىل ا بل تقد مجلع  مي . ق

يع ادلول األعضاء اليت A/48/3ثروضة يف الويقة وهذه اخلطة املع بري آراء  توازنة تعكس ابلفعل إىل قدر  مج يه ويقة  ك مث
شاوريشاركت يف  سار ا تا يدا اكحسالمل يذها تأ ي، وقد لقي  ته من هجود . تنف بو ملا بذ تحدة عىل الو لوثين الوالايت ا ي مل ت

شاورات شفافة وشامةل ية إلجراء  نا ما ئ نة وفضال عن ذكل ويف. سـتث شاورات مع ريس  جل ضوء جوةل أخرى من ا ئمل
ية العامة  يقات أخرى هبدف إطالع ا تقدمي  ية  تحدة هبذه الفرصة اإلضا ية، ترحب الوالايت ا مجلعالربانمج واملزيا تعل ل مل فن

بو إطالعا اتما ابإلحاطة علام ابخلطة تحدة. يللو ية من الوالايت ا يقات إضا ملويف هذا الصدد ترد فامي ييل   .فتعل

 

 :تعليقات حمددة

يع اخلطط تحدة  جبمترحب الوالايت ا ية وتؤيدها بقوة/مل بو األسا ناول خدمات الو يات املفصةل  سـالاسرتا ي ت ليج وجيدر . ت
نا عىل  ييط الضوء يف رأ سابع عىل وجه اخلصوصتسل ثالث والرابع وا ثاين وا ية األول وا لاألهداف الاسرتا ل ل تيس . تيج تكو

يات املوضوع يجشاريع الاسرتا بة إىل الوالايت تم ية كربى اب تحدايت والفرص يف هذه األهداف أ تصدي إىل ا سـة  مه ل لنلل
تحدة  .ملا

ية نولو تطورات القانوية وا يواكب ا مترار  ية الفكرية ادلويل اب تحدة بقوة رضورة تطوير إطار ا جوتؤيد الوالايت ا تك لمللك ن ل ل . سـمل
تب ادلويل عىل أن يكرس ما يكفي من املوارد لإلد ية، والملكوحتث ا تعامل مع  عارات املوضو تسـامي اإلدارات اليت 

تب ادلويل من إجراء ادلراسات الرضورية  متكن ا تجارية وقانون حق املؤلف، ليك  ملكالرباءات والعالمات ا ي متر يفل  ما يسـو
تاز لواثئق العمل يه من إعداد  ممدرج   .عل

ية الفكرية المن الطراز األول يف جمال خدمات ويعد تقدمي  ية حاسام لضامن أن يكون دلى أحصاب احلقوق وسائل مللكا ملعا
نظمة منو يف ا تقرار املايل وا يق الا يهتم الفكرية، كام أن هذه اخلدمات هممة للغاية  ملسورة وفعاةل محلاية  سـ لي تحق لملك وحنن . م

شاركة ناسب يف جتديد ومتديد الاتفاع ابخلدمات وزايدة  تامثر ا بو يف ضامن الا منؤيد هدف الو ن مل ية سي نا بدلان ا م ا ل ل
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بدلان األقل منوا بدلان  لوا تقةل لوا تصاد احلر ملنا نامجة عهناقإىل الا تأخر يف . ليف اخلدمات والفوائد ا تحدايت ا تصدي  لو ل لل
تامثرات إلجياد حلول  بغي توفري املزيد من الا شأن الرباءات،  تعاون  سالعمل عىل وجه اخلصوص يف نظام معاهدة ا ين ب ل

يا نولو تخدام  جاب تك يةسـ نفاذ إىل اإليداع اإللكرتوين وأدوات الرتمجة اآل ثل ا ل املعلومات،  ل ويف هذا الصدد يلزم إجراء . م
ها العديد من ماكتب الرباءات  باء اإلدارية اليت يوا تصدي إىل األ شأن الرباءات  تعاون  هجإصالحات جادة يف معاهدة ا ع لل ب ل

بات املودعةإىلواليت تؤدي  بري يف معاجلة ا لطل تأخري  تحدة بقوة أن يركز الفريق العامل . ك تابع ململوتؤيد الوالايت ا عاهدة لا
بحث والفحص إىل حدها  ية يف ا يل الازدوا ية و شلكة من خالل إجياد حلول  شأن الرباءات عىل هذه ا تعاون  لا تقل ن مل ب جل تق

ية يا وفضال عن ذكل . طناألدىن بني املاكتب الو شاركة أوسع نطاقا يف نظام مسعو شأن مإىل ضامن  تعاون  بعاهدة ا ل
شأن الرباءات تعاون  يات رسوم معاهدة ا ناول  بغي إجراء املزيد من الفحص  بالرباءات،  ل نت بن تحدة . لي ملوال تزال الوالايت ا

تصادية ية الا تاكر وا يةل حلفز الا قتؤيد خفض الرسوم قدر اإلماكن كو من ب بذا لو واءمت ادلول األعضاء قوانني . لتسـ حو
يهنا نفاذ إىل املعلومات، والبالرباءات فامي  تجارة وا تصدي إىل احلواجز اليت تعرقل ا ل  ل سـامي املعلومات عن قضااي حاةل  لل

سابقة ية ا نا ية ا لا ع لص  .لتقن

تحدة عىل  ثين الوالايت ا ية الفكرية،  ية  ية العا ية ا يق وتطوير ا تعلق  ملوفامي  مل ت سـ تي للملك تحن لن لب سعى بت تب ادلويل ألنه  يا ملك
بوإىل مواصةل تطوير و ية الفكرية يف الو ية  ية ا يسني أصول ا ت للملكحت لتحن ية الفكرية حامسة . لب ية  ية ا ترب ا للملكو تن لتحتع لب

ية الفكرية  نظام عىل أحصاب احلقوق وماكتب ا رس الاتفاع اب يد، كام ميكهنا أن  ية الفكرية عىل حنو  مللكسري نظام ا ج لمللك ن ي تل
بدلان  يع ا هور يف  لوعامة ا مج بدلان –مجل تلا بدلان قدمة ومل ا ية ولا نا ما بدلان ل بدلان األقل منوا ولا تقةللا تصاد احلرملنا . ق إىل الا

بدلان وإلعداد قواعد  تة يف ا توى الوطين إلشاء نظم مؤ ية عىل ا ية ا ية إىل تعزيز ا يات الرا لوالاسرتا مت ن سـ ت مليج تح لت ن لبم
نفاذ إىل سني ا ية  لياانت عا تح مل نارص حامسة عىل لب ية الفكرية وجه اخلع املعلومات يه  ية نظم ا مللكصوص لزايدة فا عل

يهتاوإ جتا  .ن

ية إىل تطوير  نا بو ا ية الفكرية يربط حباجة الو ية  ية ا سني ا يجي الرايم إىل  هدف الاسرتا موحنن نرى أن ا للملك ن تل ي ت ت حت ملت لتح لب
ية ية الفكرية من أجل ا سري الاتفاع اب شطة تريم إىل  منأ ن ي لتن مللك تحدة بق. ت بو من معل ملوتؤيد الوالايت ا يوة ما تضطلع به الو

ية  لك منوخنص ابذلكر أن. يف الوقت الراهن يف هذا اجملال ساعدة ا ية  ن املاكتب اإل للم لتقمي ناء الكفاءات قل سم  بو عمل يق
ية الطلب املزتايد من ادلول األعضاء عىل إدراج  ثا  ئت حد ية اليت أ يق جدول أعامل ا بة  ثب مع  بعن  ي من سـ شع تلك لن نش لت ت

مننرص ا بولتع شطة الو ثل يف أ يية عىل وجه أ ن بدلان إلعداد . م بو أن تركز عىل العمل مع ا بغي للو تقد خاصة أنه  لوحنن  ي يننع
تصادي منو الا ية ولزايدة ا ياجاهتا الو ية ا ية الفكرية  ية  يات و قاسرتا لللملك ن ت ب ن طيج تل ط حت ية . ل يات الو نوواثئق الاسرتا طيج ت

شا مبية الفكرية اليت تعدها احلكومات  ساعد عىل /اجلامعاتقطاع  اخلاص والقطاعركة من للملك بحوث  سات ا تمؤ ل سس
تجارة يف جمايل العلوم  تطوير وا بحث وا ية الفكرية للهنوض اب يار طريقة الاتفاع اب لإرشاد احلكومات يف ا ل ل ن مللكت خ

يا وتعزيزها نولو جوا تعلمي عن بعد وبرامج موارد أكرثوحنن نؤيد كذكل تكريس . لتك " تدريب املدربني"ل لزايدة دورات ا
ية ساعدة ا ثل من موارد ا سني الوصول إىل القدر األ ية  سـهتدفة  نا مل حت بغ لتقمل  .م

شاريع واألشطة جيري و يذ ا تحديد أن  تاج إىل أن تضمن وأن تالحظ عىل وجه ا بو  تحدة أن الو نتقد الوالايت ا مل ل حت ي مل تنفتع
ية الفك ية وا ية اب نة ا ية أكرب يف إطار ا مللكبفعا من ن للج لتل يه حتديدا يف ملع سلط الضوء  علرية، عىل الرمغ من أن ذكل األمر مل  ي

توسط ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا تصدي إىل . تيج بو من هجود يف اآلونة األخرية  ته الو تحدة مبا بذ للوترحب الوالايت ا ي ل مل
ية  ية  بغهذه ا سارلقض ية الفكمرمس  ية وا ية اب نة ا شاريع ا ية  مللك لوضع املزيا من ن للج مل لتن رية اليت اتفق علهيا مؤخرا يف ملع

نة  ية  نة الربانمج واملزيا سـاجامتعات  ن يق والرصد يف إطار 2010لجل ية ا تاجئ وآ بادرة إطار اإلدارة القامئة عىل ا سـ ويف  ل نن لتل م
ية يف  نة الربانمج واملزيا ية اذلي قررت  يط للموارد املؤ ية الفكرية ونظام ا ية وا ية اب نة ا نا جل سـ تخط من ن سللج ل مللكملع ها لت عاجامت

بغي هل أن يكرس بو موارديناملايض أنه  يري يف الو سني أداء اإلدارة وا ثرية  ي  سـ تح تك ساعد . لل بادرات عىل مجستو مليع هذه ا
ية شطة جدول أعامل ا تعلقة بأ تاجئ ا ناسب األداء واملوارد وا نحو ا تابع عىل ا نظمة  منضامن أن ا ن مل ن مل ل ت لتمل  .ل

ية الفكريةوخبصوص وأخريا ناول ا مللك  بو ت تحدة بقوة أن ترخس الو ية، تؤيد الوالايت ا ياسات العا تعلق بقضااي ا ي فامي  مل مل سـ لي
بو دلهيا خربة ابرزة يف  ية الفكرية، ألن الو ياسات العامة وا تفاعل بني قضااي ا بارها املرجع األول يف ا يها اب سـ ل مللكت لس ع نف

ية الفكرية  نقاشات ادلائرةميمللكجمال ا تخدهما يف هذه ا لكن أن  ية الفكريةتسـ ياسات ا شأن  مللك  سـ وترحب الوالايت . ب
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تقد عىل وجه اخلصوص أن من الواعد جدا تطوير  هدف، وحنن  يق هذا ا يات املوضوعة  تحدة ابالسرتا نعا يج لمل لتحق ت
نا بارها أداة  ية الفكرية اب ية يف الاتفاع اب يات الر نولو تاكر ورش ا تعزيز الا تعاويات  رشااكت وا تا ت ن سـ ن ب ل ن ل لل ع مللكي ج ئتك ول ل

يةجوانب حمددة من قضااي  ية ادلوية . ة العامهالرفا نظامت احلكو تحدة وا رشااكت بني واكالت األمم ا ترب ا لو مل مل ل متع
ية و ية واخلربات دلى القطاعني األوساط ميواحلكومات واألوساط األاكد متويل واملوارد ا ية يف زايدة ا ية أسا نا نا سـ ع لتقلص ل

ية إىل الوصول إىل أقىص حد من تأثري هذه وتؤيد حكومة الوالايت ا. العام واخلاص ساعي الرا شدة هذه ا متحدة  مل ب مل
رشااكتواملوارد،   .لحتث عىل تعزيز تطوير هذه ا
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 أوروغواي

 

توسط  ية لألجل ا مليقات مقدمة من وفد أوروغواي عىل اخلطة الاسرتا يج لرتفق ) A/48/3ثالويقة (تتعل
بو يات الو يتقرير  مجع  ب

 

تدرج يف يرحب وفد أوروغواي ابل توسط  ية لألجل ا بو الاسرتا ية عىل خطة الو يقات  تقدمي  ساحنة  لفرصة ا مل يج ي خط تعل ل تل
ند املعين من جدول األعامل شأن ا يات  بمرفق تقرير ا ب  .لمجلع

توسط ليك ترشد العمل اذلي تضطلع به  ية لألجل ا ياغة اخلطة الاسرتا يد أوروغواي  ملوحنن نود أن نعرب عن تأ يج لص تي
نظمة يا يف األملا بةل  سة ا سععوام ا ية يف ملقمخل ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا يق ا تاكر واإلبداع  ف إىل تعزيز الا ق لتحق ع من لتب ل

بو يف هذه اخلطة  نحو احملدد يف رساةل الو توازن عىل ا ية فكرية دويل  بدلان من خالل نظام  ييع ا ل ل ممج ثالويقة (ملك
A/48/3 .(شري إو توايت انحنن نود أن  منىل أن  لتسـ تلف يف م بدلان"ختية  ليع ا ية الفكرية "مج مللك، وليك يكون نظام ا

توفر يف املع يح احلزي ا توايت وأن  يف مع هذه ا بغي هل أن  ملفعاال  تسـ تك ين ملي شأن هذا املوضوعي باهدات ادلوية   .ل

يس غري، يف املقدمة، فإن هذه اخل يد فر بان ملا قاهل املدير العام، ا ّوفضال عن ذكل وأخذا يف ا نس سـ لسـ تطة شلك حل
بو وادلول األعضاء ويه تامتىش مع  شرتكة بني أمانة الو يبادرة  م ية اليت اتفقت علهيا هذه ادلول املقارابتم تيج الاسرتا

توصل إىل توافق يف اآلراء، عقب . األعضاء بغي ا لولكن العامتد هذه اخلطة  تفاوضين سار من ا باع  لا م يق  يضمنت حتق 
ناسب بدلانمتوازن  يع ا ل بني مصاحل  ية، فإن أوروغواي . مج نظر إىل الطريقة اليت عرضت هبا هذه اخلطة الاسرتا يجواب تل

ي ية  لشغةل بأن بعد ا من لتن نا بوضوح يف بعض فصوهام لس  نظر يف تأثري ونطاق يساورها القلق كام . مبي لألنه مل يمت ا
ية املقرتحة رش ية الفكرية القامئ أوال يف األشطة ا تعديالت عىل نظام ا يعا ت ن لل بشلك خاص إزاء منشغةل أوروغواي و. مللك

ية ياسة العامة العا ية الفكرية وقضااي ا تفاعل بني ا شأن ا نقاش ادلائر  نظمة الرائدة يف ا بو ا ملفكرة كون الو سـ ل ب ل مل لي  .مللك

نة يف  ية ا ست ا ية الفكرية  نقطة األخرية عىل الوجه اخلصوص ترى أوروغواي أن ا تعلق اب ميوفامي  لقض ي ل ملهي ل ت مجةل جماالمللك
بو أن مهنا ناخ، وذلكل مل ميكن للو ي الصحة العامة واألمن الغذايئ وتغري ا يع، لكن ميكهنا أن مل شأن هذه املوا تفاعل  ضتقود ا ب ل

ية دوية نظمة حكو بارها  ية اب يا ية وا هامات ا لتقدم اإل ت سـ سـ من م عس ل  .لتق

ية قانوية دوية رفعهتا  ثال  يل ا لوتواجه أوروغواي يف الوقت الراهن عىل  ن قض مل يب موريس سب بغ  يلرشكة ا فت ويه رشكة (ل
ناجت احمليل اإلجاميل ألوروغواي بغ يف أوروغواي، ) لتزيد أرابهحا عىل ضعف ا شأن ماكحفة ا ياسة الصحة العامة  تضد  ب لسـ

بب  ساكن و ها يف حصة ا سو تجات اليت  ية تأثري ا نا سلب مهنا،  رشكة  تاج ا رشكة بأن بعضا من إ سوتدفع فهيا ا لق ت ن سـ ت ي ل ن ملل م
يا يةسـوضع  بدأ . طنسات الصحة العامة الو ية ويه مكرسة حتديدا  ية لأل مكولعل حامية الصحة يه أحد األهداف اإلمنا لفئ
تجارة  من 8يف املادة  تصةل اب ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل بق احلق يف ). يتربس(مللك ية  لتسـفإذا اكنت حقوق ا مللك

تجاهتا يف ا بب  رشاكت اليت  سمح  نالصحة،  لل من ت سس ت ساكن ف يات بني ا بة الو لألمراض وزايدة  فسـ نظميابن  .تلعمل دون 

تام أن  يد نشري إىلخلونود يف ا تعدين يف أوروغواي، ا ناعة والطاقة وا يان اذلي أدىل به وزير ا سـ ا ل لص لب ، روبريتو كرميرمانل
يد املقدم إىل اخل تأ شأن ا بو  يات الو توى من  يع ا يايئ، يف اجلزء الر ندس  يوهو  ل ب ي مجع سـ مي ملهم ف ية لألجل ك تيجطة الاسرتا

بو يع ادلول األعضاء يف الو ياجات  توسط اليت تليب ا يا مج ت  . حمل

نا اوأخري ية، وعن الزتا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يان اذلي أدىل به وفد مرص اب يدان  م نود أن نعرب عن تأ من ن ب لتي ل لل
ناء مع األمانة وسائر ادلول األعضاء يف الو يمبواصةل العمل عىل حنو  توازن يراعي مصاحل ب ية فكرية  مبو إلشاء نظام  ملك ن

بدلان ليع ا  . مج

مترب 27  2010سب 
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يا  مبزا

 

يا هورية زا مبحكومة   مج

توسط ية لألجل ا يا من خطة الوبو الاسرتا ملموقف زا يج ي تب  م
 2015-2010للفرتة 

 2010سبمترب 

 

توسط اليت تراها ابلغة  ية لألجل ا بو الاسرتا يا خبطة الو ملترحب ز يج ي تب يجي م توجه الاسرتا ية يف حتديد ا للماأل ت ل نظمة مه
ها  .مسـتقبلوضامن تقامس رؤية 

ناء الفرتتني  يه أ ناء  بو  نفق موارد الو تكون األساس اذلي  ثوهذه اخلطة حامسة عىل وجه اخلصوص ألهنا  عل ب ي -2012ستسـ
ناية وحذر لضامن أهنا . 2015-2014 و2013 بغي أن تطور هذه اخلطة مبا جيب من  عوذلكل  ياجات أعضاء تليب ين حتا

تلفة بو ا خملالو ناسب وفعال ي مشلك  بارها بدلا. ب يا اب توترى زا عب يام تصدي إىل م ان هذه اخلطة أن تركز عىل ا بغي  ل أنه  ل ين
ية الفكرية تويد أصول ا ية الالزمة  ية ا يث ا ية من  نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا ثغرة بني ا مللكا ن ح لم ل ت ل ل مل ل لتحل يا عىل . لب مبوحتث زا

نامتأن  ثل دو ية الفكرية دلى ادلول األعضاء  تويد أصول ا ناء الكفاءات  تيل هذه اخلطة إىل  ل ل لب م  .مللك

يا تود أن  نظر إىل ما ذكر أعاله فإن ز بواب ية يف هذه اخلطةيدرجمل تقار إىل . لتمن جدول أعامل ا فومن وهجة نظران فإن الا
نظ ية الفكرية يوحض تدين الاتفاع  بالقدرة عىل تويد ا ن شأن الرباءات ونظام مللكل تعاون  ثل معاهدة ا بم اإليداع ادلوية  ل مل

توايته سلع و. مسـمدريد إىل أدىن  تجىل ذكل يف شلك نقص ا لويف حاةل نظام مدريد  ها دوياي سو لاخلدمات اليت ميكن   – يقت
سأةل القدرة يدان إىل  ماألمر اذلي   .يع

بدو أن هذه اخلطة وفضال تصدى يف حد ذاهتا إىل يعن ذكل ال  تجارية ت  يد العالمات ا نة حق املؤلف و لعلل قر تقل ص
رشية بو خربات وعىل أقل تقدير فإن . ملستا يات ميكهنا من يف أفضل وضع تضعها يالو بدلان عىل رمس الاسرتا يجساعدة ا ل تم

تحدايت لتصدي إىل هذه ا ها إىل هذه. لل تصدي  بو يف وضع فريد مجلع ادلول األعضاء و سق ذاته فإن الو معوعىل ا لل ي  لن
ت نة حلا تجات املقدلة واملقر شأ ا ندما  صدايت، وخاصة  ن ن ملع  .عرب احلدودت


