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  2014/15العامة بشأن البرنامج والميزانية للثنائية اقتراح رئيسة الجمعية 

  رئيسة امجلعية العامة مقدم من

 ٕان مجعيات اDول أالعضاء يف الويبو والهيئات اليت تديرها الويبو، لك ف1 يعنيه،  .1

ل رهن ٕادخا A/51/7 REV، كام جاء يف الوثيقة 2014/15توافق عىل اقرتاح الربPمج واملزيانية للثنائية   (ٔا)
  التغيريات التالية املتفق علهيا ف1 خيص ما ييل:

  ، عىل النحو الوارد يف املرفق أالول؛2يف ٕاطار نتاجئ الربPمج  أالهدافصياغة   "1"

  ، عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين؛4يف ٕاطار نتاجئ الربPمج  أالهدافصياغة   "2"

  ؛20يف الربPمج  21.20حذف الفقرة   "3"

ٕاىل املبالغ غري  20مليون فرنك سويرسي من خالف املوار البرشية للربPمج  1,5نقل ما مجموعه   "4"
  ا�صّصة يف انتظار اختاذ قرار يف هذا الشأن.

وحتيط علام �لتعليقات اليت أدلت هبا اDول أالعضاء بشأن ال�س مزيد من املعلومات عن برPمج امللكية   (ب)
للجنة اDامئة يف اDورة العرشين  ) وطلبت من الربPمج ٕابالغ اDول أالعضاء18ية (الربPمج الفكرية والتحد�ت العامل 
عرشة  الثالثةيف اDورة وٕابالغ اDول أالعضاء ، عن اجلوانب املتعلقة �لرباءات من ٔانشطته املعنية بقانون الرباءات

  .�لتمنية من ٔانشطته عن اجلوانب املتعلقة عنية �لتمنية وامللكية الفكريةللجنة امل 

 ]نيل ذ¡ املرفقا[ي
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ANNEX I 

 املرفق أالول
        املرفق أالولاملرفق أالولاملرفق أالولاملرفق أالول

        العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياPت اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياPت اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياPت اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياPت اجلغرافية        2222الربPمج الربPمج الربPمج الربPمج 

  ٕاطار النتاجئ

        أالهدافأالهدافأالهدافأالهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات أالداءمؤرشات أالداءمؤرشات أالداءمؤرشات أالداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني اDول  1.1ه 
أالعضاء يف تطوير ٔاطر معيارية دولية 

 عىل االتفاقمتوازنة للملكية الفكرية و 
حماور حمّددة وعىل صكوك دولية 

  بشأهنا

االتفاق بشأن ٕاطار معياري 
لتسجيل التصاممي الصناعية 

  وٕاجراءات الصيانة

ال يوجد ٕاطار معياري 
لتسجيل التصاممي 

الصناعية وٕاجراءات 
  نةالصيا

اع�د معاهدة لقانون 
التصاممي من خالل مؤمتر 

  حممتل دبلومايس

التقدم احملرز حنو االتفاق عىل   
القضا� الراهنة املدرجة يف جدول 
ٔاعامل اللجنة اDامئة املعنية بقانون 

العالمات التجارية والتصاممي 
  الصناعية والبياPت اجلغرافية

مرشوع وثيقة مرجعية 
بشأن حامية ٔاسامء 

البºان من تسجيلها 
واسـتخدا¼ا كعالمات 

  جتارية

احلصائل املتفق علهيا للجنة 
لعالمات اDامئة املعنية �

التجارية والتصاممي 
الصناعية والبياPت 

  اجلغرافية

عدد حاالت التصديق/Áنضامم   
  ٕاىل معاهدة سـنغافورة

طرفا متعاقدا (هناية  29
2012(  

مثاين حاالت جديدة 
  للتصديق/Áنضامم

ٔاطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه 
وسـياسـية مناسـبة ومتوازنة للملكية 

  الفكرية

عدد اDول أالعضاء/املنظامت 
إالقلميية اليت قدمت تعليقات 

ٕاجيابية عىل املشورة الترشيعية 
املقدمة يف جمال العالمات 

التجارية والتصاممي الصناعية 
والبياPت اجلغرافية، والنسـبة 

  وية لهذه اDول واملنظامتاملئ

دوÉ  11تلقت 
عضوا/منظمة ٕاقلميية 

 3مشورة ترشيعية، مهنا 
قدمت تعليقات ٕاجيابية 
عىل املشورة الترشيعية 

  2012املتلقاة يف 

تقدمي املشورة الترشيعية 
دول  10ٕاىل 

. ٔاعضاء/منظامت ٕاقلميية
% ممّن رّدت 90ؤابدت 

عىل Áسـتقصاء رضاها 
  عن املشورة املقدمة.

حامية مزتايدة لشعارات اDول  3.1ه 
ؤاسامء املنظامت احلكومية اDولية 

  وشعاراهتا

العدد املعاجل من طلبات التبليغ 
  (Óلثا) 6بناء عىل املادة 

طلبا معاجلا للتبليغ  70
(Óلثا)  6بناء عىل املادة 

  2012يف 

طلبا معاجلا للتبليغ  140
  (Óلثا) 6بناء عىل املادة 

املنشورة يف  عدد العالمات  
 6قاعدة البياPت اخلاصة �ملادة 

  (Óلثا)

عالمة منشورة يف  75
قاعدة البياPت اخلاصة 

(Óلثا) يف  �6ملادة 
2012  

عالمة منشورة يف  150
قاعدة البياPت اخلاصة 

  (Óلثا) �6ملادة 
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الثايناملرفق   
        

        املرفق الثايناملرفق الثايناملرفق الثايناملرفق الثاين

        املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية        4444الربPمج الربPمج الربPمج الربPمج 

        أالهدافأالهدافأالهدافأالهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات أالداءمؤرشات أالداءمؤرشات أالداءمؤرشات أالداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني اDول  1.1ه 
أالعضاء يف تطوير ٔاطر معيارية دولية 

االتفاق عىل متوازنة للملكية الفكرية و 
دولية حماور حمّددة وعىل صكوك 

  بشأهنا

االتفاق يف مفاوضات اللجنة احلكومية 
اDولية عىل صك قانوين دويل أو ٔاكرث 

بشأن املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري 
  الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية

مفاوضات جارية حتت 
اللجنة احلكومية والية 
للثنائية  اDولية
وبرPمج  2012/2013

  2013العمل لعام 

صك قانوين اع�د 
دويل ٔاو أكرث من 

  قبل مؤمتر دبلومايس

كفاءات معززة للموارد البرشية  2.3ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 
الطلبات من ٔاجل Áنتفاع الفعال 
�مللكية الفكرية ٔالغراض التمنية يف 
البºان النامية والبºان أالقل منوا 

والبºان املنتقÛ ٕاىل نظام Áقتصاد 
  احلر

نسـبة املشاركني يف ٔانشطة الويبو اليت 
تسفر عن تقارير حول كفاءات معززة 

لفهم مبادئ ؤانظمة ؤادوات امللكية 
الفكرية وÁنتفاع هبا من ٔاجل حامية 

املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف 
العالقة بني امللكية  التقليدي وٕادارة

  الفكرية واملوارد الوراثية

  %80  االٓنغري متاحة حىت 

 [هناية املرفقني والوثيقة]


