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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  التنمية وامللكية الفكرية املعنية بلجنة التقرير 

  األمانةمن إعدادثويقة 

مت .1 يةجنةللعت اجا نذ ادلورة األربعني اب ملعن ا ية الفكرية مرتني  مية وا مللك رشون(لتمن اليت عقدهتا ) لعادلورة العادية ا
ية ا ية  نظمة العا ية العامة  للمكا مل للم متربمجلع توبر /سبلفكرية يف  نة املعقودة يف الفرتة من ، أي2011كأ ثا م ادلورة ا  18 إىل 14ل

تاسعة 2011نومفرب   . 2012 مايو 11 إىل 7املعقودة يف الفرتة من ل، وادلورة ا

ية العامة .2 ثابة تقريرها اذلي ترفعه إىل ا نة أن يكون ملخص الريس  تا ادلورتني قررت ا مجلعويف  مب للج  .ئلك

يه يرد ملخصا ادلورتني يف الصفحات الالحقة .3 . علو
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يف، من "  ألف3 نة،  ثا نادلورة ا جل   2011 نومفرب 18 إىل 14م

نة يف الفرتة من انعقدت ادلور .1" نة  ثا للجة ا با31 دوةل عضوا و95وحرضها . 2011 نومفرب 18 إىل 14مل  .ق مرا

ثة  .2" يكو، سكرتري أول، ا يد غارياكي اك نغالديش؛ وا ثل ادلامئ  نان، ا بد ا سفري محمد  بعوترأس ادلورة ا سـ ب ملم حل ع لل ل شـيتل
ب با للريس؛ وا بابوي، ان تخادلامئة لز ُئ ن ئ ندرا غرازيتم يدة أ سـ ا لكسـ سورسي ل هد الفدرايل ا ية، ا شارة قانوية ر يويل،  ل سـ ن ملعت ئي سم

بة للريس خالل ادلورة ئية الفكرية، ان ًللملك  .ئ

رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة  .3" نة  متدت ا ثوا مللج تعديلCDIP/8/1 Prov.2ع  .ل، مع بعض ا

ند  .4" نة يف الويقة 3لبويف إطار ا ث، نظرت ا نوان CDIP/8/2للج يةت"بع  متلني "حلقارير مر رشوعني  مك، وأحاطت علام  مب
ية عن  حلوتقارير مر يذ16ب يد ا رشوعا  نف  لتق يذ . م ية عن  تقارير مر نة علام أيضا  تنفوأحاطت ا حل ب يذ، 19للج ية فورية ا لتنف تو ص

ية الويقة سن  ثوأعربت عن تقدرهيا  بنتح ّ ية، شددت .ل تقارير املر حل وإذ أحاطت علام ابلورقة اجملدوةل عن ا نة عىل احلاجة ل للجا
تخدام املوارد اخملصصة  يدها وا رشوعات اجلارية يف موا تكامل ا سـإىل ا ع هورية . عىل أفضل وجهملسـ ياابن و متس وفدا ا مجوا ل ل

شطة اكوراي بةل عن األ ية إىل ادلورة ا ن من األمانة رفع تقارير مر ندوقهيام الائامتينيملقحل نملموةل من   .ص

تعلق ابلويقة  .5" ثوفامي  نوان CDIP/8/6ي نهيا من "بع  يذ ما  بو يف  ئات الو تلف  سامهة  يعوصف  ي ي خم تنفمل يات ه صتو
ية بةل، "لتمنجدول أعامل ا شات حول الويقة يف دورهتا ا نا نة عىل مواصةل ا ملقاتفقت ا ث ق مل وجيوز لدلول األعضاء أن تديل . للج

يقات عىل الويقة املذكورة ثبأية  توىل األمانة مجع تكل املالحظات . تعل بةلستو نة يف دورهتا ا ية إىل ا ها يف ويقة ر ملقوتقد للجمي مس  .ث
متة يف الفرتة  سقي اجملموعات والوفود ا توى  يق عىل  ية ا شاورات حول آ نة أيضا عىل مواصةل ا ملهواتفقت ا ن سـ سـ ل مل مللج م لتن

بةل تدة حىت ادلورة ا ملقا  .ملم

ند  .6" نة يف الويقة 4لبويف إطار ا ث، نظرت ا رشوع مقCDIP/8/3للج شأن م عن  تصاد غري "برتح  ية الفكرية والا قا مللك
رشوع معدةل "الرمسي توىل األمانة إاتحة ويقة  تلف الوفود، عىل أن  يقات  رشوع بعد تعديهل مع مراعاة  متدت ا ّ، وا م ثمل ت خم تعل ع

 .بعد ادلورة

تعلق ابلويقة  .7" ثوفامي  نة أحاطت، CDIP/8/4ي بو يف "تقرير عن بعلام للج ا سامهة الو حتقيمي  يتق ية م ئيق األهداف اإلمنا
ية بةل" لفلأل نة مث تقدميه يف دورة  يقات ا تقرير مرة أخرى يف ضوء  ست مراجعة ا مقوا للج تعل ل  .لمت

نة يف الويقة  .8" ثونظرت ا نوان CDIP/8/5للج ية الفكرية"بع  شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكبرانمج العمل ا ، "بملق
شطة ا نفذ األمانة األ نووافقت عىل أن  يقات ادلول األعضاءّت تعلملقرتحة يف الويقة مع مراعاة  تمس من األمانة أن تقدم . ث ّوا ُ ل

بةل نة يف دورهتا ا نظر فهيا ا تلف ادلول األعضاء يك  نارص اجلديدة اليت اقرتحهتا  ملقويقة جتمع فهيا ا للج ت خم لع  .ث

نة يف الويقة  .9" ثونظرت ا نوان CDIP/8/7للج ية الفكر"بع  رشوع ا مللكويقة  مل ياث نولو جية ونقل ا شرتكة : لتك تحدايت ا ملا ل
يات (بوناء احللول  تو صا شاورية )"28 و26 و25 و19ل تعلق ابالجامتعات ا ت، ووافقت عىل املواصفات ومعايري العضوية فامي  لي

شاو تكل الاجامتعات ا منوذيج املؤقت  تلف ادلراسات، فضال عن الربانمج ا ية واخلرباء امللكفني بإعداد  تاإل ل خم لمي ل رية قل
ية وحتديث اجلدول الزمين ألغراض دورة  رشوع معدةل مع إعادة توزيع املزيا توىل األمانة إاتحة ورقة  ية، عىل أن  ناإل ت ّمي م قل

بةل نة ا ملقا  .للج

تعلق ابلويقة  .10" ثوفامي  بو يف "، نظرت األمانة يف CDIP/8/INF/1ي ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  يمراجعة خار ن لتقللم ج
تعاون يةلجمال ا ش"لتمن ألغراض ا نا ق، واتفقت عىل  بةلم ملقة الويقة يف دورهتا ا شاء فريق عامل مؤقت معين . ث نواتفقت عىل إ

يةابملراجعة تا ية ا رشوط ا ية وفقا  ساعدة ا ية  ل اخلار ل شلك ن لللم لل لتق  :ج
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متني )أ( ندوبني ا سقي اجملموعات وغريمه من ا يع  توحا  ملهيكون الفريق العامل املؤقت  مل ن ممجل . يّرس أعامهل األمانةت، ومف
شاء هذا تجاج هبا؛نوال يكون إ  ح الفريق سابقة ميكن الا

يات )ب( ية عىل الفريق العامل املؤقت؛عوال ترتتب أية تدا  ل ما

تفادة من معوميكن  )ج( ّل األمانة رد اإلدارة كام هو موجسـالا رشوع ّ سم CDIP/4/8 ثالويقة(مله اب  3.2لق ا
نرص تضمن األ. ته، يف معل الفريق العامل املؤقتومواصفا) 10  الصفحة)ج( الفقرة 2 لعا تكامل ردها يف سـو ّمانة ا سـ

بكر؛  موقت 

يةل مع )د( تقدمي تقرير عن  ية، ملزتما  بدأ الفريق العامل املؤقت معهل بعد ادلورة احلا حصو ب ل هل إىل ادلورة سي
نة تاسعة  للجا نة أن من الرضوري متديد الفريق العامل املؤق. ل توافق اآلراء  ت،للجوإذا رأت ا ببغي أن يكون ذكل  فين

نة تاسعة  للجيف ادلورة ا  ؛ل

يعمل الفريق عىل  )ه( تعراض الويقةسـو ثا تكررة أو  مع الرتكزي عىل CDIP/8/INF/1 سـ يات ا تو ملحتديد ا ص ل
سب . اليت مل تعد وجهية من غري أن حيدد األولوايت يا إىل  نارص ادلراسة  شة سائر  نا تار  كوهل أيضا أن  سع ع ق ًخي م

نة تاسعة  شات ادلورة ا نا للجالوقت  ل ق  ؛مل

نة إىل أي معل، بل يكون )و( نة وال يدعو ا تقرير املرفوع تكرارا لعمل ا للجوال يكون ا للج يةل  جمردًل دلفع جعةل سـ و
نة؛ شات يف ا نا للجا ق  مل

شة تقرير الفريق العامل ا )ز( نا نة  تاسعة  ناء ادلورة ا يص يوم واحد عىل األقل أ بغي  قو مل للج ل ث ختص ّملؤقت ورد ين
 .CDIP/8/INF/1 ثاإلدارة والويقة

تعلق ابلويقة  .11" ثوفامي  نة علام بدراسة جدوى عن CDIP/8/INF/2ي ية "للج، أحاطت ا ياانت و شاء قواعد  نإ ب طن
ها بركن الرباءات اإللكرتوين  سؤول "PATENTSCOPEبطللرباءات ور يقات فرد علهيا ا تلف الوفود  مل، وتقدمت  تعل ّخم ب ّ

 .عن الربانمج

تعلق ابلويقة  .12" ثوفامي  نة علام بدCDIP/8/INF/3ي ست من "الرباءات واملكل العام"راسة حول للج، أحاطت ا لمت، وا
ية تحدة الر يحه بلك لغات األمم ا مساألمانة أن تعد ملخصا أوسع للويقة و مل تتث ّ ّ. 

نة الويقة  .13" شت ا ثوان للج نوان CDIP/8/INF/4ق تفاعل بني اإلدارات ا"بع  نا ية ملعل ية الفكرية واإلدارات ا ملعنية اب مللك
سة نا فبقانون ا نوان CDIP/8/INF/5ث، والويقة "ملخص لردود ادلول األعضاء: مل ية "بع  نفاد حقوق ا مللكالصةل بني ا ست

سة نا فالفكرية وقانون ا نوان CDIP/8/INF/6ث، والويقة "مل تصادية"بع  يل اإلصدارات الا قتقرير عن  شأن /حتل بالقانوية  ن
بورآاثر ح ية الفكرية كحاجز  للعقوق ا يهنا"مللك حتس، وتقدمت ابقرتاحات من أجل  يح األمانة لدلول األعضاء . ّ تتوسوف 

يا عن تكل ادلراسات، عدا  تصادية"معلملخصا  يل اإلصدارات الا تقرير عن  قا حتل تاح تكل امللخصات بلك "نالقانوية/ل ست، و
ية تحدة الر مسلغات األمم ا ية إىل األمانة يف وفور توزيع تكل املل. مل تا يقات واقرتاحات  تقدم ادلول األعضاء  بخصات،  ك بتعل ّ ست

هرين بةل. شغضون  نة يف دورهتا ا نظر فهيا ا يقات والاقرتاحات يف الواثئق يك  يع ا سعى األمانة إىل األخذ  ملقو للج ت تعل جبم لت  .س

تعلق ابلويقة  .14" ثوفامي  نة يف CDIP/8/INF/7ي تعاوية حتليدراسة فرزية "للج، نظرت ا رشوعات ا شأن ا رشوع  نية  ل ب ملل مل
ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا مللكا ية إىل األمانة ". ملف تا يقاهتا ا متة  نة أن ترسل ادلول األعضاء ا بوقررت ا تعل لكللج مله ّ

ناير 31حبلول  رش2012ي  يذ ا سري قدما يف  ية لدلراسة وا يغة الهنا مل، مبا ميكن األمانة من إعداد ا تنف ل ئ لص  .وعّ
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تعلق ابلويقة  .15" ثوفامي  نا فاسو يريم إىل تعزيز CDIP/8/8ي رشوع جديد من وفد بور نة يف اقرتاح  ي، نظرت ا كللج م
ية نة من جدول أعامل ا يات  يذ تو ية  يا،  برصي وتطويره يف أفر سمعي ا منالقطاع ا ي ص بغ ل لتل ّ مع نف نة عىل أن . تيق للجواتفقت ا

بةل رشوع يف دورهتا ا ملقناقش ا مل  .ت

تعلق ابلويقة  .16" ثوفامي  نة يف CDIP/7/5ي شأن الرباءات واملكل العام"للج، نظرت ا رشوع املعدل  با َّ متدت "مل ع، وا
تعديالت اليت اتفقت علهيا األعضاء رشوع مع ا لا  .مل

تعلق ابلويقة  .17" ثوفامي  نوان CDIP/7/INF/2ي شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام"بع  ، "بدراسة نطاق 
يات ات تو يذ ا نة عىل أن تعد األمانة ويقة معلومات توحض فهيا نطاق  صفقت ا ل ث تنفللج ّ نة، ) أ(2و) و(1و) ج(1ّ ياهتا ا ملمكوتدا ع

بةل شـهتا يف ادلورة ا ملقنا ق بةل. مل نقاش يف دورهتا ا توحة ملزيد من ا ية  يات ا تو نة عىل أن تظل ا ملقواتفقت ا مف لبق ص ل  .ملتللج

تعلق ابلويقة  .18" ثوفامي  ية "عن . CDIP/6/12 Revي ية وا شأن ا ند جديد إىل جدول األعامل  مللكاقرتاح إلضافة  من ب لتب
شاورات غري ، "الفكرية متر ا بةل، عىل أن  ها يف دورهتا ا نا ها  سأةل يف جدول أعام تفاظ هبذه ا نة الا ملقررت ا ت مل تسـللج ملق ش ل قح ل

ية ما بني ادلورات نةو. مسالر يص ما يكفي منللجقررت ا بغي  ختص أنه  شةين نا سع  بةل  ق الوقت يف ادلورة ا مي بات لملق تي الرت
يللمؤمتر ادلويل ح ية الفكرية وا لتمنول ا  .ةمللك

ند  .19" بل5لبويف إطار ا شأن العمل ا ملق  نة يف عدد من الاقرتاحات، واتفقت إجامال عىل القضااي املقرتح ب للج، نظرت ا
بةل رشوع جدول أعامل ادلورة ا ملقإدراهجا يف   .م

ثات ادلامئة لدلول األعضاءوأشارت .20" يغه  نة و ثا رشوع تقرير ادلورة ا توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  بع ا بل ل للللج ت م مت . س
ية، عىل  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لدلول األعضاء وا رشوع ا تاح  مو م ملي ل مل ًل م ُ س

بو عىل اإلنرتنت بغي إرسال ا. يموقع الو لو نة، ويفضل أن ين تابة إىل األمانة يف أقرب فرصة  تقرير  رشوع ا َّيقات عىل  ممك ً ك ل متعل
يع بل بامثية أسا بل انعقاد الاجامتع ا بترسل  ن ملق متده يف دورهتا . ق نة  تقرير بعد ذكل عىل نظر ا رشوع ا يطرح  لتعو للج ل مسـ ُ

تاسعة  .لا

ية العامة .21" نة إىل ا يكون هذا امللخص تقرير ا مجلعو للج  .َسـ

تاسعةادلورة " ءاب 3 يف، من لا   2012 مايو 11 إىل 7جن، 

ية الفكرية من  .1" ية وا ية اب نة ا تاسعة  مللكانعقدت ادلورة ا من ن للج لتل  دوةل عضوا 97وحرضها . 2012 مايو 11 إىل 7ملع
با38و  .ق مرا

سا وظلت .2" بويت، ر ثل ادلامئ  يه، ا ياد دوا سفري محمد  نة ابإلجامع ا بت ا يوا ي ملم ل سـ ل للج ئتخ جل ساندرا ن يدة أ لك ا لسـ
بة  سابقة، ان بت خالل ادلورة ا ية الفكرية اليت ا سورسي  هد الفدرايل ا شارين القانويني يف ا برية ا ئغرازيويل،  ل تخ ل ن ت نك للملك يملع ملس

 .ئللريس

رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة  .3" نة  متدت ا ثوا مللج  .CDIP/9/1 Prov. 2ع

بل، بصف .4" نة أن  تقوقررت ا ية ابملكل للج ية ادلوية ا ية، ويه ا نظمة غري حكو نة مراقب مؤقت،  ل ملعمجلع م م
بل) COMMUNIA( العام نة يف ا نة واحدة، ومن غري أن يؤثر ذكل يف صفهتا يف اجامتعات ا ملسـتقملدة  للج  .سـ
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نة  .5" سابعة  رشوعي تقريري ادلورة ا نة  متدت ا للجوا ل مللج نة ) .CDIP/7/8 Prov(ع نة  ثا للجوادلورة ا مل
)CDIP/8/9 Prov..( 

ند  .6" ية6لبويف إطار ا ياانت العامة من اجملموعات اإل نة إىل ا متعت ا مي من جدول األعامل، ا ب قلللج ل وكام اتفق . سـ
تقرير الهنايئ توبة إلدراهجا يف ا ية  ياانت و لاألعضاء، طلب من الوفود تقدمي  ن مكب  .ط

بري من الواثئق اكنت وفامي خيص توافر الواثئق، أعربت بعض ادلول األعضاء عن  .7" ها من أن ترجامت عدد  شغا كا لن
بل بداية ادلورة يةل  تاحة إال أايما  ترصة فقط وبأن ترجامت بعض الواثئق مل تكن  قترجامت  قلم  .خم

ند  .8" نة يف تقرير املدير العام 7لبويف إطار ا وأعربت الوفود عن ). CDIP/9/2(للج من جدول األعامل، نظرت ا
يذ تقديرها اللزتام امل تقدم احملرز يف هذا الصددبتنفدير العام  ية واب لجدول أعامل ا نة ابإلجنازات اليت حتققت . لتمن للجوأقرت ا ّ

ية يذ جدول أعامل ا لتمنحىت اآلن يف  نات يف تعممي جدول . تنف لتحسيوالحظت أن تقرير املدير العام يقدم نظرة عامة عن ا ّ
ي ية ونظرة عامة عن املهنج الاسرتا تأعامل ا يةلتمن يذ جدول أعامل ا متد يف  لتمنجي ا تنف تمن . ملع ئةل املطروحة، ا نادا إىل األ غوا سـ ست

ية تا سائل ا يحات حول ا تو تقدم  لاملدير العام هذه الفرصة  ل مل ض ب نظامت األمم  "1: "لل نظمة مع سائر  يطة بعمل ا ماملعايري ا مل حمل
تحدة؛  ية فامي "2"ملا ية لأل ياق األهداف اإلمنا نظمة يف  لفودور ا ئ سـ رشاكة " 3"؛ 2015 بعد عام مل ياق ا نظمة يف  لودور ا سـ مل

يا ية أفر يقاجلديدة من أجل  ند احلاجة، مع احرتام أن لدلول . تمن بادرة  ها ابختاذ ا عوالحظ املدير العام أن األمانة أجنزت  مل معل
ياسة العامة ية اختاذ قرارات ا لسـاألعضاء وحدها صال ت. ح تعزيز املعلومات يف ا لوقدمت اقرتاحات  بةلل  .ملققارير ا

ند  .9" رشوعات، كام ييل7لبويف إطار ا ياميت ا نة عددا من  ناولت ا مل من جدول األعامل،  تق للج  :ت

رشوع  )أ( ميمي  ية -تق تو ص ا ية2ل ية"مؤمتر عن : لتمن من جدول أعامل ا شد املوارد من أجل ا منمؤمتر  " لتح
 ).CDIP/9/3 ثالويقة(

رشوع )ب( ميمي  ساعدة: تق ياانت ا ملقاعدة  ية الفكرية ب ية يف جمال ا مللك ا ). CDIP/9/4 ثالويقة ()IP-TAD(لتقن
ية واحلاجة إىل مواصةل تقدمي  ساعدة ا ية يف تقدمي ا شفا رشوع يف ضامن ا نة علام بدور هذا ا نوأحاطت ا مل ل لتقللج ف مل

ياانت لبمعلومات شامةل وجمددة بواسطة قاعدة ا َّ. 

رشوع تقيمي عن تقرير  )ج( ملتقل  نفاذ إىل قمسـ تخصصة ودمعه لا ياانت ا ملواعد ا  ملخص –لب
ية). CDIP/9/5 ثالويقة( نا بدلان ا ية لفائدة ا تاجئ اإلجيا نظر إىل ا رشوع اب يدها  نة عن تأ موأعربت ا ل ل ب ن ل ي لللج  .مل

يمي تقرير  )د( ية مسـتقلتقعن  يات و شاء أاكد رشوع رائد إل ن  مي طن ئة"مل ية الفكرية " شـان مللكيف جمال ا
 ).CDIP/9/6 ثالويقة(

ية الفكرية واملكل العام تقرير  )ه( شأن ا رشوع رائد  تقل  يمي  مللكعن  بتق ملسـ واتفقت ). CDIP/9/7 ثالويقة(م
بل  ية اجلديدة يف ا تو بادئ ا تعلقة ابألدوات وا رشوع ا تاجئ ا يق  نة عىل احلاجة إىل ضامن أن يمت  تقا ملسـحتق جهي ل مل مل ن ملللج

يه ادلول األعضاء يف جماالت حمددة من ا ملمن خالل تو  .لكية الفكريةّج

نافس تقرير  )و( ياسة ا ية الفكرية و شأن ا رشوع  تقل  يمي خاريج  تعن  سـ ب لسـ مللكم ). CDIP/9/8ثالويقة (ملتق
تحقق رشوع اذلي مل  ئةل حول أحد أهداف ا ّوطرحت بعض الوفود أ ي سني . ملسـ بري يريم إىل  هام األمانة ا حتواكن إ لك س

هدف، وقد مت يق ا سري  لاإلطار املؤسيس هبدف  حتق هامتي  .س تقدمي ذكل اإل
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ند  .10" نة 7لبويف إطار ا شت ا للج من جدول األعامل أيضا، ان بو اوصفق ئات الو سامهة  ي  ي ية همل يذ ملعنا يات لاتنفيف  صتو
ية من  يةملعنا ية العامة ). .CDIP/8/6 Revثالويقة  (لتمنجدول أعامل ا يذ قرار ا يدها  مجلعوأعربت بعض الوفود عن تأ لتنفي

ي ية ا سـشأن آ ل  .قلتنب

ند  .11" تايل8لبويف إطار ا نحو ا متدة عىل ا يات ا تو يذ بعض ا نة يف برانمج معل  ل، نظرت ا ل ص ل ملعللج  :لتنف

رشوع  )أ( نة  شت ا مان للج تخصصة ودمعه ق ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب ية–لل ثا ن املرحةل ا ) CDIP/9/9 ثالويقة (ل
رشوع ية  ثا للمووافقت عىل املرحةل ا ن رشوعوأحاطت األمانة علام . ل تدامة ا تعلقة اب مليقات الوفود، مبا فهيا تكل ا سـ مل  .بتعل

نة ا )ب( شت ا ملوان للج ية الرشوع ق يات و شاء أاكد نرائد إل مي ئة"طن ية-للملكية الفكرية " شـان ثا ن املرحةل ا  ل
رشوع الواردة يف ) CDIP/9/10 Rev. ثالويقة( ية  ثا يغة املعدةل للمرحةل ا للمووافقت عىل ا ن ل لص

رشوع األولوية، قدر اإلماكن، . CDIP/9/10 Rev.1 ثالويقة بةل من ا نة عىل أن تعطي املرحةل ا ملواتفقت ا ملق للج
شاركة يف املرحةل األوىل بدلان ا بدلان األقل منوا وا ياجات ا ملال ل ل بادرة . حت ملوأشارت بعض الوفود إىل رضورة أن تكون ا

ي بو واقرتحت إماكية اعةميجزءا من الربانمج العادي ألاكد ن الو توافر ي سمح  ية لقرار  نة الربانمج واملزيا بامتد  ي ن جل
 .دامئ متويل

نة  )ج( شت ا للجوان ية الفكرية البرانمج ق شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكعمل  نارص جديدة اقرتحت يف –ب  ُ ع
نة نة  ثا للجادلورة ا بو يف جمال مواطن املرون). CDIP/9/11 ثالويقة (مل ية معل الو يوأبرزت بعض الوفود أ ة يف مه
ية الفكرية يات . مللكنظام ا ية ودون ازدوا نجز األمانة هذا العمل بفعا جوشددت بعض الوفود عىل احلاجة إىل أن  ل ت

نجز يف جلان و نرص يف . أو حمافل أخرى/ملالعمل ا نة عىل ا لعواتفقت ا ّإلاتحة املعلومات اليت تقدهما األعضاء ) و(2للج
يذ مواطن امل ية يف  تنفشأن جتارهبا ا لعمل ياانتب من ) ج(2 وفامي خيص الفقرة. لبرونة عن طريق قاعدة ا

ية الفكرية  (CDIP/9/11 ثالويقة شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبرانمج معل  نارص جديدة اقرتحت يف –ب  ُ ع
نة نة  ثا للجادلورة ا نة ما ييل)مل  :للج، قررت ا

ناو "1" بني ما إذا  نة  بةل  تتعد األمانة ويقة لدلورة ا ت للج ث ّسـ ية بقانون الرباءات أحد ملق نة ادلامئة ا نلت ا ملعللج
تعلقة ابلرباءات املذكورة يف الفقرة بارش ذكل العمل من " 2" ملمواطن املرونة األربعة ا نة  ستوإن اكنت ا للج

تلف نظور  سه أو من  نظور  خما نف تني األخريتني من . ممل يا  تضمن تكل الويقة أيضا رشحا إضا نقطو للث ف ست
 ".2" الفقرة

ت "2" توبة يف موعد سـو يقات  نة إىل تقدمي  مكدعو األمانة ادلول األعضاء يف ا تعل للج
سطس 31 أقصاه تعلقة ابلرباءات 2012 غأ ية ا تا ملعىل مواطن املرونة األربعة ا ل  :ل

ناء - بااتت سـتثنطاق ا  )ي من اتفاق تربس27 املادة (برباءةن إماكية امحلاية  منلنا

ناهئا من نومواطن املرونة فامي خيص إماكية حام - يات برباءة أو ا تعلقة ابلرب سـتثية الاخرتاعات ا جم مل
 )ي من اتفاق تربس27 املادة(ذكل 

ها  - ية يف إنفاذ قانون الرباءات أو عدم  نا يق العقوابت ا تطبيقواملرونة يف  ئ جل  من 61 املادة(تطب
 )ياتفاق تربس

يد حقوق الربا - يواإلجراءات املربطة ابألمن واليت قد تؤدي إىل  يه (ءات تقت علما يطلق 
ية" ناءات األ منالا  )ي من اتفاق تربس73 املادة") (سـتث
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نة بةل  يقات الواردة حبلول املوعد احملدد أعاله يف ويقة تقدهما إىل ادلورة ا تجمع األمانة ا للجو ث تعل ملقسـ تكون . ل سـو
شات حول مواطن ا نا يقات الواردة أساس ا سابق ذكرها وا قمواطن املرونة األربعة ا مل تعل تعلقة لل ململرونة ا

نة  بةل  للجابلرباءات يف ادلورة ا  ملق

ها 27 وميكن أيضا تقدمي مواطن مرونة أخرى، مبا فهيا تكل الواردة يف املادة "3" ض من اتفاق تربس وعر ي
نة  رشة  يقات علهيا ما بني ادلورتني العارشة واحلادية  نة، وميكن لألعضاء تقدمي  بةل  ناء ادلورة ا للجأ تعل للج عث ملق

نةمن أ رشة  شأهنا يف ادلورة احلادية  شـهتا واختاذ قرار  نا للججل  ب عق  .م

تعلقة ابلرباءات تني عن مواطن املرونة ا نة أيضا و شت ا ملوان للج تعلقة ابلرباءات يف اإلطار : "ثيقق ملمواطن املرونة ا
تعدد األطراف ميي  مالقانوين  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلو لصع لت ثاين–تنف  CDIP/7/3 ثلويقةا" (ل اجلزء ا

ية املادة ). .CDIP/7/3 Addثوالويقة  ياق مواطن املرونة، 27مهوأشارت بعض الوفود إىل أ سـ من اتفاق تربس يف  ي
نظر يف جلان وحمافل أخرى يد ا سأةل يه  لوذكرت وفود أخرى أن هذه ا  .قمل

شأن  )د( رشوع  نة ا شت ا بوان للج برصي وتطويره يف بورملق سمعي ا يتعزيز القطاع ا ل بدلان كل لنا فاصو وبعض ا
ية ته املقرتحة) CDIP/9/13 ثالويقة (يقاألفر رشوع  بصيغووافقت عىل ا ثال . مل رشوع  موقالت بعض الوفود إن هذا ا مل

ية ية الفكرية ألغراض ا تخدام ا منيد عىل ا لتسـ مللك  .ج

ند )ه( شأن امل8 لبويف إطار ا تقرير  نة ا شت ا ب أيضا، ان ل للج ساعدة ااخلراجعة ق ية  لتقار للم بو يف ج يية اليت تقدهما الو ن
ية  تعاون ألغراض ا منجمال ا نة كذكل يف تقرير الفريق ). CDIP/8/INF/1 ثالويقة(لتل للجويف هذا الصدد، نظرت ا

يةاخلراجعة العامل اخملصص املعين ابمل تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  منار ل ي ن لتللم لتق  ج
ية اخلراجعة د اإلدارة عىل تكل امل، ور)CDIP/9/15 ثالويقة( بت بعض ادلول ). CDIP/9/14 ثالويقة(جار طلو

ئة ابء من رد اإلدارة يحات حول ا لفاألعضاء تو سـمي يف املرفق . ض لتقوأعربت دول أعضاء أخرى عن حتفظات عىل ا
ثاين  ئة ابء)CDIP/9/14 ثالويقة(لا تئوبطلب من الريس، . لف، مبا يف ذكل ا لحددت األمانة ا يات اليت تعد يف ّ ّو ص

يذ ية وقابةل  للتنفرأهيا ذات أ يات  الفوري يف الوقت ذاتهمه شأن الاسرتا نظمة  تعلقة بعمل ا يات ا تو ثل ا يج،  ب مل مل ص تل م
ية إىل وضع  ثا والرا بادرة اليت أطلقت حد بو، وا ية الو ية لعمل أاكد ية الفكرية، واملراجعة اخلار شأن ا ية  مالو ج يمللك مل ي مي ب طن

تقدمي شاور مع ادلول األعضاءلخطط قطرية  ية واب شفا ية مبزيد من الاساق وا ساعدة ا ت ا ل ت ن لمل فتق نة .ل سن  للج ومل  يت
يق الوقت سأةل نظرا  شة هذه ا لضنا مل ق ية بعض الوفود وأبرزت .م يةتعزيز مه أ ساعدة ا نتقدمي ا يهنا من أجللتقمل  حتس و

ياتحتقيق  يةصتو يتو. لتمن جدول أعامل ا عد تابة  تقدميإىل ادلول األعضاء ُ هاماهتا  ً إ ك بةلقبل انعقادس  بوقت ملق ادلورة ا
شـهتااكف  قنا شة تقرير ديريووافقت كذكل عىل . مل قنا ته رواك، ورد اإلدارة، و/م شرتك اذلي قد مالاقرتاح ا مجموعة مل

ية بدلان األفر ية ومجموعة ا يقجدول أعامل ا ل بةل) CDIP/9/16 ثالويقة (لتمن نظر يف ملقيف دورهتا ا ل هبدف ا
يات تنفيذ تو صا  .ل

شأن  )و( نة يف الويقة  بونظرت ا ث ياتللج تو شأن ا نة  يارات ا متةل وا صاحلاالت ا ل ب ملمكخل ) أ(2و) و(1و) ج(1 حمل
شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام نطاق  بالواردة يف دراسة ا شت ). CDIP/9/INF/2 ثالويقة (ل قوان

متةل ا يارات واحلاالت ا حملادلول األعضاء وصف ا  .CDIP/9/INF/2 ثملذكورة يف الويقةخل

ية  تو تعلق اب صوفامي  ل  ):ج(1ي

تفعني  تجابة ملصاحل لك من ا توازنة يف الا نأعرب بعض األعضاء عن قلق من أن ادلراسة ال بد أن تكون  ملسـ م
ناجه . وأحصاب احلقوق تلف ا تفي بعرض  بغي أن  بغي أيضا لدلراسة أال تروج ألي نظام حمدد وإمنا  ملو خم تك ن ين ّي نفذة ّ ّا مل

بدلان تلف ا ليف  تخدمة يف الويقة . خم تعدل اللغة ا ثو سـ ملسـ َّCDIP/9/INF/2شغاالت بري عن تكل الا ن  . للتع
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تخيل عن  شأن ا شأن دراسة مقارنة  بةل مواصفات مقرتحة  نة ا لوابإلضافة إىل ذكل، سوف تقدم إىل دورة ا ب ب ملقللج َّ
 .حق املؤلف

ية  تو تعلق اب صوفامي  ل  ):و(1ي

تلفة حول تكل القضاايُأعرب عن آراء شة أولوايهتا . خم  نا ية  متة  نظمي اجامتع لدلول األعضاء ا قومت الاتفاق عىل  بغ مت مله
ية حلق املؤلف ية ا تعلق اب تفامي  لتحي  .لبن

ية  تو تعلق اب صوفامي  ل  ):أ(2ي

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ست بعض ادلول أن حتذف من الويقة أية إشارة إىل املعارف ا لا تع تقل ث لمت ل ُ يدي ل لتقلا
ية  نة احلكو نجز يف إطار ا تداخل مع املكل العام، مع مراعاة العمل ا شغاالت من ا بديد الا ية  موالفوللكور  للج مل ل ن ت بغ

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلادلوية ا ث ن لل ية ادلوية(مللكملع نة احلكو لا ُّفق عىل ). مللج وات
بو يف . كلثتعديل الويقة وفقا ذل شاركة الو بة إىل  يواب م يوسكو ادلويل عن ذاكرة العامل يف العرص الرمقي"لنسـ نمؤمتر ا : ل

نة واحملافظة هومني"مقالر برية لرضورة الفصل بني ا ناية  تويل  بو  ملف، متت اإلشارة كذكل إىل أن الو ك ع سـ  .ي

ن )ز( شأن الاتفاع حبق املؤلف للهنوض اب نة علام ابلويقة  لوأحاطت ا ن ب ث ية للج عفاذ إىل املعلومات واملواد اإلبدا
بةل) CDIP/9/INF/3ثالويقة ( نظر يف الويقة يف دورهتا ا ملقواتفقت عىل ا ث  .ل

ية  )ح( رشوع ا ية وحتديث اجلدول الزمين  يص املزيا يد فهيا  رشوع معدةل أ نة ويقة  شت ا مللكوان مل نم ختص ع ث للج ُق
يا نولو جالفكرية ونقل ا شرتكة وناء ا: لتك تحدايت ا با مل تاجئ )CDIP/9/INF/4ثالويقة (حللول ل يذ  ن، واتفقت عىل  تنف

ية واجلدول الزمين يغة اجلديدة املقرتحة للمزيا رشوع وفقا  نا للص  .مل

رشوع لإلشارات  )ط( متكل غري ا نة علام بدراسة عن ا ملوأحاطت ا ل ، واتفقت عىل )CDIP/9/INF/5ثالويقة (للج
بةل نظر يف الويقة يف دورهتا ا ملقا ث  .ل

رشوعةقوان )ي( سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  نة دراسة عن إنفاذ حقوق ا ملشت ا ف مل ي ثالويقة (ادلعاوى الصورية : مللكللج
.CDIP/9/INF/6 .(نه أحد الوفود خبصوص نطاق ادلراسة هم اذلي أعرب  عوأكدت األمانة ا ووافقت األمانة . لف

 .عىل إحاةل مالحظات الوفد إىل مؤلف ادلراسة

نة  )ك( سة للجوأحاطت ا نا ية الفكرية وقانون ا نفاد حقوق ا فعلام ابلويقة عن العالقة بني ا مل مللكث ثالويقة (ست
.CDIP/8/INF/5 Rev.( 

شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام  )ل( نة دراسة نطاق  شت ا بوان للج ). CDIP/7/INF/2ثالويقة (ق
يات الواردة يف ا تو نة حول ا با نة عن آراء  صوأعربت ا ل ي ت متةل . دلراسةمللج يل احلاالت ا حملواقرتحت بعض الوفود  حتل

ية يات إضا نة فامي خيص تو يارات ا فوا صملمك بادرة. خل شة . ملومل توافق وفود أخرى عىل هذه ا نا قواقرتحت بعض الوفود  م
بةل سأةل يف ادلورة ا ملقهذه ا بةل. مل نقاش يف ادلورة ا ملقوعارضت وفود أخرى مواصةل ذكل ا  أن ئوخلص الريس إىل. ل

بل شاورات حول العمل ا ناقش يف ا سأةل  ملقا ملت  .سمل

ية الفكرية  )م( ية وا شأن ا ند جديد إىل جدول األعامل  نة يف اقرتاح إلضافة  مللكونظرت ا من ب ب لتللج
يه عىل ) CDIP/6/12 Rev. ثالويقة( توصل إىل اتفاق حول الاقرتاح، ولكهنا وافقت عىل اإلبقاء  متكن من ا علومل  ل ت
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بةلجدول أعامل ادل ية الفكرية، اتفقت . ملقورة ا ية وا شأن ا شات حول اقرتاح عقد مؤمتر دويل  نا مللكويف إطار ا من ب ق لتمل
يه من الريس تو بةل  بل انعقاد ادلورة ا بات هذا الاقرتاح يف الفرتة ما  شة تر نا نة عىل  ئا ج ملق ق ي بم ق  .تللج

ند  .12" نة يف عدد من الا9لبويف إطار ا بل، نظرت ا شأن العمل ا للج  شاورات ما بني . قرتاحاتملقب يجري الريس  مو ئسـ
بةل رشوع جدول أعامل ادلورة ا نود  ملقادلورات حول  م  .ب

ثات ادلامئة لدلول األعضاء .13" يغه  تاسعة و رشوع تقرير ادلورة ا توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  بعوأشارت ا بل ل للللج ت م . ست
تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لدلول األ رشوع ا تاح  ًو ل م ية، عىل سيُ نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو معضاء وا ملم ل مل

بو عىل اإلنرتنت بل انعقاد . يموقع الو ها  تابة إىل األمانة، ويفضل إرسا تقرير  رشوع ا يقات عىل  بغي إرسال ا قو ل َّن ً ك ل متعل ل ي
يع بل بامثية أسا بالاجامتع ا ن مت. ملق نة  تقرير بعد ذكل عىل نظر ا رشوع ا يعرض  لتعو للج ل مسـ  .ده يف دورهتا العارشةُ

نة  .14" نة وتقرير املدير العام املقدم إىل ا ثا يكون هذا امللخص وملخص ريس ادلورة ا للجو ل مسـ ) CDIP/9/2ثالويقة (ئ
ية العامة نة إىل ا مجلعتقرير ا للج َ. 

بو مدعوة إىل  .4 ية العامة للو يإن ا مجلع
ث هذه الويقة ويف اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف

ها  .فقمر

]ييل ذكل املرفق[
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ية يذ جدول أعامل ا لتمنتقرير املدير العام عن   تنف

نة  .1 ية  يذ جدول أعامل ا سـتضمن هذه الويقة تقرير املدير العام عن  من ث لت لت  .2011تنف

تقرير من ثالثة أجزاء .2 لتألف ا بو . ي شطة برانمج الو ية يف أ تعممي جدول أعامل ا يويقدم اجلزء األول عرضا عاما  ن من لتل
تلف  يو ية. ئاهتاهخم رشوعات جدول أعامل ا يذ  ثاين  تطرق اجلزء ا منو ل لتي م ثالث فغرضه عرض الهنج . لتنف لأما اجلزء ا

ية يذ جدول أعامل ا نظمة يف  بعه ا يجي اذلي  منالاسرتا مل لتت نف تت ثالث للويقة عىل عرض . ت توي امللحق ا ثوابإلضافة إىل ذكل،  ل حي
ية، ويورد امل يات جدول أعامل ا يذ تو منلوضع  لتص ياتنف ية اجلارية حا رشوعات جدول أعامل ا للحق الرابع قامئة بأمه إجنازات  لتمن  .م

ية .3 يذ جدول أعامل ا يمي لكي للعمل اذلي مت إجنازه حىت اآلن يف  تقرير إىل تقدمي  منيريم هذا ا لتل نف  .تتق

ية: اجلزء األول  لتمنتعممي جدول أعامل ا

شطة  ية يف أ نتعممي جدول أعامل ا بوبرانمج لتمن  يالو

نة ا .4 بو يف  شطة الو ية بدورها يف إرشاد أ يات جدول أعامل ا سـتفظت تو ي ن من لتص  .2011ح

متدة للفرتة  .5 ية ا ملعتعمم ويقة الربانمج واملزيا ن ية ولك برامج 2012/2013ث ية املوضو ية يف لك األهداف الاسرتا ع ا يج تمن لت
ية بو ا نالو سابقة، أدرج يف ويقة الربانمج . ملعي تني ا ثوكام يف فرتة ا ُل ية للفرتة لسـن توي عىل 2012/2013نواملزيا حي جدول 

ية املقرتحة للك برانمج  يل نفقات ا منتفا تاجئ ). انظر امللحق األول(لتص لنوابإلضافة إىل ذكل، مت ألول مرة إعداد خريطة ألطر ا
يجة سب ا ية املقدرة  لنتتوي عىل حصة ا ح من تاجئ اليت خصصت املوارلتحت يق  تحديد ادل ُ، وذكل من أجل ا ن للل ها ق ية وفقا  لد  للتمن

تلف الربامج  ثاين(خميف  نة يف لك برانمج، ). لانظر امللحق ا متدهتا ا ية اليت ا رشوعات جدول أعامل ا للجومت أيضا تعممي  عمن لت م
يث املادة واملوارد شلك موضوعي يف رشح لك . حوذكل من  ية  يات جدول أعامل ا تو ست صالت الربانمج  بكام ا من ص ب لتنعك

 .برانمج معين

متل .6 نة شـا ية2010لسـ تقرير أداء الربانمج  يذ جدول أعامل ا سامهة لك برانمج يف  يل عن دور و من عىل تفا م لتص . تنف
رشوعات اليت يضطلع هبا لك  ية وكذكل ا يات جدول أعامل ا يذ تو تضمن معلومات عن  ية اإلبالغ  ملومت تعزيز  من ص ت لتمعل تنف ل

 .برانمج

بو ووزعت عىل ا .7 يات يف الو يأعدت مدونة لألخال ق يعلقوا علهياُ بادئ اليت جيب أن . لملوظفني  ملويه تلخص أمه القمي وا
ية ادلوية نظمة والحئة موظفهيا، وكذكل معايري سلوك اخلدمة املد لحيرتهما لك املوظفني، وتمكل نظام موظفي ا ن وسوف . مل

بو يات للك موظفي الو تدريب إلزايم عىل األخال يشفع  ب قت يات أيضا . ُ تب األخال موقد أصدر  ق ياسة للحامية مك سـرشوع 
يه لك املوظفني علنظام اإلبالغ عن اخملالفات ليك يعلق   .ب

بدلان  .8 هادفة إىل زايدة قدرة ا بو وا ية اليت تقوم هبا الو ساعدة ا شطة ا ية ترشد أ بادئ جدول أعامل ا لال تزال  ي ن مل ن لمن لتقم لت
ية ية الفكرية من أجل ا تخدام ا بدلان منوا عىل ا ية وأقل ا نا منا سـ ل لتل مللك بدلان يف .م ساعدة ا هدف عامة  يق هذا ا ل ويمت  مب ل حتق

 :تمنية

ية؛  )أ ( ية الو ية مع أهداف ا ية الفكرية اخلاصة بلك بدل واملامت ياسات ا يات و ناسرتا من شـ سـ طيج لتت  مللك

تاكر؛  )ب ( شجع اإلبداع والا سب احلاجة،  توازنة ومصممة  ية الفكرية  ية  بأطر  ت ح ممي للملك  تنظ
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ية الف  )ج ( ية  ية و ية مؤ للملكية  نن سـ تقت س حت تكرين؛ب بدعني وا بكرية دلمع ا  ململ

ية الفكرية  )د ( تخدام ا تصاد املعرفة من خالل ا تفادة من ا بدلان يف الا ية دلمع ا رشية وا مللكالقدرات ا سـق سـ ل ملهن  .لب

ية  .9 بو يف اخلطة القطريةمعلتوفر  نهتا الو ي اليت د ية، إطار 2012ش تعاون من أجل ا شطة ا يذ أل يط و من، كأداة  ل ن لتختط تنف
تفقا  علساعدة  بدل املعينوشفافيه مم بو وا لا وشامال ومالمئا بني الو يذها . ي شرتك يف  نة  شطة  رشوعات وأ تنفويه حتدد  تل ي معن م

توقعة  تاجئ  يق  نة  ية  بدل املعين يف مدة ز بو وا مالو نتحق ي ن ل لي بقاوإجنازاتمعم سـهتدفة حمددة  سـ  يمي . مم تعراض وا تع الا لتقو سـ يمت
ية جوهرية يف   .اخلطة القطريةمهبأ

رش .10 مند  ية يست ية): DA_10_05(لتمنوع جدول أعامل ا يات و نوضع اسرتا طيج ميي  ت تقيية الفكرية، إىل جرد  للملك
شاورات ألحصاب املصاحل تقودها احلكومات ياجات و يمي لال مية الفكرية و حت تق ياجات واألولوايت . للملك حتوهو حيدد الا

نة ت ها من خالل خطط معل  تعامل  ية الفكرية، و تصةل اب يا ي معمل مع تعلق مللك ية أعىل وشواغل  بار أهداف  تأخذ يف الا من تت ع
ياسات العامة  .لسـاب

ية  .11 يات و بادرة تصممي اسرتا بو املعين  ية املذكور أعاله، فإن إطار الو رشوع جدول أعامل ا تكامال  نا يج مب ي من طسـ ت لت مل
ية هيدف لتمنية الفكرية من أجل ا ية ا للملك ياسات لكي لربط إعداد اسرتا ملإىل توفري إطار  يج ياسات تسـ سـية الفكرية بإطار  لك

ية ية وأولوايت ا ياجات الو سق مع الا ية و منأوسع نطاقا موجه حنو ا ن ت ت تمن لت طل ح  .ي

ية الفكرية  .12 ية  ية الو للملكيريم هنجا الاسرتا ن طيج ية اليت تقدهما اخلطة القطريةوت ساعدة ا تأكد من أن ا ن إىل ا مل لتقل
س ية، وسري وفقا للطلب و نظمة موهجة حنو ا تا ت من تمل يه، وتراعي لت ية  توى ا بدل و ياجات ا ية، وتقوم عىل ا شفا فم اب منف سـ ل ت لتل م ح

يمي يذ وا تصممي وا تعلق اب سامت اخلاصة للك بدل فامي  تقا لنف لت ل ي يث يزود لك مهنام اآلخر . ل بادةل،  يهنام عالقة  حوتربط  متب
 .ابملعلومات

ي .13 يذ تو بو تلعب دورا مركزاي يف  ية الو صما زالت برامج تدريب أاكد ي ية تنفمي ية عن طريق  بات جدول أعامل ا تلمن لت
تدريب ياجات ادلول األعضاء من ا لا ية 2011ويف . حت شاء وتطوير آ بريا هدفه إ يريا  تعلمي عن بعد  هدت دورات ا ل،  ن ك تغ ل ش

توى ية وتطوير موضوعي  ية ا يري يف ا ية الفكرية عن طريق  نفاذ إىل تعلمي ا ية من ا نا بدلان ا للمحمتكن ا ت تغ ل ل لتحل ن مللك يث ح. لبم
تعلمي اإللكرتوين  بو  ية الو نصة جديدة، يه مركز أاكد ئت  للأ ي مي م تعلمي عن WeLCنش نظام ا ية  تدر بو ا تقدم دورات الو ل،  ب ل ي يبل

ية، ويه إماكية اكنت حمدودة  ية والرو ثل العرية وا ية  تخدم احلروف الال نبعد عىل نطاق واسع ابللغات اليت ال  سـ ب نسـ م ين لصي ت ت
نظام القدمي تو. ليف ا تعلمي عن بعد إىل ما هو ملومن ا ية  تدر بو ا يدين من دورات الو للقع أن ترفع هذه اخلطوة عدد ا ل بي يتف ملسـ

تفادوا يف  سني ألف اذلين ا سـأكرث من ا بة . 2010مخل شاركني، وتزيد  بري من ا تعلمي عن بعد لعدد  سـوتقدم دورات ا مل ك نل َّ
بدلان األقل منوا% 75احلضور فهيا عىل  ية وا نا بدلان ا لمن ا ل توى ادلورات . مل يع  تو بة ادلول األعضاء  حموقد بدأت مطا سـ ب ل

ية يف  ية الفكرية وا شمل ا ية  تدر منا ت لتل مللك لب ناء 2010ي متلت أ ث وا ية الفكرية 2011ك ية عن ا تعلق ابدلورة العامة الر مللك فامي  سـ ئيي
)DL-101 .(سم ا بع بدءا من ا بو ا ية بلغات الو تدر تعطى هذه ادلورة ا يجة ذلكل  لقو سـ ي ل لسـ ب يت بوناء عىل . 2012لثاين من ن

يه  ناحج، اذلي يطلق  يق ا علهذا ا ل تعمل‘لتطب ية ’ ملالهنج اذلي يركز عىل ا ناء مرحةل تضمني جدول أعامل ا تخدم أ مناذلي ا ث لتسـ ُ
DL-101 تقدمة يف حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ية ا تدر يمت إعداد ثالث وحدات أخرى لدلورات ا مل،  بل ، )DL-201(يس

تج ية لوالعالمات ا نا ية والرسوم والامنذج ا ياانت اجلغرا عارية وا لص فب بح )DL-301(والرباءات ) DL-302(ل يث  يص،  حب
ية يف  تدر هذه ادلورات ا ية جزءا ممكال  بو  بجدول أعامل الو يل ل من تقدمة يف . 2012للتي ثالث ا متل الوحدات ا ملوسوف  ل تسـتك

بو ووحدات تدر. 2013َّ وتقدم يف 2012 ية الو نت أاكد يوقد د مي تاكر يف ش يا والا نولو بو دلمع ا بيب مراكز الو جي  2011لتك
تاكر لدلول األعضاء عن  يا والا نولو تدريب من خالل توفري تدريب سابق والحق من مراكز دمع ا بية تآزرية  لل جمهنج لتك
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تعلمي عن بعد يف جماالت الرباءات  ية  للطريق تقدمي دورات األاكد بحث عن معلومات الرباءات ) DL-301(مي لوا
)DL-318 ( ياغة الرباءات يات  صوأسا ية الفكرية ) DL-320(سـ  ).DL-450(مللكوإدارة ا

تني  .14 تو ية، وخباصة ا يات جدول أعامل ا يا مع عدد من تو يمتا ل من ص صشـ بو طوال 42 و30لت  تعزيز 2011ي، واصلت الو
تحدة نظومة األمم ا ية دوية أخرى، وال سـامي يف  نظامت حكو ملتعاوهنا مع  مل م نصب أساسا عىل واكن الرتكزي يف. م تعاون  ي هذا ا ل

ية ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا فالعالقة بني ا ق لمللك ع تحدة يف . لتمن بو أيضا إىل تعزيز صلهتا ابألمم ا ملوسعت الو ي
ية ية لأل تعلق ابألهداف اإلمنا شطهتا واإلبالغ عهنا فامي  سني ربط أ لفيويورك، وإىل  ئ ي ن حت هود يف. ن تواصل بذل ا جلو شأن ي ل هذا ا

بو أيضا يف  سامه الو يوسوف  ية ملا 2012ت تصل جبدول األعامل ا تحدة بني الواكالت واليت  يات اليت تديرها األمم ا من يف ا ت مل لتلعمل
يا، . 2015بعد  يويورك دورا ر يق يف  بو  تب الو يويورك، واليت يلعب فهيا  شطة يف  سـوابإلضافة إىل هذه األ ن سـ ي ن ين ئن للت مك

بو أيضا ط تعاون مع األمم 2011وال يسعت الو يف وأيضا زايدة ا تعاون مع الواكالت اليت تقع مقارها يف  ل إىل تعزيز ا ن جل
ميي والقطري تويني اإل ية ادلوية عىل ا نظامت احلكو تحدة وغريها من ا قلا سـ ل مل ململ  .م

ية و .15 نظمة الصحة العا ثاليث مع  بو ا شرتكة كجزء من تعاون الو شطة ا نظمي عدد من األ ملجرى  ل ي مل ن تجارة مت لنظمة ا م
يذ  ية  لتنفالعا شأن الصحة مل تني  ية وخطة العمل العا بالاسرتا ي مليج ية الفكريةالعامة ت تاكر وا مللكوالا ويف قضااي الصحة العامة، . ب

نظمة الصحة  سارية، واليت تقودها  شأن األمراض غري ا تحدة بني الواكالت  ية اليت تديرها األمم ا بو يف ا مسامهت الو ل ب مل لعمل ي
ي بو . ةملالعا رشوع الو يد  يكام  م يةRe:Searchيسـتف نظمة الصحة العا ته مع  برية من خالل رشا تفادة  مل ا ك ك  .مسـ

ية .16 ية أيضا من جماالت العمل الر تجارة العا نظمة ا بو  ترب عالقة الو سـو مل ل مب ي ية يف اجامتعات . ئيتع بو بفعا ليث شاركت الو ي ح
ناء  يجملس تربس سا. 2011ثأ تعلقة اب هرت الواثئق ا ملوأ مل بو إىل جملس تربس ظ تصةل برتبس، واليت قدمهتا الو ية ا يعدة ا يي مل لتقن

ية الفكرية تصةل اب ية ا ساعدة ا ية يف إطار ا نا بدلان ا بو  توبر، ادلمع اذلي تقدمه الو مللكيف دورة أ ملم ن مل ل لل ي بو . لتقك يوزادت الو
ية تعلق اب ية فامي  تجارة العا نظمة ا شلك أقرب مع  تعمل  لعملأيضا هجودها  ي مل ل ب ياجات أقل مل تقدير ا ت اليت جترهيا هذه األخرية  حل

بدلان منوا بو أن . لا يع الو ثاال آخر عىل ادلور احلامس اذلي  نغال  ياجات اليت قدمهتا ا يوقد أعطت ويقة تقدير الا تط سـ ت سـث تل م ح
تاكر ية الفكرية والا ية  يات الو ببه يف دمع هذا العمل من خالل تطوير الاسرتا ن يج للملكتلع ط ت. ت ناء ا سـوأ تجارة ث نظمة ا لعراض  م

ية  يع ا يويا يف عرض ادلور اذلي  بو مع حكومة إ تجارة، اشرتكت الو ثالث للمعونة من أجل ا ية العاملي ا مللكالعا تط ب ث ي ل ل تسـمل
ية الفكرية تخدام ا تصادي من خالل ا منو الا به يف تويد إيرادات أكرث وخلق فرص العمل وا مللكالفكرية أن  سـق ل كام اكن . لتلع

بو الاجامتع فرصة ياانت الو تقدمي قاعدة  ي  ب ية . IP Advantageل تجارة العا نظمة ا ياانت  سامه يف قاعدة  بو  ملوما زالت الو ل ب ت مي
تجارة  تعلقة اب ية ا ساعدة ا لاخلاصة اب مل ن بو أيضا . GTADلتقمل يف، قدمت الو يوابإلضافة إىل هذه األحداث اليت جرت يف  جن

ية واإل شاركة يف حلقات العمل الو قخرباء  ن يةطللم تجارة العا نظمة ا ها  ملية اليت  ل ممي تنظم  .ل

تحدة بني  .17 يات اليت تديرها األمم ا ثب كجزء من ا بو عن  ناخ، معلت الو تدامة وتغري ا ية ا ملويف جمال ا لعمل ك ي مل سـ ملمن لت
تدامة  ية ا تحدة املعين اب تحضريية ملؤمتر األمم ا ية ا سـالواكالت يف إطار ا من مل ل مللعمل  ادلمع، ويف تقدمي) UNCSD – Rio+20(لت

تغري  ية يف مفاوضات ا ناخ ولألطراف يف هذه الاتفا شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا لناء عىل الطلب، ألمانة اتفا مل ب مل قب ق
نايخ بو . ملا تحدة، فإن الو يذيني يف األمم ا تابعة جمللس الرؤساء ا ية ابلربامج وا توى ا يعة ا نة ر تعلق اب يأما فامي  مل ل ن سـ للج نفي لتف ملع مل
نة يه الو تابع  ناخ وا تغري ا يا داخل الفريق العامل املعين  نولو سأةل نقل ا ية إىل الاجامتعات يف  ية ادلا للجاكةل الر ل مل ب م ع جسـ لتك ئي

ية ابلربامج توى ا يعة ا نر ملعسـ مل بو عدة أحداث لإلعالم ورفع الوعي. ف يوتكل الصفة، نظمت الو بو . بني الواكالت ب يوشاركت الو
نة ا ناخ، ويف اجامتعات ما للجمكراقب يف اجامتعات ا شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا تابعة التفا يا ا نولو مليذية  ب مل قل ج تك للنف لت

تدامة ية ا تحدة  تحضريية ملؤمتر األمم ا نة ا سـبني ادلورات واجامتعات ا من مل ل ملللج ية مؤمتر . للت بو يف  سامهة من الو معلوقدمت  ي م ُ
تدامة وسامهت يف ت ية ا تحدة  سـاألمم ا من ململ نون للت تحدة ا تابع لألمم ا ئة ا ملعقرير فريق إدارة ا مل ل تصاد "لبي شرتك حنو ا قالعمل ا مل

توازن وشامل تحدة: مأخرض  نظومة األمم ا ملنظور لكي  مل بو أيضا يف الاجامتعات ذات الصةل اليت عقدهتا ". م يكام شاركت الو
تصاد األخرض  شأن الا تاد  ثل اجامتع فريق خرباء األو قنظامت أخرى  نك م  ).2011ومفرب ن(بم
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تابعة مؤمتر القمة العاملي املعين  .18 ية ادلوية  نظامت احلكو بو مع ا ية األخرى اليت تعمل فهيا الو مومن اجملاالت الر لم مل ي ئيسـ
تحدة 2011ففي . WSISمبجمتع املعلومات  توى لفريق األمم ا يع ا سابع ر تحداث، يف الاجامتع ا بو، وقدمت  مل شاركت الو سـ ل ملي ف م

متع امل متع املعلومات عن طريق مبجاملعين  تدى مؤمتر القمة العاملي املعين  شاركة جوهرية يف  مبجعلومات، وشاركت أيضا  ن مم
ية وسطاء اإلنرتنت يف جمال حق املؤلف سؤو شأن دور و لنظمي اجامتع جانيب  م ب مترب . ت بو أيضا، 2011سبويف  ي، نظمت الو

متع اإلنرتنت، حلقة معل مماثةل يف الاجامت تدى إدارة اإلنرتنت يف نريويبجمابالشرتاك مع  سادس  نوي ا نع ا ل ملسـ كام شاركت . ل
تابع  سة األعضاء يف الفريق العامل ا ية ادلوية ا نظامت احلكو بو كواحدة من ا لالو ل مخل ل مل تحدة لجنة مي سخري العمل ملاألمم ا ية  تا بن ملع

ية يا ألغراض ا نولو لتمنوا ج تدى إدارة اإلنرتلتك نات عىل  من واملعين بإدخال ا نة وصالت لتحسي جلنت، وكذكل اجامتعات 
بو كأحد مفوضهيا رسعة اليت يعمل املدير العام للو ية ا ياإلنرتنت عا  .لل

تحدة 2011يف  .19 نوى جمللس األمم ا تعراض الوزاري ا توى والا يع ا مل، اكن املوضوع الرييس دلورة اجلزء ر سـ سـ لسـ مل ف ئ
تعلمي تصادي والاجامتعي يركز عىل ا لالا تديرة وكجزء من ذكل، اشرتكت. ق نظمي مائدة إفطار  يف يف  يو بو مع ا سـ الو ت سـ ل مي ني

نفاذ إىل"للوزراء حول  تعلمي لزايدة ا رشااكت لا تجات وا تاكر وا يه من خالل الا تعلمي ودمع اإلنصاف  سني جودة ا لو ن ب ل ملحت ". ف
نة  نوي  تعراض الوزاري ا سـأما موضوع الا سـ لسـ هو2012ل يف والعمل الال: "ف  تو ية وا تا ظدمع الطاقة اإل ل ئصال جن ستئق ال

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا توايت من أجل  تدام وعادل عىل لك ا تصادي شامل و ياق منو ا لفالفقر يف  حتق ئق سـ سـ ملسـ ية ". م تلبو
سمرب  تحدة يف د يلطلب من األمم ا نة 2011مل نوي  تعراض الوزاري ا سامهة لال بو  سـ، قدمت الو سـ سـ م لي شأن هذا 2012ل ب 

 .املوضوع

شاركة احمل .20 ناء ملابإلضافة إىل ا بو أ شار إلهيا أعاله، شاركت الو ثددة ا ي ، وسامهت، يف اجامتعات عديدة نظمهتا 2011مل
ية  تجارة وا تحدة  يولويج ومؤمتر األمم ا نوع ا ية ا منأمانة اتفا لل مل ب لتت ل ل تاد(ق والاحتاد ادلويل لالتصاالت وبرانمج األمم ) نكاألو

ئة تحدة  للبيا هد. مل شات مع  نا بو يف  معكام شاركت الو قم هد ي بحث والاحتاد ادلويل لالتصاالت وا تدريب وا تحدة  ملع األمم ا ل لل مل
شأت يف  شرتكة، وأ شطة ا ية وضع برانمج لأل ياه  ئة وحصة ا نالعاملي  مل ن بغ مل نووية 2011لبي بحوث ا نظمة األوروية  ل مع ا لل ب مل

نظمة ا بو وا تعاون املربم بني الو يذ اتفاق ا تعاون يف جماالت عديدة  ملخطة معل  ي ل نوويةلتنفلل بحوث ا لألوروية  لل  .ب

ياسات  .21 تصادايت و بحوث ا ية  ية ا ميي والوطين حلقة العمل اإل تويني اإل تعاون عىل ا ثةل ا سـشمل أ ب ن مي سـ ل قت ملعم قلمل قل
هادئ يف ابنكوك  يط ا يا وا ية آل تصادية والاجامت تحدة الا نة األمم ا بو ابالشرتاك مع  ية الفكرية اليت نظمهتا الو لا ق حململلك سـ ع مل جل ي

ند يلتا سمرب ب تصادية . 2011ي، يف د تحدة الا نة األمم ا بو يف اجامتع  شاركة الو نظمي هذا الاجامتع بعد  قوقد مت  مل جل ي م ت
ها نة  بة مع موظفني من ا تامثر والاجامتعات املصا تجارة والا هادئ املعين اب يط ا يا وا ية آل سوالاجامت ح س نفل للج ل حمل سـ كام ُعقدت . ع

تب تعاون يف ملكاجامتعات أخرى يف ذكل الوقت مع ا ئة ومت الاتفاق فهيا عىل مزيد من ا تحدة  ميي لربانمج األمم ا ل اإل للبيمل قل
ميي2011وُعقد أيضا اجامتع يف مايو . 2012 تعاون اإل ياابين غرضه تعزيز ا تامئين ا ندوق الا قل بدمع من ا ل ل منتدى : "سلص

بو رشاكة بني الو ياسات املعين اب يا لسـ متعات/ل ياابن للرباءات وا جملتب ا ل توى مك ية لالرتقاء  ية األفر تصادية اإل سـ الا مبمي يق قلق
تصادية ية الا ية الفكرية من أجل ا قا يويدو ومركز ". لتمنمللك بو وا تعاون بني الو توى الوطين، مفهنا ا ثةل عىل ا نأما األ ل ي ل ملسـ م

تان واذلي ميوهل الاحتاد تجارة يف اب تصةل اب ية ا ساعدة ا رشوع ا شأن  تجارة ادلوية  سـا ل مل ن مل ب ل كل لتق  . األورويبم

بو يف  .22 ية ادلوية واألمم 2011يوأخريا، واصلت الو نظامت احلكو يات وبرامج ا ساهامت يف العديد من  ل تقدمي ا مل معل ممل
تحدة  تاجئ مؤمتر األمم ا سودة األوىل لويقة  ثل ا نوعة من املوضوعات،  بات تقدمي واثئق عن مجموعة  ية  تحدة، و ملا ن ث مل ت طل ب ممل م تل

تدامة  سـية ا ملمن تابعة مؤمتر القمة UNCSD – Rio plus 20للت ية، و ثقافة وا تحدة عن ا م، وتقرير األمني العام لألمم ا من ل لتمل
متع املعلومات، و تحدة جلنة مبجالعاملي املعين  يةملاألمم ا يا ألغراض ا نولو سخري العمل وا ية  منا ت لتن ج لتك ب تصادي ملع ق، واجمللس الا

ية، ومؤمتر  تجارة العا نظمة ا ملوالاجامتعي، و ل ية م تجارة وا تحدة  مناألمم ا لل تاد(لتمل ية )نكاألو رشاكة اجلديدة من أجل  تمن، وا ل
سان سايم حلقوق اإل تب املفوض ا يا، و نأفر ل مك بو ألكرث من . يق ية يف الو سم العالقات اخلار تجاب  يوإجامال، ا ق  دعوة 200جسـ

تحدة وغريها من 70، وشارك يف أكرث من 2011وطلب يف  ته األمم ا مل اجامتعا  ية ادلويةنظم نظامت احلكو لا  .ممل
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بو هدفا حموراي  .23 متع املدين يف معل الو شاركة ا يبقى  م ية رمق (جملت ية جدول أعامل ا منتو ، قررت 2011ويف ). 42لتص
ية ية غري حكو نظامت و ية ومخس  نظامت دوية غري حكو نح صفة مراقب مخلس  بو  ميات ادلول األعضاء يف الو م م م نم ل ي . طمجع

شطة وابإلضافة إىل ذكل، اكن برية من أ شاركة يف مجموعة  ية  نظامت غري احلكو ثيل ا شلك مزتايد إىل  نت ادلعوة توجه  ك للم مل مم مب
بو شطة الو ية اخلاصة بأ ية واللقاءات اإلعال بو  تصةل جبدول أعامل الو شطة ا بو، مهنا عىل وجه اخلصوص األ يالو ن من ي مل ن مي كام . للت

سات  ية يف اجامتعات نظمهتا مؤ بو بفعا سشاركت الو ل نظامت غري 2011 نومفرب 18ويف . أخرىي يا  للم، نظمت األمانة لقاء إعال م
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا ية عىل هامش ا مللكاحلكو منم ن لتللج  .ملع

بو عىل إجناز  .24 شطة الو يا ألثر أ شاري خاريج تقديرا و بري ا ية، أجرى  ية لأل تعلق ابألهداف اإلمنا يوفامي  ن ت ئ صفي خ سلف
ثوقدمت الويق. هذه األهداف نةُ ثا ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية اب نة ا مة إىل ا لمللك من ن لتللج نة علام ابلويقة . ملع ثوأحاطت ا للج

نة يف دورة الحقة ها إىل ا بت مراجعهتا وتقد للجو تحدة يف . ميطل شرتك مع األمم ا ها ا بو أيضا إىل تعزيز  ملوسعت الو مل معلي
تعل شطهتا واإلبالغ عهنا فامي  سني ربط أ ييويورك، و ن حت يةن ية لأل لفق ابألهداف اإلمنا يات اليت . ئ سامهة يف ا لعملوشمل هذا ا مل ي

ية ملا بعد  تصةل جبدول أعامل ا تحدة بني الواكالت وا منتديرها األمم ا مل  .2015لتمل

ية  .25 شد املوارد من أجل ا رشااكت  ناء ا بو املعين  مناكن مؤمتر الو حل لتي ل رشوعات ) 2009نومفرب (بب مواحدا من أول 
ية جدول أعامل  ية (لتمنا تو صا ية للفرتة ). 2ل رشوع وأهدافه يف ويقة الربانمج واملزيا نوبعد املؤمتر، جرى تعممي مؤرشات أداء ا ث مل

نة 2011ويف . 2010-2011 تابعة احملددة يف املؤمتر وأبلغت ا يذ إجراءات ا شطة  بو بعدد من األ للج، اضطلعت الو مل ن لتنفي
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن نظامت ومشل. ملع شاء  ية األفريقي عن إ رشوع ملرصف ا شطة إعداد وتقدمي اقرتاح  مت هذه األ ن من لتن مب

نك ادلويل  تحدة وا تابعة للوالايت ا ية ادلوية ا ساعدة واكالت مهنا واكةل ا توسع  نطقة العرية وا يا يف ا نولو بنقل ا مل ل ل من مل ل ب مل لل لت ج لتك
س ية اإلساليم وا يوي ومرصف ا ية اآل نومرصف ا من سـ ملمن ت لت تعددة املاحنني ل تامئية ا تحدة الا ناديق األمم ا يذي  ملق ا ن مل سلص لتنف

ية  نك ادلويل (InfoDevلتمنوبرانمج املعلومات من أجل ا تحدة ) لبا سة األمم ا رشااكت ومؤ تحدة  تب األمم ا ملو س للمل مك
ية ادلوية ية ادلوية وإدارة ا ية  يلر والواكةل األسرتا سة رو تس ومؤ سة  لومؤ من ل من ل س تس لت لل كف ونظمت األمانة أيضا اثين اجامتع . غي

شارك املعلومات سني  تامئية الرايم إىل  بو الا ناديق الو تملاحني  حت ن ي  .سص

شد املوارد2011يف  .26 رشااكت و ية  رشوع اسرتا ح، أعدت األمانة  لليج ية . تم يد املراجعة ادلا يا  ية حا خلوالاسرتا ل قيج ت
تاحة عىل نطاق أوسع قربا يوسوف تكون  متدة للفرتة ويف رشااكت القطاع. م ية ا ملع اخلاص، مشلت ويقة الربانمج واملزيا ن ث

رشااكت القطاع اخلاص2012-2013 ية  تو بادئ ا ل وضع ا جهي ل بادئ مل تخدام . ملواملوافقة عىل هذه ا سودة اب سـوقد مت إعداد  م
شأن يف  شاورة ادلول األعضاء يف هذا ا تمت  رشاكت و رشااكت ا ية  تو تحدة ا لبادئ األمم ا م جهي ل سمل لم شطة . 2012ل نومشلت أ

شد املوارد دمع تطوير  بو  حلالو ياانت ي بو ملبقاعدة  ياجاتيالو  .حتطابقة الا

ية الفكرية .27 بو بربانمج معل يعىن مبواطن املرونة يف نظام ا بات ادلول األعضاء، تضطلع الو مللكية  ي لطل ياق . تلب سـويف 
تصةل ابلرباءات، أعدت األمانة ويقة  ثمواطن املرونة ا سة مواطن ) .CDIP/5/4 Rev(مل يذ  مختوفر معلومات مفصةل عن  تنف

نفاد احلقوق،  تعامل احلكويم، وا بارية والا يص اإل ية، وهذه املواطن يه الرتا تصل ابلرباءات يف القوانني الو تمرونة  ج سخ سـ ن طت
نفعة ناء ألغراض الفحص اإلداري، ومناذج ا بحث، والا ملواإلعفاء ألغراض ا نة ا. سـتثل ملويف ادلورة الرابعة  ية للج منية اب لتن ع

بو إعداد ويقة  بت ادلول األعضاء من الو ية الفكرية،  ثوا ي طل تصةل ) CDIP/7/3(مللك سة مواطن مرونة أخرى  معن  مخ
شف،  تعلقة اب يعة، ومواطن املرونة ا نح الرباءات عىل املواد املوجودة يف ا ية، وإماكية  لكابلرباءات، يه الفرتات الاتقا مل ب ن ل لطن م

ي رشوعةعوأنظمة الفحص املوضو سة ا نا ية  نا تعاقدية ا ية الفكرية عىل املامرسات ا ية من ماكتب ا تلقا ملة، والرقابة ا ف للم مل ل ئ فل . مللك
شات نا نة مبزيد من ا ناوها ا يقات ادلول األعضاء يك  شمل  يا مراجعة هذه الويقة  قوجترى حا مل للج تعل ت ث لل تت  .ل

يه .28 بقا ملا اتفقت  شطة،  يذ عدد من األ بو أيضا  علتواصل الو ط ن يذ تنفي لتنف ادلول األعضاء، اليت تريم إىل رفع الوعي اب
توى الوطين شئ موقع إلكرتوين . ملسـالعميل ملواطن املرونة عىل ا ياق، أ نويف هذا ا لسـ
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)500=code?en.html.index/portal/int.wipo.www://http (ستابللغات الر لية ا وهو يعرض خريطة طريق . مس
تاج  يات وموارد عن مواطن املرونة من إ توي أيضا عىل وصالت ألد بو، و نللعمل عىل مواطن املرونة اجلاري يف الو ب حي ي

ية دوية أخرى لنظامت حكو م يذ مواطن . م بحث عن معلومات عن  تخدمني من ا ياانت متكن ا يح املوقع قاعدة  نفو تت ل سـ ملب ي
ية الف يةمللكمرونة ا تصل . طنكرية يف القوانني الو سة مواطن مرونة  ياانت عىل معلومات عن  توي قاعدة ا يا،  توحا مخ ب حت لل

ياانت أكرث عن مواطن مرونة )CDIP/5/4ثانظر الويقة (ابلرباءات وافقت علهيا ادلول األعضاء  تقدم  تدرج فهيا  ب، وميكن ا ل ل
ثل ادلراسات اإلفرادية اليت تقدهم شمل مواد  متلفة، و ت يق لخم تخدام مواطن املرونة  لتحقا ادلول، موحضة خرباهتا يف ا سـ

ياسة العامة ية . لسـأهداف ا ساعدة ا شاركني يف تقدمي ا نظمة الزمالء ا تفق علهيا، أعلمت ا نووفقا خلطة العمل ا مل مل مل لتقمل
ي ية وا ية اب نة ا تصةل مبواطن املرونة أمام ا سائل ا ية يف ا رش شورة ا مللكوا من ن للج مل مل يع لتمل ملع ة الفكرية، وما زالت تواصل لت

بادل العميل للخربات  ية من أجل متكني ا ية وإ ناء عىل طلب ادلول األعضاء، لعقد ندوات و شاف اإلماكيات،  تا مي ن ب ن لتك ط قلسـ
يذ مواطن املرونة تعلق  بدلان فامي  بتنفبني ا ي  .ل

بو األخرى ئات الو ية يف معل  يتعممي جدول أعامل ا ي همن  لت

بو ا .29 ئات الو خملما زالت  ي يات هي تو بادئ املقررة مبوجب ا صتلفة تلزتم اب ل  من جدول 44 و42 و22 و21 و17 و15مل
ية ية ادلوية . لتمنأعامل ا متدة احلكو نظامت ا لوأولوايت لك ادلول األعضاء وكذكل آراء أحصاب املصاحل اآلخرين، مبن فهيم ا ممل ملع

شطة وضع املعايري اليت  بار يف أ ية، موضوعة يف الا نوغري احلكو عت بوم سائل اليت تطرح . يتقوم هبا الو ُأما جداول األعامل وا مل
ية العامة نة أو ا سابقة للك  تقررها إما ادلول األعضاء يف ادلورات ا شة  مجلعنا جل ل ق توبقى األمانة يف موقف حمايد يف . فللم

تلف اللجان واألفرقة العامةل، ويف املفاوضات بني ادلول األعضاء خميل معل   .تسه

يات ا .30 لتاكنت آ بو يف دورهتا ل ية العامة للو تقرير اليت وافقت علهيا ا يمي وإعداد ا ييق وإجراءات الرصد وا مجلع ل لتقسـ ن
ثالثني تطلب من  تاسعة وا لا يات "ل يذ تو سامههتا يف  يات وصفا  نوي  ية أن تورد يف تقريرها ا بو ا صئات الو مل للجمع سـ ن ي تنفي ل ملع ه

ية اخلاصة بلك مهنا تلف ووفقا ذلكل، ". لتمنجدول أعامل ا تقارير اليت رفعهتا  خموردت املعلومات املطلوبة، ألول مرة، يف ا ل
ية العامة يف دورهتا األربعني ئات إىل ا مجلعا تقارير املذكورة وأحالهتا إىل . لهي بة يف ا نا ية العامة علام ابلفقرات ا لوأحاطت ا سـ مل مجلع

نة  ثا نظر فهيا يف دورهتا ا نة  ما ل ت شأن الويقة يف دورهتا للوقررت ا). CDIP/8/6ثالويقة (لللج شات  نا ثنة مواصةل ا ب ق مل ج
نفصةل عن املالحظات اليت أبدهتا ادلول األعضاء ية، وأدرجت ويقة  ماحلا ث  .ل

ية يف  .31 بو ا ئات الو تقدم اذلي أحرزته  نفامي ييل ملخص  ي ي ملعلل  :2011ه

ية واملعارف ا .32 ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقا ث ن ل لللج مللكملع  ليدية والفوللكورم

ناء اجامتعني عقدهام الفريق العامل شأن املوارد  2011يف فرباير ومارس  ثأ تفاوض  بفامي بني ادلورات، أعدت نصوص ا ل ُ
ية ادلوية اليت حفصهتا وطورهتا أكرث  نة احلكو يدي ونقلت إىل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لالورا للج تقل ل تع تقل مث ُ ل ل ل

ناء ادلورت تني عقدات يف مايو ويويو ثأ لني ا مترب . 2011لل نة 2011سبويف  ية العامة عىل جتديد والية ا للج، وافقت ا مجلع
ية ادلوية للفرتة  لاحلكو ية )WO/GA/40/7 (2013-2012م نة احلكو رشة  تاسعة  متدة يف ادلورة ا ية ا تو م، وفقا  للج ل ص علل ملع

نة احل). 2011ليويو (لادلوية  ية ادلوية منللجوسوف متكن الوالية ا لكو نصوص هبدف " 1: "م ها يف مفاوضات ا لرسيع  معل ت
يدية  ية واملعارف ا توصل إىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل أو أكرث من أجل ضامن امحلاية الفعاةل للموارد الورا تقلا ث لل

ساس ابلعمل اجلاري يف حمافل أخرى؛  يدي، دون ا ثقايف ا بري ا ملوأشاكل ا تقل ل لتع باع برانم" 2"ل ج معل حمدد بوضوح، تا
بة؛  نا سـند إىل طرائق معل  م ساهامت " 3"يست بو، وكذكل أية  تخدام لك واثئق معل الو ها احلايل وا تفادة من  مالا ي سـ معلسـ
نة " 4"نصية أخرى من ادلول األعضاء؛  ية العامة  سـتقدمي نص صك قانوين دويل أو أكرث إىل ا تجري 2012لمجلع سـ، اليت 
نصو نص أو ا لجردا ونظر يف ا ل ية، ت شأن عقد مؤمتر دبلومايس واحلاجة إىل اجامتعات إضا تخذ قرارا  تقدم احملرز، ليك  فص وا ب ت ل
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ية ية اخلاصة ابملزيا نمع مراعاة ا تاحة عىل . لعمل ية ادلوية  نة احلكو رشة  تاسعة  رشة وا نة  ثا مولك واثئق معل ادلورتني ا م لم للج ل عل ع
تايل نوان ا لا  id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http=110: لع

ية بقانون الرباءات .33 نة ادلامئة ا نا  ملعللج

رشة يف  سابعة  رشة وا سادسة  ية بقانون الرباءات دورتهيا ا نة ادلامئة ا ععقدت ا لع ل ن ناء هاتني ادلورتني مت .  2011ملعللج ثوأ
سائ يةملحفص ا تا لل ا يدات حقوق الرباءات، " 1: "ل ناءات و تقيا جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة املعارضة، " 2"سـتث

يا، " 4"الرباءات والصحة،  "3" نولو جنقل ا شاري الرباءات وزابئهنم" 5"لتك تعلق . مسترسية الاتصاالت بني  يوفامي 
يدات  ناءات وا لتقيابال ية (سـتث تو صا يان، أجرت األمانة دارسة )22ل تخدام ا ية اب تقصا سـتبا سـ ئ  ردا ومت 60وورد حوايل . سـ

ية بقانون الرباءات . جتميعها نة ادلامئة ا سامهة ا شأن  رشة، أعربت ادلول األعضاء عن آراهئا  سادسة  ناء ادلورة ا نوأ للج م ب ل ملعث ع
ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نيف  من ملعص لت نة . تنف بو  ية العامة للو سـونقلت هذه إىل ا ي لمجلع وبعد القرار اذلي اختذته . 2011ُ

تصادية خاصة عن الرباءات  تصاديني ندوة ا بري الا رشة، نظم  سادسة  ية بقانون الرباءات يف دورهتا ا نة ادلامئة ا قا ق ك ل ن عللج ملع
يا نولو جونقل ا تاحة ع. لتك ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا رشة  سابعة  رشة وا سادسة  مولك واثئق معل ادلورتني ا ن للج ل ملعل ع ىل ع

تايل نوان ا لا  id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http=61: لع

ية .34 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج  ملع

ناء دورتهيا اخلا تني عقدات يف ثأ رشين ا سادسة وا رشين وا للسة وا ل لعم ية بقانون العالمات 2011لع نة ادلامئة ا شت ا ن، ان للج ملعق
ية نا ية قانون الرسوم والامنذج ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا عا لص ب ع لص فل بدلان من  ل لوممارساته، وحامية أسامء ا

تخدام كعالمات جتارية،  يل أو الا سـا تجاريةلتسج ية وسطاء اإلنرتنت يف جمال العالمات ا سؤو لودور و ل  لجنةلوأصدرت ا. م
يات جدول أعامل " ته مع تو ية وممارساته يف عال نا نة يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا صويقة معلومات عن معل ا ع لص للج قث

ية شأن ا بو  منالو ب تصاصات درا). SCT/26/4ثالويقة  ("لتي نة سة خومت الاتفاق أيضا عىل ا متل لعمل ا للجحول األثر ا يف حمل
ية وممارساته  نا عرشوع مواد وقواعد قانون الرسوم والامنذج ا لص بل ). SCT/26/3 وSCT/26/2(م رش ادلراسة  قوسوف  تُن

هرين ية  تا بشادلورة ا ل سة . ل ية بقانون مولك واثئق معل ادلورتني اخلا نة ادلامئة ا رشين  سادسة وا رشين وا نوا للج ملعل لع لع
يةالعالمات  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فا ب ع لص تايللل نوان ا تاحة عىل ا ل  لع : م

63=id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http 

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .35 نة ادلامئة ا نا  ملعللج

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة2011 يف نة ادلامئة ا ن، عقدت ا تني ملعللج رشين، ا ثة وا ثا رشين وا ية وا ثا لل دورتهيا ا ل ل ن لعل لع
نظامت اإلذاعة و" 1: "أحرزت املفاوضات فهيام تقدما يف ناءات، مبا يف ذكل الاتفاق عىل " 2"محامية  يدات والا سـتثا لتقي

رشوع صك يعىن ملويقة معل واحدة  برصث يفي ا ناءات فامي خيص األشخاص  يدات والا ل اب ضع سـتثي األشخاص غري القادرين /لتق
شأن صك قانوين دويل مالمئ  ية  يقات واقرتحات  توي عىل  تة  يقة معل مؤ بوعات وو تخدام ا بعىل ا نص تعل حت ث ملط يف أي (قسـ

بات ودور احملفوظات) شلك يدات ا ناءات و تناول ا ملكي تق ث تت سمعي ُوقد دعي لعقد املؤمتر. سـي ل ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا
برصي مرة أخرى يف بكني يف الفرتة من  ثة . 2012ن يويو 26 إىل 20لا ثا رشين وا ية وا ثا لولك واثئق معل ادلورتني ا ل ن لعل

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا رشين  نوا ملعللج تايللع نوان ا تاحة عىل ا ل  لع : م
62=id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http 

ية ابإلنفاذ .36 شارية ا نة الا نا ت ملعللج  س

سابعة  ناء دورهتا ا ها أ ية ابإلنفاذ يف  شارية ا نة الا لاسرتشدت ا ث ن ت معلللج ملع سمرب 2 و1اليت عقدت يويم (س جبدول ) 2011ي د
ية أعامل  ية (لتمنا تو صا ية). 45ل تا نود برانمج العمل ا لوانعكس هذا يف  ل تلفة من خمالفات ودوافع انهتاك " 1: "ب خميل أنواع  حتل

ية؛  تلفة  توايت ا ية وكذكل ا نولو تصادية وا ية والا تغريات الاجامت ية الفكرية، مع مراعاة ا منحقوق ا خمل سـ ع للتمل مل ج تك ق " 2"لمللك
سـهتدفة تريم إىل وضع  مدراسات  نة عىل م يد والقر تجاري  تصادي وا يس األثر الاجامتعي والا ية  صيات  تقل ل يل للهنج قحتل تق
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ية؛  تلفة  ية وكذكل املراحل ا تصادية والاجامت نوع األوضاع الا متعات، مع مراعاة  منا خمل ع للتت ق هود والامنذج " 3"جمل تلف ا جليل  خمل حتل
ية الاجامت نظور الرفا نة من  يارات األخرى ا بديةل وا ها خل مل نةملمك يد والقر تصادية ملواهجة حتدايت ا صية الا تقل لع واإلضافة إىل . ق

ية  تو ية وأكدت ادلور اإلرشادي  نة الزتاهما بربانمج العمل احلايل القوي املوجه اب صذكل، جددت ا لل من بت . 45لتللج طلوأخريا، 
بو يف جمال  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا شطة ا ية عن أ يالوفود رش معلومات إضا ن مل لتقن ف ية الفكريةن وأبدت األمانة . مللكإنفاذ ا

نة ثا بل إلاتحة هذه املعلومات يف ادلورة ا تعدادها إلجياد  ما ل سـ ية . سـ شارية ا نة الا سابعة  نولك واثئق معل ادلورة ا ت للج ملعل س
تايل نوان ا تاحة عىل ا لابإلنفاذ  لع  id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http=22170: م

شأن الرباءات .37 تعاون  تابع ملعاهدة ا بالفريق العامل ا ل  ل

تب 2011ن يويو 10 إىل 6يف دورته الرابعة، اليت عقدت من  ية اليت أعدها ا تا ملك، أحاط الفريق العامل علام ابلواثئق ا ل ل
شأن الرباءات ت" 1: "وصدق علهيا ادلويل تعاون  سني أداء معاهدة ا يات  تو يذ ا بقرير مرحيل عن  ل تح ص لل تنف

)PCT/WG/4/3( ية وفقا للامدة " 2"؛ نا بدلان ا ية  ساعدة ا رشوعات ا ية ومتويل  ساعدة ا يق ا مدراسة عن  ل لل ن مل ن مل تقسـ لتق ل مت ن
شأن الرباءات 51 تعاون  ب من معاهدة ا تب ادل)PCT/WG/4/5(ل ويل جيب أن يوفر معلومات ملك، وافق فهيا عىل أن ا

ها، من أجل إجراء  شأن الرباءات ومصادر متو تعاون  تصةل مبعاهدة ا ية القامئة ا ساعدة ا رشوعات ا يلمفصةل أكرث عن  ب ل مل ن لتقمل م
رشوعات؛  ية ومتويل ا ساعدة ا نة ا بل  سة عن  نارة يف ادلورة اخلا شة أكرث ا ملنا ن مل جل م تقق لسـ تقم ت ثويقة معل لإلبالغ عن " 3"سم

تقد ية لا تعاون من أجل ا ية يف جمال ا ساعدة ا تعراض خاريج  منم احملرز يف ا ل ن للم لتسـ تكون أساسا )PCT/WG/4/6(لتق سـ، 
ثل يف رش  يق هدفه ا يث  شأن الرباءات من  تعاون  سة، عن أداء نظام معاهدة ا ندلراسة، تقدم يف ادلورة اخلا متُ ب ل ملم حتق ح

يا  نولو نفاذ إىل ا يل ا ية و جاملعلومات ا لتك س لتق ه تن يةل نا بدلان ا ية  ساعدة ا نظمي ا موأيضا  ل لل ن مل واتفق الفريق العامل أيضا عىل . لتقت
نوان  ند حيمل  عإدراج  ية"ب ية يف جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا منسامهة الفريق العامل يف  ن ص ل لتم ملع يف جدول أعامل دورته " تنف

شاته يف تقرير ادلورة . الرابعة نا قوقد جسلت  م ُ)PCT/WG/4/17 ( بو، وفقا للقرار اذلي ُونقلت إىل ية العامة للو يا مجلع
نة  بو  ية العامة للو سـاختذته ا ي ية2010لمجلع يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ من فامي  سـ ل لتي ولك واثئق معل ادلورة الرابعة للفريق . تن

تايل نوان ا تاحة عىل ا شأن الرباءات  تعاون  تابع ملعاهدة ا لالعامل ا لع ب ل : مل
166557=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http 

ثاين ية: لاجلزء ا منرشوعات جدول أعامل ا  لتم

يوم عىل  .38 ناول 23لوافقت ادلول األعضاء حىت ا رشوعا  تت  ية29م يات جدول أعامل ا من من تو  .لتص

يذ  .39 متر  تنفوا رش19سـ ناول م  ية يف 25تتوعا  ية. 2011ص تو تا رشوعات ا لوقد أدى هذا إىل إمتام ا ل  :مل

ية"مؤمتر   )أ ( منشد املوارد من أجل ا ية " (لتح تو صا  ؛)2ل

ية الفكرية   )ب ( ية  ساعدة ا ياانت ا للملكقاعدة  ن مل ية ) (IP-TAD(لتقب تو صا  ؛)5ل

ية الفكرية  )ج ( ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياانت مطابقة الا مللكقاعدة  ئ ت ية ) (IP-DMD (حب تو صا  ؛)9ل

ية الفكرية واملكل العام   )د ( تان (مللكا تو يا  ؛)20 و16صل

سة   )ه ( نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ يات (مللك تو صا  ).32 و23 و7ل

ها .40 ند اكامت يمي  ية  رشوعات جدول أعامل ا لختضع لك  عتق للمن لت رشوعات . م هذه ا يمي اخلاريج  ية  تقارير الهنا ملوا ل للتق ئ ل
نظر فهيا نة  تمعروضة عىل ا يةلللج  .ل يف دورهتا احلا
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نة2011يف  .41 سادسة  رشوعني متت املوافقة علهيام يف ادلورة ا يذ  للج، بدأ أيضا  ل م ية . تنف ية اب نة ا منوتلقت ا ن لتللج ملع
رشوعني  يذ هذين ا يا عن  نة تقريرا مر ثا ية الفكرية يف دورهتا ا ملوا نف م تمللك حل وابإلضافة إىل ذكل، وافقت ). CDIP/8/2(ل

نة أيضا عىل أرب تني عقدات يف أبريل ونومفرب للجا نة ا ثا سابعة وا رشوعات جديدة يف دورتهيا ا للعة  ل مل توايل، 2011م ل عىل ا
رشوعات يه  :ملوهذه ا

ية الفكرية وجهرة األدمغة   )أ ( مللكرشوع ا تان (م تو يا  ؛)40 و39صل

ية   )ب ( نا نوب من بدلان ا ية فامي بني بدلان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا مرشوع تعزيز ا لمللك جل من لتل وبدلان أقل منوا م
يات ( تو صا  ؛)32 و25 و19 و13 و11 و10 و1ل

تصاد غري الرمسي   )ج ( ية الفكرية والا قرشوع ا مللك ية (م تو صا  ؛)34ل

تان (مرشوع الرباءات واملكل العام   )د ( تو يا  ).20 و16صل

ناير  .42 رشوعات يف  يذ هذه ا يبدأ  مل  .2012تنف

يذ جدول أعام .43 ثريا  بو هتمت  بتنفما زالت ادلول األعضاء يف الو ك يةي رشوع . لتمنل ا نا فاصو اقرتاح  ميث قدم وفد بور كي ح
ية  ية وا ية اب نة ا نة  ثا يا، وعرض هذا الاقرتاح يف ادلورة ا برصي يف أفر سمعي ا مللكية وتعزيز القطاع ا م منيق ن للج ل ل ل تمن لت ملعل

ية . الفكرية نة يف دورهتا احلا يه ا نظر  شاور مع األمانة وسوف  لوقد روجع الاقرتاح اب للج ت فت واكن ). CDIP/9/13يقة ثالو(ل
نة يه ا نظر  رشوع تقدمه ادلول األعضاء يك  للجهذا اثين  فت  .م

يذها  .44 يح وضع  رشين مع تو ثالثة وا ية ا رشوعات جدول أعامل ا تنفتوي امللحق الرابع هبذه الويقة عىل وصف  ض ل من ث لعحي لتمل
ها جئوكذكل أمه إجنازاهتا وتا  :2011وفامي ييل بعض من أمه أحداث . ن

رشو  )أ ( متل  ما ياانت ك ية الفكريةبع قاعدة  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكمطابقة الا ئ ية ) (IP-DMD (حت تو صا ) 9ل
يح لدلول ). dmd/int.wipo.www(بإطالق املوقع عىل اإلنرتنت  تخدام  هل الا ياانت هذه نظاما  توتوفر قاعدة ا يس سـ لب
بحث عن ممول ما ية الفكريةلاألعضاء ا تصةل اب رشوعات ا ساعدة يف ا مللكحن أو  مل ياجات . ملم يع القاعدة مطابقة ا تو حتط تسـ

متةل ها. حملادلول األعضاء مع العروض ا تخدام ادلول األعضاء  بري عىل مدى ا متد إىل حد  للكن جناهحا  سـ ك  .يع

رشوع   )ب ( ها"ميف إطار  تخصصة ود ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا معا مل ب نفاذ إىل األحباث ، مت إدراج برانمج"لل بو املعين اب ل الو ي
تاكر  ية والا بمن أجل ا ياة ARDIلتمن بحث من أجل ا باره الربانمج الرابع يف رشاكة ا حل اب ل واكن هذا . Research4Lifeعت

نفاذ إىل أحباث الصحة  ية  نظمة الصحة العا للابإلضافة إىل برانمج  مل نظمة األغذية والزراعة إلHINARIم اتحة م وبرانمج 
ية عىل اإلنرتنتاألحب ية العا ملاث الزرا ية عرب اإلنرتنت AGORA ع بحوث ا لبيئ وبرانمج إاتحة ا اخلاص بربانمج  OAREل

ئة تحدة  للبياألمم ا ية عرب اإلنرتنت جماان . مل نا بدلان ا ثني يف ا با يوية  ية ا ياة األحباث ا بحث من أجل ا يح رشاكة ا مو ح لت ل لل حل لعلم حل ل ت
نخفضة تلكفة  مأو  رشاكء ويف إطار بر. ب توصل أيضا إىل اتفاق مع ا تاكر، مت ا ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا لانمج ا ل ب من لتل

ية من  ية وا بدلان املؤهةل للحصول جماان عىل اجملالت ا رش عىل زايدة عدد ا متع ا نيف  لعلم لتقل لن يفت أيضا . 77 إىل 49جم ضوأ
نفاذ إىل األحباث من أج150 ية إىل برانمج ا ية و ل جمةل  ن تاكرتقعلم ية والا بل ا شمل أكرث من . لتمن بح الربانمج اآلن  يوهبذا أ ص
متعة 200 تظمة  مية اشرتااكهتا ا تجاوز  جم دورية  نق نة500 000ملت  .لسـ دوالر أمرييك يف ا

رشوع   )ج ( ية الفكرية"ميف إطار  ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد مللكإ ن مي يا "طن يات يف كولو ب، مت تدشني أربع أاكد ممي
ه ية وتونسمجلوبريو وا  .مينيكورية ادلو
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رشوع   )د ( يد"مالغرض من  ية الفكرية عىل ا يني اب ية وأحصاب املصلحة ا سات احلكو لصعتعزيز قدرة املؤ ن مللكس الوطين  ملعم
ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها ناعات اإلبدا عإلدارة ا سني األداء والربط ورصدهالص ية  حت، و نظامت اإلدارة امجلا بيك بني  عا مشـ ل

يا، ه"حلق املؤلف ية يف غرب أفر نظامت اإلدارة امجلا بيك يف  سني األداء والربط ا يقو  عم شـ بري يف إعادة . لحت كوقد حتقق تقدم 
سم إعداد الربانمج احلاسويب إىل . WIPOCOSهندسة الربانمج احلاسويب  يط " حزمة معل "12ينقو تخطيال  لله تس

ية حلق املؤلف واحلقوق لوسوف يغطي ا. وقد بدأ العمل يف أول حزميت معل. والرصد وادلمج سن اإلدارة امجلا عيق ا حمل َّب تط
تفاظ به هال يف الا تخدام و هل الا يقى، وهيدف إىل أن يكون  تعلق ابملو حاجملاورة فامي  س سـس سـ تخدمني . ي ملسـوسوف يزود ا

ياانت. نأيضا بإماكيات عىل اإلنرتنت بادل ا بيك مع أنظمة دوية أخرى  سامح ابلربط ا هدف هو ا بوا ت ل شـ لل ل ل  .ل

رشوع مت  )ه ( ية الفكرية عىل "م إعداد مجموعة من األدوات يف إطار  تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ ملس
ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل قللك من ا قل ية ) DA_10_05" (لصع يات و ياغة اسرتا ساعدة املوظفني يف  نهبدف  يج ص طم ت

ية. للملكية الفكرية للمهنجوشمل هذه األدوات ويقة  ث تقيص احلقائقب/ت رشوع؛ وأداة  لدء ا يمي؛ وخريطة طريق لوضع /مل لتقا
يني واخلرباء  تصاصات للخرباء الو ية؛ وا شاورات و نظمي  ية  بادئ تو ية الفكرية؛ و ية  يات و ناسرتا ن م ت جهي ن طيج ط ل ط خت م للملك

ية الفكرية ية ا شاركني يف وضع اسرتا شاريني ادلويني ا مللكالا يج مل ل تت بار األدوات و. س توقد مت ا ناء عىل خت بها وإدماهجا  نقيح
تة بدلان الرائدة ا سـاملعلومات الراجعة من ا نني األدوات يف . لل تصف 2011تقوبدأ  متل حبلول  من، وسوف  ومت . 2012يك

متل أن هتمت  بدلان األخرى اليت من ا ساعدة ا ثل موردا قامي  مترسني،  يني وادلويني ا حمليل مجموعة من اخلرباء الو لمل مل مت ل طن تشك
ي صية  ية الفكريةبعمل ية  للملكاغة اسرتا بو، وال . تيج تعاون اجلارية يف الو شطة ا ية يف أ يق ا تاجئ  يا تعممي  يوجيري حا ل ن ملهنج ب ن تطل

يذ  ياسات  ياق ا ية  ية الفكرية الو يات ا يث تعطي اسرتا يط القطرية،  ياق ممارسات ا نفسـامي يف  مللك لتح سـ سـ ن يج تخط لسـ ط ت ل
رشوعات مامتسكة  .مخطط و

نرص   )و ( مييتعزيز"عيف إطار  يدين اإل ية الفكرية عىل ا سات ا قل مؤ لصع ساعدة عىل /مللكس ميي عن طريق تقدمي ا ملدون اإل قل
ميي يد دون اإل يات تعاون عىل ا شاء آ قلإ لصع ل رشوع " ن ية الفكرية "ممن  تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ ملس

ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل قلعىل لك من ا قل ية ،)DA_10_05" (لصع شاء نظام لإلدارة اإل متر العمل يف إ مي ا قلن سـ
نطقة الاكرييب ية لإلدارة . ملللرباءات  رشوع اتفا متةل  نارص ا توي عىل ا بو بإعداد نص  ية، أمرت الو يال  قو مل حمل لع حي ي للعمل تسه

ية للرباءات ناء اجامت. قلمياإل نارص من قانون الرباءات املوضوعي، أ توي عىل  نص، اذلي  شة ا نا ثوجرت  ع حي ل ق ع للفريق م
تون، يف جاماياك، يف نومفرب  ية يف  يه امجلاعة الاكر سـالعامل دعت إ كنغل وانقش الفريق العامل أيضا نقاطا حمورية يف . 2011يب

ية للرباءات  سائل اللغة، (قلميموضوع اإلدارة اإل نح، و يارات ما بعد ا تب، وهنج حزمة الرباءات الفردية، و مية ا مل خ ملك كبن
يةوإجراءات حفص الربا ية واملا تاك لءات وآاثرها، واآلاثر ا بريا، ومثة احامتل أن يمت ). ليفل تطورات تقدما  ثلت هذه ا كوقد  ل م

نة  ناء الاجامتع الوزاري الاكرييب  شأن معاهدة أ تفاوض  سـا ث ب  .2012لل

رشوع   )ز ( يا مع الغرض من  ممتا ية الفكرية واملكل العام"شـ شأن "مللكا ية  شا ب، سامهت ادلراسة الا فتك لف حق املؤ"سـ
شأن " واحلقوق اجملاورة واملكل العام تان  بوادلرا رشوع لإلشارات"و" الرباءات واملكل العام"سـ متكل غري ا ملا يل آاثر " ل حتليف 

تاح نة. موفوائد وجود مكل عام ثري و سادسة  نذ ادلورة ا شة  نا للجواكنت دراسة حق املؤلف موضوعا  ل ق أما دراسة . مللم
شـهتا يف ادل نا قالرباءات فقد جرت  يةم تجارية يف ادلورة احلا نة، وسوف تعرض دراسة العالمات ا ثا لورة ا ل ُل  .م

رشوع   )ح ( سة"ماكن من أمه إجنازات  نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ ساوقة " مللك يق و ميل إجراء حوار هيدف إىل  سـ تنه ست
ية الفكرية واألنظم شاركة يف إدارة وإنفاذ ا ية ا مللكفرعي القانون عن طريق مجع الواكالت الو مل سة يف دول طن نا ية  فة األسا للم سـ

ية . أعضاء عديدة بعض ادلول األعضاء يف جمال العالقة بني ا ية  شارك اخلربات الو رشوع  مللكوجرى أيضا من خالل ا ل ن طت مل
سة نا فالفكرية وا يا، يه . مل نة حا ها ا نا رشوع عن أربع دراسات  لوأسفر ا للج قشت ية "مل تعامل مع ا مللكتفاعل الواكالت اليت  ت

سةالفكرية و نا فقانون ا سة"و" مل نا فالعالقة بني نفاد احلقوق الفكرية وقانون ا تصادية"و" مل يات الا قيل األد ب نالقانوية اليت /حتل
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ية الفكرية كحاجز لدلخول مللكبت عن آاثر حقوق ا سة "و" كت نا نايف ا ية الفكرية مبا  فدراسة عن إنفاذ حقوق ا مل ي مللك
رشوعة  ".ادلعاوى الصورية: ملا

نرص   )ط ( يعي عيف إطار  رشوع املوا ضحق املؤلف يف ا هوة "مل يا املعلومات والاتصاالت، وا نولو ية الفكرية، و لا ج تك مللك
نفاذ إىل املعرفة ية، وا لالر تاجئ األوية دلراسة  ،"مق لمت تقدمي ا نفاذ إىل املعلومات واملواد "لن لالاتفاع حبق املؤلف للهنوض اب ن

ية نة2011  نومفرب16يف حلقة العمل اليت عقدت يف " عاإلبدا سابعة  للج عىل هامش ادلورة ا تمكلت ادلراسة عىل . ل ُوقد ا سـ
ثالثة اليت تغطهيا ادلراسة،  به يف اجملاالت ا بو أن  هلت تقدير ادلور اذلي اكن بوسع الو شات حلقة العمل، و نا لأساس  تلع ي سق م

تعلمي واألحباث، و يات، ومعلومات القطاع العاملأي ا  .جمتطوير الرب

رشة تقا  )ي ( تمكلت  عا ُ ـي ابلطاقة سـ توانفري وا ناول موضوعات اللقاحات وعقاري أاتزاانفري ور هرير عن واقع الرباءات  لطت يت
رشوع  همةل وحتمل امللوحة، وذكل يف إطار  ياه واألمراض ا ية ا ية وإزاةل امللوحة و تربيد ابلطاقة ا ية وا ما مل ملنق سـ ل تسـ شم لشم ل

تعلقة ابلرباءات" نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل ية ". سـ نظامت احلكو تعاون مع العديد من ا يت دعامئ ا موأر ملس ل
ية  تحدة  نظمة األمم ا نظمة األغذية والزراعة و رشاء األدوية و ية واملرفق ادلويل  نظمة الصحة العا منادلوية، ومهنا  مل مل للتل م م لم

تحدة  ناخ وبرانمج األمم ا شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ية واتفا نا للبا مل مل ب مل ع هد العاملي قلص تجددة وا ملعئة وواكةل الطاقة ا ملي
بذور ية والاحتاد ادلويل  يا الزرا نولو ية  سة األفر ئة والصحة واملؤ للياه وا ع س جللم تك يق للي وقد أدى هذا إىل حتديد موضوعات . لب

تقارير املذكورة ها ا نة  سائل  تصاصات  لوا ي شملم تخ  .مع

يان   )ك ( بريان خار جأجرى  يخ ساعدة ا ية  نمراجعة خار لتقللم يةج تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا منة اليت تقدهما الو ل  لتي
)CDIP/8/INF/1 ( رشوع هاتعزيز إطار"ميف إطار  ية و شطة ا ية دمع رصد أ تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا تقيمي الو من ن بغ ن لتي ". ل

يل إجراء ا تقرير و نظر يف ا شاء فريق عامل خمصص  نة عىل إ ثا نة يف دورهتا ا للواتفقت ا ه ل لل ن ل تسللج شاتم نا قنة  للم وقد . ج
تقرير  يهتا، دون "لأولكت للفريق العامل اخملصص هممة مراجعة ا يات املكررة أو اليت فقدت أ تو شديد عىل حتديد ا مهمع ا ص ل لت

يات تو صنح األولوية ألي من ا ل وسوف تمت . ُوطلب من األمانة أيضا أن تقدم ردا إداراي عىل تقرير الفريق العامل اخملصص". م
شة تقرير قنا نةم ية  ناء ادلورة احلا للج الفريق العامل ورد اإلدارة أ ل  .ث

مية يف إطار   )ل ( تجاهتا  توسـمي ألعىل  ية الفكرية وا يات ا ية يف تصممي اسرتا متعات ا ساعدة ا ية  قمت وضع  نجمل ل يج حملل مل ممهنج مللك ت
بدلان األقل"مرشوع  ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ل ل من بارها عىل ثالثة ".  منواململلك ختوقد مت ا

تجات احلرف  ية و تجات الزرا ندا، ومزجي من ا ية يف أو تجات زرا ند وثالثة  يدوية يف ات تجات احلرف ا نمن  ع ن غ ع ن يل ل من م ملم
يدوية يف بامن  .لا

رشوع   )م ( يا يف إطار  مجتري حا تصادية"ل ية الا ية الاجامت ية الفكرية وا قا عمللك ازيل ثالث دراسات قطرية يف الرب" لتمن
ييل وأوروغواي تصادي. شـو ية الفكرية وعديد من جوانب األداء الا ناول ادلراسات العالقة بني حامية ا قو مللك يق . تت حتقومت 

ية جديدة ها عن آراء  بحث عىل أسا يمت ا ياانت اليت  ية  ية ا شاء ا بري يف إ علمتقدم  ل ب ت ن سك س للن لتح يا . لب رشوع حا لويعمل فريق ا مل
ية إطالق دراسات إ يويةمعليف  ية واآل تجابة لالهامتم اذلي أبدته ادلول األعضاء األفر ية ا سـضا يقسـ  .ف

رشوع   )ن ( يذ  مبدأ  تحدايت "تنف يا كحل  نولو ية املالمئة اخلاصة بلك  ية وا تخدام املعلومات ا لناء القدرة يف ا لعلم ن سـ جب تك لتق
ية اليت مت حتديدها يا" لتمنا بال وزا نغالديش و بيف  مب يار اخلرباء ادلويني مع ومت الانهتاء من خطوات عدي. ني لدة، مهنا ا خت

يني، وحتديد  يدة، واجامتعات أفرقة اخلرباء الو بدلان ا نإرشاك موظفي فرادى ا طل ية‘ملسـتف بحث ’ لتمنحتدايت ا يجري ا لاليت  سـ
ية الفكرية العاملي، وحتديد أس نظام ا هد العام  ية من خالل الوقوف عىل ا ية وا مللكعن حلوها املالمئة ا ش لل لعلم ملن بحث لتق يب ا لا ل

 .عن املعلومات
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رشوع   )س ( رشوع عن  نة ورقة  ثا نة يف دورهتا ا مُعرضت عىل ا م م ل يا"للج نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك تحدايت : لمللك لا
شرتكة وناء احللول با  ".مل

رشوع   )ع ( ية اليت أعدت يف إطار  تح ية ا نة ادلراسة ا ثا نة يف دورهتا ا مُعرضت عىل ا ُ يل ل ل لللج يف تعاوية"لتصنم رشوعات ا نا ل  مل
ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا مللكا توبة إىل األمانة من أجل ". ملف يقات  متة إىل تقدمي  يت ادلول األعضاء ا مكود تعل ملهع

 .مراجعة ادلراسة

يذ  .45 متد حىت اآلن  لتنفبلغ املورد املايل املقدر ا ملع ية 23ي رشوعات جدول أعامل ا رشوعا من  لتمن  م  فرنك 23 357 000م
 .يسورسي

ثالثاجلزء ية: ل ا يذ جدول أعامل ا يجي  منهنج اسرتا لتت  لتنف

ناء  .46 سني إطار 2011ثأ رشوع  يجي و تقومي الاسرتا بو، والسـامي برانمج ا ميي يف الو ية اإلصالح ا حت، أدت  ت ل ي ممعل لتنظ
ية يف مع تقدم يف تعممي جدول أعامل ا ميي، إىل زايدة ا تصممي ا بادرة ا تاجئ و مناإلدارة القامئة عىل ا ل ل تن لت نظل م نظمةل بت . ملل ا يثو

ية للفرتة  ية يف ويقة الربانمج واملزيا ندمج جدول أعامل ا ث نة 2013 /2012لتمن ية 2010لسـ وتقرير أداء الربانمج  يجة اإلجيا ب ا لنت
بادرات ملهذه ا  .ل

بدلا .47 ية املقدمة إىل ا ساعدة ا يذ املامتسك  ية ا لاكن من أمه جماالت الرتكزي يف هذه اإلصالحات املؤ ن للم تقسـ لت نفل ن س
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا قا نم ل ل تاجئ أفضل . ملل ية إىل  بادئ جدول أعامل ا نويقع حتويل  لتمن م

ية يد الوطين يف قلب جدول أعامل ا منعىل ا بدلان . لتلصع ثل اخلطط القطرية وحصائف وقائع ا تحداث أدوات  ثل ا لو سـ ممي
يل إعدا ية اخلاصة تسهوزايدة الرتكزي عىل  بادئ جدول أعامل ا بارشة  تجابة  ية الفكرية ا ية  يات و مند اسرتا مل سـ ن لتيج م للملك ط ت

ياجات لك بدل، مع مؤرشات  سب ا ية واملصممة  شفا سم اب سب الطلب واليت  ية املوهجة  ساعدة ا تيذ ا ح ل ت ح ن حمل ت فتق لنف بت
يمي وتقدير األثر بدلان. للتقواحضة  يع ا لويف إطار هذا الهنج اجلديد،  نظمة مع تسـتط تاحة يف ا يد من اخلربة ا ية أن  نا مل ا مل تفل تسـم

يذها يل  نني عىل اخلطط القطرية و ية بدور املؤ تنفاضطالع املاكتب اإل هس مت بتمي ئة . قل ئة  ية عىل  هود من ان يوتعمل هذه ا ح بجل هتي
تفادة من املوا ية أخرى إىل تعظمي الا شلك أفضل، وسعى من ان بؤ فهيا  ية ميكن ا سـساعدة  ت ب ن حم لتن ية تق رشية واملا لرد ا لب

 .اخملصصة

ية  .48 نة من ا ية يف جماالت  ساعدة ا تلفة العمل يف جمال ا ية ا شطة جدول أعامل ا رشوعات وأ مللكواصلت  ي ن مل خمل من معن لتق لت م
سة، . الفكرية نا ياسة ا ية الفكرية و ية الفكرية واملكل العام، والرباءات واملكل العام، وا رشوعات ا فيث أن  مل سـ مللك مللك مح
ية تعدد األطراف، عىل مللكوا تصادية، والعمل يف جمال مواطن املرونة يف اإلطار القانوين  ية الا ية الاجامت م الفكرية وا ق ع لتمن

نظمة تابعة من ا شطة  تحق أ شايف قد  ثال ال احلرص، أسفرت عن دراسات ومعل ا مليل ا ن سـ تك ممل يب سـ  .س

ية دلمج ا .49 نارص املذكورة أعاله، أي القاعدة املؤ تإن اجامتع ا سـ علع سني القدرة عىل س نظمة، و ية يف معل ا حتبارات ا مل لتمن
ية  نا ية د ية الفكرية، يودل  نة من ا تقدم يف دفع جعةل العمل يف جماالت  ية، وا ساعدة ا يذ الفعال  يكا مللك منف ي معل ي ل ن معللم تق لت ل

بغي نظمة موهجة كام  يث تكون ا بو،  يات الو يا يف برامج و ية  نندمج فهيا جدول أعامل ا ين ملب حب ي لك من ها العاملي لتي ية يف  معل حنو ا لتمن
ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

 ]ييل ذكل امللحق األول[
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 امللحق األول

 

ية – 8اجلدول  رشوعات جدول أعامل ا لتمن  ياجات املوارد –م  2013-2012حت ملخص ا

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية   2013-2012نإجاميل مزيا
رشية رشوعات لباملوارد ا  الربامج ملا

تلكفة العدد  لا
 اجملموع برشيةلخالف املوارد ا

 128 128 - - 1الربانمج  2الرباءات واملكل العام
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ل ل من  120 120 - - 9الربانمج  1ململلك

نوب من بدل ية فامي بني بدلان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا جلا من لتل ية وبدلان أقل منوامللك  958 755 202 1 9الربانمج  2مان ان
ية الفكرية ية جديدة يف جمال ا يات و مللكرشوع رائد إلشاء أاكد ن مي ن  510 510 - - 11الربانمج  3طم

تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل  292 292 - - 14الربانمج  3سـ
تخصصة وتوفري ادل ياانت ا ملقواعد ا نفاذمعلب  1 606 600 1 006 4 14الربانمج  3ل وا

تصادية ية الا ية الاجامت ية الفكرية وا قا عمللك  844 592 252 1 16الربانمج  1لتمن
ية الفكرية وجهرة األدمغة  276 150 126 1 16الربانمج  2مللكا

 30 30 - - 16الربانمج 
ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل  1مل

 735 574 161 1 30الربانمج 
يا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول: لمللك تحدايت ا با مل  917 617 300 3 30الربانمج  1ل

 6 415 4 368 2 047 11  اجملموع
ياطي ية املموةل من الا ترشوعات جدول أعامل ا من حم  7 902 لت

ية املموةل من  منرشوعات جدول أعامل ا ية العادية لتم  6 109 2011-2010ناملزيا

ية    رشوعات جدول أعامل ا منمجموع املوارد اخملصصة   20 427 )2009منذ (لتمل

ية الفكرية 1 ية وا ية اب نة ا مللكوافقت علهيا ا من ن لتللج  .ملع

ية الفكرية 2 ية وا ية اب نة ا مللكرهن موافقة ا من ن لتللج  .ملع

يمي املرحةل األوىل وموافقة ا 3 للجرهن  يةتق ثا ننة عىل املرحةل ا  .ل

ثاين[ ]لييل ذكل امللحق ا
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ية للفرتة  تاجئ والربانمج واملزيا نإطار ا يجة 2013-2012لن سب ا ية  نت مبا يف ذكل حصة ا ح لمن  4 و3 و2 و1لت
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

 

 


' �"ا�& �	�وب %
� ا�"$#" وا!���ء و��
� أ���ب ا������: ا���ف ا���ا�
	� ا������( 

  

  
�� �� ����ر أو�� ا���ا�� 
	����� أآ

��� ا�	���� ودور ا������
!�ن ا��  
:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    664 13  
�
�  5 974    :��� ا��

  
  *,#�+ *�ّ�) ا�'&��ت وا��%�
��� �$��	#�رات

  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    935 2  

�
�  1 402    :��� ا��

  
���  ا��.ام ا�&ول ا�012ء ا��.ا�� -�

 �
  5 311  :2013-2012ا������� ا��
�ا�
�
�  -      :��� ا��

  
*	�1� �8	�7 و6	�ف 

و��%�وب �� ا��8:��ت ��9 
�����  ا�,

-2012ا��
�ا�
� ا������� 
2013:  194 1  

�
�  -  :��� ا��

  
*�ا�� ا����� و*!�رآ�� -���� �� ا=��اءات وا��	�و>�ت 

 �����ا�'��� 
��2@ ا���,&ة و��9ه� �+ ا��8:��ت ا�,
  ا�&و���

  3 652  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
�
�  26 756  :����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�����  65      :��� ا��


� �� ا���ف ا������ 7 441  :����ع ��� ا��

  :ا���ف ا���ا�
	� ا!ول
 �5"ر �"ازن �"�2 ا�1"ا�� وا��$�0
� ا��و�
' %/.ن ا��,*
' ا�+*�$'

  :�ا���ف ا���ا�
	� ا���6
 '
��1$; ���9ت ����
' �7 �	�ل ا��,*

 ا�+*�$' �� ا�5�از ا!ول

  :ا���ف ا���ا�
	� ا����>
'
�=
& ا�6+�ع %���,*
' ا�+*�$' �7 �#
& ا��?� 

  :ا���ف ا���ا�
	� ا��ا%�

' ا�+*�$' و�5"$�ه�*,�,� '

' ا����0�
A ا�#=
' ا�?=�

 �	
ا���ف ا���ا�
B��Cا�:  
� ���ا�� ا����ر ا����0

ا��0,"��ت وا��را��ت 

' ا�+*�$'*,���% '1,0 ا��

  :ا���ف ا���ا�
	� ا�?�دس
�ام �,�,*
' ا�+*�$'Gإذآ�ء ا� K,� �0ون ا��و�� ا�

  :ا���ف ا���ا�
	� ا�?�%�
'
��$� ا�?
���ت ا���0' ا����0Lا�+*�$' و '
 ا��,*

�
� ا����

�	
��ا
ف ا�


��	� ا���
 :

� ا����	� و��ول أ���ل ا����	�	�
 �

�� ا�&�"�ع $���#!	� ا�"!��� 	�'



 

  
�� ر�@ ا�#���� *�ا-C أآ�� 
�+ ا�&ول ا�012ء 
!�ن ��ا/*��ون ��.ز�

�� ���ازن �+ أ�� D:�م ا���اءات !
ا����� وو>� ا��Eا1& وا������� 
ا�&و�I وا��$��ت ا��%�ر�� وا����م وا���8ذج ا���1�8F وا�����Dت 

��&�� وأ6��ل Eق ا��%�ورة وا����رف ا���E,وا� K�Lا�� CMا-�� و�N%ا�
��Oي وا���ارد ا��را&��Eا�� I-�EQا������ ا�  


  15 256  :2013-�2012 ا������� ا��
�ا�
�
� 7 263      :��� ا��

  
K�Lا�� CM ���0R S'� ���- ا2د�� T�1 ��U�R ارات�R ا*'�ذ  

  2 754  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
�
�  2 754      :��� ا��

  
������� ا�	���� �Dو*8:���� و������ �����8 و���از �����!* �Vأ  

  10 080  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
�
�  9 840      :��� ا��

  
ز��دة ����M ��6رات ا�&ول وأ���ء ا��8:��ت ا�,����� ا�&و��� 

  و��6را*��
 �
  556  :2013-2012ا������� ا��
�ا�

�
�  37      :��� ا��
  
 

  

  
ا��'&ام ���ه&ة ا����ون 
!�ن ا���اءات 

 ���� ��R +� ا��'&ا�� ا���ا*�%�� �#���8ا
  �DZ	�ع ���8ا�������+ ا����W�#� +�Xن ا

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    041 7  

�
�  -    :��� ا��
  

�R$1ت أ�Rى �� �#�'&�I ���ه&ة 
\*��  ا����ون 
!�ن ا���اءات وا��

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    897 16  

�
�  5 203    :��� ا��
  

���1 �	F
  *�.�. D:�م ا����ه&ة 
:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    225 3  
���
�  250    :� ا��

  
Iا�&و� \���1���ت ا�� .�.�*  

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    098 152  

�
� -    :��� ا��

  

8:�م Zه�ي I1ى ا����#�
  اZر*�Eء 

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    185 2  

�
� -    :��� ا��

  
ا��'&ام D:�م Zه�ي ا��'&ا�� أو�� 

  وأ-0�
:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    153 2  
�
� -    :��� ا��

  
  *,#�+ إدارة D:�م Zه�ي

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    633 2  

�
� -    :��� ا��

 

 

 

�����ت وا���ا*�%��ت و_W^ إ��U��D و��8V �,&دة 
��ر �
Zوا ������� ا�	�
!�ن ا�� �E#ح و���<�


��8Vا�� ��U��D=ا2ه&اف ا �� T6���*  
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    570 10  
�
�  10 570    :��� ا��

  
ءات ��.زة ����ارد ا��!��� ا��Eدرة 1�T *�8ول آ	�

���ت �+ أ�� ا�DZ	�ع ا�	��ل Wوا��� �+ ا� �	U�V
��� ا�	���� �92اض ا��I- ���8 ا���&ان ا�����8 ����


�� إ�D T:�م E�8ان ا��&�وا���&ان اR2� ��Dا وا��
  ا�F�RZد ا�,�

  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    611 35  

�
�  35 146    :��� ا��
 

������� ا�	���@ ا���* b��D�
 Tذ أ�#� إ��	D  
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    903 3  
�
�  3 903    :��� ا��

 

��� ا�	���� �	�U&ة �WRع ����رات �,I- �8# إدارة ا��
  ا��12ل

  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    843  

�
�  843    :��� ا��
 


�ا�b *.ا�& إد��ج ���دئ �&ول أ��1ل ا���8 I- ��
���W!Dا��8:�� وأ  

  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    199 4  

�
� 4 199    :��� ا��

  

!�ن *����ت �&ول أ��1ل ا�����8  �W_ �<و

 T�1 ��D�!
و*8	�Xه� ور�&ه� و*�����E وإ1&اد *�Eر�� 
  D,� -��ل

  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    220 1  

�
�  1 220    :��� ا��
 

 

D:�م �#�,&ث و���Eل �����1 ����8F	�ت ا�&و��� و������ 
 ������� ا�	�����ت ا���� Tذ إ��	ف *�#�� ا�8&�
ا����� 

�,� -I وا�DZ	�ع 
�� وD!�ه� -I �	�ف أ�Fب ا���,
  أD,�ء ا����@

  6 932  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
�
�  1 213      :��� ا��

  
 �������
 �E�D	�ذ ��.ز إ�T ا�������ت وا����رف ا����

 ������� ا�	�ا�	���� وا�D	�ع أآ�� 
�� �	�U&ة ��L#�ت ا��
 T���ر وز��دة اVZ$ع 1�
$� bا���و� �وا�%���ر �+ أ�


&ا��1 ا��,��� وا��8F	�ت ا=
&اI- ��1 ا��8F	�ت ا=
  ا���e ا���م

  14 974  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
�
�  12 478      :��� ا��

  
 \*����� �8�Rر �%���1ت ا���اءات ا����!�Dا�& ا.*

��8Vا�����/ا�� I- ول ا�012ء&�� ��
����� ا���R=ا  
  1 210  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  302      :��� ا��
  

���ت ا���د�1 W��
 C�*,&�f رآ+ 
�ا
� ا���اءات -��� ���
 gRا�� I- ن ا���اءات�!

�8ء 1�D T:�م ���ه&ة ا����ون 

  ا����8\
  2 159  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  540      :��� ا��
  

 ����
��8E* ���,* ��8 و���-�� ��.زة �	�U&ة ���*\ ا��

�� ��Eد ا�	���� و��9ه� �+ ��L#�ت ا�� ������� ا�	�

2�,�ب ) أر_S وأ��ع وأ��د(إ�T إ*��M _&��ت 
���- 7��Fا��  

  16 832  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
�
� 13 948      :��� ا��

 

����ت ا����� ��
ا�D	�ع أآ�� 
ا=��U�FM 1+ أداء D:�م 

Iا�&و� ������� ا�	�  ا��
-2012ا��
�ا�
� ا������� 

2013:  569 1  
�
���� ا��:  -  

  
 �Qد�� أآ�F�Rت ا$��,*

 I- ا����� آ�#�ه�� ��
�%*
 ������ر�@ ا�#���� ا����� �

����  ا�	
-2012ا��
�ا�
� ا������� 

2013:  711 2  
�
�  1 202  :��� ا��

 

D	�ذ ��.ز إ�T ا�������ت 
 �������
 �E�ا���D�D�E ا����
��
  ا�	���� وا�D	�ع أآ�� 

-2012ا��
�ا�
� ا������� 
2013:  244 2  

�
�  2 102  :��� ا��
 

 

 

 I- ا�&ول ا�012ء +�
 Iا�&و� I���#ا�,�ار ا� I- م&E*
��� ا�	����، �#��6&ا ���ا����� �Mل إذآ�ء ا��MZام �

 @Rر �������
   �+ �&ول أ��1ل ا��45���8
  635  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  276      :��� ا��
  

��1 +�
 ا����� و�1� *��ون و*C�#8 ��8:@ و6	�ف و-��ل 
 ������ا��8:��ت ا�&و��� ا2_�ى -I �%�ل إذآ�ء ا��MZام �

����  ا�	
  785  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  589      :��� ا��
 

 

  


�+ ا��,&��ت ا�������  �R$��-�@ ���C �&ى وا>�I ا�#����ت �
��� ا�	���� آ���س ��,#�+ ��1�8 ا��Eارات ���ر وا���
Zوا

��
  #����ت ا�����ا�'��� 
  1 168  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  655      :��� ا��
  

����� -I �#�رات ا�#����ت ا����� ا�����8 � �'��� �D���
����ت 1+ ����&1@ وا��#�1&ة و����� �� �R�O�� را&F� ���1ره��


������� ا�	���ر وا���
Zا  
  2 149  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  1 219      :��� ا��
 

 ���W*ا����رف و �ED I- ��&'�#� ������� ا�	�أدوات ا��
 Zان ا�����8، و&�ا���������8 وD!�ه� �+ ا���&ان ا���E&�� إ�T ا��

  ���� ا���&ان اR2� ��Dا، ���ا��� ا��,&��ت ا�������
  2 596  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  1 887      :��� ا��
 

�
 ������ �'��� �D��� �!R�8و� ���,�
 I8���1ره� ا���8&ى ا���
��� ا�	���� و����� ا���8-#��  ا����0E ا���WوI- �M �%�ل ا��

  1 381  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
�
�  1 303      :��� ا��
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ا��'&ام I��:D �&ر�& و�!���D ا��'&ا�� 
أ-0�، 
�� -I ذ�e ا��'&ا�) -I ا���&ان 

  ا�����8 وا���&ان اR2� ��Dا
:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    841 7  
�
� 2 957    :��� ا��

  
�D��!ر�& و�&� I��:D أ��1ل +�#,*  

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    445 43  

�
� 730    :��� ا��

  

I��:8 �&ر�&  I1ى ا����#�
اZر*�Eء 

�D��!و�  
:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    546 1  
�
�  1 133    :��� ا��

 

 

 

 

*	�دي D!�ء ا���8ز�1ت ا������E *.ا�& 
 ������� ا�	����
دو��� ودا_��� و*#����� 


	0� ا�����V وا��,��@ و��9ه� �+ 
  ا����2\ ا��&��� -I *#��� ا���8ز�1ت

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    175 3  

�
� 91    :��� ا��

  
 I- ����- ����M ������� ا�	�����M ا��

 I-أ���ء ���1 و +� �D��ا�,�Eل ا����� ا��
�ز *#%�� ا�,�Eل ا����� ا�����D �+ ر�

  ا���&ان
:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    409 7  
�
� 212    :��� ا��

 

  
l��� @�- ول أ��1ل ا�����8 �&ى ا�&ول ا�012ء&%� C

 ID&ا�&و��� وا��%��� ا�� �����وا��8:��ت ا�,
+��_m7 ا��Fوأ�,�ب ا��  

  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    523 1  

�
�  1 523    :��� ا��
 

إ�Rار ا�&ول ا�012ء وا�%���1ت وا��8:��ت 

	�U&ة ��ارد ا�����  7��Fو��9ه@ �+ أ�,�ب ا��

  � وأدوا*�� و-�������و
�ا�%�
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    825  
�
�  771    :��� ا��

  
���nت و
�ا�b ا����ون وا�!�اآ�ت ا�%&�&ة أو ا���.زة 

  -I ا���&ان اR2� ��Dا
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    517 1  
�
�  1 517    :��� ا��

  
-�@ أM#+ وR&رة أآ�� �&ى ا�!�آ�ت ا���NFة 

�Wع وا������	�DZا T� وا���L#�ت ا�&ا1 ��� ��1
��ر �
Zد1@ ا �8%�ح �+ أ�
 ������� ا�	����


C��#وا��  
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    253 5  
�
�  5 253    :��� ا��

  
ز��دة -I ا���ارد �+ _�رج ا���.ا��D ا�����M �&ى 

��� ا�	���� ��اء �+ �ا����� �92اض ا��I- ���8 ا��
ت ا�����6ة أو �+ _$ل ا��Z	�دة �+ _$ل ا��#�ه��

  ���nت ا������ ا�'�ر���
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    769 1  
�
�  1 429    :��� ا��

  
 

 

  28 646  :����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�ول

� �� ا���ف ا�ول� 19 894  :����ع ��� ا��

�
: ا������� ����ف ا���������ع ا��
�ا�
    647 249  

�
� �� ا���ف ا�����:����ع ��� ا��
    577 10 

�  :����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا����
    235 67  

�
� �� ا���ف ا�����  :����ع ��� ا��
    375 66 

  42 107  :����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا��ا!�

� �� ا���ف ا��ا!�� 28 481  :����ع ��� ا��

����ع ا��
�ا�
� ا������� 
:����ف ا�#��"
  524 6  

 �� �
�����ع ��� ا��
:ا���ف ا�#��"
  304 3 

  1 420  :����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�&�دس

� �� ا���ف ا�&�دس� 865  :����ع ��� ا��

  7 294  :����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�&�!�

� �� ا���ف ا�&�!�� 5 063  :����ع ��� ا��

���
� ا�"$#" �� �=+
M %�ا�	��: ا���ف ا���ا�
	� ا�*�
' د�; إداري و���� آNء �=% 

  
 +U�
_&��ت د1@ -���� و����D وذات ��دة ����� D,� ا�.
�� +U	�U&ة ا�.

ا���ارد ا��!���، *�������8 (ا�&ا_���+ وأ�,�ب ا��7��F ا�'�ر���+ 
 ا�2	�ر، ا��1��W وا�8!�، ا�������ت، ا��L*��ات، ا���Nت، ا��!����ت،

IDإدارة ا����(  
  136 604  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  -      :��� ا��
 

  
 T�1 o��*'�W^ و����%� و*8	�X و*��E@ و*�
1�D T,� -��ل  ��Dوا���.ا bى ا���ا���#�

bU��8ا� T�1 @U�Rو ���Dو  
:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    901 18  
�
�  605    :��� ا��

  
�D��2ا �ق دا_�#*Zوا C�#8ا�� .�.�*  

:2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 
    255 10  

�
� -    :��� ا��

  
�Rة ��1�� *&ار 1�D T,� ��& و���1�8 و��,�#� 

  وذات ���رات ����8 �����8
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    703 12  
�
�  -    :��� ا��

  
�8Rات 
��p �1� �,#�8 �&���1 إ�Vر *U$� I��:8@ و

+�	qا��� ��6ا9 �%����� ����-  
  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

    038 1  
�
� -    :��� ا��

  
 +��Uوا�.ا +�
�$�� وأ�+ ��q	I ا����� وا��8&و

��ت ا���د�� وا�������ت�  وا����
  15 031  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  -      :��� ا��
  

Zت وا�����������8 ا���* I- رات��Qت *�اآ\ ا��Z�F*
 T���اآ�� د�E�R ا2و����ت ا���Zا*�%�� و*&ر �1 �-�8

  �WRع ا��12ل
  2 147  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  -      :��� ا��
  

  D	�ذ �,#+ إ�T �%�� ا�����
  439  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
� -      :��� ا��

  
 I8ل و����- I�*&C�R دا_
��ه. و�IWN آ� �%�Zت 

 ��� آ��Qة ا����ض ��'�Wا�
-2012ا��
�ا�
� ا������� 

2013:  364 1  
�
�  -  :��� ا��

  
�	� أ���� * C�E,ر�� ا���E*

��+ ا��&�� ا���م �+ ��� �����
  ا*'�ذ �Rارا*)

-2012ا��
�ا�
� ا������� 
2013:  364 1  

�
� -  :��� ا��

  
 bو�&��ي ا���ا� �������ت *r� �M��� ���Q� �����Eدارة ا����

  �&ول ا�012ء Z*'�ذ ا��Eاراتوا
  2 321  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
�  1 741      :��� ا��
  

 S��E*�pا��� I- ا����� �W!Dأ �Oأ  
  299  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
� -      :��� ا��

 

  
L� �1�R*��ات �&�&ة و�� ��*�^ 
�� �+ ��ا-�1����Z �M��� Cت 

  ا�&ول ا�012ء
  811  :2013-�������2012 ا��
�ا�
� ا

�
�  -      :��� ا��
  

TDاه� ا2د��#� I- &�&%ا=داري ا� T8ا��� K����
�Eء *  
  7 020  :2013-2012ا��
�ا�
� ا������� 

�
� -      :��� ا��

 

  
 �
 210 298  :ا������� ����ف ا���'�����ع ا��
�ا�


� �� ا���ف ا���'��  2 346  :����ع ��� ا��
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1-�
  7 503: ا�
� ا������� �&4 ا���23 0�1 ا��
�ا�
� ا������� ��� ه� .
� �#�, + *(��ي ا��
2-�
�
� B�C إذا آ�ن ا��&�9
� !��ا ���
� و�< =>� ا;��9ق ا���7دل ����� ����6ان ا������� :  ��� ا���
� (=>�ن ا;��9ق �FهE آD��9ق ����H* >�= ،��!�&ر'�ت ا������ ��Cوو

  ) 0��Oم ا+���Mد ا�(� �.�اض ا��6���2 وا��
�ا�
�ا���6ان ا������ إ�

3-�
�
� ��ارد ��Sوع �Rول أ��1ل ا���   =T�S رM< ��� ا��
4-"<7* + �
�
� B�C، ��� ا����9
� ا��ول ا��H1ء !��9 ���1، و�
" ا���6ان ا�* �  . ا���23 ا�����7M ا��
   

 


� �����7 ���503 � (647 430  :2013-����2012ع ا��
�ا�
� ا������� � (  
�
  144 347    :����ع ��� ا����

 

 

ثالث[  ]لييل ذكل امللحق ا
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سمرب  ية يف هناية د يات جدول أعامل ا يذ تو يوضع  من لتص  2011تنف

ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

؛ CDIP/6/3و ؛CDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2 و

تان   ؛CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/2و

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
2007 . 

ية  تعاون حول ا رشوع تعزيز ا ية  تو هذه ا مللكتصدى  لل ص ل مي
ية وبدلان  نوب من بدلان ان ية فامي بني بدلان ا مالفكرية وا جل لتمن

رشوع . (أقل منوا ملا
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 : الوارد يف

 ).CDIP/7/6ثالويقة 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
ثالويقة ( نعىل األشطة
CDIP/2/4( 

شطة تمتزي أن جيب بو نأ  جمال يف يالو
ساعدة ية ملا  أهنا ومهنا مزيات بعدة لتقنا

ية حنو موهجة  الطلب عىل وقامئة لتمنا
بار بعني تأخذ ويه وشفافة  األولوايت عتالا

ياجات بدلان اخلاصة حتوالا ية لاب نا ما  ل
بدلان  اخلصوص وجه عىل منوا األقل لوا

ية مسـتوايت خمتلف عن فضال  املدركة لتمنا
بغي األعضاء، ادلول يف  ناألشطة إدراج ينو
ية أطر يف تكامل منز  هذا ويف . الربامج سـال

 برامج تصممي يكون أن ينبغي الصدد،
ساعدة ية ملا يات لتقنا يات تسلميها لوآ  معلو

 .بدل بلك خاصة تقيميها

1. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الواثئق 
 CDIP/8/2 و
 

؛ CDIP/1/3الواثئق 
؛ CDIP/2/INF/2و
 CDIP/2/2و

نذ بداية يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص نةل تصدى ،2009 سـ  لها ي و
شد املوارد ألغراض ): DA_02_01(رشوع ملا حمؤمتر 

ية  تمكل هذا ). CDIP/3/INF/2ثالوارد يف الويقة (لتمنا سـوا
تابعة . 2010رشوع يف نومفرب ملا تلفة  شطة  ملوأدرجت أ خم ن

ية للفرتتني  رشوعات يف ويقة الربانمج واملزيا نا ث  2011-2010مل
 .2013-2012و

نة  رشوع معروض عىل ا هذا ا يمي  للجومثة تقرير  مل ل ية تق ملعنا
ية  يه يف ادلورة احلا نظر  ية الفكرية  ية وا لاب ت فمن لمللك لت

)CDIP/9/...( 

تو شة ا نا لمتت  ق مت الاتفاق ، وصيةم
 نعىل األشطة 

تان  (  CDIP/2/4ثيقالو
 )CDIP/3/INF/2و

ية مساعدة تقدمي بو فإضا  خالل من يللو
شاء املاحنني تربعات  أو نائامتية صناديق نوإ

بو داخل للتربعات أخرى صناديق  لفائدة يالو
بدلان  مع اخلصوص، وجه عىل منوا األقل لا

مترار  يللمتو كربى يةوأول إعطاء يف سـالا
يا يف ناألشطة  داخل من املوارد بفضل يقأفر

ية خارج ومن  جماالت، بعدة للهنوض ناملزيا
تجاري القانوين نالاتفاع مهنا ثقايف لوا ل وا

تصادي ية قوالا بدلان يف الفكرية مللكاب  لا
 .املذكورة

2. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و
 

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/3و

ي ية  تو قا ص توبر ل ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  كد ا لتمن م لتنف
2007. 

ية املربانمج وثويف ويقة ال بلغ ،2012/2013للفرتة نزيا مجموع ي 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
 نعىل األشطة 

 )CDIP/2/4ثالويقة  (

 برشية وموارد أموال من خيصص ما زايدة
ساعدة لربامج ية ملا بو يف لتقنا  للهنوض يالو
ية ثقافة مهنا أمور، جبمةل  الفكرية مللكا

3. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

يون 137.9 اإلمنايئلإلنفاق املوارد اخملصصة  يفرنك سورسي مل 
ية( رشوعات جدول أعامل ا ناء  مناب لتت م ث ثل هذا ). سـ زايدة ميو

ية يف اإلنفاق اإلمنايئ م  2010/2011يف الفرتة % 19.4ن لإجام
ية% 21.3إىل   .ليف الفرتة احلا

بلغ إجاميل  يص  موابإلضافة إىل ذكل، متت املوافقة عىل  ختص
رشوعات جدول 6.4قدره  يذ  م ماليني فرنك سورسي  لتنفي

ية يف الفرتة  يرىج الاطالع عىل  (2012/2013لتمنأعامل ا
ية للفرتة 8اجلدول  ن من ويقة الربانمج واملزيا  ).2012/2013ث

بة إل توايت لنسـأما اب تلف ا ية الفكرية يف  سـدراج ا ملخم مللك
شطة  يذ طائفة عريضة من الربامج واأل يجري  ية،  ناألاكد نفمي تف

هذا الغرض، وال يصا  لاملعدة  بو خص ية الو يسـامي يف إطار أاكد . مي
تان يف هذا اجملال هام  بادراتن ا هموا يات اجلديدة يف "ململ مياألاكد

ية رشوع " ( الفكريةمللكجمال ا  الوارد يف DA_10_01ملا
ية يف ) CDIP/3/INF/2ثالويقة  لتمنودمج جدول أعامل ا

تفع هبا العديد من  تعلمي عن بعد اليت  بو  ينبرامج الو لل ي
ية سات األاكد مياملؤ  .س

يد مع للتمنية املوهجة تأ كا ية إدراج عىل ل  مللكا
توايت خمتلف يف الفكرية ية ملسـا  لتعلميا
هور اهامتم وحفز ية مجلا  .الفكرية مللكاب

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3 الواثئق
؛ CDIP/5/5؛ وCDIP/2/3و
 CDIP/3/INF/2و

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
تصدى،2007 رشوع ي و ها  م  ية الفكرية و"ل توسـمي مللكا

تجات  ية األعامل تطوير لملنا نا بدلان ا ميف ا ل بدلان ول األقل لا
رشوع (."منوا  ث الوارد يف الويقةDA_04_10_01ملا

CDIP/5/5( 
رشاكت الصغرية  نرص ا ية أيضا  تو يذ هذه ا هم يف  لو ع ص ل نف تس ي

رشوع  توسطة يف ا ملوا  .DA_10_05مل
رشوع  ية يف ا ناعات اإلبدا نرص ا يذها  هم يف  ملكام  ع لص ع نف تس ي

DA_10_04. 
يات  تطوير اسرتا بو  يجإطار معل الو ل ية تي تاكر يف جمال طنو بلال

ية الفكرية  مللكا
سمرب  نت ، 2011ييف د تصممي اشد رشوعا  بو  للو مي

ية الفكرية، إلشاء إطار  ية  ية إمنا يات و ناسرتا ئ ن للملكيج ط ت

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
 نعىل األشطة 

، CDIP/2/4 تانثيقالو (
 )CDIP/5/5و

يد تأ كا ياجات عىل خاص بشلك ل  حتا
رشاكت توسطة الصغرية لا سات ملوا  سواملؤ

 العلمي لبحثا جمال يف تعمل اليت
ناعات ية، لصوا ثقا فا ساعدة ل  ادلول مو
 وضع عىل مهنا، بطلب األعضاء،

يات ية تيجالاسرتا بة طنالو نا سـا  جمال يف مل
ية  .الفكرية مللكا

4. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

يات  بدلان يف إعداد اسرتا ساعدة لك ا ميي لكي  يجمفا ل تمل ه
تاكر  ية الفكرية والا ية  بو للملكن مبارشة بصورة وتدمع تراعي ط

ية،  ياجاهتا وأولوايهتا اإلمنا ئا بار حت الظروف عتوتضع يف الا
تص إطار مرشوع تويربط . ادية اخلاصة بلك مهناقواألهداف الا

رشوع  ية الفكرية بصالت قوية اب يات ا ملاسرتا مللك تيج
DA_10_05 ية، مصدق ية  معل، اذلي هيدف إىل وضع  مهنج

ية  ية بعملعلهيا  تطال عا تارة، سـ تخدام خميف بدلان  مجموعة سـاب
ية رشوع إطار . لعملمن األدوات ا سرتشد  موسوف  ي

ية ال يات ا مللكاسرتا يجرى خالل الفرتة تيج سـفكرية، اذلي 
ناجت2012-2013 تجرييب ا بحث ا بقة وا ية ا ل، اب ل ل ملط  عن نيملهنج

رشوعات  ية ملا تطال عالا يةسـ ستتوىل إعداد تقرير إطار و. طنالو
تة أفرقة  ية الفكرية مجموعة مكونة من  يات ا سـاسرتا مللكيج ت

تصاد  ية ابرزين يف جمايل الا تألف من خرباء  قخرباء عامةل  من تت
شارون من و هم  تلف أحناء العامل، و ية الفكرية من  تا مسخم مع مللك

ية دوية لنظامت حكو م ئة ،م تجارة، وا ناعة وا بي يف جماالت ا ل للص
ية،  ية الر تعلمي والعلوم، والزراعة وا ثقافة، وا يفوالطاقة، وا من ل لتل

متع لك فريق خرباء عامل ويعمل . والصحة العامة جيوسوف 
تدى إلكرت تاج مناذج منأيضا عن بعد عرب  نوين عىل اإلنرتنت، إل

نة ية ا تصادية ا ناول جماالهتم الا يتقرير اذلي  للك ي ملعلل ق وسوف  .ت
نجزه  ييل اذلي  ناجت، مع العمل ا ستيكون تقرير اإلطار ا تمك لل
ية الفكرية،  ية  ية و تعلق بإعداد اسرتا بو فامي  للملكالو ن يج ي طي ت

بو عرب بوابة اإلنرتنت،متاحا لدلول األعضا  يء يف الو
يذ  ياهما  ند  رشوعات  تاجئ هذه ا بو  تخدم الو نفو تق ع ن ي بسـ مل ست

ية لدلول األعضاء ساعدة ا نخدمات ا  .لتقمل
؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الواثئق 

 CDIP/8/2و
 

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/2و
 

نذ بداية يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص نةل تصدى ،2009 سـ  لها ي و
شأن  ية  برشوع جدول أعامل ا لتمن ساعدة "م ياانت  للمقاعدة  ب

ية الفكرية  ية يف جمال ا مللكا رشوع )" (IP-TAD(لتقن ملا
DA_05_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/3/INF/2 تاح مل وا
تايل  .)>en/tad/int.wipo.www://http/<: لعىل املوقع ا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
تان ( نعىل األشطة ثيقالو
CDIP/2/4 

 )CDIP/3/INF/2و
 

بو عىل  حول عامة معلومات تنرش أن يالو
شطة لك ساعدة نأ ية ملا ها ىلع لتقنا  قعمو

 من بطلب تقدم، أن وعلهيا اإللكرتوين
يل األعضاء، ادلول شطة عن صتفا  حمددة نأ
أو)األعضاءادلول(العضو ادلوةل مبوافقة

5. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ية ومثة تقري نة ا رشوع معروض عىل ا هذا ا يمي  نر  ملعللج مل ل تق
ية  يه يف ادلورة احلا نظر  ية الفكرية  ية وا لاب ت فمن لمللك لت

)CDIP/9/...( 

هات يدة األخرى جلا شاط من ملسـتفا  .لنا

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/3و

نذ اع يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص توبر ل ية يف أ كامتد جدول أعامل ا لتمن
2007. 

بو، 2012 فرباير 1أصدر املدير العام يف  يات الو ي مدونة أخال ق
ند إىل  توى  يعة ا ية ر بادئ أخال تويه ويقة قمي و ف ق سم سـ تث مل

يقات من جملس موظفي  بت فهيا  تعلالقمي، وذكل بعد فرتة  ُطل
بو ولك املوظفني تب . يالو مكوابإلضافة إىل ذكل، أصدر 

نظام اإلبالغ عن ا ياسة امحلاية  رشوعا  يات  بألخال لسـ م ق
ومن املزمع أن جيرى . اخملالفات ليك يعلق علهيا لك املوظفني

يات والزناهة للك املوظفني  قتدريب شامل وإلزايم عىل األخال
 ."2012يف 

يال  يق ادلاخيل والرقابة د تد بة ا يقات  سم ا لوأصدر  ل شع قق بتحق ل
ساعدة عىل ضامن ا للميق  يق وجودهتا، للتحق لتحقساق أعامل ا ت

يق ياسة عامة  رشوع  للتحقوأعد  سـ ية العامة . م مجلعوقامت ا
يق،  سائل ا تعلق  ية فامي  ثاق الرقابة ادلا لتحقتدعمي  مبم ي خل ي ب

يقات تقارير يف ا رسية وإعداد ا لتحقمعززا بذكل ا ل  .ل
شاريني اليت عرضت عىل ادلورة  ستوحدثت قامئة اخلرباء الا ُ

نة وأد ثة  ثا للجا ل رشوع ل ياانت "مرجت يف  لمساعدة لبقاعدة 
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكا -IP-TAD) "(DA-05 (لتقن

تايل). 01 شورة عىل املوقع ا لوهذه القامئة  : من
>/en/roc/int.wipo.www://http<. 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
 نعىل األشطة

 )CDIP/2/4 ةثالويق(
نفذ جزءا من  توالويقة اليت  ث

ية تو صا  CDIP/3/2ثالويقة : ل
شاريني(  )ستقامئة اخلرباء الا

شاريني بو وخرباهئا الا تعىل موظفي الو  سي
مترار  ية الا ساعدة ا سـالعاملني يف جمال ا ن لتقمل

ساءةل بإيالء  ية  ياد والقا للميف الزتام ا بل حل
نة القامئة ية خاصة ملدونة أخالق ا هأ  ملمه
نب ما قد حيدث من تضارب يف  جتو

بو إعداد الحئة . املصاحل تعني عىل الو يو ي
شاريني دلهيا يف جمال  ستابخلرباء الا

تعريف هبم دلى ادلول  ية وا ساعدة ا لا ن لتقمل
 .األعضاء

6. 

؛ CDIP/4/2؛ وCDIP/3/5الواثئق 
؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/6/2و
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3الواثئق 
 CDIP/3/4؛ وCDIP/2/3و

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
تصدى ،2007 شأن ي و ية  رشوع جدول أعامل ا بها  لتمن م ل

سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " (مللك ملا
DA_7_23_32_01 ث الوارد يف الويقة

CDIP/4/4/REV.( 
 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
  نعىل األشطة

تان (   CDIP/2/4ثيقالو
 )CDIP/4/4و

يع  شأهنا من تدابري اختاذ عىل لتشجا
بدلان مساعدة تصدي عىل لا  للمامرسات لا
ية نا فا سة مل فنا رشوعة للم  مد خالل من ملا
بدلان ية لا نا ما بدلان سـامي وال ل  منوا األقل لا

ساعدة ية ملاب  فهم لتحقيق مهنا، بطلب لتقنا
تالمس ألوجه أفضل يةحقوقبنيلا مللكا

7. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ياسات الفكرية سة سـو نا فا  .مل
؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الواثئق 

 CDIP/8/2و
؛ CDIP/1/3الواثئق 

؛ CDIP/2/2و
 CDIP/2/INF/3و

نذ بداية  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص تصدى ،2009سـنة ل لها ي و
ها"مرشوع  تخصصة ود ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا معا مل ب  "لل

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_08_01ملا
CDIP/3/INF/2(. 

ية  نة ا رشوع معروض عىل ا هذا ا يمي  نومثة تقرير  ملعللج مل ل تق
ية  يه يف ادلورة احلا نظر  ية الفكرية  ية وا لاب ت فمن لمللك لت

)CDIP/9/...( 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
تان( نعىل األشطة  ثيقالو
CDIP/2/4 

 )CDIP/3/INF/2و

بة بو لمطا  معاهد مع اتفاقات بوضع يالو
بحث رشاكت لا  مساعدة هبدف صةاخلا لوا
ية املاكتب بدلان يف طنالو ية لا نا ما  سـامي وال ل
بدلان  منظامهتا عن فضال منوا، األقل لا
ية ية ودون قلمياإل ية قلمياإل ية ملعنا  مللكاب
نفاذ عىل الفكرية،  بياانت قواعد إىل لا

بحث ألغراض متخصصة  .الرباءات يف لا

8. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الواثئق 
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3قتان ثيالو
 CDIP/2/2و

ية  تو صا يذ قيد ل تصدى ،2009سـنة منذ بداية لتنفا لها ي و
ياانت "مرشوع  ية يف جمال ملطابقةبقاعدة  ياجات اإلمنا ئ الا حت

ية الفكرية رشوع )" (IP-DMD (مللكا  DA_09_01ملا
 .)CDIP/3/INF/2ثالوارد يف الويقة 

 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق  ، م
شطةو  نمت الاتفاق عىل األ
تان (  CDIP/2/4ثيقالو
 )CDIP/3/INF/2و
 

بة بو لمطا شاء يالو  بياانت قاعدة نبإ
يق  لتلبية األعضاء ادلول مع لتنسـاب
ياجات ية حتا  حقوق جمال يف احملددة لتمنا

ية تاحة ابملوارد الفكرية مللكا  من يوسع مما ملا
ها نطاق تعلقة جمبرا ساعدة ملا ية ملاب  لتقنا

ية هوة ردم إىل موالرا ية لا  .مقالر

9. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الواثئق 
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3الواثئق 
؛ CDIP/2/INF/1و
؛ CDIP/4/12؛ وCDIP/2/2و
 CDIP/3/INF/2؛ وCDIP5/5و
 

ية  تو صا يذ قيد ل ها تصدىت و،2009سـنة منذ بداية لتنفا ل 
يةمرشوعات من جدسـبعة   :  ويهلتمنول أعامل ا

ية إل"مرشوع رائد  .1 يات و نشاء أاكد مي طن
رشوع " (مللكية الفكريةيف جمال ادة جدي ملا

DA_10_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/3/INF/2.( 

ية .2 ية الفكرية اذل سات ا رشوع ملؤ كو مللكس : م
تجارية " تخدام املكوانت واحللول ا لا سـ

ية  ية  ية ا تحديث ا يفة  للملكا ن تملك ب تحل لل
ية الفكرية  سات ا تابعة ملؤ مللكالفكرية ا س ل

ية ية واإل ميالو قلن رش" (ط وع ملا
DA_10_02 ث الوارد يف الويقة

CDIP/3/INF/2.( 
رشوع  .3 تاكر ونقل "مو بية دمع الا نب

يا نولو جا يةلفائدةلتك سات الو ن املؤ "طس

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
تان( نعىل األشطة  ثيقالو
CDIP/2/4 

 )CDIP/3/INF/2و
 

 كفاءاهتا تطوير عىل األعضاء ادلول مساعدة
ية ية سسـاملؤ ية جمال يف طنالو  الفكرية مللكا
يهنا بىن تطوير يف امليض خالل من حتسو  لا
ية  جعل هبدف املرافق من وغريها لتحتا

سات ية سمؤ ية أكرث الفكرية مللكا  لفعا
ية حامية بني عادل بتوازن والهنوض  مللكا
تد .العامة واملصلحة الفكرية مت وجيب أن 

ية  ساعدة ا نهذه ا نظامت اليت لتقمل ملشمل ا لت
يدين دون  ية الفكرية عىل ا لصعتعىن اب مللك

ميي ميي واإل قلاإل  .قل

10. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_10_03ملا
CDIP/3/INF/2(. 

رشوع  .4 ية "مو سات احلكو متعزيز قدرة املؤ س
ية الفكرية  يني اب مللكوأحصاب املصلحة ا ملعن

يد ال ناعات لصععىل ا لصوطين إلدارة ا
سني  ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و حتاإلبدا ع

بيك بني نظامت اإلدارة لشـاألداء والربط ا م 
ية حلق املؤلف رشوع ( "عامجلا ملا

DA_10_04 ث الوارد يف الويقة
CDIP/3/INF/2(. 

رشوع  .5 سات "مو ستعزيز قدرات املؤ
ية الفكرية عىل  تخدمني يف جمال ا مللكوا ملسـ

يد ميي لصعلك من ا قل الوطين ودون اإل
ميي رشوع ( "قلواإل  الوارد DA_10_05ملا

 .)CDIP/3/INF/2ثيف الويقة 
ية الفكرية و"و .6 شأن ا مللكرشوع  ب توسـمي م

تجات  ية األعامل تطوير لملنا نا بدلان ا ميف ا ل ل
بدلان و رشوع ( "منوااألقل لا ملا

DA_04_10_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/5/5(. 

تعاون حو .7 لرشوع تعزيز ا ية الفكرية م مللكل ا
نوب من بدلان  ية فامي بني بدلان ا جلوا لتمن

ية وبدلان أقل منوا رشوع . (مان ملا
DA_1_10_11_13_19_25_32

 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_
؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 

 CDIP/8/2و
توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق

2007. 
بو، مبا فهييتصدىو ية العديد من برامج الو تو هذه ا ي  ص ل ا الربامج ل
بارش، و30 و18 و14 و9 و3 و1 شلك غري  ها  متصدى  بل ي

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( نعىل األشطة
CDIP/2/4(  

 كفاءاهتا تعزيز عىل األعضاء ادلول مساعدة
ية تاكر اإلبداع أعامل محلاية طنالو  بوالا

يد عىل والاخرتاع  تطوير ودمع احمليل لصعا
بىن ية لا العلومجماليفطنيةالو لتحتا

11. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ية رشوعات جدول أعامل ا لتمنعدد من   تصدىتاليت  م
تني  يتو  .10 و8صلل

ية أيضا  تو هذه ا تصدى  صو ل تعاون حول لي لرشوع تعزيز ا م
ية  نوب من بدلان ان ية فامي بني بدلان ا ية الفكرية وا ما جلمللك لتمن

رشوع. (وبدلان أقل منوا  ملا
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 : الوارد يف

 ).CDIP/7/6ثالويقة 

يا نولو جوا با ذكل اكن ّلكام لتك سـنا  ووفقا م
تصاص بو خال  .يالو

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
2007. 

يات دجمُأ ية يف صت تو مج لربانثويقيت التمنجدول أعامل ا
ية  وجيري . 2013-2012 وللفرتة 2011-2010 للفرتةنواملزيا

رشوع تنفيذ رشوع وهو  DA_33_38_41_01مل ا من م 
ية دمع أجل  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن لي

يةمعلية ا يمي لألشطة اإلمنا ئلرصد وا ن ثالوارد يف الويقة  (لتق
CDIP/4/8/Rev.(  2010سـنة لتقرير أداء الربانمج ويف ،

برية مقارنة  ية بدرجة  شأن جدول أعامل ا كسن اإلبالغ  من ب لتحت
يذ 2008/2009بتقرير  يل عن  تنف، ومت اإلبالغ اب لتفص

ية  يات جدول أعامل ا ية وتو منرشوعات جدول أعامل ا ص تمن لت ل م
 .يف لك برانمج

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة  (نعىل األشطةبصورة عامة 
CDIP/3/3( 

بارات إدماج يف امليض ية عتالا  يف ئاإلمنا
شطة بو نأ شاهتا يالو نا قو ية م  عاملوضو

ية، هاً وفقا لتقنوا تصا صال  .خ

12. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و
 

توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
2007. 

بو يفو نةيقدمت الو سا2011 سـ  تجابة م  ية ا رش سـعدهتا ا يع لت
شورة إىل هذه . لطلبات سلطات ادلول األعضاء ملوقدمت ا

رشيعات  رشوعات ا رشيعات القامئة أو  شأن ا بدلان  تا م لت ل ب ل
ياسة  يارات ا تاحة وا يارات ا ست اب تأ سـدلهيا، وا ت مل خل ن لسـ خ

رشيعات يذ هذه ا لتالعامة يف   .تنف
ية أيضا  تو هذه ا تصدى  صو ل تعاون حولي لرشوع تعزيز ا ل م

ية  نوب من بدلان ان ية فامي بني بدلان ا ية الفكرية وا ما جلمللك لتمن
رشوع. (وبدلان أقل منوا ملا

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية تقارير املر حلا الواثئق  (ل
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 )CDIP/8/2و
شة املزيد من ا نا قوجتري  نألشطة م

ياق الواثئق  ، CDIP/6/10سـيف 
 ).CDIP/8/5، وCDIP/7/3و

ساعدة تكون أن يتعني ية ملا رش يعا  اليت لت
بو، تقدهما ية خاص، بوجه يالو  الاجتاه ئإمنا

 مراعاة مع الطلب، حبسب ومدفوعة
ياجات األولوايت بدلان اخلاصة حتوالا  لاب

ية نا ما بدلان سـامي وال ل  وكذاً منوا األقل لا
تفاوتة تمنيةلا مسـتوايت  ادلول يف ملا
بغي األعضاء،  حمل ناألشطة تكون أن ينو

ية جداول ها منز تكام لال  .سـ

13. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 : الوارد يف
 ).CDIP/7/6ثالويقة 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
2007. 
ية وتقدم رش شورهتا ا بو  يع الو م تظام إىل التي ية ناب نا مبدلان ا ل ل

بدلان و شأناألقل لا ها، والالزتامات احلقوق تنفيذ بمنوا   لوإعام
هم  .هبا نوالاتفاع يتربس اتفاق يف املرونة مواطن فو

نة سة  للجوعرضت عىل ادلورة اخلا مواطن "بشأن  ثويقة م
تعدد األطراف  تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ماملرونة ا مل

رشيعي عىل ا يذها ا لتو ميي لصعيد الوطينتنف  "قلواإل
(CDIP/5/4) . سابعة نة يف دورهتا ا لكام ُعرض عىل ا للج

سة مواطن  توي عىل  ثاين من هذه الويقة اذلي  مخاجلزء ا حي ث ل
سادسة نة يف ادلورة ا لمرونة جديدة وافقت علهيا ا  .للج

تجارة كام  نظمة ا ية  تظام يف ادلورات ادلرا بو اب لسامه الو مل سـ ن ي ت
ي شأن ا ية  سـالعا ب تجارية، لمل ية حلقات العمليف ولاسة ا طن الو

يذ  شأن قضااي تربط  ية  تنفأو دون اإل ت ب بمي س بيتراتفاق قل
بدلان مواطن و ياسات العامة دلمع ا لاملرونة وا اتفاق تنفيذ يف لسـ

 .يتربس
سادسة  يه ادلول األعضاء يف ادلورة ا بقا ملا اتفقت  لو عل ط

ت بو صفحة عىل اإلنرتنت ختصص  رش الو لنة،  ي وفري سـتنللج
ية  تفاع مبواطن املرونة يف نظام ا تعلقة ابال مللكاملعلومات ا ن مل

ها  جتمعالفكرية، مبا يف ذكل املوارد اخلاصة مبواطن املرونة اليت 
ياانت  ية ادلوية، وقاعدة  نظامت احلكو بو وغريها من ا بالو ل مل مي

ية الفكرية  تعلقة مبواطن املرونة يف قوانني ا مللكشأن األحاكم ا مل ب
ية   .طنالو

)-ip/int.wipo.www://http
/flexibilities/agenda/en/development.( 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية  تقارير املر حلا الواثئق (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 .)CDIP/8/2و

شة املزيد من األ نا نوجتري  ق شطة م
ياق الواثئق   CDIP/5/4سـيف 

 CDIP/7/3 وCDIP/6/10و
 CDIP/8/5و

بو تضع بدلان بترصف يالو ية لا نا ما بدلان ل  لوا
 احلقوق تنفيذ بشأن مشورهتاً منوا األقل

ها، والالزتامات هم لوإعام  املرونة مواطن فو
 يف وذكل هبا، نوالاتفاع يتربس اتفاق يف

بو بني املربم الاتفاق إطار نظمة يالو  مو
تجارة ية لا  .ملالعا

14. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

نذ اعامتد جدو CDIP/1/3ثالويقة  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص توبر ل ية يف أ كل أعامل ا لتمن
2007. 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية تقارير املر حلا ئقالواث(ل

شطة تكون أن يتعني  القواعد وضع نأ
  :ييل كام واملعايري

15. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

توبر و بت 2007كيف أ ية العامةطل  يع من مجلعا هيئات مج 
بو توالقواعد و، مبا فهيا جلان وضع يالو يذ هذه ا صاملعايري،  ل ية تنف

ية ( يات ا تو ملتبقإضافة إىل ا ص بالغ عددها ل ية واحملددة 19لا ّ تو ص
شاركهتا وتضطلع ادلول األعضاء ).فوريالتنفيذ لل م من خالل 

ياتهذهيف  تو يذ هذه ا ص اللجان، بدور حامس يف ضامن  ل  .تنف
ية  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو مإرشاك ا ملم ل مل

 :وهجات نظرهاالاهامتم بو
نيف ية 19ُمنحت  2011 ةسـ  منظمة غري حكو  صفة مراقب م

شاركة يف مؤقت تجابة لطلهبا يف هذا الصدد، من أجل ا مل، ا سـ
بو يتلف جلان الو نظامتوإضافة إىل ذكل، حصلت . خم  ممخس 

يةلدوي ية عىل ومخس  ،مة غري حكو ية غري حكو منظامت و طنم
تفادت من هذه الفرصة  بو، وا سـصفة مراقب دامئ يف الو ي

بو ذات الصةلللمشاركة ئات الو ي يف اجامتعات   .هي
ية و سابقة أو ا مجلعوضعت ادلول األعضاء يف دورة اللجان ا ل

يه األعضاءالعامة جدول أعامل  قضااي ّحددت  وجقامئ عىل تو
شـهتا يف اللجان قنا  .مل

منو توايت ا تالف  لا مسـ شـ: خ نا قتعكس القضااي اليت جتري  ا هتم
نوعة وواسعة  يا يف اللجان مصاحل  تحا ها مل لاقرتحهتا بدلان 

تلفة جدا خمتوايت منو   .مسـ
يف واملزااي تاك يق بني ا تو لا ل سأةل يف : فل عدة ملطرحت هذه ا

بات  سـنا نةيف م  .للجا
ياد حلبدأ ا بة لألمانة معوما : م بدأ أسايس اب لنسـهذا   املوظفهيوم

يني دويني لبصفهتم موظفني مد  .ن

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 )CDIP/8/2و

يه عىل وقامئة لمشوية -  األعضاء؛ جتو
بار بعني تأخذ أن -  خمتلف عتالا

ية؛ مسـتوايت  لتمنا
بار بعني تأخذ نأ -  حتقيق عتالا

يف بني توازن تاك لا نافع؛ ل  ملوا
 طرافاأل مجيع مشاركة عىل قامئة -

بار بعني تأخذ حبيث  مصاحل عتالا
 يف األعضاء ادلول لك وأولوايت

بو  املصاحل أحصاب وآراء يالو
نظامت مضهنم ومن اآلخرين  ملا
ية نظامت لادلوية ماحلكو  غري ملوا
ية متدة؛ ماحلكو  ملعا

ياد ملبدأ ممتثةل -  به تلزتم اذلي حلا
بو أمانة  .يالو

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2؛ وCDIP/6/3و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

نذ اعامتد جدول  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص توبر ل ية يف أ كأعامل ا لتمن
رشوع يتصدى  و،2007 مها  ية الفكرية واملكل العام"ل " مللكا

رشوع ( ثالوارد يف الويقة : DA_16_20_01ملا
CDIP/4/3 REV( 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق ، ومت الاتفاق م
نشأن األ ثالويقة ( شطةب

CDIP/4/3 REV( 

بار بعني العام املكل حامية أخذ  عند عتالا
بو سـياق يف واملعايري القواعد وضع  يالو

تعمق نافع العواقب حتليل يف لوا ناجتة ملوا  لا
توح غزير عام مكل عن  .مفو

16. 



WO/GA/41/12 

Appendix III 
10 
 

 

ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

نذ ا CDIP/1/3ثالويقة  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص توبر ل ية يف أ كعامتد جدول أعامل ا لتمن
2007. 

تان تسامه و تعلقة ابلرباءات يف "بشأن ثيقالو ملمواطن املرونة ا
رشيعي عىل  يذها ا تعدد األطراف و لتاإلطار القانوين  نف تم

ميي يد الوطين واإل قلا ثاين ("لصع تان ) (لاجلزءان األول وا ثيقالو
CDIP/5/4و ،CDIP/7/3(ية تو هذه ا تصدي  ص يف ا ل  .لل

ياق ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق  م
تقرير املرحيل الواثئق  (لا
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3، 

 )CDIP/8/2و
شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م

ياق الواثئق  ، CDIP/5/4سـيف 
 ،CDIP/6/10و
 CDIP/8/5 و،CDIP/7/3و

بو تأخذ أن ينبغي  يف حسـباهنا، يف يالو
شطهتا  واملعايري، القواعد وضع فهيا ومبا نأ

ية اتفاقات يف املرونة بجوان  الفكرية مللكا
بدلان هتم اليت تكل سـامي وال لادلوية ية لا نا ما  ل

بدلان  ً.منوا األقل لوا

17. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

يذ CDIP/1/3ثالويقة  يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر  ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن م
2007. 

ية ا نة احلكو مواتفقت ا رشة اليت للج تاسعة  عدلوية يف دورهتا ا ل ل
بو يف 2011لعقدت يف يويو  ية العامة للو ية  ي عىل تو للجمع ص

ية ادلوية إىل الفرتة 2011سبمترب  نة احلكو تد والية ا ل بأن  للج ممت
2012-2013. 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير املرحيل  الواثئق (لا
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 )CDIP/8/2و

نة حث ية للجا  اإلرساع عىل لادلوية ماحلكو
ية املوارد حامية بشأن مسارها يف  ثالورا

يدية واملعارف  غري من والفوللكور، لتقلا
 صك وضع نإماكية فهيا مبا نتاجئ بأي إخالل
 .أكرث أو واحد دويل

18. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2؛ وCDIP/6/3و

؛ CDIP/1/3لواثئق ا
؛ CDIP/3/4و
 CDIP/3/4 Addو

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر  ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن م
تصدى ،2007 رشوعات ي و سة  مها  مخ من جدول أعامل ل
ية  :، يهلتمنا

يا "مرشوع  .1 نولو ية الفكرية و جا تك مللك
نفاذ  املعلومات والاتصاالت ية وا هوة الر لوا مق ل

 DA_19_24_27_01 ملارشوع" (إىل املعرفة
 )CDIP/4/5 REVثالوارد يف الويقة 

رشوع  .2 تحداث"مو نفاذ إىل سـا لل أدوات 
تعلقة ابلرباءات رشوع(" ملاملعلومات ا  ملا

DA_19_30_31  ثالوارد يف الويقة
CDIP/4/6( 

رشوع  .3 تعامل "مو سـتكوين الكفاءات يف ا
ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة جملاالت  لتقن

ية حمددة جنولو ية  تك تحدايت إمنا ئحال  ل
رشوع " (حمددة : DA_30_31_01ملا

 )CDIP/5/6 REVثالوارد يف الويقة 
رشوع  .4 يا"مو نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك " لمللك

رشوع ( : DA_19_25_26_28_01ملا
 )CDIP/6/4ثالوارد يف الويقة 

ية  .5 ية الفكرية وا تعاون حول ا منتعزيز ا لتل مللك
ية  نوب من بدلان ان مفامي بني بدلان ا جل

رشوع . (وبدلان أقل منوا ملا
DA_1_10_11_13_19_25_32

 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
 الواثئق( نعىل األشطة

CDIP/4/5 REV ،
 )CDIP/6/4، وCDIP/4/6و
 

رشوع شات يف لا قنا  العمل، كيفية حول م
تصاص مضن بو، خا  يف امليض عىل يالو

بدلان نفاذ تسهيل ية لا نا ما بدلان ل  واألقل لوا
يا املعرفة ىلإً منوا نولو جوا  للهنوض لتك

شاط تاكري اإلبداعي لناب  تكل وتعزيز بوالا
نجزة ناألشطة بو إطار يف ملا  .يالو

19. 

تان   ؛CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3لواثئق ا
 CDIP/3/4؛ وCDIP/3/3و

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  تصدى 2010م مرشوع  لهاي، و
ية الفكرية واملكل الع" رشوع " (اممللكا  DA_16_20_01ملا

 .)CDIP/4/3 REVثالوارد يف الويقة 

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (نعىل األشطة 

CDIP/4/3 REV( 

شطة الهنوض  واملعايري القواعد وضع نبأ
ية تاملربطة  عام ملكل وادلامعة الفكرية مللكاب

بو، يف األعضاء ادلول يف متني  يف مبا يالو
ية مبادئ إعداد نإماكية ذكل  بإماكهنا جهيتو
متةاألعضاءادلول تساعد أن ابملوضوعملها

20. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 العام املكل إىل آلت اليت املواد حتديد عىل
 .نالقانوية ألنظمهتا وفقا

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

يذ CDIP/1/3 ثالويقة يد ا ية  تو نفا لتق ص توبمنذ اعامتد جدو ل ية يف أ كل أعامل ا ر لتمن
2007. 

 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية  تقارير املر حلا الواثئق (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 )CDIP/8/2و

بو ُجتري ية غري مشاورات يالو  تكون مسر
توازنة، مفتوحة با، يكون ما حسب مو ًنا سـ  م

رشوع قبل شطة أي يف لا  بشأن جديدة نأ
 مسارات ابعامتد واملعايري، القواعد وضع

يع اءاألعض من مدفوعة  مشاركة تشجو
بدلان سـامي وال األعضاء ادلول من اخلرباء  لا
ية نا ما بدلان ل  ً.منوا األقل لوا

21. 

تاح تان  ةمغري  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و
 

ية بعدما يمت الاتفاق س تو يذ ا صبدأ  ل نف  .ن األشطةعىلتي
 
شة متو نا قت  بو يف م سامهة الو شأن  يتقرير  م ية ب ئاألهداف اإلمنا

ية نة)CDIP/5/3ثويقة ال (لفلأل سة  للج يف ادلورة اخلا وقد ، م
ية  ية لأل شأن األهداف اإلمنا ئت صفحة عىل اإلنرتنت  لفأ ئش ب ن

بو نة ويقة متت . يوالو نة  ثا ناء ادلورة ا شت أ ثونو للج ل ث مق
ية  بو يف إجناز األهداف اإلمنا سامهة الو شأن تقدير  ئمراجعهتا  ي م ب

ية   ).CDIP/8/4(لفلأل

ية، ومت تو شة ا نا صمتت  ل ق  الاتفاق م
ثالويقة (ن األشطة بصورة عامة عىل

CDIP/3/3( 
شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م

ياق  ، CDIP/5/3الواثئق (سـيف 
، CDIP/6/10و
 )CDIP/8/4و

شأن وضع  بو  شطة الو ببغي أن تكون أ ي ن ني
ية  ئالقواعد واملعايري دامعة لألهداف اإلمنا

تحدة، مبا فهي نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ملا ا ممل
ية  .لفاألهداف الواردة يف إعالن األ

ها  ناول يف واثئق  بو أن  معلبغي ألمانة الو ت تن ي ي
شطة وضع القواعد واملعايري ما  تعلقة بأ نا مل

يل  تايل ذكرها عىل  سبناسب من القضااي ا ل ي
يه من ادلول األعضاء ودون  تو ثال،  جا ب مل

تاجئ مداوالهتا احلفاظ عىل ) أ: (بنإخالل 
ية مللكيذ قواعد ا توى تنف ملسـ الفكرية عىل ا

ية ) ب(الوطين  مللكوأوجه الصةل بني ا
نا فالفكرية وا يا ) ج(سة مل نولو جونقل ا لتك

ية الفكرية تاملربط وما ميكن توافره ) د(مللك اب
ناءات  سـتثمن جوانب املرونة والا

يدات لدلول األعضاء  نوإماكية ) ه(لتقيوا
ية  نا بدلان ا مإضافة أحاكم خاصة اب ل ل

بدلان األقل  ً. منوالوا

22. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الواثئق 
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  تصدى 2010م رشوع ي، و مها  ل
سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " (مللك ملا

DA_7_23_32_01ث الوارد يف الويقةCDIP/4/4 

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (ن األشطة عىل

CDIP/4/4 REV( 

نظر بل أفضل يف لا  مبامرسات للهنوض لسـا
يص ية جمال يف خالرت  يعزز مبا الفكرية مللكا
ية القدرات نا سـا فت  الهنوض هبدف سـامي وال ل

23. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

REV(. شاط تاكري اإلبداعي لناب  ونقل بوالا
يا نولو جا بدلان إىل لتك متة، لا  سـامي وال ملها

بدلان ية لا نا ما بدلان ل ها منوا األقل لوا  يف تعمميو
بدلان تكل  .لا

تان  ؛ CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق رشوع ي و مها  ل
هوة " يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا ج تك مللك

نفاذ إىل املعرفة ية وا لالر رشوع " (مق ملا
DA_19_24_27_01 : ثالوارد يف الويقةCDIP/4/5 

REV(. 

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىل

CDIP/4/5 REV( 

بة بو، لمطا يع واليهتا، إطار يف يالو سـتو  ب
ها نطاق طشا هوة لردم ّاملوجه ن ّا ية ل  مقالر
يا ًمتا  بشأن العاملي القمة مؤمتر مقررات مع شـ
ية مراعاة مع املعلومات جممتع  صندوق مهأ

تضامن  .الرمقي لا

24. 

تان  CDIP/8/2 ثالويقة ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

سمرب  نذ د يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف ها 2010لتق تصدى  ل، و ي
 :مرشوعان

يا" .1 نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك " لمللك
رشوع (  DA_19_25_26_28_01ملا

 )CDIP/6/4ثالوارد يف الويقة 
ية الفك .2 تعاون حول ا مللكتعزيز ا ية ل لتمنرية وا

ية  نوب من بدلان ان مفامي بني بدلان ا جل
رشوع . (وبدلان أقل منوا ملا

DA_1_10_11_13_19_25_32
 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_

ية  تو شة ا نا صمتت  ل ق ومت الاتفاق م
ثالويقة (نعىل األشطة 
CDIP/6/4( 

شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م
ياق الواثئق   CDIP/6/10سـيف 

 CDIP/8/5 وCDIP/7/3و

شاف ياسات سـتكا بادرات لسـا  تاملربطة ملوا
ية  نقل لتشجيع والرضورية الفكرية مللكاب

يا نولو جا بدلان لفائدة نورشها لتك ية لا نا ما  ل
تدابري واختاذ بدلان لمتكني املالمئة لا  لا

 تتيحها اليت املرونة جوانب فهم من املذكورة
ية لادلوية الاتفاقات تفاد ومن هبا ملعنا  ةسـالا

با يكون ما حسب قدر، بأكرب مهنا سـنا  .م

25. 

تان   ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

سمرب  نذ د يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف ها 2010لتق تصدى  ل، و ي
يا"مرشوع  نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك رشوع " (لمللك ملا

DA_19_25_26_28_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/6/4(. 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق ، ومت الاتفاق م
ثالويقة (نىل األشطة ع

CDIP/6/4(. 

بدلان سـامي وال األعضاء ادلول ّحث  لا
تقدمة، سات تشجيع عىل ملا بحث سمؤ  لا

سات مع تعاوهنا تعزيز عىل دلهيا العلمي  سمؤ
بحث تطوير لا بدلان يف لوا ية لا نا ما بدلان ل  لوا
 توبادل اخلصوص وجه عىلً منوا األقل

 .معها املعلومات

26. 

تان  تان  CDIP/8/2 وCDIP/6/2ثيقالو ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
هوة " يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا ج تك مللك

نفاذ إىل املعرفة ية وا لالر  .)CDIP/4/5 REVثالويقة " (مق

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىل

CDIP/4/5 REV( 

تصةل اجلوانب تسهيل ية ملا  من الفكرية مللكاب
يا جنولو  للمنو حتقيقا والاتصال املعلومات تك

ية  يف نقاشات إجراء نإماكية بضامن لتمنوا
بة هيئة إطار سـنا بو، هيئات من م  يالو

27. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ية عىل والرتكزي تصةل اجلوانب مهأ ية ملا  مللكاب
يا من الفكرية جنولو  والاتصال املعلومات تك

ية يف دورهاو تصادية لتمنا ية قالا ثقا فوا . ل
باه وإيالء  األعضاء ادلول ملساعدة خاص نتا

يات تشخيص عىل ية تيجالاسرتا  لعملا
ية تاملربطة يا نلالتفاع الفكرية مللكاب جنولو  بتك

 تمنيهتا سبيل يف والاتصال املعلومات
تصادية ية قالا ية عوالاجامت ثقا فوا  .ل

تا CDIP/8/2ثالويقة  ؛ CDIP/1/3ن ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك رشوع " (لمللك ملا

DA_19_25_26_28_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/6/4(. 

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىل

CDIP/6/4( 

 سـامي وال عضاء،األ لدلول ميكن ما تدارس
بدلان تقدمة، لا ياسات من اعامتده ملا  لسـا

تدابري ية تاملربطة لوا  سبيل يف الفكرية مللكاب
يا نقل تعزيز نولو جا بدلان يف نورشها لتك  لا

ية نا ما  .ل

28. 

تاحة ية بعدما يمت الاتفاق س CDIP/1/3ثالويقة  مغري  تو يذ ا صبدأ  ل نف ية .ن األشطةعىلتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج شات إدراج . بعدت نا قا  نقل قضااي حول مل
يا نولو جا ية تاملربطة لتك  مضن الفكرية مللكاب

تصاصات ناطة خالا  هيئات بإحدى ملا
بو بة يالو نا سـا  .مل

29. 

تان  ؛ CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوعان  لهاي و
 :هام

تحداث "مرشوع .1 نفاذ إىل سـا لل أدوات 
تعلقة ابلرباءات رشوع(" ملاملعلومات ا  ملا

DA_19_30_31_01  ثالوارد يف الويقة
CDIP/4/6.( 

رشوع  .2 تعامل "مو سـتكوين الكفاءات يف ا
ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة جملاالت  لتقن

ية حمددة جنولو ية  تك تحدايت إمنا ئحال  ل
رشوع " (حمددة : DA_30_31_01ملا

 ).CDIP/5/6 REVثارد يف الويقة الو

ية، ومت الاتفاق تو شة ا نا صمتت  ل ق  م
 تانثيقالو(ن األشطة عىل

CDIP/4/6 ،
 )CDIP/5/6 REVو

بو ينبغي ية منظامت مع تتعاون أن يللو  محكو
نصح إلسداء أخرى لدوية ية، للبدلان لا نا ما  ل

بدلان فهيا مبا  طلهبا، عىل بناء منوا، األقل لا
نفاذ سـبل حول  ملعلوماتا إىل لا

ية نولو جا تعلقة لتك ية ملا ية الفكرية مللكاب  كيفو
 تولهيا اليت اجملاالت يف سـامي وال هبا، نالاتفاع

هة بة جلا ية الطلب حصا  .خاصة مهأ

30. 

تان تان ؛CDIP/6/2ثيقالو ؛ CDIP/1/3ثيقالو ناير نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى،2010لتق يةي و تو صهذه ا ل ل ية، ومت تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م  .31 األعضاء ادلول علهيا تتفق مبادرات اختاذ
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 :عان هاممرشو CDIP/3/4و CDIP/8/2و
تحداث"مرشوع  .1 نفاذ إىل سـا لل أدوات 

تعلقة ابلرباءات رشوع(" ملاملعلومات ا  ملا
DA_19_30_31_01  ثالوارد يف الويقة

CDIP/4/6.( 
رشوع  .2 تعامل "مو سـتكوين الكفاءات يف ا

ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة جملاالت  لتقن
ية حمددة جنولو ية  تك تحدايت إمنا ئحال  ل

رشوع " (حمددة : DA_30_31_01ملا
 ).CDIP/5/6 REVثالوارد يف الويقة 

ثالويقة  (ن األشطةعىلالاتفاق 
CDIP/4/6( 

هم يا نقل يف تسو نولو جا بدلان إىل لتك  لا
ية، نا ما يه ل جتو بو إىل الامتس ك  بتسهيل يالو

 يف الواردة لنيةلعا املعلومات إىل حمّسن نفاذ
 .الرباءات سـندات

تان  ؛ CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوعان  لهاي و
 :هام

سة" .1 نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ " مللك
رشوع (  الوارد DA_7_23_32_01ملا

 .)CDIP/4/4 REVثيف الويقة 
ت .2 ية لتعزيز ا ية الفكرية وا لتمنعاون حول ا مللك

ية  نوب من بدلان ان مفامي بني بدلان ا جل
رشوع . (وبدلان أقل منوا ملا

DA_1_10_11_13_19_25_32
 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (ن األشطة عىلالاتفاق 

CDIP/4/4 REV( 

بو يف الفرصة اتحةإ  تجاربلا لتبادل يالو
 حقوق بني الصةل أوجه حول واملعلومات

ية ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  .مل

32. 

تان   ؛CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

ناير  CDIP/1/3ثالويقة  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
ية دمع " تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن رصد لي

ية و شطة ا تقأ منت رشوع " (يميهالن  DA_33_38_41_01ملا
 .)CDIP/4/8 REVثالوارد يف الويقة 

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىلالاتفاق 

CDIP/4/8 REV( 

بة بو لمطا ية بتطوير يالو يمي مراجعة لآ  تقو
 جدوى لتقدير األساس، سـنوية انجعة،

شطهتا مجيع  ناألشطة ومهنا للتمنية املوهجة نأ
ساعدة بطةتاملر ية ملاب  املؤرشات ووضع لتقنا

يس  اكن حيث الغرض، لهذا اخلاصة يواملقا
با ذكل سـنا  .م

33. 

تاحة تان  مغري  ، CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/6/9و

رشوع  ية  تو هذه ا متصدى  ص ل تصاد غري "لي ية الفكرية والا قا مللك
رشوع " (الرمسي ث الوارد يف الويقة DA_34_01ملا

CDIP/8/3 REV.( 

شة  نا قمتت  ية يف م تو صهذه ا ل
تني  ثيقياق الو  CDIP/6/9سـ

 CDIP/8/3و

بة بو لمطا  يعوق ما حول دراسة بإجراء يالو
ية حامية تصادي القطاع يف الفكرية مللكا  قالا
يف دراسة ذكل يف مبا الرمسي، غري تاك لا  ل

34. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

نافع  ية محلاية امللموسة ملوا نظر الفكرية مللكا  لاب
 مساعدة بغية العمل، فرص خلق إىل خاصة

ية برامج تصممي عىل األعضاء ولادل  طنو
 .هامة

 ؛CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
تصدى ،2007 ية ا"مرشوع  لهاي و مللكرشوع حول ا لفكرية م

ية  ية ولتمنوا تصاديةعالاجامت رشوع " (قالا ملا
DA_35_37_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/5/7 REV.( 

 

شة  نا قمتت  ية يف هذه م تو صا ل
تقرير  لياق ا الواثئق (املرحيل سـ
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 .)CDIP/8/2و
ثالويقة (نومت الاتفاق عىل األشطة 

CDIP/5/7 REV( 

بة بو لمطا  جديدة، دراسات بإجراء يالو
 األثر لتقيمي األعضاء، ادلول من بطلب

تصا ثقايف والاجامتعي ديقالا تفاع لوا  نال
ية بنظام ادلول تكل  .الفكرية مللكا
 
 

35. 

نذ  CDIP/1/3ثالويقة  CDIP/8/2ثالويقة  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص سمربل تصدى ،2010 يد  لهاي و
توحة والامنذج القامئة عىل "مرشوع  تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ية الفكرية رشوع " (مللكا ثلويقة  الوارد يف اDA_36_01ملا
CDIP/6/6(. 

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (نالاتفاق عىل األشطة 

CDIP/6/6. 

تجارب تبادل رشوعات حول لا  ملا
تعاوية نا توحةل رشي اجملني مرشوع مثل ملفا  لبا

ية مناذج وكذا  .الفكرية مللكا
 

36. 

 ؛CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

يد CDIP/1/3ثالويقة  ية  تو قا ص توبر ل ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  ك ا لتمن م لتنف
تصدى . 2007 مللرشوع حول ا"مرشوع  لهايو كية الفكرية م

ية  ية ولتمنوا تصاديةعالاجامت رشوع " (قالا ملا
DA_35_37_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/5/7 REV.( 

 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير  الواثئق (املرحيل لا

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3، 
 .)CDIP/8/2و

ثالويقة (نومت الاتفاق عىل األشطة 
CDIP/5/7 REV( 

بو جيوز  حامية بشأن دراسات جتري أن يللو
ية يه بطلب الفكرية، مللكا  ادلول من جوتو

تأثري الصةل أوجه لتحديد األعضاء،  بني لوا
ية ية الفكرية مللكا  .لتمنوا

37. 

يد  CDIP/1/3ثالويقة  CDIP/8/2ثالويقة  ية  تو قا ص ناير ل نذ  يذ  يا م تصدى ،2010لتنف مرشوع  لهاي و
ية دمع " تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن رصد لي

ها ية و شطة ا تقيميأ منت رشوع " (لن  DA_33_38_41_01ملا
 .)CDIP/4/8 REVثالوارد يف الويقة 

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىلالاتفاق 

CDIP/4/8 REV( 

بو قدرة يزتعز  تقيمي معليات إجراء عىل يالو
ية شطة لوقع عموضو بو نأ ية عىل يالو  .لتمنا

38. 

تاحة تان  مغري  ، CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/6/8و

رشوع  ية  تو هذه ا متصدى  ص ل ية الفكرية وجهرة األدمغة"لي " مللكا
رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_39_40_01ملا

CDIP/7/4.( 

ية تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق  يف م
تني سـ  CDIP/6/8ثيقياق الو
 CDIP/7/4و

بة بو، لمطا ها حدود يف يالو تصا صا  خ
بدلان مبساعدة وهممهتا، ية لا نا ما  سـامي وال ل
بدلان ية، لا تعاون يقاألفر نظامت مع لاب  ملا
ية لادلوية  إجراء طريق عن بذكل، ملعنا

ياتوتقدمياألدمغةجهرة حول دراسات صتو

39. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ها عىل  .سأسا

تاحة يذ بعد، غ CDIP/1/3ثالويقة  مغري  شطة ا نة أ ناقش ا لتنفمل  ن للج يد ت ية  تو قري أن ا ص ل
يا يذ  معلا رشوع لتنف  DA_39_40_01مل وال سـامي يف إطار ا

 ).CDIP/7/4ثالوارد يف الويقة 

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت بو لمطا  واكالت مع تعاوهنا بتكثيف يالو
تحدة األمم ية مسائل بشأن ملا  الفكرية مللكا
 مهنا وابألخص األعضاء، ادلول لتوجه وفقا

تاد تحدة األمم وبرانمج نكاألو  للبيئة ملا
نظمة ية الصحة مو يويدو ملالعا نوا يوسكو ل نوا  ل
نظامت وسائر ية، لادلوية ملا  وجه وعىل ملعنا

تجارة منظمة اخلصوص ية لا  لتعزيز ملالعا
تعاون  تنفيذ يف القصوى للكفاءة حتقيقا لا
ية برامج  .لتمنا

40. 

ناير  CDIP/1/3ثالويقة  CDIP/8/2ثالويقة  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
ية دمع " تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن رصد لي

ها ية و شطة ا تقيميأ منت رشوع " (لن  DA_33_38_41_01ملا
 .)CDIP/4/8 REVثالوارد يف الويقة 

ية، ومت تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق  م
ثالويقة ( ن األشطةعىلالاتفاق 

CDIP/4/8.( 
شـهتا أيضا  نا قومتت  ياق م سـيف 

 CDIP/8/INF/1ثالويقة 

شطة جرد بو نأ ية يالو ساعدة لتقدمي لاحلا  ملا
ية تعاون جمال يف لتقنا ية لا  .لتمنوا

41. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

يذ ب CDIP/1/3ثالويقة  شطة ا نة أ ناقش ا لتنفمل  ن للج يد ت ية  تو قعد، غري أن ا ص ل
يا يذ  معلا  .لتنف

ية، حصلت 2011سـنة يف و نظامت دوية غري حكو ممخس  ، لم
ية ومخس  ية غري حكو منظامت و عىل صفة مراقب يف طنم

بو ية دوية، 68 إىل موعوهبذا يصل اجمل. يالو نظمة حكو ل  م م
لنظمة دوية  232و يةم ية غري  63و، مغري حكو طننظمة و م

ية نحت صفة مراقب مؤقت لعدد وإضافة إىل ذكل. محكو ُم، 
ية نظامت غري احلكو ممن ا للمشاركة يف جلان طلبت ذكل   اليتمل

تايليه معينة، و نحو ا لعىل ا  :ل
ية منظمة واحدة - ية اب نة ا شاركة يف ا من  ن للج لتللم ملع

ية الفكرية  .مللكوا
ية ابلرباءات - نة ادلامئة ا ننظمة واحدة يف ا ملعللج  .م
نظامت10و - نم  شاركة يف ا للج  ية ادلللم لوية مة احلكو

ية ية ابملوارد الورا ثا يديةملعن لتقل واملعارف ا

ية يف  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
تقرير املرحيل  لياق ا الواثئق (سـ

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 )CDIP/8/2و

تدابري تعزيز شاركة تضمن اليت لا  الواسعة ملا
شطة يف فئاته بلك املدين للمجمتع بو، نأ  يالو

نظامت بقبول تتعلق ليتا للمعايري وفقا  غري ملا
ية ية هذه جيعل مبا واعامتدها ماحلكو  قيد لقضا
مترار ادلرس  .سـاب

42. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 .والفوللكور
ية حبق املؤلف  6و - نة ادلامئة ا نشاركة يف ا للج ملعللم

 .واحلقوق اجملاورة
ية بقانون  - نة ادلامئة ا ننظمة واحدة يف ا ملعللج م

ية  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص ل
ية ياانت اجلغرا فوا  .لب

بو أيضا هجودبذو ية يف يلت الو نظامت غري احلكو ما إلرشاك ا مل
شط  .اهتنعدد من أ

تاحة يةس CDIP/1/3ثالويقة  مغري  تو يذ هذه ا صبدأ  ل نف ية بعد .ن األشطةعىل الاتفاق  بعدما يمتتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج نظر .ت بو دور حتسني كيفية يف لا يار يف يالو  ختا
رشاك ساعدة مرشوعات لمتويل ءلا  تاملربطة ملا
ية يذها الفكرية مللكاب  شفاف مسار يف تنفو
يه جتو شطة إخالل ودون األعضاء من ب  نبأ
بو  .اجلارية يالو

43. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الواثئق 
 CDIP/8/2و

يد  CDIP/1/3ثالويقة  ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا نة أ ناقش ا قمل  صنف ل ن للج لتت
يا يذ  معلا  .لتنف

ية يف  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
تقرير املرحيل  لياق ا الواثئق (سـ

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 )CDIP/8/2و

بو اكنت ّملا  يف متخصصة واكةل بطبيعهتا يالو
تحدة األمم منظومة يه تعمل ملا جتو  من ب

ساغ مفن فهيا، األعضاء ادلول  تعقد أن ملستا
شاورات أو الاجامتعات ية ملا  غري أو مسالر

ية شطة تعلقةملا مسالر  القواعد وضع نبأ
بو يف واملعايري تب ينظمها واليت يالو  ملكا
 يف األعضاء، ادلول طلب عىل بناء ادلويل
يري ًأساسا، جنيف تاح جمرايهتا تسـو  نفاب

ية  .األعضاء ادلول اكفة بإرشاك تسمح فوشفا
ويف حاةل عقد هذه الاجامتعات خارج 
جنيف، جيب إخطار ادلول األعضاء 

ن قبقا عرب  شارهتا حول مسـ ية وا توات ر سمس
 .مرشوع جدول األعامل والربانمج

44. 
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ية تقارير املر حلا ل
ية  جعالواثئق املر

يذ  لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

تاحة يد  CDIP/1/3ثالويقة  مغري  يا  ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا نة أ ناقش ا قمل  معلنف ص ل ن للج لتت
يذ  .لتنفا

ية  شارية ا نة الا سابعة  شات ادلورة ا نا نوأجريت  ت للج ل ملعق س م
نعقدة يف نومفرب  تو2011ملابإلنفاذ ا  .45صية ل يف إطار ا

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج ية إنفاذ انهتاج ت  إطار يف الفكرية مللكا
ية الاهامتمات  األوسع عالاجامت

ية نوالاشغاالت ية ملعنا  خاصة، بصفة لتمناب
ية حقوق حامية تسهم حبيث  الفكرية مللكا

نولويج اإلبداع تشجيع يف وإنفاذها  لتكا
يا ونقل نولو جا  عةللمنف حتقيقا نورشها لتك

بادةل ية املعارف ملنتجي ملتا نولو جا  لتك
تفعني ية إىل يؤدي حنو وعىل هبا للمنو  هالرفا
ية تصادية عالاجامت توازن حتقيق وإىل قوالا  لا

 املادة مع يتفق مبا والالزتامات، احلقوق بني
 .يتربس اتفاق من 7

45. 

 

 ] الرابعامللحقييل ذكل [
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نة  متدهتا ا رشوعات اليت ا تعراض ا للجا عسـ ية الفكريةمل ية وا ية اب مللكا من لتن  ملع

يات  تو صرشوعات ا ل  10 و9 و8 و5 و2م

ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق توقعة ملوضع ا يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

شأن  2 حشد املوارد "بمؤمتر 
يةمن أجل   "لتمنا

رشوع  ملرمز ا
DA_02_01 

توفري رشوع إىل عقد مؤمتر  لهيدف ا ية مل ف موارد إضا
ية إىل  شطهتا الرا بو يف أ ية دلمع الو ممن خارج املزيا ن ي ن
تفادة من نظام  ية بغرض الا نا بدلان ا سـساعدة ا ل ل مم

ناديق  تامئية أو  ناديق ا شاء  ية الفكرية، وإ صا ن ص سن مللك
بدلان األقل منوا حتديدا ية لفائدة ا تربعات املا لأخرى  ل  لل

تعاون الويق مع ادلول األعضاء و جماب ث  .متع املاحننيل

تمكل يف  سـا
 2010نومفرب 

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/3( 

ية  شد موارد خارجة عن املزيا نعقد مؤمتر  حل
بو يف األشطة  ية إىل الو ساعدات إضا نتقدمي  ي م فل

ية من  نا بدلان ا متكني ا ماليت تضطلع هبا  ل ل ل
تفادة من نظام ا مللكالا ية الفكرية وحتديد سـ

يل  تفادة مهنا يف  ية لال متويل احلا يب ا سبأسا سـ ل لل
ية  ساعدة ا شطهتا يف جمال تقدمي ا ندمع أ مل لتقن

 .وتكوين الكفاءات

ناديق أخرى و تامئية أو  ناديق ا شاء  صإ ن ص سن
بدلان  بو لصاحل ا ية يف إطار الو لتربعات املا ي ل لل

 .األقل منوا حتديدا

تخلص العديد من العرب  سـا
شاور مع املاحنني بفضل  لتا

هم أوسع  فشأن تطوير  ب
كيهتم يف العمل، ويف  ملهنج

 حشدميكن الهنوض بأفق 
 .املوارد إىل أبعد حد

يل املؤمتر  صتفا
منشورة عىل 
تايل : لالرابط ا

w.www://http

meeti/int.ipo

details/en/ngs

_meeting?jsp.

19405=id. 

ياانت " 5 لمساعدة لبقاعدة 
ية  ية يف جمال ا مللكا لتقن

 ")IP-TAD (الفكرية

رشوع  ملرمز ا
DA_05_01 

شطة  يع أ ياانت موحدة  شاء قاعدة  نتصممي وإ مجل ب ن
ية مع ما يلزم من الربامج احلاسوية،  ساعدة ا با ن لتقمل

تظام   نوحتديهثا اب

تمكل يف  سـا
 .2010أبريل 

يمي و تقمثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/4( 

تفادة  ية الا بو وسائر األطراف ا سـميكن للو ن ملعي
شطة  يع أ تعلقة  ية ا نمن املعارف املؤ جبم مل سسـ
ساعدة  شطة ا ية يف تصممي أ ساعدة ا ملا ن ن لتقمل

يذها ية و ية ا تنفا تق بلتق سـن  .ملل

تو نتاح معلومات عن األداء وا لس اجئ اليت ت
بل يف  تخداهما يف ا ملسـتقحتققت، وميكن ا سـ

ية ساعدة ا شطة ا نتصممي أ مل هم . لتقن ستسو
مية يف هذا الصدد،  تفادة بأفاكر  قادلروس ا ملسـ
يع أحصاب املصلحة  هوةل  تاحة  تكون  مجلو سسـ بم

 .يةملسـتقبل ان األشطةيف

يح نظام حاسويب جديد،  تأ
يعرف ابمس نظام قطاع 

ية  متربDSSلتمنا نذ  سب،   م
تاكمل . 2010 موهو نظام 

تألف من ييا   :لك

ية  − شطة  مننظام أ تن
ية الفكرية  مللكا

)IP-TAD( 

خرباء جدول  −
بو  يالو

شاريني  ستالا

نفاذ إىل  لميكن ا
ية  لتمننظام قطاع ا

DSS نيعرب املوقع 
ي تا لا : نيل

w.www://http

tad/int.ipo 
و
w.www://http

roc/int.ipo عىل 
توايل  .لا
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق توقعة ملوضع ا يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

)IP-ROC( 

ياانت " 8 نفاذ إىل قواعد ا با لل
ه تخصصة ود معا  "امل

رشوع  ملرمز ا
DA_08_01 

ية،  نا بدلان ا تخدمني من ا مسري حصول ا ل ل سـ ملي ت
بدلان األ قل منوا، عىل املعارف لالسـامي من ا

ية نولو جا ية ويف شلك  ،لتك ياانت تقنجمالت  بقواعد 
شأن الرباءات، من أجل  بتخصصة  يف إجراء حبوث م

ية الرباءات ب نفاذ إىل . أكرثلفعا رشوع ا لويدخل  م
تاكر اذلي انطلق يف  تطوير والا بحث ألغراض ا با ل ل

رشوع2009ليويو    .مل مضن هذا ا

ملنرص آخر من هذا اويريم  مساعدة إىل رشوع ع
يا ودمع  نولو شاء مراكز تطوير ا بدلان عىل إ جا لتك ن ل

تاكر، إضافة إىل  شاء بالا  . شـبكة مماثةلنإ

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/5( 

بدلان  ية يف ا نولو لزايدة توافر املعارف ا ج لتك
ية، وال نا ما بدلان األقل منول  .السـامي يف ا

نظامت و ية الفكرية وا ملزايدة قدرة ماكتب ا مللك
ية عىل إجراء حبوث أكرث  ية ودون اإل مياإل قلمي قل

سابقة  ية ا نا ية ا تحديد حاةل ا ية  لفعا ع لص ن ل لتقل
ند الرضورة نوحة  عواحلد من نطاق الرباءات ا .ملم

رش و ية الفكرية عىل  نزايدة قدرة ماكتب ا مللك
ية هذه امل توايت الو ية عىل ا نعارف بفعا سـ طل مل

ية وادلوية لواإل  .قلمي

ية الفكرية و مللكزايدة الوعي مبزااي حقوق ا
تعلقة ابلرباءات حتديدا  .ملواملعلومات ا

نفاذ إىل  رشوع ا بح  لأ مص
تطوير  بحث ألغراض ا لا ل

تاكر رشياك اكمال ورابع  بوالا
بحث برانمج يف رشاكة  لا

ياة  حلمن أجل ا

Research4Life. 

ئت  ية 26نشوأ بكة و ن  طشـ
يا  نولو جملراكز دمع ا لتك

تاكر  .بوالا

يا 13ومت إبرام  معن اتفاقا 
مبسـتوى اخلدمة، توفر 

يذ  لتنفاإلطار الالزم 
شاء وتطوير  ناألشطة يف إ ن

يا  نولو جمراكز دمع ا لتك
تاكر  .بوالا

ميي يف  قلوُعقد مؤمتر إ
نوس أيريس يف مارس  يبو

رشوع 2011 مل للرتوجي 
يا لتمراكز دمع ا جنولو ك

تاكر يف بدلان أمرياك  بوالا
ية  .تينالال

أعدت ورقة 
تعرض  تسـدراسة 

ياانت  لبقواعد ا
تخصصة  ملا

الرباءات (
ندات غري  سـو

 )الرباءات
)

CDIP/3/INF/

2/STUDY/III

/INF/1(، 
توشلك األساس 
يل عن قواعد  لدل

يا  نولو جياانت ا لتك ب
يسـتخدمه لك من 

ية  مللكماكتب ا
الفكرية ومراكز دمع 

نو يا لتكا جلو
تاكر  بوالا
ثون با حوا وهذه . ل

شورة  منادلراسة 
تايل : لعىل املوقع ا

w.www://http

meeti/int.ipo

_doc/en/ngs

doc?jsp.details
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146973=id_. 

ياانت ملطابقة " 9 بقاعدة 
ية يف ياجات اإلمنا ئالا  حت

ية الفكرية -IP (مللكجمال ا

DMD"( 

رشوع  ملرمز ا
DA_09_01 

ية فعاةل  شاء  ية إ يات  ياانت وبر معلتطوير قاعدة  ن بغ جم ب
ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكملطابقة الا ئ حت

 .للبدلان واملاحنني

تمكل  .سـا

يعرض عىل  ُو سـ
نة يف  للجا

ية  لدورهتا احلا
يمي  تقتقرير 
. للمرشوع

)CDIP/9/--( 

ية امل ذات الصةل املوثقة سسـعارف املؤ
ية  ياجات ادلول األعضاء يف جمال ا مللكاب حت

 .الفكرية

متلني و رشاكء ا حملتوفري معلومات عن املاحنني وا ل
تاحة  .ملوعن املوارد واخلربات ا

ياجات يف جمال و تعلقة ابال ية املعلومات ا تشفا حمل ف
ية تكل  تقدم احملرز يف  ية وا ساعدة ا با ل ن تلمل لتق

ي  .اجاتحتالا

ياانت مت تدشني  بقاعدة 
ية  ياجات اإلمنا ئمطابقة الا حت

ية الفكرية -IP مللكيف جمال ا

DMD سطس يا يف أ غ ر مس
، ويه جاهزة اآلن 2011

ياجات ادلول " ملطابقة" حتا
متةل،  حماألعضاء مع عروض 
توقف جناهحا عىل مدى  يو
تخدام ادلول األعضاء  سـا

 .لها

نفاذ إىل  لميكن ا
ية  لتمننظام قطاع ا

تايلع : لرب املوقع ا
w.www://http

dmd/int.ipo  

نرشوع رائد إلشاء " 10 م
ية  يات و نأاكد  يف جديدةطمي

ية الفكرية  "مللكجمال ا

رشوع  ملرمز ا
DA_10_01 

 

ية  يات و نرشوع رائد إلشاء أاكد مي طن يف جديدة م
ية الفكرية  بدلان ملساعدةمللكجمال ا بدلان ل ا ية وا نا لا مل

شاءاألقل  سنمنوا عىل إ تدريب يف جمال اتس مؤ لل 
تصدي  ية ا نة  ية الفكرية بأقل املوارد ا لا بغ ملمك مللك

يني الطلهب ية الفكرية وا ملهن املزتايد عىل خرباء ا مللك
سؤولني احل يني وأحصاب املصلحة اآلخرينملوا  .مكو

تمكل  .سـا

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة  يف للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/6( 

ية  ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد مللكإ ن مي طن
 .الفكرية

مت تدشني ما مجموعه أربع 
ية جديدة يف  يات و نأاكد طمي

ية الفكرية يف  مللكجمال ا
رشوع  .ملإطار هذا ا

بو  يا 20يوتلقت الو با ر مس  طل
من ادلول األعضاء 

رشوع ملشاركة يف هذا ا  .للم

نفاذ  إىل لميكن ا
رشوع الرائد  ملا

يات  ميإلشاء أاكد ن
ية جديدة يف  طنو

ية  مللكجمال ا
الفكرية عرب املوقع 

تايل  :لا

w.www://http

acade/int.ipo

ipacad/en/my

startup/emies

/academies_  

سات اممرشوع " 10 مللكؤ ية س
ية   "كالفكرية اذل

رشوع ملرمز ا

ياجات إجياد سب الا تة  ت حلول األ ح ماكتب لفائدة حمت
ية الفكرية يةةتوتصدى أربع. مللكا تا نارص للقضااي ا ل  ل : ع

يا املعلومات والاتصاالت ونظم ) 1( جنولو تك

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2009أبريل 

ُوسوف يعرض 

يفة  تجارية ا تخدام املكوانت واحللول ا ملكا ل سـ
ية الفكرية دل ية  ية ا للملكتحديث ا تن ب تحل ى لل

ية العامةل يف جمال ا ية أو اإل سات الو ميملؤ ن قلس ط

ية مرشوع  نظمة األفر يقا مل
 :للملكية الفكرية

تحضريي  لأجري العمل ا
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DA_10_02 نظمة يصا  ية املصممة  للمالاتصاالت اإللكرتو خص  ًن

ية الفكرية؛  ية  للملكاألفر يا املعلومات و )2(يق جنولو تك
ية املصممة  نوالاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو

ية الفكرية؛  ية  ية األفر نظمة اإل للملكيصا  يق مي للم قلخص ً
سات و) 3( يصا يف مؤ تة املصممة  سحلول األ خص ًمت

ثالثة بدلان ية الفكرية  لا بدلان األقل  مللك لمتي إىل ا تن
يالو) 4(ًمنوا؛  تة  شأن األ هحلقات معل  مت تقامس تسب ل 

ها ية وباد تجارب الو لا ت ن  .طل

نة يف  للجعىل ا
دورهتا القادمة 

يمي  تقتقرير 
 .للمرشوع

ية لتطبيق  .لكية الفكريةملا تة ا مللكنظام أ مت
ية نا عا وابإلضافة إىل . لص

ذكل، مت رشاء املعدات 
للمكتب دلمع اخلطة يف 

ية  ية  نظمة األفر للملكا يق مل
لودوتني عضوين الفكرية 

رشوع،  ملحمددتني من أجل ا
نغال وغاب وقد . ونلسـهام ا
نظام  مبا يالمئ لمت إعداد ا
نظمة تدفق العمل يف  ملا

ية الفكرية  ية  للملكاألفر من يق
رشوع الفرعي املعين  ملأجل ا

تجارية ومت نقل . لابألسامء ا
ياانت وتدريب  لبا

تخدام  تخدمني عىل ا سـا ملسـ
نظام  .لا

ية مرشوع  نظمة اإل ميا قلمل

ية الفكرية ية  للملكاألفر  :يق
يب نظام  نجاح  تنصمت  ب

بادل  لتإخطارات إلكرتوين 
ياانت بني  مرشوع لبا

ية  ية األفر نظمة اإل يقا مي قلمل

سة من  للملكية الفكرية مخو
ماكتب ادلول األعضاء 
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يا ( ينبوسواان وغاان و كت
ندا يا وأو غوان ، وجيري )ميب

ثافة تخدامه  بكا بت . سـ طلو
نظام أيضا ثالث دول  لا

يوسمح هذا . أعضاء أخرى
ناء عن  نظام ابال تغا سـل

تعام ية سـا قل اإلخطارات الور
ية بني  نظمة اإل ميا قلمل

ية الفكرية  ية  للملكاألفر يق
 .وادلول األعضاء

بدلان  لرشوعات ا قل األم
هورية الو  مجمنوا يف 

بوداي  ية و ية ا مكادلميقرا ب لشعط
 :وبواتن

يات تقدير  معلأجريت 
ياجات يف املاكتب  حتالا

ها من أجل  ثالثة  لكا ل
يعة  تحديد الواحض  با لطل

يقدم ونطاق ادل سـمع اذلي 
ملساعدة املاكتب عىل 
الوصول إىل أهداف 

رشوع احملددة تكل وتلت . ملا
يات همامت تدريب عىل  لعملا
ية  تة ا تخدام نظام أ مللكا مت سـ
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ية نا عا ويف إطار . لص
بو  رشوع، اشرتت الو يا مل

عن طريق املعدات 
تامئين  ندوق الا سا ياابينلص  لا
تحديث  .لدلمع خطة ا
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تاكر " 10 بية دمع الا ونقل نب
يا لفائدة  نولو جا لتك
ية سات الو ناملؤ  "طس

رشوع   ملرمز ا
DA_10_03 

شاء أو حتديث  واملواد الامنذجحتسني مجموعة من /نإ
بل  ية الفكرية من  ِقاليت تربط بإدارة حقوق ا مللك ت
بحث، مبا يف ذكل  ية ودوائر ا سات األاكد لاملؤ مي س

سات  يا يف مؤ نولو شاء وإدارة ماكتب نقل ا سإ جن لتك
بحوث ا نقل لا يات  شاف آ للعامة، وا ل سـتك

يا  نولو جا يص ال(لتك وتعزيز القدرة ) خسـامي اتفاقات الرت
ياغة الرباءات  .صعىل 

 

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2009أبريل 

ُوسوف يعرض 
نة يف  للجعىل ا
دورهتا القادمة 

يمي  تقتقرير 
 .للمرشوع

يا لفائدة  نولو تاكر ونقل ا ية دمع لال شاء  جإ تك لن ب ب ن
ية سات الو ناملؤ  .طس

بوابة إ لطالق منوذج أول 
تاكر ونقل  بدمع الا

يا  نولو جا  ؛ITTSلتك

تدريب  بار أدوات ا لمت ا خت
ولقاءات ندوات يف حلقات 

 يف املوقع الفعيل؛

يا العمل عىل  لجيري حا
تة أدةل كتيبات /سـإعداد 

يا،  نولو نقل ا جإرشادية  لتك ل
 :يه

ياغة ) 1 صتاب ممارسة  ك
يل معيل ) 2الرباءات؛  لد

 امللموسة لتقيمي األصول غري
) 3يف معاهد األحباث؛ 

ية  يمي ا مللكمجموعة تدريب  تق
ية؛  ميالفكرية للمعاهد األاكد

تدريب عىل ) 4 لمجموعة ا
ية  تصةل اب مللكمناذج العقود ا مل
نظامت  مالفكرية للجامعات و

متويل؛  ) 5لاألحباث عامة ا
يص العالمات  يل تر خد ل

تجارية؛  يل اإلدارة ) 6لا لد
باكت  ية  شـالاسرتا ليج ت

توحةالا ملفتاكر ا  .ب

نفاذ إىل  لميكن ا
تاكر  ببوابة دمع الا
يا  نولو جونقل ا لتك

تايل  :لعرب املوقع ا

-www://http

/int.wipo.cms

en/innovation

html.index/ 

 

سات " 10 ستعزيز قدرة املؤ
ية  أحصاب املصلحة وماحلكو

نظامت أحصاب  ية و سات الو مساعدة املؤ ن س طم
ناعات اإل يدان ا لصاملصلحة العامةل يف  ية م عبدا

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 ،2009أبريل 

ية  سات احلكو متعزيز قدرة املؤ أحصاب وس
ينياملصلحة  يد اب ملعنا لصعية الفكرية عىل ا مللك

تكامل اجلزء اخلاص  سـا
ية إعادة  تصممي يف  معلاب ل
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مللكية الفكرية عىل اب عنينيملا
يد الوطين إلدارة  لصعا

ية  ناعات اإلبدا عا لص
، وتعزيزهاواإلرشاف علهيا 

سني  األداء والربط حتو
نظامت اإلدارة  بيك بني  ما لشـ

ية حلق املؤلف  "عامجلا

رشوع  ملرمز ا
DA_10_04 

ية الفكرية يف  ها دلور ا سني  ها عىل  ثةل  مللكوا هم فل حت ملم
يةجمال اإلدارة الفعا ناعات اإلبدا عةل والهنوض اب ، لص

ية لإلدارة و ية أو دون إ باكت إ مييل إقامة  مي شـ قله قل تس
ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة  .عامجلا

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2012يف نومفرب 

ية واإلرشاف  ناعات اإلبدا عالوطين إلدارة ا لص
سني، وتعزيزهاعلهيا  بيك حتو لشـ األداء والربط ا

ية حلق املؤلف نظامت اإلدارة امجلا عبني   .م

سة الربانمج احلاسويب هند
WIPOCOS. 

ية  يط  معليال  تخط له تس
إعداد الربانمج احلاسويب 

تابعهتا  ها مو ها، مت  ميود تقسـجم
 .’حزمة معل ‘12إىل 

وقد بدأ العمل يف أول 
 .حزميت معل

 

سات 10  ستعزيز قدرات املؤ
تخدمني يف جمال  ملسـوا

ية الفكرية عىل لك من  مللكا
يد  الوطين ودون لصعا

ميي و مييقلاإل  قلاإل

رشوع  ملرمز ا
DA_10_05 

رشوع إىل  سات ) أ(مليريم هذا ا ستعزيز قدرة املؤ
ية الفكرية من خالل تطوير  ية يف جمال ا مللكالو طن
يات  تاكمةل ومهنج موحد لرمس الاسرتا تيجمقاربة  م

ية الفكرية اليت تامتىش مع  ية يف جمال ا مللكالو طن
يد الوط ية وأولوايهتا عىل ا ياجات ا لصعا من لتت ين؛ ح

ية الفكرية عىل ) ب( سات ا مللكوتعزيز مؤ س
ميي يدين اإل قلا ميي عن طريق تقدمي /لصع قلدون اإل

يد دون  يات تعاون عىل ا شاء آ ساعدة عىل إ لصعا ل ن مل
ميي؛  ية ) ج(قلاإل سات دمع ا مللكوتعزيز قدرات مؤ س

توسطة من خالل  رشاكت الصغرية وا ملالفكرية وا ل
شطة ا تحداث مجموعة من األدوات وأ نا  .لتدريبسـ

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2009أبريل 

ُوسوف يعرض 
نة يف  للجعىل ا
دورهتا القادمة 

يمي  تقتقرير 
 .للمرشوع

ساتتعزيز تخدمني يف جمال س قدرات املؤ ملسـ وا
يد ية الفكرية عىل لك من ا لصعا  الوطين مللك

ميي ميي واإل قلودون اإل  .قل

ية، مبا فهيا وتعزيز سات الو ن كفاءات املؤ طس
ي يق إجراءات مللكماكتب ا تطبة الفكرية، يف 

ية يف جمايل يل والفحص بفعا لا  العالمات لتسج
ية ياانت اجلغرا تجارية وا فا ب  .لل

ية يف  - يات و ناسرتا طيج ت
ية الفكرية   :مللكجمال ا

تة بدلان  سة من  سـقامت  مخ
ش ياغة  مرائدة  ع يرابص

يات  وخطط معل تيجالسرتا
ية ية طنو مللك يف جمال ا

ية  تخدام  مهنجالفكرية اب سـ
بو املقرتحة ا بدل (يلو لوا

سادس  يا لا لبارش حا معلية ي
ميي  تاجئ اجلرد ا لتقييل  ن حتل

للملكية الفكرية ومرحةل مجع 
تحديد أمه  ياانت  لا لب
اخلطوط واألولوايت 

ية  تطوير ا ية  مللكالاسرتا ل تيج
بدل  ؛)لالفكرية يف ا

يل مجموعة من اخلرباء  تشكمت 
مترسني  يني ملا طنالو

نفاذ إىل  لميكن ا
تعلقة  ملاملعلومات ا
رشاكت الصغرية  لاب

توسطة عىل  ملوا
تايل نوان ا لا : لع

w.www://http

e/sme/int.ipo

/n  
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق توقعة ملوضع ا يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تكون موردا  لوادلويني،  قامي ل
متةل  متة ا بدلان ا حملساعد ا مله ل ي

ياغة  ية  صاألخرى يف  معل
ية الفكرية ية ا مللكاسرتا  .تيج

  

ية ودون  - سات اإل مياملؤ قلس

ية   :قلمياإل

متر العمل يف   حنو 2011سـا
ية للرباءات  شاء إدارة إ ميإ قلن

 .ملنطقة الاكرييب
  

رشاكت  - ية الفكرية وا لا مللك
توسطة  :ملالصغرية وا

ي ة جترى طنمثة دراسات و
تمكلت ابلفعل  يا أو ا سـحا ل

تارة تة بدلان  خميف   .سـ
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سب املوضوع رشوعات  حا  مل

ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

16 
 20و

ية الفكرية واملكل"  مللكا
 "العام

رشوع  ملرمز ا
DA_16_20_01 

ية املكل العام، رشوع مجموعة من  مهإقرارا بأ ملشمل ا ي
تخالصا  ية ا تح ية وا تقصا سـادلراسات الا يل ل ئ لسـ

ثا عن ا للمامرسات يدة و حبا يا جل تاحة حا لألدوات ا مل
عليه مبا  لتحديد ما قد آل إىل املكل العام واحلفاظ

ومن شأن ادلراسات . مينع اخلاصة من متلكه
رس ية أن  تح ية وا تقصا تيالا يل ل ئ تدابري  لسـ يط  للا لتخط

باط  ية أو ا بادئ تو متل  تنالالحقة من إعداد  جهي سـمل حم
تسهل حتديد مضمون املكل العام  حممتل ألدوات

نفاذ  يه أو الانني معالوا ثإ رشوع .ل مل ويضم هذا ا
نظور حق  ية من  هذه ا تصدى  نارص  مثالثة  لقضل ت ع

تجارية والرباءات  .لاملؤلف والعالمات ا

تمكل  .سـا

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية  .لدورهتا احلا

)CDIP/9/-

7-( 

هل  يات وجود مكل عام ثري و يسيل تدا ع حتل
يه، نفاذ إ لا شا ل تاحة سـتكوا تلف األدوات ا ملف  خم

نفاذ  متكني من ا لتحديد ما آل إىل املكل العام وا لل
ية يف هذا  بادئ تو يه، واقرتاح أدوات أو  جهيإ مل

يامث اكن ذكل  حالصدد أو العمل عىل تطويرها 
نفاذ إىل املكل العام واحلفاظ عىل  تعزيز ا با  لنا ل سـ م

يه  . ابلفعللاملعرفة اليت آلت إ

 حق املؤلف
ىل ادلراسة ابإلضافة إ

ية عن حق  شا فالا سـتك
املؤلف واحلقوق اجملاورة 

ها  نا قشواملكل العام، اليت  ت
ية  ية اب نة ا منا ن لتللج ملع

نذ دورهتا  ية الفكرية  موا مللك
رشت عىل موقع  سادسة،  ُا ن ل

بو اإللكرتوين ادلراسة  يالو
ية ع ثا ية ا تقصا نالا ل ئ ن سـ

يل واإليداع  لتسجأنظمة ا
 وادلراسة الطوعي

ية  تقصا ئالا أنظمة عن سـ
ثتويق حق املؤلف 

تواملامرسات املربطة به يف 
 .القطاع اخلاص

تويق وُعقد  ثمؤمتر معين  ب
ية ية ا تحق املؤلف وا تحب لل  ن

توبر  يف يف أ كيف  .2011جن
تجارية العالمات  لا

نرشت ادلراسة 
ية عن  شا فالا سـتك

حق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة 

واملكل العام 
)

CDIP/43/RE

V./STUDY/I

NF.1 ( عىل املوقع
تايل : لا

w.www://http

/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs

c/4_cdip/en/

rev_3_4_dip

_inf_study_

pdf.1 
نورشت ادلراسة 

ية  تقصا ئالا سـ
ية ع ثا نا ن أنظمة ل

يل واإل يداع لتسجا
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

نة يف  ناقش ا للجسوف  ت
ية دراسة عن  لدورهتا احلا

رشوع  متكل غري ا ملا ل
ثانظر الويقة (لإلشارات 

CDIP/9/INF/5(. 
  الرباءات

نة يف دورهتا  شت ا للجان ق
نة دراسة عن الرباءات  ثا ما ل
واملكل العام وأيضا دراسة 
شاء قواعد  نجدوى عن إ
ية للرباءات  نياانت و طب

ها بركن الرباءات  بطور
 اإللكرتوين

PATENTSCOPE. 

 عىل املوقع الطوعي
تايل  :لا

w.www://http

copyri/int.ipo

registr/en/ght

registrat/ation

dep_and_ion

_system_osit

html.10_03 
تان  سـورشت ادلرا ن

تان  اءات ابلربملعنيا
واملكل العام 

)
CDIP/8/INF/

2 
و

CDIP/8/INF/

عىل املوقعني ) 3
يني تا لا  :ل

w.www://http

/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs

c/8_cdip/en/
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

.2_inf_8_dip

pdf 
 و
w.www://http

meeti/int.ipo

_doc/en/ngs

doc?jsp.details

182822=id_ 
 23 و7
 32و

ياسة ا" سـية الفكرية و مللك
سة نا فا  "مل

رشوع  ملرمز ا
DA_7_23_32_01 

يع إىل سعيا  ألوجه أفضل فهم حتقيق عىل لتشجا

تفاعل ية بني لا ياسة الفكرية مللكا سةملا سـو  فنا

بدلان يف سـامي وال ية لا نا ما بدلان ل تقةل لوا  نظام إىل ملنا

تصاد احلر، بو تضطلع قالا  من مجموعة بإجراء يالو

ثة املامرسات تسـتجمع ناألشطة تطورات ياحلد  لوا

تاحة نالقانوية واحللول احملامك وأحاكم نالقانوية  يف ملا
ن األشطة عىل  هذهتونطوي. خمتارة وأقالمي بدلان

ية إجراء حب تقصا ئوث ودراسات ا مبا فهيا إجراء (سـ
ية دراسة تقصا ئا يل سـ يص نالاتفاع حول حتلو  خابلرتا

بارية ية للمامرسات مقعا جاإل نا فا سة مل فنا  عالوة ،)للم
ية دون ندوات عىل عقد ية وحلقات قلميإ  سـدرا

ها جبنيف  .اجملال هذا يف اخلربات لتبادل حمافل صفبو
تدريب يف جمال بو  للوتضم برامج الو يصي قسام  خ الرت

سة  نا شجعة عىل ا يص ا فعن جوانب الرت مل مل خ
نظم سة و نا ية  نا يواملامرسات ا سف ف للم اجامتع عاملي  مل

يص حلق املؤلف تجدة يف الرت خشأن األمناط ا سـ  . ملب

تمكل  .سـا

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية  .لدورهتا احلا

)CDIP/9/8( 

ياسات والرامسيمتكني  بدلان سـامي لسـ ا ل يف ا
هم أفضل  يق  بدلان األقل منوا من  ية وا نا فا حتق لم ل

تفاعلألوجه  ية الفكرية لا مللك بني حقوق ا
سة نا ياسات ا فو مل  .سـ

يص يف جمال  شجعة للرت خوالهنوض ابملامرسات ا مل
ية الفكرية  .مللكا

بادوإاتحة تجارب واملعلومات عىل لت فرصة  لل ا
تو شأن الصالت ينيملسـا ميي  ب الوطين واإل قل

ياسات  ية الفكرية و سـالقامئة بني حقوق ا مللك
سة نا فا  .مل

تمكلت ادلراسات  سـا
شت  ية ونو تا ثالث ا قا ل ل يف ل

ية  نة ا نة  ثا نادلورة ا للج ملعل م
ية الفكرية ية وا مللكاب  :لتمن

تفاعل بني اإلدارات ) 1 لا
ية الفكرية  ية اب مللكا ملعن

ية بقانون  ملعنواإلدارات ا
سة نا فا  مل

)CDIP/8/INF/4( 2؛ (
نفاد حقوق العال ستقة بني ا

ية  الفكرية وقانون مللكا
سة  نا فا مل

)CDIP/8/INF/5( 3؛ (
حتليل اإلصدارات 

تصادية شأن /قالا بالقانوية  ن
ية الفكرية  مللكآاثر حقوق ا

بور  للعكحاجز 

ثالث  لادلراسات ا
ية  ية اب مللكا ملعن

سة  نا فالفكرية وا مل
متاحة عىل املواقع 

ية تا لا  :ل
w.www://http

/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs

c/8_cdip/en/

.4_inf_8_dip

pdf 

 و
w.www://http

/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

)CDIP/8/INF/6.( 

نة يف  ناقش ا للجوسوف  ت
ية دراسة عن  لدورهتا احلا

ية الفكرية  مللكإنفاذ حقوق ا
سة نا نايف  فا للم رشوعةمل : مل ا

ثالويقة (ادلعاوى الصورية 
CDIP/9/--(. 

c/8_cdip/en/

.5_inf_8_dip

pdf 

 و

w.www://tpht

/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs

c/8_cdip/en/

6_inf_8_dip

pdf.corr_ 
19 
 24و
 27و

ية" يا الفكرية مللكا نولو جو  تك

والاتصاالت،  املعلومات
نفاذ إىل  ية وا هوة الر لوا مق ل

 "ةاملعرف

رشوع  ملرمز ا
DA_19_24_27_01 

نرص يريم رشوع من األول لعا  حق جمال يف ملا

 من مبصدر األعضاء ادلول تزويد إىل املؤلف

يدة املعلومات توازنة ملفا  تتيحها اليت الفرص حول ملوا

متدة اجلديدة الامنذج  واملواد املعلومات توزيعل ملعا

ية تعلمي جماالت عىل الرتكزي مع عاإلبدا بحث لا  لوا

يات وتطوير  املعلومات وخدمات جمالرب

ية ية اجلرائد مثل(ناإللكرتو  القطاع وخدمات ناإللكرتو

ية العام  ).ماإلعال

نرصّويركز  ثاين لعا رشوع من لا نةعىل  ملا  واثئق مقر

ية ية مللكا نا عا ية  لص تعزز  بياانت قاعدة نإلشاءطنالو
توى الرمقي وتطوير همارات إلشاء  هور إىل ا ننفاذ ا حمل مجل
رس  ية الفكرية مبا  ية يف جمال ا ياانت و ييقاعدة  مللك ن طب

تخدم نفاذ عىل ا سـا  .ملل

تمكل  .سـا

ُوسوف يعرض 
يمي ت تققرير 

للمرشوع عىل 
نة يف  للجا

 .دورهتا القادمة

شاف إماكيات نظام حق  نمجع املعلومات وا سـتك
تلفة  يه والامنذج ا خملاملؤلف ومواطن املرونة  ف

نفاذ إىل املعارف، مع  تعزيز ا لإلدارة حق املؤلف  ل
بحث؛ : الرتكزي خصوصا عىل ما ييل تعلمي وا لا ل

يات، مبا يف ذ كل جموممارسات تطوير الرب
توحة املصدر؛ وخدمات  ية وا يات اجملا ملفالرب ن جم

ية  ية (ناملعلومات اإللكرتو نثل اجلرائد اإللكرتو م
ية  ).موخدمات القطاع العام اإلعال

بدلان و ية بني ا هوة املعر يق ا هام يف  لاإل في ل تضس
ية  نا بدلان ا ية وا نا ما ل ل ع بدلانوال سـامي(لص  ل ا

ية من خال) األقل منوا ياانت ا نة  مللكل ر ب مق
ية الفكرية الفكرية ياانت ا مللك، مبا فهيا  يةب  .طنالو

 حق املؤلف

تاجئ األوية  لُعرضت ا لن
نالاتفاع حبق "دلراسة 

نفاذ إىل  لاملؤلف للهنوض اب
ية  "عاملعلومات واملواد اإلبدا

)
WIPO/CR/WK/GE

/11/2, 3 and 4 ( يف
حلقة العمل اليت عقدت يف 

 عىل 2011 نومفرب 16
سابعة  لهامش ادلورة ا

ية لل ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتج ملع
 .الفكرية

ية نا ية ا نة واثئق ا عر لص مللكمق

دراسة حق املؤلف 
متاحة عىل املوقع 

تايل  :لا
w.www://http

meeti/int.ipo

/2011/en/ngs

wk_cr_wipo

inde/11_ge_

html.x 
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

ية  طنالو

سعة  ساعدة إىل  تقدمت ا مل
نة  . 2011سـماكتب يف 

ساعدة اليت تقدهما  ملوترتاوح ا
بو بني جمرد تقدمي  يالو

ية،  ساعدة ا يات وا نالرب مل لتقجم
تعاقد مع موردين  لوا

نة مجموعات  يني لر مقخار ج
ت كبرية جدا من جسال

ية الفكرية  .مللكا

19 
 30و
 31و

تحداث"  للنفاذ أدوات سـا

تعلقة املعلومات إىل  ملا

 "ابلرباءات

رشوع  ملرمز ا
DA_19_30_31_01 

رشوع هذا يريم بدلان تزويد إىل  املقرتحملا ية، لا نا ما  ل

بدلان فهيا مبا  خبدمات ،طلهبا عىل بناء منوا، األقل لا

تعلقة ابملعلومات نالاتفاع تسهيل عىل تساعد  ملا

يا يتعلق فامي ابلرباءات جنولو  تيسري بغية ّحمددة بتك

شطهتا يةا نأ تاكر يف صلأل بحث بالا تطوير لوا  لوا

تعاون ية منظامت مع لاب ياغة . أخرى لدوية محكو صو
تخصصة تقارير  معن واقع الرباءات يف جماالت 

تعلقة املعلومات مصادر وفرة من انطالقا  ابلرباءات ملا

يا حتليل إجراء بغية جنولو  من هبا يتصل وما بعيهنا لتك

ية حقوق يةتك جماالت يف الفكرية مللكا خمتارة؛  جنولو
يقدم يل سـو  أو مدمج فيديو قرص عىل إلكرتوين لد

 ابملعلومات نالاتفاع عىل لتدريبل اإلنرتنت عىل

تعلقة ها، ابلرباءات ملا تغال لوا  مؤمترات متنظسو سـ
ية، ودورات معل حلقات مبا فهيا ،كذكل  لفائدة يبتدر

تفعني يا دمع مراكز موظفي سـامي وال ملنا نولو جا  لتك

تمكل  .سـا

ُوسوف يعرض 
يمي  تقتقرير 

للمرشوع عىل 
نة يف  للجا

 .دورهتا القادمة

رشاكت  تاكر وا يني ابال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
توهجات  ية  نا بدلان ا ياسات العامة يف ا للا ل ل مسـ ل

يهنا وآاثرها يف األعامل  يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ  جمل

يا  نولو جا هالتك تغال لاحملددة وا  .سـ

تعلقة  بحث يف املعلومات ا ملوصقل همارات ا ل
ها وإعداد تقارير عن واقع  تغال لابلرباءات وا سـ

تخصصةالرباءات تعلمي م يف جماالت  ل من خالل ا
ية تا سائل ا ناسب  لالفعال وا ل للم كيف جيرى : مل

 لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأين؟ا

شات وبادل اخلربات ووهج نا سري ا تو ق مل ات تي
نظر وأفضل املامرسات يف جمال املعلومات  لا

تفعني إىل  تعلقة ابلرباءات من خالل دعوة ا نا ململ
يد   .منتظمةعالاجامتع يف موا

تمكلت  ُا تقارير عن  10سـ
تعلق واقع الرباءات ت 

للقاحات وعقاري اب
Atazanavir 

ـي Ritonavirو لطه وا
تربيد  ية وا لابلطاقة ا لشمسـ

ية  وإزاةل لشمسـابلطاقة ا
ياه املل ية ا ملوحة و تنق

همةل وحتمل  ملواألمراض ا
 .امللوحة

تعلمي اإللكرتوين يل ا لد  ل

تعلمي  رش ا لسوف يمت  ن
بو  ياإللكرتوين عرب موقع الو
اإللكرتوين ورمبا عرب مواقع 

متة،  همنظامت أخرى  م
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تاكر وكذكل عىل أقراص مدجمة  .بوالا
CD/DVD خاصة ملراكز ،

تاكر  يا والا نولو بدمع ا ج لتك
TISCs. 

33 
 38و
 41و

إطار  تعزيز"حول رشوع م
بو لإلدارة القامئة عىل  يالو

ية ال ية دمع  تاجئ  معلا بغ رصد لن
ية يمي لألشطة اإلمنا ئوا ن  "لتق

رشوع  ملرمز ا
DA_33_38_41_01 

تاجئ عىل وقامئ متّسق إطار تصممي) 1(  وتطويره لنا

شاؤه يمي الرصد ألغراض نوإ شطة عىل وتركزيه لتقوا  نأ

بو تصةل يالو ية ملا يلتمناب يةص وتو  .لتمنات جدول أعامل ا

سعي من أجل تعزيز) 2( بو قدرة لوا  إجراء عىل يالو

ية تقيمي معليات شطة لوقع عموضو بو نأ  عىل يالو

ية؛  لتمنا

تعراض) 3( بو معل سـوا ية للمساعدة يالو  يف لتقنا
تعاون جمال ساعدة عىل  ألغراض لا ية ا ية  ملا بغ لتمن

بل شاء بعض أسس العمل يف ا ملسـتقإ  .ن

يذ  نفيد ا منذ لتق
، 2010يناير 

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2012ليف يويو 

بو الراهن لإلدارة القامئة عىل  ييف إطار الو تكي
يع الربامج برتكزي  تاجئ وتعزيزه لضامن حتيل  مجا لن

ية، مبا يف  نظمة يف ا شطة ا منشديد عىل أثر أ مل لتن
ية، وتوفري املزيد من أدوات  ساعدة ا نذكل ا لتقمل

ياجات ا ملاإلدارة دلمع الا تعلق حت ينة فامي  عي
بالغ عددها  يات ا تو لاب ص ية، ودلمع 45ل ص تو

نة ياجات اإلبالغ يف ا للجا  .حت

ها،  نظمة و ثقافة يف ا هام يف رصد ا ميواإل تقيس مل ل
يع الربامج الوجهية يف  تعلق بأثر  مجوخاصة فامي  ي

شلك مهنجي  ية، ومجع املعلومات عن األداء  با لتمن
سا ية  يق القا تخداهما لضامن  للموا بل ءةل ودمع حتقسـ

نظمة وأحصاب املصاحل يف اختاذ القرارات  ملا
نرية  .ملسـتا

تقةل  ياميت  مسـوزايدة الكفاءة يف إجراء  تق
ية والقدرة  بو يف ا شطة الو ية ألثر أ منوموضو ي ن لتع

 .عىل ذكل

ية قامئة  سلمي أول مزيا نمت  ت
تاجئ، مبا فهيا تقدير  لنعىل ا

سب  ية  ححلصة ا لتمن
يجة؛  لنتا

تدابري املعزز ة لإطار ا
املؤرشات، خطوط (

 ؛)األساس، األهداف

تعراض  تمكل الا سـا ُسـ
اذلي أجرته  اخلاريج 

ية  ية اب نة ا منا ن لتللج ملع
ساعدة  ية الفكرية  للموا مللك

بو؛ ية اليت تقدهما الو يا  لفن

ية يف لك  لتمنمت تعممي ا
ية  تيجاألهداف الاسرتا

ية؛  عاملوضو

َّقدرات معززة للمديرين من 
يط القامئ عىل  لتخطأجل ا

نتاجئ، مبا يف ذكل األشطة ا لن
ية  .لتمناملوهجة حنو ا

ثويقة الربانمج 
ية للفرتة  نواملزيا

2012/2013 
w.www://http

-about/int.ipo

budg/en/wipo

/et 
تعراض خاريج  سـا

بو  يساعدة الو مل
ية يف جمال  لتقنا

تعاون من أجل  لا
 يةلتمنا

w.www://http

/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs

c/8_cdip/en/

1_inf_8_dip

pdf.1annex- 

ية " 35 مللكرشوع حول ا رشوع من مجموعة من ادلراسات م ملتألف ا نذ  عني يذ  ميد ا نف تصادية لتق ية والا هم اآلاثر الاجامت قسني  عف  مثة دراسات جارية يف حت
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

ية  37و ية الاجامت عالفكرية وا لتمن
تصادية  "قوالا

رشوع  ملرمز ا
DA_35_37_01 

تلف جوانب  ية الفكرية و خمالعالقة بني حامية ا مللك
ية نا بدلان ا ماألداء يف ا ل يق . ل شود هو  هدف ا يوا تضن مل ل

ياسات يف  ية اليت يعاين مهنا واضعو ا هوة املعر لسـا ف ل
ية الفكرية يهنض  ند تصممي نظام  بدلان  للملكتكل ا ع ل

ند إعامل ية و عاب نظامذا هلتمن ومن املقرتح أن تركز . ل ا
تاكر  بادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة ويه الا

يد  ادلويل والوطين ينلصعاحمليل وتعممي املعرفة عىل ا
به  ية الفكرية وعوا نظام ا ية  قواجلوانب املؤ مللك ل سسـ

تصادية توىل إعداد ادلراسات فريق من . قالا سيو
بو الا بري الو تب  ثني وشارك فهيا  با يا ي خل مك قتصادي ح

يون ثون  حملوخرباء دويون واب  .حل

، 2010ليويو 
تمكل  يُسـعىل أن 

سمرب  ييف د
2013. 

بدلان  ية الفكرية يف ا لاملرتبة عىل حامية ا مللكت
ية نا ما  .ل

ية اليت و نا بدلان ا ية يف ا متكوين كفاءات  ل ل حتليل
نجزة يف جمال تقل فهيا ادلراسات تصادية ا مل الا ق

يوم ية الفكرية حىت ا لا  .مللك

ييل وأوروغواي  شـالربازيل و
عن العالقة بني حامية 

ية الفكرية وجوانب  مللكا
من األداء متنوعة 

تصادي   .قالا

شاء  بري يف إ نأحرز تقدم  ك ُ
ياانت، اليت  ية  ية ا با ت للب تح لل ن

بحث عىل  ليدور ا سـ
ها عن آر ية سأسا علماء 

 .جديدة

19 
 30و
 31و

تكوين الكفاءات يف "
ية  تعامل املعلومات ا نا لتقسـ

ية املالمئة جملاالت  لعلموا
ية حمددة حال  جنولو تك
ية حمددة ئتحدايت إمنا  "ل

رشوع  ملرمز ا
DA_19_30_31_02 

رشوعيريم هام يف تكوين الكفاءات مل هذا ا س إىل اإل
ية وا تعامل املعلومات ا ية يف ا نالو سـ لتقن لعلمية املالمئة ط

ية حمددة  يا املالمئة لرفع حتدايت إمنا نولو ها ا ئبو ج تك لصف
بدلان األقل منوا، ها ا لتوا شف هج نإماكيات يسـتك وهو 

ية  نا يا مالمئة ألول مرة من ا نولو تفادة من  حالا ج لتك سـ
ية وغري  ية احلكو هات ا ية، ابلعمل مع ا ما نجل ملعلعمل

بدلان ية يف تكل ا لاحلكو  .م

نذ يذ  ميد ا نف  لتق
، 2010ليويو 

تمكل  يُسـعىل أن 
سمرب  ييف د

2012. 

رشاكت  تاكر وا يني ابال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
توهجات  ية  نا بدلان ا ياسات العامة يف ا للا ل ل مسـ ل

يهنا وآاثرها يف األعامل  يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ  جمل

يا  نولو جا نةلتك هاملعيا تغال ل وا  .سـ

تعلقة وصقل  بحث يف املعلومات ا ملهمارات ا ل
ها وإعداد تقارير عن واقع  تغال لابلرباءات وا سـ

تخصصة الرباءات  تعلمي ميف جماالت  لمن خالل ا
ية تا سائل ا ناسب  لالفعال وا ل للم كيف جيرى : مل

 لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأين؟ا

شات وبادل اخلربات ووهجات  نا سري ا تو ق مل تي
نظر وأفضل املامرسات  يف جمال املعلومات لا

تفعني إىل  تعلقة ابلرباءات من خالل دعوة ا نا ململ
يد   .منتظمةعالاجامتع يف موا

يذ  ية  تنفاسـهتلت  معل
نغالديش  رشوع يف  با مل

يا بال وزا بو من  .ي

ية  نارص أسا تمكلت  سـا ع ُسـ
رشوع، مبا فهيا  ملعديدة من ا

يار اخلرباء ادلويني  لا خت
مبشاركة موظفي فرادى 

يدة بدلان ا ملسـتفا ، ل
واجامتعات أفرقة اخلرباء 

يني، وحتديد  حتدايت ‘طنالو
ية يجري ’ لتمنا سـاليت 

ية  بحث عن حلول  نا تقل
ها عرب وضع  ية مالمئة  لو علم
ية الفكرية  نظام ا مللكتصور  ل

يب لالعاملي؛ وحتديد أسا
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

بحث عن املعلومات  .لا

ية الفكرية وتوسـمي " 10 و4 مللكا
تطوير األعامل يف  تجات  لا ملن

بدلان ا لا بدلان ل ية وا لنا م
 "األقل منوا

رشوع  ملرمز ا
DA_4_10_01 

ية يف  متعات ا رشوع إىل دمع ا حملليريم هذا ا جمل مل
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا لا ل ياغة مل صيف 

ند  ية الفكرية  تفاعا سلامي اب يات تكفل ا عاسرتا ن مللكيج ت
يات يذ تكل الاسرتا تجات مث  يجتوسـمي ا تن ، مع تنفمل

ية والعالمات الرتكزي خصوصا عىل ياانت اجلغرا ف ا لب
تجارية  .لا

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
، 2010ليويو 

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2013نيف يويو 

ية  متعات ا سامهة يف تطوير األعامل دلى ا حمللا جململ
تجني  يات ا ية بني  تالفات اسرتا نبإقامة ا مجع يج ملئ ت

توسطة  رشاكت الصغرية وا ملواملزارعني وا ل
توسـمي ا سات العامة  لواملؤ ملنتج من خالل س

ية الفكرية يجي حبقوق ا مللكالاتفاع الاسرتا ت  .ن

تجات عىل تطوير  ية بوقع توسـمي ا تو نوا ع ملل
رشاكت الصغرية  ية وا متعات ا لاألعامل دلى ا حملل جمل

ية  ية، يف مضامر أولوايت ا توسطة ا منوا حملل لتمل
تدامة  .ملسـا

ية  ساعدة ا شديد، يف برامج ا نوزايدة ا مل تقت لل
شطهتا، عىل ا رشاكت الصغرية نوأ لياجات ا حت

ناعات  بحث العلمي وا ناول ا توسطة اليت  لصوا ل ت تمل
ية ثقا فا  .ل

رة، اخمت يف ثالثة بدلان رائدة
ندا، مت  ند وأو غيه بامن وات يل

سعة  يار ما مجموعه  تا خت
نادا إىل  ستتجات، ا من

ها الفريدة وإماكيات  نخصا ئص
هائةل ها ا لتو  .سـمي

شاريني  يني خرباء ا تمت  ستع
لجان يف تصممي ملساعدة ال

ية الفكرية  يات ا مللكاسرتا تيج
توسـمي عىل أساس تقدير  لوا

يق للوضع احلايل  قد
تج َوإماكيات لك  ن  .من

يات  تيجمت إعداد اسرتا
توسـمي  ية الفكرية وا لا مللك

تجات  سعة  نبعة من  ت مسـ ل
خمتارة، وذكل بعد وضع 
تج يارية للك  نأسس  ؛ ممع
يات،  يجوشمل الاسرتا تت

ت ها وا تكام لاملزمع ا صديق لسـ
يات 2012علهيا يف  ل، آ

بة  قمالمئة للرصد ومرا
ياس  لقاجلودة، ومؤرشات 

 األثر؛
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

19 
 25و
 26و
 28و

ية الفكرية ونقل " مللكا
يا نولو جا تحدايت : لتك لا

شرتكة وناء احللول با  "مل

رشوع  ملرمز ا
DA_19_25_26_28_

01 

شطة اليت  هذايشمل رشوع مجموعة من األ ن ا مل
مبادرات ستسـتكشف ما ميكن اختاذه من 

نقل  ية الفكرية للهنوض  تعلق اب ياسات  بو ت مللكسـ
يا نولو جا يةلتك نا بدلان ا م، وخاصة لفائدة ا ل  .ل

سحب تدرجة حنو  سـينو اعامتد معىل مخس مراحل 
نقل  متةل للهنوض  يات وتدابري  بقامئة اقرتاحات وتو حمص

يا نولو جا  .لتك

يةيو تا رشوع األشطة ا لشمل ا ل ن سة " 1: "مل مخنظمي  ت
شاو يا،تاجامتعات  نولو ية حول نقل ا جرية إ لتك  قلمي

تصاصاهتا؛  بدلان معايري تكويهنا وا خحتدد ا " 2"ل
ية مبا يف ذكل من  تح يلوإعداد بعض ادلراسات ا لل
شأن نقل  تصادية ودراسات إفرادية  بدراسات ا ق
هاما يف معل  يد ادلويل إ يا عىل ا نولو سا ج لصعتك ل

توى يع ا سـتدى اخلرباء ر ملن ف تدى و" 3"؛ م ننظمي  مت
توى للخرباء حول دويل يع ا ملسـ ر يا "ف نولو جنقل ا لتك

ية الفكرية شرتكة وناء احللول: مللكوا تحدايت ا با مل " ل
يا نولو ياجات يف جمال نقل ا يل الا جتح لتك تح ل  وتقدمي ل
يات  تو شأن قامئة الاقرتاحات وا صاقرتاحات  ل ب
نقل  متةل املذكورة أعاله للهنوض  تدابري ا بوا حملل

يا نولو جا عضاء معايري تكوين هذا وتقرر ادلول األ. لتك
تصاصاته؛  توى وا يع ا تدى الر خا سـف ملن شاء " 4"مل نوإ

ية "منتدى إلكرتوين حول  يا وا نولو مللكنقل ا ج لتك
شرتكة وناء احللول: الفكرية تحدايت ا با مل " 5"؛ "ل

يجة  متدة  يات  بو أية تو نتوتضمني برامج الو ص معي
نة نلألشطة املذكورة أعاله نظر فهيا ا للج، بعد أن  ت

ية العامةوتقد متةل إىل ا ية  مجلعم أية تو  .حمص

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2011يناير 

ستسـتعرضو
 

نة يف  للجا
ية  لدورهتا احلا
اجلدول الزمين 

 .للتنفيذ

رشاكت  تاكر وا يني ابال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
توهجات  ية  نا بدلان ا ياسات العامة يف ا للا ل ل مسـ ل

يهنا وآاثرها يف األ يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك عامل ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ  جمل

ها تغال يا احملددة وا نولو لا ج سـتك  .ل

شاف  تكوتعزيز األشطة والعكوف عىل ا سـن
تعلقة  يا ا نولو بادرات نقل ا ملياسات و جسـ تك لم
ية الفكرية والاتفاع مبواطن املرونة يف  ناب مللك
نقل  ية الفكرية ادلوية للهنوض  بصكوك ا ل مللك

ه يا و نولو ميا ج تعمتك  .ال

بادرات، وال بدلان  ملوزايدة ا تخذها ا لسـامي اليت  ت
سات  تعاون بني املؤ يع عىل ا تقدمة،  سا ل شج للتمل
تقدمة  بدلان ا بحث يف ا سات ا ية ومؤ ملا ل ل س لعلم

ية نا بدلان ا موا ل  .ل

تدابري  ياسات وا شاف وحتديد ا لوا سـ لتك سـ
تخذها  ية الفكرية اليت ميكن أن  تعلقة اب تا مللكمل

هاادلول األعضاء دلمع نقل يا و نولو مي ا ج تعمتك  .ل

رشوع أول لورقة  تمكل  ما ُ سـ
ناء  رشوع وُعرض أ ثا مل

ية  نة ا نة  ثا نادلورة ا للج ملعل م
ية الفكرية، يف  ية وا مللكاب لتمن

 .2011نومفرب 

رشوع  متلت ورقة ا ملا شـ
)CDIP/8/7 ( عىل

تصاصات  اخلرباء امللكفني خا
إجراء دراسات عديدة كام ب

رشوعات  ملجاء يف ا
أجل معاجلة ، من يةضيعاملوا

وبدء اتفاقات اخلدمة اخلاصة 
ادلراسات بأرسع وقت 

 يفالعضوية ممكن؛ ومعايري 
ة يشاورتلجامتعات االا

ية؛ وبرانمج منوذيج  قلمياإل
هذه الاجامتعات  .لمؤقت 

رشوع معدةل  ٍومثة ورقة  م
ية معاد  نتوي عىل مزيا حت

ها وجدول زمين حمدث  يعتوز
نة يف  للجمعروضة عىل ا

ية بت لدورهتا احلا طل كام 
. ادلول األعضاء

)CDIP/9/--.( 

نفاذ إىل  لميكن ا
رشوع  ملورقة ا

رشوع  مباخلاصة 
ية الفكرية " مللكا

يا نولو جونقل ا : لتك
شرتكة  تحدايت ا ملا ل

 عىل "بوناء احللول
تايل  :لاملوقع ا

w.www://http

/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs

c/8_cdip/en/

pdf.7_8_dip 
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تعاوية " 36 رشوعات ا نا ل مل
توحة والامنذج القامئة عىل  ملفا

ية الفكرية  "مللكا

رشوع   DA_36_1ملرمز ا

شفا  شطة  رشوع مبجموعة من األ تكبادر هذا ا ن مسـي مل
توح  تاكر ا تجربة يف أطر الا بادل ا ملفإايها من أجل  ب ل ت

تخدم واليت ملمبا فهيا األطر ا( ملسـمتحورة حول ا
تاكر من خالل اتفاقات  تخدم يف الا بشارك فهيا ا سـ ملي

توحة مفتعاوية  ية، ) ن نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا ميف ا ل ل مل ل
ية الفكرية  .مللكفضال عن مناذج ا

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
، 2011يناير 

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2013نيف يويو 

تعاوية  رشوعات ا تجارب حول ا نبادل ا ل ل مثل ملت
ية  رشي وكذا مناذج ا مللكرشوع اجملني ا ب لم

 .الفكرية

قام املؤلف بإعداد دراسة 
حتليلية فرزية 

)CDIP/8/INF/7 (
ها عىل هامش ادلورة  ضوعر
ية  ية اب نة ا نة  ثا منا ن للج لتل ملع م
ية الفكرية يف نومفرب  مللكوا

وسوف تصدر . 2011
ٌسخة مراجعة من ادلراسة  ٌ ن
يقات من ادلول  تعلشمل  ت

 .األعضاء

نفاذ إىل  لميكن ا
الفرزية ادلراسة 

رشوع  ية  تح للما يل لل
رشوعات  ملاملعين اب
توحة  تعاوية ا ملفا ن ل

والامنذج القامئة عىل 
ية الفكرية عىل  مللكا

تايل  :لاملوقع ا

w.www://http

/edocs/int.ipo

mdocs/smdoc

c/8_cdip/en/

.7_inf_8_dip

pdf 

39 
 40و

ية الفكرية وجهرة " مللكا
" األدمغة

DA_39_40_01 

ية من  هارات العا تقال األفراد ذوي ا لثل إماكية ا ن ن ملمت
تقدمة  بدلان ا ية إىل ا نا بدلان ا ملا ل ل  أو ما يعرف –مل

ويصح هذا . للتمنيةخطريا  حتداي –هبجرة األدمغة 
ب بة  لبصفة خاصة اب ية، لنسـ تصادات األفر يقعض الا ق

هارات يف  هجرة ذوي ا ملاليت توجد فهيا أعىل معدالت  ل
هم هذه الظاهرة . العامل رشوع احلايل إىل  فويريم ا مل

ياانت شامةل عن  ناء قاعدة  بهام أفضل عن طريق  ب ف
شـتات العاملني أحصاب املعارف حول العامل 

تخدام املعلومات  تاحة سـاب عن اخملرتعني يف واثئق ملا
رشوع أيضا الصةل بني . الرباءات شف ا ملكام  يسـتك

ية الفكرية وجهرة العامل أحصاب املعارف  .مللكحامية ا

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2012يناير 

ياسات  سامهة يف زايدة وعي صانعي ا سـا لمل
ية الفكرية وجهرة  مللكابلصالت اليت تربط بني ا

ها هم  سني  لاألدمغة و فهم  .حت

نري  ية مسـتوضع جدول أعامل حبيث  مللكحول ا
بة،  ية املصا تدفقات املعر هجرة وا حالفكرية وا ف لل

تجرى حول األتوفري ل سـساس لدلراسات اليت 
بل  .ملسـتقهذا املوضوع يف ا

 

تاح تاح مغري   مغري 
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تصاد " 34 ية الفكرية والا قا مللك
" غري الرمسي

DA_34_01 

 

تفرقة إىل  ملشري ادلالئل ا تصاد وجود ت تاكر يف الا قالا ب
ثري من املعلومات يال  ولكن. غري الرمسي لكتوفر ا

تصاد  ية تودل األصول غري امللموسة يف الا قحول  كيف
ية  غري تخداهما يف احلصول علهيا وكيفالرمسي و سـا

تفادة مهنا بادالت لال سـا رشوع عىل توفري . لت ملويعمل ا
تاكر يف القطاعات ذات الصةل والرابط  بهم أفضل لال ف

تصاد غري ية الفكرية والا قبني ا  . الرمسيمللك

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2012يناير 

ياسات  سامهة يف زايدة وعي صانعي ا سـا لمل
ية الفكرية  مللكابلصالت اليت تربط بني ا

تصاد غري الرمسي  هاقوالا هم  سني  لو فهم  .حت

تاح تاح مغري   مغري 

16 
 20و

" الرباءات واملكل العام"
DA_16_20_02 

شف  رشوع و يسـتكيفحص هذا ا ية دور ) 1(مل مهأ
رس، امل ّكل العام الغين وا وقع ممارسات بعض ) 2(ملي

رشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل العام  .لا

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2012يناير 

رشاكت يف جمال  هم أثر ممارسات بعض ا لسني  ف حت
ية دور املكل العام  مهالرباءات عىل املكل العام وأ

رس َّالغين وا  .ملي

تاح تاح مغري   مغري 

 10 و1
 11و
 13و
 19و
 25و
 32و

تعاون " لرشوع تعزيز ا م
ية  ية الفكرية وا لتمنحول ا مللك

نوب من فامي  جلبني بدلان ا
ية وبدلان أقل منوا " مبدلان ان

DA_1_10_11_13_

19_25_32_01 

يه هجود  تو رشوع إىل إعداد وسائل  جيريم هذا ا ل مل
تعاون بني بدلان حنو خمتلف األطراف الفاعةل  لتعزيز ا

نوب يف جمال ا مللكا  .ية الفكريةجل

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2012يناير 

ية  نا بدلان ا مزايدة قدرة ا ل بدلان ول قل منوا األلا
ية  ها وخرباهتا يف جمال ا شارك يف معار مللكعىل ا ف لت

ية  .لتمنالفكرية وا

تاح تاح مغري   مغري 

 

 ]ثهناية امللحق الرابع والويقة[

 




