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يذ جدولتقرير امل شأن  تنفدير العام  ية ب  لتمنأعامل ا

 األمانة من إعداد

نعقدة من  .1 ية الفكرية، ا ية وا ية اب نة ا ثة  ثا ملخالل ادلورة ا من ن للج ل مللكل لت ، الـزتم املـدير العـام 2009 مـايو 1 أبريـل إىل 27ملع
يـة الفكريـة يـة وا يـة اب نة ا ية إىل ا يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  نوي  بو برفع تقرير  مللكللو مننف ن للج من ص ب سـ تي لت ملعل تعرض هـذا . 1ت يـسـو

تقرير  نة لا سـأمه اجلوانب اليت نفذت خالل  ُ2009. 

تقرير إىل ثالثة أجزاءو .2 لسم هذا ا شأن إىل طرق جزؤه األول تي. ينق بـو  بذوةل من أجل دمـج جـدول أعـامل الو هود ا بـا ي مل جل
ية بو ا بو العادية، مبا فهيا جلان الو شطة برانمج الو ية يف أ نا ي ي ن ملعمن رشوعات اجلارية . لت ثاين اب ملوهيمت اجلزء ا يات ل يذ تو صـمن أجل  تنف

رشوعات شأن هذه ا ية  نقاط األسا ية، ويطرح بعض ا ملجدول أعامل ا ب سـ ل تقـدمي نظـرة عـن . لتمن تقريـر  يخـمت ا ثالـث،  بأما اجلزء ا ل فل
ية يذ جدول أعامل ا لتمنبل  نف تتق يات ابلرجـوع إىل . مسـ تو يـذ ا صـوإضافة إىل ذكل، يعطي املرفـق األول نظـرة عامـة عـن وضـع  ل تنف

نة يـة األربعـة للجواثئق ا رشوعات جـدول أعـامل ا ثاين نظرة عامة عن  ية الفكرية يف حني يعرض املرفق ا ية وا ية اب من ا م ل من تن لت مللكل ملع
يذ يد ا يا  ية الفكرية، ويه حا ية وا ية اب نة ا نفرش اليت وافقت علهيا ا ق لتمللك ل من ن للج لتع  .ملع
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يةأعامل دمج جدول : اجلزء األول شأن ا بو  منالو ب  لتي

بو العاديةل أعامدمج جدول  شطة برانمج الو ية يف أ شأن ا بو  يالو ن من ب  لتي

تحــدايت  .3 بـو العاديــة أحــد ا شطة بــرانمج الو يــة يف أ بـارات اإلمنا يــة والا شأن ا بــو  ليعـد دمــج جــدول أعـامل الو ي نــ ئ ت من بــ ي عُّ لت ُ ُ
ية  تو ية، إذ يرد رصاحة يف ا شأن ا بو  يذ جدول الو ية يف  صاألسا ل من ب ي لتسـ تو، و12تنف ويف هـذا . صـيات األخـرىلخيرتق عددا من ا

يـة ذات  يات جـدول أعـامل ا يـة الـواردة يف تو تو بـادئ ا بادئ وا يق فعيل  تحدي األول يف ضامن  منالصدد، يمكن ا صـ جهي ل مل للم ب لتل تط
نظمة شطة ا يع أ ملالصةل يف  ن تلـف . مج يات عـىل  تو يـق ا يةل  بل ا خموقد تطلب ذكل هجدا خاصا مـن أجـل حتديـد ا صـ ل ب تطسـ بلـ لكفـ َّ َ

ن ها حـىت تراعـي توجهيـات ادلول ملجماالت معـل ا شطة أو إعـادة  يـف األ تـىض احلـال، عـىل  سب  ميظمـة والعمـل،  تـصممق نـ ي تكحـ
يـة الفكريـة يـة وا يـة اب نـة ا ية  ية خالل ادلورات الر شأن ا بو  يات جدول أعامل الو متدت تو مللكاألعضاء اليت ا من ن للج مس من ب ي تص لت ملعل . ع

بة اومثة يف هذا املضامر هممة هامة تضطلع هبا  يـةلشعا يق جدول أعـامل ا منية  سـ لتن ن يـع بتملع ثـب مـع  يـا بغـرض العمـل عـن  مج حا ك َل ِ
تىض األمر ذكل ية ودجمه لكام ا يذ جدول أعامل ا نظمة لضامن  قبرامج ا مننف لتمل توقـع أن . ت يُويف حني حتقق تقدم هام يف هذا الصدد، 

تني هذه همة خالل فرتة ا نمتر ا لسـمل  . تسـ

ية دلمج جدوو .4 ية يف أنسـتمكن اخلطوة األسا نعكسلتمنل أعامل ا ياته فعـال ت  ً تو ُ ها  عـىلصـ بـو  نفـستـصممي بـرامج الو  مضـني
ية املربانمج وثويقة ال توقعـة، 2008/2009فرتة ّاملعدةل للنزيا تـاجئ ا يـة يف ا شأن ا بـو  مل، وذكل هبدف دمج شواغل جدول الو ن من بـ لي لت

يةويف مؤرشات األداء، والهنج الا تلف التيجسرتا متدهتا  خم اليت ا نفـصل مـن لك بـرانمج . ربامجع شري جـزء  موإضافة إىل ذكل،  ي
شأن أي بـرامج  ية، ممـا يـوفر املعلومـات  ته جبدول أعامل ا بـإىل  من ياتتـلتصل يـذ أي تو صـسامه يف  وال هيـدف هـذا اجلـزء إىل . تنف

يات تو يع ا ية  يذ الربامج ا ساعدة عىل رصد  سب، بل ا تكل الصةل  صالاعرتاف  ل مج ن مل حف َب ملع ِ ِ  . تنف

ية دجما فعاال يف عىلو .5 تاجئلتمن رمغ ذكل، مفن الواحض أن دمج شواغل ا بو لإلدارة القامئة عىل ا نإطار الو تفكري لي تدعي ا ل  يسـ
بل الـيت متكـن مـديري الـربامج  ية، ويف ا تضمهنا واثئق الربانمج واملزيا توقعة، ومؤرشات األداء اليت  تاجئ ا يعة ا سـيا يف  ن ت مل ن ب لجل ل ط

يذ الربانمج،  يات جـدول تنفمن رصد  يـذ تو شأنه، عىل طريقة توفر املعلومات املربطة  ياغة تقارير  ميه و صـو ت ب بتنفص بـو أعـامل تقي يالو
يـة منشأن ا يـة الفكريــة . لتبـ يـة وا يـة اب نــة ا بب ابذلات، اقــرتح عـىل ادلول األعـضاء خـالل ادلورة الرابعـة  مللكوهـذا ا س منل ن لتللج ملع ِ ُ لـ

ُرشوع الهنوض ب بو لإلدارة القامئم تاجئيإطار الو ها لنة عىل ا ية و شطة ا ية دمع رصد أ تقيمي  من ن ، وبـدأ (DA_33_38_41_01)لتبغ
ناير  ييذه يف  سامهة . 2010تنف رشوع  سامه هـذا ا مـواألمل معقود عـىل أن  ملـ يـة دمـج جـدول هممـة يـ شأن أعـامل معليف  بـو  بـالو ي

ية، ويضمن أن  تـاجئ فعـال شـواغل يعكس لتمنا بو لإلدارة القامئة عـىل ا ًإطار الو ن يـةلي تعراضـا لـدلمع . لتمنا رشوع أيـضا ا سـويـضم ا ملـ
يـة تعـاون ألغـراض ا بو يف جمال ا تقين اذلي تقدمه الو منا ل ي شاء أسـس املقارنـة و ،لتل ساعدة عـىل إ نـا سب مـن لمزيـد لملـ حـالعمـل، 

ية  تو صبات ا ل  .38متطل

شواغل الـيت أاثرهتـو .6 بعض ا بارشة  تصدي  سعى إىل ا سام جديدة  شاء أهداف وبرامج وأ لـإ ل ل ت ق يات جـدول من أعـامل صـا تو
شواغل بعض تكل ا تصدي  نطوي عىل خطوة هامة للهنوض بقدرة األمانة عىل ا ية  شأن ا بو  لالو ل ل ي من ب شاء بـرانمج . لتي نويضم ذكل إ

يـل يركـز، مـن مجـةل أمـور، عـىل  تح يات وا تصادية واإلحصا ُخمصص لدلراسات الا ل ل ئ يـة ق تـصادية ا يـل الا تحا لعلمادلراسـات وا ل قل
نهعودراسات الوقع  يد  ية  ية الفكرية وا مىل ا تف يسـمللك ياساتلتمن يات لسـ واضعو ا تو يـذ عـدد مـن ا صـ، ويضطلع بـدور رائـد يف  ل تنف

ئة دال تـصدي . لفالواردة يف ا بو يف ا سامهة الو ية إىل الهنوض  تحدايت العا ية الفكرية وا سعى برانمج ا لوعالوة عىل ذكل،  ي مب مل ل مللكي
ية، مب ية العا ملجملموعة من حتدايت ا بو عـىل لتمن ساعدة الو ناخ واألمن الغذايئ والصحة العامة، وإىل  ثال تغري ا يل ا يا فهيا عىل  م مل مل سب



CDIP/5/2 

- 3 - 

يـةبصفهتا الوفاء بواليهتا  يـة لأل يق األهداف اإلمنا سامهة يف  تحدة، وا نظومة األمم ا لفعضوا يف  حتق ئم مل مل ً
شاء بـرانمج . 2 ثـا، يقـع إ نـواث ل

ية الفكر ية  ية العا بىن ا للملكيق ا مل ت ل تحسـ لن يات جـدول وتطويرها ية ت يذ عدد من تو صيف صلب  يـة، مبـا أعـامل تنف شأن ا بـو  منالو بـ لتي

يات  تو ثال، ا يل ا صفهيا عىل  ل مل نفـاذ 31 و30 و10 و8سب سعى إىل الهنـوض اب رشوعات الـيت  ل وذكل عرب عدد من األشطة وا تـ ملـ ن
تعامل  تكوالقدرة عىل ا ية نوسـ ها أ يا املعلومات اليت قد تكون  مهلو ل يج بدلان منـواةتيجاسـرتا يـة وأقـل ا نا بدلان ا نـد ا لـ  ل لـ ورابعـا، . مع

تـني ألـف وجـمي  يات يف ا تو تصدي لعدد من ا يا يف ا نولو تاكر ونقل ا بة الا شاء  ئسامه إ ص ل ل ب شع ن لفي جل يات (تك تو يـل ا صـمـن  ل  4قب
سا). 28 و26 و25 و11 و10و نظمة يوأخريا،  ملمه تعزيز معل ا رشاكت ُ تـصدلـلفائـدة ا توسـطة عـىل ا لالـصغرية وا ياجاهتـا مل حتي ال

يود عىل  بالاتفاع لقاخلاصة وا ية الفكرية ن ية (مللكنظام ا تو صا  ). 4ل

ية، أحرز تقدم و .7 بو اهامتم  تركزي حتويليف لتمنيف قطاع ا يالاحنو وضع يالو ية الفكريـة مـن تيجسرتا ية اب ية ا مللكات الو ن ملعن ط
تاكر  يذها بأجل الا نظمة عىل تنفو شطبني تناسق لاملحىت حتافظ ا ية نأ ساعدهتا ا نة  يالاخلطط والتقم يـة، لات تيجسرتا نا مبدلان ا ل لـ

ها ّحددهتا توسامه يف األهداف واألغراض اليت  يات ( نفسادلول األعضاء  تو صا وتعمل األمانة يف هذا الـصدد عـىل ). 10 و4 و1ل
ية عىل تطوير  ساعد ادلول ا نتطوير إطار  يملعي يـة الفكريـتيجاسرتا يـة اب ية ا مللكاهتا الو ن ملعن سة فعـال لـضامن مواءمهتـا ط ًة تكـون  سلـ

نولويج تصادي وا توايت منوها الا تالف  بدلان عىل ا ياجات ا تكا ق لخ سـح ل تـوفري . مت هودات من أجل الاهامتم أكرث  يا  بوبذل حا ل جمت ُ
يـمي  يـات  ها، وآ يا ية حمددة، وأهداف واحضة ميكن  رشوعات جبداول ز ية عرب  ساعدة ا تقا س لق ن م ن ممل ية ( مدجمـةلتق تو صـا كـن ، مت)1ل

ية  تو ية مبوجب ا ساعدهتا ا يمي أفضل لوقع  صاألمانة مع مرور الوقت من إجراء  ل ن لتقم  . 38تق

ية يف برامج أعامل وعالوة عىل ذكل، بدأ العمل من أجل دمج أفضل جلدول  .8 شأن ا بو  منالو ب تعلمي لتي عن بعد اليت توفرها لا
ته ادلول األعضاء خالل ادل بو معال ابلامتس قد ية الو مأاكد ي ية الفكريةمي ية وا ية اب نة ا ثة  ثا مللكورة ا من ن للج ل لتل شت . ملع بق أن ان قو سـ

نة  نصف األول من ا يذها خالل ا بدأ  يل، و ياهتا اب ية وآ تعلمي عن بعد هذه ا بو ملدريس ومديري ا سـحلقة معل الو ل ي تفص ل لقض ل لي تنفل
 . اجلارية

نة مدونة أخالق عرفت و .9 شأن ملها شواغل العامة  بو وا بملوظفي الو ل ية ضارب تي تو متل، كام ترد يف ا صاملصاحل ا ل ً، تقـدما 6حمل
ية نة املا ضهاما يف ا لسـ تحـدة عـىل . ً ية العامة لـألمم ا ملوقد وافقت ا يـمجلع تحـدة يف دورهتـا  اتقمدونـة أخال  يف 64ملمـوظفي األمم ا

ياغة . 2009سبمترب  يقاهتـا وآراهئـا خـالل  بو  تحدة، سامهت الو تجابة دلعوة األمم ا صـوا تعل ي مل ُوسـوف ترفـع املدونـة إىل . ملدونـةابسـ
يق من أجل اعامتدها بو  سـنة الو ي سلوك . للتنجل ثل املدونة ومعايري ا لو ية خلدمة يف اُتم يـة تعزيـزا ناملد تو بـادئ ا متعني ا ًادلوية  جهي ل مل ْل جم

يةقافةثل سؤو ل األخالقة وا تجـزآن مـن  يف اخلدمةمل بـو والحئـة نظـام مـوظفي فرادى وجامعات داخل األمانة، وهـام جـزآن ال  يي الو
يار. اموظفهي تعرضت اتفاقات اخلدمات اخلاصة ا ملعوإضافة إىل ذكل، ا نة يةسـ بـو يف  ســ للو تأكـد مـن أن مثـة إشـارة إىل 2009ي لل 

سلوك  ية خلدمة يف الرضورة اإلذعان ملعايري ا مترب اذلمـة إعـالن اســامترة كام صدر منوذج . لادلويةناملد بـو يف  سـبللو بقـا 2009ي ط، 
شف املايل الاكمـل يف األمانـةمن " 1"6.1لقاعدة ل بو، كخطوة أوىل عىل طريق تطوير برانمج ا لكالحئة موظفي الو وإشـارة إىل . ي

ية  تو شاريني املطلوبني مبوجب ا صقامئة اخلرباء الا ل يـة لـاُ، رفعـت 6ست يـة وا يـة اب نـة ا ثـة  ثا مللكيغة األوىل إىل ادلورة ا من ن للج ل ل لتص ملع
ها، ويه تعرض  هيلكالفكرية، وا ُ يا عىل أن تصدر من جديد قرباسـ تحديث حا يد ا ي  ل ل  . ق

تحـدة و .10 نظومـة األمم ا يـة ادلويـة األخـرى، ومـع  نظامت احلكو بو أيضا هجودها من أجـل تعزيـز تعاوهنـا مـع ا ملبذل الو ل ملـ ي مت م
يات  تو تجابة  صخاصة، ا لل شأن القـضااي ذات الـصةل. 42و 29 و30سـ نظامت األخـرى  هـود دمع معـل ا بـوتضم هذه ا ملـ يـة جل مللك اب

يذ الا(الفكرية  يل  تنفمن  يةبق نظمـة الـصحة تيجسرتا يـة الفكريـة  تاكر وا شأن الـصحة العامـة، والا يـة وخطـة العمـل  مل العا بـ بـ مللكمل

                                                           
ية"ن بشأ  CDIP/5/3ث انظر يف هذا الصدد الويقة 2 ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا هام الو لفإ ئس مل  ".ي
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ية شطهت) ملالعا بو وأ يذ برامج الو نظامت أخرى  تعاون مع  بل ا نظر يف  نوكذا ا ي ل سـ نفل يذ جدول التم يـة أعامل تنف، و شأن ا بـو  منالو بـ لتي

ن. خاصة نة أول اجامتع أعامل ظر إىل جدول لواب بو، ُعقد يف فرباير هذه ا سـالو يـة ادلويـةإعاليم ولي نظامت احلكو لشاوري مع ا مل  مت
يق أفـضل ل أعامتنفيذ جدول حول  ية ضامن  مترار يف عقد هذه الاجامتعات دوراي  بو الا ية، ونوي الو شأن ا بو  سـالو بغ ي ت من ب تنـي سـ لت

تفادة مما ترامك م ية ادلويةسـبني الواكالت، والا نظامت احلكو تلف ا ند  لن اخلربة  مل خم  . مع

متع املدين أيضا يف العديد من الاجامتعات و .11 شاركة ا جملتعززت  ية (م تو صا نة ). 44ل نحت 2009سـففي  نظمة غـري 44ُم،  م 
ية تجابة لطلهبا يف هذا الصدد، محكو بـو، صفة مراقـب مؤقـتسـا تلـف جلـان الو شاركة يف  ي  خم صلت وإضـافة إىل ذكل، حـ. للمـ

ية عىل صفة مراقب دامئ يف  ية و نظامت غري حكو ية دوية وثالث  نظامت غري حكو تان و ثالث  تان دو نتان حكو ل ي ي طنظم مل م م م م م
بـو ذات الـصةل ئات الو يع  شاركة يف اجامتعات  تفادت من هذه الفرصة  بو، فا يالو ي مج للم سـ ُوعـالوة عـىل ذكل، وهجـت ادلعـوة . هي

نظام ثيل ا ملإىل أعداد مزتايدة من  بـو، مبـا يف ذكل عـىل اخلـصوص مم شطة الو شاركة يف مجموعة واسـعة مـن أ ية  يت غري احلكو نـ للم م
بو ذات الـصةل جبـدول  شطة الو يأ يـةأعـامل ن شأن ا بـو  منالو بـ سامهة يف الاجامتعـات الـيت نظمهتـا . لتي بـو أيـضا يف ا شطت الو ملـو ي نـ

شأن القـضااي املربطـة جبـدول  سات أخرى  تمؤ ب يـةأعـامل س شأن ا بـو  منالو بـ ية بـني لتي بـت ابالهـامتم اذلي أاثرتـه هـذه ا لقـض، ور ح
بو شطة الو شاركة يف أ تد عىل ا ثرية مل  سات  ها، مبا فهيا مؤ يا تالف أ متع املدين عىل ا سات ا يمؤ ن مل تع ك س ط ْس ف خ  .جمل

ية الفكرية عىل و .12 ية وا ية اب بو ا نة الو ية يف والية  نارص األسا مللكيرتكز أحد ا من ن ي جل سـ لتلع شة ملايـمي وتقلارصـد ومعليـة الملع قـنا
ياغة  هـذا الغـرضلاصو يقـا  يـة  بـو ا ئات الو يق مع  متدة، وا يات ا تو يع ا يذ  شأن  لتقارير  حتق ننف ي ي سـ ص ل مج ملعب ه لتن ملع نقـاش . ت لوقـد بـدأ ا

نة  تقارير 2009سـيدور يف  ياغة ا ميه و يذ ورصده و يق ا يات  ية الفكرية عن آ ية وا ية اب بو ا نة الو ل داخل  ص سـ ل من ن ي تقيجل نف لتمللك نت لتملع

سامهة بشأ ّيمة منه وأشاكهل وسامهت ادلول األعضاء  ياته الرضورية وأشاكهلق وقـدمت ادلول األعـضاء اقرتاحاهتـا إىل . ليف حتديد آ
ية الفكريـة ية وا ية اب بو ا نة الو سة  متر املفاوضات يف ادلورة اخلا ية، و شأن هذه ا ية  ية اب بو ا مللكنة الو من ن ي للج م لقض ب من ن ي تجل ت لت ملعل . سـملع

سامه أيضا يف دمج جدولومن شأن هذه ا شأهنا، أن  تآليات واألشاكل، بعد الاتفاق  ب نظمة أعاملل ية عرب ا شأن ا بو  مل الو من ب  . لتي

بو األخرىأعامل دمج جدول  ئات الو ية يف معل  شأن ا بو  يالو ي من ب هي  لت

توبر  .13 ية يف أ شأن ا بو، بعد اعامتد جدوها  ية العامة للو كدعت ا من ب ي لتمجلع ئـات ألعـضاء، واألمانـة مجيـع ادلول ا"، 2007ل هيو

ية األخرى بو ا نالو يف [ملعي يد ضأ تأ كاخلط املائل لغرض ا يذ العاجل والفعال] ل رشة الـيت رأت 3"لتنفإىل ضامن ا سع  يات ا تو ع  ت ص للل
ياغة أي خطـة معـل مفـصةل  تطلـب  ية، أو ألهنـا ال  رشية أو ما تطلب أي موارد  يذها حاال ألهنا ال  ية العامة رضورة  صـا ت ل ب ت تنفمجلع

نة . لتنفيذها ية العامة يف  سـووسعت ا شطة 2008مجلع متـي إىل أ متدة، مبا فهيا تـكل الـيت  يات ا تو يضم ا نـ نطاق هذه ادلعوة  ص ل نل تملع

 .4وضع املعايري

نة و .14 يـة بوضـع 2009سـيف  يـة، وخاصـة اللجـان ا بـو ا ئـات الو ن، بذلت هجود ليك يلزتم معـل  ن ي ملعي ملع ه املعـايري، القواعـد وُ
بادئ الوار يات ملاب تو صدة يف ا شأن  جلدول أعامل 44 و22 و21 و17 و15ل بو  بالو يةي وقد معلت األمانة عىل مراعـاة جـدول . لتمنا

يل املفاوضات بني ادلول األعـضاء تلف اللجان، وعىل  ند إعداد ادلراسات والواثئق  ية  هأعامل ا خمل ع تسمن وجتـدر اإلشـارة إىل أن . لت
شار يـذ هـذه مـادلول األعضاء تضطلع بدور حـامس عـرب  شاهئا جـدول األعـامل وبـرامج العمـل ضـامان  لتنفكهتا يف تـكل اللجـان، وإ نـ

يات تو صا نة . ل ية خالل  بو ا ئات الو متدهتا  ية ملخصا موجزا عن الطرق اليت ا تا نقاط ا تعرض ا ســو ن ي ي ل ل ل ملعسـ ه  مـن أجـل 2009عت
ية تصدي جلدول أعامل ا منا  : لتل

                                                           
 A/43/16ثانظر الويقة  3
 .WO/GA/36/4 Revثانظر الويقة  4
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يـة  )أ( يـة اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل يديـة والفوللكـورملعللج يـة واملعـارف ا تقلالفكريـة واملـوارد الورا تـشري الواليـة : لث
بو يف  ية العامة للو ياجلديدة اليت أولكهتا ا نة 2009مجلع نـصوص "للج إىل أن ا توصـل إىل اتفـاق بغيـة لجتري مفاوضات قامئة عىل ا لا

ية وامل) أو صكوك(بشأن نص صك  ية للموارد الورا ثدويل تضمن امحلاية ا يـديلفعل ثقـايف ا بـري ا يدية وأشاكل ا تقلعارف ا ل تع لتقل ل ". ل
هد إىل  ترب هذه الوالية أقوى والية  ُتعو ية تع تو يـذ ا ثـل تقـدما هامـا صـوب  يـة ادلويـة حـىت اآلن، و نة احلكو صـا ل مت ل نفللج  مـن 18تم

ية شمو. لتمنجدول أعامل ا متـزي ابإلرشاك وا شأهتا هنجـا  نـذ  يـة ادلويـة  نـة احلكو لـوقد انهتجـت ا نـ ل يللج م يـات فريـدة تـضمن م لل، وبآ
يـة خاصـة . حتديدا مراعاة مجموعة واسعة من املصاحل واألولوايت بـارشة، وهـا أ يـة  نـة اب ها ا تدار مهوتـصل القـضااي الـيت  من للج ت لت م لتسـ

متعاهتام بدلان منوا و ية، وأقل ا نا بدلان ا بة  جماب ل ل لل مسـ  .لن

ية بقانون الرباءات )ب( نة ادلامئة ا نا يـة بقـانون الـرباءات، 13ألوراق لدلورة العديد من اّأعد : ملعللج نة ادلامئـة ا ن  ملعللج
هــا مــن  بــارشة جبــدول ويه ت، 2009 مــارس 27 إىل 23عالــيت عقــدت اجامت يــة وأعــامل معــىن  ــلتمنا ثضم مراجــع تــرد يف الويقــة ت

SCP/13/5شأن ية (العام حول املكل ، مضهنا جزء "نرش معلومات الرباءات "ب  تو صـا ش). 16ل أن القـضااي بـكـام ُعرضـت ورقـة 
ية  تو صاملذكورة يف ا يدات (22ل ناءات وا لتقيالا ية، وإعـداد دراسـة أويـة )سـتث شأن هذه ا ل، ومت الاتفاق عىل مواصةل العمل  لقض ب

يا نولو ية، ويه نقل ا تو ية هامة أخرى ترد يف تكل ا جشأن  لتك ص ل قض  . ب

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )ج( نة ادلامئة ا نا ييت : ملعللج تو صبقا  ل ية ط نـة 44 و21لتمنجدول أعامل ا للج، واصـلت ا
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عقد اجامتعات  ية ملعنادلامئة ا ناطقمإعال يع ا شارك فهيا خرباء من  نة  يوم األول  مليف ا مج ي للج ويف . ل

شأن 2009سـنة  ية  ب، نظمت اجامتعات إعال م بث"ُ شطة ا"بوشأن " لتطورات ا ناءات لأل يـدات والا لا نـ ســتثي ، وهـام "تعلمييـةلتق
نــة يف الوقــت الــراهن للجتان جوهرتــان مضــن جــدول أعــامل ا ي شأن . قــضي شات الــيت دارت  نا بــوإضــافة إىل ذكل، أشــارت ا قــ مل

يدات إشارة واحضة إىل جدول  ناءات وا لتقيالا بـو أعامل سـتث ية للو يا ثـالSCCR/18/5ثالويقـة (لتمن يل ا مل عـىل  كـام بـدأت ). سـب
ية  ناقش تدابري  نة  معلا ت برص وغريمه من األشخاص اذلين يواهجون صـعوابت دف الهنوض بقدرة طبقها هبتوللج لاملكفوفني ومعايق ا

نفـاذ يف القراءة يـة مبوجـب حـق املؤلـفل عىل ا نفات ا حملمإىل ا ها . ملـص نـصة ألحصـاب املـصلحة هـد شاء  تـدابري إ فوتـضم هـذه ا م نـ ل
هةل ا توافرة بأمناط  ساألسايس تطوير احللول اليت جتعل األعامل   . ملنالم

يـة )د( يـاانت اجلغرا ية وا نا تجاريـة والرسـوم والـامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لـص ل ن لللج نـة : ملع للجتواصـل ا
ها بهنج  تجارية  ية بقانون العالمات ا معلادلامئة ا ل يات جـدول مشويلملعن يا مـع تو صـ  ية أعـامل متشـ تو يـة، وا صـا ل فعـىل .  خاصـة15لتمن

ثال، وافقت  مليل ا نة سب نة يف  سـا توافق جماالت  عىل 2009للج يديـةتصوير بشأن لا توافـق جمـاالت ، وعـىل لتقلالعالمات غـري ا لا

تجارية، تسجيل بشأن إجراءات الاعرتاض عىل  بو يف دورهتا أحاطت هبا علام اليت لالعالمات ا ية العامة للو يا رشهتا يف 38مجلع نـ و
نادا إىل جماالت . WIPO/STrad/INFسلسةل  توستوا تلـف  افـقلا نـة مجموعـة مـن املراجـع الـيت تراعـي  خمهـذه، طـورت ا للج

نافع يف وا تاك ية، وحتقق توازان بني ا ملتوايت ا ل ل من لتسـ يـث تأخـذ . م يع األطـراف  شاركة  ية قامئة عىل  يجة  حبوهذه اجملموعة  مج م معل نت
بو بار مصاحل لك ادلول األعضاء يف الو ييف عني الا يـة وآراء أحصاب املصاحل ،  وأولوايهتاعت نظامت احلكو ماآلخرين، من مضـهنم ا ملـ

متدة ية ا نظامت غري احلكو ملعادلوية وا م مل  .ل

ية ابإلنفاذ )هـ( شارية ا نة الا نا ت ملعللج سة مـن : س ية ابإلنفاذ، يف دورهتـا اخلا شارية ا نة الا شت ا مـان ن ت للج ملعق  4 إىل 2س
ية 2009نومفرب  تو ص، ا نـون 45ل نـد جـدول األعـامل ا يا، وذكل مبوجب  ملع ر ب يفـاإلنفـاذ مـسامهة صـاحب احلـق يف "مس  مـع هلوتاك

ية  تو صمراعاة ا يةأعامل  جلدول 45ل شأن ا بو  منالو ب  ". لتي
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شأن الرباءات )و( تعاون  بالفريق العامل ملعاهدة ا شأن الـرباءات، يف دورتـه : ل تعـاون  بـنظر الفريق العامـل ملعاهـدة ا ل
يف من  ية يف  ثا نا ن تطـور نظـام يف املقرتحات اخلا، 2009 مايو 8 إىل 4جل بلبصـة  شأن الـرباءات يف ا تعـاون  ملـسـتقمعاهـدة ا بـ . ل

يات الـواردة يف جـدول  تو بغـي أن يراعـي ا صـواتفق الاجامتع عىل أن العمـل يف هـذا اجملـال  ل بـو، ومت تـضمني أعـامل ين يـة للو يا لتمن

ية اذلي وزع عىل ادلول األعضاء وهيدف إىل إعداد  يان جدول أعامل ا ية يف ا لتمنإشارات وا ب يضة طلهبـا الفريـق سـتف مسـتفدراسة 
 ).PCT/WG/2/13ثالويقة (العامل 

ثاين ية: لاجلزء ا لتمنرشوعات جدول أعامل ا  م

يـة وتزويـد ادلول األعـضاء مبزيـد مـن املعلومـات  .15 يـذ جـدول أعـامل ا منية إعطاء دفعة  لتبغ ّاملربـة لتنف يـذ ت شطة ا لتنفعـن أ نـ
مت ية، ا يذ جدول أعامل ا يمي وقع  يل  ُو ع من لته نف تتق نة تس رشوع يف  ية قامئة عـىل ا ســدت  ملـ يات 2009مهنج تو يـذ تـكل ا صـ بغـرض  ل تنف

ها هبذه الطريقة) أو جزء مهنا( نة عىل . تطبيقاليت ميكن  يةل حتـت "للجواتفقت ا بهية أو  شطة  يات اليت عاجلت أ تو ثـيع ا نـ ص ل مجتم شـ
تـه5"موضوع واحد نـب تـداخل العمـل وازدوا يذ و ية ا ي من أجل الهنوض بفعا جت جل نفت يلكـة و. ل نـة أيـضا عـىل  هأخـريا، اتفقـت ا للج

ية يف  شطة إضـا شرية إىل أنـه مـن املمكـن اقـرتاح أ تـىض احلـال،  سب  شطة أخـرى،  رشوعات وأ يذ عىل شلك  فا مق نـنف مـ حـ نـ م لت
بل  . ملسـتقا

نة و .16 يـة 2009سـيف بداية  يـة وا يـة اب نـة ا شطة الـيت أقرهتـا ا رشوعات عـىل أسـاس األ سعة  يـذ  مللك، بدأ  مننف ن للج نـ مـ لتتـ ملع ت
نة  ية بـدأ . 2008سـالفكرية يف  رشة تو ثالث  رشوعات جديـدة، تـصداي  سة  ثة والرابعة عىل  ثا صـكام صدقت ادلوراتن ا عـ لــ م مخ ل ل
ناير  ييذها يف   : ، ويه2010تنف

ية الفكرية واملكل العام  ) أ( شأن ا مللكرشوع  ب تان (م تو يا  ؛)20 و16صل

سة و ) ب( نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا فرشوع  مل سـ ب تو(مللكم  ؛)32 و23 و7صيات لا

نفـاذ إىل املعرفـة و ) ج( يـة وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و شأن ا لرشوع  مق ب لم ج تك يات (مللك تو صـا ل
 ؛)27 و24 و19

نفاذ إىل و ) د( شأن تطوير أدوات ا لرشوع  ب تعلقة ابعلومات املم يات (لرباءات ملا تو صا  ؛)31 و30 و19ل

شأن و ) هـ( برشوع  بو تعزيز م تـاجئ ةالقامئـلإلدارة يإطار الو يـمي لأللرصـد معليـة ا دمعبغيـة لن عـىل ا يـةنـشطة لتقوا  ئاإلمنا
يات ( تو صا  ).41 و38 و33ل

ية اليت صدق علهيـا، ويـرد وصـف و .17 رشوعات جدول أعامل ا تقرير حملة موجزة عن  ثاين من هذا ا ُتعرض املرفق ا من م ل ل لتسـ ي
ية اب نة ا ها يف ويقة ا لتاكمل  ن للج ملعث شار إلهيا يف ذكل املرفقل ية الفكرية ذات الصةل وا ملية وا  .مللكمن

متدة، من موارد خالف املوظفني، ما قدره و .18 رشة ا رشوعات األربع  يذ ا ية اخملصصة  ملعبلغ املوارد املا ع مل ل  11.595.000لتنفت
رشوعات مـا قـدره . يفرنك سورسي يذ ا يف املوظفني  ملـوعالوة عىل ذكل، تقدر تاك يـصل 4.457.000لتنفل رسي،  ل فرنـك سو يـ
يـة الـيت . ي فرنك سورسي16.052.000اجملموع ما قدره  رشوعات جـدول أعـامل ا يـذ  منويضم هذا اجملموع املوارد املطلوبة  لتمـ لتنف

يهنا  تظار  ها اعامتدات أوية، يف ا بق أن خصصت  نة، و تضموافقت علهيا ادلورة الرابعة  ن ل سـ لللج يـة ثيف ويقة ُ ّدةل املعـنالربانمج واملزيا

                                                           
ية الفكرية 5 ية وا ية اب نة ا ثة  ثا مللكملخص ريس ادلورة ا منئ ن للج ل لتل  .ملع



CDIP/5/2 

- 7 - 

ية2010/2011للفرتة  نة الربانمج واملزيا شأنه  سب ما اتفقت  ن،  جل ب نـال موافقـة ادلورة . ح رشوعات  توعىل غرار ذكل، فإن أي  م
يذها فورا، بعد املوافقة علهيا بداية  ها أيضا اعامتدات أوية ضامان  نة ختصص  سة  نفاخلا تل ل ل للج  . ُم

رشوعات و .19 يذ ا شأن  تقرير املرحيل  ملرفع ا ب تنفل نـة ُ يتواصـل رفـع تقـارير س، و)CDIP/4/2ثالويقـة (للجإىل ادلورة الرابعـة 
بل سـتقيةل يف ا ملم نة . ث رشوع يف  يذ ا سـوترد أدانه بعض أمه نقاط  مل  :2009تنف

ية يف نـومفرب ُعقد  ) أ( شد املوارد من أجل ا منمؤمتر  ئـة مـوارد 2009لتح تابعـة مـن أجـل  شطة  يـا أ ب، وجتـري حا نـ تعل م
ية من خارج امل يةفإضا ها إىل . نزيا رشوعاهتا مـن أجـل تقـد تطوير مقرتحـات  بدلان  ثال دمع ا يل ا ميوتضم هذه األشطة عىل  مـب ل ل مل سن

رشوعات  بعـا للمـؤمتر مـن أجـل تطـوير  يـة ادلويـة األخـرى  نظامت احلكو تعاون مع ا سـهتدفة، وتعزيز ا سات املاحنة ا مـاملؤ ت ل ملـ ل مل مس
نوية للامحنني احلا بو ا سـشرتكة، واجامتعات الو ي يـة لم هـا ا يـة الهنـوض  هـات املاحنـة  ية خـاص اب مللكيني، وتطوير برانمج تو هم بفجل بغ ع ل

بو   ؛)DA_02_01(يالفكرية ومعل الو

يـة الفكريـة و ) ب( يـة يف جمـال ا ساعدة ا شأن ا ياانت  يا إعداد قاعدة  مللكجيري حا ن ملـ ب ب رشوع (لتقل  ) DA_05_01ملـا
ية يف جما ياجات اإلمنا ياانت ملطابقة الا ئوقاعدة  ت ية الفكرية حب رشوع (مللكل ا ـي إعـدادهام خـالل  ) DA_09_01ملا ينهتـعىل أن 

نة؛  لسـهذه ا

تاكر 2009ليف يويو و ) ج( تطوير والا بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا ب، بدأ العمل بربانمج ا ل ل يـة هبدف متكني ل مللكماكتـب ا
بدلان  ية وا نا بدلان ا سات أخرى يف ا لالفكرية ومؤ ل ل نفاذ إىل األقل مس يـدةلمنوا من ا يـف ز تاك ية جمـاان أو  ية وا هاجملالت ا ل ب ن . لتقلعلم

ها الـزايدة يف  شاطه، هـد تحدة سابقا، لك يف جمال  يةل وضعهتا واكالت األمم ا تعاون ويق مع برامج  ففقد طور هذا الربانمج  نـ مل ث ث مب ِّ ُ
بدلان منوا ية وأقل ا نا بدلان ا ية يف ا ية وا لتوافر املعلومات ا ل ل ن ملعلم سمح ومبوجب برانمج ا. لتق يـنفـاذ هـذا،   107 انرشا لعـدد  12َل

ية و نا بدلان ا مبدل من ا ل بدلان األل نفاذ إىل لا  ؛)DA_08_01مرشوع ( جمةل 50لقل منوا اب

بدلان 12جرت و ) د( ية وا نا بدلان ا يمي يف ا ل هممة  ل مل تاكراألقل تق يـا ودمع الا نولو شاء مراكز تطـوير ا ية إ بـمنوا  ن جبغ . لتك
ثني واملقـاولنيوتدمع هذه املراكز أحصاب امل بـا يـل ا يني مـن  حصلحة ا ل ب رشاكت قحملل توسـطة واخملرتعـني واألطـراف لـوا مل الـصغرية وا

نفاذمه إىل معلومات الرباءات واخلدمات ذات الصةل ية األخرى هبدف الهنوض  با بدلان، . ملعن يمي يف هـذه ا لـويف أعقاب همامت ا لتق
بو  توى اخلدمات بني الو يا تطوير اتفاقات  يجيري حا سـ تاكر مل يـا ودمع الا نولو يف مراكـز تطـوير ا سات الـيت  بـواملؤ تـض جسـ لتك تسـ

شاء ما يقارب  نة اجلارية 10نبغرض إ رشوع (لسـ مراكز يف غضون ا  ؛)DA_08_01ملا

نفـاذ إىل و ) هـ( نطلق بـرانمج ا توقع أن  تجارية تقدما هاما، و ياانت الرباءات ا لأحرزت املفاوضات مع موفري قاعدة  ي ي ل ب
ياانت ا نة اجلاريـةلبقواعد ا ثاين من ا نصف ا سـتجارية يف ا ل ل بدلان . لـل لـوهيـدف الـربانمج اجلديـد إىل متكـني ماكتـب الـرباءات يف ا
بدلان  ية وا نا لا تجارية األقل مل ياانت الرباءات ا نفاذ جماان أو بأسعار غري ملكفة إىل قواعد  لمنوا من ا ب رشوع (ل  ؛)DA_08_01ملا

ية الفكريـةحتتقيمي الامت الانهتاء من ورقة و ) و( ية رائدة  شاء أول أاكد للملكياجات والوضع الراهن بغرض إ مي توقـع . ن يو
هر أبريـل  سأةل تـدريب املـدربني يف هنايـة  شأن  ـي العمل  شـأن  منهت ب يـة . 2010ي يـة الفكريـة الو يـة ا رشوع أاكد نوهيـدف  مي طمـ مللك

بدلان " الرائد" يـة وا نا بدلان ا ساعدة ا لـهـذا إىل  ل لـ شاء ماألقـل ممـ تفـي بأقـل املـوارد نـمنـوا عـىل إ تخصـصة  يـة  سات تدر تكؤ م يب سـ
بدلان ية الفكرية يف هذه ا ية الوفاء ابلطلب املزتايد عىل حمرتيف ا لاملوجودة  يـة . مللكبغ رشوع الرائـد هـذا مـرحةل اث نوتعقب مرحةل ا مل

يمي يف بدل واحد  هذا الغرض، جرت هممة  يقا  نطقة؛ و يةل يف لك  ية  شاء أاكد تقهتدف إىل إ ل حتق م ث مي  ؛ )DA_10_01رشوع ملا(من
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ية و ) ز( ساعدة ا ية الفكرية من ا ية  نظمة األفر تفادت ا نا مل مل لتقسـ للملك بكة عرصية؛ كـام بغرض يق ية  بىن ا شاء ا شـإ ت ل لن لتح
نة واثئق الرباءات ية الفكرية من ر ية  ية األفر نظمة اإل تفادت ا مقا مي مل للملكسـ يق يـه . قل ياانت وأجريـت  بادل ا علكام شلك نظام رائد  ب لت ل ِّ ُ

يةخا نا ية ا يين  هد ا ية الفكرية وا ية  ية األفر نظمة اإل عبارات بني ا لص مي مل للملكت لك ملع للملك يق رشوع هيـدف . قل نظام جـزء مـن  مـوهذا ا ل
نظمـة  يد مـهنم ا ياجات،  ية وفقا لال يا املعلومات والاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو نولو ية  بىن ا ملإىل رش ا ت ن ت ل تفن ج سـتك ح تـل لتح

ية  ية األفر يقاإل تـارة قلمي ية الفكرية، وعـدد مـن بـدلان  ية  نظمة األفر خمية الفكرية، وا للملكمل يق يـة تللملك نظامت اإل ميمتـي إىل تـكل ا قلملـ ن

يا ودويا  يا إ ها إلكرتو نفاذ إلهيا وباد ية الفكرية وا ها من إدارة معلومات ا لنا  مي ن ت ل قلي ل مللك ل  ؛)DA_10_02(متك

رشوع الهنوض بأداء و )ح( ية يف منظامت اإلدارة مانطلق  ياألنطقة ملاعامجلا شرتك ةيقفر نفات ا تصممي نظام رش ا ملـ  ملص ن ب
ية  نظامت و سع  نبني  طت رشوع ّكوويم ياق هذا ا شأ مضن  ية اليت  بىن ا ملن ا سـ ن ت ُل ت  ؛)DA_10_04مرشوع (لتح

رشوع و  )ط( تقل  ما يـشـبكة ن يـف فريـق حمـيل مـن ةعحق املؤلف اإلبدا تو يـة  تا تـه ا نطقـة الاكريـيب إىل مر ظ يف  ب ل ل حل م
شاريني ا ية ستخلرباء الا يـان اخلـصو بة، يرا نا يـف  تاك يـان  يـذ نظـام ا توزيـع اإلاتوات، و شرتك  صيعىن بإعداد نظـام  ع ســ ل ب ت ل ممـ عنف ت ُ

ية للك إقلمي   ؛)DA_10_04مرشوع (لتشغيلا

ية / نظمت أربع ندوات و  )ي( ناعات اإلبدا يد مهنا ا ية  ية وو ية دون إ عحلقات درا لص ن مي تسـتفسـ ط رشوع يف إطـار قل ملـا
DA_10_04 تابعة؛ شطة ا يا عدد من أ يث يطور حا مل  ن ل ُ  ح

مترب و  )ك( تقصاءات2009سبعقد يف  ية لال نطاق وا تحديد ا سـ اجامتع فريق اخلرباء  ملهنج ل يـة حـول/ل  طنادلراسـات الو

رشوع  توسطة، كام يرد ذكره يف ا رشاكت الصغرية وا ية الفكرية وا ملا مل ِل  .DA_10_05مللك

هامة أعاله و .20 نقاط ا لترد ا ية ل نة املا شطة الـيت جـرت خـالل ا يـاف األ يـع أ ية لكهنـا ال تعكـس  ضـألغراض تو سـ نـ ط مج لـيح ض
شلك أفـضل يف الويقـة  ها  يـة، وتـرد تفا رشوعات جدول أعـامل ا ثشأن  بـ من م صـيلب يـذ يف . CDIP/4/2لت شطة ا لتنففقـد بـدأت أ نـ

ناير . موعدها سة مفاكرة مع ادلول األعضاء يف  ثال،  يل ا يوُعقدت، عىل  جل َمل ُ ياق 2010سب ياجـات يف  يـمي الا ســ مضن مترين  حت تق
يــــة  شطة اإلمنا يــــمي لأل يــــة الرصــــد وا تــــاجئ، ودعــــام  بــــو لــــإلدارة القامئــــة عــــىل ا ئرشوع الهنــــوض بإطــــار الو نــــ لعمل ن ي لتقمــــ ل

)DA_33_38_41_01.( 

نـة او .21 ثـات أويـة خـالل ادلورة الرابعـة  با شار إلهيـا أعـاله، جـرت  متدة ا رشوعات ا ملإضافة إىل ا للج ل ملـ حمل م يـة ملع منيـة اب لتن ع
يـا  نولو ية الفكرية ونقـل ا شأن ا رشوع  ته األمانة هو ا شأن مقرتح قد ية الفكرية  جوا تك مللك م لمللك ب مل يات (ب تو تـصدى  صـاذلي  لل  19ي

ية)28 و26 و25و ته يف ادلورة احلا نا متر  ل،  قشـ م نـة. تسـ نة ثالثة اقرتاحات قدمهتا دول أعـضاء يف ا شت ا للجكام ان للج ، سـوف 6ق
ياابنا(ُيدمج أحدها  بـو الـراهن) لقرتاح ا نـة اقرتاحـات قـدمهتا . ييف معـل الو نـة  للجونـاقش ادلورة الرا ه شة مجهوريـة ت نا قـكـوراي  م

رشوع اليت أعدهتا األمانة نادا إىل واثئق ا مليضة ا ت ستف  . مسـ

يةو .22 رشوعات جدول أعامل ا نظر يف  منند ا م ل تفات إىل  ،لتع لبغي الا رشوعات ين لت أويـة سـوى خطـواال تعدو ملأن هذه ا
ية ما ثري من احلاالتلقضتصداي  توقـف عـىل مـا تقـرره ادلول األعـضاءلك يف ا بل، وأهنا  تابعة يف ا تطلب  ت، وأنه رمبا  تقت ففـي . ملسـم

رشوعات  نظـر فهيـا ويف ا ية مـا أو  شة  نا بادرة  شاف وأخذ زمام ا نظمة إىل ا يات ا تو ملـعدد من احلاالت، تدفع ا ت قـض قـ مل مل تك مل ص سـل
ساعد متدة اليت  تا بل، ملع نظمة يف ا نة ميكن أن تضطلع هبا ا ية، أو يف اقرتاح أعامل  شأن تكل ا ملسـتق عىل توفري املعلومات  مل ي لقض معب

                                                           
تني 6   CDIP/3/8  و  CDIP/3/7ثيقترد يف الو
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بت ادلول األعضاء يف ذكل يـة أو . غلكام ر رشوعات عـىل تطـوير آ نـصب ا لويف حـاالت أخـرى،  ملـ بـارهام يف عـدد يـةهنجمت خت وا
بدلان هرو. لحمدود من ا يع ا يف ظل هـذه املقاربـةأو فائدهت ا جناهحيةهنجمل اتظيف حال أ ســ، فإنـه ميكـن لـدلول األعـضاء طلـب تو

يد مهنا بدلان أخرى بادرات حىت  ثل هذه ا تفنطاق  تسـم  . مل

ثالث ية : لاجلزء ا  مسـتقبلنظرة 

نظمـة، ويـضمن  .23 سعى إىل حتويل طريقـة معـل ا يد املدى  هود  ية عىل  يذ جدول أعامل ا ملنطوي  ي بع من جمي لتنف قـضااي األخـذ بت
نظمةكلتمنية ا تجزأ عن اكفة األعامل اليت تضطلع هبا ا ملجزء ال  يـق ذكل الـزتام ومعـل األمانـة وادلول األعـضاء عـىل . ي تطلـب  َو َ حتق ي

هم يا تلف أ فحد سواء، وكذا دمع أحصاب املصلحة اآلخرين عىل  ط بـار أن جـدول أعـامل . خم يدا يف هـذا الـصدد ا عتولرمبا يكون  مف
بغي ية  ية رشاكة عا ينا مل ياجاته وأولوايته اخلاصةلتمن سب أهدافه وا بدلان، لك  يع ا يد مهنا  ت أن  ح ل حمج تفسـ  . 7ت

ية و .24 يذ جدول أعامل ا شواغل املربطة  منأحد أمه ا ت لتل شواغل هو بتنف رشوعات واألشطة اليت طورت تـصداي  للـضامن أن ا ن ُمل
يات، تعكس فعال واقع احلال، وأهن تو ًمصدر ا ص ياجات ادلول األت ال تيب ال حتج يـةسـ ها ا يقعـضاء ومـصا يـه، فـإن تفاعـل . حلقحل علو

رشوعات  تدامة ا هـدف وضـامن ا هـذا ا يقـا  يني الزتاما اكمـال أمـر حـامس  رشاكء الو ملـادلول األعضاء تفاعال ويقا والزتام ا ســ ن ل لث ل ًحتق ط
توى ادلويلو. نواألشطة هـم جـداملـسـعىل ا بـو يف بـذل هجودهـا مـن أجـل إقامـة رشااكت مـع مل، مـن ا متر الو ي أن  سات تـسـ سـمؤ

نظـور اإلمنـايئ ذي الـصةل يف  متكن مـن دمـج ا هـا ابخلـربة الالزمـة حـىت  ية ادلويـة خاصـة، و نظامت احلكو ملأخرى، ومع ا ل تـمل يل تمكم
رشوعاهت بو و شطة الو مـأ ي يـة عـىل . ان تلـف األهجـزة داخـل احلكومـات الو يق بـني  يـات ا نوعـىل غـرار ذكل، ال تقـل  خم سـ طمعل لتنـ

ية ألن جدول  توى الوطين أ مها يديني تصداي لقضااي ملسـ ية الفكرية ا تعدى أحصاب ا ية  ًأعامل ا تقل ي لمن مللك يـة ولتمنية الصةل بني الت مللكا
 .الفكرية

رشوعات و .25 تجابة ا يات، وبذل هجودا يف هذا الصدد لضامن ا تو يذا  رشوعات  شطة أو  ملـتواصل األمانة اقرتاح أ سـ ت ص لل م تنفن
ياجات  نة حتاملقرتحة لال با يا تلف ملت ياان  خملأ ومن شأن مـا تقدمـه ادلول األعـضاء مـن . ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة اآلخرينح

يـذ الـيت تقودهـا  سامهة مجة، وذكل من أجل الهنـوض مبـرحةل ا ية  يذ جدول أعامل ا ية  سامه يف  نة أن  نفاقرتاحات  تنف لت م من معل ي لتي مع
تايل  ها، وتضمن اب لادلول األعضاء  تجابة نفس شواغسـا رشوعات  للاألشطة وا مل ياتن تو نة يف ا ية الاك صل ا ل م  .حلقيق

شأهنا .26 تقـارير  ياغة ا يـمي وأشـاكل  يق والرصـد وا يـات ا شأن آ شات  نا مترار ا تطلع األمانة إىل ا بـوأخريا،  ل صـ سـ ل بـ ق مل لتقت لتنـ . سـ
سامهة  شأهنا،  سامه هذه اآليات واألشاكل، بعد الاتفاق  توقع أن  مو ب ل ت نظمةهممة ُي ية عرب ا مليف دمج جدول أعامل ا  .لتمن

 ]ييل ذكل املرفقان[

 

 

                                                           
هدف  7 لسجم هذا األمر مع ا تحدة الرايم إىل  من األ8ين ية لألمم ا ية لأل ملهداف اإلمنا ية"لفئ ية من أجل ا منإقامة رشاكة عا  ".لتمل
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ية يات جدول أعامل ا يذ تو منوضع  لتص  تنف
 

نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/2 

يذ   يد ا ية  تو نفا لتق ص ية يف ل لتمننذ اعامتد جدول أعامل ا توبر م كأ
شاريع جدول أعامل و. 2007 رشوع واحد من  متصدى  مي

ية تو هذه ا ية  صا ل لمن  .لت
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
ثالويقة (؛ نشطةعىل األ

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 صدد،ال

ساعدة ية ملا يات لتقنا يات تسلميها لوآ  معلو

 .بدل بلك خاصة تقيميها

1. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  

CDIP/2/INF/2 
 CDIP/2/2 

 

رشوع  مؤمتر : "DA_02_01ملا
ية منشد املوارد من أجل ا الوارد " (لتح

 )CDIP/3/INF/2ثيف الويقة 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص رشوع  و،2009منذ بداية ل متصدى  ي
ية تو هذه ا ية  شاريع جدول أعامل ا صواحد من  ل من لم  .لت

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
  ؛نشطةعىل األ

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

ية مساعدة تقدمي بو فإضا  خالل من يللو

شاء املاحنني تربعات  أو نائامتية يقصناد نوإ

بو داخل للتربعات أخرى صناديق  لفائدة يالو

بدلان  مع اخلصوص، وجه عىل منوا األقل لا

مترار  لمتويل كربى لأوية إعطاء يف سـالا

يا يف ناألشطة  داخل من املوارد بفضل يقأفر

ية خارج ومن  جماالت، بعدة للهنوض ناملزيا

تجاري القانوين نالاتفاع مهنا  لوا

تصادي بدلان يف الفكرية لكيةملاب قوالا  لا

 .املذكورة

2. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/3 

 

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

 
ية املربانمج وثويقة العىل بناء   ليتا 2010/2011للفرتة نزيا
متد هتا بلغ إجاميل املوارد اخملهاع بو،  ية العامة للو ي ا ي صصة مجلع

ية نشطةلأل بزايدة (ي  فرنك سورسي 118.548.000ئ اإلمنا
سابق سـنتنيلافرتة قارنة ابألرقام الواردة يف م% 0.9نسبهتا  ، ةلا

بيد أن هذه املعلومات ال تضم املوارد اليت ). 23الصفحة 
ية األربع رشوعات جدول أعامل ا يذ  با  منرصدت جا لتن م  ةلتنف

مهنا (ي فرنك سورسي 16.052.000، ويه عرش
يف خالف 11.595.000 تاك ل فرنك سورسي خمصص  ل ي

يف 4.457.000املوظفني، و تاك ل فرنك سورسي خمصص  ل ي
متده إضافةوميكن ). املوظفني رشوع  تع موارد أخرى إىل أي  م

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا سة  مللكادلورة اخلا من ن للج لتم وقد أدى . ملع
يت تهنض  النشطةهذا إىل ارتفاع جحم املوارد اخملصصة لأل

ية ية الفكرية املوهجة  منثقافة ا للتب  .مللك
 

بة لأل ية الفكرية نشطةلنسـأما اب ية اب تو سعى إىل ا مللك اليت  ع ل ت
تجري  ية،  توايت األاكد تلف ا فعىل  مي سـ شطة ملخم نشأهنا أ ب

بو خاصة ية الو يواسعة، مضن أاكد تمكن يف هذا الصدد، و. مي
هامة يف دمج جدول أعامل ا بادرات ا منإحدى ا لتمل ية يف برامج ل

سات  ها العديد من املؤ تعلمي عن بعد اليت  بو  سالو لل يسـتعملي
ية  .مياألاكد

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 
 
 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
  ؛نشطةعىل األ

 )CDIP/2/4ثالويقة  (

 برشية وموارد أموال من خيصص ما زايدة

ساعدة لربامج ية ملا بو يف لتقنا  لهنوضل يالو

ية ثقافة مهنا أمور، جبمةل  الفكرية مللكا

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

3. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
 CDIP/2/3 

 
تقرير املرحيل ذو الصةل : لا

CDIP/3/5 
 

رشوع   DA_04_10_01ملا
ية  ":املقرتح شأن ا مللكرشوع  ب م

تطوير توسـمي الفكرية و تجات  لا ملن
رشاكت  بدلان لا ية وا نا بدلان ا ليف ا ل مل

 "* منوااألقل 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن م
ية اذلي سو. 2007 رشوعات جدول أعامل ا لتمنتصدى أحد  م ي

ية نة ا يا ا يه حا ننظر  للج ل ملعت ية الفكريةف ية وا مللك اب  .لتمن
 
 

رشاكت توسطة لا  ملالصغرية وا
تقدير 2008/2009 الفرتةخالل  ية هامة  بو  ل، أجرت الو معل ي

شأن  ياجات  بالا رشاكتحت توسطة  لا ية ملالصغرية وا مللكوا
بة . الفكرية ، خيصص برانمج جديد 2010/2011 للفرتةلنسـواب

توسطة للرشاكتابلاكمل  عنرص نفيذ تيوسامه . ملالصغرية وا
رشاكت توسطة  لا  أيضا DA_10_05للمرشوع ملالصغرية وا

ية تو يذ هذه ا صيف  ل  .تنف
 
 

ية ناعات اإلبدا عا  لص
بو يفواصلت نةي الو ساعدهتا إىل ادلول 2009 سـ  م تقدمي 

تصادية اليت تقدهما قطاعات  تقديراألعضاء عىل سامهة الا ق ا مل
تصاد القامئة عىل أساس حامية حق املؤلف نهتاء ومت الا. قالا

ية، وبدأ العمل يف 3من   دراسات جديدة، 4طن دراسات و
يذ  متر العمل من أجل  تنفو ية4يسـ يع . طن دراسات و سـومت تو

نطاق اجلغرايف لدلراسات  بحث أكرثلا يس ا يح مقا لوتو كام . يض
نة ُأ ية  ناعات إبدا شأن أداء  رشوعات جديدة  يطلقت  ع ص معب م

ية نارص صص ُوقد خ. لعملودور حق املؤلف يف هذه ا عأحد 
ية DA_10_04رشوع ملا عناعات اإلبدا  .للص

 
 

ية ية الفكرية الو يات  ناسرتا طيج  للملكت
بو هذا جمال  يبذل الو يلكة فيه ت يةل  هود كو همزيدا من ا لسـ جل

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
  ؛نشطةعىل األ

 )CDIP/2/4ثالويقة  (

يد تأ كا ياجات عىل خاص بشلك ل  حتا

رشاكت توسطة الصغرية لا سات ملوا  سواملؤ

بحث جمال يف ملتع اليت  العلمي لا

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
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

بل ية يف ا سـتقساعدهتا ا ملتق نل بدلان ُوقد د. م ساعدة ا لجمت  م
ية يف  ية الفكرية الو يهتا  ياغة اسرتا نعىل  يج طص تاجئ للملكت لنا

بةامل نارص الربانجمني  تقر تلف  ععن  ربانمج ال يف 10 و 9خم
ية املو  . 2010/2011للفرتة نزيا
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

 CDIP/2/2  

 

قاعدة " :DA_05_01مرشوع 
ية يف جمال  ساعدة ا شأن ا نياانت  مل ب لتقب

ية ال ثالوارد يف الويقة  ("فكريةمللكا
CDIP/3/INF/2(  

 
 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص يتصدى أحد و ،2009منذ بداية ل
ية تو هذه ا ية  صرشوعات جدول أعامل ا ل لمن لت  .م

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
تان (؛ نشطةعىل األ ثيقالو

CDIP/2/4 
 )CDIP/3/INF/2و
 
 

 حول عامة معلومات تنرش أن يبوالو عىل

شطة لك ساعدة نأ ية ملا ها عىل لتقنا  قعمو

 من بطلب تقدم، أن وعلهيا اإللكرتوين

يل األعضاء، ادلول شطة عن صتفا  حمددة نأ

 أو) األعضاء ادلول( العضو ادلوةل مبوافقة

هات يدة األخرى جلا شاط من ملسـتفا  .لنا

5. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

 
يةا تو نفذ جزءا من ا صلويقة اليت  ل ت  : ث

CDIP/3/2 ) قامئة اخلرباء
شاريني  )ستالا

 

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

 
تحدة سلوك ملوظفي األمم ا ملمدونة آداب ا  اليت مت إقرارها ل

بو،و، مؤخرا بقيسامهت فهيا الو بوتنط  . ي أيضا عىل أمانة الو
سلوك معايري املدونة، إضافة إىل وهذه ية اخلدمة يف لا  ناملد

ية من أجل )2001(لادلوية  تو بادئ ا جهي، تفي بأغراض ا ل مل
ية، سؤو ية وا لتعزيز ثقافة اخلدمة األخال مل  فرادى وجامعات، ق

يق العامتدهاُتو. داخل األمانة نة ا سـرفع املدونة إىل   .لتنجل
 

شف امل لكوكخطوة أوية صوب تطوير برانمج ا ايل الاكمل يف ل
بو األمانة،  يةيأصدرت الو ، 2009 يف لاسـامترة إعالن اذلمة املا
بومن نظام " 1"6.1املادة مبوجب   .يموظفي الو

 
يغة األوىل لو لصقدمت ا يني ُ شاريني ا نقامئة اخلرباء الا ملعت س

ية ساعدة ا ناب نةلتقمل ثة  ثا للج يف ادلورة ا ل ، وجتري (CDIP/3) ل

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
  ث؛ الويقةنشطةعىل األ

(CDIP/2/4) 
 

شاريني  بو وخرباهئا الا تعىل موظفي الو سي
مترار العاملني يف جما ية الا ساعدة ا سـل 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

 .عضاءاأل

6. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

يلكهت ية إعادة  يا  هحا معل ها ل يقات ادلول األعضاء ود تضم  جما  تعل ل
ية من  DA_05_01رشوع ملايف  تنفيذا (لتمنجدول أعامل ا

ية  صتو  ).  5لل
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا
 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/3  
CDIP/3/4 

 

رشوع  : DA_7_23_32_01ملا
سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ " مللك
 )CDIP/4/4ثالويقة (

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن م
هذه . 2007 ية  رشوعات جدول أعامل ا تصدى أحد  لو من لتي م

ية تو صا  .ل
 
 CDIP/3/5: تقرير املرحيل ذو الصةللا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
 ؛ نشطةعىل األ

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 قلاأل لا

ساعدة ية ملاب  فهم لتحقيق مهنا، بطلب لتقنا

تالمس ألوجه أفضل ية حقوق بني لا  مللكا

ياسات الفكرية سة سـو نا فا  .مل
 

7. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/2/INF/3 

 

رشوع نون  DA_08_01ملا  ملعا
تخصصة " ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب لل

ثالوارد يف الويقة " (ودمعه
CDIP/3/INF/2( 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص تصدى أحد . 2009منذ بداية ل يو
ية تو هذه ا ية  صرشوعات جدول أعامل ا ل لمن لت  .م

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
تان(؛ نشطةعىل األ  ثيقالو

CDIP/2/4 
 )CDIP/3/INF/2و

بة بو لمطا  معاهد مع اتفاقات بوضع يالو

بح رشاكت ثلا  مساعدة هبدف اخلاصة 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. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/2  

 

رشوع  قاعدة  : "DA_09_01ملا
ية  ياجات اإلمنا ئياانت ملطابقة الا ت حب

ية الفكرية الواردة يف " (مللكيف جمال ا
 )CDIP/3/INF/2ثالويقة 

نذ بداية  شة  نا ميد ا قق رشوعات . 2009مل تصدى أحد  مو ي
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

 

ن يةممتت  تو شة ا صا ل  .ق
  نشطةمت 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. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

يةالواثئق   :جعاملر
CDIP/1/3 

CDIP/2/INF/1 
CDIP/2/2 

رشوع مرشوع "  :DA_10_01 ملا
ئة  ية ان يات و شـرائد إلشاء أاكد ن مي طن

ية الفكرية " مللكيف جمال ا
(CDIP/3/INF/2) 

 
رشوع  مرشوع : "DA_10_02ملا

ية ية الفكرية اذل سات ا كملؤ : مللكس
تخد تجارية سـا لام املكوانت واحللول ا

ية  ية  ية ا تحديث ا يفة  للملكا ن تملك ب تحل لل
ية أو  سات الو نالفكرية للمؤ طس
ية  ية العامةل يف جمال ا مللكاإل قلمي

 "الفكرية
(CDIP/3/INF/2) 

 
رشوع بنية دمع : " DA_10_03 ملا

يا لفائدة  نولو تاكر ونقل ا جالا لتك ب
ية سات الو ناملؤ  "طس

(CDIP/3/INF/2) 

 
رشوع  تعزيز : "DA_10_04ملا

ية وأحصاب  سات احلكو مقدرة املؤ س
ية الفكرية عىل  يني اب مللكاملصلحة ا ملعن

ناعات  يد الوطين إلدارة ا لصا لصع
ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها،  عاإلبدا
نظامت اإلدارة  بكة  سني أداء  مو شـ حت

ية حلق املؤلف ؛ "عامجلا
(CDIP/3/INF/2) 

 

نا مليد ا نذ بداية ق مشة  رشوعات من ت و،2009ق متصدى مخس 
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن وإضافة إىل ذكل، . لت

ية، س تو هذه ا ية  رشوعات جدول أعامل ا صتصدى أحد  ل لمن لتي م
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكونظر ا من ن للج لتت ياملع يه حا ل   .ف

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق  و،م
تان(؛ نشطةعىل األ  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 وضوالهن  مللكا

 .العامة واملصلحة الفكرية

10. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

رشوع  تعزيز : "DA_10_05ملا
تخدمني يف قدر سات وا سـات املؤ ملس

ية الفكرية عىل لك من  مللكجمال ا
ميي  يد الوطين ودون اإل قلا لصع

ميي  (CDIP/3/INF/2) "قلواإل
 

رشوع   املقرتحملا
DA_04_10_01" : مرشوع

ية الفكرية و مللكشأن ا تجات توسـمي ب ملنا
رشاكت ألغراض تطوير  بدلان لا ليف ا

بدلان منوا ية وأقل ا نا لا  "*مل
 

ية  :جعالواثئق املر
 CDIP/1/3 

 

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

 
بو، مبا فهيا الربامج يتصدى ية العديد من برامج الو تو هذه ا ي  ص ل ل

رشوعات30 و18 و14 و9 و3 و1  جدول أعامل م، وعدد من 
ية تني تصدىتاليت  لتمنا تو ي   .10 و8صلل

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (؛ نشطةعىل األ

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 ية لتحتا  العلوم جمال يف طنالو

يا نولو جوا با ذكل اكن ّلكام لتك سـنا  ووفقا م

تصاص بو خال  .يالو

11. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/3/3 

 

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

 
 

ية يف  ربانمج لّاملعدةل لثالويقة لتمنساعد دمج جدول أعامل ا
ية   عىل تاكمل أفضل جلدول أعامل 2010/2011 للفرتةنواملزيا

نظمة ية عرب الربامج ذات الصةل  للما توقع أن يوفر .  لتمن يو

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
؛ نشطةعىل األبصورة عامة 

 )CDIP/3/3ثالويقة (

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

ية، هاً وفقا لتقنوا تصا صال  .خ

12. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

رشوع  رشوع تعزيز   ( DA_33_38_41_01ملا مشأن  ب
ية الرصد  ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا معلإطار الو بغ ن لي

يمي لألشطة اإلمنا ئوا ن يدة للمزيد من ادلمج ) يةلتق جقاعدة 
ية  يق جلدول أعامل ا لتمنادل تاجئ ت الاسرتامضنق نيات وا ليج

بة   .تلف الربامجخملاألداء مؤرشات وتقاملر
 

تقرير املرحيل ذو الصةل   CDIP/3/5: لا

 

ية  :جعالواثئق املر
 CDIP/1/3 

 

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

 
بو يف نةيقدمت الو ية إىل 2009 سـ  رش ساعدهتا ا يع   بدلا 34لتم

بات ا تجابة  لا لطل ية يف ادلول األعضاءسلطاسـ ، غري أن ملعنت ا
ساعدة رسية ملتوايت هذه ا توفري .حم ب ومثة اهامتم خاص 

شأن األحاكم اليت  شورة  تىض األمر ذكل، ا بيارات، ولكام ا مل ق خ
ية  ياسات اإلمنا ياسا عىل األهداف وا بة  نا ئقد تكون  سـ لسـ ق م

ية مللك اليت توفرها اتفاقات ا املرونة، مع مراعاة املعينلبدلل
ية،  بات ملالفكرية العا بدلان تيوالرت ية اخلاصة اب لالاتقا ل األقل ن

 .منوا
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا
 

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

ساعدة تكون أن يتعني ية ملا رش يعا  اليت لت

بو، تقدهما ية خاص، بوجه يالو  الاجتاه ئإمنا

 مراعاة مع الطلب، حبسب وعةومدف

ياجات األولوايت بدلان اخلاصة حتوالا  لاب

ية نا ما بدلان سـامي وال ل  وكذاً منوا األقل لا

ية مسـتوايت تفاوتة لتمنا  ادلول يف ملا

بغي األعضاء،  حمل ناألشطة تكون أن ينو

ية جداول ها منز تكام لال  .سـ

13. 

ية جعالويقة املر  : ث
CDIP/1/3 

 
نفذ جزء تالويقة اليت  يةث تو صا من ا : ل

CDIP/5/4 

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

 
بدلان منوا  ية وأقل ا نا بدلان ا ية  رش شورهتا ا بو  لتوفر الو ل لل يع م مي لت

ها، والالزتامات احلقوق تنفيذ بشأن هم لوإعام  املرونة مواطن فو

ثوسامه الوي. هبا نوالاتفاع يتربس اتفاق يف شأن ت مواطن "بقة 

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

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. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

تعدد األطراف  تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ماملرونة ا مل
يد الوطين رشيعي عىل ا يذها ا لصعو لت ميي تنف  "قلواإل

(CDIP/5/4)ية تو هذه ا تصدي  ص يف ا ل  . لل
 

ية  تظام يف ادلورات ادلرا بو اب سامه الو سـوإضافة إىل ذكل،  ن ي ت
ت ياسة ا شأن ا ية  تجارة العا لنظمة ا سـ ب مل ل جارية، أو يف احللقات لمل

يذ  شأن قضااي تربط  ية  ية أو دون اإل ية الو تنفادلرا ت ب مي ن بسـ قل ط
ياسات العامة مواطن س وبيتراتفاق  بدلان لسـاملرونة وا لدلمع ا

 .يتربساتفاق تنفيذ يف إطار 
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا
 

ية  CDIP/1/3: جعالواثئق املر

 
: لتقرير املرحيل ذو الصةلا

CDIP/3/5 

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

توبر  بو يف أ كبت الو ي ئاهتا، مبا فهيا جلان 2007طل يع  ي إىل  همج
ية املعايريالقواعد ووضع  تو يذ هذه ا ص،  ل إضافة إىل (تنف

يات  تو صا ية 19ل للاحملددة ملتبق ا وتضطلع ادلول ). يفورالتنفيذ ّ
شاركهتا يف تكل اللجان، بدور حامس يف  ماألعضاء، من خالل 

يات تو يذ هذه ا صضامن  ل  .تنف
  

ية  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو مإرشاك ا ملم ل مل
 :وهجات نظرهاالاهامتم بو

نحت 2009يف  ية44ُم،  نظمة غري حكو م   صفة مراقب م
تجابة لطلهبا يف هذا الصدد،مؤقت شاركة يف سـ، ا مل من أجل ا

بو يتلف جلان الو تان . خم منظموإضافة إىل ذكل، حصلت 
ية دوية،  نظامت غري حكو تان، و ثالث  تان دو لحكو ي مي م ل م

ية عىل صفة مراقب دامئ يف  ية و نظامت غري حكو طنوثالث  م م
شاركة يف اجامتعات تفادت من هذه الفرصة  بو، وا للمالو سـ ي

تو شة ا نا صمتت  ل ق ياق م سـية يف 
تقرير املرحيل  ثالويقة (لا
CDIP/3/5(  

شطة تكون أن يتعني  القواعد وضع نأ

  :ييل كام واملعايري
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
 األطراف مجيع كةمشار 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

15. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

بو ذات الصةل ئات الو ييع  ي  .همج
 

ية وضعت سابقة أو ا مجلع 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 اقرتح يا يف اللجان مصاحل  تحا بداية ا هتمل ليف ا
توايت منو ها  مسـبدلان  تلفة جدال  .خم 

 
يف واملزااي تاك يق بني ا تو لا ل تلف : فل سأةل يف  خمطرحت هذه ا مل
شات يف اللجان نا قمراحل ا  .مل

 
ياد حلبدأ ا بة : م بة لألمانة معوما واب بدأ أسايس اب سـهذا  نسـ لن ل م

يني دويني لملوظفي األمانة بصفهتم موظفني مد  .ن
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا
 
 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

 

: DA_16_20_01مرشوع 
ية الفكرية واملكل العام" " مللكا

(CDIP/4/3) 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن م
هذه . 2007 ية  رشوعات جدول أعامل ا تصدى أحد  لو  من لتي م

ية تو صا  .ل
 

ية حظيتإضافة إىل ذكل،  بعض الاهامتم يف جلان بلقض هذه ا
بو ية بوضع يالو ثال، مت ف. املعايريالقواعد وملعن ا يل ا ملعىل  بس

نطاق العام يف الويقة  ثتضمني جزء من ا  .SCP/13/5ل
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق ، ومت الاتفاق م
نشأن األشطة؛  ثالويقة (ب

CDIP/4/3( 

بار بعني العام املكل حامية أخذ  عند عتالا

بو سـياق يف ملعايريوا القواعد وضع  يالو

تعمق نافع العواقب حتليل يف لوا ناجتة ملوا  لا

توح غزير عام مكل عن  .مفو

16. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية  CDIP/1/3:  جعالواثئق املر

 
ية تو نفذ جزءا من ا صالويقة اليت  ل ت : ث

CDIP/5/4 

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

 
شأن  بسامه الويقة  ث تعلقة ابلرباءات يف م"ت ملواطن املرونة ا

رشيعي عىل  يذها ا تعدد األطراف و لتاإلطار القانوين  نف تم
ميي يد الوطين واإل قلا ية" لصع تو هذه ا تصدي  صيف ا ل  .لل

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 

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

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

ية اتفاقات يف املرونة جوانب  الفكرية مللكا

بدلان هتم اليت تكل سـامي وال لادلوية ية لا نا ما  ل

بدلان  ً.منوا األقل لوا

17. 

ية جعالويقة املر  :ث
CDIP/1/3 

 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص تو ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن بر م
2007. 

 
توبر  بو يف أ ية العامة للو كوافقت ا ي  عىل والية جديدة 2009مجلع

ية ادلوية بغرض  نة احلكو لتضطلع هبا ا مفاوضات "إجراء مللج
توصل إىل اتفاق حول نص لصك  لند إىل نصوص هبدف ا تس ت

لأو صكوك قانوية دوية(قانوين دويل  تضمن امحلاية الفعاةل ) ن
ية واملعارف ا لللموارد الورا ثقايف ث بري ا ليدية وأشاكل ا تع لتقل

يدي يذ  هتوشلك ". لتقلا هذه تنفذه الوالية تقدما ابرزا صوب 
ية لا يةمن صتو  .لتمنجدول أعامل ا

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 

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

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. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/3/4  

CDIP/3/4Add. 

رشوع :  DA_19_24_27_01ملا
يا املعلومات والاتصاالت " جنولو تك

هوة ال نفاذ إىل املعرفةلوا ية وا لر يف (" مق
 )CDIP/4/5ثالويقة 

 
رشوع  :DA_19_30_31ملا

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر منذ اع ل ية يف أ كامتد جدول أعامل ا لتمن
هذه . 2007 ية  رشوعان من جدول أعامل ا تصدى  لو من لتي م

يهن ية، ومت  تو تضما ص رشوعا آخرال ية اتونظر فهي. م  نة ا ن ا ملعللج
ية الفكرية ية وا مللكاب يالتمن  .ل حا

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
تان (؛ نشطةعىل األ ثيقالو

CDIP/4/5 وCDIP/4/6( 
 

شة املزيد من األ نا قجتري   نشطةم
ياق الويقة  ثيف   CDIP/4/7سـ

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 إىلً منوا نولو جوا  للهنوض لتك

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

19. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

نفاذ إىل معلومات " لتطوير أدوات ا
 )CDIP/4/6ثيف الويقة (" الرباءات

 
رشوع  ملا

املقرتح
DA_19_25_26_28_01:  

يا"  نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك " لمللك
 *)CDIP/4/7ثيف الويقة (

 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
 CDIP/3/3 
CDIP/3/4 

رشوع   : DA_16_20_01ملا
ية الفكرية واملكل العام" يف (" مللكا

 )CDIP/4/3ثالويقة 
 

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  تصدى أحد 2010م ي، و
هذه ية  لرشوعات جدول أعامل ا لتمن يةم تو ص ا  .ل

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (ث الويقة ؛نشطةعىل األ

CDIP/4/3( 

شطة لهنوضا  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

متة األعضاء لادلو تساعد أن  ابملوضوع ملها

 العام املكل إىل آلت اليت املواد حتديد عىل

 .نالقانوية ألنظمهتا وفقا
 

20. 

ية  :جعالواثئق املر
 CDIP/1/3 

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

 
يةفامي ييل  تو يذ هذه ا ية  ثةل اليت توحض  صبعض األ ل نف يف تم  :ك

 
نة ادلامئةت صلوا ية للجا اجملاورة  واحلقوق املؤلف حبق ملعنا

ها  شارك فهيا اخلرباء هنجآخر  ية  يالقايض بعقد اجامتعات إعال م
يع األقالمي يف تعراض يوم األول ل امجمن  القضااي اجلوهرية سـال
نة ها ا نا للجاليت   .  قشت

 
ية ادلوية يف و نة احلكو سابعة  لنذ ادلورة ا للج مل ، دأبت 2005م
ساتللجا بل بدء  نظمي عروض تدوم نصف يوم  جلنة عىل  قت

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

بو ُجتري ية غري مشاورات يالو  تكون مسر

توازنة، فتوحةم با، يكون ما حسب مو ًنا سـ  م

رشوع قبل شطة أي يف لا  بشأن جديدة نأ

 مسارات ابعامتد واملعايري، القواعد وضع

يع األعضاء من مدفوعة  مشاركة تشجو

بدلان سـامي وال األعضاء ادلول من اخلرباء  لا

ية نا ما بدلان ل  ً.منوا األقل لوا

21. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

نة يلللجا ساكن بقل  ية وا متعات ا ثل عن ا ها  ل، يرأ حملل جملمم س
يني  . صلاأل

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5ثالويقة : لا

 
 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
 CDIP/3/3 

 
ية تو نفذ جزءا من ا صالويقة اليت  ل ت : ث

CDIP/5/3 
 

شأن األس  ية بعدما يمت الاتفاق  تو يذ ا ببدأ  ص ل نف  .نشطةتي
 

ية  ية لأل بو يف أهداف ا سامهة الو شأن  لفمت طلب تقرير  من ي م لتب
شأن ، وذكل)CDIP/5/3ثالويقة ( شات  نا ياق ا ب يف  ق مل سـ

ية  تو صيذ هذه ا ل تقريرغري أن(تنف نحرص يف ل ا شطةي ال   وضع نأ
 )املعايريالقواعد و

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
 ؛نشطةبشأن األبصورة عامة 

 )CDIP/3/3ثالويقة (
 

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

تحدة، مبا فهيا  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ملا ممل
 .يةلفاألهداف 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 

توى  ية الفكرية عىل ا ملسـيذ قواعد ا مللك تنف
ية )ب(الوطين  مللك وأوجه الصةل بني ا

سة  نا فالفكرية وا يا ) ج(مل نولو جونقل ا لتك
ية الفكرية  مللكاملربطة اب وما ميكن ) د(ت

ناءات  سـتثتوافره من جوانب املرونة والا
يدات لدلول األعضاء  نوإماكية ) ه(لتقيوا

ية  نا بدلان ا مإضافة أحاكم خاصة اب ل ل
بدلان األقل منوا ًوا  .ل

 
 

22. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ي  :ةجعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/3/3 

 

رشوع  : DA_7_23_32_01ملا
ياس" ية الفكرية و سـا نامللك ؛ "سةفملة ا
 )CDIP/4/4ثالويقة (

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  تصدى أحد 2010م ي، و
ية تو هذه ا ية  صرشوعات جدول أعامل ا ل لمن لت  .م

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

CDIP/4/4( 

ن بل أفضل يف ظرلا  مبامرسات للهنوض لسـا

يص ية جمال يف خالرت  يعزز مبا الفكرية مللكا

ية القدرات نا سـا فت  الهنوض هبدف سـامي وال ل

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

 

 

23. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/3/4 

رشوع : DA_19_24_27_01 ملا
يا املعلومات " نولو ية الفكرية و جا تك مللك

نفاذ إىل  ية وا هوة الر لوالاتصاالت وا مق ل
 )CDIP/4/5ثالويقة (؛ "املعرفة

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد . 2010م يو
ية تو هذه ا ية  صرشوعات جدول أعامل ا ل لمن لت  .م

ية، ومت الاتفاق مت تو شة ا نا صت  ل ق م
ثالويقة (؛ نشطةبشأن األ

CDIP/4/5( 

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. 

يةالواثئق ا  : جعملر
CDIP/1/3  

CDIP/3/4Add. 

رشوع املقرتح  ملا
DA_19_25_26_28_01 :

يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك ؛ "لمللك
 *)CDIP/4/7ثالويقة (

شأن األس ندما يمت الاتفاق  يذ  ببدأ ا ع نف يتصدى سو. نشطةلتي
ية  صتو ية لل رشوعات جدول أعامل ا لتمنأحد  تنظر واذلي م
نة  ياللجا ليه حا  .ف

شة نا قمتت  ية يف ادلورة م تو ص ا ل
نة ثالويقة  (للجالرابعة 

CDIP/4/7(تسـمتر س ، و
شات يف دور نا قا سةهتامل  . م اخلا

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 ةاملذكور

ية لادلوية الاتفاقات تفادة ومن هبا ملعنا  سـالا

با يكون ما حسب قدر، بأكرب مهنا سـنا  .م
 
 

25. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  

CDIP/3/4Add. 

رشوع املقرتح  ملا
DA_19_25_26_28_01 :

يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك ؛ "لمللك

شأن األس ندما يمت الاتفاق  يذ  ببدأ ا ع نف  يتصدىسو. نشطةلتي
ية صتو ية لل رشوعات جدول أعامل ا لتمن أحد  تنظر واذلي م
نة  ياللجا ليه حا  .ف

ية يف ادلورة  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نة  ثالويقة  (للجالرابعة 
CDIP/4/7(تسـمترس، و

بدلان سـامي وال األعضاء ادلول ّحث  لا

تقدمة، سات تشجيع عىل ملا بحث سمؤ  لا

سات مع تعاوهنا تعزيز عىل دلهيا العلمي  سمؤ

26. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

شات يف دور *)CDIP/4/7ثالويقة ( نا قا سةهتامل بحث .م اخلا تطوير لا بدلان يف لوا ية لا نا ما بدلان ل  لوا

 توبادل اخلصوص وجه عىلً منوا األقل

 .معها املعلومات
 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع : DA_19_24_27_01ملا
يا املعلومات و" جنولو الاتصاالت تك

نفاذ إىل املعرفة ية وا هوة الر لوا مق " ل
 )CDIP/4/5ثالويقة (

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد . 2010م يو
ية تو هذه ا ية  صرشوعات جدول أعامل ا ل لمن لت  .م

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (؛ نشطةبشأن األ

CDIP/4/5( 

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

ية عىل والرتكزي تصةل اجلوانب مهأ ية ملا  مللكاب

يا من الفكرية جنولو  والاتصال املعلومات تك

ية يف ودورها 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
 

27. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  

CDIP/3/4Add. 

رشوع املقرتح  ملا
DA_19_25_26_28_01: 

يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك ؛ "لمللك
 *)CDIP/4/7ثالويقة (

شأن األس ندما يمت الاتفاق  يذ  ببدأ ا ع نف يتصدى سو. نشطةلتي
ية  صتو ية لل رشوعات جدول أعامل ا لتمنأحد  تنظر واذلي م
نة  ياللجا ليه حا  .ف

ية يف ادلورة  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نة  ثالويقة  (للجالرابعة 
CDIP/4/7(تسـمتر س، و

نا سةهتاقشات يف دورملا  .م اخلا

 سـامي وال األعضاء، 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. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

شأس  يذ بعد الاتفاق  ببدأ ا نف ية بعد .نشطةن األلتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج شات إدراج .ت 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. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع   : DA_19_30_31_01ملا
نفاذ إىل " معلومات لتطوير أدوات ا

 )CDIP/4/6ثالويقة (" الرباءات
 

رشوع املقرتح  ملا
DA_30_31_01 : 

تعامل " سـ تكوين الكفاءات يف ا
ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة  لتقن
ية حمددة نولو ججملاالت  حال  تك

ية حمددة ئتحدايت إمنا  "*ل
 
 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد . 2010م يو
لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةيةم تو هذه ا ص  ل تصدى أيضا  .ل سيو

نة من مرشوع  ية، ونظر ا تو هذه ا ية  للججدول أعامل ا ت ص ل لمن لت
يا ليه حا  .ف

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (؛ نشطةبشأن األ

CDIP/4/6( 

بو ينبغي ية منظامت مع تتعاون أن يللو  محكو

نصح إلسداء أخرى لدوية ية، للبدلان لا نا ما  ل

بدل فهيا مبا  طلهبا، عىل بناء منوا، األقل انلا

نفاذ سـبل حول  املعلومات 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. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع   : DA_19_30_31_01ملا
نفاذ إىل معلومات تطوير" ل أدوات ا

 )CDIP/4/6ثيف الويقة (" الرباءات
 

رشوع املقرتح  ملا
DA_30_31_01 : 

تعامل " سـ تكوين الكفاءات يف ا
ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة  لتقن
ية حمددة نولو ججملاالت  حال  تك

ية حمددة  ئتحدايت إمنا  "*ل
 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد . 2010م يو
يةمرش يةلتمنوعات جدول أعامل ا تو هذه ا ص  ل تصدى أيضا  .ل سيو

ية، ونظر من مرشوع  تو هذه ا ية  تجدول أعامل ا ص ل لمن نة لت للجا
يا ليه حا  .ف

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األ ثالويقة  (نشطةبالاتفاق 

CDIP/4/6( 

 األعضاء ادلول علهيا تتفق مبادرات اختاذ

هم يا نقل يف تسو نولو جا  بدلانلا إىل لتك

ية، نا ما يه ل جتو بو إىل الامتس ك  بتسهيل يالو

ية املعلومات إىل حمّسن نفاذ  يف الواردة لعلنا
 .الرباءات سـندات

31. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع  : DA_7_23_32_01ملا
سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ " مللك
 )CDIP/4/4ثالويقة (

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد . 2010م يو
ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم تو هذه ا ص  ل  .ل

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األ ثالويقة (؛ نشطةبالاتفاق 

CDIP/4/4( 

بو يف الفرصة اتحةإ تجارب لتبادل يالو  لا

 حقوق بني الصةل أوجه حول واملعلومات

ية ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  .مل
 
 

32. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية جعالويقة املر  :ث
CDIP/1/3 

رشوع  : DA_33_38_41_01ملا
بو لإلدارة القامئة عىل " يتعزيز إطار الو

يمي  ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  لتقا معل بغ لن
ية ئلألشطة اإلمنا ثالويقة (؛ "ن

CDIP/4/8( 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد . 2010م يو
ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم تو هذه ا ص  ل  .ل

ت شة هذه ا نا لمتت  ق ية، ومت م صو
شأن األ ثالويقة (؛ نشطةبالاتفاق 

CDIP/4/8( 

بة بو لمطا ية بتطوير يالو يمي مراجعة لآ  تقو

 جدوى لتقدير األساس، سـنوية انجعة،

شطهتا مجيع  ناألشطة ومهنا للتمنية املوهجة نأ

ساعدة تاملربطة ية ملاب  املؤرشات ووضع لتقنا

يس  اكن حيث الغرض، لهذا اخلاصة يواملقا

با ذكل سـنا  .م
 
 

33. 

ية جعالويقة املر  :ث
CDIP/1/3 

يذ بعد الاتفاق عىل األس  نفبدأ ا ية بعد  .نشطةلتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت 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

نافع نظر الفكرية لكيةملا محلاية امللموسة ملوا  لاب

 مساعدة بغية العمل، فرص خلق إىل خاصة

ية برامج تصممي عىل األعضاء ادلول  طنو

 .هامة
 

34. 

ية جعالويقة املر رشوع املقرتح CDIP/1/3: ث  ملا

DA_35_37_01" : مرشوع
ية  ية الفكرية وا منشأن ا لتب مللك

تصادية ية الا قالاجامت ثالويقة ( "ع
CDIP/5/7( * 

يد ا ية  تو لتا ق ص توبر نفيذ ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن م
ية يتصدى سو. 2007 تو صهذه ا ل رشوعات جدول أيضا ل مأحد 

ية  نةاذلي لتمنأعامل ا يا ا يه حا للجنظر  ل  .فت
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  .CDIP/3/5ثالويقة : لا
 
 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير  ثالويقة (املرحيل لا

CDIP/3/5( 

بة  جديدة، دراسات بإجراء بويالو لمطا

 األثر لتقيمي األعضاء، ادلول من بطلب

تصادي ثقايف والاجامتعي قالا تفاع لوا  نال

ية بنظام ادلول تكل  .الفكرية مللكا
 
 

35. 

ية جعالويقة املر  :ث
 CDIP/1/3 

شأن األس  ية بعد الاتفاق  تو يذ هذه ا ببدأ  ص ل نف ية بعد .نشطةتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج تجارب تبادل .ت رشوعات حول لا تعاوية ملا نا  ل

رشي اجملني مرشوع مثل  مناذج وكذا لبا

ية  .الفكرية مللكا

 

 

36. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية جعالويقة املر  :ث
CDIP/1/3 

رشوع املقرت ح ملا
DA_35_37_01" : مرشوع

ية  ية الفكرية وا منشأن ا لتب مللك
تصادية ية الا قالاجامت ثالويقة  ("ع

CDIP/5/7(*  

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر منذ اعامتل ية يف أ كد جدول أعامل ا لتمن
ية أيضا يتصدى سو. 2007 تو صهذه ا ل رشوعات جدول ل مأحد 

نة يا ا يه حا ية، ونظر  للجأعامل ا ل ت فمن  .لت
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  .CDIP/3/5ثالويقة : لا
 

ية يف  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
تقرير املرحيل سـياق  ثالويقة (لا

CDIP/3/5( 

بو جيوز  حامية بشأن اتدراس جتري أن يللو

ية يه بطلب الفكرية، مللكا  ادلول من جوتو

تأثري الصةل أوجه لتحديد األعضاء،  بني لوا

ية ية الفكرية مللكا  .لتمنوا

37. 

ية جعالويقة املر  : ث
CDIP/1/3 

رشوع  : DA_33_38_41_01ملا
بو لإلدارة القامئة عىل " يتعزيز إطار الو

يمي  ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  لتقا معل بغ لن
يةنلأل ثالويقة (؛ "ئشطة اإلمنا

CDIP/4/8( 
 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد . 2010م يو
ية تو هذه ا ية  صرشوعات جدول أعامل ا ل لمن لت  .م

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األ ثالويقة (؛ نشطةبالاتفاق 

CDIP/4/8( 

بو قدرة تعزيز  تقيمي معليات إجراء عىل يالو

ية شطة لوقع عموضو ية عىل يبوالو نأ  .لتمنا
38. 

ية جعالويقة املر  : ث
CDIP/1/3 

 

شأن األس  ية بعد الاتفاق  تو يذ هذه ا ببدأ  ص ل نف ية بعد .نشطةتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت 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

يات وتقدمي األدمغة جهرة حول دراسات  صتو

ها عىل  .سأسا
 

39. 

ية جعالويقة املر نة   CDIP/1/3: ث ناقش ا للجمل  شطةت يد نأ ية  تو يذ بعد، غري أن ا ق ا صنف ل لت
يذ يالتنفا  .معل 

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت بو لمطا  واكالت مع تعاوهنا بتكثيف يالو

تحدة مماأل 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 اءةللكف حتقيقا لا

ية برامج  .لتمنا

40. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

ية  CDIP/1/3: جعالواثئق املر

 

رشوع  : DA_33_38_41_01ملا
بو لإلدارة القامئة عىل " يتعزيز إطار الو

يمي  ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  لتقا معل بغ لن
ية ئلألشطة اإلمنا ثالويقة (؛ "ن

CDIP/4/8(* 
 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير ل ينذ  تصدى أحد. 2010م  يو
ية تو هذه ا ية  صرشوعات جدول أعامل ا ل لمن لت  .م

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األ ثالويقة (؛ نشطةبالاتفاق 

CDIP/4/8( 

شطة جرد بو نأ ية يالو ساعدة لتقدمي لاحلا  ملا

ية تعاون جمال يف لتقنا ية لا  .لتمنوا
41. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

 
تقرير املرحيل ذو الصةل : لا

CDIP/3/5 

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

 
تان، وثالث ، 2009يف  تان دو تان حكو يحصلت  ي لنظم م م

ية  نظامت غري حكو ية دوية، وثالث  منظامت غري حكو م م لم
ية عىل صفة مراقب  تجابة لطلهباطنو بو، ا سـيف الو  يف هذا ي

نظمة حك68 إىل موعوهبذا يصل اجمل. الصدد ية دوية، م  لو م
ية دوية، و219و نظمة غري حكو ل  م ية 52م نظمة غري حكو م  م

ية نحت صفة مراقب مؤقت لعدد . طنو ُموإضافة إىل ذكل، 
ية  نظامت غري احلكو ممن ا للمشاركة يف جلان طلبت ذلط مل

تايليه ومعينة،  نحو ا لعىل ا  :ل
 

ية  - ية وا ية اب نة ا شاركة يف ا مللكمخس  من ن للج لتللم ملع
 .الفكرية

ية عرشونو - ية ادلوية ا نة احلكو شاركة يف ا ن  ل للج ملعللم م
يدية والفوللكور ية، واملعارف ا تقلابملوارد الورا  .لث

ية بقانون و - نة ادلامئة ا شاركة يف ا نواحدة  للج ملعللم
 .الرباءات

ية حبق و - نة ادلامئة ا شاركة يف ا رشة  نمثاين  للج ملعللم ع
 .املؤلف واحلقوق اجملاورة

 
 

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج تدابري تعزيز .ت شاركة تضمن اليت لا  واسعةال ملا

شطة يف فئاته بلك املدين للمجمتع بو، نأ  يالو

نظامت بقبول تتعلق اليت للمعايري وفقا  غري ملا

ية ية هذه جيعل مبا واعامتدها ماحلكو  قيد لقضا

مترار ادلرس  .سـاب

42. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

بو أيضا هجودها ية يف يوبذلت الو نظامت غري احلكو م إلرشاك ا مل
شطعدد من  ثال، (ا هتنأ يل ا ملعىل  تة بس سـشاركة  متحدثني م

شأن  توح  تدى ا ية يف ا نظامت غري حكو بمن  ملفن م ملم
توبر  ية، أ رشوعات املقرتحة يف جدول أعامل ا كا لتمن  ).2009مل

 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

 

شأن األس  ية بعد الاتفاق  تو يذ هذه ا ببدأ  ص ل نف نة هذه ا .نشطةتي ناقش ا للجمل  ية بعدت صتو نظر .ل بو دور حتسني كيفية يف لا يار يف يالو  ختا

رشاكء ساعدة مرشوعات لمتويل لا  تاملربطة ملا

ية يذها الفكرية مللكاب  شفاف مسار يف تنفو

يه جتو شطة إخالل ودون األعضاء من ب  نبأ

بو  .اجلارية يالو
 

43. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

 
تقرير املرحيل ذو الصةل : لا

CDIP/3/5 

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

 

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بو اكنت ّملا .ت  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 تعلقة مسالر شطة ملا  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

 

44. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

 

 

نة   ناقش ا للجمل  شطةت يد لت انأ يا  ية  تو قيذ بعد، غري أن ا معلنف ص ل
يذ  .لتنفا

 
ية  شارية ا نة الا نود جدول أعامل ا نأحد  ت للج ملعب اذلي  ابإلنفاذس

شري إىل 2009عقد يف نومفرب  مسامهة أحصاب احلق يف "ي 
يذ يفلتنفا ية هل وتاك تو ص، مع مراعاة ا  من جدول أعامل 45ل

ية شأن ا بو  منالو ب  "لتي

ية تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج ية إنفاذ انهتاج  بعدت  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  للمنفعة حتقيقا نورشها لتك

بادةل نول املعارف ملنتجي ملتا يةلتكا  جو

45. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم ملعنا

يذ  لتنفوضع ا
شات ملوضع ا  نة قنا  للجداخل ا

 

ية تو صا ل
  

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
 

 

رشوع سودةم*  ية الفكرية مطروحة عىل م  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  .للموافقة علهياملع
 
 
 

ثاينييل ذكل املرف[  ]لق ا
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ية الفكرية ية وا ية اب نة ا متدة يف أعقاب ادلورة الرابعة  رشوعات ا تعراض ا مللكا من ن للج مل لتسـ ملع  ملع
يات    تو صرشوعات ا ل  10 و9 و8 و 5 و2م
 

ية تو صا رشوعامس  ل تضب ملا رشوعمقوصف  رشوعوضع للم   مل ا
 

شأن  2 من حشد املوارد "بمؤمتر 
يةأجل   "لتمنا

رشوع   DA_02_01ملرمز ا

ية إىل  شطهتا الرا بو يف أ ية دلمع الو ية من خارج املزيا توفري موارد إضا رشوع إىل عقد مؤمتر  مهيدف ا نف ي ن ل مل
ناديق  ية أو  تامئ ناديق ا شاء  ية الفكرية، وإ تفادة من نظام ا ية بغرض الا نا بدلان ا صساعدة ا ن ص ن سـ ل ل سم مللك م

بدلان األقل منوا حتديدا ية لفائدة ا تربعات املا ًأخرى  ً ل ل  لل

يذ يف أوائلأ بد  2009 لتنفا

ياانت  5 شطة بقاعدة  نتعلق بأ ت
ية  ية يف جمال ا ساعدة ا مللكا ن لتقمل

 الفكرية 
رشوع  DA_05_01 ملرمز ا

ية مع ما يلزم من الربامج احلاسوية،  ساعدة ا شطة ا يع أ ياانت موحدة  شاء قاعدة  بتصممي وإ ن مل ن مجل ب لتقن
تظام   نوحتديهثا اب

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ياانت  8 نفاذ إىل قواعد ا با لل
تخصصة ودمعه  ملا

رشوع   DA_08_01ملرمز ا

ية نولو بدلان األقل منوا، عىل املعارف ا ية، السـامي من ا نا بدلان ا تخدمني من ا جسري حصول ا تك لم ًت ل ل ل سـ  ،ملي
شأن الرباءات، من أجل  تخصصة  ياانت  بيف شلك قواعد  ية يف الرباءات بإجراء حبوث مب ويدخل . أكرثلفعا

تاكر اذلي انطلق يف يويو مرش تطوير والا بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا لوع ا ب ل ل رشوع2009ل   .مل مضن هذا ا
رشوع ويريم  ملنرص آخر من هذا ا يا ودمع إىل ع نولو شاء مراكز تطوير ا بدلان عىل إ جساعدة ا لتك ن ل م

تاكر، إضافة إىل  شاء بالا  . شـبكة مماثةلنإ

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ياان 9 ياجات بقاعدة  حتت ملطابقة الا
ية الفكرية؛ ية يف جمال ا مللكاإلمنا  ئ

رشوع  DA_09_01 ملرمز ا

ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ية فعاةل ملطابقة الا شاء  ية إ يات  ياانت وبر مللكتطوير قاعدة  ئ ت معل ن بغ جم حب
 .للبدلان واملاحنني

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا
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ية تو صا رشوعامس  ل تضب ملا رشوعمقوصف  رشوعوضع للم   مل ا
 

يا 10 شاء أاكد ميرشوع رائد إل ن ت م
ية  ئة يف جمال ا ية ان مللكو شـ طن

رشوع؛ الفكرية  ملرمز ا
DA_10_01 

 

بدلان  ية وا نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ئة يف جمال ا ية ان يات و شاء أاكد لرشوع رائد إل ل ل شـ ن مي ن مم مللك منوا األقل ط
ية الفكرية يف تدريب يف جمال ا سة  مللكشلك مؤ لل تصدي لطلهبس ية ا نة  ل بأقل املوارد ا بغ د عىل  املزتاياملمك

يني وأحصاب املصلحة اآلخرين سؤولني احلكو يني وا ية الفكرية وا مخرباء ا ململلك  . ملهن

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ية الفكرية  10 سات ا مللكرشوع املؤ س م
ية؛  رشوع كاذل ملرمز ا

DA_10_02 

ياجات  سب الا تة  شاء حلول األ تإ ح مت ية الفكريةلفائدة حن نارص . مللكماكتب ا عوتصدى أربع  للقضااي ت
ية تا لا نظمة) 1: (ل يصا  ية املصممة  يا املعلومات والاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو للمنولو خص ًن ج  تك

ية الفكرية؛  ية  للملكاألفر ية املصممة و)  2(يق يا املعلومات والاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو ننولو ج تك
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 منوا؛  مللك ًمتي إىل ا ل تقامس و) 4(تن يال  تة  شأن األ لحلقات معل  ه مت تسب
ها ية وباد تجارب الو لا ت ن  .طل

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

يا  10 نولو تاكر ونقل ا جية دمع الا تك لن ب ب
ية سات الو نلفائدة املؤ رمز ؛ طس

رشوع   DA_10_03ملا

ية الفكرية من  سني مجموعة من الوحدات واملواد اليت تربط بإدارة حقوق ا بار أو حتديث و شاء وا مللكإ ت حت ت خن
سات  يا يف مؤ نولو شاء وإدارة ماكتب نقل ا بحث، مبا يف ذكل إ ية ودوائر ا سات األاكد سبل املؤ ن ل مي جس تك لق ِ

ن نقل ا يات  شاف آ بحوث العامة، وا لتكا ل ل تك يا سـل يص(جولو وتعزيز القدرة عىل ) خالسـامي اتفاقات الرت
بات الرباءات طلياغة  تدريب وأفضل . ص نوعة ووحدات ا ية عىل اإلنرتنت تضم مواد  شاء بوابة ر لوإ ت مق من

 .املامرسات وادلراسات اإلفرادية يف هذا اجملال
 

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ية  10 سات احلكو متعزيز قدرة املؤ س
سات أحص اب املصلحة يف سومؤ

يد  ية الفكرية عىل ا لصعجمال ا مللك

نني نرصين ا رشوع من  ثتكون هذا ا ع مل نرص األول إىل . ب مويريم ا نظامت لع ية و سات الو مساعدة املؤ ن طس
ية الفكرية  ها دلور ا سني  ها عىل  ثةل  ية وا ناعات اإلبدا يدان ا مللكأحصاب املصلحة العامةل يف  هم ل فم حت ملم ع لص

ية ناعات اإلبدا عيف جمال اإلدارة الفعاةل والهنوض اب باكت , لص يل إقامة  ثاين إىل  نرص ا شـويريم ا ه ل تسلع

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا



CDIP/5/2 

Annex II 

- 3 - 

ية تو صا رشوعامس  ل تضب ملا رشوعمقوصف  رشوعوضع للم   مل ا
 

ية  ناعات اإلبدا عالوطين إلدارة ا لص
واإلرشاف علهيا والهنوض هبا، 

بيك بني  لشـوتعزيز األداء والربط ا
ية حلق  عنظامت اإلدارة امجلا م

رشوع ؛ املؤلف ملرمز ا
DA_10_04 

ية لإلدارة ية أو دون إ ميإ قلمي ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورةقل  .ع امجلا

سات  10 ستعزيز قدرات املؤ
ية  تخدمني يف جمال ا مللكوا ملسـ

يد الوطين  لصعالفكرية عىل لك من ا
ميي ميي واإل قلودون اإل رمز ؛ .قل

رشوع  DA_10_05 ملا

ياسات والاسرتا تاكمل يف وضع ا ياري ومهنجي و شاء هنج  يجإ سـ مع تن ل ية الفكرية م تعلقة اب مللكيات ا مل
تكون من ثالث مراحل ية  تخدم يف إطار  سات يف شلك أدوات  توإصالح وحتديث املؤ معل سـ : تس

يد الوطين  تقيمي الوضع احلايل )أ( ية الفكرية عىل ا لصعنظام ا ياجات يف جمال وضع )ب(مللكل يمي الا حتو  تق

ية أو  يريات مؤ يات وإحداث  ياسات والاسرتا تنا سـ تغ يج سسـ ت شاء إطار )ج(ظميية ل تعراض  نوإ سـال
تاكمل، السـامي يف جمال تصممي تظم و ياجات اليت مت حتديدها عىل حنو  مالا ن مت يات وخطط  ح تيجاسرتا

ية الفكرية ية يف جمال ا مللكو  . طن
 
رشاكت الصغريةالهنوض بكفاءاتو سات دمع ا ية الفكرية ومؤ سات العامةل يف جمال ا ل املؤ س توسطة  مللكس ملوا

توسطةيف معاجلة رشاكت الصغرية وا تحدايت اليت تواجه ا ياجات وا مل الا ل ل سـتفادة من نظام بغية الا حت
تحدايت، شالك وا يد  هم  ية الفكرية من خالل تزويدها  لا للم ج بف ياسات مالمئة  مللك يهنا من وضع  سـو متك

شالك تغلب عىل هذه ا ية  يص املوارد الاك ملو لل ب فختص تعلق اب ثل توفري مواد  تحدايت،  ملطوا ت وعات مل
ية، مبا يف ذكل بدلان مقوالوسائط الر تلف ا ياجات  ناسب مع ا ية اليت  توايت اإللكرتو لا خم ت ن ححمل  .تت

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ية الفكرية واملكل العام؛  20 و16 رمز مللكا
رشوع   DA_16_20_01ملا

ية املكل العام، ية وا مهإقرارا بأ تقصا رشوع مجموعة من ادلراسات الا ئشمل ا سـ مل تخالصا ي ية ا سـتح يل لل
تحديد ما قد آل إىل املكل العام واحلفاظ للمامرسات يا  تاحة حا ثا عن األدوات ا يدة و لا ل مل حب نع  جل مييه مبا  عل

نرصي حق املؤلف والرباءات  عمت اعامتد 
ناير  يذ يف  يوبدأ ا  .2010لتنف
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ية تو صا رشوعامس  ل تضب ملا رشوعمقوصف  رشوعوضع للم   مل ا
 

رس. اخلاصة من متلكه ية أن  تح ية وا تقصا يومن شأن ادلراسات الا يل ل ئ تسـ تدابري الالحقة من  ل يط  للا لتخط
متل باط  ية أو ا بادئ تو متل  حمإعداد  سـتنحم جهي يه أو   ألدواتمل نفاذ إ لهل حتديد مضمون املكل العام وا ل تس

نظور حق املؤلف، والعالمات .ثالانني معا ية من  هذه ا تصدى  نارص  رشوع ثالثة  م ويضم هذا ا لقضل ت ع مل
تجارية والرباءات متد بعد. [لا تجارية مل  يعنرص العالمة ا ل نة ُ، ويعرض عىل اع سة  شة يف ادلورة اخلا للجنا م ق مل

ية اب لتا ية الفكريةملعن مللكية وا  ].من

 
تجارية وجوانب يُس نرص العالمة ا لناقش  ع

نرص الرباءات  ية من  عإضا خالل ادلورة ف
ية  ية وا ية اب نة ا سة  مللكاخلا من ن للج لتم ملع

 . الفكرية
 23 و7
 32و

سة؛  نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ مللك
رشوع  ملرمز ا

DA_7_23_32_01 

يع إىل سعيا تالمس ألوجه أفضل فهم حتقيق عىل لتشجا ية بني لا ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  سـامي وال مل

بدلان يف ية لا نا ما بدلان ل تقةل لوا تصاد احلر، نظام إىل ملنا بو تضطلع قالا  ناألشطة من مجموعة إجراءب يالو

ثة املامرسات تسـتجمع تطورات ياحلد تاحة نالقانوية واحللول احملامك وأحاكم نلقانويةا لوا  وأقالمي بدلان يف ملا

ية  هذهتونطوي. خمتارة تقصا شطة عىل إجراء حبوث ودراسات ا ئ األ سـ ية مبا فهيا إجراء دراسة(ن تقصا ئا  سـ

يل يص نالاتفاع حول حتلو بارية خابلرتا ية للمامرسات مقعا جاإل نا فا سة مل فنا  ندوات  عالوة عىل عقد،)للم

ية ندو ية وحلقات قلميإ ها جبنيف سـدرا بو  .اجملال هذا يف اخلربات لتبادل حمافل صفبو يوتضم برامج الو
يص ختدريب يف جمال الرت سة  لل نا ية  نا سة واملامرسات ا نا شجعة عىل ا يص ا فسام عن جوانب الرت للم مل ف مل مل فق خ

نظم يص حلق املؤلف سيو تجدة يف الرت شأن األمناط ا خاجامتع عاملي  سـ واحملارض  نرش ادلراساتُتسـو. ملب
تعمل  .الصادرة عن عدد من الاجامتعات بوسـو ها مراجعة ىلع يالو ياز حقوق بشأن ليلد تكامهل متالا  سـوا

يحا تجارية املامرسات تكل بني املمكن للتفاعل ضتو تاكر ماكحفة وقانون لا  .  حالا

رشوع اعامتدمت يذمل ا ناير هتنف، وبدأ  ي يف 
2010  

 24 و19
 27و

ية يا فكريةال مللكا نولو جو  تك

هوة والاتصاالت،  املعلومات لوا
نفاذ إىل املعرفة ية وا لالر رمز ؛ مق

رشوع  ملا
DA_19_24_27_01 

نرص يريم رشوع يف األول لعا  املعلومات من مبصدر األعضاء ادلول تزويد إىل املؤلف حق جمال يف ملا

يدة توازنة ملفا متد اجلديدة الامنذج تتيحها اليت الفرص حول ملوا ية واملواد املعلومات توزيع يف ةملعا  مع عاإلبدا

تعلمي جماالت عىل الرتكزي بحث لا يات وتطوير لوا ية املعلومات وخدمات جمالرب  اجلرائد مثل(ناإللكرتو

ية ية العام القطاع وخدمات ناإللكرتو  ).ماإلعال
 

رشوعدمت اعامت ناير مل ا يذه يف  ي، وبدأ  تنف
2010 
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ثاين اجلزءّويركز  رشوع يف لا نةعىل  ملا ية بياانت مقر ية مللكا نا عا  عىل األعضاء ادلول اعدةمس إىل  ويريملص

نة ها مقر ية ئقواث تعلقة قالور ية حبقوق ملا هوة تضييق حنو أوىل كخطوة الفكرية مللكا ية لا ساب مقالر هارات كتوا  ملا

ية بياانت قاعدة نإلشاء الالزمة تخدم فهيا جيد الفكرية للملكية طنو تعلقة املعلومات إىل ميّرسا نفاذا ملسـا  ملا

ية  .الفكرية مللكاب

 30 و19
 31و

باط  إىل للنفاذ أدوات سـتنا

تعلقة املعلومات رمز ابلرباءات؛  ملا
رشوع  ملا

DA_19_30_31_01 

رشوع هذا يريم بدلان تزويد إىل  املقرتحملا ية، لا نا ما بدلان فهيا مبا ل  طلهبا عىل بناء خبدمات منوا، األقل لا

تعلقة ابملعلومات نتفاعالا تسهيل عىل توساعد شطهتا تيسري بغية ّحمددة بتقنيات يتعلق فامي ابلرباءات ملا  نأ

ية تاكر يف حمللا بحث بالا تطوير لوا تعاون لوا ية منظامت مع لاب  واقع عن تقارير صياغة، وأخرى لدوية محكو

تعلقة املعلومات مصادر وفرة من انطالقا الرباءات يالت حتليل إجراء بغية ابلرباءات ملا جنولو  وما بعيهنا ك

ية حقوق من هبا يتصل ية جماالت يف الفكرية مللكا جنولو يلتوفري خمتارة؛ و تك  فيديو قرص عىل إلكرتوين لد

تعلقة ابملعلومات نالاتفاع عىل للتدريب اإلنرتنت عىل أو مدمج ها، ابلرباءات ملا تغال لوا نظمي وكذاسـ  ت 

ية، ودورات معل حلقات  مبا فهيا مؤمترات، تفعني لفائدة يبتدر يا دمع مراكز موظفي سـامي وال ملنا نولو جا  لتك

تاكر  .بوالا

رشوعمت اعامتد يذمل ا ناير هتنف، وبدأ  ي يف 
2010 

 38 و33
 41و

بو  يرشوع الهنوض بإطار الو م
ية دمع  تاجئ  بغلإلدارة القامئة عىل ا لن

يمي لألشطة  نية الرصد وا لتقمعل
ية؛  رشوعئاإلمنا  ملرمز ا

DA_33_38_41_01 

رشوع إىل  هذا يريم  :ما ييلحتقيق ملا
تاجئ عىل وقامئ متّسق إطار تصممي) 1( شاؤه وتطويره لنا يمي الرصد ألغراض نوإ شطة عىل وتركزيه لتقوا  نأ

بو تصةل يالو ية ملا  .لتمناب
سعي من أجل ) 2( بو قدرة تعزيزلوا ية تقيمي معليات إجراء عىل يالو شطة لوقع عموضو بو نأ ية عىل يالو ؛لتمنا
بو معل تعراضسـوا) 3( ية للمساعدة يالو تعاون جمال يف لتقنا ية ألغراض لا شاء لتمنا ساعدة عىل إ ية ا ن  مل بغ

بلأسس العمل بعض   .ملسـتقيف ا

رشوع يذملمت اعامتد ا ناير هتنف، وبدأ  ي يف 
2010 

 

ثاين املرفق هناية[  ]ثوالويقة لا


