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بو يف  هام الو يتقرير عن إ تحدة أهداف س ية لملاألمم ا يةئاإلمنا  لفأل

  األمانةمن إعدادثويقة 

ياق  .1 شاتسـيف  نا قا ية  حولمل تو صـا يات  مـن 22 ل يـةصـتو يـة لتمنجـدول أعـامل ا ثا بـت ادلول األعـضاء، يف ادلورة ا ن،  ل طل
ملنة ا يـة الفكريـة، الـيت عقـدت مـن للج ية وا مللكية اب من لتن يـة 2008ل يويـو 11 إىل 7ع يـة  نظمـة العا تـب ادلويل  للملك، إىل ا ململك للم
بو (الفكرية ية) يالو ية لأل تحدة اإلمنا نظمة يف أهداف األمم ا هام ا لفإعداد تقرير عن إ ئس مل  .مل

تقرير املذكور يف مرفق هذه الويقة .2 ثويرد ا  .ل

ية الفكريـة مـدعوة إىل اإلحاطـة  .3 ية وا ية اب نة ا مللكإن ا من ن لتللج علـام ملع
 .ثابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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يــة الفكريــة، الــيت عقــدت مــن يف .1 يــة وا يــة اب نــة ا يــة  ثا مللك ادلورة ا من ن للج ن لتل بــت ادلول 2008ل يويــو 11 إىل 7ملع طل، 
ية الفكرية  ية  نظمة العا تب ادلويل  للملكاألعضاء إىل ا ململك بـو(للم تحـدة ) يالو نظمـة يف أهـداف األمم ا هام ا ملإعـداد تقريـر عـن إ مل سـ

ية ية لأل لفاإلمنا نـة املـذكورة 315، الـوارد يف الفقـرة وجاء هذا الطلب. ئ يـة  ثا للج مـن تقريـر ادلورة ا ن ياق )CDIP/2/4(ل ســ، يف 
شات حول  نا قا يةمل تو صا يات  من 22 ل يةصتو تلتمنجدول أعامل ا  :ضمن ما ييلت، اليت 

نظومـ" تفـق علهيـا يف  يـة ا شأن وضـع القواعـد واملعـايري دامعـة لألهـداف اإلمنا بو  شطة الو مبغي أن تكون أ ملن ئ ب ي ن ة األمم ي
ية تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف إعالن األ لفا شطة وضع  و.مل تعلقة بأ ها ا ناول يف واثئق  بو أن  نبغي ألمانة الو مل معلي ت تن ي

تـاجئ  يه من ادلول األعـضاء ودون إخـالل  تو ثال،  يل ا تايل ذكرها عىل  ناسب من القضااي ا نالقواعد واملعايري ما  ج بب بس مل ل ي
توى الوطين احل ) أ : (مداوالهتا ية الفكرية عىل ا يذ قواعد ا ملسـفاظ عىل  مللك يـة الفكريـة  )ب(تنف مللكوأوجه الصةل بـني ا

سة  نا فوا يـة الفكريـة  )ج(مل يا املربطـة اب نولو مللكونقل ا ج تتك ناءات  )د(ل ســتثومـا ميكـن تـوافره مـن جوانـب املرونـة والا
يدات لدلول األعضاء  لوإماكية إضافة أحاكم خاصة اب )ه(لتقيوا بدلان األقل منوابدلن ية وا نا ًان ا ل  ".مل

نظمة دعا إىل تقـدمي مـدخالت مـن  .2 يع مديري الربامج يف ا ملوناء عىل الطلب املذكور، صدر تعممي داخيل موجه إىل  مج ًب
ته /لك قطاع تقرير القامئ عىل جدول و ضعبة إلعداد ا ل يـةشع يق جـدول أعـامل ا منبة  سـ لتشع بـني هـذا اجلـدول الـروابط بـني . تنـ يو

بو من هجة أ يشطة الو ية ن ية وئواألهداف اإلمنا توى .  أخرىمن هجةا غاايهتلفلأل شاور حـول املوضـوع عـىل  سـوبعد ا مـتـ ملنظمـة، ال
تلف الوردت مدخالت من شعب/قطاعاتخم  تقريرلا ل، شلك أساس هذا ا  .ت

ية، بل يقدم ابألحـر .3 ية لأل بو عىل األهداف اإلمنا تقرير أثر معل الو لفوال يقمي هذا ا ئ ي سامه ل تعراضـا للطريقـة الـيت  تـى ا سـ
يـة ية لأل نظمة يف بلوغ األهداف اإلمنا تلفة من معل ا لفهبا جوانب  ئ مل يـع . خم تقريـر  بحـث ا يا مـع طلـب ادلول األعـضاء،  مجومتا ل ي شــ

شطة  بو ويس فقط أ شطة الو نأ ي ية وضع القواعد واملعايريلن تو صـ اليت تركـز علهيـا ا يـضة إىل جـدول . 22ل تـضمن إحـاالت  مسـتفو ي
بادرأع سـهيا هذه ا ية املركزية اليت  ية نظرا لأل ملامل ا ت مه تكمن بو وةلت يـة ي يف معل الو بـو  توافق يف األهداف بني جدول أعامل الو منا ي للتل

ية ية لأل لفواألهداف اإلمنا   .ئ

هم اإلشارة إىل أن .4 يـملومن ا يـة لأل بـو يف األهـداف اإلمنا هام الو تقريـر عـىل إ يـه ا لف يف الوقت اذلي يركـز  سـ ئف ي هـو ال ل فة، 
يمي جترييب ألثر يس نظمة تقعى إىل إجراء  شطة ا ملأ شلك أمعالفعيل ن ية  بعىل هذه األهداف أو عىل ا يـمي يف .لتمن لتق وال يدخل هذا ا

ـــر احلـــ تقري ـــصللنطـــاق ا نف شلك  ـــة  نظم مايل وتعاجلـــه ا ـــ ب شلك خـــاص. مل ـــو ـــة ،ب ي ـــامل ا رشوع جـــدول أع من ويف إطـــار  ـــ لتم

DA_33_38_41_01 شأن نظمـة تعزيز إطار ال"ب  شطة ا يمي لوقع أ ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا ملو نـ معل بغ ن لتقي ل
ية بـو1"لتمنعىل ا سعى الو ي،  تعراضـا ست تجري ا يـة و تعلقـة اب شطهتا ا ية أل يـاميت موضـو سـ إىل تعزيـز قـدرهتا عـىل إجنـاز  ســ من مل نـ لتع تق

تعاون ألغراض ا ية يف جمال ا ساعدة ا لتألشطهتا اخلاصة اب ل ن مل ساعدة يف وضع لتقن للمية  . أسس للمقارنة من أجل املزيد مـن العمـلمن
يمي والفحص الربانموإىل جانب هذا، ويف إطار سم ا لتقج العادي ألشطة  ق تن بو،  ُ يف الو سـ تقةل عىل مدى ي ياميت  مسـجرى  فرتة التق

يا مع 2010-2011 بوشـ متا يمي للو يياسة ا   2.لتقسـ

                                                           
1  CDIP/4/8 Rev. 

ية للفرتةال  2 بو، الربانمج واملزيا نو  .2011-2010 ي
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ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا  ئ

متدت ا .5 مجلا مترب ع تحدة يف  سبية العامة لألمم ا مل بدلان من 2000ع هدت ا ية، اذلي  شأن األ تحدة  ل إعالن األمم ا ب تعمل لف
سةل من األهداف والغاايت احملددة مدهتا ية جديدة للحد من الفقر املدقع ووضع  سلخالهل بإقامة رشاكة عا بحمل  تعرف تص اليت أ

ية ية لأل لفابألهداف اإلمنا ي 3.ئ نوتألف من مثا تعلمي  ةت ثل الفقر املدقع واجلوع وا ية  رشة غاية تعاجل قضااي أسا لأهداف ومثاين  سـ مع
ية ية ألغراض ا ية وإقامة رشاكة عا تدامة ا يات األطفال والصحة والا سني وو ساواة بني ا منوا مل سـ ن لتمل ئ لبيف بلوغ .جل ل واملوعد احملدد 

نة  توى العاملي هو  سـاألهداف املذكورة عىل ا  .2015ملسـ

بـو أكـرث مـن غريهـاتوبدو بع .6 بـارش بعمـل الو شلك  تصةل  ية  ية لأل يض األهداف اإلمنا ب مئ م يف غالـب ُوأشـري ابألخـص . لف
يان  هدف حاأل يـا اجلديـدة 8لإىل ا نولو بارشة إىل إاتحة فوائد ا شمل، من بني غاايته، إشارات  ج، اذلي  تك لم ، وإاتحـة )5الغايـة (ي

ية  نا بدلان ا ية يف ا مالعقاقري األسا ل ل بـؤ بـه ، وامليض)4الغاية (سـ يـة  يد ابلقواعد والقا تاح وا سم ابال ن يف إقامة نظام جتاري  تق للتنف بل لت ي
يزي  ية الفكرية وحل ).3 الغاية(لمتوعدم ا يـع هـذه القـضااي دورمللكقوق ا فرقـة  وهـو مـا أقـرت بـه مـرارا وتكـرار تقـارير مجفامي خيص 

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا ية ابلقصور يف  لفالعمل ا ئحتق ية الفكرية دورا همام أيـضا يف عـدد مـن األهـداف  .4ملعن مللكوتلعب حقوق ا
ية ية األخرى لأل لفاإلمنا نولـويج ئ تطـور ا تاكر وا يع األهداف اليت ميكن أن يكون فهيا العمل والا لتك، ال سـامي  ل بـ يةمج ســنـارص أسا  ع

يق األهداف بدلان عىل  حتقتعزيز قدرة ا ل  .ل

نة  .7 يف من األمنيُأعد، اذلي لفيةمرشوع األتقرير ، شدد 2005سـويف  تحـدة بتلك  ل العـام لـألمم ا  خبطـة معـل يـويصمل
تدخل من أجل بلوغ األهداف املذكورة بغيةملموسة  ية  بعة جماالت ر ية، عىل  ية لأل لليق األهداف اإلمنا سـ سـ ئيئ لف ، ومهنـا جمـال حتق

تاكرخمص يا والا نولو بص للعمل وا ج شامةل لال وإ.لتك يعـة ا تقريـر ا بـذ يؤكد ا لـ ب سلطل مه يف ماكحفـة األمـراض ايـتاكر، اذلي ميكـن أن 
تاج الزراعي ووزايدة ا شري إىل أن ،ن للطاقة ورش املعلومـات مصادر جديدةحشدنإل بلـوغ األهـداف "يـ مـن بـني أمـور أخـرى، 

ية[ ية لأل لفاإلمنا ية خاصة من أجل  يتطلب بذل] ئ ية وعلميتكوين كفاءات ملهجود عا جنولو بدلانةتك  سخريتـل  ومن أجـل يف أفقر ا
ية  بحث وا منا ها الفقراءلرفع لتل تحدايت اخلاصة اليت يوا هجا يـة الفكريـة، 5."ل تعلـق حبقـوق ا يـوفـامي  تقريـرشري مللكي قـوانني " أن  إىللا

سوق واإلجــراءات العامــة يــق جــدا لقــوى ا تــوازن د يــة الفكريــة تقــيض  لــا قب يــع وهــو  -مللك سه يف  متــل أن يكــون  مجتــوازن ال  نفــ ُحي

بدلان تلف املصاحل واألولوايتويطالب بأ".لا ية و توايت ا ية الفكرية  خمن تراعى معايري ا من لتسـ م  7 6.مللك

يق األهداف يف مقدمة  .8 بقى  حتقو بري يف جدول األعاملي تصادي العاملي األخري أثر إىل حد  ك ادلويل، لكن الانكامش الا ق
يـة يـة لأل يـق األهـداف اإلمنا تقدم حنو  لفا ئحتق يـةتقريـر األهـداف اإلمنوأشـار . ل يـة لأل لفا نة ئ تقـدم "إىل أن 2009لـسـ  يـق حنـولا حتق 

تصاديبيف الوقت احلايل همدد األهداف  منو الا قبطء ا تجـارة ، أو حىت تراجعه،ل تـوفرة ل واخنفاض املوارد، وقةل فرص ا لا لـبدلان مل
                                                           

تحدة،   3  .A/RES/55/2ملاألمم ا

ية  4 ية لأل يق األهداف اإلمنا ية ابلقصور يف  لفيصدر تقرير فرقة العمل ا ئحتق تاح ملعن نواي و ي  تايلسـ  :لعىل املوقع ا
/mdggap/policy/esa/org.un.www://http 
5  The UN Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium 

Development Goals, p. 92. 

6  The UN Millennium Project, p. 219. 

ية   7 تو ثال، ا يل ا ية، مبا فهيا عىل  بو  يات جدول أعامل الو بهية بلغة بعض تو صهذه اللغة  ل مل س من ي بص تعني عىل ، اليت15للتش بني أنه  ي  ت
شطة وضع القواعد واملعايري بارأن  نأ ية، من مجةل أمور أخرى،عتتأخذ بعني الا توايت ا تلف  من  سـ لتخم ل األعضاء يف مصاحل وأولوايت لك ادلوو م

بو  .يالو
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ية، والاخنفاض نا ما متةلاتل بدلان املاحنـةحمل ا يـع هـذه الظـروف، ابتظـل  ويف .8"لـ يف تدفقات املعونة مـن ا بة  هـم اب مجل مـن ا لنـسـ مل
ية والعمل عـىل  ية لأل هدمه ابألهداف اإلمنا تحدة، أن جيددوا  نظومة األمم ا تخصصة يف  لفأحصاب املصاحل، ال سـامي الواكالت ا تع ئم مل مل

ها بايق من أجل  يقحنو ا حتقت  .س

ية ية لأل ية واألهداف اإلمنا بو وبرانمج معل ا لفالو ئ من  لتي

ية لأل .9 بـو ئاكنت األهداف اإلمنا بـارات ادلول األعـضاء يف الو يـة يف مقدمـة ا يـة العا بـادرات اإلمنا يية وغريهـا مـن ا ت مل ئ عمل لف
ية ج بدء إجراء وضع تعندما قرر شأن ا بو  مندول أعامل للو ب توبر لتي  األول حواكن أحد األهداف الواردة يف الاقـرتا. 2004كيف أ

ية العامة ل ته مجموعة من ادلول األعضاء إىل ا مجلعاذلي قد بو هو ضامن م سرتشد "يلو بـو تـأن  يـة يالو لتمنعـىل أمكـل وجـه بأهـداف ا

ها وال تحدة  بهتا األمم ا لنفسالواسعة اليت  مل ية نص ياانت مماثةل يف عدد مـن الاقرتاحـات الـيت ". يةلف لألئسـامي األهداف اإلمنا بوجاءت 
بو خالل املفاوضات اليت قادت إىل اعامتد جد يةيتقدمت هبا ادلول األعضاء يف الو شأن ا بو  منول أعامل الو ب  9.لتي

بغي  .10 ية فكرة أنه  شأن ا بو  ينويف مصمي جدول أعامل الو من ب ية الفكرية كأهداف يف حـد ذاهتـا لكـن لتي ترب حقوق ا مللكأال  تع
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا فكوسائل للهنوض اب لق ع ت. لتمن هم من األهداف الواردة يف الاتفاق مع األمم ا ملوهذا  نة مسـتل لـسـحـدة 

بو كواكةل 1974 م اذلي اعرتف عىل إثره ابلو تحدةي نظومة األمم ا ملتخصصة يف  شري املـادة . م ية  هـذا مـن1تـو سؤو ل الاتفـاق إىل  مـ
يهنا  بو عن اختاذ تدابري من  بالو بدلان "ي ية عـىل ا نا يـة ا تصةل اب يا ا نولو يل نقل ا شاط الفكري اخلالق و لـتعزيز ا ع لـص مل ه مللكن ج لتك س تل

ية ية  نا بغا ثقايفمل تصادي والاجامتعي وا يل اإلمناء الا ل  يـة ألغـراض ". قتعج ساعدة ا نظمـة ا نويقيض الاتفاق أيضا بـأن تقـدم ا ملـ لتقمل
ية يف جمال اإلبداع الفكري بو، معال ابملادة 10.لتمنا يـا بطريقـة 10يوإىل جانب هذا، عىل الو نولو ج من الاتفـاق، أن تعـزز نقـل ا لتك

ها  بدلان عىل بلوغ أهدا فساعد ا ل يةت تجارة وا يا وا نولو منيف جماالت العمل و لتل ج  11.للتك

توبر  .11 يـا 2007كويف أ بـو ر ية العامـة للو متدت ا مس، ا ي مجلع تـضمن جـدولع يـة اذلي  شأن ا بـو  ي أعـامل الو من بـ ية 45لتي صـ تو
ئات( ية اب )فمجمعة يف ست  نة ا شأت ا نوأ للج تضطلع بواليةلتمنية وملعن ية الفكرية  لا ياتلتن وضع برانمج معل :مللك تو صيذ ا ل  امخلس ف

متدة؛واألربعني ية يف  ملع ا ئات ا يق مع ا نه وا ته ورفع تقارير  نا يذها و يمي  متدة و يات ا تو يع ا يذ  نورصد  ي سـ ع شـ ص ل ملعمج ه ن لق لت م نف تق تنف ملعت

بو ذلكل الغرض؛ نـة وكـذكل القـضااي الـيت حتـد ويالو ية كام اتفقت علهيا ا ية الفكرية وا للجحبث القضااي املربطة اب من لتت يـة مللك مجلعدها ا
 .العامة

                                                           
8 UN, Millennium Development Goals Report (2009), page 4. 

ثال، الويقة  9 يل ا ثعىل  مل بار هذا الرب: "IIM/1/3بس تبغي ا عي ية [انمجن تعاون ألغراض ا بو  منبرانمج الو لل يا يف دمع ]لتي نرصا أسا سـ  ع
ية وامل متدة من إعالن األ ية ا ية لأل لفاألهداف اإلمنا ملسـلف ية الفكرية، أي العمل عىل ئ مللكربطة لعدة جماالت مهنا ا ية من أجل "ت ملإقامة رشاكة عا

ية هام املقرتنة هبا" لتمنا ية". (ملولك ا ية الفكرية وا شأن ا يك  مناقرتاح من ا ب لتسـ مللك بو : "IIM/3/2 ثوالويقة). ملك شطة الو يبغي أن تكون لك أ ن ني
سايرة، قدر اإلماكن، ل ية  تعلقة اب ما من يةلتمل ية لأل ثل األهداف اإلمنا لفألطر ادلوية القامئة  ئم بو  وضمن أجلالاقرتاح األفريقي " (ل يع جدول أعامل الو

ية منشأن ا يهتا للفرتة  ":PCDA/1/4 ثوالويقة). لتب ها ومزيا بو يف اقرتاح بران ية، فقد أدرجت الو منوية لأل تحدة ا نيا مع أهداف األمم ا جم يلف مل لتشـ ً مت
ية (3 مج يف الربان2006-2007 ية الفكرية ألغراض ا يجي اب منالاتفاع الاسرتا ت لتن تايل) مللك هم ا هدف ا لا مل تخدام : "ل سـساعدة ادلول األعضاء عىل ا م

ية الفكرية توسطة وتعزيز القدرات عىل إدارة أصول ا رشاكت الصغرية وا ية ودمع ا ية ألغراض ا ية الفكرية بفعا مللكنظام ا ململلك من لل  اقرتاح من ".لت
يةالوالايت  تحدة األمر يكا بو مل يشأن وضع برانمج رشااكت يف الو   ).IIM/1/2ثتطوير للقضااي املطروحة يف الويقة : ب

10
ية الفكرية9املادة     ية  نظمة العا تحدة وا للملك من الاتفاق بني األمم ا مل مل  .مل

11
ية الفكرية10املادة     ية  نظمة العا تحدة وا للملك من الاتفاق بني األمم ا مل مل  .مل
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ية إىل أمانة الدم وق .12 بو لتمنجدول أعامل ا شلك يو يـة  بـارات اإلمنا يات إلدمـاج الا تو بـوادلول األعضاء مجموعة مـن ا ئ ت صـ عل
بو وفقا لواليهتا يع أعامل الو يأكرب يف  ساعدة . مج شطهتا اخلاصة اب بو أن جتري هبا أ يات ابلطريقة اليت عىل الو تو ملـوتعلق بعض ا ن ي ص ل ت

ية لتقنية وتكوين الكفاءات، مبا فهياا رش ساعدة ا يع ا تـ ئـة ألـف(لمل بـو اخلاصـة ب)لفا شطة الو يات األخـرى بأ تو ي؛ وتعلـق ا نـ صـ ل وضـع ت
ثل القواعد واملعايري يع  م، مبا فهيا موا ياسض ئة ابء ( العامة واملكل العاماتلسـجوانب املرونة وا يات )لفا تو ثة مـن ا ثا ئة ا صـ؛ أما ا ل ل ل لف

نفاذ إىل املعارف  القضااي افتعاجل يا الاتصاالت واملعلومات وا نولو يا، و نولو نقل ا لتصةل  ب جمل تك ج ئـة جـمي(لتك ئـة دال )لفا سعى ا لف؛ و تـ
بو يف جمال  يمي ودراسات األثريإىل تعزيز معل الو تقدير وا لتقيات ا ل ئة هاء ابمعل لف؛ وتعلق ا يةت سـسائل املؤ ، ومـن مضهنـا قـضااي سمل
ئة لفالوالية واإلدارة؛ وتضمن ا شأن ت ية واحدة  ب واو تو بغي أن هنج اذليالص نظمة فامي خيص قضااي اإلنفاذين   .ملتأخذ به ا

ية ادلوية األخرى  .13 نظامت احلكو يات إىل تعاون أوثق مع ا تو يات عديدة من هذه ا لوتدعو تو مل ص ل ثـال، (مص يل ا ملعىل  سـب
يات  تو صا ية وتـذكر، )40 و39 و30 و24 و15ل تو صـ ا يـة رصاحـة األهـداف اإلمن22ل يـة لأل لفا بغـي أنأنـمـشرية إىل  ئ  تكـون ينه 

تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا شأن وضع القواعد واملعايري دامعة لألهداف اإلمنا بو  شطة الو ملأ مل ئ ب ي من
ية يات . لفيف إعالن األ تو صوتطلب ا ناية 15 و13 و1ل نظمة أن تراعي  بع من ا توايت امل منتلف  سـ لتخم بدلان ية م ياجـاتولـيف ا  حتا

بدلان  ند وأولوايهتلهذه ا يامعا  تـوايلاب لقا شطة وضـع القواعـد واملعـايري عـىل ا ية وأ رش ساعدة ا ية وا لساعدة ا نـ يع تـ مل ن لمل  وجـاء يف .لتق
يات عدد من القضااي اجلوهرية األخرى  تو صتلف ا ل ثـالاخم يل ا يـة، مبـا فهيـا عـىل  ملتعلقـة اب من سـبمل رشاكت الـصغرية والت مل ا توسـطة لـ

ية ( تو صا تصاد غري الرمسي )4ل ية (ق، والا تو صا ية )34ل هوة الر مق، وا تا(ل تو يا نفـاذ إىل املعـارف )24 و9 نصـل ية (ل، وا تو صـا ، )19ل
ية (وجهرة األدمغة  تو صا  ).39ل

نة  .14 يـةأجرت ، 2009سـويف  ية بإعامل احلـق يف ا توى ا منفرقة العمل الريعة ا ن لتسـ ملع مل تعراضـا جلـدول أعـامل الوف يبـو سـ ا
هدفبشأ ياق ا تربته إجراء همام يف  ية وا لن ا سـ ع ًمن ي من األهداف8 لت ية ة ئ اإلمنا يا(لفلأل نولو نقل ا تعلقة  جالغاية واو ا لتك ب وخلـص ). مل

ية  شأن ا بو  تعراض إىل أن جدول أعامل الو منالا ب ي يـة"لتسـ ية لدلفع قدما بإعامل احلـق يف ا ية احلا بادرات العا منواحد من أمه ا ل مل  -لتمل
هاوميكن  .12"مه القول إنه أ

يـة الفكريـة وواليـة  .15 تحـدة وذات خـربة يف جمـال ا تخصـصة مـن واكالت األمم ا بـو واكةل  بار الو مللكوشلك أمع، واب ملم ي ت عب
نظمـةمعززة ملعاجلـة القـضااي ا يـت ا يـة، فقـد د ملتـصةل اب ع من ية العامـة عـىل لتمل يا شاركة عـىل حنـو فعـال يف حـوارات ا سـ إىل ا سـ لـملـ

توى ادلويل يـةملسـا ياسة العامـة العا ية الفكرية وقضااي ا تداخل بني ا شأن ا مل  سـ ل لب تدعي و. مللك تعـاون الويـق مـع رشاكء يـسـهـذا  ثا ل
تحـدايت الكـربى الـيت  شرتك عـن حلـول  بحث ا هام يف ا تحدة، من أجل اإل نظومة األمم ا نوعني، ال سـامي داخل  للدويني  مل ل مل ت سل م م

تع تحـدايت ا ية، مبا فهيـا ا ها اإلسا ملتوا ل ن ن يولـويجهج نـوع ا نـاخ واألمـن الغـذايئ والـصحة العامـة وحاميـة ا تغـري ا بلقـة  ت مل لب ويف هـذا . ل
تأكد من أن دلى ادلول األعضاء تعلق اب ية خاصة  سؤو بو  لالصدد، تقع عىل عاتق الو ت ل م بدلان األقـل -ي يـة وا نا بدلان ا لـ ال سـامي ا ل ملـ

ية ية أسا ية و تصادية واجامت سـمنوا اليت تواجه حتدايت ا ئع تعارض قـانون  أد-بيق ياسة العامة واملعلومات الالزمة لضامن أال  يوات ا لسـ
ياسة العامة األوسع، ياسـهتا وممارسـهتا مع أهداف ا ية الفكرية و سـا لسـ يق تكل األهداف مللك تقدم حنو  يد يف ا حتقبل أن  واكنـت . ليف

يع ال ية يف  ثل إدماج جدول أعامل ا بو،  هد يف الو ثة ا بادرات احلد مجبعض ا من ي ي لتمل م نظمة، وانطالق عدد من لع بة يف ا نا ملربامج ا سـ مل
يـة رشوعاتملا تحـدايت العا ية الفكريـة وا تعلقة اب ية، ووضع برامج جديدة  يات جدول أعامل ا تو تجابة  مل من أجل الا ل من ص ل مللكسـ م لت

بو ع سامه يف تعزيز قدرة الو يل، خطوات هممة يف هذا الاجتاه و تح تصادية واإلحصاءات وا يوابدلراسات الا ت ل سل بـا ق جنىل العمـل 
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا متع ادلويل  نب مع ا لفإىل  تحق ئج ل   .جمل

                                                           
12
سان،جملس    .A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1 ن حقوق اإل
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ية ية لأل بو يف األهداف اإلمنا هام الو لفإ ئس  ي

شمل مجموعـة واسـعة مـن الـربامج  .16 سعة و ية ا ها الاسرتا ية يف إطار أهدا ية لأل بو لألهداف اإلمنا يـجيري دمع الو ت يج ئ لي ت ف لف
رشوعاتونشطة األو يةملاللجان وا ية لأل يق األهداف اإلمنا شلك أو بآخر  تصةل  لف ا ئتحق ب  اجلـدول الـوارد أدانه حملـة عامـة مويقد. بمل

يل الحقـا رس مبزيد مـن ا رشوعات، اليت  تفـصعن هذه الربامج واللجان واألشطة وا تف مل لن َّ قـد تكـون الـصةل  ،االتويف بعـض احلـ. ُ
بارشة أكرث مما تكون يف حاال ية  مبغاية هدف إمنايئ لأل سب ت أخـرى، لف شطة  يـزي أو تريـب األ نـا  حـلكـن مـا مـن حمـاوةل  نـ مت ته ل

ية ية لأل ية يف األهداف اإلمنا متةل أو ا لفسامههتا ا ئ لفعل نظـام . حملم ية وغاايهتا، وعالقهتـا  ية لأل بويقدم اجلدول ملخصا لألهداف اإلمنا لفئ
بو تلف األشطة اليت تقوم هبا الو ية الفكرية و يا ن خم  .مللك
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تعلق يةملاجلدول ا ية لأل بو واألهداف اإلمنا لف ابلو ئ  ي

 

                                                           
*

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يد نظر ا مللكرشوع  منق ن لتللج ملع  .م

ية  الغاايت األهداف مللكالعالقة مع نظام ا
 الفكرية

ية  مللكحقوق ا
بة نا سـالفكرية ا  مل

بو بة/جلاهنا /يبرامج الو نا ية ا شطهتا الر سـأ مل سـ يات ئين مرشوعات جدول أعامل /صتو
بة نا ته ا ية وأ سـا مل شط نمن  لت

هدف  القضاء عىل : 1لا
 الفقر املدقع واجلوع

ساكن اذلين يقـل : 1غاية ال بة ا ليض  نسـ ختف
يويم عن دوالر  هم ا لد نصف  خل لواحد إىل ا

 2015و 1990يف الفرتة ما بني 
تجـــة : 2الغايــة  ملنتـــوفري العـــامةل الاكمـــةل وا

يــع، مبــن فــهيم  ساء  للجموالعمــل الالئــق  لنــا
باب  لشـوا

ــة  ــن : 3الغاي ساكن اذلي بة ا ــيض  ل ــسـ ن ــ ختف
نصف  ليعانون من اجلوع إىل ا

ي  ة الفكرية والزراعةمللكا
رشاكت  ــة وا ــة الفكري ي ــا ل مللك

توسطة والصغرية   ملا

 الرباءات
نفعة  ملمناذج ا

تجارية   لالعالمات ا
ية ياانت اجلغرا فا  لب

يديــــة  لتقلاملعــــارف ا
ـــــة  ي ثواملـــــوارد الورا
ـــــري  ب لتعوأشـــــاكل ا

يدي  ثقايف ا تقلا  لل
تودلي  ـــوق  ـــسـحق م

بااتت  لنا
ـــــامنذج  الرســـــوم وال

ية نا عا  لص

 30، 18، 14، 9، 8، 4 ،3، 2، 1الربامج 
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا  ملعللج

يـة الفكريـة  يـة اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل ملعللج
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ثواملعارف ا  لتقل

ــوق  ــف واحلق ــق املؤل ــة حب ي ــة ا ــة ادلامئ ن نا ملعللج
 اجملاورة
نة تجاريـة للجا ية بقـانون العالمـات ا ل ادلامئة ا ملعن

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع  للص
تعاون مع الفاو واملعاهدة  شأن املـوارد لا بـادلوية  ل

ية لألغذية والزراعة با ية ا تالورا ن  ألوبوف والث
ية  مركن الرباءات وخدمات الرباءات اجملاورة الرا

ــــات ــــاذ إىل املعلوم نف سني ا لإىل  ــــة حتــــ تعلق مل ا
 ابلرباءات

يــة وتكــوين الكفــاءات يف  ساعدة ا نأعــامل ا لتقملــ
ــا  ــا فهي ــوا مب ــل من بدلان األق ــة وا ي نا بدلان ا ــا ل ل ــ مل

توسطة رشاكت الصغرية وا ملاخلاصة اب  ل
ية  نا ية ا ية يف جماالت ا رش ساعدة ا عا لـص يع مللكمل لت

 وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة

يات تو صا  34، 22، 18: ل
رشوع  : DA_19_30_31ملا

نفاذ إىل " تحداث أدوات  للا سـ
تعلقة ابلرباءات  "ملاملعلومات ا

رشوع  تعزيز : "DA_10_05ملا
تخدمني يف  سات وا سـقدرات املؤ ملس

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

ميي  "قلواإل
رشوع  : DA_19_25_26_28ملا

يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك  *"لمللك
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ية  الغاايت األهداف مللكالعالقة مع نظام ا
 الفكرية

ية  مللكحقوق ا
بة نا سـالفكرية ا  مل

بو بة/جلاهنا /يبرامج الو نا ية ا شطهتا الر سـأ مل سـ يات ئين مرشوعات جدول أعامل /صتو
بة نا ته ا ية وأ سـا مل شط نمن  لت

ـــــدف  ه ـــــق : 2لا حتقي
تدايئ تعلمي الا بتعممي ا  ل

كفـــاةل متكـــن األطفـــال يف لك : 1الغايـــة 
إمتـام  ذلكـور أو اإلانث، مـن ماكن، سـواء ا

تـــدايئ، حبلـــول  تعلـــمي الا بمـــرحةل ا  ســــنةل
2015  

ــــمي  تعل ــــة وا ــــة الفكري ي لا مللك
نفاذ إىل املعارف  لوا

حق املؤلف واحلقوق 
 اجملاورة

 

 9، 8، 3الربامج 
ــوق  ــف واحلق ــق املؤل ــة حب ي ــة ا ــة ادلامئ ن نا ملعللج

 اجملاورة 
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع

شو ية يف جمال حق املؤلفملا رش يعرة ا  لت
برص يفي ا تعلقة ابألشخاص  بو ا لبادرة الو ضع مل ي  م

يات تو صا ، 17، 16، 14، 13، 12: ل
19 ،20 ،22 ،24 ،27 

رشوع  : DA_16_20_01ملا
ية الفكرية واملكل العام"  "مللكا

رشوع  : A_19_24_27_01ملا
يا املعلومات " نولو ية الفكرية و جا تك مللك

هوة ا نفاذ إىل لوالاتصاالت وا ية وا للر مق
 "املعارف

هــــــدف  ــــــز : 3لا تعزي
سني  ساواة بـني ا نـا جلمل

 ومتكني املرأة 

ــة  سني يف : 1الغاي ــني ا ــاوت ب تف ــإزاةل ا ن جلل
ـــضل  ـــانوي ويف ث ـــدايئ وا ت ـــمي الا تعل لا ب أن  ل

بة 2005سـنة يكون ذكل حبلول  لنـسـ، واب
ــع مراحــل  تجــاوز  مجلي تعلــمي يف موعــد ال  يا ل

2015سـنة

سني وا ملقـــضااي ا لكيــــة جلنـــ
 الفكرية 

متــــــصل حبقــــــوق 
يس . متعــــــددة لــــــو

خاصا بأي حـق مـن 
ية الفكرية  مللكا

سة ويف الـربامج  سني يف املؤ سـتعممي قضااي ا جلنـ
نظمة  ثـال، يف معـل (للماجلوهرية  يل ا ملعىل  بسـ

تكوين الكفاءات تعلق  بو ا بالو مل  )ي
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ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يد نظر ا مللكرشوع  منق ن لتللج ملع  .م

ية  الغاايت األهداف مللكالعالقة مع نظام ا
 الفكرية

ية  مللكحقوق ا
بةالفك نا سـرية ا  مل

بو بة/جلاهنا /يبرامج الو نا ية ا شطهتا الر سـأ مل سـ يات ئين مرشوعات جدول أعامل /صتو
بة نا ته ا ية وأ سـا مل شط نمن  لت

هـــــدف  تقليـــــل : 4لا
يات األطفال  فو

يــات األطفــال : 1الغايــة  فيض معــدل و ختفــ
ثـني يف  سة مبقدار ا ثلدون سن اخلا الفـرتة  لم

  2015 و1990ما بني 

ية الفكرية والا بتاكر يف مللكا
تحــــــــرضات جمــــــــال  ملسـا
ية يدال نا  لص

ـــة واحلـــصول  ـــة الفكري ي مللكا
 عىل األدوية

 18، 14، 8، 1الربامج  الرباءات
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا  ملعللج

يــة ابملوضــوع يف  بــو مــع الــربامج ا نتعــاون الو ملعي
نظمـة ا يـة و منظمة الـصحة العا يـة ملم ملتجـارة العا ل

نظامت ادلوية لوغريها من ا  مل
ــا يف  ــرباءات، مب ية يف جمــال ال رش شورة ا يعا ــ ــمل لت

شأن أوجه املرونة  بذكل العمل 
ية  مركن الرباءات وخدمات الرباءات اجملاورة الرا
ــــة  تعلق ــــات ا ــــاذ إىل املعلوم نف سني ا ملإىل  ل حتــــ

 ابلرباءات
تاكر  ــق ابال تعل ــامي  ــاءات ف ــرامج تكــوين الكف ــب ب ي

ياونقل نولو ج ا  لتك

يات تو صا ، 25، 22، 14، 13، 12: ل
26 ،30 ،31 ،36 ،40 

رشوع  تعزيز : "DA_10_05ملا
تخدمني يف  سات وا سـقدرات املؤ ملس

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

ميي  "قلواإل
رشوع  : DA_19_30_31ملا

نفاذ إىل " تحداث أدوات  للا سـ
تعلقة ابل  "رباءاتملاملعلومات ا

رشوع  : A_19_25_26_28ملا
يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك  *"لمللك

ـــة يف نظـــام  شأن أوجـــه املرون ـــويقـــة  ب ث
 )CDIP/5/7(الرباءات
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*

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يد نظر ا مللكرشوع  منق ن لتللج ملع  .م

ية  الغاايت األهداف مللكالعالقة مع نظام ا
 الفكرية

ية  مللكحقوق ا
بة نا سـالفكرية ا  مل

بو بة/جلاهنا /يبرامج الو نا ية ا شطهتا الر سـأ مل سـ يات ئين وعات جدول أعامل مرش/صتو
بة نا ته ا ية وأ سـا مل شط نمن  لت

ــــدف  ه ــــسني : 5لا حت
ية  نفا سـالصحة ا  ل

ية : 1الغاية  نفا يـات ا ســيض معدل الو ل ف ختف
 مبقدار ثالثة أرابع

 تعمـــمي إاتحـــة خـــدمات الـــصحة :2الغايـــة 
ية  باإلجنا

تاكر يف  ية الفكرية والا با مللك
تحــــــــرضات جمــــــــال  ملسـا
ية يدال نا  لص

ـــة واحلـــصول  ـــة الفكري ي مللكا
 ىل األدويةع

 18، 14، 8، 1الربامج  الرباءات
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا  ملعللج

يــة ابملوضــوع يف  بــو مــع الــربامج ا نتعــاون الو ملعي
يـة  تجـارة العا نظمـة ا يـة و ملنظمة الـصحة العا ل ممل م

نظامت ادلوية لوغريها من ا  مل
ية  رش شورة ا يعا ــ ــمل ــا يف لت ــرباءات، مب يف جمــال ال

شأن أوجه املرونة  بذكل العمل 
ية  مركن الرباءات وخدمات الرباءات اجملاورة الرا
ــــة  تعلق ــــات ا ــــاذ إىل املعلوم نف سني ا ملإىل  ل حتــــ

 ابلرباءات
تاكر  ــق ابال تعل ــامي  ــاءات ف ــرامج تكــوين الكف ــب ب ي

يا نولو جونقل ا  لتك

يات تو صــــا ، 25، 22، 14، 13، 12: ل
26 ،30 ،31 ،36 ،40 

رشوع  تعزيز : "DA_10_05ملا
تخدمني يف  سات وا سـقدرات املؤ ملس

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

ميي  "قلواإل
رشوع  : DA_19_30_31ملا

نفاذ إىل " تحداث أدوات  للا سـ
تعلقة ابلرباءات  "ملاملعلومات ا

رشوع  : A_19_25_26_28ملا
نولو" ية الفكرية ونقل ا تكا  *"جيالمللك

ـــة يف نظـــام  شأن أوجـــه املرون ـــويقـــة  ب ث
 )CDIP/5/7(الرباءات
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*

ية وا  ية اب نة ا يد نظر ا ملرشوع  منق ن لتللج ملع  .لكية الفكريةم

ية  الغاايت األهداف مللكالعالقة مع نظام ا
 الفكرية

ية  مللكحقوق ا
بة نا سـالفكرية ا  مل

بو بة/جلاهنا /يبرامج الو نا ية ا شطهتا الر سـأ مل سـ يات ئين مرشوعات جدول أعامل /صتو
بة نا ته ا ية وأ سـا مل شط نمن  لت

هــــدف  ماكحفــــة : 6لا
ناعــة فــري ملوس نقــص ا

رشية ـــــــا ـــــــدز /لب اإلي
واملــالراي وغــريهام مــن 

 األمراض

ناعة :1الغاية  شار فريوس نقص ا مل وقف ا نت
رشية  وبــدء 2015   ســـنةاإليــدز حبلــول /لبــا

تارخي بارا من ذكل ا ساره ا لا ت   عحن
تعممي إاتحـة العـالج مـن فـريوس : 2الغاية 

رشية ناعـة ا لبـنقص ا  ســنةحبلـول  اإليـدز /مل
يع م2010 تاجونمجل  يهحين   ل إ
شار املالراي وغريهـا مـن : 3الغاية  نتوقف ا

ية حبلـــول   2015   ســــنةئيـــسـاألمـــراض الر
تارخي بارا من ذكل ا سارها ا لوبدء ا ت   عحن

تاكر يف  ية الفكرية والا با مللك
تحــــــــرضات جمــــــــال  ملسـا
ية يدال نا  لص

ـــة واحلـــصول  ـــة الفكري ي مللكا
 عىل األدوية

 18، 14، 8، 1الربامج  الرباءات
نة  ية الفكرية للجا ية وا ية اب مللكا من لتن  ملع

ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا  ملعللج
نظمـة  يـة ابملوضـوع يف  تعاون مع الـربامج ا ما ن ملعل
يـة وغريهـا  تجـارة العا نظمـة ا يـة و ملالصحة العا ل ممل

نظامت ادلوية لمن ا  مل
ــا يف  ــرباءات، مب ية يف جمــال ال رش شورة ا يعا ــ ــمل لت

شأن أوجه املرونة  بذكل العمل 
تحـــدايت  يـــة الفكريـــة وا شطة بـــرانمج ا لأ مللكنـــ

ية   ملالعا
ية  مركن الرباءات وخدمات الرباءات اجملاورة الرا
ــــة  تعلق ــــات ا ــــاذ إىل املعلوم نف سني ا ملإىل  ل حتــــ

 ابلرباءات
تاكر  تعلــق ابال شطة تكــوين الكفــاءات فــامي  بــأ ي نــ

يا نولو جونقل ا لتك

يات تو صا ، 25، 22، 14، 13، 12: ل
26 ،30 ،31 ،36 ،40 

تعزيز : "DA_10_05رشوع ملا
تخدمني يف  سات وا سـقدرات املؤ ملس

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

ميي  "قلواإل
رشوع  : DA_19_30_31ملا

نفاذ إىل " تحداث أدوات  للا سـ
تعلقة ابلرباءات  "ملاملعلومات ا

رشوع  : A_19_25_26_28ملا
يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك  *"لمللك

ـــة يف نظـــام  شأن أوجـــه املرون ـــويقـــة  ب ث
 )CDIP/5/7(الرباءات 
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*

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يد نظر ا مللكرشوع  منق ن لتللج ملع  .م

ية  الغاايت األهداف مللكالعالقة مع نظام ا
 الفكرية

ية  مللكحقوق ا
بة نا سـالفكرية ا  مل

بو بة/جلاهنا /يبرامج الو نا ية ا شطهتا الر سـأ مل سـ يات ئين مرشوعات جدول أعامل /صتو
بة نا ته ا ية وأ سـا مل شط نمن  لت

ــــــدف  ه ــــــاةل : 7لا كف
تدا يةسـالا  لبيئمة ا

تدامة  : 1الغاية  يـة ا بـادئ ا سـ إدماج  ملـمن لت م
ياسات والـربامج القطريـة  سار  لسـيف ا حنـوا

ية  لبيئفقدان املوارد ا
احلــد بقــدر ملمــوس مــن معــدل : 2الغايــة 

ـــول  ـــويج حبل يول ـــوع ا ن ـــدان ا بفق لت  ســــنةل
  2010  

بة األشخاص اذلين ال : 3الغاية  نسـيض  ختف
مترار عىل  رشب ميـ سـميكهنم احلصول اب لـاه ا

ــــصحي  ــــرصف ال ــــدمات ال ــــة وخ املأمون
ية إىل  نصف حبلول  سـاألسا   2015 سـنةلا

بـري حبلـول :4الغاية  سني  يـق  ك  حتـ  ســنةحتق
شة ما ال يقل عـن 2020 مليـون   100ملعي 

ياء الفقرية  حمن ساكن األ

يا  نولو ية الفكرية وا جا تك لمللك
ية  لبيئا

ــــوارد  ــــة وامل ــــة الفكري ي مللكا
ية   ثالورا

ـــــ ـــــة الفكري ي ـــــل مللكا ة ونق
يا نولو جا  لتك

 الرباءات
نفعة  ملمناذج ا

تودلي  ـــوق  ـــسـحق م
بااتت  لنا

يديــــة  لتقلاملعــــارف ا
ية  ثواملوارد الورا

 18، 14، 9، 8، 4، 1الربامج 
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع

يـة الفكريـة  يـة اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل ملعللج
ية و يدية واملوارد الورا ثواملعارف ا  الفوللكورلتقل
ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا نا  ملعللج

ية  مركن الرباءات وخدمات الرباءات اجملاورة الرا
ــــة  تعلق ــــات ا ــــاذ إىل املعلوم نف سني ا ملإىل  ل حتــــ

 ابلرباءات
ــضااي  ــرباءات والق شأن ال ية  رش شورة ا ــا ب يع ــ ــمل لت

ية ية الفكرية واملوارد الورا تصةل اب ثا  مللكمل
ــــع  ــــاون م تع ــــرانمج األمم الا ــــةملب ئ ــــدة   للبيتح

ــة  ي تعــددة األطــراف ا ــة ا ي ــات ا نوالاتفاق مل ملعي ئب ل
 ابملوضوع

تحـــدايت  يـــة الفكريـــة وا شطة بـــرانمج ا لأ مللكنـــ
ية   ملالعا

نة  يـــة الفكريـــة  يـــوم العـــاملي  سـا لـــل  2009للملك
تاكر األخرض باخملصص لال

يات تو صا ، 22، 18، 14، 13، 12: ل
25 ،26 ،30 ،36 ،40 

رشوع  : DA_19_30_31ملا

تحداث" نفاذ إىل سـا لل أدوات 
تعلقة ابلرباءات  "ملاملعلومات ا

رشوع  : A_19_25_26_28ملا
يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك  *"لمللك
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ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يد نظر ا مللكرشوع  منق ن لتللج ملع  .م

العالقة مع نظام  الغاايت األهداف
ية الفكرية  مللكا

ية  مللكحقوق ا
بة نا سـالفكرية ا  مل

بو بة/جلاهنا /يبرامج الو نا ية ا شطهتا الر سـأ مل سـ يات ئين ية مرشوعات جدول /صتو لتمنأعامل ا
بة نا ته ا سـوأ مل  نشط

هــــــدف  إقامــــــة : 8لا
ية من أجـل  ملرشاكة عا

ية  لتمنا

ـــة  ياجـــات اخلاصـــة : 1الغاي حتمعاجلـــة الا
بدلانللبدلان األ ية لـقل منـوا وا سا حل غـري ا لـ

ية وادلول  نا ماجلزرية الصغرية ا  ل
املـــيض يف إقامـــة نظـــام جتـــاري : 2الغايـــة 

يـــد  تـــاح وا سم ابال تقومــايل  لنف د ابلقواعـــ تـــي
يزي بؤ به وعدم ا ية  متوالقا ت لبل ن  لل

شامةل : 3الغاية  بدلان دللاملعاجلة ا ليون ا
ية نا ما  ل
ية بأسـعار  إاتحة العقاقري : 4الغاية  ســاألسا

يــة نا بدلان ا مسورة يف ا ل لــ لتعــاون مــع ، ابميــ
ية يدال تحرضات ا نرشاكت ا لص  ملسـ

يــــات : 5الغايــــة  نولو جإاتحــــة فوائــــد ا لتك
ـــدة،  ـــا امل اجلدي ي نولو جخاصـــة  ـــات تك علوم

 لتعاون مع القطاع اخلاصاب ،والاتصاالت

يـــــــة الفكريـــــــة  مللكا
تجارة   لوا

يـــــــة الفكريـــــــة  مللكا
 واحلصول عىل األدوية 

يـــــــة الفكريـــــــة  مللكا
تاكر  ال ســامي يف (بوالا

ـــرضات  تح ـــال ا ملسـجم
ية يدال نا  )لص

ية الفكرية ونقل  مللكا
يا  نولو جا  لتك

ية الفكرية  مللكا
يا املعلومات و جنولو تك

 والاتصاالت

 لرباءات ا
نفعة  ملمناذج ا

ـــــف  حـــــق املؤل
 واحلقوق اجملاورة 
العالمـــــــــــــات 

تجارية  لا

 20، 18، 9، 8، 3، 1: الربامج
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا  ملعللج

يـــة حبـــق املؤلـــف واحلقـــوق  نـــة ادلامئـــة ا نا ملعللج
 اجملاورة

تجارة الع نظمة ا تعاون مع  لا يةمل  ملا
ية وحـق  نا ية ا شأن ا ية  رش شورة ا عا لص ب يع مللكمل لت
ــاورة، مبــا يف ذكل العمــل  ــف واحلقــوق اجمل املؤل

 بشأن أوجه املرونة
يـة  مركن الرباءات وخدمات الرباءات اجملـاورة الرا
تعلقــــة  نفــــاذ إىل املعلومــــات ا سني ا ملإىل  ل حتــــ

 ابلرباءات
نظمـة  يـة ابملوضـوع يف  تعاون مـع الـربامج ا ما ن ملعل

يــة الــصحة تجــارة العا نظمــة ا يــة، ومــع  مل العا ل ممل
نظامت ادلوية  لوغريها من ا  مل

ية  تحدايت العا ية الفكرية وا شطة برانمج ا ملأ ل  مللكن
شطة بدلان األقل منوانأ بة ا ل    شع

تاكر ونقـل  تعلق ابال ببرامج تكوين الكفاءات فامي  ي
يا نولو جا  لتك

يات تو صا ، 25، 24، 22، 19، 14، 12، 2: ل
26 ،27 ،29 ،30 ،31 ،40 

رشوع  شد املـوارد : "DA_02_01ملا حـمؤمتر 
ية  "لتمنمن أجل ا

رشوع  ـــا ـــد : "DA_08_01مل ـــاذ إىل قواع نف لا
تخصصة ودمعه ياانت ا ملا  "لب

رشوع  تاكر : "DA_10_03ملا بية دمع الا نب
ية سات الو يا لفائدة املؤ نولو نونقل ا طس ج  "لتك

رشوع  تعزيز قدرات : "DA_10_05ملا
تخدمني يف سات وا سـاملؤ ية ملس مللك جمال ا

يد الوطين ودون  لصعالفكرية عىل لك من ا
ميي ميي واإل قلاإل  "قل

رشوع  ية : "DA_19_24_27_01ملا مللكا
يا املعلومات والاتصاالت  نولو جالفكرية و تك

نفاذ إىل املعارف ية وا هوة الر لوا مق  "ل
رشوع  تحداث : "DA_19_30_31ملا سـا

تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا ملأدوات   "لل
رشوع  ية : "DA_19_25_26_28ملا مللكا

يا نولو جالفكرية ونقل ا  *"لتك
ــرباءات  ــام ال ــة يف نظ ــه املرون شأن أوج ــة  ــويق ب ث
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هدف  ية1لا ية لأل لف من األهداف اإلمنا  القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع: ئ

تعلـق ابلغايـة  .17 يـة الفكريـة دورا همـ3يفامي  هـدف، يلعـب نظـام ا هـذا ا مللك  ل تاكر ل بـام يف القطـاع الزراعـي، ال ســامي يف الا
بو يف هذا اجملال وضع . الزراعي واألمن الغذايئ شطة الو يوعزز أ يـةن تحدايت العا ية الفكرية وا ملبرانمج ا ل تعلـق مللك ت مـؤخرا، اذلي 

ية الفكرية واألمن الغذايئ ذات الصةلإحدى أولوايته مبعاجلة القضااي بـو هـو العمـل . مللك اب كـرشيك يف احلـوار ومكـصدر يودور الو
ساعدة يف اجمل سلمي وا يل ا ملتح ل ل سأةللل هم هذه ا سني  تقين  ملال ا تح فل يـل املعلومـات .  املعقدةل حتلومن األسايس إلجنـاز هـذا العمـل 

ياسة العامة ملعاجلة ية الفكرية كأداة من أدوات ا شأن الاتفاع اب سـورشها  ن ب لن  لوهـذا الغـرض، عقـدت.  األمـن الغـذايئ موضوعمللك
ثـل  يـة  شامةل احلا ياسة العامة، اليت تركز عىل القضااي ا سةل من ندوات ا مترار  تعقد اب بو و مالو ل لـ سـ سل سـ لي يـاسـ نولو يو جا تك  وإدارة لب

ية الفكرية  ياةأوضاعوللملكالقطاع العام  حل الرباءات ونظمي علوم ا  .ت

بــو بعــض أدو .18 تحدث الو بة،  نا يــا ا نولو نفــاذ إىل ا سني ا يومــن أجــل  سـ ســـ مل ل تــحتــ ج ثــل لتك ياسة العامــة  مات ا أوضــاع لــسـ
بدلان األقل منـواالرباءات يف جمال ية وا نا بدلان ا شلك خاص ا ية اليت هتم  يل الزرا تصةل ابحملا يا ا نولو ل ا ل ل ب ع ص ممل ج شمل هـذه . لتك تـو

ثــال  يل ا ملاألدوات عــىل  تعلقــة مبســب بة لــألرز واذلرة وفــول الــصوايجــني األرزملاألوضــاع ا نا يــة ا ســـ واحملفــزات ا مل ســـيكون و13.جلين
ية  منرشوع جدول أعامل ا نفـاذ إىل املعلومـات "بشأن DA_19_30_31لتم تحداث أدوات  للا تعلقـة ابلـرباءاتسـ ً جـزءا ال "مل ا

هود و يتجزأ من هذه ا سي رشاكة مـع أوضاعسعى إىل تطوير جل تحدد  تارة  ية  يات زرا نولو بو فامي خيص  بـ الرباءات يف الو ســ خم ع ُي ج تك
ية ادلوية ا نظامت احلكو ملعا ل يـة . نيـة ابملوضـوعممل سات ا رشوع أيـضا قـدرة املؤ يعزز ا حمللو سـ ملـ ثـال، مراكـز دمع (ســ يل ا ملعـىل  سـب

نولويج تاكر ا لتكالا يـة قامئـة عـىل هـذه املعلومـات عىل الا)ب تعلقة ابلرباءات وإعداد تقارير  يلتفاع ابملعلومات ا مل  وفـضال عـن. حتلن
رشوع جــدول  سامه أيــضا  مــهــذا، قــد  يــةأعــامليــ شأن DA_19_25_26_28_01 لتمن ا يــة الفكريــة ونقــل "بــ املقــرتح  مللكا

يا نولو جا يـة الفكريـة" لتك يـة وا ية اب نة ا يا عىل نظر ا مللكاملعروض حا من ن للج لتل بـو يف هـذا اجملـال إىلملع  العمـل  جانـبي، يف معـل الو
تاكر ونقل انظمةملاجلاري يف ا شأن تكوين الكفاءات من أجل الا لتك  ب ية ب سات ا يا يف املؤ حمللنولو س يةلج نا مبدلان ا ل  .ل

بو يف هذا اجملـال .19 يا لعمل الو رشاكء ادلويني أسا تعاون مع ا يكون ا يو سـ ل ل ل بـو أيـضا يف . سـ متر الو شلك خـاص،  يو ستـسـبـ

شلك ويق مع الفاو  تعاون  ثا ب ثال(ل يل ا ملعىل  شأن  مـن خـالل دمع ،سب تقـين ادلويل للفـاو  بـاملـؤمتر ا يـةل يـا الزرا نولو يو عا جب تك  يف ل
ية نا بدلان ا ما ل يـة لألغذيـة والزراعـة، واملعاهدة )ل با يـة ا شأن املـوارد الورا تادلوية  ن ث بـ يـة الا و،لل با نفات ا تحتـاد ادلويل محلايـة ا ن لملـص

 .)األوبوف(اجلديدة 

هـدف مـن خـالل ادلور اذلي  .20 يـق هـذا ا بدلان عـىل  تصةل ابلزراعة، ميكن أيضا تعزيز قدرة ا لوإىل جانب القضااي ا حتق لـ مل
به ة لملكية الفكريلميكن  بدلان األقـل منـوا، الـيت ميكـن أن تلعأن  يـة وا نا بدلان ا ية يف ا رشاكت ا ية  نا لـيف تعزيز القدرة ا ل ل حملل لل سـ مت ف ل

ها  ياسـات وقـوانني ).2الغاية ( تأثري يف العامةل أيضاليكون  ند إىل  يـة الفكريـة، و سـ وميكـن حلـوافز، تأخـذ شـلك حقـوق ا ت تـسمللك
تكرين  بدعني واخملرتعني وا توازنة أن حتفز ا سات  بومؤ مل ملس هم اإلماكيـات م نو يـا؛ وأن متـنح تفادة مهنـا ما ميـة إبـداعاهتم والا للرفـع  ســ ق

بالغة الصغر وا رشاكت ا رشاكت، ال سـامي ا ية  نا لتعزز القدرة ا ل لل سـ فت توسطة؛لل ها عىل ملصغرية وا تجاهتا وتو يزي  سـمي وأن متكهنا من  ن ممت
سن  و؛حنو أفضل تقطاب بـشلك عـامحتأن  تـصاد ال تعداد الا ســا يـةقســ يـة واأل تامثرات ا ب الا جنحملل ويف هـذا الـصدد، يلعـب . سـ

توسطة دورا من خالل معهل اجلاري إلذاكء الوعي وتكو رشاكت الصغرية وا تعلق اب بو ا ملبرانمج الو ل مل رشاكت ي لـين الكفـاءات دلى ا
يــة الفكريــة  نظــام ا رشاكت فــامي خيــص الاتفــاع  سات دمع هــذه ا توســطة ومؤ مللكالــصغرية وا ب ن ــ ل ســ رشاكت الــصغرية مل ميــة ا لــلرفــع  ق

                                                           
13
بو     يبت هذا العمل يف األصل من الو ية لألغذية والزراعةطل ية ابملوارد الورا نة ا ثا ن تابعة للفاوملعللج تني. ل ا ثيقوحيال إىل الو ُ 
 CGRFA/MIC-2/04/Inf.5�  IT/GB-1/06/Inf.17. 
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سوق توســطة يف ا لــوا يــة . مل رشوع جــدول أعــامل ا سامه أيــضا يف هــذا اجملــال  منو مــ لتيــ تعزيــز قــدرات "بــشأن  DA_10_05س
تخدمني يف جم سات وا سـاملؤ يدملس ية الفكرية عىل لك من ا لصعال ا ميـيمللك ميـي واإل قل الوطين ودون اإل رشوع، "قل سعى مـوهـو  يـ 

ية الفكرية  ية  يات و تمن هجة إىل دمع وضع اسرتا تللملك ن طيج بدلانت ية  للناسب مع اخلطط اإلمنا تـدعمي ويريم من هجة أخرى إىل ، ئ
تقدم  سات  لاملؤ ية الفكرية حقوق خدمات دمع س توسطةافضل إىل عىل حنو أمللكا ملرشاكت الصغرية وا  .ل

يـة  .21 يـدي واملـوارد الورا ثقـايف ا بـري ا يدية وأشـاكل ا بو يف جمال املعارف ا ثوسامه أيضا العمل اذلي تقوم به الو تقل ل تع تقل ي لي ل ل
يـة هدف اإلمنايئ لأل لفيف هذا ا ثقـايف. ل بـري ا يديـة وأشـاكل ا سامه امحلايـة املالمئـة للمعـارف ا لوميكـن أن  تع تقل لتـ يـدي واملـوارد ل لتقل ا

ية اليت  متعات ا ية يف ضامن حصول ا حمللالورا متدة مـن جملث يـة ا يب عادل من الفوائد املا ملـسـتصون وحتافظ عىل هذه املوارد عىل  ل نص
ها تغال لا متدها .سـ ية اليت  ثقا ية ا نا سلع واخلدمات املمزية من ا ية لالجتار اب متعات ا نح اإلماكيات  سـوميكن أيضا  تـللمج ف ح لم ل ل حملل  مـن ن

يدي ها ا لتقلها املعرية وإبدا ع ف  .نظم

نة ادلامئـة  .22 ية الفكرية، ا ية وا ية اب نة ا هدف، إىل جانب ا تصةل هبذا ا شطة  للجومن بني اللجان اليت تقوم بأ من ن للج مللكن ل لتم ملع
ية بقانون الرباءات،  ية حبق املؤلف واحلقـوق اجملـاورة، ملعنا نة ادلامئة ا نوا نـة ملعللج تجاريـة ملعادلامئـة اللجوا ليـة بقـانون العالمـات ا ن

يـة ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع يديـة واملـوارد ، وللص يـة الفكريـة واملعـارف ا يـة اب يـة ادلويـة ا نـة احلكو تقلا ن ل لللج مللكملع م
ية والفوللكور  .ثالورا

هدف  تدايئ:2لا تعلمي الا يق تعممي ا ب  ل   حتق

متكني األطفال يف لك ماكن مـن يلعب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة دورا  .23 تعلقة  ته ا هدف وغا يق هذا ا بجزيا يف  مل ي لئ حتق
تدايئ تعلمي الا تفادة من ا بالا ل شأن الاتفـاع بأوجـه ا. سـ ية  رش شورة ا تج عن ا نوشلك خاص، ميكن أن  بـ يع تـ ملـ لب ملرونـة يف نظـام ين

ن ية الفكرية من أجل ا لا شوفاذ إىل اإلنرتنت واحلصول أمللك ياسة العامـة يف رة، فرق شاسملنيضا عىل املواد ا لسـع يف بلوغ أهداف ا
نفاذ إىل املعارف تعلمي وا لجمال ا  .ل

سني  .24 يـة تـريم إىل  يذ تدابري  شات ويف  نا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف  نة ادلامئة ا حتـوقد رشعت ا معل ق ن نفللج تم ملع
برص وغريمه من األشخاص  يفي ا لنفاذ املكفوفني و يـة حبـق املؤلـفقراءة لاري القادرين عىل غضع نفات ا حملمإىل ا شمل هـذه . ملص تـو

نفـاذ  ساق ميكـن ا شورة يف أ نفات ا يح ا نرب ألحصاب املصاحل يريم ابألساس إىل إجياد احللول اليت  تحداث  تدابري ا لا نـ نـ ملص سـ ملل ت تم
يـة يـة وا يـة وا نفات األد تفادة مـن ا تـايل الا لعلمإلهيا يف أجل معقول، مما يعـزز اب ن ب ملـص ســ بدلان واقرت. لفل لـحـت أيـضا مجموعـة مـن ا

بـرص وغـريمه مـن  يفي ا تعلـق حبـق املؤلـف لـصاحل  ناءات ادلويـة فـامي  سقة مـن الا لرشوع معاهـدة لوضـع مجموعـة  ضـع ي ل نـ ســتثمـ م
رش املعـارف . اذلين يواهجون صعوابت يف القراءةاألشخاص  بة دلمع  نا ياسـات  بدلان مـن رمس  متكن هذه األشطة ا نـو ســ سـ لـ من سـ

ية وا سامهة لتثقيفواملواد ا سامه  تعلـمي األعـىل اذلي  رشية عـن طريـق ا ية ا ساواة من أجل الهنوض اب مـنفاذ إلهيا عىل قدم ا يـ ل بـ من مل لل لت

هدف 1مبارشة يف بلوغ الغاية  ية2ل من ا ية لأل لف من األهداف اإلمنا  .ئ

يـق الغايـة  .25 يـة يف  يـة جلـدول أعـامل ا تا ية ا رشوعات املوا سامه ا حتقوإىل جانب هذا،  من ل ل يع ملـ لتتـ هـدف 1ضـ  مـن 2ل مـن ا
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا  :ئ

رشوع  )أ(  ية الفكرية واملكل العام: "DA_16_20_01ملا تعلق حبق املؤلف يف هـذا كونيوشمل امل. "مللكا مل ا
ية وادلر تقـصا سةل من ادلراسات الا رشوع  ئا سـ سل يح مـا يكـون املـكل العـام يف امل يـة إىل تو ِّسـات ومحـالت إذاكء الـوعي الرا ضـ م
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تلفةأنظمة  ية  خمقضا بـو وعـىل . ئ تويـق القامئـة يف ادلول األعـضاء يف الو يل وا شلك خـاص عـىل نظـم ا رشوع  يوسريكز ا ث ل سج بـ لتـمل
ية نفاذ إلهيا بدون مقابل، مبا فهيا املواد ا نظم يف حتديد املواد اليت ميكن ا سامه هبا هذه ا لتثقيفالطريقة اليت ميكن أن  ل ل  .ت

رشوع  )ب(  يــة ملا": DA_19_24_27_01ملــا هــوة الر يــا املعلومــات والاتــصاالت وا نولو مقيــة الفكريــة و ل ج تك لك
نفاذ إىل املعارف تعلق امل. "لوا رشوع كون اخلاصيو به نظام حـق املؤلـف مل حبق املؤلف يف هذا ا يلعبدراسة لدلور اذلي ميكن أن 

نفــاذ إىل متكــني مــن ا ليف ا يــا املعلومــات والاتــصاالت ل جنولو ادلراســة إمــداد ادلول األعــضاء  هــدفو.  واملعلومــات واملعــارفتك
نفـاذ إىل املعـارف يف  تفـاع حبـق املؤلـف مـن أجـل تعزيـز ا تصةل ابال ياسات العامة ا رشيعات وا شأن ا بة  نا لابملعلومات ا ن مل سـ ت ب سـ لمل ل

ية: ثالثة جماالت جوهرية يه ية اإللكرتو بحث؛ وتطوير الربامج احلاسوية؛ واخلدمات اإلعال تعلمي وا نا ب ل  .مل

هدف يات األطفال؛ وتقلي: 4 لا هدف فل و ية؛ و: 5لا نفا سـسني الصحة ا ل هدف حت رشية:6لا ناعة ا بـ ماكحفة فريوس نقص ا يـدز اإل/لمل
هدف 4  والغاية؛ضواملالراي وغريهام من األمرا  8ل من ا

تـصةل ابلـصحة، .26 يـة ا ية الفكرية، وال سـامي نظـام الـرباءات، لعـب دور حمـوري يف األهـداف اإلمنا نظام ا ملميكن  ئ  أي مللكل
يــات األطفــال  تــصةل بو فاألهــداف ا هــدف (مل ية )4لا نفا ســـ، والــصحة ا هــدف (ل ناعــة )5لا مل، وماكحفــة املــالراي وفــريوس نقــص ا

رشية بدلان األ/لبا يـة وا نا بدلان ا لـاإليدز وغريهام مـن األمـراض يف ا ل هـدف (قـل منـوا ملـ ية بأسـعار  إاتحـة العقـاقري و، )6لا ســاألسا
هد( ميسورة سـهيا الـ، نظـ)4، الغاية 8ف لا ية الـيت  يـة األسا تـرا لأل ســ تحـرضات تكمه تاكر يف جمـال ا تعلـق ابال سـرباءات فـامي  بـ ملي

متةل عىل  ية واآلاثر ا يدال حملا ن نفاذ إىللص   . األدويةلا

ياق الصحة العامةوتضطلع  .27 ية الفكرية يف  شأن ا ياسة العامة ادلوية  بو بدور مركزي يف نقاش ا سـالو ب ل سـ مللكي تعاون . ل لواب
ياسة العامـة مع رشاكء شأن قـضااي ا يـا  يحة واحملايـدة  يـدة وا بو إىل العمل مكصدر للمعلومـات األ سـ آخرين، هتدف الو بـ ن لـصح ك لـي تق

ية يف هذا اجملال، وذكل من خالل  يـة الفكريـة وبـرانمج الـرباءات لاحلا يـة وا تحـدايت العا تعلق اب ها احلديث ا مللكبران ملجم ل هـا مل جموبرا
تعلقة  ية عاملا ية  تتطوير  حتب ية الفكريةبن للملكية  ياسة . مل سةل مـن نـدوات ا نظـمي  ثـال،  يل ا سـوشمل هذا العمـل، عـىل  سلـ ت مل لـي سـب
هامة جدا العامة  ية الفكرية لا تجـارب؛والصحة العامةمللكاليت تركز عىل العالقة بني ا بـادل الفعـيل لـآلراء وا يل ا ل مـن أجـل  ت له  تـس

شأن ية  يا ية يف شلك عروض  ية  تحداث أدوات إعال بوا سـ سـ معل يـل أوضـاع مسـ تجدة يف هـذا اجملـال؛ و نة وا حتل القضااي الرا سـ مله
هوةل أكـرث  ية الفكريـة عـىل نطـاق أكـرب و ية من نظام ا ية هبدف إاتحة املعلومات اآل يا الر نولو سالرباءات يف جماالت ا مللك ج بـتك تل ئيسـ

رشوع ( ياق ا ملمبا يف ذكل يف  شو)DA_19_30_31سـ ية لـدلول األعـضاء وملـ؛ وإسداء ا رش يعرة ا بدلان لتـ ياجـات ا لـفقـا ال حت
ية الفكرية ادلويل تاحة يف إطار نظام ا تفادة من أوجه املرونة ا ية ابال مللكوأولوايهتا اإلمنا مل سـ َّ وخبصوص هذا املوضوع األخري، تقدم .ئ ُ

نفصةل مويقة  ية الفكرية للإىل ا ث ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتج سة ملع  ). CDIP/5/7ثالويقة (بشأن أوجه املرونة يف الرباءات ميف دورهتا اخلا

يـة و .28 تجـارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ثل  تعاون واحلوار مع رشاكء دويني آخرين،  ملوإن ا ل مل ل مل م تـادم ، وأيـضا نكاألو
بو يف جمـال  ية، جانب همم من معل الو ية والقطاع اخلاص واألوساط األاكد نظامت غري احلكو ية وا ية والو نظامت اإل يمع ا مي مل ن مي ممل ط قل

ية وخطـة العمـل . لصحة العامةا ياق اعـامتد الاسـرتا يـة يف  نظمة الصحة العا ية مع  بو بفعا يجوتعمل الو ســ مل ل تي تني م تـني مليالعـا ملتعلقا
يـة لـيك  تجـارة العا نظمـة ا يـة و نظمة الصحة العا هدت ابلعمل عىل حنو ويق مع  ية الفكرية و تاكر وا ملابلصحة العامة والا ل مل ث مب م تع مللك

سامههت ية وخطـة العمـل املـذكورتنيمحتدد وتقدم  يـذ الاسـرتا تيجا يف  يـة جانـب وإىل .تنف بـو خبربهتـا يف جمـال ا مللك هـذا، تـدمع الو ي
تأهب ملواهجـة األنفلونـزا اجلاحئـةالفكرية الاجامتع توصـل إىل اللقاحـات : ل احلكويم ادلويل املعين اب لبــادل فريوسـات األنفلـونزا وا ت
ثال (والفوائد األخرى يل ا ملعىل  ناهتـابشأن ث، من خالل إعداد ويقة معل سب تعلقـة بفريوسـات األنفلـونزا و يقـضااي الـرباءات ا ، جمل

تعلقـة بفـريوس  ملتضمن أوضاعا أوية للـرباءات ا ل نـاطق مبـادرة  و،)H5ت تـدريب يف جمـال أمـراض ا بحـث وا ملالـربانمج اخلـاص  ل لل
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تعلق ابلعقاقري  املدارية تاكر ا ية لال بكة أفر شاء  ملمن أجل إ ب شـ يصيقن رشاء األدويةمبادرة و ،لتشخوا ، اخلاصة جبمـع لاملرفق ادلويل 
يــة إىل  نفــاذ إىل األدويــة األدويــة ءات اربلــ مجــع طــوعي وضــعمبــراءات األدويــة والرا بدايــة عــىل زايدة ا لمــع الرتكــزي يف ا املــضادة ل

هقرية يغ جديـدةلقللفريوسات ا يع تطوير  ص األحدث و شطة،. تشج شاركة  بـو أيـضا  شارك الو نـو مـ ي تجـارة تـ نظمـة ا تعـاون مـع  ل اب مل
ية الفكرية وانعاكساهتا عىل الصحة العامة تعلقة اب ية  شطة تدر ية، يف أ مللكالعا م يب ن  . مل

ية بقانون الرباءات،  .29 نة ادلامئة ا تعلق ابلعمل احلايل  نوفامي  للج هـا تشململعي ية اليت ميكن أن تكـون  ل جماالت العمل الر ئيسـ
بارشة  يـا الغااي/هبذه األهدافمصةل  نولو نقـل ا تعلـق  جت العمـل ا لتك ب نـة املـذكورة14ادلراسـة املقدمـة يف ادلورة (مل والعمـل ) للج 

تعلق  ية للرباءةابملا سقط فهيا األ هلحلاالت اليت  ناءات من احلقوق يف الرباءاتت يدات املفروضة عىل هذه احلقـوق، سـتث والا لتقي وا
يدية وقدمهتا  نـة املـذكورةمتهواذلي أعدت األمانة يف إطاره دراسة  تقدم دراسـة أوسـع أعـدها خـرباء .13 يف دورهتـا للجإىل ا ســ و

نة يف دورهتا  سه إىل ا يون عن املوضوع  للجخار نف ية الفكريـة وقـضااي   جزء منصصُ وفضال عن هذا، خ.15ج مللكاملؤمتر املعين اب
ياسة العامة تصةل ابلصحة 2009ل، اذلي عقد يف يويه لسـا نة، للقضااي ا ياق ا مل يف  للج نـة . العامةسـ للجوشلك أمع، ونظـرا لواليـة ا ب

تـوازن للـرباءات،  شأن وضـع قـانون دويل  يق وتقدمي اإلرشاد  يل ا شة القضااي و نا متدى  ب سـ ه ق مل نن تمك لت هـم فـامي س ملودور الـرباءات ا
نفاذ إىل األخيص  ية وا يدال تحرضات ا تاكر يف جمال ا لالا ن لص سـ بدلان عـىل دوية، ملب نة يف قدرة ا لسامه معل ا للج بلـوغ األهـداف سي

تصةل ابلصحة ية ا ية لأل ملاإلمنا   .لفئ

هدف  ية: 7لا تدامة ا لبيئكفاةل الا  سـ

تعلقـة مي .30 ثـل تـكل ا يـة،  شواغل ا نوعة من ا ئة دورا هاما يف معاجلة مجموعة  يا املالمئة  نولو ملكن أن تلعب ا لـ مت ئ ي ج يتك بب للل م ل
تـصحر و يولـويج وا نـوع ا ناخ وفقـدان ا لتغري ا ب ت مل لب نفـاايت اخلطـل يـة يـسامه عـىل األرحجو. رةلا بـاره آ يـة الفكريـة، اب ل نظـام ا عت مللك

ييئ ية يف اجملال ا تحدايت العا بحث عن احللول لعدد من ا يا ورشها، يف ا نولو يل نقل ا تاكر واإلبداع و بيع الا ج لتك ل ملس ل ل ن ه ب تشج  .تل

يـة الفكريـ .31 شأن العالقـة بـني ا ها  بو  نوات األخرية، عززت الو مللكوعىل مدى ا بمعل ي يف هـذا عاوهنـا لبيئـة وقـوت تاوة لسـ
يـةالصدد  يـة ادلويـة ا نظامت احلكو نمـع ا ل ملعملـ نة . م ياسة العامـة حـول أوضـاع الـرباءات ونقـل 2008ســويف  تـدى  سـ، نظـم  للـن م ُ

يا  نولو جا ئةملايف إطار الاتفاقات لتك شأن ا لبيتعددة األطراف  ية الفكرية اليت مي،ب هم أفضل ألنواع قضااي ا مللك من أجل تعزيز  كـن ف
يذ ياق  ثار يف  تنفأن  سـ يـة الفكريـة مؤمتر دويل هـام عقدتـه ا جزء من ُكرس، 2009ل ويف يويه . هذه الاتفاقاتُت شأن ا بـو  مللكلو بـ ي
ياسة العامة  يهلسـوقضااي ا يا اخلرضاء، مبا  نولو فملوضوع ا ج يا اخلـرضاء لتك نولو يف ونقل ا يف وا يا ا جنولو تك تخف تك ج لتك ل ويف جمـال . ل

شجع ات ناخ،  تغري ا يـة الفكريـة وتغـمل شأن ا ياسة العامـة  بو حـوار ا مللكلو بـ سـ نـاخ ريلـي يـة الفكريـة يف مل ا تعلقـة اب مللكوتقـدم اخلـربة ا مل
ناخمفاوضات مؤمتر األطراف يف  شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ب مل نظـمي تظـاهرات تشـاركلوهـذا الغـرض، . ق بـو يف  ت الو ي

ية يف  تعلقـة اجامتعه المؤمتر األطراف يف مشـها ياسة العامة، مهنـا ابألخـص ويقـة  رش ووضعت مواد  رش واخلامس  مرابع  ث سـ ع للع
ية الفكري نـاخةمللكبقضااي ا بة عـن طريـق 14.مل وتغـري ا نا يـات ا نولو نفـاذ إىل ا سني ا تحداث أدوات  ســوجيـري أيـضا ا مل ل تحـ جســ لتك ل

شأن خ ية  بو اإلعال بدمات الو بـديةل عىل تكنولويج تركزيأوىل واكنت خطوة : الرباءاتمي نفـاذ .لالطاقة ا سمح هـذه اخلدمـة اب ل و تـ
بات الرباءة ا ملإىل  لشورة دويا طل ياون نولو تعلقة  جا بتك ية وطاقـة األمـواج مل هوا ية وا بديةل، أي الطاقة ا تارة للطاقة ا ئ  سـ ل لخم واملـد لشم

ــه وخــالاي الوقــود و يــدروجني وختزن تــاج ا ــزر وإ يواجل ه ــون وختزنــهلن رشوع جــدول أ. يجحــز الكرب ياق  ــويف  م ـــ يــة س لتمنعــامل ا

DA_19_30_31، تعلقة بأ تقارير ا توقع إصدار عدد من ا ملمن ا ل تعرف مل يـة، الـيت  يا ا نولو َّوضاع الرباءات يف جمال ا ســ ئ ج لبيتك ل
ية ية ادلوية ا نظامت احلكو شاور مع ا ناب ل مل ملعت م  .ل

                                                           
14
بو . http://www.wipo.int/patentscope/en/lifesciences/ip_climate.html: انظر    يوقد ركز موضوع خاص يف جمةل الو

نة  ية2009سـيف   .لقض عىل هذه ا
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يولـويج، ال ســامي .32 نوع ا تعلقة اب ية ا شلك ويق مع الاتفا بو أيضا  بوقد تعاونت الو ت مل ث ب لي ل رشوط ق تـصةل  شأن القـضااي ا بـ  مل بـ
ية املذكورة ناء عىل الاتفا يا  نولو شف وشأن نقل ا قا ج ًتك ب ب يـة . للك ثـال، إعـداد دراسـة  يل ا نومشل هذا، عىل  تقمل  رشوط بـشأنسب

يديةكشف يف نظم الرباءات عن لا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا نـاء عـىل لث  ،ً تعلقـة ب يـة ا ملدعـوة مـؤمتر األطـراف يف الاتفا نـوع ق لتاب
يولويج، وأعدت هذه ادلراسة ا ناد إىل مـلبا بـو ابال ية ادلوية للو تنة احلكو سـم ي ل بـوللج ، 15يدخالت مـن دول أعـضاء عديـدة يف الو

شأن مشل أيضا و تـاد  يـة املـذكورة واألو تعاون مـع الاتفا شرتكة اليت أعدت اب بـالويقة ا ل مل نكث ق يـة الفكريـة يف نقـل "ُ مللكدور حقـوق ا
يا يا يف  نولو سـا ج يولويجلتك نوع ا تعلقة اب ية ا بق الاتفا ت لمل ل  16"ق

هدف  ية: 8لا ية من أجل ا منإقامة رشاكة عا  لتمل

هدف  .33 بـو وواليهتـا8ليعاجل ا ها ارباطـا ويقـا جـدا بعمـل الو تلفة اليت يـربط  ي مجموعة من القضااي والغاايت ا ث ت ت وفـامي . بعـضخمل
بدلان األق1يتعلق ابلغاية  بو اخلاص اب سعى برانمج الو ل،  ي يـة الفكريـة مـن أجـل ي نظـام ا بدلان لالتفـاع  مللكل منوا إىل دمع هذه ا ب ن ل

شطة  ية عن طريق أ تصادية والاجامت يهتا الا نالهنوض  ع قمن بدلان وأولوايهتـا اخلاصـةبت ياجات هذه ا سب ا لمصممة  ت نة . حح ســويف 
يـة الفكريـة 2009 يجي اب شأن الاتفاع الاسرتا توى  يع ا تدى ر بو  مللك، عقدت الو تف ن ب سـ ن ملي يـة، م يـق الازدهـار وا لتمنمـن أجـل  حتق
تدىحثو، 2009ل يويو 24 و23يويم  يف ملن هذا ا نظمة عىل  ث ا ساعدة اليت تقدهما يف جمال تكوين الكفاءات إىلتكمل بدلان ملا ل ا

يـ نولو تظم إىل ا نفاذ ا رشاكهتا من خالل ا ية  نا سني القدرة ا بدلان  جاألقل منوا ودمع هذه ا لتك ن ل ل سـ ت تح ملل ف ل تـدى  و. اجلديـدةال ملندعـا ا
بدلان األقـل منـوا رشوعات اخلاصة اب يني إىل إاتحة املزيد من األموال لصاحل ا رشاكء اإلمنا لـأيضا ا مل ئ سأةل .ل ملـ وُعوجلـت أيـضا هـذه ا

يـة  رشوع جـدول أعـامل ا مناألخرية من خـالل  يـه، إىلDA_02_01لتمـ سعى إ سعى، مـن بـني مـا  ل اذلي  يـ ناديق يـ شاء  صـ إ نـ
ية أو  تامئ نا بدلان األقل منوالغريها من اس بو لفائدة ا لتربعات داخل الو   . حتديداي

يد  ب2توتعلق الغاية  .34 تاح وا سم ابال تقإقامة نظام جتاري ومايل  لنف يـزي تي بؤ بـه وعـدم ا ية  متابلقواعد والقا لبل ُوقـد اعـرتف . للتن
تجاري ادلويل من خالل إدراجه يف اتف نظام ا نرص مركزي يف ا ية الفكرية  لنظام ا ل كع تلفة، مبا فهيا اتفـاق تـربس مللكب ياقات جتارية  خم

تعددة األطراف ية أو  نا تلفة  ية واتفاقات جتارية  تجارة العا منظمة ا ئ ث خم مل ل ية . مل رش ية وا ساعدة ا بو ا يعوتقدم الو ت ن مل لي تظم لتق منعىل حنو 
تجارة العا نظمة ا ها مع  يذ اتفاق تربس، يف إطار اتفا بدلان من أجل  لإىل ا مل ق ي نفـاذ ملية اذلي دختنف ، ومـن 199617ســنة لل حـزي ا

بة  نا يذ أية اتفاقات جتارية  سـأجل  م يـة الفكريـةأخـرىتنف تظـام يف 18.مللك تعـاجل قـضااي ا بـو أيـضا اب سامه الو نو ي ية اتادلورتـ ســ ادلرا
تجارية ياسة ا شأن ا ية  تجارة العا لنظمة ا سـ ب مل ل تـصةل لمل شأن القـضااي ا يـة  ية أو دون اإل بتن ويف حلقات العمل الو مل بـ مي قلن فيـذ اتفـاق ط

ية ياجاهتا وأولوايهتا اإلمنا يذ الاتفاق املذكور بأسلوب يامتىش مع ا بدلان يف  ياسات العامة دلمع ا ئتربس وأوجه املرونة وا ت ل حسـ نفت  .لي

تصل ابألهداف 4وفامي خيص الغاية  .35 نص ا مل، حيال إىل ا ل هدف 4 والغاية 6 و5 و4ُ إىل  25انظر الفقـرات مـن  (8ل من ا
يـة يف ، ال) أعاله28 نظمـة مـع الـربامج ا تصةل ابلصحة وتعاون ا ية ا ية لأل تعلق ابألهداف اإلمنا بو فامي  شطة الو نيت تغطي أ مل مل ئ ي ي ملعن لف

ية ادلوية نظامت احلكو ية وغريها من ا لنظمة الصحة العا مل ممل يـق األهـداف وقد شـدد تقريـر . م يـة ابلقـصور يف  حتقفرقـة العمـل ا ملعن

                                                           

 

15
بو رمق     يشورات الو   .(E)786من

16
تايل    نوان ا لتاحة عىل ا لع  :م
 http://www.cbd.int/doc/meetings/ttc/egttstc-02/other/egttstc-02-oth-techstudy-en.pdf 

17
نة الا    ية،  تجارة العا نظمة ا ية الفكرية و ية  نظمة العا سـتفاق املربم بني ا مل ل مل لمل م  .1995للملك

18
ية     تو صوفقا  يذ احلقوق والالزتامات و14لل شأن  شورة  شمل هذا إسداء ا ية،  تنف من جدول أعامل ا ب مل ي نها والاتفاع بأوجه املرونة عامإلتمن ل

تضمهنا اتفاق تربس ياليت   .ي
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يــة يــة لأل لفاإلمنا نة 19ئ ية "ة عــىل رضور2009لــسـ،  تعلــق ابألدويــة األسا تفادة إىل أقــىص حــد مــن اتفــاق تــربس فــامي  ســـالا ي " يســـ
يـق هـذه الغايـة بغـي اختـاذه مـن أجـل  تاحة يف هذا الاتفاق كـإجراء همـم  حتقوالاتفاع بأوجه املرونة ا ين مل ساعدة  خـالل ومـن.ن ملـ ا

بو إىل ادلول األعضاء،  ية اليت تقدهما الو رش يا يع نظمةحتظىلت يداكنة مبمل ا همةج  يام هبذا العمل ا مل ملواصةل ا   .لق

يا أيضا يف  .36 ية الفكرية دورا ر ئيسـوتلعب حقوق ا هدف5حتقيق الغاية مللك شأهناوميكن اإلشارة20ل من هذا ا  إىل مجموعـة بـ 
شأن ا بـو  رشوعات اليت تدخل يف إطار جدول أعـامل الو رشوعاهتا، مبا فهيا ا بو و شطة الو بـبرية من أ ي مل م ي ن وأحـد اجلوانـب . لتمنيـةك

يات اجلديدةلاألوية إلاتحة نولو ج فوائد ا تـضمهنا واثئـق الـرباءاتلتك يـة الـيت  نولو نفاذ إىل ثراء املعلومـات ا ت هو تعزيز ا جل وقـد . لتك
بو  بريا عىل مدىيقطعت الو رشوع ركـن الـرباءات، اذلي أدى إىل إاتحـة كيف هذا اجملال شوطا  ياق  نوات األخـرية، يف  مـ ا ســ لسـ

ية الـواردة يف أكـرث مـن املعلومات  نولو جا يـة 1.6لتك شور ويف عـدد مـن مجموعـات الـرباءات الو يـون طلـب بـراءة دويـة  ن  نـ ل طمل م
هوةل بحث فهيا  ية، وإىل إماكية ا بسواإل ل ن بحـث 21.قلمي هـور  ية وإاتحهتا لعامـة ا ية واإل نة مجموعات الرباءات الو تظل ر يو مي ن مق لسـ مجلط قل

نظمة، ال سـامي بة  للمفهيا أولوية اب ية لنسـ رشوع جدول أعامل ا ياق  من يف  م   .DA_19_24_27_01لتسـ

يـة  .37 رشوع جدول أعامل ا ياق  منويف  م هـدفDA_08_01لتسـ تـصةل هبـذا ا تلفـة ا شطة ا ل، جتـري مجموعـة مـن األ مل خمل . نـ
ُو بكة من ت شـشأ يف املقام األول  شأن ساعدة  تقـدمي ا نولـويج  تاكر ا بـمراكـز دمع الا ملـ ل تعلقـة ابلـربلتكبـ  وتقـدمياءات ملن املعلومـات ا

تاكر  نفـاذ إىلبخدمات دمع الا ساعدمه يف ا بدلان األقـل منـوا، ممـا  يـة وا نا بدلان ا يني يف ا تخدمني ا لإىل ا يـ لـ ل لـ حملل سسـ م  املعلومـات مل
بة نا ية ا نولو سـا مل ج ية . لتك نا يـة والرابطـات ا يـة للـرباءات واجلامعـات واألوسـاط األاكد عوتقع املراكز املذكورة يف املاكتـب الو لـص مي طن

تجارة غو يالرف ا نولو جوحدائق العلوم وا نارص املكونة األخـرى .  ومن املزمع تقدمي تدريب واسع دلمع تطوير هذه املراكزلتك لعومن ا
تاكرللمرشوع  ية والا ببرانمج الوصول إىل األحباث من أجل ا نفاذ عىل اإلنرتنت لتمن يح إماكية ا ل اذلي  ن إىل أمه الـصحف ابجملـان يت
ية و ية لصالعلما ية لتقنا سات ا حمللحل املؤ بدلان األقل س سـهتدف الرحب يف ا لاليت ال  يةل لـصاحلت تلكفة  نفاذ  قلـمنوا وا ب يـة ل مللك ماكتـب ا

ية  نا بدلان ا ية يف ا نا ما ل ل ع يع أحناءلص تعـاون الويـق مـع 2009لوقد وضع الربانمج املـذكور، اذلي انطلـق يف يويـه .  العاملمجيف  ث، اب ل
بقا بعـض و شاهبة وضعهتا  سـبرامج  تحـدة يف جمـاالت مـم شطملاكالت األمم ا بكة ادلويـة للـصحة بـرانمج ، ويه اهتنـأ لا بـادرة -لـشـ م 

بحوث تاجئ ا لسري الوصول إىل  ن ية (تي ملنظمة الصحة العا يـة عـرب اإلنرتنـت، و)م يـة العا ملبرانمج الوصول إىل األحباث الزرا ) الفـاو (ع
ية يف جمال او بحوث ا بارشة إىل ا ية  لببرانمج وصةل  لعلم ل م ئة (يئةشـبك تحدة  للبيبرانمج األمم ا يا ). مل تحـدة شـومتا ملمـع أهـداف األمم ا

متر  يــة، مــن اخملطــط أن  يــة لأل يــسـاإلمنا لف تاكرئ يــة والا ــبــرانمج الوصــول إىل األحبــاث مــن أجــل ا ب نة لتمن  عــىل 2015ســـ حــىت 
بدلان األقـل منـوا مـن ا22.األقل ية وا نا بدلان ا رشوع أيضا إىل متكني ا لوأخريا، يريم ا لـ ل ل يةل إىل قواعـد ممل تلكفـة  قلـنفـاذ ابجملـان أو  ب

يدة  تجارية اليت قد تكون  تعلقة ابلرباءات ا ياانت ا مفا ل مل تعلقة حبلب سابقةملإلجراء األحباث ا ية ا نا ية ا لاةل ا ع لص  .لتقن

بة ما ييل .38 نا ية األخرى ا رشوعات جدول أعامل ا سـوشمل  مل من م  :لتت

رشوع  )أ(  رشوعوف س: DA_10_03ملا تـصةل جيـربو مليضع هذا ا ملسةل مـن الوحـدات واملـواد ا  بـإدارة سلـ
ية الفكرية  سـهنا سوف أو ) ال سـامي الرباءات(مللكحقوق ا حيحيدهثا و سات ِّ ية ومؤ سات األاكد سإذا اكنت موجودة، عىل يد املؤ مي س

يــا وإدارهتــا نولو نقــل ا شاء ماكتــب  تعلــق بإ بحــث، ومهنــا مــا  جا لتك ل ــ ن ي بحــث العامــة ل نظامت ا ليف  شاف آ، مــ ليــات نقــل سـتكــوا
                                                           

19
   United Nations, MDG Gap Task Force Report: “Strengthening the Global Partnership for Development 

in a Time of Crisis” (2009). 
20
يات اجلديدة،  :"5نقرأ يف الغاية     نولو تعاون مع القطاع اخلاص إلاتحة فوائد ا جا لتك يا املعلومات والاتصاالت ل نولو جوخباصة   ".تك

21
ية ماكتب للرباءاتتحلته األوىل مجموعاتضمن الربانمج يف مر    تعلقة ابلرباءات من مثا ياانت ا ن ا مل ية : لب ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي قلمل

يت انم )ياألربو(الفكرية  يا و نوب أفر نغافورة و يك و هورية كوراي وا يل و يوكواب وإرسا سـ سـ فئ يق ج  .ملكمج
22
رشاكء تاح ي    تايللإعالن نوااي ا نوان ا لعىل ا  http://www.wipo.int/ardi/en/statement.html: لع
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يا  نولو جا يص(لتك ياغة الرباءات)خال سـامي، اتفاقات الرت تحداث بوابـة واحـدة عـىل . ص، وتعزيز القدرة عىل  رشوع ا شمل ا سـو مل سي
يـة  يـة  يـة ا سني ا يـا عـن طريـق  نولو تاكر ونقـل ا يـة لال يع األشطة ا بو اإللكرتوين من أجل  للملكموقع الو ن ج تتك حتـ بـ حملل ن شج تحي لت لب ل

يةمللالفكرية وإدارة ا نا بدلان ا مية الفكرية يف ا لك  .ل

رشوعو )ب(  يـة يسعى : DA_10_05 ملا سات الو رشوع إىل تقويـة قـدرة املؤ ناسـب يف هـذا ا ناملكون ا سـ ملـ طمل
يـة  ياجـات اإلمنا ية الفكرية تـامتىش مـع الا ية  يات و ميي لرمس اسرتا تحداث إطار مفا ئية الفكرية من خالل ا ت ن يج حسـ للملك طللملك ت ه

تو لبدلان وتعزز ا يـة الفكريـة والـصاحل العـاملل بدلان عـىل . مللكازن العـادل بـني حاميـة ا سامه هـذا يف تعزيـز قـدرة ا لـويفـرتض أن  يـ ُ
يا ورشها نولو تاكر واإلبداع ونقل ا ية الفكرية من أجل الهنوض ابال نظام ا نالاتفاع  ب ب جن تك  .لمللك

رشوع و )ج(  ملسودة ا رشوع املقرتح إىل حبث  :DA_19_25_26_28_01م ملسعى ا ياسـات ي سـبـادرات و م
ي نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية  جتصةل اب تك مللك لم يةال نا بدلان ا توى ادلويل، ال سـامي لصاحل ا م عىل ا ل ل سودة . ملسـ شة  نا يا  مـوجتري حا ق مل

يات  تو تطرق إىل ا ية الفكرية، و ية وا ية اب نة ا رشوع يف ا صهذا ا ل ي من ن للج مللكمل لت يات جـدول أعـامل 28 و26 و25 و19ملع صـ من تو
 .يةلتمنا

ياق  .39 هـدف سـويف  بـارشة هبـذا ا شمل جمال العمل الريـيس اذلي قـد تكـون هل صـةل  ية بقانون الرباءات،  نة ا لا م ئ ي ن ملعللج
يا اذلي ق نولو نقل ا تعلق  ُالعمل ا ج لتك ب نة يف دورهتا مل شأنه ويقة إىل ا للجدمت  ث  15 واذلي مـا زال عـىل جـدول أعـامل ادلورة 14ب

بو اجلاري . للجنة يـا، اذلي يركـز يوإن معل الو نولو تاكر ونقـل ا جخبصوص تكوين الكفاءات يف جمال الا لتك يـة ب نا بدلان ا معـىل ا ل لـ
هدف يق هذا ا بو يف  سامهة الو نرص همم أيضا يف  بدلان األقل منوا،  لوا حتق ي م ع  .ل

ية حبـق املؤلـف واحلقـوق اجملـ .40 نة ادلامئة ا يا املعلومات والاتصاالت، دمعت ا نولو تعلق  نوفامي  للج ملعي ج شات بتك نا قـاورة  م
شأمسـتنرية بني ادلول األ يـني  بـعـضاء وأحصـاب املـصاحل ا سمعي ملعن ناءات، وحاميـة األداء ا يـدات والا ثـل ا لـن قـضااي  ثي ســتم لتق

يـ نولو يح اإلطار القانوين ادلويل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة وألخـذ تطـور ا تو بث  نظامت ا برصي، وحامية  جا تك لم ض ل ل  اجلديـدة ال
بار يذ الفعال ملعاهدات اإلنرتنت، . عتبعني الا نة أيضا عىل ا لتنفوجشعت ا تـضمهنا هـذه الـصكوك للج تمع أخـذ أوجـه املرونـة الـيت 
بار تـوازن يعـزز قـدرة ادلول األعـضاء عـىل الاتفـاع حبـق . عتبعني الا تطـوير نظـام حاميـة  ئة القانوية اإلطار الـالزم  نوتقدم ا ل من لبي

ــــصاال ــــات والات ــــا املعلوم ي نولو ــــف و جاملؤل ــــيبتك سوق الرمق ــــت يف ا ــــة . ل ي ــــامل ا ــــدول أع رشوع ج ــــضا  ــــريم أي منوي ــــ لتم

DA_19_24_27_01 :"نفـاذ إىل املعـارف يـة وا هـوة الر يا املعلومـات والاتـصاالت وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك   تعزيـزىلإ" مللك
نفاذ إىل يا املعلومات والاتصاالت لا جنولو ثلام تويص بذكل الغاية تك تعلـق حبـ: 5م  ملوشمل املكـون ا رشوع ي ملـق املؤلـف يف هـذا ا

نفـاذ إىل  متكـني مـن ا به نظـام حـق املؤلـف يف ا شأن ادلور اذلي ميكن أن  لدراسة  يلع يـا املعلومـات والاتـصاالتلب جنولو  وإىل تك
 .املعلومات واملعارف

ية ية لأل شأن األهداف اإلمنا بل  بو من أجل العمل يف ا لفهنج الو ئتق ب  ملسـي

بارات اإل  .41 بة وضامنعتلقد اكن إدماج الا نا بو ا يع برامج الو ية يف  سـمنا مل ي مج سامهةئ يق األهداف والغـاايت م  بو يف  حتق الو ي
بـو جـدول  يـة العامـة للو ية، بعض دعامئ العمل اذلي قـاد إىل وضـع ا ية لأل تفق علهيا دويا، مبا فهيا األهداف اإلمنا ية ا ياإلمنا مجلع ئ ل مل لفئ

بو  توبر للتمنيةيأعامل الو تعرض جـ. 2007ك يف أ دول األعـامل هـذا طرائـق بلـوغ األهـداف املـذكورة مـن خـالل مجموعـة مـن ســوا
بالغ عددها  يات ا تو لا ص يـة الفكريـة45ل يـة وا يـة اب نة ا شاء ا ية وإ مللك تو من ن للج ن لتص يـذ الفعـال جلـدول أعـامل . ملع تـايل، فـإن ا لتنفواب ل

ية  متر يف إرشادلتمنا ية و ية لأل بو يف األهداف اإلمنا هام الو سيسـأسايس إل لف ئس هاي ية  نظمة من أجل تعزيز األبعاد اإلمنا لعمل ا ئ وعـىل . مل
بـو اإلمنـايئ يـة يف إرشـاد معـل الو يـة لأل متر الغاايت احملددة يف إطـار األهـداف اإلمنا يغرار ذكل،  لفئ تحداث . ستسـ سامه ا ســو سيـ
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شأن  بو اإللكرتوين  بصفحة عىل موقع الو بو واألهدا"ي يةيالو ية لأل لفف اإلمنا سني " ئ ية حتيف  نظمـة ومعـفشفا  يف هـذا وضـوحهملل ا
  23.اجملال

ية  .42 تو يـة ادلويـة األخـرى، وفقـا  نظامت احلكو تعـاون مـع ا يكون تعزيـز ا صـو لل ل ملـ ل يا 40مسـ يـة، أسا ســ جلـدول أعـامل ا لتمن

تعلقة ابلصحة العامة أو تغـري  ثل تكل ا ية،  تحدايت العا سامهة يف رفع ا بو من أجل ا ها الو بذ هود اليت  بة  ملاب مل ل مل ي ت مسـ ل للج نـالن خ أو ملا
بو يف فرباير . األمن الغذايئ يوهذا الغرض، عقدت الو يذ 2010ل شأن  ية  نظامت احلكو شاور مع ا ها األول لإلعالم وا نف اجامت م تع بل مل ت

ية  بو  منجدول أعامل الو يـذللتي سامه يف  شطة الـيت  يـذ األ يق يف جمـال  تعاون وتعزيـز ا بل ا نفمن أجل حبث  تنف تـت نـ سـ ل جـدول  لتنـسـ
بو  للتأعامل الو سق . منيةي تجابة بأسلوب  ية ادلوية الا نظامت احلكو ية ضامن أن بإماكن ا تظام  تعقد اجامتعات مماثةل اب نو سـ ل مل بغ ن مسـ م

ية نظامت ذات خربة  يذ عىل املدخالت الالزمة من ا بو  ياجات ادلول األعضاء وضامن اعامتد هجود الو يلال مل ي تمكت تنف  .للح

شلك .43 تعاون  بو ا تواصل الو بوفضال عن هذا،  ل ي ياسة العامـة الـيت قـد سـ سـ ويق مع غريها من الواكالت يف إجراءات ا لـث
ية الفكرية واليت تسـتدعي تعلقة اب مللك اخلربة ا بـومل ثـليميكن أن تقـدم فهيـا الو ساهامت جوهريـة،  م  ية وخطـة العمـل  مـ تيجالاسـرتا

ية الفكرية تاكر وا تني ابلصحة العامة والا تني ا مللكالعا بتعلق ملي نظمة الصحة العمل ية أو املفاوضـاتمل  تعلقـةملا نـاخ ب مل ا  يف إطـارملتغـري ا
ناخ شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ب مل بـادرات واللجـان . ق بو يف ا شاركة الو هود تعزيز  سـهتدف جزء همم من هذه ا ملو ي م جلي س

تحدة نظومة األمم ا بة داخل  نا ملوفرق العمل ا سـ شأن،ممل تحـدة  نظامت األمم ا سق معل  بـ اليت  مل من  القـضااي ذات الـصةل ابألهـداف ت
ية ية لأل لفاإلمنا  24.ئ

 ]ثهناية املرفق والويقة[

                                                           
23
نظمة األغذية والزراعة     ثل  تحدة األخرى،  مبه هذه الصفحة الصفحات املامثةل عىل مواقع واكالت األمم ا م مل اد ادلويل ، والاحت)الفاو(ستشـ

تحد ئة، مللالتصاالت، وبرانمج األمم ا ثقافةللبية  تحدة للرتية والعمل وا نظمة األمم ا لو ب مل يوسكو (م نا تحدة لألطفال، )ل ندوق األمم ا ملو ي (ص يو سـا ، )فنيل
ية نظمة الصحة العا ملو  .م

بو عضو يف إن  24 يذينيي الو نظمة أيضا الانضاملتنفجملس الرؤساء ا توى، وميكن  يعة ا تظام يف جلانه الر تحدة وشارك اب للم لألمم ا سـ ن ت ململ م، ف
ية  نوية لفرقة العمل ا تقارير ا ية بإعداد ا ثال، إىل الواكالت األخرى يف فرقة العمل ا يل ا نعىل  سـ ل ن مل ملعس ل ملع ية ب يق األهداف اإلمنا ئابلقصور يف  حتق

ية بادرات مماثةللفلأل  .م، ويف 


