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تصادية  ية الا ية الفكرية وا قرشوع حول ا لتمنمللك يةجوالام  عامت
تان ( تو يا  )37 و35صل

  األمانةمن إعداد

تخصص حـول  .1 رشوع ا ملتوي مرفق هذه الويقة عىل ا مل ث يـة"حي تـصادية اجامت يـة الا يـة الفكريـة وا عحـول ا قمن متنـاوال " لتمللك
تني  تو يا يــة37 و35صــل شأن ا بــو  من مــن جــدول أعــامل الو بــ بلــغ . لتي رشوع  مبوتقــدر تلكفــة ا ملــ رسي مهنــا 1 491 700ّ يــ فرنــك سو

بلغ  فرنك 1 341 700 يف خالف املوظفني و تاك مخمصص  ل يني اذليـن ن فر150 000لل بـو احلـا يـف مـوظفي الو تاك لك خمصص  ي ل ل
رشوعسيتفرغون  مليذ ا  .لتنف

نظــر يف مرفــق هــذه الويقــة  .2 نــة مــدعوة إىل ا ثإن ا ل للج
يه  .علواملوافقة 

]ييل ذكل املرفق[
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 ملخص .1

رشوع  DA_35_37_01 :ملرمز ا

نوان يةمللكا :لعا تصادية والاجامت ية الا عية الفكرية وا قمن  لت

ية  يات(صتو جدول ) صتو
ية  :لتمنأعامل ا

 

ية  تو صا ئة دال (35ل بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول األعضاء،  :)لفا بة الو يمطا ل
ية الفكرية نظام ا تفاع تكل ادلول  ثقايف ال تصادي والاجامتعي وا مللكيمي األثر الا ق بتق ن ل  .ل

 
ية  تو صا ئة دال (37ل ية الفكرية، بطلب  :)لفا شأن حامية ا بو أن جتري دراسات  مللكجيوز للو ب ي

ية ية الفكرية وا تأثري بني ا تحديد أوجه الصةل وا يه من ادلول األعضاء،  منوتو ل لتل مللك  .ج
 

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني :ن  ي فرنك سورسي1 491 700:  لتاك
يف املوظفني  ييفرنك سورس 150 000:  لتاك

رشوع هرا36 :ملمدة ا   ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والصةل بربامج الو يا  :ملعن

ية ية ا بو الر نقطاعات الو سـ ملعي يلادلراساتشعبة : ئي تح تصادية واإلحصاءات وا ل الا ل ، ق
تجارية والرسوم والامنذج  ية، وقطاع الرباءات، وقطاع العالمات ا لوقطاع القضااي العا مل

ياان ية وا نا با ع يةللص يةفت اجلغرا تعاون ألغراض ا من، وقطاع ا  لتل

بو  .30 و16 و10 و9 و8 و4 2 و1:.يالصةل بربامج الو

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

تلف  ية الفكرية و رشوع من مجموعة من ادلراسات يف العالقة بني حامية ا خمتألف ا مل مللكي
ية نا بدلان ا مجوانب األداء يف ا ل هوة امل .ل يق ا شود هو  هدف ا لوا يل تضن ية اليت يعاين مهنا مل فعر

ند  ية و ية الفكرية يهنض اب ند تصممي نظام  بدلان  ياسات يف تكل ا عواضعو ا من ع ل لتسـ للملك ل
نظام تاكر احمليل  .لإعامل ا بومن املقرتح أن تركز ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة ويه الا

نظام ا ية  يد ادلويل والوطين واجلوانب املؤ ملوتعممي املعرفة عىل ا ل سـ به سلصع قية الفكرية وعوا لك
تصادية توىل إعداد ادلراسات . قالا بو سيو بري الو تب  ثني وشارك فهيا  با يفريق من ا ي خل مك ح

يون ثون  تصادي وخرباء دويون واب حملالا حل  .ق
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رشوع .2 ملوصف ا
 

سأةل املطروحة 1.2  موضع الاهامتم/ملمقدمة عن ا

هم اآلاثر املرتبة عىل حامية  سني  هم مباكن  تمن ا فحت ية، والمل نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ما لمللك تدابري احملددة لألداء  ل يث ا لسـامي من  تصادي ح قالا
تصادية بوجه عام ية الا سار ا قو من ية الفكرية . لتم يث تصممي نظام ا يع من  تصاديني اعامتد مقاربة واحدة عىل ا تقد العديد من اخلرباء الا مللكو ح ق مجلن ي

يد من املعلومات ويف الوقت ذات. وإعامهل ية إىل ما  نا بدلان ا توى الوطين يف ا ياسات عىل ا تقر واضعو ا يفه  م ليف ل سـ ملسـ اليت ميكن وثوقة املل
ية ياجات الو ية الفكرية وفقا للكفاءات والا ند تصممي نظام ا نالاسرتشاد ها  ت طع ح تقدمة . مللك بدلان ا ملويأيت ذكل متاما عىل عكس ما جيري يف ا ل

تخلصت ماكتب احيث  ملا ية سـ تصاد أدةل  ية وخرباء الا جلية الفكرية وغريها من الواكالت احلكو ق م يس لك تلف مقا تصادية  يات الا تدا يعىل ا خملق ع ل
ية الفكرية  .مللكامحلاية يف جمال ا

ية اليت يعاين مهنا واضومن املقرتح أن  هوة املعر يق ا هم يف  تصادية اليت  رشوع من مجموعة من ادلراسات الا فتألف ا ل س يق تضي تس ياسات مل لسـعو ا
ية نا بدلان ا ميف ا ل بو. ل يه لك دراسة ابملطالب اليت عربت عهنا ادلول األعضاء يف الو يأخذ املوضوع الواحد أو األكرث اذلي  يو تغط ّسـ توقع . سـ ملومن ا

ية تا ئات العامة ا ندرج يف ا لأن  ل  :لفت

ئة  تاكر احمليل: 1لفا  بالهنوض ابال

ية الفكرية تلف أشاكل حقوق ا مللكيف تؤثر  خم يد ابك منو عىل األجل ا تاكر واألداء املؤسيس وا بع يف الا لب تصادية ل قتالف الظروف الا هامة خ لا
رشية واملادية اخملصصات مثل ( يل األسواق لبا تامثرات و سة ومعدالت الوفورات والا نا ية ووضع ا بىن ا يات يف ا شغواألهجزة والرب ف مل ت ل تجم ستح ل

ية رشاكت األ ية وحضور ا باملا جنل ي) ل تاكر(اسات العامة لسـوأوضاع ا تعلقة ابال ياسات ا سة وغريها من ا نا بياسة ا مل سـ ف مل ؟ وما يه أنواع )لسـ
ية يف لك بدل؟ وإىل أي مدى ية الفكرية األكرث فعا لحقوق ا ياجات مللك شامل مبعىن أنه يأخذ الا منو ا ية الفكرية اب ت يهنض نظام ا حل ل مللك

شعوب الفقرية؟ تاكر دلى ا تعلقة ابال لوالكفاءات ا ب  مل

يةلا ثا نئة ا ل يد ادلويل والوطين: ف  لصعتعممي املعرفة عىل ا

توى ادلويل يا عىل ا نولو نوات نقل ا تلف  ية الفكرية يف  سـيف تؤثر حامية ا خم ملك ج تك ق تجارة  (لمللك يص لا بارش والرت نيب ا تامثر األ خوالا ج ملس
رشاكء ا سات ادلوية وا تعاون بني املؤ شرتكة وأشاكل أخرى من ا رشوعات ا حملوا ل س ل لمل ية مبا فهيا أوساط ليني وتعممي املعرفة مل نوات غري الر مسعرب ا لق

ية ندسة ا سـاملغرتبني وا لعكه ية الفكرية )ل تصةل حبقوق ا يف الصفقات ا ية الفكرية أو تاك هم حقوق ا مللك؟ وإىل أي مدى  مللك ملس ل يف إعاقة دخول ت
بارش نيب ا تامثر األ ية إىل األسواق؟ وهل يؤدي الا نا بدلان ا ملرشاكت ا ل جل س يات؟ م تعددة ا رشاكت  يا خارج فروع ا نولو جلنسـ إىل تعممي ا م ج لتك ل

ياسات العامة عىل العموم؟  تصادية وا ية الفكرية والظروف الا ياسات ا نا  يد الوطين ر سـويف يكون تعممي املعرفة عىل ا سـ ه لصع لك قب تكون مللك سـو
ية ا رشوع جدول أعامل ا ثب مع  سقة عن  ئة  منادلراسات اليت تغطي هذه ا ك لتن م م يا"ملقرتح حول لف نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك تحدايت : لمللك لا

شرتكة وناء احللول با رشوع ("مل  ).DA_19_25_26_28_01: ملرمز ا

ثة ثا ئة ا لا ل تصادية: لف ياهتا الا ية الفكرية وتدا نظام ا ية  بارات املؤ قالا عمللك ل سـ ست  ع

ياتواجه ماكتب الرباءات وغري ند  ية،  ية ا صها من الواكالت احلكو ع ملعن ياساهتم سائل اسـغة  يدة األمد يف  يارات  ية الفكرية،  شأن ا م  بع خب مللك
تجديدات بات وا نظم الرسوم احملصةل مقابل ا يف  ثال  ية شـىت، هما  لمؤ لطل ت ك مسـ بحث والفحص، وما يه س ل، ويف تكون إجراءات ا اخلدمات ك

ثانوية الفعاةل  بحث(لا ية مبا فهيا ا نولو تدريب واملعلومات ا ية وا تو لثل ا ل ع جل تك سب الطلب لم يفة  شارية ا ياانت واخلدمات الا ح يف قواعد ا ت ملكب س ل
ية ساعدة املا ية الفكرية وا ليف إدارة ا مل  ؟)مللك

بادئثومن املعزتم اعامتد  سرتشد هبمالثة  ناوللوهاأا يف اإلعداد لدلراسات، ي  ثالث املذكورة أعاله تت وجود دراسات عديدة سابقة  ئات ا ل ا مبا (لف
بو يديييف ذكل ما أجنزته الو تدعي يف أغلب . )مته من معل  يان بأدةل جديدة  رشوع إىل اإل سعى ادلراسات املقرتحة يف ظل هذا ا سـوذلا  ت تت مل س

تجام ياانت جديدةعسـاحلاالت ا ياق، . ب قواعد  توى األصغر لسـويف هذا ا ييل عىل ا تح يد مباكن إجناز العمل ا سـمن ا ل ملل رشاكتأي (ملف  ويه -) لا
ب يار ا تومقاربة ابتت ا يةململع نا بدلان ا ها يف ا تقدمة وإن قل  بدلان ا مع يف ا ليق ل مل تطبل ّ. 

تيض  ثاين  بدأ ا فيقوأما ا ل ياسات مل ياسات تصور  ية الفكرية وما يربط هبا من  ياسات ا تصادي إىل  يريات يف األداء الا سـعزو ا سـ ت سـ مللكتغ ق ممكنة ل
يث الواقع ناقضة من  حو ياق دراس. م يد مباكن يف هذا ا لسـومن ا بدل الواحد ملف بدلان(لة أداء ا يد )لمجموعة من ا  بعد لبعيف املايض القريب وا
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يةل مهنا ياسات املربطة هبا أو  ية الفكرية أو ا شكإصالح نظام ا تمللك ت  .لسـ

بدأ  ثالث ملوا سعى ادلراسات، مع تركزيها عىل لا تصادية املرتبة تأن  ية والا يمي اآلاثر الاجامت ية الفكرية، إىل  نظام ا تصادي  بعد الا تا ع ل قل تق مللك ق
ية الفكرية ما دامت  يمي وجهيا مللكعىل حامية ا نوع من ا لتقذكل ا نال  .ممكو

تام،  ية أخرىخلويف ا ييل يف بدلان ان تح ها، إىل تكرار العمل ا ها وتو يث  مسعى ادلراسات، من  يق مي لح ل ثت تاح . تصمس ستوفضال عن ذكل، 
ناجتة عن ادلراسة ) ابجملان( ياانت ا لقواعد ا بدلان. لألحباث الالحقةلب ياانت ما بني ا يع الاساق يف مجع ا لومن املعزتم  ب ت لشج  .ت

 األهداف 2.2

تني تو بارشة يف إطار ا رشوع  يندرج أهداف هذا ا ل مل صت تصادية املرتبة عىل 37 و35 م ية والا هم اآلاثر الاجامت سني  ت، أي  ع قحت ف
يةمللحامية ا نا بدلان ا مية الفكرية يف ا لك  .ل

نجزة يف جمال  تصادية ا ية اليت تقل فهيا ادلراسات الا نا بدلان ا ية يف ا رشوع هدف جانيب هو تكوين كفاءات  ملو ل ل يل قللم م حتل
يوم ية الفكرية حىت ا لا  .مللك

يدين آخرين ومهنم ا شارهيم، ابإلضافة إىل  ياسات و رشوع أساسا واضعي ا ملوسـهتدف ا ت سـ مل سـتفي مس م ية ل منظامت غري احلكو
هور العام تصاد وا مجلوخرباء الا  .ق

يد الوطين  ية الفكرية عىل ا ياسات ا رشوع يف اختاذ القرارات يف  هم هذا ا لصعومن املرجو يف هناية املطاف أن  سـ مللكمل يس
نارةوادلويل   .ستمبزيد من الا
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يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا  تيج

تألف برانمج ادلراسات من  نجز يف فرتة تدوم 8ىل  إ6يمن املقرتح أن  ميي،  يد الوطين أو اإل ت دراسات عىل ا . شهرا 36قللصع
شاو ها اب يار موضوعات ادلراسات و تويمت ا لت سـهتارشلكخ تصادي . لمت مع ادلول األعضاء اليت ا بري الا تب ا قويؤلف داخل  خلمك

ي شورته يف ا رشوع وسدي  شطة ا رشف عىل أ رشوع  يذ ا بو فريق  ملهنجيف الو م ي مل ن ي مل بعة ويكفل الاساق يف مجع لتنفي تة ا ملت
ياانت هر عىل تعممي ادلراسات وقواعد ا ياانت و با لب رشوع أيضا إىل يسل يذ ا ملوسعى فريق  يق .تنفي يار حتق  ختتوازن عام يف ا

تصادية  ية الا توايت ا يث األقالمي و قادلراسات، توازن من  منح لتسـ تارةم  .خملواملوضوعات ا

ية تا باع اإلجراءات ا يذ اب لمث توضع لك دراسة موضع ا ل ت  :لتنف

ية .1 هات ا شاور مع ا توافرة والرضورية وا ياانت ا يمي ا شاف احلقائق  ثة ال نتوىل  ت مل ب تك بع ملعت ل جلسـ  .لتق

بحث يض .2 يني يف اجملال للمث يؤلف فريق  ثني ا با بو وعدد من اخلرباء ادلويني وا تصادي يف الو بري الا تب ا حمللم  ل ل ي حخل ق مك
ياسات  ية الفكرية أو  يعني يف دراسة ا بني إىل معاهد لألحباث و ثون  با سـاملعين، علام بأن من األفضل أن يكون ا ضل سـ مللكل منتح

تاكر  .بالا

ه .3 با ية املعزتم ا تار الفريق أوال ا عو ت ملهنج ييلخي تح ياانت الرضورية للعمل ا لا مث مجع ا ل  .لب

رشوع األول لدلراسة .4 بحث مراجعة ا متدان من خارج فريق ا بريان دويان  توىل  ملو ل ل معي يقاهتام . خ تعلوبعد إدراج 
ية ياق حلقة معل  ية يف  هات ا رشوع هنايئ ويرفع إىل ا حملواقرتاحاهتام يف ادلراسة، يعد  سـ ن ملعم  .جل

يغة ال .5 رش ا لصمث  بوعتن رشوع عىل شلك جمدل  بحث يف مضامر هذا ا ية للك تقارير ا مطهنا مل ل  إىل ذكل تطرح ةوابإلضاف. ئ
نصف األول من عام  تصادية تعقد يف ا ية يف ندوة لألحباث الا تقارير الهنا لا ئ ندوة مؤلفو ادلراسات وواضعو . 2013قل متع يف ا لو جي

نظامت غري احلكو سكل ادلبلومايس وا ياسات وأهل ا ما مل ل تخلصة من لسـ ية ا شات العرب الر نا ية  سـية واألوساط ادلرا سـ ق مل ملسـ ئي
يد الوطين وادلويل ياسات عىل ا ياهتا يف رمس ا نطاق الواسع وتدا ها عىل ا لصعتلف ادلراسات وإماكية  سـ ع ل ن لخم ، مبا يف تطبيق

ية بو وغريها من الواكالت اإلمنا ية تقدهما الو ساعدة  ئذكل، من  ي ن  .تقم

باع مقارابت املعل متد من األحباث بفضل ا يدة  تاجئ  رشوع املقرتحة ضامن  ية ا تويراد من اسرتا ن مل تسـيج ج بارشة يف دراسة ت ملومات ا
ية ية ا تح ية الفكرية مع الهنوض يف الوقت ذاته ابلكفاءات ا ياسات ا حمللاآلاثر املرتبة عىل  يل ل سـ لت ومن شأن إقامة العمل . مللك

رشوع  شعور احمليل بأبوة ا تاكر أن يعزز ا ية الفكرية والا نكة يف دراسة ا ية ا شرتك مع معاهد األحباث ا ملا ل ب حمل حملل مللكمل
تد تهسـوا  .ما

يمي .3 تعراض وا لتقالا سـ
 

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ ع
 

بحث مراجعة لك دراسة .1 متدان من خارج فريق ا بريان دويان  لتوىل  ل معي  .خ

رشوع، الواحد بعد  .2 تاجئ ا يق  تقدم احملرز يف  ملويعد تقريران عن ا ن ثاين بعد  12حتقل لهرا وا توي . شهرا 24ش تقريران حيو لا
يمي أويل  للعىل  هاتق رشوع  يق أهداف ا مبجملتقدم احملرز حنو   .ملحتق
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رشوع .3 نجزات ا يمي  ية مع  رشوع الر تاجئ ا يمي اذلايت يصف  ملويعد تقرير هنايئ  مل سـ مل تقن ئيتق  .لل

يمي 2.3 رشوعلتقا  للم اذلايت 

تقل هل أيضا يمي  نجز  رشوع، قد  يمي اذلايت  سـابإلضافة إىل ا ي مللم تق  .لتق

رشوع ملتاجئ ا ن
يذ  ناحجلتنفمؤرشات ا تاجئ( ل ا  )لنمؤرشات ا

ية يف موعدها، ومؤرشات جودة،   ادلراسات8 إىل 6تسلمي  ها الهنا تقارير و رشوعات ا ئسلمي  ل م صيغت
ية ية ا هات ا باع املراجعني وا حمللوا ن ملعنط  .جل

ية يمي حلق حملحلقات معل  توى احلضور و شاركني و تقعدد ا سـ  . العملاتممل

تصادية شاركني  قندوة أحباث ا يمي حلقات العململعدد ا توى احلضور و تقو  .مسـ

رشوع) أهداف(هدف  رشوع) مؤرشات(مؤرش ملا يق هدف ا نجاح يف  ملا )مؤرشات اإلجنازات( حتقل

تصادية املرتبة عىل  تهم أفضل لآلاثر الا ق ف
ية الفكرية واختاذ قرارات مبزيد  مللكياسات ا سـ

نارة  ستمن الا

ية، وإحاال توى يف احللقات ادلرا يع ا سـحضور ر ملسـ ت إىل ادلراسات يف ف
باسات يف أعامل  ية، وعدد الا ياسات العامة واملقاالت ا تأوراق ا قسـ لصحف ل

ياق هذا  ياانت املعدة يف  تخدام قواعد ا بحث الالحقة، وا سـا ب سـ لل
رشوع  .ملا
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يذ .4 يد ا لتنفموا  ع

 

 الفصول ناألشطة

 2010 2011 2012 2013 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

يذ للتنفاإلعداد 
 ×            

           ×  )2 - 1(األوىل راسات بدء مجموعة ادل

ية راسات بدء مجموعة ادل ثا نا           ×   )3 - 2(ل

ثة راسات بدء مجموعة ادل ثا لا         ×     )3 - 2(ل

       ×      األوىلراسات موعة ادلحلقة معل جمل

      ×       )3 - 2(الرابعة راسات بدء مجموعة ادل

يةراسات موعة ادلحلقة معل جمل ثا نا ل
       ×      

ثةراسات موعة ادلحلقة معل جمل ثا لا ل
         ×    

  ×           الرابعةراسات موعة ادلحلقة معل جمل

            × 

            × 

تعراض              سـموعد الا

رشوعات ادلراسات بني اخلرباء تعراض  ما    ×  ×  × ×     سـ

     ×    ×    تقارير الرصد

يمي اذلايت تقرير الهنايئ  للتقا  ×            ل



CDIP/5/7 Rev. 

Annex Rev. 

- 7 - 

ية .5  ناملزيا

رشوع للفرتة  1.5 ية ا ملمزيا  2011-2010ن

 

وحدة / 6 الربانمج
ية   0049ناملزيا

وحدة / الربانمج[
ية  ]ناملزيا

وحدة / الربانمج[
ية  ]ناملزيا

وحدة / الربانمج[
ية  ]ناملزيا

 

نح ملاألسفار وا
 

     48 000 همامت املوظفني 

     48 000 أسفار الغري 

نح        ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
      

     8 000 املؤمترات 

     140 000 أتعاب اخلرباء 

رش        لنا

تة (خالفه       253 350 )قعقود مؤ

      األهجزة واإلمدادات

      األاثث واألهجزة 

      واداإلمدادات وامل 

 497 350    497 350 اجملموع

 
رشوع للفرتة  2.5 ية ا ملمزيا  3201-2201ن

ية / 6 الربانمج  0049نوحدة املزيا

وحدة / الربانمج[
ية  ]ناملزيا

وحدة / الربانمج[
ية  ]ناملزيا

وحدة / الربانمج[
ية  ]ناملزيا

وحدة / الربانمج[
ية  ]ناملزيا

 

نح ملاألسفار وا
 

     64 000 ت املوظفنيهمام 

     164 000 أسفار الغري 

نح        ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
      

     68 000 املؤمترات 

     280 000 أتعاب اخلرباء 

رش       15 000 لنا

تة (خالفه       253 350 )قعقود مؤ

      األهجزة واإلمدادات

      األاثث واألهجزة 

      اإلمدادات واملواد 

 844 350     اجملموع

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


