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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

  تقرير مرحلي عن التوصيات فورية التنفيذ
  األمانةمن إعداد

ناير  .1 يا للفرتة من  يتضمن مرفق هذه الويقة تقريرا مر حل ث ًي يات فورية 2010ن إىل هناية يويو 2009ً تو ص عن ا ل
يذ  ية19(لتنفا  ).ص تو

شطة  .2 ثةل عىل األ ية، وشمل أ يذ لك تو متدة  يات ا تقرير املرحيل عىل الاسرتا نونصب تركزي هذا ا ي ص يج ل مي لتنف ملع ت
بني اإلجنازات احملرزة يف هذا الصدد ية، كام  يذ لك اسرتا ياملضطلع هبا  تيج  .لتنف

ية نوترد قامئة شامةل ألش .3 ساعدة ا ياانت ا ية يف قاعدة  ساعدة ا نطة ا مل ب ن تقمل لتق ية الفكريةيف جمال ل   مللكا
)IP-TAD( ية تو ص املوضوعة مبوجب ا بو عىل اإلنرتنت5ل تاحة عىل موقع الو ي وا  .مل

نة مدعوة إىل اإلحاطة ابملعلومات  .4 للجإن ا
 .ثالواردة يف مرفق هذه الويقة

]ييل ذكل املرفق[

A 
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 املرفق

ئة ألف يات ا لفتو ية وتكوين الكفاءاتملا: ص  لتقنساعدة ا

ية  تو صا ية : 1ل نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب بار األولوايت والا ية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأخذ بعني الا ية بعدة مزيات ومهنا أهنا موهجة حنو ا ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ مجيب أن  ل ل ت ت من ن مل ي حن عتق لت ل ت
بدلان األقل منوا عىل وجه اخل تكامل الربامجلوا ية ال بغي إدراج األشطة يف أطر ز ية املدركة يف ادلول األعضاء، و توايت ا تلف  سـصوص فضال عن  ن ن من سـ مخم ين لت بغي أن يكون تصممي برامج . م ينويف هذا الصدد، 

ها خاصة بلك بدل يات  ها و يات  ية وآ ساعدة ا ميا يمي تقسل معل ل ن تمل  .لتق

يذ يات ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  جنازاتاإل م

ياسات وذتنف ية الفكرية وخططسـ  يات ا مللكاسرتا يهتاتيج  يف تمن 
برياي و:  يفالوقت الراهن يا و ليغاان و يوس كين يق يشـمور مبوموزا

يا  مبورواندا وزا

ياساتوإعداد ية الفكرية يف/سـ  يات وخطط ا مللكاسرتا أنغوال : تيج
يا الوسطى مينوأر هورية أفر يقيا وأذريجان وبواتن والاكمريون و مج ب

يا  سوتو واببوا  تان و تان وقريغزي يجي واكزا نوالكونغو و غيف ي سـ لسـ خ
ندا  يا وتريا وأو تان وتزنا يون وطا يا وسريا غاجلديدة وان ك ن سـ ل يكب جي م

يت انم نغال وتوغو و يل وا يق و يومالوي وموزا سـ شـ فب لم  . سي

بدلان اليت وضعت، أوزاد يات ل عدد ا تيج اآلخذة يف وضع، اسرتا
ية الفكرية وفقا ال ية  ًوخطط و للملك ية، طن منوية الو نياجاهتا ا طت لت ح

يذهاو  .تنفبدأت يف 

شأن تعزيز مركز معلومات  تنفيذ نغويا  رشوع الوطين القطري  با ل مل مل
نغويا، يف  ية الفكرية يف  تب ا تابع  ية الفكرية ا لا مل مللك ملك بااترمللك  لنأو

ت سـنغويا، وا ل تخداما فعالمب ًخدامه ا ً  سـ

هم معق تفعنيف  ية الفكرية ملنا ية املعلومات اخلاصة اب متلني أل مللك ا مه حمل
سة،  نا تاكر وقدرة قطاع األعامل عىل ا فيف الا مل  كفاءة وعززتب

ية الفكرية  سـامي يف  ، والللمنتفعني هبامللكاملركز يف تقدمي خدمات ا
تعلقة ابلرباءات  . ملجمال املعلومات ا

هادئ عقد م يط ا يا وا بؤمتر إقلمي آ حمل ية لسـ ية ا مللكشأن اسرتا تيج
يال، يف يويم الفكرية  ية، يف ما يق ا ية  نالو من لتن لتحق توبر 28 و27ط ك أ
ي2008 ية  شأن اسرتا تديرة  به اجامتع مائدة  سـ، وأ يج ب تسـ م اسات عق

بني، يوم  ية الفكرية يف ا لفلا توبر 29مللك  .2009ك أ

ي تب ا بو و تعاون بني الو مللكا مك ي بني يف إطار ل لفلة الفكرية يف ا
بني ية الفكرية يف ا ياسة ا ية  لفلاسرتا سـ مللكيج  .ت

ية العامة  تيجالاسرتا

ناء عىل طلب ادلول  ية  ساعدة ا تقرير، أجنزت ا يد ا بيف الفرتة  ن مل لتقل ُ ق
تعاون  شاور وا يذها اب ياغهتا و ها و لاألعضاء، بعد أن مت  ت لص نفت تصممي

يب ية  بدلان ا ثب مع ا تجعن  ن ل سـك تجابة اكمةللتملع ياجاهتا سـ ا حت ال
يهتا وأولوايهتا،  توى  مناحملددة و تسـ ياجاتمع م  حتالرتكزي خاصة عىل ا

بدلان األقل منوا ًا  .ل

 

شأن  ية  يات و ياغة اسرتا ساعدة يف  بدلان اب يت ا بو ن يج ص مل ل طحظ ت
يع أحصاب املصاحل ية الفكرية لفائدة  مجا ئواكن الغرض الرييس . مللك

ياتمن  ية يتجهذه الاسرتا تصادية والاجامت ية الا هام يف ا ع اإل قمن لتس
ية  ثقا فوا ية ل نولو جوا يدة بفضل الاتفاع الفعال يف التك نبدلان ا ملسـتفل

ية الفكرية مللكنظام ا  ب

 

ية األوىل عن و سؤو لظلت ا يةمل بدلان لعملإعداد هذه ا هدة ا ل يف  ع
ية  ساعدة ا تقدمي لك ما يلزم من ا بو الاكمل  ية ابلزتام الو نا مل ب ي لتقن ملع

ناسب يت  تلكفة وتو يث ا تعاون بطريقة فعاةل من  موا ق بح ل وترد . ل
ثةل وأحدا ية يف معود مأ يذ هذه الاسرتا تيجث ابرزة دالةل عىل  تنف

 ".ناألشطة"
ثةإرسال ياجات إلعداد تقرير ل بع  حتيمي الا  خطة العمل عن مبديئتق

ية األوروية تان اليت متوها املفو ية الفكرية يف اب باخلاصة اب ض لسـ ،كمللك
توصل ثل خلطة العمل لمت ا شلك األ م إىل ا ية الفكرية ل مللكاخلاصة اب

شاور مع  ياجات اب يمي شامل لال تان، إثر إجراء  تيف اب ت لسـ ح تق ك
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يذ يات ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  جنازاتاإل م

ية .2010يف مايو  ية ا سلطات الو نا ن ملعل  .ط

يذ خطة العمل اخلاصة  ية الفكرية و شأن ا نفعقد اجامتع  تمللك ب
توى  هادئ وعىل ا يط ا نوب ا يدية يف إقلمي  سـابملعارف ا حمل ملتقل لل ج

 .ةسـتلالوطين يف بدلان احملفل اجلزرية ا

يذ دشن يدية عىل تنف  مسـتوى لتقلخطة العمل اخلاصة ابملعارف ا
هادئ يط ا نوب ا لإقلمي   .حملج

ية الفكريةٍساممنتدى عقد  يجي اب شأن الاتفاع الاسرتا مللك  ت ن  من ب
ية يق الازدهار وا لتمنأجل  يف، يف حتق ل يويو 24 و23يويم جن، يف 

2009. 

متد تعاون بنيعا بدلان األقل ل إعالن وزاري حيدد جماالت ا بو وا ل الو ي
نوان  بعمنوا  ية الفكرية من "ً يجي اب مللكجدول أعامل لالتفاع الاسرتا ت ن

بدلان األقل منوا ية يف ا يق الازدهار وا ًأجل  ل لتمن  ".حتق

يا األقل منوا  بدلان أفر ية الفكرية  شأن ا ميي  تدى إ ًعقد  يق لمللك ب قلن م
ناطقة ابإلنلكزيية  سمرب 9 و8يف يويم (لا باال ، 2009ي د مكيف 

ندا  ).غبأو

يا األقل منوا  بدلان أفر ية الفكرية  شأن ا ميي  تدى إ ًوعقد  يق لمللك ب قلن م
ية  ناطقة ابلفر سـا نني، يف يويم (نل  أبريل 14 و13ببيف كوتونو 

2010.( 

ساعدة ُأبرزت بدلان األقل منوا للحصول عىل  م جماالت األولوية يف ا ًل
ها،  رشاكة  ية وا بو ا معالو ل ن هم اومعقلتقي مل  نبل الاتفاع لشاركني ف سـ

ية ية الو يق ا ية الفكرية  ناب طمن لت تحق  .لمللك

شأن  بو  يذ جدول أعامل الو شأن  ية  بو اإل بعقد ندوة الو ي ب مي تنفي قل
ية  ية الفكرية (لتمنا ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي  ) تونس والصني-قلمل

نامعق بعة جلين الفوائد ا ية واملقارابت ا هم جدول أعامل ا شـ  ل ت ملمن لت ئة ف
ية وادلوية ية واإل توايت الو يذ هذا اجلدول عىل ا لعن  مي ن قلسـ ط مل  .تنف

ية ية الفكرية يف خطط ا شأن إدراج ا ية  منعقد ندوة و ب لتن مللك : ط
ية  شأن ا بو  مننظور جدول أعامل الو ب لتي نان–بريوت (م  ).لب 

ية الفكرية معق ياسات وتدابري حمددة دلمع ا هم رضورة وضع  مللك  سـف
يق ا لتمن أجل   .منيةحتق

 

ية  ساعدة ا نا با من ماكتب 50ما يزيد عىل املقدمة إىل لتقمل  ً مكت
يع األقالمي ية الفكرية يف  مجا يع . مللك ساعدة يف  مجوقدمت هذه ا مل

شاريع لرتاعي  تب املعين، وأعدت ا ملاحلاالت بطلب من ا ُ ملك
ية وقدراهتا ياجات اخلاصة للماكتب ا نالا ملعت  .ح

يمي اذلي أجري يف أربع تعامل مع لتقأكد ا تأخر يف ا لة ماكتب أن ا ل
ية الفكرية قد قلص، وأن كفاءة تكل املاكتب  بات اخلاصة اب مللكا لطل

 .قد زادت
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يذ يات ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  جنازاتاإل م

ية الفكرية عقد  ية  ية ا بو اخلاص اب سايم للو تدى ا للملكا تن ي ل تحن لمل لب
تاكر يع الا ية  بالعا شج ياابن، يف يويم لتمل ل، يف تويو اب  مارس 2 و1ك

2010. 

شاركني معق هم ا مل  ية ف ية الو بىن ا ية إىل تعزيز ا نتدابري الرا ت ل طلل لتح م
تاكر  .بحلفز اإلبداع والا
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ت ية لا ية الفكرية : 3صو يد عىل إدراج ا تأ ية مع ا ية الفكرية املوهجة  بو للهنوض جبمةل أمور، مهنا ثقافة ا ية يف الو ساعدة ا مللكزايدة ما خيصص من أموال وموارد رشية لربامج ا كمللك ل من ي ن مل للتب توايت لتق تلف ا سـيف  ملخم
ية الفكرية هور اب ية وحفز اهامتم ا مللكا مجل  لتعلمي

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

تاحلقت تن اسين درا تن المييأقا ييد ية وحق ن امته نا ية ا عشأن ا لص مللكب
نظمي امأعقهبو، املؤلف واحلقوق اجملاورة ية 30ت   تطبيقيةيب دورة تدر

ية ا يو ا ية شارك فهيا  با ية واإل مللكابإلنلكزيية والفر ن ن سـ همسـ ية ن عنا لص
سؤ بدلان ولو احلكوماتمو ية وا نا بدلان ا ل يف ا ل نقةل إىل نظام مل ملتا

تصاد احلر بدلان األقل منواقالا ً وا  .ل

تلفني 10و سـهتدف أحصاب املصاحل ا تخصصة  ية  خمل برامج تدر ت م يب
ية الفكرية  سؤولني يف جمال ا ياسات وبار ا مللكومهنم واضعو ا مل ك لسـ

ية الفكرية  .مللكومديرو ماكتب ا

ية الفكرية وبار مديري سؤولني يف جمالملا معرفة عززت ك ا مللك
ية الفكرية وإدارهتا ية الفكرية حبامية ا مللكماكتب ا سني مللك حت، و

ية الفكريةاخلدمات اليت يقدموهنا إىل ا نظام ا مللكتفعني  ب  .ملن

ية وللمدتنظمي ئة القضا تخصصة ألعضاء ا ية  ّ حلقة معل و ئ ي هن لط عني م
سمرب ). (2010ومايو  2009لاألردن، يويو . (العامني بحرين، د يا ل
توبر ). 2009 نان، أ كو تحدة، (، 2009لب ملاإلمارات العرية ا نيويو ب
2010.( 

ية الفكرية الوطين أذيك ية يف نظام ا سلطات القضا مللك وعي ا ئ ل
ية الفكرية،  تعلقة اب مللكوادلويل ابلقضااي ا نتمل ناول حسو ت كفاءهتا يف 

ية الفكرية نازعات يف جمال ا مللكا  .مل

شاء بدلان 29 نإ يا وا بدلان العرية وآ يا وا بة إيداع يف أفر ل  سـ ب ل يقت مك
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا قا  .ملن

س يةتا نا بدلان ا شوراهتا يف ا بو و مع نطاق تعممي واثئق الو ل ل ن  .مي

هور من إجناز بة ا شطة خملا مجل أ ط يةن تة برامج تلفزيوية إضا فخالل  ن  سـ
 .يف رسي الناك

ية الفكرية وفوائد زايدة مجل وعي عامة اأذيك ية حقوق ا مللكهور بأ مه
ية الفكرية نظام ا مللكالاتفاع  ب  .ن

يانيندوتعقد  يني يف أفر يق  هام أفضل وسعت .للصحف ية الفكرية  همون ا يني اذلين  بكة ا  ً ف مللك يف لصحف شـ
ية ياجاهتم الو ناسب مع ا بون عن الاتفاع هبا مبا  نو ت ن طت ح  .يتيك

هور  ية وحفز اهامتم ا ية الفكرية املوهجة  ثقافة ا مجلالهنوض  منمللك للتب
ية الفكرية  مللكاب

ية دور ا متع اكفة بأ مللكال يزال إذاكء الوعي يف قطاعات ا مه ية جمل
توازن  نري وا نقاش واحلوار ا ية، وتعزيز ا ية الو ملالفكرية يف ا ل ن ملسـتمن ط لت

شالكن جزءا ية الفكرية  ًحول قضااي ا ي بو مللك تجزأ من برامج الو ي ال  ي
شطهتا يني . نوأ يع أحصاب املصاحل الو بو اشرتاك  نوشجع الو مج ي طت

شلك جزءا بار أن ذكل  تلفة اب ها ا شطهتا وبرا ًعرب أ ي ت خمل عن ية معل من جم
ية ية الفكرية املوهجة  ثقافة ا تعريف  منا ب للتل نة . مللك معيوتعد برامج 

ًيصا ية خص سات العامة وألحصاب املصاحل يف جمال ا مللك للمؤ س
ية  تفعني هبا، وسـهتدف هذه الربامج قطاعات  متعالفكرية و ت جمن للم

رشاكت الصغرية  لتلفة، مهنا اجلامعات ومراكز األحباث وا خم
ناعات  توسطة وا لصوا سكل ادلبمل ية وا لاإلبدا هاز ع جللومايس وا

سؤول يوملالقضايئ وا متع املدينومن احلكو ومن املقرتح أن . جملن وا
نرصا ية  ًبح جدول أعامل ا ع من ية ً أيضالتيص نارص الربامج الرا م من  ع

ية الفكرية هور اب مللكإىل إذاكء وعي ا  .مجل

يةنوترد األشطة اخملصصة للجامعات ناعات اإلبدا ع وا  ومراكز لص
تني  تو ياق ا توسطة يف  رشاكت الصغرية وا بحث وا يا ل سـ مل ل .11 و4صل

 

تدى  بو فكرية بشأن القضااي المنعقد  ية يابالشرتاك بني الو مجعو
ميي تعاون اإل يا  قلنوب آ لل سـ يونج بوسـ، شارك فهيا ادلبلوما م يف كولو

ية الفكريةأذيك تلف قضااي ا يني ومعرفهتم  مللك وعي ادلبلوما مبخ . سـ
ياغة املواقف  ساعدة يف  تدى كذكل قدرهتم عىل تقدمي ا صوعزز ا مل ملن
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية الفكر .برسي الناك شأن ا ية  مللكالو ب نريةطن ية  يا مسـتية واختاذ قرارات  سـ  .سـ

بو و182منح  هادة يف 434ي جائزة من جوائز الو نظمو وقدر  جشع ً. دوةل عضوا38ش  يون و بدعون واألاكد ماخملرتعون وا مي شاريع، مل ملا
بدلان األقل منوا وال ية وا نا بدلان ا ًسـامي يف ا ل ل  .مل

يف الطتقدمي ية إىل املدارس واملدرسني  لتثق مواد  ية تعلمي مللكالب اب
 .الفكرية

بدلان تغرس ساعدة ا باب الطالب  ية الفكرية بني  ل ثقافة  مل شـ للملك
بل ساب اخلربة يف ا سـتقعىل ا ملك  .ت

يع ية الفكرية اليت سـتو شأن ا هور  بة ا ياانت خما مللك نطاق قاعدة  بمجل ط ب
بو يف عام  نهتا الو يد  . وحتديهثا2008ش

ساعدة ادلول األعضوفرت ية  مل األدوات األسا اء وسائر أحصاب سـ
هور  بة ا يط محالت خما شاركني يف  مجلاملصاحل ا ط ختط ية مل مللكشأن ا ب

يذها  .تنفالفكرية و
مترار تري املبرانمج : سـا ية الفكرية يف يف احلجسـا مللكقوق يف جمال ا

نو  يا، وبرانمج بيجامعة تور سامللإيطا تري يف قانون حقوق اإل نا ان جسـ
هد راوق ية الفكرية يف  معانون ا ند ؤمللك لول ونربغ يف جامعة  ل
تري امللسويد، وبرانمج اب يا يفمللكية الفكرية يف اجسـا يق جامعة أفر

ية الفكرية يفعليا لاراسات ادليواألربو، وبرانمج  مللك إدارة حقوق ا
بونة  هد  ية و نا ية ا هد الوطين الربتغايل  تعاون مع ا شـاب ع لص لل مع للملك ملع

ية الفكرية لدل هادة ختصص يف ا تصادية واإلدارية، و مللكراسات الا ش ق
يا نوب أفر تعاون مع جامعة  يقاب ج  .ل

 

بدلان و املدربُدرب ية وا نا بدلان ا ية الفكرية من ا لن يف جمال ا ل مل مللك
تريامل بفضل برامج ًاألقل منوا نح. جسـا  شهادات 110 تمو

ناحجني يف  لتخرجني ا تريللم تمكةلجسـبرامج املا  .ملسـ ا

ية الفكرية يف وضع تدريس ا ية  ناجه درا مللك  لم ية، وال . جامعاتمثانسـ سات األاكد ية مع املؤ ست رشااكت اسرتا ميأ س يج سـامي يف  تس
بدلان  ية وا نا بدلان ا لا ل تصاد احلرمل تقةل إىل نظام الا قا  .ملن

ية توايت ادلرا يع ا ية الفكرية عىل  سـتعلمي ا سـ ملمج  مللك

ية للحصول  بو برامج أعدهتا ابالشرتاك مع املعاهد ادلرا سـقدمت الو ي
ية الفكرية هادات يف جمال ا مللكعىل  ية وأقامت رشااكت. ش تيج اسرتا

ية نا بدلان ا ية وال سـامي يف ا ممع معاهد درا ل ل بدلان األقل منواسـ ً وا  ل
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قوا ن رشااكت مع . ملل لومشلت ا

ية  شأن ا ية  ية وتدر ية إعداد مواد وبرامج درا مللكاملعاهد ا بب سـ يمي لتعل
تعلمي عن بعد أدرجت مض. الفكرية تحدثت برامج جديدة  ُوا لل ن سـ

ية ومت الرتكزي بوجه خاص عىل امليض يف . لتعلميمقررات املعاهد ا
ية  ية يف نظام ا بو اجلوانب اإلمنا ية الو مللكتضمني برامج أاكد ئ ي مي

 .الفكرية

بحث يف جمال تنظمي  تدريب وا تعلمي وا شأن ا ية  لندوات و ل ل ب طن
ية الفكرية تعا مللكا ية6ون مع لاب سات أاكد مي مؤ  .س

سات أذيك ية الفكرية يف اجلامعات ومؤ ية تدريس ا س الوعي بأ مللكمه
تعلمي العايل تطوير ومدارس ا بحث وا لا ل  .ل
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية تنظمي تجارة العا نظمة ا بو و شرتكة بني الو نوية ا ندوة ا مل ا ل ي مل سـ مل ل
ية الفكرية  .مللكللمدرسني يف جمال ا

ثًا مدرس20زادت معرفة وخربة  ية الفكرية، ًاح واب مللك يف جمال ا
توى ادلويل ئة عىل ا نا تعلق ابلقضااي ا سـوخاصة فامي  شـ ل  .ملي

 دورة تعلمي عن بعد عىل اإلنرتنت يف العديد من اللغات، مبا فهيا 30
ية الفكرية وادلورة العامة يف جمال  يدية يف جمال ا مللكادلورة ا لمته

تجارية ية الفكرية والرباءات والعالمات ا لا ية مللك ياانت اجلغرا ف وا لب
تحكمي والوساطة مبوجب  ية وإجراءات ا نا لوالرسوم والامنذج ا ع لص

بو  . يقواعد الو

 يف هذه ادلورات عىل اإلنرتنت، خشص 64 000شارك حوايل 
بة إمتام ادلورات حوايل   %.70نسـوبلغت 

ية تدشني يات إدارة ا شأن أسا مللك دورة تعلمي عن بعد جديدة  سـ ب
 .الفكرية

بدلان ً خشصا يف 280ُجسل  شاركون من ا لهذه ادلورة مبن فهيم ا مل
بدلان األقل منوا  ية وا نا ًا ل تصاد احلرمل تقةل إىل نظام الا بدلان ا قوا ن  .ملل

منح إىل زهاء  ية  نح ادلرا تال تزال ا سـ سؤول حكويم 700مل م 
ية  نا بدلان ا ية الفكرية يف ا موموظف من موظفي ماكتب ا لمللك ل

بدلان األقل منوا،  ًوا ية يمما ل تعلمي يف جمال ا نفاذ إىل ا مللكهل علهيم ا لس ل
 .الفكرية

ية الفكرية  يني وموظفي ماكتب ا سؤولني احلكو مللكزادت معرفة ا م مل
بدلان األقيف ية وا نا بدلان ا ل ا ل ية الفكرية، األمر اذلي مل مللكل منوا اب ً

ية الفكرية مع  يف نظام ا هم  يق معار مللكمكهنم من  يف لتكب تط
ياجاهتم الو  .طنيةحتا

تعلمي عن بعد شأن دورات ا ية  بو ا لحلقة معل الو ب شأن  .لتثقيفي بو  يب تدريس جديدة تدرج جدول أعامل الو بطورت أسا ي ل
تجارية والرسوم  ية يف ادلورات اخلاصة ابلرباءات والعالمات ا لا لتمن
ية وحق املؤلف ويف ادلورات  ياانت اجلغرا ية وا نا فوالامنذج ا ب ع للص

تلف ا ملالعامة عىل  يةخم ميتوايت األاكد  سـ

بو يف عام مثانتنظمي  ية اتبعة للو ي مدارس   يف ابنكوك 2009صيف
ند( يا(،واكب اتون )يلات يقنوب أفر يون )ج ، )مجهورية كوراي(جي، ودا

نك  يا(فيودبرو يف )تكروا ييت )يسورسا(جن، و يكو  س، و مكسـ
يك( سا )ملكسـا يا(ي، وأد الاحتاد (، وسانت بطرسربغ )نأوكرا

تان يف 2010عام ويف ). الرويس تان إضا تان  ي، نظمت مدر ي فسـ صيف
نطن العامصة)الربازيل(ساو ابولو تحدة(شـ، ووا ملالوالايت ا

بريا448 همارات أصقلت با  ً طا ك يع األقالميًل يا شااب يف  مج و ًن ً مما ،هم
ية الفكرية يف بدلاهنمسامه يف  مللكزايدة القاعدة املعرية يف جمال ا  .ف
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ية  ).يكاألمر

ية يف  جدولتعممي ية يف ادلورات املوضو شأن ا بو  ع أعامل الو من ب لتي
بو  ية الو يأاكد  مي

تجارية 115أمكل  شاراك ادلورة اخلاصة ابلرباءات والعالمات ا ل  ًم
نايم  باع منوذج د ية، اب ياانت اجلغرا ية وا نا يوالرسوم والامنذج ا ت ب ع فلص ل

ية شأن ا بو  منخبصوص جدول أعامل الو ب  .لتي
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ية  تو صا يد : 4ل تأ با ك ساعدة ادلول األعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع ل ية، و ثقا ناعات ا بحث العلمي وا سات اليت تعمل يف جمال ا توسطة واملؤ ياجات ارشاكت الصغرية وا مشلك خاص عىل ا ل لص ل س مل ل فت ح
ية الفكرية بة يف جمال ا نا ية ا يات الو مللكالاسرتا سـ مل ن طيج  .ت

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ساعدة إىل اتقدمي  توسطة يف وضع ملا ملرشاكت الصغرية وا ل
يات و طاسرتا ية الفكرية/نيةيجت شأن ا ية  مللكمؤ ب  تريم إىل ،سسـ

تدام يف القطاع اخلاص عن طريق  شلك  تحداث العامةل  سـا ب مسـ
رشاكت  رشاكت ابلغة الصغر وا شاريع، وا نظمي ا لتعزيز روح  ل مل ت

توسطة  .ملالصغرية وا

يد الوطين ياسات عىل ا هم واضعي ا لصعمعق  لسـ نوع /ف لاملؤسيس 
تدابري  ياسة وا لا يةلسـ شاريع  الالزلتطبيقا نظمي ا تفاع  سري ا ملمة  ن مي لت

ية  نظام ا توسطة  رشاكت الصغرية وا رشاكت ابلغة الصغر وا مللكوا ب مل ل ل
ية شلك أكرب وأكرث فعا لالفكرية   . ب

رشااكت إبرام  سات ادلوية واإللا لمع املؤ ية س مللكية وماكتب ا قلمي
توسطةالفكرية  رشاكت الصغرية وا سات دمع ا ية ومؤ ملالو ل س  .طن

ياسات تعززت كفاءة ياسات ووضع يفلسـ واضعي ا لسـ رمس ا
توسطة ألصول  رشااكت الصغرية وا شأن إدارة ا يذها  شاريع و ملا ل ب تنفمل

ية الفكرية  .مللكا

ية الفكرية لصاحل متعددة تنظمي اجامتعات  مللكشأن الاتفاع اب ن ب
توسطة، ومهنا رشاكت الصغرية وا ملا تدايت : ل مناجامتع فريق اخلرباء، و

ياسات شأن الاتفاع لسـلواضعي ا ميي  ن، ومؤمتر دويل ودون إ ب قل
توسطة رشاكت الصغرية وا ية الفكرية لصاحل ا ملاب ل  .مللك

سق ل ية منطور أسلوب  تقصاءات و نالضطالع بدراسات وا طسـ
توسطة؛ رشاكت الصغرية وا ية الفكرية لصاحل ا ملشأن الاتفاع اب ل ن مللكب

سات دمع  وعي واضعيوأذيك ياسات يف احلكومة ومؤ س ا لسـ
رشاك ية لا ية إدراج إدارة أصول ا توسطة بأ مللكت الصغرية وا مه مل

ية ال يات الو نفكرية يف الاسرتا طيج ية ت نا سـاخلاصة ابلقدرة ا فت ل
 للرشاكت؛

شأن تق هور إىل دبوحددت أفضل املامرسات  مجلمي ادلمع اذلي ميوهل ا
رشاكت الصغرية  رشاكت ابلغة الصغر وا شاريع وا لنظمي ا ل مل م

توسطة هاملوا باد ل ومت   .ت

توسطةاس رشاكت الصغرية وا يات  ملرتا لل  تيج

سات  توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا تعزيز قدرة ا ية  سساعدة  مل ل ل ن تقم
شطة  بدلان، مع الرتكزي عىل أ ناطق وا تلف ا ها يف  نادلامعة  ل مل خم ل

سامهة من القطاعات اخلاصة، وال ية  مبملموسة و رشاكت  معل لسـامي ا
برية توسطة ذات اإلماكيات ا لكالصغرية وا ن ية مل تكوين أصول ا مللك  ل

ها تغال لالفكرية وا ية يف . سـ نا بدلان ا هود خاص دلمع ا موقد بذل  لجم ل ُ
ية  ناعات ا بحث وا سات ا يدة بني مؤ حمللإقامة عالقات و لص ل س ط

باط رشااكت بني  توسطة هبدف ا رشاكت الصغرية وا سـتنوا مل ل
مية  سات القطاع العام والقطاع اخلاص من شأهنا أن تعزز  قمؤ س

ي تجارية مللكأصول ا ية وا لة الفكرية وتكفل تآزر بني األوساط ا لعلم
ها ية ادلامعة  ية والواكالت احلكو ثقا لوا م ف  .ل

ية إىل إذاكء وعي عام  تلفة الرا شطهتا ا بو يف إجناز أ مترت الو موا خمل ن ي سـ
ية يف األسواق وتكوين  نا ية الفكرية يف القدرة ا ية ا سـبأ ت فمه ل مللك

ية بفضل تدريب املدربني ندوات حمللالكفاءات ا ل يف حلقات العمل وا
ية  ية عن ا بارشة وبإعداد مواد إعال شطة ا مللكوغريها من األ م مل ن

شورات (الفكرية لقطاع األعامل  ية و بوعات ومواقع إلكرتو نمن  ن ممط
 .وتعممي تكل املواد) وأقراص مدجمة وما إلهيا

 

 
ساعدة تقدمي  ية ترمجة يف ملا شأن الاتفاع اب بو  مللكشورات الو ن ب ي من

توسطة رشاكت الصغرية وا ملالفكرية لصاحل ا سب ل ها  ح و تكييف
ياجات  .حتالا

بو اخلاصة ً بدلا 17أمكل  شورات الو يف  سة ترمجة و يومؤ ن ي مس تك
توسطة رشاكت الصغرية وا ملاب  .ل
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

يد "ملدربنيتدريب ا" برامج تنظمي شأن اإلدارة الوطينلصع عىل ا ب 
رشاكت ابلغة  شاريع وا نظمي ا بل  ية الفكرية من  لالفعاةل  مل م ق للملك

توسطة رشاكت الصغرية وا ملالصغر وا  .ل

توسطة، مبا فهيا  رشاكت الصغرية وا سات دمع ا ملعززت كفاءة مؤ ل س
رشاكت الصغرية  تدريب اخلاصة اب سات ا لاجلامعات ومؤ ل س

شأ توسطة، عىل تقدمي املعلومات  بوا ية الفكرية وخمل دمات مللكن ا
شارية إىل ا هاستادلمع واخلدمات الا لئات املكونة   .لهي

ساعدة تقدمي  يني إىل املا يني واملؤ سـرشاكء الو ن سل نالتفاع مبجموعة لط
ية الفكرية  شأن أوضاع ا تعددة الوسائط  مللكاألدوات   بم

)IP PANORAMA™(. 

ية الفك تب كوراي  تعاون مع  بو اب للملكتقدم الو مك ل ية كوراي ي مجعرية و
يا، للهنوض ابالخرتاع  نولو تقدم للعلوم وا هد الكوري ا جوا تك لملع مل

تكون  ية الفكرية وقطاع األعامل  شأن حقوق ا ية  تدورة درا ب مللكسـ
ية عىل أساس مجموعة األدوات  ية وغري  بكمن دورات  شـبك شـ

ية الفكرية  شأن أوضاع ا مللكتعددة الوسائط  بم
)IP PANORAMA™(. 

ندتنظمي  تب كوراي لا بو و شرتكة بني الو ية العرية ا مكوة اإل ي مل ب قلمي
يجي  شأن الاتفاع الاسرتا تية الفكرية وجامعة ادلول العرية  ن ب ب للملك

ية الفكرية يف قطاع األعامل   مارس 18 و17القاهرة، يف يويم (مللكاب
2010.( 

تعددة الوسائط ّشد سخة العرية من مجموعة األدوات  منت ا ب لن
)IP PANORAMA™(رشاكت  مل تفاع ا سري ا لواصةل تعزيز و ن تي

ية الفكرية توسطة يف اإلقلمي العريب اب مللكالصغرية وا  . مل

ناء  تصاد  ية يف الا ناعات اإلبدا هام ا ببدأ إعداد دراسات عن إ ع قلص س
بدلان، مهنا عىل طلب عدد من يا  األرلا نتني وأذريجان وتوا ل ب جن

بابويلومالوي وادلو نظمة دول رشيق الاكرييب وز م األعضاء يف   .م

ناعات القامئة عىل حق ب اخلاصةنزاد الاتفاع ابدلراسات  هام ا لصإ س
يل يف القطاع  تح ياسات وا تصاد، يف وضع ا لاملؤلف يف الا ل لسـ ق

 .اإلبداعي

ية ناعات اإلبدا ية  عاسرتا للص  تيج
هام  سأعدت دراسات عن إ ناعات القامئة عىل حق املؤلف يف "ُ لصا

تصاد بدلان هذه ئواكن الغرض الرييس من . "قالا لادلراسات متكني ا
ناعاهتا  يل مقارن صمن حتديد  حتلالقامئة عىل حق املؤلف وإجراء 

تصاد مقارنة بقطاعات أخرى أو  ناعات يف الا هام تكل ا قإل لصس
شاهبة يف بدلان أخرى مناعات   واضعي ًومتكن ادلراسات أيضا. ص

ية ياساهتا الو بة يف  نا يارات ا ياسات من حتديد ا نا سـ سـ مل خل طسـ  .ل

تحدثت أيضاو ًا تاسـ ية  ية لقطاعات إبدا خم أدوات  ع ية معل تلبرة هبدف 

ية حمددة ية عن قطاعات إبدا عأدوات تدر  :يب

ية املرا – مللكحل األخرية من اإلعالن عن إدارة ا
ناعة ادلعاية واإلعالن  .صالفكرية يف 

ية الفكرية ويع األفالم  – يب عن ا بدشن  مللك كت ُ
ها  .يعوتوز

ناعات  ية الفكرية يف  بو اخلاصة بإدارة ا تخدمت أدوات الو صا ي مللكسـ
ية حمددة يف  ية شارك فهيا 10عإبدا ية وإ مي حلقات معل و قلن ط

شارك، مم1300 ناعات م  تصادية  نافع الا للصا سلط الضوء عىل ا قمل
ية  .عاإلبدا
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

تعملت تكل األدوات يف ندوات يف  ياجاهتا اخلاصة وا سـا  عدد منحت
بدلان  .لا

متة  نظامت دوية  هموبذلت هجود إلقامة رشااكت مع حكومات و ل م ُ
رشااكت القامئة  لوُعززت ا

ية،  ناعات اإلبدا ية الفكرية يف ا عأربعة اجامتعات دوية عن ا لص مللكل
يا نان يف الصني، وواحد يف كولو بواحد مهنا يف الربازيل، وا  .مث

ية عن ية، يف )  أ : (قلميوثالثة اجامتعات دون إ ناعات اإلبدا عا لص
يا واملغرب يهف شاركت(اجلزائر  تا ن وفود من اجلزائر ومرص ومور ي
ناعة ادلعاية واإلعالن، ) ب(؛ )وتونس ية الفكرية يف  صوإدارة ا مللك

يا  يهشاركت(نيسـيف إندو سالم ف  نغالديش وبروين دار ا ل وفود من  ب
تا ند ومالزياي واب بوداي والصني وا سـو ه كمك نغافورة ل بني و سـن وا لفل

يت انمو ورسي الناك ند و يات ية الفكرية ) ج(؛ )فيل مللكوإدارة ا
يغوا  يني، يف أ تلصاحل املو نيق يهشاركت(سـ  وفود من ادلول األعضاء ف 
نظمة دول رشيق الاكرييب  ).ميف 

ية عنو نتة اجامتعات و ناعة )  أ : (طسـ ية الفكرية يف  صإدارة ا مللك
ند(األفالم  يك وات ياك وا يا وجا يلإندو سـ ملكسـ مي وإدارة ) ب(؛ )ن

ن ية الفكرية يف  صا يا؛ مللك تب، يف  ناعة رش ا كيلك ية ) ج(ن مللكوإدارة ا
ياك يا وجا يني، يف إندو مالفكرية لصاحل املو نيسـيق  .سـ

ياسات فهم  معق بدعني وواضعي ا سـا ية الفكرية يف دللمل مللكور ا
ية  .عالقطاعات اإلبدا

يهتم الفكرية وحتديدها حسنت و هم  بدعني تكفل  ملكأدوات  ف للم
ية حمددة  .عوإدارهتا يف قطاعات إبدا

بحث سات ا ية للجامعات ومؤ لاسرتا س  تيج

ّث بحث فتك سات ا بو ادلامعة ملؤ شطة الو ل أ س ي ) مبا فهيا اجلامعات(ن
بات الواردة من ادلول األعضاء يجة تزايد ا لطلشلك ملحوظ  . نتب

ية من األشطة نومتحور ادلمع حول ثالثة أنواع ر يت أوال. ئيسـ ًو  حظ
تطوير واجلامعات ابدلمع ال بحث وا سات ا لمؤ ل ياسات س سـباط  سـتن

يال ية الفكرية  شأن ا ية  ًمؤ ه ب تسسـ مللك ية الفكرية س مللك إلدارة أصول ا
ها ورسالهتاًوفقا تصا ص ال يا. خ ًواث باكت من ن شاء  بو إ شـ، دمعت الو ن ي

ية الفكرية  تطوير مع خدمات يف جمال ا بحث وا سات ا مللكمؤ ل ل س
تلكفة يث ا ية فعاةل من  ية  شاء  لمتكني ادلول األعضاء من إ ت حن حتن ب  ل

يق  ية الفكرية  تاكر وإدارة ا تحقتدى وطين عن تعزيز الا لمللك بم ن
ية   ).مرص(لتمنا

تدى إ قلو ية الفكرية يف اجلامعات من سقي ا مللكميي  تان(ملن  ).سـقريغزي

رشاكة بني القطاعني اخلاص والعام يف جمال  شأن ا ية  لوندوة إ ب قلمي
بدلان  ية ا ية الفكرية  لالاتفاع اب من لتن  ).كوراي(مللك

ية الفكرية  تحدايت يف إدارة ا شأن اإلجنازات وا ميي  مللكواجامتع إ ل ب قل
ية  يك(تينيف جامعات أمرياك الال  ).ملكسـا

بحث العامة  سات ا شأن نقل اجلامعات ومؤ ية  لوندوة إ س ب قلمي

تعلقة ابافهم  معق ية ا مللقضااي األسا مل لكية الفكرية وإدارة سـ
يا يف نولو جا تطوير لتك بحث وا سات ا لاجلامعات ومؤ ل ية س لتمن دلمع ا

ية  . طنالو

ية الفكرية افهم  ومعق ياسات ا ياغة  مللكلقضااي احلامسة يف  سـ ص
يا نولو جوإدارة نقل ا تطوير يف اجلام لتك بحث وا سات ا لعات ومؤ ل س

همو لنقل ا لتعاون بني اجلامعات والقطاع اخلاصا فمعق  يال جنولو  .تك

شأن  تلفة  شاركني يف الاجامتعات ا بوعززت كفاءات وهمارات ا خمل مل
هم  يا محلاية مصا نولو ية الفكرية وعقود نقل ا حلإدارة أصول ا ج تك لمللك

تجارية  .لا
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

تاكر ثا. بألغراض الا ًواث يفة ل ية و ية  بو برامج تدر مك، قدمت الو معلب يي
يمي الرباءات  يا و نولو يص ا بهتا وناولت تر تقهات اليت  ج تك خ لللج ت طل

سويق يا وا نولو ياغة الرباءات وإدارة ا تو لص جل  .تك

نظام الرباءات  يجي  يا من خالل الاتفاع الاسرتا بنولو ت ن ج رسي (للتك
 ).الناك

ي ناد إىل الاتفاع ةقلميوحلقة معل إ يا ابال نولو شأن نقل ا ن  تب ج ستك ل
ية الفكرية  يجي اب مللكالاسرتا  )املغرب(ت

نظمي ا شأن  ملوحلقة معل  ت ينيب بدلان ئشاريع للفزياي ندسني يف ا ل وا مله
نظرية،  سالم ادلويل للفزيايء ا بد ا ية، عقدت يف مركز  نا لا ل ع مل

يا(  ).لإيطا

ية الفكرية وإجراءات نقل وإعداد  ياسات ا نوان  يل جديد  مللكد سـ بع ل
تطوير بحث وا سات ا يا يف اجلامعات ومؤ نولو لا ل س ج  .لتك

ية الفكرية شأن ا ية  يات و ياغة اسرتا ية دلمع  مللكاسرتا ب ن يج ص طيج ت  ت

يط  ية الفكرية يف ا يات ا تخطدمع إلدراج اسرتا ليج للتمنية مللكت
ية تصادية الو طنالا شدد  .ق ية  تحداث أدوات  تومشل ذكل ا معل سـ

ياغة ية يف  يارات الو ية ا صعىل أ ن خل ية الفكرية  طمه يات ا مللكاسرتا تيج
يذها بقة كخطوة أوىل. تنفو همة ا يات ا ملطوإحدى ا يف رمس  ململهنج

ية الفكرية يات أداة جرد ألصول ا مللكالاسرتا وتؤخذ يف . تيج
ياجات بان ا تا حسـ سات  حل توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا سا مل ل

ناعات بحث العلمي وا لصالعامةل يف جمال ا باط  ل ند ا ية  ثقا نا سـتف ع ل
ية ية الفكرية الو يات ا ناسرتا طيج  .مللكت

 

ياغة ملاتقنية ولاساعدة ملتقدمي ا لصشورة إىل ادلول األعضاء 
شأن ية  يات و باسرتا ن طيج ية الفكرية وفقا ت ًا باهتا اخلاصة مللك لطل 

يةومد يمي ا ية  مللكعومة بدراسات و لتق تعامل أداة  طن سـالفكرية اب
ية الفكرية  بو جلرد أصول ا مللكالو شور رمق (ي بوتصممي  )927Eملنا

يذها  ية الفكرية و شأن ا ية  ياسات و يات و نفاسرتا تمللك ب ن سـ طيج ت
شطة ية وحاميهتا  نهبدف دمع األ ية الفكرية ا تجة ألصول ا حمللا مللكن مل
ها تغال ها وا لو  .سـمجع

بري من ادلول األعضاء يف ا كتفاد عدد   2010-2009الفرتة سـ
بو يف ما أجرته منمب ية الفكرية عىل  يساعدة الو يق  للملكيمي وتد ق تق

ية يات و ياغة اسرتا يد الوطين ويف  نا يج ص طلصع  .للملكية الفكرية ت
سقة  ية يف ذروهتا إىل مقاربة  تحول هذه ا توقع أن  تومن ا لعمل ت ممل

نظام  بوراخسة لالتفاع  يةن ياجات الو ية الفكرية وفقا لال نا طت ح ً  .مللك

تجات  متخصصمرشوع يسهم  ية الفكرية وتوسـمي ا ملنحول ا مللك
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًتطوير األعامل يف ا ل ل ل ثالويقة  (مل

CDIP/5/5( ية تو يذ ا ص، يف  ل  .4تنف

ية وا ية اب نة ا سة  رشوع يف ادلورة اخلا متد هذا ا مللكا من ن للج م لتمل ملع ية ع
وهو . 2010 أبريل 30 إىل 26الفكرية اليت انعقدت يف الفرتة من 

يذ يد ا نفاآلن   .لتق

ية يمي هذه الاسرتا بكر  يجمن ا تمل  .تق
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ية  تو صا ي :6ل ساءةل بإيالء أ ية  ياد والقا مترار يف الزتام ا ية الا ساعدة ا شاريني العاملني يف جمال ا بو وخرباهئا الا مهعىل موظفي الو للم بل حل ن مل ت سـي تق نب ما قد حيدث من لس نة القامئة و جتة خاصة ملدونة أخالق ا مله
تعريف هبم دلى ادلول األعضاء. تضارب يف املصاحل ية وا ساعدة ا شاريني دلهيا يف جمال ا بو إعداد الحئة ابخلرباء الا تعني عىل الو لو ن مل ت ي تقي  لس

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

سلوك يف يةلإدماج معايري ا تحدة يف ل ادلويةن اخلدمة املد مل لألمم ا
يع بو مجالعقود املربمة مع  شاري، مبن فهيم يموظفي الو ن وستاخلرباء الا

بو تعني هبم الو ياذلين   تسـ

نة  ية ادلوية اليت وضعهتا  سلوك يف اخلدمة املد جلاألخذ مبعايري ا ل ن ل
ية نة  ناخلدمة املد سـادلوية  يق2001ل بو  نة الو متدهتا  سـ وا ي للتنجل  ع

يع2002سـنة  شأن  مج، وإدماهجا رصاحة يف  لأنواع العقود كام هو ا
ياسات ته وا بو وال بة إىل نظام موظفي الو سـاب حئ ي لسـ تعلقة  لن ملا

سلوك والالزتامات تعاقدين ابلزتاماهتم مبوجب. لاب  ملوتذكري املوظفني ا

شأن 6-1املادة  بو  ب من الحئة موظفي الو ناألشطة واملصاحل خارج "ي
تب ادلويل  ."ملكا

يع عقود  ية ادلوية يف  سلوك يف اخلدمة املد مجأدرجت معايري ا ل ن ل
بو، مبا فهيا اتفاقات اخلدمة اخلاصة  .يالو

ها سني  يات والزناهة و ية أنظمة األخال همإذاكء الوعي بأ فق حت شأن أنظمة  .مه يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يات  بنفذ تو ل شع ص قت
بو يات يف الو يالزناهة واألخال  .ق

تصاصاته بوضوح؛ بو األخاليق وحددت ا تب الو شئ  خأ يمك  ن

بهموظفوعني  شغل  يات وهو  سؤول عن األخال نص  ي مم  ؛ اآلنق

ية يف إطار برانمج  بادرة ر يات والزناهة يف  ئيسـووضع نظام األخال م ق
سه القمي؛ يجي اذلي يعد املدير العام ر تقومي الاسرتا بو  ّالو ي ت لل  ئي

تعرض ته يسـو ًتعراضا شامالا حئنظام املوظفني وال ً هذا يوشك  و،سـ
تعراض  بار اذلمةإلعالن وتوجد إجراءات . عىل الاكامتلسـالا لك 

شامل األوىل عىل الاكامتل،املوظفني تعراض ا ل وتوشك دورة الا  .سـ

يق يف اخملالفات دا بو  خلتطوير كفاءات الو للتحق يقات .هاي بو عىل . حتقجترى  يوتطور وتعزز يف الوقت الراهن قدرات الو
يع املوظفني وارتاكهبم األفعال إجرا يقات يف سوء ترصف  مجء ا لتحق

 .الضارة

شموةل يفقدم املدير العام خالل  تقارير دعامملالفرتة ا ً ا يا شامال ل ً إضا ً ف
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  بة ادل تابع  يق ا قسم ا شعتحق ل للق ومشل ل

هذا ادلمع احلصول عىل خدمات موظفني خرباء لفرتات قصرية 
تو تخصصنيمو تعاقد مع خرباء  مسطة وا  .ل

ساعد عىل ضامن  يق  يال  يق املذكور د سم ا يوأصدر  ل لق لل تحقل ًتحق
يق  ياسة  يق، كام صاغ  تحقالاساق واجلودة يف أعامل ا للتحق سـل ت
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

يق ادلاخيل وتعدي تد ثاق ا تالت عىل  لم ق ل شأهنا ادلول ي بشاور  ت
بو يق يف الو ية تعزيز أسس ا ياألعضاء   .لتحقبغ

ية وإاتحهتاإعداد قامئة اب ساعدة ا شاريني يف جمال ا نخلرباء الا مل تقت تارخي  .لس ياانت  ئت قاعدة  بأ ب شاريني جبميع اخلرباء 12/12/08نش ست الا
ها، ولكن غري العاملني يف م يق اتبع  تب  بو وال يف أي  لقر الو سـمك تني

 .يسـتعان هبم مبوجب اتفاق خدمة خاص

ياانت ا رشوع قاعدة  ملحدثت القامئة وأدرجت يف  ب ية م لتقنساعدة ا
ية الفكرية  وهذه . (DA-05-01) (IP-TAD)مللكيف جمال ا

تايل تاحة عىل املوقع ا لالقاعدة   >dss/int.wipo.www://http<:م

تعان  شاريني ا توصل إىل توافق بني اخلرباء الا سـوبذل هجود  ت لل ملت س
بو هب تاحة عىل موقع الو رش القامئة بعد ذكل وبقى  يم، و ت من يرىج (سـت

 ). CDIP/6/2ثالاطالع عىل الويقة 
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ية  تو صا بدلان األقل منو :7ل ية وال سـامي ا نا بدلان ا رشوعة من خالل مد ا سة ا نا ية  نا تصدي للمامرسات ا بدلان عىل ا ساعدة ا يع عىل اختاذ تدابري من شأهنا  لا ل ل مل ف للم مل ل ل م مشج ف ية بطلب مهنا، لت ساعدة ا نا اب لتقمل
سة نا ياسات ا ية الفكرية و تالمس بني حقوق ا هم أفضل ألوجه ا فيق  مل سـ مللكل ف  لتحق

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

رشوع  تخصصملوضع ا سة ملا نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا ف  مل سـ مللكب
ية ) .CDIP/4/4 revثالويقة ( تو يذ ا صسامه يف  ل تنفي  7ل

ناير  رشوع يف  يذ ا ياسـهتل  مل ثويرىج الرجوع إىل الويقة . 2010تنف
CDIP/6/2. 

 .CDIP/6/2ثيرىج الرجوع إىل الويقة 

سورية هورية العرية ا سة يف ا نا نة ا ية  لزايرة  ب ف مل للج مجلن سامهة قانون سور .تق يح  متو نة ض تاكر  لسـية ملاكحفة الا  2008ح
ئة موهجة حنو  ئة  يه يف  ية الفكرية  تعلقة اب يواألحاكم ا ف بمللك ي هتمل

سة يف األعامل نا سوق وا فا مل  .ل

هادفة إىل  ية ا رش شورة ا ساعدة وا ند الطلب ا بو  لتقدم الو يع ت مل مل ع لي
تصدي للمامرسات ية  لا رشوعة يف جمال ا سة ا نا ية  نا مللكا ملف ف للم مل

ها نطاق  يوشمل هذا. لالفكرية أو إىل وضع حد  لاألمر مراعاة ا
ثارية مبا يف ذكل ية الفكرية الا ناسب حلقوق ا ئا سـتمللك  مل

يك  يدات املالمئة املفروضة عىل هذه احلقوق ان ناءات وا هالا لتقي سـتث
بارية وغري  عن اللجوء إىل يص اإل يل الرتا يارات القانوية من  جا خ ب ن قخل

سموح هبا تدابري ا ملذكل من ا وتقدم . لدلويةيف إطار املعايري ا ل
شورة أيضا ًا نودمل سائل ذات صةل اب ند الطلب يف  ب  م تجارية  لع لا

ية  يص يف جمال ا يدية وغري ذكل من مضامني عقود الرت مللكا خ لتقي
سة الفكرية اليت نا ها أثر سليب يف ا فقد يكون  مل  .ل

ناعة وسلطة األغذية واألدوية يف  تجارة وا ية إىل وزارة ا لصزايرة  ل تقن
سعودية لاململكة العرية ا  .ب

يح  نظامضتو نة لا سعودي  سـ ا شأن املعلو2005لل مات غري ب 
ها يف  ياانت الفحوص  ية األخذ حبامية  شوف عهنا، و يقا بيف لتطك ب ملك

ية يدال تجات ا هل احلصول عىل ا سة و نا شجع ا ننظام  لص ن ف مل ملي  .يس
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ية  تو صا يد احمليل ودمع تطوي :11ل تاكر والاخرتاع عىل ا ية محلاية أعامل اإلبداع والا لصعساعدة ادلول األعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الو ب ن با طم نا يا لكام اكن ذكل  نولو ية يف جمال العلوم وا ية الو بىن ا سـر ا ن ت مل ج ّتك ل ط لتح
بو تصاص الو يووفقا ال  .خ

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل تيج شطة عىل األ مأ  اإلجنازات ن

ثني  با ياغة الرباءات لفائدة العلامء وا ية حول  حدورات تدر لب ص ي
سني جود ية  يني واخملرتعني واحملامني  سؤولني ا حتوا بغ ن بات لتقمل طلة 

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًالرباءات يف ا ل ل  .مل

نة نه يف  ياغة الرباءات و سـتعديل برانمج  شمل 2009 حتسيص لي 
بارات  يمي الالحق ختا نوية  تقصاءات  ية وا للتقذا سـ سـ لتأكد من لت

ية اخلاصة  بات ا ياغة يف إيداع ا هارات ا لفعلالاتفاع  لطل لص مبن
 .ابلرباءات

سع حلقات مع تونظمي  ياغة  الرباءات يف ت ية حول  صل و طن
يا والربازيل  تني ) مراتن(مبأوروغواي واألردن وكولو جنوبريو واألر

يك   ).مراتن(ملكسـوا

يويا  ياغة الرباءات يف أ ية حول  بونظمي ثالث حلقات معل إ ث ص مي قلت
بابوي وكوت ديفوار  .موز

بدلان يف هارات ملاأصقلت  بات اخلاصة ابلرباءات يف ا لياغة ا لطل ص
ن بدلان األقل نوالا ية وا ًا ل  .م

ياغة الرباءات يف  تأكد من فائدة برانمج  يات للرد  ئت آ صوأ لل ل نش
بدلان  ية وا نا بدلان ا بات اخلاصة ابلرباءات يف ا لسني جودة ا ل ل لطل محت

 ً.األقل منوا

ياغهتا هارات يف إعداد مطالب امحلاية و صوأصقلت ا  .مل

ساعدة ادلول األعضاء  ية  تحداث أدوات  ملا ساهتا تطبيقسـ سومؤ
نقل  تطوير عىل إقامة أنظمة فعاةل وسخريها  بحث وا ية اب لا ت ل ل ملعن

يا نولو جا  .لتك

بو  ية اتبعة للو ينظمي ثالثة برامج تدر يا يبت نولو يص ا جحول تر تك لخ
ناحج يا وبرابدوس: (لا يا وسلو نكولو فيب  ).م

ناحج يف  يا ا نولو يص ا ية حول تر لونظمي حلقة معل دون إ مي جت تك لخ قل
يا  نروما

ناحجتونظمي يا ا نولو يص ا ية حول تر ل مخس حلقات معل إ جمي تك لخ : قل
يا) مراتن(مرص (  )فينوبلغاراي وكوراي وسلو

ناحج  يا ا نولو يص ا تدريب عىل تر يديو حول ا لونظمي مؤمتر اب ل جت تك خ للف
نغافورة  .سـيف 

ية  شاوري مع الواكةل ادلوية للطاقة اذلرية حول ا لبنوعقد اجامتع  ل ت
يع ية وا نا ية ا ستا ع لص تعلقة هبا لوضع برانمج لتحت يا ا نولو ملاب ا ج لتك

نووية، الواكةل ادلوية للطاقة اذلرية، تاج الطاقة ا لوطين انحج إل ل ن

بقة الالزمة بإجراءات الوعي أذيك رشوط ا يا واب نولو سـ نقل ا ملل ج لتك
نولويج ونقل له تقدم ا يا يف ا نولو يص ا تكا، وبدور تر ج تك لخ لل

يا نولو جا  .لتك

هم ومعق تاحةقطاع األعامل لف  ها يف  هلمللفرص ا ل واخملاطر املعرض 
تجارية يص محلاية مصاحله ا لاتفاقات الرت  .خ

مية  هامات  يص مما أضاف إ شاركة يف املفاوضات اخلاصة ابلرت قوا س خ مل
توى الاتفاقات املذكورة  .حميف 

تاجئ  هم جتاه حامية  يري مو نوتطوير ثقافة جديدة دلى العلامء وتعزيز  قفتغ
ية يف  يد أصول و ها  ية الفكرية وسو نأحباهثم يف جمال ا طت ي يق لتشمللك

ية الفكرية  .مللكجمال ا
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سا  .لمنا

ية الفكرية يمي ا ية عن  مللكونظمي دورة تدر تق يب وندوة ) سـنغافورة(، ت
يص،  ياز والرت خعن اتفاقات الا يا(مت  ).فينسلو

شرت بو وأربو ملوتدشني برانمج إذاكء الوعي اجلديد وا يك بني الو ي
شأن الرباءات يف الهنوض  تعاون  بشأن دور الرباءات ومعاهدة ا ل ب

يا  نولو جنقل ا لتك ية ب نا بدلان ا ميف ا ل  ).الاكمريون(ل

يا وعالقهتا ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات،  نولو جونقل ا  .)املغرب(لتك

ية الفكرية قاعدة  مللكياانت مزااي ا ترص(ب مبخاليت اكنت تعرف سابقا  ً 
E-SPEED.(شرتك رشوع ا مل ويقوم هذا ا تب الرباءات يف مل مك مع 

بو  تامئين، عىل خربة الو ياابن الا ندوق ا ياابن واملمول من  يا ل ص سل
هور بة ا ياانت خما نة يف قواعد  مجلالرا ط ب نة هذا . ه للجوقد أيدت ا

توبر  بو اجلارية2009كالالزتام يف أ شطة الو نفذ كجزء من أ ي  ن  .لي

يديو املقاالت وأف(عزز توفر ادلراسات اإلفرادية وسائر املواد  لفالم ا
ثةل عىل )  إىل ذكلوما نجاح يف ماليت ترضب األ نظام لا بالاتفاع  ن

ية الفكرية  . مللكا

تاكر اذلي  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا بوضع برانمج ا من لتل
نفاذ جماان إىل بدلان األقل منوا ا يع ا ًيح  ل ل ًمجل  جمةل 50 ما يزيد عىل يت

ية  يات غري ا ية يف قامئة احلد األدىن من واثئق األد حملمية و ب ن تقعلم
ية املؤهةل نا بدلان ا بعض ا نخفضة  تلكفة  يحه  مبرباءات، و م لت ل ل ب  .ي

ياانت اليت ية إىل قواعد ا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا بُعزز نفاذ ا ل ل لل م ً 
ية، مما  ية و نتضمن جمالت  علم ياتقت لقرس ا تطوير يف ي بحث وا لم اب ل

بدلان  .لتكل ا

شأن الرباءات  تخصصة  نافذ إىل املعلومات ا بو  شاء برانمج الو بإ مل لل ي ن
نفاذ جماان إىل  بدلان األقل منوا ا يع ا يح  ًاذلي  ل ل ًمجل ياانت 6يت ب قواعد 

بدلان  بعض ا نخفضة  تلكفة  يحه  لجتارية خاصة ابلرباءات، و ل مب يت
ية املؤهةل نا ما  .ل

ب ياانت لُعزز نفاذ ا ية إىل قواعد ا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ل لل م ً
شأن الرباءات، مما سامه يف جودة حفص الرباءات وذكل  تخصصة  با مل

ي يق مجةل أمور مهنا حامية املصاحل الو طنبغرض  بحث حتق لة ودمع ا
يني تطوير ا حمللوا  .ل

نفاذ إلهيااخلاصةنتعزيز الاتفاع ابملعلومات   .ل ابلرباءات وا

تاكر يا والا نولو باكت مراكز دمع ا شاء  بإ شـ جن ثة25 حوايل أرسلت .لتك تكوين بع  ياجات اخلاصة  تقدير الا ية  ب  ت ل حمي تقي
ية  باكت الو شاء ا نالكفاءات يف إ شـ طن يا ملل نولو جراكز دمع ا لتك
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تاكر  بحث (بوالا سات ا ية ومؤ سات األاكد شمل املؤ لاليت  س مي س ت
تطوير ساعدة ، وال)لوا  مسـامي تدريب موظفي تكل املراكز عىل 

ساعدة فعاةل يني  تفعني ا ما حملل تطالع قواععىل ملن ياانت سـ ا بد 
يا نولو جا توى اخلدمات مع أربعة بدلان . لتك مسـوأبرمت اتفاقات عىل 

نة ) اجلزائر وإكوادور واملغرب وتونس( نصف األول من  سـيف ا ل
توفر اإلطار لألشطة اليت جيب الاضطالع هبا إلشاء 2010 ن  ن ل

تاكر وتطويرها يا والا نولو بمراكز دمع ا ج وقدمت مجموعة أوىل من . لتك
تدر شامةل لزهاء لادلورات ا لية ا متل يف تكل املراكز 200يب حم موظف 

بدلان املذكورة توقع أن توقع أربعة بدلان أخرى عىل . ليف ا ملومن ا
نة  توى اخلدمات مبوعد أقصاه هناية  سـاألقل اتفاقات عىل  مسـ

2010. 

ياانت ياجات ومراجعة قواعد ا يل الا تح بإجراء دراسة  ت ل لل يل تقين خا .ح ليغت ورقة دراسة ود تعراض بعض أمه ص سـص هبا ال
تخصصة  ياانت ا ملقواعد ا ندات غري الرباءات(لب  ،)سـالرباءات و

تكل  تفع  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا يات  بوتقدم تو ل ل لل ص نل لتم ً
تفاعا فعاال ًالقواعد ا ً  .ن

تعاون ادلويل  بو برانمج خدمات الفحص كجزء من يف جمال لا يالو
يةالرباءات ملعلومات يف جمال اخلاصة اب نا بدلان ا ملصاحل ا ل  .ل

بحث  شأن ا تعاون يف جمال الفحص  ناء عىل ا لتصدر تقارير  ب ل عن ب
ية اخلاصة ابلرباءات  بات الو نا ها طلطل ية الفكرية حفصو مللكملاكتب ا

ية،  نا بدلان ا ميف ا ل يةمما يدمع ل نا بدلان ا متابعة الرباءات يف ا لم  .ل

نصة ركن الرباءات امليض يف تابعة  ®Patentscopeم تطوير  لا
بو  .يللو

ية خاص بركن الرباءات  طنتطوير نظام حبث يف اجملموعات الو
Patentscope® . ية يوغرا ياانت ا يل ا فوإجياد حل عام  بل ب بتحم ل لل

نظام ية يف ذكل ا لمن املاكتب الو تعرف عىل . طن للوتطوير نظام آيل 
تحويل واثئق الرباءات املرسةل إىل شلك صورة  لاحلروف 

يل تف/حتمو نظام علهرسة مجموعة معاهدة ا شأن الرباءات يف ا لاون  ب
شورات /وتطوير. املذكور نظام هذه املمنتعممي  لعاهدة يف ذكل ا
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يل. اجلديد بات اخلاصة /حتمو ية  للطلهرسة اجملموعات الو طن ف
يك : الرباءات من/ابلرباءات يل وكواب وا يا وإرسا سـنوب أفر ملكئ يق ج

تني وامل يت انم واألر نغافورة و نو ي جسـ  .يغرب وأربو وكورايف

متديد اللغوي لركن الرباءات  سمح ®Patentscopeلتطوير ا ي مما 
ية  ية واألملا بحث ابإلنلكزيية والفر يام اب نتخدمني ا سـ ل نسـ لقللم

ية يااب ية وا با نواأل ل ن  .سـ

ًلطلب ويه شفافة نظرا ألن ذكل اب مرهونةوهذه اإلجنازات 
تخدامهللجمالربانمج احلاسويب وضع عىل اإلنرتنت وميكن   .سـيع ا

ناير إىل مارس إرسال تقيص احلقائق من  ثات  ي  ل  يف بعض 2010ببع
بدلان العرية  با بشأن وضع حق ) اجلزائر واألردن وسورية وتونس(ل

يةاملؤلف و  .عاحلقوق اجملاورة واإلدارة امجلا

بو و شرتكة بني الو ية  يوعقد ندوة إ م نظامت قلمي للمالاحتاد ادلويل 
ساخ ية حبقوق الا نا سـتن ية للحقوق يف ملع ع عن اإلدارة امجلا

نصوص والصور  نفات القامئة عىل ا لا تحدة، (ملص ملاإلمارات العرية ا ب
 ).مارس

يهنا وأدرج ننقحت أربعة بدلان عرية قوا تعلق ابإلدارة ب تت تدابري 
ية بويت وهو. عامجلا تب حق املؤلف يف  جيودشن  بارش معهلمك يف  ي 

 .الوقت الراهن

ساخ يف  تعلقة حبقوق الا ئة ا نا نت املعرفة ابلقضااي ا نو مل شـ تل سـح س
نطقة العرية با  .مل

يني ثقافة ا ية للهنوض ابلفن وا ئة موا ئة  هام يف  حمللواإل ل ت يي بس  .هت

ثة خرباء إىل يداد وتوابغو بعإرسال  نظمة حق املؤلف يف تر ن  يم
رشق الاكرييب ومركز خدمات دمع مركز حق  نظمة حق املؤلف  لو م

تصدي ألي خلل  .للاملؤلف الاكرييب لوضع برانمج تدريب شامل 

ساعدة بدلان الاكرييب عىل اخلروج بربامج  يمي جديد  ملأجري  تق
 .تدريب فعاةل

تلف  ية  نظرية لإلدارة امجلا ية وا خملإذاكء الوعي ابجلوانب ا ع ل لتطبيق
ناين األداء ية مبوجب حق املؤلف و نفات ا لفئات ا حملمف  .ملص

ية، يف يات اإلدارة امجلا ععقد مؤمتر  ية حلق مضن . الاحتاد الرويسمجع تعلقة ابإلدارة امجلا ئة ا نا سن املعرفة ابلقضااي ا ع  مل شـ ل حت
 .املؤلف
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ية نظامت اإلدارة امجلا ية إلشاء  ساعدة ا عتقدمي ا ن ن ممل تكوين /لتق
ية/الكفاءات اخلاصة حبق املؤلف و نظامت اإلدارة امجلا عأو نظم  : م

ي يا الوسطى و هورية أفر يويا و نمايل وأ يق كيمج ب يا ث ندا وان با وغاان وأو ميغ
 .ورواندا

ية،  نظامت اإلدارة امجلا يادين معل  تلف  هارات يف  عأصقلت ا مخم م مل
تدريب اإلداري  توى اإلداري من خالل ا هارات عىل ا لمبا فهيا ا ملسـ مل
يويا وغاان  ية يف أ نظامت اإلدارة امجلا بووضع خطط معل إلشاء  ث ع من

 .ورواندا
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ية  تو صا هاامليض يف إدماج  :12ل تصا ية، وفقا ال ية وا شاهتا املوضو نا بو و شطة الو ية يف أ بارات اإلمنا صالا خ ًم ن ع ق ي ن ئ لتقت  ع

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

بعد  يل إدماج ا ية  ية  يق جدول أعامل ا بة  ئت  لأ تفع بغ من سـ لتشع تن نش
يع بو مجاإلمنايئ مضن  شطة الو يجماالت أ يات . ن سؤو بة  لوتوىل ا م شع لت

سام تلف األ يق مع  قعدة مهنا ا خم بو من أجل  لتنسـ شعب يف الو يوا ل
بعد ا ليل إدماج ا نظمةتسه تلف قطاعات ا ملإلمنايئ يف برامج   .خم

 

ية للفرتة حتتوي  نويقة الربانمج واملزيا  عىل إحاالت إىل 2011-2010ث
ية اليت وافقت علهيا  ية يف إطار لك الربامج ا نجدول أعامل ا ملعمن لت

 .ادلول األعضاء

ًيا يع جماالت معل سع ية يف  بارات اإلمنا مج إىل امليض يف إدماج الا ئ عت
ية، حر ساعدهتا ا ية و شطهتا املوضو بو، وال سـامي يف أ نالو م ع ن صت لتقي

متدة  يات ا تو يد ا ية عىل  بو يف ويقهتا للربانمج واملزيا ملعالو ص ل سـ ن ث جتي
سلمي يف لك  نحو ا ية عىل ا شأن ا بو  ليف إطار جدول أعامل الو ل من ب لتي

يةالربامج  .ملعن ا

يفت يهنا من جدول ،ضوأ يات  بع بصورة خاصة، إشارات إىل تو ص
يف  ية مضن نصوص الربامج وأ ضأعامل ا  جديد يف لك جزءلتمن

ية"امج وهو الرب سـىن بفضل ذكل ". لتمنالصةل جبدول أعامل ا توقد 
ية وضع  نحو األسب مضن  ية عىل ا معلإدماج جدول أعامل ا ن ل لتمن

ية يف  نظمة كلك مبا يضمن الفعا يد ا بو العادية عىل  لبرامج الو مل صع ي
يذ  ية للفرتة (لتنفا نانظر ويقة الربانمج واملزيا  ملزيد من 2011-2010ث

يل حول ال تفا صا ية مضن ل لتمنطريقة اليت أدمج هبا جدول أعامل ا
بو شطة الو يأ  ).ن

تاجئ  نة لإلدارة القامئة عىل ا رشوع ا ننفذ  للج م ثانظر الويقة (لي
CDIP/4/8 rev. .( رشوع إىل امليض قدما يف تعزيز ًويريم هذا ا مل

ية للفرتة  ية يف الربانمج واملزيا نإدماج جدول أعامل ا -2012لتمن
يع برامج 2013 ية وأثر  تعلقة اب تاجئ ا ياس ا رس  مج، مما  من مل ن لتي ل ق ي
بو  .يالو

 ًفصال اذلي تضمن ألول مرة 2009-2008تقرير أداء الربانمج للفرتة 
يةعن مج  يف لك برانًخمصصا لتمنيذ جدول أعامل ا ًوفضال عن . تنف

ية 1 تضمن املرفق ،ذكل نفقات ا تقرير تقريرا عن ا لفعل ذلكل ا ل ًل
تني املذكورة ية يف فرتة ا شطة ا تعلقة بأ لسـنا من ن  .لتمل
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ية  تو صا س :13ل ية الاجتاه ومدفوعة  بو، بوجه خاص، إمنا ية اليت تقدهما الو رش ساعدة ا حبتعني أن تكون ا ئ ي يع ت مل بدلان األقل منوا لي ية وال سـامي ا نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب ًب الطلب، مع مراعاة األولوايت والا ل ل ل مت ح
ها تكام ية ال بغي أن تكون األشطة حمل جداول ز تفاوتة يف ادلول األعضاء، و ية ا توايت ا لوكذا  سـن ن ن مل من مسـ ي لت  .م

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية والقانوية تقدمي  رش شورة ا نا يع ت ناء عىل إىل المل بدلان  بلعديد من ا ل
يا : طلهبا، ومهنا بدلان العرية ) 5(يقبدلان أفر بوا يا و) 5(ل سـبدلان آ

هادئ  يط ا لوا ية والاكرييب ) 9(حمل وبعض ) 14(تينوبدلان أمرياك الال
يا  تقةل(سـبدلان أورواب وآ  )4) (ملسـأرسة ادلول ا

يهنا القامئة و شأن قوا شورة  بدلان عىل  نحصلت ا ب م بشأن ل
ياسات  مرشوعات القوانني واطلعت عىل تاحة وا يارات ا سـا مل لخل

رشيعات يذ ا نة  لتا نفت  لملمك

بو ع ناء عىل يتواظب الو ية،  رش ساعدة القانوية وا بىل تقدمي ا يع ت ن لمل
ية طلب خاص وبصفة تا تلف الوسائل ا لرسية،  ل تقدمي : مبخ

توى شات الريعة ا نا شارات وإجراء ا سـالا ق مل ملت ف شاريع  س موإعداد 
شأهنا نصح  شاريع واألنظمة وتقدمي ا بالقوانني ومراجعة هذه ا ل  مل

ثات اخل شاركة يف الاجامتعات وإرسال  بعوا رباء والزايرات مل
تدريب عىل ية وا لادلرا شاريع وما إىل ذكل سـ ملياغة ا يع . ص مجوتعامل  َ ُ

رسعة شورة القانوية عىل وجه ا لبات ا ن مل ومضن حدود املوارد  طل
تاحة ناع القرار واخلرباء. ملا ساعدة أن متكن  صومن شأن هذه ا  ِّمل

بدلان األقل منوا عىل اختا ية وا نا بدلان ا ًالقانويني من ا ل ل ل ذ قرارات من
يارات  مسـتنرية فامي تقاء ا ية ال يهنا الو خلتعلق ابللجوء إىل قوا سـ ن طي ن

تاحة يف اإلطار القانوين ادلويل مبا يف   املرونةومواطننالقانوية  ملا
ًويقدم أيضا إىل. يذكل اتفاق تربس َّ بدلان، بطلب مهنا، اإلرشاد  ُ لا

ها مبا ها  لشأن انضامهما إىل املعاهدات ادلوية و تطبيق ل يف ذكل  ب
منوية ها ا ية مع مراعاة أولوايهتا وأهدا لتالاتفاقات اإل فقل ناية. مي  عوتوىل 

بدلان األقل منوا وعىل  بقة عىل ا ًفائقة إىل أحاكم حمددة  ل منط
ياجاهتا اخلاصة  . حتا

شأن  ية  رش ساعدة ا بوتكون ا يع ت ًاملرونة مرهونة دامئا مواطن لمل
بدلا ابلطلب ويه تراعي ياجات ا لأولوايت وا بة هباحت لن املطا ُ. 

 

يدية  شأن املعارف ا بو  ياانت الو يل قاعدة  تقلمواصةل حتديث و ب ي ب لتمك
ية وغ يدي وقوانني املوارد الورا ثقايف ا بري ا ثوأشاكل ا تقل ل لتع ريها من ل

 .الصكوك

تاحة للحامية ودراسات  ناجه ا تلف ا ملمعممة وموارد أخرى حول  مل خم ّ
يمي يارات تقتريم إىل دمع   .خلا

مشورة خاصة لفائدة ادلول إسداء وخرباء خمصصة بعثات إرسال و
ناء عىل طلهبااإلهيئات لااألعضاء و بية  توافق قلمي  ولوايتاأل  معيومبا 

 . اليت تعرب عهناحتياجاتالاو

تعلقة  بو ا شطة الو ملويرىج الرجوع إىل أ ي املروة الواردة يف واطن مبن
 . CDIP/6/10ثمرفق الويقة 

يارات  ية عىل عمل اب ئات اإل بحت ادلول األعضاء وا خلأ مي ي قلص له
ها تاحة  لا  .مل

ية تقدما يف رمس و ئات اإل ًأحرز العديد من ادلول األعضاء وا مي قلي له
ش ية  ية وإ بياسات ورشيعات و مي ن ت قلسـ يدية ط لتقلأن املعارف ا

ية وفقا ألولوايهتا  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ًوأشاكل ا ث تقل ل لتع ل
ياجاهتا  .حتوا
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ية  تو صا هم مواطن املرونة يف اتفاق تربس والا :14ل ها، و يذ احلقوق والالزتامات وإعام شأن  شورهتا  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ترصف ا بو  يتضع الو ف ل نف تم ب م ل ل ل ب نتفاع هبا، وذكل يف إطار الاتفاق املربم بني ًي
ية تجارة العا نظمة ا بو و ملالو ل  مي

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

تعلقة  بو ا شطة الو مليرىج الرجوع إىل أ ي الواردة يف املرونة واطن مبن
 .CDIP/6/10ث الويقة مرفق

هم الاتفاع  شطة الكفاءة  نعززت تكل األ  املرونة املوجودة مبواطنلفن
ية ملموسة،  ثةل  نت، من خالل أ يقيف املعاهدات ادلوية، و م بس تطح ل

يح املرونة يف فهم  نوعة من الوسائل اليت  يةل  تية حتديد  شك تيف مت ت ك
ييذ اتفاق تربس يف ياسة العامة تنف سـتلف جماالت ا  .لخم

شأن إعداد  بويقة  تعلقة ابلرباءات يف اإلطار "ث ملمواطن املرونة ا
تعدد األطراف يد مالقانوين  رشيعي عىل ا يذها ا لصعو لت  الوطين يننفت

ميي ية "قلواإل ية اب نة ا سة  من عرضت عىل ادلورة اخلا ن للج لتم ملع
ية الفكرية املعقودة يف الفرتة من   .2009 نومفرب 20 إىل 16مللكوا

ية وقامت مقام األساس ثسامهت تكل الو تو ناول هذه ا صيقة يف  ل ت
شة  قنا نةاليت دارت للم  .للجيف ا

ساعدة حول  بو ا ملتقدم الو تلفةمواطني  :، يهخم املرونة بطرائق 

شاركة فهيا؛ -  ملنظمي الاجامتعات وا  ت

شاريع القوانني؛ -   موإعداد 

يق ع -  شاريع اليت تعدها ادلول األعضاء؛لتعلوا  ملىل ا

ية إىل العوامص؛ -  نونظمي الزايرات ا  لتقت

يني من  -  سؤولني احلكو ية  مونظمي الزايرات ا للم ن لتقت
بو، عوامص بدلاهنم    يف إطار الاتفاق ي، وتقدم الو
تعاون   ية، ا تجارة العا نظمة ا لاملربم مع  مل ل تقين  م  لا
رش   شورة القانوية وا يوا ت ن رسية لمل لية عىل أساس ا ع
ية   نا بدلان ا ياد إىل ا موا ل ل بدلان األقل منوا من  حل ًوا ل
يارات    يذ اتفاق تربس مع مراعاة ا خلأجل  ي  تنف
ية   رش يعا تاحة لت  ويف هذا الصدد، ُعقدت . ملا
تجارة    نظمة ا شرتكة مع  شاورات  لاجامتعات و م مم
ية   يهنام ملالعا بادل فامي  تعاون ا بتدعمي ا ت ل  .ملل

شأن اتفاق تربس َقدُوت يق إعالن ادلوحة  شورة خبصوص  يم ا ب ب تطمل
شة ادلائرة يف  ُوالصحة العامة وتقدم نا تعلق اب شورة كذكل فامي  قا مل ي مل

تلف شأن  ية  تجارة العا خمنظمة ا ب مل ل سائل ذات الصةل ابتفاق  م ملا
 .يتربس

 

يارات  شأن  نغافورة  بو و شرتكة بني الو ية  خعقد ندوة دون إ ب سـ ي م قلمي
نغافورة، يف الفرتة  يق قانون حق املؤلف، يف  ياسة يف  سـا ب تطسـ ل

 . 2009 أبريل 17 إىل 15من 

ياسات اخلاصة حبق املي وعي واضعأذيك رابطة دول ؤلف يف لسـ ا
يا سـنوب رشق آ تاحة يف نظام حق ج يدات ا ناءات وا مل ابال لتقي سـتث

ية يف  ياغة مقارابت و نت قدراهتم عىل  ناملؤلف ادلويل، و طص حس
تصاص لك مهنم،  خيق مواطن املرونة اخلاصة حبق املؤلف يف ا تطب

بدلان األخرى يف هذا  تفادة من أفضل املامرسات يف ا لمع الا سـ
 .الصدد
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ئة ابءتو لفيات ا ياسة العامة واملكل العام: ص  لسـوضع القواعد واملعايري وجوانب املرونة وا

شطة وضع القواعد واملعايري كام ييل .15 نتعني أن تكون أ  :ي

يه األعضاء؛ لمشوية •  جوقامئة عىل تو

ية؛ • توايت ا تلف  بار  منأن تأخذ بعني الا سـ خم لتت م  ع

ي • تاك يق توازن بني ا بار  لأن تأخذ بعني الا ل حتقت نافع؛ع  ملف وا

نظامت غري  • ية ادلوية وا نظامت احلكو بو وآراء أحصاب املصاحل اآلخرين ومن مضهنم ا بار مصاحل وأولوايت لك ادلول األعضاء يف الو يث تأخذ بعني الا يع األطراف  شاركة  ملقامئة عىل  ل مل ي ت حب مج مم ع
متدة؛ ية ا ملعاحلكو  م

ياد اذلي تلزتم به أمانة الوبو • بدأ ا يثةل  حل مل  .ممت

يذاسرت ية ا لتنفا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا ياق ا ية يف  تو ننفذت هذه ا للج سـ ص ملعل
ية  نة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا موا للج ن ملعللج

يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلادلوية ا ث ن لل مللكملع
تجارية والرسوم والفوللك ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لور وا ن ملعللج

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالامنذج ا ب ع  .للص

  

تلف األشطة  ية يف إطار  تو يذ ا بة إىل الرباءات، مت  ناب خم ص ل تنفسـ لن
تصل نجزة فامي  يا ية بقانون الرباءات مل نة ادلامئة ا ناب  .ملعللج

ية بقانون نة ادلامئة ا نأجرت ا ها بطريقة شامةل ملعللج معل الرباءات 
يه ثة ا هياألعضاء خالل دورت جوقامئة عىل تو ثا لا  والرابعة عرشةل

بار املصاحل واألولوايت . عرشة شات بعني الا نا توأخذت ا ق عمل
يع ادلول األعضاء يف بو ووهجات نظر سائر أحصاب  جبماخلاصة  يالو

نظامت غري ية ادلوية وا نظامت احلكو ثل ا ملاملصاحل  ل ممل ية اليت ا م محلكو
بان . شاركت يف الاجامتع بصفة مراقب نقاش يف ا سـوأخذ ا حلل

باين يف يف  لتا تاك توازن بني ا يق ا منو ونظر يف  لتوايت ا ل ل حتقسـ ل م
يازات بدأًواحرتم أيضا. متوالا بو م  ياد ألمانة الو يا  .حل

ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا رشة  ثة  ثا ناء ادلورة ا نقدمت أ للج ع ل ل ملعث
نت هيديةمتدراسة  تضم عن تعممي املعلومات اخلاصة ابلرباءات، و

 عن متهيدية عن املكل العام، وقدمت دراسة ًفصالهذه ادلراسة 
بعدة من امحلاية ابلرباءة ناءات ملستاملوضوعات ا سـتث وعن الا

يدات عىل احلقوق ثة . لتقيوا ثا نة يف دورتهيا ا لونظرت فهيام ا ل للج
رشة عرشة والرابعة   .ع
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يذاسرت ية ا لتنفا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

بة إىل شطة وضع القواعد واملعايري اليت تنفذ حق املؤلف، لنسـاب ن أ
بو  يف ًيف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة أساسا يتضطلع هبا الو

نة ادلامئة ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للجإطار ا  .ملعنا

ية حبث املؤلف واحلقوق  نة ادلامئة ا ننظمي ثالث دورات  للج ملعت
تاس(اجملاورة  رشة وا نة  ثا لا ع رشونمل رشة وا لععة  ت، ونظمي اجامتعني )ع

ناءات  يدات والا بث وا شأن تطورات ا يني  ثإعال سـتم ي ل لتقب
ية ميلألشطة ا  .لتعلن

يح تطويرتأ نقاش ودمع ا توازن  تدى  ل  لل من تدرجيي /م تحديث ا لا ل
ادلويل اخلاص حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مبا يف  لإلطار القانوين

يدات تعلقة اب سائل ا يذكل ا مل ناءات و لتقمل األداء حامية سـتثوالا
برصي و سمعي ا لا بثحامية ل لئات ا  .هي

 

ية الفكرية واملوارد ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بة إىل ا مللكاب نم ل للج ملعسـ  لن

نة عىل  يدية والفوللكور، يرتكز معل ا ية واملعارف ا للجالورا تقل لث
تج عهنا من قرارات يف حدود الوالية  متطلبات ادلول يناألعضاء وما 

ية العامةا ها ا مجلعليت وضعهتا  ثرية من األمانة واخلرباء  .ل كوتاح مواد  ت
نة وبلورة  بناء عىل طلب ادلول األعضاء دلمع تطوير مواد للجا

ها  .قفموا

 

ية الفكرية  ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكنظمي ثالث دورات  نم ل للج ملعت
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا رشة الرابعة(لث ع 

رشة سادسة  رشة وا سة  عواخلا ل ع  ).م

نظر مفاوضات  يد ا ية ادلوية يف الفرتة  نة احلكو لاسـهتلت يف ا ل قللج م
شأن نص صك قانوين  توصل إىل اتفاق  نصوص  ناد إىل ا بابال لل ل ست

ية وأشاكل ) أو صكوك(دويل  يدية واملوارد الورا ثمحلاية املعارف ا لتقل
بري  ثقايف لتعا يديلا  .لتقلا

نصوص يف تكل  األعضاء وتقود ادلول ندة إىل ا لاملفاوضات ا ملست
ية العامةالوالية اليت لكفهتا هباإطار   .مجلع ا

ية بقانون  نة ادلامئة ا تجارية، فإن ا بة إىل العالمات ا ناب للج ل ملعسـ لن
ية  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص لل

ها شاركة وتدعى لك أعض. معليه اليت تضع خطة  بو إىل ا ملاء الو ي
تونًويدعى إلهيا أيضا. كأعضاء يف دوراهتا بون ادلامئون واملؤ ق املرا . ق

ثلني من  شاركة  يف  بو تاك مموتحمل الو م ل ي  من ً دوةل عضوا26ت
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا قا نم ل ل  .ملل

ية بقانون العالما نة ادلامئة ا ننظمي ثالث دورات  للج تجارية ملعت لت ا
ية  ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع ادلورات احلادية (للص

رشون ثة وا ثا رشون وا ية وا ثا رشون وا لعوا ل ل لع ن ل  ).لع

نة اتفقت شأن تصوير األنواع اجلديدة من عىلللج ا توافق  ب جماالت ا ل
تجارية العالمات ها، وإجراءات الاعرتاض عىل العالمات ا لوو ، صف

يات ا بو علام هبامجعوأحاطت  ًلو تحدث تكل اجملاالت . ي مجموعة تسـو
تخداهما مبرونة ومبا  سـمن املراجع القانوية ميكن ا ياجات يامتىش مع ن حتا

توى منوها ادلول ها وتفاوت  نو سـاألعضاء عىل  مت  .ع

تقين  بني ا تعلق ابجلا ية أخرى  نة عىل واثئق مر لواتفقت ا ن ت جع للج
تقين واإلجرايئ  بني ا لواإلداري واجلا ية تيف ن عيل العالمات امجلا سج

يع أنواع العالمات باب رفض  مجوعالمات الرقابة وأ  .سـ
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ية  تو صا توح :16ل ناجتة عن مكل عام غزير و نافع ا يل العواقب وا تعمق يف  بو وا ياق الو ند وضع القواعد واملعايري يف  بار  مفأخذ حامية املكل العام بعني الا ل مل حتل ل ي سـ ع  .عت

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل تيج  اإلجنازات ن األشطةمأ

ية  تعلق اب تخصص ا رشوع ا ية يه اآلن جزء من ا تو مللكهذه ا مل مل مل ص ل
سحب نطاق ). CDIP/4/3ثالويقة (الفكرية واملكل العام  ينو

تجارية وحق املؤلف نارص الرباءات والعالمات ا رشوع عىل  لا ع  .مل

ناير  نذ  رشوع  ينفذ هذا ا مل ثويرىج الرجوع إىل الويقة . 2010مي
CDIP/6 . 

 CDIP/6/10ثانظر الويقة 

يث نفذت يدية  يدان املعارف ا ية كذكل يف  تو ح هذه ا تقلم ص لل
ية والقانوية لضامن  تدابري ا ندجمت ا يدية اليت لتطبيقل لتقلأن املعارف ا

نوحة عن  ية براءات  ست  ممتدخل بوضوح يف املكل العام  محم لي
 .طريق اخلطأ

سأصدرت  ية ادلوية يف ادلورة ا نة احلكو لا ل رشةمللج يفاعادسة   ً  تلك
شأن معاين مصطلح بإعداد ية  ب ويقة معلومات  ن يف "املكل العام"تقث

يدية  ية الفكرية مع اإلشارة خصوصا إىل حامية املعارف ا لتقلنظام ا ً مللك
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع  .ل

سرتشد هبا فاحصو الرباءات ووضعت ية  بادئ تو ي  جهي ً تعزيزام
يةلجهود ل ية الرا ما نح الرباءات  إىل لتطبيق مضامن ادلقة يف قرارات 

تصةل ابملعارف يدية ملا  .لتقلا

نظر يف العالقة بني حفظ  ية ادلوية ا نة احلكو لتواصل ا ل املكل "مللج
يدي" العام ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلوحامية املعارف ا ل تع لتقل ل  .ل

ية وموارد املعلومات وغريها من األدوات يف تو بادئ ا جهيوساعد ا ل مل  ت
هود  يةجلا يدية لتطبيقا سني حتديد املعارف ا بذوةل  تقل ا تح لمل ل

نح الرباءات عن طريق اخلطأ شوف عهنا وتاليف  ما  .ملك

ية بقانون  نة ادلامئة ا ية كذكل يف إطار ا تو ننفذت هذه ا للج ص ملعل
 .الرباءات

نة تقدمي رشة  ثة  ثا يدية يف ادلورة ا للج دراسة  ع ل ل حول تعممي مته
يفرباءات  ابلاخلاصةاملعلومات  ونظرت .  فصل عن املكل العامضوأ

رشة رشة والرابعة  ثة  ثا نة يف هذه ادلراسة يف دورتهيا ا عا ع ل ل  .للج

نة شطة ا بار يف أ للجأخذ املكل العام بعني الا ن  .عت
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ية  تو صا شطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف  :17ل باهنا، يف أ بو يف  نبغي أن تأخذ الو سـ حي بدلان األقل منواين ية وا نا بدلان ا ية الفكرية ادلوية وال سـامي تكل اليت هتم ا ًاتفاقات ا ل ل ل مل  .مللك

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا رشة  ثة  ثا نقدمت يف ادلورة ا للج ع ل ملعل
بعدة من امحلاية ابلرباءات  يع ا يدية عن املوا ملستدراسة  ض مته

ناءا نة يف سـتثوالا يدات عىل احلقوق، ونظرت فهيا ا للجت وا لتقي
رشة رشة والرابعة  ثة  ثا عدورتهيا ا ع ل يعرض ،ًوفضال عن ذكل. ل سـ 

يون دراسة عن  بعادجخرباء خار ناءات ستحاالت الا سـتث والا
ها نا نة  رشة  سة  يدات يف ادلورة اخلا قشوا تتق للج ع م لي  .ل

ية تضمن ك تحدايت العا ية الفكرية وا ملومؤمتر عن ا ل ذكل جوانب مللك
ية الفكريةمبواطنتتعلق  مللك املرونة يف الاتفاقات ادلوية اخلاصة اب  .ل

ية الفكرية مواطنأخذت  مللك املرونة يف الاتفاقات ادلوية اخلاصة اب ل
تعلقة ابلرباءات بار يف األشطة ا ملبعني الا ن  .عت

ية بقانون لجنة لامعل  تجارية العالمات ملعنادلامئة ا يف جماالت لا
تواف شأن تصوير األنواع اجلديدة من العالماتلا ها وشأن  بق  بوو صف

 .إجراءات الاعرتاض

 

شأن تصوير األنواع اجلديدة من  تفق علهيا  توافق ا بيح جماالت ا مل ّل تت
ها وشأن إجراءات الاعرتاض مرجعا ميكن لدلول  العالمات بوو صف

ساعهيا يه يف  ماألعضاء الاعامتد  يهنا  عل نالفردية إىل تطوير قوا
يةوإج  .طنراءاهتا الو

 

ية بقانون الرباءات،  هذهِّنفذت نة ادلامئة ا ية يف إطار ا تو ن ا للج ص ملعل
نة ادلامئة تجارية  للجوا ية بقانون العالمات ا لا والرسوم والامنذج ملعن

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع ية حبق املؤلف  للص نة ادلامئة ا نوا ملعللج
ية ادلوية نة احلكو لواحلقوق اجملاورة وا ية الفكرية  مللج ية اب مللكا ملعن

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا  .لث

يذ بطريقة مرنة   عند إاتحةللتنفوميكن مراعاة القواعد واملعايري القابةل 

تفات  ية لدلول األعضاء مع الا رش شورة ا لاملعلومات وإسداء ا يع ت لمل
ياجات تصادية اخلاصة بلك بدل حتلال ية والا قالاجامت  .ع

 

تعلقة حبق )5(ات دراسمخس  ناءات ا يدات والا شأن ا مل  ي سـتثب لتق
بحث واحلقوق اجملاورة ألغراض املؤلف تعلمي وا شطة ا لأ ل انظر  (ن

نة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  نة ادلامئة ا سـواثئق ا ن لللج ملع
2009.( 

تعلقة حبق املؤل ناءات ا يدات والا شأن ا ملودراسة  ي سـتثب ف لتق
تعلمي يدات . لواحلقوق اجملاورة لفائدة ا شأن ا يودراسة  لتقب

سام احملفوظات  بات وأ ناءات لفائدة ا قوالا ملكت ثانظر ويقة (سـتث
نة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  نة ادلامئة ا سـا ن لللج  ).2009ملع

تطورات"عرضت تكل ادلراسات  تعلقة " لآخر ا مليف القضااي ا
ناءات عىل حق املؤل نف واحلقوق اجملاورة لفائدة األشطة سـتثابال

سام احملفوظات، وساعدت ادلول األعضاء  بات وأ ية وا قا ت ملكمي لتعل
تصةل حبق املؤلف واحلقوق عىل  ياسة العامة ا ملحتديد قضااي ا لسـ

سلطات العامة، مبا يف  اجملاورة واملؤثرة فهيا تطلب من ا لواليت قد  ت
بو، تصد يذكل حكومات ادلول األعضاء يف الو بللا ها يف ا تقي   ملسـل

يه تعلمي عن بعد وجانب ختطي احلدود  شمل ا فواليت  ل  . ت
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

تعلقة  مليرىج الرجوع إىل األشطة ا املرونة الواردة يف مرفق واطن مبن
 .CDIP/6/10ثالويقة 

ية  ية اب نة ا سادسة  منناقش هذه الويقة يف ادلورة ا ن للج ل لتث ملع ست
ية الفكرية  .مللكوا
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ية  تو صا نة  :18ل تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرثللجحث ا يدية والفوللكور، من غري إخالل بأي  ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  ية ادلوية عىل اإلرساع يف  ناحلكو ن تقل ث ب م لل  .م

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية اب ية ادلوية ا نة احلكو نيرتكز معل ا ل ملعللج مللكية الفكرية واملوارد م
ية بات ادلول األعضاء  ثالورا يدية والفوللكور عىل  تطلواملعارف ا متقل ل

تج عهنا من قرارات ية  ينوما  ها ا مجلعيف حدود الوالية اليت وضعهتا  ل
ثرية من األمانة. العامة كوتاح مواد  ناء عىل طلب ادلول  ت بواخلرباء 

نة وبلورة م هاللجاألعضاء دلمع تطوير مواد ا  .قفوا

 

شاريع األحاكم و تخدم  ية ادلوية  نة احلكو مال تزال ا سـ ل تللج حتليل "م
ثغرات بو . وغري ذكل من املوارد" لا ندوق الو هد  يوقد  ص  للتربعاتش

بات املودعة للحصول  ادلمع يف  عىللطلزايدة هائةل يف عدد ا
شاركة ما يزيد عىل  بل، كام أنه دمع  ما ثال50ملسـتق  ً متعات مم جمل من ا

يا متدة يف دوراتصلأل ية ا ملعة وا نة حملل ية ادلوية يف  نة احلكو سـ ا ل مللج
نة 2009 مترت . 2010سـ وحىت اآلن يف  اللجان املكرسة سـوا

ها ا ية،  شعوب األ حمللقضااي ا صل نة بشلكل تاح دورات ا للجسن، يف ا فت
تاح . املذكورة بو كذكل عىل ا تووافقت ادلول األعضاء يف الو في
ية حول قلبرانمج  سـنح ادلرا متعات لم ية الفكرية  للمجانون ا مللك
ية يديةصلاأل  لتقل يف إطار برانمج املعارف ا

نظر مفاوضات  يد ا ية ادلوية يف الفرتة  نة احلكو لاسـهتلت يف ا ل قللج م
شأن نص صك قانوين  توصل إىل اتفاق  نصوص  ناد إىل ا بابال لل ل ست

يدية واملوارد ) أو صكوك(دويل  لتقللضامن امحلاية الفعاةل للمعارف ا
ثقافةال يدي عن ا بري ا ية وأشاكل ا لورا تقل تع لث  .ل

نصوص يف تكل  ادلول األعضاء وتوجه ندة إىل ا لاملفاوضات ا ملست
ية العامةالوالية اليت لكفهتا هباإطار   .مجلع ا

بات اخلاصة ابألفر قة العامةل ما بني ادلورات، تيواتفق كذكل عىل الرت
تدمعمما  رس املفاوضات لهمد الطريق أمام اجامتعات هذه األفرقة  تي و

نة املذكورة تقى الفريق العامل األول ما بني ادلورات يف . للجيف ا لوا
 .2010ليويو 
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ية  تو صا يا للهنوض  :19ل نولو بدلان األقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا يل نفاذ ا بو، عىل امليض يف  تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا جارشوع يف  تك م خ يف لم س ًك ل ل ل ه ي ق تاكري تل شاط اإلبداعي والا باب لن
بو نجزة يف إطار الو يوتعزيز تكل األشطة ا مل  ن

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية  تو يذ ا ية يف  تا تخصصة ا شاريع ا صهم ا ل ل ل مل نفمل تس  :19ت

شأن  - رشوعان املوضوعان  با ية "مل مللكا
يا املعلومات والاتصاالت،  نولو جالفكرية و تك

هوة الر مقوا نفاذ إىل املعرفةل ثالويقة " (لية وا
CDIP/4/5 ( باط أدوات سـتنوشأن ا ب

 ابلرباءات اخلاصةللنافذ إىل املعلومات 
نفذان،)CDIP/4/6ثالويقة ( نذ ي وهام  م 

 .2010يناير 

شأن تكوين الكفاءات  - رشوع املوضوع  بوا مل
ية  ية وا تعامل املعلومات ا لعلميف ا ن لتقسـ

يا حمدد نولو جاملالمئة جملاالت   ًة حالتك
ية حمددة  ئتحدايت إمنا ثالويقة (ل

CDIP/5/6 ( متد يف ادلورة عاذلي ا
ية  ية وا ية اب نة ا سة  مللكاخلا من ن للج لتم ملع

نذ مايو  يذ  يد ا مالفكرية، وهو اآلن  نف لتق
2010. 

نذ ادلورة خيضع مرشوع مقرتح و - منقاش  لل
نة ية الفكرية ونقل . للجالرابعة  مللكوهو ا
يا نولو جا ش: لتك تحدايت ا ملا برتكة وناء احللول ل

 .)CDIP/4/3ثالويقة (

ناير  نذ  نفذان  رشوعني الذلين  بة إىل ا ياب ي مل مسـ ، يرىج 2010لن
 .CDIP/6/2ثالرجوع إىل الويقة 

 .CDIP/6/2ثانظر الويقة 
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية  نفات اإلبدا ية يف تويق ا يا الر نولو عإذاكء الوعي بدور ا ملص ث مق ج لتك
يانهتا،  .لعاممبا فهيا تكل اليت آلت إىل املكل ا صو

 

يص  شأن الرت بو يف حلقة العمل القانوية األوروية  خشاركة الو ب ب ن ي م
ية  يات اجملا نللرب سرتدام، (جم  ).2009 أبريل 24 و23 يف يويممأ

بو يف  شاركة الو يو ئة م ية الفكرية يف ا شأن ا ياملؤمتر ادلويل  لبمللك ب
ية  يا، (مقالر با نمدريد، أ  ). 2009 نومفرب 18سـ

تحدايت  يل ا لحللت اب ناملطروحة أمام الاتفاع بأوجه لتفص
ية، ووجود  نفات اإلبدا ية تويق ا ية يف  يا الر نولو عا ملص ث معل مق ج لتك

يص يف آن واحد تلفة للرت خمناذج   .خم

يا املرونة يف نظام حق املؤلف وواطن مبوأذيك الوعي  نولو جبدور ا لتك
يانهتا، مبا فهيا تكل اليت آلت  ية و نفات اإلبدا ية يف تويق ا صالر ع ملص ث مق

 . املكل العامإىل

تعدد  نظور  تقصاؤها من  يات املوجودة وا تعريف اب ما م سـ ن لتقل
ية حتديد سخري أدوات  بغاجلوانب  يةل  بل ا ية وا تاملواد الر سـ بمق لكف ل

نفاذ إىل سري ا ية  تعريف الر لا ي مق املواد مبا فهيا تكل اليت آلت إىل  لتل
 .املكل العام

 

ية الفكرية وال شأن ا بو ادلويل  مللكمؤمتر الو ب ثقايف يف العامل ي لرتاث ا
توبر 30 و29 يف يويممدريد، (الرمقي   ).2009ك أ

ية املطروحة يف نظام حق  ئيسـأذيك الوعي بعدد من القضااي الر
ثقايف والقضااي  ية ابلرتاث ا سات ا ية املؤ لاملؤلف، ومهنا أ ن س ملعمه

تعلقة  ابألشاكل اجلديدة تاملرونة، مبا فهيا تكل املربطة واطن مبملا
ي  .ص وابملكل العامخللرتا

تصةل حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ياسة العامة ا ملحتديد قضااي ا لسـ
سلطات العامة، مبا فهيواليت قد  واملؤثرة فهيا لتطلب من ا ا ت

بو، بل يحكومات ادلول األعضاء يف الو ها يف ا تصدي  تقا ملسـل  .ل

 

تعلقة حبق )5(ات دراسمخس  ناءات ا يدات والا شأن ا مل  ي سـتثب لتق
بحث واحلقوق اجملاورة ألغراض فاملؤل تعلمي وا شطة ا لأ ل انظر  (ن

نة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  نة ادلامئة ا سـواثئق ا ن لللج ملع
2009.( 

تعلقة حبق املؤلف  ناءات ا يدات والا شأن ا ملودراسة  ي سـتثب لتق
تعلمي يدات . لواحلقوق اجملاورة لفائدة ا شأن ا يودراسة  لتقب

ناءات لفائدة ا ملكوالا سام احملفوظات سـتث قبات وأ ثانظر ويقة (ت
نة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  نة ادلامئة ا سـا ن لللج  ).2009ملع

تطورات"عرضت تكل ادلراسات  تعلقة " لآخر ا مليف القضااي ا
ناءات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لفائدة األشطة  نابال سـتث

سام احملفوظات، وساعدت ادل بات وأ ية وا قا ت ملكمي ول األعضاء لتعل
تصةل حبق املؤلف واحلقوق عىل  ياسة العامة ا ملحتديد قضااي ا لسـ

سلطات العامة، مبا يف  اجملاورة واملؤثرة فهيا تطلب من ا لواليت قد  ت
بو، بل يذكل حكومات ادلول األعضاء يف الو ها يف ا تصدي  تقا ملسـل  ل

يه تعلمي عن بعد وجانب ختطي احلدود  شمل ا فواليت  ل  .ت

نظر إاتحة الفرصة  ناقش وبادل وهجات ا ية ا للدلول األعضاء  ت ت لبغ
ياسات اخلاصةنحول الاتفاع ابملعلومات  ياغة  سـ ابلرباءات  لص

يا  نولو شجع عىل نقل ا رشاكت مما  رشااكت بني ا يل ا جو لتك ّس ي ل ل ه ت
 .واملعارف

تاكر  يا والا نولو ية عن دمع ا بنظمي مؤمترات إ مي جت لتك رشوع (قل متعزيز 
يا و نولو جمراكز دمع ا بحث يف لتك بديئ عىل ا تدريب ا تاكر، وا لالا مل ل ب

تخصصة ياانت ا ملقواعد ا ندات غري الرباءات (لب  ))سـالرباءات و

يا  نولو رشوع مراكز دمع ا تعزيز  ية  جعقدت ندوات إ لتك م ل قلمي
تعلقة  بديئ عىل موارد املعلومات ا تدريب ا تاكر وا ملوالا مل ل ب

نغافورة يف مايو  يا يف  نولو سـاب ج ً خشصا 32 ا وشارك فهي2010لتك
هادئ، ويف أديس أاباب يف 23من  يط ا يا وا ل بدلا يف إقلمي آ حمل سـ ً
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ياً بدلا يف إقلمي30ً خشصا من 40ا ، وشارك فهي2010نومفرب  . يق أفر
شأن  بدلان اخلربات  بادل فهيا ا نصة  ندوات  بواكنت تكل ا ل تل لتم

ها تاكر وتقد يا والا نولو ميإرساء أسس خدمات دمع ا ج بتك  .ل

ي يل إ لياغة د ل بدلان ص بدلان األقل منوا وا نه ا يد  لكرتوين  ًل م لتسـتف
ية يف الاتفاع ابملعلومات  نا نا تخداهمااخلاصةمل  .سـ ابلرباءات وا

يكرتوين واملعلومات  تعلمي اإل تخصصون يف ا لصاغ  ل  اخلاصةم
يل، واختذوا اخلطوات األوىل  تصاص هذا ادل لابلرباءات ا  .تنفيذهلخ

بوخدمات يةاإل ي الو شأن ا اليت تقدهممعال ية  نا بدلان ا ب إىل ا ل مل
 .الرباءات

بحوثأحدثتقدم هذه اخلدمات  سات ل ا س إىل القطاع اخلاص واملؤ
نة  ثور عىل معلومات  ها يف ا ية، مما يد نا بدلان ا ييف ا لع ل معل مع  خاصةم

 .ابلرباءات

ية بقانون  نة ادلامئة ا ية كذكل يف إطار ا تو ننفذت هذه ا للج ص ملعل
 .الرباءات

شت  ناء من املوضوعات يدية حول حامته ساتدراقنو سـتثالت الا
يدات عىل ؤهةلامل ناءات وا لتقي للحامية مبوجب براءة وحول الا سـتث

، يف ادلورتني  ابلرباءاتاخلاصةاحلقوق وحول تعممي املعلومات 
نة رشة  رشة والرابعة  ثة  ثا للجا ع ع ل وسامهت تكل ادلراسات يف . ل

هم فيق  نبادئ القانوية واإلجراءات اخلاا تعم نظام الرباءات مل بصة 
ها  ياضيحوتو نولو نفاذ إىل املعارف وا جيل ا لتك لس ه  .لت

همسامهت تكل ادلراسات يف  فيق  نبادئ القانوية واإلجراءات ا تعم مل
نظام الرباءات هاباخلاصة  نفاذ إىل املعارف ضيح وتو يل ا ل  لتسه

يا نولو جوا  .لتك
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ية  تو صا توحة: 21ل ية تكون  شاورات غري ر بو  مفجتري الو مس م ي سارات مدفوعة من األعضاء ُ شأن وضع القواعد واملعايري، ابعامتد  شطة جديدة  رشوع يف أي أ بل ا با،  نا سب ما يكون  توازنة،  م و ب ن ل سـ قح م ًم
شاركة اخلرباء من ادلول األعضاء وال يع  مو بدلان األقل منوا تشج ية وا نا بدلان ا ًسـامي ا ل ل  .مل

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

توازنة يف لك  توحة و شاورية  ية  متواصل العمل يف إطار آ مف ت ل
ية إىل سارات الرا ما بل للك من وض مل لجنة لاملقع برانمج العمل ا
ية بقانون  ية بقانون لجنة لاالرباءات وملعنادلامئة ا العالمات ملعنادلامئة ا

ية  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فا ب ع لص لجنة لاولل
ية حب ية لجنةلاو  واحلقوق اجملاورةق املؤلفملعنادلامئة ا م احلكو

 .لادلوية

 

شاركة اخلرباء منموجه مسار  عزز توازن من خالل  م األعضاء و م
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًمن ا ل ل شطة وضع القواعد مل ن يف أ

 .واملعايري

يح تطويرتوأ نقاش ودمع ا توازن  ل حمفل  لل تدرجيي /م تحديث ا لا ل
 .للملكية الفكرية لإلطار القانوين ادلويل

برصي سمعي وا شأن األداء ا توحة  شاورات  لعقد  ل ب جنيف،  (مفم
 ).2010 مايو 28

ية حبق املؤلف  نة ادلامئة ا تواصل ا شاط األسس  نرىم ذكل ا للج ل ملعن ل
سمعي شأن امحلاية ادلوية لألداء ا لواحلقوق اجملاورة املداوالت  ل  ب

برصي،  نة لوا لسـتابعة للمؤمتر ادلبلومايس   .2000م

ية يف  نا بدلان ا يهنم ا شاركة األشخاص اذلين  بو  متمول الو ل ل تع م ّي ُ
شطة وضع ها يه نتكل األشطة و. القواعد واملعايري نأ هجيات تو معل

شموية ،األعضاء توازن واملرونة وا يات اب سم تكل ا لو ل ل لعمل  .تت

 

ناءات  يدات والا شأن ا توحة  شاورات  ثعقد  سـتمف ي ب جنيف، (لتقم
 ).2010 مايو 27 و26 يف يويم

شأن غاية  توصل إىل توافق يف اآلراء  شاط األسس  برىم ذكل ا لل لن
شأن  شات ادلوية ادلائرة  نا بونطاق ا ل ق نفات يف أشاكل مل ملصتقدمي ا

شلك  نفاذ إلهيا  برص والعاجزين عن القراءة ا بهل عىل معايق ا ل ل يس
 .بسـيط وواحض
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ئة دال يات ا لفتو يمي  :ص تقدير وا لتقيات ا ل  ودراسات األثرمعل

ية  تو صا ية الفكرية-35ل نظام ا تفاع تكل ادلول  ثقايف ال تصادي والاجامتعي وا يمي األثر الا بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول األعضاء،  بة الو مللك مطا ق بتق ن ل ي  .لل

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية  ية الفكرية وا شأن ا تخصص  رشوع ا منسامه ا ب مل مل لتي تصادية مللك قالا
ية و تو يذ ا ية يف  صالاجامت ل  .35تنفع

ية يمي هذه الاسرتا بكر  يجمن ا تمل بدل .تق تصاديني، يف ا لتعزيز كفاءة اخلرباء الا تقةل ق بدلان ا ية وا نا نان ا ل ملل م
تصاد احلر أساسا إىل نظام ًالا رشوع يف أحباث ق ل، من أجل ا

ية الفكرية ية حول ا تصادية  مللكا ية اجامت .علمق ية الفكرية وا شأن ا بو  ته الو منع اخلرباء اذلي  ب ي لتنظم مللك
تصادية  نك ادلويل(قالا تعاون مع ا باب يف، يف يويم )لل  25جن، يف 

 2010. مارس26و

تصادية  بحوث الا شأن جدول أعامل  ية  شورة األاكد ققدمت ا لل ب مي مل
يا يف وضع  هاما موضو ية، مما قدم إ ية الفكرية وا ًيف جمال ا عً سمن لتمللك

رش  .CDIP/5/7ثوع الوارد يف الويقة ملا

تصادية إ ية تعطي نظرة عامة عن األحباث الا قعداد واثئق مر جع
ية حول ية احلا لا نقص  لعلم ية الفكرية وحتديد مواطن ا لحقوق ا مللك

نة بحث واقرتاح جماالت حبث  ممكيف ا  .للمسـتقبل ل

 

ية الفكرية  تصاد ا شأن ا ندوات  سةل من ا مللكنظمي  ق ب ل سل غطت (ت
ندوة يةلا تعلقة اب يع ا ية عددا من املوا من الاسـهتال مل ض لتل يف، )ً  26جن، 

 .2010مارس 

ية  ياسة ا تلفة يف  يارات ا تصادية  مللكأذيك الوعي ابآلاثر الا سـق خمل للخ
 .الفكرية

ناعات  تصادي  ية حول الوقع الا تحضري دلراسات و للصا ن قل ط
ية يفعاإلبدا ساعدة عىل تلك و تخصصة بإعدادها وا مل هجات  م
 .تنفيذها

يمي  متة و شاور مع احلكومات ا تقإعداد مواصفات ادلراسات اب مله لت
ناعات  سامهة ا يمي  تخصصة  نادها إىل هجات  لصجدواها وإ م تقسـ لم

ساعدة عىل ذكل  يذها وا تصاد الوطين ورصد  ية يف الا ملاإلبدا نفع تق
يا ومالوي وادلول األعضاء يف يف توا تني وأذريجان و ن األر ي ب لن ج

بابوي الاكرييبمنظمة دول رشيق  .م وز

يا  يا وأوكرا يا ورو يا وروما يا وكروا تمكلت ادلراسات يف كولو نا سـ ن ت ب مسـ
ها تا جئورشت  ن  .ن

يا  يا ومالزياي وبامن وبريو وسلو تمكلت ادلراسات يف الصني و نوا فيسـ كين
 . يف الوقت الراهنتنرشويه 

تني وبواتن والربازيل ويجرياي  نوجتري اآلن ادلراسات يف األر جن
نظمة ومالوي واملغرب   الاكرييب دول رشيقموادلول األعضاء يف 

يا نوب أفر يا و يقوتزنا ج  .ن

ند  يا وات تحضريي يف أذريجان وبروين وتوا نجز العمل ا يلو ن ل ب ل ي
بابوي يا وز موإندو  .نيسـ
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ثقايف  تصادي والاجامتعي وا يمي الوقع الا ية  تو بادئ ا لوضع ا جهي ل قمل لتق
ية ناعات اإلبدا عية الفكرية عىل ا لص  .للملك

نت  تعددة شد يقي ملقاربة  يذ ا ية ويه تركز عىل ا ثا ماملرحةل ا بنف ن لتطل لت
تخصصات  .لا
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ية  تو صا ية-37ل ية الفكرية وا تأثري بني ا تحديد أوجه الصةل وا يه من ادلول األعضاء،  ية الفكرية، بطلب وتو شأن حامية ا بو أن جتري دراسات  من جيوز للو ل ل ب لتي مللك ج  .مللك

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل تيج  اإلجنازات ن األشطةمأ

تصادية  ية الا ية الفكرية وا شأن ا تخصص  رشوع ا قسامه ا منمللك ب مل مل لتي
ية  ية ) CDIP/5/7ثالويقة (عوالاجامت تو يذ ا صيف  ل  .37تنف

ية يمي هذه الاسرتا بكر  يجمن ا تمل ية  .تق تو صانظر املعلومات املقدمة يف ا  . أعاله35ل

ية  تو صانظر املعلومات املقدمة يف ا ية  .ه أعال35ل تو صانظر املعلومات املقدمة يف ا  . أعاله35ل
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ئة هاء  يات ا لفتو ية ومن مضهنا الوالية واإلدارة: ص سائل املؤ سـا  سمل

ية  تو صا نظامت غري احل-42ل بول ا تعلق  بو، وفقا للمعايري اليت  شطة الو ئاته يف أ متع املدين بلك  شاركة الواسعة  تدابري اليت تضمن ا مل تعزيز ا ت ي ن مل بقل ف مترارللمج يد ادلرس اب ية  ية واعامتدها مبا جيعل هذه ا سـكو ق  .لقضم

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

بو لفائدة  نح صفة مراقب يف الو ية  رشوط احلا ياإلجراءات وا مل ل ل
ية وا منظامت غري احلكو ية ادلوية تامتامل لنظامت احلكو  معىش ممل

ية تو صا نح . ل تعراض إجراءات  مويريم ا نظمة إىل سـ ملصفة مراقب 
يهتا هتا  جديضامن ية الفكرية، وقومصدا شطهتا مبجال ا مللكعالقة أ ن

مترار بغي أن يمت ذكل اب سـو نظامت . ين بات من ا بة إىل ا ملواب لطل لنسـ
ية  شاورات مع ادلوةل ا يه إجراء  تعارف  ية، من ا نغري حكو م عل ملعمل م

ّبني قد و بغيًأن ذكل اإلجراء همم جداًأيضا ت يد و ن و يه يمف ثابرة  عل ا مل
بو ًحرصا ها عالقة بعمل الو نظامت اليت  شاركة ا ي عىل ضامن  مل لم

ية أيضا يات جدول أعامل ا ًوتو من ص  .لتب

بو وسائر  يات الو شاركة يف  تعلق اب ية فامي  تو يونفذت هذه ا مجع مل ي ص ل ِّ
بو،  ها الو تلف الاجامتعات اليت  ية ويف  ية ا يئاهتا الفر خم ن ع تنظمي ملع ه

ية بقانوننة ادلامئة جللامثل  ية حب الرباءات وملعنا نة ادلامئة ا نا ق ملعللج
ية بقانون املؤلف  نة ادلامئة ا نواحلقوق اجملاورة وا العالمات ملعللج

نة  ية وا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية الرسوم والامنذج ا للجا ب ع لص فل ل
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا ية ادلوية وا مللكاحلكو منم ن للج لتل  .ملع

نة  متد2009سـيف  بو ع، ا ية، 6يت الو ية إضا نظامت غري حكو ف  م م
نظمة261مما رفع العدد اإلجاميل إىل  بو فضال عن . م  ًونظمت الو ي

برية من  ية مجعت طائفة  سةل من الاجامتعات اإلعال كذكل  مسل
متع املدينأحصاب املصاحل  بو من ا جمليف الو نظمة ي مل، كام اضطلعت ا

هم يق  هور دلمع  بة ا شطة خما فبعدد من أ تعممجل ط متع املدين لغاايت ن جمل ا
ها بو و معلالو ية نطاق . ي تا هر األربعة ا بو يف األ توسع الو لو ل ي شسـ

ية يف  نظامت غري احلكو شمل ا مشاوراهتا وتعاوهنا  مل ي ية لالم نا مبدلان ا ل
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قوا ن  .ملل

شطة  بري يف أ شلك  متع املدين  شاركة ا تضمن  تدابري  نعززت ا ك ب م ل جملل
نظامت لوتقميبو، يالو متع ا ناول اهامتمات وشواغل  ناء  مل حوارا  جمب يت ً

ية  .مغري احلكو
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ية  تو صا ية :44ل ية أو غري الر شاورات الر ساغ أن تعقد الاجامتعات أو ا يه من ادلول األعضاء فهيا، مفن ا تو تحدة تعمل  نظومة األمم ا تخصصة يف  يعهتا واكةل  بو  مس ملا اكنت الو مس مل ت ب مل ب ملسي ج م م بط شطة ّ تعلقة بأ نا مل
سمح بإرشاك اكفة ادلول األعضاء ية  تاح وشفا يري جمرايهتا اب يف أساسا، و ناء عىل طلب ادلول األعضاء، يف  تب ادلويل  ها ا بو واليت  توضع القواعد واملعايري يف الو سـ ن ب في نف ملك تنظم ً ج نظمي اجامتع من . ي تويف حال 

يف، وجب إخطار ادلول األعضاء بذكل يل خارج  نذكل ا جب رشوع جدول األعامل والربانمجلق شأن  شاورهتا  بكر جدا و ية ويف وقت  نوات الر م عرب ا ب م ممس  .لق

يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا ية يف إطار ا تو ننفذت هذه ا للج ص ملعل
تجارية والرسوم وال ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لوا ن امنذج ملعللج

ية حبق املؤلف  نة ادلامئة ا ية وا ياانت اجلغرا ية وا نا نا للج ب ع ملعلص فل
ية ادلوية نة احلكو لواحلقوق اجملاورة وا  .مللج

ية تاح وشفا يف اب ية يف  تا فعقدت ادلورات ا نف ن ل  :جل

نة ادلامئة  .1 رشة  رشة والرابعة  ثة  ثا للجادلوراتن ا ع ع ل ل
ية بقانون الرباءات؛  ملعنا

رش .2 رشون لعوادلورات احلادية وا ية وا ثا لعون وا ن ل
ية بقانون  نة ادلامئة ا رشون  ثة وا ثا نوا للج لع ل ملعل
ية  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص ل

ية؛ ياانت اجلغرا فوا  لب

رشون  .3 رشة وا تاسعة  رشة وا نة  ثا لعوادلورات ا ع ل ع مل
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ ننة ادلامئة ا  ملعللج

رشة واخل .4 سادسة عوادلورات الرابعة  رشة وا سة  لا ع م
ية ادلوية؛ نة احلكو لرشة  للج  مع

ية الفكرية  .5 ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكوا نم ل ملعللج
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا  –لث

 الفريق العامل ما بني ادلورات؛

ية بقانون  .6 نة ادلامئة ا شأن ا نوالاجامتع اإلعاليم  للج ملعب
 الرباءات؛

إىل ) 4( من 3 املعين مبراجعة القاعدة والفريق العامل .7
شأن ) 6( نغافورة  يذية ملعاهدة  بمن الالحئة ا سـ لتنف

 ؛قانون العالمات

تطوير شة ودمع ا نا توازن  لإاتحة حمفل  ق للم تحد/م تدرجيي لا ليث ا
ية الفكرية  .القانوين ادلويل مللكإلطار ا

يع  يةمجلوواثئق شامةل  شت عاملواقف املوضو سائل اليت نو شأن ا ق  مل ب
 واملعايري يف جمال وضع القواعد
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يذ ية ا لتنفاسرتا ثةل عىل األشطة تيج نأ  اإلجنازات م

بث؛  .8 شأن تطورات ا لوالاجامتع اإلعاليم   ب

ناءات  .9 يدات والا شأن ا سـتثوالاجامتع اإلعاليم  ي لتقب
ية ميلفائدة األشطة ا  .لتعلن

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


