
 

CDIP/7/2 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 مارس 8: لا

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  ةبعاسال الدورة

 2011مايو  6 إىل 2جنيف، من 

  تقرير املدير العام بشأن تنفيذ جدول أعمال التنمية
  األمانةمن إعداد

ثاين اذليثهذه الويقة يه  .1 تقرير ا لا ية  يعده املدير العام عل يذ جدول أعامل ا لتمنن  ناير إىل وتنف ييغطي الفرتة من 
سمرب  سه، يفأن املدير العاموجتدر اإلشارة إىل . 2010يد نه اباللزتام اذلي قطعه عىل  نف وفاء   قد عرض ،م

نعقدة من  سة ا ية الفكرية يف دورهتا اخلا ية وا ية اب نة ا ملتقريره األول عن هذا املوضوع عىل ا م من ن مللكللج لت إىل  26ملع
 .2010 أبريل 30

تضمن اجلزء األول حملة عن  .2 تقرير من ثالثة أجزاء،  تألف هذا ا يو ل ثاين تعمميي توي اجلزء ا ية؛ و ل جدول أعامل ا حي لتمن
ثالث رشوعات ملعىل ملخص  ية؛ أما اجلزء ا لجدول أعامل ا بلحملة عن  فيعطيلتمن وفضال عن ذكل . ملسـتقا

هذه الويقة حملة ع ثتضمن املرفق األول  ثاين عىل حملة عن اإلجنازات لي توي املرفق ا يات؛ و تو يذ ا لن وضع  حي ص ل تنف
ية اليت حققهتا  بالغ عددها مرشوعات ئيسـالر نفذ يف الوقت الراهن وا ية اليت  لجدول أعامل ا ت رشوعا19لتمن  .م 

A 
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يةتعممي  :اجلزء األول  لتمنجدول أعامل ا

ية تعممي  شطة برانمج الوبوعىل لتمنجدول أعامل ا يأ ن
 

ية للفرتة حتتو .3 ني ويقة الربانمج واملزيا ية 2011-2010ث ية لتعممي لهيلك عىل األسس ا معل عىل لتمنجدول أعامل ا
نظمة ت. ملا ية و يات جدول أعامل ا شاء روابط بني تو خمونقحت مقاربة إ من ص نظمة، لتن ية يف ا مللف الربامج املوضو ع

ية ثللمرة األوىل يف ويقة الربانمج واملهذه املقاربة أدرجت وقد  نة نزيا تطور 2009لسـاملعدةل  يب  ل ليك  تسـتج
نحو املقرتح للفرتة اجتاهات نظمة وتقدمي اخلدمات فهيا عىل ا شطة ا ل أ مل وال تزال هذه الروابط . 2011-2010ن

باته ية و بادئ جدول أعامل ا تعلق  تطلتقدم اإلرشادات فامي  من مب مي ية لت ية أخرى أن تكون حمن ان ح، وتضمن من ان
يذ هذا اجلدولادلول األعضاء  تقدم احملرز يف  يمي ا نفواألمانة قادرة عىل رصد و تتق  .ل

ية .4 بريا عىل ا توسط تركزيا  ية لألجل ا بو الاسرتا منوتركز خطة الو ك مل يج لتي يات جدول باألخذ  وتريم إىل ،ت صتو
بالغ عددها  ية ا لأعامل ا بو يف إ45لتمن بادئ الواردة فهيا يف العمل اذلي تضطلع به الو ية وا ي تو مل طار األهداف ص

سعة ية ا تالاسرتا ليج ية عىل األجل الطويل . ت يذ جدول أعامل ا تدامة  منويضمن هذا الرتكزي ا لتسـ علام بأن تنف
تني  ية لفرتات ا لسـناقرتاحات الربانمج واملزيا بلن يجيملسـتقيف ا توجه الاسرتا متر يف الاسرتشاد اب ت  ل  .ستسـ

يجة  .5 نة ث يف ويقة الربانمج واملزياللربط بني ما جاءنتو سـية املعدةل  ية2009لن ، فإن تقرير أداء لتمن وجدول أعامل ا
توى للمرة األوىل عىل جزء يف لك بران) A/48/6ثالويقة  (2009-2008الربانمج للفرتة  يه ادلول ُمج أحا فبلغت 

يةاألعضاء بدور هذا الربانمج يذ جدول أعامل ا ته يف  سا من و مه لتم توى . تنف  عىل  كذكلتقرير أداء الربانمجحوا
ية  شطة ا تعلقة بأ نفقات ا منتقرير عن ا ن مل ية املعدةل مكرفق هل لتل ية واملزيا نفقات ا نتوي عىل مقارنة بني ا لفعل ل حي

ية للفرتة  منألشطة ا يذ جدول عترب هذايو. 2009-2008لتن يمي أداء الربانمج واإلبالغ عن  نا يف  نف األمر  تتق حتسـ
ية،  نه أما لتمنأعامل ا هدف  ما يذ جمهو إدفل نظمة عن أداء الربانمج تنفاج  سالسة يف تقرير ا ية  ملدول أعامل ا ب لتمن

تاجئ واحضة يق  هود و نوتاليف ازدواج ا حتق  .جل

ية  .6 يق إدراج جدول أعامل ا بو يف  مترار الو منومع ا تعم لتي ية ودجمه سـ رشوع جدول أعامل ا ها يف إطار  منيف  لتم معل
يتعزيز إطار"بشأن  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغ الو ن هالي ية و شطة ا تقيمية دمع رصد أ من  "لتن

)DA_33_38_41_01( تاجئ الراهن تعراض مالءمة إطار ا يمي ال ية  ن أجريت  سـ لمعل ثويقة الربانمج (تق
ية منوية ووتعمميلتمنية ل) 2011-2010  للفرتةنواملزيا بارات ا لت الا ياتهمرشوعات عت ية وتو صجدول أعامل ا . لتمن

ية عن أ ية ا ميوأمثرت هذه ا تعلق ابجملاالت اليت ميكن فهيا تعزيز لتقيلعمل يدة فامي  يفاكر  ية تعممي مف لتمنجدول أعامل ا
يةعىل  نويقة الربانمج واملزيا توي اللكي لوضع . 2013-2012  للفرتةث يل عىل ا سـوأجري فضال عن ذكل  ملحتل

نظمة تاجئ يف ا ملاإلدارة القامئة عىل ا يعة . لن يات ر تعراض إىل إصدار تو فوأفىض هذا الا ص شأن إطار سـ توى  با ملسـ
ميي للفرتة  يط ا لتنظا  .2013-2012لتخط

توبر و .7 بو من األمانة يف أ يات ادلول األعضاء يف الو ست  كا ي مجع بارش "2009لمت تعلق  تأن  ملمراجعة اإلجراء ا
رشوعات اليت تقرتهحا  ية ا ملمبزيا ية ابلجنة لان ندرملعنا شطة ا رشوعات واأل يذ ا ية الفكرية  ملية وا ن مل نفمن لتمللك جة يف لت

ية يف دورهتا  نة الربانمج واملزيا نامجة عن تكل املراجعة إىل  يات ا تو ية، هبدف رفع ا نظل جدول أعامل ا جل ل ص ل لتمن
بةل يه . "ملقالعادية ا تعرضت األمانة علو ندرجة يف سـا رشوعات واألشطة ا متويل ا ية  ية واحلا ملاملامرسات املا ن مل ل لض

ياق دورة  يذها يف  ية و سـجدول أعامل ا تنفمن يهتالت بو ومزيا نإعداد ويقة برانمج الو ي بو يف . ث ية الو متدت  يوا مجع ع
ية " اقرتاح 2010 سبمترب ية وا ية اب نة ا رشوعات اليت تقرتهحا ا بقة عىل ا ية ا مللكية وضع املزيا من ن للج مل ملط ن لتمعل ملع

ية يات جدول أعامل ا يذ تو منالفكرية ألغراض  لتص ية ولعل أحد". تنف بارات الر سـ الا يت تئع عراض اذلي سـيف الا
ته مرشوعات ضامن أن سـتجريه األمانة هو  ية وأ مجدول أعامل ا شط نمن درجة يف إطار اإلدارة القامئة عىل نلت

ياق العام ألداء الربانمج ها يف ا سري رصدها و نظمة  تاجئ يف ا سـا ي مل لن تقيميل  .لت
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نة  .8 همة اليت حتققت يف  سـومن اإلجنازات ا سـيات ا اعامتد ادلول األعضاء آل2010مل يق وإجراءات الرصد لتنل
تقارير يمي وإعداد ا لوا ية الفكرية ليك تضمن أن ، ويه تقدم لتق ية وا ية اب نة ا ية  يات إضا مللكآ منف ن للج لتل ملع

بو تجزأ من معل الو منوية شلك جزءا ال  بارات ا يالا ي ت لتت  .ع

يذ  .9 سامهة كربى يف  بو  ية الو ية اليت تقدهما أاكد تدر نفوسامه الربامج ا تب م ي مي ل يات ايت تو صا ئة ألف من ل لفلواردة يف ا
ية لدلول األعضاء تدر ياجات ا ية الا ية عن طريق  يبجدول أعامل ا ل ت ب حمن تل نة . لت  قدمت دورات 2010سـويف 

تعلمي عن بعد ية الفكرية ملا يزيد عىل  خدماتلا تدريب يف جمال ا تعلمي وا مللك ا ل بة حضور 40 000ل شرتك  سـ  بنم
بدلان األق% 75ختطت  ية وا نا بدلان ا لمن ا ل نة وبطلب من. ل منوامل رشوع يف  سـ ادلول األعضاء اسـهتل  م
بريا2010 هد حضورا  تعلمي عن بعد اليت  ية يف دورات ا شأن ا بو  ك إلدراج جدول أعامل الو ل من ب تشي وأعدت . لت

تعمل" تعلمي يف جمال الرفع ماكنة " ملاملقاربة اليت تركز عىل ا مللكا يةل نة معيوذلكل تعد اآلن مناذج . لتمنية الفكرية وا
ية الفكرية  تجارية ) DL-201(وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) DL-101(مللكلدلورة العامة عن ا لوالعالمات ا

ية  نا ية والرسوم والامنذج ا ياانت اجلغرا عوا لص فب بو ) DL-301(والرباءات ) DL-302(ل يمما جيعل جدول أعامل الو
تجزأ من هذه ادلورات ية جزءا ال  يشأن ا من تمكل أو. لتب  .2011ل منوذج من هذه الامنذج يف أبريل سيسـو

نة  .10 ثة  ثا شاريني املعروضة عىل ادلورة ا شأن قامئة اخلرباء الا شات اليت دارت  نا للجوعقب ا ل ل ت ب ق ثالويقة (سمل
CDIP/3/2 ( ية تو صيف إطار ا يلك6ل يقات ادلول األعضاء هذهه، عدل  وجتدر اإلشارة إىل . تعل القامئة لرياعي 

تجزأ من آلنتأن هذه القامئة شلك ا ياانت "ي جزءا ال  لرشوع قاعدة  ب ية الفكرية م ية يف جمال ا مللكساعدة ا ن لتقلم
)IP-TAD "(تاحة اآلن عىل اإلنرتنت شاريني . مويه  توي هذه القامئة عىل معلومات عن اخلرباء الا تو سحت

ية يف جمال ا ساعدة ا تعلق اب نة  شطة  نظمة لالضطالع بأ تعني هبم ا ملاذلين  ن مل ت ي ن مل لتقسـ مع لكية الفكرية عىل ت
توى الوطين بري من . ملسـا ية املعلومات، فقد مت احلصول عىل موافقة لك  تعلقة خبصو نظر إىل القوانني ا خواب ص مل ل

شاريني و تايل تعمم ستاخلرباء الا ياانت لاب تالم املوافقاتاآلن مع لبقاعدة ا  .سـا

مترارا يف  .11 ّبين سـوا يات ت تو صروح ا ي11 و10 و8ل تعلقة لتمن من جدول أعامل ا نفاذ إىل املعلومات ا ملة فقد عزز ا ل
نصة ركن الرباءات  ية اليت أدرجت يف  هرسة مجموعات الرباءات الو مابلرباءات من خالل  . Patentscope®طنف

تارياك وغواتاميال وبامن  يا وكو يا وكولو با تني واملغرب وأ ية من األر هرست مجموعات براءات و سـوقد محلت و ب ن سـ ن من ج ط ُف ّ ُ
تخطي احلواجز اللغوية اليت تعرقل ينجز عىل قدم وساقوال يزال العمل . اي يف ركن الرباءاتوبريو وأوروغو ل 

تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا ملا نصة ركن الرباءات من خالل  ل تخداممالواردة يف  تعدد سـا م نظام حبث 
يااب ية وا ية والفر با ية واإلنلكزيية واأل ناللغات يغطي اللغات األملا ل سـ ن سـ واهجات وقد طورت كذكل . يةنن

تاحة اآلن ية ويه  ية والرو ية والربتغا تخدام ا مالا سـن ل وأدرجت خدمة مرتمج غوغل يف ركن الرباءات ليك . لصيسـ
تخدمونيمتكن  هوةلملسـا يا و تاحة يف ركن الرباءات آ بس من ترمجة نصوص الوصف واملطالب ا ل  .مل

هم  .12 تعاون ا متر ا ملوا ل نة سـ نظامت 2010سـيف  تحدةملمع سائر ا نظومة األمم ا ية ادلوية، وال سـامي  مل احلكو مل  جتدرو. م
تان من أن عددا اإلشارة إىل  تو سأةل، مهنا ا ناول هذه ا ية  يات جدول أعامل ا يتو ل مل من صص يت  عىل وجه 42 و30لت

ية . اخلصوص تعلق اب سائل  شأن  نظامت األخرى  بو دمع العمل اذلي تضطلع به ا تعاون مع الو مللكومشل ا ت م ب مل ي ل
يذ (رية الفك نفثل  ية الفكريةتم تاكر وا ية والا شأن الصحة العمو تني  ية وخطة العمل العا مللكالاسرتا بم ب ي مليج  ت

ية نظمة الصحة العا تني  تا ملا مل بع ية إىل ) ل ساهامت ا نوتقدمي ا ناخلتقمل تغري ا تعلقة  تحدة اإلطارية ا ية األمم ا ملاتفا ب مل مل  ق
)UNFCCC ( شأن20+ ومؤمتر مقة ريو تحضريية ملؤب، واملفاوضة  سارات، واألعامل ا ل ا تحدة مل  الرابعملمتر األمم ا

بدلان منوا بول يف مايو ) UN LDC (لاملعين بأقل ا يعقد يف إ ناذلي  ت2011سطسـ ية العامة لألمم ا مل، وا حدة مجلع
بو يف اإلرسا سامهة الو يشأن  م ية، فضالع يف ب ية لأل لفيق األهداف اإلمنا تعاون مع ئحتق بل ا شاف  ل عن ا سـ سـتك

نظامت ائرس شطهتا، والعىلمل ا بو وأ يذ برامج الو ن  ي ية تنف شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو منسـامي يف  ب لتي وذلكل . تنف
نة أبرمت بو يف  سـ الو ية 2010ي نا ية ا تحدة  نظمة األمم ا ع اتفاقات تعاون مع  لص من للتمل نظمة ) UNIDO(م مو

نووية ) FAO(األغذية والزراعة  بحوث ا نظمة األوروية  لوا لل ب ئت ،)CERN(مل ية يف تشارك  فتوما  لبفعا
ية  تجارة العا نظمة ا ية ادلوية، ويه  نظامت احلكو تحدة وا تظام واكالت األمم ا ملالاجامتعات اليت تعقدها اب ل ل مل مل من م
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)WTO ( ية نظمة الصحة العا ملو تاد) WHO(م يوسكو )UNCTAD (نكواألو نوا  والاحتاد )UNESCO (ل
تدى إدارة )ITU(ادلويل لالتصاالت  ية يف األمم و) IGF(اإلنرتنت من و تصادية والاجامت شؤون الا عإدارة ا قل

تحدة نك ادلويل ) UNDESA( ملا يذينيو) WB(لبوا ية الريعة و) CEB (لتنفجملس الرؤساء ا نة الربان فا جم للج
توى تعاون )HLCP( ملسـا سني ا ل، وذكل لضامن  تفادة من حت نظامت سـوالا تلفة دلى ا ملاخلربات املمكةل ا خمل
ية ية تقدمي ادلمع إىل. ل ادلوية األخرىماحلكو تجارة العا نظمة ا بو مع  ملومشل العمل اذلي اضطلعت به الو ل  مي

بدلان الا ياجات ا يمي ا ية  ية  ية ا ية، مبا فهيا حلقات العمل اإل ية واإل لجامتعات الو ت بعمل ن مي مي حن تق ملع قلط منوا األقل قل
ية ا ساعدة ا ية اخلاصة اب ياانت العا ملوقاعدة ا ن مل مل لتقب تجارة ل بو كذكل يف ). GTAD(لتعلقة اب يوشاركت الو

شات مع  قنا بحثم تدريب وا تحدة  لهد األمم ا لل مل تطوير برانمج ) UNITAR (مع لوالاحتاد ادلويل لالتصاالت 
تعاوية نلألشطة ا ل نة . ن سارات وب2010سـويف  ساهامت إىل  بو  م قدمت الو م ية دوية ي تلفة سواء حكو لرامج  مخم

تحدةأو ساهامتمل اتبعة لألمم ا تلفة، مهنا تقارير من م، كام قدمت  يع  خم لطلب تقارير عن موا مؤمتر القمة العاملي ض
متع املعلومات ية) WSIS (مبجاملعين  يا ألغراض ا نولو سخري العمل وا ية  نة ا منوا ت ن لتللج ج لتك ب واجمللس ) CSTD (ملع

تصادي والاجامتعي  تاد وا) ECOSOC(قالا ية واألو تجارة العا نظمة ا بو مل لل نك رشاكة اجلديدة من نك ادلويل وم لا
يا ية أفر يقأجل  تب ) NEPAD (تمن ية حلقوق اإلسانمكو سا تحدة ا ية األمم ا نمفو ل مل  ).HCHR (مض

تعلقة بدمع  .13 شطهتا ا ها عىل اإلنرتنت معلومات عن أ بو عىل مو رشت الو ية  ية لأل تعلق ابألهداف اإلمنا ملوفامي  ن ي ن ئ قعي لف
سامهوقدمت. حتقيق هذه األهداف ية ة إىل م كذكل  شأن األهداف اإلمنا تحدة  ية ملؤمتر مقة األمم ا تا ئالويقة ا ب مل خل مث

ية،  بو لفلأل بادرة الو يوقدمت مذكرة عن  برصم لشأن معايق ا تحدة اتسهم هب ب يق مل يف تقرير تعده األمم ا حتقعن 
ية يةئاألهداف اإلمنا  . ذلوي اإلعاقاتلف لأل

متع املدين كذكل يف ال .14 شاركة ا جملولقد تعززت  بو م ية (يعديد من اجامتعات الو تو صا نة ). 42ل  قررت 2010سـويف 
نح  بو  ميات ادلول األعضاء يف الو ي ية و8مراقب إىل صفة مجع نظامت دوية غري حكو م  ية غري 6لم نظامت و طن  م

ية شاركوا يف طائفة . محكو ية تزيد  نظامت غري احلكو ثيل ا يوفضال عن ذكل أخذت ادلعوات املقدمة إىل  مل لمم م
ية عريضة من شأن ا بو  تعلقة جبدول أعامل الو بو، وخاصة األشطة ا شطة الو من أ ب ي مل ن ي يةلتن  مواللقاءات اإلعال

بو، كام  شطة الو ياخلاصة بأ تعلق ن سائل  شأن  سات أخرى  ية يف اجامتعات نظمهتا مؤ بو بفعا تشاركت الو م ب س ل ي
سأةل بني طائفة عريضة من ية طرح هذه ا ية، ويه ترحب بأ ملجبدول أعامل ا مه متع املدين، مبا لتمن سات ا جمل مؤ س

بو شطة الو يداي يف أ شارك  سات عديدة مل  يفهيا مؤ ن تقل ت  .س

تابعة لطلب توهجت به ادلول األعضاء، قدمت ويقة  .15 ثو سة ) CDIP/5/4(م مخناول  تعلق مواطنتت ت مرونة 
نعقدة من  ية الفكرية ا ية وا ية اب نة ا سة  ملابلرباءات إىل ادلورة اخلا من ن للج مللكم لت ويف . 2010 أبريل 30  إىل26ملع

بت ادلول  بو األعضاء طلهذه ادلورة  شمل مواطن يمن الو ويف ادلورة . مرونة أخرىليمتديد هذا العمل 
نعقدة من  نة ا سادسة  ملا للج شة  األعضاء، وافقت ادلول2010 نومفرب 26 إىل 22ل نا ناء  ق أ برانمج العمل "مث

ية الفكرية شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكا ناقش مواطن املرونة ) CDIP/6/10ثالويقة " (بملق تعىل أن 
ية تا لا سائل : ل يذ اتفاق تربس؛ وا ية  تجارة العا نظمة ا بدلان األعضاء يف  ية املرتوكة  ملالفرتات الاتقا مل ل لل ل ين نف لتم

يارات ا يعة؛ وأنظمة الفحص املوضوعي؛ وا ية للحصول عىل براءة للمواد املوجود يف ا تعلقة ابأل ملا خل ب هل احة تلطمل
ية للبدلان العامتد أداة  تلقا ية الفكرية ا تب ا بة  ئمرا ل مللك مك سة لق نا ية  نا تاليف املامرسات ا يص  فعقود الرت للم مل فل خ

ثاين من الويقة ( ثاجلزء ا بعض . )CDIP/5/4ل بو أن تضطلع  نة كذكل إىل الو بت ا بويف ادلورة ذاهتا  ي للج طل
شاء صفحة عىل مو شطة تعممي املعلومات، مبا فهيا إ نأ تعلقة مبواطن ن توي عىل املوارد ا ياانت  ملها؛ وقاعدة  حت ب قع

ية  نا بدلان ا ها ا يود اليت توا تحديد ا ميي  توى اإل ماملرونة؛ ونظمي اجامتعات عىل ا هج للق ل ل سـ قلت بدلان ومل منوا يف األقل لا
توى الوطين ملسـيذ مواطن املرونة عىل ا  .تنف
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ية تعممي  بو األخعىل لتمنجدول أعامل ا ئات الو يمعل   رىهي

يات  .16 تو بادئ الواردة يف ا تابعة ا تلفة يف  بو ا ئات الو مترت  صا ل مل خمل ي مي ه  من جدول 44 و22 و21 و17 و15سـ
ية شأن ا بو  منأعامل الو ب ية . لتي ئات أو ا ئة من هذه ا سابقة للك  مجلعوهجزت ادلول األعضاء يف ادلورات ا ي ي هل له

شـهتا نا تعني  سائل اليت  قالعامة الربامج وا ي بدأ ا. ممل متر  موا يه سـ سري  بدأ األسايس اذلي  علياد يف أن يكون ا ت مل حل
سري املفاوضات بني ادلول األعضاء ناء  تلفة، وأ سري معل اللجان واألفرقة العامةل ا ناء  ياألمانة أ ث خمل ي تث  .ت

ية الطرق .17 تا لوتلخص الفقرات ا تلفة  اليتل بو ا ئات الو خملناولت هبا  ي ي يةهت ئات لتمن جدول أعامل ا هي، ومهنا يف مجةل 
 .ن وضع القواعد واملعايري واللجان واألفرقة العامةل األخرىجلا

ية بقانون الرباءات ) أ ( نة ادلامئة ا نا رشة عرضت عىلعدد من الواثئق اليت هجز : ملعللج ع ادلورتني الرابعة 
تني  رشة ا سة  للواخلا ع ناير ومن 29 إىل 25  من يف الفرتةعقداتم توبر 15 إىل 11ي   عىل 2010ك أ

توايل، فضال ية أجريت يف هاتني لا شأن ا بو  بارشة جبدول أعامل الو شات ذات عالقة  نا من عن  ب ي لتق م م
ية . ادلورتني تو تعلق اب صوفامي  ل ينيعىل وجه اخلصوص 22ي بعاد من املواد ج، دراسة خرباء خار ست عن الا

يدات عىل احلقوق  ناءات وا لتقياملؤهةل للحامية مبوجب براءة والا ا فريق أعده) SCP/15/3ثالويقة (سـتث
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا رشة  سة  يني وعرضت عىل ادلورة اخلا نمن اخلرباء األاكد للج ع م يا . ملعمي شـومتا

يات  تو صمع ا يا لأوية فضال عن ذكل دراسة أعدت األمانة 23 و22 و19ل نولو ج عن نقل ا ثالويقة (لتك
SCP/14/4(شأن هذا املوضوع يف د ية  شات موضو نا نة  ب، وأجرت ا ع ق رشة مللج عورتهيا الرابعة 

رشة سة  عواخلا  .ووافقت عىل مواصةل العمل عىل هذا املوضوع. م

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )ب( نة ادلامئة ا نا ية : ملعللج شاورات غري ر نة يف عقد  مترت ا مسا م للج سـ
نة ساعدة يف مداوالت ا يع األقالمي  للجشاركة من خرباء من  للم مج نة . مب شاور2010سـويف  ات م نظمت 

يف يويم  ناءات يف  يدات والا شأن ا ية  نتوحة غري ر ي ب جمس ثتق سـتمف شاورات 27 و26ل بهتا  م مايو، أ عق
سمعي  شأن حامية األداء ا ية  لتوحة غري ر ب مس برصي ومف ية يف ُوق.  مايو28 يوملا تنظميدمت ثالثة صكوك 

نة  رشين  ناء ادلورة ا يدات أ ناءات وا للججمال الا لع ث لتقي  SCCR/20/10 الواثئق(سـتث
توصل إىل معاهدة ). SCCR/20/12 وSCCR/20/11و نجز  للوربط العديد من الوفود العمل ا مل

ناءات  يدات والا سـتثمتةل عن ا لتقي يةبأهدافحم شات ويف . لتمن جدول أعامل ا نا نة يف ا مترت ا قوا مل للج سـ
برصية وغريمه سني نفاذ املكفوفني وذوي اإلعاقات ا ية إىل  ية الرا تدابري ا ليذ ا حت لعمل مل  من األشخاص تنف

ية حبق املؤلف نفات ا حملماملصابني بإعاقات يف القراءة إىل ا نصة أحصاب املصاحل من . ملص موتواصل معل 
نة  برصية يف  سـذوي اإلعاقات ا شورة يف أشاكل ميكن 2010ل نفات ا ن هبدف إجياد حلول إلاتحة ا ململص

نفاذ إلهيا  .لا

تجا )ج( نة بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لا ي يةملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا فرية والرسوم والامنذج ا ب ع واصلت : للص
نة العمل بطريقة  هاللجا ية وابلامتيش األعضاء هّجيو تو ية، وخاصة ا يات جدول أعامل ا ص مع تو ل من . 15لتص

نة  يع أنواع 2010سـويف  باب رفض  شأن أ ية  نة عىل ويقة مر ثال وافقت ا يل ا مج عىل  سـ ب جع ث للج مل سب
ثالعالمات ورشهتا كو ية ن ية ابجعيقة مر ست الر مسللغات ا باب : WIPO/Strad/INF/5ثالويقة (ل سـأ

يع أنواع العالمات نة عىل ). مجرفض  سق ذاته وافقت ا للجوعىل ا يةلن يغة الهنا ئإعداد ا ية ل لص جعويقة مر ث
رشها  ية وعىل  تصديق والعالمات امجلا يل عالمات ا تعلقة  ية ا ية واإلجرا نشأن اجلوانب ا ع ل سج مل ئ ن بتب تقل

تصديق : WIPO/Strad/INF/6ثويقة ال( يل عالمات ا تعلقة  ية ا ية واإلجرا لاجلوانب ا سج مل ئ بتن تقل
ية تني وأصدرهتام، فإهنا أعدت مجموعة من ). عوالعالمات امجلا نة عىل هاتني الو ثيقويف حني وافقت ا للج

تلفة،  ية ا توايت ا خملاملراجع تراعي  من لتسـ يف واملزااي،م تاك لووفقت كذكل بني ا تجت عن ويه أم ل نور 
باع يع ادلول األعضاء وأولوايهتا ووهجات نظر أحصاب املصاحل مسار حتضريي تا مج يراعي مصاحل 

متدةمبا فهيا اآلخرين،  ية ا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ملعا م ملم ل نة فضال عن . مل للجوأجرت ا
تعلق حبامية أسامء ذكل  يان  توازنة يف شلك ا توحة و يشاورات  بم م ها والاتفاع سـتمف بدلان من  نا تسجيلل
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نة، وقد عرضت . هبا كعالمات جتارية يع أعضاء ا تضافرة بني  يان مثرة هجود  للجواكن هذا الا مج م سـتب
تداول يخضع ملزيد من ا نة  رشين  لتاجئه عىل ادلورة الرابعة وا ل للج لع  .ن

ية وا )د( ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج يدية والفوللكورملعم جتري : لتقلملعارف ا
ية ادلوية نة احلكو لا نة مللج بو يف  ية العامة للو ندة إلهيا من جانب ا سـ يف إطار الوالية اجلديدة ا ي مجلع ملسـ

توصل إىل اتفاق عىل نص صك قانوين دويل واحد أو  "2009 نصوص هبدف ا ند إىل ا لمفاوضات  ل تست
يديثأكرث يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلية واملعارف ا ل تع لتقل ل ترب ". ل تعو

نة يف تلقى عىل عاتق  والية أثقلهذه الوالية يه  نجزه ا نة حىت اآلن، وشلك العمل اذلي  للجا ت ي للج
ية  تو يذ ا صإطار واليهتا اجلديدة تقدما همام حنو  ل ية18تنف وتكفل هذه الوالية . لتمن من جدول أعامل ا

شا نةنكذكل إ رس املفاوضات يف ا للجء أفرقة عامةل ما بني ادلورات  سمتو. لتي نة تا يادة من للج ا لقاب
شمول، يات فريدة لادلول األعضاء وابإلرشاك وا تحديد ل ودلهيا آ  طائفة عريضة مراعاةلتضمن عىل وجه ا

تصاد. من املصاحل واألولوايت ية الا بارشة اب نة  ها ا نا سائل اليت  قوتعلق ا م منش للج ت مل لتت ية ق ثقا فية وا ل
بدلان األقل منوا و ية وا نا بدلان ا بة إىل ا ية خاصة اب ية ويه ذات أ نولو لوا ل ل سـ ممه ج لنتك يةجامعاهتا ل  .حمللا

ية ابإلنفاذ )ه( شارية ا نة الا نا ت ملعللج ية :س تو ية ابإلنفاذ اب شارية ا نة الا ص لقد اسرتشدت ا ل ن ت ملعللج  من 45س
ية يف برانمج العمل اذلي وا سادسة لتمنجدول أعامل ا يه دلورهتا ا لفقت  سمرب 3 إىل 1من (عل ي د

تعراضعمل اليوشمل هذا ). 2010 يام اب سـا ياس ل لق بقة يف ادلراسات القامئة  لقيات ا ملط يد وقعلمهنج لتقل ا
نة  تصاد؛ عىل صوالقر ية ل وإجراء حبثقالا تلف أنواع اخملالفات وادلوافع النهتاك حقوق ا مللكتحديد  خم

بان تلفة؛ حلسـالفكرية، أخذا يف ا ية ا توايت ا ية و نولو تصادية وا ية والا تغريات الاجامت خمل ا من سـ ع لتمل م ج تك لق
سـهتدفةإجراء و تجاري بغية مدراسات  تصادي وا يس األثر الاجامتعي والا ية  يات  ل تطوير  يل قمهنج تق حتل

تالف مراحل ا ية وا تصادية والاجامت نوع الوقائع الا متعات، مع مراعاة  نة يف ا خيد والقر عق ت ص جملتقل لتمنية؛ لل
يل تح يام  لوا ب ية لق ية الاجامت نظور الرفا نة من  يارات األخرى ا بديةل وا تلفة والامنذج ا هود ا ع  ه خل ل مخمل ملمك للج

نة يد والقر تحديي ا تصدي  تصادية  صوالا تقل ل للل نة أبدت الوفود آراءها يف . ق سادسة  ناء ادلورة ا للجوأ ل ث
ي شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو نة يف  منسامهة ا ب ي للج لتم يل ريس ادلورة هذه اآلراء إىل . ةتنف ئو سـيح

نة  بو  يات العامة للو سـا ي  .2011لمجلع

تابع ملالفريق العامل  )و( شأن الرباءاتلا تعاون  بعاهدة ا تابع مل انقش الفريق العامل :ل شأن لا تعاون  بعاهدة ا ل
يف من  نعقدة يف  ثة ا ثا نالرباءات يف دورته ا مل ل كتب ادلويل مل دراسة أجراها ا2010ن يويو 18 إىل 14جل

شأن الرباءات"بعنوان  تعاون  سني معل نظام معاهدة ا برضورة  ل وقد ). PCT/WG/3/2ثالويقة " (حت
شأن الرباءات يف  تعاون  ية الربط بني تطوير معاهدة ا بناول اجلزء اخلامس من هذه ادلراسة  ل كيفت

بقة عيل املعاهدة ية ا يات جدول أعامل ا بل وتو نطا من ملص لت ي. ملسـتق اق حددت هذه ادلراسة لسـويف هذا ا
شلك خاص  ترب وجهية  تني ألف وجمي، اليت  ية، وخاصة من ا يات جدول أعامل ا برصاحة تو تع ئ من لفص لت

بة إىل األهداف العامة للمعاهدة، وال ية إىل  لنسـاب ساعدة ا يا وتقدمي ا نولو نسـامي دلمع نقل ا تقمل لل ج تك
ية نا بدلان ا ما ل ناد إىل هذه ادلراسة أيد الفريق . ل يات اليت تغطي تدابري ستوابال تو صالعامل مجموعة من ا ل

ية  تعاقدة واملاكتب الو تب ادلويل واملودعني وادلول ا بغي للك من ا نتلفة  مل طخم ملك ية (ين طنتهيا الو بصف
بات الرباءات) لوادلوية ية يف معاجلة  تخذها جلعل نظام املعاهدة أكرث فعا طلأن  ل يا ، وي نولو جدمع نقل ا لتك

ساعدة إىل  ية عىل حد سواءملوتقدمي ا نا بدلان ا ما ل يفا بإجراء مجموعة . ل تلكوأصدر الفريق العامل كذكل 
نفاذ إىل  سري ا ية، ويف  رش املعلومات ا يمي مدى جناح نظام املعاهدة يف  لمن ادلراسات  ي ن تن تق لل تق

ية نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا يا، ويف تقدمي ا نولو ما ج لتك ل ن تقمل يات اخل. لل تو شمل تكل ادلراسات ا صو ل اصة ست
شف كذكل إماكية  نبطريقة تعزيز أداء املعاهدة يف هذه اجملاالت، و بات للحصول عىل  اختاذستسـتك تيتر

متويل  ية  لأموال من خارج املزيا يةمرشوعات ن ساعدة ا نا ناقش الفريق العامل هذه ادلراسات يف . لتقمل سيو
 . 2011ندورته الرابعة يف يويو 
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ثاين  تمنيةلجدول أعامل امرشوعات  :لاجلزء ا

يا  .18 بالغ عددها لختو يات ا تو يذ ا ية يف  لتعزيز الفعا ص ل نة 45تنفل متدت ا ية، ا تداخل والازدوا ية وتاليف ا للج تو ل ل عص ج
نعقدة يف أبريل  ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية اب ملا من مللكن لت شاريع2009ملع ية قامئة عىل ا مل  نذ اعامتد هذه . مهنج مو

ية وافقت ادلول األعضاء عىل ما رشوعا 19 مجموعه ملهنجا ية25تناول تم  ية من جدول أعامل ا من تو وقد . لتص
رشوع  تمكل  ما ية"سـ شد املوارد ألغراض ا منمؤمتر  يا18 ال يزال، يف حني 2010يف نومفرب " لتح رشوعا  متبق   م

 .لتنفيذقيد ا

نة  .19 يذ ا2010سـوتواصل يف  مل  ية رشوعات تنف ساعدة ا سعة اخلاصة اب نا مل تقت يات (لل تو صا ) 10 و9 و8 و5 و2ل
نةاليت عرضت ثة  ثا للج عىل ادلورة ا ل ناولل نة الاضطالع هبا يف أبريل تت واليت  للج األشطة اليت قررت ا . 2008ن

ناير  يذ ا2010يوفضال عن ذكل اسـهتل يف  مل  نة يف رشوعات تنف ية اليت وافقت علهيا ا تا سة اجلديدة ا للجا ل ل مخل
ثة والرابعة ثا لدورتهيا ا  :ل

ية الفكرية واملكل العام بشأنمرشوع " )أ( تان (مللك ا تو يا  ؛)"20 و16صل

سةبشأن مرشوع " )ب( نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ يات ( مللك تو صا  ؛)"32 و23 و7ل

نفاذ إىل املعرفةبشأن مرشوع " )ج( ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك  مللك
يات ( تو صا  ؛)"27 و24 و19ل

تحداثمرشوع " )د( سـشأن ا تعلقة ابلرباءات ل أدوات ب ملنفاذ إىل املعلومات ا يات (ل تو صا  ؛)"31 و30 و19ل

يمي لألشطة بشأن مرشوع " )ه( ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا نتعزيز إطار الو معل بغ ن لتقي ل
ية يات ( ئاإلمنا تو صا  .)"41 و38 و33ل

نة يف ادلورة  .20 يذ اللجوقد قدم إىل ا سادسة تقرير مرحيل عن  ملا بالغ عددها رشوعات تنفل  14لاملذكورة أعاله وا
يذ ا). CDIP/6/2ثالويقة (مرشوعا  تقرير املرحيل األول عن  يمكل ا تقرير  ملوجاء هذا ا ل ل سعة رشوعات تنفل لتا

نة اذلي عرض تجدات طائفة عريضة من األ)CDIP/4/2ثالويقة (للج عىل ادلورة الرابعة  ن، وتضمن  شطة مسـ
يةمرشوعات املضطلع هبا يف إطار  ند . لتمنجدول أعامل ا بل حتت  ية يف ا تقارير املر تواصل عرض ا بو حل تقل ملسـي س

نوان  نه"بعدامئ  يغ  ته وا نا يذ و يمي ا ية و متدة يف جدول أعامل ا يات ا تو يع ا يذ  عرصد  بل شـ من ص ل تمج لق م نف تق تنف لت لت  ".ملع

سادسة للتناملذكورة آنفا واخلاضعة رشوعات ملوفضال عن ا .21 سة وا نة كذكل يف دورتهيا اخلا متدت ا ليذ، ا م للج ع ف
نعقدتني يف أبريل ونومفرب  سة 2010ملا توايل  مخ عىل ا  : جديدة أخرى ويهمرشوعات ل

بدلان األقل منوابشأن مرشوع " ) أ ( ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ل ل من  ململلك
تان ( تو يا  ؛)"10 و4صل

تعاملتكوين الكفاءات يف  بشأنمرشوع " )ب( ية سـا نولو ية املالمئة جملاالت  ية وا ج املعلومات ا تك لعلم لتقن
ية حمددة تحدايت إمنا ئحمددة حال  يات ( ل تو صا  ؛)"31 و30 و19ل

ية بشأن مرشوع " )ج( ية الفكرية وا لتمنا ية ومللك تصادية عالاجامت تان (قالا تو يا  ؛)"37 و35صل

ية بشأن مرشوع " )د( يامللكا نولو جالفكرية ونقل ا شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل يات( ل تو صا  25 و19 ل
 ؛)"28 و26و

ية الفكرية بشأن مرشوع " )ه( توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل ية (مل تو صا  ".)36ل



CDIP/7/2 

8  

يذ ا2010واسـهتل يف مايو  .22 مل  ثالثة األوىل رشوعات تنف نةا وافقت علهياليتلا سة، يف حني للج ا م يف ادلورة اخلا
ناير  يني 2011ياسـهتل يف  رشوعني ا يذ ا بق  تنف ملت سادسةام وافقت علهيالذلينمل نة يف ادلورة ا ل ا  .للج

توي .23 ثاين حيو ية اليت متت املوافقة علهيا ابإلضافة إىل وضع رشوعات مل وصف موجزعىل ل املرفق ا لتمنجدول أعامل ا
ها الر سـيذها وإجنازاهتا وتا ئين جئ ية . يةتنف تا لوتوحض الفقرات ا رشوع بعضال ها  م من اإلجنازات اليت  جدول أعامل حقق

ية  .لتمنا

ية  ) أ ( تو يذ ا رشوع  تمكل  صا ل م ياانت "بشأن 5تنفسـ ية الفكريةل بقاعدة  ية يف جمال ا مللكساعدة ا ن  لتقلم
)IP-TAD) "(DA_05_01 .( يذ يف الوقت الراهن هد مرحةل ما بعد ا نفو تش تعزيمزيدالت ز ل من ا

بو، وال ية للو ياجات ادلا نظام ليك يليب الا مية  ياملضاف ا خل ت حلل شطة  لق تعلق بأ يل معلومات  نسـامي  ت حتم
ناء املراحل املزمعة ورصد هذه األشطة  ية أ ساعدة ا نا ث ن ناءلتقمل ميد إدارة ثأ يذها، األمر اذلي  سـ دورة  تنف

يذها ها و يط برامج  ناء مرحليت  مية أ بو مبعلومات  نفالو تمعل ختط ث  .قي

رشوعاسـهتلو )ب( تخصصة " م  نفاذ إىل املعلومات ا ملبرانمج ا نة  )DA_08_01" ( الرباءاتبشأنل سـيف 
بلغ . 2010 يح هذا الربانمج ملا  يو ية و بدلا 115يت نا بدلان ا ممن ا ل نفاذ إىل خدمات ل بدلان األقل منوا ا لا ل

ياانت الرباءات  همةبقاعدة   Minesoft وLexisNexis وDialogدي املعلومات ّ من خالل مورملا
ية بدلان 107وال تزال . WIPS وThomson Reuters وQuestelو نا بدلان ا ممن ا ل بدلان و ل لا

تاكر اذلي  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا يد من برانمج ا باألقل منوا  من لتل نة ِّنفذ تسـتف  2009سـيف 
تعاون مع  باكت من مراكز دمع ا. نرش كربىر اد 12لاب ئت كذكل ست  تكوأ لش تاكرشـن يا والا بنولو ، ج

نة  يا 2010سـونظمت يف  رشية وآ يا وبعض بدلان أورواب ا يا وآ ية ألفر سـ ثالثة مؤمترات إ ل سـ قمي يق قل
بادل أفضل لتعزيزالوسطى،  شلك فعال وتعزيز  يا والاتفاع هبا  نولو ياانت ا نفاذ إىل قواعد  ت ا ل ب ن ب جل لتك

نولو جماللمامرسات يفل  .جيالتك تقدمي خدمات املعلومات اخلاصة اب

تقطب )ج( ية سـوا رشوع جدول أعامل ا من  ية جديدة  "بشأنلتم يات و شاء أاكد نإ مي " مللكية الفكريةيف جمال اطن
)DA_10_01 (برياهامتم بو بقدر  ك ادلول األعضاء يف الو سمرب . ي  2010يويف الفرتة من مايو إىل د

ياته شاء أاكد بو عىل إ ساعدة من الو رش بدلا ا ميطلب أحد  ن ي مل ية يفع وذلكل . مللكية الفكرية جمال اطن الو
تخصصني  شاريني  سة خرباء ا مطلب من  ت يذ اتقدمي سمخ ساعدة عىل  ملا وأرسلت . الفرديةرشوعات تنفمل

ية بدلان، وتزمع أربعة بدلان  رشوع اآلن مبرحةل دراسة اجلدوى يف مثا تقيص احلقائق، ومير ا ثات  نبع  مل ل بع سـ
بدء يف  نة رحةل يف الفصل األول مهذه امللأخرى ا  .2011سـن 

رشوع  )د( رشوع يف إطار  موأعدت ورقة  سات "م يا لفائدة املؤ نولو تاكر ونقل ا سية دمع الا جب تك لن ب
ية يان وهام). DA_10_03 ("طنالو بريان خار تعرض هذه الورقة  جوقد ا خ ية : سـ منظمة غري حكو م

شاري حكويم بري ا ستو نارص الرضورية ا. خ بريان الويقة وحددا بعض ا لعونقح هذان ا ث ليت أدرجت خل
رشوع تكامل ورقة ا ملال رشت . سـ ية  نومكرحةل اث بو عىل 55من ورقة الهذه ن ي صفحة عىل موقع الو

يقات من ادلول األعضاء رشوع تطوير. تعلاإلنرتنت للحصول عىل  نة من ا ملوتضمن املرحةل الرا ه  أول ت
توايهتا وأدواهتامبديئمنوذج  ية اليت حددت ابلفعل بعض  حم للواهجة الر  .مق

رشوع  )ه( ياس يف إطار  موطورت مجموعة من أدوات ا تخدمني يف جمال "لق سات وا سـتعزيز قدرات املؤ ملس
ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل ية الفكرية عىل لك من ا قلا قل لصع ساعدة )DA_10_05" (مللك مل 

يمي وضع  ية الفكرية عىل  ية يف جمال ا يات و شاركني يف رمس اسرتا سؤولني ا نظما تق مللك ن يج مل طمل ية ت طنهم الو
ية الفكرية نة يف جمال ا ياجات ا يمي الا ية و مللكية الفكرية وحتديد األهداف الاسرتا تق يللملك ت ملعيج . حت

نغويا ومودلوفا ية و هورية ادلو بت مهنا يف ا ية وا بار هذه ا لوجيري يف الوقت الراهن ا ملهنج مت يك مجل نث ت يخ . مل
بدلان ا باعات األوية الواردة من هذه ا لوقد أدت الا ل رشوع وأدواته نط ية ا يح  مللرائدة إىل  مهنج تنق
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يا . وتعزيزها تعدل يف ثالثة بدلان أخرى ويه مايل وتزنا نة أيضا و ية ا ترب هذه ا نو سـ سـ ملهنج حملتخ سـ
نة   .2011سـواجلزائر يف 

نرص  )و( ميي"عويف إطار  يدين اإل ية الفكرية عىل ا سات ا قلتعزيز مؤ لصع ميي عن طريق  ومللكس قلدون اإل
ساعد يةملتقدمي ا يات تعاون دون إ شاء آ مية عىل إ ل رشوع يف" قلن سات "م  ستعزيز قدرات املؤ

ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا قلوا قل لصع مللكسـ " مل
)DA_10_05( بو الوزاري متد اجامتع الو ي، ا نة غرانطةاذلي ع شاء يعقد يف مد ن قرارين يدعامن إ
ميي لل "1" يدية "2"، الاكرييبمنطقة رباءات يف قلنظام إ   هذين اعامتدوأعقب. لتقلوإطار محلاية املعارف ا

ية يف عقد  ينالقرار شاورات الو نسةل من ا مل يةمجيع ادلول األعضاءطسل  هبدف مجع يب يف امجلاعة الاكر
ية ورجال األعامل  مييقات من األوساط القانوية واألاكد ن شاء عنتعل  وتقدمي ،اءاتقلميي للرباإلنظام لان إ

شرتك إىل  تصاديةمموقف  تجارية والا ية ا قجملس ا ل نة لتمن سق ذاته عقدت . 2011سـ يف  لنوعىل ا
نة  يدية يف  شأن حامية املعارف ا شاورات وحلقات معل  سـسةل  تقل ب م ها إعداد 2010لسل ل، وقد تقرر خال

ي ياغة إطار حامية املعارف ا سأةل تكون أساسا  ياسات عن هذه ا تقلويقة  لص مل سـ دية يف هذا اإلقلمي يف لث
 .2011سـنة 

توسطة  )ز( رشاكت الصغرية وا ية الفكرية وا نرص ا ملويف إطار  ل رشوع يفمللكع سات "م  ستعزيز قدرات املؤ
ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا قلوا قل لصع مللكسـ " مل

)DA_10_05(يا يمي ا حت، طورت مجموعة من األدوات  توسطة تقل رشاكت الصغرية وا ملجات ا ل
يارات  ية الفكرية ويف حتديد ا نظام ا شلك فعال  تحدايت املطروحة أماهما يف الاتفاع  خلوا ب ب ن مللكل

ياجات ية هذه الا ياسة العامة  تجاابت ا ية وا تالاسرتا ب سـ سـ حيج تل ل بار . لت ختوجيري يف الوقت الراهن ا
بار يف تمكل هذا الا ية، ويف بعض احلاالت ا تا سـ ند واألردن وبوندا خملهنج تة بدلان يه الربازيل وا ل  ه لسـ

يا يا وتزنا نوب أفر نو يق نظمي . ج بو يف  تويف الوقت ذاته جنحت الو لتدريب املدربني تدوم لك مهنا  برامجي
ية الفكريةاإلدارة الفعاةل أل يف جمالمخسة أايم  توسطة يف العديد من   يفمللكصول ا رشاكت الصغرية وا ملا ل
بدلان تعزيز لوا. لهذه ا ثف هو تكوين الكفاءات دلى املدربني  تدرييب ا لهدف من هذا الربانمج ا ملكل

رشاك ية الفكرية بني ا لالقدرات عىل إدارة ا توسطة يف بدلاهنامللك تدريبونظمت برامج . ملت الصغرية وا  لا
يف و سه مع  ياملذكورة يف اآلن  ية الفكر/تكنف شورات ا سةل  شورات من  مللكأو ترمجة أربعة  ن سل من ية يف م

رشاكت  ية الفكريةلخدمة ا تصوري حول ا يف أداة العرض ا مللكو ل ة  ويه أدا– )IP Panorama (تكي
ية الفكرية ميتعل تعددة الوسائط يف جمال إدارة ا مللك  ية–م با ية واإل تني الفر ن اب سـ سـ  .نللغ

رشوع  )ح( ية الفكرية واملكل العام"مويف إطار  ية عن ح" مللكا بري خاريج دراسة  تقيميأعد  ق املؤلف خ
شة ) DA_16_20_01(واحلقوق اجملاورة واملكل العام  نا ناء  ها أ قوعر مث ية مرشوعات ض تقارير املر حلا ل

نة سادسة  للجيف ادلورة ا شاري ُوح. ل بري ا ستدد أيضا  يني ئرييسخ تري عدد من املراسلني اإل قلمي وا خ
يل مقارن يقو رشوع لإلشارات من خالل  متكل غري ا حتلإلعداد دراسة عن ا مل م عىل احلقائق لقوانني ل

تجارية  ييل من ادلول األعضاءلالعالمات ا تلفة بإجراء . متثيف عدد  يون من قارات  خمولكف خرباء خار ج ُ
نة رباءات واملكل العام، وقد اسـهتل هؤالء اخلرباءدراسة عن ال  .2010سـ إعداد هذه ادلراسة يف 

ياق  )ط( ية الف"سـويف  ية حول ا مللكرشوع جدول أعامل ا من سةلتم نا ياسة ا فكرية و مل " سـ
)DA_07_23_32_01 (يف سة يف  نا ياسة ا ية الفكرية و ننظمت ندواتن حول ا ف مل جسـ . مللك

سة نا يد الوطين وواكالت ا ية الفكرية عىل ا تمكلت دراسة عن العالقة بني ا فوا مل لصع تاح ،مللكسـ هذه ست و
 .يقربالدلول األعضاء ادلراسة 

رشوع  )ي( ياق  مويف  تحداث"سـ نفسـا تعلقة ابلرباءاتلل أدوات  " ملاذ إىل املعلومات ا
)DA_19_30_01 (يف تخصصة  الرباءات واقععن تقارير مخسة  بإعداد تلكصدر  عن ميف جماالت 

ـي ابلطاقة ا Ritonavirو Atanavizerوعقاري اللقاحات  لوا يةلطه تربيد ابلطاقة ا سـية وا ل شمسـ ، لشم
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تقارير اآلن تكامل هذه ا لوجيري ا تعلمي ومت الاتفاق كذكل عىل. سـ يل ا ية العامة إلعداد د ل الاسرتا ل تيج
ية العامة  .تيجاإللكرتوين وقد هجزت هذه الاسرتا

رشوعات اإلدارة  )ك( تاجئ يف إطار  ية يف جمال اإلدارة القامئة عىل ا سع حلقات معل قطا موعقدت كذكل  ن ع لت
تاجئ  تاجئ يف ويقة ) DA_33_38_41_01(لنالقامئة عىل ا سني أطر ا ثتركز عىل  ن ية لحت نالربانمج واملزيا

ية2013-2012للفرتة  يات جدول أعامل ا من، وتعزيز دمج تو رشوعاته لتص ومعم عىل ادلول األعضاء . مو
بو يف يويو  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  تصاصات املراجعة اخلار لرشوع ا ي ن للم لتقم ج نورشت بعد . 2010خ

تصاصات  يقات الواردة ماملعدةلخذكل الا تضمن ا تعل اليت  بو عىل لت ين ادلول األعضاء عىل موقع الو
رشوع برمز هذا اإلنرتنت يف إطار  ية. CDIP/4/8/Rev/TORملا  .جوجتري اآلن هذه املراجعة اخلار

رشوع رشوعات ملوابإلضافة إىل ا .24 سخة معدةل من  نة يف  ية  نظر ادلورة احلا متدة املذكورة أعاله  ما ن للج ل ست ملع
تو( "ماالرباءات واملكل الع" لناول ا نة، وتأخذ بعني ) 20 و16صيتني تت سادسة  ناء ادلورة ا شت أ للجنو ل ث ق

يقات الوفود بار  تعلالا رشوع جديد حول . عت نة يف هذه ادلورة كذكل يف  نظر ا مو للج ية الفكرية وجهرة"ست  مللكا
ية " (األدمغة تو صناول ا ل نة ) 39يت سة  شة اليت عرضت عىل ادلورة اخلا نا بار ورقة ا للجيأخذ بعني الا م ق مل عت

يقات اليت وردت من الوفود عىل هذه الورقةو بريا لونظرا ألن ادلو. لتعلا بو ال تزال هتمت اهامتما  ك األعضاء يف الو ي
هورية مرص  رشوع مقدم من  نة كذكل يف اقرتاح  نة يف ادلورة الرا نظر ا ية،  مجسار جدول أعامل ا مت ه للج من فسمب لت

تعاون  لالعرية حول تعزيز ا بب ية وا نا بدلان ا لبني ا ل يةدلان األقل منوا مل ية الفكرية وا لتمنيف جمال ا  .مللك

ية  .25 لوبلغ املوارد املا يذ ّاملقدرة وت بالغ عددها مرشوعات لتنفاملكرسة  متدة وا ية ا لجدول أعامل ا ملعمن رشوعا 19لت م 
 .ي فرنك سورسي21 921 000

ثالث بلحملة عن :لاجلزء ا ملسـتق ا
 

يذ جدول أ .26 تقدم إىل جمالني عامني تنفلقد حتقق تقدم ملموس حىت اآلن يف  سـمي هذا ا ية، وميكن  لعامل ا تق لتمن
ها  ية و يات مؤ شاء آ تعلق اجملال األول بإ تكييفللعمل،  سـ ل ن ية تعممي  تعزيز لتيسريسي معل عىل لتمنجدول أعامل ا

نظمة ية للفرتة . ملا نا بإعداد الربانمج واملزيا يا تواصل هذا العمل مع  نو م ق  ومع ،وما يلهيا من فرتات 2013-2012سي
نظمة تاجئ يف ا ية إطار اإلدارة القامئة عىل ا ملنا إىل تعزيز فعا ن ل لي  .سع

ية من خالل  .27 يات جدول أعامل ا يذ تو ثاين  تعلق اجملال ا منو ص ل لتي تظمة تضطلع هبا مرشوعات بتنف شطة  ننة وأ ن مي مع
يات جدول أعام بادئ الواردة يف تو شلك اكمل اب نري يف ذكل  تلفة و بو ا صبرامج الو مل ب خمل يةتسـتي تمكل . لتمنل ا سيسـو

نة رشوعات ملهذه اعدد من  ها 2012سـيف  تا هم  جئ، و نس نظمة يف ست تضطلع هبا ا شطة اليت  مليف األ سـ ن
نظمة، يف حني ميكن  تظمة  تجرى يف إطار األشطة ا تابعة  شطة ا بل، إذ إن بعض أ ملا للم ن ن سـ مل ملن رشوعات ملسـتق

يذ  تطلب  تنفأخرى أن  تواصل األمانة، . متابعةمرشوعات ت سري سـو ية،  يق جدول أعامل ا بة  يوخاصة  من سـ تشع لت تن
يات  تو متر  يذ ا تعلق اب ئات األخرى فامي  ية الفكرية ويف ا ية وا ية اب نة ا شات يف ا نا صا ل ي ي من ن للج ق ملسـمل نفت لتمللك هل لملع

ية  .لتمنجدول أعامل ا

بو من  .28 متكن ادلول األعضاء يف الو يوليك  تفادةت ية، سـالا يذ جدول أعامل ا لتمن من  بو ال تزالتنف بدلان تساعد ي الو لا
ية  ية  يات الو بة، وساعدها عىل وجه اخلصوص يف رمس الاسرتا نا ياسات  للملكعىل رمس خطط و نم يج ت سـ طسـ ت

ثالث  يجي ا هدف الاسرتا لالفكرية يف إطار ا ت ية–ل يل ا ية الفكرية يف  يل الاتفاع اب من  ن لته ب سمللك بو . تس يوحتث الو
ية الأن تدرجادلول األعضاء فهيا عىل  ية، وأن مللك ا ية الو شأن ا ياساهتا العامة  نفكرية إدراجا اكمال يف  من ب طسـ لت

ية وغريهمرشوعات طائفة من تسـتفيد يف ذكل  ها التمنجدول أعامل ا ناسب أهدا بو اليت  شطة الو ف من أ ت ي ن
ية  .ئاإلمنا

ئا .29 بو، وخاصة ا ئات الو شات بني ادلول األعضاء يف سائر  نا سري ا نظمة كذكل  تواصل ا يو ي ي ق مل ي مل هسـ له ت اليت ت
ية إدراجا اكمال يف العمل اذلي  بادئ جدول أعامل ا بل إلدراج  لتمنناول وضع القواعد واملعايري يف ا م تق ملسـت ت
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بل بو يف ا ملسـتقتضطلع به الو ي ية . سـ ية والقا شفا ياد وا بادئ ا ساعي  نظمة يف هذه ا سرتشد ا بلو ل حل مب مل مل فت س
تاجئ للمساءةل  ثقافة موهجة حنو ا تحىل  نو لب يةست يجي للت عومرا تقومي الاسرتا نظمة  تية وتامتىش مع برانمج ا لل مل من

توسط ية لألجل ا ملوخطهتا الاسرتا  .تيج

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق األول
سمرب  ية يف هناية د يات جدول أعامل ا يذ تو يوضع  من لتص  2010تنف

 
ية تقارير املر حلا ل

يةاملواثئق ال  جعر
يذ  لتنفوضع ا

نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل
 

ية تو صا ل
  

 ؛ CDIP/3/5تانثيقالو
 CDIP/6/3و

تان   ؛CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/2و

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

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

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

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

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

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

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

 .بدل بلك خاصة تقيميها

1. 

تان  ؛ CDIP/4/2ثيقالو
 CDIP/6/2و
 

؛ CDIP/1/3الواثئق 
 CDIP2/2؛ وCDIP/2/INF/2و

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

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

ية للفرتة ث ويقةيفرشوعات ملا  .2011-2010ن الربانمج واملزيا

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

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

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

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

مترار  لمتويل كربى لأوية إعطاء يف سـالا
يا يف ناألشطة  داخل من املوارد بفضل يقأفر

 جماالت، بعدة للهنوض يةناملزيا خارج ومن
تجاري القانوين نالاتفاع مهنا  لوا

تصادي ية قوالا بدلان يف الفكرية مللكاب  لا
 .املذكورة

2. 

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و
 

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/3و

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

 
ية املانمج وربثويقة العىل بناء و  اليت 2010/2011للفرتة نزيا

متدهت بلغ إجاميل املوارد اخملصصة اعا بو،  ية العامة للو ي ا ي مجلع

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

 )CDIP/2/4ثالويقة  (

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

يد مع للتمنية املوهجة تأ كا ية إدراج عىل ل  مللكا
توايتخمتلف يف الفكرية يةملسـا لتعلميا

3. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ية  ئلألشطة اإلمنا بزايدة (يفرنك سورسي مليون  118.5ن
سابقسـنتنيلافرتة مقارنة ابألرقام الواردة يف % 0.9نسبهتا  ، ةل ا

 ).23الصفحة 
 

ي بلغ ختصوفضال عن ذكل متت املوافقة عىل   ماليني 6.1مص 
ية العادية يف الفرتة  نفرنك سورسي من املزيا  2011-2010ي

يةمرشوعات لتنفيذ  توبلغ املوارد اخملصصة . لتمنجدول أعامل ا
ياطي  رشوعاتلتنفيذ حتمن الا  ماليني فرنك 7.2 ملهذه ا

 .يسورسي
 

نوقد أدى هذا إىل ارتفاع جحم املوارد اخملصصة لألشطة اليت 
 .لتمنيةحنو امللكية الفكرية املوهجة بثقافة اتهنض 

 
بة إل توايت لنسـأما اب تلف ا ية الفكرية يف  سـدراج ا ملخم مللك

ية شطة ف ،مياألاكد يذ طائفة عريضة من الربامج واأل نيجري  تنف
هذا الغرض،  يصا  لاملعدة  بوسـامي والخص ية الو ي يف إطار أاكد . مي

تان يف هذا اجملال هام  بادراتن ا هموا يا"ململ ت اجلديدة يف مياألاكد
ية الفكرية رشوع " (مللكجمال ا  الوارد يف DA_10_01ملا

ية يف ) CDIP/3/INF/2ثالويقة  لتمنودمج جدول أعامل ا
تفع هبا العديد من  تعلمي عن بعد اليت  بو  ينبرامج الو لل ي

ية سات األاكد مياملؤ  .س

هور اهامتم وحفز ية مجلا  .الفكرية مللكاب

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

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

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

ية الفكرية و" تجات توسـمي مللكا بدلان األعامل تطوير لملنا ليف ا
ية  نا ما بدلان ول رشوع (."منوااألقل لا  DA_04_10_01ملا

 )CDIP/5/5ثالوارد يف الويقة 
 
يذ يسو توسطة يف اتنفهم  رشاكت الصغرية وا ملنرص ا ملرشوع لع

DA_10_05ية تو يذ هذه ا ص كذكل يف  ل  .تنف

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

، CDIP/2/4 تانثيقالو (
 )CDIP/5/5و

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

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

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

4. 



CDIP/7/2 

Annex I 

3  

ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ية يف اهميسو ناعات اإلبدا نرص ا يذ  ع  لص ع ملرشوع تنف
DA_10_04ية تو يذ هذه ا ص كذكل يف  ل  .تنف

 
بو  ية تي اسرتالتطويريإطار معل الو تاكر يف جمال ا مللكيات لال ب ج

 الفكرية
بدلان عىل  يع ا ساعد  رشوعا إلشاء إطار  بو  لاسـهتلت الو مج ي ن مي

ية الفكرية  تاكر يف جمال ا ية لال يات و مللكتطوير اسرتا ب ن طيج ت
ها،  ية وتد ياجاهتا وأولوايهتا يف جمال ا بارشة اب معتصل  منم ت لتت ح

نة تصادية ا تطلعات الا يوتراعي الظروف وا ملعل هذا اإلطار و. ق
يات يف جمال  تصممي الاسرتا يوفر أساسا تصوراي  يجاذلي  ل تسـ

رشوع  ية الفكرية يربط ارباطا ويقا اب ملا ث ت ت  DA_10_05مللك
سارات رائدة  بت مهنا  ية،  ية  ماذلي يريم إىل تطوير  ت معل ثمهنج ت

ية تخدم مجموعة من األدوات ا تارة و لعمليف بدلان  سـ . تخم
يطور هذا اإلطار عىل يد أفرق ة عامةل من مجموعة من سـو

ية من اخلرباء  تصاد ابرزين يف جمال ا منتألف من خرباء ا لتت ق
ية الفكرية  مللكشـىت أرجاء العامل، ومن خرباء يف جمال ا

يادين  تحدة، يعملون يف  نظامت األمم ا شارين من  مو ملم مست
ناعة والصحة والزراعة  تعلمي وا ثقافة وا ئة وا تجارة وا لصا ل ل ب يل ل

نول يالتكوالعلوم وا ناجت عن ذكل مع . جو تاح اإلطار ا لو يس
تقدم  بو، و ية لدلول األعضاء يف الو ية واألدوات ا سـا ي لعمل ملهنج

ية  يات و بدلان عىل تطوير اسرتا ساعد ا بو خدماهتا  نالو يج ل ت طي ت ل
ية الفكرية إذا طلب مهنا ذكل رشوع . مللكيف جمال ا ملوهذا ا

نذ بداية يذ  ميد ا نف نةلتق  .2011 سـ 
تان  ؛ CDIP/4/2ثيقالو

 CDIP/6/2و
 

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/2و
 

نذ بداية يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص نةل تصدى ،2009 سـ  لها ي و
ية  لتمنرشوع جدول أعامل ا ياانت " بشأنم لقاعدة  لمساعدة ب

ية الفكرية  ية يف جمال ا مللكا رشوع )" (IP-TAD(لتقن ملا
DA_05_01ثد يف الويقة  الوارCDIP/3/INF/2 تاح مل وا
تايل  )>en/tad/int.wipo.www://http/<: لعىل الوقع ا

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

 )CDIP/3/INF/2و
 

بو عىل  حول عامة معلومات تنرش أن يالو
شطة لك س نأ ية اعدةملا ها عىل لتقنا  قعمو

 من بطلب تقدم، أن وعلهيا اإللكرتوين
يل األعضاء، ادلول شطة عن صتفا  حمددة نأ
 أو) األعضاء ادلول( العضو ادلوةل مبوافقة
هات يدة األخرى جلا شاط من ملسـتفا  .لنا

5. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/3و

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

 
تصاصاته  بو األخاليق وحددت ا تب الو شئ  خوقد أ يمك ن

شغل بوضوح،  يات وهو  سؤول عن األخال يوعني موظف  قم
 منصبه اآلن؛

 
يال  يق ادلاخيل والرقابة د تد بة ا يقات  سم ا لوأصدر  ل شع قق بتحق ل

يق وج ساق أعامل ا ساعدة عىل ضامن ا تحقيق  لتحق تلل ودهتا، للم
يق  تد ثاق ا يق وتعديالت  ياسة عامة  رشوع  قوأعد  لتحق ي ملسـ لل م

شاور فهيا ادلول األعضاء هبدف تعزيز قاعدة  لتتادلاخيل 
بو يقات يف الو يا  .لتحق

 
شاريني اليت عرضت عىل ادلورة  ستوحدثت قامئة اخلرباء الا

رشوع  نة وأدرجت يف  ثة  ثا ما للج ل ياانت "ل لمساعدة لبقاعدة 
ية يف جمال ية الفكريةلتقنا -IP-TAD) "(DA-05 (مللك ا

تايلهذه و). 01 شورة عىل املوقع ا لالقامئة  : من
>/en/roc/int.wipo.www://http<. 

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

 )CDIP/2/4 ثالويقة(
 

نفذ جزءا من  توالويقة اليت  ث
ية تو صا  CDIP/3/2ثويقة ال: ل

شاريني(  )ستقامئة اخلرباء الا

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

ساءةل بإيالء  ية  ياد والقا للميف الزتام ا بل حل
نة القامئة  ية خاصة ملدونة أخالق ا هأ ملمه

نب ما قد حيدث من تضارب يف  جتو
تعني عىل . املصاحل بو إعداد الحئة يو يالو

شاريني دلهيا يف جمال  ستابخلرباء الا
تعريف هبم دلى ادلول  ية وا ساعدة ا لا ن لتقمل

 .األعضاء

6. 

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

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

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

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

CDIP/4/4/REV.( 
 

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

تان  (   CDIP/2/4ثيقالو
 )CDIP/4/4و

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

ساعدة ية ملاب  فهم لتحقيق مهنا، بطلب لتقنا
تالمس ألوجه أفضل ية حقوق بني لا  مللكا
ياسات الفكرية سة سـو نا فا  .مل

7. 

تان  ؛ CDIP/4/2ثيقالو
 CDIP/6/2و

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

نذ بداية  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص تصدى . 2009سـنة ل لها يو
نون  ية ا ملعرشوع جدول أعامل ا لتمن ياانت "م نفاذ إىل قواعد ا با لل

ها تخصصة ود معا رشوع ( "مل  الوارد يف DA_08_01ملا
 .)CDIP/3/INF/2ثالويقة 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
تان( طةنعىل األش  ثيقالو

CDIP/2/4 
 )CDIP/3/INF/2و

بة بو لمطا  معاهد مع اتفاقات بوضع يالو
بحث رشاكت لا  مساعدة هبدف اخلاصة لوا
ية املاكتب بدلان يف طنالو ية لا نا ما  سـامي وال ل
بدلان منظامهتاعنفضالمنوا، األقل لا

8. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ية  ية ودون قلمياإل ية قلمياإل ية ملعنا  مللكاب
نفاذ عىل الفكرية،  بياانت واعدق إىل لا

بحث ألغراض متخصصة  .الرباءات يف لا
تان  ؛ CDIP/4/2ثيقالو

 CDIP/6/2و
تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو

 CDIP/2/2و
ية  تو صا يذ قيد ل تصدى . 2009سـنة منذ بداية لتنفا لها يو

نون  رشوع ا ملعا ياانت "مل ية ملطابقةبقاعدة  ياجات اإلمنا ئ الا حت
ية الفكرية رشوع ملا" ()IP-DMD (مللكيف جمال ا

DA_09_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/3/INF/2(. 
 

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

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

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

ية هوة ردم إىل موالرا ية لا  .مقالر

9. 

تان  ؛ CDIP/4/2ثيقالو
 CDIP/6/2و

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

ية  تو صا يذ قيد ل سـتة لها  ىتصدت و،2009سـنة منذ بداية لتنفا
يةمرشوعات من جد  :  ويهلتمنول أعامل ا

 
ية إل"مرشوع رائد  .1 يات و نشاء أاكد مي طن

رشوع " (مللكية الفكريةيف جمال اجديدة  ملا
DA_10_01 ث الوارد يف الويقة

CDIP/3/INF/2.( 
ية الفكرية .2 سات ا رشوع ملؤ مللكو س يةم : ك اذل

تجارية " تخدام املكوانت واحللول ا لا سـ
تحديث ا يفة  با لل ية ملك ية  للملكية ا لتحتن

ية الفكرية  سات ا تابعة ملؤ مللكالفكرية ا س ل
ية ية واإل ميالو قلن رشوع (" ط ملا
DA_10_02 ث الوارد يف الويقة

CDIP/3/INF/2.( 
تاكر ونقل "مرشوع و .3 بية دمع الا نب

يا  نولو جا يةلفائدةلتك سات الو ن املؤ " طس
رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_10_03ملا

CDIP/3/INF/2(. 
رشوع .4 ية " مو سات احلكو متعزيز قدرة املؤ س

ية الفكرية  يني اب مللكوأحصاب املصلحة ا ملعن

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

 )CDIP/3/INF/2و
 

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

سات ية سمؤ ية أكرث الفكرية مللكا  لفعا
ية حامية بني عادل بتوازن والهنوض  مللكا
 .العامة واملصلحة الفكرية

10. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ناعات  يد الوطين إلدارة ا لصعىل ا لصع
سني  ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و حتاإلبدا ع

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

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

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

ميي  يد الوطين ودون اإل قللك من ا لصع
ميي رشوع ( "قلواإل  الوارد DA_10_05ملا

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

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

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

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

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

 
بو، مبا فهيا الربامج يتصدىو ية العديد من برامج الو تو هذه ا ي  ص ل ل
بارش ، و30 و18 و14 و9 و3 و1 مشلك غري  عدد من ب

ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا تني تصدىتاليت  م تو ي   8صلل
 .10و
 

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

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

يد عىل والاخرتاع  تطوير ودمع احمليل لصعا
بىن ية لا ية لتحتا  العلوم جمال يف طنالو

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

11. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و

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

 
يات دجمو ية يف صت تو لربانمج اثويقة لتمنجدول أعامل ا

ية  يذ. 2011-2010 للفرتةنواملزيا رشوع تنفوجيري  مل ا
DA_33_38_41_01  رشوع وهو تعزيز من أجل م 

ية ا ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا معلإطار الو بغ ن  لرصدلي
ية يمي لألشطة اإلمنا ئوا ن ثالوارد يف الويقة  (لتق

CDIP/4/8/Rev(.  وقد تضمن تقرير أداء الربانمج للمرة
يذ جدول أعامل عن لك برانمج يفاألوىل جزءا خمصصا  تنف 

تقرير أداء الربانمج تقريرا عن  ية، كام تضمن املرفق األول  لا لتمن
ية لفرتة  شطة ا تعلقة بأ ية ا نفقات ا منا ن مل لفعل تنيلتل  .لسـنا

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

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

ية، هاً وفقا لتقنوا تصا صال  .خ

12. 

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و
 

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

 
بو يفو نةيقدمت الو ية إىل 2010 سـ  رش ساعدهتا ا يع   36لتم

ية يف ادلول األعضاء سلطات ا بات ا تجابة  نبدلا ا ل لطل . ملعسـ
شورة إىل رشيعات القامئة أو  هذهملوقدمت ا شأن ا بدلان  لت ا ب ل

تمرشوعات  يارات ا تأست اب رشيعات دلهيا، وا ملا خل ن سـ احة لت
يذ ياسة العامة يف  يارات ا تنفوا سـخ رشيعات هذهلت  .لت ا

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
يني تقريرين املر حلا تان ثيقالو (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3(  
شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م

ياق   CDIP/6/10ثالويقة سـيف 

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

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

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

ية جداول ها منز تكام لال  .سـ

13. 

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

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

 
ية وتقدم رش شورهتا ا بو  يع الو م تظام لتي ية إىل اناب نا مبدلان ا ل ل

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

 
نةوعرضت  سة  للجعىل ادلورة اخلا هذه ثويقة م تصدى  ل  ت

ية تو صا شأن ل تعلقة ابلرباءات يف اإلطار"ب  ملمواطن املرونة ا

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
يني تقريرين املر حلا  تانثيقالو (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3(. 
شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م

ياق  تني سـيف   CDIP/5/4ثيقالو
 CDIP/6/10و

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

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

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

14. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

يد  رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و لصعالقانوين  لت نف تم
ميي الوطين  . (CDIP/5/4) "قلواإل

 
نة تونظر ادلورة  ية  للجاحلا ثاين من هذه الويقة يف ل ثاجلزء ا ل

توي عىل  مخسة مواطن مرونة جديدة وافقت علهيا حياذلي 
سادسة نة يف ادلورة ا لا  .للج

 
ية  تظام يف ادلورات ادلرا بو اب سامه الو سـوإضافة إىل ذكل،  ن ي ت

تجارية،  ياسة ا شأن ا ية  تجارة العا لنظمة ا سـ ب مل ل حلقات يف ولمل
يذ العمل شأن قضااي تربط  ية  ية أو دون اإل تنف الو ت ب مي بن قل ط
بدلان املرونمواطن س وبيتراتفاق  ياسات العامة دلمع ا لة وا لسـ

 .يتربساتفاق تنفيذ يف 
 

بو صفحة عىل اإلنرتنت  رش الو يومبوافقة من ادلول األعضاء  سـتن
تفاع مبواطن املرونة يف  تعلقة ابال توفري املعلومات ا نختصص  مل ل

ية الفكرية، مبا يف ذكل املوارد اخلاصة مبواطن املرونة  مللكنظام ا
بو وغري ها الو ياليت  ية ادلوية، جتمع نظامت احلكو لها من ا ممل

تعلقة مبواطن املرونة يف قوانني  شأن األحاكم ا ياانت  ملوقاعدة  ب ب
ية ية الفكرية الو طنا  . مللك

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

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

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

ية ( يات ا تو ملتبقإضافة إىل ا ص بالغ عددها ل ية و19لا ّاحملددة ص تو
شاركهتا وتضطلع ادلول األعضاء ).فوريالتنفيذ لل م من خالل 

ياتهذهيف  تو يذ هذه ا ص اللجان، بدور حامس يف ضامن  ل  .تنف
 
 
 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
يني تقريرين املر حلا  تانثيقالو (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3( 

شطة تكون أن يتعني  القواعد وضع نأ
  :ييل كام واملعايري

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

ية؛ مسـتوايت  لتمنا
بار بعني تأخذ نأ -  حتقيق عتالا

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

بار بعني تأخذ حبيث  مصاحل عتالا
 يف األعضاء ادلول لك وأولوايت

15. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ية  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو مإرشاك ا ملم ل مل
 :وهجات نظرهاالاهامتم بو
نةيف نحت 2010 سـ  ية46ُم  نظمة غري حكو م   صفة مراقب م

تمؤقت شاركة يف سـ، ا ملجابة لطلهبا يف هذا الصدد، من أجل ا
بو يتلف جلان الو  منظامت مثاينوإضافة إىل ذكل، حصلت . خم

يةلدوي نظامت وست ،مة غري حكو ية م  ية عىل طنو مغري حكو
تفادت من هذه الفرصة  بو، وا سـصفة مراقب دامئ يف الو ي

بو ذات الصةل ئات الو يشاركة يف اجامتعات  ي  .هللم
 
ية وضعت ادلول او سابقة أو ا مجلعألعضاء يف دورة اللجان ا ل

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

 
منو توايت ا تالف  لا مسـ شـ: خ نا قتعكس القضااي اليت جتري  ا هتم

بداية  نوعة وواسعة اقرتحهتا يف ا يا يف اللجان مصاحل  لحا ت مل
تلفة  توايت منو  ها  خمبدلان  مسـ  .جدال

 
يف واملزااي تاك يق بني ا تو لا ل تلف : فل سأةل يف  خمطرحت هذه ا مل

شات يف  نا قمراحل ا نةمل  .للجا
 

ياد حلبدأ ا بة : م بة لألمانة معوما واب بدأ أسايس اب سـهذا  نسـ لن ل م
يني دويني لملوظفي األمانة بصفهتم موظفني مد  .ن

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

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

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

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

نذ اعامتد جدول  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص توبر ل ية يف أ كأعامل ا لتمن
نون لها يتصدى و. 2007 ية ا ملعرشوع جدول أعامل ا لتمن م

ية الفكرية واملكل العام" رشوع " (مللكا ملا
DA_16_20_01 : ثالوارد يف الويقةCDIP/4/3 REV( 

 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق ، ومت الاتفاق م
نشأن األشط ثالويقة ( ةب

CDIP/4/3 REV( 

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

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

16. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

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

 
شأن و بسامه الويقة  ث تعلقة ابلرباءات يف "ت ملمواطن املرونة ا

رشيعي عىل  يذها ا تعدد األطراف و لتاإلطار القانوين  نف تم
ميي يد الوطين واإل قلا ثاين ("لصع تان () لاجلزءان األول وا ثيقالو

CDIP/5/4و ،CDIP/7/3(ية تو هذه ا تصدي  ص يف ا ل  .لل

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

شة وجتري قنا ناملزيد من األشطة  م
تني  ياق الو ثيقيف  ، CDIP/5/4سـ

 CDIP/6/10و

بو تأخذ أن ينبغي  يف حسـباهنا، يف يالو
شطهتا  واملعايري، القواعد وضع فهيا ومبا نأ
ية اتفاقات يف رونةامل جوانب  الفكرية مللكا
بدلان هتم اليت تكل سـامي وال لادلوية ية لا نا ما  ل

بدلان  ً.منوا األقل لوا

17. 

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

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

 
ند م" اسـهتلت ادلول األعضاء 2010يف مايو و تستفاوضات 

نصوص إىل  توصل إىل اتفاق حول نص لا صك قانوين لهبدف ا
ية يواحد أو أكرث دويل  ثضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل وجاءت ". ل
ثقايف  بري ا شأن أشاكل ا لدورة الفريق العامل بني ادلورات  تع لب

نعقدة يف يدي ا ملا تمكل املفاوضات ادلامئة 2010ل يويو لتقل لتسـ 
ية ادلوية  نة احلكو ليف ا ومن املزمع عقد دورات األفرقة (مللج

ية  يدية واملوارد الورا شأن املعارف ا ثالعامةل بني ادلورات  تقل لب
نة  نة ). 2011سـيف بداية  للجوقد عقدت دورة أخرى 

ية ادلوية يف  لاحلكو سمربم  .2010 يد
 

ية يف تو شة ا نا صمتت  ل ق ياق م سـ 
تقرير املرحيل  تان(لا  ثيقالو
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3( 

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

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

18. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

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

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

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

 :يه
 

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

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

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

DA_19_30_31  ثالوارد يف الويقة
CDIP/4/6( 

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

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

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

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

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

CDIP/4/5 REV، 
 )CDIP/4/6و
 

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

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

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

19. 

؛ CDIP/1/3لواثئق ا CDIP/6/2ثالويقة 
 CDIP/3/4؛ وCDIP/3/3و

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  تصدى 2010م مرشوع  لهاي، و
ية حول  ية الفكرية واملكل العام"لتمنجدول أعامل ا " مللكا

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_16_20_01ملا
CDIP/4/3 REV(. 

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

CDIP/4/3 REV( 

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

بو، يف األعضاء ادلول يف متني  يف مبا يالو
ية مبادئ إعداد نإماكية ذكل  بإماكهنا جهيتو
متة األعضاء ادلول تساعد أن  ابملوضوع ملها

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

20. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

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

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

نة ادلامئةواصل ية للجت ا اجملاورة  واحلقوق املؤلف حبق ملعنا
شارك فهيا اخلرباء  ية  ها القايض بعقد اجامتعات إعال يآخر  م هنج

تعراض القضااي يوم األول ال يع األقالمي يف ا سـمن  ل  اجلوهرية مج
نة ها ا نا للجاليت   .قشت

 
ية ادلوية يف و نة احلكو سابعة  لنذ ادلورة ا للج مل ، دأبت 2005م

نظمي عروض  نة عىل  تا بل بدء  لك مهنادوميللج ق نصف يوم 
نةج للجسات ا ثل عن امبارشة ل ها  جمل، يرأ مم ية س  وأحمللمتعات ا

ي  .ةصلاأل

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
يني تقريرين املر حلا  تانثيقالو (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3( 

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

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

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

21. 

تان   ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و
 

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

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

بو تقرير عىل ادلورة . يوالو سخة معدةل من هذا ا تعرض  لو ن سـ
بت ادلول األعضاء نة كام  بةل  طلا للج  .ملق

ية، ومت الا تو شة ا نا صمتت  ل ق تفاق م
ثالويقة (ن األشطة عىلبصورة عامة 
CDIP/3/3( 

شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م
تني  ياق الو ثيقيف  ، CDIP/5/3سـ

 .CDIP/6/10و

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

تحدة، مبا فهيا  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ملا ممل
يةاألهداف الو  .لفاردة يف إعالن األ

 
ها  ناول يف واثئق  بو أن  معلبغي ألمانة الو ت تن ي ي

شطة وضع القواعد واملعايري ما  تعلقة بأ نا مل
يل  تايل ذكرها عىل  سبناسب من القضااي ا ل ي

يه من ادلول األعضاء ودون  تو ثال،  جا ب مل
تاجئ مداوالهتا احلفاظ عىل ) أ: (بنإخالل 

ية الفكرية عىل مللكيذ قواعد ا توى تنف ملسـ ا
ية ) ب(الوطين  مللكوأوجه الصةل بني ا

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

ناءات سـتثتوافره من جوانب املرونة والا

22. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

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

بدلان األقل منوا ًوا  .ل
تان  ؛ CDIP/4/2ثيقالو

 CDIP/6/2و
تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو

 CDIP/3/3و
يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  تصدى 2010م مرشوع لها ي، و

نون  ية ا ملعجدول أعامل ا ياسة "لتمن ية الفكرية و سـا مللك
سة نا فا رشوع  ("مل  الوارد يف DA_7_23_32_01ملا
 .)CDIP/4/4 REVثالويقة 

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

CDIP/4/4 REV( 

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

يا نولو جا بدلان إىل لتك متة، لا  سـامي وال ملها
بدلان ية لا نا ما بدل ل ها منوا األقل انلوا  يف تعمميو
بدلان تكل  .لا

23. 

تان  CDIP/6/2ثالويقة  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع لها يو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا يا "لتمن نولو ية الفكرية و جا تك مللك

نفاذ إىل املعرفة ية وا هوة الر لاملعلومات والاتصاالت وا مق " ل
رشوع ( ثالوارد يف الويقة : DA_19_24_27_01ملا

CDIP/4/5 REV(. 

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

CDIP/4/5 REV( 

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

تضامن  .الرمقي لا

24. 

تان   ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

سمرب  نذ د يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع لها يو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا يا"لتمن نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك " لمللك

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_19_25_26_28_01ملا
CDIP/6/4( 

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

شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م
ياق الويقة  ثيف   CDIP/6/10سـ

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

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

 تتيحها اليت املرونة جوانب فهم من املذكورة
ية لادلوية الاتفاقات تفادة ومن هبا ملعنا  سـالا

با يكون ما حسب قدر، بأكرب مهنا سـنا  .م

25. 

تان   ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

سمرب  نذ د يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع لها يو
ية ا يا" ملعنونلتمنجدول أعامل ا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك " لمللك

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_19_25_26_28_01ملا
CDIP/6/4( 

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

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

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

 .معها املعلومات

26. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

تان  CDIP/6/2ثالويقة  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع  لهايو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا ية الفكرية "لتمن يا مللكا نولو جو تك

نفاذ إىل املعرفة ية وا هوة الر لاملعلومات والاتصاالت وا مق " ل
 .)CDIP/4/5 REVثالويقة (

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

CDIP/4/5 REV( 

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

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

ية عىل والرتكزي تصةل اجلوانب مهأ ية ملا  مللكاب
يا من الفكرية جنولو  والاتصال املعلومات تك
ية يف ودورها تصادية لتمنا ية قالا ثقا فوا  .ل
باه وإيالء  األعضاء ادلول ملساعدة خاص نتا

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

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

27. 

تان   ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع  لهايو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا ية الفكرية ونقل"لتمن يامللكا نولو ج ا " لتك

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_19_25_26_28_01ملا
CDIP/6/4( 

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

CDIP/6/4( 

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

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

ية نا ما  .ل

28. 

ية بعدما يمت الاتفاق س CDIP/1/3ثالويقة   تو يذ ا صبدأ  ل نف ية بعد .ن األشطةعىلتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج شات إدراج .ت نا قا  نقل قضااي حول مل
يا نولو جا ية تاملربطة لتك  مضن الفكرية مللكاب

تصاصات ناطة خالا  هيئات بإحدى ملا
بوا بة يلو نا سـا  .مل

29. 

تان  CDIP/6/2ثالويقة  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوعان  لهايو
ية، رشوعات جدول أعامل ا لتمنمن   : وهامم

 
تحداث"مرشوع  .1 نفاذ إىل سـا لل أدوات 

تعلقة ابلرباءات رشوع(" ملاملعلومات ا  ملا
DA_19_30_31_01 ث الويقة الوارد يف

CDIP/4/6(. 
رشوع  .2 تعامل "مو سـتكوين الكفاءات يف ا

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

CDIP/4/6 ،
 )CDIP/5/6 REVو

بو ينبغي ية منظامت مع تتعاون أن يللو  محكو
نصح إلسداء أخرى لدوية ية، للبدلان لا نا ما  ل

بدلان فهيا مبا  طلهبا، عىل بناء منوا، األقل لا
نفاذ سـبل حول  املعلومات إىل لا

ية نولو جا تعلقة لتك ية ملا ية الفكرية مللكاب  كيفو
 تولهيا ليتا اجملاالت يف سـامي وال هبا، نالاتفاع

هة بة جلا ية الطلب حصا  .خاصة مهأ

30. 



CDIP/7/2 

Annex I 

15  

ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة جملاالت  لتقن
ية حمددة جنولو ية  تك تحدايت إمنا ئحال  ل

رشوع " (حمددة : DA_30_31_01ملا
 ).CDIP/5/6 REVثالوارد يف الويقة 

تان  CDIP/6/2ثالويقة  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق ييو تو صهذه ا ل ة ل
ية، وهام رشوعات جدول أعامل ا لتمنرشوعان من  م  :م

 
تحداث"مرشوع  .1 نفاذ إىل سـا لل أدوات 

تعلقة ابلرباءات رشوع( "ملاملعلومات ا  ملا
DA_19_30_31_01  ثالوارد يف الويقة

CDIP/4/6.( 
رشوع  .2 تعامل "مو سـتكوين الكفاءات يف ا

ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة جملاالت  لتقن
ية حمددة جنولو ية  تك تحدايت إمنا ئحال  ل

رشوع " (حمددة : DA_30_31_01ملا
 ).CDIP/5/6 REVثالوارد يف الويقة 

 

ية، و تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق مت م
ثالويقة  (ن األشطةعىلالاتفاق 

CDIP/4/6( 

 األعضاء ادلول علهيا تتفق مبادرات اختاذ
هم يا نقل يف تسو نولو جا بدلان إىل لتك  لا

ية، نا ما يه ل جتو بو إىل الامتس ك  بتسهيل يالو
ية املعلومات إىل حمّسن نفاذ  يف الواردة لعلنا

 .الرباءات سـندات

31. 

تان  CDIP/6/2ثالويقة  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع  لهايو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا سة"لتمن نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ " ملك

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_7_23_32_01ملا
CDIP/4/4 REV( 

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (ن األشطة عىلالاتفاق 

CDIP/4/4 REV( 

بو يف الفرصة حةاتإ تجارب لتبادل يالو  لا
 حقوق بني الصةل أوجه حول واملعلومات

ية ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  .مل

32. 

ناير  CDIP/1/3ثالويقة  CDIP/6/2ثالويقة  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع  لهايو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا بو لإلدارة القامئ"لتمن ة يتعزيز إطار الو

ية يمي لألشطة اإلمنا ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  ئعىل ا ن معل بغ لتقن " ل
رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_33_38_41_01ملا

CDIP/4/8 REV( 

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىلالاتفاق 

CDIP/4/8 REV( 

بة بو لمطا ية بتطوير يالو يمي مراجعة لآ  تقو
 جدوى رلتقدي األساس، سـنوية انجعة،

شطهتا مجيع  ناألشطة ومهنا للتمنية املوهجة نأ
ساعدة تاملربطة ية ملاب  املؤرشات ووضع لتقنا

يس  اكن حيث الغرض، لهذا اخلاصة يواملقا
با ذكل سـنا  .م

33. 

ية بعدما يمت الاتفاق س CDIP/1/3ثالويقة   تو يذ ا صبدأ  ل نف ية يف  ن األشطةعىلتي تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثياق الويقة عىل)CDIP/6/9(سـ

بة بو لمطا  يعوق ما حول دراسة بإجراء يالو
ية حامية تصادي القطاع يف الفكرية مللكا  قالا

34. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

شـهتا يف ادلورة تأن  نا قتواصل  م
نة سابعة  للجا  .ل

 

يف دراسة ذكل يف مبا الرمسي، غري تاك لا  ل
نافع ية محلاية امللموسة ملوا نظر الفكرية مللكا  لاب
 دةمساع بغية العمل، فرص خلق إىل خاصة
ية برامج تصممي عىل األعضاء ادلول  طنو
 .هامة

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
تصدى . 2007 نون ملا لهايو ية "ملعرشوع ا مللكرشوع حول ا م

ية ا ية ولتمنلفكرية وا تصاديةعالاجامت رش" (قالا وع ملا
DA_35_37_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/5/7 REV 

 

شة  نا قمتت  ية يف هذه م تو صا ل
تقرير  لياق ا  تانثيقالو(املرحيل سـ
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3( 

ثالويقة (نومت الاتفاق عىل األشطة 
CDIP/5/7 REV( 

بة بو لمطا  جديدة، دراسات بإجراء يالو
 األثر لتقيمي األعضاء، ادلول من بطلب

تصادي ثقايف جامتعيوالا قالا تفاع لوا  نال
ية بنظام ادلول تكل  .الفكرية مللكا
 
 

35. 

نذ  CDIP/1/3ثالويقة   يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص سمربل تصدى . 2010 يد مرشوع  لهايو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا توحة "لتمن تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ية الفكرية رشوع " (مللكوالامنذج القامئة عىل ا  DA_36_01ملا
 )CDIP/6/6ثد يف الويقة الوار

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (نالاتفاق عىل األشطة 

CDIP/6/6. 

تجارب تبادل رشوعات حول لا تعاوية ملا نا  ل
رشي اجملني مرشوع مثل  مناذج وكذا لبا

ية  .الفكرية مللكا
 

36. 

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

نذ CDIP/1/3ثالويقة  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص توبر ل ية يف أ ك اعامتد جدول أعامل ا لتمن
تصدى . 2007 نون ملا لهايو مللرشوع حول ا"ملعرشوع ا كية م

ية  ية ولتمنالفكرية وا تصاديةعالاجامت رشوع " (قالا ملا
DA_35_37_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/5/7 REV 

 

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

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3( 
ثالويقة (نومت الاتفاق عىل األشطة 

CDIP/5/7 REV( 

بو جيوز  حامية بشأن دراسات جتري أن يللو
ية يه بطلب الفكرية، مللكا  ادلول من جوتو

تأثري الصةل أوجه لتحديد األعضاء،  بني لوا
ية ية الفكرية مللكا  .لتمنوا

37. 

ناير  CDIP/1/3ثالويقة   نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى. 2010لتق مرشوع  لها يو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا بو لإلدارة القامئة "لتمن يتعزيز إطار الو

ية يمي لألشطة اإلمنا ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  ئعىل ا ن معل بغ لتقن " ل
رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_33_38_41_01ملا

CDIP/4/8 REV( 

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىلالاتفاق 

CDIP/4/8 REV( 

بو قدرة تعزيز  تقيمي معليات إجراء عىل يالو
ية شطة لوقع عموضو بو نأ ية عىل يالو  .لتمنا

38. 

رشوع  CDIP/1/3ثالويقة   معرضت ويقة  عىل ادلورة ) CDIP/7/4ثالويقة (ث
نة ية  للجاحلا يذ بعدما يمت الاتفاق عىل األشطة. ل بدأ ا نو نفس  .لتي

ية تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق  يف م
ثياق الويقة   CDIP/6/8سـ

بة بو، لمطا ها حدود يف يالو تصا صا  خ
بدلان مبساعدة وهممهتا، ية لا نا ما  سـامي وال ل
بدلان ية، لا تعاونيقاألفر نظامتمعلاب ملا

39. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ية لادلوية  إجراء طريق عن بذكل، ملعنا
يات وتقدمي األدمغة جهرة حول دراسات  صتو

ها عىل  .سأسا
شطة ا CDIP/1/3ثالويقة   نة أ ناقش ا لتمل  ن للج يد ت ية  تو قيذ بعد، غري أن ا صنف ل

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

تحدة األمم ية مسائل بشأن ملا  الفكرية مللكا
 مهنا وابألخص األعضاء، ادلول لتوجه وفقا

تاد تحدة األمم وبرانمج نكاألو  للبيئة ملا
نظمة ية الصحة مو يويدو ملالعا نوا يوسكو ل نوا  ل
نظامت وسائر ية، لادلوية ملا  وجه وعىل ملعنا

تجارة منظمة اخلصوص ية لا  لتعزيز ملالعا
تعاون  تنفيذ يف القصوى للكفاءة حتقيقا لا
ية برامج  .لتمنا

40. 

ناير  CDIP/1/3ثالويقة   نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى . 2010لتق مرشوع  لهايو
نون  ية ا ملعجدول أعامل ا بو لإلدارة القامئة "لتمن يتعزيز إطار الو

ية يمي لألشطة اإلمنا ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  ئعىل ا ن معل بغ لتقن " ل
رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_33_38_41_01ملا

CDIP/4/8 REV( 

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ن األشطةعىلالاتفاق 

CDIP/4/8( 

شطة جرد بو نأ ية يالو سا لتقدمي لاحلا  عدةملا
ية تعاون جمال يف لتقنا ية لا  .لتمنوا

41. 

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

يد  CDIP/1/3ثالويقة  ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا نة أ ناقش ا قمل  صنف ل ن للج لتت
يا يذ  معلا  .لتنف

 
يةمثاين، حصلت 2010سـنة يف و نظامت دوية غري حكو م  ، لم

نظامت وست ية م  ية طنو عىل صفة مراقب يف مغري حكو
بوا ية دوية، 68 إىل موعوهبذا يصل اجمل. يلو نظمة حكو ل  م م
نظمة 227و يةلدوية م  نظمة 57و، مغري حكو ية م  غري طنو

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

تايليه معينة، و نحو ا لعىل ا  :ل
 

نظامت - شاركمثالث  يةللم  ية اب نة ا منة يف ا ن لتللج ملع

ية يف  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
تقرير املرحيل  لياق ا تان (سـ ثيقالو

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3( 

تدابري تعزيز شاركة تضمن اليت لا  الواسعة ملا
شطة يف فئاته بلك املدين للمجمتع بو، نأ  يالو

نظامت بقبول تتعلق اليت للمعايري وفقا  غري ملا
ية ية هذه جيعل مبا دهاواعامت ماحلكو  قيد لقضا
مترار ادلرس  .سـاب

42. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

ية الفكرية  .مللكوا
نظمة25و - ية ادلم  نة احلكو شاركة يف ا م  للج لوية للم

ية ية ابملوارد الورا ثا يدية ملعن لتقل واملعارف ا
 .والفوللكور

ية حبق املؤلف  18و - نة ادلامئة ا نشاركة يف ا للج ملعللم
 .واحلقوق اجملاورة

 
بو أيضا هجودو نظاميبذلت الو ية يف ملا إلرشاك ا مت غري احلكو

شط  .اهتنعدد من أ

يةس CDIP/1/3ثالويقة   تو يذ هذه ا صبدأ  ل نف ية بعد .ن األشطةعىل الاتفاق بعدما يمت تي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج نظر .ت بو دور حتسني كيفية يف لا يار يف يالو  ختا
رشاكء ساعدة مرشوعات لمتويل لا  تاملربطة ملا
ية يذها الفكرية مللكاب  شفاف مسار يف تنفو
يه جتو شطة إخالل ودون األعضاء من ب  نبأ
بو  .اجلارية يالو

 

43. 

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/3و

يد  CDIP/1/3ثالويقة  ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا نة أ ناقش ا قمل  صنف ل ن للج لتت
يا يذ  معلا  .لتنف

ية يف  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
تقرير املرحيل  لياق ا تان (سـ ثيقالو

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3( 

بو اكنت ّملا  يف متخصصة واكةل بطبيعهتا يالو
تحدة األمم منظومة يه تعمل ملا جتو  من ب

ساغ مفن فهيا، األعضاء ادلول  تعقد أن ملستا
شاورات أو الاجامتعات ية ملا  غري أو مسالر

ية تعلقة مسالر شطة ملا  القواعد وضع نبأ
بو يف واملعايري تب ينظمها واليت يالو  ملكا

 يف األعضاء، ادلول طلب عىل بناء ويلادل
يري ًأساسا، جنيف تاح جمرايهتا تسـو  نفاب

ية .األعضاء ادلول اكفة بإرشاك تسمح فوشفا
 

44. 
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ية تقارير املر حلا ل
يةاملواثئق ال  جعر

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

 

ية تو صا ل
  

يد  CDIP/1/3ثالويقة   يا  ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا نة أ ناقش ا قمل  معلنف ص ل ن للج لتت
يذ  .لتنفا

 
شارية او نة الا سادسة  شات ادلورة ا نا ملأجريت  ت للج ل سق عنية م

سمرب  نعقدة يف د يابإلنفاذ ا ية 2010مل تو ص يف إطار ا  .45ل

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج ية إنفاذ انهتاج ت  إطار يف الفكرية مللكا
ية الاهامتمات  األوسع عالاجامت

ية نوالاشغاالت ية ملعنا  خاصة، بصفة لتمناب
ية حقوق حامية تسهم حبيث  الفكرية مللكا

نولويج اعاإلبد تشجيع يف وإنفاذها  لتكا
يا ونقل نولو جا  للمنفعة حتقيقا نورشها لتك

بادةل ية املعارف ملنتجي ملتا نولو جا  لتك
تفعني ية إىل يؤدي حنو وعىل هبا للمنو  هالرفا
ية تصادية عالاجامت توازن حتقيق وإىل قوالا  لا

 املادة مع يتفق مبا والالزتامات، احلقوق بني
 .يتربس اتفاق من 7
 

45. 

 

ثاينييل ذكل املرف[ ]لق ا



CDIP/7/2  

Annex II 

ثاين املرفق  لا

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا متدهتا ا رشوعات اليت ا تعراض ا مللكا من ن للج مل لتسـ ملع  ع

يات  تو صرشوعات ا ل  10 و9 و8 و5 و2م
ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

شأن  2 حشد املوارد "بمؤمتر 
يةمن أجل   "لتمنا

رشوع  ملرمز ا
DA_02_01 

ية  توفري موارد إضا رشوع إىل عقد مؤمتر  فهيدف ا ل مل
ية إىل  شطهتا الرا بو يف أ ية دلمع الو ممن خارج املزيا ن ي ن
تفادة من نظام  ية بغرض الا نا بدلان ا سـساعدة ا ل ل مم

ناديق  تامئية أو  ناديق ا شاء  ية الفكرية، وإ صا ن ص سن مللك
تربعات امل ية لفائدة للأخرى  بدلان األقل منوالا   حتديدالا

متع املاحنني تعاون الويق مع ادلول األعضاء و جماب ث  .ل

هر 10 يذ يف  شأ لتنفبدأ ا
 2009نومفرب 

تمكل يف  سـوا
 2010نومفرب 

ية  شد موارد خارجة عن املزيا نعقد مؤمتر  حل
بو يف األشطة  ية إىل الو ساعدات إضا نتقدمي  ي م فل

ية  نا بدلان ا متكني ا ماليت تضطلع هبا  ل ل من ل
ية الفكرية وحتديد  تفادة من نظام ا مللكالا سـ

يل  تفادة مهنا يف  ية لال متويل احلا يب ا سبأسا سـ ل لل
ية  ساعدة ا شطهتا يف جمال تقدمي ا ندمع أ مل لتقن

 .وتكوين الكفاءات

ناديق أخرى و تامئية أو  ناديق ا شاء  صإ ن ص سن
ية يف إطار  لتربعات املا بدلان لل بو لصاحل ا لالو ي

  حتديدااألقل منوا

ت العديد من العرب خلص سـا
شاور مع املاحنني  لتبفضل ا

هم أوسع  فشأن تطوير  ب
كيهتم يف العمل، ويف  ملهنج

 حشدميكن الهنوض بأفق 
 املوارد إىل أبعد حد

يل املؤمتر  صتفا
عىل منشورة 

تايل : لالرابط ا
>
w.www/:/http

meeti/int.ipo

details/en/ngs

_meeting?jsp.

19405=id<. 

ياانت " 5 لمساعدة لبقاعدة 
ية  ية يف جمال ا مللكا لتقن

 ")IP-TAD (الفكرية

رشوع  ملرمز ا
DA_05_01 

شطة  يع أ ياانت موحدة  شاء قاعدة  نتصممي وإ مجل ب ن
ية مع ما يلزم من الربامج احلاسوية،  ساعدة ا با ن لتقمل

تظا   منوحتديهثا اب

هرا12 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

تفادة  ية الا بو وسائر األطراف ا سـميكن للو ن ملعي
شطة  يع أ تعلقة  ية ا نمن املعارف املؤ جبم مل سسـ
ساعدة  شطة ا ية يف تصممي أ ساعدة ا ملا ن ن لتقمل

يذها ية و ية ا تنفا تق بلتق سـن  .ملل

تاجئ اليت و نتاح معلومات عن األداء وا لس ت
تخداهما يف بل يف سـحتققت، وميكن ا ملسـتق ا
ية ساعدة ا شطة ا نتصممي أ مل هم . لتقن ستسو

مية يف هذا الصدد،  تفادة بأفاكر  قادلروس ا ملسـ
يع أحصاب املصلحة  هوةل  تاحة  تكون  مجلو سسـ بم

 .يةملسـتقبل ان األشطةيف

شطة و ية يف تقدمي أ شفا نتطابق تويخ ا ل في
ية مع أفضل ممارسات سائر مقديم  ساعدة ا نا لتقمل

ياانت . لبهجزت قاعدة ا
وتؤكد اإلحصاءات عىل 

أنه يمت الاطالع اإلنرتنت 
ياانت  لبعىل صفحة قاعدة ا

عىل اإلنرتانت حوايل 
هر2 500  .ش مرة يف لك 

نفاذ إىل  لميكن ا
ياانت عىل  لبقاعدة ا
اإلنرتنت عرب املوقع 

تايل : لا
>
w.www://http

en/tad/int.ipo

/<. 
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

ية،  ساعدة ا نا ية لتقمل شفا فوقد حظي تويخ ا ل
 بطلب من ادلول األعضاء

ياانت " 8 نفاذ إىل قواعد ا با لل
ه تخصصة ود معا  "امل

رشوع  ملرمز ا
DA_08_01 

ي نا بدلان ا تخدمني من ا مسري حصول ا ل ل سـ ملي ة، ت
بدلان األقل منوا ، عىل املعارف لالسـامي من ا

ية نولو جا تخصصة  ،لتك ياانت  ميف شلك قواعد  ب
يف الرباءات إجراء حبوث لرباءات، من أجل بشأن ا

ية ب بحث . أكرثلفعا نفاذ إىل ا رشوع ا لويدخل  ل م
تاكر اذلي انطلق يف يويو  تطوير والا لألغراض ا ب ل

رشوع2009   .مل مضن هذا ا

رشوع ويريم  ملنرص آخر من هذا ا مساعدة إىل ع
يا ودمع  نولو شاء مراكز تطوير ا بدلان عىل إ جا لتك ن ل

تاكر، إضافة إىل شاء  بالا  . شـبكة مماثةلنإ

هرا36 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

بدلان  ية يف ا نولو لزايدة توافر املعارف ا ج لتك
بدلان األقل منو ية، والسـامي يف ا نا لا  .امل

نظامت و ية الفكرية وا ملزايدة قدرة ماكتب ا مللك
ية عىل إجراء حبوث أكرث  ية ودون اإل مياإل قلمي قل

ية  تحديد حاةل ا ية  نفعا ل سابقة لتقل ية ا نا لا ع لص
ند الرضورة نوحة  عواحلد من نطاق الرباءات ا  ملم

رش و ية الفكرية عىل  نزايدة قدرة ماكتب ا مللك
ية  توايت الو ية عىل ا نهذه املعارف بفعا سـ طل مل

ية وادلوية لواإل  .قلمي

ية الفكرية و مللكزايدة الوعي مبزااي حقوق ا
تعلقة ابلرباءات حتديدا  .ملواملعلومات ا

 بدلان من 107ال تزال 
بدلان  ية وا نا بدلان ا لا ل مل
يد من  تسـتفاألقل منوا 

بحث  نفاذ إىل ا لرشوع ا ل م
تاكر  تطوير والا بألغراض ا ل

نة   2009سـاذلي نفذ يف 
تعاون مع  رش 12لاب ن رشكة 

 .كربى

باكت  نت ثالث  شـود ش
ية ملراكز دمع  طنو

تاكر،  يا والا نولو با ج لتك
 ثالثة مؤمترات تونظم

يا وبعض بدلا يا وآ سـألفر ن يق
يا  رشية وآ سـأورواب ا ق ل

نة  ، 2010سـالوسطى يف 
نفاذ إىل قواعد  لتعزيز ا ل

يا  نولو جياانت ا لتك ب
شلك فعال،  بوالاتفاع هبا  ن

بادل أفضل  توتعزيز  ل
املامرسات يف جمال تقدمي 

تعلقة  ملخدمات املعلومات ا
يا نولو جاب  .لتك

نفاذ إىل  لواسـهتل برانمج ا

أعدت ورقة 
تعرض  تسـدراسة 

ياانت  لبقواعد ا
تخصصة ملا
الرباءات (

ندات غري  سـو
تشلك و، )الرباءات

يل عن  لاألساس دل
ياانت  بقواعد 
يا  نولو جا لتك

يسـتخدمه لك من 
ية  مللكماكتب ا

الفكرية ومراكز دمع 
يا  نولو جا لتك
تاكر  بوالا
ثون با حوا وهذه . ل

شورة  منادلراسة 
تايل : لعىل املوقع ا

>
w.www://http

meeti/int.ipo

_doc/en/ngs

doc?jsp.details
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

شأن  تخصصة  باملعلومات ا مل
ن . 2010ة سـالرباءات يف 

بلغ  يح هذا الربانمج ملا  يو تي
ية 115 نا بدلان ا م بدلا من ا ل ل

نفاذ إىل  بدلان األقل منوا ا لوا ل
ياانت  بخدمات قاعدة 

همةالرباءات   من خالل ملا
 Dialogموردي املعلومات 

 LexisNexisو
 Questel وMinesoftو
 Thomson Reutersو
 .WIPSو

146973=id_<. 
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

ياانت ملطابقة " 9 بقاعدة 
ية يف  ياجات اإلمنا ئالا حت

ية الفكرية -IP (مللكجمال ا

DMD"( 

رشوع  ملرمز ا
DA_09_01 

ية فعاةل  شاء  ية إ يات  ياانت وبر معلتطوير قاعدة  ن بغ جم ب
ية الفكرية ملطابقة الا ية يف جمال ا مللكياجات اإلمنا ئ حت

 .للبدلان واملاحنني

هرا12 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

ياجات ادلول  ية ذات الصةل اب تاملعارف املؤ حسـ س
ية الفكرية  .مللكاألعضاء يف جمال ا

متلني و رشاكء ا حملتوفري معلومات عن املاحنني وا ل
تاحة  ملوعن املوارد واخلربات ا

ية او ياجات يف جمال فشفا تعلقة ابال تملعلومات ا حمل
ية تكل  تقدم احملرز يف  ية وا ساعدة ا با ل ن تلمل لتق

ياجات  حتالا

يات،  جمجيري تطوير الرب
 أول يكون أن املزمعومن 

ها يف مارس  لرش  ، 2011ن
تقرير  لكام يوحض ذكل ا

 .CDIP/6/2املرحيل 

وتصاغ يف الوقت الراهن 
تحمك  سـاإلجراءات اليت 

بو هجود حل الو شد املوارد ي
نظام لوالاتفاع هبذا ا . ن

تاجئ سيُو ثب يف  ننظر عن  ك
ند تصممي  عهذا العمل 

يات تدفق العمل والرقابة  لآ
يا  نولو جيف إطار نظام  تك

 .املعلومات

 

نرشوع رائد إلشاء " 10 م
ية  يات و نأاكد  يف جديدةطمي

ية الفكرية  "مللكجمال ا

رشوع  ملرمز ا
DA_10_01 

 

ميرشوع رائد إلشاء أاكد ن ية م يف جديدة طنيات و
ية الفكرية  بدلان ملساعدةمللكجمال ا ية وا نا بدلان ا ل ا ل مل

شاءمنوا األقل  سنعىل إ تدريب يف جمال اتس مؤ لل 
تصدي  ية ا نة  ية الفكرية بأقل املوارد ا لا بغ ملمك مللك

يني الطلهب ية الفكرية وا ملهن املزتايد عىل خرباء ا مللك
سؤولني احل يني وأحصاب املصلحة اآلملوا  .خرينمكو

هرا36 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

ية  ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد مللكإ ن مي طن
 الفكرية

شاء  بو يف إ نبدأت الو ي
ية يف جمال  يات و نأاكد طمي

تعاون مع  ية الفكرية اب لا مللك
تسعة بدلان، وقع بدلان مهنا 

هذا اب للفعل اتفاق تعاون 
ت. الغرض هذا ضمن يو

ثات  نظمي  تعاون  بعا ت لتقيص ل
يمي  لتقاحلقائق وإعداد تقارير 

تعانة  ياجات والا سـالا حت
شاريني  ستخبرباء ا

يذ هذا نفتخصصني  لتم
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

توى  رشوع عىل ا ملسـا مل
 .الوطين

ية ممرشوع " 10 سات ا مللكؤ س
ية   "كالفكرية اذل

رشوع  ملرمز ا
DA_10_02 

ياجات إجياد سب الا تة  ت حلول األ ح ماكتب لفائدة حمت
ية الفكرية يةتوتصدى. مللكا تا نارص للقضااي ا ل أربع  ل : ع

يا املعلومات والاتصاالت ونظم ) 1( جنولو تك
نظمة يصا  ية املصممة  للمالاتصاالت اإللكرتو خص  ًن

ية الفكرية؛  ية  للملكاألفر يا املعلومات و )2(يق جنولو تك
ية املصممة  نوالاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو

ية ا ية  ية األفر نظمة اإل للملكيصا  يق مي للم قلخص لفكرية؛ ً
سات و) 3( يصا يف مؤ تة املصممة  سحلول األ خص ًمت

ثالثة بدلان ية الفكرية  لا بدلان األقل  مللك لمتي إىل ا تن
تقامس و) 4(ًمنوا؛  يال  تة  شأن األ لحلقات معل  ه مت تسب

ها ية وباد تجارب الو لا ت ن  .طل

هرا33 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

يفة  تجارية ا تخدام املكوانت واحللول ا ملكا ل سـ
ية الفكرية دل ية  ية ا للملكتحديث ا تن ب تحل ى لل

ية العامةل يف جمال ا ية أو اإل سات الو ميملؤ ن قلس ط
ية الفكرية  .مللكا

ية  ية  نظمة األفر للملكا يق مل
 الفكرية

تمكلت املرحةل األوىل  من سـا
 "OAPI.INT"مرشوع 

تألف من رشاء  تاليت 
كاملعدات الرضورية وتريهبا 

نظمة  ملإلطالق موقع ا
ية ية الفكرية يقاألفر للملك 

نت يف نومفرب . بنجاح شود
ية من 2010 ثا ن املرحةل ا ل

تألف من ملا ترشوع اليت 
نظمة وماكتب  ملالربط بني ا

 .ادلول األعضاء فهيا

ية  ية األفر نظمة اإل يقا مي قلمل
 للملكية الفكرية

بادل أجريت  تية رائدة  لمعل
ية بني اإل نشعارات اإللكرتو

ية  هد ا نظمة و مللكا مع مل
ية نا عا يالص  .كين يف 

 حلقات العمل

عقدت حلقة معل لإلقلمي 
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

العريب يف القاهرة مبرص يف 
 لعرض 2010سـنة 

بو يف جمال  ية الو ياسرتا تيج
تطوير  يا املعلومات  لنولو ج تك

ية الفكرية  سات ا مللكمؤ س
يح ادلور  ية، وتو ضاذل ك

بري اذلي ميكن ملاكتب  لكا
ية الفكرية أن تؤديه مع  مللكا
 خمتلف أحصاب املصاحل يف

ية الفكرية،  مللكجمال ا
ية املوىص هبا  تو صولعرض ا ل

وخارطة الطريق من أجل 
 .حتقيق هذا ادلور
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تاكر ونقل " 10 بية دمع الا نب
يا لفائدة  نولو جا لتك
ية سات الو ناملؤ  "طس

رشوع   ملرمز ا
DA_10_03 

شاء   واملواد الامنذجحتسني مجموعة من /أو حتديثنإ
ية الفك مللكاليت تربط بإدارة حقوق ا بل ت ِقرية من 

بحث، مبا يف ذكل  ية ودوائر ا سات األاكد لاملؤ مي س
سات  يا يف مؤ نولو شاء وإدارة ماكتب نقل ا سإ جن لتك

نقل  يات  شاف آ بحوث العامة، وا لا ل تك سـل
يا  نولو جا يص ال(لتك لقدرة وتعزيز ا) خسـامي اتفاقات الرت

ياغة الرباءات  .صعىل 

 

هرا27 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 .2009أبريل 

ية شاء  بنإ يا لفائدة ن نولو تاكر ونقل ا ج دمع لال لتك ب
ية سات الو ناملؤ  "طس

يان بريان خار جأعد  :  هامخ
ية واحدة،  منظمة غري حكو م

شاري حكويم  بري ا ستو خ
رشوع ونقح . مواحد ورقة 

بريان هذه الويقة نهذا ث ا خل
نارص  لعوحددا بعض ا

الرضورية اليت أدرجت 
رشوع تكامل ورقة ا ملال  .سـ

نويف مرحةل اثية، عرضت 
رشوع املؤلفة من و  55ملرقة ا

صفحة عىل ادلول األعضاء 
نة  سادسة  للجيف ادلورة ا ل

يق علهيا ية  تعلا للن توتضمن . ملع
رشوع  نة من ا ملاملرحةل الرا ه

بديئ  متطوير أول منوذج 
ية اليت حددت  مقللواهجة الر

توايهتا وأدواهتا  حمبعض 
 .ابلفعل

رشوع عن  مورقة 
تاكر " بية دمع الا نب

نولو جونقل ا يا لتك
سات  سلفائدة املؤ

ية عىل " طنالو
املوقع 
تايل <:لا

w.www://http

meeti/int.ipo

_doc/en/ngs

doc?jsp.details

146972=id_<. 

سات " 10 ستعزيز قدرة املؤ
ية  أحصاب املصلحة وماحلكو

يني  الفكرية عىل مللكيةاب ملعنا
يد الوطين إلدارة  لصعا

ية  ناعات اإلبدا عا لص
، وتعزيزهاواإلرشاف علهيا 

سني  األداء والربط حتو

نظامت أحصاب  ية و سات الو مساعدة املؤ ن س طم
ية  ناعات اإلبدا يدان ا عاملصلحة العامةل يف  لص م

ثةل ية الفكرية يف ملموا ها دلور ا سني  ها عىل  مللك  هم فل حت
يةجمال اإلدارة الفعا ناعات اإلبدا عةل والهنوض اب ، لص

ية لإلدارة و ية أو دون إ باكت إ مييل إقامة  مي شـ قله قل تس
ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة  .عامجلا

هرا18 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

ية  سات احلكو متعزيز قدرة املؤ أحصاب وس
ينيملصلحة ا يد اب ملعنا لصعية الفكرية عىل ا مللك

ية واإلرشاف  ناعات اإلبدا عالوطين إلدارة ا لص
سني، وتعزيزهاعلهيا  بيك حتو لشـ األداء والربط ا

ية حلق املؤلف نظامت اإلدارة امجلا عبني   م

رشوع  تمكل جزء ا ملا سـ
ناعات  تعلق اب لصا مل

ية وجتدر اإلشارة . عاإلبدا
ية تا لإىل اإلجنازات ا  :ل

سة متكن .1 شاء مؤ س إ ن
ية الفكرية  سات ا مللكمؤ س
بدعني وغريمه  ية وا ملالو طن

 ةييب تدرمناذج
شأن  بتخصصة  م

ية  عاإلدارة امجلا

تقيمي قواعد دوائر و
أعامل اإلدارة 

نظامت  ية و مامجلا ع
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

نظامت اإلدارة  بيك بني  ما لشـ
ية حلق املؤلف  "عامجلا

رشوع  ملرمز ا
DA_10_04 

 يف املصلحةمن أحصاب 
ية من  ناعات اإلبدا عا لص
سني  حتمواصةل تطوير و

ية من خالل  سسـقدرهتم املؤ
ندوات وحلقات  لتويفة من ا ل

شات املوائد  نا قالعمل و م
تديرة وادلراسات  ملسـا
ثات تقيص  بعوإرسال 

ادلول احلقائق إىل ماكتب 
 .األعضاء

بو . 2 يوإدراج أدوات الو
سامهة  يمي  مياس  تق لللق

ية يف  ناعات اإلبدا عا لص
تصاد وإذاكء الوعي  قالا

بارها  ية الفكرية اب عتاب مللك
ية  لتمنعامال حيقق ا

ية  تصادية والاجامت عالا ق
ية ثقا فوا  .ل

تعلقة  ملوشمل اإلجنازات ا ت
ية ما ييل : عجبزء اإلدارة امجلا

 الاضطالع بأعامل. 1
شاور مع ادلول  لتحتضريية اب

نظامت األعضاء يف  مبكة  شـ
ية يف غرب  عاإلدارة امجلا

متعات اإلدارة يا و جمأفر يق

ية   عاإلدارة امجلا

وتطوير نظام 
بوكوس  يو

)WIPOCO (
س  ةمخاملؤلف من 

 تليب مناذج
ياجات  حتا

تلفة متعات ا خملا  .جمل
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

ية دلهيا؛  عامجلا

تكامل تصممي تصوري . 2 سـوا
بكة  ياانت  شـمعدل لقاعدة  ب
ية يف  عنظامت اإلدارة امجلا م

يا؛  يقغرب أفر

توصل إىل اتفاق رشاكة و. 3 لا
بكة  ياانت  شـتطوير قاعدة  ب ل

ية يف م عنظامت اإلدارة امجلا
يا ونظم بادل  تغرب أفر يق

ياانت  .لبا

سات 10  ستعزيز قدرات املؤ
تخدمني يف جمال  ملسـوا

ية الفكرية عىل لك من  مللكا
يد  الوطين ودون لصعا

ميي ميي واإل قلاإل  قل

رشوع  ملرمز ا
DA_10_05 

رشوع إىل  سات )  أ (مليريم هذا ا ستعزيز قدرة املؤ
ية الفكرية من خالل تطوير  ية يف جمال ا مللكالو طن

تاكمةل ومهنج موحد لرمس الاس يات ممقاربة  تيجرتا
ية الفكرية اليت تامتىش مع  ية يف جمال ا مللكالو طن

ياجا يدحتا ية وأولوايهتا عىل ا لصعت ا  الوطين؛ لتمن
ية الفكرية عىل ) ب( سات ا مللكوتعزيز مؤ س

ميي يدين اإل قلا ميي عن طريق تقدمي /لصع قلدون اإل
يد دون  يات تعاون عىل ا شاء آ ساعدة عىل إ لصعا ل ن مل

ميي؛  ية وتعزيز قد) ج(قلاإل سات دمع ا مللكرات مؤ س
توسطة من خالل  رشاكت الصغرية وا ملالفكرية وا ل

تحداث تدريبسـا شطة ا ل مجموعة من األدوات وأ  .ن

هرا24 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

ساتتعزيز تخدمني يف جمال س قدرات املؤ ملسـ وا
يد ية الفكرية عىل لك من ا لصعا  الوطين مللك

ميي ميي واإل قلودون اإل  قل

ية، مبا فهيا  كوتعزيز سات الو نفاءات املؤ طس
يق إجراءات  ية الفكرية، يف  تطبماكتب ا مللك

ية يف جمايل يل والفحص بفعا لا  العالمات لتسج
ية ياانت اجلغرا تجارية وا فا ب  .لل

ية يف - يات و ن اسرتا طيج ت
ية الفكرية  :مللكجمال ا

أعدت مجموعة من األدوات 
سؤولني  ساعدة ا ية  ملاملر مل جع

شاركني يف رمس  ملا
ية يف  يات و ناسرتا طيج ت

ية الفكرية عىل  مللكجمال ا
تقيمي وضع نظاهمم الوطين 

للملكية الفكرية، وعىل 
حتديد األهداف 

يمي  ية و تقالاسرتا تيج
ياجات احملددة يف  حتالا

ية الفكرية  .مللكجمال ا

ية ودون- سات اإل مي املؤ قلس
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

ية  :قلمياإل

 2010-2009يف الفرتة 
شاء  متد قراران يؤيدان إ نا ع

ميي للرباءات )  أ ( قلنظام إ
وإطار ) ب(، يف الاكرييب

يدية  .لتقلمحلاية املعارف ا

رشاكت - ية الفكرية وا ل ا مللك
توسطة  ملالصغرية وا

تحدثت  مجموعة من سـا
ياجات  يمي ا حتاألدوات  تقل

توسطة  رشاكت الصغرية وا ملا ل
ها يف  تحدايت اليت توا هجوا ل

ية  نظام ا مللكالاتفاع  ب ن
 ويف الفكرية عىل حنو فعال،

يارات  خلحتديد ا
تجاابت  ية وا سـالاسرتا تيج

ية هذه  ياسة العامة  با تلسـ لل
ياجات ونظمت . حتالا

تدريب املدربني تدوم  لبرامج 
سة أايم يف جمال  مخلك مهنا 
ية  مللكاإلدارة الفعاةل ألصول ا

رشاكت الصغرية  يفالفكرية ل ا
توسطة يف العديد من  ملوا

بدلان تكييف كام مت . لهذه ا
شورات أو ترمجة/و من أربعة 
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ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

سةل  ية سلمن  مللكشورات ا من
لالفكرية يف خدمة ارشاكت 

يف أداة العرض اتصوري  لو تكي
ية الفكرية   IP(مللكحول ا

Panorama( – أداة ويه 
تعددة الوسائط يف ميتعل م 

ية الفكرية   –مللكجمال إدارة ا
ية  تني الفر سـاب نللغ

ية با نواإل  .سـ
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رشوعات   حسب املوضوعملا

ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

16 
 20و

ية الفكرية واملكل"  مللكا
 "العام

رشوع  ملرمز ا
DA_16_20_01 

ية املكل العام، رشوع مجموعة من  مهإقرارا بأ ملشمل ا ي
تخالصا  ية ا تح ية وا تقصا سـادلراسات الا يل ل ئ لسـ

يا  اتللمامرس تاحة حا ثا عن األدوات ا يدة و لا مل حب جل
عليه مبا  لتحديد ما قد آل إىل املكل العام واحلفاظ

ومن شأن ادلراسات . مينع اخلاصة من متلكه
رس ية أن  تح ية وا تقصا تيالا يل ل ئ تدابري  لسـ يط  للا لتخط

باط  ية أو ا بادئ تو متل  تنالالحقة من إعداد  جهي سـمل حم
املكل العام تسهل حتديد مضمون  حممتل ألدوات

يه أو الانني معا نفاذ إ ثوا ل رشوع .ل مل ويضم هذا ا
نظور حق  ية من  هذه ا تصدى  نارص  مثالثة  لقضل ت ع

تجارية والرباءات  .لاملؤلف، والعالمات ا

هرا24 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
  2010يناير 

هل  يات وجود مكل عام ثري و يسيل تدا ع حتل
يه، نفاذ إ لا تاحة  ل تلف األدوات ا شاف  ملوا خم سـتك

نفاذ ل متكني من ا لتحديد ما آل إىل املكل العام وا ل
ية يف هذا  بادئ تو يه، واقرتاح أدوات أو  جهيإ مل

يامث اكن ذكل  حالصدد أو العمل عىل تطويرها 
نفاذ إىل املكل العام واحلفاظ عىل  تعزيز ا با  لنا ل سـ م

يه  . ابلفعللاملعرفة اليت آلت إ

 حق املؤلف

بري خاريج دراسة  خأعد 
ية  شا فا ق  حعنسـتك

املؤلف واحلقوق اجملاورة 
ها عىل  ضواملكل العام وعر

ناء  نة أ سادسة  ثادلورة ا للج ل
تقرير املرحيل شة ا لنا ق  .م

تاجئ اجلزية  ئورشت ا لن ن
ية وأنظمة  علألنظمة الطو

بو، مبا  ياإليداع عىل موقع الو
يع ردود ادلول  مجيف ذكل 

 .األعضاء

تجارية  لالعالمات ا

شاري رييس ُح بري ا ئدد  ستخ
تري  عدد من املراسلني خوا

يني إلعداد دراسة  عن قلمياإل
رشوع  متكل غري ا ملا ل

  عن طريق إجراءلإلشارات
 عىل احلقائق حتليل قامئ

تجارية لقوانني  لالعالمات ا
من ادلول متثييل عدد يف 

 .األعضاء

نرشت ادلراسة 
ية عن  شا فالا سـتك

حق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة 
واملكل العام عىل 

تايل : لاملوقع ا
>
w.www://http

meeti/int.ipo

_doc/en/ngs

doc?jsp.details

012147=id_<. 
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ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

 الرباءات

يون من  جلكف خرباء خار
تلفة بإجراء دراسة  خمقارات 
عن الرباءات واملكل العام، 

 إعداد هذه ادلراسة وقد بدأ
نة   .2010سـيف 

 23 و7
 32و

ياسة ا" سـية الفكرية و مللك
سة نا فا  "مل

رشوع  ملرمز ا
DA_7_23_32_01 

يع إىل سعيا  ألوجه أفضل فهم حتقيق عىل لتشجا

تفاعل ية بني لا ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  مل

بدلان يف سـامي وال ية لا نا ما بدلان ل تقةل لوا  نظام إىل ملنا

تصاد احلر، بو تضطلع قالا  من وعةمجم إجراءب يالو

ثة املامرسات تسـتجمع ناألشطة تطورات ياحلد  لوا

تاحة نالقانوية واحللول احملامك وأحاكم نالقانوية  يف ملا
ن األشطة عىل  هذهتونطوي. خمتارة وأقالمي بدلان

ية  تقصا ئإجراء حبوث ودراسات ا مبا فهيا إجراء (سـ
ية دراسة تقصا ئا يل سـ يص نالاتفاع حول حتلو  خابلرتا

بارية ية للمامرسات مقعا جاإل نا فا سة مل فنا  عالوة ،)للم
ية دون ندوات عىل عقد ية وحلقات قلميإ  سـدرا

ها جبنيف  .اجملال هذا يف اخلربات لتبادل حمافل صفبو
يص تدريب يف جمال الرت بو  خوتضم برامج الو لل قسام  ي
سة  نا شجعة عىل ا يص ا فعن جوانب الرت مل مل خ

نظم سة و نا ية  نا يواملامرسات ا سف ف للم ي اجامتع عامل مل
يص حلق املؤلف تجدة يف الرت خشأن األمناط ا سـ  . ملب

هرا24 نذ ش  يذ  ميد ا نف  لتق
 2010يناير 

ياسات والرامسيمتكني  بدلان  لسـ ا لسـامي يف ا
هم أفضل  يق  بدلان األقل منوا من  ية وا نا فا حتق لم ل

تفاعلألوجه  ية الفكرية لا مللك بني حقوق ا
سة نا ياسات ا فو مل  سـ

شجعة لل يص يف جمال ملوالهنوض ابملامرسات ا خرت
ية الفكرية  .مللكا

بادوإاتحة تجارب واملعلومات عىل لت فرصة  لل ا
تو شأن الصالت ينيملسـا ميي  ب الوطين واإل قل

ياسات  ية الفكرية و سـالقامئة بني حقوق ا مللك
سة نا فا  مل

ية  مللكنظمت ندواتن عن ا
سة  نا ياسة ا فالفكرية و مل سـ
يف، ونظمت ندوة  جنيف 
ية الفكرية  ية عن ا مللكإ قلمي
سة يف ريو  نا ياسة ا فو مل سـ

 .دي جانريو

تقصاءان عن و تمكل ا سـا سـ
بارية وعقود  يص اإل جالرتا خ

ياز نجاحمتالا تلزم . ب  سيسـو
نة  سة  للجيام ادلورة اخلا م ق

هل من نومفرب  ملمتديد ا ب
 2011 إىل فرباير 2010

الاضطالع بعمل إضايف يف 
 .2011مارس 

تمكلت دراسة عن  سـوا
ية الفكرية  مللكالعالقة بني ا

يد الوطين ع لصعىل ا
سة نا فوواكالت ا واكنت . مل

جامتع الا نظم
شأن ال بعاملي 

تجدة  ملسـاألمناط ا
يص حلق  خيف الرت

 5و 4 يويم املؤلف
. 2009نومفرب 

طالع ميكن الاو
 العروضعىل 

توامللفات الصوية 
تايل : لعىل املوقع ا

>
w.www://http

meeti/int.ipo

/2010/en/ngs

lic_cr_wipo

/10_ge_<. 
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ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

الردود الواردة من ادلول 
يحة، لكن من  حشاألعضاء 

املأمول أن يودل إعادة 
تقصاء  سـإطالق الا

يه . معلومات جديدة علو
ستسـتمكل ادلراسة وتوضع 
ية يف مارس  يغهتا الهنا ئيف  ص

2011. 

بحث  تمكل تقرير ا لوا سـ
 عنبشأن دراسة أجريت 
تفادة وماكحف ة سـالا

تاكر  وجيري اآلن .حالا
تقرير إىل ويقة  ثحتويل هذا ا ل

سابعة  لتقدم إىل ادلورة ا
 ).2011مايو (للجنة 

نجاح يف  شاركة  بومتت ا مل
ية  ية عن ا مللكندوة و طن

سة  نا ياسة ا فالفكرية و مل سـ
سوراي  شق،  بيف د توبر (م كأ

وعقد اجامتع ) 2010
تنسـيقي مع إدارة الفحص 

يدي ادلويل  ريو دي (لمتها
) 2010و، نومفرب جانري

 عنبشأن دراسة أجريت 
توقع (ادلعاوى الزائفة  ملمن ا
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ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تمكل يف يويو نأن  ليويو /تسـ
وزايرة إىل ). 2011

نطن العامصة  سمرب (شـوا يد
يذ ) 2010 شة  تنفنا ق مل

رشوع  .ملا

19 
 24و
 27و

ية" يا الفكرية مللكا نولو جو  تك

والاتصاالت،  املعلومات
ه نفاذ إىل وة اللوا ية وا لر مق

 "ةاملعرف

رشوع  ملرمز ا
DA_19_24_27_01 

نرص يريم رشوع من األول لعا  حق جمال يف ملا

 من مبصدر األعضاء ادلول تزويد إىل املؤلف

يدة املعلومات توازنة ملفا  تتيحها اليت الفرص حول ملوا

متدة اجلديدة الامنذج  واملواد املعلومات توزيعل ملعا

ية تعلمي جماالت عىل الرتكزي مع عاإلبدا بحث لا  لوا

يات وتطوير  املعلومات وخدمات جمالرب

ية ية اجلرائد مثل(ناإللكرتو  القطاع وخدمات ناإللكرتو

ية العام  ).ماإلعال

نرصّويركز  ثاين لعا رشوع من لا نةعىل  ملا  واثئق مقر

ية ية مللكا نا عا ية  لص تعزز  بياانت قاعدة نإلشاءطنالو
توى الرمق هور إىل ا حملنفاذ ا ني وتطوير همارات إلشاء مجل

رس  ية الفكرية مبا  ية يف جمال ا ياانت و ييقاعدة  مللك ن طب
تخدم نفاذ عىل ا سـا  .ملل

هرا24 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2010يناير 

شاف إماكيات نظام حق  نمجع املعلومات وا سـتك
تلفة  يه والامنذج ا خملاملؤلف ومواطن املرونة  ف

نفاذ إىل املعار تعزيز ا لإلدارة حق املؤلف  ف، مع ل
بحث؛ : الرتكزي خصوصا عىل ما ييل تعلمي وا لا ل

يات، مبا يف ذكل  جموممارسات تطوير الرب
توحة املصدر؛ وخدمات  ية وا يات اجملا ملفالرب ن جم

ية  ية (ناملعلومات اإللكرتو نثل اجلرائد اإللكرتو م
ية  ).موخدمات القطاع العام اإلعال

بدلان و ية بني ا هوة املعر يق ا هام يف  لاإل في ل تضس
ية لصا نا بدلان ا ية وا منا ل ل بدلانوال سـامي(ع  ل ا

ية من خال) األقل منوا ياانت ا نة  مللكل ر ب مق
ية الفكرية الفكرية ياانت ا مللك، مبا فهيا  يةب  .طنالو

 حق املؤلف

تارون بإجراء  خملكف خرباء 
نالاتفاع حبق "دراسة عن 

نفاذ إىل  لاملؤلف للهنوض اب
املعلومات واملواد 

ية سم هذه. "عاإلبدا  تنقو
ادلراسة إىل ثالثة أجزاء يه 
بحث؛ وممارسات  تعلمي وا لا ل
يات؛ وخدمات  جمتطوير الرب

ية  )مالقطاع العام اإلعال

ية  نا ية ا نة واثئق ا عر لص مللكمق
ية  طنالو

تة  ساعدة إىل  سـقدمت ا مل
نة  . 2010سـماكتب يف 

ساعدة اليت تقدهما  ملوترتاوح ا
بو بني جمرد تقدمي  يالو

ي ساعدة ا يات وا نالرب مل ة، لتقجم
تعاقد مع موردين  لوا

نة مجموعات يني لر مقخار ج
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ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

كبرية جدا من جسالت 
ية الفكرية  .مللكا

19 
 30و
 31و

تحداث"  للنفاذ أدوات سـا

تعلقة املعلومات إىل  ملا

 "ابلرباءات

رشوع  ملرمز ا
DA_19_30_31_01 

رشوع هذا يريم بدلان تزويد إىل  املقرتحملا ية، لا نا ما  ل

بدلان فهيا مبا  خبدمات ،طلهبا عىل بناء ،منوا األقل لا

تعلقة ابملعلومات نالاتفاع تسهيل عىل تساعد  ملا

يا يتعلق فامي ابلرباءات جنولو  تيسري بغية ّحمددة بتك

شطهتا ية نأ تاكر يف صلاأل بحث بالا تطوير لوا  لوا

تعاون ية منظامت مع لاب ياغة . أخرى لدوية محكو صو
تخصصةعن  تقارير  مواقع الرباءات يف جماالت 

تعلقة املعلومات مصادر وفرة من اانطالق  ابلرباءات ملا

يا حتليل إجراء بغية جنولو  من هبا يتصل وما بعيهنا لتك

ية حقوق ية جماالت يف الفكرية مللكا جنولو خمتارة؛  تك
يل قدميسـو  أو مدمج فيديو قرص عىل إلكرتوين لد

 ابملعلومات نالاتفاع عىل لتدريبل اإلنرتنت عىل

تعلقة ت ابلرباءات ملا ها،سـوا  مؤمترات متنظسو لغال
ية، ودورات معل حلقات مبا فهيا ،كذكل  لفائدة يبتدر

تفعني يا دمع مراكز موظفي سـامي وال ملنا نولو جا  لتك

تاكر  .بوالا

هرا30 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2010يناير 

رشاكت  تاكر وا يني ابال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
توهجات  ية  نا بدلان ا ياسات العامة يف ا للا ل ل مسـ ل

يهنا وآاثرها يف األعامل الر يا  نولو بعية يف  جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ  جمل

ها تغال يا احملددة وا نولو لا ج سـتك  .ل

تعلقة  بحث يف املعلومات ا ملوصقل همارات ا ل
ها وإعداد تقارير عن واقع  تغال لابلرباءات وا سـ

تخصصةالرباءات تعلمي م يف جماالت  ل من خالل ا
ناسب  يةملالفعال وا تا لسائل ا ل كيف جيرى : للم

 لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأين؟ا

شات وبادل اخلربات ووهجات  نا سري ا تو ق مل تي
نظر وأفضل املامرسات يف جمال املعلومات  لا

تفعني إىل  تعلقة ابلرباءات من خالل دعوة ا نا ململ
يد   .منتظمةعالاجامتع يف موا

 يف تقارير عن واقع الرباءات
تخصصة  مجماالت 

مخسة تفاق عىل إعداد مت الا
عن واقع الرباءات يف تقارير 

تخصصة  عن مجماالت 
ية تا يع ا لاملوا ل اللقاحات : ض

 Atanavizerوعقاري 
ـي Ritonavirو لطه وا

تربيد  ية وا لابلطاقة ا لشمسـ
ية وجيري . لشمسـابلطاقة ا

تقارير  تكامل هذه ا لاآلن ا سـ
نة12وإاتحهتا لدلورة  . للج 

تعاون مع  ميت أوارص ا لوأ ق
نظامت الع ملديد من ا

ية ادلوية، ومهنا  لاحلكو م
ية  ملنظمة الصحة العا م

رشاء و لاملرفق ادلويل 
 والفاو والاحتاد األدوية

نظمة  مادلويل لالتصاالت و
ية  نا ية ا تحدة  عاألمم ا لص من للتمل

تحدة  ية األمم ا ملواتفا ق
تغري  تعلقة  باإلطارية ا مل

ناخ  .ملا
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ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تعلمي اإللكرتوين يل ا لد  ل

ية ُاتفق عىل الاسرت تيجا
يل  لالعامة حول مواد ادل

تاهجا  .ناإللكرتوين وبدأ إ

توايت ومت عىلُواتفق  حمل ا
 املرحةل وبدأت. تنفيذها

مترب  يذ يف  سباألوىل من ا لتنف
تعلمي 2010 يل ا بة دل ل اب ل لنسـ

 والفريق اذلي اإللكرتوين
سيشارك يف وضع مواد هذا 

تعلمي اإللكرتوين اذلي  لا
سـيكمتل مبوعد أقصاه هناية 

 .2011ة سـن

33 
 38و
 41و

إطار  تعزيز"حول مرشوع 
بو لإلدارة القامئة عىل  يالو

ية ال ية دمع  تاجئ  معلا بغ رصد لن
ية يمي لألشطة اإلمنا ئوا ن  "لتق

رشوع  ملرمز ا
DA_33_38_41_01 

تاجئ عىل وقامئ متّسق إطار تصممي) 1(  وتطويره لنا

شاؤه يمي الرصد ألغراض نوإ شطة عىل وتركزيه لتقوا  نأ

بو تصةل يالو ية ملا يةلتمناب يات جدول أعامل ا من وتو  .لتص

سعي من أجل ) 2( بو قدرة تعزيزلوا  إجراء عىل يالو

ية تقيمي معليات شطة لوقع عموضو بو نأ  عىل يالو

ية  ؛لتمنا

تعراض) 3( بو معل سـوا ية للمساعدة يالو  يف لتقنا
تعاون جمال ية ألغراض لا ساعدة عىل لتمنا ية ا مل  بغ

شاء بعض أسس العمل يف  بلنإ  .ملسـتقا

هرا24 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2010يناير 

بو الراهن لإلدارة القامئة عىل  ييف إطار الو تكي
يع الربامج برتكزي  تاجئ وتعزيزه لضامن حتيل  مجا لن

ية، مبا يف  نظمة يف ا شطة ا منشديد عىل أثر أ مل لتن
ية، وتوفري املزيد من أدوات  ساعدة ا نذكل ا لتقمل

ياجات ا ملعاإلدارة دلمع الا تعلق حت ينة فامي  ي
بالغ عددها  يات ا تو لاب ص ية، ودلمع 45ل ص تو

نة ياجات اإلبالغ يف ا للجا  .حت

ها،  نظمة و ثقافة يف ا هام يف رصد ا ميواإل تقيس مل ل
يع الربامج الوجهية يف  تعلق بأثر  مجوخاصة فامي  ي

ية، ومجع  بشلك مهنجي املعلومات عن األداء لتمنا
ساء ية  يق القا تخداهما لضامن  للموا بل ةل ودمع حتقسـ

يمي  ية  تقأجريت  معل
تعراض مالءمة إطار  سـال

تاجئ الراهن  ثويقة (لنا
ية  للفرتة نالربانمج واملزيا

تعلق فامي) 2010-2011 ي 
بارات  ية ودمج الا تاب عمن لت

شاريع جدول  منوية و ما لت
ياته ية وتو صأعامل ا  .لتمن

توى  يل عىل ا سـوأجري  ملحتل
اللكي لوضع اإلدارة القامئة 

نظمة تاجئ يف ا ملعىل ا  .لن

نرشت 
ختصاصات الا

تضمن  تاملعدةل اليت 
يقات الواردة  لتعلا

من ادلول األعضاء 
بو  يعىل موقع الو

تايل : لا
>
w.www://http

meeti/int.ipo

_doc/en/ngs

doc?jsp.details
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ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

نظمة وأحصاب املصاحل يف اختاذ القرارات  ملا
نرية  .ملسـتا

تقةل يف وزايدة الكفاءة  ياميت  مسـإجراء  تق
ية بو يف ا شطة الو ية ألثر أ منوموضو ي ن  والقدرة لتع

 .عىل ذكل

وعقدت ست حلقات معل 
شأن اإلدارة القامئة  ية  بقطا ع

تاجئ تركز عىل  لنعىل ا
تاجئ يف نسني أطر ا  ث ويقةلحت

يةالربانم   للفرتةنج واملزيا
 وتعزيز دمج 2012-2013

ية  يات جدول أعامل ا منتو لتص
شاريعه  .مو

ومعم عىل ادلول األعضاء 
رشوع 2010ليف يويو  م 

تصاصات املراجعة  خا
ية  ساعدة ا ية  ناخلار لتقللم ج

بو  .ياليت تقدهما الو

وجتري اآلن املراجعة 
ية  ساعدة ا ية  ناخلار لتقللم ج

بو  .ياليت تقدهما الو

147456=id_<. 

35 
 37و

ية مللك ا حولمرشوع"
ية  ية لتمنالفكرية وا عالاجامت

تصادية  "قوالا

رشوع  ملرمز ا
DA_35_37_01 

رشوع من مجموعة من ادلراسات  ملتألف ا  عني
تلف جوانب  ية الفكرية و خمالعالقة بني حامية ا مللك

ية نا بدلان ا ماألداء يف ا ل يق . ل شود هو  هدف ا يوا تضن مل ل
ياسات يف  ية اليت يعاين مهنا واضعو ا هوة املعر لسـا ف ل

ية الفكرية يهنض تكل ند تصممي نظام  بدلان  للملك ا ع ل
ند إعامل ية و عاب نظام هذالتمن ومن املقرتح أن تركز . ل ا

تاكر  بادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة ويه الا
يد  ادلويل والوطين ينلصعاحمليل وتعممي املعرفة عىل ا

به  ية الفكرية وعوا نظام ا ية  قواجلوانب املؤ مللك ل سسـ

هرا36 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2010ليويو 

تصادية  ية والا هم اآلاثر الاجامت قسني  عف حت
بدلان  ية الفكرية يف ا لاملرتبة عىل حامية ا مللكت

ية نا ما  .ل

يو ية اليت حتليلتكوين كفاءات  نا بدلان ا مة يف ا ل ل
نجزة يف جمال  تصادية ا ملتقل فهيا ادلراسات الا ق

يوم ية الفكرية حىت ا لا  .مللك

أعرب العديد من أعضاء 
بو اهامتهمم بإجراء دراسة  يالو

ية، وقد أعد  تصادية و طنا ق
رشوع  بو  للمفريق الو ي

ناقرتاحات إلشاء مجموعات 
يل  يات  حتلياانت و مهنج ب

بدء ومن املزمع . جديدة
ادلراسات األوىل يف 

نة نصف األول من  سـا ل
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ية تو صا رشوعامس  ل رشوع ملا تضب  للموصف  رشوع مق رشوع ملمدة ا  ملوضع ا

 

توقعة يجة ا ملا تن ية ل تاجئ ئيسـاإلجنازات الر  لنا

تصادية توىل إعداد ادلراسات فريق من سيو. قالا
تصادي  بو الا بري الو تب  ثني وشارك فهيا  با قا خ مك يح ي ل

يون ثون  حملوخرباء دويون واب  .حل

2011. 

19 
 30و
 31و

تكوين الكفاءات يف "
ية  تعامل املعلومات ا نا لتقسـ

ية املالمئة جملاالت  لعلموا
ية حمددة حال  جنولو تك
ية حمددة ئتحدايت إمنا  "ل

رشوع  ملرمز ا
DA_19_30_31_02 

رشوعيريم هام يف تكوين الكفاءات مل هذا ا س إىل اإل
ية ية املالمئة طنالو ية وا تعامل املعلومات ا لعلم يف ا ن لتقسـ

ية حمددة  يا املالمئة لرفع حتدايت إمنا نولو ها ا ئبو ج تك لصف
بدلان األقل منوا، ها ا لتوا شف هج نإماكيات يسـتك وهو 

ية  نا يا مالمئة ألول مرة من ا نولو تفادة من  حالا ج لتك سـ
ية وغري  ية احلكو هات ا ية، ابلعمل مع ا ما نجل ملعلعمل

ية بدلانماحلكو  .ل يف تكل ا

هرا24 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2010ليويو 

رشاكت  تاكر وا يني ابال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
توهجات  ية  نا بدلان ا ياسات العامة يف ا للا ل ل مسـ ل

يهنا وآاثرها يف األعامل  يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ  جمل

يا  نولو جا نةلتك هملعيا تغال ل وا  .اسـ

تعلقة  بحث يف املعلومات ا ملوصقل همارات ا ل
ها وإعداد تقارير عن واقع  تغال لابلرباءات وا سـ

تخصصة الرباءات  تعلمي ميف جماالت  لمن خالل ا
ية تا سائل ا ناسب  لالفعال وا ل للم كيف جيرى : مل

 لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأين؟ا

شات وبادل اخلربات ووهجات  نا سري ا تو ق مل تي
نظر وأفضل امل امرسات يف جمال املعلومات لا

تفعني إىل  تعلقة ابلرباءات من خالل دعوة ا نا ململ
يد   .منتظمةعالاجامتع يف موا

يذ  ية  تنفاسـهتلت  معل
رشوع يف ثالثة من  ملا

بدلان األقل منوا ويه  لا
يا بال وزا بنغالديش و ن مب . ي

بدلان خرباء  يع ا تارت  لوا مج خ
رشوع  يذ ا يني  ملو لتنف طن

ويه تعني اآلن خرباء 
وشلكت بعض . لوينيد

ية،  بدلان أفرقة خرباء و نا طل
غري أن بدلان أخرى جتري 

تكوين هذه  شاورات  لاآلن  م
 .األفرقة

 

ية الفكرية وتوسـمي " 10 و4 مللكا
تطوير األعامل يف  تجات  لا ملن

بدلان  ية وا نا بدلان ا لا ل مل
 "األقل منوا

رشوع  ملرمز ا
DA_4_10_01 

متعات ا هذايريم رشوع إىل دمع ا حمل ا جمل لية يف مل
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا لا ل ياغة مل صيف 

ند  ية الفكرية  تفاعا سلامي اب يات تكفل ا عاسرتا ن مللكيج ت
يات يذ تكل الاسرتا تجات مث  يجتوسـمي ا تن ، مع تنفمل

ية والعالمات  ياانت اجلغرا فالرتكزي خصوصا عىل ا لب
تجارية  .لا

هرا36 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2010ليويو 

سامهة يف  ية ملا متعات ا حمللتطوير األعامل دلى ا جمل
تجني  يات ا ية بني  تالفات اسرتا نبإقامة ا مجع يج ملئ ت

توسطة  رشاكت الصغرية وا ملواملزارعني وا ل
تج من خالل  توسـمي ا سات العامة  نواملؤ ل ملس
ية الفكرية يجي حبقوق ا مللكالاتفاع الاسرتا ت  .ن

تجات عىل تطوير  ية بوقع توسـمي ا تو نوا ع ملل
رشاكت الصغرية األعامل دلى ا ية وا لمتعات ا حملل جمل

ند وبامن مجموعة  نت يف ات يلد ش
ية، مبا فهيا من  لعملاألدوات ا

خمططات تصورية، وطور 
يان  ساعدة هممسـتبوا مل 

تارة عىل  ية ا متعات ا خملا حملل جمل
يات  نحتديد أسب تيجالاسرتا

تجاهتا نتوسـمي  وجيري . مل
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ية  ية، يف مضامر أولوايت ا توسطة ا منوا حملل لتمل
تدامة  .ملسـا

ية  ساعدة ا شديد، يف برامج ا نوزايدة ا مل تقت لل
رشاكت الصغرية  ياجات ا شطهتا، عىل ا لوأ ت حن

ناعات  بحث العلمي وا ناول ا توسطة اليت  لصوا ل ت تمل
ية ثقا فا  .ل

بار مجموعة األدوات  ختا
بدلين  يان يف ا لوالا بت سـ

 هذا يقومالرائدين لضامن أن 
سار  يهملا  من جعىل تو
بدلان  حدد ويف لك بدل. لا

ها  تجات اليت  لعدد من ا ملن
تعني  برية وا ية  سـقدرة تو ك سـمي

يني  شاريني  حملخبرباء ا ست
يدة ابإلطار  جدلهيم معرفة 

تصادي  قالقانوين والا
بدل لضان أن  ميي يف ا لوا لتنظ

سار يقوم يه مل ا من جعىل تو
بدلان  .لا
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19 
 25و
 26و
 28و

ية الفكرية ونقل " مللكا
يا نولو جا تحدايت : لتك لا

شرتكة  "ب وناء احللولملا

رشوع  ملرمز ا
DA_19_25_26_28_

01 

شطة اليت  هذايشمل رشوع مجموعة من األ ن ا مل
بادرات  مشف ما ميكن اختاذه من  ستسـتك

نقل  ية الفكرية للهنوض  تعلق اب ياسات  بو ت مللكسـ
يا نولو جا يةلتك نا بدلان ا م، وخاصة لفائدة ا ل  .ل

سحب تدرجة حنو  سـينو اعامتد معىل مخس مراحل 
نقل قامئة اقرتا متةل للهنوض  يات وتدابري  بحات وتو حمص

يا نولو جا  .لتك

يةيو تا رشوع األشطة ا لشمل ا ل ن سة " 1: "مل مخنظمي  ت
يا، نولو ية حول نقل ا شاورية إ جاجامتعات  لتك مي  قلت

تصاصاهتا؛  بدلان معايري تكويهنا وا خحتدد ا " 2"ل
ية مبا يف ذكل من  تح يلوإعداد بعض ادلراسات ا لل

تصادية ودراسات شأن نقل قدراسات ا ب إفرادية 
هاما يف معل  يد ادلويل إ يا عىل ا نولو سا ج لصعتك ل

توى يع ا سـتدى اخلرباء ر ملن ف تدى و" 3"؛ م ننظمي  مت
توى للخرباء حول  يع ا ملسـدويل ر يا "ف نولو جنقل ا لتك

ية الفكرية شرتكة وناء احللول: مللكوا تحدايت ا با مل " ل
يا نولو ياجات يف جمال نقل ا يل الا جتح لتك تح ل  وتقدمي ل

يات اقرت تو شأن قامئة الاقرتاحات وا صاحات  ل ب
متةل املذكورة أعاله  تدابري ا حملوا نقل ل بللهنوض 

يا نولو جا وتقرر ادلول األعضاء معايري تكوين هذا . لتك
تصاصاته؛  توى وا يع ا تدى الر خا سـف ملن شاء " 4"مل نوإ

ية "منتدى إلكرتوين حول  يا وا نولو مللكنقل ا ج لتك
شرتكة ونا: الفكرية تحدايت ا با مل " 5"؛ "ء احللولل

يجة  متدة  يات  بو أية تو نتوتضمني برامج الو ص معي
نة نلألشطة املذكورة أعاله نظر فهيا ا للج، بعد أن  ت

ية العامة متةل إىل ا ية  مجلعوتقدم أية تو  .حمص

هرا27 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2011يناير 

رشاكت  تاكر وا يني ابال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
بدلان ياسات العامة يف ا لا توهجات لسـ ية  نا لل ا مل

يهنا وآاثرها يف األعامل  يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ  جمل

ها تغال يا احملددة وا نولو لا ج سـتك  .ل

شاف  تكوتعزيز األشطة والعكوف عىل ا سـن
تعلقة  يا ا نولو بادرات نقل ا ملياسات و جسـ تك لم

ية الفكرية والاتفاع مبواطن املرونة يف ناب  مللك
نقل  ية الفكرية ادلوية للهنوض  بصكوك ا ل مللك

ها يا و نولو ميا ج تعمتك  .ل

بادرات، وال بدلان  ملوزايدة ا تخذها ا لسـامي اليت  ت
سات  تعاون بني املؤ يع عىل ا تقدمة،  سا ل شج للتمل
تقدمة  بدلان ا بحث يف ا سات ا ية ومؤ ملا ل ل س لعلم

ية نا بدلان ا موا ل  .ل

تدابري  ياسات وا شاف وحتديد ا لوا سـ لتك سـ
تعلق تخذها ملا ية الفكرية اليت ميكن أن  تة اب مللك

ها يا و نولو ميادلول األعضاء دلمع نقل ا ج تعمتك  .ل

تاحة تاحة مغري   مغري 
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تعاوية " 36 رشوعات ا نا ل مل
توحة والامنذج القامئة عىل  ملفا

ية الفكرية  "مللكا

رشوع   DA_36_1ملرمز ا

شفا  شطة  رشوع مبجموعة من األ تكبادر هذا ا ن مسـي مل
ب توح تإايها من أجل  تاكر ا تجربة يف أطر الا ملفادل ا ب ل

تخدم واليت ( متحورة حول ا ملسـمبا فهيا األطر ا مل
تاكر من خالل اتفاقات  تخدم يف الا بشارك فهيا ا سـ ملي

توحة مفتعاوية  ية، ) ن نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا ميف ا ل ل مل ل
ية الفكرية  .مللكفضال عن مناذج ا

هرا30 نذ  ش  يذ  ميد ا نف لتق
 2011يناير 

ثل تبادل ا تعاوية  رشوعات ا متجارب حول ا ن ل ملل
ية  رشي وكذا مناذج ا مللكرشوع اجملني ا ب لم

 .الفكرية

تاحة تاحة مغري   مغري 
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