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  تقارير مرحلية
 من إعداد األمانة

 

ثتضمن مرفقات هذه الويقة ما ييل .1  : ت

رشوعات جدول أعامل   .أ  شأن إهناء  متقارير  هاب يمي اGايت  ية وا تا ية ا لا لتق ل ل  :لتمن

ية الفكرية  "1" ية يف جمال ا ساعدة ا شأن ا ياRت  مللكقاعدة  ن مل ب   ،)املرفق األول(لتقب

ية الفكرية  "2" ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياRت ملطابقة ] مللكوقاعدة  ئ ت ثاين(حب  .)لاملرفق ا

ية  .ب  تا ية ا رشوعات جدول أعامل ا شأن  ية  لوتقارير مر ل من ب لتحل  :م

ن "1" تخصصة ودمعه؛لا ياRت ا ملفاذ إىل قواعد ا ثالث( لب  ،)لاملرفق ا

ية الفكرية  "2" ئة  R ية يات و شاء أاكد رشوع جترييب إل للملكو شـ ن مي طن  ،)املرفق الرابع(م

ية "3" Gية الفكرية ا سات ا رشوع مؤ كو مللكس ية  :م تحديث ا يفة  تجارية ا تخدام املكوRت واحللول ا نا بملك ل ل لسـ
س ية الفكرية للمؤ ية  سا للملكت ية الفكرية لتح ية العام� يف جمال ا ية واإل مللكات الو مي قلن  ،)املرفق اخلامس(ط

ية  "4" سات الو يا إىل املؤ نولو تاكر ونقل ا ية دمع ] نو س ب طب ج تك سادس(لن  ،)لاملرفق ا

يد الوطين  "5" ية الفكرية عىل ا يني  ية وأحصاب املصلحة ا سات احلكو لصعوتعزيز قدرة املؤ ن مللكس ملعم
ناعات اإلبدا ية حلق لصإلدارة ا نظامت اإلدارة امجلا بكة  سني أداء  عية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و شـ حت مع

سابع(املؤلف    ،)لاملرفق ا
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يد الوطين ودون  "6" ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا سات وا لصعوتعزيز قدرات املؤ سـ مللكس مل
ميي  ميي واإل قلاإل ثامن(قل  ،)لاملرفق ا

ية الفكرية وامل� العام  "7" تاسعامل(مللكوا   ،)لرفق ا

سة  "8" نا ياسة ا ية الفكرية و فوا مل سـ  ،)املرفق العارش(مللك

نفاذ إىل املعارف  "9" ية وا هوة الر يا املعلومات و]تصال وا نولو ية الفكرية و لوا مق ل ج تك املرفق احلادي (مللك
 ،)عرش

تعلقة لرباءات  "10" نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملوا لل رش(سـ ثاين  عاملرفق ا  ،)ل

رشوع من أجل "11" شطة مو يمي لأل ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا ن تعزيز إطار الو معل بغ ن لتقي ل
ية  رش(ئاإلمنا ثالث  عاملرفق ا  ،)ل

ب§ان األقل منوا  "12" ية وا نا ب§ان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا رشوع حول ا لو ل ل ل من ململلك م
رش(  ،)عاملرفق الرابع 

شأن تكوين الكف "13" رشوع  بو ية م نولو ية املالمئة ªاالت  ية وا تعامل املعلومات ا جاءات يف ا تك لعلم ن لتقسـ
ية حمددة  تحدت إمنا ئحمددة حال  رش(ل  ،)عاملرفق اخلامس 

ية  "14" تصادية ]ج® ية ] ية الفكرية وا شأن ا رشوع  عو من قب لتمللك رش(م سادس  عاملرفق ا  ،)ل

يا "15" نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا رشوع  جو تك لمللك تحد :بم شرتكة وناء احللول لا بت ا سابع (مل لاملرفق ا
  ،)عرش

ية الفكرية  "16" توحة وال±ذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا شأن ا رشوع  مللكو ملف ن ل ملب ثامن (م لاملرفق ا
 .)عرش

يا للفرتة من يويو  .ج  تضمن مرفق هذه الويقة تقريرا مر لو حل ث ًي يذ 2011ن إىل يويو 2010 ً يات فورية ا تو لتنف عن ا ص ل
يات( تو صا رشةل سع  ع ا ية عىل حدة ويربز أمه اإلجنازات). تل يذ لك تو متدة  يات ا تقرير عىل ]سرتا صويركز ا يج لتنفل ملع  .ت

ية اليت ميكن ]طالع علهيا  ساعدة ا ياRت ا تصل هبا من معلومات أخرى يف قاعدة  شطة وما  نوترد قامئة األ مل ب ي لتقن
تايل  .>http://www.wipo.int/tad< :لعىل املوقع ا

ًنة مدعوة إىل اإلحاطة علام لإن ا .2 لج
 .ثملعلومات الواردة يف مرفقات هذه الويقة

 ]تيل ذË املرفقات[
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رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_05_01 ملرمز ا

نوان ية الفكرية لعا ية يف جمال ا ساعدة ا شطة ا تعلق بأ ياRت  مللكقاعدة  ن مل ن ت  .لتقب

ية ية جدول أعامل ا منتو  لتص

 

ية  تو صا بو أن  :5ل ية عىل يعىل الو ساعدة ا شطة ا نرش معلومات عامة حول لك أ مل تقن لن ت
شطة حمددة  يل عن أ ها اإللكرتوين وعلهيا أن تقدم، بطلب من اÑول األعضاء، تفا نمو ص قع

شاط) اÑول األعضاء(مبوافقة اÑوÓ العضو  يدة من ا هات األخرى ا لنأو ا تفسـ  .ملجل

تني  تو رشوع  يويربط هذا ا ل صت  .9 و6مل

رش ية ا ملمزيا  وعن

 

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي300 000 :لتاك

ية يف املوظفني اإلضا فتاك  ي فرنك سورسي490 000 :ل

رشوع  2009ليويو  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا12 ملمدة ا  ً  ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية  ،لتمنقطاع ا
يةو  ،ملقطاع القضا العا
يا وو نولو جقطاع ا تاكرلتك  ،ب]
يةو ية العا ية ا ملقطاع ا ت تحب لل  ،ن
تجارية والرسومو  ،لقطاع العالمات ا
يةو ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص   ،ل

تدبري  .لوقطاع اإلدارة وا

بو   .25 و20 و15 و14 و11 و10 و9 و4 و3 و2 و1يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  ياRت موحدة  مق شاء قاعدة  تصممي وإ بمثة اقرتاح  ن ية مع ما يلزم ل ساعدة ا شطة ا نيع أ مل ن لتقمجل
تظام نمن الربامج احلاسوية، وحتديهثا  بو  .ب تاح معلومات عامة عىل موقع الو يو تُس

رشط احلصول عىل  شطة حمددة،  يضة عن أ تاح معلومات  باإللكرتوين، يف حني  نسـ تفس مت
ËG ترصحيات الالزمة ياRت اجلديدة عىل املعلوم .لا متد قاعدة ا لبو تعلقة سـتع ملات ا

نظمة اإللكرتوين عىل  يا عىل موقع ا تاحة حا ية ا ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو ملبأ ل مل ن مل ي ًن لتق
تايل نوان ا لا  :لع

>)http://www.wipo.int/export/sites/www/ip development/en/pdf/wipo_eds_inf_1_rev.pdf(< 

شاريني توتضمن هذه املعلومات أسامء املاحنني واخلرباء ] رشوعات ست يف ا مل وتاك ل
ترصحيات الرضورية( لرشط احلصول عىل ا ية،  ).ب شفا بدأ ا رشوع إىل  ند هذا ا فو م لت ملس ي

توفري قدر أكرب من  بو  سمح للو يدة أن  هات املاحنة وا بوسوف يطلب إىل ا ي ت تف ملسـجل ُ
ية ساعدة ا شطة ا شأن أ ناملعلومات  مل ن ياRت  .لتقب ياRت هذه بقواعد ا يمت ربط قاعدة ا بو لب ل س
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يةخرى األ بوملعنا  .ي يف إطار الو

يات نولو تخدام ا نظام  شأ ا جو لتك سـي ل ن ُ توحة اإلنرتنتالقامئة عىل  سـ ملف، وبرامج احلاسوب ا
تايل لن ترتتب عن ذË أي يا، و بو حا لاملصدر أو برامج احلاسوب املرخص هبا للو ل  ةًي

ية يف إضا فتاك  .ل
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رشوع سؤول عن ا ملا يد أالن رووتش مل ْا  لسـ

بة يف الص�  تقتاجئ املر لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت     :9ل
ية  يني وحمرتيف ا سؤولني احلكو ياسات وا مللكقدرة ومعرفة معززÞن Ñى واضعي ا م مل لسـ

ية  تفادة من ا تفعني لال ية الفكرية وأوساط ا مللكالفكرية واحملامني وماليك حقوق ا سـمللك ملن
يةا ية ألغراض ا منلفكرية بفعا  .لتل

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت     :10ل
ية الفكرية تخصصني يف ا مللككفاءات معززة  للم � 

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت     :11ل
ية الفكرية وأحصاب املصاحل اآلخرين يف  نة ومعززة ملوظفي ماكتب ا مللكمعارف  � حمس�

ية نا ب§ان ا ما ل  .ل

هدف ] ثالث، الربRمج لا يجي ا لسرتا     :11ت
تدريب يف جمال  تعلمي وا تعاون اÑويل ألغراض ا نة يف ا ية  لباكت معززة وفعا ل ل س ل �شـ حم �

ية الفكرية بني اÑول األعضاء  .مللكا

سادس، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :14ل
ية الفكرية ية من أنظمة ا تأ نة إىل موارد املعلومات ا مللكبل نفاذ  ت مل س ّسـ  .حم

رشوعتنفيذ  تقدم  ملا

 

ية يف  تاج نظام حاسويب جديد يعرف مس نظام قطاع ا منبدأ إ بح 2010 ول يوي1لتن ص، وأ
مترب  نذ  سبتاحا  م تضمن .2010م تاكمل متاما و نظام  يوهذا ا  :مل

ية الفكرية  .1 ية ا شطة  مللكنظام أ من ية (تن تو صا  ؛ )5ل

شاريني و .2 بو للخرباء ] تقامئة الو ية (سي تو صا  .)6ل

ية نظام قامئ عىل نظام قو تاجئ اإلنرتنتلتمنطاع ا ياس وا يع األهداف القاب�  ن يفي  لجبم للق
رشوع هام يف ويقة ا بة كام يرد و ملاملر ث صف يني .تق تا نوانني ا نظام عىل ا نفاذ إىل ا لوميكن ا ل لع ل : ل

>tad/int.wipo.www://http <و>roc/int.wipo.www://http< . 

شطة  تعلقة بأ ية وا تعم� يف قطاع ا ياRت ملعلومات ا بو قاعدة ا نومألت الو مل من سـ ب لتي مل ل
شاريني نجزة واخلرباء ] ية ا ساعدة ا تا مل ن سمل شطة  .لتق يا بإدراج أ نظمة حا نوتقوم ا ل مل

ياRت، األ ية يف قاعدة ا بالقطاعات األخرى ا لن ياRت ملع ميكهنا من إجناز قاعدة  بمر اGي  سـ
شاريني ية وقامئة خلرباء ] ساعدة ا تتاكم�  ن سللم لتق  .م

ية با ية واإل تني الفر نظام بعد إىل ا نومل ترتمج واة ا سـ سـ للغ  .نل

ياRت  ياRت(بملخص أمه سامت قاعدة  ية ونظا�ا احلاسويب) بقواعد  ساعدة ا نا     :لتقمل
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ساعدة .1 ياRت ا ملتألف قاعدة  ب ية معوما من ثالث مجموعات من األنظمة ت لتقن ا
ها عىل بعض؛ تغل  تلفة ولكهنا قاب� ألن  ياRت ا بعضاحلاسوية وقواعد ا شـ � ب يب  ل

ناك  .2 نرص أو أكرثهو نفاذ عربها إىل  تخدمني ا شرتكة ميكن  عنصة  ل سـ للمم  ،م

تخدمنيو .3 ياجات ا سب ا ياRت  سـتوفر إماكية عرض ا ت ح ب ملن  ،حل

ي .4 تخدمني اÑا خلوميكن  نفاذ إلهياللمسـ يني ا لني واخلار  .ج

ها اجلداول  ها وإعادة توز رشوع وتو هذا ا رشية  يعوقد جتاوزت مدة حتديد املوارد ا يف ظل مل لب
ية ية األ صلالز   .من

سن  بريا، ومل  تاحة حتد  ية ا ها يف حدود املزيا ية وتو ّوطرح حتديد املوارد ا ت ك مل ن ين ظ يفتق ل
سوق يا املعلومات من ا نولو لتأمني مقاولني  ج تلكفة املرتفعةلتك بب ا ية  ل ا  .بسحملل

ية  ية أكرث فعا تاحة عىل أمكل وجه، تقرر اع®د اسرتا ية ا تغالل املزيا يا إىل ا لو يج مل ن سـ تسع
بري  بارشة  يا املعلومات  نولو تخصص يف  يني  تلكفة مما أفىض إىل  يث ا كخمن  تع مل ج تك م ح

يا املعلومات بعقد خار� من رش نولو تخصص يف  بو و شاري يف الو جا تك م ي كة مقرها يف ست
رشاكت  .ب§ آخر يار ]ع®د عىل ا تا أطول من  تغرق و س� ا لورمغ أن ذË ا خ ق سـ مل

رشوع ية ا�صصة  تفاء ملزيا يضمن ] ية، فإنه  للما ن ك سـ  .حملل

نفقات  يا املعلومات حتققت وفورات يف ا نولو يق معل تطوير  يد و لوبفضل تر سـ جشـ تك تن
يف  ياتتلكوحتققت الكفاءة، وال سـ� عن طريق  تو يذ ا رشوع  صفريق  ل نفت ب ثالثم  5 ل ا

ية9 و6و  .لتمن من جدول أعامل ا

هدت  يقا وغري فعال؛ وقد  بح  ية، فإنه  ُعويف حال عدم حتديث نظام قطاع ا ت يص عمن سـ لت
ها يف  بو  توى الو نوا ودربوا عىل  سقني  شلك غري مركزي إىل  ية  سؤو لكهذه ا ي سـ ي ن ب ل ممل ُ ُع م

شط يذ أ نيع اªاالت اليت تضطلع  ت نفمج يةب ساعدة ا نة ا  .لتقمل

نظامُولك يانة هذا ا همة  ية  نون يف قطاع ا لف املوظفون ا ص من مبي لت  . ملع

رشوع والعرب /نتاجئ ملوقع ا
ية  سـاألسا

ية  :سـالعرب األسا

يا املعلومات Rدرا  نولو نظام هو أن أنظمة  يق هذا ا ند  ية  جإن أبرز العرب األسا تك ل ب ع تطسـ
هم .ما تعمل مبفردها ية مباكن  فومن األ نظمة والعمل مه هام Þما يف ا توفرة أصال  ياRت ا مل ا مل فب ل

  .عىل عدم تكرارها إىل أقىص حد ممكن

نظام  ها  ثا بو من أجل ضامن ا نظام املايل للو للوقد بدأ العمل بربامج جديدة خاصة  ت ي لل م
ية اÑوية للقطاع العام  ته واملعايري احملا لاملايل وال س نظام املايل (بحئ لرشوع ا م

ته ية اÑوية للقطاع العامامل/حئوال لعايري احملا رشوع وكررت ) بس ملوازاة مع هذا ا Ëُوذ مل
نظامني ياRت املوجودة يف ا لبعض ا يط  .لب يذ نظام ا ناء  يعاجل هذا األمر أ تخطو ث لسـ تنف

ية  . سسـللموارد املؤ
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ها اجلداول  ها وإعادة توز رشوع وتو هذا ا رشية  يعوقد جتاوزت مدة حتديد املوارد ا يف ظل مل لب
يةا ية األ صللز   .من

نجاح  :لعوامل ا

شابه  ثري بفضل  رس  بو األخرى أ نظام يف أنظمة الو نجاح يف إدماج ا تيكون ا ي ل ل بكسـ ي
ية  نصة ا نا ياRت(لتقمل ية ) لبالربRمج احلاسويب وقاعدة ا ند إلهيا نظام قطاع ا مناليت  لتس ت ي

تاكم� ية  .ملونظام اإلدارة ا رشوع تيجوقد اكن هذا القرار جزءا من ]سرتا يذ ا ملاألوية  نفت ل ل
يا و رشوع  مترار ا ية ضامن ا يص  يف الرت يص تاك نالرايم إىل  بغ ل تقتقل مل سـ ته من مثة خ تدا ما سـ

 .عىل األجل الطويل

ية  تو يذ ا رشوع هذه الفرصة  صوانهتز ا ل تنف ية 6لمل قامئة خلرباء (لتمن من جدول أعامل ا
شاريني تاجئ أفضل )ست] يق  ن، األمر اGي مسح معوما  بو واÑول بتحق بة للو ي لنسـ

نظام ياRت املوجودة يف ا لاألعضاء وذË بفضل تاكمل املعلومات مع ا  .لب

بول واسع بني مجوع  رس حظي  رشوع نظام  سقني طوال فرتة ا شاركة ا بقوتج عن  ِ � ي مل ممل ٌ ن م ن
تفعني به نظام .ملنا يانة هذا ا همة  ية  نون يف قطاع ا لولكف املوظفون ا ص من مبي لت ملع ُ . 

تابعة رشوعو ملا ياRت مماث�  أعربت بعض اÑول األعضاء ،ملبفضل ا بعن اه®�ا بوضع قواعد 
ية بات الو نية ا تطل طب مل شطة . لتل تفادة من األ هور العام من ] نومن شأن ذË متكني ا سـ مجل

يع الو-ئق  ية الفكرية واحلصول عىل  ية املربطة  مجالو ت مللكن يةط يل ( ملوضوع ملعنا قبمن 
تحدثني، إىل غري ذËالربامج والع ية  سري اGا للمروض وا ت تب الوطين ) ل ملكعىل موقع ا

ية للفرتة . للملكية الفكرية ياق ويقة الربRمج واملزيا يؤخذ هذا ]ه®م يف  نو ث سـ –2012سـ
2013 . 

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية  نفت تخدام املزيا نمعدل ا  %.96 :2011ليويو سـ

ملقدم تقريران عن ا تقارير سابقة ية الفكريةُ ية وا ية  نة ا مللكرشوع إىل ا من ن لتللج  :ملع

نعقدة يف الفرتة من CDIP/3/INF/2ثالويقة  .1 نة ا ثة  ثا مل، قدمت إىل اÑورة ا للج ل ل
 ،2009 مايو 1 أبريل إىل 27

نعقدة يف  CDIP/4/2ثواملرفق الرابع من الويقة  .2 ملاملقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
 .2009نومفرب 
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يمي رشوعلتقا  للم اGايت 

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا   1ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

برRمج حاسويب -بت وخال من 
 .األخطاء واألعطاب

 وخال من يظهر أنه نظام -بت متاما
 .األعطاب

**** 

بول  مقأداء الربRمج احلاسويب 
تجابة لطلب  يث ] سـمن  ح

ياRت  . لباسرتجاع ا

ُيعطي ردودا عن حبوث معقدة يف أقل من 
ية  .ن-

الربRمج األخرى كام اكن وتعمل وظائف 
با  .تقمر

**** 

تويف برRمج حاسويب يسـ 
ية  ظيفاملواصفات الو

    .للمسـتخدم

شود السرتجاع  ملناملعدل ا
ياRت ية واحدة  :لبا نأقل من -

 .للك حبث

بحوث املعقدة بات وا ليب  للطل  **** .يسـتج

ياRت قادرة عىل حفظ  بقاعدة 
ها كام هو  ياRت واسرتجا عا لب

ياRت  لبحمدد، عىل أن تكون ا ّ
يقة و مد  .كمت�ق

نة وسرتجع بدقة ياRت ا يع ا ُختزن  ت ي ب ملعمج ل � يل **** . ُ ياRت قاب�  شغقاعدة   للتب

ياRت من  بول لقاعدة ا لبأداء  مق
توافر و]سرتجاع ليث �� ا  ح

توافر  :لهدف ا
بوع%99,9 بعة أم يف األ سـ   لسـ

 :هدف ]سرتجاع
سار ية للك ا تفأقل من -  سـن

ياRت  بعة > 99,9%لبتوافق قاعدة ا لسـ 
بوع  سـأم يف األ

سارات يرد علهيا يف أقل /ثاألحبا سـتف]
ية  نمن -

**** 

                                                
ية، اجلزء   1 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا   1ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

تاحة كام هو حمدد  ياRت  ّا م لب
يني  خلتخدمني اÑا للمسـ

يني  .جواخلار

ياRت يون إىل ا تفعون اÑا بنفذ ا خل ن لي  مل
بكة إنرتانعرب تفعون تشـ  نفذ ا ن، و ملي

بو  ياRت عرب موقع الو يون إىل ا ياخلار لب ج
 .العام عىل اإلنرتنت

شأن  **** ية  باملعارف املؤ سسـ
ية  ساعدة ا شطة ا نيع أ مل ن لتقمج
بل  تخدام من  تاحة لال قا سـ مل

بو وسائر األطراف  يالو
ية األخرى     .ملعنا

توفاة  سـياRت مالمئة و مب
تظمة يات حتديث  نو     .ممعل

تظمة ياRت بصورة  نظام  نيغذى ا ب مل ل ُ. 
سـُتضاف سامت جديدة خالل مرح� ما 

ياRت من  يذ هبدف مجع بعض ا لببعد ا لتنف
تجارية أنظم يا املعلومات ا نولو لة  ج تك

بو، وذË كجزء من العمل اجلاري  .يللو

**** 

رسية ياRت     .لضامن األمان وا نفاذ إىل ا تجابة ا با ل لسـ
بو وإىل  ية للو يبات األ ن متطل للم

ية يف جمال  بات اإلضا فا ملتطل
رسية كام هو حمدد/األمن  .لا

ية  يص اÑائرة األ نظام عىل تر نحصل ا مل خ
يا املع جنولو بل إصدارهلتك بو  قلومات للو  .ي

**** 

 

رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

يع  ية عن  مجإÞحة املعارف املؤ سسـ
تفع  ية ليك  ساعدة ا شطة ا تنأ ن مل لتقن
ية أخرى  بو وأطراف  نهبا الو معي

ساعد شطة ا ملند تصممي أ ن ة ع
بل يذها يف ا ية و تقا سـنف ت ملتق     .نل

يط  ند  تظام  ختطالرجوع  ع ن
ية  ساعدة ا شطة ا نوتصممي أ مل لتقن

تجارب والعرب  لاجلديدة إىل ا
بو  شطة الو تخلصة من أ يا ن ملسـ

ية،  ساعدة ا ناألخرى يف جمال ا لتقمل
يدة،  جلمبا يف ذË املامرسات ا

ي; أمكن يط حومراعاهتا  لتخط يف ا
شطة جديد هاةنأل     .تصممي و

سب عدد  حميكن اسرتجاع املعلومات 
ساعد عىل  تلفة اليت  تمن املعايري ا �

به  ياRت سابقة  شطة  نفاذ إىل أ شـا ب ن تل
تصل هبا ية أو  ساعدة ا شطة ا تأ ن مل  .لتقن

ياRت قادرة عىل ختزين  لبوتكون قاعدة ا
شاط معني  نواسرتجاع الو-ئق املربطة  بت

ية قبيلمن  تقارير املر يمي وا حل تقارير ا ل لتق
تخلصة وغريهاو  .ملسـالعرب ا

**** 
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

ستتاح معلومات عن األداء 
تاجئ اليت حتققت، وميكن  لنوا
تخدام هذه املعلومات يف  سـا

ية يف  ساعدة ا شطة ا نتصممي أ مل لتقن
بل تقدم اÑروس  .ملسـتقا سـو

مية يف هذا  تفادة أفاكرا  قا ً ملسـ
يع  هل عىل  مجالصدد، و سيس

أحصاب املصلحة احلصول علهيا يف 
شطة ا ملاأل  .سـتقبليةن

يني يف  تفعني اÑا تخدام ا خلا ن ملسـ
تخداما  ياRت ا بو قاعدة ا سـالو ب لي

� .سل

بو  يميكن ألي موظف من موظفي الو
نفاذ لاكمل إىل قاعدة  لا�ولني ا

يع ما حتويه من معلومات  ياRت و مجا لب
ثل  شطة  شاط من األ متربط  ن ن بت

نه ]تفاع  تقارير، كام  ي�ت وا نا ميكل لتق
شطة بت� املعلوم يط أل ند ا نات  تخط لع

بل ية يف ا ساعدة ا سـتقا ملتق نل  .مل

يني لقاعدة  تخدمني اÑا خلبلغ عدد ا سـ ملي
ياRت مائيت خشص   . واحدوخشصلبا

**** 

تواء ا لا ية عن ح يل اك فياRت تفا ص ب
ية  ية  ساعدة ا شطة ا بأ ن مل لتلن لتق

يع أحصاب املصلحة،  ياجات  مجا حت
 .السـ� اÑول األعضاء

ياRت عىل أكرب عدد من  بتوي قاعدة ا لحت
ساعدة  شطة ا يع أ يل عن  تفا ملا ن مج ص ل

يا مع  Ëبو، وذ ية للو شـا ي متن   أفضللتق
ية يمدملقاملامرسات  ساعدة ا ن ا لتقمل

سم ياRت هذه تتاآلخرين، و لب قاعدة ا
ية اليت تطلهبا اÑول األعضاء شفا ف  .ل

شطة  **** ية يف تقدمي أ شفا نتوA ا فل
ية  ساعدة ا نا فضل أل وفقالتقمل

ية  ساعدة ا نممارسات مقديم ا لتقمل
ية لطلب اÑول  تلباآلخرين 

 .األعضاء

يون  تخدمون اخلار جيد ا ملسـتف يسـ
برية تفادة  ياRت ا كمن قاعدة ا سـ  .لب

ية ساعدة ا ياRت ا نقاعدة  مل  1 832 :لتقب
تصفحة ّصفحة   2011يف  م

مترب28 -يناير 1(  ).سب 

شاريني  : ستقامئة اخلرباء ]
تصفحة يف 943 ّ صفحة   2011م

 ).سبمترب 28 –يناير 1(

غري 
 متوافر

 

ثاين[  ]لييل ذË املرفق ا
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ثايناملرفق  لا  
رشوع  ململخص ا

رشوع     DA_09_01 ملرمز ا

نوان ية الفكرية لعا ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياRت ملطابقة ] مللكقاعدة  ئ ت  حب

ية ية جدول أعامل ا منتو  لتص

 

ية  تو صا يق مع :9ل ياRت  شاء قاعدة  بو بإ بة الو سـمطا ب ن ي ية لتنل لتلب اÑول األعضاء 
تاحة مما يوسع من نطاق  ية الفكرية ملوارد ا ية احملددة يف جمال حقوق ا ياجات ا ملا من مللكت لت ح

ية هوة الر ية إىل ردم ا ية والرا ساعدة ا تعلقة  ها ا مقبرا ن مل لمل م  .لتقجم

رشوع ية ا ملمزيا  ن

 

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي190 000 :لتاك

يف املوظفني اإل يةلتاك  ي فرنك سورسي490 000 :فضا

رشوع  2009أبريل  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا12 ملمدة ا  ً  ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية  ،لتمنقطاع ا
يةو   ،ملقطاع القضا العا
يةو ية العا ية ا ملقطاع ا ت تحب لل  ،ن
تاكرو يا و] نولو بقطاع ا ج   .لتك

بو  .25، و20، و15، و14، و11، و10، و9 :يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  ية الفكرية  مق ية وا ية  نة ا ياRت وبرRمج حاسويب Ñمع اقرتاح ا شاء قاعدة  مللكإ من ن للج ب لتن ملع
ية  ب§ان يف جمال ا ية  ياجات اإلمنا يمي ] يدة  ية  ية تفا مللكشأن إرساء  تق للمف ئ ت عل معل حب ل

يات جدول أعامل ا تو لالفكرية وفقا  صً يات للمواءمة وبادل املعلوماتل تية، وإقامة آ ل  .تمن
رشاكء  تظام عن املاحنني وا تعاون مجلع املعلومات  يات  شاء آ لومن املقرتح أيضا إ ن لل ل ن ً

ياجات  ية ] بو من أجل  متلني، وعن األموال واخلربات اليت ميكن إÞحهتا للو تا ب حي تل حمل
ياRت  .اخلاصة Ñول األعضاء تضمن قاعدة ا بو لس ياRت أخرى ت بهذه روابط إىل قواعد 

ية وتكوين الكفاءاتتمربطة ساعدة ا ن هبا، ومواقع قطاع ا  .لتقمل

ميه تقدم احملرز و نظام عىل رصد ا يقدر هذا ا تقيو ل ل  .ِسـ

يات القامئة عىل  نولو تخدام ا نظام  شأ ا جو لتك سـي ل ن ُ ب، والربامج احلاسوية اإلنرتنتسـ
توحة املصدر أو الربامج احلاسوية ا با بد أيملف يا، من دون  بو حا تكملرخص هبا للو ً ل  ةي

ية يف هذا الصدد يف إضا فتاك  .ل
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رشوع سؤول عن ا ملا يد أالن رووتش مل ْا  لسـ

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

ثامن، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت     :20ل

تأ بو ا تاحة للو ملحتقق زدة يف املوارد ا ي بارشة اليت تدار مل ساهامت ا ُية إما من ا مل مل ت
ية دمع سكصناديق ا ية القامئة  متويل اخلار يب ا تفادة من أسا ية أو من خالل ] بغئ® ل سـ جن ل

ية نا ب§ان ا ية وتكوين الكفاءات يف ا ساعدة ا شطهتا يف جمال ا مأ ل ل ن مل  .لتقن

يذتقدم رشوعتنف   مل ا

 

يل معل  تح رشوع  لاضطلع فريق ا ب نظمة غري مل ية ملا ية"ماحلكو يد العا ملا  Global(" ل
Hand(  يق بني تو ياق قاعدة ا فيال اكمال يف  ل سـ رشاكتحتل تحدة ا ولا ملألمم ا

)www.business.un.org(  تفادة من بو ] سـوذË ملعرفة إىل أي مدى ميكن للو ي
يد يق بني املاحن وا تو تفخربات اآلخرين يف تطوير نظام ا ملسـف وجتدر اإلشارة إىل أن  .ل

يفة  تربعات فقط وتركز اه®�ا عىل ظو بات وا نحرص يف مجع ا تحدة  لنظومة األمم ا لطل ت مل م
تعلق  .رشااكت مع القطاع اخلاص ال غري تحدة بأي أعامل  نظومة األمم ا توال تضطلع  مل م

تقارير تطابق أو  ل يب  .ل تعمد إىل تطوير نظام  بو  يل، فإن الو تح هذا ا تجوبعا  سـ ي ل ل يسـت ل ً
سم مب ياجاهتا و تال يت ا عىل موقع األمم يبو حضوروجتدر اإلشارة إىل أن للو .زيد من الرتكزيح

بة املاحنني يف ذË أو طلب  تمل حىت اآلن أي إشعار عن ر يق لكهنا مل  تو تحدة  غا سـ لل تمل ف
متلني رشاكء ا حملمن ا  . ل

ية  نة ا ثة  ثا ية احملددة خالل اÑورة ا بات اإلضا تذكري بأنه نظرا  نوجيدر ا للج ل ل تطل ملعل فللم
ية ل تو شاريني يف إطار ا شأن قامئة اخلرباء ] ية الفكرية  صية وا ل ت ب سمن مللك ، فإن تركزي 6ت

ياRت وحتديد مصادرها لوضع قامئة خلرباء  ية ا يا عىل تطوير  نصب حا رشوع  بفريق ا ب ل لي ن مل
شاريني رشوعات  يهُويذكر أيضا أن ت� القامئة .ست] ية يف  نارص الر م إحدى ا سـ ئيلع

تني  تو يا رشوعات9 و5صل ت� ا مل، وشلك أساسا  ل ترب هذا العمل معال  .ت بقا ËG، ا ُو ع ط
 .جوهر

تخدم وأطلق نظام قاعدة  سب مواصفات ا تمكل الربRمج احلاسويب لاكمل  ُوا سـ ح ملسـ ُ
ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياRت ملطابقة ] مللكا ئ ت حب ل

>)www.wipo.int/dmd(< سطسيف أوائل  .2011 غ أ

رشوع والعرب /نتاجئ ملوقع ا
ية  سـاألسا

ية  :سـالعرب األسا
ند إلهيا  تجارية اليت  بو وإجراءاهتا ا بادرة جديدة يف لواحئ الو بادرة  تملا اكنت هذه ا سم ل ي يمل
تقين  تطوير الاكمل للحل ا تأخر موعد ا نظام مل حتدد أو يصادق علهيا بعد، فقد  لهذا ا ل ي ل

 . بدوره يف حال مل حتدد يف موعدها

نج  :احلعامل ا
نظام يانة هذا ا همة  ية  نون يف قطاع ا للكف املوظفون ا ص من مبي لت  . ملع
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تابعة متلني  ملا شاركة الزئن ا بارات وعروض أوية  حملنظمت ا مب ل خت تخدمني واملاحنني(ُ ) ملسـا
ية باعات إجيا بووردت ا ية الفكرية . نط تخدام ماكتب ا تعزيز ا هود اآلن  بذل ا مللكو جل سـت ل س

متلني لقا ياRتحملواملاحنني ا  .لبعدة ا

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية  نفت تخدام املزيا نمعدل ا  %.84,1 :2011ليويو سـ

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا مللكقدم تقريران عن ا من ن لتللج ملع مل ُ: 

نعقدة يف نومفرب  CDIP/4/2ثاملرفق الرابع من الويقة  .1 ملاملقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
2009. 

نعقدة يف  CDIP/6/2ثواملرفق الرابع من الويقة  .2 سادسة ا ملاملقدمة إىل اÑورة ا ل
 .2010نومفرب 
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا   2ن
بةلنا(  )تقتاجئ املر

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

برRمج حاسويب -بت وخال من 
 .األخطاء واألعطاب

وخال من  يظهر أنه نظام -بت متاما
 .األعطاب

**** 

بول مقأداء الربRمج احلاسويب 
تجابة لطلب  يث ] سـمن  ح

ياRت  . لباسرتجاع ا

ُيعطي ردودا عن حبوث معقدة يف أقل من 
ية وتعمل وظائف الربRمج األخرى كام . ن-

با  .تقاكن مر

**** 

تويف  يسـبرRمج حاسويب 
ية  ظيفاملواصفات الو

    .للمسـتخدم

شود السرتجاع  ملناملعدل ا
ياRت ية واحدة  :لبا نأقل من -

 .للك حبث

بحوث املعقدة بات وا ليب  للطل  **** .يسـتج

ياRت قادرة عىل حفظ  بقاعدة 
ها كام هو  ياRت واسرتجا عا لب

ياRت  لبحمدد، عىل أن تكون ا ّ
مت� يقة و مكد  .ق

نة وسرتجع بدقة ياRت ا يع ا ُختزن  ت ي ب ملعمج ل � ياRت قاب� **** .ُ يلبقاعدة   للتشغ 

بول  ياRت من لمقأداء  لبقاعدة ا
حيث توافرها ووقت اسرتجاع 

 .بياRهتا

توافرها شود  لاملعدل ا  :ملن
بوعط% 99,9  .سـوال أم األ

شود السرتجاع  ملناملعدل ا
ياRت ية واحدة  :لبا نأقل من -

ياRت أكرث من  % 99,9لبمعدل توافر ا
بوع  .سـوطوال أم األ

ية بات تلىب يف أقل من - بحوث وا نا لطل  .ُل

**** 

                                                
ية، اجلزء   2 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا   2ن
بةلنا(  )تقتاجئ املر

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

 .للك حبث

تاحة كام هو حمدد  ياRت  ّا م لب
يني  خلتخدمني اÑا للمسـ

يني  .جواخلار

ياRت  يون إىل ا تفعون اÑا بنفذ ا خل ن لي مل
يت،  بكة إنرتا نعرب  تفعني شـ للمنوميكن 

يني  سجلوا ) اÑول األعضاء(جاخلار يأن 
بو اإللكرتوين  ياجاهتم عرب موقع الو يا حت

تاح   .للجميعملا

ياجات  **** ية ال تمعارف مؤ حسـ س
تعلق   �ياÑول األعضاء ف

تاحة  ية الفكرية  م مللك
تخ بو سـلال بل الو يدام من  ق

متة     .ملهوسائر األطراف ا

توفاة  سـياRت مالمئة و مب
تظمة يات حتديث  نو  .ممعل

 **** .حمقق

 

رشوع ملتاجئ ا      3ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

يق هدف  حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

رسية ياRت  .لضامن األمان وا نفاذ إىل ا تجابة ا با ل لسـ
بو وإىل للمتطلبات ا ية للو يأل من

ية يف جمال  بات اإلضا فا ملتطل
رسية كام هو حمدد/األمن  . لا

ية  يص اÑائرة األ نظام عىل تر نحصل ا مل خ
بل إصداره بو  يا املعلومات للو قنولو ج يتك  .ل

**** 

ية للمواءمة وبادل  تآ ل
املعلومات قامئة وقاب� 

    .للتشغيل

بني بوضوح  نظام قادر عىل أن  يا ل
شطة الروابط بني املاحن نني واأل

 .اليت يرعوهنا

تاح اآلن يل للمواءمة  مد نظام . ل ليح ا تي
للمسـتخدمني أجوبة عن العروض 

ياجات  .حتو]

** 

معلومات عن املاحنني أو 
متلني واملوارد أو  رشاكء ا حملا ل

تاحة هارات ا ملا  .مل

    

مجع املعلومات عن املاحنني 
تظم  شلك  ها  رشاكء وإدخا نوا مب لل

تخدا�ا ملطابقة امل وارد سـوا
ياجات  تاحة واخلربات  تا حمل

    .اÑول األعضاء

 *** .حمقق

 

                                                
رشوع ا  3 ملبقا لويقة ا ث ية، اجلزء ط  .2.3صلأل
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع ) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

ية  سسـاملعارف املؤ
ياجات اÑول األعضاء  حتال

ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

عضاء عدد مواصفات اÑول األ
نظام     .لالواردة يف ا

سابق ألوانه إÞحة أي غري     . يشءلمن ا
    متوافر

شطة أو  نالقدرة عىل ربط األ
متلني شاريع مع املاحنني ا حملا  .مل

ناحجة نارص الربط ا لعدد  سابق ألوانه إÞحة أي    .ع غري  . يشءلمن ا
    متوافر

توفري معلومات عن املاحنني 
متلني واملوارد  رشاكء ا حملأو ا ل

تاحةأو اخلرب  .ملات ا

متلني اGين ترد  حملعدد املاحنني ا
نظام     .لأسامؤمه يف ا

سابق ألوانه إÞحة أي غري  . يشءلمن ا
    متوافر

شطة  نمعلومات عن حاÓ تقدم األ
رشوعات     .ملأو ا

سابق ألوانه إÞحة أي من غري  .ءيشل ا
    متوافر

تعلقة  ية املعلومات ا ملشفا ف
ياجات يف جمال  حتال

تقدم  ية وا ساعدة ا لا ن لتقمل
ية ت�  تلباحملرز يف 

ياجات  .حت]

ية  ياRت بفعا تخدام قاعدة ا لا ب لسـ
يني  تخدمني اÑا بل ا خلمن  ملسـ ق

يني  .جواخلار

سابق ألوانه إÞحة أي  غري  .ءيشلمن ا
    متوافر

 

ثالث[  ]لييل ذË املرفق ا
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ثالثاملرفق  لا  
رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_08_01 ملرمز ا

نوان ياRت ا لعا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب  .تخصصة ودمعهلل

ية ية جدول أعامل ا منتو ية     لتص تو صا رشاكت اخلاصة هبدف  :8ل بحث وا بو بوضع اتفاقات مع معاهد ا بة الو لمطا ل ي ل
نظامهتا  ب§ان األقل منوا، فضال عن  ية والسـ� ا نا ب§ان ا ية يف ا مساعدة املاكتب الو لم ل ل ن طم

ية الفكرية، عىل ا ية  ية ا ية ودون اإل مللكاإل ن مي ملعمي قل تخصصة قل ياRت  منفاذ إىل قواعد  ب ل
بحث يف الرباءات  .لألغراض ا

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني ن  ي فرنك سورسي1 874 000 :لتاك

رشوع  2009أبريل  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا36 ملمدة ا  ً  ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية وقط ية العا ية ا ملقطاع ا ت تحب لل يةن  لتمناع ا

بو   .15 و14 و9يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  ب§ان األقل منوا، ي مق ية، السـ� ا نا ب§ان ا تفعني من ا سري حصول ا رشوع إىل  ًريم ا ل ل ل ن مي مل ت مل
ب§ان، عىل املعارف  ية الفكرية يف هذه ا ية  ية ا ية ودون اإل نظامت اإل لوا ن مي مي مللكمل ملع قل قل

ية و]تفاع نولو نا ج تصاديلتك منو ] تاكر وا ق هبا عىل حنو فعال، وحفز ] ل  .ب

 �سات، السـ تفعني من املؤ سمح  تخصصة أن  ياRت  سومن شأن توفري قواعد  ن ي للمب م
سابقة واحلد  ية ا نا ية ا تحديد حاÓ ا ية  لماكتب الرباءات، بإجراء حبوث أكرث فعا ع لص ن ل لتقل

ند الرضورة نوحة  عمن نطاق الرباءات ا  .ملم

يا إىل  ًو رشوع ما ييلسع نفذ ا مليق هذه األهداف،  ِ يُ  :حتق
تاجئ؛ ياRت ومراعاة ا تعراض قواعد ا ياجات وا يل لال نإجراء  ب سـ ت لحتل ل  ح

تخصصة  ياRت  موإÞحة الوصول إىل قواعد  ندات غري الرباءات(ب حىت ) سـالرباءات و
هور ]تفاع هبا؛ ية الفكرية وا نسـىن ملاكتب ا مجلت مللك  ي

ب§ان يف إقامة دمع نومتكني ودمع ]تفاع الفع ساعدة ا ياRت هذه من خالل  لال لقواعد ا م لب
بكة مماث�؛  تاكر وإقامة  يا و] نولو شـحميل يف شلك مراكز Ñمع ا ب ج  لتك

ية للموظفني العاملني يف هذه املراكز وماكتب  تو تدريب وا عوإÞحة اÑمع يف جمايل ا ل ل
هور ية الفكرية وا مجلا  .مللك

رشوع سؤول عن ا ملا يد  مل سيكلسـا شايكو يد أندرو  يا وا با يخاندرو رواك اك فأ ت سـ ن لل  م
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بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :9ل
ية  يني وحمرتيف ا سؤولني احلكو ياسات وا مللكقدرة ومعرفة معززÞن Ñى واضعي ا م مل لسـ

ية الفكرية واحملامني وماليك حقوق تفادة من ا تفعني لال ية الفكرية وأوساط ا مللك ا سـمللك ملن
ية ية ألغراض ا منالفكرية بفعا  .لتل

يجي الرابع، الربRمج  هدف ]سرتا تا   :14ل
نفاذ إىل املعارف  .لخدمات ا

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

ياRت ياجات ومراجعة قواعد ا يل ] تح بإجراء دراسة  ت ل لل  :ح

يا تعرض قواعد  بأعدت دراسة  تسـ ية وتقرتح معايري ُ مهRت الرباءات وغري الرباءات األكرث أ
ياجات ماكتب  يل ا نادا إىل  تخدا�ا، وذË ا تلفة وا ياRت ا يار قواعد ا تا حتل س سـ � ب حت تخ ل

يني تفعني ا حمللالرباءات وا تمكلت يف عام  واÑراسة،ملن متاحة عىل املوقع ، 2010سـ، اليت ا
تايل  : لا

>146973=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http< 

يغ  َو ياRت"ص يل قواعد ا بد يل أكرث ويركز عىل الوظائف " لل توي عىل تفا صاGي  حي
يل  تح بحث وا ياRت وا ية قواعد ا لاملربطة  ل ل ب تغط لت نادا إىل اÑراسة(ب تاح للك ،)ستا م وهو 

تايل تخدمني معوما عىل الرابط ا ية الفكرية وا لمن ماكتب ا ملسـ : مللك
>pdf.DBs_Technology_Guide/cdo/tisc/programs/en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http< 

تخصصة ية ا ية وا ياRت اªالت ا نفاذ إىل قواعد  ملا ن لعلم ب  :لتقل

ترص  بو خدمة جديدة تعرف  �أطلقت الو تطوير  (aRDiُي بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا لا ل ل
تاكر ب§ان األقل منوا ªان عىل اªالت 2009ليف يويو ) بو] ها إÞحة حصول ا ل هد ف
ية وا تلكفة خمفضة جدا التفاق مع دور لعلما ية علهيا  نا ب§ان ا بية وحصول بعض ا ل ل من لتق

رش  تايل(لنا يل، انظر موقع اخلدمة عىل الرابط ا تفا لللمزيد من ا ص  : ل
>http://www.wipo.int/ardi/en/< . 

بحث من أجل 2011ل يويو 14ويف  شلك اكمل يف رشاكة ا ل، اخنرطت هذه اخلدمة  ب
ياة  بادرة ) Research4Life(حلا شمل  رشاكة اليت  هذه ا بحت الربRمج الرابع  موأ تل لص

بكة اإلنرتنت  ية عرب  بحوث ا ية إلÞحة الوصول إىل ا شـنظمة الصحة العا لصح ل مل اªالت (م
ية ية وا ية وا يولو لصحا ب لطب بحوث )جل نظمة األغذية والزراعة للوصول إىل ا ل، وبرRمج  م

ية عرب اإلنرتنت  ية العا ملالزرا ية) (AGORA(ع ، وبرRمج الوصول إىل )عاªالت الزرا
ئة عرب اإلنرتنت  ية يف جمال ا بحوث ا بيا لعلم ئة ) OARE(لل تحدة  تابع لربRمج األمم ا بيا مل للل

بحث من  ):ةيلبيئاملؤلفات اليت تركز عىل القضا ا( يل حول رشاكة ا تفا لوللمزيد من ا ص ل
تصل هبا من Rرشين وبرامج، ميكن ]ط ياة وما  يأجل ا تايلحل  :لالع عىل املوقع ا

>http://www.research4life.org/<  نخرطون يف رشاكة بحث من "ملواتفق ا لا
ياة ناير " حلأجل ا تداء من  ها جماR ا ب§ان املؤه� للحصول عىل برا يعىل زدة عدد ا ب جمل

تاكر (2012 تطوير و] بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا بمبا يف ذË ا ل ل سات ) ل سامح للمؤ سوا ل
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نخفضة جدا ماحلكو تلكفة   Ëحلصول عىل ذيق الرحب  سعى إىل  مية اليت ال  بحتق يقترص (ت
تطوير  بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا ية الفكرية يف إطار خدمة ا لذË عىل ماكتب ا ل ل مللك

تاكر  ).بو]

يفت  ية أ نة املا نذ ا ضو ض ُسـ ل ية إىل هذه اخلدمة150م ند ية و سـ جم�  ه توقع أن  .علم ملومن ا
يدين اجلدد  عدارتفاعيتواصل  ملسـتفد اªالت اجلديدة املضافة إىل هذه اخلدمة وعدد ا

ياة"مهنا بعد إدراا يف رشاكة  بحث من أجل ا حلا يح "ل رشاكة  تت، وال سـ� أن هذه ا ل
لفرصا أكرب للوصول إىل رشااكت أخرى وRرشين آخرين وربط عالقات هبام وها جتربة 

سويق تية يف جمايل ]تصاالت وا لن  .غ

نفاذ تخصصة يف الرباءاتلا ياRت ا مل إىل قواعد ا  :لب

تخصصة يف الرباءات"انطلقت خدمة  نفاذ إىل املعلومات ا ملا مترب " ل بو يف  سبللو ، 2010ي
تحت اªال تجارية جماR للب§ان األقل منوا ا  أمامفو ياRت الرباءات ا لنفاذ إىل قواعد  ب ل

ية  نا ب§ان ا بعض ا نخفضة للغاية  موبأسعار  لم ل بحث ألغراض "منوذج لوفقا (ل نفاذ إىل ا لا ل
تاكر تطوير و] با ياRت "). ل تة من أمه مزودي قواعد  بويف إطار هذا الربRمج، وافق  سـ

يس (الرباءات  سيس  يكس نيك سوفت )LexisNexis(ل ، )Minesoft(ين، وما
سون رويرتز)Proquest(يوبروكوست  يل )Thomson Reuters( م، وتو يست، وكو

)Questel( بس ياRهتم اليت تعد قواعد ) WIPS(ي، وو تجات قواعد  ُعىل إÞحة  بم ن
تخصصة يف الرباءات، انظر و .ردية ياRت ا ملللمزيد من املعلومات حول برRمج قواعد ا لب

تايل  >http://www.wipo.int/aspi<: لالرابط ا

تاكر يا و] نولو شاء مراكز دمع ا بإ جن  )>http://www.wipo.int/tisc<: انظر أيضا( :لتك

تفادة فعال من تس يني ال تاكر ألحصاب املصلحة ا يا و] نولو سـمح مراكز دمع ا حملل ب ج لتك
ياRت املذكورة أعاله نفاذ املزتايد إىل قواعد ا با  .لل

يمي  ثات ا لتقوأرسلت  تدايئ إىلبع ية الفكرية 34 ب] تعاون الويق مع ماكتب ا مللك ب§ا  ث ل
يني مع مراعاة األولوت يا حمللوأحصاب املصلحة ا نولو ية املربطة بدمع ا ج الو لتك ت طن

شاء مراكز دمع  يط إل ناء القدرات يف ا يث  ياجات من  تاكر و] نو] تخط ب ت لب ح ح
تاكر يا و] نولو با ج تدريب . لتك شطة ا ثات يف أ لوإضافة إىل ذË، أدجمت هذه ا ن لبع

نقطة (وإذاكء الوعي  يل، أنظر ا تفا لللمزيد من ا ص  ). أدRه5ل

نصف األول توى اخلدمات 15ُ، أبرمت مع 2011 من عام لوإىل غاية ا مسـ ب§ا اتفاقات 
شاء أو تطوير مراكز دمع  يذها من أجل إ بغي  يح إطارا للخدمات اليت  ناليت  ي نفت ن تت

تاكر يا و] نولو با ج   .لتك

تدريب وإذاكء الوعي   :لا

يا نولو تخصصة، والسـ� ت� املوة إىل موظفي مراكز دمع ا تدريب ا جتدمع دورات ا لتك مل  ل
ياRت  نفاذ الفعيل إىل قواعد  يني ا تخدمني ا تاكر اGين يدمعون بدورمه ا بو] ل حملل سـ ملب

تطوير  بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا ها برامج ا لالرباءات وغري الرباءات، مبا فهيا ت� اليت  ل ل يحت ت



CDIP/8/2 
Annex III 
4 

تخصصة يف الرباءات  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر وا ملو] ل تني ا(ب  ).  أعاله3 و2لنقطنظر ا

ن يمي تتضمو ثات ا لتق  نقطة ا(بع توحة )  أعاله4لنظر ا تفادنصف يوم لمفندوات   مهنا سـا
يني، وأÞحت نظرة أوية عن دور معلومات الرباءات يف دمع  لتلف أحصاب املصلحة ا حملل خم

تاكر شاء خدمات دمع ] تاكر واملامرسات الفضىل إل ب] ن  .ب

شام� ية ا تدر لوقدمت اªموعة األوىل من اÑورات ا ي بل بحث الفعال يف قواعد ُ شأن ا ل  ب
تاكر يف  يا و] نولو يا إىل موظفي مراكز دمع ا نولو بياRت ا جب تك ج لتك  ب§ان يف 6( ب§ا 12ل

نصف األول من 6 و2010 توى ) 2011ل ب§ان أخرى يف ا مسـاليت وقعت عىل اتفاق 
ية أكرث معقا. اخلدمة ية األوية، من املقرر إجراء دورة - تدر نوبعد اÑورة ا ل ي شأن بل ب 

يا نولو ياRت ا بحث يف قواعد  جا لتك ب ية ألول مرة يف فرباير  .ل ثا نوقد أجريت هذه اÑورة ا ل
تاكر يف املغرب اليت تعد من أكرث هذه 2011 يا و] نولو بكة مراكز دمع ا ب لفائدة  جشـ لتك

ها تطورا  ية وأرس باكت فعا عا ل تايل(لشـ يل، انظر الرابط ا تفا لللمزيد من ا ص   :ل
ma.tisc.www://http( 

تدريب  تاكر وتقدمي ا يا و] نولو رشوع مراكز دمع ا ية للهنوض  لونظمت ندوة إ ب جمي لتك مب قل ُ
نوس أيريس يف مارس   15 خشصا من 150 شارك فهيا 2011ياألويل يف هذا اªال يف بو

ية  . تينب§ا من أمرياك الال

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
 سـيةاألسا

يمي بعد اÑورات  ياRت ا شاركون يف ا ية اليت أعرب عهنا ا باعات اإلجيا تقسد ] لب ت مل ب نط سـجت
ياRت  يا املوجودة يف قواعد  نولو نايم الوعي بإماكيات احلصول عىل ا ية  تدر با ن ت ي جل تك لب

تغالال فعاال ها ا تغال ية وا ية وا سـالرباءات واªالت ا سـ ن للعلم نفاذ  .لتق لوظل الطلب عىل ا
رسعة، مما إىل ق تاكر يزتايد  يا و] نولو شاء مراكز دمع ا يا وإ نولو ياRت ا بواعد  ل بل ن جب تك ج تك

تاكر يا و] نولو ية ملراكز دمع ا باكت الو تدامة  ية ا بيعزز فرص ا ن شـ سـ جمن لتك ط لل مل  .لت
تاكر من  يا و] نولو شاء مراكز دمع ا يمي أو إ ثات  بات إجراء  بووردت  ن بع جطل تك  50لتق

باادوÓ عضو مترلطل وهذه ا  . مسـت يف تزايد 

تلف القضا  تدريب عىل  يق ا ية �مة  بكة و ها  خموأحضت هذه املراكز  ل سـ ن نشـ تط لب نفس
سويق يات ا تاكر و ية الفكرية و] تاملربطة حبقوق ا معل ب لت  .مللك

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

توق تاجئ ا يق ا بات املزتايدة الواردة من اÑول األعضاء و ية ا ملإن  ن لطل لب بريعة حتدحتقتل . ك 
رشية يرفعان من الكفاءة  تخدام الفعال للموارد ا يذ و] يط إجراءات ا بو لت سـب نفسـ ل ت

ي تفق علهيا حلد اآلنةلتنظميا تاجئ ا يق ا مل يف  لن  .حتق

تاكر  تطوير و] بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا شاركة يف برRجمي ا سات ا بويظل عدد املؤ ل ل ل مل س
تخصصة يف الرب نفاذ إىل املعلومات ا ملوا شطة، عىل ل ية  يال، وجترى مح� تو ناءات  ع ُقل

رشاكء  تعاون مع ا  ،Rجمني جماRيد من هذين الرب ب§ان األقل منوا اليت  لاألقل يف ا لسـ تفل ست
توايل ياRت عىل ا لمن Rرشين ومقديم قواعد ا  .لب

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

بب نقص املوظف رشوع احلايل  يذ ا يود عىل  ستوجد  نف بق مل وسامهت إعادة توزيع  .نيت
ست حال دامئا عىل املدى الطويل يف من الصعوت األوية لكهنا  ياملوظفني يف ا لل  .تخفل
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تاكر   يا و] نولو ية ملراكز دمع ا باكت الو شاء ا بونظرا إىل الطلب املزتايد عىل إ ن شـ جن لتك ط ل
يني رشوع موظفني إضا تطلب ا ها، فقد  متر  فوتقدمي تدريب  ملل ي  .مسـ

ياRت .1 األمامالطريق إىل  ياجات ومراجعة قواعد ا يل ] تح بإجراء دراسة  ت ل لل يا  :ح ليرتجم حا َ يل "ُ لد
ياRت ية الفكرية" (لبقواعد ا ية وا ية  نة ا نادا إىل اÑراسة اليت أعدهتا ا مللكا منت ن للج لتس ) ملع

سات األخرى واألفراد  ية الفكرية واملؤ رس ملاكتب ا ية حىت  با ية واإل سإىل الفر ن سـ مللكسـ تي ين
تني ]تفاع بها نلعاملني هباتني ا   .للغ

تاكرو .2 تطوير و] بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا با ل ل شطة إذاكء الوعي  :ل نتوقع أن تزيد أ ُي
شاركني يف الربRمج نارشين قد سامهت يف . ملعدد ا لوإذا اكنت ]تصاالت الويقة  ث

تو يع نطاق ومعق  تو حمالربRمج، فإن اتصاالت جارية مع Rرشين جدد  سـ ت الو-ئق من ل
ها الربRمج  .يتيحخالف الرباءات اليت 

تخصصة يف الرباءاتو .3 نفاذ إىل املعلومات ا ملا تعاون  :ل شاط  ليعزز الربRمج  ن بسـ ُ
رشوع مراكز دمع  ية خاصة يف إطار  ياRت وتقدمي دورات تدر ممع مقديم قواعد ا يب ب لب

تخدمني املؤهلني تاكر  يا و] نولو سـا للمب ج  .لتك

يامراكز دمع ]و .4 نولو جتاكر وا لتك شاء مراكز دمع  :ب نيزتايد الطلب عىل إ
تاكر يا و] نولو با ج رشوع 50إذ أن أكرث من : لتك تفادة من ا بت ] مل دوÓ عضوا  سـ طل

توسط نظمي . ملعىل أجل يرتاوح بني القصري وا تواصل حلد اآلن  نايم الطلب،  تورمغ  ي ت
رشوع  يات تويق ا يمي وإجراء  ملثات ا ثل معل توى اخلدمة وو-ئق خاصة مسـاتفاق (تقبع

رشوع  ).مل

تدريب وإذاكء الوعيو .5 تدشني يف  :لا تدريب وحفالت ا لخيطط للمزيد من ا ل ُ
توى اخلدمة ب§ان اليت وقعت عىل اتفاق  سـا مل نفاذ . � شأن ا ية األوية  تدر لوبعد اÑورة ا ب ل ي بل

ية  يا اªا نولو ياRت ا نإىل قواعد  جب ية وا(لتك نالرباءات واªالت ا سـُتجرى دورة ) يةلتقلعلم
ية  ية اأكرث معقن- بحث ا شأن مزيد من متارين ا بحث يف هذه القواعد أو  شأن ا لتطبيق  ل ب ل ب

ب§ان اليت  ب§ان، أي ا نوات يف معظم ا سع  نوات إىل  تد من ست  ليف فرتة  ل سـ ت سـ مت
بب ارتفاع الطلب اإلجاميل تطول  بسبت ذË، رمغ أن هذه الفرتة  سـ توقع  .طل ملومن ا

شمل جماالت تدريب أخرى تنظمي دورات ت ية وقد  ياجات الو ية أخرى وفقا لال تدر ن ت طي ح ب
ية الفكرية األخرى تدريب عىل حقوق ا مللكثل ا  .لم

تدريب  تلقى ا تاكر  يا و] نولو يد عىل أن العدد املزتايد من مراكز دمع ا تأ لوجيب ا ي ب ك جل لتك
تدريب األول(  تدايئ وا تدريب ] لا ب تدريب إضافة إىل ) ل تدريب ا(لا اGي يقدم ) لثاينلا

تاكر املوجودة يا و] نولو بملراكز دمع ا ج     . لتك

يذ يد ا لتنفموا رشوع ع ية  بقا لو-ئق اجلداول الز يذ معوما يف موعده  للمجيري ا م نت ط نف  .ل

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية     نفت تخدام املزيا نمعدل ا  %. 78,5 :2011ليويو سـ



CDIP/8/2 
Annex III 
6 

رشوع إىل ا تقارير سابقة ملقدم تقريران عن ا ية الفكريةُ ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج  :ملع

ثالث من الويقة  .1 ثاملرفق ا نعقدة يف  CDIP/4/2ل ملاملقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
 ؛2009نومفرب 

ثالث من الويقة  .2 ثواملرفق ا نعقدة يف  CDIP/6/2ل سادسة ا ملاملقدمة إىل اÑورة ا ل
 .2010نومفرب 

 

رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سريمفتاح نظام إشا  لرات ا

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا   4ن
بة( تاجئ املر تقا     )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(     )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

ثياغة ويقة .1  . اÑراسةص

 

ميه تقرير و تسلإجناز ا هر 9 - ل ش أ
رشوع؛ بدء يف ا ملبعد ا  ل

يات تدعو إىل توفري  صتقدمي تو
ب§ان  ياRت خدمات  للقواعد  ب

ية نا ما  ل
بدء يف 9 - هر بعد ا ل أ ش

رشوع  .ملا

ية  ية  نة ا منإعداد تقرير الج®ع ا ن لتللج ملع
سادسة ية الفكرية يف دورهتا ا لوا  .مللك

نجزة يات يف إطار اÑراسة ا ملتقدمي تو  .ص

 : انظر
>146973=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http< 

**** 

شاء موقع برRمج  .2 نإ
بحث ألغراض  نفاذ إىل ا لا ل

تاكر تطوير و] با  .ل

بكة اإلنرتنت شاء موقع عىل  شـإ   ن
هر 6 - بدء يفشأ  ل بعد ا

رشوع؛  ملا

 :يتيح املوقع
بحث  - يفة  للو مجليع (ظ

تخدمني  ؛ )ملسـا
يفة ل§خول  - للمسـتخدمني (ظو

ند إطالق الربRمج تحدث موقع  عا  .ُسـ

يفة اÑخول، وجتري  ظيح املوقع و تي
شة قنا يا  م نولو بحث مع خرباء  يفة ا جو تك ل ظ

نا يف برامج األمم  ئاملعلومات ومع رشاك
تحدة األخرى  نظمة الصحة (ملا مبادرة  م

بحوث  ية إلÞحة الوصول إىل ا لالعا مل
بكة اإلنرتنت، وبرRمج  ية عرب  شـا لصح

**** 

                                                
ية، اجلزء   4 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا   4ن
بة( تاجئ املر تقا     )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(     )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

ية الفكرية  مللكاملؤهلني ملاكتب ا
 ؛)فقط

 

 

 جم� 100ستتاح أكرث من و
ية ترد يف قامئة احلد  نية و تقعلم

األدىن من الو-ئق يف إطار 
شأن الرباءات  تعاون  بمعاهدة ا -ل

بدء يف6 هر بعد ا ل أ رشوعش  .مل ا

مة األغذية والزراعة للوصول إىل منظ
ية عرب اإلنرتنت،  ية العا بحوث الزرا ملا ع ل

ية يف  بحوث ا لعلموبرRمج الوصول إىل ا ل
تابع لربRمج األمم  ئة عرب اإلنرتنت ا لجمال ا يب ل

ئة تحدة  بيا توصل إىل هنج ) للمل لمن أجل ا
يفة ظسق إلÞحة هذه الو  .من

تاحة 200أكرث من  50ملقارنة مع (م جم�  
 ).جم� العام املايض

 >ardi/int.wipo.www://http< :انظر

ياRت  .3 بتوفري قواعد 
شأن الرباءات يف  بتخصصة  م

ية الفكرية  .مللكماكتب ا

ُيقرتح إيرادها يف اÑراسة، عن 
يع  ية  مجلطريق عقود منوذ ج

ثال  ية،  نا ب§ان ا ًا م م ل هرا12 -ل  ً  ش
رشوع بدء يف ا ملبعد ا  .ل

نفاذ إىل املعلومات  بو  للإطالق خدمة الو ي
مترب  تخصصة يف الرباءات يف  سبا  . 2010مل

 > aspi/int.wipo.www:// http< :انظر

**** 

شاء مراكز دمع  .4 نإ
تاكر يف  يا و] نولو با ج لتك
ب§ان  ية وا نا ب§ان ا لا ل األقل مل

    .منوا

ياجات  يل ا ت]نهتاء من  ححتل
مجيع املراكز اجلديدة Ñمع 

تاكر؛ يا و] نولو با ج  لتك

تدريب األسايس و ل]نهتاء من ا
للك مركز جديد من مراكز دمع 

تاكر؛ يا و] نولو با ج  لتك

 

توى و يع عىل اتفاقات  تو سـا مل ق
يع  تفق علهيا بني  مجاخلدمة ا مل

يا نولو جاملراكز اجلديدة Ñمع ا  لتك
بو؛ تاكر والو يو]  ب

 

تاح الرمسي خلدمات مراكز و فت]
تاكر يف  يا و] نولو بدمع ا ج لتك

ية أوية  شاريع جتر لإطار أربعة  ي بم

يمي  يمي األويل و ثات ا تقإرسال  لتق بع
ياجات يف   . ب§ا34حت]

ية يف اجلزائر 12ُنظمت و يب ندوة تدر
تان  ندوراس وقريغزي سـوإكوادور و ه

؛ ويف الكونغو 2010واملغرب وتونس يف 
يق  ية وموزا هورية اÑو مبوكو وا يكن ميمجل

نصف األول من لفلوا نغال يف ا لبني وا لسـ
2011. 

توى 15ُوقع عىل و مسـ اتفاقا من اتفاقات 
اجلزائر والكونغو  :اخلدمة إىل غاية اآلن

 ية وكو هورية الكونغو اÑميقرا طو مج
ية وإكوادور ومرص  هورية اÑو يكوا مينمجل

يق  تان وموزا ندوراس وقريغزي بو سـ مه
يت  نغال وتونس و بني وا يواملغرب وا سـ فلفل ل

Rم؛ 

يا 4 أطلقت نولو باكت مراكز دمع ا ج  لتك شـ
تاكر يف اجلزائر وإكوادور واملغرب  بو]

**** 
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رشوع ملتاجئ ا   4ن
بة( تاجئ املر تقا     )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(     )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

بدء يف 12 - هرا بعد ا ل  ً ش
رشوع؛  ملا

تاح الرمسي خلدمات مراكز و فت]
تاكر يف ما  يا و] نولو بدمع ا ج لتك

ب§ان 24ال يقل عن  ل ب§ا من ا ً
ية ا سات ا نواملؤ ليت ملعس

تسـتجيب إىل احلد األدىن من 
نصوص علهيا يف  رشوط ا ملا ل

توى اخلدمة  36 - مسـاتفاق 
رشوع؛ بدء يف ا ملهرا بعد ا ل ً  ش

رش ندوات و نظمي  ع]نهتاء من  ت
جواÓ بغرض تدريب موظفي 

تاكر  يا و] نولو بمراكز دمع ا ج لتك
ية الفكرية يف جمال  مللكوماكتب ا

ياRت  تخدام قواعد ا با لسـ
تخصصة يف  الرباءات وغري ملا

بدء 36 - الرباءات هرا بعد ا ل  ً ش
رشوع  .مليف ا

 وتونس؛

يا  نولو ئت مراكز دمع ا جوأ تك لش ُن
تاكر يا /بو] نولو جباكت مراكز دمع ا لتك شـ

تاكر يف لك من اجلزائر وإكوادور  :بو]
تان واملغرب وتونس  ندوراس وقريغزي سـو ه

هورية مجل؛ ويف الكونغو وكو وا2010يف 
نغال  بني وا يق وا ية وموزا سـاÑو لفل لب م يكن مي

نصف األول من   .2011ليف ا

 

رشوع يف هذه املرح�  ية ا سني فعا ملو ل لتح
ندواتلاألوية، حولت   اجلواÓ إىل لا

ية  : قلميندوات إ
يا 4ُنظمت و ية يف ب§ان آ سـ ندوات إ قلمي

هادئ  يط ا لوا ، وب§ان )سـنغافورة(حمل
يا  (يقأفرضية امجلاعات ، ومفو)أديس أ

، وب§ان أمرياك )موسكو(باألوروية 
ية والاكرييب  نوس أيريس(تينالال  ).يبو

تخصصة  .5 ملاخلدمات ا
بشأن الرباءات وغريها يف 

بو  .يالو

ُاقرتح يف األول إيرادها يف 
 .اÑراسة

نفصل خارج إطار هذا  رشوع  مهذا  م
نه يف اÑراسة بلغ  رشوع احملدد ومل  عا ي  . مل

** 

 

رشوع) دافأه(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

زدة فرص حصول  .1
ية عىل املعارف  نا ب§ان ا ما ل ل

ية نولو جا  لتك

    

تظمة  ية  تقصا ندراسات ا ئ مسـ
ية الفكرية ومراكز  مللكملاكتب ا

بني  تاكر  يا و] نولو تدمع ا ب ج لتك
ياRت تخدمة لبقواعد ا ملسـ ا

تخدا�ا؛     سـوتواتر ا

ياRت يف الوقت الراهن،  توافر أي  بال  ت
يمي و تخدام مناذج  توقع ا للتقلكن من ا سـ مل

ياRت  ية، وإرسال ا ببعد لك ندوة تدر تب سـي
ياRت  تخدام قاعدة ا هارات وا بشأن ا سـ لب مل

هر6بعد   .ش أ

غري 
 متوافر
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رشوع) دافأه(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

زدة عدد الزرات إىل و
توت /املاكملات/املوقع حمتصفح 

توى الوطين  ملسـاملوقع عىل ا
بل ( قمقارنة بإحصاءات ما 

يذ     ).لتنفا

زدة قدرة ماكتب  .2
ية الفكرية مراكز دمع / مللكا

تاكر عىل  يا و] نولو با ج لتك
يات حبث فعاÓ يف  معلإجراء 

 .جمال الرباءات

تظمة لرصد  ية  تقصا ندراسة ا ئ مسـ
ية  تخدام فاحيص ماكتب ا مللكا سـ

موظفي مراكز دمع /الفكرية
تاكر لقواعد لتا يا و] بنولو ج ك

نة، ولعدد مرات  يياRت  معب
تخدا�ا؛     سـا

ياRت يف الوقت الراهن،  توافر أي  بال  ت
يمي و تخدام مناذج  توقع ا للتقلكن من ا سـ مل

ياRت  ية وإرسال ا ببعد لك ندوة تدر تب سـي
ياRت  تخدام قاعدة ا هارات وا بشأن ا سـ لب مل

هر6بعد   .ش أ

غري 
 متوافر

زدة قدرة ماكتب  .3
مراكز دمع / لكية الفكريةملا

ية  تاكر  يا و] نولو بغا ب ج لتك
ية نولو جرش املعرفة ا لتك  .ن

    

ية الفكرية  تخدام ماكتب ا مللكا سـ
يا  نولو جومراكز دمع ا لتك

ياRت  تلف قواعد ا تاكر  بو] � لب
تظمة  ية  تقصا نعرب دراسات ا ئ مسـ

ُتوزع عىل هذه املراكز 
نة  ياRت  تخديم قواعد  يو ب معسـ م

تخدا     .�اسـوعدد مرات ا

قع ماكتب اوزدة عدد زرة مو
ية الفكرية ومراكز دمع  مللكا
تاكر عىل  يا و] نولو با ج لتك

اإلنرتنت، وكذا عدد الزرات هلام 
ية هبام؛ ها تفو]تصاالت ا     ل

وزدة عدد زرات موقعي 
بحث  نفاذ إىل ا لبرRمج ا ل

تاكر  تطوير و] بألغراض ا ل
تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا ملوا ل

    .اءات عىل اإلنرتنتيف الرب

ياRت يف الوقت الراهن،  توافر أي  بال  ت
يمي و تخدام مناذج  توقع ا للتقلكن من ا سـ مل

ياRت  ية وإرسال ا ببعد لك ندوة تدر تب سـي
ياRت  تخدام قاعدة ا هارات وا بشأن ا سـ لب مل

هر6بعد   .ش أ

 

 

 

 

 

 

غري 
 متوافر

زدة الوعي حبقوق  .4
ية الفكرية  .مللكا

صفح زدة عدد الزرات وت
ية الفكرية امو مللكقع ماكتب ا

تاكر عىل  بومراكز دمع ]
    اإلنرتنت و]تصال هبام؛

ياRت يف الوقت الراهن،  توافر أي  بال  ت
يمي و تخدام مناذج  توقع ا للتقلكن من ا سـ مل

ياRت  ية وإرسال ا ببعد لك ندوة تدر تب سـي
ت هارات وا سـشأن ا ياRت ملب لبخدام قاعدة ا

غري 
 متوافر
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رشوع) دافأه(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

ية  بات حقوق ا مللكزدة عدد  طل
    .الفكرية املودعة

هر6بعد   .ش أ

 

 ]ييل ذË املرفق الرابع[
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 املرفق الرابع

 

رشوع  ململخص ا

رشوع     DA_10_01 ملرمز ا

نوان ية الفكرية لعا ئة  R ية يات و شاء أاكد للملكرشوع جترييب إل شـ ن مي طن  .م

ية ية جدول أعامل ا منتو  لتص

 

ية  تو صا ية يف جمال مساعدة اÑول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا امل :10ل ية الو نؤ طسـ س
ية وغريها من املرافق  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و تا لتحل س حتمللك
توازن عادل بني حامية  ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا سات ا بهبدف جعل مؤ ل مللكس

ية الفكرية واملصلحة العامة نظ .مللكا ية ا ساعدة ا شمل أيضا هذه ا بغي أن  ملو ن مل ت لتقي ً امت ن
ية الفكرية ناول ا ية اليت  ية واإل مللكدون اإل تت مي قلمي  .قل

رشوع ية ا ملمزيا  ن

 

يف خالف املوظفني بلغ إىل 480 000 :لتاك مل فرنك سورسي وارتفع هذا ا  522 000ي
ية الفكرية ية وا ية  نة ا سادسة  مللكفرنك سورسي يف اÑورة ا من ن للج لتل ملع  .ي

ية يف املوظفني اإلضا فتاك  يك سورسي فرن120 000 :ل

رشوع  2009أبريل  ملÞرخي بداية ا

رشوع مدة هرا36 ملا  ً  ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية  لتمنقطاع ا

بو   .11 و9يالص� بربRجمي الو

رشوع تضب  للموصف  بار منوذج جديد  مق ية إىل ا ية الفكرية الو يات ا تجرييب ألاكد رشوع ا تيريم ا ن مي خل طمل من مللك
تدريب يف جمال  سة  شاء مؤ ب§ان األقل منوا عىل إ ية وا نا ب§ان ا ساعدة ا للأجل  س ن ل ل ل ًم م
ية الوفاء لطلب املزتايد من أخصايئ   Ëية الفكرية بقدر أدىن من املوارد، وذ بغا مللك

يني وأحصاب املصلحة اآلخرين سؤولني احلكو يني وا ية الفكرية وا ما ململلك  .ملهن
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رشو سؤول عن ا ملا يرتو عمل يلو دي  يد مار بيا شـ تسـ  ل

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  : 11ل
تلف " ية الفكرية يف  ية الفكرية وإدراج ا ية معززة ألغراض تعلمي ا خمية  ت مللكب مللك �ن حت

ية ل§ول األعضاء توت األاكد ميا  ."ملسـ

رشوعتقدم  مليذ ا  نفت

 

ية الفكرية  ية  شاء أاكد بار فكرة إ بو ا توىل الو رشوع،  للملكووفقا لويقة ا ميت ن ت ي س خث مل
ب§ان  ياجات واقرتاحات ا يمي أويل ال نادا إىل  شاور مع اÑول األعضاء وا ل ت س حت تقل ًت

ئة  .املرحشة R ية يات و شاء أاكد تجرييب إل رشوع ا بو، يف إطار ا شـوËG، تلقت الو ن مي ن ل طي مل
ية من  بات ر مسية الفكرية،  طل ميي واحد15للملك تب إ قل دوÓ عضوا و  .مك

ب§ان يمي احلاجة إىل  األعضاءلوشاركت هذه ا شطة حتضريية  شات وأ نا بو  متة الو تق ا لم ن ق ي مله
نطقة ما يس ب§ أو  تجرييب وجدواه وفقا ملقا رشوع ا ميذ هذا ا ي لنف مل   .ت

بدأ  يايو تجرييبمسر رشوع ا تعاون يف إطار ا ل ا ية ملل ئة  R ية يات و شاء أاكد للملك إل شـ ن مي طن
يع  تو ند ا قالفكرية  ل ياع بومسر تعاون بني اÑوÓ العضو والو ي عىل اتفاق ا ووفقا لوصف  .ل

يمي األويل  تحضريية وا شاورات ا تعاون فقط عىل أساس ا بدأ ا رشوع،  لتقا لمل مل ل ي
ب§ان املرحشة ياجات و]قرتاحات من ا للال يعة هذا ا .حت ملونظرا إىل  توى طب مسـرشوع و

ميي وتاجئ مرح� حتديد اجلدوى، فقد وقعت اتفاقات  ُاÑمع احلكويم الوطين أو اإل ن قل
تعاون مع ثالث دول أعضاء ويه ية وبريو وتونس :لا هورية اÑو يكا  .مينمجل

ية تا ية ا رشوع من املراحل األسا تألف ا يذ،  سب خطة ا لو ل سـ ي ملح نفت تحضري" 1" :ل  ،لا
يذ" 4" ،عدادواإل" 3" ،وحتديد اجلدوى" 2" ية و" 5" ،لتنفوا سحبتيجاسرتا " 6" ،لا

يمي تان األويان إجراء ما ييل .لتقوا لوتضمن املر حل يضة؛ واقرتاح أو : ت شات  تفنا مسـم ق
ياجات؛ وحتديد األولوت يمي ] ثات تقيص احلقائق؛ وتقرير عن  يان؛ و تا بع حت تق ب ويف  .سـ

يذ مفص� وبرRمج تدرييب تنفمرح� اإلعداد حتدد خطة  تاجئُ بارهام  ن  ـي مرح� هتتنو .عت
ئة  R ية شاء أاكد ند إ يذ  شـا مي ن ع رشوعللملكيةلتنف  .مل الفكرية يف إطار وصف ا

ية الفكرية يف  ية ا ية، أطلقت أاكد هورية اÑو مللكوف� خيص ا يك ميمجل ُ سطس 29مين غ أ
نجاح املرح�  .2011 تمكلت  بوا تحضرييسـ رشوعةلا وجيري  .ومرح� حتديد اجلدوى للم 

يذهلحا رشوع و تنفيا إعداد ا ية Rحجا بفضل الزتام  .مل هورية اÑو تعاون مع ا يكواكن ا مينمجل ل
ية ية ا ها القوي واحلصول عىل حد أدىن من ا شديد ود تاحلكومة ا ب تحل لل ن وقدمت  .مع

نجاح برRمج  سة  باملؤ ية الفكرية من "س مللكتدريب املدربني عىل اإلدارة الفعاÓ ألصول ا
رشاكت الصغرية لبل ا توسطةق سطس 12 إىل 8من " مل وا وتألف هذا الربRمج  .2011غ أ

ية الفكرية وموظفي  حلقيت معلمن  ية  ية الو للملكخصصت األوىل للمدربني من األاكد ن طمي ُ
سات توسطة من الواكالت واملؤ رشاكت الصغرية وا سدمع ا مل تعلقة  .ل ية ا ثا ترصت ا ملوا ن ل ق

ية عىل املدربني من األاك تدر يببوضع الربامج ا ية الفكريةل ية  ية الو للملكد ن يجة ËG،  .طمي نتو
هاداهتم17حصل   .ش مدر عىل 
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رشوع، يف  ية الفكرية، يف إطار هذا ا ية  ية الو ملوف� خيص بريو، أطلقت األاكد للملك ن طمي ُ
سة  .2011 مايو 10 نا ية الفكرية وا ية  سة يف إطار املدرسة الو ئت املؤ فوأ مل ن للملكس طش ُن

هد ا ية الفكرية ملعالقامئة داخل ا سة وحامية ا نا مللكلوطين ل§فاع عن ا ف  ).INDECOPI(مل
نجاح املرح�  تمكلت  بوا تحضرييسـ رشوعةلا يا  .ومرح� حتديد اجلدوى للم  لوجيري حا

يذه رشوع و تنفإعداد ا شديد  .مل تعاون Rحجا بفضل الزتام احلكومة ا لومرة أخرى، اكن ا ل
ية  ها القوي واحلصول عىل حد أدىن من ا نود يةلبمع سة، قدم  .لتحتا تاح املؤ سوبعد ا فت

ية الفكرية  سة وحامية ا نا هد الوطين ل§فاع عن ا مللكخرباء ا فملع دورة ) "INDECOPI(مل
ية الفكرية ية عن قانون ا مللكأسا يني يف الفرتة من " سـ  15 إىل 10ملفائدة موظفني حكو

يجة ËG، حصل  .2011نيويو  هادات27نتو يا عىل ا سؤوال حكو ش  لم  .م
ئة ووقع  R ية شاء أاكد تعاون إل شـاتفاق ا مي ن  .2010ن يويو 7 الفكرية مع تونس يف للملكيةل

توقع ية أدت إىل تأخري غري  يا مولكن الظروف ا سـ  .لسـ

ئة  R يات شاء أاكد شـوإضافة إىل إ مي شطة أخرى للملكيةن رشوع أ شمل هذا ا ن الفكرية،  ملي
ية املوارد ا ية يف جمال  سات الو لتكوين كفاءات املؤ منط ن س ومن مثة فقد مشلت  .برشيةتل

شطة  ئة املوازيةناأل R يات شاء أاكد شـ اليت أجريت يف إطار إ مي  : الفكرية ما ييلللملكيةن
ية الفكرية" يات ا شأن إدارة أاكد مللكحلقة العمل اÑوية  مي ب تعاون مع "ل بو "ل؛ وا يرشوع الو م

ية الف"ملكتبات اإليداع تري يف احلقوق يف جمال ا مللك؛ وبرRمج املا كرية يف جامعة جسـ
ية الفكرية يات ا ية ألاكد بكة العا يا؛ وا نو بإيطا مللكتور مي مل شـ ل  .لي

بو  بادرة األوىل، نظمت الو يوف� خيص  يات "مل شأن إدارة أاكد ميحلقة العمل اÑوية  ب ل
ية الفكرية سات 2011 أبريل 29 إىل 26يف الفرتة من " مللكا سؤولني من مؤ شاركة  س  م مب

ية الفكرية من  يات  .دوÓ عضوا 12مللكا متلني إلدارة األاكد سقني  شاركون  ميوعني ا ن حممل م ُ
ئة  نا شـا يةللملكيةل رشوع يف اÑول األعضاء ا يذ ا شاؤها يف حال  توقع إ ن الفكرية ا ن ملعمل مل  .نفت

بادل اخلربات وأفضل  سري ما جيري من  تدى عىل اإلنرتنت  بو  تكام أطلقت الو ي ن تي لم
ية ال  .فكريةمللكاملامرسات يف جمال تعلمي ا

شمل اسرتا يا،  تو- ت ية الفكرية يف إطار ين بة  شاء  رشوع إ يذ هذا ا للملكية  تنف ن مكج مل ت
ئة  R ية تحداث أاكد شـا مي بات  . الفكريةللملكيةسـ شأن  بو  رشوع الو تعاون مع  تو ب ي مكل م

ية الفكرية عىل حنو أكرب يف �  بات ا يلك األويل  نجاح ا مللكاإليداع، ُعزز  ت ه ملكب ل
تني ا لاألاكد تنيميي  .شـئنا

ية يف جمال  سات الو ثل يف تعزيز كفاءات املؤ رشوع ا هدف العام  نويف إطار ا س طمت مل للم ل
يل يف برRمج  تة مرحشني  يا  نح ل§راسات ا رشية، قدمت  سجية املوارد ا سـ لعل تمن ل للل م ُ ب ت

تري يا جسـاملا نو بإيطا بو وجامعة تور شرتك بني الو ية الفكرية ا ليف احلقوق يف جمال ا ي ي مل  .مللك
رشوع ُوع يذ ا بت  سة ب§ان  سقني يف  ناحجون مدربني أو  ملني ا ت نفم طل مخ ن وقع واحد مهنا (ل

رشوع تعاون ووصل ا ملاتفاق ا ية مرح� حتديد اجلدوى يفل ب§ان األربعة ا ملتبق ا تظر  ).ل يُنو
ئة  نا يات ا شاركون، بعد خترم، مدربني يف األاكد بح ا شـأن  ل مي مل توقع للملكيةيص مل الفكرية ا

شاؤها يف يةنإ رشوع يف اÑول األعضاء ا يذ ا ملعن حال  مل  .نفت

ية  ئة  R ية يات و شاء أاكد تجرييب إل رشوع ا بعة يف ا ية ا للملكوبني أيضا ا شـ ن مي ن ل ت ملهنج طت ململ
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ية  بكة العا نضم إىل ا شاهئا  سة بعد إ ملالفكرية أن املؤ شـ س ن لس يات ية الفكرية تميألاكد مللك ا
بو ية الو يساعدة أاكد مي يح هذه ]سرتا .مب تعاون اÑويل تتو للية فرص تدريب أكرب وفرصا  تيج

ية بكة العا ية الفكرية ف� بني أعضاء هذه ا ملوبادل مؤلفات ا شـ لت وËG، دعت . مللك
رشوع  بة  سعة ب§ان مطا بو  ية الو ملأاكد ل ت ي تعاون ووصل (مي نان مهنا اتفاق ا لوقع ا ث

ية بعة ا ب§ان ا رشوع مرح� حتديد اجلدوى يف ا تبقا ململ سـ شاركة يف ]ج®ع إىل ) لل ملا
نوان  نظم حتت  ية الفكرية ا يات ا ية ألاكد بكة العا نوي  عا مل مي مل شـ مللكسـ لل سة " ل ندوة اخلا ما ل

ية الفكرية يات ا ية ألاكد مللكبكة العا مي مل نطن العامصة يف الفرتة من " للشـ  25 إىل 23شـيف وا
سطس  رشوع إىل .2011غأ بة هبذا ا ملوانضمت أربع من اÑول األعضاء املطا بكة ل لشـ ا

ية الفكرية يات ا ية ألاكد مللكالعا مي  .مل

ية  ئة  R ية يات و شاء أاكد تجرييب إل رشوع ا للملكويف األخري، فإن أهداف ا شـ ن مي ن طل مل
سب الطلب  ية  بو وضع برامج تدر ية الو شلك خاص من أاكد تطلب  حالفكرية  ي ي مي ب بت

ها Ñول عضو حمددة تخدمت  .ميوتقد ُوهكذا ا تعمل عن بعد يف مهنجياتسـ لدوتني ل ا
ية يف جمال  يف دورة تعمل عن بعد و شطة تدريب املدربني و يذ أ نعضوين بعد  ي طن تك نفت

ية الفكرية  .مللكا

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية  سـاألسا

ية الفكرية عىل منوذج  ئة  R ية يات و شاء أاكد تجرييب إل رشوع ا للملكيقوم ا شـ ن مي ن طل مل
يدة أن تؤدي دو ملسـتفتطلب من اÑول األعضاء ا ودور  .را رد وتأخذ بزمام األموري

توافق  تدريب مبا  ساعدة واخلربة ومواد ومؤلفات ا شورة وا بو هو تقدمي ا ية الو يأاكد ل مل مل ي مي
يدة ياجات اخلاصة ل§ول األعضاء ا سـتفو] ملح نجاح عىل  .ت توقف معدل ا لوشلك عام،  ي ب

سة :ما ييل شاء مؤ ثابت؛ واإلطار القانوين إل ستوى ]لزتام ا ن ل تدريب؛ وقوة اÑمع مسـ لل 
ية؛  تعاون ووجودمياحلكويم؛ وتوافر املوارد اإلدارية واألاكد توى ا تدريب؛ و ل مرفق  سـ ملل

ية نا ية ا تب ا تب حق املؤلف و عبني  لص مللك مك ثل  .مك توقعة أخرى  موأثرت عوامل غري  م
نة ناطق  رشوع يف ب§ان أو  يا يف جناح هذا ا ية تأثريا  يا يالظروف ا ب سـ معسـ سل مل  .مل

يلوورد  تاج إىل مزيد من ا رشوع  تفصأن بعض املفاهمي يف ويقة ا حت لث بارة  :مل عأوال، تعين 
ت;رات الالزمة لضامن احلصول عىل حد أدىن من املعارف " موارد ]نطالقة" س]

ية شمل أساسا تدريب  .عاملوضو ـي  ية الفكرية  ية  ية و شاء أاكد توف� خيص إ ف ن مي هن للملك ط
ي سؤولني عن لتعلمياملدربني، واملواد ا ملة، ووضع املقررات، وتدريب املوظفني اإلداريني ا

يا املعلومات نولو ية الفكرية، وبعض اÑمع يف جمال  ية  ية الو جاألاكد تك للملك ن ويف هذه  .طمي
شري   Óية"تاحلا ساعدة املوضو عا بو أن تقد�ا يف " مل ية الو يإىل اÑراية اليت ميكن ألاكد مي

نا ية ا تدر سـنظمي الربامج ا مل ي ل يهتابت ية امللحة و ياجات الو تلببة ملراعاة ] نح   .طت

هوم  ية" مفوورد أيضا أن  تلف أيضا" مياألاكد بو، يف إطار هذا  .خيقد  يومن الواحض أن الو
شاء  ساعدة يف إ بة به توجهيات حمددة وخربة و تقدم ل§ول األعضاء املطا رشوع،  نا م ل سـ مل

تدريب سة  للمؤ هم مب .س رشوع من ا نجح هذا ا ملوليك  مل ها ي هم اÑول األعضاء  لكاكن أن  تف
تطلهبا ية الفكرية واملوارد اليت  ية  ية و تيعة أاكد ن مي للملكب ط  .ط

توبر  نذ أ كو ناطق 2010م ب§ان أو ا يان  ية ملراجعة وقدم ا مل، خضعت هذه ا لل ت بلعمل سـ ُ
رشوع بة  ملاملطا نظر يف القضا  .ل ية ألهنا تدعو اÑول األعضاء إىل ا لوجنحت هذه ا لعمل
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نةوا�ا تآزر ا رشااكت وأوجه ا ية وحتديد ا ملمكطر الر ل لسـ يح .ئي يمي قدرات  تتكام  لتقفرصة 
يث  رشوع من  شاركة يف هذا ا نطقة عىل ا ب§ أو ا حا مل مل مل بات املواردل رشية وا ملتطل ا بل

ية  .جيستاللو

تقيص احلقائق ثة  يان، نظمت  تاجات ] نادا إىل ا لوا بع ت ت بس ن سـت تعانة  .سـ سـوبني جناح ] ّت
تص� بذËخببري ا هامت ا يام  رشوع وا يذ ا ساعدة عىل  ملشاري خار�  للم ملت لق ملنف ت  .س

سامه يف  ية  ية و ية يف وضع برامج تدر شاري خار� � جتربة  بري ا يني  يو مي ي ن ت تعلتع ب غخ س
ئة  R ية هوم أاكد ية  هات اÑا بول ا تخالص األفاكر وساعد عىل  شـا مي خل ي مبفسـ جل  للملكيةق

يمي .الفكرية  Ëتقوأعد بعد ذ مثرةُ شات  نا رس إجراء  ياجات  م لال ق مت ّ ي ية  ح هات الو طنمع ا جل
ئة  نا ية ا شـوأحصاب املصلحة حول �مة األاكد ل  . الفكريةللملكيةمي

سابق ألوانه يف هذه املرح� حتديد العرب  رشوع، مفن ا يذ ا تعلق مبرح�   �لوف ملي نفت
ية  .سـاألسا

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

رشوع ا ملحددت ويقة ا رشوع عىل املدى الطويلث تدامة ا تص�  مت� ا مل�اطر ا سـ مل غري  .حمل
هذه ا�اطر متل  يمي األثر ا رشوع  لأنه من الصعب يف هذه املراحل األوىل  حملتق  .للم

ئة  R ية رشوع أاكد يذ  مت� يف  ناك صعوت  شـو مي مه نفت ناطق للملكيةحم مل الفكرية يف ا
ية تا لا ب§ان الع :ل ية وا ب§ان األفر لا هادئ وب§ان أمرياك يقل يط ا يا وا لرية وب§ان آ حمل سـ ب

ية والاكرييب ناطق ومل  .تينالال رشوع يف بعض ا ب§ان عن اه®�ا  ثري من ا ملوأعربت  ل ملك
ناطق أخرى ناطق متر مبرح� من . ميكن األمر كذË يف  ملأضف إىل ذË أن بعض ا

يايس يري ا سـا لتغ  .ل

ئة واجلدير Gكر أنه بفضل مراعاة واحرتام R ية شاء أاكد بات إ شـ  مي ن  الفكرية للملكيةمتطل
يف ا�اطر يف أغلب  بح من املمكن  تحضري وحتديد اجلدوى أ ختفيف مرحليت ا ص ل

يا  .األحوال رشوع ب§ا جتر بة  رشوع، فليك تكون اÑوÓ العضو املطا يبووفقا لويقة ا ل ملث مل
ية تا رشوط ا تويف ا لعلهيا أن  ل لسـ ياجات ملحة يف جم :ت سة تدريب حتوجود ا شاء مؤ سال إ ن

يفة أو  تحداث و ية الفكرية؛ وا تب الوطين  تخصصة؛ ودمع قوي من ا ظصغرية  سـ للملك ملك م
ية؛  ئات األاكد تني للعمل بدوام اكمل؛ والقدرة عىل إقامة رشااكت وحتالفات مع ا ميو لهي ظيف

ية شاء األاكد تني من إ نة أو  ية يف غضون  ميوالقدرة عىل توفري برامج تدر ن سـ ني  .سـب

رشوع يف بعض احلاالت نقصا يف فرص احلصول عىل تشو بة  ملهد اÑوÓ العضو املطا ل
بو يف  تعاون بني الو يق ا رشية، مما  ية املادية واملوارد ا ية ا ياحلد األدىن من ا ل يع ت لبب تح لل ن

ية الفكرية ئة  R ية يات و شاء أاكد تجرييب إل رشوع ا للملكإطار ا شـ ن مي ن طل ويف حاالت  .مل
تدريب إىل تأخر أخرى، أدى نقص اÑمع سة  شاء مؤ يايس أو اإلطار القانوين إل لل ا س ن لسـ

يذ، مما أفىض إىل فرتات تعاون أطول ية أو  .لتنفا تحوالت املؤ يريات وا سـكام أن ا ل ستغ ل
ها عوامل أثرت  ية الفكرية  ية  ية الو رشية يف جمال إدارة األاكد لكنقص املوارد ا للملك ن طمي بل

تقدم لبا عىل إحراز ا  .سل

تيض تقسائل  يات اه®ما /  دعامم شاء أاكد تجرييب إل رشوع ا شاركة يف ا ميتواصل اÑول األعضاء إبداء اه®�ا  ن ل ململ
ية الفكرية ئة  R ية للملكو شـ بة به، من . طن تجرييب واملطا رشوع ا لونظرا إىل ]ه®م هبذا ا ل مل
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رشوع وزدة متوي� فور يذ ا يع مدة  تو يق  ملاملقرر إجراء  نفت سـ ل  .تنسـ

تعاون مع اÑول  ق إىل األمامالطري بو حتديد جدوى بدأ ا تواصل الو تجرييب،  رشوع ا ليف إطار هذا ا ي سـ ل مل
متة ملوضوع ويه يا  :ملهاألعضاء ا يويا و تارياك وإكوادور ومرص وإ يا وكو يناجلزائر وكولو ب ث سـ كب م

يداد وتوغو وتونس وتريا  سورية وتر هورية العرية ا كويجري ورسي الناك وا ي ل ب نن تب مجل مكو
يج العرية  تعاون Ñول ا تب براءات ]خرتاع ªلس ا ميي هو  بإ خلل ل مك   ).GCC(قل

يدية مع عدد من هذه اÑول األعضاء يف إطار  شات أوية  نا يا  هوËG، جترى حا ل ق متل م
تحضريية يا  .لاملرح� ا بو بأولوهتا حاملا مشاوراتلوجتري تونس حا بلغ الو ية و ي دا س تخل

شاورات ملـي هذه ا تدريب، وËG  .نهتت يا وتريا أولوهتام يف جمال ا لوحددت كولو ك مب
ثاين من  نصف ا ية الفكرية يف ا لبدأ تدريب املدربني عىل تعلمي ا ل مللكس ي وقررت  .2011ف

رشيع  ية الفكرية يف ا شأن اجلوانب العامة  ية  يف دورة جتر  Ëيا كذ تكولو تك لم للملك بب ي ي ب
تعمل عن بع بل هناية لالكولوميب وإÞحهتا عن طريق ا  .2011قد 

ية يف  تدر شطة ا نظمي األ ية وبريو يف  هورية اÑو متيض ا بو يك يمجل ل ن ت مين وتقوم  .2011سـ
ية الفكرية  ية كذË خبطوات حنو تطوير ا هورية اÑو مللكا يك إÞحة دورات عهنا عن ومينمجل

تعمل عن بعد تان  .لطريق ا R تان توقع أن تطلق أاكد شئومن ا ي ميمل §ين  الفكرية يف بللملكيةُ
بو تقدمي برامج تدريب املدربني للم .2012آخرين بهناية أبريل  تواصل الو يو وظفني سـ

ي ئة اتميامللكفني بإدارة األاكد نا شـ ا ب§ان اليت  . الفكريةللملكيةل يع ا تواصل  لكام  شج تسـ
يات  ية ألاكد بكة العا يات عىل ]نضامم إىل ا شاء هذه األاكد ميأحرزت تقدما يف إ مل شـ مي لن

ية الف سقة يف جمال تكوين الكفاءاتمللكا ية فعاÓ و نكرية هبدف تعزيز اسرتا ميج  .ت

ية للفرتة"وعىل حنو ما جاء يف  نرشوع اقرتاح الربRمج واملزيا توقف "2013–2012 م ست، 
نة علهيا ته األوىل وعىل موافقة ا يمي مر رشوع عىل  ية من هذا ا ثا للجاملرح� ا حل ن تقل  .مل

يذ يد ا لتنفموا  ع
ئة ُاحرتمت اجلداول  R يات شاء ثالث أاكد ية املراجعة ومن املقرر إ شـالز مي ن ُن  للملكيةم

 .2012  أبريلحبلولالفكرية 

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية  نفت تخدام املزيا نمعدل ا  %45,4: 2011ليويو سـ

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا مللكقدم تقريران عن ا من ن لتللج ملع مل ُ: 

نعقدة يف  CDIP/4/2ث من الويقة املرفق اخلامس .1 ملاملقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
 ؛2009نومفرب 

نعقدة  CDIP/6/2ثواملرفق اخلامس من الويقة  .2 سادسة ا ملاملقدمة إىل اÑورة ا ل
 .2010يف نومفرب 
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

بري يالكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا  5ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

ياجات يف  يمي ] حتإجراء  تق
هر من Þرخي  تة أ شظرف  سـ

رشوع بدء يف ا ملا  .ل

سط بات 2011س غيف أ بو  طل، تلقت الو ي
شاركة 15من  تب إقلمي واحد  للم ب§ا و مك

رشوع  .مليف هذا ا

يمي 2011نويف يويو  ثات  تق، أرسلت  بع
ياجات إىل  ّوعني خرباء  . ب§ان10حت] ُ

يمي  شاريون إلعداد تقارير عن  تقا ست
رشة دوÓ عضوا  ياجات يف إحدى  ع] تح

ميي تب إ قلو  .مك

 إعداد دراسة لألوضاع. 1 ***

ية يات وا قعتو ياجات يف ُأعد ص يمي ] حتت تقارير عن  تق
متدت اÑول األعضاء  عسعة ب§ان، ا ت

تة مهنا  بو  سـوالو هورية (ي يا وا مجلكولو مب
يداد وتوغو  ية وبريو وتر ناÑو ييك مين

 ).كوتونس وتريا

*** 

يذ. 2 تفق  لتنفإعداد خطة ا يذ مفص� و متوافر خطة  تنف
شاور مع املاكتب  لتعلهيا 

ية الفكري ية  للملكالو ة واملاكتب طن
بل يويو  ية  ية ا ناإل ن قمي ملع  .2010قل

سة ب§ان  هورية (مخحددت  يا وا مجلكولو مب
يداد وتوغو  ية وبريو وتر ناÑو ييك مين

يات تقرير ) كوتريا نادا إىل تو صأولوهتا ا تس
بو هبا ياجات وأبلغت الو ييمي ] حت  .تق

ووقعت اتفاقات خدمات خاصة مع خرباء 
تني إلعداد خ شاريني مؤ قا يذ ست تنفطط 

تعاون مع اÑول األعضاء املذكورة  لمفص� 

** 

                                                
ية، اجلزء   5 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا  5ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

 .أعاله

يذ مع  لتنفوبذË، جيري إعداد خطط ا
سلطات  تقدم إىل ا ب§ان و لهذه ا سـ ل
ية للموافقة علهيا بهناية  ية ا نالو ملعن  .2011ط

ية . 3 يات  شاء أاكد للملكإ مي ن
 الفكرية

توقع أن تكون  يات "ملمن ا ميأاكد
ئ نا ية الفكرية ا شـا ل األربع " ةمللك

نة  بل هناية  سـجاهزة للعمل  ق
2011. 

تعاون مع  لوقعت اتفاقات ا  : ب§انثالثةُ
ية وبريو وتونس هورية اÑو يكا  .مينمجل

ية  ميوألغراض هذا الربRمج، أطلقت األاكد ُ
ية الفكرية يف بريو يف  ية  للملكالو  10طن

ية 2011مايو  طن يف إطار املدرسة الو
ت سة ا نا لية الفكرية وا ف مل هد للملك للمعابعة 

ية  سة وحامية ا نا مللكالوطين ل§فاع عن ا ف مل
  .الفكرية

ية الفكرية  ية  ية الو للملكوأطلقت األاكد ن طمي ُ
ية يف  هورية اÑو يكيف ا سطس 29مينمجل غ أ

ية . 2011 هورية اÑو نت ا يكو مجل ني ميع
يلكفون  يني اGين  سؤولني احلكو سـا ممل

ية  ية الو تدريب يف األاكد نهمة ا مي طل مب
تدريب  .لفكريةللملكية ا تلقى هؤالء ا لو يس

ية الفكرية اGي  مللكعىل جوانب تعلمي ا
بوعا واحدا  سـتخذ شلك ندوات تدوم أ يس

تعاون ويف هذا الصدد،  .لعىل مدى فرتة ا
نظمت اÑورة األوىل من برRمج تدريب 

سطس 12 إىل 8املدربني يف الفرتة من  غ أ
2011.  

ية  تو سلطات ا شات مع ا نا سـوجتري ا ل ل ق نمل
ية حول شاء أاكد تعاون اجلاري حنو إ مي ا ن ل

ية الفكرية ية  للملكتو  .نسـ

تعاون مع  شة رشوط ا نا بو بصدد  لوالو ق مي
 .دول أعضاء أخرى

ساعدة دوتني عضوين  نظمة  لوبدأت ا م مل

**    
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رشوع ملتاجئ ا  5ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

يف  رشوع عىل  بة  يمن اÑول املطا تكل مل
وإÞحة دوارات تعمل عن بعد يف جمال 

ية الفكرية  .مللكا

Gنحا للمرحشني ا نهتم اÑول موقدمت  عيين 
سقني  رشوع مكربني أو  بة  ناملطا مل مل

تري يف  يل يف برRمج املا سـمتلني  جسج للت حم
شرتك  ية الفكرية ا ملاحلقوق يف جمال ا مللك

يا نو بإيطا بو وجامعة تور لبني الو ي  .ي

بو شأن "يونظمت الو بحلقة العمل اÑوية  ل
ية الفكرية يات ا مللكإدارة أاكد يات : مي ملهنجا

تعاون يف  بللوا لفائدة مدربني من  "ملسـتقا
رشوع يف  بة  ملاÑول األعضاء املطا ل

 أبريل 29 إىل 26جنيف يف الفرتة من 
تظاهرة  .2011 شاركون يف هذه ا لواكن ا مل

هم اÑول األعضاء  سـتلكفسؤولني  م
يات  رشوع بإدارة األاكد بة  مياملطا ملل

ئة  نا شـا يذ للملكيةل تنف الفكرية يف حال 
رشوع  .ملا

تعاون  شأن لو بو  رشوع الو بمع  ي م
يلك األويل  هبات اإليداع، ُعزز ا لت مك

ية الفكرية عىل حنو أكرب يف  مللكبات ا ملكت
ية وبريو هورية اÑو يكا  .مينمجل

ية الفكرية  يات ا مللكنظم أاكد مي ت
تدريب وفقا  متزيين  للبرRجمني  م

ية  للملكلألهداف اخلاصة 
ية، وذË مرة  طنالفكرية الو

نة ع  .ىل أقل تقديرلسـواحدة يف ا

ية الفكرية  ية  للملكأÞحت املدرسة الو طن
يا حول  سة يف بريو برRجما تدر نا يبوا ف مل

يني  سؤولني احلكو ية الفكرية لفائدة ا ما ململلك
 .2011ن يويو 15 إىل 10يف الفرتة من 

**    
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  األداءبياRت 
إشارات 

سري  لا

سلوك الفعيل  ليري ا بة (تغ لنسـا
ئوية رشوع) ملا يذ ا ملبعد   نفت

توافر بعد غري  مغري 
 متوافر

ية  سسـتعزيز القدرة املؤ
ئة" نا يات ا شـلألاكد ل عىل "مي

تدريب يف جمال  لإدارة برامج ا
ية الفكرية  مللكا

 

شاركني يف  مليطلب من ا ُسـ
يمي  ية إجراء  تدر تقاÑورات ا يب ل

سلوية بعد ذا تغرياهتم ا كيت  ل ل
ية تدر يباÑورات ا ث� ،ل م ومن األ

ئ� اليت ميكن إيرادها  سـعىل األ
يان ما ييل هل " :سـتبيف ]

ئا مما  ية  ياتمك ا ًبقمت يف  ي شح ن ملهط
ية؟  تدر يبمتوه يف اÑورات ا ل تعلم
نعم، فري�  بوإذا اكنت اإلجابة 

ثال  من ) أو أكرث(مرضب 
ية ث� الوا قعاأل  ير� حتري .م

مفن خالل ، "اÑقة قدر اإلماكن
هذه،  ث� ملموسة  كطلب أ م

مية  قنب املرء إصدار أحاكم  جيت
 .متشددة

نظمي  تيجة  لن شأن "ت بحلقة العمل اÑوية  ل
ية الفكرية يات ا مللكإدارة أاكد يف " مي جنيف 

 .2011 أبريل 29 إىل 26يف الفرتة من 

تدرييب و شاركني يف الربRمج ا لطلب من ا مل ُ
يات سـشأن أسا ية الفكرية اGي ب مللك ا

ية الفكرية  ية  ته املدرسة الو Þللملكأ طنح
ثقافة العامة  تحاRت يف ا ليف بريو إجراء ا م
ية الفكرية يف بداية الربRمج  مللكيف قضا ا

ته ترب مدير املدرسة هذه  .يويف هنا عوا
ي� ملموسا للمعارف املطلوبة عىل   Óسأ تقا مل

 . الربRمجطول

** 

 

 ]فق اخلامسييل ذË املر[
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رشوع     ململخص ا

رشوع  DA_10_02 ملرمز ا

نوان ية لعا Gية الفكرية ا سات ا كرشوع مؤ مللكس يفة  :م تجارية ا تخدام املكوRت واحللول ا ملكا ل سـ
ية العام� يف جمال  ية واإل سات الو ية الفكرية للمؤ ية  ية ا ميتحديث ا ن س ت ب قلل ط تح للملكل لن

ية الفكرية  .مللكا

ية جدول أعامل ا لتتو ية     منيةص تو صا ية  :10ل ية الو سني القدرات املؤ نساعدة اÑول األعضاء عىل تطوير و سـ حت طم س
سات  ية وغريها من املرافق جلعل مؤ ية ا سية الفكرية من خالل زدة تطوير ا ت تحب لل ن للملك

ية  يع عىل إقامة توازن عادل بني حامية ا ية وا ية أكرث فعا ية الفكرية الو مللكا شجمللك ل تن لط
نظامت  .صلحة العامةالفكرية وامل ية أيضا عىل ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  ملو ن مل ن تقي لت ن

ية الفكرية ية  ية ا ية ودون اإل مللكاإل ن مي ملعمي قل  .قل

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني ن  ي فرنك سورسي1 169 000 :لتاك

ية يف املوظفني اإلضا فتاك  ي فرنك سورسي150 000 :ل

رشوع  2009أبريل  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا33 ملمدة ا  ً  ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية؛ ية ا تبة حتديث ا ب تحشع لل  ن

ية  لتمنوقطاع ا

بو  .15، و14، و10، و9 :يالص� بربامج الو

 

رشوع تضب  للموصف  ية أو  مق ية الفكرية الو سات ا سـهتدف بعض مؤ ية  شاريع فر رشوع  نتضمن ا س ت ع م طي مللك مل
يع األقالميقلمياإل ساعدة  .مجية يف  متد لرضورة عىل  رشاكة و رشوع قامئ عىل ا موهو  يع ل م

رشاكء والزتاماهتم بة من ا هامات املر متد عىل اإل بو بقدر ما  لالو تق س يع يع  .ي نفذ  مجو تس
يات  نظمي ا ياجات، وإعادة  يمي ] شمل  ية عىل مراحل موحدة  رشوعات الفر لعملا ت ت ت حع تقمل

تجارية، ورش حلول ا نا يةل ياجات و ناسب مع ا تة اليت  نأل ت ت طمت ح ية حمددة، / ت قلميإ
تاجئ يف مرح� ما بعد  يمي ا تقدم احملرز و ثف ونقل املعارف، ورصد ا تدريب ا نوا ل لل تق ملك

تخدام ية .سـ] شاريع الفر عوترد أدRه قامئة   .مل

يا املعلومات و]تصاالت ونظم ]تصاالت اإللكرتو) أ( نولو رش  جرشوع جترييب  تك ن  نية لم
ب§ان األعضاء فهيا  ية الفكرية وب§ين من ا ية  نظمة األفر يصا  لاملصممة  ل للم للملكخص يق ً

ية  يعا من إدارة معلومات ا مللكيهنا  ًمتك مج ها ل لالفكرية واحلصول علهيا وباد يهنا إت  �يا ف بلكرتو ً ن
يد اÑويل ب .لصعوعىل ا تار ا َو ل ية اسـيخ ية  نظمة األفر شاور مع ا للملك§ان  يق مل  .لفكريةلت
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بو  ثل معايري الو ية الفكرية،  ية  ية العا ية ا نارص ا رشوع  يذ ا يد  يو مل ت ب بع مي للملك ن نف تحتق لل مل ت س
تة تة واخلدمات املؤ ياRت، وحلول األ يفات، وقواعد ا متوا مت ب لن ندئذ إعادة    .لتص عوميكن 

سب  نجزة يف وقت الحق،  تاجئ ا رشوع وا بة يف إطار ا تجربة ا تخدام ا حا مل ن سـ ل لسـ ملت ملك
متكني ] لتضاء،  ية الفكرية من 14ق ية  نظمة األفر للملك دوÓ عضوا أخرى يف ا يق مل ً

رشوع تفادة من ا مل]  .سـ

رشوع و) ب( رشوع مماثل  للم]ضطالع  ية ) أ(مب نظمة اإل مياملذكور أعاله لفائدة ا قلمل
ية الفكرية  ية  للملكاألفر يهنا من إد)ياألربو(يق ب§ان األعضاء فهيا  لمتك، وب§ين من ا ل ارة ل

يد اÑويل يا وعىل ا ها إلكرتو ية الفكرية واحلصول علهيا وباد لصعمعلومات ا ن ًت ل تار  .مللك سـيخو
شاور مع األربو ب§ان  يا ت  .لل

ية و) ج( سات ا يصا يف مؤ تة املصممة  تخدام حلول شام� من األ مللكرشوع ال س خص مت ًسـ م
يع األ ب§ان األقل منوا يف  متي إىل ا ثالثة ب§ان  مجالفكرية  ل ًل رشوع  .قالميتن تضمن هذا ا ملو ي

تحويل  ية  ثل تقدمي موارد إضا يادية،  بو ] لنارص ال ترد يف العادة مضن برامج الو ت ي فع م ع
ية إىل معلومات  بات الور ية الفكرية وا يالت أصول ا قيات خضمة من  لطلمللك سج تمك

ت سـهتدف زدة ا ية الفكرية، وتقدمي موارد  ياRت  شاء قواعد  ية إل لإلكرتو ت ب ن دريب للملكن
يا املعلومات و]تصال  نولو ية  ية ا نارص ا جونقل املعارف، وموارد ªموعة من  تك لن ت ب تحع لل

شام� تة ا لÑمع األ  .مت

ياRت و) د( يل تقامس وبادل ا تة، حلقة واحدة للك إقلمي،  شأن األ بحلقات معل  ت ه مت لب لتس
تخلصة، وأفضل املام ية، والقضا، والعرب ا تعلقة خلربات الو سـا ن ململ رسات، وجماهبة ط

يد الوطين تحدت املطروحة عىل ا لصعا ية بني  .ل ميوشمل لك حلقة معل إ  ب§ان و 10قلت
شاور مع اإلقلمي املعين12 تار  ت ب§ا  لخت ُ تارة عىل نقل املعارف  .ً �وسرتكز حلقات العمل ا

نوب تعاون بني ب§ان ا ية وتعزيز ا ب§ان، وناء القدرات املؤ جلبني ا ل سـ ب  .سل
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رشوعملا يام مرييديث ملسؤول عن ا يد و يلا     لسـ

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

يجي الرابع، الربRمج  هدف ]سرتا تا   :15ل

تجارية؛ يات ا تة ا ية الفكرية من خالل أ سات ا ية معززة ملؤ لفعا لعلم مت س  مللكل

نفاذ إىل ية الفكرية قادرة عىل ا سات  لومؤ تخدا�ا من خالل للملكس ية وا سـ املوارد العا مل
ية ياRت اإللكرتو بادل ا نالعمل بأنظمة موحدة  ب لت  .ل

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

يق واإلدارة مهنا  ئت ثالث وظائف يف جمايل ا رشوع،  يذ ا متكن من  سـمن أجل ا لتنمل ُ مل نفت ل
تقدمي اÑمع اإلداري  ئة اخلدمات العامة  يفة من  لو فتني من ظيوو) 2010يف نومفرب (فظ

ية  ئة ا ملهنا  ). 2011 وأخرى يف مارس 2010لواحدة يف يويو (لف

رشوع2011ويف مايو  تخدام موارد ا ميي  شاري إ بري ا مل، عني  سـس قلت خ ُ DA_10_02 

ية  ب§ان األفر يقمن أجل دمعه يف ا يحات أدRها(ل تو ضنظر ا   ).ل

ية الفكرية ية  نظمة األفر للملكرشوع ا يق مل رشوع اليت ركزت بدأت املرح� األوىل  :م ملمن ا
ميي يف بداية  بيك اإل تة والربط ا قلعىل خدمات األ شـ بات 2011لمت يمي  نادا إىل  تطل ا للمس تق ت

تب هناية  رشوع مفص� وافق علهيا ا ملكوخطة  نت  .2010م رشوع، ا قتويف إطار ا مل
ية الفكرية ويف دوتني  ية  نظمة األفر تحديث يف ا هزيات Ñمع خطة ا بو  لالو مل ل للملكي يق جت

نغال ع رشوع وهام ا لسـضوين فهيا حددهام ا يب نظام  .ابونغومل ئة و تنصوبدأ العمل  بهتي
نة و-ئق  يب أنظمة ر  Ëييل ذ تجارية، و بات األسامء ا تة جديد ملعاجلة  مقأ سـ ل طل تنصمت

ية  ية  نظمة األفر ية الفكرية األخرى يف ا تة جسالت ا ية الفكرية وأ للملكا يق مللك ململلك مت
تاح األنظم .الفكرية ية الفكرية ستو ية  نظمة األفر للملكة ل§ول األعضاء يف ا يق هيالك (مل

ية تواصل الو نا   .عرب اإلنرتنت) طل

يرشوع األربو ية  :م نظمة األفر رشوع ا تلفا عن هنج  رشوع األربو هنجا  يقبع  ملت خم ي مي م سـ
يا املعلومات  .للملكية الفكرية نولو تعاض عن أنظمة  جوف� خيص األربو، لن  تك سـ يي
بوو]تصاالت  تب ألنظمة اليت قدمهتا الو ياملوجودة يف ا بحث  .ملك بو،  توبدمع من الو ي

ها  همة من أجل حتديث أنظمة  ت;رات ا متويل ] يا عن موارد أخرى  معلاألربو حا مل س ل ل ي
يا املعلومات و]تصاالت نولو تعلقة  جا بتك رشوع أساسا  .مل ملوبدال عن ذË، سريكز هذا ا

ياجات اÑول األعضاء  تعلقة حتعىل ا ها ا يث حتديث أنظمة  مليف األربو من  معلي ح
شاركة يهنا من ا يا املعلومات و]تصاالت من أجل  ملنولو متك ج ي نظام حمدث لألربو  يفبتك

تحداث مناذج  ئة مالمئة ال ئة  سـهبدف  ب يي ي جديدة ومعززة لألربو واÑول األعضاء معلهت
ية جديدة ألحصاب املصلحة يف  ياألربو، ووضع نظام نفهيا، وإÞحة خدمات إلكرتو

ية  ياRت وو-ئق ا يا من أجل إدارة  يا املعلومات و]تصاالت مرتابط إ مللكنولو ج بتك قلمي ل
ية  منو وا ية الفكرية Ñمع ا تعلقة  رش املعلومات ا ية، وتعزيز  منالفكرية بكفاءة وفعا مل لتل ل مللك ن

نطقة  . مليف ا

يع اÑول األعضاء يف رشوع يف  سق  ية وضع هنج  مجو ن للمبغ تمكل متويل م ُ األربو، ا سـ ي
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ت�ية ناديق ] بو وا ية العادية للو ية بأموال من املزيا نجدول أعامل ا لص ي ن سمن  .لت

ياجات إىل ماكتب األربو يف اÑول األعضاء فهيا عىل مدى  يمي ] ثات  يوأرسلت  ت حبع تقل ُ
نصف األول من 2010سـنة  ي�ت، حددت  .2011ل ويف ا نادا إىل ت� ا ُوا تق لت س
ب رشوع يف ماكتب اÑول األعضاءملتطلا تجرى  .ملات اخلاصة ووضعت خطط ا ُو سـ

رشوع يف ماكتب اÑول األعضاء يف  نارص األخرى  نظام ونفذ ا للميات حتديث ا لع ت ل ُمعل
 .2011ياألربو يف 

ب§ان منوا لرشوعات أقل ا تريت :م بود وبوÞن ب§خا هورية الو و مك  رشوع امج ية   Rمل متلق
ية الفكري سات ا مللكمؤ يةس Gياجات يف املاكتب  .كة ا يمي ] حتوأجري  تق ثالثةُ تحدد لا  ُ ل

يق أهداف  ساعدة املاكتب عىل  بغي توفريها  ساعدة اليت  يعة ونطاق ا حتقبدقة  ملن ي مل طب
شودة رشوع ا ملنا ت�ين  .مل ندوق ] بو، بأموال من ا نت الو رشوع، ا سويف إطار ا لص ي قت مل

تحديث هزيات Ñمع خطة ا ياين،  لا  . جتل

يةحلق   :قلميات العمل اإل

ية  سري تقامس وبادل اخلربات الو تظام من أجل  ية  ننظم حلقات العمل اإل ت ي ن مي طت ت قل
تحدت تخلصة وأفضل املامرسات وملواة ا لوالقضا والعرب ا لقات هذه احلوتركز  .ملسـ

تعاونوعىل نقل املعارف بني املاكتب  ية وتعزيز ا لتكوين الكفاءات املؤ  . سسـ

ثلون عن 2010لقة معل يف القاهرة يف يويو ُونظمت حل با16مم شارك فهيا   .مكت 

يونظمت حلقة معل يف األربو يف هراري بابويُ ثلون عن 2011يف مايو  مي، ز مم شارك فهيا 
با17 بارشة من حلقة العمل هذه ومولت من  .مكت  رشوع األربو بصورة  تفاد  ُوا م ي مسـ

يا ياين ألفر ت�ين ا ندوق ] يقا لس  .لص

ث نجاحمأ الوقع والعرب / ل� ا
ية  سـاألسا

ب§ان األقل منوا بعض  ية الفكرية و ا ية  نظمة األفر شاريع يف األربو وا لحققت ا مل ي للملكمل يق
هزيات حاسوية جديدة ئة  ية، ومهنا تريب و تاجئ األوية املر با ي ك ض ل جتن هت تاجئ  .ل هر  نو سـتظ

نة  يب وحتديث أنظمة العمل عىل طول  سـأخرى   .2011لتنص

ميت حل ب�ُقو تخلصة يف حلقات العمل ا يؤخذ لعرب ا ية و ملققات العمل اإل سـ سـ ملمي  .قل
تقين وتكوين الكفاءات يف  تدريب ا لوحددت احلاجة عىل وجه اخلصوص إىل مزيد من ا ل ُ

يا  نولو ية ألنظمة العمل القامئة عىل  تخدام أكرث فعا ية الفكرية Ñمع ا جماكتب ا تك لمللك سـ
 .املعلومات و]تصاالت

يف من ا�اطر  بل ا لتخفو سـ
 آ-رها

رشوع أن اخلطر الرييس يربط  تجاء يف ويقة ا ئث رشوع عىل املدى الطويلمل ملتدامة ا  .سـ
يف من هذا اخلطر يات  تمدت عدد من ]سرتا للتخفوا يج تع ُ. 

نطقة، وال سـ� يف  ية يف ا رشوعات جدول أعامل ا يذ  ملومن أجل اإلرساع يف  لتمن م نفت
ب§ان األعضاء يف األربو يا ية وأخذ ل تعزيز تكوين الكفاءات ا شاري  بري ا ن، عني  ل تقت لس خ ّ ُ

متكن من  ية، إضافة إىل ا Gية الفكرية ا سات ا رشوعات مؤ نطقة بزمام  لا ك س مللكمل م
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ثرية ساعدة ا بات ا ية أكرب  تجابة بفعا لك] مل لطل ل  .سـ

يذ قامئة عىل  ية  ية الفكرية عىل اسرتا رشوعات مع ماكتب ا يع ا نفونطوي  تمللك يجمل مج تت
ياا حملتدريب واألخذ بزمام األمور   .ل

رشوع ند انهتاء ا تظل خطرا  تدامة الطوي� األجل  مليد أن ] ع سـ سـ يكون عىل  .ب سـو
مترار للماكتب بو تقدمي اÑمع  سـالو تحقون ملاكتب،  .ي يلومبا أن املوظفني اجلدد عادة ما 

تدريهبم يط  لفال بد من ا   .لتخط

تحديث أنظمة العمل و يط  بغي ا لو تخط لي يع اإلماكيات اليت  .تنفيذ ذËن تغل  نوليك  مج تُسـ
توى  يام مبزيد من العمل عىل  تغالال اكمال، ال بد من ا رشوع ا سـها هذا ا سـ مت لق مليح ي

نظمة  نفاذ إىل ما متلكه هذه ا ية متكن اÑول األعضاء من ا تقدمي خدمات إلكرتو ملاألربو  ل ن ل ي
ية الفكرية اليت هتم ه بغي العمل أكرث  .ذه اÑولمللكمن معلومات مفص� عن حقوق ا ينو

يهنم من إرسال الو-ئق بات والو�ء  ية ملودعي ا لمتكعىل توفري خدمات إلكرتو لطل  .ن

يات تضافريوف� خيص األربو، ال بد من  هود لالتقال إىل  معل ا ن يةإلجل لاكمل بني نكرتو 
تعامال يا ا نظمة وماكتهبا يف اÑول األعضاء ك� تعاجل إلكرتو لهذه ا ن يا عىل ُمل لت القامئة حا
بة للطرفني يق الكفاءة  يؤدي إىل  تخدام الورق، مما  سـا سـ لنسـ  .حتق

ناك حاجة إىل مزيد من  رشوع، قد تكون  ها هذا ا يع املاكتب اليت  بة  هو مجل ملسـ شملي لن
ية الفكرية  تعلقة  مللكالعمل من أجل توفري مجموعات من الرباءات والو-ئق األخرى ا مل

بحث فهي نادا إىل للالقاب�  يني واÑويني، وذË ا تخدمني ا شلك اكمل لفائدة ا ستا  ل حملل سـ ملب
 .تواخلدمات املربطة هبا) Patentscope(منصة ركن الرباءات 

مثر حلد اآلن يف هذا  بل رضور إلدراك Þم ملا ا يكون هذا العمل يف ا ستُو ملسـتق سـ
رشوع و نه كام هو مقرتح ما ملا ية  ثا مثر يف املرح� ا مقد  ن ل  .أدRهيُست

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

شالك احملددة سوية ا ملسوت اإلدارة أو يه بصدد  ت ّ. 

 الطريق إىل األمام
تة القادمة( هور ا لسـا  )لش

بات  تة ملعاجلة  ية الفكرية أنظمة جديدة لأل ية  نظمة األفر رشوع ا طليقدم  مت مل للملكسـ يق م
نظمة  تاح أنظمة ا ية الفكرية و مليع حقوق ا س تمج تواصل (ل§ول األعضاء مللك ليالك ا ه

ية  .عرب اإلنرتنت) طنالو

يا املعلومات و]تصاالت وتقدمي ما يربط هبا من  نولو يؤدي حتديث أنظمة  تو جسـ تك
ية الفكرية ل§ول األعضاء يف األربو إىل تعزيز معاجلة حقوق  يتدريب يف ماكتب ا مللك

ية الفكرية يف ت� املاكتب وإعداد املاكتب إلدما يا يف أنظمة األربو اجلديدة مللكا
نة  يهبا يف  توقع  يا املعلومات و]تصاالت اليت  سـنولو نص تي ُ ج  .2012لتك

تقدم واÑمع  تدريب ا تاح ا تحدث األنظمة و ملو ل ي بةسـ ب§ان األقل منوالنسـ رشوعات ا ل   .مل
تب يث الكفاءة يف ا ساعدة املقدمة من  ياس أثر ا ي�ت  تجرى  ملكو ح لق ملتق  .ُسـ
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نظم حلقة مع ثاين من ستو نصف ا ية لفائدة اÑول األعضاء يف األربو يف ا لل  ل ي  2011تقن
ناديق أخرى صمتويل من   .ب

تايل نحو ا بال عىل ا يام به  بغي ا رشوع احلايل، ميكن حتديد العمل اGي  لوبعد إهناء ا ل تقي لق سـن  :ممل

يا  نولو برية ألنظمة  ية حتديث  بدء يف  بغي ا شلك خاص،  جف� خيص األربو  تك كن معل ل ي ب ي
توافر املوارد2012ملعلومات و]تصاالت يف ا تاج اÑول األعضاء  .ل وذË وفقا  سـتحو

يا املعلومات و]تصاالت  نولو ندمج مع نظام األربو اجلديد  ساعدة ليك  جإىل اÑمع وا لتك ي ت مل
رشوع احلايل رشوع وتاجئ ا يق أقىص حد ممكن من فوائد ذË ا ية   Ëملوذ نمل  .حتقبغ

ية  نظمة األفر يقويف ا بيك Ñوتني مل رشوع احلايل الربط ا يوفر ا لية الفكرية،  شـ لسـ مل للملك
يد أنه ال بد من توسع نطاق فوائد  ية،  يقدم بعض اخلدمات اإللكرتو بعضوين و ن سـ

ية يف مرح�  ية إضا شمل اÑول األعضاء األخرى وتقدمي خدمات إلكرتو رشوع  فا ن لت مل
رشوع  .ملالحقة من ا

متر و تدامة أنه ال مسـوتعىن احلاجة إىل توفري دمع  تابعة من أجل ضامن ] سـرشوعات  للم م
نة  رشوع يف  يط ملرح� الحقة  سـشك يف رضورة ا للمتخط وسرتكز  . وما بعدها2012ل

ية الفكرية واألربو واÑول األعضاء  ية  نظمة األفر ياملرح� الالحقة عىل ماكتب ا للملكمل يق
تابعة للميض يف تق رشوعات  تواصال و تقدم دعام  للمفهيام و مسـ ت� املاكتب م ساعدة  لدمي ا مل

يا  نولو يا  ية جديدة ووضع نظام معل مرتابط إ شاء خدمات إلكرتو جعىل إ لتك مي ن قلن
منو  ية الفكرية من أجل دمع ا تعلقة  رش املعلومات ا لاملعلومات و]تصاالت وتعزيز  مللك مل ن

نطقة ية يف ا ملوا  .لتمن

رشوعات يف املاك رشوع ا ية  ثا ثين املرح� ا ملولن  للم نسـ ل ت متر يف ت ستسـتب األخرى اليت 
بو العادية ية الو ياحلصول عىل اÑمع من مزيا  .ن

يذ يد ا لتنفموا بني Ñمع  ع نا يف األشخاص ا بب الصعوت يف تو ية  رشوعات الفر يع ا سـتأخرت  مل ظ ع بسمج مل
ية الفكرية اGية سات ا كرشوع مؤ مللكس نقطة  .م يذ احملددة يف ا يد ا لوËG، لن حترتم موا لتنفع ُ

رشوعث من وي4 رشوعات  .ملقة ا يق أهداف ا ية عىل األقل  نة إضا ملوال بد من  تحقل ف سـ
نة  رشوع إىل الربع األول من  توقع إلهناء ا يؤجل املوعد ا ية، مما  سـالفر مل سـ  .2012ملع

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية  نفت تخدام املزيا نمعدل ا  %.52,8 :2011ليويو سـ

رشوع إىل  تقارير سابقة ملقدم تقريران عن ا ية الفكريةُ ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  :ملع

سادس من الويقة  .1 ثاملرفق ا نعقدة يف  CDIP/4/2ل ملاملقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
 ؛2009نومفرب 

سادس من الويقة  .2 ثواملرفق ا نعقدة  CDIP/6/2ل سادسة ا ملاملقدمة إىل اÑورة ا ل
 .2010يف نومفرب 
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سريمفتاح نظا  لم إشارات ا

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا  6ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام إشارات  بياRت األداء

سري  لا

ية للربط  ية ا تحوضع ا لب نل
سب ما  بيك واإلنرتنت  حا لشـ
رشوع  مليرد مضن مواصفات ا

 .املطلوبة

يث  ياجات من  حميت ] حت ُق
يا املعلومات  نولو جهزيات  تك جت

هزيات لتجوقدم طلب هذه ا ُ. 
سمل  ستُوهذا الطلب جار و

هزيات قربا يهذه ا   .لتج

*** 

بار األنظمة املطورة  �ا خت
رشوع يف واملوافقة علهي لا وا

 .تشغيلها

يمي بكر إجراء أي  تقمن ا  .مل
توافر  مغري 

شاركني من %80نسـبة   ملا
تعامل  سـÑهيم اÑراية ال

ها أنظمة  تتيحالوظائف اليت 
يويم هم ا رشوع ألداء  لا معل  .مل

يمي بكر إجراء أي  تقمن ا  .مل

توافر  مغري 

ش�ت  رسعة يف حل ا ملا ل
بة  نظام و ها ا سـاليت يوا نل 

ية يف يللعا  .لتشغ وقت ا

يمي بكر إجراء أي  تقمن ا  .مل
توافر  مغري 

ية  ية  نظمة األفر للملكرشوع ا يق مل م
ب§ان األعضاء /الفكرية  :لا

أزة ومعدات وأنظمة جاهزة 
سات رشيكة  سيل يف مؤ للتشغ
ية الفكرية  بات ا مللكسمل  طل لت

يا؛  ياRت إلكرتو نوبادل ا ب  لت

تخدام األنظمة و تدريب عىل ا سـا ل
يانهتا؛ ها و ها ود صو مع  تشغيل

ووضع واات لوصل قواعد 
ية  نظمة األفر ياRت بني ا يقا مل لب

 . عضاءللملكية الفكرية وبعض األ

ية الفكرية  ياRت ا مللكبادل  ب ت
سب املضمون  يا  حإلكرتو ن

واجلدول الزمين احملددين يف 
رشوع  .ملا

توافر   مغري 

يرشوع األربو ب§ان األعضاء/م  :لا
ية للربط  ية ا تحوضع ا لب نل

يا ياRت حا توافر  لال  ب  .ت
توافر  مغري 

                                                
ية، اجلزء   6 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا  6ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام إشارات  بياRت األداء

سري  لا

سب ما  بيك واإلنرتنت  حا لشـ
رشوع  مليرد مضن مواصفات ا

 .ملطلوبةا

بار األنظمة املطورة  �ا خت
رشوع يف  لواملوافقة علهيا وا

 .تشغيلها

يا ياRت حا توافر  لال  ب  .ت
توافر  مغري 

ش%80نسـبة  ركني امل من ا
تعامل  سـÑهيم اÑراية ال

ها أنظمة  تتيحالوظائف اليت 
يويم هم ا رشوع ألداء  لا معل  .مل

يا توافر  بال  يات توافر .لRت حا  مغري 

ش�ت  رسعة يف حل ا ملا ل
بة  نظام و ها ا سـاليت يوا نل 

يل ية يف وقت ا شغعا  .لتل
يا ياRت حا توافر  لال  ب توافر .ت  مغري 

أزة ومعدات وأنظمة جاهزة 
سات رشيكة  سيل يف مؤ للتشغ

ية ال بات ا مللكسمل  طل فكرية لت
يا؛ ياRت إلكرتو نوبادل ا ب  لت

تخدام األنظمة و تدريب عىل ا سـا ل
يانهتا؛ ها و ها ود صو مع  تشغيل

وضع واات لوصل قواعد و
ية  نظمة اإل ياRت بني ا ميا مل قلب ل

ية الفكرية وبعض  ية  للملكاألفر يق
 . األعضاء

ية الفكرية  ياRت ا مللكبادل  ب ت
سب املضمون  يا  حإلكرتو ن

واجلدول الزمين احملددين يف 
رشوع  .ملا

يا ياRت حا توافر  لال  ب توافر .ت  مغري 

ية للربط  ية ا تحوضع ا لب نل
سب ما  بيك واإلنرتنت  حا لشـ
رشوع  مليرد مضن مواصفات ا

 .املطلوبة

ب§ان األقل  لتلقت ماكتب ا
يذ  تريت  نفمنوا اليت ا لتخ ُ

ية  سات ا مللكرشوع مؤ س م
هزيات  ية  Gجتالفكرية ا ك

بة  نا يا املعلومات ا سـنولو مل ج تك
حسب ما يرد مضن 
رشوع ُنصبت و. ملمواصفات ا

نجاح هزيات  با  . لتج

ب§ان منوامرش ****  :لوع أقل ا

تة  ية لأل ية ا شاء ا متإ ت ب تحن لل ن
ياRت ونظم إلدارة  بوقواعد 

ية الفكرية؛   مللكا

تخدام األنظمة و تدريب عىل ا سـا ل
يانهتا؛ ها و ها ود صو مع     تشغيل

بار األنظمة املطورة  �ا خت
رشوع يف  لواملوافقة علهيا وا

 .تشغيلها

تة إجراءات   متنصب نظام أ ُ
ية ية يف ماكتب مللكا نا ع ا لص

ثالثة وشغ� يف  ب§ان ا ّا ُ ت ل ل
ية يو مياهتا ا ل  .معل

تة  متوشغل بوÞن نظام أ ت
ية  نا ية ا عإجراءات ا لص مللك

**** 
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رشوع ملتاجئ ا  6ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام إشارات  بياRت األداء

سري  لا

تجارية  ليف معاجلة العالمات ا
 .والرباءات

تة  بود نظام أ متوشغل  مك ت
ية  نا ية ا عإجراءات ا لص مللك

تجارية  ليف معاجلة العالمات ا
 .والرباءات

 من إدخال جسالت ]نهتاء
ية  ية  ياRت الور للملكا ق لب
ياRت  .لبالفكرية يف قاعدة ا

 *** 

ش%80نسـبة  ركني امل من ا
تعامل  سـÑهيم اÑراية ال

ها أنظمة  تتيحالوظائف اليت 
يويم هم ا رشوع ألداء  لا معل  .مل

تب   ملكتلقى موظفو ا

تخدام  تدريب عىل ا سـا ل
نظام يف موقع العمل  . لا

** 

رسعة يف حل ا ملا ش�ت ل
بة  نظام و ها ا سـاليت يوا نل 

يل ية يف وقت ا شغعا  .لتل

نظام  رشف عىل ا لدرب ا مل ُ
ته يا نعىل   ** .ص

عدد املوضوعات ذات األولوية 
 اليت عوجلت

 موضوعا من 13عوجل 
املوضوعات ذات األولوية 

ناء حلقات العمل  ثأ
*** 

شاركة يف  ب§ان ا ملعدد ا ل
 حلقات العمل

با ل§ول 17شارك  مكت 
ياألعضاء يف األربو يف 
ية  قلميحلقات العمل اإل

*** 

تة شأن األ ية  متحلقات معل إ ب  :قلمي

دورات مركزة عىل موضوعات 
ية  شات  نا نذات األولوية و تقق م
ية وتقارير قطرية  طنوجتارب و

يف العمل متطورة وتوات 
يلوا جنولو  واجتاهات اتك

نفذة للمسـت يات  مبل واسرتا جتق
بات احمل    .بنجاح ّددة يف ملتطلعدد ا

حلقات العمل ألغراض إدخال 
بل عىل  تقنات يف ا ملسـي حتس

ية الفكرية تة ا مللكأنظمة أ  .مت

 *** 
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام إشارات     بياRت األداء
سري     لا

بد  من اإلجراءات %80ال ستا
يدوية اليت تقوم عىل  لا

تخدام الورق يف جمال  سـا
نظام  ية الفكرية  ببات ا مللكطل

تة     .متاأل

يا ياRت حا توافر  لال  ب توافر .ت  مغري 

بادل  يف  تخفض وقت وتاك ل
ية  تعلقة  ياRت ا مللكا مل لب

ية  نظمة األفر يقالفكرية مع ا مل
    .للملكية الفكرية

يا ياRت حا توافر  لال  ب توافر .ت  مغري 

ية  نظمة األفر يقرشوع ب§ان ا مل م
 :للملكية الفكرية

قدرة عىل تلقي تعزيز ال  .أ 
ية الفكرية  مللكبات ا طل

ية؛  لبفعا

ية إرسال و  .ب  رسيع  بعملا لت
ية الفكرية إىل  مللكياRت ا ب
ية  ية  نظمة األفر للملكا يق مل

يهتا؛  لالفكرية وزدة فعا

يا و   .ج  ًإÞحة الوصول إلكرتو ن
ية  ياRت ا مللكإىل قواعد  ب

نظمة  ملالفكرية املركزية يف ا
ية الفكرية ية  للملكاألفر  .يق

تخدام  سـتواتر ومنط ]
ية  ياRت ا مللكاإللكرتوين  لب
ية من قواعد  تأ تالفكرية ا مل

ية  ية  نظمة األفر للملكياRت ا يق مل ب
    .الفكرية

يا ياRت حا توافر  لال  ب توافر .ت  مغري 

بدال   من اإلجراءات %80ستا
يدوية اليت تقوم عىل  لا
تخدام الورق يف جما ل سـا

نظام  ية الفكرية  ببات ا مللكطل
تة     .متاأل

يا ياRت حا توافر  لال  ب  .ت
توافر  مغري 

 

بادل  يف  تخفض وقت وتاك ل
ية  تعلقة  ياRت ا مللكا مل لب

ية  نظمة األفر يقالفكرية مع ا مل
    .للملكية الفكرية

يا ياRت حا توافر  لال  ب توافر .ت  مغري 

يرشوع ب§ان األربو  :م

تعزيز القدرة عىل تلقي   )أ (
ية الفكرية  مللكبات ا طل

ية؛  لبفعا

ية و  )ب ( رسيع  بعملا لت
ية  ياRت ا مللكإرسال  ب

نظمة  ملالفكرية إىل ا
ية  ية  للملكاألفر يق

يهتا؛  لالفكرية وزدة فعا

إÞحة الوصول و )ج (
يا إىل قواعد  ًإلكرتو ن

ية الفكرية  مللكياRت ا ب
نظمة  ملاملركزية يف ا

ية  ية  للملكاألفر يق
 .الفكرية

تخدام  سـتواتر ومنط ]
ية ياRت ا مللكاإللكرتوين   لب
ية من قواعد  تأ تالفكرية ا مل

ية  ية  نظمة األفر للملكياRت ا يق مل ب
    .الفكرية

يا ياRت حا توافر  لال  ب توافر .ت  مغري 

سات  سرشوع حتديث مؤ م
بات املرتامك ياة اليت لطلعدد ا ياRت حا توافر  لال  ب  ** .ت
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام إشارات     بياRت األداء
سري     لا

تعوجلت      .ةمتعرب األ

خفض الوقت ا�صص ملعاجلة 
بة  ية الفكرية  سـبات ا بنطل مللك

    %35 و%25ترتاوح بني 
يا ياRت حا توافر  لال  ب  ** .ت

خفض الوقت ا�صص إلعداد 
ية واجلرائد  بالغات الر مسا ل
بة ترتاوح بني  بنسـوتلكفهتا 

    %50 و40%

يا توافر  بال  يات  ** .لRت حا

بدال معظم اإلجراءات  ستا
متد عىل  يدوية اليت  تعا ل

تخدام الورق بإجراءات  سـا
تة  .متاأل

 ** 

ياRت الواردة يف  لبإدخال ا
ية  سجالت الور قمعظم ا ل

ياRت  ها يف قواعد  بو تسجيل
ية الفكرية بغرض املعاجلة  مللكا

ية يو ما     .ل

يا ياRت حا توافر  لال  ب  .ت

 

** 

ب§ان األقل  لثالثة ب§ان من ا
 ً:منوا

 احلد من الرتامك؛  .أ 

يل من الفرتة الفاص� و  .ب  لتقلا
تالم الطلب  سـبني زمن ا
ية الفكرية؛ يل ا مللكو  تسج

ية إعداد و  .ج  شورات الر مسا ملن
ناسب  مليف الوقت ا
ثل  موتلكفة جمدية  ب

 اجلرائد، إىل غري ذË؛

يل من و  .د  لتقلإلغاء أو ا
يدوية اليت  لاإلجراءات ا

تخدام  سـتقوم عىل ]
ثف للورق؛  ملكا

ياRت و  .ه  شاء قواعد  بإ ن
للملكية الفكرية خمصصة 

للمعاجلة يف اÑاخل، 
تاحة ألحصاب املصلحة تف .مو ادة أحصاب سـعدد وتواتر ا

ياRت  باملصلحة من قواعد 
ية الفكرية     .مللكا

يا ياRت حا توافر  لال  ب  .ت
 

توافر  مغري 

عدد اÑراسات اإلفرادية 
ية اليت قدمت يف حلقات  ُالو طن

تجربة  لالعمل وركزت عىل ا
تة  بة يف جمال األ متا ملكتسـ

تفادة  .ملسـواÑروس ا

تة ** .تسع دراسات إفرادية شأن األ ية  متحلقات معل إ ب  :قلمي

بادل   .أ  يع نطاق  تتو سـ
املعارف واخلربات 

تفادة بني  ملسـواÑروس ا
ب§ان؛  لا

ب§ان و  .ب  تعاون بني ا لسري ا ل تي
تعاونة من أجل  ب§ان ا ملعدد ا ل
تة اخلاصة هبا متسني نظم األ تواف .حت ياتال  ياRت حا لر    .ب
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام إشارات     بياRت األداء
سري     لا

تة؛ شاريع األ متشأن  م  ب

بات و  ....جججج     هم  تطلسني  محت ف
مية املضافة خدما لقت ا

ية الفكرية تة ا مللكنظم أ مت     .ل

زدة الوعي لوظائف 
نظم  ية  ياجات ا لو] بل تقت ملسـح

ية تة ا مللكأ يا .مت ياRت حا توافر  لال  ب  .ت

** 

 

سادس[  ]لييل ذË املرفق ا
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سادساملرفق   لا

 

رشوع  ململخص ا

رشوع     DA_10_03 ملرمز ا

نوان ية لعا سات الو يا إىل املؤ نولو تاكر ونقل ا نية دمع ] س ب طب ج تك  لن

ية جدول أعامل  يةصتو  لتمنا

 

ية  تو صا ية  :10ل ية الو سني القدرات املؤ نساعدة اÑول األعضاء عىل تطوير و سـ حت طم س
سات  ية وغريها من املرافق جلعل مؤ ية ا سية الفكرية من خالل زدة تطوير ا ت تحب لل ن للملك

ية  يع عىل إقامة توازن عادل بني حامية ا ية وا ية أكرث فعا ية الفكرية الو مللكا شجمللك ل تن لط
نظامت  . واملصلحة العامةالفكرية ية أيضا عىل ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  ملو ن مل ن تقي لت ن

ية الفكرية ية  ية ا ية ودون اإل مللكاإل ن مي ملعمي قل  .قل

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني ن  ي فرنك سورسي600 000 :لتاك

رشوع  2009أبريل  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا27 ملمدة ا  ً  ش

بو الر ئقطاعات الو يسـية ي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

تاكر يا و] نولو بقطاع ا ج  لتك

بو   .25 و14 و11 و10 و9يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  سني مجموعة  مق تحديث و بار أو  شاء وا رشوع بإ حتسمح ا ب ت ن خي من  –إن وجدت  –مل
ية الفكرية  مللكالوحدات واملواد اليت تربط بإدارة حقوق ا بل ) تالسـ� الرباءا(ت ِقمن 

يا يف  نولو شاء وإدارة ماكتب نقل ا بحث، مبا يف ذË إ ية ودوائر ا سات األاكد جاملؤ لتك ن ل مي س
يا  نولو نقل ا يات  شاف آ بحوث العامة، وا سات ا جمؤ لتك ل ل تك ل السـ� اتفاقات (سـس

يص بات الرباءات) خالرت ياغة  طلوتعزيز القدرة عىل   .ص

ية يف بوابة  رشوع إدراج مواد إعال تضمن ا مو مل ية عىل ي يا اإلنرتنتمقر تودعا ر ثل   ً مقً سـ ممت
ية  ية  يات الو ث�، ومناذج ]سرتا تدريب، واألدÓ، واألدوات، واأل للملكلوحدات ا نم يج طل ت
ية الفكرية، وأفضل املامرسات واÑراسات اإلفرادية  ية  ياسات املؤ للملكالفكرية، وا سـ سسـ ل

بو عىل اليت ميكن احلصول علهيا من خالل بوابة واحدة عىل موقع ا مركز ( اإلنرتنتيلو
يا من خالل ) متعدد اخلدمات نولو شطة نقل ا تاكر احمليل وأ جيع عىل ] لتك ن ب للتشج

ية نا ب§ان ا ية الفكرية يف ا ية الفكرية وإدارة ا ية  ية ا مسني ا مللك للملك لن ل ت ب تححت  .لل

رشوع سؤول عن ا ملا توÑ مل يب  يد  شـا يل يسـ بل  ف

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة الربRمج  نواملزيا

2010–2011 

نظامت اÑوية والفاعلني  مية بني احلكومات وا ية  يايس أمنت بفضل أسس  لحوار  مل علم سلسـ
يد العاملي مما  تجدة عىل ا ساعة ا ناول قضا ا متع املدين والقطاع اخلاص،  لصعيف ا سـ ل ملي ت ª

ية الفكرية   )18الربRمج (مللكخيص ا

يدة و متزية و معموارد معلومات  مف تخدام معزز م ياسات وا يل ا سـيا جتمع بني  سـ حتل لل
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تاكر  ية ألغراض ] ياسات وأدوات  تعلقة لرباءات لفائدة واضعي ا بللمعلومات ا معل سـ لمل
توح   )18الربRمج (ملفا

ها و يا و نولو تاكر وإدارة ا هم معززان Ñى اÑول األعضاء لال نقلكفاءة و ج تك لف ب
 )18 الربRمج(

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

رشوع، أعدت وفقا  ُلويقة ا مل رشوع"ث يا  "ملورقة ا نولو تاكر ونقل ا ية دمع ] جشأن  تك لن ب ب ب
ية سات الو نإىل املؤ ية . طس هذه الورقة عىل صفحة جدول أعامل ا ية  سخة هنا منورشت  ئ لتن ل ُ ن

رشوع"حتت بوابة  ُوجربت  >    http://www.wipo.int/ip  development/en/agenda/projects.html< ":ملوضع ا
ية اليت نظمت يف عني املاكنأدو تا تظاهرات ا ندوات وا تدريب، وال سـ� يف ا ُات ا ل ل ل ل : ل

يا يف اجلزائر  نولو نقل ا تب  شاء  يمي إل بو  جثة الو تك مك لتق للل ن ي ، وحلقة )2011مارس (بع
تا رياك  يا يف كو نولو ناحج  يص ا شأن الرت سـمعل  ل جب تك توبر (لخ بو )2011كأ ي، وندوة الو

تاكر شأن ] ية  بالو ب توبر (ب يف رصيا طن يص )2011كأ شأن الرت تقدمة  خ، وحلقة العمل ا ب مل
 يا يف كو نولو ناحج  جا لتك توبر (ل يا يف فرسا )2011كأ نولو ن، وحلقة ماكتب نقل ا ج لتك

توبر ( توقع  ).2011كأ ية ومن ا بوابة الر شاء ا ملوإضافة إىل ذË، جيرى العمل عىل إ مق ل ن
بل هناية   .2011قإطالق منوذج 

ث� ا لأ الوقع والعرب / نجاحم
ية برية سـاألسا  .كال توجد أية صعوت 

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

 ال يشء

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

 ال يشء

رشوع  الطريق إىل األمام ية لويقة ا سخة اÑا ياغة ا ملبعد ]نهتاء من  ثل خل ن بل خرباء (ص ها من  تعرا قوا ض سـ
يني شاريني خار جا رشوع وأهدافه، و]نهتاء من اليت حت) ست شلك واحض تصورات ا ملدد  ب

نوية وأور(جتريب األدوات واملواد يف عني املاكن  يا وأمرياك ا بيف أفر جل ياو ويق يني ) سـآ تعو
منوذج األول شاريني إلطالق ا لخرباء ا توت  ست ب� وضع  شمل اخلطوات ا حمبوابة،  ت ملقلل س

تدريب كام هو وارد يف ويق ثومواد جديدة  رشوع، مبا يف ذË ما ييللل يل ) 1: ملة ا لد
يمي  تقشأن  ية؛ أصولب نا ب§ان ا ياجات ا يف مع ا ية الفكرية  م ا مك لمللك ل حت شأن ) 2ّ يل  بود ل

يةتسويق أصول  تدريبمللكا بوابة يف  .ل الفكرية ومواد ا نات عىل ا تجرى هذه ا لو س يسـ لتح ُ
سمرب   .2011يد

يذ يد ا لتنفموا يريا يف  ع رشوع  شطة ا تغهدت أ ملن رشوعش بدء يف ا بب تأخر ا ملاجلدول الزمين األصيل  لب  .س
بوابة يف  ية األوىل  منوذ سخة ا يا املعلومات ا نولو شاري يف  بري ] يقدم ا للو ن ت خل جسـ ج لتك ل س

 .2011نومفرب 
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رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية  نفت تخدام املزيا نمعدل ا  %.10,1 :2011ليويو سـ

رشوع إىل  تقارير سابقة ملقدم تقريران عن ا ية الفكريةُ ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  :ملع

سابع من الويقة  .1 ثاملرفق ا نعقدة يف  CDIP/4/2ل ملاملقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
 ؛2009نومفرب 

سابع من الويقة  .3 ثواملرفق ا نعقدة يف  CDIP/6/2ل سادسة ا ملاملقدمة إىل اÑورة ا ل
 .2010نومفرب 
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سريمفتاح نظام إش  لارات ا

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا  7ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

رشوع ملإعداد ويقة ا     ث

    

    

سـتة ثإمتام الويقة يف غضون 
رشوع،  بدء يف ا هر بعد ا ملأ ل ش

ياجات  حتوحتديد ]
يات  نات وإÞحة تو صوا يس لتح
بوابة  ية ا يق عىل  لقاب�  ب نب للتط

ية  .مقالر

ناء اÑورة  رشوع أ ثقدمت ويقة ا ملث ُ
ية  ية وا ية  نة ا سادسة  مللكا من ن للج لتل ملع

 .الفكرية

 

**** 

تدريب  لتصممي وحدات ا
/ وغريها من األدوات

بواب     ةللاخلدمات 

    

    

    

    

إعداد الوحدات وسائر األدوات 
بارا 18يف أجل مدته  هرا ا  ً عتً ش

رشوع  يذ ا بدء يف  ملمن Þرخي ا نفت ل
ثتعكس اجلودة احملددة يف ويقة 
نارص  بة إىل ا رشوع  لعا لنسـ مل

ية تا لا شأن : ل تدريب  بوحدات ا ل
ية إلدارة أصول  ية ا تا تحب لل ن
ية الفكرية؛ ووحدات  مللكا
تكوين  تعلقة  تدريب ا با مل ل

ية  مللكالكفاءات ألغراض إدارة ا
تدريب  لالفكرية، ووحدات ا

تعمل عن بعد، ووحدات  لشأن ا ب
نارص املذكورة أعاله  لعتابعة ا م

يا ًإلكرتو  . ن

 

تدريب يف عني املاكن    لجربت أدوات ا ُ
ية تا تظاهرات ا ندوات وا نظمي ا لعقب  ل ل ل : ت
نقل  تب  شاء  يمي إل بو  لثة الو ن ي مكبع للتق

يا يف اجلزا نولو جا ، )2011مارس (ئر لتك
يص  شأن الرت تقدمة  خوحلقة العمل ا ب مل

 يا يف كو نولو ناحج  جا لتك توبر (ل كأ
يا )2011 نولو ج، وحلقة ماكتب نقل ا لتك

توبر (نيف فرسا  ، وحلقة معل )2011كأ
يا  نولو ناحج  يص ا شأن الرت جتوقعة  تك خ لم ل ب

سمرب(يف عامن   ).2011يد

 

** 

                                                
ية، اجلزء   7 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا  7ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

ية  شاء بوابة ر مقإ     ن

    

تخدامللبوابة جاهزة  سـيل وا  تشغ
بحث ا سات ا لحلكومات ومؤ س

هاالعامة يةل  نا ب§ان ا م يف ا ل  . ل

بوابة  ية األوىل  منوذ سخة ا للتطلق ا ن جسـ ل ل ُ
 .2011يف نومفرب 

** 

بكة تخدام ا    لشـإقامة ا نتدى ململتدربني سـا
بو اإللكرتوين تظاميالو  ن 

باره بل عتوا يدا من  ق  مف
تخدمني  . ملسـا

سابق ألوانه إÞحة أي  غري  .يشلمن ا
 متوافر

 

رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع ) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

ية عىل  نا ب§ان ا مساعدة ا ل ل م
يع  يات  سني آ شجإقامة و ل لتحت

تاكر احمليل ونقل  بوتعزيز ]
يا من القطاع  نولو جا لتك

اخلاص، مبا يف ذË ماكتب 
يا يف نقل ا جنولو لتك

بحث العامة سات ا لمؤ  .س

 

 

 

 

 

 

 

    

تخدام نظام  - سـزدة اخلربة يف ا
الرباءات محلاية ]خرتاعات 

بات الرباءات( ياغة  طلثل  ص ) م
نح (توسويق ]خرتاعات  مثل  م

شاء رشاكت  يص وإ نالرتا خ
يمي لتقثقة، وا     ؛)منب

ية و - ية ا تسني ا ب تححت لل ن
يا يف  نولو نقل ا جا�صصة  لتك ل

ب§ان  ية، مبا يف ذËلا نا ما     :ل

يا؛ نولو نقل ا شاء ماكتب  جإ لتك ل     ن

سات . 1 باكت مؤ ستعزيز  شـ
بحث العامة؛     لا

شرتكة و. 2 شاريع ا ملزدة عدد ا مل
بحث العامة  سات ا لبني مؤ س

والقطاع اخلاص من خالل 
يا؛ نولو جماكتب نقل ا     لتك

نة العاملني يف جمال و. 3 �تعزيز 

ساب  .يشق ألوانه إÞحة أي لمن ا

 

 

 

 

 

 

غري 
 متوافر
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع ) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

يد احمليل     .لصعالرباءات عىل ا

تخدمني  هم ا ملسـتعزيز  ف
نظام الرباءات  متلني  لا حمل

منو ية وا لألغراض ا  .لتمن

    

متلني  تخدمني ا حملزدة وعي ا ملسـ
تلفة  خمنظام الرباءات يف مراحل  ل

Ëتاكر، مبا يف ذ     :بمن ]

شأن  ية  ياسات مؤ بوضع  سـ سسـ
ية الفكرية من خالل  مللكا

بحث سات ا لمؤ  العامة س
واجلامعات لوضع قواعد واحضة 
    يف ظل احرتام والية لك مهنام؛

توى احلكويم و ية عىل ا تو سـا ع ملل
ياسات يف جمايل  سـبرضورة وضع 

ية الفكرية ذات  تاكر وا مللك] ب
بحث  سات ا لالص� بإدارة مؤ س

ية  مللكالعامة واجلامعات يف جمال ا
    .الفكرية

سابق ألوانه إÞحة أي  غري  .يشلمن ا
 فرمتوا

سري توافر األدوات  تيزدة 
تعلقة  ملواألدÓ وال±ذج ا
ية  ية  ية ا للملك تن تحب لل

ية الفكرية  مللكالفكرية وإدارة ا
تعدد  شاء مركز  مبواسطة إ ن
بو  ياخلدمات عىل موقع الو

 .اإلنرتنتعىل 

 

    

ية اÑمع عىل نطاق  بن]تفاع  بن
ية  بوابة الر مقواسع، مبا يف ذË ا ل

 جانب اجلديدة، السـ� من
ية؛ نا ب§ان ا ما ل     ل

زدة الطلب عىل دورات و
بو  ها الو تدريب اليت  يا تنظمل
بوابة  توت ا نادا إىل  لا حم ًس ت

ية؛     مقالر

توى و شأن ا يقات  حملاإلدالء  ب بتعل
عن طريق املوقع اإللكرتوين 
يمي اخلاصة  ياRت ا تقوا لب سـت

تدريب     .لبدورات ا

سابق ألوانه إÞحة أي  غري  .يشلمن ا
 متوافر

 

سابعييل[  ]ل ذË املرفق ا
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سابعاملرفق   لا

 

 

رشوع     ململخص ا

رشوع  DA_10_04 ملرمز ا

نوان ية الفكرية  لعا سات أحصاب املصلحة يف جمال ا ية ومؤ سات احلكو مللكتعزيز قدرة املؤ سم س
ية واإلرشاف علهيا والهنوض هبا، وتعزيز  ناعات اإلبدا يد الوطين إلدارة ا ععىل ا لص لصع

نظامت اإل بيك بني  ماألداء والربط ا ية حلق املؤلفلشـ  .عدارة امجلا

ية ية جدول أعامل ا منتو     لتص

 

ية  تو صا ية يف جمال :10ل ية الو ساعدة اÑول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ ن   سـ طم س
ية وغريها من املرافق  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و تا لتحل س حتمللك

ية و ية الفكرية أكرث فعا سات ا لهبدف جعل مؤ توازن عادل بني حامية مللكس بالهنوض 
ية الفكرية واملصلحة العامة نظامت . مللكا ية ا ساعدة ا شمل أيضا هذه ا بغي أن  ملو ن مل ت لتقي ن

ية الفكرية ناول ا ية اليت  ية واإل مللكدون اإل تت مي قلمي  .قل

رشوع ية ا ملمزيا  ن

 

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي840 000:  لتاك

ية يف املوظفني اإلضا فتاك  ي فرنك سورسي268 000:  ل

رشوع  2009أبريل  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا 18 ملمدة ا  ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية  ،لتمنقطاع ا

يةو ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  .ل

بو  .17، و16، و15، و11، و10، و9، و3:  يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  نظامت أحصاب املصلحة العام� يف يريم هذا  مق ية و سات الو ساعدة املؤ رشوع إىل  ما ن س طم مل
ية الفكرية يف جمال  ها دور ا سني  ها عىل  ث�  ية وا ناعات اإلبدا مللكيدان ا هم ل فم حت ملم ع لص
ية أو دون  باكت إ يل إقامة  ية، و ناعات اإلبدا مياإلدارة الفعاÓ والهنوض  شـ ه ع قللص تس

ية حل ية لإلدارة امجلا عإ  .ق املؤلف واحلقوق اªاورةقلمي

تصادية للقطاع اإلبداعي اGي يقوم عىل أساس حامية  مية ] هم ا سني  قومن خالل  لقف حت
بدعني من  يل هذا القطاع، ومتكني ا سات بأدوات  ية الفكرية، وتزويد املؤ ملا حتل س مللك

سامه يف تعزيز إجام رشوع  ية الفكرية، فإن هذا ا ية  يأدوات اإلدارة ا مللعمل يل أداء للملك
 .القطاع اإلبداعي

رشوع هنجا رد  متد هذا ا ية حلق املؤلف،  نظامت اإلدارة امجلا تعلق  ملويف ما  يع ع مب ي
بكة حق املؤلف ية مضن  نظامت اإلدارة امجلا شـلزتويد بعض  ع يا م  بنن -يق لغرب أفر

نا فا يا وو وكوت ديفوار وصكيوبور نغامبغا يجر ويجري وا يا ومايل وا سـغاR و ن ن لي ل ل نغ
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ية -وتوغو شرتك لإلدارة امجلا سري وضع برRمج رمقي  ها  يح مجموعة من األدوات هد ع و م ي تي ف ت
نفات  ية العامل من أجل إحصاء ا يهنا ومع   �بادل املعلومات ف يد ورسيع  ملصبفضل تو بقت ب تح

توازن وفعال  نصف و شلك عادل و يث ميكن توزيع اإلÞوات  ية،  مواألطراف ا م ب حب ملعن
يث ا ناسب من  لو ح يةم ب§ان ا تصادية  يت، ويراعي املصاحل ] نتو ملعلل ق  .ق

تطور  رشوع الرائد، وكذا األدوات اليت  تخدم يف هذا ا منوذج ا يف ا �وميكن  ُ سـ سـ ملي ملتك ل
ية  بو و شاريع رائدة مماث� يف إطار برامج الو ها يف  سمح  بونفذ الحقا عىل حنو  ي م ي تلت تطبيق بُ �

نظ ب§ان أو  ياجات مجموعات أخرى من ا ما ل يةحت  .عامت اإلدارة امجلا
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رشوع سؤول عن ا ملا يد أندرو تو مل  لسـا

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

 2011ـ2010

ية .1 ناعات اإلبدا عا  لص

يجي األول هدف ]سرتا تا  3الربRمج :  ل
زدة وعي وقدرات اÑول األعضاء يف جمال حق املؤلف واحلقوق اªاورة، والهنوض 

ية الفكرية ية لألصول القامئة عىل ا مللكملعرفة يف إدارة املقاوالت اإلبدا  .ع

ية .2  عاإلدارة امجلا

يجي األول هدف ]سرتا تا  3الربRمج :  ل
ية  ياسة احلقوق اªاورة واإلطار القانوين و سامهة يف تطوير حق املؤلف اÑويل و بنا سـ مل

 .حتتية حلق املؤلف العاملي

ثال يجي ا هدف ]سرتا لا ت  9 الربRمج:  ثل
ية معززة يات  ثة وقامئة عىل اخلدمات وها  ية الفكرية حد تإدارة  ب حتي ن ل  .للملك

سات ا ية معززة ملؤ ملفعا س تة ال لعية الفكرية من خالل أ مت سات لملك تجارية، ومؤ سيات ا ل
ية الفكرية  .مللكا

ثالث والرابع يان ا هدفان ]سرتا لا تيج  15 و3  الربRجمان :ل
تخدا�ا من خالل منظامت اإلدارة امجل ية وا نفاذ إىل املوارد العا ها القدرة عىل ا ية  سـا مل ل لع

ية ياRت اإللكرتو بادل ا تخدام أنظمة موحدة  نا ب ت لسـ  .ل

رشوع يذ ا  Óململخص حلا  نفت

 

نجاح يف  .1 رشوع  ية من ا ناعات اإلبدا تصل  بنفذ اجلزء ا ع لص ململ ُوقدم تقرير . 2010ُ
سادسة  نه إىل اÑورة ا للعن ]نهتاء  ل ية الفكريةم ية وا ية  مللكنة ا من ن لتج انظر املرفق . (ملع

ثامن من الويقة  ثا  ). CDIP/6/2ل

رشوع بعد تقدمي جدول زمين  .2 ية من ا تصل إلدارة امجلا يذ اجلزء ا ملوتعرث  عت مل نف
سادسة ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية  نة ا يذ إىل ا لنقح  من ن مللكللج نف لتم ملع انظر املرفق . (للت

ثامن من  نصب عىل حتديث الربRمج احلاسويب ). CDIP/6/2ثالويقة لا موالرتكزي 
ية حلق املؤلف واحلقوق اªاورة  بوكوس(علإلدارة امجلا ياRت ) يالو بوتطوير نظام قاعدة 

نظامت  هذه ا ئة  نا ية وا بات العمل احلا يا Ñمع  ملبكة حق املؤلف لغرب أفر شـ ل ل تطل لشـ ميق
تخدم ذË ال يسـوا نا ب§ان ا محقا يف ا ل  . ة األخرىل

تقرير ما ييل  Óشمو ية يف الفرتة ا شطة الر لوتضمن األ مل سـ ن  :ئيت

بوكوسوضع املواص  )أ ( تخدم الو ية  يفات الو ملسـ يع .ظيف مج وحتدد هذه املواصفات 
يفة  يفة و بوكوس و ظوظائف الو ظ يي ية سيومقا ثابة الويقة املر ياRهتا اليت تكون  جع  ث مب ب

سني العمل اإلمنايئالرضورية  .لتح 

تقين العامواج®ع  )ب ( بوكوسل الفريق ا يث ُعقد اج®ع يف كوبهناغن :يل املعين لو ح 
مترب 7 و6Ñامنرك يف  ناين األداء 2010سب  يات إلدارة حقوق  شاركة جملس ا ف  مجلع مب
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)SCAPR( يف يف يويو ن، وعقد اج®ع مؤخرا يف  شات .2011جن نا بت ا ق وا مل نص
بوكوس للحقوق اªاو نظامت يأساسا عىل دمع إدارة الو ته ألنظمة اÑوية  ملرة وعال ل اإلدارة ق

ناين األداء ية  لفامجلا ية حلقوق .ع يات اإلدارة امجلا هامات اليت قد�ا جملس  ع وتدمج اإل مجع س
شف عن  تخدم من أجل ا بوكوس ويف مواصفات ا يق الو لكناين األداء يف  سـ ي ملب تط ف

سخة املعززة اليت جيري تطويرها  .لنا

بوكوس امل  )ج ( نظام يف إطار : كون من مخس وحداتيووضع نظام الو لويدخل هذا ا
يات وشمل جوانب إدارة حق  تلف ا ياجات  ناول ا بوكوس اGي  يسني الو مجلع خم ت ي ي ححت ت

 .املؤلف واحلقوق اªاورة

ياR  )د ( نظام قاعدة  ية  بوتطوير مواصفات و ل ياظيف بكة حق املؤلف لغرب أفر يقت   .شـ
ن سني أويل  لوتعاجل هذه املواصفات احلاجة إىل  بوكوس، وال سـ� يف جماالت حت يظام الو

بوكوس والربط بني نظام  تخديم الو ياRت والربط بني  بيك وإدارة قاعدة ا نفاذ ا يا سـ ب شـ مل ل ل
ثل ]حتاد  يا واألنظمة اÑوية الرضورية  بكة حق املؤلف لغرب أفر ياRت  مقاعدة  ليق شـ ب

نني يات املؤلفني وا مللحاÑويل   . مجلع

نظامت ا ملوقدمت املواصفات  بكة حق ُ شاركة من  ية يف اÑول األعضاء ا شـإلدارة امجلا مل ع
نغال يف  نعقد يف داكر  شاري ا يا  يف ]ج®ع ] سـاملؤلف لغرب أفر مل لت س  18 و17يق

نغال. 2011فرباير  شاركة حكومة ا بو ]ج®ع  سـونظمت الو مب ثلون من . لي يه  مموشارك  ف
ية  نظامت اإلدارة امجلا بو و نغال والو عحكومة ا ي مسـ شاركة من ل يع اÑول األعضاء ا مليف  مج

يا شـبكة حق املؤل نا فا(يقف لغرب أفر يا و صكيبنن وبور يامبوغا  وكوت ديفوار غينوغاR و
نغال وتوغو يجر ويجري وا سـومايل وا ن لن بدأ، إىل ثالثة ). ل يث ا شاركون، من  ملوتوصل ا حمل

نظام. اتفاقات ية  تعلق األول ملوافقة عىل املواصفات الو لو بكة حق ظيفي ياRت  شـ قاعدة  ب
يا واع®دهام رشوع حدد . يقاملؤلف لغرب أفر يذ ا ثاين جبدول زمين مؤقت  ملويربط ا نفت ل ل ت

سمرب  رشوع2011يد شاركة يف . مل Þرخيا إلهناء ا ية ا تعلق بطوا ثالث  ملوأما ]تفاق ا ع ي فل
نظامت اإلدارة  تفاظ  يا مع ا بكة حق املؤلف لغرب أفر ياRت  منظام قاعدة  ح يق شـ ية ب عامجلا

شاركة  مبا ياRتمل لبية ا   .لك

ياوإ  )ه ( نولو جقامة رشاكة يف جمال ا شات، اقرتح مقدم خدمات :لتك نا بعد  ق  م ف
يا  بكة حق املؤلف لغرب أفر ياRت  يا املعلومات غوغل تطوير نظام قاعدة  يقنولو ج شـتك ب

بو شغ� وتديره الو يعىل أساس أن   .ت

بوكوس  )و ( سخة جديدة للو يوتطوير  نولو:ن سم  ج يقوم  تك يا املعلومات و]تصاالت ق
تكون قاب�  بوكوس اليت  سخة جديدة من الو تطوير  بو بعمل حتضريي  سـلو ي ن ل ي

ياRت وتكون قاب�  ثة لقاعدة ا يات حد تعمل عىل بر تخدام عىل اإلنرتنت و بلال ي جم سـ لسـ
 ".in the cloud"للربط مع برRمج غوغل 

يذ هذا اجلزء يود اليت تزيد من تأخر  نفوتضمن أمه ا تلق رشوع ما ييلت احلاجة " 1 ":مل من ا
ثة؛  يات حد ياRت إىل بر تقادم لقاعدة ا بوكوس من نظامه ا يإىل ]تقال لو جم ب مل ي " 2"لن

تخدمني؛  ياجات اجلديدة  هم أفضل لال سـوالوقت اإلضايف اGي يؤخذ من أجل  للمت ح ف
بو" 3" نات احملددة عىل الو ية األسب Ñمع إدخال ا يوحتديد احللول ا س ن ين لتح كوس لتق
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يا  نولو تخدام   Óتلكفة معقو يا  بكة حق املؤلف لغرب أفر ياRت  جونظام قاعدة  تك سـيق ب شـ ب
ية " 4"غوغل؛  تعون مبا هو مطلوب من �ارات  رشوع  بني  نا نوتوافر موظفني  مت تقسـ يللم م

يات  شاري واحد يف تطوير الرب بري ا مترار يف ]ع®د عىل  ية تفاد لال جموخربة  ت سن خ سـ �
شاركة وجير. مسـتقبال تعاون مع اÑول ا بو  يا داخل الو تحدت حا هذه ا تصدي  ملي ا ل ي ل ل لل

يا بكة حق املؤلف لغرب أفر يقاألعضاء من  بو املعين . شـ سم الو يوشارك أيضا  ق ي
تعاون  ية املطروحة يف إطار ا شالك ا سوية ا يا املعلومات و]تصاالت يف  لنولو ن مل تقت لب ج تك

بكة حق املؤلف نولو�  رشيك ا لشـمع ا لتك يال  .يق لغرب أفر

مت�  رشوع يف الصعوبة ا ية  تعلق إلدارة امجلا ثل أكرب ا�اطر أمام جناح اجلزء ا حملو للم ع مل تمت
ية القامئة إذا  يا ألنظمة العا بكة حق املؤلف لغرب أفر ياRت  مليف ربط نظام قاعدة  شـ يقب

رشوط ما تفاوض عىل ا لوجب ا بكة ا. ل شلكة جودة الربط  بغي معاجلة  شـكام  م بي إلنرتنت ن
ب§ان ية من وقت إىل آخر حتدت . ليف بعض ا نظامت اإلدارة امجلا عويواجه عدد من  م
ياهتا تدريب واÑمع مع اإلرصار . معليف إدارة  مترار يف تقدمي ا ساعد ] توقع أن  لومن ا ي سـمل

تحدت ية اÑوية القامئة عىل مواة ت� ا لعىل احرتام املعايري ا ل وعالوة عىل . لتشغيل
 ،Ëيا ذ نولو تجارية اجلديدة تعرض للخطر أي نظام  بات ا جفإن احلاجة Ñمع ا لتك ُ ل ملتطل

يف من ذË اخلطر ع®د هنج  يفا، وميكن ا ميه  لتخفاملعلومات و]تصال يكون  ضع تصم
رشوع ناسب للغرض وهنج معيل إلدارة ا ملتصممي مرن وحل تقين   .م

نرص ممكل  ية حلق املؤلف  بكة الاكر رشوع ا ملو ٌم ع ي بشـ ية آنف اGكرل . عرشوع اإلدارة امجلا
ية ف� ييل ثل أهدافه الر سـو ئيمت توزيع اإلÞوات احملص� " 1: "ت سقة  لوضع قواعد  من

ية حلق  بكة الاكر رشوع ا يات األعضاء يف  ية جديدة  بوإصدار إجراءات منوذ يج شـ لللجمع م
يداد وتوغو؛  يا وتر يناملؤلف يف ردوس وجاماياك وسانت لو تدريب وتوفري " 2"سـ لا

تخدام القواعد واإلجراءات املذكورة يف  ية حلق ". 1"سـعىل ا بكة الاكر بوقدم ريس ا يئ لشـ
رشوع شأن نطاق ا مية  هامات ونصاحئ  ملاملؤلف إ ب ق  . س

بو يف مايو  رشوع إىل الو شأن ا تقرير األخري  يوقدم ا ب ملل  وغطى العمل اGي أجنزه 2011ُ
ية حلق املؤلف ما  بكة الاكر رشوع ا يبفريق  لشـ يوشمل . 2011 وأبريل 2010بني أبريل م

نطقة؛ " 1: "ما ييل يقى يف ا يع سوق املو شأن تو يات  تو ملا سـ سـ ب ص و]قرتاح " 2"ل
ندية  ية ا بعه ا نات قامئة عىل الهنج اGي  شرتكة جديدة  ية  لكخبصوص وضع  مجلعت ت ي م للعمهنج

يقى  سـنني ومؤلفي وRرشي املو ية ) SOCAN(للملح نارص األسا متل عىل ا سـو لع تشـ
نطقة إض ية داخل  ها لألسواق الو بغي  نة اليت  يار يوفر مرونة ا مافة إىل  يف ن نخ ي طي تك يلع

يات أعضاء يف " 3"الاكرييب؛  توزيع اإلÞوات يف أربعة  ية  يل ألنظمة القواعد احلا مجعو ل ل حتل
يق  يات  باين، وتو توافق وا ية حلق املؤلف من أجل حتديد أوجه ا بكة الاكر سـا ص ت ل ي نشـ ل لتل ب

 . Þواتقواعد توزيع اإل

شرتكة  ية ا بار مدى مالءمة ا تمكل بعد ا تقرير، مل  ها ا ناء الفرتة اليت  ملوأ ملهنج ت سـ ل خث ُ ُ ي مشل
توزيع اإلÞواتللعينات والقواعد  سقة  لا نظامت ومن مث. ملن بغي تدريب موظفي  م،  فين

نات وقواعد توزيع اإلÞوات ية ا تخدام  يق وا ية عىل  ياإلدارة امجلا مهنج سـ ب لعع  .  تط

تحد ية حلق املؤلف من لويظل ا بكة الاكر يذ اجلزء اخلاص  بي الرييس يف  نف يئ لشـ ت



CDIP/8/2  
Annex VII 
6 

 

شطة يذ بعض األ بة  يد املر يل تأخر يف املوا رشوع  نا ع نفسج تتق لمل ُويعزى ذË إىل ضعف . ت
رشوع بة ا تواصل ويف مرا مليف ا ق رشوع . ل نارص ا يذ  ملوعوجل هذا األمر ف� خيص  عت نف

ية  .  ملتبقا

رشوع والعرب /نتاجئ ملوقع ا
ية  سـاألسا

ية يف . ألف ناعات اإلبدا تعلق  تمكل اجلزء ا عا لص مل يل ذË إىل 2010سـ ص وقدمت تفا
سادسة ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية  نة ا لا من ن مللكللج لت ثامن من الويقة . (ملع ثانظر املرفق ا ل

CDIP/6/2.( 

ية. ء تعلق إلدارة امجلا يذ اجلزء ا عوجيري  مل  إىل غاية اآلن توشمل أبرز اإلجنازات. تنف
بوكوس" 1:  "ييل ما تخدم الو يوضع مواصفات مفص�  سني هذا الربRمج " 2 "،ملسـ حتو

نه إدارة لك من حق املؤلف  ية  بح نظاما مكوR من وحدات   �ميكاحلاسويب ك يع جتميص
يا" 3 "،واحلقوق اªاورة بكة حق املؤلف لغرب أفر نظام  ية  يقومواصفات و شـيف ل " 4 "،ظ
بكة املذكورةو]تفاق مع غو ياRت ا بادل  ياRت ونظام  شـغل عىل تطوير قاعدة  ب ت . لب

سني برRمج ا يداحتوإضافة إىل ذË، بدأ  تقدم  ية  بوكوس وا جلو ت لعمل  . ي

ية تا تخلصت العرب ا لوحلد اآلن ا ل نظامت اإلدارة : ُسـ تخدمني، أي  هم أن ا مأوال، من ا ملسـمل
ي بكة حق املؤلف لغرب أفر شاركة من  ية ا يقامجلا شـ مل رشوع ع ملا، وافقوا عىل خطط ا

متدوها نظام وا ية  عوالقدرات الو لل يا . ظيف نولو بغي أن يكون تصممي أي نظام  يا،  جو- تك لن ي ن
يا(املعلومات و]تصاالت  بكة حق املؤلف لغرب أفر بوكوس و يل الو يقمن  شـ ي مرR ) قب

تعني تصدير هذا ا تجارية اجلديدة، وال سـ� أنه  ياجات ا ملوي®ىش مع ] يح ل رشوع ت
ناطق أخرى تجرييب إىل  ما شاركة يف . ل تلف اÑول األعضاء ا ملوعالوة عىل ذË، يوجد  خم

ييل احمليل مبزيد  يط ا تايل مراعاة ا تعني  نولو�، و تطور ا تلفة من ا شغمراحل  حمل ل ي ل لتخم لتك
ثال يل ا ملمن احلذر، ومن ذË جودة الربط إلنرتنت عىل  أضف إىل ذË أن . بس

يا اليت نولو جا رشوع لتك مترار أي  ها هام عىل ا ية ألن و تيس أ يار  م يقع علهيا ] سـخ قع مهتك ت
يا املعلومات و]تصاالت عىل املدى الطويل نولو جأو نظام موضوع  ويف األخري، من . لتك

يذه يف املوعد احملد رشوع لضامن  بة إدارة ا نفالرضوري وضع هنج معيل ملرا تق د وبصورة مل
تلكفة يث ا لفعاÓ من   . ح

ية حلق املؤلف، فقد أعد فريق هذا وف. جمي بكة الاكر تعلق  يب� خيص اجلزء ا شـ لمل
نجزة يف الفرتة ما بني أبريل  شطة ا ناول األ تقرير الهنايئ اGي  رشوع ا ملا ن ي تل  2010مل

بو2011 وأبريل شرتك . ي وقدمه إىل الو شأن نظام  يات  تقرير تو تضمن هذا ا مو ب ص ل ي
توزيع اإلÞوا سقة  لنات وقواعد  ن مي تمكل بعد . تللع سائل اليت مل  سـوحددت أيضا ا ُمل ت ُ

نات املقرتح وقواعد توزيع اإلÞوات وتوفري  بار نظام ا شلك خاص يف ا يوتجىل  ت ب لعت خ
نظام وهذه القواعد تخدام هذا ا ية حلق املؤلف عىل ا بكة الاكر تدريب ملوظفي ا لا سـ ي شـ بل  . ل

ساعة من هذا تخلصة لغاية ا ية ا تايل، فالعربة األسا لو سـ سـ رشوع يه ملل مل اجلزء من ا
رشاكء  تواصل مع ا متر وا تفاعل ا لاحلاجة إىل ا مل ية حلق املؤلف (ملسـل بكة الاكر يبإدارة ا لشـ

بو بكة والو شاريني يف هذه ا يوفريق اخلرباء ] شـ لت ية إىل األمام) س . لعملمن أجل ميض ا
رشوع مع الرتكزي عىل تواصل أفضل  بة صارمة  نظر يف توفري مرا للموال بد من ا ق ورصد ل
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شاهبة رشوعات ا رشوع ف� خيص ا ملتقدم ا مل  . مل

تابعة نجاح يف . ألف ملا رشوع  ية من ا ناعات اإلبدا تصل  بنفذ اجلزء ا ع لص ململ ومن املقرر . 2010ُ
ب§ان واألقالمي األخرى كام هو وارد يف برRمج  تدابري املامث� يف ا تابعة وا لاختاذ تدابري ا ل مل

 . 2011ـ2010العمل للفرتة 

ياRت . ء ية هو وضع نظام قاعدة  تعلق إلدارة امجلا بل يف إطار اجلزء ا بوالعمل ا ع مل ملق
بوكوس  يات الو نات عىل بر ها وإدخال ا تكام يا وا يبكة حق املؤلف لغرب أفر جم س سـ يشـ ل لتحيق

نولو� ووحدات  رشيك ا ية وا نظامت اإلدارة امجلا تعاون مع اÑول األعضاء و تك لم ل ع ل
بو وال يا املعلومات و]تصاالتيالعمل يف الو نولو سم   �ج سـ تك  .   ق

تاج . جمي بار إ ية حلق املؤلف عىل ا بكة الاكر رشوع ا نوسرتكز املرح� األخرية من  ت ي خشـ بم ل
ييل إضافة إىل  يط ا نات يف ا توزيع اإلÞوات احملص� ونظام ا سقة  شغالقواعد ا حمل ي ل تن للع مل

تخدا ية عىل ا نظامت اإلدارة امجلا سـتدريب موظفي  ع ناتم ية ا يم القواعد اجلديدة و  .  لعمهنج

رشوع يذ ا ملمعدل  ية بهناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %.36,6 : 2011سـ

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا مللكقدم تقريران عن ا من ن لتللج ملع مل ُ: 

ثامن من الويقة  .1 ثاملرفق ا نCDIP/4/2ل عقدة يف مل املقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
 ؛2009نومفرب 

ثامن من الويقة  .2 ثواملرفق ا نعقدة يف CDIP/6/2ل سادسة ا مل املقدمة إىل اÑورة ا ل
 .2010نومفرب 
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا  بري لكحمقق  تقدم كتقدم   عمنقط/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

ية  . ألف ناعات اإلبدا تعلق  رشوع ا عجزء ا لص مل  مل
رشوع يف  تمكل هذا اجلزء من ا ملا ية الفكرية يف دورهتا 2010سـ ية وا ية  نة ا يل ذË إىل ا مللك وقدمت تفا من ن للج لتص ملع

سادسة  ثامن من الويقة (لا ثانظر املرفق ا  ). CDIP/6/2ل

ية  . ء تعلق إلدارة امجلا رشوع ا عجزء ا مل  مل

رشوعنت   8ملاجئ ا
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

ية ) 1 يبوحدات تدر
شأن موضوع  بتخصصة  م

ية  .عاإلدارة امجلا

 

تدريب ) 1 للتطوير وحدات 
ياجات لك  تناسب مع ا حت ت
نظامت اإلدارة  منظمة من  م

ثالثة هر ا ية خالل األ لامجلا  شع
 .األوىل

ية من  تا شاركة ا تدريب ل§ول ا لقدم ا ل مل ل ُ
يا يقبكة حق املؤلف لغرب أفر بنن وغاR : شـ

 .ومايل وتوغو

هامات من  ية بإ تدر سسني الوحدات ا يب ل حت
بكة حق  رشوع  شاري  شـ]ج®ع ] ملت س

نعقد يف  يا ا ملاملؤلف لغرب أفر  18 و17يق
 .2011فرباير 

تعكس تواف ية  تدر لمراجعة الوحدات ا ي ر بل
بوكوس املكون من مخس  ينظام الو

 .وحدات

*** 

صياغة القواعد اإلدارية ) 2
ية تقيمي /عيف جمال اإلدارة امجلا
ية عنظامت اإلدارة امجلا  .م

 

يذ القواعد اإلدارية ) 2 تنفاع®د و
يص ( نح الرتا تويق و خا م ث ل

توزيع توافق مع املعايري ) لوا تاليت 
 .لاÑوية

ساق الواجب  نحددت املعايري واأل
نفات  ياRت ا تخدا�ا مجلع  ملصا ب سـ

ها ية وباد لاملو تيق  .سـ

نظامت اإلدارة  شاورات مع  مأجريت  م
ية واع®دها  يا والاكرييب(عامجلا  )يقغرب أفر

*** 

                                                
ية، اجلزء   8 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط



CDIP/8/2  
Annex VII 
9 

 

رشوعنت   8ملاجئ ا
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

تدريب عىل القواعد اإلدارية  لقدم ا ُ
شاركة من  ية ا ملنظامت اإلدارة امجلا ع مل

يا يف بنن  يقبكة حق املؤلف لغرب أفر شـ
يا وكوت ديفوار ومايل يجر وتوغوغينو .  لن وا

نظمة اإلدارة  متدت  نذ ذË احلني، ا مو عم
ية يف توغو القواعد  .عامجلا

ميت عالقات  شاورات وأ قوأجريت  م
نظامت  ية و نظامت غري احلكو متعاون مع ا م مل

ية رشيكة الر ية ا سـاإلدارة امجلا ئيع  .ل

يا ) 3 نولو هزيات  جتوفري  تك جت
 .املعلومات

يا ) 3 نولو ية  جية  تك لن ت حتب
نظامت اإلدارة املعل مومات لفائدة 

بات  تالءم مع  ية  تطلامجلا ت مع
سري الوصول  بيك  يالربط ا لتشـ ل

ياRت وإدارهتا  .لبإىل قواعد ا

ية بات الو ظيفأعدت مواصفات ا ملتطل ُ. 

شاء  ساعدة عىل إ شطة ا نويف إطار أ مل ن
ية حلق املؤلف، قدمت مجموعة  ية ا تا تحب لل ن
ي يا املعلومات إىل  نولو هزيات  نمن  ج تك ا كيجت

يا يجر وتوغو وزا بوا من  . ل

** 

بوكوس) 4 تة ) 4 .يحتديث الو بوكوس عىل أ متقدرة الو ي
نظامت اإلدارة  ميع إجراءات  مج

نفاذ إىل  سامح  ية وا لامجلا ل ع
ياRت اÑوية  لقواعد ا مثل (لب

WIDوIPIو IPNو VRDB ،
Ëإىل غري ذ.( 

 .ناتيلتحسحتديد أبرز ا

ية بات الو ظيفأعدت مواصفات ا ملتطل ُ. 

يذالع يد ا نفمل   .لتق

** 

نإماكية الوصول إىل ) 5
تعلق  نة  ياRت مؤ تقاعدة  م�ب

نظامت  ية  نفات املو مل سـيقملص
ية  .عاإلدارة امجلا

ياRت موحدة يف لك ) 5 بقاعدة 
نظامت اإلدارة  منظمة من  م

بادل  ية وتوافق مع نظام  تامجلا ت ع
متد ياRت ا ملعا  .لب

نظام  ية  لاملوافقة عىل املواصفات الو ظيف
بكة حق املؤلف لغرب قا ياRت  شـعدة  ب

ياRت واع®دهام من  بادل ا يا ونظام  بأفر لت يق
شاركة  ية ا نظامت اإلدارة امجلا ملطرف  ع م

يا بكة حق املؤلف لغرب أفر يقمن   .شـ

نظام ية مع مطور ا رشاكة ا لإطالق ا تقن  . لل

تطوير ية ا يلكي و تصممي ا لوبدأ ا معل ه  .لل

*** 

يل ) 6 ية، عدد اÑور) 6 لتشغبرRمج ا تدر يبات ا ل
تفادوا من  سؤولني اGين ا سـوا مل
ياRت اليت مجعت  تدريب، وا با لل

 قيد اإلعداد

يل يف هذه ( لتشغمل ُيقدم بعد برRمج ا
** 
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رشوعنت   8ملاجئ ا
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

سب لك فرتة  تقرير .حبوعوجلت  ها ا لالفرتة اليت   ). مشل

ية حلق املؤلف    ::::جمي بكة الاكر تعلق بإدارة ا رشوع ا يبجزء ا شـ لمل     مل

رشوع ملتاجئ ا 9ن

تاجئ( بةلنا     )تق املر
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(     )لنمؤرشات ا
نظام     بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

سات  ستعزيز قدرات املؤ
ية الفكرية من  ية  للملكالو طن

خالل توA هنج موحد 
تاكمل مجلع  مومهنجي و

سـمي وتوزيع اإلÞوات  تقو
بكة  يات ا شـداخل  لمجع

ية حلق املؤلف  . يبالاكر

وحدة صياغة وإجناز قواعد م
 تعزيز قدرة –لتوزيع اإلÞوات 

ية عىل  عنظامت اإلدارة امجلا م
 .معاجلة وتوزيع اإلÞوات

 Ëتقرير الهنايئ، مبا يف ذ تمكل ا لا ُسـ
ها مع  شات و نا تعراض املواد وا حتليلا ق مل سـ

يني، إضافة إىل  ملعنأحصاب املصلحة ا
نات  شرتك  شأن نظام  يات  يتو م ب للعص

توزيع اإلÞوات سقة  لوقواعد   . من
*** 

تلكفة  نات  بيذ نظام ا لعي تنف
نادا إىل  ستمعقوÓ ا

ية للك  يات ا يلاخلصو لتشغص
 .إقلمي

نات  تعلقة  لعيوضع إجراءات  م
يذها  شاء جسل –تنفو سري إ ن  تي

نظامت اإلدارة  تخدمه  ميي  مإ تسـ قل
ية  .عامجلا

ية  نات احلا تعراض أنظمة ا لهنج ال ي لعسـ
يح قاعدة ألحد  يتاملقرتحة، األمر اGي 

يةاإلجراءا  *** .قلميت اإل

تخدام  تدريب عىل ا سـا ل
ية  مهنجالقواعد اجلديدة و

نات  . لعيا

تخدام املوظفني أعضاء  سـهم وا ف
هام  ية  فنظامت اإلدارة امجلا عم
نني لألنظمة  تخداما  مبيوا سـ

نات(اجلديدة   –) لعيالقواعد وا
ها يف إجراءات تدفق العمل  .جمود

تأخري يف  بب ا يام بأي معل  لال ميكن ا س بلق
نود أعاله]ن يذ ا لبهتاء من  غري  . تنف

 متوافر

 

                                                
رشوع  9 ملبقا لويقة ا ث ية، اجلزء ط  .2.3صل األ
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رشوع يق هدف     ملأهداف ا حتقمؤرشات جناح 
رشوع     ملا

تاجئ(     )لنمؤرشات ا

نظام إشارات     بياRت األداء
سري     لا

ناعات  لصحتديد إماكيات ا ن
ية من خالل  عاإلبدا
تصادي  يل ] تح قا ل ل

ية  .لعملواإلدارة ا

شاريع  شاريع حبوث أو  مإعداد  م
يات لرصد أداء جتارية وإقام لة آ

بوعات  ملطالقطاع اإلبداعي، وا
تخصصة بات ا ملوا  .لكتي

رشوع تمكل هذا اجلزء من ا ملا ُ . سـ
للمزيد من املعلومات، انظر املرفق 

ثامن من الويقة  ثا  .CDIP/6/2ل

توافر  مغري 

 

ية  يف  لألعاملعاإلدارة امجلا
ية وفقا أل بكئة  شـي حدث ب

 .لاÑويةملعايري ا

نظام باكت  تخدام  ما شـ ت سـ
ية املرتابطة قواعد  عاإلدارة امجلا
يس اÑوية يف  لإدارية توامئ املقا ي

 .2010نومفرب 

بوكوس  سني برRمج الو تو  يبدأ  حت لل
بكة حق  ياRت  شـونظام قاعدة  ب

يا ومل حين الوقت . يقاملؤلف لغرب أفر
يمي مرحيل ياغة  تقبعد   . لص

للمزيد من املعلومات، ير� الرجوع 
يذملاجلدول الزمين ا"إىل  يف " للتنفنقح 

ثامن من الويقة  ثاملرفق ا ل
CDIP/6/2. 

توافر  /مغري 

توافر  مغري 

 

تحداث برRمج  سـا
يا املعلومات  جنولو لتك
ياRت شاء مركز  بوإ  .ن

سع  ياRت موحدة يف  تقواعد  ب
ية، ميكن  عنظامت لإلدارة امجلا م
نظامت املرتابطة الوصول  مليع ا مجل

عن طريق (إلهيا لاكمل 
تارخي أقصاه )ريهااإلنرتنت أو غ ب، 

 .2011سبمترب 

سه   نفاليشء 

توافر  /مغري 

توافر  مغري 

 

شرتك  موضع نظام 
يث  حيل، فعال من  للتسج

ناول  تلكفة ويف ا تا ملل
نفات وأحصاب  ملصتحديد ا ل

 .احلقوق

نظامت  يع  مإماكية وصول  مج ن
ياRت  بكة إىل قواعد ا با لشـ ل
نفات  يل ا ملصاÑوية و سج تل

ية يف موع د أقصاه ملعنواألطراف ا
توبر  .2011كأ

سه  نفاليشء 

توافر  /مغري 

توافر  مغري 

 

 

ثامن[  ]لييل ذË املرفق ا
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رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_10_05 ملرمز ا

نوان يد  لعا ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا سات وا لصعتعزيز قدرات املؤ سـ مللكس مل
ميي ميي واإل قلالوطين ودون اإل  .قل

ية جدول أعامل ا منتو  يةلتص

 

ية  تو صا ية :10ل ية الو سني القدرات املؤ ساعدة اÑول األعضاء عىل تطوير و ن  سـ حت طم س
سات  ية وغريها من املرافق جلعل مؤ ية ا سية الفكرية من خالل زدة تطوير ا ت تحب لل ن للملك

ية  يع عىل إقامة توازن عادل بني حامية ا ية وا ية أكرث فعا ية الفكرية الو مللكا شجمللك ل تن لط
نظامت دون . صلحة العامةالفكرية وامل ية ا ساعدة ا شمل أيضا هذه ا بغي أن  ملو ن مل ت لتقي ن

ية الفكرية ناول ا ية اليت  ية واإل مللكاإل تت مي قلمي  .قل

رشوع ية ا ملمزيا  ن

    

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي2 209 000: لتاك

يف املوظفني  ي فرنك سورسي882 000: لتاك

رشوع  ملÞرخي بداية ا

 

 2009أبريل 

 ملرشوعمدة ا

 

هرا24  ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

 

ية   لتمنقطاع ا

بو  .19 و17 و15 و14 و11 و10 و9 و8: يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  رشوع  مق ية الفكرية كأداة فعاÓ يف تعزيز اإلبداع -مليريم هذا ا مللك يف ضوء اإلقرار بدور ا
تاكر وحفز الق ب§ان بو] رشاكت وا ية  نا لدرة ا سـ للت ف تاكم� من -ل ياغة مجموعة  م إىل  ص

رشاكت عىل حد سواء، مبا يف  سات وا سـهتدف املؤ يات اليت  ياسات و]سرتا لا س ت يج تسـ ل
يد  ية الفكرية عىل لك من ا يات موة إىل إدارات ا تحداث أدوات وآ لصعذË ا ل مللكسـ

سات دمع ميي، وإىل مؤ ميي واإل سالوطين ودون اإل قل هدف من وراء قل رشاكت، ويمكن ا ل ا ل
ب§ان األقل منوا  ية ا ية الفكرية ألغراض  تخدام نظام ا لذË يف تعزيز كفاءة وا من تسـ مللك

ية ها اإلمنا ية أهدا ية من خالل  تقا ب§ان اليت متر مبرح� ا ئوا ب ل ن فل  .تل
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رشوع سؤول عن ا ملا ساك توزو  مل يدة فرا يا نسسـ نرصان (ل رشوع2 و1لعا  ، )مل من ا

بال لسـوا نرص ( جا سينغيقيد غور  ).3لعا

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

 2011ــــ2010

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت     :9ل
بة ال تاجئ املر تقا هادئ،  لن يط ا يا وا نطقة العرية، وآ يا وا لسـ� يف ب§ان من أفر حمليق سـ ب مل

ية والاكرييب، وكذا  تاجئ تطوير تينوأمرياك الال تضمن هذه ا يث  ب§ان األقل منوا،  نا ت لل ح
ية  ية الو ية الفكرية توامئ خطط ا ية  يات و ياسات واسرتا نواع®د  من ن يج طسـ ط لتت للملك

بة. لوهتاووأ تاجئ املر يق هذه ا ساعدة عىل  رشوع إىل ا تقويريم ا نحتق لمل  .مل

ثالث، الربRمج يجي ا هدف ]سرتا لا ت     :30 ل
يع ا جبميربط الربRمج  بة من الربRمج ت تاجئ املر تقألهداف وا  . 30لن

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

ية  تو يني املذكورين أعاله ومع ا هدفني ]سرتا صيا مع ا ل يج تشـ  من جدول أعامل 10لمت
ب§ان  ية الفكرية يف ا ية  ية الو رشوع إىل تعزيز القدرات املؤ ية، يريم ا لا ن سـ للملكمن ط س مل لت

ب§ان األقل منوا من خال ية وا نا لا ياسة مل تاكمل خبصوص  ياري ومهنجي و سـل هنج  ممع
يجي واملؤسيس وحتديهثا ية الفكرية وإصال¢ا ]سرتا تا  .  مللك

تايل ية ويه اك نارص أسا رشوع إىل ثالثة  سم ا نوال،  لوعىل هذا ا سـ ع ق ململ ّ ُ : 

ب§ان  .1 ساعدة ا ية موحدة، رمغ كوهنا مرنة  نرص األول عىل وضع  لركز ا مل مهنج لع
ب§ا ية الفكرية لاألقل منوا وا ية  يات و ياغة اسرتا ية عىل  نا للملكن ا نم يج ص طل ت

ية  ية  سات الو ية وسعى إىل تعزيز املؤ ية الو للملكت®ىش واألهداف اإلمنا ن س ت ن طئ ط
ية الفكرية بطريقة  ياجات احملددة يف جمال ا مللكالفكرية عن طريق معاجلة ] حت

تاكم� مية و ية املوضوع. مهنج نارص هذه ا ملهنجوتضمن أمه  ع ة واªربة يف إطار ت
رشوع ما ييل  :ملا

بحث   ) أ( س� (لمرح� ا ياRت عرب  ثانوي ومجع ا بحث الو-ئقي ا سلا ب ل لل
 ؛  )من املقابالت

ية وأحصاب   ) ب( سات الر يع املؤ ية مشلت  شاورات و سـو س مج ن يم ئط
يد الوطين؛  بارزين عىل ا لصعاملصلحة ا  ل

يت  ) ج( ية ا ثبو  .لتمعل

رشوع، جرى وضع مجمو يذ ا ية  ناء  ملوأ نفت معل عة من األدوات وتعزيزها واملوافقة علهيا، ث
 :ويه

ية  ) د( ية ا ميي السرتا ساعدة عىل تصممي إطار مفا يان  مللكا يجب للم تت هسـ
ية ) أ: الفكرية وهيدف إىل ما ييل نظام ا مللكيمي الوضع الراهن  لتق

ب§، ب ية الفكرية ) لالفكرية يف ا ية  للملكحتديد األهداف ]سرتا تيج
ية، جمتواªاالت ذات األولوية  ية الو نيا مع األهداف اإلمنا ئ ) طشـ

ية  ية القطا ية الفكرية واألولوت الو عحتديد العالقة بني ا طن مللك
ية؛  ئواإلمنا
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يني واخلرباء اÑويني  ) ه( شاريني الو ية للخرباء ] لبادئ تو ن ت طجهي س م
 Ëية، مبا يف ذ ية الفكرية الو يات ا همة وضع اسرتا نامللكفني  طيج مللكت مب

تصاصات املفص�، ال±ذج املقرتحة  شاء فرق اخلرباء، و] خإل ن
تقدم احملرز، وتوفري  يهلوقوالب رصد ا تو جا  خطوة خبطوة يف لك ل

نظمي  ية  تو بادئ ا ية، وا رشوع الر تمرح� من مراحل ا جهي ل مل لسـ ئي مل
ي شاورية الو ناللقاءات ا طت يني؛ةل  ئيسـ مع أحصاب املصلحة الر

شا ) و( ساعدة اخلرباء ] توخارطة طريق هتدف إىل  يني سم طنريني الو
ية الفكرية ية ا ياغة اسرتا مللكعىل  يج  .تص

توافرة للغات  يع األدوات  مو يةاإلنلكزييةمج با ية واإل ن والفر سـ  .نسـ

ية  سة ب§ان جتر رشوع جار يف  يبوا مخ يا (مل نغويا وموÑوفا وتزنا ية و هورية اÑو نا ل م يك مينمجل
ية يف ب§ سادس )ومايل ية جتر يب، وأطلقت  ُوحللت . 2011يو يف ما) اجلزائر(معل

رشوع  تخدمت لصقل وتدعمي أدوات ا رشوع يف لك ب§ وا يذ ا باعات حول  مل] مل سـت نفنط
ته  . مهنجيو

شأن  ية  شاورية و ية  ميي، جتري  ميي ودون اإل رشوع اإل نرص ا تعلق   �بوف ن ت معل بع طي قل قل مل
رشة األعضاء يف امجلاع ب§ان األربعة  ميي للرباءات يف ا عاقرتاح نظام إداري إ ل يةقل . يبة الاكر

ية الفكرية يف أبريل  شاورات 2011مللكوعقد اج®ع لرؤساء ماكتب ا تاجئ ا يمي  مل  ن لتق
شرتك توصل إىل موقف  يل إماكية ا ية هبدف  مالو ل ن ه تسن  ب§ان فقط يف 3بيد أن . ط

شاور الوطين، يف حني وافقت ب§ان أخرى عىل  تمكلت مرح� ا تالوقت احلارض ا لسـ
ية و مترار يف ا لعمل] يةسـ بو وأمانة امجلاعة الاكر ساعدة الالزمة عن طريق الو يبال®س ا ي  . مل

تة ب§ان  رشوع، حددت  توسطة من ا رشاكت الصغرية وا نرص ا تعلق  سـويف ما  مل بع ُي مل ل
ية تقصا ية إلجراء اÑراسات ] يذ  ية  ئجتر سـ مهنج نفي ية /لتب شأن ا ية  مللكاÑراسات الو ب طن

توسطة، أ رشاكت الصغرية وا ملالفكرية وا نوب ل ند واألردن وبوندا و جي الربازيل وا ل له
يا يا وتزنا نأفر ية. يق تا شطة ا ياق األ لونفذت يف هذا ا ل ن  :لسـ

توسطة رشاكت الصغرية وا ية الفكرية وا ية حول ا ملدراسات و لن مللك  ط

تارة تة ا ب§ان ا ية أو جيري إعدادها يف ا �أعدت دراسات و سـ ل لن يا . ط نقدمت بوندا وتزنا ل
�تقرير الهنايئ، ف ثاينلا تقرير ا رشوع ا ند  ل قدمت ا ل مه تقدمة . ل مووصلت اÑراسة مراحل 

يا نوب أفر يقيف الربازيل و بو . ج تقارير إىل الو تكامل اÑراسات وتقدمي ا توقع ا يومن ا ل سـ مل
نة لسـبل هناية ا  .  ق

توسطة/تكييف رشاكت الصغرية وا شورات ا ملترمجة  لن  م

يف تعلق  تمكل العمل ا يا مل بتكسـ شورات ا/ُ لترمجة  توسطة أو وصل نم ملرشاكت الصغرية وا
تارة ب§ان ا تلفة يف ا �مراحل  ل تمكل العمل يف بوندا ووصل مرح�. خم لوا تعراض سـ سـ ]

نداألخري يف  ب§ان األخرىلها تلفة يف ا ل ووصل إىل مراحل  توقع ]نهتاء من . خم ملومن ا
نة بل هناية ا همة  لسـهذه ا ق  .مل
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 برامج تدريب املدربني

نصف ُنفذت برامج تدري ب§ان األخرى يف ا نفذ يف ا ند وبوندا و لب املدربني يف ا ل س ل ته ل
نة ثاين من هذه ا سـا ناير . لل تة يف  ب§ان ا رشوع يف ا يذ ا نطلق  يو سـ ل لس مل نفت  بطلب 2012ي

ب§  .لمن ا

ية الفكرية  مللكنوراما ا

ية الفكرية ية من نوراما ا با ية واإل تني الفر مللك]نهتاء من إعداد ا ن سـ سـ نسخ  . لن

 ؤمتر اÑويلامل

يهتا يف الربع  تابعة واسرتا يمي اÑراسات واقرتاح أعامل ا يجنظم مؤمتر دويل  مل تي لتق �  من األولُ
بداية عقده يف نومفرب 2012عام  سمرب 2010ل بعد أن تقرر يف ا  . 2010ي مث يف د

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية     سـاألسا

ية الفكرية ية  يات الو للملك]سرتا ن طيج  ت

هم يف بفضل امل يني املدربني طلب من  ية، برزت مجموعة من اخلرباء الو تجر بعضرح� ا ُب ن ي طل
ية الفكرية يف ب§ان أخرى  ية ا ية وضع اسرتا شاركة يف  سابق ا مللكا يج معل مل وخصوصا يف (تل

ية ننطقة أمرياك الال  ).تيم

تخدم أيضا يف رشوع لفائدة اÑول الرائدة  تسـواألدوات اليت طورت يف إطار هذا ا مل ُ 
يط  يات ا ياق  بو، وال سـ� يف  تعاون اليت جترهيا الو شطة ا تخطياق بعض أ معل سـ ي ل ن لسـ

يدة ية  توفري معلومات اسرتا تخدم  يث  مفالقطري،  يجح ل تسـ  . ُت

ية  يجة  ية الفكرية  سات ا ب§ان الرائدة تعزيز مؤ باعات الواردة من ا يد ] لعملو ن س ل تنط مللك تف
ية الفكرية، اليت  ية ا تياغة اسرتا يج مللكص يع أحصاب ت تعاون بني  يق وا مجشجع زدة ا ل لتنسـ

ية  ية والقطاع اخلاص واألوساط األاكد سلطات احلكو يني، مبن فهيم ا مياملصلحة الر ل مسـ ئي
تطوير بحث وا سات ا لومؤ ل  .  س

ب§ان الرائدة األوىل  ية، وال سـ� من ا تجر ية ا تفادة من ا لوشري العرب األخرى ا ي ل لعمل سـ بت مل
رشوع م تقدمة ملاليت وصل فهيا ا نغويا وموÑوفا(مرح�  ية و هورية اÑو لأي ا م يك إىل ) مينمجل

 :أن

ب§ بزمام األمور، والزتام   )أ ( شدة عىل أخذ ا متد  رشوع  لجناح ا ب يع مل
يار الصائب للخرباء  ية، و] ياغة ]سرتا ية  تاحلكومة  يج ص خبعمل ت

ب§ان ية يف ا تجر يادة املرح� ا نني  شاريني ا ل] ي ل ي بت لق ملع ، ويف هذا الصدد. س
ية من طرف فريق وطين من  ية لضامن إجراء ا لعملفقد صقلت ا ملهنج ُ

تصادي و]ج®عي  ياق ] قاخلرباء ذوي املعرفة الاكم� عن ا لسـ
شاري دويل  بري ا هم  ب§ يرا ية يف ا ية ا يايس وا توا ل ت ب سسـ خ فق تحن ل من (لل

ها إن أمكن نطقة  نفسا ناء ) مل ية أ يات إضا ثنه تقدمي توجهيات وتو فص ميك
صية  ية الفكريةيمعل ية ا مللكاغة اسرتا   ،تيج
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شاركة واسعة وفعاÓ   )ب ( ية  شاورية الو تيس ]ج®عات ا مبو ن طت ل تك
يني يف جمال  يع أحصاب املصلحة الر تعددة القطاعات من جانب  سـو ئيمج م

ية املقرتحة و]لزتام  بول ]سرتا ية لغة يف ضامن  ية الفكرية أ يجا تمه ق مللك
ي توت لسـا تنفايس عىل أعىل ا بسـ  ،يذهامل

تخدمة   )ج ( رشوع ا بول أدوات ا ية بصدد  ب§ان الرائدة ا سـوا ملل مل قت بق مل
باعات األوىل  ية عىل أساس ] تأ تجت عن مراجعة  يا اليت  نطحا ن ن مل

ثقة تخدا�ا مبزيد من ا لب§ان ويه بصدد ا سـ  .لل

ميي ميي ودون اإل نرص اإل قلا قل  لع

نطقة الاكرييب 14 ب§ا من أصل 11عىل الرمغ من أن  تمكل بعد م ب§ا يف  ُمل  تسـ
ناك توافق يف اآلراء بني  ميي للرباءات،  شأن اقرتاح نظام إداري إ ية  شاورات الو ها ب ن قلمل ط
ها  تكام تايل لن يكون من الرضوري ا متر، و شاورية قد  ية ا ب§ان عىل أن ا لا سـ ل ت لعمل تسـل ل

يقة أن القضا اليت. قبل تقدمي اقرتاح إىل الوزراء ناك أيضا توافق آراء حول  حقو  أبدت ه
نظام  يذ الفعيل  شأهنا ميكن أن تكون أساسا للمفاوضات حول ا ب§ان حتفظات  لا ب لتنفل

ميي للرباءات  .قلإداري إ

توسطة رشاكت الصغرية وا ملنرص ا  لع

ية تخالص أي عرب أسا سابق ألوانه ا رشوع، من ا سـيف هذه املرح� من ا سـ ل يكون . مل سـو
رش يمي ا نجاح جزءا من  ملوقع الربRمج وحاالت ا تق ب§انل يع ا تاجئ من  لوع حاملا ترد ا مج  . لن

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

ية الفكرية ية  يات الو للملك]سرتا ن طيج  ت

يكون من  يني، فإنه  يع أحصاب املصلحة الر بل  شط من  ياب دمع  سـيف  سـ مج ن ئيغ ق
توى القطري ية عىل ا بار ا نجاح ا ئة الظروف  يل  سـا ملهنج ت ل ي ملتح هت خسـ يف من . مل للتخفو

يا هذه  با أسا بار ذË جا بداية  نذ ا يع أحصاب املصلحة  بغي إرشاك  سـا�اطر،  ن ت ل مج عي م ن
ية شاورات الو س� من ]ج®عات واملقابالت وا رشوع من خالل  نمن ا مل طسل  .مل

تقاده إىل اخلربة  ي� فريق اخلرباء الوطين اGي قد يؤدي ا فوقد يربط خطر آخر  بتشك ت
تاح  يق الوقت ا لتنفاملطلوبة و مل بريض شلك  ية  ية إىل عرق� ا كيذ هذه ا ب لعمل وإن اكنت . لعمل

بني للعمل كخرباء  نا ية إلجياد أفراد  ية األسا سؤو تحمل ا ب§ان الرائدة  سـا سـ ل مل ت مل
شاريني  يد )CDIP/3/INF/2ثانظر الويقة (ستا تأ ك، فقد خفف أثر هذا اخلطر عرب ا ل ُ

تخصصات  تعدد ا يني فريق خرباء  لعىل مزا  ياساتالقانون و](متع لسـتصاد ووضع ا ) ق
رشوع يادة ا ية  نا سق وإÞحة ما يلزم من وقت ود يني  ملو لقم م ي ن  .  تع

ميي ميي ودون اإل نرص اإل قلا قل  لع
بات اليت  بب ا نطقة الاكرييب  ميي للرباءات يف  يذ نظام إداري إ ية  لعقتأخرت  س م بنف قلت معل

ية املطلوبة شاورات الو ب§ان يف إجراء ا نواهتا يف بعض ا مل ع ذË، جيري وم. طل
ب§ان  ية املقدمة إىل هذه ا ساعدة ا تأخري عن طريق ا يف من خطر إطاÓ أمد ا لا ن مل تقل لل تخف
نطقة اليت أجنزت  ب§ان األخرى يف ا بو أو من طرف ا بل الو بارشة من  ملسواء بصورة  ل ي ق م



CDIP/8/2  
Annex VIII 
6 

 

ية شاورات الو نا  .طمل

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

ية ا ية  يات الو للملك]سرتا ن طيج  لفكريةت

سمرب  تدة من يويو إىل د يسرتكز الفرتة ا ل تجرييب يف 2011ملم بار ا تكامل ] ل عىل ا ت خسـ
سادس ب§ ا يه يف ا بدء  رشوع، وعىل ا يذ ا يث بدأ  سة  ب§ان ا لا ل ل مخل فل نف ملح نادا إىل . ت ستوا

ياغة  توقع ]نهتاء من  بقة يف ب§ان أخرى، من ا توسط ا هر يف ا صدورة ال;ية أ مل ملط مل شن
سادس لاكمل يف الربع األول من عام اسرتا ب§ ا ية الفكرية يف ا لية ا ل مللكيج  .2012ت

تجارب القطرية  تصديق عىل ا تايل، فإن اج®ع اخلرباء اGي هيدف إىل ا لو ل كام ورد يف (ل
رشوع، الويقة  تقرير املرحيل األخري  ثا بل فرباير ) CDIP/6/2للمل نعقد  قلن  ، 2012ي

ية وذË إلÞحة الوقت الالز ية الو تجر تمكل املرح� ا نظمي ]ج®ع حاملا  نم  ي ل سـ طت ت بل ُ
ب§ األخري( تقدمة جدا يف ا لوتصل إىل مراحل   ).م

رشوع حىت اإلغالق الفعيل � يف الربع األول من عام  تابعة إدارة ا يكون رضور  ملو م سـ
شطة يف الربع األول من عام . 2012 ية األ ية  نواملوارد الاك لتغط توافرة يف2012ف  إطار م 

رشوع  .ملا

ية الفكرية الطريق إىل األمام ية  يات الو للملك]سرتا ن طيج  ت

ية املقرتحة عن طريق  تصديق عىل ا توقع ا ية، من ا ملهنجيف إطار خطة العمل احلا ل مل ل
ية القطرية واج®ع اخلرباء يف الربع األول من عام  تجر ية ا يبا ل نا . 2012لعمل تخ لصولكام ا سـ

نادا إىل العرب ووحدR اخلربات ا ية املقرتحة، ا تقدم ا رشوع،  ستبة من ا ملهنج سـ ملسـ ملكت
ب§ان الرائدة ها، إىل ب§ان أخرى خارج مجموعة ا يمي الهنايئ  لا ل  .لتق

ميي ميي ودون اإل نرص اإل قلا قل  لع

مترب  يعقد يف  نطقة الاكرييب  ية الفكرية  سبهيدف اج®ع لرؤساء ماكتب ا سـ مل  2011مللك
ي يد الهنا ئإىل حتديد املوا سامح للوزراء ع ية  شاورات الو تقارير القطرية عن ا تقدمي ا للة  ن مل ل طل

ملوافقة عىل املواقف القطرية  . 

توسطة رشاكت الصغرية وا ملنرص ا  لع

ية اÑراسة؛ ية  يمي فعا تاجئ اÑراسات الردية؛ و مهنجيل  ل ن  تقحتل

ياسة لفائدة اÑول األعضاء بغرض تعز توى ا يات عىل  ياغة واقرتاح تو سـو سـ ص لص يز م
سات دمع  ية الفكرية ومؤ توسطة يف جمال إدارة ا رشاكت الصغرية وا سقدرات ا مللكمل ل

توسطة؛  رشاكت الصغرية وا ملا  ل

نطاق  يع ا بة وتو نا نات ا يام  ية برامج تدريب املدربني وا تعراض فعا لوا سـ سـ مل س ل يسـ لتحلق
هذه الربامج ميي  لاإل  .قل
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يذ يد ا لتنفموا ية     ....1 ع ية  يات الو للملك]سرتا ن طيج  الفكريةت

نه  توقع ]نهتاء  تة، و ب§ان ا سة من ا يذ وفق اجلدول الزمين احملدد يف  مسري ا ينف سـ ل مخ لي لت
سمرب  ب§ األخري يف الربع األول 2011يحبلول د تكام� يف ا تظر ا ل، يف حني أنه من ا سـ ملن

يه 2011لومن يويو . 2012من عام  تو تواصل توفري ا رشوع،  تكامل ا ج إىل غاية ا لي س ملسـ
رشوع للخرباء ية ا يد  تواصل تو تارة، و ب§ان الرائدة ا شاريني يف ا مل ] مهنجس سـ � ل حت

ية ب§ان ا باعات الواردة من ا نوأدواته عىل أساس ] ل  .ملعنط

نظم اج®ع للخرباء  ب§ان،  ية يف ا تجر يذ املرح� ا ـي  ندما  يُو ب نف سنهت ل ي ل ي ) 2012فرباير (تع
ها،  ية املقرتحة ونقط  شة فوائد ا ضعفنا ملهنج ق رشوع مل يد أدوات ا ية صقل وتو  Ëملوذ ح بغ

يجي العام  .توالهنج ]سرتا

ميي    ....2 ميي ودون اإل نرص اإل قلا قل  لع

باب املذكورة أعاله، فقد أرىس هذا  رشوع لأل يذ العميل  سـعىل الرمغ من تأخر ا للم نفت ل
بح  نطقة الاكرييب  ميي للرباءات يف  شاء نظام إداري إ تقين إل رشوع األساس ا يصا ن سـل م قل مل

شأن جاهز ية  توصل إىل اتفا تمكل املفاوضات  ندما تقدم املواقف القطرية و با للعمل  لل سـ قع ُ ت ُ
نظام شاء هذا ا لإ  .ن

توسطة    ....3 رشاكت الصغرية وا ملنرص ا     لع

سمرب  ـي يف موعد أقصاه د يذ يف موعده ويرتقب أن  يجيري ا نهتي ُنف ناء ب§ 2011لت سـتث، 
 .واحد

رشوع  يذ ا ملمعدل  تخدام املزيا نفت لية بهناية يويو سـمعدل ا  %.36,3 : 2011ن

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا مللكقدم تقريران عن ا من ن لتللج ملع مل ُ: 

ثامن من الويقة  .1 ثاملرفق ا نعقدة يف CDIP/4/2ل مل املقدمة إىل اÑورة الرابعة ا
 ؛2009نومفرب 

تاسع من الويقة  .2 ثواملرفق ا نعقدة يف  املقدمة إىل اÑورCDIP/6/2ل سادسة ا ملة ا ل
 .2010نومفرب 
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سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا 10ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام  بياRت األداء

إشارات 
سري  لا

تة ب§ان  ية يف  بار ا سـا ملهنج خت
 .ردية

سة ب§ان رائدة  رشوع جار يف  مخا مل
ب§ األخري يف مايو  لوأطلق يف ا ُ2011. 

*** 

نجاح عىل أدوات  تصديق  با ل
ية الفكرية  يق ا ياس وتد مللكا ق لق

يمي  تة تقو ياجات يف  سـ] حت
 .ب§ان

ياس  نجاح عىل أدوات ا تصديق  لقا ب ل
ياجات  يمي ] ية الفكرية و يق ا حتوتد تق مللك ق
تخدمة يف  رشوع األخرى ا ملسـوأدوات ا مل

ب§ان  باعات ا لسة ب§ان عىل أساس ا نط مخ
توافرة للغات . الرائدة يع األدوات  مو مج

يةاإلنلكزيية با ية واإل ن والفر سـ  . نسـ

*** 

يني عىل تدريب اخل طنرباء الو
ية املقرتحة ملهنجيق ا  .تطب

تة 24تدريب  ب§ان ا يع ا بريا يف  سـ  ل لمج خ
هم لاكمل 20الرائدة؛ و بريا يؤدون  معل  خ

سة ب§ان  .مخيف 

**** 

ياغة  صية  مهنج
ية  يات الو ن]سرتا طيج ت
ية  مهنجية الفكرية  للملك

 .موحدة لكهنا مرنة

ية  يجياغة إطار ]سرتا تص
تة  ية الفكرية يف  ية  سـالو للملكن ط

 .ب§ان

ية  ية  ية الو للملكياغة أطر ]سرتا ن يج طص ت
تثة ب§ان؛ وتواصل مرح� الفكرية يف ثال

ثالثة  ب§ان ا شاور يف ا بحث وا لا ل ت لل
 . األخرى

** 

سات  ستعزيز قدرات املؤ
ية  ية أو دون اإل مياإل قلمي قل

ية  مللكالعام� يف جمال ا
 . الفكرية

شاء نظام  تقين إل نوضع األساس ا ل
نطقة  ميي للرباءات يف  مإداري إ قل

 .الاكرييب

شاء نظام إ تكامل دراسة جدوى إ نا داري سـ
نطقة الاكرييب؛  ميي للرباءات يف  مإ قل

ية يف ثالثة  شاورات الو نوإجراء ا طمل
 .ب§ان

** 

مهنجية موحدة إلجراء 
دراسات 

ية تقصا ئا شأن /سـ بدراسات 
ية الفكرية لفائدة  مللكا

تصديق فريق اخلرباء عىل 
ية  بار ا ية، وا ملهنجا ت خملهنج

يد ان من ملاملصادق علهيا يف ا
ية  بارات جتر يبخالل إجراء ا خت

تقدمة  تمكل العمل أو وصل مراحل  ما ُ سـ
تارة ب§ان ا �يف ا  .ل

*** 

                                                
ية، اجلزء   10 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا 10ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام  بياRت األداء

إشارات 
سري  لا

توسطة رشاكت الصغرية وا ملا تة ب§ان .ل  .سـيف 

سخ مرتمجة مكيفة من /نتوافر 
شأن  بو  بشورات الو ي من
ية الفكرية يف خدمة  مللكا

توسطة رشاكت الصغرية وا ملا  .ل

يع  تو يني، وا رشاكء ا قحتديد ا ل حملل ل
تالم سـعىل ]تفاقات، وا

رشوعات واملوافقة علهيا يف  ملا
نح اإلذن  احملدداملوعد م، و

 .بنرشها

تمكل قربا ترمجة تمكلت أو  يا سـ ستسـ ُ /
ية الفكرية  شورات ا س�  مللكيف  ن سل مي تك

رشاكت  .ليف خدمة ا

*** 

ية الفكرية  مللكتوافر نوراما ا
ية با ية واإل تني الفر ن سـ سـ  .نللغ

يع عىل  تو رشاكء، وا قحتديد ا ل ل
شاريع ]تفاقا ملت، وتلقي ا

رشوع يف  ية  تة والهنا للماملؤ ئ ق
بة جودهتا،  قاآلجال احملددة ومرا

رشها  .بنواإلذن 

تمكل  *** .مسـالعمل 

تكوين أو تعزيز قدرات 
يني /املدرسني حمللاملدربني ا

ية  مللكإلذاكء الوعي بدور ا
ية  نا سـالفكرية يف القدرة ا فت ل
ساعدة  ملرشاكت وإÞحة ا لل

ية ف� يرب تاألسا ط سـ
ية  مللكملعلومات يف جمال ا
يل  .لتسجالفكرية وخدمات ا

يمي برامج  نجاح من  تق]نهتاء  ب
يان موجه  تدريب بواسطة ا تبا سـل

شاركني  .ملإىل ا

نصف  تمكل يف ا تمكل أو  لالعمل  سـ يسـ سم
ثاين من   .2011لا

*** 

 

رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

سات  ستعزيز قدرات املؤ
ية الفكرية من  ية  للملكالو طن

خالل توA هنج موحد 
تاكمل لوضع  مومهنجي و

يات  ياسات و]سرتا يجا تسـ ل
ية الفكرية  مللكيف جمال ا

وإصالح وحتديث 

تة  نجاح يف  ية  بار ا سـا ب ملهنج خت
ب§ان رائدة، واملوافقة العامة عىل 

ها ا سمح  بيقية اليت  بتطس ت ملهنج
ب§ان يع ا لعىل نطاق أوسع يف   .مج

رشوع عىل  يد أدوات ا ملوضع أو تو ح
ب§ان الرائدة باعات ا لأساس ا وضع . نط

ية الفكرية  ية  للملكثالثة أطر اسرتا تيج
ية ملهنجسب ا  .  ح

تكون من  شاء مجموعة  تإ بريا 22ن خ 
شاريني  بريين ا يا و شار و تا ن ست خس ط

تخدام لدويني ومه مدر سـبون عىل ا

*** 
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

سات ية؛ وتعمل للغات اإلنلكزيية  .ساملؤ ملهنجا
ية با ية واإل نوالفر سـ  .   نسـ

سات  ستعزيز قدرات املؤ
ية ية العام� /قلمياإل قلميدون اإل

ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

ية تعاون واحدة عىل  لوضع آ
ية ية /قلمياألقل تكون إ قلميدون إ

ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

هامات  تلمت إ سا ُ من اÑول األعضاء يف سـ
ميي  شاء نظام إ شأن إ ية  قلامجلاعة الاكر ن ب بي

 .للرباءات

شأن نظام مشاوراتإجراء  ية  ب و طن
ميي املقرتح يف ثالثة ب§ان  .قلالرباءات اإل

بو  ية من طرف الو ساعدة ا يتقدمي ا ن لتقمل
تمكلت  سـومن طرف ثالثة ب§ان ا

مشاوراهتا إىل اÑول األعضاء األخرى يف 
يةامجلاعة ال  .   يباكر

** 

سني  تحداث أو  حتا سـ
رشاكت  لخدمات دمع ا

توسطة يف جمال  ملالصغرية وا
ية الفكرية  .مللكحقوق ا

ية الفكرية يف  مللكإدماج ا
رشاكت  تجارية  ية ا لل]سرتا ل تيج
توسطة اليت حددت  ُالصغرية وا مل

ية  تقصا ئبواسطة دراسات ا سـ
 .الحقة

تجرييب Ñراسات  بار ا لوسع نطاق ] خت § ُ
رشاكت الصغرية مللا لية الفكرية لفائدة ا ك

ب§ان  يضم ب§اR من غري ا توسطة  لوا ل مل
تة الردية األوىل  . لسـا

** 

 

تاسع[ ]لييل ذË املرفق ا   

 

 



CDIP/8/2  
ANNEX IX 

تاسعاملرفق   لا

 

 

رشوع     ململخص ا

رشوع  DA_16_20_01 ملرمز ا

نوان ية الفكرية وامل� العام لعا  مللكا

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا ياق   أخذ حامية ا:16ل ند وضع القواعد واملعايري يف  بار  سـمل� العام بعني ] ع عت
توح ناجتة عن م� عام غزير و نافع ا يل العواقب وا تعمق يف  بو وا مفالو ل مل حتل ل  .ي

ية  تو صا ية الفكرية واÑامعة :20ل شطة وضع القواعد واملعايري املربطة  مللك  الهنوض بأ ت ن
بو تني يف اÑول األعضاء يف الو يمل� عام  ية م بادئ تو جهي، مبا يف ذË إماكية إعداد  من

متة ملوضوع عىل حتديد املواد اليت آلت إىل امل�  ساعد اÑول األعضاء ا ملهبإماكهنا أن  ت
 .نالعام وفقا ألنظمهتا القانوية

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني ن  ي فرنك سورسي505 000:  لتاك

يف املوظفني  ي فرنك سورسي380 000:  لتاك

رشوع  2010يناير  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا24 ملمدة ا  ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

تاكر؛ يا و] نولو بقطاع ا ج  لتك
تجارية والرسوم؛  لوقطاع العالمات ا

ية؛ ناعات اإلبدا ثقافة وا عوقطاع ا لص  ل
ية؛  ملوقطاع القضا العا

ية؛  ية العا ية ا ملوقطاع ا ت تحب لل  ن
ية  .لتمنوقطاع ا

بو     .14 و9 و8 و4 و3 و2 و1يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  شاع أو يف امل� العام  مق نع اخلاصة من مت� ما هو  مإن حتديد ما قد آل إىل امل� العام و م
ها اخلاصة واÑول األعضاء يف العامل  رشاكت كام يوا ها ا ية اليت توا تحدت الر من ا ل سـ ئيل

ية . لكه تان بغو تو شواغل اليت أ-رهتا ا تصدي  يا ل لل س� 20 و16صل رشوع  يح هذا ا سل،  ملي ُت
شلك امل�  هم ما  يع نطاق  ية إىل تو ية واÑراسات الرا تقصا يمن اÑراسات ] سـ ئ فسـ م

ساعدة  بق توافرها من أجل ا يات اليت  تلف األنظمة القانوية، وما يه اآل ملالعام يف  سـ ل ن خم
بح ت مضن امل� العام، ومعرفة فوائد وعواقب م� عام صعىل حتديد املوضوعات اليت أ

توافرة  يه، وذË يف حدود املعلومات ا نفاذ إ هل ا ملثري و ل ل سم .  ملوضوعتاملربطةيس ينقو
نظور  سأÓ من  ناول ا نارص  رشوع إىل ثالثة  ما ملت ت ع والعالمات ) 2(حق املؤلف؛ ) 1(مل

تجارية؛  ته يف اÑورة لوالرباءات عىل أساس أن نص العالمات ا) 3(لا نا بغي  شـتجارية  قي م ن
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ية الفكرية ية وا ية  نة ا سة  مللكاخلا من ن للج لتم تاجات اÑراسات . ملع بغي أن تكون ا نو تن سـي
ية خطوة أوىل جتاه املزيد من العمل، مبا يف ذË إعداد توجهيات  تقصا ئواÑراسات ] سـ

نف سري حتديد موضوع امل� العام وا ي�  لأو تطوير األدوات ا بتي ية لكف  Ëيه، وذ بغاذ إ ل
ية الفكرية اليت تدمع ملاك عاما قو يف اÑول األعضاء  شطة املربطة  يد األ مللكتعزيز تو تح ن

بو  .ييف الو
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رشوع سؤول عن ا ملا يا مل با يخاندرو رواك اك يد أ نا ل مسـ  ل

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

 2011ـ2010

يجي األ هدف ]سرتا تا  : 1ول، الربRمج ل
تعاون معزز بني اÑول األعضاء يف جمال تطوير نظام الرباءات اÑويل؛ ووعي أكرب 

ناء عىل نظام الرباءات، مبا يف ذË جوانب املرونة املوجودة  بادئ واملامرسات القانوية  ب ن مل
هر عىل ئة اليت  نا نة وا يح للقضا الرا تو هم معزز ومزيد من ا نظام، و تظيف ا شـف ل ه ض ل  ل

سائل املربطة لرباءات تا  . مل

يجي األول، الربRمج  هدف ]سرتا تا  :2ل
تجارية  توازن خيص العالمات ا تعدد األطراف  تقدم يف تطوير إطار قانوين  ليق ا مل م حتق

ية؛  ياRت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم وال±ذج ا ب ع  للص

متدة محل ية ا يات احلا تلف ا هم أفضل Ñى اÑول األعضاء  ملعو ل ملهنج � ية ف ياRت اجلغرا فاية ا لب
ثل ت�  يذ  تصادية املرتبة عىل  ية و] ثقا ية وا موالقضا القانوية واإلدارية و]ج® نف ق تف ت ل ع ن

 .املقارت

يجي األول، الربRمج  هدف ]سرتا تا  : 3ل
زدة وعي وقدرات اÑول األعضاء يف جمال حق املؤلف واحلقوق اªاورة، والهنوض 

ية الفكريةملعرفة يف إدارة  ية لألصول القامئة عىل ا مللكاملقاوالت اإلبدا  .ع

شأن حق املؤلف واحلقوق اªاورة ل§ول األعضاء  يا  ئة حا نا سائل ا يح ا بوتو ل شـ ل مل ض
تفعني هبا تاكرية وأحصاب احلقوق وا ناعات ] نوا ب  .مللص

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :  9ل
ياسات ية /لسـا يات الو للم]سرتا ن طيج ب§ اليت ت®ىش مع ت لية الفكرية وخطط معل ا لك

ية ية الو ناخلطط واألولوت اإلمنا  .طئ

يجي الرابع،  هدف ]سرتا تا   :14 الربRمجل
ية الفكرية ية من أنظمة ا تأ نة إىل موارد املعلومات ا مللكبل نفاذ  ت مل س ّسـ  .حم

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

شأن حق املؤلف واحلقوق اªاورة بنرص   ع

يل الطوعي وأنظمة اإليداعاÑراسة  .1 شأن ا ية  ثا ية ا تقصا سج] ب ن ل ئ   تقوم :لتسـ
نة  نجزة  ية عىل اÑراسة ا ثا ية ا تقصا سـاÑراسة ] مل ن ل ئ يث أربعة جوانب 2005سـ ح من 

يل" 1: "عىل األقل، يه ية ألغراض ا بات ا يق يف ا تد سجضامن ا لعمل تطل تل لمل اإليداع /ق
يط الرمقي تاحملالطوعي يف ا بحث ا مل وأدوات ا يب " 2 "،حةل لومجع معلومات عن األسا

نفات  سأÓ ا ناول  يل الطوعي يف  بق أنظمة  متدة يف اÑول األعضاء اليت  ملصا م ت سج للتتط ملع
مية يف ت� األنظمة تحصال عىل معلومات عام هو مدون" 3 "،ليتا مسجل من /سـو]

يع اÑول األعضاء" 4 "،امل� العام ية  سعي إىل  مجوا تغط  اليت توشمل هذه اÑراسة. ل
ية من اÑول األعضاء تأ ياRت ا تخلصة من ا تاجئ  تانهتت اآلن  مل ب سـ لن ها . م ملخصويرد 

تايل ية عىل املوقع ا يا لوالرسومات ا ن  :لب
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and_registration/registration/en/copyright/int.wipo.www://http
html.10_03_system_deposit_ 

شأن أنظمة وممارسات تويق حق املؤلف يف القطاع  .2 ية  تقصا ثاÑراسة ] ب ئ سـ
 : اخلاص

ية تقصا ئشمل هذه اÑراسة ] سـ نظامت اإلدارة ست ثل  هات  تخدمه بعض ا م ما  م جل تسـ
تعلق حبق املؤلف يف شلك معلومات  يقي من و-ئق  تو ية ونظام حق املؤلف ا تامجلا ل فع

متد يف ظل ت� األنظمة . رضورية إلدارة احلقوق ناول أيضا حفص األسلوب ا ملعو سـتت
تع محلاية أو املضمو سامهة يف حتديد املضمون اGي  متتحديد أو  للم ن اGي يؤول إىل يل

ية.  امل� العام رش هذه اÑراسة عىل املوقع اإللكرتوين جلدول أعامل ا لتمنو  .سـُتن

تحديد نطاق حق املؤلف واحلقوق اªاورة وامل� العام .3    :لدراسة 

بارش أو  توي عىل تعريف  ية اليت  ية للقوانني الو مشمل هذه اÑراسة مقارنة تو حت ن يح طت ض
بارش للم� العام  ية ) ف� خيص حق املؤلف(مغري  بادرات واألدوات ا تقصاء  نوا للم لتقسـ

نفاذ إىل ما آل إىل امل� العام  رس ا يط الرمقي، اليت  لوالقانوية، وال سـ� يف ا حمل تين
بو أن  يات للعمل اGي ميكن للو يو]تفاع به وتعريفه وحتديد ماكنه، وشمل كذË تو ص ت ن

يال . قته حبق املؤلفتضطلع به الحقا خبصوص امل� العام يف عال شمل اÑراسة  حتلكام  ت
هور تاح  نة مل� عام غين و يات ا تدا للجمأويا  م ملمك ع لل بار العمل اجلاري . ل عتوتأخذ يف ]

ناءات يف  يدات و] شأن ا ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة  نة اÑامئة ا تثيف ا ي ب ن سـللج لتقملع
ست لغات عىل موقع الو. . . . جمال حق املؤلف تاحة  يويه  ب : بو اإللكرتوينم

 -ip/www/sites/export/int.wipo.www://http(
)pdf.cr_study_scoping/pdf/agenda/en/development.    

ي  ية ا تويق حق املؤلف وا تمؤمتر معين  ب ث تحب لل نظمي هذا املؤمتر بعد :ةن ت من املعزتم 
نود  نطاق كام ورد يف ا تني ودراسة ا تقصا تني ] ب]نهتاء من اÑرا ل سـ لسـ -1 و2-1 و1-1ئي

ية.  أعاله3 نا ب§ان ا ب§ان األقل منوا وا ثلني عن ا شاركة بعض ا رشوع  يمول ا مو ل ل ل ملم م ملسـ ُ .
نعقد املؤمتر يف  توبر 14 و13سيو تعدادات ËG. 2011ك أ  . جاريةسـو]

تجارية نرص اخلاص لعالمات ا لا  لع

بقا لويقة  رشوع لإلشارات  مت� غري ا شأن ا شاري إلعداد دراسة  بري ا تري  ثا ط ب ملت لس خ خ
رشوع  يا من ). CDIP/4/3 Rev.1ثانظر الويقة (ملا رش مراسال إ تري أربعة  قلميوا ع خ

ساهامت موحدة يف اÑراسة تغط بو إلعداد  ميع اÑول األعضاء يف الو ي . ي لك واحد مهنممج
ثاين من عام  نصف ا توقع أن تكون اÑراسة جاهزة يف ا لومن ا ل  .2011مل

تجارية شأن العالمات ا نرص  لا ب  لع

يون بإعداد دراسة حول الرباءات وامل� العام وأجنزوها يف املدة  جلكف خرباء خار ُ
تايل. احملددة تاحة للغة اإلنلكزيية عىل املوقع ا لويه   : م

_3_4_cdip/4_cdip/en/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.www://http
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pdf.2_inf_study_rev  

تحدث موقع إلكرتوين خاص حتديدوف� خيص  شأن الوضع القانوين، ا ُ اجلدوى  سـ ب
 :اتمبرشوع الوضع القانوين للرباء

html.index/status_legal/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http 

ية وياRت الوضع القانوين عىل  تحقق من توافر جسالت الرباءات الو يان  بووزع ا ن لل طت بسـ
ميت الردود الواردة من  ية؛ و ية واإل ية الفكرية الو ُقماكتب ا مي قلن ط با ورش 87مللك  ُ ن تمك

يمي عىل املوقع أعال  .هلتقا

رشت  تايلحتديدنكام  : ل اجلدوى عىل املوقع املذكور أعاله وعىل املوقع ا
_3_4_cdip/4_cdip/en/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.www://http

pdf.3_inf_study_rev 

ية احملصل علهيا  تكامل املعلومات حول جسالت الرباءات الو نواألمانة بصدد حفص وا طسـ
يان، وتوقع وضع منوذج  لمن ] ت بت ية سـ نفاذ إىل جسالت الرباءات الو ية  نبوابة إلكرتو لل طن

نادا إىل هذه املعلومات  .ستا

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية  سـاألسا

تاجات  نا تقدمي ا نرص الرباءات، فقد اكن  شأن الوضع القانوين  بة ل§راسة  نو تممك لع ب سـسـ لن
يان واÑراسة اليت مجعت إىل غاية فرباير  [ُ ند2011سـتب شرتكة بني ل إىل ا ية ا ملوة ا لتقن

نوان  ية حتت  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و عالو مل ل مل مي احلصول عىل األدوية "م
يل تعلقة برباءات ]خرتاع وحرية ا شغواملعلومات ا نعقدة يف " لتمل . 2011 فرباير 18ملا

 :انظر

html.index/en/2011feb_medicines_access/phi/int.who.www://http 

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

 ال يشء

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

 

ية غري  ية ا تويق حق املؤلف وا يا للمؤمتر املعين  بد ية ا�صصة  تقد تكون املزيا ب ث ب ئ تحن لل ن م
ية، وذË يف ضوء ا تجدة يف فاك شأن األمناط ا نظمي املؤمتر  بة يف  سـخلربة ا ب ت ملسـ ملكت
يص حلق املؤلف تغلب . خالرت بو األخرى اكن Rحجا يف ا تعاون مع وحدات الو ليد أن ا ي ل ب

 .عىل هذه الصعوبة

شأن حق املؤلف واحلقوق اªاورة الطريق إىل األمام بنرص   ع

تحديد نطاق حق املؤلف واحلقوق اªاورة وامل .1   .� العاملدراسة 
توجهيات  ية يف العمل وفقا  بو ما نة، والو سابعة  سادسة وا لقدمت إىل اÑورة ا ض ي للج ل ل

 . اÑول األعضاء

يل الطوعي وأنظمة اإليداع .2 شأن ا ية  ثا ية ا تقصا سجاÑراسة ] ب ن ل ئ تمكلت . لتسـ ُا سـ
Ñت الواردة من اRيا نادا إىل ا تاجات وا ية اآلن وتضمن ا تقصا باÑراسة ] س ت ت ئ لسـ تسـ ول ن
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ية وتوفر اآلن عىل اإلنرتنت. األعضاء يا تورش امللخص والرسومات ا ن لب  .ن

شأن أنظمة تويق حق املؤلف واملامرسات املربطة به يف  .3 ية  تقصا تاÑراسة ] ث ب ئ سـ
 .القطاع اخلاص

تاحة قربا ل§ول األعضاء تكون  تكامل اÑراسة و يجيرى ا سـ  . مسـ

تو2011تصممي أفضل الطرق ملؤمتر عام  .4 ث املعين  ية ب ية ا ية وا تيق حق ا تحب لل ن مللك
نقاش بني أحصاب املصلحة واحلكومات نظم املؤمتر بعد . للمن أجل إÞحة إطار  يُو

نقاط  نطاق املذكورة يف ا تني ودراسة حتديد ا تقصا تني ] تكامل اÑرا لا ل سـ سـ  3 و2 و1ئيسـ
ب§ان األ. أعاله ية وا نا ب§ان ا ثلني عن ا شاركة بعض ا رشوع  يمول ا لو ل ل ملم م مسـ مل  .قل منواُ

تجارية نرص اخلاص لعالمات ا لا  لع

يحرر اÑراسة  شاري رييس  بري ا بل  ية من  هامات املراسلني اإل سـتجمع إ ت مي ئسـ خ ق سس قل ُ
ية يف الربع الرابع من عام  يغهتا الهنا ئويضع  شلك . 2011ص تاجئ هذه اÑراسة أن  توميكن  لن

شأن رضورة اختاذ إجرا شات واملداوالت  نا بأساسا ملزيد من ا ق ءات ملموسة يف هذا مل
ية لعالمات . اªال نة اÑامئة ا رشوع مع ا نرص من ا يق هذا ا يمت  نو للج لع ملعسـ ملن ت س

تجارية  .لا

ها وتقدمي تعديالت  تعرا تاح ل§ول األعضاء فرصة ا ندما  ية  تكون اÑراسة هنا ضو سـ ت ع ئ ُسـ
رشوع اÑراسة الهنايئ  .معلهيا تدرج يف 

شأن  نرص  با  الرباءاتلع

Ñية الفكريةستناقش هذه ا ية وا ية  نة ا نة  ثا مللكراسة يف اÑورة ا منم ن للج لتل  .ملع

ية للرباءات سجالت الو نفاذ إىل ا ية  بوابة إلكرتو نووضع منوذج أويل  ل لل ن و]نهتاء من . طل
بحث يف الوضع القانوين للرباءات ية  بادئ تو للوضع  جهي  .م

يذ يد ا لتنفموا رشوع ع ثالثة  نارص ا يذ ا ية  للمحترتم  لت لع يذنفمعل يد ا لتنف موا  . ع

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %.49,4 : 2011سـ

رشوع يف نومفرب  تقارير سابقة ملقدم تقرير عن هذا ا نة2010ُ سادسةللج إىل دورة ا ية ل ا ية  من ا لتن ملع
ية الفكرية     ).CDIP/6/2ث من الويقة العارشانظر املرفق (مللكوا
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رشوعلتا للميمي اGايت      ق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

شأن حق املؤلف واحلقوق اªاورة بنرص   ع

رشوع ملتاجئ ا 11ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام      األداءبياRت

إشارات 
سري     لا

ية  .1.1 تقصا ئاÑراسة ] سـ
يل  شأن ا ية  ثا سجا ب ن لتل
 :الطوعي وأنظمة اإليداع

ية  تقصا تمكلت اÑراسة ] ئا سـ ُسـ
ُورشت  .ن

بري من ردود اÑول  كعدد 
 .األعضاء

رش  ية و تقصا تمكلت اÑراسة ] سـُتنا ئ سـ ُسـ
بو اإللكرتوين يقربا عىل موقع الو  .ي

  دوÓ عضوا80ردود من 

 

*** 

ية  .1.2 تقصا ئاÑراسة ] سـ
ثشأن أنظمة تويق حق  ب

تاملؤلف واملامرسات املربطة 
 به يف القطاع اخلاص

تكامل الويقة ورشها يف  نا ث سـ
 . املوعد احملدد

وردود فعل اÑول األعضاء عىل 
نة ها إىل ا ند تقد للجالورقة   .ميع

تمكل بعد ية مل  تقصا سـدراسة ا ئ ُسـ جيري . ت
تة تاجئ املؤ تعراض ا قا ن  .لسـ

 . لنرشقيد ا

 

** 

تحديد نطاق  .1.3 لدراسة 
حق املؤلف واحلقوق 

 اªاورة وامل� العام

يمي يف غضون اجلدول  لتقإمتام ا
الزمين احملدد � واجلودة املطلوبة يف 
نة، تقدميه إىل ا يمي  للجمواصفات ا ل  لتق

وردود فعل اÑول األعضاء عىل 
نة ها إىل ا ند تقد للجالويقة  ع  . ميث

تمكلت ية ا تقصا سـدراسة ا ئ ن ورشت سـ
ية  ية وا ية  نة ا شـهتا ا Rمللكو من ن للج لتق ملع

 . الفكرية

بل اÑول  نا من  بوال  قتلقي اÑراسة  حسـق
بت يف اÑورة األخرية  طلاألعضاء اليت 

للجنة وضع اÑراسة يف جدول أعامل 
ب� من أجل تقدمي مزيد من  ملقاÑورة ا
تاجات تاجئ و] يقات عىل ا تنا ن سـتعل ل  ل

 

**** 

                                                

ية، اجلزء   11 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا 11ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام      األداءبياRت

إشارات 
سري     لا

تو .1.4 ثيق بمؤمتر معين 
ية ية ا تحق املؤلف وا تحب لل     ن

تحضريية للمؤمتر  لاخلطط ا

وردود فعل اÑول األعضاء عىل 
تاجئ املؤمتر نالويقة وعىل   . ث

تحضريية للمؤمتر   . لجيري وضع اخلطط ا

*** 

تجارية نرص اخلاص لعالمات ا لا  لع

رشوع ملتاجئ ا 12ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام     بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

رشوع اÑراسة شاري رييس و .مإعداد  بري ا تعاقد مع  ئا تخ  14سل
يا ية إىل . قلميمراسال إ تقارير اإل ميتقدمي ا قلل

ها شاري الرييس و بري ] يعا جتمئ تس  .خل

 

** 

شأن  بيقات اÑول األعضاء  تعل
توافر بعد .اÑراسة غري  .مغري 

 متوافر

ية ل§راسة يغة الهنا ئا توافر بعد .لص غري  .مغري 
 متوافر

شأن  .2 بدراسة 
رشوع  تالك غري ا مل] م

يال قامئا  يح  حتللإلشارات  تت
عىل احلقائق لقوانني 

تجارية لعدد من  لالعالمات ا
ية  تارة  بغاÑول األعضاء ا �

يف تقوم هذه اÑول  كدراسة 
مت� غري  يق ا لتحديد و ب تطب

رشوع لإلشارات اليت  ملا
نةمتلكها جامعات  .معي 

 

ية  نة اÑامئة ا ننظر ا ملعللج
تجارية والرسوم  للعالمات ا
ياRت  ية وا نا بوال±ذج ا ع للص

ية يف اÑراسة  .فاجلغرا

توافر بعد  .مغري 
غري 
 متوافر

شأن  نرص  با  الرباءاتلع

رشوع ملتاجئ ا 13ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
ام نظ    بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

دراسة حول الرباءات  .1.3
إمتام اÑراسة يف غضون اجلدول  وامل� العام

ها واجلودة املطلوبة  لالزمين احملدد 
ها  تقد مييف مواصفات اÑراسة  ل

يني مضن  جأولكت اÑراسة إىل خرباء خار
 . اجلدول الزمين احملدد

**** 

                                                

ية، اجلزء   12 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
ية، اجلزء   13 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا 13ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
ام نظ    بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

نة  .للجإىل ا

وردود فعل من اÑول األعضاء 
ها عىل عىل ا ند عر ضÑراسة  ع
نة  .للجا

توافر بعد غري  .مغري 
 متوافر

إمتام اÑراسة يف غضون اجلدول 
ها واجلودة املطلوبة  لالزمين احملدد 

ها  تقد مييف مواصفات اÑراسة  ل
نة يف د نةللجإىل ا ثا مورهتا ا  .ل

تمكلت اÑراسة سـتبيان إىل ُأرسل ]. سـا
بع ومثانني ىتلق.  اÑول األعضاء ) 87(سـ 

ها تاجئ عىل اإلنرتنت. تقيميردا و  . لنوضعت ا

شاء  .2.3 ** ندراسة جدوى إ
سجل الوطين  ياRت ا لقاعدة  ب

للرباءات والربط بركن 
الرباءات 

)PATENTSCOPE( 
تاجئ  تخذ عىل أساس  نقرار  م

 .اÑراسة
توافر بعد غري  .مغري 

 متوافر
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
 رشوعملا) أهداف(

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

شات اÑول األعضاء  نا قجودة  م
بشأن اÑراسات واألدوات 

ية اليت  تقصا ئواÑراسات ] سـ
 .ُأعدت

توافر بعد غري  مغري 
 متوافر

تعريف امل� العام  لهم معزز  ف
وتوافر أدوات حتديد املوضوع 

    اGي آل إىل امل� العام

 من اÑول األعضاء وردود فعل
تاجئ  تجابة ا نعىل مدى ا لسـ
لاله®مات املعرب عهنا يف 

ية ية ا تو نا ص  .ملعل

توافر بعد غري  مغري 
 متوافر

بادئ  محتديد أدوات أو 
ية جديدة ميكن  جهيتو
تاجئ  ها من  با نا طت ن سـ

    اÑراسات

ية  تو بادئ ا جهيقامئة ألدوات وا ل مل
بو يف جماالت  يقد تطورها الو

تاح ل§ ول األعضاء يف تحمددة، 
ها رشوع  لتقيميهناية ا  .مل

تعلقة  ية ا تو بادئ ا ملجيري إعداد ا جهي ل مل
شأن الوضع القانوين للرباءات  يقات  ب لتحق

ية يف املرح� ) FTOحبوث ( لعملوا
ية  .ئالهنا

*** 

 

 ]ييل ذË املرفق العارش[
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رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_7_23_32_01 ملرمز ا

نوان ية الفكرية و لعا سـا سةمللك نا فياسة ا  مل

ية ية جدول أعامل ا منتو  لتص

    

ية  تو صا ب§ان عىل :7ل ساعدة ا يع عىل اختاذ تدابري من شأهنا  ل  ا م تعامل معلتشج  لا
رشوعة ا سة ا نا ية  نا ململامرسات ا ف للم ية الفكرية فمل تعلقة  مللكا ية مل نا ب§ان ا ممن خالل مد ا ل ل

ية بطل ساعدة ا ب§ان األقل منوا  نوال سـ� ا مل هم أفضل ألوجه لتقل يق  فب مهنا،  لتحق
سة نا ياسات ا ية الفكرية و تالمس بني حقوق ا فا مل سـ  .مللكل

ية  تو صا ية :23ل يص يف جمال ا بل للهنوض مبامرسات الرت نظر يف أفضل ا مللك  ا خ سـ لل
ب§ان  يا إىل ا نولو تاكري ونقل ا شاط اإلبداعي و] لالفكرية هبدف الهنوض  ب جن لتك ل

متة، وال ب§ان ملها ب§انلسـ� ا ها يف ت� ا ب§ان األقل منوا و ية وا نا ل ا ل ميل  .تعمم

ية  تو صا تجارب واملعلومات حول أوجه الص� بني : 32ل بادل ا بو  ل إÞحة الفرصة يف الو ت لي
سة نا ياسات ا ية الفكرية و فحقوق ا مل سـ     . مللك

رشوع ية ا ملمزيا  ن

 

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي430 000:  لتاك

يف املوظفني  ي فرنك سورسي640 000:  لتاك

رشوع  2010يناير  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا24 ملمدة ا  ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ثقافة  تجارية والرسوم، وقطاع ا يا، وقطاع العالمات ا نولو تاكر وا لقطاع ] ل جب لتك
ي ية، وقطاع ا ية، وقطاع القضا العا ناعات اإلبدا منوا مل ع  .ةلتلص

بو   .9 و8 و3 و2 و1يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  ياسة  مق ية الفكرية و تالمس بني ا هم أفضل ألوجه ا يق  يع عىل  سـيا إىل ا ل شج مللكسع ف حتق لت
بو  تصاد احلر، تقرتح الو تق� إىل نظام ] ب§ان ا ية وا نا ب§ان ا سة، ال سـ� يف ا نا يا ن ل ل ل ف قمل ملم

تجمع شطة  سـإجراء مجموعة من األ تطورات القانوية وأحاكم احملامك تن ثة وا ن املامرسات احلد ل ي
تآمر بني  تضامن وا تارة ومتحص فهيا وشمل ا تاحة يف ب§ان وأقالمي  لواحللول القانوية ا ل ت خم مل §ن

سني  نا فا يص(ملت ية مبا فهيا اتفاقات الرت نا خاملامرسات ا ئ ية أحادية ) لث لتعسفواملامرسات ا
سة ا نا نايف  ملاجلانب بأثر  ف للم رشاء (رشوعة م شرتط  يع ا بسك األسعار معود وا مل ب لم

تعامل، يف بعض احلاالت ية ). لورفض ا تقصا بارة عن دراسات ا شطة يه  ئوهذه األ سـ ع ن
بادل اخلربات يف هذا  تدت  ها  نظم بو يف،  ية وأخرى  توندوات دون إ ن ت ن لمي مجب صف � قل

سام عن ج. اªال يص  تدريب يف جمال الرت بو  قوتضم برامج الو لل يص خي خوانب الرت
شأن األمناط  نظم اج®ع عاملي  سة و نا ية  نا سة واملامرسات ا نا شجعة عىل ا با س ف للم مل ف مل يمل ف
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يص حلق املؤلف تجدة يف الرت خا رش اÑراسات واحملارض الصادرة عن عدد من . ملسـ سـتنو
يحا . ]ج®عات تكام� تو ياز وا شأن حقوق ] ها  بو إىل مراجعة د تعمد الو ضو سـ ت ب ي مسـ يلل

تاكرللتفا تجارية وقانون ماكحفة ] حعل املمكن بني ت� املامرسات ا  .ل
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رشوع سؤول عن ا ملا يد  مل   برييس دي اكرفايوإينلسـ ا

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

 2011ـ2010

سابع، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :18ل
تعزيز قض ية الفكرية وعالقاهتا  تصدي  با ية للحوار للملكل ياسات العامة العا ملا ا لسـ

ية شأن القضا العا يف بني أحصاب املصلحة  يايس ا ملا ب حلص  .لسـ

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

نارص يف موعدها يع ا يذ  لعوحىت اآلن جيري  مج ية الفكرية : تنف مللكبدأ إدراج قضا ا
يص ا تعلق لرت يب ا تدريب، ومتت مراجعة ا سة يف برامج ا نا لوا مل ت ل ف خمل ناحج لك

يا ومناذج العقود نولو ج توبر . لتك ية 2011كويف أ شأن ا مللك، أعدت ثالث دراسات  ب ُ
سة، ويه نا ياسة ا فالفكرية و مل ية الفكرية وقانون : سـ ناول ا تفاعل بني الواكالت اليت  مللكا تت ل

بوعات  يل ا سة؛ و نا ية الفكرية وقانون ا نفاد حقوق ا سة؛ والعالقة بني ا نا ملطا حتل ف مل س ف مللكمل ت
بارها معوقات Ñخول /قتصادية] ية الفكرية  شأن آ-ر حقوق ا تالقانوية  ب عن مللك

توبر  ؛ وعقد ]ج®ع اÑويل 2011كاألسواق، من املفروض تقدمي دراسة رابعة يف أ
يعقد يف  ثالث اGي  تعدادات لالج®ع ا يا وبدأت ] نوب أفر ثاين يف  سـا ل سـ يقل ج

تان؛ وعقد ]ج®ع العاملي يف ن ثة يف يويو 2010ومفرب سـقريغزي ثا ندوة ا ن؛ وعقدت ا ل ل ل
توبر 2011 ندوة األخرية يف أ تعقد ا ك و ل تني 2011سـ سـ؛ ومت ]نهتاء من اÑرا

ياز  تاكر واتفاقات ] ناول العالقة بني ماكحفة ] شأن تدابري  تني  تقصا ت] ت ب مسـ حئ ي
بو حمل بل اÑول األعضاء يف الو نوحة من  بارية ا يص اإل يوشأن الرتا ملم قب ج تخدام خ سـاربة ا

سة نا نايف  ية الفكرية ا فحقوق ا للم مل نرص األخري . مللك نفذ ا لعو شورات(يس يف هناية ) ملنا
رشوع نجاح. ملا يذه  رشوع جيري  تاج أن ا تاجئ  سمح مؤرشات ا بو ت ن نفت تن مل سـس  .ل

شطة  شأن األ تعاون  سامه يف تعزيز ا رشوع بدأ  تاجئ، ميكن القول بأن ا تعلق   �نوف ب ل ي ن ملي ل
ب§ان األعضاءتنسـيقو سة يف عدد من ا نا ية وسلطات ا ية الو لها بني حقوق ا ف مل طن ويف . مللك

ت سلطهذا الصدد، أفادت دوتان عضوان بأن  ية الفكرية تنيملعني اتنيطنيام الوهيل مللك 
ت سة وا نا فقوا ف شرتكامل يا عىل العمل معا يف اªاالت ذات ]ه®م ا مل ر  .مس

ي تنفوجسلت صعوتان رزÞن يف  ب رشوعُ تني : ملذ ا ية عىل اÑرا سـإذ إنه مل ترد ردود اك ف
تني  تقصا ئي] تطورات )من اÑول األعضاء% 20ورد رد من أقل من (سـ ل؛ كام أن ا

سور كام اكن مقررا شق  ميي يف د يل إجراء اج®ع إ ية جعلت من ا يا با م تح سـ قلسـ سـ . ملل
ية  نة ا تني، مددت ا تقصا تني ] تعلق Ñرا  �نوف للج سـ سـ ملعي ية الفكرية يف ئي مللكية وا لتمن

تمل رد إضايف واحد فقط( املوعد الهنايئ 2010نومفرب  ُولكن ا ندوة فقد )سـ تعلق   �ل، وف ي
تديرة حول  (2012أجلت إىل عام  نظمي مائدة  نفقة يف  تخدمت املوارد غري ا سـا ت مل مسـ

متول مائدة  سة األنظف يف ريو دي جانريو و نا ية الفكرية وقانون ا ما سـ ف مل سـتديرة مللك
مترب  نغافورة يف  سبأخرى يف   ).2011سـ

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية  سـاألسا

سة نا ية الفكرية وقانون ا رشوع هو زدة الوعي لعالقة بني ا هدف الرييس  فا مل مللك ئ . للمل
بني للحصول عىل  هدف، فقد ورد  يق هذا ا تقدم احملرز حنو  طلومكؤرش عىل ا لل حتق

ية من اÑو ساعدة ا نا إلضافة إىل ت� اليت وردت يف املرح� األوىل(ل األعضاء لتقمل .(
سة يف عدد من  نا ية الفكرية وا ية  ية ا سلطات الو فوعالوة عىل ذË، نفذت ا مل ن ن مللكل ملع ط

شرتك سائل ذات ]ه®م ا شأن ا يق القطري  شطة ا ملاÑول األعضاء أ مل ب سـ واكن . لتنن
بو لالج®عات اليت طلب من ت�  ُنظمي الو ي شرتكة إلهيا ت هامات  سلطات تقدمي إ ما سل
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شرتك خبصوص القضا اليت تقع يف إطار والية لك  توصل إىل هنج  ها  منرصا قو أ ل ق نعع
 .سلطة

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

تعاون رشوع نقصا يف ا نا يف املرح� األوىل من ا لا مل شفت ية /ك يق بني سلطات ا مللكا لتنسـ
سة  نا فالفكرية وسلطات ا وقد ركزت إحدى اÑراسات اليت . يف عدد من اÑول األعضاءمل

ية الفكرية . أجريت عىل هذا األمر يعة ا تلف اآلراء حو� وهو  ناك جمال آخر  مللكو ب خت طه
Ëمترارها يف ذ سة لضامن ا نا تخدام قانون ا سة وطريقة ا نا سـاملؤيدة  ف مل سـ ف وميكن . للم

شات  نا يف من هذه األخطار عرب امليض يف ا قا مل سلط الضوء عىل الفائدة من لتخف تاليت 
سقةينمعاجلة هذين اªالني القانو سقة و نني بطريقة  مت  . م

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

 ال يشء

شورات  الطريق إىل األمام ناء ا تمك�،  شطة غري ا تكامل األ نمن املقرر يف الوقت احلايل ا ت سـ ن ملسـ ث سـ مل
ية  . ئالهنا

يذ يد ا لتنفموا  . فيذ الربRمج يف موعدهتنو جيري  ع

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %.82: 2011سـ

رشوع يف نومفرب  تقارير سابقة ملقدم تقرير عن هذا ا سادسة ورةاÑ إىل 2010ُ ل ا ية ل ية  مننة ا ن لتلج ملع
ية الفكرية  رش من الويقة (مللكوا ثانظر املرفق احلادي     ).CDIP/6/2ع
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا 14ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام  بياRت األداء

إشارات 
سري  لا

تعلقة إدر سائل ا ملاج ا مل
سة يف  نا ية الفكرية وا ف مل مللك

يا نولو يص ا جبرامج تر تك  :لخ

سأÓ يف الربامج  ملإدراج ا
ية فعال؛ تدر يبا  ل

ية  يل واملواد اإلعال Ñموحتديث ا ل
ية  نارص ختص ا مللكيهنا  ع لتضم

سة نا ياسة ا فالفكرية و مل  .سـ

يا  نولو ناحج  يص ا يب الرت جنص  تك خ لت لك
سخ. مراجع شة ا نا نو لق ية مع قطاع م ئة الهنا

تاكر  ياوب] نولو جا يب . لتك لكترش ا ن
يا  نولو ناحج  يص ا شأن الرت جاجلديد  تك لخ ل ب

 .2011قبل هناية 

**** 

ية  مللكدراسات حول ا
سة نا فالفكرية وا     :مل

تكامل اÑراسات يف إطار  سـا
نة؛ ها عىل ا للجزمين حمدد لعر  ض

وموافقة واسعة من اÑول 
األعضاء عىل حفوى اÑراسات 
ها عىل  ند عر تاجاهتا  ضوا عن سـت

نة  .للجا

شأن  بإعداد وإÞحة  ثالث دراسات 
ية  ناول ا تفاعل بني الواكالت اليت  مللكا تت ل
سة؛ والعالقة بني  نا فالفكرية وقانون ا مل
ية الفكرية وقانون  نفاد حقوق ا مللكا ست

بوعات  يل ا سة؛ و نا ملطا حتل ف مل
تصادية شأن آ-ر حقوق /ق] بالقانوية  ن
ية الفك بارها معوقات Ñخول مللكا عترية 

توقع تقدمي دراسة رابعة . األسواق ملمن ا
إىل األمانة يف ) بشأن اÑعاوى الزائفة(

توبر  سودة أوىل يف  (2011كأ مقدمت 
سطس   ).2011غأ

**** 

ية   ودون -قلمياج®عات إ
ية الفكرية  ية حول ا مللكإ قلمي

سة نا فوا  :مل

    

ثل  مطلب اÑول األعضاء عقد 
 ات؛ت� ]ج®ع

شاركني % 75وإقرار  ملمن ا
نظر إىل  لبفائدة ]ج®عات 

يا يف  نوب أفر ية يف  ثا ندوة ا يقعقدت ا ج ن ل ل
ثة يف . 2011أبريل  ثا ندوة ا تعقد ا لو ل ل سـ

تان يف نومفرب  وأجلت ندوة . 2011سـقرغزي
سور(رابعة  شق  بيف د  .2012إىل ) م

ود ومل حتدد الفائدة من ذË بعد لكن الرد

*** 

                                                

ية، اجلزء   14 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا 14ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام  بياRت األداء

إشارات 
سري  لا

ية للغاية .األهداف احملددة  .باكنت إجيا

شأن األمناط  باج®ع عاملي 
يص حلق  تجدة يف الرت خا ملسـ

 :املؤلف

تنظمي مؤمتر يف الفصل األول من 
 ؛2010سـنة 

برية من طائفة شاسعة  شاركة  كو م
من أحصاب املصاحل يف ]ج®ع 

 العاملي؛

شاركني % 75وإقرار  ملمن ا
نظر إىل  لبفائدة ]ج®ع 

 .ددةاألهداف احمل

 **** . 2010عقد ]ج®ع يف نومفرب 

يف  ننظمي ندوات يف   -جت
ية الفكرية  مللكحول ا

سة نا فوا  :مل

تة  سـنظمي ندوة واحدة لك  ت
هر؛  شأ

شاركة أحصاب املصاحل  مو
هم  يق  سامهة يف  يني وا فا حتق مل ملعن

 أفضل للموضوعات؛

شاركني % 75وإقرار  ملمن ا
نظر إىل  لبفائدة ]ج®عات 

 .احملددةاألهداف 

توبر  ية يف أ ثا ندوة ا كعقدت ا ن ل . 2010ل
ثة يف يويو ثا ندوة ا نوعقدت ا ل ل . 2011 ل

ندوة الرابعة يف  تعقد ا لو توبر 10سـ ك أ
ندوÞن األخريÞن . 2011 ناقش ا لو تس

رشوع  تني املعدتني  للماÑرا بشأن (سـ
بارها عائقا، وشأن  ية الفكرية  با عت مللك

 ).اÑعاوى الزائفة

ناك إجامع ب ية هواكن  شاركني عىل أ مهني ا مل
ها وعىل  تتيح]ج®عات والفرص اليت 

ية موضوعاهتا  . مهأ

**** 

ية،  تقصا ئإعداد دراسة ا سـ
يل حول حقوق  لووضع د

ياز ونظمي حلقيت معل ت]  :مت

احلصول عىل عدد اكف يعكس 
يان؛  سـتبالردود عىل ]

يل حول حق  Ñلوإعداد ا
ياز ورشه يف الوقت  ن] تم

ناسب   *.ملا

، CDIP/4/4ثسب الويقة حب* 
ياغة اÑراسة  بحت  صأ ص

نرصا قامئا بذاته ية  تقصا ع] ئ  .سـ

ية، وحللت  تقصا تمكلت اÑراسة ] ئا سـ سـ
يحت الو-ئق وكام ذكر يف . تالردود وأ

ية  ية وا ية  نة ا مللكاج®ع ا من ن لتللج ملع
بري 2010الفكرية يف نومفرب  ك، مل يرد عدد 

ورمغ ذË فاÑراسة . من الردود
يدة يف تقدمي معلومات سـ] ية  مفتقصا ئ
شطة . قمية بة لأل تخلصة  نوالعربة ا سـ نسـ لمل

بل يه أن اÑراسات  ملسـتقيف ا
تقيص  يقات  تدمع  ية  تقصا ل] سـ ئ بتحقسـ ُ

 .احلقائق

**** 

ية  تقصا ئإعداد دراسة ا سـ
يل حول ]تفاع  نو حتل

يان يف املوعد  سـتبإعداد ]
ته مع اÑول  نا ناسب و شـا قمل م

ية، وحللت  تقصا تمكلت اÑراسة ] ئا سـ سـ
يحت الو-ئق يق . تالردود وأ تعلبق ا لنط ي

**** 
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رشوع ملتاجئ ا 14ن

بة( تاجئ املر تقا  )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا
نظام  بياRت األداء

إشارات 
سري  لا

بارية مقعا  يص اإل جلرتا خ
سة  نا ية  نا فللمامرسات ا للم فمل

رشوعة  .ملغري ا

ميه ومجع الردود الوارد أعاله عىل هذه اÑراسة  .تعماألعضاء و
ية تقصا ئ]  .سـ

نرش دراسات وحمارض 
 :اج®عات

رش عىل أساس اجلدوى  أي (لنا
لزتام الاكمل مبواصفات ]

ساعدة (والفائدة ) اÑراسة ملأي ا
عىل حتديد األولوت وفوائد 

شاركني يف  تخطى ا ملبرية  ت ك
 ).]ج®عات

رشوع يف الربع األخري  نرص ا ملنظر يف  ع ُي
 .2011من عام 

غري 
 متوافر
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(  ملا
تا(  )جئلنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

تالمس  لهم أفضل ألوجه ا ف
سة  نا ية الفكرية وا فبني ا مل مللك

 -يف صفوف واضعي 
ياسات  :لسـا

 

 

    

ردود فعل من اÑول األعضاء 
تاجئ مع  لنعىل مدى توافق ا
]ه®مات املعرب عهنا يف 

يات تو ية أو ا تو صا ل ص     .ل

يقات حول  تلمت األمانة  تعلبق أن ا سـ سـ
تعا يقوون لا سـشأن  شطةتنب ية ن أ مللك ا

يةالفكرية سة أرسلهتا طن الو نا ف وسلطات ا مل
وعالوة عىل ذË، فإن . اÑول األعضاء

نحو املعرب  هم القضا، عىل ا لتوى  فسـ م
ية  شأن ا بو  مللكنه يف اج®عات الو ب ي ع

سة عن طريق  نا فالفكرية وقانون ا مل
تدخالت اليت قدمهتا سلطات  لالعروض وا

ية الفكر سة، مرتفع إىل حد مللكا نا فية وا مل
ناطق يع ا ملبري يف  مج  .ك

**** 

 مبامرسات -الهنوض 
ية  يص يف جمال ا مللكالرت خ

الفكرية هبدف تعزيز القدرة 
ية نا سـا فت     :ل

    

شاركني يف  ملردود فعل من ا
تعلق  ية اليت  تدر تالربامج ا ي بل

نرص اجلديد؛  لع

بة  نا سـواع®د األحاكم القانوية ا مل ن
ية؛ طيف القوانني الو ميية واإل قلن

يات  ية وتو بادئ تو صواع®د  جهي م
ميي توى الوطين واإل قلعىل ا     ....ملسـ

 .ّيقمي املؤرش األول يف مرح� الحقة

تعلق   �ثاين ف بق حتديد املؤرش ا يو ل سـ
شأن  ية  تو بادئ ا ية تضع ا بنظمة إ جهي ل مل مي قلمب

سة نا ية الفكرية وقانون ا فا مل تظر . مللك يُنو
يض م دوال لأن يوسع نطاق هذا اÑمع 

سب الطلب  Ëحأعضاء أخرى، وذ. 

ية الفكرية  شأن ا بو  مللكوإن ظل معل الو ب ي
بحت اÑول  سة موحدا وأ نا صوقانون ا ف مل

األعضاء أكرث إطالعا عىل نطاقه وأهدافه، 
تقدم للحصول عىل  بات أكرث  سـفإن  طل

ساعدة يمت . ملا سوكام هو احلال دامئا، 
نايئ ورسي ولو أن  شلك  ها  تعامل  ثا ب معل

ية لن فكرة تو بادئ ا جهي وضع املعايري وا ل مل
رشط أن توافق  ياق،  بتكون خارج ا لسـ

Ëول األعضاء عىل ذÑا . 

*** 

تجارب عىل  بادل ا لفرصة  لت
ميي توى الوطين واإل قلا     :ملسـ

ردود فعل من اÑول األعضاء 
ندوات؛  لعىل ا

وردود فعل من أحصاب املصلحة 
ندوات؛    لعىل ا

بري من الردود عىل  كوعدد 
ياRت سـ] بيان أو ] تب عىل [سـت

تقدمة 25األقل  ب§ان ا مل من ا ل
ية35و نا ب§ان ا م من ا ل ؛ وإقرار ]ل

ندوات  ناء ا ية أ لاكنت الردود اإلجيا ث ب
تدركت جزيا ق� عدد الردود . وافقةمت ئا ُسـ

ية من خالل  تقصا ئعىل اÑراسات ] سـ
بارشة  شاركة  مزدة عدد اÑول األعضاء ا مل

رشوع، أي من خالل  شطة ا مليف أ ن
تديرة يف ريو  ملسـحضور اج®عات املائدة ا

نغافورة  .سـدي جانريو و

**** 
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(  ملا
تا(  )جئلنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

شاركني بفائدة % 75 ملمن ا
نظر إىل األهداف  ل]ج®ع 

تحقق . احملددة  -لوجيب إعادة ا
تة  تعدى  سـمن ذË يف فرتة ال  ت

نظمي احلدث هر بعد  تأ  .ش

 

رش[  ]عييل ذË املرفق احلادي 
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رشعاحلادي املرفق   

 

 

رشوع  ململخص ا

 DA_19_24_27 ملرشوعرمز ا

نوان نفاذ إىل املعرفة لعا ية وا هوة الر يا املعلومات و]تصاالت وا نولو ية الفكرية و لا مق ل ج تك  مللك

ية ية جدول أعامل ا منتو  لتص

 

ية  تو صا ئة ء (19ل تصاص ):  لفا ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  خا يف كم قل
ية نا ب§ان ا يل نفاذ ا بو، عىل امليض يف  مالو ل ل ه ب§ان األقل منوتسي  إىل املعرفة ال وا

نجزة يف إطار  شطة ا تاكري وتعزيز ت� األ شاط اإلبداعي و] يا للهنوض  نولو ملوا ن ب لن جل تك
بو  .يالو

ية  تو صا ئة جمي (24ل ها املوجه ):  لفا شا يع نطاق  تو بو، يف إطار واليهتا،  بة الو ّمطا ط ن سـ ب ي ل
يا مع مقررات مؤمتر القم ية متا هوة الر ًلردم ا شـ مق ّ متع املعلومات مع مراعاة ل شأن  جمة العاملي  ب

تضامن الرمقي ندوق ا ية  لأ ص  .مه

ية  تو صا ئة جمي (27ل يا ):  لفا نولو ية الفكرية من  تص�  جيل اجلوانب ا تك مللك مل تسه
ية منو وا يقا  لتمناملعلومات و]تصاالت  لل ئة : حتق يبضامن إماكية إجراء نقاشات يف إطار  هن

بو، وا ئات الو بة من  ينا ي هسـ ية الفكرية من م تص�  ية اجلوانب ا مللكلرتكزي عىل أ مل مه
ية ثقا تصادية وا ية ] يا املعلومات و]تصال ودورها يف ا فنولو ق ج لتك باه . لتمن نتوإيالء ا

ية  ية املربطة  يات ا يص ]سرتا ساعدة اÑول األعضاء عىل  مللكخاص  ت لعمل يج شخ تمل ت
يا املعلومات و]تص نولو جالفكرية لالتفاع  بتك تصادية ن يهتا ] يل  قاالت يف  منب تس

ية ثقا ية وا فو]ج® ل  .ع

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني ن  ي فرنك سورسي1 305 000:  لتاك

ية يف املوظفني اإلضا فتاك  ي فرنك سورسي418 000:  ل

رشوع  2010يناير  ملÞرخي بداية ا

رشوع هر24 ملمدة ا  اش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية والص�  بوملعنا  يبربامج الو

ية؛ ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  ل
ية؛  لتمنوقطاع ا

ية؛ ية العا ية ا ملوقطاع ا ت تحب لل  ن

بو  .15، و14، و9، و3:  يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  ثاين عن  مق نفاذ إىل املعارف وا نرصان، أحدهام عن حق املؤلف وا رشوع  ليكون  ل ع للمسـ
ية نا ية ا نة حقوق ا عر لص  . مللكمق

يه من مواطن مرونة، رمبا و يق أهداف اإلدماج الرمقي، مبا  ية  ية ا فيف مضامر ا تحق لن ت تحب لل
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يا املعلومات  نولو نفاذ إىل  متكني من ا جيضطلع نظام حق املؤلف بدور �م يف ا تك ل ل
تايل يف ردم  هام  لو]تصاالت وإىل املعلومات واملعارف واإل ية"س هوة الر مقا ويريم ". ل

نرص األول يف ا ملرشوع خبصوص حق املؤلف إىل تزويد اÑول األعضاء مبصدر من لعا
متدة يف توزيع  ها ال±ذج اجلديدة ا توازنة حول الفرص اليت  يدة وا ملعاملعلومات ا يح تملف تمل
يات  بحث وتطوير الرب تعلمي وا ية مع الرتكزي عىل جماالت ا جماملعلومات واملواد اإلبدا ل ل ع

ية  ية وخدمات القطاع العام مثل(نوخدمات املعلومات اإللكرتو ن اªالت اإللكرتو
ية     ).ماإلعال

شاء  ية من أجل إ ية الو نا ية ا نة و-ئق ا رشوع بر ثاين من ا نرص ا تعلق ا نو ن ع لص مق ل لع طي مللك مل
ية نا ية ا ية من نظام ا تأ هور إىل املعلومات ا ياRت تعزز نفاذ ا عقواعد  لص ت مل مللكب ويريم     .مجل

نة ساعدة اÑول األعضاء عىل ر مقإىل  ية الفكرية م تعلقة حبقوق ا ية ا ها الور مللك و- ق ملئق
ية لاكمل يف ماكتب  شاء ملفات إلكرتو هارات الالزمة إل ساب ا نكخطوة أوىل وا ن ملت ك

ية الفكرية ويهنض خلدمات اليت تقد�ا هذه  يعزز إدارة ا ية الفكرية، مما  مللكا سـمللك
 .املاكتب ألحصاب املصلحة
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رشوع سؤوالن عن ا ملا ي مل يام مرييديثلسـا يد و يلدة اكرول كرويال وا  لسـ

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

 2011ـ2010

يجي األول، الربRمج  هدف ]سرتا تا  :  3ل
يح  ضزدة الوعي وقدرة اÑول األعضاء يف جمال حق املؤلف واحلقوق اªاورة؛ وتو

شأن حق املؤلف وا يا  ئة حا نا بالقضا ا ل شـ ناعات ل لصحلقوق اªاورة ل§ول األعضاء، وا
تفعني هبا ية وأحصاب احلقوق وا ناإلبدا  .ملع

يجي الرابع، الربRمج  هدف ]سرتا تا   :15ل
سات  تجارية؛ ومؤ يات ا تة ا ية الفكرية من خالل أ سات ا ية معززة ملؤ سفعا ل لعلم مت س مللكل

ية تخدام املوارد العا نفاذ وا ية الفكرية قادرة عىل ا ملا سـ ل تخدام أنظمة مللك سـ من خالل ا
ية ياRت اإللكرتو بادل ا نموحدة  ب لت  .ل

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

ية الفكرية نة و-ئق ا مللكر  :مق

نة  رشوعات الر مقبدأت  يع أحناء العامل م ية الفكرية يف  رشة ماكتب  مجحترز تقدما يف  للملك ع
ي)أربعة ماكتب أكرث مما اكن مقررا أصال( هورية اÑو يك، أي يف ا يا مينمجل ييل وكولو بة و مشـ

ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل يا وا يا وزا تني و يت Rم وأذريجان واألر للملكو يق مين مل ب ي ن ب قلي م ج كف
تحدة) ياألربو( ملواإلمارات العرية ا  .  ب

ية  ساعدة ا يات وا تقدمي الرب تفي  رشوعات  رشوعات بني  يعة هذه ا نوترتاوح  مل جم ب تقب م لمل تك ط
تعاقد مع مور رشوعات  للوبني  ية م سجالت ا بري  نة احملفوظات ا يني لر مللكدين خار لك لج مق

 .الفكرية

ناير  نذ  يو يا2011م نوب أفر رشوع يف الكويت و سابق  يمي ا يق، نفذ ا ج للمتق لل تمكل . ُ ُوا سـ
يت Rم وأغلق، ومجموعة الرباءات ا رشوع يف  لفيا ُ في تاحة يف شلك نص إلكرتوين يمل ية  منا م ت

ياRت لاكمل عن طريق  ).Patentscope(رباءات ركن الب قاعدة 

رشوع19وطلب أكرث من  با  م  نةات تمك توى . مقالر ية هذا ا سـولنئ اكن من املمكن  ملب تل
بدأ يف عام  رشوعات  ستمن الطلب، فإن ا توفرة2011مل رشوع ا ية ا مل وفقا ملزيا    .ملن

نفاذ إىل املعرفة لنرص حق املؤلف وا  ع

شا تمكلت  ما ثالثة اليتُسـ شأن اªاالت ا تقارير  ل ا ب بحث؛ وتطوير ل تعلمي وا ل تركز عىل ا ل
ية ية اإللكرتو نالربامج احلاسوية؛ واخلدمات اإلعال تاجئ وناقش يف حلقة . مب تعرض ا تو ن لسـ

توبر      . 2011كالعمل املزمع عقدها يف أ

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية  .ال يشء سـاألسا
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يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

ية الفكرية نة و-ئق ا مللكر  :مق

شاريع  يا املعلومات و]تصاالت الرضورية  نولو تقر بعض املاكتب ملعدات  ملقد  ج تك تف
نة ند . مقالر متويل اع®دات للحد األدىن من املعدات وبرامج احلاسوب  تضمن ا عو لي

 .الرضورة
ية نظام  ها عىل نو تا ية  متد نو يا و ية الفكرية معقدة  نة و-ئق ا عقد تكون ر ن ع ن جئمق تعمللك تق

نة بو برRمج تو. مقالر ييح الو تاجئ WIPOScanت رشوعات تعطي  ن من أجل ضامن أن ا مل
ياRت بادل ا بو  يس الو ثل ملقا ية  بجبودة عا ت ي ت لل ل  .يمت

نفاذ إىل املعرفة لنرص حق املؤلف وا  ع

ية  يات احلكو ياسات العامة و]سرتا تقصاء للقوانني وا متكون اÑراسة من ا يج سـ سـ تت ل
يا وأمرياك ث� تؤخذ من أفر يقسب أ م ياح ية وآ سـ الال ني تع . ت متيد أن بعض هذه األقالمي ال  تب

ياسات العامة  ية وا ية ا نا تقدمة من ا ية أو يه غري  سـخبربة  لعمل ل لن حغ ªاالت تاملربطةم 
رشوع ها ا ية اليت  ملا شملي س  .نملع

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

شالك احملددة سوية ا ملسوت اإلدارة أو يه بصدد  ت ّ. 

  األمامالطريق إىل 
تة القادمة لسـهور ا     )ش

ية الفكرية نة و-ئق ا مللكر  :مق

ية يف  يمي إضا ثات  فنظم  تق بعت رشوعات أخرى2011س بدأ  م و توقف العدد . ست سيو
رشوعات رشوع يف ا تعداد املاكتب  يذ الربRمج وا يح عىل مدى  ملا لل سـت  .نفلصح

نفاذ إىل املعرفة لنرص حق املؤلف وا  ع

شأن ] تقرير  تمكل بعد ا بمل  ل رشوعيسـ  .ملنهتاء من ا

يذ يد ا لتنفموا ية الفكرية ع نة و-ئق ا مللكر  :مق

ية ته األ بقا  رشوع  صلتقدم ا خلط ط  .  ملي

نفاذ إىل املعرفة لنرص حق املؤلف وا  : ع

تكام� بداية  توقع ا تعاقد ولكن من ا شالك مع  بب بعض ا رشوع  سـتأخر ا مل ممل بس  .2012مل

رشوع  يذ ا ملمعدل  تخدام املزيا نفت نمعدل ا  %31,6: 2011لية بهناية يويو سـ

 تقارير سابقة
ية الفكرية ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا مللكقدم تقريران عن ا من ن لتللج ملع مل ُ: 

سابع من الويقة  ثـ املرفق ا نعقدة يف نومفرب CDIP/6/2ل سادسة ا مل املقدمة إىل اÑورة ا ل
2010. 
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رشوع يمي اGايت  للما  تقل

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا  15ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

ن]تفاع "دراسة عن  .1.1
نفاذ  لحبق املؤلف للهنوض 

لومات واملواد إىل املع
ية  "عاإلبدا

    

إمتام اÑراسة يف غضون اجلدول 
ها واجلودة املطلوبة  لالزمين احملدد 

ها  تقد مييف مواصفات اÑراسة  ل
نة  .للجإىل ا

وردود اÑول األعضاء عىل 
نة ها إىل ا ند تقد للجاÑراسة   .ميع

يذ يد ا نفاÑراسة  نفعة بعد . لتق ململ حتدد ا
ء أو لكن تزايد اخنراط اÑول األعضا

نفاذ إىل  شطة جديدة للهنوض  لطلهبا أ ن
ية من شأنه  توت اإلبدا عاملعلومات وا حمل

ياسا لألداء  .مقأن يكون 

** 

شأن  .2.1 بيمي جدوى  تق
نة  شطة جديدة  ممكإضافة أ ن

بو شأن . "يللو بدراسة 
ن]تفاع حبق املؤلف "

نفاذ إىل املعلومات  لللهنوض 
ية  "عواملواد اإلبدا

يمي  يف غضون اجلدول لتقإمتام ا
الزمين احملدد � واجلودة املطلوبة 
تقدميه إىل  يمي  ليف مواصفات ا لتق

نة  .للجا

وردود فعل اÑول األعضاء عىل 
نة ها إىل ا ند تقد للجالورقة   .ميع

رشوع بداية  نرص ا ملنظر يف  ع  ** .2012ُي

رشوع .1.2 يد احملددة إلعداد  ملخطط ا ّاحرتام املوا ع
رشوع وموافقة ا لخطط ا ب§ مل

يد علهيا  .ملسـتفا

رشوع كجزء من مرح�  ملأعدت خطط ا ُ
رشوع يف لك ب§  .مبداية لك 

** 

نة  .2.2 مقياRت مر ب
مسـتخرجة من الو-ئق 

ية نا ية ا ية  عالور لص للملك  .ق

تنفيذ املراحل وفقا للجدول 
تاجئ  بول ا ها و لنالزمين احملدد  ق ل

ية  .حلاملر

رشة ماكتب  رشوعات يف  عسري ا مل ت
 .حسب اخلطة

 

                                                
رشو 15 ملبقا لويقة ا ث ية، اجلزء ط  .2.3صلع األ
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رشوع ملتاجئ ا  15ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا

ياRت  .3.2 شاء قاعدة  بإ ن
ياRت  لبجديدة أو إدراج ا
ياRت  نة يف قواعد ا باملر لمق

 القامئة

تنفيذ املراحل وفقا للجدول 
تاجئ  بول ا ها و لنالزمين احملدد  ق ل

ية  .حلاملر

ياRت جديدة يف  شاء قواعد  بجيري إ ن
ياRت  شاركة؛ وسوف تدمج ا باملاكتب ا لمل

ياRت ركن الرباءات  بيف قاعدة 
)PATENTSCOPE® ( تكامل سـبعد ا

رشوعات  .ملا

 

** 

وضع األسس  .4.2
ياRت  بيل قواعد ا لشغ لت

مترار يف  سـوحتديهثا عرب ]
نة الو-ئق اجلديدة  .مقر

ب�  نوات امخلس ا ملقخالل ا لسـ
ياRت  لبعىل األقل بعد إضافة ا

ياRت  لباجلديدة، حتديث قاعدة ا
بل عدد اكف من املوظفني  قمن 

يني املدربني يف رشوع حمللا مل ا
بو  هور خبدمة الو يوتزويد ا مجل

للبحث من خالل ركن الرباءات 
)PATENTSCOPE®.( 

يمي بكر إجراء أي  تقمن ا غري  .مل
 متوافر

 

رشوع ملتاجئ ا   16ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

إذاكء وعي اÑول  .1.1
نإماكيات نظام األعضاء ب

نفاذ  لحق املؤلف يف تعزيز ا
إىل املعلومات واملواد 

 Ëهام بذ ية واإل ساإلبدا ع
ية  .لتمنيف ا

 

نقاش ف� بني  )أ( لجودة ا
اÑول األعضاء حول اÑراسة 

ها؛ جئوتا  ن

وردود خالل دورات  )ب(
تاجئ  تجابة ا نة عىل مدى ا نا سـ لللج
شغاالت املعرب عهنا  ناحملققة لال

يات؛ تو صيف ا  ل

يمي اÑول األعضاء  )ج( تقو
يات اÑراسة صتو  .ل

يمي يف مرح� الحقة  يقات وا لتقتاح ا تعل لت ُ
متل أن ترد ردود  حمللرمغ من أنه من ا
يق يف إطار  تعاون وا سـخبصوص ا لتنل

بة يف  شطة من اÑول األعضاء الرا غاأل ن
نفع   Óيات وقوانني فعا توضع اسرتا تيج
ية تخدمني يف اªاالت ]سرتا يجا تسـ  مل

 .ل§راسة

غري 
 متوافر

شطة  .2.1 شة أ ننا ق م
ها بو و نة للو ميجديدة  تقيممك  .ي

شة وقرار حول رضورة  قنا م
شطة جديدة  بال عىل أ ناإل ق

غري  .يقمي ذË يف مرح� الحقة
 متوافر

                                                
ية، اجلزء   16 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا   16ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

يات تو تجابة  صا لل  .سـ

هوة  1.2 ليف أثر ا ختف
تخدمني  ية ف� بني ا سـالر ملمق

ية الفكرية يف  مللكنظام ا ل
نا ب§ان ا لا ب§ان ل لية وا م
 .األقل منوا

تخدمني إىل قاعدة  ملسـنفاذ ا
توى عىل  ياRت اجلديدة اليت  حتا لب

نة مقياRت مر  .ب

Ëيمي ذ سابق ألوانه  تقمن ا غري  .ل
 متوافر

زدة الكفاءات  .2.2
نة الو-ئق وحتديث  مقلر
شأن  ياRت  بقواعد ا لب

ية الفكرية  .مللكا

نة متكن  حمسـ�ارات جديدة أو 
ية مللكتب ا يل مك تشغ الفكرية من 

ية الفكرية  ياRت ا مللكقواعد  ب
ومواص� حتديهثا بأدىن قدر إضايف 

بو ساعدة الو يمن   .م

Ëيمي ذ سابق ألوانه  تقمن ا يدخل . ل
ية الفكرية  تب ا مللكتدريب موظفي  مك

رشوعات يني يف ا ملا يمي . حملل يجري  تقو سـ
تعلق لهنوض   �تدريب ف يتاجئ ذË ا ل ن

هارات يف فرتة ال  .حقةمل

غري 
 متوافر

 

رش[ ثاين  عييل ذË املرفق ا  ]ل
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رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_19_30_31_01 ملرمز ا

نوان تعلقة لرباءات لعا نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل  سـ

ية ية جدول أعامل ا منتو     لتص

 

ية  تو صا بو، عىل : 19ل تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  ي ا خق يف كم ل
يا للهنوض امليض  نولو ب§ان األقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا ب§ان ا يل نفاذ ا جيف  تك لم ًس ل ل ل ه ت

بو نجزة يف إطار الو شطة ا تاكري وتعزيز ت� األ شاط اإلبداعي و] ي مل ن ب  .لن

ية  تو صا نصح : 30ل ية دوية أخرى إلسداء ا نظامت حكو تعاون مع  بو أن  بغي للو ل  ل ت ي مي م ن
ية، مبا فهيا نا مب§ان ا ل نفاذ إىل لل بل ا ناء عىل طلهبا، حول  ب§ان األقل منوا،  ل ا سـ ب ل

ية ]تفاع هبا، وال سـ� يف اªاالت  ية الفكرية و تعلقة  ية ا نولو ناملعلومات ا يفمل مللك ج كتك ل
ية خاصة بة الطلب أ هة صا مهاليت تولهيا ا ح  .جل

ية  تو صا هم يف نقل ا:  31ل تفق علهيا اÑول األعضاء و بادرات  تاختاذ  س لم ت يا إىل ت جنولو ك
ية  سن إىل املعلومات ا يل نفاذ  بو  يه ال®س إىل الو تو ية،  نا ب§ان ا نا حم ه ي ك ل لعلل ّ بتس ج م

ندات الرباءات  .سـالواردة يف 

رشوع ية ا ملمزيا  ن

 

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي936 000:  لتاك

يف املوظفني  ي فرنك سورسي640 000:  لتاك

رشوع  2010يناير  ملÞرخي بداية ا

رشوعمد هرا30 ملة ا  ً  ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية ية العا ية ا ية، وقطاع ا يا، وقطاع القضا العا نولو تاكر وا ملقطاع ] ت ب مل تحب لل ن ج  .لتك

بو   .18 و14 و1يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  ية، مبا فهي مق نا ب§ان ا رشوع إىل تزويد ا ميريم هذا ا ل ل ناء مل ب§ان األقل منوا، خبدمات  با ا ل
يات  تعلق   �تعلقة لرباءات ف يل ]تفاع ملعلومات ا نعىل طلهبا وساعد عىل  ي مل ن ه تقت بس ت

نظامت  تعاون مع  تطوير  بحث وا تاكر وا ية يف ] شطهتا ا سري أ ية  محمددة  ل ل ل ب حملل ن ي تبغ ّ
ية دوية أخرى لحكو نارص. م نفذ ا يق ت� األهداف،  ية  لعو س تبغ رشوعحتق ية من ا تا مل ا ل  :ل

ية  تعلقة لرباءات  بغياغة تقارير عن واقع الرباءات انطالقا من وفرة مصادر املعلومات ا مل ص
ية الفكرية يف جماالت  تصل هبا من حقوق ا يهنا وما  يا  نولو يل  مللكإجراء  ج يتك بع لحتل

تارة؛ ية  خمنولو ج  تك
ت يديو مدمج أو عىل اإلنرتنت  يل إلكرتوين عىل قرص  للود ندريب عىل ]تفاع فل

بحث يف  ها، يركز بصورة خاصة عىل تقارير ا تغال تعلقة لرباءات وا لملعلومات ا سـ ّمل ل
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تقارير عن واقع الرباءات؛ يا والرباءات عىل غرار ا نولو لا ج  لتك

تفعني وال سـ� موظفي  ية، لفائدة ا شمل حلقات معل ودورات تدر نونظمي مؤمترات،  ي ت ملت ب
يا  نولو جمراكز دمع ا شأن ]تفاع لتك بادل اخلربات وأفضل املامرسات  ية  تاكر  نو] ب ت بغ ب

ثال يف إعداد تقارير  تخصصة  ساب �ارات  تعلقة لرباءات، ومن أجل ا مملعلومات ا م ت كمل
ية بحث واجلامعات ا سات ا حمللعن واقع الرباءات يف مؤ ل  .س

 



CDIP/8/2  
Annex XII 
3 

 

 

رشوع سؤول عن ا ملا يا مل با يخاندرو رواك اك يد أ نا ل مسـ  ل

بة يف لالص�  تقتاجئ املر ن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

 2011ـ2010

يجي األول، الربRمج  هدف ]سرتا تا  :  1ل
ناء عىل نظام الرباءات، مبا يف ذË جوانب املرونة  بادئ واملامرسات القانوية  بوعي أكرب  ن مل

ئة ال نا نة وا يح للقضا الرا تو هم معزز ومزيد من ا نظام، و شـاملوجودة يف ا ل ه ض ل هر فل تظيت 
سائل املربطة لرباءات تعىل ا  .مل

يجي الرابع، الربRمج  هدف ]سرتا تا  : 14ل
ية الفكرية؛ ية من أنظمة ا تأ نة إىل موارد املعلومات ا مللكبل نفاذ  ت مل س ّسـ  حم

ية الفكرية ل§ول  يد مهنا ماكتب ا بو Ñمع حبوث الرباءات  مللكوالهنوض خبدمات الو تسـتف ي
 األعضاء؛

تفاع أفضل مب تصل بذË من نوا يعلومات الرباءات من خالل تطوير واقع الرباءات وما 
تارة  .خمأدوات تغطي موضوعات 

سابع، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  : 18ل
تفاع املعزز ملعلومات  ياسات مع ] يل ا يا جتمع  يد  متزية و نموارد معلومات  سـ حتل لمعل تف م

تاكر ا ية لال ياسات وأدوات  ناع ا بالرباءات  معل سـ  . ملفتوحللص

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

ية،  نظامت غري احلكو ية اÑوية وا نظامت احلكو تعاون مع العديد من ا ميت أوارص ا مأ ملم ل مل ل ق
سة مجموعة براءات  نظمة األغذية والزراعة، ومؤ ية، و نظمة الصحة العا سمبا فهيا  ممل م

بادرة األدوية لألمرا تجددة، و ماألدوية، والواكÓ اÑوية للطاقات ا مل سة ل هم�، واملؤ سض ا مل
نظمة  ئة والصحة، و هد اÑويل للامء وا يا الزراعة، وا نولو ية  ماألفر ي ملع ج تك لبيق  Village"ل

Earth ." تقارير واقع تعاون إىل حتديد العديد من املوضوعات احملددة  لوقد أفىض هذا ا ل
 .الرباءات

هقرية املضاد للفريوسا) Ritonavir" (يرتوRفري"واقع الرباءات Ñواء " 1" بتعاون (لقت ا
سة مجموعة براءات األدوية  ؛)سمع مؤ

هقرية ) Atanazavir" (أRÞزافري"وواقع الرباءات Ñواء " 2" لقاملضاد للفريوسات ا
سة مجموعة براءات األدوية( ستعاون مع مؤ  ؛)ب
يع اللقاح " 3" بحوث اللقاح (تصنو ية  نظمة الصحة العا بادرة  لتعاون مع  مل مب ؛ )IVR(م

يد  ؛) اإلعدادقتقرير 
ناخ " 4" يا تغري ا نولو يف  ثال  ملومقاومة امللوحة  ي جمك تك نظمة الفاو (لتك متعاون مع  ب

يد اإلعداد يا الزراعة؛ املواصفات املطلوبة  نولو ية  سة األفر قواملؤ ج تك ليق  ؛)س
ية " 5" بخ لطاقة ا سـوا تقرير(لشملط بو؛ قدم ا لبادرة الو ُي  ؛)م
ية " 6" بخ لطاقة ا سـوا تقريرمبادرة ال(لشملط بو؛ قدم ا لو  ؛)ُي
تجددة " 7" تخدام الطاقات ا ياه وا ية ا يات  نولو ملو سـ مل حتل ج تعاون مع الواكÓ اÑوية (تك لا ل

يد اإلعداد تقرير  ئة والصحة؛ ا هد اÑويل للامء وا تجددة وا قللطاقات ا ي لملع ب  ؛)لمل
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يات املالمئة " 8" نولو جوا نظمة (لتك تعاون مع  ما لوبة ؛ املواصفات املط"Village Earth"ل
 ؛)قيد اإلعداد

رشية " 9" ناعة ا يص فريوس نقص ا لبو ملت يد (شخ سة مجموعة براءات األدوية؛  قمؤ س
نقاش  )لا

هم� " 10" نقاش(ملواألمراض ا يد ا هم�،  لبادرة األدوية لألمراض ا ق مل  ؛)م
نقاش(واألمراض غري املعدية " 11" يد ا ية؛  لنظمة الصحة العا قمل  ؛)م
تعلقة " 12" يات ا نولو ملوا ج شأن لتك ية اليت تغطهيا املعاهدة اÑوية  با ية ا بملوارد الورا ل ت ن لث

ية لألغذية والزراعة  با ية ا تاملوارد الورا ن نقاش(لث يد ا لالفاو؛   ؛)ق
سمع "13" يات تقوية ا نولو لو ج نقاش(تك يد ا ية؛  لنظمة الصحة العا قمل  ؛)م
تحركة يف األرف " 14" نقاش(ملوالكرايس ا يد ا ية؛  لنظمة الصحة العا قمل  ).م

يعا للروابط  تضمن  شئ موقع خمصص يوفر معلومات عن العمل اجلاري، و جتموقد أ ي ن
سات األخرى ورشهتا اإلنرتنت ية إىل تقارير عن واقع الرباءات أعدهتا املؤ نا سشـ بك : ل

html.about_pl/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.powi.www://http 

بو تعم� يف أبريل  يف 2011يوأرسلت الو ثات اÑامئة ل§ول األعضاء يف  ن إىل ا جبع ل
بو مقرتحات  بت مهنا أن ترسل إىل أمانة الو يدان و ها لعمل اجلاري يف هذا ا يإلبال طل مل غ

سات ا تعاون مع املؤ سملوضوعات أو ا تاال نية يف إعداد تقارير عن واقع الرباءات وإ  .حملل

تعلقة  تغالل املعلومات ا تخدام وا شأن ا ميي إلكرتوين  تعلق بوضع برRمج   �ملوف سـ سـ ب تعلي
بري يف اªال ووقع عقد يف أبريل  خلرباءات، عني  هذا الربRمج2011ُ تقدمي مواد  ل  وبعد . ل

ناقصة دوية، حصلت رشكة  لإجراء   لوضع 2011لعىل عقد يف يويو  " KINEO"م
ية األكرث  ميي اإللكرتوين، أي اقرتاح الوسائل ا تقدمي املواد للربRمج ا ية  مياسرتا ل تعليج لل تعل ت

ية  توفري جتربة  ية  يا شاء الرسومات ا ية، فضال عن تطوير نظام إلدخال املواد وإ ميفعا ل ن ب ن تعلل ل
ية وجذابة رشوع مع رشكة. علتفا بدء ا ملوعقد أول اج®ع  بري يف KINEO ل بو وا خل والو ي
ميي الهنايئ يف موعد أقصاه هناية عام . 2011لاªال يف يويو  سلمي الربRمج ا توقع  لتعلومن ا ت مل

2011. 

تاكر وتقدمي  يا و] نولو رشوع مراكز دمع ا ية للهنوض  ية إ بوعقدت حلقات درا مي جسـ لتك مب قل
تاكر يف أد يا ودمع ] نولو تدريب األويل يف جمال ا با جل  يف نومفرب لتك لفائدة 2010يس أ

سمرب 39 ية، ويف موسكو يف د ب§ان األفر شاراك من ا ي  ل ب§ان 2010يقم ل لفائدة بعض ا
يوية شارك فهيا  سـاألوروية واآل نوس أيريس يف مارس 32ب  شارك 2011ي خشصا، ويف بو

تعاون مع اÑول األعضاء يف.  خشصا150فهيا  ية أخرى  ية إ لونظمت دورة تدر مي قلي ب ُ 
بح دوال أعضاء فهيا لفائدة  متل أن  تصاألربو، فضال عن اÑول اليت  شاراك يف يويو 44حيي ن  م

يا2011 ية الفكرية يف أفر يق، مما عزز دمع األربو لوحدات ا مللك  .ي

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية     سـاألسا

بو تقاد الو رشوع يمكن يف ا سابق أن اخلطر عىل ا تقرير املرحيل ا يجاء يف ا ل فل  للخربة مل
ية إلعداد املواصفات املطلوبة يف تقارير واقع الرباءات، فضال عن ق� طلب  ضيعاملوا

تقارير هذه ا متلني  يدين ا لا ل حملتف ية . ملسـ نظامت اخلار تلف ا تعاون مع  بت ا جوقد أ ملث خم ل
يد للطرفني رشيكة أنه  مفا  :ل
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بة لواقع الرباءات من خال  ) أ( نا تقارير ا بو يف حتديد نطاق ا سـيد للو مل ل ي ل ]ع®د مف
رشيكة؛   نظمة ا ية  لعىل اخلربات املوضو للم  ع

تعلقة  )ب( بو يف جمال املعلومات ا رشيكة يف ]ع®د عىل خربة الو نظمة ا يد  ملو ي لللم مف
شة . لرباءات واحلصول عىل تقارير واقع الرباءات نا سامه  ثال، عادة ما  يل ا قفعىل  ت مل مس ب

تقارير واقع الرباءات، و متل  نطاق ا لا ها حملل برية يف تعزيز  سامهة  تقارير املقدمة  هميمي ا فتق ك م ل
تعلقة لرباءات وفائدهتا مليعة املعلومات ا رشيكة عقب . لطب نظامت ا لوقد قدم عدد من ا مل

تقارير شأن مزيد من ا لذË مقرتحات  شأن تقارير واقع . ب تعاون  بدو أن ا تايل،  بو ل ي فل
مية املعلومات ا تعزيز   Óي� فعا قالرباءات و ل نظامت سـ تخدا�ا بني ا ملتعلقة لرباءات وا سـ مل

ها تغال سني خرباهتم يف ا لو سـ  .لتح

ياRت  نفاذ إىل قواعد ا تدريب عىل ا ية عىل توفري ا ية اإل ترص احللقات اÑرا بوال  ل ل مي لسـ قل تق
بادل اخلربات بني  نصة  ية واملوضوعات املربطة هبا، ولكهنا تكون أيضا  نولو تا لت م ج لتك

تحداث وت ب§ان يف ا سـا يال نولو تاكر وا جقدمي خدمات دمع ] لتك ولطاملا زادت الطلب . ب
تاكر يف أعقاب  يا و] نولو شاء مراكز دمع ا مترار من اÑول األعضاء إل بو]ه®م  جن لتك سـ

ية ية اإل مياحللقات اÑرا  .قلسـ

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
    آ-رها

ية بفضل إماكية تني احلا ناك أي خطر يف فرتة ا نمل يعد  ل  حتديد عدد اكف من لسـنه
بو يف هذا اªال تعاون مع الو تعدة  رشيكة ا نظامت ا يا لل سـ ململ نظامت . ل مليد أن معظم هذه ا ب

هل ]تصال األول يف مما  تظام ]ج®عات يف  يف أو حترض  ستقع يف  ن ن جن بة . ج لنسـو
يكون الوصول إىل ب§ان أخرى، أي حت تحدي الرييس  تني القادمة، فإن ا سـلفرتة ا ئل فزي لسـن

ية نا ب§ان ا سات ا رشااكت أو ]ه®م هبا يف مؤ مالطلب عىل هذه ا ل ل س  .ل

يضة مع رشكة  ميي اإللكرتوين، أدت مفاوضات  مسـتفوخبصوص الربRمج ا  KINEOلتعل
توقع إهناء الربRمج بهناية عام  رشكة ال تزال  يط، ورمغ ذË فا تإىل تأخري  لسـ  .  2011ب

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
    فور

 .ال يشء

ند انهتاء وضع املواصفات املطلوبة الطريق إىل األمام تعاقد إلجراء مزيد من تقارير واقع الرباءات  عا  .ل

هورت  تاكر يف  يا و] نولو شأن مراكز دمع ا ية  نظمي مؤمترات إ توقع  مجومن ا ج بتك ب مي ت لمل قل
ية بهناية  ناطقة لفر ية ا ب§ان األفر يا الوسطى ويف ا سـآ ل ل نسـ  .2011يق

يذم يد ا لتنفوا تأخر ع رشوع  يذ ا رشوع، فإن موعد  بدء يف ا بب تأخر ا يو نف سس ملل ت مل تلكفة . ب للونظرا 
تقارير الفردية، فقد يقدم ما مجموعه   . تقارير فقط10للاملرتفعة 

سلمي الربRمج  ميي ]لكرتوين ولكن ال يزال من املقرر  يذ الربRمج ا يال  توتأخر  لتعلقل تنف
 .2011الاكمل هناية 

ية يف موعدهاومت نظمي املؤمترات اإل مييض إجراءات   .قلت
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رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %.81,6:  2011سـ

رشوع يف نومفرب  تقارير سابقة ملقدم تقرير عن هذا ا ية 2010ُ ية وا ية  نة ا مللك إىل دورة ا من ن لتللج ملع
ثامن من الويقة . (الفكرية ثانظر املرفق ا  ).CDIP/6/2ل
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رشوع يمي اGايت  للما  تقل

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا  بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع  ملتاجئ ا  ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
ات إشار
سري     لا

عن واقع الرباءات  سـتة تقارير
نة  لسـتاحة  نة 2010م  2011سـ و

بات مواصفاهتا؛     مبتطلجبودة تفي 

شاء موقع جديد؛" 1"  نإ

نرش أربعة تقارير عن واقع الرباءات " 2"
 عىل املوقع اإللكرتوين؛

يا عن واقع 30إÞحة " 3" ج تقريرا خار
 .الرباءات عىل املوقع اإللكرتوين

تقارير عن واقع الرباءات  ***
متاحة يف موقع ركن الرباءات 

)PATENTSCOPE® (
    .عىل اإلنرتنت

عدد مزتايد من الزرات إىل 
صفحات ركن الرباءات 

Patentscope ® توي حتاليت 
تقارير عىل اإلنرتنت     .لعىل ت� ا

يا ياRت حا توافر  لال  ب يتقدم قربا . ت سـ
بو  يياRت وإحصاءات من فريق الو ب

 .لكرتوينÑمع املوقع اإل

 

غري 
 متوافر

تعلمي اإللكرتوين  يل ا لإمتام د ل
    .وتقدميه

يديو  يل عىل قرص  Ñفإصدار ا ل
نمدمج وتوزيعه ورشه عىل موقع 

 Patentscope®ركن الرباءات 
رشوع18بعد  هرا من بداية ا مل   .ش

ياغة  بري يف اªال وهو بصدد  صعني ا خل ّ
ناقصة  رشكة بعد  تريت ا ماملواد؛ وا لخ

تقدمي لدوية لوضع اس ية ونظام  لرتا تيج
 .2011املواد بهناية 

*** 

نظمي املؤمترات  ت]نهتاء من 
ية     .قلمياإل

تطالعات عن ]رياح ومدى  تا سـ
حتقيق األهداف، توزع عىل 

ها يف هناية  تكام شاركني ال لا سـ مل
 .املؤمتر

يمي ومجعت بعد لك  لتقئت اسـ®رات ا مل
توسط ]رياح درجة . مؤمتر توجتاوز  م

بري عدد وارت". حسن" شلك  كفع  ب
يا  نولو شاء مراكز دمع ا جبات إ لتك ن طل

تاكر عقب هذه املؤمترات  . بو]

*** 
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام إشارات     بياRت األداء
سري     لا

رشاكت  لهم أمعق Ñى ا ف
ياسات يف  لسـوواضعي ا

تو ية  نا ب§ان ا للا ل ات مل
يا  نولو ية يف  جالر تك ئيسـ

حمددة وآل-رها يف األعامل 
متع  .ªوا

    

رشاكت وواضعي %30 ل من ا
ية  نا ب§ان ا ياسات يف ا ما ل ل لسـ
تعملوا تقارير جديدة  سـاGين ا
عىل ركن الرباءات يؤكدون أن 

نهتم من  مكّتقارير واقع الرباءات 
نة  ية  نولو معيّحتديد جماالت  ج تك

يا  نولو تغالل ا جهبدف ا لتك سـ
ها من  ية أو تر خيصواÑراية ا لعمل
ناهئا؛ وجتمع ت�  قتاÑاخل أو ا

تطالع عىل  ياRت بواسطة ا سـا لب
ركن الرباءات 

)®Patentscope.( 

توافر      مغري 

فهم أمعق للمعلومات 
 �تعلقة لرباءات، ال سـ ملا

كيف جيرى : عام ييل
بحث؟ وملاذا؟ وأين؟     لا

يان  بتاح ا تي عىل قرص (سـس
عن فوائد ) نتمدمج وعىل اإلنرت

تخدمني  يل موجه إىل ا Ñسـا ملل
هم للمعلومات  هميمي مدى  فتق ل

تعلقة لرباءات  .ملا

ياRت يف الوقت  توافر أي  بال  ت
يد  يمي  ياRت ا قالراهن، ولكن ا تق لب سـت
ية  مللكاإلعداد وسرتسل إىل ماكتب ا

يا  نولو جالفكرية ومراكز دمع ا لتك
ها عىل زئهنا توز تاكر  يعو] ل  .ب

تواف  رمغري 

تخدام املعلومات  سـا
تعلقة لرباءات  ملا

ية أكرب ها بفعا تغال لوا     .لسـ

ميي  تابعة املؤمتر اإل تطالع  قلا مل سـ
هر من عقده يوزع عىل 6بعد  ش أ

يه ليك يصفوا أي  شاركني  فا مل
تطورات تطرأ عىل املعارف 

بحث واخلدمات  لوممارسات ا
    .العامة

ياRت يف الوقت  توافر أي  بال  ت
ي يد سـتبالراهن، ولكن ا يمي  قاRت ا لتق

ية  مللكاإلعداد وسرتسل إىل ماكتب ا
يا  نولو جالفكرية ومراكز دمع ا لتك

ها عىل زئهنا توز تاكر  يعو] ل  .ب

توافر  مغري 

 

رش[ ثالث  عييل ذË املرفق ا ]ل
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رشوع  ململخص ا

رشوع DA_33_38_41_01 ملرمز ا

نوان ية د لعا تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن شطة لي يمي لوقع أ ية الرصد وا نمع  لتقمعل
ية بو عىل ا منالو  .لتي

ية ية جدول أعامل ا منتو  لتص

 

ية  تو صا تقدير :  33ل نوية األساس،  يمي Rجعة،  ية مراجعة و تطوير آ بو  بة الو لمطا سـ ل ب ي تقل
ية ووضع  ساعدة ا شطة املربطة  ية ومهنا األ شطهتا املوة  يع أ نجدوى  مل ت ن من ن لتقمج للت

بااملؤرشات وامل نا  Ëيث اكن ذ هذا الغرض،  يس اخلاصة  سـقا م ح ل  .  ي

ية  تو صا بو عىل   :38ل شطة الو ية لوقع أ يمي موضو يات  بو عىل إجراء  يتعزيز قدرة الو ن ع معل تقي
ية  .لتمنا

ية  تو صا ية  :41ل تعاون وا ية يف جمال ا ساعدة ا تقدمي ا ية  بو احلا شطة الو منجرد أ ل ن مل ل ل ي لتن  .لتق

رشوع ية ا ملمزيا  ن

 

يف خال  ي فرنك سورسي647 000:  ف املوظفنيلتاك

يف املوظفني  ي فرناك سورس114 330:  لتاك

رشوع  2010يناير  ملÞرخي بداية ا

رشوع هر24 ملمدة ا  اش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

تدبري  ،لقطاع اإلدارة وا
ية  ،لتمنوقطاع ا

يق اÑاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قو ل   ،شع
تصادية واإلحصاءات بة اÑراسات ] قو  . شع

بو  .مجيع الربامج:  يالص� بربامج الو
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رشوع تضب  للموصف   مق

ية دمع رصد " 1" سق  تدام و تاجئ  شاء إطار قامئ عىل ا بغتصممي وتطوير وإ ت سـ ن من م ل
ية بو عىل ا شطة الو يمي وقع أ منو ي لتن بو . تق يا مع إطار الو يكون اإلطار  يو شـ ممتسـ

نهلإلدارة القامئ تجزأ  تاجئ وجزءا ال  مة عىل ا ي شاور الويق مع أحصاب . لن يصمم  ثو ت لسـ �
شأن  ساءÓ األمانة  شأن املعلومات وضامن  باهتم  ته  تجا باملصاحل لضامن ا م ب تطل ب ملسـ

ية يذ جدول أعامل ا ية و ها عىل ا ية وو تص�  شطة ا مناأل من من مل تن ت لت ل نفل ساعد . تقع سيو
ي شاوري أيضا عىل إرشاك  سار ا مجا ت ع أحصاب املصاحل يف هذا اإلطار وضامن لمل

رشوع فور إمتامه مترارية ا ملا بو من األدوات . سـ ياجات الو ناول هذا اإلطار ا يو ت حي ت سـ
سني إدارة املوارد، وال شطة  لتحاإلدارية الالزمة  تصل بوقع أ نسـ� أن هذه املوارد  ت

تاجئ إ يق  ية  ية  تخدا�ا بكفاءة وفعا ية، وا بو عىل ا نالو بغ ل سـ من حتقي ية ملموسة لت ئمنا
ية  .بوإجيا

ية؛" 2" بو عىل ا شطة الو يمي املوضوعي لوقع أ سعي إىل تعزيز كفاءات ا منوا ي ن لتل  لتق

تعاون " 3" ية يف جمال ا ساعدة ا بو اجلارية  شطة الو تعراض أل لوإجراء ا ن للم ي ن لتقسـ
بل ساعدة عىل إقامة بعض األسس للعمل يف ا ية ا ية  ملسـتقألغراض ا مل بغ  .لتمن
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سؤول عن  رشوعملا يدة ماية شرن ملا  لسـا

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

 2011ـ2010

تاسع، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :22ل
بو يد الو ساءÓ عىل  تق لإلدارة وممارسات األداء وا يالهنوض بربRمج  صع مل  .مسـ

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت

 

نرص  رشوع1لعا  : مل من ا

س�  سلنظمت  ثاين من عام ُ نصف ا تاجئ يف ا شأن اإلدارة القامئة عىل ا لمن حلقات العمل  ل ن لب
توى املعين 2010 يع ا توجهيات اليت قد�ا فريق اخلرباء الر بار ا سـ أخذت بعني ] ل ملت فع

بري  تعراض اGي أجراه  رشوع و] ند بداية ا شئ  تاجئ اGي أ خإلدارة القامئة عىل ا سـ ع ن ملن ُ ل
ي تاجئ مللكخار� يف جمال ا ية عىل إطار  شأن تعممي جدول أعامل ا ية  نة الفكرية وا من ب تمن لت ل

نظمة  ية للفرتة (ملا توسط والربRمج واملزيا ية لألجل ا ناخلطة ]سرتا مل كام ) 2011ـ2010تيج
سادس من الويقة  ثهو وارد يف املرفق ا واكن هدف حلقات العمل تعزيز . CDIP/6/2ل
رشفني عىل الربامج ومديرهي يط القامئ /مملقدرات ا بو يف جمال ا تخطبار املوظفني داخل الو ي لك

ها يف جماالت  بو و شطة الو تاجئ من أجل وضع األساس إلطار أقوى لرصد أ تقيميعىل ا ي ن لن
ية تعاون ألغراض ا منمهنا ا وركزت حلقات العمل، عىل وجه اخلصوص، عىل وضع أطر . لتل

تني  تاجئ لفرتة ا لسـنا ية2013ـ2012لن نرص ا من وتعممي  رشوعات جدول لتع  Ëم، مبا يف ذ
بو يع برامج الو ياته عىل  ية وتو يأعامل ا مج ص  . لتمن

بارشة إىل  ها تقاريرها  نظمة وبرا يع قطاعات ا سع حلقات معل وتقدم  مونظم ما مجموعه  جم مل مج ت ُ
شاركني . املدير العام با من ا ملوتلقت حلقات العمل هذه تر يان (حي سـتبووردت ردود عرب ا

 ). العملتقيمي ملا بعد حلقة

توح  تاجئ، تواصل احلوار ا شأن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ملفوعقب حلقات العمل  ن لب
يع مراحل إعداد الربRمج  رشفني عىل الربامج يف  تدريب مع ا تعاون الويق وا مجوا ل ث ملل

ية للفرتة  ناء حلقات 2013ـ2012نواملزيا تاجئ املوضوعة أ ث، مع الرتكزي عىل صقل أطر ا لن
ية يف ويقة الربRمج العمل وإدرا رشوعات جدول أعامل ا  Ëية، مبا يف ذ نرص ا ثج  من من تع لت مل

ية  رشوعات (نواملزيا بق عىل ا ية ا ية وضع املزيا تعراض  ملوت®ىش هذه األخرية مع ا ملط ن معل سـ
ية،  يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية  ية وا ية  نة ا مناليت اقرتحهتا ا ص من ن تللج لت نفل لتمللك ملع

نة . A748/Rev 5ثالويقة  بو  يات الو سـاليت وافقت علهيا  ي  ).  2010مجع

تني  تاجئ لفرتة ا يس ا تحضريي إىل تعزيز أطر ومقا نوأدى هذا العمل ا لسـي ن ، 2013ـ2012لل
شطهتا يف جمال  بو، مبا يف ذË أ شطة الو يمي أ نومن مثة توفري أساس قوي لرصد و ي ن تق

ية تعاون ألغراض ا منا رشوعات ُوإلضافة إىل ذË، معم . لتل  Ëية، مبا يف ذ منرص ا من لتع
سعة ية ا يع األهداف ]سرتا ياته عىل  ية وتو تجدول أعامل ا يج مج ص لمن ت  . لت

نرص  رشوع2لعا  :مل من ا

تعاون  بو يف جمال ا شطة الو تقل أل تعراض اخلار� ا ية ] رشوع  لرس ا ي ن سـ سـ ملمعل مل ّي
ية ية إلجرا. لتمنألغراض ا بات اإلدارية واللو تومشل ذË الرت سي تعراض، مبا يف جت سـء ]
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يان اGي أعده اخلرباء  تة ب§ان، وتوزيع ] تعلق لزرات القطرية  تبذË ما  سـ سـي ل
شاري  .ن عىل اÑول األعضاءوست]

سطس  تعراض وقدم إىل األمانة يف أ شاريون تقرير ] غوأعد اخلرباء ] سـ ُت نورش . 2011س
بو : يعىل موقع الو

182842=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http 

ية الفكرية ية وا ية  نة ا نة  ثا ناقش يف اÑورة ا مللكو م مني ن للج ل لتس  .ملع

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية تني  سـاألسا تاجئ فرتة ا يس معززة  نأطر ومقا لسـي ، مبا يف ذË خطوط األساس 2013ـ2012لن

تعاون  بو يف جماالت مهنا ا شطة الو يمي أ لواألهداف، مبا يوفر أساسا قو لرصد و ي ن تق
ية تني . لتمنألغراض ا يس املعززة أساسا أقوى يف فرتة ا توفر أيضا هذه األطر واملقا نو لسـي سـ

نظمة إىل اÑول األعضاء وأحصاب املصلح2013ـ2012 ة اآلخرين عن مل لإلبالغ عن أداء ا
ساءÓ(طريق تقارير أداء الربRمج   ). ملا

يد هذه  توقعة عرب تو تاجئ ا نظمة والصالت بني الربامج وا حوتركزي معزز عىل معل ا مل ن لمل
نظمة  توى ا تاجئ عىل  ملا سـ من ية للفرتة (ل  ).2013ـ2012نالربRمج واملزيا

ية  رشوعات جدول أعامل ا  Ëية، مبا يف ذ نرص ا منومعم  من تع لت مل يع ُ ياته عىل  مجوتو ص
سعة ية ا تاألهداف ]سرتا ليج بة . ت تاجئ املر ية يف ا سط ا بني ذË من  تقو نت من لق لت  تنطوي(ي

يجة من أصل 40 ية60نت  نرص ا نظمة عىل  بة  تاجئ املر يجة من ا من  ع للم ن لتن تق  ).    لت

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

رشوع وا ملخففت آ-ر ا�اطر احملددة يف ويقة ا ملث تعزيز إطارُ يط وتعممي  بتص�  بو  تخطالو للي
ية  ناء إعداد الربRمج واملزيا تدريب أ شاريك ومشويل ف� خيص ا ية عرب اختاذ هنج  نا ث ل ت لتمن

 .2013ـ2012للفرتة 

يمي  يذه، أي من أجل وضع أطر ا بقي من  رشوع يف هذا الهنج يف اجلزء ا مييض ا تقو لنف ت ملتمل سـ
 .القطري
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تيض دعام تقسائل  ما اه®/ م
 فور

 ال يشء

يمي القطري الطريق إىل األمام رشوع اGي ال يزال معلقا بوضع أطر ا نرص ا لتقيربط  مل ع بادرات . ت ملويف ضوء ا
ية الفكرية ووضع  ية  يات و ياغة اسرتا شأن وضع إطار  بو  للملكاجلارية يف الو ن يج لص ب طي ت

ية، فإن هذا ا2013-2012اخلطط القطرية للفرتة  يادة قطاع ا مل  لتمن يعمل بق سـرشوع 
تآزر وتفادي  ية إىل ضامن حد أقىص من أوجه ا بادرات الرا لشلك ويق مع لك ا مل ث مب

ية  . ج]زدوا

يذ يد ا لتنفموا  ع
رشوع  نرص األخري من هذا ا يذ ا هد  توقع أن  سائل العالقة أعاله، من ا ملنظرا إىل ا ت لعي مل نفمل ش

نصف األول من  نه يف ا توقع  ]نهتاء  تأخري ومن ا لبعض ا مل  . 2012سـنة مل

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %.67,5:  2011سـ

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا رشوع إىل ا تقرير املرحيل األول عن ا مللكقدم ا من ن للج لتل ملع مل ُ: 

سادس من الويقة  ثـ املرفق ا نعقدة يف نCDIP/6/2ل سادسة ا مل املقدمة إىل اÑورة ا ومفرب ل
2010. 
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 

رشوع ملتاجئ ا  ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
 إشارات

سري  لا

شأن  يدة  ية  تخدام مواد تو بووضع وا جهي جسـ
بل  تاجئ من  قنظام اإلدارة القامئة عىل ا لن

 .ملرشفني عىل الربامجا

 

ية إعداد الربRمج  معلمشلت 
ية للفرتة   2013ـ2012نواملزيا

تعل�ت  لرش مجموعة من ا ن
شأن وضع  ية  تو بادئ ا بوا جهي ل مل

ية  نرص ا تاجئ وتعممي  منأطر ا ع لتن ل
نظمة شطة ا ملعىل أ  .   ن

** 

رشفني عىل  يضة مع ا شاورات  ملعقد  تفسـ م م
ناء إعداد اخلطة ]سرتا تيجية ثالربامج أ

ية للفرتة  توسط والربRمج واملزيا نلألجل ا مل
رشفون عىل . 2013ـ2012 سن ا ملوا سـتح

شاورات  .ملالربامج هذه ا

يضة مع  شاورات  مسـتفعقد  م
رشفني عىل الربامج وتوفري  ملا

ناء إعداد اخلطة  تدريب هلم أ ثا ل
توسط  ية لألجل ا مل]سرتا تيج

ية  تاجئ والربRمج واملزيا نوأطر ا لن
واألخذ . 2013-2012للفرتة 

بزمام األمور ف� خيص األطر 
يد ا ملعىل  هاصع  .لكنظمة 

*** 

تاحني  شورة واإلرشاد ا ملا مل
شأن تصممي  بو  بداخل أمانة الو ي

يات الربRمج وإطار  تيجاسرتا
تص�  تاجئ، السـ� ت� ا ملا لن
ية  منيذ جدول أعامل ا لتت نف ب
بو عىل  شطة الو يووقع أ ن

ية  . لتمنا

ية ب لوتطوير آ نظامويالو  ل 
شطة ا يمي ألغراض أ نلرصد وا لتق

ية  .لتمنا

ب و عىل يوتدريب موظفي الو
تاجئ والرصد  لنتصممي أطر ا

شديد خاصة عىل  يمي، وا لتوا تقل
ية ووقع  لتمنجدول أعامل ا
ية بو عىل ا شطة الو منأ ي  . لتن

ومحالت إلذاكء الوعي بفوائد 
توى  يمي عىل  مسـالرصد وا لتق

ب§ واإلقلمي  .لا

يمي  بو يدمع  يمي للو تقجتريب نظام للرصد وا يتق ل
تضمن  ية، اليت  بو عىل ا شطة الو توقع أ من ي لتن

ية خالل فرتة  يات جدول أعامل ا منيع تو ص لتمج
تني  يذه 2011ـ2010لسـنا تنف واملوافقة عىل 

تداء من فرت تني بلاكمل ا لسـنة ا
 .2013ـ2012

يذ الاكمل  نفيمت الربط بني ا لتس
يذ نظام  يمي و نفنظام الرصد وا تتق ل ل

ية يط للموارد املؤ سـا ستخط  . ل

سخة أوىل من نظام  تعد  نو سـ
تني  يمي يف فرتة ا نالرصد وا سـتق لل

ناء عىل أطر 2013ـ2012 ب 
تاجئ املعززة للفرتة  يس ا لنومقا ي

 .2013ـ2012

** 
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رشوع ملتاجئ ا  ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
 إشارات

سري  لا

بو80% ناصب اإلدارية ي من موظفي الو مل يف ا
ية مدربون عىل اإلدارة القامئة عىل  ئيسـالر

تاجئ  يق ا تاجئ، والرتكزي عىل اإلدارة  نا لن لتحقل
ية  .ئاإلمنا

شأن  سع حلقات معل  بعقد  ت
تاجئ لفائدة  لناإلدارة القامئة عىل ا

رشفني عىل الربامج ومديرهيم،  ملا
نظمة  يع قطاعات ا ملوتقدمي  مج

بارشة  ها تقارير  موبرا إىل املدير جم
 .العام

*** 

تفادة  يع األقالمي 40سـا مع مراعاة (مج ب§ا يف 
ميي توزيع اإل قلبة ا ل شطة إذاكء ) نسـ نمن أ

 .  الوعي وإبداء رضاها عن فائدهتا

توافر بعد غري  .مغري 
 متوافر

بو  تعراض معل الو يا سـ
ية يف جمال نساعدة ا . لتقللم

ية تعاون ألغراض ا منا  .لتل

س تعراض معل  متقدمي ا ية سـ بو ا ناعدة الو لتقي
نة  ية إىل ا تعاون ألغراض ا للجيف جمال ا من لتل
ية الفكرية اليت تصدق  ية وا ية  مللكا من لتن ملع

ياته تقرير وتو تاجات ا صعىل ا ل نت  .سـ

تعراض اخلار�  تكامل ] سـا سـ
نة  تقل وتقدميه إىل ا للجا ملسـ

ية الفكرية يف  ية وا ية  مللكا من لتن ملع
نة ثا مدورهتا ا  . ل

*** 

 

رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا ) أهداف(حتقمؤرشات جناح 
رشوع   ملا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا
يات جدول أعامل ا تو منإدراج واحض  ص ية يف لتل
توسط  ية لألجل ا ملاخلطة ]سرتا تيج

ية للفرتة   .2013ـ2012نوالربRمج واملزيا

يات جدول أعامل  صإدراج تو
ية  ية يف اخلطة ]سرتا يجا تمن لت

توسط والربRمج  مللألجل ا
ية للفرتة   .2013ـ2012نواملزيا

يات  *** ية، وال سـ� تو صتعممي ا لتمن
ية،  لتمنجدول أعامل ا

شلك اكمل يف  يدها  بو جتسـ
يط إلطار اإلدارة  لتخطو-ئق ا

تاجئ  يط (لنالقامئة عىل ا لتخطا
Rيجي ووضع الرب مج ت]سرتا

ية واحلصول عىل ) نواملزيا
يذ  تنفمعلومات اكم� حول 
ية  بو جلدول أعامل ا منالو لتي

نظمة  شطة ا يمي دمع أثر أ ملو ن تق

ية يف  لتمنهور اكمل وجيل جلدول أعامل ا ظ
بو و يذ برامج الو يتصممي و شطهتا تنف الربRمج (نأ

ية للفرتة   ).2013ـ2012نواملزيا

بادئ جدول أعامل  متعممي 
ياته،  ية، كام هو وارد يف تو صا لتمن

ية  بادئ ]سرتا يجعىل ا تمل
ها يف الربRمج  سعة  مجيعا تل

ية للفرتة   .2013ـ2012نواملزيا

*** 
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا ) أهداف(حتقمؤرشات جناح 
رشوع   ملا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا
ية يف إطار  رشوعات جدول أعامل ا لتمندمج  م

ميي لإلدارة الق بو ا لتنظالو تاجئ ويف ي لنامئة عىل ا
توى القطري ية عىل ا ساعدة اإلمنا سـأطر ا ئ .  ململ

رشوعات  مإقامة روابط بني 
تاجئ  ية وا نجدول أعامل ا لمن لت
ية  بة يف الربRمج واملزيا ناملر تق

 .2013ـ2012للفرتة 

يمي القطري لتقمل تعد بعد أطر ا ُ. 

** 

شطة  ياRت األداء املربطة بوقع أ نيع  ت ب جتم
بو عىل  يع الربامج يالو يمي  تظام و ية  مجا ن تقمن لت

يمي  ية ا تقدم احملرز كجزء من  ية  لتقا معل لل ملعن
نوي ألداء الربRمج  .لسـا

تاجئ  يس ا نيح أطر ومقا لت ي ت
 2013ـ2012املعززة للفرتة 

ياRت بطريقة أكرث  لبأساسا مجلع ا
ية عىل  ياRت األداء ا تظاما  بنا ب ملن ل

 Óيذ نظام الرصد (األد تنفانظر 
ي  ).مي أعالهلتقوا

** 

ي�ت  تقيذ  تق�(تنف ية و سـذا ملرشوعات ) مت
يا مع اإلجراءات اليت  ية  شـجدول أعامل ا متمن لت

سم  سم إدارة الربRمج واألداء و قوضعا  ق
ية يق جدول أعامل ا بة  يمي و منا سـ لتشع تن  . لتق

ية جلدول  ي�ت اGا تجتري ا لتق
نة  ية إبالغ ا ية  للجأعامل ا بغ لتمن

ية وا ية  منا لتن مللكية الفكرية ملع
 Ëي حتقق، وذGتقدم ا ل

تاجئ احملددة  نسب مؤرشات ا لح
رشوع مليف ويقة ا  .ث

ي�ت  رشوعات  تخضع ا لتقو مل سـ
ها تكام لتق� بعد ا سـ  .مسـ

** 

بو علام اÑول  يإحاطة تقرير برRمج األداء للو
تقدم احملرز  شأن ا ناسب  لاألعضاء عىل حنو  ب م

يذ تو شأن  تاجئ اليت حتققت  صوا ب تنفن يات ل
بو عىل  شطة الو ية ووقع أ يجدول أعامل ا ن لتمن

ية  .لتمنا

توقع أن تدمع أطر  ملمن ا
تاجئ املعززة للفرتة  يس ا لنومقا ي

ية إبالغ اÑول 2013ـ2012 معل 
نظمة  .ملاألعضاء بأداء ا

** 

يات  ية عن طريق آ ليف ا لتمن
ميه  نظمة و تقيفعاÓ لرصد أداء ا مل

نه  تان (عواإلبالغ  تو يا  33صل
ية41و ). لتمن من جدول أعامل ا

ية الفكرية  ية وا ية  نة ا تالم ا مللكا من ن للج لتسـ ملع
شأن  شامل  تصل ألداء ا بمعلومات  ل ت

شطة املوة حتقق من  ما يذ األ نتقدم يف  تنف
ية، يات جدول أعامل ا ية وتو منحنو ا ص تمن لت ا وم ل

ياهتا الختاذ القرارات تاجئ Ñمع  معلأحرز من   .ن

نة  ية إىل ا للجقدمت تقارير مر حل ُ
ية الفكرية  ية وا ية  مللكا من لتن ملع
يالت  تح لشأن املعلومات وا ل ب
ي�ت  رشوع ا ثقة عن  تقا لب م ملن

ية  . تاGا

** 
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف  ملا ) أهداف(حتقمؤرشات جناح 
رشوع   ملا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا
تاجئ  بو عىل ا شطة الو يمي أ نتركزي رصد و ي لن تق

ياRت األ ناد إىل  بال داء اليت مجعت عىل تس
ميي والعاملي توى القطري واإل قلا  . ملسـ

توافر بعد   مغري 
 )2013ـ2012يقمي يف الفرتة (

غري 
 متوافر

بو معلومات  شطة الو يمي أ ييح رصد و ن تقي ت
ية تاجئ ا بو يف  سامهة الو هار  ية إل مناك ن ي لتم ظ  .ف

توافر بعد   مغري 
 )2013ـ2012يقمي يف الفرتة (

غري 
 متوافر

بو مبا معلية رص شطة الو يدة أل يمي  يد و ن ج تق
يدة الختاذ القرارات مفيح معلومات   . يت

توافر بعد   مغري 
 )2013ـ2012يقمي يف الفرتة (

غري 
 متوافر

وض لقدرات داخل أمانة الهن
يمي  بو من أجل رصد و تقالو ي
تاجئ اليت حتققت  نيني  للفعل
بو وأحصاب  تفادة الو يوا سـ

تج  تناملصلحة ملعلومات اليت 
 .عن ذÑ Ëمع اختاذ القرارات

ية ( تو صا  من جدول أعامل 33ل
ية  )لتمنا

 
تج عن الرصد  يف املعلومات اليت  تنتو ظ
تخلصة،  يمي، مبا يف ذË العرب ا ملسـوا لتق

رشوعات القامئة  شطة وا يذ األ مليف  ت نتك نفي ل
تىض احلال، و مقسب  شطة ح نتصممي أ ل

رشوعات جديدة  .مو

توافر بعد   مغري 
 )2013ـ2012يقمي يف الفرتة (

غري 
 متوافر

توى القطري يف  ية عىل ا يمي  سـأطر  ملمن للت  6تق
شاركة ب§ان ردية جاهزة  يذها  يمي  مبو نف تتق

ها ب§ان أ نفسا  .ل

توافر بعد   مغري 
 )2013ـ2012يقمي يف الفرتة (

غري 
 متوافر

يمي املوضوعي،  للتقوضع إطار 
شطة  تظم، لوقع أ نعىل حنو  من

ية بو عىل ا منالو  . لتي

ية ( تو صا من جدول أعامل  38ل
ية  ).لتمنا

 

تظمة  ي�ت  تقلني  نإجراء خرباء  مسـ تق م
بو يسامهة الو ية الفكرية يف اآل-ر /مل مللكا

ميي  توى الوطين واإل ية عىل ا قلاإلمنا سـ ملئ
 .والعاملي

توافر بعد   مغري 
 )2013ـ2012يقمي يف الفرتة (

غري 
 متوافر

 

رش[ ]عييل ذË املرفق الرابع 
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رشوع  DA_4_10_01    ملرمز ا

نوان ب§ان األقل منوا    لعا ية وا نا ب§ان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ل ل من  ململلك

ية ية جدول أعامل ا منتو     لتص

    

ية تو صا رشاكت الصغرية وا:  4 ل ياجات ا شلك خاص عىل ا يد  تأ لا تح ب ك ملتوسطة ل
ساعدة اÑول  ية، و ثقا ناعات ا بحث العلمي وا سات اليت تعمل يف جمال ا مواملؤ ل لص ل فس

ية  بة يف جمال ا نا ية ا يات الو مللكاألعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع ]سرتا سـ مل ن طيج ت
 .الفكرية

ية تو صا ية :  10 ل ية الو سني القدرات املؤ نساعدة اÑول األعضاء عىل تطوير و سـ حت طم س
سات للملكية الفكر ية وغريها من املرافق جلعل مؤ ية ا سية من خالل زدة تطوير ا ت تحب لل ن

ية  يع عىل إقامة توازن عادل بني حامية ا ية وا ية أكرث فعا ية الفكرية الو مللكا شجمللك ل تن لط
شمل أيض. الفكرية واملصلحة العامة بغي أن  تو نظامت دون اني ية ا ساعدة ا مل هذه ا ن لتقمل
ية اليت ية واإل مياإل قلمي ية الفكريةقل ناول ا مللك   .تت

رشوع ية ا ملمزيا     ن

    

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي660 000 : لتاك

يف املوظفني  ي فرنك سورسي225 000 : لتاك

رشوع  2010ليويو     ملÞرخي بداية ا

رشوع هر36    ملمدة ا  اش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا     ملعن

ية؛  لتمنقطاع ا

تجارية والرسوم؛وقطاع العالم  لات ا

بو   .30 و9 و8 و4 و2يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  توسطة، وال    مق رشاكت الصغرية وا رشوع أساسا إىل دمع ا مليريم ا ل ناجتة عن  مل لسـ� ت� ا
ياغة  ب§ان األقل منوا، يف  ية وا نا ب§ان ا تجني يف ا ية من املزارعني وا صجتمعات  ل ل ل ن محمل مل

يات تكفل  يذ ت� تيجاسرتا تجات مث  ند توسـمي ا ية الفكرية   �تفاعا سل نفا تمللك ن ع ملن
يات ية وتعزيز . تيج]سرتا متعات ا ية ا رشوع عىل الهنوض  ساعد ا حمللوهكذا  من ªي بت مل س

ية  سات، لرتكزي عىل الرتوجي  ية واملؤ متعات ا توى ا للملكالكفاءات عىل  س حملل ªسـ م
ية  الفكرية، وال ياRت اجلغرا فسـ� ا يجي هبالب تجارية، و]تفاع ]سرتا توالعالمات ا ن  .  ل

نة  ثة  ثا هورية كور يف اÑورة ا رشوع إىل اقرتاح تقدمت به  ند ا للجو ل ل مجس ملت ثالويقة (ي
CDIP/3/7 (ورة الرابعةÑناء ا ولك مقومات  .ثوحظي ملوافقة عىل املرح� األوىل أ

رشوع هذه وإن  شموÓ يف ويقة ا مل]قرتاح األصيل  ث يق لرصد م ية أ متدت  ضا نب ع
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بة ما تاجئ مر تقتحقق من  ن  .ي

سوق، قلام يكون  تج يف ا توسـمي من أقوى األدوات القادرة عىل تعزيز موقع ا لومع أن ا ن ملل
ية نا ب§ان ا تجون يف ا ماملزارعون وا ل ل ب§ان األقل منوا  وال-  ملن قادرين عىل توسـمي  -لسـ� ا

ناسب حبقو. منتجاهتم ملوبإماكن ]تفاع ا ية ن ياRت اجلغرا ية الفكرية، وال سـ� ا فق ا لبمللك
تجات وزدة عائد الصادرات  مية ت� ا ساعد عىل زدة  تجارية، أن  نوالعالمات ا ي ملل ق

يدية مقرتنة بإجراءات . واحلد من الفقر تاج ا يب اإل تيس أسا  ،Ëتقلواألمه من ذ ن لل تك
ية  ية أ متعات ا تدعة والزتام من جانب ا مهجديدة  حملل ªب توت جديدة م مسـحامسة يف إقامة 

ية تصادية وا ية و] ئية ]ج® يق ع لبمن ية لالتفاع . للت نومن املعزتم تطوير الكفاءات املؤ سسـ
رشوع ياق ا بة يف  نا يالت ا ية وا بىن ا ية الفكرية وا ملالفعال  سـس سـ مل ه ت لتل تحل وإذ . مللك

يد احمليل، فإ ية للهنوض ألعامل عىل ا رشوع أداة  لصعيكفل ا معل سد روح جدول مل جينه 
ية ية الو تعاوية يف إطار أولوت ا بو ا شطة الو ية، موا أ نأعامل ا من ن ل ي ن طمن ت لت  .ل
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رشوع سؤول عن ا ملا ساك توزو     مل يدة فرا يا نسسـ  ل

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

    2011ـ2010

يجي األول، الربRمج هدف ]سرتا تا  :2 ل
رشوع ملسامه ا هم أفضل Ñى اÑول ي ث� يف  بة للربRمج ا يجة املر يق ا ف يف  تق ت متحتق ملن ل

ية والقضا القانوية  ياRت اجلغرا متدة محلاية ا ية ا يات احلا تلف ا ناألعضاء  ب ل ملهنج ف� ل ملع
ثل ت� املقارت يذ  تصادية املرتبة عىل  ية و] ثقا ية وا مواإلدارية و]ج® نف ق تف ت ل  .ع

يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :9 ثالث، الربRمجل
بة من الربRمج ية املر تا تاجئ ا رشوع  تقيربط ا ل ل ن لت  :  مل

ية " 1" يق ا تاكر و ية الفكرية كأداة حلفز اإلبداع و] هم أفضل  منتعزيز  لتب حتق للملك ف
ية؛ تصادية و]ج® ع]  ق

شمل وضع" 2" ية معززة  ية  ية الفكرية املوة حنو اخلدمات  توحتديث إدارات ا ت حتب نب  مللك
ية ياRت اجلغرا يذ خطط  فو للبنف  .ت

ثالث، الربRمج يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :30 ل
بة من الربRمج  تاجئ املر يع األهداف وا تقيربط الربRمج  ن جبم  .30لت

رشوع يذ ا ملتقدم      نفت

 

ية  ييت جدول أعامل ا يا مع تو رشوع،  منهيدف ا ص لتشـ مت ية 10 و4مل متعات ا حملل، إىل دمع ا ª
ية  نا ب§ان ا ميف ا ل ناسب ل تخدام  يات ا يذ اسرتا ب§ان األقل منوا يف تصممي و موا سـنف يج تل ت

تجات ملنية الفكرية يف توسـمي ا شمل ما ييل. للملك نظمة  ية  رشوع  تبع ا مهنج مي  : ملت

ياهتا؛  )أ( تارة وإماك تجات ا يمي الوضع الراهن  يارية  نية  � ن مع للممعل  لتق

متعات وا )ب( ناء القدرات لفائدة ا لوحلقات معل  ªب تعزيز معرفهتا ل ية  لسلطات ا حملل
ية؛  تخدا�ا عىل حنو أكرث فعا لية الفكرية وقدرهتا عىل ا سـ  للملك

توسـمي )ج( ية الفكرية وا يات مالمئة يف جمايل ا لوتصممي اسرتا مللكيج  . ت

رشوع عىل  يدة من هذا ا  Rندا ـ ب§ا ند وب± وأو Þ تريت ثالثة ب§ان ـ ملوا تفسـ مخ غ يل
 :أساس معايري حمددة مهنا

ية والعالمات املمزية؛ )أ( ياRت اجلغرا فوجود إطار قانوين محلاية ا  لب

متع احمليل؛ )ب( ية ا يني من أجل  يا ªودمع والزتام  من سـ  تسـ

يني؛  )ج( تجني ا يات جتمع بني املزارعني وا حمللوآ ن  ملل

يدا وإماكيات توسـمي قوية )د( تجات ذات خصائص حمددة  نو جن  .  م

تريت ثالثة  مويف لك ب§، ا ها اجلغرايفخ ها خصائص فريدة مربطة بأ صلتجات  تل وف� ركز . ن
يدوية  يا عىل احلرف ا ند  Þ يار يف ل] لك يل باج واحلرير املطرز (خت Ñيتجات اخلوص وا من
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ية تجات ا نوا لقطن ية )مل تجات الزرا يدوية وا تريت يف ب± احلرف ا ع، فقد ا ن ملل النب (خ
سوجات يدوية معروفة مس  ترص ") كوRموال"منواألRRس و ندا فقد ا ق، وأما يف أو غ

ية  تجات الزرا يار عىل ا ع] ن ملت ية(خ سم والفا يلالقطن وا نسم ب§ان ). ل يار هذه ا لو خت
سب، ولكن أرىس أيضا  رشوع يف إرساء توازن جغرايف  نجح ا ثالثة الرائدة، مل  حفا ي ملل

تارة تجات ا تعلق بأنواع ا  ��توازR ف ن  .    ملي

Þ رشوع جار يف ندا يف مارس ملوا غند وب± وأطلق يف أو ويف لك ب§ من . 2011يل
يدة لإلطار  تج ومعرفة  شاريون من ذوي اخلربة يف ا ب§ان الرائدة، عني خرباء ا جا ن ت ملل س ُ

ية الفكرية  يات مالمئة  ب§ لوضع اسرتا ميي يف ا تصادي وا للملكالقانوين و] يجق تل لتنظ
يمي شامل للوضع احلايل توسـمي عىل أساس  تقوا ياهتال تجات وإماك ن  ند وب±، . للمن Þ يلويف

ية ياغة ]سرتا ية  تقدمة يف  شاريون إىل مرح�  يجوصل اخلرباء ] ص معل تت م وبعد أن . س
نظمي  يا عىل  تارة، يعكفون حا تجات ا تج من ا يارية للك  تمكلوا دراسات  تا ل � ن ن مع ملسـ م

ية متعات ا ناء قدرات ا حمللحلقات معل  ªب ندا، أعدت . ل بويف أو بو غ ية للو شا يثة ا تك فع سـ
ية  متلني يف  رشاكء ا ثة الحقة عىل حتديد ا رشوع وساعدت  يذ ا ية  معلاألر بع حملض ل مل نفت ل

توسـمي ية ا ية و لياغة ]سرتا معل يج ندا دراسات . تص رشوع يف أو شطة ا شمل أ غو ن ملت س
ية الفكرية واقرتاحات ف� خيص توسـمي  ية  تارة، ووضع اسرتا تجات ا للملكيارية  يج � ن تمع للم

شاورية وناء القدرات لفائدة أحصاب املصلحة تج، فضال عن حلقات معل  بلك  ت  .من

يذ  رشوع، مبا يف ذË خارطة طريق  بار أدوات ا يا ا ندا، جيري حا تنفويف ب± وأو مل لخ ت ل غ
توسـمي  يث ا ياهتا من  تجات وإماك يمي الوضع احلايل  ياري  يان  رشوع وا لا ن ن مع حت تق للمب لسـ مل

Þ رشوعوضعه يف األصل خرباء يف توحد هذه األدوات أكرث عىل طول سري ا ملند، و سـ . يل
ية با تني اإلنلكزيية واإل يحت هذه األدوات  نوأ سـ للغ ت ُ . 
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نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية     سـاألسا

يد ردود الفعل  رشوع،  يمي وقع ا ية و سابق ألوانه حتديد العرب الر تفإذا اكن من ا ملتق سـ ئيل
ي تيس أ رشوع  مهاألوية أن هذا ا يكل ية مل متعات ا بة ا ثريا عىل خما برية ألنه يركز  حمللة  ط ك ªك

ية توى القاعدة ا بعىل  شعسـ  .  لم

تارة  )أ( تجات ا سوجات موال كوR يف ا �ويف ب±، أيدت احلكومة بقوة إدراج  ن ملن م
بار يدية عت متع كوR األصيل ومعارفه ا تعزيز  نة  تقلذË فرصة  ل لي  .جممث

رشوع أ )ب( ندا، حيظى ا ملويف أو بارها إطارا غ ية  سلطات ا تيضا بدمع قوي من ا حملل عل
تقيص احلقائق  سابقة  بو ا ثة الو يات الصادرة عن  تو يذ ا يل  ليا  ل ي بع ص ل ه تنفمعل اليت (لتس

نة  ب§ان األقل منوا2010سـأرسلت  بو اإلمنايئ مع ا ياق تعزيز تعاون الو ل يف  ي واليت ) سـ
تجات ال"دعت إىل  توسـمي  رشوع جترييب  يذ  نوضع و مل م نطقة شامل هنر نفت مقطن يف 

يل ية "من أجل " لنا يجي  تخدام ]سرتا ية يف قطاع القطن عرب ] تا للملكزدة اإل تج سـ ن
ية نا سـالفكرية هبدف تعزيز قدرة القطاع ا فت  ".ل

نوان  )ج( هورة  ية  رشوع يف إطار مح� و ند، دخل ا Þ بعويف ن مشيل قرية واحدة، "طمل
متعات ا" منتج واحد ساعدة ا ªسعى إىل  م يدية ت تجاهتا ا بعض  ية عىل الهنوض  تقللو ن ب لن مط

يا وعرب يا وو ها  ناألكرث رمزية عن طريق الرتوجي  طحمل ية لكام  ل ياRت اجلغرا تخدام ا فا ب لسـ
Ëأمكن ذ . 

رشوع  )د( هذا ا تصادي  ياس األثر ]ج®عي و] يمت  ملوجتدر اإلشارة إىل أنه  ل ق ق س
توسط والطويل وفقا ªموعة من امل رشوع، ملعىل املدى ا توضع يف إطار ا ملؤرشات  سـ

ية نقطة مر يارية  تخدام اÑراسات ا  Ëجعوذ ك ملع  .  سـ

توسـمي  )ه( ية الفكرية وا تخدام ا يف ميكن ا رشوع بإبراز  سمح هذا ا لو سـ ك مللكي مل س
يد احمليل تطوير األعامل عىل ا ية  لصعكأدوات  ل  . معل

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
    آ-رها

رشوع يف ملتجىل حتدي هذا ا توى املؤسيس ي يني عىل ا رشاكء ]سرتا سـ حتديد ا مليج ت ل
نظامت ( ية أو ا نظامت غري احلكو متويل العامة واخلاصة أو ا سات ا ملاحلكومة أو مؤ مل مس ل

ية اÑوية لاحلكو سويق ) م توسـمي وا يات ا يذ الفعيل السرتا تالقادرين عىل دمع ا ل ليج تت نف ل
رشوع تحد. ملاملوضوعة يف إطار ا لويعطى اه®م خاص  رشاكء اGين ُ ليد هؤالء ا

ية  ناء القدرات القادمة ويف رمس اخلطوات ا شطة  ثب يف أ بلشاركون عن  ب ن ك تقي ملسـس
ية ية وا سلطات الو تعاون مع ا ية  يذ ]سرتا حمللية  ن ل ل يج طلعمل ت  .تنف

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
    فور

 ال يشء

 

رشوع يف الفرتة من يويو )أ(    الطريق إىل األمام لسريكز ا سمرب مل ية2011ي إىل د تا شطة ا ل عىل األ ل  : ن

تجني  7. سـهتدف ا ية اليت  تدر س� من الربامج ا نإجراء  ت ي ل ملسل ب
يني وأحصاب  سؤولني احلكو يات املزارعني، إضافة إىل ا مو مل مجع
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يد الوطين،  ية الفكرية عىل ا لصعاملصلحة اآلخرين يف جمال ا مللك
ية الفكري ية  للملكمع الرتكزي عىل القضا ا توسـمي لتقن لة وعىل ا

سويق؛ يارات ا لتو  خ

ي; اكن ذË رضور،  .8 ميي للحامية،  حوإقامة اإلطار ا لتنظ
شأ، وال سـ� حتديد  ية ا ية أو  ياRت جغرا نمن خالل  سم ملب ت ف
تجات وقواعد املامرسة اليت تربط صفات هذه  ملنمواصفات ا

ية؛  تجات بأصوها اجلغرا فا ل  ملن

شأ .9 يات حمددة  بوتصممي اسرتا ية الفكرية تيج مللكن حامية ا
سوق تارة يف ا تجات ا توسـمي لطرح ا لوشأن ا � ن ل  .ملب

ية  )ب( توحد  تارة و ب§ان ا شاريني يف ا متر للخرباء ] يه ا تو تاح ا مهنجو سـ � ل ت ل سس ملسـ ج ي
رشوع عىل حنو أكرب  .ملا

تحضريات لعقد مؤمتر دويل 2012ويف عام  )ج( بدأ ا ل،  رشوع (تس ملكام جاء يف ويقة ا ث
CDIP/5/5 ( يف ميكن نة وإبراز  يوهبا ا ية و رشوع احلا ية ا شة مزا  كنا ع ل مهنج ق ملمكمل مل

ية توسـمي كأداتني ألغراض ا ية الفكرية وا تخدام ا منا ل لتسـ شارك يف هذا املؤمتر . مللك سيو
ية عرب  ية ا متة يف دمع ا نظامت املاحنة ا ية وا نا ب§ان ا تجني من ا حملليات ا من مل ل ل ن لتمجع مله م مل

تجات  .ملنتوسـمي ا

رشوع يف أبريل  )د( تكامل ا توقع ا ملومن ا سـ  .2013مل

يذ يد ا لتنفموا يذ وفق اجلدول الزمين احملدد    ع لتنفسري ا تفق . ي يا أي تأخري يف اجلدول الزمين ا توقع حا ملال  ل ي
 . عليه

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية بهناية يويو     نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %.20,7: 2011سـ

ية الفكريةهذا هو أول تقر    تقارير سابقة ية وا ية  نة ا مللكير مرحيل يقدم إىل ا من ن لتللج  .  ملع

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 

يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا
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رشوع ملتاجئ ا  17ن
بة( تاجئ املر تقا  )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  ياRت األداءب
إشارات 

سري  لا
اتفاق أوساط 

تجني يني /ملنا حمللاملزارعني ا
ية عىل  سلطات ا نوا ملعل
تجات  نإماكية توسـمي ا ملن

تارة  . �ا

 3منتجان حمددان يف لك ب§ من 
هام الفريدة  ئصب§ان، بفضل خصا

توسـمي ية  ياهتام العا للوإماك ل  . ن

تجات حمددة يف لك ب§  ند (منثالثة  Þيل
نداوب± ية ) غ وأو ها إماكيات عا لتكون  ن ل

للتوسـمي وخصائص فريدة ذات ص� 
ها اجلغرايف احملدد  . صلبأ

**** 

شاوري حول  سار  تبداية  م
يارات واإلجراءات  خلا
توسـمي  ية  ل]سرتا تيج

ية  بادئ تو تجات وفقا  جهيا مل ملن
 مقرتحة

 

ية  بادئ تو جهييف لك ب§،  م
رشاكت  تخد�ا ا لية  سـ لتخط

ت متعات ملالصغرية وا ªوسطة وا
تجني يات ا ية و نا مجع  /ملحملل

تج  ند توسـمي ا ناملزارعني  ملع
ناجتة  تعريف ا لو]تفاع بأداة ا ل ن

شاورات مع  ملنه، وبدء ا ع
 :أحصاب املصلحة

إجراءات وقواعد جاهزة ) أ(
ية الفكرية  مللكلالتفاع حبقوق ا ن

ية والعالمات ( ياRت اجلغرا فا لب
تجارية  وإدارهتا؛ ) لا

جراءات معايري وإو  ) ب(
تصديق عىل جودة  للجاهزة 

بهتا تج ومرا قا  .ملن

تارة  سعة ا متعات ا �يف ا لت ª)3 يف لك 
 ):ب§
شاورات مع  )أ( ملنظمي عدد من ا ت

 أحصاب املصلحة؛

ية  )ب( ية وضع اسرتا بار  يجوا مهنج تت خ
توسـمي؛   لية الفكرية وا  للملك

ووضع إجراءات إلدارة حقوق  )ج(
تصديق عىل ية الفكرية وا لا  جودة مللك

بهتا تج ومرا قا  .  ملن

 

** 

ية  حتتوعي وكفاءات وبىن 
متكني من ]تفاع  نمعززة  لل

ية الفكرية  يجي  مللك]سرتا ت
سويق  يارات ا لتوغريها من  خ

تجات؛ نتوسـمي ا  ملب

نظمي  تج حمدد،  بة للك  ت ن َسـ م لن
سلس� من حلقات العمل 

لتكوين الكفاءات يف توسـمي 
متعا شارك فهيا ا تجات،  ªا ت ت ملن

ية الفكرية  ية وسلطات ا مللكا حملل
ية سلطات ا نوغريها من ا  .ملعل

تكوين  نظمي حلقات معل  يط  لا ت لتخط ل
ية  طنالكفاءات بدمع من اإلدارات الو

ية الفكرية يف يويو  ية  ية ا لوا ن مللكحملل ملع
مترب  سطس و سبوأ  .2011غ

** 

ية "عقد مؤمتر حول  تمندمع 
توسـمي  ية  متعات ا با حملل ª

تجات تجارب لت" ملنا لقامس ا
تخالص العرب  .سـوا

دراسات إفرادية موثقة ومقدمة 
رشوع  مليف املؤمتر وجتارب ا
 منشورة مضن و-ئق املؤمتر 

يط . ثويق اÑراسات اإلفرادية جارت لتخطا
رشوع  مللعقد املؤمتر، وفقا لويقة ا ث

CDIP/5/5 تكامل املرح� ند ا سـ،  ع
ب§ان ية يف ا تجر لا ي  .   بل

غري 
 متوافر

                                                

ية، اجلزء   17 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط



CDIP/8/2  
Annex XIV 
8 

 

 

رشوع) دافأه(هدف  يق هدف  ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام  بياRت األداء
إشارات 

سري  لا
هام يف تطوير األعامل  ساإل
رشاكت  ساعدة ا ية  لا مب حملل

يات  توسطة و مجعالصغرية وا مل
ب§ان  تجني واملزارعني يف ا لا ملن

ب§ان األقل منوا  ية وا نا لا مل
تجاهتا بف ضل منعىل توسـمي 

ية  يجي  مللك]تفاع ]سرتا ت ن
 الفكرية

يمي  بة جاهز  تقنظام رصد ومرا لق
توسـمي  يات ا لوقع اسرتا تيج

تخذة يف هذا  تدابري ا ملامجلاعي وا ل
ية  شأن عىل املوارد ا حمللا ل

سمح مبقارنة  تدامهتا، ونظام  يوا سـ
ية  بل اع®د ]سرتا تاجئ  يجا تن قل
يح  ية  يق آ تصحوبعده، و ل لب بتط

 .أي وقع سليب

ياس األثر ]ج®عي  لقوضع املؤرشات 
رشوع عىل األوساط  تصادي  للمو] ق

تجارية  . لا

يارية  اليت (ملعحددت اÑراسات ا
تمكلت ند وب± األساس ) سـا Þ يليف

يمي أثر  تخدم لرصد و تقاملرجعي اGي  سيسـ
يات  .تيج]سرتا

بة كجزء  يات حمددة للرصد واملرا قوضع آ ل
ية  .  لعملمن ا

** 

ئيع ] تالفات تشج
تجني ية بني ا ن]سرتا مليج  /ت

رشاكت الصغرية  لاملزارعني وا
سات  توسطة واملؤ سوا مل

تجات عرب  توسـمي ا نالعامة  ملل
ية الفكرية مللك]تفاع   ن

بادرات  يق جاهزة و مبىن  تنسـ
تخذة للحفاظ  شرتكة  ية  مجام م ع

تج وسويقه  تعىل جودة ا ملن
يان  لبوتروجيه، ونظام جاهز 

]خنفاض يف الزدة يف الفوائد و
ية  يف بفضل اسرتا تاك يجا ل تل

توسـمي  .لا

وإلضافة إىل . نفس اليشء املذكور أعاله
ية  يات ا تضمن اسرتا  ،Ëمللكذ يجت تس

يات  توسـمي اقرتاحات لوضع آ لالفكرية وا ل
ئات  شاء  بة ورصد اجلودة وإل يملرا هن ق

بة اجلودة  قسؤوÓ ملرا تعاويات (م نثل ا ل م
 ).  و]حتادات وغريها

** 

ية تدري متعات ا ثيل ا حمللب  ªمم
ية  نظامت غري احلكو موا مل

ية، ومهنا  سات الو نواملؤ طس
ية الفكرية، عىل  مللكماكتب ا

يق  تطبالعمل الفعال يف 
يل والفحص  لتسجإجراءات ا

تجارية  ليف جمال العالمات ا
ية ياRت اجلغرا فوا  لب

تدريب يف  يدين من ا لعدد ا ملسـتف
ية  ية وماكتب ا متعات ا مللكا حملل ª

ية حول ال ئات احلكو مفكرية وا لهي
بة للحامية  نا سـاألدوات القانوية ا مل ن

توسـمي؛   لوا

ية الفكرية  - مللكموظفو ماكتب ا
يذ إجراءات  تنفمدربون عىل  �
ية؛  ياRت اجلغرا فيل ا ب لسج  ت

تة إيداعات  - سـوما ال يقل عن 
لتسجيل عالمات جتارية أو 

تارة تجات  ية  خمياRت جغرا ن ملب  .ف

نظمي  يط  تا لتخط  حلقات معل عىل 9ل
تكوين الكفاءات يف  متعات من 9لاألقل  جم 

سمرب  ييويو إىل د  .  2011ل

شاراك يف لك حلقة 40 إىل 30وتدريب  م 
ية (معل  متعات وسلطات ا مللكأعضاء ا ª

ية ) الفكرية لعملعىل اجلوانب ا
ية  ية محلاية حقوق ا مللكو]سرتا تيج

ها تجات وسو ند توسـمي ا يقالفكرية  ت ن  . ملع

** 

رش[  ]عييل ذË املرفق اخلامس 
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رشوع     ململخص ا
رشوع  DA_19_30_31_02 ملرمز ا

نوان ية حمددة  لعا نولو ية املالمئة ªاالت  ية وا تعامل املعلومات ا جتكوين الكفاءات يف ا تك لعلم ن لتقسـ
ية حمددة تحدت إمنا ئحال   ل

ية ية جدول أعامل ا منتو     لتص
 

ية  تو صا ئة ء (19ل نا ):لفا رشوع يف  قا م تصاص ل ية العمل، مضن ا خشات حول  كيف
ب§ان األقل منوا إىل املعرفة  ية وا نا ب§ان ا يل نفاذ ا بو، عىل امليض يف  لالو ل ل ه مي تس

نجزة يف إطار  شطة ا تاكري وتعزيز ت� األ شاط اإلبداعي و] يا للهنوض  نولو ملوا ن ب لن جل تك
بو  يالو

ية  تو صا ئة  (30ل نظام ):جميلفا تعاون مع  بو أن  مبغي للو تن ي ية دوية أخرى ي لت حكو م
بل  ناء عىل طلهبا، حول  ب§ان األقل منوا،  ية، مبا فهيا ا نا ب§ان ا نصح  سـإلسداء ا ب ل ل لل مل

ية ]تفاع هبا، وال سـ� يف  ية الفكرية و تعلقة  ية ا نولو نفاذ إىل املعلومات ا نا مل يفل مللك ج كتك ل
ية خاصة بة الطلب أ هة صا مهاªاالت اليت تولهيا ا ح  .جل

ية  تو صا ئة  (31ل هم يف نقل  ):جميلفا تفق علهيا اÑول األعضاء و بادرات  ساختاذ  تم ت
سن إىل  يل نفاذ  بو  يه ال®س إىل الو تو ية،  نا ب§ان ا يا إىل ا نولو ّا حم ه ي ك ل سل بتل ج م ج تك

ندات الرباءات ية الواردة يف  سـاملعلومات ا  .لعلن

رشوع ية ا ملمزيا  ن
 

يف خالف املوظفني  يفرنك سورسي 390 000 :لتاك

 يفرنك سورسي 280 000 :يف املوظفنيلتاك

رشوع هرا24 ملمدة ا  ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

ية الفكرية  يا وقطاع قضا ا نولو تاكر وا ية وقطاع ] تعاون ألغراض ا مللكقطاع ا ج لتك ب من لتل
ية  ملالعا

بو   18 و14 و9 و1يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  يا املالمئة يف أعد  مق نولو شأن ا هورية كور  رشوع مع مراعاة اقرتاح  جاقرتاح هذا ا تك لمج بمل
توى الوطين CDIP/3/7ثالويقة  سامهة يف تكوين الكفاءات عىل ا سـ، وهو يريم إىل ا ململ

تحدت  تصدي  يا مالمئة  نولو ية املالمئة  ية وا لليف ]تفاع ملعلومات  لل لعلم ن جن كتك تق
ية احملددة ا ب§ان األقل منوائاإلمنا ها ا لليت توا ناول عىل وجه اخلصوص .  املرح� "يتوهو 

ية ثا نا شاف إماكيات CDIP/3/7ثمن اقرتاح كور الوارد يف الويقة " ل ن عن طريق ا سـتك
ية لعمل مع أحصاب املصاحل من  توى املداخل ا يا املالمئة عىل  نولو لعمليذ ا مسـ ج تك لنف ت

ية يف ية وغري احلكو هات احلكو ما م ب§ان األقل منواجل رشوعات . ل ا رشوع  مبوسريبط هذا ا مل ت
رشوع   �ها، وال سـ ية و مأخرى من جدول أعامل ا تمكلسـ سي ياRت "لتمن نفاذ إىل قواعد ا با لل

ها تخصصة ود معا ثالث للويقة " مل ثالوارد يف املرفق ا ، وذË من خالل إقامة CDIP/3/2ل
نفاذ إىل قو تاكر وا يا و] نولو لمراكز Ñمع ا ب ج تعلقة لرباءات لتك ياRت املعلومات ا ملاعد  ب

شورات األحباث يف برRمج  ية و شورات ا نوإىل ا لعلم من نفاذ إىل األحباث من أجل "مل لا
تاكر ية و] با رشوع "لتمن تعلقة "م؛ فضال عن  نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل سـ

تخصصة عن واقع الرباءات يف جمCDIP/4/6ثالوارد يف الويقة " لرباءات  .ماالت 



CDIP/8/2  
Annex XV 
2 

 

سعى أيضا  نفاذ إىل املعرفة، بل  تفي بضامن ا رشوع عىل أال  يوبوجه أخص، حيرص ا ل يك مل
نظامت يف  ية وا متعات ا ناس وا يا املالمئة إىل ا نولو يل ا ملإىل سرب إماكيات تو حملل ل ص ªن ج لتك

ي نفاذ إىل املعلومات ا يق ا ية و تاج إلهيا، بفعا ب§ان األقل منوا اليت  نا ل سـ ل حت لتقل نت ة وضامن ب
بة نا ية ا يا بفضل اÑراية ا نولو ت� ا سـيذ فعال ومعيل  مل لعمل جل تك لنف  .ت

رشوع إىل ما يأيت يعمد ا ت� األهداف،  يقا  ملو سـ ل  :حتق

بات املرس�؛ ب§ان األقل منوا يف جتربة رائدة وعىل أساس ا يار ثالثة ب§ان من ا لطلا ل  خت

نو يث ميكن  ية إحلاحا  تكحتديد أكرث القضا اإلمنا للح ية يف ئ هم بفعا يا املالمئة أن  لولو س تج
ية؛ شـسني األوضاع ا  ملعيحت

بو يف  يف فريق خرباء وطين من أحصاب املصاحل املوجودين الل®س اÑمع من الو يوتأ ل
ية  ية وا تخدام مصادر الرباءات واملصادر ا ية  نإعداد تقارير املعلومات ا لعلم سـ تقن لتق ل

ية األكرث وجا نولو جتحديد املعلومات ا لتك ياجات احملددة؛ ل حتهة ومالءمة عىل أساس ]
سات  نظامت واملؤ ية املالمئة املعلومات الواردة من ا نولو شمل املعلومات ا سو مل جت لتك س

متد عيل هذه  ية و هات العام� يف جماالت ا ية وغريها من ا ياز ا سـتعومراكز ] منت ن لت جل ملع م
 املعلومات؛

تعرض تونظمي برامج  بة امجلاهري  سـ�ا ياتتط يا املالمئة سـأسا نولو يذ ا ج  تك لنف ، وتوحضهت
تقام  يا يف هذا اªالالصالتسـو بو حا نجزها الو شطة اليت  شطة واأل ل بني ت� األ ي ت ن  .ن

بار  ياسات وتدريب املديرين ا تدت ا هور عىل  بة ا لكوسريكز برRمج خما سـمجل ن لط م
ن يذ ا هارات ملن يعكف عىل  توى وعىل برامج تطوير ا توسطي ا تكوا نف لمل ت سـ يا ململ جولو

 املالمئة؛

ية عىل إعداد  نظامت والواكالت اÑوية ا يعكف فريق اخلرباء الوطين مع ا نو ل مل ملعسـ
يا احملددة نولو يذ ا ناسب مع  رشوع  جاقرتاحات  تك نف لت ت شاري . تللم بري ا يوظف  تو سسـ خ

ياته؛ سؤو لساعدة هذا الفريق عىل ]ضطالع  مب  مل

تعاون فريق اخلرباء الوطين مع الواكال بغي أن  يو تع خلربة ني ية اليت  تخصصة ا متت ا ن تمل ملع
نظمة األغذية والزراعة وبرRمج األمم  ية و نظمة الصحة العا ثل  تني،  تجربة الالز موا م م ملم ل

يا املالمئة احملددة  نولو يذ ا يق  يط و تجارة اÑويل عىل  ئة ومركز ا تحدة  جا تك نف لي ت سـ ختط ل ب نمل تلل
رشوع مهنا يف جماالت مهنا الغذاء أو الزرا ئة؛مليف ا  لبيعة أو الصحة أو ا

يذ  متويل  ب§ املعين  نظمي اج®ع للامحنني يف ا بغي لفريق اخلرباء الوطين أن يدرس  نفو تن ل ل ت ي
يا املالمئة نولو جا رشوع. لتك يذ ا يمي الهنايئ  يه إعداد تقرير عن ا تعني  ملو ت نفل لتق عل  .ي
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رشوع سؤول عن ا ملا يد  مل نكورو،لسـا شـيه   كيفل

تاجئ املر تالص�  قبة يف لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

ثالث يجي ا هدف ]سرتا لا ت  9الربRمج : ل
ية معدة  ية و ية الفكرية وخطط إمنا شأن ا ية  يات و ناسرتا ئ ب ن طيج ط متدة/ومللكت  .معأو 

ثالث يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :9الربRمج : ل
سؤولني واحملرتفني يف جمال ا بار ا ية معززة Ñى  مللكقدرة مؤ مل ك تخدام سسـ سـية الفكرية وا

ية ثقا ية وا تصادية و]ج® ية و] نولو ية ا ية الفكرية ألغراض ا فأدوات ا ق ج تك لمللك ع لمن  .لت

ثالث يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :9الربRمج : ل
تعاون يات وبرامج ورشااكت جديدة أو معززة يف جمال ا لآ  .ل

ثالث سابع وا يان ا هدفان ]سرتا لا ل تيج  18الربRمج : ل
يايس و]تفاع الفعال مصادر معلوم يل ا تح يا، متزج بني ا يدة  تلفة و نات  سـ ل ل معل لخم مف

تاكر  ية ألغراض ] ياسات وأدوات  تعلقة لرباءات لفائدة واضعي ا بملعلومات ا معل سـ لمل
توح  .ملفا

ثالث يجي ا هدف ]سرتا لا ت  18الربRمج : ل
ي نولو تاكر وإدارة ا هم معززان Ñى اÑول األعضاء لال جكفاءة و تك لف هاب  .نقلا و

ثالث سابع وا يان ا هدفان ]سرتا لا ل تيج  18الربRمج : ل
نظامت اÑوية والفاعلني  مية بني احلكومات وا ية  يايس أمنت بفضل أسس  لحوار  مل علم سلسـ
يد العاملي مما  تجدة عىل ا ساعة ا ناول قضا ا متع املدين والقطاع اخلاص،  لصعيف ا سـ ل ملي ت ª

ية الفكرية  .مللكخيص ا

يذ  رشوعتنفتقدم   ملا
 

يا بعد املوافقة  بال وزا نغالديش و ب§ان األقل منوا ويه  رشوع يف ثالثة من ا بدشن ا ن ب مل يمل
رشوع  يذه يف ويقة ا مليه وحتديد فرتة  ثت شئ فريقا خرباء ). CDIP/6/Rev(نفعل نوأ

توى القطري رشوع عىل ا يذ ا يق  بال  نغالديش و يان يف  سـو سـ ن ب ملن ن ملط نفت ُوعني خرباء . لتي
يون يف ا ثالثة الرائدة طنو لب§ان ا يا(ل بال وزا بنغالديش و ن مب بري دويل) ي . خفضال عن 

يا  نولو شأهنا تقارير عن واقع ا ياجات يف لك ب§ تعد  ية حتديد جمايل ا جوبدأت  لتك بح ت معل
 .املالمئة

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية  سـاألسا

 ال يشء

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

تلفة توبعت جماالت ا�اطر  رشوعات ا يذ ا ناء  متدة أ رشوع ا �احملددة يف ويقة ا ث ملث ت نفمل ملع
نامجة عن  نجاح يف تاليف ا�اطر ا رشوع، ما أدى إىل ا تعلقة هبذه املرح� من ا لا ل ململ

بري  يني  يد الوطين، و يق املالمئة عىل ا يق الفعال وحتديد ة ا خرضورة ا تع لصع سـ نسـ تن لت ل
يف فريق اخلرباء الوطين ية صوأ. لوتأ سلطات الو شاور الويقان مع ا تعاون وا نبح ا ل ث ت طل ل

يدا جدا يف هذا الصدد يدة  ب§ان ا ثات اÑامئة  مفوأعضاء ا ملسـتف لل  . لبع
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تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

 

 ال يشء

 الطريق إىل األمام
 

يدة؛ .1 ب§ان ا ياجات يف ا سـتفحتديد جمايل ] ملح ل  ت

ئ� حمددة توجه إىل الو .2 تعاونة سـإعداد أ ية ا نظامت غري احلكو ملبو أو الواكالت وا مل مي
ياجات يف اªاالت احملددة؛ ية ] يا املالمئة  نولو بحث عن ا تها  ب حلل لتلل ج تك  مع

يا املالمئة؛ .3 نولو جإعداد تقرير عن واقع ا  لتك

ب§ان  .4 يقدم إىل ا تقرير اGي  يلك ا يهتا و تعني  يح اªاالت اليت  لتو سـ ل ه تغط ي ض
يدة؛  ملسـتفا

رشوع؛ .5 يذ ا يدة  ب§ان ا مليام ا ب نفسـ تف تق  ملل

ية .6 ته الهنا يا املالمئة يف  نولو بو بوضع تقرير واقع ا ئيام الو يغ صي ج تك يه/لق  .علاملوافقة 

يذ يد ا لتنفموا رشوع  ع متدة يف ويقة ا رشوع ا يذ ا يد  يذ وفقا ملوا ملجيري ا مل ت ثت ملعع نف نف  )CDIP/6/Rev(ل

رشوع  يذ ا ملمعدل  تخدام امل نفت ية يف هناية يويو سـمعدل ا لزيا  %15,2: 2011ن

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا مللكهذا أول تقرير يعرض عىل ا من ن لتللج  . ملع
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رشوع يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  للمللمللمللما     للللتقتقتقتق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 
يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   قطعمن/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 
 عنرص حق املؤلف واحلقوق اªاورة

 
رشوع ملتاجئ ا  18 ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(     )لنمؤرشات ا
نظام     بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

شأ يف  فريق اخلرباء الوطين منفريق اخلرباء الوطين 
 يوما من 30لك ب§ يف غضون 

رشوع  ملبداية ا

ئت ثالثة أفرقة خربا ء يف لك ب§ من نشأ
يا  بال وزا نغالديش و ب§ان ويه  با ن ب مل ي

متد رشوع ا هل ا ملعوفقا  مل  مل

غري 
 متوفر

يا  نولو جتقرير عن واقع ا لتك
 املالمئة

تقرير عن واقع  ليعرض ا
يا املالمئة عىل احلكومة  نولو جا لتك

بو  يوالو

توافرة بعد غري  مغري 
 متوافر

يا  نولو يذ ا جخطة معل  تك لنف لت
تار  ة�املالمئة ا

يا مالمئة واحدة أو أكرث  جنولو تك
نفذ وتصاغ خطة معل  تتار  لخت

يا بعد  رشوع  معليذ ا مل نفت  6ل
ته هر من بدا يأ  ش

توافرة بعد غري  مغري 
 متوافر

 
رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 

رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا
ية معززة  يف طنكفاءات و

تخدام  ب§ان األقل منوا ال سـا ل
ند  ية املالمئة  عاحللول ا لتقن
ية  تحدت إمنا تصدي  ئا ل ل

يد الوطين ية عىل ا لصعر  ئيسـ

ية  متعات ا نظامت وا حمللعدد ا ªمل
تخدم  يسـواألفراد ممن 

يا املالمئة حال  نولو جا لتك
ية حمددة ئتحدت إمنا  ل

توافرة بعد غري  مغري 
 متوافر

تعامل  سـهم أفضل ال ف
تعلقة امل ية وا ملعلومات ا لتقن

تاكر  بلرباءات ألغراض ]
وتكوين الكفاءات 

ية  نولو تعامل املعلومات ا جا لتك سـ
ية  لتمناملالمئة ألغراض ا

توافرة بعد غري  مغري 
 متوافر

                                                
ية، اجلزء   18 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا
ية ية الو نولو طنا ج  لتك

ية  تغالل املعلومات ا نا لتقسـ
يق  تعلقة لرباءات  لتحقوا مل
ية  ية املر حلاألهداف اإلمنا ئ

 يةئوالهنا

ياجات عىل أساس  حتمعاجلة ]
ش�ت احملددة  ملا

توافرة بعد غري  مغري 
 متوافر

 
رش[ سادس  عييل ذË املرفق ا  ]ل
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رشوع     ململخص ا
رشوع  DA_35_37_01 ملرمز ا

نوان تصادية لعا ية و] ية ]ج® ية الفكرية وا قا عمللك  لتمن

ية ية جدول أعامل ا منتو     لتص
 

ية  تو صا ئة دال (35ل بو بإجراء دراسات جديدة، بطلبلمطا ):لفا  من اÑول يبة الو
يمي األثر ية  لتقاألعضاء،  نظام ا تفاع ت� اÑول  ثقايف ال تصادي و]ج®عي وا مللك] بق ن ل

 .الفكرية

ية  تو صا ئة دال (37ل ية الفكرية،  ):لفا شأن حامية ا بو أن جتري دراسات  مللكجيوز للو ب ي
تحديد أو يه من اÑول األعضاء،  لبطلب وتو ية الفكرية ج تأثري بني ا مللكجه الص� وا ل

ية  لتمنوا

رشوع ية ا ملمزيا  ن
 

يف خالف املوظفني  يفرنك سورسي 1 341 700 :لتاك

يف املوظفني  يفرنك سورسي 150 000 :لتاك

رشوع  2010ليويو  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا36 ملمدة ا  ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

تصادية واإلحصاءاتشعبة شؤون ] ق ا  ل

ية؛  لتمنقطاع ا

 قطاع العالمات والرسوم؛

ية؛ ية العا ية ا ملقطاع ا ت تحب لل  ن

تاكر يا و] نولو بقطاع ا ج  .لتك

بو  30 و16 و10 و9 و8 و4 و2 و1: يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  رشوع من مجموعة من اÑراسات عن العالقة بني حامية ا مق مللتكون هذا ا مل كية الفكرية ي
ية نا ب§ان ا تصادي يف ا تلفة لألداء ] مواجلوانب ا لق ل هوة . � يق ا شود هو  هدف ا لوا يل تضن مل

ية  ند تصممي نظام  ب§ان  ياسات يف ت� ا ية اليت يعاين مهنا واضعو ا للملكاملعر عف ل لسـ
نظام ند إعامل ا ية و لالفكرية يهنض  ع ومن املقرتح أن تركز اÑراسات عىل ثالثة  .لتمن

يد اÑويل والوطين م تاكر احمليل وتعممي املعرفة عىل ا لصعوضوعات عامة ويه ] ب
تصادية به ] ية الفكرية وعوا نظام ا ية  قواجلوانب املؤ ق مللك ل توىل إعداد اÑراسات  .سسـ سيو

ثون  تصادي وخرباء دويون و بو ] بري الو تب  ثني وشارك فهيا  با حفريق من ا ق خ مك لح ي ي ل
 .حمليون
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سؤول عن رشوعملا يد  مل ا نكلسـا  فياكرسنت 

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

يجي اخلامس، الربRمج  هدف ]سرتا تا  :16ل
يع  ية الفكرية يف  نظام ا شأن ]تفاع  نة  يالت وإحصاءات  مجمعلومات و ب ن ب س مللكحتل ّ حم

 ،أحناء العامل

يجي اخلامس، الربRمج هدف ]سرتا تا  : 16 ل
ية ية الفكرية عىل ا سن لوقع أنظمة ا منهم نظري وعلمي ومعيل  لتحم مللك  ّف

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت
 

ية، وقد أعد فريق  تصادية و بو اه®�م بإجراء دراسة ا نأعرب العديد من أعضاء الو طي ق
يل جديدة يات  ياRت و شاء مجموعات  رشوع اقرتاحات إل بو  حتلالو مهنج ب ن  .للمي

تان  ييل –يقطرتان سـواسـهتلت درا نة –شـ الربازيل و ثات . 2011سـ يف  بعوأÞح إرسال 
شاور مع أحصاب  ياجات، وا يمي ] ياRت و يمي توفر ا تتقص للحقائق إىل لك ب§  ت لب ح تقب لتق

يني شاء . ملعناملصاحل ا ب§ين هبدف إ رشوع يف � ا يذ املرح� األوىل من ا نوجيري  ل مل نفت
ياRت جزية جديدة عن األداء  ئإعداد  تصادب ية الفكرية و] قيف جمال ا  .مللك

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية  سـاألسا

رشوع يمي وقع ا بكر  متال بعد مفن ا تني مل  ملنظرا ألن اÑرا تق مل ومع ذË فإن . تكسـ
بريا  تعلق Ñراسات القطرية أبرزت اه®ما   �ييل ف نظمة يف الربازيل و ك]ج®عات ا ي شـ مل

ضطالع به وعززت كذË احلوار اÑاخيل عن طريقة تأثري لعمل اÑرايس املزمع ]
تصادي ية الفكرية يف األداء ] قا  .مللك

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

ييل إلضافة  رشوع شام�، فإن اÑراسات اليت بدأت يف الربازيل و يعة ا شـملا اكنت  ملب ط
تلز ية اليت دارت مع اÑول األعضاء ا بد شات ا نا سـإىل ا ئ مل ق بريا بني مل يا  يقا دا كمت  خل تنسـ
رشوع يذ ا تلفة، ما أدى إىل تأخر  ية ا ملالواكالت احلكو نفت بار هذا . �م بغي ا  Ëتومع ذ عي ن

ب§ان ويزيد عىل األرحج من وقع  رشوع Ñى ا بين ا يا ألنه يعزز روح  لاألمر إجيا ملب ت
يف من اآل-. اÑراسات بل  باع أية  بدو من الرضوري ا تايل ال  للتخفو سـ ت ي  .رل

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

 ال يشء

 الطريق إىل األمام
تة القادمة( هور ا لسـا  )لش

ية تا ثالث ا ييل ملراحل ا يذ اÑراسات القطرية يف الربازيل و لمير  ل ل شـ تنف  :سـ

تخدم يف– 1املرح�  با  نا  �نظ ية الفكرية  ياRت عن ا نظمي ا سـ  سـ ت ب تت لل م   إعدادمللك
ش: اإلحصاءات نشمل ذË إ ية ي رشاكت يف جمال ا توى ا ياRت عىل  مللكاء قاعدة  ل سـ مب

ية الوجهية Ñى  ية وا تخدم يف إعداد اإلحصاءات، وتعزيز اخلربات ا ملهنجالفكرية  ن لتقسـ تل
ية ية الفكرية الو طنماكتب ا  .مللك

ب§– 2املرح�  ية الفكرية يف ا ل رمس خرائط لالتفاع  يل :مللكن تألف ذË من إجراء  حتل  ي
ب§إحصايئ يفيض ية الفكرية يف ا ل إىل إعداد وصف مفصل لالتفاع   .مللكن

تصاد– 3املرح�  ية الفكرية يف ] ييل عن أثر ا ق إجراء حبث  مللك شمل ذË مجموعة :حتل ي 
ية الفكرية  ية يف جمال ا ياRت اإلحصا ية اليت جتمع قاعدة ا مللكمن اÑراسات ا ئ ب للعمل

تصادية األخرى ياRت ] ق  .لب
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شا يةلتوجيري ا  .فور مع دول أعضاء أخرى عىل إجراء دراسات قطرية إضا

يذ يد ا لتنفموا رشوع ختطى املوعد األصيل  ع يذ ا بل فإن  ملكام اتضح من  نفت بب –ق بس وذË أساسا 
يق تأخر يف ا سـا نوات ال يزال يف . لتنل رشوع ومدته ثالث  سـومع ذË نظرا ألن هذا ا مل

بكر تعديل م بدو من ا يا،  بكرة  ملمرح�  ي بس يذنم  .لتنفوعد ا

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية يف هناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %.29,4: 2011سـ

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا مللكهذا أول تقرير يعرض عىل ا من ن لتللج  .ملع
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رشوع يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  للما للمل للمل للمل     تقتقتقتقل

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 
ياحمقق بري لك  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 
رشوع ملتاجئ ا   19 ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(     )لنمؤرشات ا
نظام     بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

تقارير   دراسات 8 – 6تنفيذ  تقارير وا شاريع ا لإعداد  ل م
ية يف موعدها ومؤرشات . ئالهنا

لردود الواردة من ا: اجلودة يه
يني  . حمللاألقران وأحصاب املصاحل ا

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 متوافر

ية توى  حملحلقات معل  شاركني و سـعدد ا ممل
يمي حلقات العمل  تقاحلضور و

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 متوافر

تصادي بحث ] قندوة عن ا توى  ل شاركني و سـعدد ا ممل
يمي حلقات العمل  تقاحلضور و

ها من  بكر جدا  تقيميا غري  مل
 متوافر 

 
رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 

رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا
 

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

ياسات  سـهم أمعق ألثر  ف
تصاد  ية الفكرية يف ] قا مللك

واختاذ القرارات مبزيد من 
نارة  ست]

مسـتوى مرتفع من احلضور يف 
ية؛ حلقا سـت العمل اÑرا

والرجوع إىل اÑراسات الواردة 
ياسة العامة  لسـيف أوراق ا

ومقاالت الصحافة؛ وعدد حاالت 
بحث  هاد يف أعامل ا ل] ستش

تخدام قواعد  ية؛ وا تا سـا ل ل
يذ  ناء  تحدثة أ ياRت ا تنفا ث سـ ملب ل

رشوع  ملهذا ا

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 متوافر

 

رش[ سابع  عييل ذË املرفق ا ]ل

                                                
ية، اجلزء   19 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوعمل     ملخص ا
رشوع  DA_19_25_26_28_01 ملرمز ا

نوان يا لعا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول: لمللك تحدت ا با مل  ل

ية ية جدول أعامل ا منتو     لتص
 

ية  تو صا ئة ء (19ل تصاص  ):لفا ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  خا يف كم قل
ن ب§ان ا يل نفاذ ا بو، عىل امليض يف  لالو ل ه ب§ان األقل منوا إىل املعرفة تسي ية وا لا م

نجزة يف إطار  شطة ا تاكري وتعزيز ت� األ شاط اإلبداعي و] يا للهنوض  نولو ملوا ن ب لن جل تك
بو  .يالو

ية  تو صا ئة جمي (25ل ية الفكرية  ):لفا بادرات املربطة  ياسات وا شاف ا مللكا ت مل سـ لتك سـ
ب يا ورشها لفائدة ا نولو يع نقل ا لوالرضورية  نشج جل تك تدابري املالمئة لت ية واختاذ ا نا ل§ان ا مل

ية هبا  ها ]تفاقات اÑوية ا هم جوانب املرونة اليت  ب§ان املذكورة من  نمتكني ا ل ت ملعل يح تف ل
با نا سب ما يكون  تفادة مهنا بأكرب قدر،  سـومن ] ح  .مسـ

ية  تو صا ئة جمي (26ل يع  ):لفا تقدمة، عىل  ب§ان ا شجحث اÑول األعضاء وال سـ� ا مل تل ّ
تطوير يف مؤ بحث وا سات ا بحث العلمي Ñهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤ لسات ا ل س ل س

ها ب§ان األقل منوا عىل وجه اخلصوص وبادل املعلومات  ية وا نا ب§ان ا معا تم ل ل  ل

ية  تو صا ئة جمي (28ل تقدمة،  ):لفا ب§ان ا ملتدارس ما ميكن ل§ول األعضاء، وال سـ� ا ل
تدابري امل ياسات وا لاع®ده من ا يا لسـ نولو يل تعزيز نقل ا ية الفكرية يف  جربطة  تك ب لمللك س ت

ية نا ب§ان ا مورشها يف ا ل ل  .ن

رشوع ية ا ملمزيا  ن
 

يف خالف املوظفني  ي فرنك سورسي1 193 000 :لتاك

يف املوظفني  ي فرنك سورسي598 000: لتاك

رشوع  2011يناير  ملÞرخي بداية ا

رشوع هرا27 ملمدة ا  ش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

يا؛ نولو تاكر وا جقطاع ] لتك  ب

ية؛ تحدت العا بة ا ملو ل  شع

تصادية واإلحصاءات شؤون ] بة ا قو ل  .شع

رشوع  يةمو سات الو يا لفائدة املؤ نولو تاكر ونقل ا نية دمع ] س ب طب ج تك  لن

بو   18 و10 و9 و8 و8 و1يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  رشوع  مق ملشمل ا بادرات يس شف ما ميكن اختاذه من  شطة اليت  ممجموعة من األ تك ستسـن
يا  نولو نفاذ إىل ا يا وتعممي ا نولو نقل ا ية الفكرية للهنوض  تعلق  ياسات  جو تك ج تك لمللك لل ب ت سـ

ب§ان األقل منوا ية، مبا فهيا ا نا ب§ان ا ية، وال سـ� لفائدة ا ي� ألغراض ا لو ل ل من مه لت  .تس

رشوع من مخس مراحل تألف ا ملو هدف مهنا اع®د قامئة القرتاحات سي تابعة ا ل  مت
يا نولو تعزيز نقل ا مت�  تدابري ا يات وا تو جوا لتك ل ل ص  .حملل

يةيو تا شطة ا رشوع األ لشمل ا ل ن شاورت" 1 ":مل سة اج®عات  تنظمي  ية مخ  حول نقلقلميية إ
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يا نولو جا تصادية "2" ؛لتك ية مبا يف ذË من دراسات ا تح ق وإعداد بعض اÑراسات ا يل لل
هاما يف معل ود يد اÑويل إ يا عىل ا نولو شأن نقل ا سراسات إفرادية  ج لصعتك منتدى لب

توى يع ا ملسـاخلرباء ر توى للخرباء حول "3" ؛ف يع ا تدى دويل ر نظمي  سـ  ن ملت ف نقل "م
ية الفكرية يا وا نولو مللكا ج شرتكة وناء احللول:لتك تحدت ا ب ا مل ياجات يف " ل يل ] تتح ل حل
يا وتقدمي نولو ججمال نقل ا تدابري لتك يات وا تو شأن قامئة ]قرتاحات وا ل اقرتاحات  ص ل ب

بت اÑول األعضاء يف معايري  يا املذكورة أعاله، عىل  نولو تعزيز نقل ا نة  تا ج تك لملمك ل
توى؛  يع ا تدى الر تصاصات ا سـوا ملن فمل تدى عىل اإلنرتنت عن " 4"خ شاء  نإ نقل "من

ية الفكرية يا وا نولو مللكا ج شرتكة وناء : لتك تحدت ا با مل بو " 5"؛ "احلولل يتضمني برامج الو
نة وتقدم أية  نظر فهيا ا شطة املذكورة أعاله، بعد أن  يجة لأل متدة  يات  للجأية تو ت ن ن تص مع

ية العامة مت� إىل ا ية  مجلعتو  .حمص
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رشوع سؤول عن ا ملا يد  مل توÑلسـا شـيب  بييل  ف

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

ثالث، الربRمج لا يجي ا لهدف ]سرتا  :1ت
ناء عىل نظام الرباءات، مبا يف ذË جوانب  بادئ واملامرسات القانوية  بوعي أكرب  ن مل

ئة اليت  نا نة وا يح للقضا الرا تو هم معزز ومزيد من ا نظام، و شـاملرونة املوجودة يف ا ل ه ض ل فل
سائل املربطة لرباءات تهر عىل ا مل  .تظ

يجي  هدف ]سرتا تا ثالث، الربRمج ل  :8لا
ها يف وضع  شطهتا، مبا فهيا  نظمة وأ ية يف برامج ا بادئ جدول أعامل ا معلتزايد إدماج  نم مل لتمن

 القواعد واملعايري 

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :8ل
شطة ملموسة رشوعات وأ ية عرب  نيذ فعال جلدول أعامل ا ممن لتت  نف

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :9ل
ياسات ب§ اليت ت®ىش مع /لسـا ية الفكرية وخطط معل ا ية  يات الو ل]سرتا ن للملكيج ط ت

ية ية الو ناخلطط واألولوت اإلمنا  .طئ

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :9ل
بة �مة من ية الفكرية وتكوين  يني يف جمال ا خنتعزيز كفاءة ا مللكن ية / أخصائييمله مللكخرباء ا

 .الفكرية

هدف ] ثالث، الربRمج لا يجي ا لسرتا  :18ت
نظامت اÑوية والفاعلني  مية بني احلكومات وا ية  يايس أمنت بفضل أسس  لحوار  مل علم سلسـ
يد العاملي مما  تجدة عىل ا ساعة ا ناول قضا ا متع املدين والقطاع اخلاص،  لصعيف ا سـ ل ملي ت ª

ية الفكرية   مللكخيص ا

ثالث، الربRمج  يجي ا هدف ]سرتا لا ت  :18ل
ياا نولو تاكر وا هم اÑول األعضاء جمال إدارة ونقل ] جلهنوض بقدرة و تك لف  .ب

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت
 

ية تا نارص ا تضمن وصفا مفصال  رشوع  لورقة  ل للع ت تضمن املعلومات : م يب تقدميي 
رشوع، وعرض  يا واألهداف الكربى  نولو توي عىل تعريف نقل ا ية و للماألسا جل تك حي سـ

يات عن األع نظامت يف بشامل لألد بو واألعامل اليت تضطلع هبا سائر ا ملامل القامئة يف الو ي
شارية  يا ووصف ل§راسات العامة واإلفرادية الالزمة والفرق ] نولو ستجمال نقل ا جل تك
يفه يف  رشوع وتاك يد ا رشوع، وجيري إعداد موا لاملقرتحة ووصف مفصل ملراحل ا ملع مل

نذ اع®ده ية  ماملزيا  .ن

نجاح ث� ا لأ وقع والعرب ال/ م
ية  سـاألسا

ية تذكر رشوع ال توجد أية عوائق ر يذ ا بكرة من  سـيف هذه املرح� ا ئيمل مل  .نفت
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يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

 ال يشء

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

 ال يشء 

 الطريق إىل األمام
 

ناد شاورية، وإ ية  سة اج®عات إ سـتكون الطريق إىل األمام من  ت مي مخ قلس  اÑراسات إىل ي
شاري  بري ا تدى عىل اإلنرتنت يعده وحيدثه  يني وتدشني  شاريني خار تخرباء ا ن ست م خس ج

بو يا املعلومات من الو نولو ييف جمال  ج  .تك

يذ يد ا لتنفموا رشوع جاهزة يف  ع تكون ورقة ا رشوع؛ و يذ ا يد  يذ معوما وفقا ملوا ملجيري ا مل ت سـت نفع نف ل
ن2011سبمترب  ثا تعرض عىل اÑورة ا م و ل ية الفكريةسـ ية وا ية  نة ا مللكة ا من ن لتللج  .ملع

رشوع  يذ ا ملمعدل  ية يف هناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %6: 2011سـ

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا مللكهذا أول تقرير يعرض عىل ا من ن لتللج  ملع
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رشوع يمي اGايت  للما  لتق

سري لتاح نظام إشارات ا  مف

توافرغ ** *** **** توافر مري   مغري 
يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 
رشوع ملتاجئ ا  20 ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(     )لنمؤرشات ا
نظام     بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

رشوع ثسودة ويقة جاهزة يف غضون  ملورقة ا م
هر للموافقة عىل  شثالثة أ

رش شاور مع اÑول وعملا لت 
 األعضاء

مترب  رشوع يف  ياغة ورقة ا تكامل  سبا مل ص سـ
نة 2011 نة  ثا ها عىل اÑورة ا للج وعر مل ض

ية الفكرية ية وا ية  مللكا من لتن  ملع

*** 

شاورية  تنظمي اج®عات  ت
يا نولو ية حول نقل ا جإ لتك  قلمي

نظمة يف غضون  ماج®عات 
تكامل ويقة  هر من ا ثثالثة أ سـ ش

رشوع  ملا

شاركني؛ا - ملباع ا  نط

شاورات اÑول  - ميقات من  تعل
 .األعضاء

بكر جدا إÞحهتا غري  ملمن ا
 متوافر

دراسات عامة وإفرادية 
يل  لوحتا

يل يف  تحا تكامل اÑراسات وا لا ل سـ
ه� احملددة ووفقا  ملغضون ا

شرتط  ةملللمواصفات ا

بكر جدا إÞحهتا غري  ملمن ا
 متوفر

يع  تدى خرباء ر فنظمي  ن مت
توى  ملسـا

توى م يع ا سـتدى خرباء ر ملن ف
هر من  تة أ شنظم يف غضون  سـم

تكامل اÑراسات؛  سـا

توى حضور مرتفع يف - مسـ 
تدى؛  ملنا

شاركني  - باع إجيايب Ñى ا ملا نط
نظريية  تخبصوص الويقة ا لث

 واÑراسات؛

تاجئ املؤمتر يف اع®د قامئة - ن 
تدابري  يات وا تو لالقرتاحات وا ص ل

بكر جدا إÞحهتا غري  ملمن ا
 متوافر

                                                
ية، اجلزء   20 رشوع األ صلبقا لويقة ا مل ث  .2.3ط
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رشوع ملتاجئ ا  20 ن
بة( تاجئ املر تقا     )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(     )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا
ي نولو تعزيز نقل ا نة  جا تك لملمك ا ل

شاور مع اÑول األعضاء  لتبعد ا

منتدى إلكرتوين جاهز 
تخدم  مسـو

تخدم يف - تدى إلكرتوين  سـ  من م
بكرة؛  ممرح� 

تدى  - تخديم ا نعدد  ملسـ م
تخدمني؛ باع نوعي من ا سـوا  ملنط

شات الرأي العام  - نا قمجع  م
ها تدى و شورة عرب ا حتليلا نمل  ملن

Þبكر جدا إ غري  حهتاملمن ا
 متوفر

شطة جارية معززة داخل  نأ
نفاذ إىل املعرفة  بو تدمع ا لالو ي

يا نولو جوا  .لتك

يات  بو أية تو صتضمني برامج الو ي
شطة املذكورة  يجة لأل نمتدة  تن مع
نة  نظر فهيا ا للجأعاله، بعد أن  ت

مت� إىل  ية  حموتقدم أية تو ص
ية العامة  .مجلعا

بكر جدا إÞحهتا غري  ملمن ا
 متوافر

 
رشوع) أهداف( هدف يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 

رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا
 

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

بل جديدة إلقامة  سـسرب 
ية  مللكتعاون دويل يف جمال ا
هم معزز وتوافق  فالفكرية، و
ياسات  بادرات و سـشأن  مب

ية الفكرية  مللكتعلق  ت
يا نولو نقل ا جللهنوض  لتك  ب

باع - نة عن مدى زدة اتنطا للج ا
يق أهداف  سائل و حتقهم ا ملف

رشوع؛  ملا

لالقرتاحات اع®د اÑول األعضاء  -
تعزيز  مت�  تدابري ا يات وا تو لوا ل ص حملل

يا  نولو جنقل ا تخدا�ا فعال؛لتك  سـوا

تخدمني عن - باعات ا سـ ا ملنط
تدى  توى عن طريق ا نا ملحمل

ية؛ ياRت ا مياإللكرتوين و] لتقيت ب  سـ

تخدام وا - سع ل§عامة يف سـا
ب§ان األقل منوا؛ ية وا نا ب§ان ا لا ل  مل

بكر جدا إÞحهتا غري  ملمن ا
 متوافر 

 
رش[ ثامن  عييل ذË املرفق ا  ]ل
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رشوع     ململخص ا
رشوع  DA_36 ملرمز ا

نوان ية الفكرية لعا توحة وال±ذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل  مل

ية ية جدول أعامل ا منتو     لتص
 

تو صا ئة دال (36ية ل رشوع اªني  ):لفا ثل  تعاوية  رشوعات ا تجارب حول ا مبادل ا ممل ن ل ل ت
ية الفكرية رشي وكذا مناذج ا مللكا  لب

رشوع ية ا ملمزيا  ن
 

يف خالف املوظفني  يفرنك سورسي 734 000 :لتاك

يف املوظفني  يفرنك سورسي 161 000 :لتاك

رشوع  2011يناير  ملÞرخي بداية ا

رشوع هر30 ملمدة ا  اش 

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
بو ية والص� بربامج الو يا  ملعن

يا نولو تاكر وا جقطاع ] لتك  ب

تصادية واإلحصاءات  شؤون ] قبة ا ل  شع

بو   18 و16 و10 و9 و8 و1يالص� بربامج الو

رشوع تضب  للموصف  ش�ت  مق تاكرية من ا�رتعني ومذليل ا توحة حلوال ا تعاوية ا رشوعات ا ملتجمع ا ب ن ل ملفسـ مل يف ت
بادل أفضل املامرسات بني ات عدة تتلف أحناء العامل بفضل   .خم

شفا إها من أجل  شطة  رشوع مبجموعة من األ بادر هذا ا ياق،  تكويف هذا ا ن ي سـسـ مل مل
توح  تاكر ا تجربة يف أطر ] ملفبادل ا ب ل تخدم واليت (ت متحورة حول ا ملسـمبا فهيا األطر ا مل

تاكر من خال تخدم يف ] بشارك فهيا ا سـ توحةملي مفل اتفاقات تعاوية  تقدمة ) ن ب§ان ا مليف ا ل
ية الفكرية ية، فضال عن مناذج ا نا ب§ان ا مللكوا م ل توح  .ل تعاوين ا تاكر ا ملفوميكن تعريف ] ل ب

نظمة أو جامعة  سام يفصل  شاء ذي  ناحض وناحض عكيس للمعرفة من خالل  مبأنه  ٍ م غ ت ت
ئهتا تلفة.بيعن  بات  خم وميكن الهنوض به من خالل تر يدية، يت شمل مناذج أكرث  تقل قد  مهنا ت

يص  يدية اكلرتا خال±ذج ا تجارية (لتقل نفعة والعالمات ا يص الرباءات ومناذج ا لترا مل خ
تجارية ية واألرسار ا نا لوحقوق املؤلف والرسوم وال±ذج ا ع باطن وعقود ) لص تعاقد من ا لوا ل

شرتكة رشوعات ا تطوير وا بحث وا شطة ا تعاون يف أ ملا ل ل ن يارات األخرى أمناط خلومن ا. ملل
سامهة الزبون، مهنا تلزمي امجلاعة تسـتخدم  تاكر  مباإلنرتنت وتهنض ال -crowd(ب

sourcing (مسابقات األفاكر و)ideas competition( ية تو فيق وحقوق اإلبداع ا ل
توحة املصدر يات ا ملفوالرب بادرات  .جم شاف مناذج من ا رشوع إىل ا ملويريم هذا ا سـتك مل

ت تعاوية ا ملفا ن يةل ية الفكرية من خالل دراسة فارزة  حتليلوحة وحفص صالهتا ب±ذج ا  .مللك

تحرص اÑراسة عىل  بادل لآلراء وأفضل املامرسات من اÑول األعضاء واخلرباء،  سـوبعد  ت
تخالص العرب مهنا رشوعات اجلارية وا شوائب يف ا نات وا سـيمي ا ل ملسـ حل وليك ميكن  .تق

هات تجارب مع ا جلبادل املعلومات وا ل شاء ت رشوع إ ية، يقرتح ا ن ا ملن شأن "ملع ية  بواة تفا عل
ية الفكرية توحة وال±ذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل  ."مل

تجارب يف  بادل ا ية  تحداث واة تفا رشوع من اقرتاحات تريم إىل ا تألف ا لو ت عل سـ لي مل
رشي فضال عن  رشوع اªني ا ثل  توحة،  تعاوية ا رشوعات ا با م لمل م ملف ن ية ل مللكمناذج ا

ية"ويراد صطالح  .الفكرية تفا علالواة ا بهيا وتضم موقعا " ل توحة من جا ية  نبوابة ر مف مق
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يا تدى إلكرتو يا و نإلكرتو ن يفة اإلرسال(ويقوم املوقع اإللكرتوين  .من مقام مركز إيداع ) ظو
توح تعاوية ا رشوعات ا تجارب يف ا ملفميكن ]طالع من خال� عىل اÑراسات وا ن ل ة ملل

ية الفكرية تدى اإللكرتوين . مللكوال±ذج القامئة عىل ا يكون ا نو سمل(ملسـ يفة ا ّو ت حمطة ) لظ
توحة وال±ذج القامئة  تعاوية ا رشوعات ا تجارب يف ا ملفسمل ردود الفعل من أحصاب ا ن ل ل ملت ّل

 .ةلكية الفكريملعىل ا

تحديد مما ييل رشوع  تألف ا لو ية فارزة هب" 1 ":ملي يلياغة دراسة  دف رمس خرائط حتلص
ها  ها و ية الفكرية اليت تقوم علهيا و توحة ومناذج ا تعاوية ا بادرات ا يلتلف ا يع مللك حتلملف جتم ن ل مل �

يهنا؛  ناء عن " 2"بوإقامة عالقات  توح مع اÑول األعضاء إلجراء حوار  بعقد اج®ع  مف
ها ومراح�؛  بعة و ية ا منطقجوهر ا ت ب" 3"ململهنج تونظمي اج®عات للخرباء  ادل أفضل لت

رشوع  رشي و رشوع اªني ا توحة مهنا  رشوعات تعاوية  ماملامرسات يف  ب م لم مف خمتربات ن
توحة ية ا ية األوروية ا ملفاملفو حل ب نغالديش ض ب واقرتاحات اجلوائز املقدمة من حكومات 
نام إىل  يا وسور يوبردوس وبو ية وفريق اخلرباء العاملليف نظمة الصحة العا تابع  مل ا مل املعين ل

تطوير بمتو بحث وا ليل ا  InnoCentiveوجتارب رشاكت خاصة أخرى مهنا ل
تعمقة حتدد " 4"؛ Natura وthe Merck Gene Indexو ية  تكامل دراسة  ما مي تقيسـ

تأص� إلرساء  ية الفكرية ا تخراج مناذج ا رشوعات القامئة  يات ا يات و ملإجيا سـ ب مللكب مل سل
توحة Rحجة؛  مفئات تعاوية  ني شاء واة تفا" 5"ب تألف من نإ بادل اخلربات  تية  ت لعل

توي عىل : عنرصين هام تضمن معلومات عن اÑراسات املعدة و حيموقع عىل اإلنرتنت  ي
باعات من تلقي ] تدى إلكرتوين  ية الفكرية، و تعلق  نة  نطأدوات  ل ن مت مللك عن /ممك

ية الفك توحة وال±ذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا تجارب يف جمال ا مللكا ملف ن ل رية؛ ملل
ناجتة عن ذË بعد أن توافق علهيا اÑويل  "6" يات ا تو بو الوجهية ا لوتضمني برامج الو ص ل ي

 .األعضاء
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رشوع سؤول عن ا ملا يد عيل اجلزائري مل  لسـا

بة يف  تاجئ املر تقالص�  لن
ية للفرتة  نالربRمج واملزيا

2010–2011 

ثالث سابع وا يان ا هدفان ]سرتا لا ل تيج  18الربRمج : ل
نظامت اÑوية والفاعلني حوا مية بني احلكومات وا ية  يايس أمنت بفضل أسس  لر  مل علم سلسـ

يد العاملي مما  تجدة عىل ا ساعة ا ناول قضا ا متع املدين والقطاع اخلاص،  لصعيف ا سـ ل ملي ت ª
ية الفكرية   مللكخيص ا

ثالث سابع وا يان ا هدفان ]سرتا لا ل تيج  18الربRمج : ل
ي متزية و تفموارد معلومات  تفاع املعزز ملعلومات م ياسات مع ] يل ا يا جتمع  ند  سـ حتل لمعل

توح تاكر ا ية لال ياسات وأدوات  ناع ا ملفالرباءات  ب معل سـ  .للص

ثالث يجي ا هدف ]سرتا لا ت  18الربRمج  :ل
يا نولو تاكر وا هم اÑول األعضاء جمال إدارة ونقل ] جالهنوض بقدرة و تك لف  .ب

رشوع يذ ا ملتقدم   نفت
 

تامفورديقوم فريق من اخل ية وجامعة  ية ا شاريني من ا سـرباء ] للك مللكت املدرسة /س
ية فارزة هبدف  يا، برلني بإجراء دارسة  نولو يلاألوروية لإلدارة وا حتلب ج رمس خرائط لتك

ها  ها و ية الفكرية اليت تقوم علهيا و توحة ومناذج ا تعاوية ا بادرات ا يلتلف ا يع مللك حتلملف جتم ن ل مل �
يهنا توبر سو. بوإقامة عالقات  رشوع األول ل§راسة يف موعد أقصاه أ كنجز ا مل  2011ي

رشوعات  ية يف وص� وضع ا رش عىل موقع جدول أعامل ا ملو لتمنن سـت
)>html.projects/agenda/ar/development-ip/int.wipo.www://http<.( 

تعرض ها كذË خرباء يف اج®ع من سـو نا نة و نة  ثا ناء اÑورة ا ش هذه اÑراسة أ ي قم س للج ل ث
 .2011 نومفرب 15ا�طط عقده عىل هامش هذه اÑورة يف 

نجاح ث� ا لأ الوقع والعرب / م
ية  سـاألسا

ميه بكر جدا  تقيمن ا  مل

يف من  بل ا لتخفا�اطر و سـ
 آ-رها

 ال يشء

تيض دعام تقسائل  اه®ما / م
 فور

  يشءال

 الطريق إىل األمام
تة القادمة( هور ا لسـا  )لش

توح مع اÑول  نظمي اج®ع  تألف الطريق إىل األمام من  تكامل اÑراسة،  مفبعد ا تي س سـ
ية، وعقد اج®ع للخرباء  نا ب§ان ا بة إىل ا شة جدوى هذه اÑراسة  نا ماألعضاء  ل ل سـ ق لنمل

ية ا نا رشوعات ا ملفبادل أفضل املامرسات عن ا سـ ت فت ل  . توحةملل

يذ يد ا لتنفموا رشوع ع يذ ا يد  يذ وفقا ملوا ملجيري ا ت نفت عنف  .ل
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رشوع  يذ ا ملمعدل  ية يف هناية يويو  نفت تخدام املزيا لمعدل ا ن  %67,8: 2011سـ

ية الفكرية تقارير سابقة ية وا ية  نة ا مللكهذا أول تقرير يعرض عىل ا من ن لتللج  ملع
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رشوع يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  رشوعا يمي اGايت  للما للمل للمل للمل     تقتقتقتقل

سريمفتاح نظام إشا  لرات ا

توافر ** *** **** توافر مغري   مغري 
يا بري لكحمقق  تقدم كتقدم   منقطع/ّمل يقمي بعد ال تقدم لبعض ا

 
رشوع ملتاجئ ا   21 ن

بة( تاجئ املر تقا     )لن
ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(     )لنمؤرشات ا
نظام     بياRت األداء

إشارات 
سري     لا

ية فارزة ي حتليلدراسة  حتليلرشوع أول Ñراسة  ة م
هر من  تة أ شجاهز يف غضون  سـ

رشوع  .ملاملوافقة عىل ا

يني  شاريني اخلار تكامل اخلرباء ] جا ت سسـ
 .ملرشوع اÑراسة يف موعده

*** 

شاورات مع  ملعقد جوÓ من ا
 اÑول األعضاء

نظمة يف غضون  ماج®عات 
تكامل اÑراسة  هر من ا سـثالثة أ ش

نقاش عىل  ية ويركز ا تح لا يل لل
تع رشوعات ا لمضمون ا ناوية مل

ها  ها العام ومرا توحة و حلا نطق مملف
تاجئ املرجوة  ها وا لنفضال عن مآ ل

 ؛واحللول

توافق Ñى اÑول األعضاء ) أ ( 
سري قدما؛  لعىل طريقة ا

باعات % 60) ب( نطمن ]
شأن  شاركني  ية من ا باإلجيا مل ب

رشوع  ملسار ا نتيجة (م
ية ياRت  ميال تقيت ب  ).سـ

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 متوافرة

]ج®ع مدعوم يف غضون  تنظمي اج®ع للخرباء
نظمي اج®عات  هر من  تتة أ شسـ

نقاش  لاÑول األعضاء؛ وا
يسـتوحض أفضل املامرسات يف 
توحة  تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل
سات العامة واخلاصة؛  سللمؤ

ية % 70 باعات اإلجيا بمن ] نط
شأن فائدة  شاركني  بمن ا مل

هامن ا تقيميبكر جدا  غري  مل
 متوافرة

                                                
رش  21 ملبقا لويقة ا ث ية، اجلزء ط  .2.3صلوع األ
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رشوع ملتاجئ ا   21 ن
بة( تاجئ املر تقا     )لن

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(     )لنمؤرشات ا

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا
تجارب بادل ا ل]ج®ع يف   .ت

ية تعمقة معدة يف  حتليلدراسة  ية  مدراسة  تقيمي
هر من عقد  تة أ شغضون  سـ

ويريم هذا . اج®ع اخلرباء
يات  يمي إجيا شاط إىل  با تقن ل

رشوعات القامئة  يات ا ملو سلب
تفادة من  ملسـوحتديد اÑروس ا

توحة بادرة تعاوية  مفلك   .نم

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 فرةمتوا

ية تة  علواة تفا ية تعمل يف غضون  سـبوابة ر مق
تكامل اÑراسة  هر من ا سـأ ش

ية املعمقة؛  لتقيميا

تظم وعىل ) أ (  تخدام  نا مسـ
تدى  ملننطاق واسع للموقع وا

ية؛ وال نا ب§ان ا مسـ� من ا ل  ل

باعات   %55)ب( نطمن ]
شأن  تخدمني  ية من ا باإلجيا سـ ملب

ياRت (فائدة الواة  بيجة ال تت سـن
يةإل  )نكرتو

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 متوافرة

شطة اجلارية داخل  ندمع األ
بادل اخلربات  بو مما يعزز  تالو ي

تعاوية  رشوعات ا نيف ا ل مل
توحة  ملفا

ناجتة عن  يات ا تو شة ا لنا ص ل ق م
رشوع إلدراا يف برRمج  ملا

ية بعد أن توافق علهيا  بو ا نالو ملعي
اÑول األعضاء يف غضون ثالثة 

هر من إ يةشأ تفا علعداد الواة ا  ل

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 متوافرة

 

رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا
 

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

شأن  ية  شاء واة تفا بإ عل ن
توحة  تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ية  مللكوال±ذج القامئة عىل ا
 .يةالفكر

تجارب أو  هم  للوعي أفضل و ف
يق  لتطبأفضل املامرسات وا

ية الفكرية  مللكالعميل ألدوات ا
تدريب يف الواة  لوعدة ا

رشوعات  تاكر  ية ال تفا ما ب عل ل

ها بكر جدا  تقيميمن ا غري  مل
 متوافرة
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رشوع) أهداف(هدف  يق هدف     ملا حتقمؤرشات جناح 
رشوع) أهداف(     ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا
 

نظام     بياRت األداء
إشارات 

سري     لا

يذها، وردود  توحة و نفتعاوية  تمف ن
سن  نة عىل مدى  حتفعل من ا للج

رشوع  ملهم القضا، وهدف ا ف
 ::::حمقق

تخديم املوقع ) أ (  مسـعدد 
سب اإللكرتو حين والزرات 

ب§ أو اإلقلمي؛  لا

تدى ) ب( تخديم ا نوعدد  ملسـ م
تجارب يف  بادل ا لاإللكرتوين  لت
توحة  تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ية  مللكوال±ذج القامئة عىل ا
 الفكرية؛

وزدة الطلب عىل ) ج(
بو عىل  تدريب اGي جتريه الو يا ل

توح  تعاوين ا تاكر ا ملف] ل ب
توت ا ناد إىل  حمال  ملنصة؛تس

رشوعات ) د( ملوزدة عدد ا
تخدام  سـهت�  شرتكة ا سـا مل مل

توح تاكر ا ملف]  .ب

 
رش[ تاسع  عييل ذË املرفق ا  ]ل
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ية  تو صا ية وقامئة عىل  :1ل ية بعدة مزيات ومهنا أهنا موة حنو ا ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ منجيب أن  ن مل ي لتن لتق الطلب ت
ب§ان األقل منوا عىل وجه اخلصوص  ية وا نا ب§ان ا ياجات اخلاصة  بار األولوت و] لوشفافة ويه تأخذ بعني ] ل ل ت مت ح ع

تكامل الربامج ية ال شطة يف أطر ز بغي إدراج األ ية املدركة يف اÑول األعضاء، و توت ا تلف  سـفضال عن  ن ن ي من سـ مخم ن لت ويف  .م
بغي أن يكون تص ها خاصة بلك ب§ينهذا الصدد،  يات  ها و يات  ية وآ ساعدة ا ميممي برامج ا يمي تقسل معل ل ن تمل  .لتق

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ناء عىل طلب اÑول  ية  ساعدة ا بأجنزت ا ن لتقمل ُ
يذها  ياغهتا و ها و نفاألعضاء، بعد أن مت  تمي ص تصم
ية  ب§ان ا ثب مع ا تعاون عن  شاور وا ن ل ك ل ملعت ل

تجابة اكم� سـيب ا ياجاهتا احملددة لتسـتج حت ال
يهتا وأولوهتا، مع الرتكزي خاصة عىل  توى  منو تسـ م

ب§ان األقل منوا ياجات ا لا  .حت

ياغة  ساعدة يف  ب§ان  يت ا صو مل ل حظ
ية الفكرية لفائدة  شأن ا ية  يات و مللكاسرتا ب ن طيج ت

ئواكن الغرض الرييس من  .مجيع أحصاب املصاحل
ية تيهذه ]سرتا هام يف ا منيات اإل لتج س

ية  نولو ية وا ثقا ية وا تصادية و]ج® ج] تك ف لق ل ع
نظام  يدة بفضل ]تفاع الفعال  ب§ان ا بيف ا ن ملسـتفل

ية الفكرية  مللكا

ية  ية األوىل عن إعداد هذه ا سؤو لعملوظلت ا ل مل
بو الاكمل  ية لزتام الو ب§ان ا هدة ا ييف  ن ملعل ع

تعاون  ية وا ساعدة ا لتقدمي لك ما يلزم من ا ن مل لتقب
ناسببطريقة فعا يت  تلكفة وتو يث ا مÓ من  ق بح  .ل

ية  تدريب يف جمال ا ية وبرامج ا ساعدة ا شطة ا مللكأعدت أ ل ن مل لتقن
ياجات اخلاصة بلك  يع األقالمي مع مراعاة ] تالفكرية ونفذت يف  حمج

يه ية  توى ا فب� و من لتسـ  .م

تقرير يف قاعدة  يد ا ناء الفرتة  نفذة أ ية ا ساعدة ا شطة ا لوترد أ ث مل ن مل قن لتق
ية الفكرية بياRت  ية يف جمال ا ساعدة ا مللكا ن عىل ) IP-TAD(لتقمل

تايل  .>en/tad/int.wipo.www://http/<: لاملوقع ا

يات و ب§ان اليت وضعت، أو اآلخذة يف وضع، اسرتا يجزاد عدد ا تل
ية الفكرية وفقا ية  للملكوخطط و منوية طن ياجاهتا ا لت ال ية، حت طنالو

يذها  .تنفوبدأت يف 

ياRت  شطة الواردة يف قاعدة ا بوفضال عن األ ، للحصول IP-TADلن
ية، ير�  تو تعلقة هبذه ا صعىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا ل مل

، وال سـ� )A/49/4ثالويقة  (2010تقرير أداء الربRمج  ]طالع عىل
تضمن تقرير أداء الربRم. 10 و9الربRجمني   إجنازات 2011ج سيو

 . أخرى يف هذا الصدد
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ية  تو صا ية  :3ل بو للهنوض جبم� أمور، مهنا ثقافة ا ية يف الو ساعدة ا رشية لربامج ا مللكزدة ما خيصص من أموال وموارد  ي ن تقمل لب
ية وحفز اه® توت ا تلف ا ية الفكرية يف  يد عىل إدراج ا تأ ية مع ا ميالفكرية املوة  سـ خم ك ل تعلمن لت مللل ية مللك هور  مللكم ا مجل

 الفكرية

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية وحفز اه®م  ية الفكرية املوة  ثقافة ا منالهنوض  للتب مللك
ية الفكرية هور  مللكا  مجل

ية دور  متع اكفة بأ مهال يزال إذاكء الوعي يف قطاعات ا ª
نقاش واحلوار  ية، وتعزيز ا ية الو ية الفكرية يف ا لا ن طمن لت مللك

ش�ن ا ية الفكرية  توازن حول قضا ا ينري وا مللكمل ملسـت
شطهتا بو وأ تجزأ من برامج الو نجزءا ال  ي بو  .ي يوشجع الو ت

شطهتا  يني عرب أ يع أحصاب املصاحل الو ناشرتاك  ن طمج
ية  شلك جزءا من   Ëبار أن ذ تلفة  ها ا معلوبرا ي ت ع� جم

ية ية الفكرية املوة  ثقافة ا تعريف  منا ب للتل برامج وتعد  .مللك
سات العامة وألحصاب املصاحل يف  يصا للمؤ سنة  خص معي

تفعني هبا، وسـهتدف هذه  ية الفكرية و تجمال ا للمن مللك
تلفة، مهنا اجلامعات ومراكز  ية  خمالربامج قطاعات  جممتع

ناعات  توسطة وا رشاكت الصغرية وا لصاألحباث وا مل ل
هاز القضايئ  س� اÑبلومايس وا ية وا جلاإلبدا ل ع

سؤولون احل متع املدينملوا يون وا ªكو  .م

بو  بني من خالل موقع الو يزاد عدد أحصاب املصاحل ا�ا ط
هم دور  يق  شورات والو-ئق اليت مسحت  تلف ا فو تعم ن بخم مل

هور معوما ياسات وا ية الفكرية بني رامسي ا مجلا  .لسـمللك

بو  ية اليت توفرها الو تخدام اÑول األعضاء للمواد ا يوزاد ا مي لتعلسـ
ية واÑويةللشـباب يف األن ية الو لظمة ا ن طمي  .لتعل

ية عن  ية اإلعال ية وزدت ا موزاد عدد املقاالت ا لتغطلصحف
شطهتا بو وأ نأعامل الو  .ي

ياRت  شطة الواردة يف قاعدة ا بوفضال عن األ ، IP-TADلن
تعلقة هبذه  ملللحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا

ية، ير�  تو صا  2010مج تقرير أداء الربR ]طالع عىلل
تضمن تقرير . 19، وال سـ� الربRمج )A/49/4ثالويقة ( سيو

 . إجنازات أخرى يف هذا الصدد2011أداء الربRمج 
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يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية  توت ا تلف ا ية الفكرية يف  ميإدراج ا سـ لتعلخم مل  مللك
بو برامج أعدهتا الشرتاك مع املعاهد  يقدمت الو

ية للحص ية سـاÑرا هادات يف جمال ا مللكول عىل  ش
ية  .الفكرية ية مع معاهد درا سـوأقامت رشااكت اسرتا تيج

ب§ان  وال ب§ان األقل منوا وا ية وا نا ب§ان ا لسـ� يف ا ل ل مل
تصاد احلر تق� إىل نظام ] قا رشااكت مع  .ملن لمشلت ا

ية  ية وتدر ية إعداد مواد وبرامج درا يباملعاهد ا سـ لتعلمي
ية الفك مللكشأن ا تعلمي  .ريةب تحدثت برامج جديدة  للا سـ

ية لتعلميعن بعد أدرجت مضن مقررات املعاهد ا مت  و.ُ
ية  ميالرتكزي بوجه خاص عىل امليض يف تضمني برامج أاكد

ية الفكرية ية يف نظام ا بو اجلوانب اإلمنا مللكالو ئ  .ي

تعاون مع  سات  ية الشرتاك مع مؤ تقدمت دورات تدر س بي
نذ زمن  بو  ية الو بأاكد ي  .عيد لفائدة اÑول األعضاءممي

تعلمي عن  ية يف برامج ا بادئ جدول أعامل ا سن إدراج  لو من لتح م ّ
ية تعمل"وأعدت . ميبعد اليت تقد�ا األاكد " ملمقاربة تركز عىل ا

ية ية الفكرية وا لتمنإلبراز جمال تعلمي ا ية . مللك مللكوأعد منوذج عن ا
ية وأدرج يف اÑورة العامة عن ا مللالفكرية وا  DLكية الفكرية لتمن

101. 

ياRت  شطة الواردة يف قاعدة ا بوفضال عن األ ، IP-TADلن
تعلقة هبذه  ملللحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا

ية، ير�  تو صا  2010تقرير أداء الربRمج  ]طالع عىلل
تضمن تقرير . 11، وال سـ� الربRمج )A/49/4ثالويقة ( سيو

 .ات أخرى يف هذا الصدد إجناز2011أداء الربRمج 
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ية  تو صا بحث العلمي  :4ل سات اليت تعمل يف جمال ا توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا ياجات ا شلك خاص عىل ا يد  تأ لا س مل ت ب ك لل ح
ية  بة يف جمال ا نا ية ا يات الو ساعدة اÑول األعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع ]سرتا ية، و ثقا ناعات ا مللكوا سـف مل ن يج م ل طلص ت

 .الفكرية

 

يذاسرت يات ا لتنفا  اإلجنازات تيج

توسطة رشاكت الصغرية وا يات  ملاسرتا لليج  ت
رشاكت الصغرية  تعزيز قدرة ا ية  لساعدة  لتق ن م

ناطق  تلف ا ها يف  سات اÑامعة  توسطة واملؤ ملوا خم س لمل
ية  شطة ملموسة و ب§ان، مع الرتكزي عىل أ معلوا ن ل

رشاكت  لسامهة من القطاعات اخلاصة، وال سـ� ا مب
تكوين ملالصغرية وا برية  لتوسطة ذات اإلماكيات ا لكن

ها تغال ية الفكرية وا لأصول ا هود  .سـمللك جموقد بذل  ُ
يدة  ية يف إقامة عالقات و نا ب§ان ا طخاص Ñمع ا ل مل
رشاكت  ية وا ناعات ا بحث وا سات ا لبني مؤ حملل لص ل س

باط رشااكت بني  توسطة هبدف ا تنالصغرية وا سـمل
سات القطاع العام والقطاع اخلاص من ش أهنا أن سمؤ

ية الفكرية وتكفل تآزر بني  مية أصول ا مللكتعزز  ق
ية والواكالت  ثقا تجارية وا ية وا فاألوساط ا ل ل لعلم

ها ية اÑامعة  لاحلكو  .م

ية إىل  تلفة الرا شطهتا ا بو يف إجناز أ مترت الو موا � ن ي سـ
ية الفكرية يف القدرة  ية ا مللكإذاكء وعي عام بأ مه

ية يف األسواق وتكوين الكفاء نا سـا فت ية ل حمللات ا
ندوات  لبفضل تدريب املدربني يف حلقات العمل وا
ية  بارشة وبإعداد مواد إعال شطة ا موغريها من األ مل ن

ية الفكرية لقطاع األعامل  بوعات (مللكعن ا مطمن 
شورات وأقراص مدجمة وما  ية و نومواقع إلكرتو من

 .وتعممي ت� املواد) إلهيا

ية من با ية واأل تان الفر تمكلت ا نا سـ سـ يغ نسـ تعلمي لص ل أداة ا
ية الفكرية  تعددة الوسائط عن أوضاع ا مللكاإللكرتوين ا مل

)IP PANORAMA.( 

تجارة اÑوية  تعاون مع غرفة ا شور اجلديد املعد  لودشن ا ل ل ملن
ية الفكرية ألغراض األعامل" مللكسخري ا ية" ت با نوترمج إىل األ  .سـ

تب بو و شرتكة بني الو تقدمة ا مكونفذت اÑورة اÑوية ا ي مل مل  كور ل
ية كور للهنوض الخرتاع للملكية الفكرية هد الكوري  مجعو ملعوا

يا نولو تقدم للعلوم وا جا لتك ية الفكرية واألعامل مل مللك عن حقوق ا
ناد عىل أداة   .IP PANORAMAستال

ياRت  شطة الواردة يف قاعدة ا بوفضال عن األ ، IP-TADلن
تعلقة هبذه ملللحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا

ية، ير�  تو صا ثالويقة  (2010تقرير أداء الربRمج  ]طالع عىلل
A/49/4( مجRالرب �تضمن تقرير أداء الربRمج . 30، وال سـ سيو

 . إجنازات أخرى يف هذا الصدد2011
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يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

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

تصاد ئواكن الغرض الرييس من هذه  ".قاملؤلف يف ]
ناعاهتا القامئة عىل  ب§ان من حتديد  صاÑراسات متكني ا ل

هام ت�  يل مقارن إل سحق املؤلف وإجراء  حتل
تصاد مقارنة بقطاعات أخرى أو  ناعات يف ] قا لص

شاهبة يف ب§ان أخرى مناعات  ومتكن اÑراسات  .ص
بة أيضا واضع نا يارات ا ياسات من حتديد ا سـي ا مل خل لسـ

ية ياساهتا الو نيف   .طسـ

تارة  ية  ية لقطاعات إبدا تحدثت أيضا أدوات  خموا ع معل سـ
تعملت ت� األدوات  ياجاهتا اخلاصة وا ية ا سـهبدف  ت حب تل

ب§ان  .ليف ندوات يف عدد من ا

نظامت  موبذلت ود إلقامة رشااكت مع حكومات و ُ
رشااك متة وُعززت ا لدوية  �  ت القامئةل

نات عن أداء  ب§ان عىل إعداد ا ساعدة إىل ا بيّقدمت ا ل لمل
ية  .عقطاعاهتا اإلبدا

شطة إذاكء الوعي وتكوين الكفاءات يف جمال  نوزاد عدد أ
يع األقالمي ية يف ب§ان من  ناعات اإلبدا مجا ع  .لص

نطاق  تخداما واسع ا تخدمت ا لوأعدت أدوات للمخرتعني وا سـ سـ
شطة إذاكء الوعي وتك وين الكفاءات؛ وترمجت هذه نيف أ

تخدا�ا عىل نطاق  ية إلÞحة ا با ية واأل سـاألدوات إىل الفر ن سـ نسـ
 .واسع

ياRت  شطة الواردة يف قاعدة ا بوفضال عن األ ، IP-TADلن
تعلقة هبذه  ملللحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا

ية، ير�  تو صا  2010تقرير أداء الربRمج  ]طالع عىلل
تضمن تقرير أداء . 3، وال سـ� الربRمج )A/49/4ثالويقة ( سيو

 . إجنازات أخرى يف هذا الصدد2011الربRمج 
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يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

بحث سات ا ية للجامعات ومؤ لاسرتا س  تيج
بحث  سات ا بو اÑامعة ملؤ شطة الو لثفت أ س ي ن ّ مبا فهيا (ك

بات الوار) اجلامعات يجة تزايد ا لطلشلك ملحوظ  ن دة تب
ومتحور اÑمع حول ثالثة أنواع  .من اÑول األعضاء

شطة ية من األ نر بحث  .ئيسـ سات ا يت أوال مؤ لو س حظ
ياسات  باط  تطوير واجلامعات Ñمع ال سـوا ت نل سـ

يال إلدارة أصول  ية الفكرية  شأن ا ية  همؤ ب تسسـ مللك س
ها ورسالهتا تصا ية الفكرية وفقا ال صا خ يا، دمعت  .مللك نو-

باكت م شاء  بو إ شـالو ن تطوير مع ي بحث وا سات ا لن مؤ ل س
متكني اÑول األعضاء  ية الفكرية  لخدمات يف جمال ا مللك
تلكفة ألغراض  يث ا ية فعاÓ من  ية  شاء  لمن إ ت ب حن حتن

تاكر ية  .ب] ية  بو برامج تدر ثا، قدمت الو معلو- ي ي بل
يص  بهتا وناولت تر هات اليت  يفة  خو للج تمك طل

ياغة الربا يمي الرباءات و يا و نولو صا تق ج ءات وإدارة لتك
سويق يا وا نولو لتا جل  .تك

ية الفكرية وإدارة  تعلقة  ية ا هم القضا األسا مللكمعق  ملف سـ
تطوير Ñمع  بحث وا سات ا يا يف اجلامعات ومؤ نولو لا ل س ج لتك

ية ية الو نا طمن  .لت

ية الفكرية  ياسات ا ياغة  هم القضا احلامسة يف  مللكومعق  سـف ص
يا يف اجلامعات ومؤ نولو سوإدارة نقل ا ج بحث لتك لسات ا

نقل  تعاون بني اجلامعات والقطاع اخلاص  هم ا تطوير ومعق  لوا ل فل
يا نولو جا  .لتك

تلفة  شاركني يف ]ج®عات ا �وعززت كفاءات و�ارات ا مل
يا محلاية  نولو ية الفكرية وعقود نقل ا جشأن إدارة أصول ا تك لمللك ب

تجارية هم ا لمصا  .حل

ياRت شطة الواردة يف قاعدة ا بوفضال عن األ ، IP-TAD لن
تعلقة هبذه  ملللحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا

ية، ير�  تو صا  2010تقرير أداء الربRمج  ]طالع عىلل
. 11 و10 و9 و1، وال سـ� الربامج )A/49/4ثالويقة (

تضمن تقرير أداء الربRمج   إجنازات أخرى يف هذا 2011سيو
 .الصدد

ياغة اسرتا ية Ñمع  يجاسرتا ص تيج ية ت شأن ا ية  مللكيات و ب طن
 الفكرية

يط  ية الفكرية يف ا يات ا تخطدمع إلدراج اسرتا ليج مللكت
ية تصادية الو نية ] طمن ق تحداث أدوات  .للت سـومشل ذË ا

ياغة  ية يف  يارات الو ية ا شدد عىل أ صية  ن خل مه ت طمعل
يذها ية الفكرية و يات ا نفاسرتا تمللك يات .تيج ملهنجوإحدى ا

بقة كخطوة أوىل همة ا ملطا يات أداة مل تيج يف رمس ]سرتا
ية الفكرية بان  .مللكجرد ألصول ا حلسـوتؤخذ يف ا

سات  توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا ياجات ا سا مل لت ح
ند  ية  ثقا ناعات ا بحث العلمي وا عالعام� يف جمال ا ل لص فل

ية ية الفكرية الو يات ا باط اسرتا نا يج طت ت مللكسـ  .ن

بري من اÑول األعضاء يف الفرتة تفاد عدد  كا  2011-2010 سـ
ية الفكرية عىل  يق  يمي وتد بو يف ما أجرته من  للملكساعدة الو ق تق ي مب
ية الفكرية ية  يات و ياغة اسرتا يد الوطين ويف  للملكا ن يج ص طلصع  .ت
سقة  ية يف ذروهتا إىل مقاربة  تحول هذه ا توقع أن  تومن ا لعمل ت ممل
ية ياجات الو ية الفكرية وفقا لال نظام ا نوراخسة لالتفاع  ت ب طن ح  .مللك

ياRت  بوفضال عن األشطة الواردة يف قاعدة ا ، IP-TADلن
تعلقة هبذه  ملللحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا

ية، ير�  تو صا ثالويقة  (2010 تقرير أداء الربRمج ]طالع عىلل
A/49/4(الربامج  ، وال �تضمن تقرير أداء . 10 و9 و8سـ سيو
 .الصدد إجنازات أخرى يف هذا 2011الربRمج 

ية الفكرية وتوسـمي  تخصص حول ا رشوع  مللكهم  م مس ي
ب§ تطوير األعامل يف ا تجات  لا ل ب§ان ملن ية وا نا لان ا مل

ية )CDIP/5/5ثالويقة  (األقل منوا تو يذ ا ص، يف  ل  .4تنف

رشوع الوارد  تقرير املرحيل عن ا ملير� ]طالع كذË عىل ا ل
هذه الويقة رش  ثاين  ثيف املرفق ا لل  .ع
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ية تو صا ية  :6 ل ياد والقا مترار يف الزتام ا ية ] ساعدة ا شاريني العاملني يف جمال ا بو وخرباهئا ] بلعىل موظفي الو حل ن مل ت سـي تق لس
نب ما قد حيدث من تضارب يف املصاحل نة القامئة و ية خاصة ملدونة أخالق ا جتساءÓ بإيالء أ ه مه بو . ملللم تعني عىل الو يو ي

شاريني تعريف هبم Ñى اÑول األعضاءستإعداد الحئة خلرباء ] ية وا ساعدة ا ل Ñهيا يف جمال ا ن  لتقمل

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية اÑوية لألمم  سلوك يف اخلدمة املد لإدماج معايري ا ن ل
بو، مبن  يع موظفي الو تحدة يف العقود املربمة مع  يا مج مل

بو تعني هبم الو شاريون اGين  يفهيم اخلرباء ] سـ تت  .س

يع عقود أدرجت م ية اÑوية يف  سلوك يف اخلدمة املد مجعايري ا ل ن ل
بو، مبا فهيا اتفاقات اخلدمة اخلاصة  .يالو

ية الوعي إذاكء يات أنظمة مهبأ  والزناهة قاألخال
سني  .فهمها حتو

سلوك  سودة لقواعد ا يات وأعدت  بو لألخال تب الو شئ  لأ م ي قن مك
يقاهتم علهيا  .تعلومعمت عىل املوظفني إلبداء 

هاتطوير  يق يف ا�الفات دا بو  خلكفاءات الو للتحق يق  .ي سم ا لتحقأصدر  يق اÑاخيل والرقابة اإلدارية ق تد بة ا تابع  قا ل شع لل
يال ساق واجلودة يف أعامل لد ساعد عىل ضامن ] يق  ت  لي تحقلل

يق ياسة  يق، كام صاغ  تحقا للتحق ثاق . سـل ية العامة  يوعززت ا ممجلع
تعلق  �سني رسية يالرقابة اإلدارية اÑاخيل ف يق و سائل ا حت  لتحقمب

تقارير عهنا يقات وإعداد ا لا  .لتحق

ساعدة  شاريني يف جمال ا ملإعداد قامئة خلرباء ] ست
ية وإÞحهتا  .لتقنا

ية  ساعدة ا ياRت ا رشوع قاعدة  نحدثت القامئة وأدرجت يف  مل تقب لم
ية الفكرية  وهذه  ).IP-TAD) (DA-05-01(مللكيف جمال ا

تاحة عىل  تايلمالقاعدة  : لاملوقع ا
>jsp.index/en/roc/int.wipo.www://http<. 
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ية  تو صا رشوعة من  :7ل سة ا نا ية  نا تصدي للمامرسات ا ب§ان عىل ا ساعدة ا يع عىل اختاذ تدابري من شأهنا  ملا ف للم مل ل ل م فشج لت
 �ية وال سـ نا ب§ان ا مخالل مد ا ل تالمس بني ل هم أفضل ألوجه ا يق  ية بطلب مهنا،  ساعدة ا ب§ان األقل منوا  لا ن مل فل لتحق لتق

سة نا ياسات ا ية الفكرية و فحقوق ا مل سـ  .مللك

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

هادفة إىل  ية ا رش شورة ا ساعدة وا ند الطلب ا بو  لتقدم الو يع مل مل ع لتي
رشو سة ا نا ية  نا تصدي للمامرسات ا ملا ف للم مل ية فل مللكعة يف جمال ا

ها نطاق  .لالفكرية أو إىل وضع حد  لوشمل هذا األمر مراعاة ا ي
 Ëثارية مبا يف ذ ية الفكرية ] ناسب حلقوق ا ئا تمللك سـمل

يدات املالمئة املفروضة عىل هذه احلقوق  ناءات وا ي] لتقت ث سـ
يص  يل الرتا يارات القانوية من  يك عن اللجوء إىل ا Rخ ب ن خل قه

بارية وغري  سموح هبا يف إطار املعايري جاإل تدابري ا ملذË من ا ل
سائل ذات ص�  .لاÑوية ند الطلب يف  شورة أيضا  موتقدم ا ع مل

يص  يدية وغري ذË من مضامني عقود الرت تجارية ا نود ا خ ي ل لتقب ل
سة نا ها أثر سليب يف ا ية الفكرية اليت قد يكون  فيف جمال ا مل ل  .مللك

رشوو ية يه اآلن جزء من ا تو ملهذه ا ص تعلق ل تخصص ا ملع ا مل
ية الفكرية  سةمللك نا فوا  ).CDIP/4/4 revثالويقة  (مل

ميي،  تويني الوطين واإل قلبادل فعال للخربات عىل ا سـ ملت
سة نا ية الفكرية وا فشأن العالقة بني ا مل  .مللكب

ية الفكرية  ية بني ماكتب ا مللكوإقامة عالقة ر مس
بادل  سة هبدف  نا ية  سلطات ا ية وا تالو ف مل ن ل ملعن ط

تظما شلك  نملعلومات   .مب

سة يف  نا ية الفكرية وا هم العالقة بني ا سن  فو مل مللكحت ف
بارية  يص اإل ثل الرتا جعدد من اªاالت املعقدة،  خ م

نفاد احلقوق واÑعاوى الزائفة ياز وا ستوعقود ]  .مت

رشع  تقرير املرحيل عن هذا ا ملوير� ]طالع عىل ا ل
هذه الويقة ثالوارد يف املرفق العارش   .ل
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ية  تو صا يد احمليل  :11ل تاكر و]خرتاع عىل ا ية محلاية أعامل اإلبداع و] لصعساعدة اÑول األعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الو ب ن طم
بو تصاص الو با ووفقا ال نا  Ëيا لكام اكن ذ نولو ية يف جمال العلوم وا ية الو بىن ا يودمع تطوير ا سـ ن ت خل م ج ّتك ل ط  .لتح

 

ياغة الرباء ية حول  صدورات تدر ثني بي با حات لفائدة العلامء وا ل
سني جودة  ية  يني وا�رتعني واحملامني  سؤولني ا حتوا بغ ن لتقمل

ب§ان األقل منوا ية وا نا ب§ان ا لبات الرباءات يف ا ل ل  .مطل

ساهتا و ساعدة اÑول األعضاء ومؤ ية  تحداث أدوات  سا مل تطبيقسـ
نقل  تطوير عىل إقامة أنظمة فعاÓ وسخريها  بحث وا ية  لا ت ل ل ملعن

ياا جنولو  .لتك

نفاذ إلهياو لتعزيز ]تفاع ملعلومات اخلاصة لرباءات وا  .ن

بات اخلاصة لرباءات  ياغة ا هارات يف  لطلأصقلت ا ص مل
ب§ان األقل نوا ية وا نا ب§ان ا ليف ا ل  .مل

ياغة  تأكد من فائدة برRمج  يات للرد  ئت آ صوأ لل ل نش
بات اخلاصة لرباءات  سني جودة ا لطلالرباءات يف  حت

ب§ان األقل منوايف ية وا نا ب§ان ا ل ا ل  .مل

ياغهتا هارات يف إعداد مطالب امحلاية و صوأصقلت ا  .مل

رشوط  يا و نولو لأذيك الوعي بإجراءات نقل ا جل تك
يا يف  نولو يص ا ها، وبدور تر بقة الالزمة  جا تك خ لل ملسـ

يا نولو نولو� ونقل ا تقدم ا جا تك لتك ل  .ل

تاحة � و هم قطاع األعامل للفرص ا ملومعق  ا�اطر ف
يص محلاية مصاحله  ها يف اتفاقات الرت خاملعرض  ل

تجارية  .لا

يص مما أضاف  شاركة يف املفاوضات اخلاصة لرت خوا مل
توى ]تفاقات املذكورة مية يف  هامات  حمإ ق  .س

هم  يري مو قفوتطوير ثقافة جديدة Ñى العلامء وتعزيز  تغ
ية الفكرية  تاجئ أحبا¼م يف جمال ا مللكجتاه حامية  ن

ية الفكريةتوسو ية يف جمال ا يد أصول و مللكها  ي نيق طش  .لت

ياRت  بوفضال عن األشطة الواردة يف قاعدة ا -IPلن
TAD للحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ،

ية، ير� الرجوع إىل تو تعلقة هبذه ا صا ل ) أ (  : ما ييلمل
سـ�  ، وال)A/49/4ثالويقة  (2010تقرير أداء الربRمج 

رشوع ) ب(؛ 14 و1 الربRجمني ية عن  تقارير املر ما حل ل
رشوع  ها و تخصصة ود ياRت ا نفاذ إىل قواعد ا ما مع مل ب لل

تعلقة لرباءات  نفاذ عىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل سـ
ية  تعامل املعلومات ا رشوع تكوين الكفاءات يف ا نو تقسـ لم
تحدت  ية حمددة حال  نولو ية املالمئة ªاالت  لوا جلعلم تك

ية حم رش واخلامس ئإمنا ثاين  ثالث وا عددة يف املرفقات ا ل ل
توايل هذه الويقة عىل ا لرش  ث ل تضمن تقرير أداء . ع سيو

 . إجنازات أخرى يف هذا الصدد2011الربRمج 

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

تجدة زاد ملسـ وعي اÑول األعضاء وكفاءهتا يف القضا ا
ية حلق املؤلف تعلقة إلدارة امجلا عا  .مل

ياRت  بوفضال عن األشطة الواردة يف قاعدة ا -IPلن
TAD للحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ،
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ية، ير�  تو تعلقة هبذه ا صا ل : ]طالع عىل ما ييلمل
، )A/49/4ثالويقة  (2010تقرير أداء الربRمج  ) أ (

تضمن تقرير أداء الربRمج . 4الربRمج سـ�  وال  2011سيو
 .إجنازات أخرى يف هذا الصدد
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ية  تو صا نا :12ل بو و شطة الو ية يف أ بارات اإلمنا مامليض يف إدماج ] ي ن ئ ية، وفقاعت ية وا نشاهتا املوضو ع هالتقق تصا ص ال  خ

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

يع جماالت سعيا إىل  ية يف  بارات اإلمنا مجامليض يف إدماج ] ئ عت
ية،  ساعدهتا ا ية و شطهتا املوضو بو، وال سـ� يف أ نمعل الو م ع ن لتقي

يد  ية عىل  بو يف ويقهتا للربRمج واملزيا سـحرصت الو ن ث جتي
ية عىل  شأن ا بو  متدة يف إطار جدول أعامل الو يات ا تو منا ب ي ص لتل ملع

سلمي يف لك الربامج ا نحو ا ملا ل  .عنيةل

يهنا من جدول  يات  يفت، بصورة خاصة، إشارات إىل تو بعوأ ص ض
يف جزء جديد يف لك  ية مضن نصوص الربامج وأ ضأعامل ا لتمن

ية"الربامج وهو  سـىن بفضل ذË ".لتمنالص� جبدول أعامل ا توقد 
ية وضع  سب مضن  نحو األ ية عىل ا معلإدماج جدول أعامل ا ن ل لتمن

يد ا بو العادية عىل  صعبرامج الو ية يف ي لنظمة كلك مبا يضمن الفعا مل
يذ  ية للفرتة (لتنفا نانظر ويقة الربRمج واملزيا  ملزيد 2011-2010ث

ية  يل حول الطريقة اليت أدمج هبا جدول أعامل ا تفا منمن ا ص لتل
بو شطة الو يمضن أ  ).ن

رشوعات جدول أعامل   Ëية، مبا يف ذ مأدجمت ا لتمن
ية ياته يف األهداف ]سرتا ية وتو يجا ص تمن سعة يف لت لت ا

ية للفرتة  تجيل ذË . 2013-2012نالربRمج واملزيا يو
تضمن  يث  بة  تاجئ املر تيف ا حب تقن بة عىل 40ل يجة مر تق  نت

نظمة من أصل  مليد ا تني حصة 60صع يجة لفرتة ا ن  لسـت ن
 .للتمنية

ية، فإهنا  رشوعات جدول أعامل ا تعلق   �منوف لتي مب
نظمة لفرتة ا يطي  لسـأدرجت يف اإلطار ا للم نتني لتخط

يا مع 2012-2013 تعراض متشـ  تطبيق إجراء إعداد سـا
نة رشوعات املقرتحة من ا ية عىل ا للجاملزيا يةملن  ملعن ا

يات جدول أعامل  يذ تو ية الفكرية  صية وا نفمن لتمللك لت
ية  اليت وافقت علهيا A/48/5 Revث، الويقة لتمنا

نة  بو يف  سـيات الو ي  .2010مجع
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ية  تو صا ملتعني أن تكون ا :13ل سب الطلب، ي ية ]جتاه ومدفوعة  بو، بوجه خاص، إمنا ية اليت تقد�ا الو رش حبساعدة ا ئ ي يع لت
نا ب§ان ا ياجات اخلاصة  لمع مراعاة األولوت و] ل ب§ان األقل منواحت لية وال سـ� ا تفاوتة يف م ية ا توت ا مل وكذا  من لتسـ م

ية ال شطة حمل جداول ز بغي أن تكون األ ناÑول األعضاء، و ن مي هان لتكام  .سـ

ية  تو صا هم  :14ل ها، و يذ احلقوق و]لزتامات وإعام شأن  شورهتا  ب§ان األقل منوا  ية وا نا ب§ان ا ترصف ا بو  فتضع الو ل نف تم ب م ل ل ل ب ي
ية تجارة العا نظمة ا بو و ملمواطن املرونة يف اتفاق تربس و]تفاع هبا، وذË يف إطار ]تفاق املربم بني الو ل ي من  .ي

ية  تو صا شطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات ينبغي أن :17ل باهنا، يف أ بو يف  ن تأخذ الو سـ حي
ب§ ية الفكرية اÑوية وال سـ� ت� اليت هتم ا لا ل ب§ان األقل منوامللك ية وا نا لان ا  .مل

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية يف جمال املرونة عىل بو ا ساعدة الو نترتكز  ي  لتقم
ية وإذاكء الوعي وتكوين الكفاءات رش ساعدة ا يعا . لتمل
ساعدة بطرق عدة مهنا ما ييل بو هذه ا ملوتقدم الو  :ي

توى؛ - يعة ا شاورات الر سـإجراء ا ململ  ف

شاريع القوانني وإعدادها؛ - شة  منا ق  م

شاريع القوانني واللواحئ وتقدمي  - تعراض  ما سـ
شأهنا؛ شورة  با  مل

شاركة ف - ملنظمي ]ج®عات وا  هيا؛ت

ية وإجراء زرات  - ثات خرباء  نإرسال  تقبع
ية؛  سـدرا

سؤويل احلكومات  - ية  ملنظمي زرات  ن تقت
 من العوامص؛

يني  - ياسات ا حمللتدريب رامسي ا لسـ
 .وتكوين كفاءاهتم

ها  ية املقدمة يف جمال املرونة يد رش ساعدة ا فعوا يع لتمل
نايئ ورسي يف أرسع  ثالطلب ويه تقدم عىل أسايس 

تاحةوقت ممكن  نظر إىل الوارد ا مل ومن شأن هذه . ل
ناع القرار واخلرباء القانويني من  ساعدة أن متكن  نا ص §مل

ب§ ب§ان األقل منوالا ية وا نا لان ا  عىل اختاذ قرارات مل
تقاء  ية ال يهنا الو تعلق للجوء إىل قوا  �سـنرية ف ن طي ن مسـت

تاحة يف اإلطار  يارات القانوية ومواطن املرونة ا ملا ن خل
توى يقانوين اÑويل مبا يف ذË اتفاق تربسال مسـ عىل 

ية يذ يف القوانني ا حمللا  .لتنف

تعامل  سـزاد الوعي وزادت الكفاءات Ñى اÑول األعضاء ال
ية  تاحة يف نظام ا مللكاملعلومات عن ]تفاع مبواطن املرونة ا مل ن

 .الفكرية

شأن  شورة  بوقدمت إىل اÑول األعضاء اليت تطلب ا مل
رشيعا رشيعات معلومات عن لك لتا شاريع ا لتت القامئة أو  م

يذ مواطن املرونة اليت  رشيعات،  ياسات وا نفيارات ا تخ لت ل سـل
ية الفكرية مبا ي®ىش عىل أفضل وجه مع  مللكها نظام ا يكفل

ية  .طناألولوت والكفاءات الو

ساعدة اÑول  ية إىل  تلفة الرا بو ا شطة الو موسقت أ � ي ن من
ية الفكرية األعضاء عىل تطوير اسرت ية  يات و للملكا ن طيج ت

تضمن أن  نارص مصممة  شمل  نظمة، ويه  تاكر عرب ا لو] ع ت مل ب
ية  يات الو ناء رمس ]سرتا ب§ان مواطن املرونة أ نتراعي ا يج ث طل ت

ية لتمنية الفكرية للهنوض   .للملك

يح الويقة املعدة عن  ثوتواصل  تعلقة "تنق ملمواطن املرونة ا
رشيعي لرباءات يف اإلطار القا يذها ا تعدد األطراف و تنوين  لت نف م

ميي يد الوطين واإل قلعىل ا سادسة " لصع لتعرض عىل اÑورتني ا ل
نعقدتني يف  ية الفكرية ا ية وا ية  نة ا سابعة  ملوا من ن للج مللكل لت ملع

 2011 مايو 6 إىل 2 ومن 2010 نومفرب 26 إىل 22الفرتة من 
توايل  .لعىل ا

شت ويقة  ثونو تعلق قة لرباءات يف اإلطار ملمواطن املرونة ا
يد الوطين  رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و لصعالقانوين  ت لت نف م

ميي ية – قلواإل ية  نة ا سابعة  ثاين يف اÑورة ا من اجلزء ا ن للج ل لتل ملع
ية الفكرية  .مللكوا

يد  ياسات عىل ا شطة كفاءة رامسي ا لصعوعززت هذه األ سـ لن
يذ مواطن ية  نارص ا هم ا نفالوطين  لتلف لعمل  املرونة يف القوانني لع
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يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

تجارة  نظمة ا بو و لويف إطار ]تفاق املربم بني الو مي
ياد،  رسية وا بو، عىل أساس من ا ية، تقوم الو حلالعا ي لمل
ب§ان األقل منوا  ية وا نا ب§ان ا تقين مع ا تعاون ا ل ل ل ل مل

شورة القان يه ا ملوسدي إ ل يذ اتفاق ت ية  رش تنفوية وا لت يع لن
تاحة ية ا رش يارات ا ملتربس، مع مراعاة ا يع لتخل ويف هذا . ي

نظمة  شاورات مع  شرتكة و ياق نظمت اج®عات  ما م م لسـ
ها تعاون  سني ا ية  تجارة العا معا ل تح مل  . لل

ساعدة شأن ملوتقدم ا ب§ان، بطلب مهنا،  ب أيضا إىل ا ل
ها  تطبيقانضام�ا إىل املعاهدات اÑوية و لها مبا يف ذË ل

منوية ها ا ية مع مراعاة أولوهتا وأهدا لت]تفاقات اإل فقل  .مي
ناية فائقة إىل أحاكم حمدد ب§ان عوتوىل  بقة عىل ا لة  منط

ياجاهتا اخلاصةاألقل منوا  .حت وعىل ا

ية  رش ساعدة ا ب§ان كذË بطلب مهنا ا يعوتقدم إىل ا مل لتل
يذ مواطن املرو تعلق بإذاكء الوعي و  �تنفف نة يف نظام ي

ياجات لك ب§ ية الفكرية، مع مراعاة أولوت وا حتا  .مللك

نة  ية بقانون الرباءات وا نة اÑامئة ا للجواختذت ا ن ملعللج
تجارية والرسوم وال±ذج  ية بقانون العالمات ا لاÑامئة ا ملعن
ية حبق  نة اÑامئة ا ية وا ياRت اجلغرا ية وا نا نا للج ب ع ملعلص فل

ية اÑوية تدابري املؤلف واحلقوق اªاورة نة احلكو ل وا مللج
ية إىل وضع القواعد واملعايري لضامن أن  شطهتا الرا ميف أ ن

ناسب مواطن املرونة  نحو ا شطة عىل ا ملتراعي هذه األ ل ن
ية الفكرية مللكيف ]تفاقات اÑوية يف جمال ا  .ل

بو القواعد  ية اليت تقد�ا الو رش شورة ا يوتراعي ا يع لتمل
نفيذها بطريقة مرنة، آخذة يف تواملعايري اليت ميكن 

تصادية للك ب§ ية و] ياجات ]ج® بان ] قا ع ت حسـ  .حل

ية الفكرية ية  للملكالو ث� ملموسة . طن تعانة بأ موساعدت ] سـ
بل  شـهتا عىل إذاكء الوعي بطائفة  نا سـودراسات إفرادية و ق م
تلفة  يق أهداف  يذ اتفاق تربس  تاحة يف  خماملرونة ا تحقمل ي لنف ت

 .للسـياسة العامة

ياRت  بوفضال عن األشطة الواردة يف قاعدة ا ، IP-TADلن
تعلقة مبواطن حصول عىل مزيد من املعلومات عن لل ملأشطة الوبو ا ي ن

ية وأشطهتا لوضع القواعد واملعايري، ساعدة الوبو ا ناملرونة يف  ن ي  لتقم
ي وموقع الوبو اخلاص CDIP/8/5ث]طالع عىل الويقة ير� 

ية الفكرية  مللكمبواطن املرونة يف نظام ا
)>http://www.wipo.int/ip-

development/en/agenda/flexibilities/<(،تقرير أداء  و
 3 و2 و1الربامج سـ�  ، وال)A/49/4ثالويقة  (2010الربRمج 

تضمن تقرير أداء الربRمج . 4و  إجنازات أخرى يف هذا 2011سيو
 .الصدد
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ية  تو صا شطة وضع القواعد واملعايري كام ييل :15ل نتعني أن تكون أ  :ي

يه ا ) أ ( جمشوية وقامئة عىل تو  ألعضاء؛ل

ية؛ )ب( توت ا تلف  بار  منأن تأخذ بعني ] سـ خم لتت م  ع

نافع؛ )ج( يف وا تاك يق توازن بني ا بار  ملأن تأخذ بعني ] ل ل حتقت  ع

بو  )د( بار مصاحل وأولوت لك اÑول األعضاء يف الو يث تأخذ بعني ] يع األطراف  شاركة  يقامئة عىل  ت حب مج عم
متدة؛وآراء أحصاب املصاحل اآلخرين ومن مضهنم  ية ا نظامت غري احلكو ية اÑوية وا نظامت احلكو ملعا م ملم ل ياد  ومل بدأ ا حلث�  مل ممت

بو  .ياGي تلزتم به أمانة الو

ية  تو صا تو :21ل ية تكون  شاورات غري ر بو  مفجتري الو مس م ي باُ نا سب ما يكون  توازنة،  سـحة و مح رشوع يف أي م بل ا ل،  ق
شأن وضع القواعد واملعايري، ع® شطة جديدة  بأ شاركة اخلرباء من اÑول ن يع  سارات مدفوعة من األعضاء و مد  شج تم

نا ب§ان ا ماألعضاء وال سـ� ا ل ب§ان األقل منوال  .لية وا
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ية  تو صا يه من اÑول األعضاء فهيا، مفن  :44ل تو تحدة تعمل  نظومة األمم ا تخصصة يف   Óيعهتا واك بو  جملا اكنت الو م بم مل ب بطي ّ
ساغ أن تعقد ]ج®عات أ بو واليت ملستا شطة وضع القواعد واملعايري يف الو تعلقة بأ ية ا ية أو غري الر شاورات الر يو ا ن مل مس مس مل

ناء عىل ط تب اÑويل  بها ا ملك يف أساساينظم سمح بإرشاك جنلب اÑول األعضاء، يف  ية  تاح وشفا يري جمرهتا  ت، و فسـ نف ت
يل خارج. اكفة اÑول األعضاء نظمي اج®ع من ذË ا بويف حال  نوات لقت يف، وجب إخطار اÑول األعضاء بذË عرب ا لق  جن

رشوع جدول األعامل والربRمج شأن  شاورهتا  بكر جدا و ية ويف وقت  مالر ب م  .ممس

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية بقانون  نة اÑامئة ا ياق ا ية يف  تو ننفذت هذه ا للج سـ ص ملعل
ية حبق املؤلف واحلقوق نة اÑامئة ا نالرباءات وا  اªاورة ملعللج

ية الفكرية واملوارد  ية  ية اÑوية ا نة احلكو مللكوا نم ل ملعللج
ية  نة اÑامئة ا يدية والفوللكور وا ية واملعارف ا نالورا للج تقل ملعث ل

ياRت  ية وا نا تجارية والرسوم وال±ذج ا ببقانون العالمات ا ع لص لل
ية  .فاجلغرا

ية إىل وضع القواعد  شطهتا الرا بو ألغراض أ مومتول الو ن واملعايري ي
ية نا ب§ان ا تارين من ا شاركني ا مشاركة ا ل ل � مل  .م

سم ت�  ها األعضاء، و يات تو شطة يه  توت� األ معل تن 
شموية توازن واملرونة وا يات  لا ل ل  .لعمل

ية بقانون الرباءات يف دورتهيا  نة اÑامئة ا ندرست ا ملعللج
توبر  نعقدتني يف أ رشة ا سادسة  رشة وا سة  كاخلا مل ل عم ع

ية2011و  وماي2010 تا سائل ا توايل ا ل عىل ا ل مل " 1: "ل
ناءات من احلقوق يف الرباءات وا ل] تقييدات سـتث

جودة الرباءات، مبا يف " 2"؛ املفروضة عىل هذه احلقوق
" 4"الرباءات والصحة؛ " 3"ذË أنظمة ]عرتاض؛ 

شاره يف جمال  يازات القامئة بني الزبون و ت] ست مم
ي "5"؛ الرباءات نولو جنقل ا  .التك

ناد إىل  سائل املذكورة أعاله ال نة ا ستوقد درست ا مل للج
ند إعدادها إىل  سـعدد من اÑراسات اليت أعدهتا أو اليت أ

ناد إىل اقرتاحات مقدمة من  يني، وال ستخرباء أاكد مي
 .بعض اÑول األعضاء

ية حبق املؤلف واحلقوق  نة اÑامئة ا نوأوصت ا ملعللج
يات بعقد مؤمتر د بلومايس عن حامية أشاكل مجلعاªاورة ا

نة  برصي يف  سمعي ا سـا ل  11، وذË إجناز بعد 2012ل
شل املؤمتر اÑبلومايس اGي عقد  فعاما من الركود إثر 

نة  ؛ وأحرز كذË تقدم 2000سـحول هذا املوضوع يف 
يدات  توى صك دويل عن ا يبري حنو ]تفاق عىل  حم لتقك

ناءات  جعز يف لفائدة األشخاص اGين يعانون من سـتثو]
بوعات وغريها من أنواع القراءة نة . ملطقراءة ا للجووافقت ا

بث ئات ا لكذË عىل خطة معل جديدة محلاية   .هي

 

ية الفكرية  ية  ية اÑوية ا نة احلكو مللكووافقت ا نم ل ملعللج
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا نة (لث للجا

ية اÑوية لاحلكو ية الع) م ية ا مجلععىل تو رشوط ص بامة 
 .2013-2012جتديد واليهتا للفرتة 

تجارية  ية بقانون العالمات ا نة اÑامئة ا ياق ا لويف  ن للج ملعسـ
ية أحرز تقدم  ياRت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم وال±ذج ا ب ع للص
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يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية لقانون  سائل اإلجرا ئحنو إعداد صك دويل عن ا مل
نة آخر  ية؛ ونظرت ا نا للجالرسوم وال±ذج ا ع لص

تطورات يف  تجارية عىل اإلنرتنت لا تخدام العالمات ا لا سـ
ناء  يات عقد مؤمتر إعاليم أ شة آ نا ثووافقت عىل  ل ق م

ية وسطاء  سؤو رشين عن  سادسة وا لدورهتا ا م لعل
يان معم عىل نطاق واسع، . اإلنرتنت ناد إىل ا بوال تت سـس

ية عن حامية أسامء  سودة ويقة مر نة  جعأعدت ا ث م للج
تخدام كعال يل و] سـاÑول من ا مات جتارية، لتسج

نة هذه الويقة من جديد يف دورهتا  نظر ا ثو للج تس
رشين سادسة وا لعا  .ل

تعلقة  ملوللحصول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا
يات ير� ]طالع عىل ما ييل تو صهبذه ا تقرير ) أ: (ل

سـ�  ، وال)A/49/4ثالويقة  (2010أداء الربRمج 
ية املعروضة الو-ئق ا) ب(، 4 و3 و2 و 1الربامج  لتا ل

يات  تاسعة واألربعني  س� ]ج®عات ا مجلععىل  ل سل
بو  :ياÑول األعضاء يف الو

نة ): WO/GA/40/6(ثالويقة  للجتقرير عن معل ا
ية بقانون حق املؤلف واحلقوق اªاورة  ملعناÑامئة ا

تعلقة ): WO/GA/40/7(ثوالويقة  سائل ا ملبعض ا مل
ية ية اÑوية ا نة احلكو ن ل ملعللج ية الفكرية واملوارد م مللك 

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا  لث

ية عن جلان ): WO/GA/40/8(ثوالويقة  متقارير إعال
بو األخرى  يالو

ية بقانون الرباءات؛ ) أ ( نة اÑامئة ا نا  ملعللج

ية بقانون العالمات  )ب( نة اÑامئة ا نا ملعللج
يا ية وا نا تجارية والرسوم وال±ذج ا با ع لص Rت لل

ية  .فاجلغرا
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ية  تو صا يل العواقب  :16ل تعمق يف  بو وا ياق الو ند وضع القواعد واملعايري يف  بار  حتلأخذ حامية امل� العام بعني ] ل ي سـ ع عت
توح ناجتة عن م� عام غزير و نافع ا مفوا ل  .مل

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

تعلق  تخصص ا رشوع ا ية يه اآلن جزء من ا تو ملهذه ا مل ص ملل
سحب  ).CDIP/4/3ثالويقة (مللكية الفكرية وامل� العام  ينو

تجارية وحق  نارص الرباءات والعالمات ا رشوع عىل  لنطاق ا ع مل
يدية .املؤلف يدان املعارف ا ية كذË يف  تو تقلنفذت هذه ا ص لل م

ية والقانوية لضامن أن املعارف  تدابري ا نيث دجمت ا يقل لتطبح
يدية اليت تدخل بوضوح يف امل� ية براءات لتقلا ست  محم العام  لي

 .ممنوحة عن طريق اخلطأ

رشوع  تقرير املرحيل عن هذا ا ملير� ]طالع عىل ا ل
هذه الويقة تاسع  ثالوارد يف املرفق ا  .لل

نظر يف العالقة بني و ية اÑوية ا نة احلكو لتواصل ا ل مللج
يدية وأشاكل " امل� العام"حفظ  لتقلوحامية املعارف ا

ثقايف ا بري ا تقا ل لتع  .ليديل

ية وموارد املعلومات وغريها  تو بادئ ا جهيوساعد ا ل مل ت
سني   Óبذو ية ا هود ا تحمن األدوات يف ا لمل يق لتطبجل

نح  شوف عهنا وتاليف  يدية ا محتديد املعارف ا ملك لتقل
 .الرباءات عن طريق اخلطأ

ياRت  بوفضال عن األشطة الواردة يف قاعدة ا -IPلن
TADاإلجنازات ، للحصول عىل مزيد من املعلومات عن 

ية، ير�  تو تعلقة هبذه ا صا ل  تقرير أداء ]طالع عىلمل
 1الربامج سـ�  ، وال)A/49/4ثالويقة  (2010الربRمج 

تضمن تقرير أداء الربRمج . 4 و3 و2و  2011سيو
 .إجنازات أخرى يف هذا الصدد
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ية  تو صا شأن حامي :18ل سارها  ية اÑوية عىل اإلرساع يف  نة احلكو بحث ا م ل يدية مللج ية واملعارف ا تقلة املوارد الورا لث
تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث نوالفوللكور، من غري إخالل بأي   .ن

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية الفكرية  ية  ية اÑوية ا نة احلكو مللكيرتكز معل ا نم ل ملعللج
يدية والفوللكور ع ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا بات لث متطلىل 

تج عهنا من قرارات يف حدود الوالية اليت  يناÑول األعضاء وما 
ية العامة ها ا مجلعوضعهتا  ثرية من األمانة واخلرباء  .ل كوتاح مواد  ت

نة وبلورة  للجناء عىل طلب اÑول األعضاء Ñمع تطوير مواد ا ب
ها  .قفموا

متعت  ية اÑوية ثالث مرات وا نة احلكو متعت ا جا لج مللج
 العام� ف� بني اÑورات ثالث مرات يف الفرتة األفرقة

تعراض سـيد ]  .ق

ية  ية عن املوارد الورا تفاو نصوص ا ثوطورت ا ض ل ل ّ ُ
يدي يف  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ل
يلت إىل  حاج®عات األفرقة العام� ف� بني اÑورات وأ

ية اÑوية اليت درسـهتا وواصلت  نة احلكو لا . تطويرهامللج
سائل  سطة واملوحدة عىل ا ية ا تفاو نصوص ا ملوا ب ض ل ملل

ية اÑوية نة احلكو ثالث معروضة اآلن عىل ا لا للج  .مل

نعقدة يف  رشة ا تاسعة  نة يف دورهتا ا ملووافقت ا ل عللج
بو يف 2011ليويو  ية العامة للو ي عىل أن تويص ا مجلع

نة للفرتة 2011سبمترب  متديد والية ا للج   .2013-2012ب

تعلقة وللحص ملول عىل مزيد من املعلومات عن اإلجنازات ا
يات ير� ]طالع عىل ما ييل تو صهبذه ا تقرير ) أ : ( ل

سـ�  ، وال)A/49/4ثالويقة  (2010أداء الربRمج 
عن ) WO/GA/40/7(ثالويقة ) ب(، 4الربRمج 

ية  ية اÑوية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا نبعض ا ل للج مل ملعمل م
ية الفكرية ا يدية مللك ية واملعارف ا تقلملوارد الورا لث

تضمن تقرير أداء الربRمج . والفوللكور  إجنازات 2011سيو
 .أخرى يف هذا الصدد
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ية  تو صا ب§ :19ل يل نفاذ ا بو، عىل امليض يف  تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  لا ه ي سق ك تل خ يف ية م نا مان ا ل
ب§ان األقل منوا نوللوا نجزة يف إطار لتك إىل املعرفة وا شطة ا تاكري وتعزيز ت� األ شاط اإلبداعي و] يا للهنوض  ملو ن ب لن ج

بو  .يالو

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية كام 18 و15 و14 و3 و1فضال عن أن الربامج  تو نفذ هذه ا ص  ل ت
ية اليت . 2010ورد يف تقرير أداء الربRمج  تا رشوعات ا لناول ا ل ملت ت

نة ا ملوافقت علهيا ا ية للج تو ية الفكرية ا ية وا صية  ل من مللكن لت  :19ع

يا املعلومات مرشوع  "1"  نولو ية الفكرية و جا تك مللك
نفاذ تو]تصاال ية وا هوة الر ل وا مق ثالويقة (املعرفة إىل  ل

CDIP/4/5 Rev(؛ 

نفاذ إىل املعلومات  "2"  تحداث أدوات  للرشوع ا سـ م
تعلقة لرباءات  نف) CDIP/4/6 ثالويقة (ملا ناير ياGي  نذ  يذ  م

 ؛2010

تعامل املعلومات  "3"  سـرشوع تكوين الكفاءات يف ا م
ية املالمئة ªاالت  ية وا لعلما ية حمددة حال  لتقن جنولو تك

ية حمددة  ئتحدت إمنا متد هذا ). CDIP/5/6/Revثالويقة (ل عوا
ية   ية وا ية  نة ا سة  رشوع يف اÑورة اخلا مللكا من ن للج لتم ملع مل

يد ا نالفكرية وهو  نذ لتق ميذ   ؛2010مايو  ف

يا "4"  نولو ية الفكرية ونقل ا جرشوع ا تك لمللك تحدت : م لا
شرتكة وناء احللول  با نفذ ) CDIP/6/4/Revثالويقة ( مل ياGي 

ناير  ينذ   .2011م

ياRت  شطة الواردة يف قاعدة ا بفضال عن األ -IPلن
TAD للحصول عىل مزيد من املعلومات عن ،

تو تعلقة هبذه ا لاإلجنازات ا صية، ير� ]طالع مل
، )A/49/4ثالويقة  (2010عىل تقرير أداء الربRمج 

تقارير 15 و14 و9 و3 و1وال سـ� الربامج  ل، وعىل ا
رشوعات الواردة يف املرفقات  ية عن هذه ا ملاملر حل

سابع  رش وا رش واخلامس  ثاين  رش وا لاحلادي  عل ع ع
توايل هذه الويقة عىل ا لرش  ث ل تضمن تقرير أداء .ع سي و

Rإجنازات أخرى يف هذا الصدد2011مج الرب . 
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ية  تو صا ثقايف  :35ل تصادي و]ج®عي وا يمي األثر ] بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من اÑول األعضاء،  بة الو لمطا ي قل لتق
ية الفكرية نظام ا تفاع ت� اÑول  مللكال ب  .ن

ية  تو صا ية الفكر :37ل شأن حامية ا بو أن جتري دراسات  مللكجيوز للو ب تحديد أوجه ي يه من اÑول األعضاء،  لية، بطلب وتو ج
ية ية الفكرية وا تأثري بني ا منالص� وا لتل  .مللك

 

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

تق ب§ان ا ية وا نا ب§ان ا تصاديني، يف ا نتعزيز كفاءة اخلرباء ] ل ل ملل م � ق
تصاد احلر أساسا رشوع يف أحباث قإىل نظام ] ل، من أجل ا

تصادية  عا ية الفكريةق مللكية حول ا  .لم

تصاد يف ماكتب  بكة دوية من علامء ] ئت  قأ لش شـ ن
ناد إىل  ال Ëبو وذ تعاون مع الو ية الفكرية  تا سمللك ي ل

تصادية اليت  يالت ] تح ية ا يق املعزز وقا قا ل ل بل لتنسـ
ية  ية واإل ية الفكرية الو مينجزها ماكتب ا ن قلت ط مللك

 .للمقارنة

ية تعطي  تصادية جعإعداد و-ئق مر قنظرة عامة عن األحباث ]
نقص  ية الفكرية وحتديد مواطن ا ية حول حقوق ا ية احلا لا ل مللكلعلم

بل نة  بحث واقرتاح جماالت حبث  تقيف ا للمسـممك  .ل

ية الفكرية ليك  تصادت ا مللكجيري إعداد واة ا ق
تصادية  بحوث ] قتكون مرجعا ل§راسات وا ل

ية هم وقع أنظمة ا مللكساعدة عىل  ف  الفكرية عىل للم
ية  .لتمنا

نون  رشوع ا تني ا تو ملعناول هاتني ا ي ل ملي ص ية "ت شأن ا مللكرشوع  ب م
تصادية ية و] ية ]ج® قالفكرية وا ع رشوع " (لتمن ملا

DA_35_37_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/5/7 Rev.( 

نذ يويو  رشوع  يذ ا لجيري  م ملنف وير� . 2010ت
تقرير املرحيل عن هذه ا مل]طالع عىل ا رشوع ل

هذه الويقة رش  سادس  ثالوارد يف املرفق ا لل  .ع

ياRت و شطة الواردة يف قاعدة ا بفضال عن األ -IPلن
TAD للحصول عىل مزيد من املعلومات عن ،

ية، ير� ]طالع  تو تعلقة هبذه ا صاإلجنازات ا ل مل
، )A/49/4ثالويقة  (2010عىل تقرير أداء الربRمج 

�تضمن تقر. 16 الربRمج وال سـ ير أداء الربRمج سيو
 . إجنازات أخرى يف هذا الصدد2011
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ية  تو صا تعلق  :42ل بو، وفقا للمعايري اليت  شطة الو ئاته يف أ متع املدين بلك  شاركة الواسعة  تدابري اليت تضمن ا تتعزيز ا ي ن مل فل للمج
مترار يد اÑرس  ية  ية واع®دها مبا جيعل هذه ا نظامت غري احلكو سـبول ا ق م لقضبق  .مل

 

يذاسرت يات ا لتنفا  اإلجنازات تيج

بو لفائدة  نح صفة مراقب يف الو ية  رشوط احلا ياإلجراءات وا مل ل ل
ية اÑوية ت®ىش مع  نظامت احلكو ية وا نظامت غري احلكو لا مل ممل م

ية تو صا نظمة  .ل نح صفة مراقب  تعراض إجراءات  ملويريم ا مسـ
ية  شطهتا مبجال ا يهتا وعالقة أ مللكإىل ضامن جديهتا ومصدا نق

مترارالفك  Ëبغي أن يمت ذ سـرية، و بات من  .ين بة إىل ا لطلو لنسـ
شاورات مع  يه إجراء  تعارف  ية، من ا نظامت غري حكو ما عل مل ممل

يد  بني أيضا أن ذË اإلجراء �م جدا و ية وقد  مفاÑوÓ ا ّ ت ملعن
ها  نظامت اليت  شاركة ا يه حرصا عىل ضامن  ثابرة  بغي ا لو ملن م عل مل ي

يا بو وتو صعالقة بعمل الو ب ية أيضاي  .لتمنت جدول أعامل ا

يات  شاركة يف  تعلق   �ية ف تو مجعنفذت هذه ا مل ي ص ل §
تلف  ية ويف  ية ا ئاهتا الفر بو وسائر  خمالو ن ع ي ملعي ه

نة اÑامئة  ثل ا بو،  ها الو للج]ج®عات اليت  مي تنظم
ية حبق  نة اÑامئة ا ية بقانون الرباءات وا نا للج ملعن ملع

ن ية بقانون للجاملؤلف واحلقوق اªاورة وا ملعنة اÑامئة ا
ياRت  ية وا نا تجارية الرسوم وال±ذج ا بالعالمات ا ع لص لل

ية  نة ا ية اÑوية وا نة احلكو ية وا ناجلغرا للج ل ملعللج م ف
ية الفكرية ية وا مللك  .لتمن

شلك و متع املدين  شاركة ا تضمن  تدابري  بعززت ا م ل ªل
ناول  ناء  بو، وتقمي حوارا  شطة الو يتبري يف أ ب ل ي ن ك

يةاه® نظامت غري احلكو متع ا ممات وشواغل  مل  .جم

نة  بو 2010سـويف  متدت الو ي ا نظمة غري 14ع م 
ية جديدة ية دوية وو نحكو طل  .م

 

رش والويقة[ تاسع  ثهناية املرفق ا  ]عل

 

 


