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اقرتاح مشرتك من جمموعة جدول أعمال التنمية وجمموعة البلدان األفريقية بشأن املساعدة التي 
  ل التعاون ألغراض التنميةتقدمها الويبو يف جما

 

نوان  .1 ثة ادلامئة للجزائر ويقة  تلمت األمانة من ا بعا ث بع بدلان "لسـ ية ومجموعة ا شرتك من مجموعة جدول أعامل ا لاقرتاح  من لتم
ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ساعدة اليت تقدهما الو شأن ا ية  مناألفر ل ي مل لتب ية وا" يق ية اب نة ا نظر فهيا ا ملليك  من ن للج لتت كية ملع

رشة تاسعة  عالفكرية يف دورهتا ا يا . ل يد من بو تأ ليفوحتظى الويقة هذه  ي ب يات(ث تعددة القو مدوةل   ).م

ثويرد نص الويقة املذكورة أعاله يف مرفق هذه الويقة .2  .ث

ية الفكرية  .3 ية وا ية اب نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف 

 .ثمرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

ساعدة اليت تقدهما  شأن ا ية  بدلان األفر ية ومجموعة ا شرتك من مجموعة جدول أعامل ا ملاقرتاح  ب ل من يقم لت
ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا منالو ل  لتي

 مقدمة

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا نة  ثا مللكيف ادلورة ا منم ن للج لتل نة(ملع ساعدة املراجع"، ُعرضت عىل ادلول األعضاء )للجا ية  للمة اخلار ج
ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو منا ل ي لتن تعراض ) CDIP/8/INF/1" (لتق شئ فريق عام خمصص يعىن اب سـوأ ّن

ية يات تكل املراجعة اخلار جتو متع الفريق العام. ص نة، ا تدة بني دوريت ا جوخالل الفرتة ا للج بات وأجرى لملم نا سـ يف عدة  م
ثفة وب شات  تنا مكق نظر م ية إىل جانب رد األمانة الوارد يف لادل وهجات ا يات تكل املراجعة اخلار ّحول تو ج ص

 .CDIP/9/14 ثالويقة

ية أن الوقت  بدلان األفر ية ومجموعة ا شات اليت دارت يف الفريق العام اخملصص، ترى مجموعة جدول أعامل ا نا يقوعقب ا ل من ق لتمل ّ
تعاون ّقد حان للرتكزي عىل الاقرتاحات احملددة الو بو يف جمال ا شطة الو سني أ ية  ية  لاردة يف تكل املراجعة اخلار ي ن حت بغ ج

ية تعاون . لتمنألغراض ا بو يف جمال ا شطة الو سني أ تان أدانه وتفصل اقرتاحات حمددة تريم إىل  يه، حتدد اجملمو لو ي ن حت ع ّعل ّّ
ية  .لتمنألغراض ا

توجه ألف ّالوجاهة وا  ل

ية"تطوير بتلكيف خرباء  .1 جهيبادئ تو ية "م ية أكرث توهجا حنو ا ساعدة  يط  ية ا يل حمددة عن  من فهيا تفا ن مل تخط لتص ّ تق لك يف ّ
يث املضمون واإلجراء يذها من  حو ية 1.تنف ية الفكرية وا بة الرائدة يف جمال ا يار أوئك اخلرباء من مضن ا بغي ا من و نخ ل لتت مللك لن خ ي

ية نا بدلان ا ية اليت تواجه ا تحدايت ا يد  هم ا مومن ذوي ا للف ل من ل يار اخلرباء وتصممي طريقة العمل . لتجل ية ا تكون  تو معل خسـ
نة شاور مع ادلول األعضاء ومبوافقة ا للجاب  .لت

شأهنا نظر فهيا وتخذ إجراءات  نة يك  ية املقرتحة إىل ا تو بادئ ا بغي أن تقدم ا بو ت ت للج جهي ل مل ّ  .ين

تضع األمانة  .2 يالسـو يةلد ساعدة ا شأن تقدمي ا ن شامال  مل  .لتقب

ت )أ( بغي أن  حيو يةين تا يل عىل املعلومات ا لوي ادل ل  :2ل
بو " قامئة" • ها الو تعاون اإلمنايئ اليت  شطة ا يل أل يأو د ل ن سب (تتيحل ثال أو  ميي  توى الوطين أو اإل حبعىل ا مسـ قل مل

شطة املقرتحة؛) الربامج نطاق األ بدلان عىل اإلحاطة  ساعدة ا نية  ب ل م  بغ

شطة؛ • بو للك واحد من األ نونقاط اتصال يف الو  ي

ساعدة مبا يف ذكلواإلجراء ا • ملحملدد اللامتس ا ساعدة؛ اجلدولّ بات ا تالم  مل الزمين ال طل  سـ

نة؛ • تعاون ا ملمكوأوجه ا  ل

شطة؛ • نواإلجراء احملدد إلرشاك موردين أو خرباء آخرين يف األ ّ ّ 

ساعدة  • شأن ا شاكوى  ها مبا يف ذكل إجراءات رفع ا شطة و تاحة لرصد األ ملواإلجراءات واألدوات ا ب ل ن تقيميمل
ي  ّة املقدمة؛لتقنا

                                                 

ية الواردة يف الصفحة  1 تو صانظر ا ية61ل  .ج من املراجعة اخلار
يات الواردة يف الصفحة  2 تو صهذا الاقرتاح يفصل ا ل ية واليت تريم إىل ما ييل62ّ تواصل واإلرشاد لدلول : "ج من املراجعة اخلار بو إىل أن توسع ا لتاج أمانة الو ي ّحت

تعاون اإلمنايئ اليت تقدهما شطة ا تلف أ شأن  ّاألعضاء  ل ن خم تعاون اإلمنايئ " قامئة"تتيح "وأن " ب شطة ا يال حول أ لأو د ن ، )CDIP/9/14(ّويف رد األمانة ...". ل
يل أو : "، املرفق األول، إىل ما ييل28نة يف الصفحة تشري األما نظمة عىل إعداد د لتوافق ا تعاون اإلمنايئ وإاتحهتام إىل ادلول األعضاء " قامئة"مل شطهتا  لللوصف أ ن

تعاون اإلمنايئ وعىل األعامل اجلارية  بدلان عىل األخذ اب ساعدة ا ية و شفا ية تعزيز ا ها اإللكرتوين،  للعن طريق مو ل ل م ل فبغ  ".تخطيط القطريقع
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ثل القدرة الا • بدلان  تعلقة جباهزية ا بارات ا توالا سم ل مل تأهب للمخاطر واملوارد الالزمة؛يعت ية وا لعا  ب

تعاون اإلمنايئ وحتديد سمل  • شطة ا يط العام أل يه ا ها تو لواإلجراءات اليت ميكن لدلول األعضاء من خال ن لتخط ج ل
 أولوايهتا؛

با • ياسات وا يع ا ملوقامئة اكمةل وسخ  سـ مجل متدهتا األمانة لن يات اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء أو ا تو عدئ وا ص ل
يات ية، مبا يف ذكل مدونة األخال ساعدة ا بق عىل تقدمي ا قواليت  ن مل لتقتط سرتشد هبا املوظفون /ّ سلويات يك  يا ك ل

ية؛ ساعدة ا نواخلرباء يف تقدمي ا  لتقمل

ية كام يه حمددة يف ويقة ال • تني ا ثوأولوايت فرتة ا ّن ملع ية؛لسـن ية ا نربانمج واملزيا  ملعن

ساعدة  • تخدمة يف تقدمي ا ية ا يع األدوات وسائر الواثئق ا ية  ملوقامئة واكمةل وسخ أو روابط إلكرتو سـ ن مجل ن ملن ملع
تعاون اإلمنايئ؛ شطة ا شاط من أ تعلق بلك  ية فامي  لا ن ن ي  لتقن

شأن ا • ية  يات الو ساعدة القطرية والاسرتا مللوملخص إلجراءات وضع خطط ا ب ن يج طمل  كية الفكرية؛ت

بت يف  • بو  ها الو للواملعايري اليت  ي هاتطبق ها وتكل اليت تر بات اليت  فضا تقبل  .لطل

يات الواردة  )ب( تو صوا يةل ليف ملحق الويقة احلا يلث بغي أن تدرج يف مرفق ادل ل   .ين

تعرضه وجتزيه )ج( نة يك  توايته إىل ا يل و تعني أن تعرض األمانة تصممي ادل سـو للج حم ل  .تي

يط وتضع األم .3 ها  با بو ا بغي للو ياسة عامة عن الطريقة اليت  رشوع  شاور مع ادلول األعضاء  تخطانة اب ت ي سـ للت ع ين م ل
ندوات ها إىل جانب تظاهراهتا، مبا فهيا املؤمترات والاجامتعات وحلقات العمل وا تدريب و شطة ا لأل ل متل . تنظمين بغي أن  تشـو ين

ية تغطي جوانب عدة من بادئ تو ياسة العامة عىل  جهيا مسـ شطة ل توجه اإلمنايئ أل سني ا شرتكة و تظاهرات ا يهنا عقد ا ن  ل حت مل ّل ب
ئات  بو مع مجموعات الصاحل العام وا تحدثني، وتعامل الو يار ا نوع يف ا تاكفؤ وا يق ا باهتا و نا ية و تدر بو ا يالو ي مل ت ت ل سـ ل هي لل خ حتق م يب

تجارية أو اليت  تصدي لقضااي تضارب املصاحلمتلذات املصاحل ا شف عن تضارب املصاحللثل مصاحل جتارية، وا  3.لك مبا فهيا ا

تعرضاها  ية يك  نة الربانمج واملزيا ية الفكرية و ية وا ية اب نة ا ياسة العامة إىل ا رشوع ا بغي تقدمي  سـو ن جل من ن للج تسـ ملع مللكل لتن م ي
 .وجتزياها

ية ابء  نالربانمج واملزيا

ية حتت والية ت .1 تا يات ا تو جلقع ا ل ل ص بغي أن ل ية و يننة الربانمج واملزيا مترب ن ها يف  سبتطرح يف اجامت  .2012ع

ية العادية )أ( ية إعداد ويقة الربانمج واملزيا تعاون اإلمنايئ مضن  شطة ا يط للك أ ية وا نإدماج املزيا ث معل ل ن تخط . لن
بو  ية الو نة يف مزيا ية ومن املوارد املربطة هبا  تامئ ناديق الا شطة املموةل من ا بغي أن تكون األ يو ن ي ت ن لص َّن مب س ّن ي

نظمة وتقاريرهاالعادية و  4.مليف إجراءات وضع برامج ا

ية خالف املوارد  )ب( ية موارد املوظفني ومزيا سني تدابري تقدير مزيا بو هجودها من أجل  بغي أن تواصل الو نو ن حت ي ين
ها ية و نفقات ا تقدير ا سني أنظمة املعلومات  تعاون اإلمنايئ، و شطة ا رشية اخملصصة أل ّبعا تت لفعلب ل ل حت ل ن ثويقة ويف . ل

                                                 

ية مبا ييل130يف الصفحة  3 بو ذات جودة تربوية : "ج، تويص املراجعة اخلار يع وأية برامج للو ية اليت يقدهما ا تدر يبغي إقامة أنظمة لضامن أن تكون الربامج ا مجل ي ل بي ن
ية، وأن  شأن ا بو  يات جدول أعامل الو ية وتو يق الوقع األكرب، وأن تكون مامت ية  منعا ب ي ص شـ لتل ية كام وردت يف لتحق بة املوهجة حنو ا تاجئ املر سقة وا منتكون  ن لتت ّ تق ل ّ م

ية ويف اخلطط القطرية ية مبا ييل63ويف الصفحة ". نالربامج واملزيا نوع أحصاب : "ج، تويص املراجعة اخلار تواصال  يات تكفل رصدا  تبغي أن تضع األمانة آ ل لي م ن
ساعدهتا  تقدمي  ماملصاحل واخلرباء امللكفني  ب تحدثني واملدربنيمثل ا(ّ شاريني وا ّخلرباء الا مل  )".ست

ية الواردة يف الصفحة  4 تو صانظر ا ية61ل : CDIP/9/14ث من املرفق األول من الويقة 11، الصفحة 11ّانظر أيضا رد اإلدارة يف الفقرة . ج من املراجعة اخلار
ية للفرتة " نتربهن ويقة الربانمج واملزيا ية يف إ2013-2012ث يط وإعداد ف عىل خطوة إضا ية ا ية العادية، ويف  تامئية مضن املزيا ناديق الا تخطدماج ا معل ن ن للص س

تقارير ية العادية. لا تربعات مضن املزيا ية إلدماج ا بال إضا نظمة  شف ا ية،  بةل لوضع املزيا نويف ادلورة ا ل سـ مل تك فن  ."ستسـملق
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ية للك الرب شطة اإلمنا تقرير عن األ بغي أن يكون ا بل،  ية وتقارير أداء الربانمج يف ا ئانمج واملزيا ن ل نن يتق ملسـ
ته نظمة بر يد برانمج ا ية عىل  شطة ا ية أل تاجئ ا بة وا تاجئ املر سم يلخص ا شفوعا  مبرانمج  ملتق صع من ن لفعل ن ن بق لتم ل ل ّ.5 

ية يف ا )ج( شمل ويقة الربانمج واملزيا بغي أن  ملو ن ث ت سب ين ية  ية عن اعامتدات املزيا ئة جديدة يف املزيا حببل  ن ن ف سـتق
يذ"  6".لتنفطريقة ا

نارص  )د( تلف  ية تعممي  نة  تصدى بطريقة  ية يك  بة يف ويقة الربانمج واملزيا تاجئ املر يح ا بغي  عو خم ت ن ث يفن ي تق نق لكن ب ّي ل ت
توجه اإلمنايئ  تقرير2.27مثل تكل الواردة يف اإلطار (لا شطهتاملعىل برامج ا) ل من ا  8.ننظمة وأ

ها، فضال عن  )ه( يد تو ية و نظمة الاسرتا نقح أهداف ا بو أن  بغي لألمانة وادلول األعضاء يف الو جهيو تعن يج مل ت تي ّ ي
توجه اإلمنايئ  يد تصور أمشل  ية  توسط  ية لألجل ا ها ومؤرشات أداهئا يف اخلطة الاسرتا ّتا لل سـ بغ مل يج ّن جت ت جئ

تق2.2مثل تكل الواردة يف اإلطار (  9).ريرل من ا

ساعدة املوهجْتعريف املؤلفني 2.2اإلطار   ّ يةةللم ية39انظر الصفحة . لتمن حنو ا  ج من املراجعة اخلار

ية يه تكل اليت تكفل ما ييل ساعدة املوهجة حنو ا يث املوضوع، ا منمن  لتمل  :ح
 
ي • نا بدلان ا يع ا ية حىت  نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا هوة املعرية بني ا ميق ا م ف لل ل تط ل ل مل ل سـي تاكر تتض ية يف ا شاركة مبزيد من الفعا بة من ا ل مل

بري واإلبداع واملعرفة؛ تلف األشاكل اجلديدة من ا يعاهبا، وادلفع  تخداهما وا ها وا با يا وا نولو تعا مبخ س سـ لت تسـ ط ن ج لتك
 

ته • يض  ية الفكرية و تخدام نظام ا شاركة أكرث يف جلب مزيد من املزااي من ا ية من ا نا بدلان ا تلكفومتكني ا ختف مللك سـم مل ل توى ل ملسـ عىل ا
ميي والوطين؛ قلالعاملي واإل

 

ياسة  • ها بأهداف ا ية الفكرية ور سقة يف جمال ا ية  ياسات وقوانني ولواحئ و يات و بدلان عىل تصممي اسرتا ساعدة ا سـو ت ن سـ يج ل لم ط بطت مللك ّ م
شالكت حمددة ياجات و يب ال ها يك  ية األمع و ّالعامة واألهداف اإلمنا م ت تج حئ سـي تتك يف  ؛ّ

يق املطالب الو • شأن فوتو ية  ياسات الو يات وا ية والاسرتا ياجات اإلمنا ساير الا ية لدلمع واألشطة مبا  بية أو اإل ن سـ يج ئ ت ي ن مي طن ل ت حط قل
ية الفكرية؛ مللكا

 

بدل؛ • ميي واملؤسيس  يط ا تصادي وا ياق الاجامتعي والا للومراعاة ا حمل لتنظسـ ق ل
 

ية  • نا بدلان ا ياجات اخلاصة  مومراعاة األولوايت والا ل لل ت... حت يةخمفضال عن  توايت ا منلف  لتسـ ية ..." (م تو صا  من جدول أعامل 1ل
ية  )لتمنا

تاكر • ية تعزيز اإلبداع والا بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا يا لفائدة ا نولو نفاذ إىل املعرفة وا يل ا بو بغ ل ل ل ل مه ج لتك ية " (تس تو صا  من 19ل
ية  )لتمنجدول أعامل ا

تفا • تلف األحاكم والا هم  ية من  نا بدلان ا سـومتكني ا خم ل فل تاحة يف الاتفاقات ادلوية م تعلق مبواطن املرونة ا يا، فامي  لدة مهنا  مل ي ..." لك
ية ( تو صا ية25ل  )لتمن من جدول أعامل ا

ية ملاك • ية واإل ميوتكوين الكفاءات الو قلن ية ط بل اليت تدفع قدما األهداف اإلمنا ية إدارة حامية احلقوق وإنفاذها اب ية الفكرية  ئتب ا سـ لبغ مللك
تويف الالزتام يامث وجدت؛تسـو حات ادلوية  ل

 

ية  • نا بدلان ا مومتكني ا ل يني(ل يع أحصاب املصاحل ا نمبا فهيا  تخد) ملعمج ية الفكرية هبدف اسـمن ا نظام ا ية الفكرية والاتفاع  مللكم ا بمللك ن
ها هام يف حامية اخرتاعاهتا وإبداعاهتا يف األسواق ادلوية وإنفاذ حقو ية كأداة لإل ية ا قتعزيز ا لس حملل  .لتمن

 

                                                 

ية الواردة يف الصفحة  5 تو صانظر ا ية168ل  .ج من املراجعة اخلار
ت 6 ية الواردة يف الصفحة لانظر ا ية168صو  .ج من املراجعة اخلار
ية39انظر الصفحة الواردة  7  .ج من املراجعة اخلار
ية 8 تو صانظر ا ية61الواردة يف الصفحة  ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  9 تو صانظر ا ية61ل  .ج من املراجعة اخلار
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ية جمي  نموارد من خارج املزيا

ّتعني  .1 ية يك ي نة الربانمج واملزيا شد املوارد إىل  رشااكت و ية  رشوع اسرتا نأن تقدم األمانة  جل ح لليج تم
ها ضتعر  10.وجتزيها تسـ

نظر فهيا  .2 ية ليك  تامئ ناديق الا ية مبا فهيا ا ياسة عامة للموارد من خارج املزيا رشوع  تعني أن تعد األمانة  جلو ت ن لص ن سـ سي م ّ نة ّ
ية يهنا ما ييل. نالربانمج واملزيا شأن جوانب عدة من  ية  بادئ تو ياسة العامة عىل  رشوع ا توي  بغي أن  بو م بن جهي سـ لحي م  :ي

متويل اخلاريج واملوارد اخلاصة ابلقطاع اخلاص • يات ا نفاذ إىل آ ية، مبا فهيا ا يع املوارد من خارج املزيا لية  ل ل ن مج  ؛11تغط

بو وادلو • ية من يوإرشاد املفاوضات بني الو هة املاحنة للحصول عىل موارد إضا يدة وا فل األعضاء ا جل ملسـتف
ية خارج  ؛12ناملزيا

هة املاحنة  • ية من ا يف املربطة بإدارة املوارد من خارج املزيا تاك بات املرونة اليت تضمن اسرتجاع ا شديد عىل تر جلوا ني ت ل ل تت ل
ها ها  لومتو  ؛13يل

تعاون اإلمنايئ املموةل • شطة ا يع أ يق  لوضامن تو ن مج يةف ها اإلمنا بو وأولوايهتا وتا ية مع أهداف الو ئ من خارج املزيا ن ي  ؛14جئن

بو العادية وإجراءات وضع الربامج والرصد  • ية الو نة يف مزيا تكل املوارد  شطة املموةل  يوضامن أن تكون األ ن ي ب ّن مب
تقرير يمي لوا  ؛15لتقوا

تخداهما والوقع • ية وا شد املوارد من خارج املزيا ية يف  شفا سـوضامن ا ن ح شطة املموةل؛فل  ن اإلمنايئ املرتتب عىل األ

سرتشدة  • يد  بدل ا نفذة يف ا ية وا تعاون اإلمنايئ املموةل مبوارد من خارج املزيا شطة ا ًواحلرص عىل أن تكون أ م ل مل ن ل ملسـتفن
يدة؛ بدلان ا يد أو ا بدل ا ياجات واملصاحل واألولوايت اخلاصة اب تفابال سـتف سـ ملح لمل ل  ت

تضا • سلمي  نحو ا تصدي عىل ا لوا ل ل تجارية؛ل تعلق ابملصاحل ا لرب املصاحل، ال سـامي فامي   ي

ساءةل • ية  يات مالمئة ونظا شاء آ للموإ ل تحقق من أن يكون . من ية ا يمي  تقةل للرصد وا لوشمل ذكل آايت  بغ سـ لتقي م
ية وضع الربامج  تخلصة مدجمة يف  بح العرب ا يد وأن  بدل ا شطة املموةل وقع إمنايئ إجيايب عىل ا معللأل سـ تص ل ًن مل ملسـتف

بل يف  .ملسـتقا

يل يف ردها يف الفقرة  .3 ّويطلب من األمانة أو تورد مزيدا من ا لتفص ثللويقة األول  من املرفق 12، الصفحة 11ُ
CDIP/9/14 تعلق ابخلطوات اليت يةي فامي  شد املوارد من أجل ا رشااكت  ناء ا بو حول  مناختذهتا عقب مؤمتر الو حل ب لتي  16.ل

                                                 

رش 10 مذكرت األمانة يف رد اإلدارة أهنا أعدت  ّ شد املوارد يف عام ّ رشااكت و ية  حوع اسرتا لل تاح قربا عىل نطاق 2011تيج يا وسوف  ها دا تعرا ي، وجيري ا ت خل ضسـ
 ).CDIP/9/14(ّ، املرفق األول لرد األمانة 12، الصفحة 11انظر الفقرة . أوسع
رشااكت مع القطاع اخلاص ) CDIP/9/14ث، املرفق األول للويقة 12، الصفحة 11انظر الفقرة (ّذكرت األمانة يف رد اإلدارة  11 ية  بادئ تو للأهنا بصدد وضع  جهي م

سأةل يف عام  شأن ا شاور مع ادلول األعضاء  رشااكت مع قطاع األعامل، وأضافت قائةل إهنا  شأن ا تحدة  ية لألمم ا تو بادئ ا تعامل ا ملاب ب ت ل ب مل جهي ل مل . 2012سـتسـ
ي رشوع  شأن  يا  سـوشار يف هذا الصدد إىل الاقرتاح املطروح حا م ب ل ياسة العامة ي تصدي يف تكل ا تايل ا بغي اب ية و سـاسة عامة للموارد من خارج املزيا ل ل ي لن ن

ية مبا فهيا تكل اخلاصة ابلقطاع اخلاص يع املوارد من خارج املزيا ناملقرتحة   .مجل
ية 12 تو صانظر ا ية172الواردة يف الصفحة  ل  .ج من املراجعة اخلار
ية172انظر الصفحة  13  .ج من املراجعة اخلار
ية 14 تو صانظر ا ية61الواردة  ل  .ج من املراجعة اخلار
تني  15 تني الواردتني يف ا تو لصفحانظر ا ي ية159 و61صل  .ج من املراجعة اخلار
شد املوارد من أجل ا: "CDIP/9/14ث من املرفق األول للويقة 12، الصفحة 11ّانظر رد األمانة يف الفقرة  16 رشااكت  ناء ا بو عن  منعقب عقد مؤمتر الو حل ل ب ية لتي
يا )... 2009نومفرب ( نولو نظامت نقل ا شاء  رشوع دلمع إ ياغة  شطة أعامل  ية احملددة يف املؤمتر؛ ومشلت األ تا يذ اإلجراءات ا بو خطوات  جاختذت الو تك م لنف ّ نت م ص ن ل ل لي

ية نك األفريقي  نطقة العرية وتقدميه إىل ا منيف ا ب ب للتمل ية ادل: ل تحدة  ثال إىل واكةل الوالايت ا بة  منخما مل للتط نك م ية وا يوي  نك اآل نك ادلويل وا بوية وا من سـ ب ب لل ل للتل
تحدة  تب األمم ا نك ادلويل و ية  تعددة املاحنني وبرانمج املعلومات من أجل ا ية  تامئ تحدة الا ناديق األمم ا يذي  سق ا ية وا ملاإلساليم  ب من ن مل لص ن مكمن م س للنف ت لت تلل لمل

سة تس ومؤ سة  تحدة ومؤ سة األمم ا رشااكت ومؤ ساملعين اب س مل س ية غيل ساعدة اخلار يا احلكويم  يلر وبرانمج أسرتا ج رو للمكف تحدة ) أوسإيد(ل ملوإدارة اململكة ا
شاطرة املعلومات سني  نه  هدف  ثاين للامحنني واكن ا مية ادلوية وغريها؛ ونظمت األمانة أيضا الاجامتع ا حت ل ل ممن ل ّ  ."للت
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رشية دال  لباملوارد ا

ثالث للويقة يتعني أن تع .1 يات يف امللحق ا ثمل األمانة عىل تعديل مدونة األخال ل يغة املعدةل CDIP/9/14ق ّ وتعرض ا لص
يق يك جتزيها نة ا نظر فهيا وعىل  ية الفكرية يك  ية وا ية اب نة ا سـعىل ا جل ت من ن نللج لتملع مللك يات . لت بغي تعديل مدونة األخال قو ين

ية تا للألغراض ا  :ل

بو فق • يها عىل موظفي الو هاتطبيق يات وتو يث يكون املوظفون ملزمون بقراءة مدونة األخال يعط  قق  ؛17حب

بو لعام  • تحدة والو يوإضافة إحاةل إىل الاتفاق املربم بني األمم ا ية من 1974مل سام ا باجة وسائر األ ن يف فقرة ادل ق ملعي
يات   ؛")الوالء"مثل الفقرة عن (قمدونة األخال

يات جدول أعامل ا • منوإضافة إحاةل إىل تو يات لتص ية من مدونة األخال سام ا باجة وسائر األ قية يف فقرة ادل ن ق مثل (ملعي
 ؛")الوالء"الفقرة عن 

ثال  • ية  ساعدة ا ية تقدمي ا تعاون اإلمنايئ إلبراز أ شطة ا توفري أ يني  تعلق حتديدا ابملوظفني ا موإضافة أحاكم  ن مل مه ل ن ب ن لتقت ملع
ية  تو صوفقا  ية مبا خيدم عىل أ1لل ح من جدول أعامل ا ية؛ لتمن ساعدة ا يد من ا بدل ا نسن وجه مصاحل ا مل تقل لسـ تفمل

ية يات جدول أعامل ا تيض من املوظفني الاطالع عىل تو منو لتص  .يق

رسع األمانة يف إمتام دراسة  .2 تعني أن  تو ثغرات"ي ليل ا هارات املوظفني وكفاءاهت" حتل تعلقة  مبا  حىت تدرك املواطن اليت ممل
هارات والكفاءات واخل ملها فهيا ا ها وإدارهتاتنقص تعاون اإلمنايئ وو شطهتا  سني توجه أ قعربة الالزمة  لل ن ّتح يةل 18.ل بغي تقدمي  حص و ين

ثغرات" ليل ا شأهنا" حتل نظر فهيا وتخذ إجراءات  ية الفكرية يك  ية وا ية اب نة ا بإىل ا ت ت من ن مللكللج لت  .ملع

ية يف إجراءات الو .3 تخذ األمانة خطوات إدماج جدول أعامل ا تعني أن  يو من ت يمي أداء املوظفني، وأن للبو لتي تقيني و تع
نظمة ية داخل ا ثقافة وفكر موهجني حنو ا يمي أداء املوظفني كفرص للهنوض  يني و ملتغل إجراءات ا من ب تع لتسـ ّ تق ل بغي أن . 19ت ينو

يذ تقدم احملرز يف ا مترار ادلول األعضاء عن ا لتنفتطلع األمانة اب ل  .سـ

شاريون هاء  ستاخلرباء واخلرباء الا

شاريني العاملني يف يتعني  .1 ها حتديدا عىل اخلرباء واخلرباء الا يات  رشوع مدونة األخال ستأن تعد األمانة  يقب لتطق م ّ
يعا  تطوعني، حىت يكونوا  تعاون اإلمنايئ سواء معلوا مقابل أجر أو مقابل تعويض األتعاب أو املرصوفات أو  شطة ا مجأ ل ّن م

يث ها، و يات وتو حبملزمني بقراءة مدونة األخال يع بغي أن تغطي مدونة . 20 تؤدي أية خمالفة لقواعد املدونة إىل إهناء العقدقق ينو
يهنا ما ييل يات عدة جوانب من  باألخال  :ق

بق عىل  • بة  نا نود  ساءةل،  سان وا ياد واحرتام حقوق اإل ية وا تقال ثل الزناهة والا بادئ  شديد عىل  ّا تط سـ مل ن حل ل سـ مت ب م بم ل
شاريني العاملني يف  تعاون اإلمنايئ؛ستاخلرباء واخلرباء الا شطة ا لأ  ن

ية؛ • يات جدول أعامل ا تو يد  شاريني اب ية وإلزام اخلرباء واخلرباء الا يات جدول أعامل ا تو منواألخذ  ص ب ت من ص تب لت ّل لتق  س

                                                 

ية اليت تويص مبا ييل17انظر الصفحة  17 شاريني قراءة مدونة ينبغي: "ج من املراجعة اخلار بو وخرباهئا وخرباهئا الا يع موظفي الو ت الاشرتاط عىل  ي سمج
ية  بادئ جدول أعامل ا تعراض  شف عن تضارب املصاحل وا ياانت اكمةل  ها، فضال عن  يات وتو مناألخال سـ للك ب لتق م يع تعديل يدخل عىل (ق بغي إضافة ذكل  كو ني

 )".مجيع العقود
ية الواردة يف الصفحة  18 تو صانظر ا ية170ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  19 تو صانظر ا ية170ل  .ج من املراجعة اخلار
ية اليت تويص مبا ييل170انظر الصفحة  20 شاريني قراءة مدونة : ""ج من املراجعة اخلار بو وخرباهئا وخرباهئا الا يع موظفي الو تبغي الاشرتاط عىل  ي مج سي ن

ياان ها، فضال عن  يات وتو باألخال يعق ية ق بادئ جدول أعامل ا تعراض  شف عن تضارب املصاحل وا منت اكمةل  سـ لتللك تعديل يدخل عىل (م بغي إضافة ذكل  كو ني
 )".مجيع العقود
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شف عن  • ياانت ا تكامل  شاريني اب بة اخلرباء واخلرباء الا سأةل تضارب املصاحل مبا يف ذكل مطا تصدي  لكوا ب سـ ت ل مل سل
 تضارب املصاحل؛

ياجات والاشرتاط • ية والا توى املالمئ  ناسب وعىل ا ية مقدمة يف الوقت ا شورة ا ت بأن تكون ا من سـ مل ن حمل للت مل َّه مل
يد؛ بدل ا ملسـتفواملصاحل واألولوايت اخلاصة اب  ل

شاريني؛ • سمحوا بأن تقدم معلوماهتم إىل قامئة اخلرباء الا شاريني أن  توالاشرتاط عىل اخلرباء واخلرباء الا ي ست  َّس

شاريني والاشرتاط عىل ا • يميأن يوافقوا ستخلرباء واخلرباء الا هم للرصد وا تقعىل أن خيضع   .لمعل

تعرضه وجتزيه ية الفكرية يك  ية وا ية اب نة ا يات إىل ا رشوع مدونة األخال بغي أن تقدم األمانة  سـو من ن تللج مللكملع ق لتن م ّ  .ي

يار اخل .2 ية إجراءات ا ية لضامن شفا بادئ تو تعني أن تعد األمانة  تو جهي خي ف م ّ ينيّ تصدي . 21جرباء اخلار بغي أن  تو بادئ ملاين
يهنا ما ييل ية لعدة جوانب من  تو با جهي  :ل

توحة، لكام أمكن ذكل؛ • ناقصة  مفسلمي العقود من خالل إجراء  م  ت

بري  • سلمي ا بل  بو للمراجعة  شاريني بعد لك عقد وإاتحة تقارير إىل موظفني آخرين يف الو يمي اخلرباء الا خلو ت ي قت ستق
شاري عقدا   آخر؛ستالا

يات  • منوي و يني وخرباء ذوي توجه  تعامل  تخصصات اب تعدد ا بو مهنجا  متد الو بغي أن  خلفو م تن ّتع ن سـ ل همي ي
 متنوعة؛ وختصصات

شاريني وتزويدها ابملعلومات؛ • تحاق بقامئة اخلرباء الا شاريني ابال توالزتام اخلرباء واخلرباء الا ل ست  س

يع مدونة • تو شاريني  قوالزتام اخلرباء واخلرباء الا ب شف عن ست ياانت ا تكامل  يات املذكورة أعاله وا لك األخال ب سـ ق
 .املصاحل تضارب

تعرضه وجتزيه ية الفكرية يك  ية وا ية اب نة ا ية إىل ا تو بادئ ا رشوع ا بغي أن تقدم األمانة  سـو من ن للج جهي ل تمل مللكملع لتن م ّ  .ي

ية وأ .3 شاريني ا مترار قامئة اخلرباء الا تعني عىل األمانة أن جتدد اب شـبكو لس ت سـي ّ ن تعمل عىل حتديهثا وإعادة ّ
 :ييل كام 22تصمميها

شطة  • شاريني العاملني يف أ يع اخلرباء واخلرباء الا شمل معلومات عن  شاريني يك  يع نطاق قامئة اخلرباء الا نتو ت مج ت ت سسـ س
هم تعاون اإلمنايئ، أاي اكن عقدمه أو مو قعا يغة ا. ل تاحة يف تكل القامئة أيضا ا شمل املعلومات ا بغي أن  لصو مل ت لاكمةل ين

ية  تسريمه اذلا هم اجلاري(ل سابقة و معلمبا فهيا خربهتم ا تضارب )ل متةل  ية وا شف الاكمل عن احلاالت ا ل، وا لفعل حمللك
شاريةواملصاحل، ورشوط عقودمه،  يةل معل اخلرباء . ستتلكفة خدماهتم الا تاح أيضا معلومات عن  بغي أن  حصو ت ين

شاريني وعن أية  تواخلرباء الا شاط اذلي أجنزه اخلرباء واخلرباء ّير تعدقياميت أو تقارست يةل ا بو عن  نها الو حص لي
يةل أو ذكل ا شاريون، مىت اكنت تكل ا لالا حلصس تاحا للعموم أوت تقرير  ميمي أو ا يد لتق نجزة عىل ا شطة  لصع خيص أ من ّ

ميي ميي أو دون اإل قلادلويل أو اإل  .قل

سب العدد اإلجاميل  • بحث  حبوتكون القامئة قابةل  ية وجمال لخرباء الاللل نة وا ياانت وا سـشاريني يف قاعدة ا سـ ب نت ل جلل س
ساب  يعة الا تخصص و تا ب نل سؤول حكويم سابق، (ط تقل أو من قطاع األعامل أو  شاري  بري ا مثل  سـ مت س خ م

 ).ذكل وغري

                                                 

يات يف الصفحة  21 تو صانظر ا ية171ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  22 تو صانظر ا ية؛ انظر أيضا رد األمانة يف الفقر171ل ّ من املراجعة اخلار يه أن : "...  من املرفق األول27، الصفحة 5ة ج تفق  علمن ا مل

بو  يقة عن رشاكء الو يل معلومات د ية  تظم  متر عىل حنو  شاريني ميكن أن  شاريني يف قامئة اخلرباء الا ياانت املفصةل للخرباء الا يحتديث ا ه بغ ن ت ت قب س م س تس يسـ ل
تعاون اإلمنايئ تقدمي ا يني  لا ب ية من ا163انظر أيضا الفقرة , "ملعن  .جملراجعة اخلار
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تعاون اإلمنايئ أن يوافقوا ع • شطة ا بو للعمل يف أ بلون دعوة الو شاريني اذلين  لوجيب عىل اخلرباء واخلرباء الا ن ي يقت ىل س
شاريني  23.ستأن حتال معلوماهتم إىل قامئة اخلرباء الا

تواصل واو ية وا شفا لا  فل

تعاون  .1 بو  شطة الو تواصل حول أ ية  يكون أداة أكرث فعا بو اإللكرتوين  للتعني أن تضمن األمانة حتديث موقع الو ي ن لل ل ل ي ي
 24. للمعلوماتااإلمنايئ ومصدر

سني )أ( بو إجراءات فورية  تخذ الو تحوحيب أن  ي بحث فهيا عىل لت نفاذ إىل املعلومات واألحباث واإلحصاءات وا هوةل ا ل  ل س
ها اإللكرتوين  25.قعمو

بو أن تضمن حتديث األجزاء  )ب( بغي للو يو نرثيةين يقا لا يا ووصفا د بريا و رسعة حىت تقدم  ها اإللكرتوين  ق من مو ف تعقع ّ ب
تعاون اإلمنايئ بو  شطة الو للأل ي  26.ن

تعني عىل ا تحديد،  يوعىل وجه ا يع أحداث ل تعلق  ها اإللكرتوين فامي  رسيع للمعلومات عىل مو رش ا جبمألمانة أن تضمن ا ي قع ل لن
نظمة  يد العاملي (ملا ها عىل ا شرتك يف  ها أو  ندوات واملؤمترات وحلقات العمل اليت  ية وا تدر لصعثل الربامج ا ت ل ميل نظم ب تنظم ت ي

ميي والقطري بو عىل األقل أن ). قلواإل بغي أن تضمن الو يو رشوع قامئة تكوين رشوع الربانمج و تظاهرة و رشوع ا من واثئق  م لم
بو بل انعقاد تظاهرة الو تاحة يف غضون فرتة معقوةل  شاركني  تحدثني وا يا مل قمل يع . م رسعة  تاح  بغي أن  مجوبعد انهتاء احلدث،  بت ين

ية  شاركني (ملعنالواثئق ا هين وقامئة ا سارمه ا تحدثني و ملثل الربانمج الهنايئ وقامئة ا م ململ واحملارضات وادلراسات املقدمة م
تظاهرة، وغري ذكل يةل احلدث أو ا شات و نا لوملخص ا حص ق  )].مل

ها يف بذ هود اليت  نة دوراي عىل ا متس من األمانة أن تطلع ا لو تجل للج يذ ما ورد ُيل  ).ب(و) أ(1 الفقرتني يفتنف 

ن .2 بو اليت  نة عن أحداث الو متس من األمانة أن ترفع تقارير إىل ا تو ي للج نة وأحداهثا واليت ُيل بل دورات ا للجظم  ّتقرر ق
نة تقرير عىل وصف موجز للحدث املعين وأهدافه وحماوره احملددة أو املقرتحة .للجعقدها بعد دورة ا توي ا تعني أن  ل و حي ي

ساهبم وصفهتم  تحدثني وا توقامئة ا ية (نمل متع مدين أو واكةل حكو نظمة  ية أو  سة  ثال أو مؤ ية  ية  ممن  م جمم ث س ن حبمجع  27).وغريهاهم

بو قامئة مفصةل  .3 بغي أن يصدر لك برانمج يف الو يو شطة الربانمج املعين، وال ابين تعان هبم يف أ نرشاكء واملوردين ا ملسـ ّ ل
هة  سب صفة ا تعاون اإلمنايئ، و ته  جلسـامي يف أ حب لل بدلان (نشط تقدمة أو ا بدلان ا ية من ا ية أو واكةل حكو لنظمة غري حكو مل ل م م م

سة  ية أو مؤ نا حبا س ية أو رشكةمل ية  نية أو  مجع  .28)همث

تعان هبم يف لك واحد من  رشاكء واملوردين ا بو اإللكرتوين يف لك فصل املعلومات عن ا رش عىل موقع الو سـوجيب أن  ملي ّ ل تن
تعاون اإلمنايئ شطة ا بو يف أ لبرامج الو ن  .ي

                                                 

ية163انظر الصفحة  23  .ج من املراجعة اخلار
ية170انظر الصفحة  24  .ج من املراجعة اخلار
ية170انظر الصفحة  25  .ج من املراجعة اخلار
ية170انظر الصفحة  26  .ج من املراجعة اخلار
ية مبا ييل130يف الصفحة  27 بو ذات جودة ينبغي إقامة أنظمة لضامن أن ت: "ج، تويص املراجعة اخلار يع وأية برامج للو ية اليت يقدهما ا تدر يكون الربامج ا مجل ي بل

ية كام وردت  بة املوهجة حنو ا تاجئ املر سقة وا ية، وأن تكون  شأن ا بو  يات جدول أعامل الو ية وتو يق الوقع األكرب، وأن تكون مامت ية  منتربوية عا ن ت من ب ي ص شـ تل لت ّل تق لتحق ّ م ل
ية ويف اخلطط ا ية مبا ييل63ويف الصفحة ". لقطريةنيف الربامج واملزيا نوع أحصاب : "ج، تويص املراجعة اخلار تواصال  يات تكفل رصدا  تبغي أن تضع األمانة آ ل لي م ن

ساعدهتا  تقدمي  ماملصاحل واخلرباء امللكفني  ب تحدثني واملدربني(ّ شاريني وا ّثل اخلرباء الا مل ست  )".م
ية 28 تو صانظر ا ية من املراجعة ا63الواردة يف الصفحة  ل  .جخلار
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يذ ها يف ا بذ هود اليت  نة دوراي عىل ا متس من األمانة أن تطلع ا نفو ل لتجل ت للج  .ُيل

ثات يف  .4 تعاون اإلمنايئ قد مرت عن طريق ا شطة ا تخذ األمانة اخلطوات املالمئة لضامن أن تكون لك أ بغي أن  بعو ل ن لت ّ ين
ساعدة، مبا يف ذكل نقل  يل ا تفا تعلق  بو فامي  يق مع الو ثات معل نقطة الاتصال  مليف وأن تعمل هذه ا ص ب ي ي سـ بع نن للتل ج

ية ياجات واألولوايت الو نالا طت  29.ح

يةبقاعدة  زاي ساعدة ا نياانت ا  لتقمل

تخذ  .1 تبغي أن  ية من أجل ما ييلاألمانة ين ساعدة ا ياانت ا نخطوات إلعادة تصممي قاعدة  مل  30:لتقب

ية  • بة ونو تاجئ املر بدلان وا بو واألقالمي وا سب برامج الو شطة  يا يف األ يا وخار بحث دا عيل ا ن ل ي ح ن خل ل تقه لج تس
يدين وطريقة ئة ا شاط واجلدول الزمين و تفا سـف ملل يذ؛ن  لتنف ا

تاجئ واحلرص عىل أن يكون تصممي قاعد • نظمة العام لإلدارة القامئة عىل ا يا مع إطار ا ياانت  نة ا مل شـ لب مت ية مل معلو
تقرير عن أداء الربانمجإعداد   ؛لا

تحديث .2 بغي أن تضمن األمانة ا لو هاين يع برا ياانت من  تظم وادلوري لقاعدة ا جم ا مج ب لن يل  31مل هية  ية تنفيذ تسبغ تو صا  5ل
ية نذ عام . لتمنمن جدول أعامل ا ية  ساعدة ا شطة ا ياانت عىل املعلومات الاكمةل عن أ توي قاعدة ا بغي أن  مو نن مل ن ب لتقحت ل  2007ي

يح األمانة . عىل األقل بغي أن  ميي،  ميي ودون اإل توى العاملي واإل نجزة عىل ا ية ا ساعدة ا شطة ا تعلق بأ توفامي  تن ي قل قل سـ مل ن مل ن ملي لتق
يه واملاحنني واخلرباء أيضا معلومات عامة ع شاركني  نه وا يدين  ية وا بة وا ثل أهدافه وتاجئه املر شاط  فن لك  م تف تق ملم لفعل ن ملسـن

ميه وسائر الواثئق  تحدثني وتقارير  شاريني وا تقيواخلرباء الا مل ية  (32 بهاخلاصةست سري اذلا تثل الربامج واحملارضات وا ل م
شاريني وقامئة ا/اخلرباء/للمتحدثني ملاخلرباء الا  ).شاركنيست

متس من نة دوراي عىلُيلو يذللج األمانة أن تطلع ا ها يف ا بذ هود اليت  نف ا ل لتجل  .ت

يميقياس حاء  لتق الوقع والرصد وا

نظامت ادلوية األخرى  .1 يمي معمول هبا يف ا تقةل للرصد وا يات  يني بوضع آ ليف خرباء خار مل سـ ل تقتلك لج مثل واكالت (م
ن األمم يل ا ساهتا من  تحدة ومؤ با ب س لمل نقد ادلويلق ندوق ا لك ادلويل و ية تصممي تكل )ص يل عن  كيف، مبا يف ذكل تقدمي تفا ص

يات بو. لاآل يمي يف الو تقةل للرصد وا ية  نارص ذات الصةل بوضع آ بغي للخرباء أيضا حتديد ا يو سـ ل تقلع لن م  33.ي

                                                 

يات يف الصفحة  29 تو يل ا صيريم هذا الاقرتاح إىل  ل ية62تفع ياراهتا املفضةل فامي : "ج من املراجعة اخلار بو  خبغي أن حتدد احلكومات بوضوح ونقل إىل الو ين ت ّي
تعاون اإلمنايئ شطة ا شؤون أ بو  ية بني احلكومة والو نقطة الاتصال الر لتعلق  ن ل ي سـ ب ثات يف "، مث إن "ئيي جدور ا ياجات واألولوايت لبع ية نقل الا تيف يف  معل حن

بدلان بل ا يق من  تاج إىل تعريف د ساعدة،  يل ا شأن تفا بو  يق مع الو ية ويف ا لالو حي مل ص ب ي سـ قن ق ن  ".لتط
ية الواردة يف الصفحة  30 تو صانظر ا ية170ل  .ج من املراجعة اخلار
ية 31 تو صانظر ا ية170الواردة يف الصفحة  ل  .ج من املراجعة اخلار
تفق علهيا كجزء من الويقة لعهذه ا 32 ثنارص  ّ  .CDIP/3/INF/2م
تقةل عن أمانة  33 يمي  ية رصد و تطلب آ ية  بو يف خدمة ا ية للو ساعدة ا ية اليت جاء فهيا أن وجود ا ية املراجعة اخلار تو سـيأخذ هذا الاقرتاح  ل ي من ي ن مل ص مب تق لتج لتق

نظ ية ا ها من مزيا بارشة لدلول األعضاء رمغ  متو بو وخاضعة  ملالو ن يلي بو . مةم ية يف الو يا هذه اآل يوال توجد حا ل نظامت ادلوية األخرى(ل يع ا لرمغ وجودها يف  مل ). مج
شاكوى يق يف ا بة بعد ا نا تدابري ا تخذ ا يني وأن  باعات أحصاب املصاحل ا تلقى أيضا ا ية أن  لومن شأن تكل اآل سـ مل ل ت ن نط ت لتحقل  من 168 انظر الصفحة. ملع

ية املراجعة  .جاخلار
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يمي  .2 تعني عىل األمانة إجراء  تقو شطةمسـتقل إلطار ي نيمي مجموعة األ ية القطرية، وإطار ة، وادلراساتقطري التق تجر يب ا ل
ية نطاق وا يث ا يمي مدى مالءمهتا من  ية  ملهنجيمي جدول أعامل ا ل حمن تق لتق بغي كذكل إاتحة إطار . لت شطةينو نيمي مجموعة األ  تق

هورقطريال يعلق علهيام ا ية  يمي جدول أعامل ا مجلة وإطار  لتق  34.لتمن

مترار ادلول األعضاء ع .3 تعني عىل األمانة أن تطلع اب سـو ياتي تقدم احملرز، مبا يف ذكل اآل لىل ا يات املوضوعة /ل لعملا
 :لتحقيق ما ييل

بو لإلدارة القامئة  )أ( يات إطار الو ياس الوقع وآ يات  تعراض وتطوير آ شاء فريق خرباء معين ابملراجعة من أجل ا يإ ل ل سـ قن
تاجئ وذكل عىل أساس تفاعيل تاجئ و35.لنعىل ا شمل ذكل صقل األهداف وا بغي أن  ن و لي بة ين نا سـمؤرشات األداء ا مل

سني أسس املقارنة للك مهنا تألف الفريق. حتوامليض يف  بغي أن  يو يني يف ين بو وخرباء خار بار موظفي الو ج من  ي ك
تظام بو اب ساعدة الو ية  ية الفكرية وا نا ي مل لتمن  .مللك

ية ع/ووضع أدوات )ب( تعاون ألغراض ا شطة ا ياس أفضل لوقع أ ها من أجل  منيات و ل ن لتمعل ق توى القطري تعممي ملسـىل ا
تصادية الاضطالع بدور . والقطاعي واملؤسيس يالت واإلحصاءات الا تح بو اجلديد املعين اب سم الو بغي  قو لن ل ي لق ي

يات الصارمة  وإجراء دراسات ملقارنة املامرسات يف جماالت أخرى من جماالت ملهنجرايدي يف وضع مجموعة من ا
شأن ية يف هذا ا ساعدة اإلمنا لا ئ  36.مل

ساءةل املوظفني معليات/أدواتع ووض )ج( ية و توى املؤسيس واذلاكرة املؤ تابعة عىل ا تعمل والرصد وا سني ا م  سـ سـ مل ل ستح مل ل
يق مجموعة أمور مهنا ية، وذكل  شطة اإلمنا لتحقفامي خيص األ ئ  :37ن

تواصل األفقي بني قطاعات � لسني ا تجارب؛/حت توصل إىل أفاكر وتقامس ا بو  لبرامج الو لل  ي

تظم و � بوضامن مجع  بة يف من تاجئ املر بدل وا سب املوضوع وا شطة  تقشلك إلكرتوين للمعلومات حول األ ن ل ح لن
رس للزمالء ّسق  مي سابقة . ن تجارب ا شاط وا سأةل أو ا بغي إاتحة نظرة شامةل  بة للك موضوع،  لواب ل ن للم لسـ ين لن

تاجئ؛ ياميت ا يود و يل وا لنوالعرا تق لق  ق

تجدات  � هم وإدراج أحدث املعارف وادلروس ملسـواختاذ تدابري إلطالع املوظفني عىل آخر ا معليف جمال 
تلفة ناطق  توى ادلاخيل واخلاريج ولو تعلق األمر بقضااي أو  ساعدة الفعاةل عىل ا شأن ا تخلصة  خما سـ مل ب مسـ مل  .مل

تعراض  )د( ميي بوسائل مهنا ا توى اإل بو عىل ا ية يف الو تعاون ألغراض ا شطة ا بة أ سني مرا سـواختاذ تدابري  سـ ي من ل ن قلتح مل لتل ق
ية نأ ثال مع ادلول األعضاء حول  شاور  ية الفكرية من خالل ا ية  ية املقدمة للماكتب اإل يفشطهتا اإلمنا م كللملك تل مي قلئ

ية يف  بات اإل بة تكل الرت توى الوطين ملرا تاهجا عىل ا ية ودمع اخلربة اليت  ميسني توجه تكل املاكتب حنو ا سـ حت من قلحت يت تق مل ل ّ
ية الفكرية  38.مللكجمال ا

يدة املدى والوقع وال بد م )ه( تاجئ ا تظم من أجل الرتكزي عىل ا متر و شلك  تابعة  يمي واإلبالغ وا بعن الرصد وا ن ن ب لمل ل م مسـل تق
بو، وال ية يف الو تعاون ألغراض ا شطة ا يالرتامكي أل من ل ية عىل املدى  لتن ية إىل تعزيز القدرة املؤ سسـسـامي تكل الرا م

                                                 

ية ا 34 تو صانظر ا ية واليت تدعو إىل 169 لواردة يف الصفحةل ية القطرية عىل يد مجموعة "ج من املراجعة اخلار تجر تعراض اإلطار الهنايئ وادلراسات ا يبرضورة ا ل سـ
ية ية الفكرية وا يمي وا يني يف ا يني وخار تألف من خرباء دا منخرباء  خل لتت مللك تق بق . لج يمي اذلي  بغي األخذ بإطار ا سـوعالوة عىل ذكل،  تقي وضعه جلدول أعامل لن

يه يق  هور  ته  ية وإات علا تعل للمن للجم ح  ".لت
ية الواردة يف الصفحة  35 تو صانظر ا ية168 والصفحة 74ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  36 تو صانظر ا ية74ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  37 تو صانظر ا ية74ل  .ج من املراجعة اخلار
ية 38 تو صانظر ا ية63 الواردة يف الصفحة ل  .ج من املراجعة اخلار
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يد ياميت سابقة: لبعا يق ذكل عرب إجراء  تقوميكن  توى حتق تعاون اإلمنايئ عىل  توقعة  تاجئ ا سـ والحقة  لل مل من لل
ية ما بني/الربانمج شاط عىل طول فرتة ز نا من نوات10  إىل5 ل  39.سـ 

بو )و( ياس أداء الو ها  ياانت و يومجع ا لقب تنظمي تعلقة . ل ياانت ا تجمع يه أيضا ا ملوجيب أن يقرتن ذكل بدمع ادلول األعضاء  ب لل
ياسة ا مللكيمي العالقة بني  سـتق يب ميية الفكرية واألطر القانوية وا تعاون ةلتنظن شطة ا ية، ووقع أ تاجئ اإلمنا تلف ا ل و ن ئ ن لخم

ية ياانت أيضا يف حتديد أسس املقارنة40.لتمنألغراض ا تخدام تكل ا ب وميكن ا تعاون /لسـ شطة ا لمؤرشات األداء أل ن
ية  41.ورصدها لتمنألغراض ا

يا وخار/ودمع هجود تكوين املعارف )ز( جاخلربات دا ية الفكرية وقواعدها خل تلف أنظمة ا مللكيا عن العالقة بني  خم
سامهة  هم مدى  ساعدة عىل  نوعة  تلفة ويف القطاعات ا توايت ا ها اإلمنايئ عىل ا ياساهتا وممارساهتا وو مو للم ت خمل سـ فسـ ملقع مل

ية حمددة تاجئ إمنا ية يف  تعاون ألغراض ا شطة ا ئأ ن من ل  42.لتن

نظراء ال بد من إيالء اهامتم أكرب لضامنو )ح( بل ا ية من  ية وخار تعراضات دا ية وإجراء ا شطة حنو ا ل توجه األ خل سـ من قن ج لت
بو ية اتصال وتوافر األحباث وادلراسات اليت جترهيا الو يوضامن اجلودة ووضع اسرتا  43.تيج

ياهتا طاء ية الفكرية واسرتا يجياسات ا تسـ  مللك

ياغة /تقةل لألدواتملسـ ابأن تركز املراجعةيتعني عىل األمانة اختاذ خطوات تضمن  .1 تعمةل  يات ا لصا سـ ململهنج
ية عىل حبث ما ييل عىل وجه اخلصوص رشوع جدول أعامل ا ياق  ية الفكرية يف  يات ا مناسرتا سـ لتيج م مللك أنظمة /أطر: ت

تاكر القامئة يف بدل معني  بحث يف القطاعني الع(بالا متويل وقدرات ا رشية وتوافر ا ية والقدرات ا نولو لثل القدرات ا ل لب ج تك ام لم
ياسة العامة )واخلاص سب القطاعات واجملاالت احملددة  ية  ية الو ياجات اإلمنا سـ، واألولوايت والا ح ن ئ للت ط تعلمي (ح ليف جمال ا

ثال  يل ا يق األمن الغذايئ عىل  ية و سني فرص احلصول عىل الرعاية ا ملو لصح بتح سحتق ثال ضامن احلصول عىل (ل مبوسائل مهنا 
بذور، إىل غري ذكل تصادية ذات األولوية ، إضافة إىل))لا ية (ق القطاعات الا يدال تحرضات ا نثل قطاع ا لص ملسـ م

ية، إىل غري ذكل ثقا ناعات ا يات وا فواإللكرتو ل لص ية الفكرية القامئ أو اذلي ). ن ساؤالت حول نوع نظام ا بغي أال تطرح  مللكو تن ي
ية واألولوايت  هم الاسرتا سعي إىل  يجبغي أن يكون قامئا يف بدل إال بعد ا تل ف نارص اليت من شأهنا ين ية وتكل ا ية الو لعاإلمنا ن طئ

بدل املعين نافع أكرب عىل ا لأن تعود   44.مب

تقةل لألدوات  )أ( يني امللكفني بإجراء مراجعة  شاريني اخلار متس من األمانة إاتحة معلومات عن اخلرباء الا سـو مت ج س ُيل
ية الفكرية إضافة  يات ا ياغة اسرتا تعمةل يف  يات ا مللكوا يج ص سـ تملهنج  .إىل معلومات عن مواصفات املراجعةمل

بغي إاتحة األدوات )ب( ية معقوةل وتاح أيضا تكل /ينوحال الانهتاء من املراجعة،  يق علهيا لفرتة ز هور  يات  تا ن تعل مملهنج لل للجم
هور يقات  للجما  .لتعل

                                                 

ية الواردة يف الصفحة  39 تو صانظر ا ية75ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  40 تو صانظر ا ية168ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  41 تو صانظر ا ية75ل  .ج  من املراجعة اخلار
ي74انظر الصفحة  42  .ةج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  43 تو صانظر ا ية63ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  44 تو صسد الاقرتاح ا ل ية ورد اإلدارة 86جي  من املرفق األول، 16  يف الصفحة23 ، الفقرة)CDIP/9/14 ثالويقة(ج من املراجعة اخلار

شاري خاريج بإج بري ا يف  تاليت أشارت فهيا األمانة إىل  ستلك تقةل ألداة خ ية الفكريةمسـراء مراجعة  يق يف جمال ا تد مللكا ق ية ل يان وا ملهنج، بعد إعداد الا بت سـ
هذا الغرض هام ومالءمهتام  نا يمي  ية و رشوع جدول أعامل ا ياق  ية الفكرية يف  يات ا ياغة اسرتا تعملني يف  لا سق تق تمللك من م سـ يج ص لتسـ ت  .مل
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ية .2 تا سائل ا تجدات وختربها اب نة اب تعني عىل األمانة أن تطلع ا لو ل مل سـ للج  :ملي

هور علهيا؛/تقةل لألدواتملسـاملراجعة ا • يقات ا ها وتاجئ  يات وتا مجلا تعلجئ ن ن  ملهنج

ية الفكرية وتعممي مجموعة  • ية  يات الو ياغة الاسرتا ية يف جمال  نا بدلان ا ها  تعزيز د بذهل من هجود  للملكوما  م نمع يج ص ل لل ل طت ت
يح عىل مر الزمن ليك تضمن اب يمي واإلقرار وا يات اليت خضعت  نقناسقة من ا تتق لل لم ملهنج ها حنو ت هجمترار تو سـ

ية نه؛ لتمنا ّو 45حتسـ
 

يني  • ية الفكرية فريق خرباء معين ابملراجعةتعو يات ا ياغة اسرتا تعمةل يف  تعراض تطور األدوات ا مللك ال يج ص سـ تسـ مل
نظمة وادلول  تعامل ا ية ومدى ا ها حنو ا يات املوضوعة وتو ملومدى مالءمهتا ذلكل الغرض وجودة الاسرتا سـ من لتيج هج ت

ها؛ 46لاألعضاء 
 

شملوأ • ية الفكرية"ين  ية  يات الو ياغة الاسرتا بو  للملكإطار الو ن يج لص طي ته وتاجئه " ت ته و نهدف اإلطار وغا ي مهنجي
توقعة ية الفكرية؛. ملا يات ا شأن اسرتا ية  رشوع جدول أعامل ا ته  مللكوشمل ذكل معلومات حول عال يجق ب من تي لت  مب

رشوع  • ية  تاجئ ا ملوا لفعل يات"لن ياغة الاسرتا بو  يجإطار الو لص تاكرتي ية الفكرية ألغراض الا ية  ب الو للملكن ، واإلطار "ط
شأن  ية  رشوع جدول أعامل ا تعلقة ابإلطار و رشوعات ا يجة  ية الفكرية  يات ا ياغة اسرتا باملوضوع  من مل يج لتلص م للم ت كنمللك ت

ية الفكرية يات ا مللكاسرتا  47.تيج

هور .3 يح  تعني عىل األمانة أن  للجمو تت يات وسائر الواثئق ي ية الفكرية (ملهنج األدوات وا يق يف جمال ا تد مللكثل أداة ا ق لم
ياانت ية الفكرية) سـتبوالا يات ا ياغة اسرتا تعمةل يف  مللكا يج ص تسـ  48.مل

ها اليت  .4 ياساهتا و ية الفكرية و يات ا ناء عىل طلب ادلول األعضاء، اسرتا هور،  تاح  بغي أن  خططو مللك للجم سـن يج ب تت ي
ب ها الو يتد هامع تكام بل ا لو  ية الفكرية . سـق يات ا يع اسرتا بو إاتحة  تعني كذكل عىل الو مللكوبطلب من ادلول األعضاء،  يج مج ي تي

بيك ها ا تمكةل عىل مو ها ا ياساهتا و شـو سـ لسـ قعمل  49.خطط

ية ايء ية وا رش ساعدة ا ميا يع لتنظمل  لت

بيك ميكن ادلول األع .1 نظمة ا تحدث نظاما عىل موقع ا ّبغي لألمانة أن  شـ مل لسـ ت متة وعىل أساس طوعي من ين ملهضاء ا
هور ته  بو وإات ية اليت تقدهما الو ية أو ا رش شورة ا للجميل مضمون ا ح ي مي يع مل لتنظحتم  50.لت

ساعدة  .2 يني إجراء مراجعة معمقة  بغي لفريق من اخلرباء القانويني اخلار رسية،  للمودون اإلخالل بضامانت ا جن ين ل
يمي مدى الا بو  ية اليت تقدهما الو رش لتقا ي يع بدلان، ومبجموع أوجه لت ية، وظروف ا بدلان، واألولوايت اإلمنا بات ا لهامتم  ئ ل بطل

بدلان تاحة  يارات ا للاملرونة وا مل بو . خل يقات الو شاريع القوانني و توي املراجعة عىل حفص معمق ملضمون  بغي أن  يو تعل م حت ين
ندوات ية/لعلهيا، إضافة إىل مضمون ا رش شأن القضااي ا ية  تدر يعادلورات ا ب لتل  51.يب

                                                 

ية الواردة يف الصفحة  45 تو صانظر ا ية من املراجعة ا86ل  .جخلار
ية الواردة يف الصفحة  46 تو صانظر ا ية86ل  .ج من املراجعة اخلار
ساعدة اليت تقدهما CDIP/9/14 ث يف املرفق األول للويقة16 من الصفحة 23أشارت األمانة يف الفقرة  47 سني ا رشوعني هيدفان إىل  يذ  مل إىل أهنا بصدد  حت م تنف

ياسات ا يات وا ياغة الاسرتا نظمة يف جمال  سـا يج ص لمل ية الفكريةت ية  للملكلو ية . طن رشوع جدول أعامل ا رشوعان هام  منوا م صياغة ): DA_10_05(لتمل
يه املدير العام رشف  ية اذلي  ية الفكرية ألغراض ا ية  يات الو ياغة الاسرتا رشوع وضع إطار  ية الفكرية و ية  يات الو علالاسرتا ي من ن يج لص م ن لتيج للملك طللملك ت ط  .ت

ية من املراجعة اخل86انظر الصفحة  48  .جار
ية87انظر الصفحة  49  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  50 تو يذ ا صيريم الاقرتاح إىل  ل شورة 101تنف هور، يف الوقت ذاته، ا يح  يدة إىل أن  بدلان ا ية، اليت تدعو ا مل من املراجعة اخلار ت للجمل ت تف ملسـج

سري ما جيريه اخلرباء اخل بو  تلقاها من الو ساعدة اليت  يوا ي ت يمي ومراجعة ونقاشلتمل يون من  تقار  .ج
ية الواردة يف الصفحة  51 تو صانظر ا ية101ل  .ج من املراجعة اخلار
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بو ومزاايه مع  .3 يف الانضامم إىل معاهدات الو شأن تاك تقةل إلجراء دراسات  بغي أن تلكف األمانة هجات  يو ل ب مسـ ين
ية نا بدلان ا ية  تصادية والاجامت تلفة والظروف الا ية ا توايت ا ممراعاة  لق لل ع خمل من لتسـ  .52م

ية .4 تا سائل ا تجدات ا تعني عىل األمانة أن تطلع ادلول األعضاء  لو ل مل سـ  :مبي

شأن  )أ( تقةل  بادلراسات ا بو ملسـ يف الانضامم إىل معاهدات الو يتاك  ومزاايه؛ل

رشيعي واملذكور يف رد األمانة،  )ب( توى ا يذها عىل ا ياسة الرباءات و شأن  لتوتاجئ الاجامتع املزمع عقده  سـ سـ ب ملن تنف
 .CDIP/9/14 ث من املرفق األول للويقة20  من الصفحة32 الفقرة

بذوةل )ج( هود ا ملوا ية، مبا جل تاجئ اإلمنا ية الفكرية وا ية للمعلومات عن جتارهبا يف رشيعات ا نا بدلان ا تقامس ا ئ للرتوجي  ن ل ل لل مللك تم
تاحة يارات ا مليف ذكل معلومات عن القانون املقارن ومجموعة ا بدلان . خل ية  تار تجارب ا يل ا متل ذكل عىل  بغي أن  للو خي ل ل حتل يشـ ين

ية و نا ها ا ناهئا أل ند  ية  نا عا لص ب ع سل يةسم ئإماكياهتا اإلمنا  ؛53ن

ية الفكرية  )د( رشوع حلقوق ا متكل غري ا ية املربطة اب رش بذوةل إليالء اهامتم أكرب للصعوابت القانوية وا هود ا مللكوا ملجل لت ت يع ن لمل
بدلان ية ابلغة دلى ا تيس أ ية الفكرية اليت  ئة  نا ساحة ادلوية، والقضااي ا ية وإنفاذها عىل ا نا لبدلان ا مه شـ ل ل ل ل تكلل للملك ية م نا م ا ل

توازن ية فكرية  تعزيز نظام  ية الوجهية  ية واإلدارية ا رش سائل ا موا ملك ل لعمل يع بحث . لتمل بو أن  بغي للو ثال،  يل ا توعىل  ي نمل يب س
شأن  شورة  بإماكيات توفري ا مل يات الاامرسات واملن ها تيجسرتا رشاكت تتّبعاليت  ية الفكرية ولا تخدام نظام ا مللكسئ ا سـ مثل (ت

تاط ، و)إدامة الرباءات بدلان أن  حتيف ميكن  لل تعامل من ك معتكل املامرسات أو  نوحة هات ملم والطرق لالعرتاض عىل الرباءات ا
بدلان شأ وا لخطأ يف بدلان ا ملن ية ً مثل براءات الاخرتاعات اليت آلت إىل املكل العام، والرباءات اليت ال تقر حباةل (جنب األ

ية نا بدلان ا سابقة يف ا ية ا نا ية ا ما ل ل ل ع لص ها اليت حتمي )لتقن يات  شأن إجراءات الاعرتاض عىل الرباءات و شورة  حفص، وا معل ب مل
 .54املصلحة العامة

تدريب وتكوين الكفاءات وحتديث ماك اكف ية الفكرية وا لتب ا تخدمادلنظمة األمللك  للمسـامعة 

ية الفكرية وا .1 يني اب يني  تعمق عىل يد خرباء خار تقل و يمي  يف بإجراء  لتا مللك ج م نتق سـ معتلك م بو ل شطة الو شأن أ يية  ن ب من
تخدم ية الفكرية وأنظمة دمع ا تحديث ماكتب ا شورة  سـوإسداء ا ل ململ بو 55.مللك شطة الو يمي أن يوفر خريطة بأ بغي  ي و ن تق للن ي

نظور إمنايئ  تخدم وأن حيدد الغرض ويقمي من  ية الفكرية وأنظمة دمع ا ية يف جمال حتديث ماكتب ا مساعدة ا ّمللك سـ ن ملللم لتق
بو  شطة الو يأ شاط ن ية  يث ا ها اإلمنايئ والوقع واملالءمة من  شمل وجاههتا وتو شورهتا مبا  ية و نساعدة ا من ي م ن للللم لتتق ح هج ل

ية واإلدارية يود املا ية، مع مراعاة ا توايت ا تلف  ية يف  نا بدلان ا شورة من أجل ا لوا من سـ خم ل ل لقمل لتم  .م

ية اب .2 ية الرائدة ا ئات األاكد تقةل  نة  يف  مللكو ن مي ي سـ جل ملعتلك ه ية للم تدر ناجه ا يع املواد وا ية مبراجعة  يبية الفكرية وا ل مل مج لتمن
ها اإلمنايئ يقن من تو تحقق وا بو  هجللو ت لل بو . لي تدريب عن طريق برامج الو نظور إمنايئ ا بغي أيضا للمراجعة أن تقمي من  يو ل م ين

                                                 

ية الواردة يف الصفحة  52 تو يذ ا صيريم هذا الاقرتاح إىل  ل يمي 102تنف بو إىل دمع ادلول األعضاء  ية، اليت تدعو الو تق من املراجعة اخلار لج يف الانضامم إىل ي لتاك
بو معاهدات  .زاايهومي الو

ية الواردة يف الصفحة  53 تو صانظر ا ية102ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  54 تو صانظر ا ية103ل  .ج من املراجعة اخلار
ية الواردة يف الصفحة  55 تو صند هذا الاقرتاح إىل ا ل تس ية، أي 117ي ي"ج من املراجعة اخلار ية ومعايري من أجل  بو أن تضع ونفذ  تقبغي للو معلن ت ي تأثري ي للمي مفصل 

تحديث املاكتب شطهتا  لفامي خيص أ ية الواردة يف الصفحة " ن تو ند إىل ا صو ل تس ية، أي 139ي بو واألمانة أن جتري "ج من املراجعة اخلار يبغي لدلول األعضاء يف الو ني
تخديم نظام تعلق بدمع  بال فامي  ية وأولوايهتا  بو احلا شطة الو نظمة أل يد ا سـمراجعة عىل  ي ل ي ن مل مصع ية الفكريةمسـتق يع . مللك ا بو أن تعد خريطة  بغي للو جبمو ي ني

تخدم تعلقة اب سـخدماهتا ا  ." ململ
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تحدثني تدريب ونوع ا شطة ا توازن العام أل ته وتوفره وتوهجه، فضال عن ا يث نو ملمن  ت ل ن ل عي شطة ح ن مع احلرص عىل أن تعرب األ
يدة ية ا نا بدلان ا ية وتكون مالمئة ووجهية  يات جدول أعامل ا تفعن تو ملسـم ل لل من  56.لتص

بو .3 بو امللكفة من الو ية الو ية ألاكد تصاصات املراجعة اخلار يح ا تعني عىل األمانة أن  يو ي مي جي خ  وإضافة إىل ذكل، 57.تت
ية  تاجئ املراجعة اخلار تاح  لبغي أن  ج نن ت  .لجمهوري

يق الم  لتنسـا

تظام حتديث .1 توىل اب نمتس من األمانة أن  ت  :توفري املعلومات عن/ُيل

بو، )أ( تب اخلاريج للو تعلقة اب ياسة ا شأن ا شاورات املدير العام  يتاجئ  مل سـ ب م ملكن  58ل

نظمة يف لك )ب( نجزها ا شطة اليت  بو حول األ تواصل داخل الو يق وا ية وا شفا ملوتدابري لزايدة ا ت ن ي ل سـ لتنل  59. بدلف

شمل أدوار املاكتب  )ج( بو مبا  يذ برامج الو ية يف  ساهما الفر بو وأ يات اخلاصة بقطاعات الو سؤو يواألدوار وا ي ع ق ي ل تنفمل
ياهتم سؤو سؤولني اإلداريني و ية وا لاإل م مل  60.قلمي

تحدة .2 ية تعاوهنا مع أرسة األمم ا سن نو بغي لألمانة أن  ملو ع حت بغي لألمانة أن متد 61.ين ّ و نة ين ية للجا ية وا ية اب مللكا من لتن ملع
شطة اليت أجنزهتا مع أرسة األمم الفكرية نواي عن األ نة  يذ وأن تقدم تقاريرها إىل ا ساعهيا إىل ا ن بآخر ما جد يف  سـ للج لتنفم ّ

شطة توجه اإلمنايئ والوقع اإلمنايئ لأل تحدة، فضال عن ا نا ل  .مل

تابعة ممي  ملا

 :ُيلمتس من األمانة ما ييل .1

يح  )أ( للأن  يط واإلجناز تت لتخطهور منوذج ا  من األول من املرفق 12 يف الصفحة 13املذكور يف الفقرة جم
 ؛CDIP/9/14 ثالويقة

ية إىل تعزيز إطارها  )ب( بو الرا تجدات إىل ادلول األعضاء عن هجود الو موأن تقدم مزيدا من املعلومات وا ي ملسـ
شمل أ يات احلد من اخملاطر مبا  يإلدارة اخملاطر واسرتا تخدمة فامي تيج هور مناذج الاتفاقات ا يح  ملسـن  للجم تت

تة املاكتب كام ذكر يف الفقرة  متتعلق بدمع أ  ؛ CDIP/9/14ث من املرفق األول من الويقة13 يف الصفحة 14ي
تعاون ادلويل ملعاهدة  )ج( هور خطة العمل  يح  للوأن  للجم شأن الرباءاتتت تعاون  با  املذكورة يف الفقرة 2012 لعام ل

 ؛ CDIP/9/14ث من املرفق األول للويقة20صفحة يف ال 31
                                                 

ية الواردة يف الصفحة  56 تو صانظر ا  .130ل
ية الاألول، املرفق 30 الصفحةيف ) CDIP/9/14( من رد اإلدارة 12انظر الفقرة  57 ية ألشطة أاكد يث أشارت األمانة إىل أهنا لكفت مبراجعة خار مي،  ن ج بوَح  . يو
ية بأنه  58 تعاون "جتويص املراجعة اخلار شطة ا يحا دلورها يف أ ية أن تدرج مراجعة وتو بو اخلار شأن ماكتب الو شاورات املدير العام اجلارية  ية  لبغي  ن ض ي ب م لعمل جي ن

ها وإجنازها يث  مياإلمنايئ من  بة واأل. تصمح نا يف ا تو ية وا شة مفصةل ملوارد املزيا نا يضمن بدوره  سـوهذا  مل ظ ل ن ق ملزيد من اوال بد أيضا من . ماكن املالمئة للماكتبمسـ
ية يف امليض قدما بأهداف  شأن دور املاكتب اخلار يجي  يه الاسرتا تو جا بج ت ية ومعهلل ية187 الصفحةانظر " (لتمنجدول أعامل ا رد وجاء يف ). ج من املراجعة اخلار

تاج إىل مراجعة م": ما ييلاإلدارة  بو  ية للو حيدور املاكتب اخلار ي ية ونوع األدوج يا سائل  يه من  نطوي  تع مراعاة ما  سـ سـ م عل تب خاريجي ... مكار اليت يؤدهيا لك 
بوو ية للو سأةل املاكتب اخلار شأن  شاور مع ادلول األعضاء  ية  يا  ياق جيري املدير العام حا ييف هذا ا م ب ت معل ل جسـ  املرفق  من34  يف الصفحة42انظر الفقرة ." (ل

 ).CDIP/9/14ثاألول للويقة 
ية187ظر الصفحة ان 59  ج من املراجعة اخلار
تني  60 ية187-186لصفحانظر ا  .ج من املراجعة اخلار
ية187 انظر الصفحة 61  .ج من املراجعة اخلار
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شطة املذكورة يف الفقرات  )د( يذ األ تظام بآخر ما جد فامي خيص  نوأن تزود ادلول األعضاء اب " 2"و" 1"10تنفن
 ؛ CDIP/9/14ث من الويقة11-10يف الصفحات " 7"و" 6"و" 5"و" 4"و" 3"و

تخدمة )ه( هور مناذج اخلطط القطرية ا يح  ملسـوأن  مجل تعاون اإلمنايئ وإجنازها كام تت شطة ا يط أ بارها أداة  ل اب ن تخط لت ًع
 . CDIP/9/14ث من املرفق األول للويقة4 يف الصفحة 3هو مذكور يف الفقرة 
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تعاون  .1 ية والزتامات ااإلمنايئلجيب أن يقوم ا ية الو يات اإلمنا ياجات والاسرتا ياق الا ن عىل حوار يف  ئ يج ت طسـ ت بو ح يلو
ية بو . لتمنللميض قدما جبدول أعامل ا تعاون اإلمنايئ للو شطة ا تجاوز تركزي أ بغي أن  يو ل ن ي بات"ين لطلية ا وأن يعزز " تلب

توى  ساعدة وفقا  تلف أنواع ا ياجات واألولوايت ومدى مالءمة  يهنا حول الا سـاحلوار مع ادلول األعضاء وفامي  مل خم ملت ح ب
تعداد ية يف بدل ما ودرجة الا سـا ية واخملاطر، فضال عن املطالب لتمن يعا ب والقدرة الا سةست نا فا بو ملت ي عىل موارد الو

يةيف  ابمليض قدماوالزتاماهتا   62.لتمنجدول أعامل ا

تاجئ واحلصائل  .2 ية ليك تكون ا سلطات الو تطرق برصاحة للعوائق واخملاطر مع ا بو ا بغي ملوظفي الو نو ن ل ل لي ط ين
بة ية تقاملر  63.قعوا

بغي بذل هجود أكرب .3 شطة نطاق تكل اليت بوسع ينو تجاوز األ ندما  بدائل،  شة ا نا يارات و تحديد ا ن  ت ع ل ق خل مل
بو  64.إجنازها يالو

نوب .4 تعاون فامي بني بدلان ا تعاون اإلمنايئ اليت متكن من ا شطة ا بغي أن تكون األولوية لالهامتم بقدر أكرب بأ جلو ل ل ّن . ين
بدلان  تجارب واخلربة بني ا ثال، ميكن تعزيز تقامس ا لو ل شطة ذات توجه إمنايئ م يةل إلجناز أ بار ذكل و ية اب نا نا سـ ت عل م

 65.وفعاةل بقدر أكرب

تعاون اإلمنايئ اخلاصة هبا بطريقة أفضل مع األهداف والظروف  .5 شطة ا يف أ بو أن تعزز هجودها  بغي للو لو ن ي لتكي ين
ية ية الو ناإلمنا ية ا. طئ ية ابساق والاعرتاف بأ لوجيب إدراج مقاربة موهجة حنو ا مه ت تصادي لتمن قياق الاجامتعي والا سـ

بدل ميي واملؤسيس األمع  يط ا ية واب للوابألهداف واألولوايت الو حمل لتنظن  66.ط

تعاون اإلمنايئ  .6 شطة ا ية وحتديث ذكل حىت تكون أ ياجات الو يمي الا بدلان يف  ساعد ا بو أن  بغي للو لو ن ن ت ل ت طي ح تق ين
سرتشدة اب ية الفكرية  تعلقة اب ما يمللكمل يجياسات أو الاسرتا تسـ ية الفكرية ل ية  للملكات الو يةطن  67.لتمنوا

يط  .7 سني ا ياجات  ياميت الا تخدم  بغي أن  تخطو تح ت لسـ ل حت تق تعاون اإلمنايئ اليت ين شطة ا توى القطري أل لعىل ا ن ملسـ
بة وأهداف ومؤرشات أداء واحضة تاجئ مر تقتربط  بن  68.ت

تعداد وا .8 تابعة حوار أجدى حول مدى الا يدين  بو وا سـوجيب عىل أمانة الو مي بغي ألمانة . لتحدايت واخملاطرملسـتف ينو
هود  بذل قدرا أكرب من ا بو أن  جلالو ت يةي با قالا تعاون اإلمنايئ ست شطة ا ها أ بدلان ابملطالب اليت ميكن أن تفر ل إلعالم ا ن ضل

ية  ية –طنعىل املوارد الو رشية واملا ية وا ل املؤ لبسـ ياجات إىل تصممي اخلطط القطرية –س يمي الا حت من مرحةل  تق
يذها تاحة يف . تنفو ية ا يمي للموارد ادلا نادا إىل  شطة املقرتحة ا يف أو توامئ أو تؤجل األ بغي لألمانة أن  ملو خل تقن ت تك سن ي

                                                 

ية62انظر الصفحة  62  .ج من املراجعة اخلار
ية62انظر الصفحة  63  .ج من املراجعة اخلار
ية62انظر الصفحة  64  .ج من املراجعة اخلار
ية م63انظر الصفحة  65  .جن املراجعة اخلار
ية63انظر الصفحة  66  .ج من املراجعة اخلار
ية63انظر الصفحة  67  .ج من املراجعة اخلار
ية63انظر الصفحة  68  .ج من املراجعة اخلار
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يدة بدلان ا ملسـتفا يود املوارد ورضورة حتديد . ل تفامه حول  ناء ا يط القطري أداة  ية ا بغي أن تكون  قو لن ب تخط لمعل ل ي
 69.األولوايت

بو بطلب من دول عضو أن تدمع .9 بغي للو يو ية الفكرية ين ية وا ية اب ية  شاء جلان و ية إىل إ هود الرا مللك ا م منجل ن ن لتن مع ط
ية الفكرية  تأثرة بإصالحات ا ياسة العامة يف جماالت  ية العامةل عىل ا ية ا مللكشارك فهيا مجموع الواكالت احلكو م سـم ن لت ملع

ناعة( ثقافة والزراعة وا تعلمي وا لصثل الواكالت العامةل يف الصحة وا ل ل ش)م شاورة العامة ي، مبا  للممل تقدمي ادلمع 
ية الفكرية تعلقة اب ية ا ساعدة اإلمنا ياغة خطط قطرية وتصممي ا سامهة يف  مللكوا مل ئ مل ص ها مل  70.ميوتقد

ية .10 ساعدة ا سامهني يف تقدمي ا بو أن تضمن توازان يف الرؤى ونوع أحصاب املصلحة واخلرباء ا بغي للو نو مل مل ت لتقي  71.ين

بحوث وال بد من الاهامتم أكرث بضام .11 تواصل وإاتحة ا ية ا ناظرة واجلودة واسرتا توجه اإلمنايئ واملراجعة ا لن ا ل يج ت تل مل
بو  72.يوادلراسات اليت أجرهتا الو

تلف أنظمة  .12 شأن العالقة بني  نظمة وخارهجا  ناء املعارف واخلربة داخل ا ية إىل  هود الرا بو أن تدمع ا بغي للو خمو ب مل ب مي جل ين
ياساهت ية الفكرية وقواعدها و سـا نوعةمللك توايت والقطاعات ا تلف ا ية يف  تا وممارساهتا وآاثرها اإلمنا سـ خم ملئ ومن مث . مل

ية احملددة تاجئ اإلمنا بو يف ا تعاون اإلمنايئ اخلاصة ابلو شطة ا سامه هبا أ هم ادلرجة اليت  ئيكون هذا أساسا همام  ن ي ل ن ت لسـ  73.لف

ه .13 ها و ياانت اليت  بو أن تويل اهامتما أكرب  بغي للو سقو جتمع تنن ب للي ياس أداهئاي تخدمة  لقا وا وهذا جيب أن يكون . ملسـ
ية الفكرية واألطر  ياسات ا ياس العالقة بني  ياانت وجهية  مللكتاكمال بدمع ادلول األعضاء يك جتمع يه أيضا  لق سـم ب

بو تعاون اإلمنايئ اخلاصة ابلو شطة ا تلفة ووقع أ ية ا تاجئ اإلمنا ية وا يالقانوية وا ل ن خمل ئ ن مي لن ش. لتنظ ية، نويف بداية األ ئيسـطة الر
ية مجع  شاط وال بد  نجاح يف ا تقدم وا ياس ا ية الاتفاق عىل طريقة  سلطات ا بو وا لعملبغي ملوظفي الو ن ل ل حملل ل لي ق ين

ياميت ثل هذه ا ياانت أن تضطلع  لتقا مب  74.لب

ية الفكرية تعاجل األو .14 ية  يات و ياغة اسرتا ية من أجل  نا بدلان ا ها  سن د بو أن  بغي للو للملكو م مع نن يج ص ل لل حت طي ت لوايت ي
ية يمي . ئاإلمنا يات ختضع  ية الفكرية عىل أدوات و ياسات ا بو يف جمال  ساعدة الو تقوجيب أن تقوم  للمللك مهنج سـ ي م

يص يت  بمتحوالصقل وا  75.لتثب

ية الفكرية،  .15 يات ا تخدمة إلرشاد اسرتا ياهتا ا بو و همة ألدوات الو سني ا ية املراجعة وا سري  مللكو يجمل سـ مهنج ي تح معل تي مل ل لت
بوينبغي إاتحهتا  يهور عىل املوقع اإللكرتوين للو  76.للجم

يات  .16 ية الفكرية ابألدوات وا يات ا ياغة اسرتا ساعدة من أجل  سة  بغي إعالم ادلول األعضاء ا ملهنجو يج ص للم مللكمت تن ملل ي
بو وهجات فاعةل أخرى يف اجملال  77.ياليت أعدهتا الو

بو هو خدمة األهداف اإل .17 ية للو رش ساعدة ا بغي أن يكون هدف ا يو يع لتمل يدين بدل ا ية  ملسـتفمنا لل  78.ئ

                                                 

ية63انظر الصفحة  69  .ج من املراجعة اخلار
ية63انظر الصفحة  70  .ج من املراجعة اخلار
ية63انظر الصفحة  71  .ج من املراجعة اخلار
ية64انظر الصفحة  72  .ج من املراجعة اخلار
ية75انظر الصفحة  73  .ج من املراجعة اخلار
ية168انظر الصفحة  74  .ج من املراجعة اخلار
ية86انظر الصفحة  75  .ج من املراجعة اخلار
ية86انظر الصفحة  76  .ج من املراجعة اخلار
ية87انظر الصفحة  77  .ج من املراجعة اخلار
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ياجاته قطاعا  .18 ية وا تقصاء أولوايته اإلمنا بدل ال بو أن تعمل مع ا بغي للو ية،  رش ساعدة ا بل الرد عىل طلب ا تو ئ سـ ل ي يع حمل ن يق لت
يا املعلومات وغري ذكل(قطاعا  نولو تعلمي و جثل الزراعة والصحة وا تك  79.لوالزتاماته ادلوية يف هذا الصدد) لم

بو أن ت .19 بغي للو يو تاحة يف القوانني ادلويةين يارات ومواطن املرونة ا ية مجموعة ا نا بدلان ا لقدم  مل خل ل ها أيضا أن . ملل بغي  لو ين
تلفة عامل عرقةل أو تقدم ملواصةل /توحض و يارات ا تقامس اخلربات عن الطريقة اليت قد جتعل ا خملأو  خل ت
ية الغاايت  80.ئاإلمنا

تاك .20 تقدير ا بو أن تدمع األعضاء  بغي للو لو ل ل ي بو إىل املعاهداتين ييف واملزااي املرتبة عىل انضامم الو  81.ت

ياسة  .21 سائل ا تعلمي و تواصل بصفة معزوةل، بل أن يربط بغريه من جماالت ا ية الفكرية أال  يف اب بغي  سـو م ل ت لي مللك ثق للتن ي
ية وغري ذ ثقا ناعات ا تعلمي وا يا وا نولو تاكر والعمل وا ياسة الا ثل  فالعامة عىل نطاق أوسع  ج تك لم لص ل ب   82.كللسـ

رشوعات  .22 شأن رشوط جناح  يدة  بدلان ا بايق وللحوار مع ا يمي اخملاطر الا ناية أكرب  بغي إيالء  مو ب ل تفع ت تق سـن ملل س ي
يدة بدلان ا تابعة اجلارية والالزتام املطلوب من ا ية الفكرية وا تفحتديث ماكتب ا ملسـمللك ل  83.مل

يا .23 تخدمني الا ها  بو أن تضمن توازان أكرب بني د بغي للو تو سـ عي للم مع ية الفكرية ين نظام ا مللكديني  ) أحصاب احلقوق(ل
ية الفكرية  ية اب تجات واخلدمات ا تخديم ا مللكو حملم ن ملسـ سعون إىل (مل نون اذلين  بات والطالب واملوا ثون وا با يا ط ت ملكل ح

يا نولو نفاذ إىل ا جا لتك   84).ل

ثل  .24 تخدمني،  بو  شطة الو موحىت يف حال تزايد طلب ادلول األعضاء عىل أ سـ ي تاكر،مراكز دمع للمن يا والا نولو با ج  لتك
ها يع نطا بل تو رشوعات الرائدة اجلاري إجنازها  يمي جناح ا قبغي  ق تق سـن مل يمي أساسا . ي تخدم ا لتقوبعد ذكل ميكن أن  يسـ

شطة أو  يمي الطريقة اليت متكن من تعممي األ بل، و تخلصة عىل أي معل يف هذا اجملال يف ا نيق العرب ا سـ تقب لتق ملسـ مل لتط
ثل يا مع مإدراهجا عىل حنو أ بدلان متا بات ا بو وإلعطاء األولوية  تعاون اإلمنايئ األخرى للو شطة ا شـ يف أ ل لطل ي ل ن

بو ساعدة الو ياجات واخلطط القطرية من أجل  ياميت الا ية و ية الفكرية الو يات ا ياسرتا م ت ن حيج تق طمللك  85.ت

نقاشات املوسعة وتجارب أن .25 تاكر واإلبداع اب شأن الا بو  شطة الو سرتشد أ بوجيب أن  ل ب ب ي ن تاكر ت بظمة الا
نفاذ إىل املعارف ثل ا ياسة العامة،  ية وأهداف ا يات اإلمنا لوالاسرتا سـ ئ ميج ل ناء . ت بو هو  بغي أن يكون دور الو بو ي ين

بدلان  ساعدة ا يع  ية الفكرية أو ال  تعلقة اب يات ا يات والاسرتا يع اآل هم فامي خيص مىت ويف  لا م تط مل يج ل تط سـك ت تسـ مللكت لف
ية يف إحراز تقدم يف هذه  نا ما تدابري ل ياق مجموعة من ا ساعدة بصفة حازمة يف  يل وا تح لاجملاالت ووضع لك من ا سـ مل ل ل

ية املطلوبة ية األخرى واإلجراءات املؤ يا سـا سـ سسـ  86.ل

 

 ]ثالويقةوهناية امللحق [

                                                 

ية من ا102انظر الصفحة  78  .جملراجعة اخلار
ية102انظر الصفحة  79  .ج من املراجعة اخلار
ية102انظر الصفحة  80  .ج من املراجعة اخلار
ية102انظر الصفحة  81  .ج من املراجعة اخلار
ية130انظر الصفحة  82  .ج من املراجعة اخلار
ية118انظر الصفحة  83  .ج من املراجعة اخلار
ية139انظر الصفحة  84  .ج من املراجعة اخلار
ية140انظر الصفحة  85  .ج من املراجعة اخلار
تني  86 ية144-143لصفحانظر ا  .ج من املراجعة اخلار


