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  تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية
  األمانةمن إعداد

تنفتضمن هذه الويقة تقرير املدير العام عن  .1 ث ية ت  .2011سـنة للتمنيذ جدول أعامل ا

تقرير من ثالثة أجزاء .2 لتألف ا بو عرضا عاما ويقدم اجلزء األول . ي شطة برIمج الو ية يف أ يتعممي جدول أعامل ا ن من لتل
ئاهتاو يتلف  يذ . هخم ثاين  تطرق اجلزء ا لتنفو ل يةمرشوعاتي ثالث . لتمن جدول أعامل ا عرض الهنج فغرضه لأما اجلزء ا

يجي  يةتdسرتا يذ جدول أعامل ا نظمة يف  بعه ا مناhي  مل لتت نف توي املرفق األول لويقة عىل عرض . تت  ،lإلضافة إىل ذثو حي
يةلوضع  يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص ثاين قامئة بأمه إجنازات ،تنف يامرشوعاتل ويورد املرفق ا ية اجلارية حا ل جدول أعامل ا  .لتمن

يمي لك .3 تقرير إىل تقدمي  تقيريم هذا ا يةاآلن ي للعمل اhي مت إجنازه حىت ل يذ جدول أعامل ا لتمنيف   .تنف
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ية: : : : اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول يةتعممي جدول أعامل ا يةتعممي جدول أعامل ا يةتعممي جدول أعامل ا     للللتتتتمنمنمنمنتعممي جدول أعامل ا

شطة  ية يف أ شطة تعممي جدول أعامل ا ية يف أ شطة تعممي جدول أعامل ا ية يف أ شطة تعممي جدول أعامل ا ية يف أ نتعممي جدول أعامل ا نمن نمن نمن بوبرIمج برIمج برIمج برIمج للللتتتتمن بوالو بوالو بوالو     ييييالو

تفظت  .4 ية حا يات جدول أعامل ا منتو نة بدورها لتص بو يف  شطة الو سـيف إرشاد أ ي  .2011ن

ية .5 نتعمم ويقة الربIمج واملزيا متدة  ث ية 2012/2013للفرتة ملعا ية ولك برامج يف لتمن ا ية املوضو علك األهداف dسرتا تيج
بو  يةيالو سابقة، . ملعنا تني ا لوكام يف فرتة ا ية للفرتة درج ُألسـن نيف ويقة الربIمج واملزيا توي عىل  2012/2013ث حيجدول 

يل  ية املقرتحة صتفا تاجئ وإلضافة إىل ذl،  ).انظر امللحق األول(للك برIمج لتمننفقات ا لنمت ألول مرة إعداد خريطة ألطر ا
يجةحتتوي عىل  سب ا ية املقدرة  نتحصة ا ح لمن ها وذl ، لت ية وفقا  تاجئ اليت خصصت املوارد  يق  تحديد ا� لمن أجل ا منق ن للتل ُ لل

تلف الربامج  ثاين(خميف  ية اليتمرشوعاتأيضا تعممي ومت ). لانظر امللحق ا نة يف لك برIمج، لتمن جدول أعامل ا متدهتا ا للج ا ع
يث املادة واملوارد ية شلك موضوعي يف رشح لك . حوذl من  يات جدول أعامل ا تو ست صالت الربIمج  بكام ا من ص ب لتنعك

 .معينبرIمج 

نة  .6 متل تقرير أداء الربIمج  لسـا ية2010شـ يذ جدول أعامل ا سامهة لك برIمج يف  يل عن دور و من عىل تفا م لتص . تنف
ية وكذl اومت تعزي يات جدول أعامل ا يذ تو تضمن معلومات عن  ية اإلبالغ  ملز  منت ص ت لتمعل نف  اليت يضطلع هبا لك رشوعاتل
 .برIمج

بو و .7 يات يف الو يأعدت مدونة لألخال ق يعلقوا علهياُ بادئ اليت جيب أن ويه . لوزعت عىل املوظفني  ملتلخص أمه القمي وا
ية ا�ويةنظمة والحئة موظفهيا، ملوتمكل نظام موظفي احيرت³ا لك املوظفني،  لوكذl معايري سلوك اخلدمة املد وسوف . ن

ُ بوت يات للك موظفي الو تدريب إلزايم عىل األخال يشفع  يات أيضا . قب تب األخال قوقد أصدر  ياسة مك سـرشوع  لحامية لم
يه لك املوظفني علنظام اإلبالغ عن ا¾الفات ليك يعلق   .ب

ي .8 بادئ جدول أعامل ا لتمنال تزال  شطة م ية نة ترشد أ ساعدة ا نا بو اليت تقوم هبا التقمل هادفة ويلو بÀان إىل لا لزÁدة قدرة ا
ية الفكرية  تخدام ا بÀان منوا عىل ا ية وأقل ا نا مللكا سـم ل يةمن أجل ل بÀان يف . لتمنا ساعدة ا هدف عامة  يق هذا ا لويمت  مب ل حتق

 :تمنية

ية الفكرية   )أ ( ياسات ا يات و مللكاسرتا سـ ية اخلاصة بلك بÀ تيج Æية؛شـوامل ية الو نمع أهداف ا طمن  لت

تاكر؛  )ب ( dشجع اإلبداع و سب احلاجة،  توازنة ومصممة  ية الفكرية  ية  بأطر  ت ح ممي للملك  تنظ

تكرين؛  )ج ( بدعني وا ية الفكرية �مع ا ية  ية و ية مؤ بية  مل ن سـ ت ملب س للملكحت  تقن

تصاد ملابرشية ولا القدرات  )د ( تفادة من ا d ان يفÀب قية �مع ا سـ ل ية الفكريةمن خاملعرفة هن تخدام ا مللكالل ا  .سـ

ية  .9 نهتا  اليت اخلطة القطريةمعلتوفر  بو يف شد ية، إطار2012يالو تعاون من أجل ا يذ ألشطة ا يط و من، كأداة  ل ن لتختط  تنف
يه اقتفممساعدة  بÀ املعينومالمئا   وشامالاوشفافعل  بو وا لبني الو نة مرشوعاتويه حتدد . ي شطة  ي وأ يذها معن تنفشرتك يف  تل

ب بÀيالو ية مدة يف  املعين لو وا بقاإجنازاتومتوقعة نتاجئ لتحقيق معينة منز سـهتدفة حمددة  سـ  يمي . مم تعراض وا d تع لتقو سـ يمت
ية جوهرية يف   .اخلطة القطريةمهبأ
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ية  .10 رشوع جدول أعامل ا منند  لتس م ت يةوضع ): DA_10_05(ي يات و ناسرتا طيج ميي ، إىل للملكية الفكرية ت تقيجرد 
شاورات ألحصاب املصاحل تقودها احلكوماتللملكية الفكرية  ياجات و يمي لال مو حت ياجات واألولوÁت . تق d حتوهو حيدد

ية الفكرية، و  Úتص مللكا ها مل معتعامل  ية أعىل وشواغل من خالل ي بار أهداف  d نة تأخذ يف منخطط معل  ت تي ع تتعلق مع
 .لسـياسات العامة

تكامال  .11 ية املذكسـا لتمنرشوع جدول أعامل ا بو فإن ور أعاله، مل يات تصممي بادرة مباملعين يإطار الو ية تيجاسرتا طنو
ية الفكريةإعداد لربط لكي سـياسات توفري إطار  إىل هيدفلتمنية  المن أجلملكية الفكرية ل ية ا مللكاسرتا ياسات تيج سـ بإطار 

ية ية وأولوÁت ا ياجات الو d سق مع ية و منأوسع نطاقا موجه حنو ا ن ت ت تمن لت طل ح  .ي

ية dهنجا  ريمي .12 ية تيجسرتا لالو تأكد من أن  إىل اخلطة القطريةولملكية الفكرية طن ية اليت تقد³ا لا ساعدة ا نا لتقمل
áنظمة مو يةةملا يةتسري وفقا للطلب وتو ،لتمن حنو ا شفا فسم  ل ية ت و،ت توى ا بÀ و ياجات ا منقوم عىل ا سـ ل لتت م راعي توفيه، ح

تصم تعلق   ãف Àسامت اخلاصة للك ب لا ي يميل يذ وا تقمي وا لنف يهن. لت يث يزود لك مهنام اآلخر امبوتربط   ،åباد ح عالقة  مت
ملعلومات. 

ية  .13 ية عن طريق  يات جدول أعامل ا يذ تو بو تلعب دورا مركزÁ يف  ية الو بما زالت برامج تدريب أاكد من ص ي تلمي لت تنف
ياجات ا�ول األعضاء  تعلمي عن ب، 2011يف و .لتدريبمن احتا لهدت دورات ا بريا يتغعد ش شاء وتطوير هدفهكريا  ية ن إ لآ
ية من ا نا بÀان ا لمتكن ا ل ية وتطوير مل ية ا يري يف ا ية الفكرية عن طريق  تنفاذ إىل تعلمي ا ب تحتغ لل ن توىمللك حيث  .للمحموضوعي 

تعلمي اإللكرتوين  بو  ية الو نصة جديدة، يه مركز أاكد ئت  للأ ي مي م نظام، WeLCنش ية  تدر بو ا بتقدم دورات الو ي ل ي تعلمي عن بل ل ا
ية، بعد  ية والرو ثل العرية وا ية  تخدم احلروف الال سـعىل نطاق واسع للغات اليت ال  ي ب ي نسـ م لصن ت نويه إماكية اكنت حمدودة ت
نظام القدمييف  توقع  .لا تعلمي عن بعد إىل ملومن ا ية  تدر بو ا يدين من دورات الو للأن ترفع هذه اخلطوة عدد ا ي ل بي ما هو ملسـتف

سني من أكرث  تفادوا يف ألف مخلا تعلمي عن بعد òتقدم و. 2010سـاhين ا شاركنيلدورات ا بري من ا مللعدد  نسـبة وتزيد  ،ك
ية % 75عىل احلضور فهيا  نا بÀان ا ممن ا ل بÀان ول بة ا�ول األعضاء  وقد بدأت .منوااألقل لا توى ا�ورات لمطا يع  حمتو سـ ب

ية  تدر يبا ية ل ية الفكرية وا منشمل ا لتت مللك ناء كمت وا2010يف ل تعلق  2011ثلت أ  ãورة العامة يف�ية  مللكية الفكرية عن ائيسـالر
)DL-101(.  تعطى  lh يجة سـو ية تن تدر يبهذه ا�ورة ا بو ل ثاين من بلسـايبلغات الو سم ا لع بدءا من ا بوناء عىل . 2012لق

يقهذا  ناحجلتطبا يه ل ا تعمل‘عل، اhي يطلق  تخدم اhي ’ ملالهنج اhي يركز عىل ا ُا يةتضمني ثناء مرحÚ أسـ  لتمنجدول أعامل ا
DL-101يمت إعداد ثالث تقدمة يف حق املؤلف خرى أوحدات  س،  ية ا تدر مللÀورات ا ي ، )DL-201(واحلقوق اýاورة بل

ية  ياIت اجلغرا تجارية وا فوالعالمات ا ب ية والرسوم والþذج لل نا عا بح ،)DL-301(والرباءات ) DL-302(لص يث  يص  حب
ية جزءا ممكال يبوجدول أعامل الو ية للتمن  تدر بهذه ا�ورات ا يل ثالثكمتل سـتتوسوف . 2012يف ل تقدمةلالوحدات ا  يف مل ا

نت وقد . ò2013 وتقدم يف 2012 بو شد ية الو يأاكد بو �مراكز تدريب ووحدات مي تيالو dيا و نولو بمع ا ج  2011يف اكر لتك
تدريب  للية تآزرية  تاكر من تدريب سابق والحق من خالل توفري مهنج dيا و نولو بمراكز دمع ا ج لÀول األعضاء عن لتك

ية طريق تقدمي  بحث عن معلومات الرباءات ) DL-301(يف جماالت الرباءات للتعلمي عن بعد ميدورات األاكد لوا
)DL-318 (ي يات  صوأسا ية الفكرية وإدارة ) DL-320(الرباءات غة اسـ  ).DL-450(مللكا

يات جدول أع .14 يا مع عدد من تو صمتا ية، شـ تني وخبلتمنامل ا تو ياصة ا بو طوال 42 و30صل تعزيز  2011ي، واصلت الو
نظامت  ية دوية أخرى، متعاوهنا مع  لحكو تحدةم نظومة األمم ا ملوال سـã يف  نصب أساسا عىل.م تعاون  ي واكن الرتكزي يف هذا ا  ل

ية الفكرية  ية مللكالعالقة بني ا تصادية لتمنوا dيةق Æجdيةعو ثقا ف وا بو أيضا  وسعت.ل تحدة يف صلهتا تعزيز إىل ي الو ملألمم ا
شطهتا حتسني وإىل نيويورك،  تعلق واإلبالغ عهنا نربط أ  ãيفية هداف أل يةئاإلمنا شأن . لفلأل هود يف هذا ا تواصل بذل ا لو جلي

بو أيضا يف  سامه الو يوسوف  تحدة بني اليت تديرها عمليات لايف  2012ت ية تتصلواليت الواكالت ملاألمم ا ملا لتمن جبدول األعامل ا
يويورك، نوإلضافة إىل هذه األشطة . 2015بعد  يويورك دورا نيف  يق يف  بو  تب الو نواليت يلعب فهيا  سـ للتني يا، مك ئيسـر
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بو أيضا طوال  تعاون مع الواكالت اليت تقع تعزيز  إىل 2011يسعت الو تعاون مع األمم لا يف وأيضا زÁدة ا لمقارها يف  جن
تحدة وغري نظامتملا توينيملها من ا ية ا�وية عىل ا سـ احلكو ملل  .والقطري قلميي اإلم

بو  .15 شرتكة كجزء من تعاون الو نظمي عدد من األشطة ا يجرى  مل ن ية ت نظمة الصحة العا ثاليث مع  ملا تجارة مل نظمة ا لو م
يذ  ية  لتنفالعا شأن الصحة مل تني  ية وخطة العمل العا بdسرتا ي مليج ية الالعامة ت تاكر وا dمللكو  ويف قضاÁ الصحة العامة، .فكريةب

بو يف سامهت تحدة ي الو ية اليت تديرها األمم ا ملا ساريةبشأن األمراض غري الواكالت بني لعمل نظمة الصحة ، لا مواليت تقودها 
ية رشوع .ملالعا يد  م كام  تفسـ بوي برية  Re:Search يالو تفادة  كا يةسـ نظمة الصحة العا ته مع  ملمن خالل رشا  .مك

تجارة عالقة تعترب و .16 نظمة ا بو  لالو مب ية ي يةعمل ال تجماالأيضا من ملالعا ية حيث . ئيسـالر بو بفعا لشاركت الو يف اجÆعات ي
ناء  يجملس تربس بو إىل جملس تربس  .2011ثأ تصÚ برتبس، واليت قدمهتا الو ية ا ساعدة ا تعلقة  هرت الو�ئق ا يوأ ي يظ مل ن مل لتقمل

توبر،  بو اhا�مع كيف دورة أ ية يف ليي تقدمه الو نا مبÀان ا ل ساعدة ل تصÚةلتقنياملإطار ا ية الفكريةمل ا بو . مللك  يوزادت الو
á تعمل وأيضا يةلدها  تجارة العا نظمة ا ملشلك أقرب مع  ل تعلق مب  ãياجات ي ف تقدير ا ية اليت جترهيا هذه األخرية  ت ل أقل حلعمل

بÀان منوا ياجات اليت قدمهتا اوقد  .لا d تأعطت ويقة تقدير بو عىل ا�ور مثاال آخر لسـنغال حث يع الو ياحلامس اhي  أن تسـتط
تاكرتيجيات الdسرتاتطوير من خالل تلعبه يف دمع هذا العمل  dية الفكرية و ية  بو للملكن تجارة . ط نظمة ا تعراض  ناء ا لوأ سـ مث

ية ثالث ملالعا بوللمعونة ل العاملي ا تجارة، اشرتكت الو يمن أجل ا يويا ل ب مع حكومة إ يع يف عرضث ية تسـتط ا�ور اhي  مللكا
به  تصادي من خالل أكرث وخلق ليف تويد إيرادات تلعالفكرية أن  d منو قفرص العمل وا ية الفكريةل تخدام ا مللكا اكن كام  .سـ

تقدمي dجÆع  ياIت لفرصة  بو بقاعدة  سامه .IP Advantageيالو بو  ت وما زالت الو ياIت  يفي تجارة بقاعدة  لنظمة ا ية م ملالعا
يملساعدة خلاصة ا تعلقة  ةلتقنا تجارة ملا بو أيضا وإلضافة إىل هذه األحداث . GTADل يف، قدمت الو ياليت جرت يف  جن

شاركة يف  يةعمل ال حلقاتللمخرباء  تجارة العا نظمة ا ها  ية اليت  ية واإل ملالو ل مي من تنظم قل  .ط

تدامة جمال ويف  .17 ية ا سـا ملمن ناخ، لت بو ملوتغري ا ثب يمعلت الو تحدةمن زء كجكعن  يات اليت تديرها األمم ا ملا  بني لعمل
تحدةالواكالت  تحضريية ملؤمتر األمم ا ية ا مليف إطار ا ل تدامة املعين  لعمل سـية ا ملمن ويف تقدمي ا�مع، ) UNCSD – Rio+20(لت

تحدة اإلطارية ألمانة بناء عىل الطلب،  ية األمم ا ملاتفا ناخ بشأن ق يولألطراف ملتغري ا تغري ة قيف هذه dتفا ليف مفاوضات ا
نا% تعلق . ملا  ãلربامج يأما فية  توى ا يعة ا نة ر ن سـ ملعللج مل تابعة ف تحدة،يلتنفýلس الرؤساء الوا بو  ملذيني يف األمم ا يفإن الو

ية  الواكåيه  ية إىل dجÆعاتئيسـالر يا عا�ا نولو سأå نقل ا جيف  لتك ناخ والفريق العامل  داخل م تغري ا ملاملعين  للجنة تابع لاب
توى  يعة ا ملسـر ية لربامجف بو تنظمبوت' الصفة، . ملعنا بو  .بني الواكالت ورفع الوعيلإلعالم أحداث عدة ي الو يوشاركت الو

يذيةجÆعات ايف مكراقب  نة ا لتنفا تابعة للج يا ا نولو ل  ج ية للتك تحدة اإلطارية قالتفا ناخبشأن ملاألمم ا ما اجÆعات  ويف ،ملتغري ا
تحضريية اجÆعات وات بني ا�ور نة ا لا تدامةؤمتر ملللج ية ا تحدة  سـاألمم ا من ململ ية مؤمتر ُوقدمت . للت بو يف  معلسامهة من الو ي م

تدامة ية ا تحدة  سـاألمم ا من ململ ئةتقرير فريق  وسامهت يف للت تابعلبيإدارة ا تحدة ل ا نون مل لألمم ا شرتك "ملعا تصاد ملالعمل ا قحنو ا
توازن وشامل تحدةي لكمنظور : مأخرض  ملنظومة األمم ا بو أيضا ".مل  يف dجÆعات ذات الصÚ اليت عقدهتاي كام شاركت الو

شأن  خرباء فريقاجÆع مثل منظامت أخرى  تاد  باألو تصاد األخرض نك d2011نومفرب (ق.( 

نظامت  .18 بو مع ا ية األخرى اليت تعمل فهيا الو ملومن اýاالت الر ي ية ا�وية ئيسـ لاحلكو ر القمة العاملي املعين مؤمتمتابعة م
بو2011ففي . WSISمبجمتع املعلومات  تحد�، ي شاركت الو سابع م، وقدمت  توى لفريق ليف dجÆع ا يع ا ملسـر تحدة ف ملاألمم ا

متع  شاركة  ،املعلوماتمبجاملعين  تدى موشاركت أيضا  متع املعلومات منجوهرية يف  عن طريق مبجمؤمتر القمة العاملي املعين 
س جانيبع اجÆتنظمي  مشأن دور و ية ؤب مت .حق املؤلفنرتنت يف جمال وسطاء اإللو بو أيضا، ،2011 ربسبويف  ي نظمت الو

تدى يف dجÆع ة معل مماثÚ حلقنرتنت، جممتع اإلالشرتاك مع  سادس  نوي ا نا ل ملسـ  كام شاركت .نريويب اإلنرتنت يف إدارةل
بو  ية ا�ويةواحدة من كيالو نظامت احلكو لا تابع الفريق العامل  األعضاء يف سةمخل اممل تحدة لجنة للا سخري العمل ملاألمم ا ية  تا بن ملع

ية يا ألغراض ا نولو لتمنوا ج نات عىل واملعين  لتك مبإدخال ا نة اإلنرتنتإدارة تدى نلتحسي وصالت جل، وكذl اجÆعات 
رسعة ية ا لاإلنرتنت عا بو كأحد مفوضهيااملدير العام يعمل اليت  ل  .يللو
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توى وdئاكن املوضوع الرييس �ورة ، 2011يف  .19 يع ا ملسـاجلزء ر تحدة سـتعراض ف نوى ýلس األمم ا ملالوزاري ا لسـ
تصادي وdجÆعي  dتعلميق بو مع ا وكجزء من ذl، .ليركز عىل ا يفيشرتكت الو يو سـا نظمي نيل مسـتديرة إفطار مائدة ت يف 

نفاذ "حول للوزراء  تعلمي إىللزÁدة ا سني جودة لا تعحتو تجاتمن خالل  هفياإلنصاف ودمع  لميل ا تاكر وا dن رشملب ". ااكتل وا
نوي أما موضوع  تعراض الوزاري ا dسـ هو2012لسـنة لسـ ية: "ف  تا جدمع الطاقة اإل يف  ن تو ظوا ئصال الالئق والعمل ل ستال

ياقالفقر  تصادي شامل سـيف  تدام ق منو ا توÁتوعادل مسـو يق ملسـعىل لك ا يةهداف األحتق من أجل  ية لئاإلمنا ية ". لفأل تلبو
تحدة لطلب  سمرب ملمن األمم ا بو، 2011ييف د سامهة يقدمت الو تعراض لم  نوي الوزاري سـال شأن هذا 2012لسـنة لسـا ب 
 .املوضوع

شار إلهيا أعاله،إلضافة إىل  .20 شاركة احملددة ا ملا بو مل ناء ي شاركت الو نظمهتا يف اجÆعات عديدة وسامهت، ، 2011ثأ
ية أمانة  نوعقاتفا يولو5 لتا تحدة لب ا ية ملومؤمتر األمم ا منتجارة وا تاد(لتلل وبرIمج األمم الت اوdحتاد ا�ويل لالتص) نكاألو

ئة تحدة  بيا بو. للمل شاتيكام شاركت الو نا ق يف  تدريب م تحدة  هد األمم ا لل مع  مل بحث مع هد التاوdحتاد ا�ويل لالتصلوا ملع وا
ياه العاملي  ملئة وحصة ا يب شرتكة، ج وضع برIمبغية ل مللألشطة ا شأت يف ن نظمة األوروية 2011نوأ ب مع ا نووية للبحوث مل لا
تعاون املربم بني معل خطة  يذ اتفاق ا لتعاون يف جماالت عديدة  بولتنفلل نظمة األوروية يالو ب وا نوويةللبحوث مل  .لا

تعاون .21 ثÚ ا لشمل أ ميي والوطين مت تويني اإل قل عىل ا ية حلقملسـ ية ا نة العمل اإل ملعمي ياسات ببحوث قل تصادÁت و سـا ق
بو  ية الفكرية اليت نظمهتا الو يا نة مللك هادئجلالشرتاك مع  يط ا يا وا ية آل Æجdتصادية و d تحدة لاألمم ا حملق سـ ع  يف نكوك مل

ند، ب سمرب يلتا نظمي . 2011ييف د بوهذا dجÆع توقد مت  شاركة الو يبعد  تصادية اجÆع يف  م d تحدة قنة األمم ا مل جل
dهادئو يط ا يا وا ية آل Æلج حمل سـ ت7ر املعين ع dتجارة و س  بة وdجÆعات ل هالجنةلامع موظفني من حاملصا قدت ُعكام . نفس 

مييأخرى يف ذl الوقت مع اجÆعات  تب اإل قلا ئة ملك تحدة  بيلربIمج األمم ا تعاون يف ومت dتفاق فهيا  للمل لعىل مزيد من ا
ياين  بدمع من 2011 مايو اجÆع يفأيضا قد ُعو. 2012 ت8ين ا d ندوق لا مييغرضسلص تعاون اإل قله تعزيز ا منتدى : "ل
ي بولسـا رشاكة بني الو ياسات املعين  يان للرباءات /ل لتب ا متعات مك تصادية ýوا dية ق ية األفر يقاإل توى قلمي مبسـلالرتقاء 
ي تصاديةمن أجل ة الفكرية مللكا d ية قا ثÚ ". لتمن توى الوطينمأما األ بو ، مفهناملسـعىل ا تعاون بني الو يا يويدول ن وا ومركز  ل

تجارة ا�وية  لا ساعدة مرشوع بشأن ل يملا تصÚ ةلتقنا تانملا تجارة يف  سـ   .وd 9حتاد األورويب واhي ميكل

بو يف  .22 ية ا�2011يوأخريا، واصلت الو نظامت احلكو يات وبرامج ا ساهامت يف العديد من  م تقدمي ا مل معل لوية واألمم مل
تحدة بات ،ملا ية  طل و ثل و�ئق تقدمي تلب نوعة من املوضوعات،  معن مجموعة  تاجئ مت سودة األوىل لويقة  نا ث تحدة مل ملمؤمتر األمم ا

تدامة  سـية ا ملمن تابعة UNCSD – Rio plus 20للت ية، و ثقافة وا تحدة عن ا م، وتقرير األمني العام لألمم ا من ل مؤمتر القمة لتمل
متع املعلوماتالعاملي املعين تحدة جلنة و، مبج  يةملاألمم ا يا ألغراض ا نولو سخري العمل وا ية  منا ت لتن ج لتك ب تصادي ، ملع d لسýقوا
ية، و، وdجÆعي تجارة العا نظمة ا ملو ل ية م تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل تاد(لتمل رشا، )نكاألو ية لوا تمنكة اجلديدة من أجل 

يا سايم حليقأفر تب املفوض ا ل، و بو . نقوق اإلسانمك ية يف الو سم العالقات اخلار تجاب  يوإجامال، ا ق  دعوة 200ألكرث من جسـ
ية ا�وية70، وشارك يف أكرث من 2011وطلب يف  نظامت احلكو تحدة وغريها من ا ته األمم ا ل اجÆعا  مل مل  .منظم

23.  Áبو هدفا حمور متع املدين يف معل الو شاركة ا يبقى  م ي(ýت ية جدول أعامل ا منتو قررت ، 2011ويف ). 42ة رمق لتص
بو  ييات ا�ول األعضاء يف الو يةمجع ية غري حكو نظامت و ية ومخس  نظامت دوية غري حكو منح صفة مراقب مخلس  م م م نم . طل

شطة  برية من أ شاركة يف مجموعة  ية  نظامت غري احلكو ثيل ا نوإلضافة إىل ذl، اكنت ا�عوة توجه شلك مزتايد إىل  ك للم مل مم مب
بو، مهنا ية يالو بو  تصÚ جبدول أعامل الو من عىل وجه اخلصوص األشطة ا ي مل بواخلاصة  يةملقاءات اإلعالالوللتن شطة الو يبأ كام . ن

سات أخرى ية يف اجÆعات نظمهتا مؤ بو بفعا سشاركت الو ل نظامت غري 2011 نومفرب 18ويف . ي يا  للم، نظمت األمانة لقاء إعال م
ية عىل هامش  ية ماحلكو نة ا منا ن لتللج ية الفكريةملع  .مللكية وا
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ية، و .24 ية لأل تعلق ألهداف اإلمنا  ãلفف ئ شاري أجرى ي ستبري ا بو عىل خ شطة الو يا ألثر أ يخار5 تقديرا و ن إجناز صف
نةُ وق.هذه األهداف ثا ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية  نة ا مدمت الويقة إىل ا لمللك من ن للج لتث نة علام لويقة .ملع ث وأحاطت ا للج
بت مراج نة يف دورة الحقةعهتا طلو ها إىل ا للجوتقد بو أيضا . مي تحدة يف إىل يوسعت الو شرتك مع األمم ا ها ا ملتعزيز  مل معل

يةنيويورك،  ية لأل تعلق ألهداف اإلمنا  ãشطهتا واإلبالغ عهنا ف سني ربط أ لفو ئ ي ن يات اليت ي وشمل هذا .حت سامهة يف ا لعملا مل
تحدة بني الواكالت  ية ملتصÚ جبدول أعامل ملواملتديرها األمم ا  .2015ا بعد لتمنا

بو  .25 شد املوارد بناء باملعين ياكن مؤمتر الو رشااكت  حلا ية من أجل ل  مرشوعاتواحدا من أول ) 2009نومفرب (لتمنا
ية  ية (لتمنجدول أعامل ا تو صا رشوع وأهدافه  جرى تعممي مؤرشات وبعد املؤمتر،). 2ل ية للملأداء ا نيف ويقة الربIمج واملزيا  فرتةث

بو بعدد  اضطلعت، 2011ويف . 2010-2011 تابعة احملددة يف املؤمتر يالو يذ إجراءات ا ملمن األشطة  نة لتنفن للجوأبلغت ا
ية الفكريةتمنية لة يملعنا رشوع إعداد وتقدمي ن ومشلت هذه األشطة .مللكوا ية ملرصف مباقرتاح  نظامت األفريقي لتمنا شاء  معن إ ن

يا  نولو جنقل ا لتك نل ساعدة واكالت بطقة العرية مليف ا توسع  ملوا ية ا�وية ل لمهنا واكå ا نك ا�ويل لتمن تحدة وا تابعة للوالÁت ا با مل لل
يوي ومرصف  ية اآل سـا ية اإلومرصف لتمن يذي لتمنا سق ا تنفساليم وا لمل تحدة لصناديق ن تعددة املاحنني ملاألمم ا ت8ية ا dمل ن س

ية  نك ا�ويل( InfoDevلتمنوبرIمج املعلومات من أجل ا تحدة )لبا تب األمم ا ملو رشااكت وممك تحدة لل  سة األمم ا ملؤ س
يلر والو سة رو تس ومؤ سة  كفومؤ سي ية ا�وية غس ية  لاكå األسرتا من ية ا�ويةللتل لوإدارة ا �ين اجÆع  ونظمت األمانة أيضا .لتمن

ناديق  بو صملاحني  ت8ية يالو dن شارك املعلوماتس سني  تالرايم إىل   .حت

شد املوارد، 2011يف  .26 رشااكت و ية  رشوع اسرتا حأعدت األمانة  لليج يا . تم ية حا لوdسرتا ية تيج خليد املراجعة ا�ا ق
تاحة عىل نطاق أوسع  متدة للفرتة  ،ويف رشااكت القطاع اخلاص. يقرباموسوف تكون  ية ا ملعمشلت ويقة الربIمج واملزيا ن ث

رشااكت وضع 2012-2013 ية  تو بادئ ا لا جهي ل بادئ اص القطاع اخلمل تخدام  وقد مت إعداد .ملواملوافقة عىل هذه ا سـسودة  م
ية  تو تحدة ا جهيبادئ األمم ا ل مل رشاكتلرشااكت م تمت لا شأن يف مشاورة ا�ول األعضاء س و شطة .2012ليف هذا ا ن ومشلت أ

شد املوارد  بو  حلالو ياIت تطوير دمع ي بو ملبقاعدة  ياجاتيالو d حتطابقة. 

بات  .27 لطلية  بو بربIمج معل ألعضاء، ا�ول اتلب ية الفكريةيف نظام مبواطن املرونة  يعىنيتضطلع الو ياق .مللكا سـ ويف 
لرباءات، مواطن املرونة  Úتص سة مواطن  توفر معلومات مفصCDIP/5/4 Rev.( Ú(ثويقة األمانة أعدت ملا يذ  مخعن  تنف

تصل لرباءات  يةتمرونة  يص الرتوهذه املواطن يه  ،طنيف القوانني الو تعامل خا dبارية و سـاإل نفاد احلقوق، احلكويم، ج ستوا
بحعفاء اإلو نفعة، ألغراض الفحص اإلداريسـتثناء dو، ثلألغراض ا ية  .ملومناذج ا ية  نة ا منويف ا�ورة الرابعة  ن لتللج ملع

ية الفكرية، بت مللكوا بو طل  سة مواطن مرونة ) CDIP/7/3(ثإعداد ويقة يا�ول األعضاء من الو تصÚ مخعن  مأخرى 
يةلرباءات ل، يه الفرتات dتقا نح الرباءاتإو ،ن مماكية  يعةعىل ا ن تعلقة ، ومواطن املرونة لطبملواد املوجودة يف ا شف، ملا لك

ية، و ية رقابة العوأنظمة الفحص املوضو تلقا ئا ية الفكريةماكمن ل تعاقدية عىل  مللكتب ا رشلاملامرسات ا سة ا نا ية  نا ملا ف للم . وعةفمل
يا مراجعة هذه الويقة  وجترى ثحا يقات ا�ول األعضاء ل تعلشمل  شاتلت نا نة مبزيد من ا ناوها ا قيك  مل للج لت  .ت

يه ا�ول األعضاء، تواصل ا .28 بقا ملا اتفقت  يذ عدد من األشطة،  بو أيضا  عللو ط ن يذ رفع الوعي إىل تريم اليت تنفي لتنف
توى الوطينملواطن املرونةالعميل  يا. ملسـ عىل ا شئ  ،قلسـويف هذا ا موقع إلكرتوين نأ

)500=code?en.html.index/portal/int.wipo.www://http (لستل ية ا لغات الر خريطة طريق وهو يعرض . مس
بو، اجلاري عىل مواطن املرونة للعمل  توي أيضا ييف الو يات عىل وصالت حيو تاج منعن مواطن املرونة موارد وبألد ن إ

ية دوية أخرى لنظامت حكو م تخدمني. م ياIت متكن ا يح املوقع قاعدة  سـو ب ملي بحث عن معلومات ت يذ مواطن ل من ا تنفعن 
ية ية الفكرية يف القوانني الو طنمرونة ا ياIت عىل معلومات عن .مللك توي قاعدة ا يا،  ب وحا حت تتصل مخسة مواطن مرونة لل

ياIت أكرث عن مواطن مرونة  ،)CDIP/5/4ثانظر الويقة ( علهيا ا�ول األعضاء تفقوالرباءات  تقدم  تدرج فهيا  بوميكن ا ل ل
ثل خمتلفة شمل مواد  م، و تخدام مواطن املرونة موحضة ا�راسات اإلفرادية اليت تقد³ا ا�ول، لت لتحقيق سـخرباهتا يف ا

ياسة العامة نظمة أعلمت هيا، فق علتملاووفقا خلطة العمل . لسـأهداف ا شاركني يف تقدمي ملا ساعدة ملالزمالء ا يملا  ةلتقنا
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ية  رش شورة ا يعوا تصÚ لتمل سائل ا مليف ا ية الفكريةمبواطن املرونة مل ية وا ية  نة ا مللكأمام ا من ن لتللج ، وما زالت تواصل ملع
شاف  ناء عىل طلب ا�ول األعضاء، سـتكا باإلماكيات،  ية ندوات لعقد ن ية طنو بادل العميل للخربات متكني جل من أقلميوإ لتا
بÀان  يذ لبني ا تعلق   ãتنفف  .مواطن املرونةبي

ئات  ية يف معل  ئات تعممي جدول أعامل ا ية يف معل  ئات تعممي جدول أعامل ا ية يف معل  ئات تعممي جدول أعامل ا ية يف معل  يتعممي جدول أعامل ا يمن يمن يمن ههههمن بو األخرىللللتتتت بو األخرىالو بو األخرىالو بو األخرىالو     ييييالو

تلفة  ما .29 بو ا ئات الو ¾زالت  ي يات ملتلزتم هي تو صبادئ املقررة مبوجب ا  من جدول 44 و42 و22 و21 و17 و15ل
ية ية ا�وية أحصاب املصاحل اآلخرين، �ول األعضاء وكذl آراء  وأولوÁت لك ا.لتمنأعامل ا متدة احلكو نظامت ا لمبن فهيم ا ممل ملع

ية،  بار موغري احلكو d شطة عتموضوعة يف بونيف أ طرح ُسائل اليت تملأما جداول األعامل وا. يوضع املعايري اليت تقوم هبا الو
شة  قنا سإما تقررها فللم نة لا�ول األعضاء يف ا�ورات ا ية العامةجلابقة للك  ت وبقى األمانة يف موقف حمايد يف .مجلعأو ا

تلف اللجان  خميل معل   . بني ا�ول األعضاءويف املفاوضاتواألفرقة العامÚ، تسه

يق اكنت  .30 يات ا سـآ تقرير لتنل يمي وإعداد ا لوإجراءات الرصد وا بولتق ية العامة للو ياليت وافقت علهيا ا  يف دورهتا مجلع
تاسعة وا لا ية "من تطلب ثالثني ل بو ا نئات الو ي ملعي يات وصفا أن ه نوي  للجمعتورد يف تقريرها ا يات لسـ يذ تو صسامههتا يف  تنفمل

ية اخلاصة بلك مهناجدول  تلف وردت املعلومات املطلوبة،  ووفقا lh، ."لتمنأعامل ا تقارير اليت رفعهتا  خمألول مرة، يف ا ل
ية العامة يف دورهتا األ ئات إىل ا مجلعا ية العامة علام. ربعنيلهي تقارير املذكورة وأحالهتا إىل مجلعوأحاطت ا بة يف ا نا ل لفقرات ا سـ مل

نظر فهيا  نة  تا نة يف دورلللج ثا مهتا ا نة و). CDIP/8/6ثالويقة (ل شأن الويقةللجقررت ا شات  نا ثمواصÚ ا ب ق  يف دورهتا مل
ية نفصÚ وأدرجت  ،لاحلا مويقة   .األعضاءعن املالحظات اليت أبدهتا ا�ول ث

بو  .31 ئات الو تقدم اhي أحرزته  يفã ييل ملخص  ي ية يف هلل  :2011ملعنا

ية  .32 ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج يدية ملعم  والفوللكورلتقلواملعارف ا
ناء اجÆعني  شأن املوارد ُ، أعدت نصوص افã بني ا�ورات 2011يف فرباير ومارس  لفريق العاملعقدهام اثأ بتفاوض  ل

ية ا�وية اليت حفصهتا وطورهتا أكرث  نة احلكو يدي ونقلت إىل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لالورا للج تقل ل تع تقل مث ُ ل ل ل
ناء  تني عقدW ثأ مترب  .2011ليف مايو ويويو للا�ورتني ا نة وافقت، 2011سبويف  ية العامة عىل جتديد والية ا للج ا مجلع
ية ، )WO/GA/40/7 (2013-2012لفرتة ل لية ا�ويةماحلكو تو صوفقا  رشة لل تاسعة  متدة يف ا�ورة ا عا ل ية ملع منة احلكو للج

ية ).2011ليويو (لا�وية  نة احلكو م وسوف متكن الوالية ا ها  "1" :لا�وية منللج معلرسيع  نصمفاوضات يف ت هبدف  وصلا
توصل إىل  ية ضامن  لمن أج قانوين دويل أو أكرثصك اتفاق حول نص لا يدية ثامحلاية الفعاå للموارد الورا لتقلواملعارف ا

ثقايف  بري ا لوأشاكل ا يدي، لتع ساس لتقلا باع برIمج معل حمدد بوضوح، "2"؛ لعمل اجلاري يف حمافل أخرىملدون ا ت ا
بة؛  نا سـند إىل طرائق معل  مس ت تفادة من "3"ي d معل تخدام لك و�ئق سـ بوسـها احلايل وا ساهامت ةوكذl أي، يمعل الو م 

ية العامةقانوين دويل أو أكرث تقدمي نص صك "4" أخرى من ا�ول األعضاء؛نصية  نة مجلع إىل ا تجري ، 2012لسـ  سـاليت 
شأن عقد مؤمتر دبلومايس واحلاجة  تخذ قرارا  تقدم احملرز، ليك  نصوص وا نص أو ا بجردا ونظر يف ا ت ل ل ل ية، إىل ت فاجÆعات إضا

ية مع مراعاة  يةلعملا ية ا�ويةمعل ولك و�ئق . ناخلاصة ملزيا نة احلكو رشة  تاسعة  رشة وا نة  ثا لا�ورتني ا للج ل مل عم تاحة عىل ع م 
تايل نوان ا لا  id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http=110: لع

نة  .33 ية بقانون الرباءاتا�اللجا  ملعنمئة ا
ية بقانون الرباءات  نة ا�امئة ا نعقدت ا رشة يف ملعللج سابعة  رشة وا سادسة  عدورتهيا ا لع ناء هاتني ا�ورتني .2011ل مت ث  وأ

ية تا سائل ا لحفص ا ل يدات"1: "مل ناءات و ي ا تقت ث  ،مبا يف ذl أنظمة املعارضةجودة الرباءات، " 2 "، حقوق الرباءاتسـ
يا"4 "،ءات والصحةالربا "3" نولو ج نقل ا شاري الرباءات dتصاالت  رسية "5 "،لتك تعلق  .وزئهنممستبني   ãيوف

يدات ناءات وا يال لتقت ث ية  (سـ تو صا ية)22ل تقصا ئ، أجرت األمانة دارسة ا يانسـ تخدام ا تب  ردا ومت  60وورد حوايل . سـسـ
رشة، . جتميعها سادسة  ناء ا�ورة ا عوأ ل ية بقانون الرباءات بشأن ا اء عن آراهئأعربت ا�ول األعضث نة ا�امئة ا نسامهة ا للج ملعم
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يذ  ية تنفيف  يات جدول أعامل ا منتو يةلتص ية .ملعنا مجلعونقلت هذه إىل ا نة ُ بو  سـ العامة للو وبعد القرار اhي اختذته . 2011لي
نة ا ية بقانون الرباءات يفللجا رشة، ملعن�امئة ا سادسة  ع دورهتا ا بري dل قنظم  تصادية ندوة تصاديني ك خاصة عن الرباءات قا

يا نولو جونقل ا سادس ولك و�ئق معل .لتك ية بقانون الرباءات ةلا�ورتني ا نة ا�امئة ا رشة  سابعة  رشة وا ن  للج ملعل ع متاحة عىل ع
تايل نوان ا لا  id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http=61 :لع

ية بقانون .34 نة ا�امئة ا نا تجارية ملعللج يةل العالمات ا نا عوالرسوم والþذج ا يةلص ياIت اجلغرا ف وا  لب
تني عقدW يف  رشين ا سادسة وا رشين وا سة وا ناء دورتهيا اخلا للأ ل م لعث شت ،2011لع I نة ا�امئة ق ية بقانون العالمات للجا ملعنا

تجار ية لا ياIت اجلغرا ية وا نا فية والرسوم والþذج ا ب ع يةللص نا عقانون الرسوم والþذج ا بÀان ، وممارساته لص من لوحامية أسامء ا
تخدام d يل أو سـا س كعالمات جتاريةلتسج ية وسطاء اإلنرتنت يف جمال ؤم، ودور و تجاريةلو  لجنةل وأصدرت ا.لالعالمات ا

نة يف جم" للجويقة معلومات عن معل ا يات جدول أعامل ث ته مع تو ية وممارساته يف عال نا صال قانون الرسوم والþذج ا ع قلص
ية شأن ا بو  منالو ب تصاصات ).SCT/26/4ثالويقة  ("لتي متل لعمل دراخ ومت dتفاق أيضا عىل ا نة حملسة حول األثر ا يف للجا

ية الþذجومرشوع مواد وقواعد قانون الرسوم  نا ع ا ُ وسوف .)SCT/26/3 وSCT/26/2(وممارساته لص قبل ا�راسة نرش ت
هرين ية  تا بشا�ورة ا ل سة ا�ورتني ولك و�ئق معل . ل ية بقانون ماخلا نة ا�امئة ا رشين  سادسة وا رشين وا نوا للج ملعل لع لع

ية ياIت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والþذج ا فالعالمات ا ب ع لص تايللل نوان ا تاحة عىل ا ل  لع : م
63=id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http 

نة ا�امئة  .35 ية للجا  حبق املؤلف واحلقوق اýاورةملعنا
ية حبق املؤلف واحلقوق اýاورة2011 يف نة ا�امئة ا ن، عقدت ا ثة وا دورتهيا ملعللج ثا رشين وا ية وا ثا لعا للع ل ن تني رشين،ل لل ا

نظامت اإلذاعة و" 1": تقدما يففهيام أحرزت املفاوضات  ناءات، "2"محامية  dيدات و تث ا سـي عىل dتفاق مبا يف ذl لتق
يدات ملرشوع صك ثويقة معل واحدة  ناءات فã خيص لتقييعىن  dبرصسـتثو يفي ا لاألشخاص  غري القادرين األشخاص /ضع

تخدام  بوعات سـعىل ا يقة ملطا تة معل ثوو يقات قمؤ تعلتوي عىل  شأن صك قانوين دويل حت ية  بواقرتحات  يف أي (مالمئ نص
ناءات يتناول ) شلك بات سـتثا يدات ا تو ملكي سمعي املؤمتر ا�بلومايس املعين ُدعي لعقد د  وق.ودور احملفوظاتتق لحبامية األداء ا

برصي  ثة �ئق معل ولك و. 2012ن يويو 26 إىل 20يف الفرتة من يف بكني مرة أخرى لا ثا رشين وا ية وا ثا لا�ورتني ا ل ن لعل
رشين  ية حبق املؤلف واحلقوق اýاورةلعوا ننة ا�امئة ا تايلملعللج نوان ا تاحة عىل ا ل  لع  :م

62=id_group?jsp.topic/en/meetings/int.wipo.www://http 

ية إلنفاذلا .36 شارية ا d ننة ت ملعلج  س
ية إلنفاذ شارية ا d نة ناسرتشدت ا ت ملعللج ها س سابعةمعل يف  ناء دورهتا ا لأ سمرب 2 و1اليت عقدت يويم  (ث  جبدول )2011ي د

ية  ية (لتمنأعامل ا تو صا نود برIمج العمل  وانعكس هذا).45ل يةب يف  تا لا تلفة من" 1": ل خميل أنواع  انهتاك  دوافعخمالفات و حتل
ية الفكرية،  يةمللكحقوق ا Æجd تغريات عمع مراعاة ا ية مل نولو تصادية وا dج و تك تلفة لق توÁت ا ¾وكذl ا " 2"للتمنية؛ ملسـ

سـهتدفة  يستريم إىل مدراسات  ية  يات  تقوضع  يل تجاري حتلمهنج تصادي وا dعي وÆجd ل األثر نة عىل ق صيد والقر للتقل
متعات، مع مراعاة  ية وكذl تنوع اýا Æجdتصادية و d عألوضاع تلفةق ية؛ ¾املراحل ا هود والþذج " 3"للتمن  تلف ا جليل  ¾ حتل

نة  يارات األخرى ا بديÚ وا ملمكا خل ية منظور من ل تصادية هالرفا d ية Æجdق نةع يد والقر صملواáة حتدÁت ا  واإلضافة إىل .لتقل
نة الزتا³ا ذl، جددت ية ايل القوي احلبربIمج العمل للج ا ية وأكدت ا�ور لتمناملوجه  تو صاإلرشادي  طلبت وأخريا،  .45لل

شطة الوفود  ية عن أ نرش معلومات إضا ف ساعدة ن يملا بوتقد³ا  اليت ةلتقنا ية الفكريةإنفاذ  يف جمال يالو  األمانةوأبدت  .مللكا
تعدادها إل نةإلWحة سـبل جياد سـا ثا مهذه املعلومات يف ا�ورة ا سابعة ئق معل ولك و�. ل ية لا�ورة ا شارية ا d ننة ت ملعللج س

تايلإلنفاذ نوان ا تاحة عىل ا ل  لع  id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http=22170: م



CDIP/9/2 
9 
 

تابع ملالفريق العامل  .37 تعااعلا  بشأن الرباءاتون لهدة ا
يةعلام ، أحاط الفريق العامل 2011ن يويو 10 إىل 6 اليت عقدت من يف دورته الرابعة، تا للو�ئق ا تب ل ملك اليت أعدها ا

سني " 1 ":وصدق علهيا ا�ويل يات  تو يذ ا تحتقرير مرحيل عن  ص لل شأن الرباءات تنف تعاون  بأداء معاهدة ا ل
)PCT/WG/4/3(يق " 2" ؛ يملساعدة اتنسـدراسة عن  ساعدة  مرشوعات ومتويل ةلتقنا يملا ية  ةلتقنا نا مبÀان ا ل وفقا للامدة لل

شأن الرباءات 51 تعاون  ب من معاهدة ا تب ا�ويل جيب أن يوفر  وافق فهيا عىل أن ،)PCT/WG/4/5(ل معلومات ملكا
 Úساعدة  مرشوعاتأكرث عن مفص يملا شأن الربالقامئة  ةلتقنا تعاون  تصÚ مبعاهدة ا با ل هااءاتمل من أجل إجراء ، يل ومصادر متو
شة  قنا نارة م سةستأكرث ا نة ميف ا�ورة اخلا بل  جل عن  ساعدة مسـتق يملا ث ويقة معل لإلبالغ عن "3" ؛رشوعاتمل ومتويل اةلتقنا

تقدم احملرز  تعراض خار5 يف لا يللمساعدة سـا ية ةلتقنا تعاون من أجل ا منيف جمال ا تكون أساسا ،)PCT/WG/4/6 (لتل سـ 
سة، عن أداء ُتسة، �را يث مقدم يف ا�ورة اخلا شأن الرباءات من  تعاون  حنظام معاهدة ا ب نرش متثل يف ملهدفه احتقيق ل

ية املعلومات يل لتقن ا نفاذ إىل تسهو نظمي لا يا وأيضا  نولو تا ج ساعدة لتك يملا ية ةلتقنا نا مبÀان ا ل أيضا عىل واتفق الفريق العامل  .لل
نوان  ند حيمل  عإدراج  يذ الفريق العامل مسامهة "ب ياتلاتنفيف  يةصتو ية يف جدول أعامل ا من ا لتن  يف جدول أعامل دورته "ملع

شُوقد جس .الرابعة نا قلت  ية العامة قلت ُون) PCT/WG/4/17(يف تقرير ا�ورة ته ام بو، وفقا للقرار اhي مجلعإىل ا يللو
بو  ية العامة للو ياختذته ا تعلق  2010لسـنة مجلع  ãيق يف ية  سـبآ يةول أعامل جدتنل للفريق ا�ورة الرابعة ولك و�ئق معل . لتمنا

تابع ملالعامل  تايللا نوان ا تاحة عىل ا شأن الرباءات  تعاون  لعاهدة ا لع ب  :مل
166557=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http 

ثاين ثايناجلزء ا ثايناجلزء ا ثايناجلزء ا يةممممرشوعاترشوعاترشوعاترشوعات: : : : للللاجلزء ا ية جدول أعامل ا ية جدول أعامل ا ية جدول أعامل ا     للللتتتتمنمنمنمن جدول أعامل ا

يوم عىل  .38 رشوعا 23لوافقت ا�ول األعضاء حىت ا ية29تتناول م  يات جدول أعامل ا من من تو  .لتص

يذ  .39 متر  تنفوا رشوعا 19سـ ية يف 25تتناول م  يةرشوعاتملوقد أدى هذا إىل إمتام ا. 2011ص تو تا ل ا  :ل

ية"مؤمتر   )أ ( منشد املوارد من أجل ا ية " (لتح تو صا  ؛)2ل

ياIت   )ب ( ساعدة بقاعدة  يملا ية الفكرية ةلتقنا ية ) (IP-TAD(للملك  تو صا  ؛)5ل

ية الفكرية  )ج ( ية يف جمال ا ياجات اإلمنا d ت مطابقةIيا مللكقاعدة  ئ ت ية ) (IP-DMD (حب تو صا  ؛)9ل

ية الفكرية وامل' العام   )د ( تان (مللكا تو يا  ؛)20 و16صل

سة   )ه ( نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ تو(مللك  ).32 و23 و7صيات لا

هامرشوعاتلك ختضع  .40 Æند اك يمي  ية  ل جدول أعامل ا عتق للمن هذه او. لت يمي اخلار5  ية  تقارير الهنا ملا للل تق ئ  رشوعاتل
نة معروضة عىل  يةلتنظر فهيا للجا  .ليف دورهتا احلا

سادس2011يف  .41 رشوعني متت املوافقة علهيام يف ا�ورة ا يذ  ل، بدأ أيضا  م نةةنفت ية وتلقت ا. للج  ية  مننة ا ن لتللج ملع
نة  ثا ية الفكرية يف دورهتا ا موا ياتقريرلمللك رشوعني احل مر يذ هذين ا مل عن   وافقت وإلضافة إىل ذCDIP/8/2 .(،l(نفت

نة أيضا  نةجديدة يف دورتهيا  مرشوعاتعىل أربعة للجا ثا سابعة وا ما ل تني عقدW يف أبريل ونومفرب ل توايل،2011لل ا  ل عىل ا
 : يهعاترشوملوهذه ا

ية الفكرية   )أ ( مللكرشوع ا تان (وجهرة األدمغة م تو يا  ؛)40 و39صل
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تعاون   )ب ( لرشوع تعزيز ا ية حول م ية الفكرية وا لتمنا نوب من فã مللك ية وجلبني بÀان ا نا مبÀان ا أقل منوا بÀان ل
يات ( تو صا  ؛)32 و25 و19 و13 و11 و10 و1ل

تصاد غري الرمسي   )ج ( dية الفكرية و قرشوع ا مللك ي(م تو صا  ؛)34ة ل

تان (مرشوع الرباءات وامل' العام   )د ( تو يا  ).20 و16صل

يذ هذه ا .42 ملبدأ  ناير  رشوعاتنفت  .2012ييف 

بو زالت  ما .43 ثريا يا�ول األعضاء يف الو يةكهتمت  منيذ جدول أعامل ا لتت نف نا فاص.ب يث قدم وفد بور كي  رشوع و اقرتاحح م 
يا، لتمنية وتعزيز  برصي يف أفر سمعي ا يقالقطاع ا ل ية وعرض هذل ية وا ية  نة ا نة  ثا مللكا dقرتاح يف ا�ورة ا منم ن للج لتل ملع

شاور مع األمانة .الفكرية ية لت وقد روجع dقرتاح  نة يف دورهتا احلا يه ا نظر  لوسوف  للج واكن . )CDIP/9/13ثالويقة (فت
نة يه ا نظر  رشوع تقدمه ا�ول األعضاء يك  للجهذا �ين  فت  .م

ثاين هبذه الو .44 لتوي املرفق ا ية رشوعاتملثيقة عىل وصف حي رشين لتمن جدول أعامل ا ثالثة وا لعا يح ل تنفيذها وضع ضمع تو
هاوكذl أمه إجنازاهتا  جئوتا  :2011 وفã ييل بعض من أمه أحداث .ن

ياIت   )أ ( رشوع قاعدة  متل  با م ية الفكريةك ية يف جمال ا ياجات اإلمنا d مللكمطابقة ئ ية ) (IP-DMD (حت تو صا  )9ل
تخدام . )dmd/int.wipo.www( اإلنرتنت املوقع عىلبإطالق  d هل ياIت هذه نظاما  سـوتوفر قاعدة ا سب لÀول يتيح ل

بحث عن ممول ماحن  ساعدة لاألعضاء ا تصÚ رشوعاتمليف امأو  ية الفكريةمل ا يع . مللك ياجات تسـتطو حتالقاعدة مطابقة ا
متÚا�ول األعضاء مع الع ها.حملروض ا تخدام ا�ول األعضاء  بري عىل مدى ا متد إىل حد  ل لكن جناiا  سـ ك  .يع

تخصصة "مرشوع يف إطار   )ب ( ياIت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب هالل بو املعين ،"معود ل مت إدراج برIمج الو حباث األنفاذ إىل ي
ية من أجل  تاكر لتمنا dبوARDI  مج الرابع يف رشاكةIباره الرب بحثعت ياة لا واكن هذا . Research4Lifeحل من أجل ا

نفاذ إىل أحباث الصحة  ية  نظمة الصحة العا للإلضافة إىل برIمج  مل نظمة HINARIم Wحة إلاألغذية والزراعة م وبرIمج 
ية عىل اإلنرتنت ية العا ملاألحباث الزرا ية  وبرIمج AGORA ع بحوث ا يئإWحة ا اخلاص بربIمج  OAREاإلنرتنت عرب لبل

ئةاأل تحدة  بيمم ا يوية .للمل ية ا ياة األحباث ا بحث من أجل ا يح رشاكة ا حل و لعلم حل ل ية عرب اإلنرتنت جماI تت نا بÀان ا ثني يف ا مبا لح ل لل
نخفضة تلكفة  مأو  نفاذ إىل اإطار  ويف .ب تاكرلبرIمج ا dية و بألحباث من أجل ا رشاكء لتمن توصل أيضا إىل اتفاق مع ا ل، مت ا ل

رش  متع ا لنيف  بÀان املؤهÚ عىلجم ية للحصول جماI عىل اýالت ل زÁدة عدد ا ية وا نا يفت أيضا .77 إىل 49من لتقلعلم ض وأ
150  Úية إىل جم نية و تاكرتقعلم dية و نفاذ إىل األحباث من أجل ا ببرIمج ا من شمل وهبذا . لتل بح الربIمج اآلن  يأ أكرث من ص
مية اشرتااكهتا  دورية 200 قتجاوز  متت تظمة  جما نة500 000عة ملن  .لسـ دوالر أمرييك يف ا

يات "مرشوع يف إطار   )ج ( شاء أاكد ميإ ية ن يا "مللكية الفكريةيف جمال اجديدة طنو يات يف كولو ب، مت تدشني أربع أاكد ممي
ية وتونس هورية ا�و يكوبريو وا  .مينمجل

ية ال"مرشوع الغرض من   )د ( يني  ية وأحصاب املصلحة ا سات احلكو مللكتعزيز قدرة املؤ نم يدملعس الوطين  لصعفكرية عىل ا
ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها ناعات اإلبدا عإلدارة ا سني األداء والربط ورصدهالص ية  حت، و نظامت اإلدارة امجلا بيك بني  عا مشـ ل

سني ، "حلق املؤلف بيكء ودااألحتهو  يايف  لشـالربط ا ية يف غرب أفر يقنظامت اإلدارة امجلا بري .عم يف إعادة ك وقد حتقق تقدم 
سم إعداد الربIمج احلاسويب إىل  .WIPOCOSاحلاسويب ربIمج الة هندس يط "حزمة معل "12ينقو يال  تخط  لله تس

يق . يف أول حزميت معل وقد بدأ العمل .وا�مجوالرصد  سلتطبوسوف يغطي ا òا ية نحمل حلق املؤلف واحلقوق ع اإلدارة امجلا
ýيقىا تعلق ملو  ãسـاورة ف هل ي تفاظ بهس، وهيدف إىل أن يكون  d هال يف تخدام و dح س تخدمني وسوف . سـ ملسـيزود ا

هدف هو . عىل اإلنرتنتنبإماكيات أيضا  سامح لوا بيك لا ياIتلمع أنظمة دوية أخرى لشـلربط ا ببادل ا لت  .ل
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ية الفكرية عىل "مرشوع إطار يف مت إعداد مجموعة من األدوات   )ه ( تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ ملس
مييلك  ميي واإل يد الوطين ودون اإل قلمن ا قل ساعدة املوظفني )DA_10_05 ("لصع ياغة م هبدف  ياتصيف  ية تيجاسرتا طن و

رشوع؛ /للمهنجيةثويقة األدوات ت وشمل هذه .للملكية الفكرية يمي/احلقائقلتقيص وأداة ملبدء ا لوضع ؛ وخريطة طريق لتقا
ية  يات و ناسرتا طيج بادئ توت جهيية الفكرية؛ و م تصاصاتلتنظميية للملك ية؛ وا شاورات و خ  ن ينيطم واخلرباء  طن للخرباء الو

شاريني  dشاركني يف وضع لا�ويني ست ية الفكريةملا ية ا مللكاسرتا ها وإدماáا  .تيج بار األدوات و نقيحوقد مت ا تت بناء عىل خ
تةاملعلومات  بÀان الرائدة ا سـالراجعة من ا تصف متل يك، وسوف 2011تقنني األدوات يف وبدأ . لل  ومت .2012منحبلول 

يني وا�ويني تشكيل مجموعة من ا لخلرباء الو مترسنيطن ثل ملا بÀان موردا قã مت،  لساعدة ا متل أن هتمت األخرى مل حملاليت من ا
ية  ياغة اسرتا يجية  ص يق  .للملكية الفكريةتبعمل تاجئ  يا تعممي  بوجيري حا ن ية تطل شطة ملهنجا بنيف أ تعاون اجلارية يف الو يا وال  و،ل

 ãياق سـ يات،القطريةتخطيط لا ممارساتسـيف  يث تعطي اسرتا تيج  ية الفكرية ح ية مللك ا ياسات طنالو سـياق ا لتنفيذ لسـ
 .مÆسكة مرشوعاتخطط و

ميي"عنرص يف إطار   )و ( يدين اإل ية الفكرية عىل ا سات ا قلتعزيز مؤ لصع ساعدة عىل /مللكس ميي عن طريق تقدمي ا ملدون اإل قل
يات تعاون  شاء آ لإ ميين يد دون اإل قلعىل ا رشوع " لصع ية الفكرية "ممن  تخدمني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ سـ ملس

ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل قلعىل لك من ا قل شاء ، )DA_10_05 ("لصع متر العمل يف إ نا يةسـ  قلمينظام لإلدارة اإل
نطقة الاكرييب بو  .ملللرباءات  ية، أمرت الو يال  يو للعمل متÚبإعدتسه نارص ا توي عىل ا حملاد نص  لع ية  حي قرشوع اتفا لإلدارة مل

ية للرباءات توي عىل .قلمياإل نص، اhي  شة ا نا حي وجرت  ل ق ناء اجÆع للفريق عنارص من قانون الرباءات املوضوعي، م ثأ
يه العامل  ية لدعت إ تونيبامجلاعة الاكر يف   حمورية نقاطا أيضاوIقش الفريق العامل .2011، يف جاماياك، يف نومفرب كنغسـيف 
ية للرباءاتموضوع  تب، (قلمياإلدارة اإل ملكية ا يارات  وهنج حزمة الرباءات الفرديةكبن سائل اللغة، خ، و نح، و مما بعد ا مل

ية�رهاآوحفص الرباءات وإجراءات  ية واملا تاك ل، واآل�ر ا تطورات تقدما ). ليفل ثلت هذه ا لوقد   ومثة احÆل أن يمت ،كبريام
تفاوض شأن معاهدةلا ناء ب   .2012لسـنة الاكرييب  الوزاري dجÆعث أ

يا مع   )ز ( ية الفكرية وامل' العام"مرشوع الغرض من شـمتا يةسامهت  ،"مللكا شا d فا�راسة  حق املؤلف"بشأن  سـتك
شأن  "واحلقوق اýاورة وامل' العام تان  بوا�را رشوع لإلشارات" و"الرباءات وامل' العام"سـ مت' غري ا ملا يل  "ل آ�ر حتليف 

تاحثري  وجود م' عام وفوائد شة اعوموضحق املؤلف واكنت دراسة  .مو قنا نةللم سادسة  نذ ا�ورة ا للج  ل  أما دراسة .م
نةالرباءات ثا شـهتا يف ا�ورة ا نا م فقد جرت  لم تجاريةُ وسوف ت،ق يةلعرض دراسة العالمات ا  .ل يف ا�ورة احلا

رشوع   )ح ( ية الف"ماكن من أمه إجنازات  سةكريةمللكا نا ياسة ا ف و مل يل إجراء حوار "سـ ساوقة تنسـيق هيدف إىل تسه  مو
ية عن طريق فرعي القانون  شاركة يف إدارة وإنفاذ طنمجع الواكالت الو ية مللكية الفكرية واملا لاألنظمة األسا سةسـ فنا  يف دول لم

ية . عديدة أعضاء شارك اخلربات الو رشوع  نوجرى أيضا من خالل ا طت ية  يف جمال العالقة اءلبعض ا�ول األعضمل مللكبني ا
سة نا فالفكرية وا رشوع عن أربع دراسات  .مل ياملوأسفر ا نة حا ها ا لنا للج ية تفاعل الواكالت "، يه قشت تعامل مع ا مللكاليت  ت

سةالفكرية نا ف وقانون ا سةنفاد احلقوق الفكرية العالقة بني "و" مل نا فوقانون ا تصادية" و"مل d يات قيل األد ب اليت  نالقانوية/حتل
ية الفكرية مللكبت عن آ�ر حقوق ا ية الفكريةدراسة عن إنفاذ "و"  كحاجز لÀخولكت سة نايف ي امب مللكحقوق ا نا فا مل

رشوعة  ".ا�عاوى الصورية: ملا

رشوع يف إطار   )ط ( ملنرص حق املؤلف يف ا يعي ع يا املعلومات وdتصاالت، "ضاملوا نولو ية الفكرية، و جا تك هوة مللك لوا
ي نفاةمقالر تاجئ األوية �راسة  ،"املعرفةذ إىل ل، وا لمت تقدمي ا نفاذ إىل املعلومات واملواد "لن لdتفاع حبق املؤلف للهنوض  ن

ية نة2011 نومفرب 16ة العمل اليت عقدت يف حلقيف " عاإلبدا سابعة  للج عىل هامش ا�ورة ا تمكلت ا�راسة عىل . ل ُوقد ا سـ
شات  نا قأساس  هلت تقدير ا�وحلقم بو بوسع ر اhي اكن سة العمل، و به يالو ثالثة اليت تغطهيا ا�راسة، تلعأن  ليف اýاالت ا

تعلمي واألحباث، و يات، ومعلومات القطاع العاملأي ا  .جمتطوير الرب
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ناول موضوعات اللقاحات و  )ي ( رشة تقارير عن واقع الرباءات  تمكلت  تتا عسـ توIفري واوأWزاIفري  يعقارُ لطهر لطاقة  ـيي
ي تربيةلشمسـا يلطاقة د ل وا ياه  وةلشمسـا ية ا ملإزاå امللوحة و همÚ وتنق مرشوع يف إطار  ، وذlحتمل امللوحةملواألمراض ا

تعلقة لرباءات" نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل ية ". سـ نظامت احلكو تعاون مع العديد من ا يت دعامئ ا موأر ملس ل
ية  نظمة الصحة العا ملا�وية، ومهنا  ية واملرفق ا�ويلمل تحدة  نظمة األمم ا نظمة األغذية والزراعة و رشاء األدوية و من  للتمل م م ل

ية نا عا تحدة اإلطارية  ولص ية األمم ا ملاتفا ناخبشأن ق هد العاملي ملتغري ا تجددة وا ئة وواكå الطاقة ا تحدة  ملع وبرIمج األمم ا ملي ب للمل
ئة والصحة و بيياه وا يةلللم يا الزرا نولو ية  سة األفر عاملؤ جس تك بذور لليق وقد أدى هذا إىل حتديد موضوعات . للوdحتاد ا�ويل 

تصاصات  تقارير املذكورةمسائل خوا ها ا لنة  تشملي  .مع

يان أجر  )ك ( بريان خار جى  يةخ تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقد³ا الو ساعدة ا ية  منمراجعة خار ل ي ن لتللم لتق  ج
)CDIP/8/INF/1(  رشوع بو لإلدتعزيز إطار"ميف إطار  هاي الو ية و شطة ا ية دمع رصد أ تاجئ  تقيميارة القامئة عىل ا منت ن بغ لن . "ل

نة  ثا نة يف دورهتا ا مواتفقت ا ل شاء فريق عامل خمصصللج تقرير نعىل إ نظر يف ا ل  يل لل شاتتسهو نا نة  قإجراء ا للم  وقد .للج
تقرير مراجعة أولكت للفريق العامل ا¾صص ³مة  شديد عىل"لا ياتلا حتديد لتمع ا يهتا أو اليت فقدت املكررةصتو ، دون مه أ

ياتمنح األولوية  تو صألي من ا  وسوف تمت .ردا إدارÁ عىل تقرير الفريق العامل ا¾صصُ وطلب من األمانة أيضا أن تقدم ".ل
شة تقرير الفريق العامل  قنا نةة راورد اإلدم ية  ناء ا�ورة احلا للجأ ل  .ث

ية   )ل ( متعات مهنجمت وضع  ýساعدة ا يةمل يات  يف تصممي حمللا ية الفكريةتيجاسرتا مية يف إطار مللكا تجاهتا  توسـمي ألعىل  ق وا ن مل
ية الفكرية "مرشوع  تجات مللكا ية األعامل لتطوير ملنوتوسـمي ا نا بÀان ا ميف ا ل بÀان ول بارها عىل ثالثة ".منوااألقل لا خت وقد مت ا

ية لاحلرف امنتجات من  تجات زرا ند وثالثة  W عيدوية يف ن ندا، ومزجييفميل ية وغ أو تجات الزرا ع من ا منتجات احلرف ملن
يدوية   .يف بþلا

رشوع   )م ( يا يف إطار  مجتري حا تصادية"ل d ية Æجd ية ية الفكرية وا قا عمللك  ثالث دراسات قطرية يف الربازيل "لتمن
ييل وأ ناول ا�راسات. روغوايوشـو ية الفكريةتتو تصادمللك العالقة بني حامية ا d يق .يق وعديد من جوانب األداء حتق ومت 

ياIت ية  ية ا شاء ا بري يف إ بتقدم  ت ب ن للك تح لل ها عن ن بحث عىل أسا يمت ا س اليت  رشوعيعمل  و.جديدةعلمية  آراءلس يا ملفريق ا ل حا
ية ية إطالق دراسات إضا فيف  ية معل تجابة لالهÆم اhي أبدته ا�ول األعضاء األفر يق ا يويةسـ  .سـواآل

رشوع أبد  )ن ( يذ  م  تبناء القدرة "نفت يةسـيف ا ية وا لعلمخدام املعلومات ا يا  املالمئة لتقن نولو جاخلاصة بلك  تحدÁت تك لكحل 
ية  نغالديش "اليت مت حتديدهالتمنا بال ب يف  يانيو يار ومت dنهتاء . مبوزا مع لاخلرباء ا�ويني ختمن خطوات عديدة، مهنا ا

بÀان إرشاك موظفي فرادى  يدة، واجÆعات لا ينيملسـتفا ية ‘، وحتديدطنأفرقة اخلرباء الو بحث ’ لتمنحتدÁت ا يجري ا لاليت  سـ
ية  ية وا لعلمعن حلوها املالمئة ا لتقن هد العال ية الفكرية العاملي، وحتديد ملشمن خالل الوقوف عىل ا نظام ا مللكم  بحث ل يب ا لأسا ل

 .عن املعلومات

رشوع ُعرضت   )س ( نة ورقة  ثا نة يف دورهتا ا معىل ا م ل رشوع للج ية الفكرية ونقل ا"معن  لا يامللك جنولو تحدÁت :تك ل ا
شرتكة   ".بوناء احللولملا

نة  )ع ( ثا نة يف دورهتا ا مُعرضت عىل ا ل ية للج ية لتصنيف ا�راسة ا تح يلا رشوع عدت ُأاليت لل تعاوية رشوعاتملا"ميف إطار  ن ا ل
توحة  ية الفكريةملفا توبة إىل ".مللكوالþذج القامئة عىل ا يقات  متة إىل تقدمي  يت ا�ول األعضاء ا مكود تعل من أجل  األمانة ملهع

 .مراجعة ا�راسة

يذ .45 متد حىت اآلن  لتنفبلغ املورد املايل املقدر ا ملع رشوعات 23 ي رشوعا من  م  ية م  فرنك 23 357 000لتمنجدول أعامل ا
 .يسورسي
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ثالث ثالثاجلزء ا ثالثاجلزء ا ثالثاجلزء ا يجي::::للللاجلزء ا يجي هنج اسرتا يجي هنج اسرتا يجي هنج اسرتا يةتتتت هنج اسرتا يذ جدول أعامل ا ية  يذ جدول أعامل ا ية  يذ جدول أعامل ا ية  يذ جدول أعامل ا للللتتتتمنمنمنمن      للللتتتتنفنفنفنف

ناء  .46 ية 2011ثأ مييمعل، أدت  بو،لتنظاإلصالح ا تقومي  برIمج والسـãي يف الو يجي ل ا رشوع تdسرتا إطار حتسني مو
تاجئ  ميي، لناإلدارة القامئة عىل ا تصممي ا بادرة ا لتنظو ل تقدم م يةيف تعممي لإىل زÁدة ا نظمةلتمنجدول أعامل ا بت . مل يف معل ا يثو

ية دمج  ية لتمنجدول أعامل ا نيف ويقة الربIمج واملزيا نة  وتقرير أداء الرب2013I /2012للفرتة ث ية 2010لسـمج  يجة اإلجيا ب ا تن ل
بادرات ملهذه ا  .ل

ية  أمه جماالت الرتكزي مناكن  .47 يذ املÆسك سسـيف هذه اإلصالحات املؤ يللمساعدة لتنفا لبÀان املقدمة إىل ا ةلتقنا
ية  نا ما بÀان ول بÀاناألقل لا تقÚ لمنوا وا تصاد احلرنظام إىل ملن ا dلتمنبادئ جدول أعامل ا حتويلويقع  .ق تاجئ أفضل ية م نإىل 

يد عىل  يةلصعا ثل اخلطط القطرية .لتمنالوطين يف قلب جدول أعامل ا تحداث أدوات  ثل ا م و سـ بÀانائوحصمي  لف وقائع ا
ية الفكرية إعداد تسهيل وزÁدة الرتكزي عىل  ية  يات و للملكاسرتا ن طيج يةت بادئ جدول أعامل ا بارشة  تجابة  منا مل لتسـ  اخلاصة م

ساعدة بتنفيذ  سب الطلب ةاملوá ةنيلتقاملا ية ت يتالوح  شفا فسم  ل سب ةواملصممت ، مع مؤرشات حتياجات لك بÀاح 
يمي وتقدير األثر يةت هذا الهنج اجلديد،ويف إطار  .للتقواحضة  نا بÀان ا ميع ا ل ل يد من اخلربة سـتط تاحة تسـتف أن  نظمة ملا مع مليف ا
ية  ننيبدور قلمياضطالع املاكتب اإل يذهاطرية القخلطط  عىل امتاملؤ يل  تنفو هس هود تعمل  و.بت ئة جلهذه ا ية عىل  I هتيمن بيئة ح

بؤميكن  ةتقنيمساعدة  ية أخرى لتنا I شلك أفضل، وسعى من ح فهيا  ت تفادة من إىل تعظمي ب dية سـ رشية واملا لاملوارد ا لب
 .ا¾صصة

ية  .48 شطة جدول أعامل ا رشوعات وأ منواصلت  لتن تلفة م ساعدة يف جمال العمل ¾ا ية ةقنيلتاملا نة من ا مللك يف جماالت  معي
رش.الفكرية يث أن  م  ية الفكرية وامل' العام، اتوعح ية الفكرية والرباءات وامل' العام، مللك ا سة، مللكوا نا ياسة ا فو مل سـ

ية الفكرية  ية مللكوا تصادية، لتمنوا d ية Æجdق تعددمواطن املرونة يف اإلطار يف جمال والعمل ع عىل   األطراف،مالقانوين 
ثال  مليل ا شايف دراسات ، أسفرت عن ال احلرصبس تحق سـتكومعل ا تابعة يسـقد  شطة  مأ نظمةن  .ملمن ا

نارص اجÆع إن  .49 بارات �مج  ةسـيساملؤالقاعدة أي  أعاله، املذكورةلعا ية عتا نظمة، لتمنا سني القدرة مليف معل ا عىل حتو
يذ الفعال  يللمساعدة لتنفا تقدم يف دفع جعÚ الع،ةلتقنا نة من امل ل وا مللكيف جماالت  ية يو� ية الفكرية، معي نا ميكية د ي معل

ية  منندمج فهيا جدول أعامل ا يات  يف برامج لكيالتي بو،بنو نظمة يالو يث تكون ا مل  بغي حب ية ينموáة كام  ها العاملي لتمنحنو ا معليف 
ية الفكرية  .مللكيف جمال ا

 

 ]ييل ذl امللحق األول[
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رشوعات جدول– 8اجلدول  ية م  ي –لتمن أعامل ا  2013-2012اجات املوارد حتملخص ا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية  ية  مزيا ية  مزيا ية  مزيا     2013201320132013-2012201220122012ننننإجامإجامإجامإجاميليليليل مزيا
رشية رشيةاملوارد ا رشيةاملوارد ا رشيةاملوارد ا رشوعات    للللبببباملوارد ا رشوعاتا رشوعاتا رشوعاتا     الربامجالربامجالربامجالربامج    ململململا

تلكفة    العددالعددالعددالعدد تلكفةا تلكفةا تلكفةا     للللا
رشية رشيةخالف املوارد ا رشيةخالف املوارد ا رشيةخالف املوارد ا     اýموعاýموعاýموعاýموع    للللببببخالف املوارد ا

 128 128 - - 1الربIمج  2الرباءات وامل' العام
ية الفكرية وتوسـمي بÀامللكا تطوير األعامل يف ا تجات  ل ا ل بÀان األقل منواملن ية وا نا لن ا  120 120 - - 9الربIمج  1مل

ية وبÀان أقل منوا I انÀنوب من ب ية فã بني بÀان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا ما جلمللك من  958 755 202 1 9الربIمج  2لتل
ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد ملرشوع رائد إل ن مي ن  510 510 - - 11الربIمج  3لكية الفكريةطم

تعلقة لرباءات نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل  292 292 - - 14الربIمج  3سـ
تخصصة وتوفري ا�مع ياIت ا ملقواعد ا نفاذلب  1 606 600 1 006 4 14الربIمج  3ل وا

تصادية d ية Æجd ية ية الفكرية وا قا عمللك  844 592 252 1 16الربIمج  1لتمن
ية الفكرية وجهرة األدمغة  276 150 126 1 16الربIمج  2مللكا

 30 30 - - 16الربIمج 
ية الفكرية توحة والþذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل  1مل

 735 574 161 1 30الربIمج 
يا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول: لمللك تحدÁت ا با مل  917 617 300 3 30الربIمج  1ل

    6666    415415415415    4444    368368368368    2222    047047047047    11111111        اýموعاýموعاýموعاýموع
ياطي d من åية املمو ياطيرشوعات جدول أعامل ا d من åية املمو ياطيرشوعات جدول أعامل ا d من åية املمو ياطيرشوعات جدول أعامل ا d من åية املمو ترشوعات جدول أعامل ا من تم من تم من تم من ححححم     7777    902902902902    للللتتتت

ية العادية  ية املموå من املزيا ية العادية رشوعات جدول أعامل ا ية املموå من املزيا ية العادية رشوعات جدول أعامل ا ية املموå من املزيا ية العادية رشوعات جدول أعامل ا ية املموå من املزيا نرشوعات جدول أعامل ا من نم من نم من نم من     6666    109109109109    2011201120112011-2010201020102010للللتتتتم
ية          رشوعات جدول أعامل ا ية وع املوارد ا¾صصة  رشوعات جدول أعامل ا ية وع املوارد ا¾صصة  رشوعات جدول أعامل ا ية وع املوارد ا¾صصة  رشوعات جدول أعامل ا منمجممجممجممجموع املوارد ا¾صصة  منمل منمل منمل     22220000    427427427427    ))))2009200920092009ممممنذ نذ نذ نذ ((((للللتتتتمل

ية الفكرية 1 ية وا ية  نة ا مللكوافقت علهيا ا من ن لتللج  .ملع

ية الفكرية 2 ية وا ية  نة ا مللكرهن موافقة ا من ن لتللج  .ملع

ية 3 ثا نة عىل املرحÚ ا يمي املرحÚ األوىل وموافقة ا نرهن  ل للج  .تق

ثاين[ ]لييل ذl امللحق ا
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ثاينامللحق  لا  

ية للفرتة  تاجئ والربIمج واملزيا نإطار ا يجة 2013-2012لن سب ا ية  لنت مبا يف ذl حصة ا ح  4 و3 و2 و1لتمن
سورسرسرسرسيةيةيةية(((( سوالف الفرناكت ا سوالف الفرناكت ا سوالف الفرناكت ا ييييببببآآآآالف الفرناكت ا     ))))لللل

 

 

� أ���ب ا������: ا���ف ا���ا��
	 ا�������� (��) �#ا�' ��
�وب &�� ا�#%$# وا"! �ء و

  

  
� �� ����ر أو�� �ا!(�ا'& %$#"! � أآ

��  %0/ن ا!�-, � ا!$,�*� ودور ا!�*
 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    664 13  
  5 974    :81� ا!(�7 �

  
  �A B :CAّ�? ا!<=�"ت وا�(>"%(�" !;�($:"رات

 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    935 2  

  1 402    :81� ا!(�7 �

  
" -#D "ء ا!(4ا�"FGHا!(4ام ا!=ول ا  

 �1�  5 311  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
  -      :81� ا!(�7 �

  
M)$7� &G"$A وL$"ف 

 � N ت"�O7�!و�(>"وب �� ا
� ��,C!ا  

-2012� ا!�2(�1� ا!� 4ا3 
2013:  194 1  

  -  :81� ا!(�7 �

  
�اءات وا!�$"وQ"ت �Rا �� " -#D "0"رآ�Aو ���Aا'& ا!�*

� ��,C!ت ا"�O7�!ا B� "ه� Nة و=C)�!ا U�H"% �'">!ا 
  ا!=و! �

 �1�  3 652  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
  26 756  :�>��ع ا!� 4ا3 � ا!�2(�1� !-�=ف ا!B�"V  65      :81� ا!(�7 �

<�B�"V!ا!�=ف ا B� � �7)!ا �7 441  :��ع 81 

  :ا���ف ا���ا��
	 ا"ول
(% �6#ر ��#ازن �3#� ا�2#ا!� وا��%�1� ا��و��) &0/ن ا��-+�) ا�,+

  :ا���ف ا���ا��
	 ا���7	
��2%; :���ت !����) 8	 �
�ل ا��-+�) 

 ا�,+%) �� ا�6از ا"ول

  :ا���ف ا���ا��
	 ا����>
 &���-+�) ا�,+%) 8	 �$�' ا��?��)�<��' ا��7,�ع 

�  :ا���ف ا���ا��
	 ا�ا&
 �?<�A ا�$?�) ا�����) ا����1�) �-�-+�) ا�,+%) و�%#6ه�

 	
ا���ف ا���ا��
B��Cا�:  

 ��ا����ر ا����1	 ��ا
ا��1-#��ت وا��را��ت 
(% ا���1-2) &���-+�) ا�,+

  :ا���ف ا���ا��
	 ا�<�دس
ام �-�-+�) ا�,+%)ا���1ون ا��و�	 !-I إذآ�Kء ا�� 

�  :ا���ف ا���ا��
	 ا�<�&
 ا��-+�) ا�,+%) وL �%� ا�<����ت ا���1) ا����1�)

<
	 ا����


ا����
ف ا�

��1�; ا���
 :

<��' ا��7,�ع &���-+�
�

�$�' ا��?��) و��ول أ!��ل ا��?��)
 	

8 (%) ا�,+
 

  
� % B ا!=ول اFGH"ء %0/ن ��ا'-� ر�U ا!: "�� /A#"ون �#4ز��AاYD أآ

�اءات �ا!#"�� وو�Q ا!�2اG= وا!�#"* � %0,& �(�ازن �B أ�& O3"م ا!
� وا!���م وا!�7"ذج ا!G"78 � وا!� "3"ت ا!=و!Z وا!#;�"ت ا!(>"ر*

ا!>`�اD � وY1 ا!�_!^ وا!�2Cق ا!�>"ورة وا!�#"رف ا!(2- =*� وأL,"ل 
� aا!(2- =ي وا!��ارد ا!�را ZD"2V!ا � �  ا!(#

 �1�  15 256  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
 7 263      :81� ا!(�7 �

  
�ارات �f"c� e-G اHد!� Y1 "*"Fc d>* "� D ا!�_c ذ">Aا^!  

 �1�  2 754  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
  2 754      :81� ا!(�7 �

  
�*�0�*# � وO7A � � و� "� � �7"��� و�(�از3� !-�-, � ا!$,A �gأ  

 �1�  10 080  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
  9 840      :81� ا!(�7 �

  
ز*"دة *"�1� L#"رات ا!=ول وأ��"ء ا!��O7"ت ا!C,�� � ا!=و! � 

"�Aرا"#Lو  
  556  :2013-2012ا!�2(�1�  � ا!� 4ا3

  37      :81� ا!(�7 �
  
 

  

  
�اءات �ا�(<=ام �#"ه=ة ا!(#"ون %0/ن ا!

 � �� &�c B� ا� 7):� " < Aا�ا�(<=ا�" ا�(
�*B ا!i):* B*j #�ن ا3h($"ع ��7",)�  ا!�

 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    041 7  

  -    :81� ا!(�7 �
  

c;G"ت أ�cى �� �:(<=�Z �#"ه=ة 
�اءات وا!�,"lAا!(#"و�  ن %0/ن ا!

 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    897 16  

  5 203    :81� ا!(�7 �
  

��"G �$8% م ا!�#"ه=ة"O3 4*4#A  
 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    225 3  
  250    :81� ا!(�7 �

  
Z!ا!=و l),�!ت ا" -�G 4*4#A  

 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    098 152  

 -    :81� ا!(�7 �
  
hه"ياh م"O7% ZG�!2"ء %�:(�ى اAر  

 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    185 2  

 -    :81� ا!(�7 �
  

ا�(<=ام O3"م hه"ي ا�(<=ا�" أو�� 
&FDوأ  

 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    153 2  

 -    :81� ا!(�7 �
  

  B :CA إدارة O3"م hه"ي
 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    633 2  
 -    :81� ا!(�7 �

 

 

  

 

 � �C=دة f"�3 � و�7g "�"ت وا�(�اA > "ت وnio إ
%��Qح و�(:2� %0/ن ا!�-, � ا!$,�*� واh%(,"ر 

� 7g�!ا � f"�3Rه=اف اHا �� eL"�)A  
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    570 10  
  10 570    :81� ا!(�7 �

  
0�*� ا!2"درة 7A e-G"ول �آ$"ءات �#4زة !-��ارد ا!
�"ت �B أ�& ا3h($"ع ا!$#"ل -i!ا B� �#وا� �$f"g

�اض ا!( �7� ZD ا!�-=ان ا!7"� � %"!�-, � ا!$,NH �*�
وا!�-=ان اcH& ��3ا وا!�-=ان ا!�7(2-� إ!O3 e"م 

�C!8"د ا)chا  
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    611 35  
  35 146    :81� ا!(�7 �

 

�*��U -#A r�"3 ا!�-, � ا!$,% e!إ �  3$"ذ أ*:
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    903 3  
  3 903    :81� ا!(�7 �

 

��"رات �7:C� ZD إدارة ا!�-, � ا!$,�*� !$"f=ة ic"ع 
  ا�GH"ل

 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    843  

  843    :81� ا!(�7 �
 

 rا��% ZD � �7)!ل ا"�Gدئ �=ول أ"�4Aا*= إد�"ج �
"�)i03وأ ��O7�!ا  

 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    199 4  

 4 199    :81� ا!(�7 �
  

�A 0/ن% �io �Qو �ل ا!(�7 "�Gت �=ول أ" '
 e-G "�3/0% �وj $7Aه" ور'=ه" و2A  ��" وإG=اد 2A"ر*

  D �C3#"ل
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    220 1  
  1 220    :81� ا!(�7 �

 

 

 

 �O3"م �:(C=ث و�2��ل G"!� " !-(78 $"ت ا!=و! � و�#"* 
 �*�� ا!7$"ذ إ!e �#-��"ت ا!�-, � ا!$, : A ف=�% ��ا!�*

 ZD �C-8�!ب ا"C'ف أ�$' ZD "ه�وا3h($"ع %�" و03
U!"#!ء ا"C3أ  

 �1�  6 932  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
  1 213      :81� ا!(�7 �

  
ا!�(#-2� %"!�-, � #-��"ت وا!�#"رف 3$"ذ �#4ز إ!e ا!�

 �*�� %�" !$"f=ة �_�:"ت ا!�-, � ا!$,�ا!$,�*� وا3($"ع أآ
 e-G ع;ghر وز*"دة ا",)%;! r*و�وا!>���ر �B أ�& ا!(

 ZD � Gا=%Rوا!�78$"ت ا � �C�!ا � Gا=%Rا!�78$"ت ا
  ا!�-u ا!#"م

 �1�  14 974  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
  12 478      :81� ا!(�7 �

  
 lA",�-! �7�c��اءات ا!��4Aا*= ا3(0"ر �>��G"ت ا!

� 7g�!ا/��  اcR- � � ا!("%#� !-=ول اFGH"ء ZD ا!�*
 �1�  1 210  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  302      :81� ا!(�7 �
  

 �Gت ا!��د"�-i!"% Y-#)* "� D اءات��v*=CA رآB %�ا%� ا!
�اءات �ZD ا!�wc %7"ء O3 e-G"م �#"ه=ة ا!(#"ون %0/ن ا!

l�"7�!ا  
 �1�  2 159  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  540      :81� ا!(�7 �
  

 7%�  )CA� 72A � و�#�D � �#4زة !$"f=ة �,"lA ا!�-, � 
�ه" �B �_�:"ت ا!�-, � ا!$,�*� %�" *�2د  Nو �*�ا!$,

C'H"ب ) أرdo وأ��ع وأ��د(إ!e إ1"A� o=�"ت 
"� D M!"8�!ا  

 �1�  16 832  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
 13 948      :81� ا!(�7 �

 

 ��� %�#-��"ت ا!�*�ا3($"ع أآ
ا f"81R� BG أداء O3"م 

Z!ا!=و �*�  ا!�-, � ا!$,
 �1�-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

2013:  569 1  
  -  :81� ا!(�7 �

  
 �Vأآ �8"د*)cت ا; -CA

 ZD �آ�:"ه� ���%�" ا!�*<A
ر�U ا!: "�� ا!#"�� !-�-, � 

�*�  ا!$,
�1� ا!� 4ا3 � ا!�2)2012-

2013:  711 2  
  1 202  :81� ا!(�7 �

 

3$"ذ �#4ز إ!e ا!�#-��"ت 
ا!2"3�3 � ا!�(#-2� %"!�-, � 
"�% ��  ا!$,�*� وا3($"ع أآ

 �1�-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
2013:  244 2  

  2 102  :81� ا!(�7 �
 

 

 

2A ZD=م ZD ا!�Cار ا!: "�Z ا!=و!B % Z ا!=ول اFGH"ء 
 ���ام !-ا!�*)1hا �1ل إذآ"ء ا=L�):� ،�*��-, � ا!$,

 Ucر �45%"!(�' �ل ا!(�7 "�Gول أ=� B�   
 �1�  635  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  276      :81� ا!(�7 �
  

 UO)7� Y :7Aون و"#A ف"$Lو &�Gو ��وD#"ل % �G B& ا!�*
�ام !-�-, � )1hل إذآ"ء ا"<� ZD ى�oHا �ت ا!=و! "�O7�!ا

�*�  ا!$,
 �1�  785  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  589      :81� ا!(�7 �
 

 

  

Y�#� U�D !=ى واZ#Q ا!: "�"ت !-#;c� B % ا!(C=*"ت ا!#"!� � 
واh%(,"ر وا!�-, � ا!$,�*� آ/�"س !(G"7' B :C� ا!2�ارات 

  ا!<"'� %"!: "�"ت ا!#"��
 �1�  1 168  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  655      :81� ا!(�7 �
  

�� ZD �:"رات ا!: *�-! �>��"�"ت ا!#"�� ا!� 7#� �3",� �
 BG ت"��-#�-! "#���"ره" �8=را ��UG=-! "c�a وا!�:"G=ة و�)G"%

�*�  اh%(,"ر وا!�-, � ا!$,
 �1�  2 149  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  1 219      :81� ا!(�7 �
 

 �*�iA23& ا!�#"رف و ZD ��=>):� �*�أدوات ا!�-, � ا!$,
e ا!�-=ان ا!7"� �، وh ا!(,�7!�� " و03�ه" �B ا!�-=ان ا!�(2=�� إ!

  � �" ا!�-=ان اcH& ��3ا، !��ا��� ا!(C=*"ت ا!#"!� �
 �1�  2 596  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  1 887      :81� ا!(�7 �
 

 �0c"7و� & -C)% Z7#�!ره" ا!�7(=ى ا"�)G"% ��*�-! �>��� �3",�
�:D"7�!ا �و� "� �*��و1� ZD �>"ل ا!�-, � ا!$,i�!ا "*"F2!ا  

  1 381  :2013-2012� ا!�2(�1� ا!� 4ا3 
  1 303      :81� ا!(�7 �
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ا�(<=ام Z�"O3 �=ر*= و!0��3� ا�(<=ا�" 
أZD "�% ،&FD ذ!u ا�(<=ا�? ZD ا!�-=ان 

  ا!7"� � وا!�-=ان اcH& ��3ا
 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    841 7  
 2 957    :81� ا!(�7 �

  
�3��  B :CA أ�G"ل Z�"O3 �=ر*= و!0

 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    445 43  

 730    :81� ا!(�7 �

  
2A"ء %�:(�ى ا!�Z�"O7% ZG �=ر*= اhر

�3��  و!0
 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    546 1  
  1 133    :81� ا!(�7 �

 

 

 

 

A$"دي �03ء ا!�7"زG"ت ا!�(#-2� 4Aا*= 
 "�)*�:Aو " -oدو! " ودا �*�%"!�-, � ا!$,
 B� "ه� Nو U ,C)!وا �g"��!ا &F$%
  اl !"�H ا!�=*-� A ZD:�*� ا!�7"زG"ت

�1� ا!� 4ا3 � ا!)2�2012-2013:
    175 3  

 91    :81� ا!(�7 �

  
 ZD �!"#D �*"�1 �*��1"*� ا!�-, � ا!$,

 ZDو ��"G أ��"ء B� �3�,�!�2ل ا!#- " اC!ا
A:> & ا!�2Cل ا!#- " ا!�,�3� �B ر��ز 

  ا!�-=ان
 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    409 7  
 212    :81� ا!(�7 �

  
Y|�#� U�D !>=ول أ�G"ل ا!(�7 � !=ى ا!=ول اFGH"ء 

 Z3=�!وا!�>(�� ا �ا!=و!  � ��,C!ت ا"�O7�!وا
�o}ا M!"8�!ب ا"C'وأB*  

 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    523 1  

  1 523    :81� ا!(�7 �
 

�ار ا!=ول اFGH"ء وا!>�"G"ت وا!��O7"ت cإ
 ���هB� U أ'C"ب ا!�f"$% M!"8=ة ��ارد ا!�* Nو

"�) !"#Dو "�Aا�>�" وأدوا�  و%
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    825  
  771    :81� ا!(�7 �

  
آ"ت ا!>=*=ة أو ا!�#4زة ~! "ت و%�ا�r ا!(#"ون وا!0�ا

  ZD ا!�-=ان اcH& ��3ا
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    517 1  
  1 517    :81� ا!(�7 �

  
� !=ى ا!0�آ"ت ا!8` �ة �U�D أB:1 وc=رة أآ

 �i��)�!وا "�! ��G3($"ع وا!�_�:"ت ا!=اhا e-G
%"!�-, � ا!$,�*� %7>"ح �B أ�& دUG اh%(,"ر 

Y*�:)!وا  
2012-2013�1� ا!� 4ا3 � ا!�2(:  

    253 5  
  5 253    :81� ا!(�7 �

  
ز*"دة ZD ا!��ارد �o B"رج ا!� 4ا3 � ا!�("1� !=ى 

 B� اء�� �*��اض ا!( �7� ZD ا!�-, � ا!$,NH ��ا!�*
 B� دة"$)�hل ا;o B� ة أو�L"�o;ل ا!�:"ه�"ت ا!�

  ~! "ت ا!(��*& ا!<"ر� �
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    769 1  
  1 429    :�7 �81� ا!(

  
 

 

  28 646  :�>��ع ا!� 4ا3 � ا!�2(�1� !-�=ف اHول
 19 894  :�>��ع 81� ا!( �7� �B ا!�=ف اHول

Z3"V!!-�=ف ا �1�:�>��ع ا!� 4ا3 � ا!�2(
    647 249  

Z3"V!ا!�=ف ا B� � �7)!ا �ع 81��<�:
    577 10 

-! �1�  :�=ف ا!�v!"V>��ع ا!� 4ا3 � ا!�2(
    235 67  

v!"V!ا!�=ف ا B� � �7)!ا �ع 81��<�:  
    375 66 

  42 107  :�>��ع ا!� 4ا3 � ا!�2(�1� !-�=ف ا!�ا%�
 28 481  :�>��ع 81� ا!( �7� �B ا!�=ف ا!�ا%�

 �1��>��ع ا!� 4ا3 � ا!�2(
:!-�=ف ا!<"��
  524 6  

 B� � �7)!ا �ع 81��<�
:ا!�=ف ا!<"��
  304 3 

�1� !-�=ف ا!:"دس�>��ع ا!� 4ا3 � ا)1 420  :!�2  
 865  :�>��ع 81� ا!( �7� �B ا!�=ف ا!:"دس

  7 294  :�>��ع ا!� 4ا3 � ا!�2(�1� !-�=ف ا!:"%�
 5 063  :�>��ع 81� ا!( �7� �B ا!�=ف ا!:"%�

�ا�
��آNء &?�) د!; إداري و���	 : ا���ف ا���ا��
	 ا����& O�,?� �� #$%#ا� ��+��� 

  
 �!"#D UGت د"�=o Bf"%4!ة ا=f"$! Bf"%4!ا �C3 ����� وذات ��دة �و3"�#

 B  ا!<"ر� M!"8�!ب ا"C'وأ B  -o�7!�� " (ا!=ا,A ،�*�0�ا!��ارد ا!
 ،��"G� وا!07i!ر، ا"$�Hت، ا"*��ات، ا!-`"ت، ا!�0(�A_�!ا!�#-��"ت، ا

Z3"�  )إدارة ا!�
 �1�  136 604  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  -      :81� ا!(�7 �
 

  
n i>A  e-G � -�Aو U  2Aو j $7Aو �و�#"!>

�ا�r وا!� 4ا 3� D �C3 e-G#"ل ��:(�ى ا!
rf")7!ا e-G Uf"cو3"�� و  

 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
    901 18  

  605    :81� ا!(�7 �
  

�3"�Hا &oق دا":Ahوا Y :7)!4*4 ا#A  
 �1�:2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    255 10  
 -    :81� ا!(�7 �

  
=A �-�"G ة�c �:�C)و� �G�7)و� = � �C3 e-G ار

��  وذات ��"رات �� 7� �7"�
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    703 12  
  -    :81� ا!(�7 �

  
% �� 7:C� &�G� ��G=*" إg"ر Uf;� Z� O7A و�7cات 

B $���!ا &Nا�L �<!"#�! �!"#D  
 �1�  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

    038 1  
 -    :81� ا!(�7 �

  
�� Bوأ� ��;� B*�fوا!4ا B %وا!�7=و ���$Z ا!�*

  وا!��(-,"ت ا!�"د*� وا!�#-��"ت
 �1�  15 031  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  -      :81� ا!(�7 �
  

 lاآ�A تh"8Ah�7!�� " ا!�#-��"ت وا,A ZD رات"�V)ا�
 e-G �D"7� ر=Aو � < Aا�)�hو!�*"ت اHا �2 cد ����اآ

  ic"ع ا�GH"ل
 �1�  2 147  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  -      :81� ا!(�7 �
  

��  3$"ذ �B:C إ!e �>�� ا!�*
 �1�  439  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

 -      :81� ا!(�7 �

  
 Z7ل و��"#D Z-oدا Y c=A
�"ه4 و*`Zi آ& �>"hت 

�i>-! ض��ة ا!(# Vا!#�& آ  
 �1�-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

2013:  364 1  
  -  :81� ا!(�7 �

  
2A"ر*� ا!(A Y 2C,$& أ�"�" 

-� B� ا!#"م � �" !(�, B ا!�=*
?Aارا�c ذ">Aا  

 �1�-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(
2013:  364 1  

 -  :81� ا!(�7 �

  
 rا����(� �("1� !�دارة ا!#- " و�=*�ي ا!V� � �  2A ت"��-#�

  وا!=ول اFGH"ء Ah<"ذ ا!2�ارات
 �1�  2 321  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  1 741      :81� ا!(�7 �
  

 d -2A �i03أ �aأ�� �  ا!�*�� ZD ا!
 �1�  299  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

 -      :81� ا!(�7 �
 

  
G"c ت"G"�)�h �1")� YDا�� B� "�% n�A��ات �=*=ة و�" *�A_� �

  ا!=ول اFGH"ء
 �1�  811  :2013-2012ا!� 4ا3 � ا!�2(

  -      :81� ا!(�7 �
  

e3دHاه" ا�):� ZD =*=<!داري اRا e7�  %2"ء A,"! ^ ا!�
  7 020  :2013-2012ا!�2(�1� ا!� 4ا3 � 

 -      :81� ا!(�7 �
 

  
 210 298  :ا!�2(�1� !-�=ف ا!("���>��ع ا!� 4ا3 � 

  2 346  :�>��ع 81� ا!( �7� �B ا!�=ف ا!("��
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1-d8>� � N !�" ه� �1�  CA h  :503 7(�ي ا!� 4ا3 � ا!�2(�1� l:1 ا!e-G rf")7 ا!� 4ا3 � ا!�2(
، *(B �FA U ا!:"%2���"ر�"ت وو2D" !-(ه; آ�3$"ق !-( �7� n2D إذا آ"ن ا!�:($ = %-=ا 3"� " و!B,* U ا3R$"ق ا!�#"دل �("1" !-�-=ان ا!�(2=�� *,�ن ا3R$"ق �_:  81� ا!(�7 �-2

�r�"3 وا!� 4ا3 ���اض ا!NH �C!8"د ا)chم ا"O3 e!إ �ان ا!�7(2-=-�  )ا!

  *�0& رUc 81� ا!(�7 � ��ارد �0�وع �=ول أ�G"ل ا!(�7 � -3
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CDIP/9/2 
 املرفق األول

 

 

يات جدول أعام يذ تو يات جدول أعاموضع  يذ تو يات جدول أعاموضع  يذ تو يات جدول أعاموضع  يذ تو صصصصوضع  سمرب تتتتنفنفنفنف ية يف هناية د سمرب ل ا ية يف هناية د سمرب ل ا ية يف هناية د سمرب ل ا ية يف هناية د يل ا يمن يمن يمن  2012012012011111للللتتتتمن

ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

؛ CDIP/6/3و ؛CDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2 و

تان   ؛CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/2و

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

تعاون يت رشوع تعزيز ا ية  تو هذه ا لصدى  م ص ل ية حول ل مللكا
ية  ية وبÀان فã لتمنالفكرية وا I انÀنوب من ب مبني بÀان ا جل

رشوع ملا. (أقل منوا
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 : الوارد يف

 ).CDIP/7/6ثالويقة 

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

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

ية حنو موáة  الطلب عىل وقامئة لتمنا
بار بعني تأخذ ويه وشفافة dت عتÁاألولو 

ياجات dان اخلاصة حتوÀب ية ل نا ما  ل
بÀان  اخلصوص وجه عىل منوا األقل لوا

ية مسـتوÁت خمتلف عن فضال  املدركة لتمنا
بغي األعضاء، لا�و يف شطة إدراج ينو  ناأل
ية أطر يف تكامل منز  هذا ويف . الربامج سـال

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

 .بÀ بلك خاصة تقيميها

1. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الو�ئق 
 CDIP/8/2 و
 

؛ CDIP/1/3الو�ئق 
؛ CDIP/2/INF/2و
 CDIP/2/2و

نذ بدايةا يذ  يد ا ية  متو نف لتق ص نةل تصدى ،2009 سـ  لها ي و
شد املوارد ألغراض ): DA_02_01(رشوع ملا حمؤمتر 

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

رشوعات يف  ية للفرتتنيملا نويقة الربIمج واملزيا  2011-2010 ث
 .2013-2012و

نة  رشوع معروض عىل ا هذا ا يمي  للجومثة تقرير  مل ل ية تق ملعنا
ية  يه يف ا�ورة احلا نظر  ية الفكرية  ية وا ل ت فمن لمللك لت

)CDIP/9/...( 

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

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

ية مساعدة تقدمي بو فإضا  خالل من يللو
شاء املاحنني عاتترب  أو نائÆية صناديق نوإ

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

مترار dلمتويل كربى يةوأول إعطاء يف سـ 
يا يف ناألشطة  داخل من املوارد بفضل يقأفر

ية خارج ومن  جماالت، بعدة للهنوض ناملزيا
تجاري القانوين نdتفاع مهنا ثقايف لوا ل وا

تصادي dية قو بÀان يف الفكرية مللك  لا
 .املذكورة

2. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
    CDIP/8/2و
 

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/3و

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

ية املربIمج وثويقة اليف و مجموع يبلغ  ،2012/2013للفرتة نزيا
يفرنك سورسي مليون  137.9 اإلمنايئلإلنفاق املوارد ا¾صصة 

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

 )CDIP/2/4ثالويقة  (

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

يد مع للتمنية املوáة تأ كا ية إدراج عىل ل  مللكا

3. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

ية( رشوعات جدول أعامل ا ناء  من م لتت ث ثل هذا ). سـ زÁدة ميو
ية   2010/2011يف الفرتة % 19.4يف اإلنفاق اإلمنايئ من لإجام

ية% 21.3إىل   .ليف الفرتة احلا
بلغ  يص  موإلضافة إىل ذl، متت املوافقة عىل  إجاميل ختص

رشوعات جدول 6.4قدره  يذ  م ماليني فرنك سورسي  لتنفي
ية يف الفرتة  يرd yطالع عىل  (2012/2013لتمنأعامل ا

ية للفرتة 8اجلدول  ن من ويقة الربIمج واملزيا  ).2012/2013ث
بة إل توÁت لنسـأما  تلف ا ية الفكرية يف  سـدراج ا ملخم مللك

يذ طائفة عريضة من يجري  ية،  نفاألاكد تف ن الربامج واألشطة مي
هذا الغرض، وال يصا  لاملعدة  بو خص ية الو يسـã يف إطار أاكد . مي

تان يف هذا اýال هام  بادرWن ا هموا يات اجلديدة يف "ململ مياألاكد
ية الفكرية رشوع " (مللكجمال ا  الوارد يف DA_10_01ملا

ية يف ) CDIP/3/INF/2ثالويقة  لتمنودمج جدول أعامل ا
تع بو  للبرامج الو تفع هبا العديد من ي ينلمي عن بعد اليت 

ية سات األاكد مياملؤ  .س

توÁت خمتلف يف الفكرية ية ملسـا  لتعلميا
هور اهÆم وحفز ية مجلا  .الفكرية مللك

؛ ؛ ؛ ؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3الو�ئق 
؛ CDIP/5/5؛ وCDIP/2/3و
 CDIP/3/INF/2و

تو ية يف أ نذ اعÆد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف بر لتق
رشوع ي وتصدى،2007 ها  م  ية الفكرية و"ل توسـمي مللكا

تجات  ية األعامل تطوير لملنا نا بÀان ا ميف ا ل بÀان ول األقل لا
رشوع (."منوا ث الوارد يف الويقة DA_04_10_01ملا

CDIP/5/5( 
هم  ية أيضا يسو تو يذ هذه ا صيف  ل رشاكت الصغرية تنف لنرص ا ع

رشوع  توسطة يف ا ملوا  .DA_10_05مل
يذها يسهم كام  رشوع تنفيف  ية يف ا ناعات اإلبدا ملنرص ا ع لص ع

DA_10_04. 
يات  تطوير اسرتا بو  يجإطار معل الو ل ية تي تاكر يف جمال طنو بلال

ية الفكرية  مللكا
سمرب  نت ، 2011ييف د تصممي شد رشوعا  بو  لالو م ي

ية الفكرية،  ية  ية إمنا يات و للملكاسرتا ئ ن طيج نإلشاء إطار ت
بÀا ساعدة لك ا ميي لكي  لمفا مل يات ه تيجن يف إعداد اسرتا

شة  نا قمتت  يةم تو صا مت dتفاق ، ول
 نعىل األشطة 

، CDIP/2/4 تانثيقالو (
 )CDIP/5/5و

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

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

يات ية تيجdسرتا بة طنالو نا سـا  جمال يف مل
ية  .الفكرية مللكا

4. 
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

تاكر  dية الفكرية و ية  بو للملكن مبارشة بصورة وتدمع تراعي ط
ية،  ياجاهتا وأولوÁهتا اإلمنا ئا بار حت d الظروف عتوتضع يف

تصادية اخلاصة بلك مهنا d إطار مرشوع تويربط  .قواألهداف
رشوع  ية الفكرية بصالت قوية  يات ا ملاسرتا مللكيج ت

DA_10_05 يhيةهي، ا ية  معلدف إىل وضع  مصدق ، مهنج
ية  ية بعملعلهيا  تطال عا تارة، سـ تخدام خميف بÀان  مجموعة سـ

ية رشوع إطار .لعملمن األدوات ا سرتشد  م وسوف  ي
يجرى خالل الفرتة  ية الفكرية، اhي  يات ا سـاسرتا مللكيج ت

ناجت2012-2013 تجرييب ا بحث ا بقة وا ية ا ل،  ل ل ملط  عن نيملهنج
رشوعات  تطالملا dيةعية سـ ستتوىل إعداد تقرير إطار و .طنالو

تة أفرقة  ية الفكرية مجموعة مكونة من  يات ا سـاسرتا مللكيج ت
تصاد  d رزين يف جمايلية  تألف من خرباء   Úقخرباء عام من تت

شارون من  هم  تلف أحناء العامل، و ية الفكرية من  توا مسخم مع مللك
ية دوية لنظامت حكو م تجارة،م ناعة وا ل يف جماالت ا ئة لص لبي، وا

ية،  ية الر تعلمي والعلوم، والزراعة وا ثقافة، وا يفوالطاقة، وا من ل لتل
متع لك فريق خرباء عامل ويعمل .والصحة العامة جي وسوف 

تاج مناذج  تدى إلكرتوين عىل اإلنرتنت، إل نأيضا عن بعد عرب  من
نة ية ا تصادية ا d ناول جماالهتم يتقرير اhي  للك ي ملعلل ق وسوف  .ت

نجزه يكون تقرير ا ييل اhي  ناجت، مع العمل ا ستإلطار ا تمك لل
ية الفكرية،  ية  ية و تعلق بإعداد اسرتا  ãبو ف للملكالو ن يج ي طي ت

بو عرب بوابة اإلنرتنت، متاحا لÀول األعضا يء يف الو
يذ  يا³ا  ند  رشوعات  تاجئ هذه ا بو  تخدم الو نفو تق ع مل ن ي بسـ ست

ية لÀول األعضاء ساعدة ا نخدمات ا  .لتقمل
؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الو�ئق 

 CDIP/8/2و
 

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/2و
 

نذ بداية يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص نةل تصدى ،2009 سـ  لها ي و
شأن  ية  برشوع جدول أعامل ا من ساعدة "لتم ياIت  للمقاعدة  ب

ية الفكرية  ية يف جمال ا مللكا رشوع )" (IP-TAD(لتقن ملا
DA_05_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/3/INF/2 تاح مل وا

تايلعىل امل  .)>en/tad/int.wipo.www://http/<: لوقع ا
ية  نة ا رشوع معروض عىل ا هذا ا يمي  نومثة تقرير  للج ملعمل ل تق

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

 )CDIP/3/INF/2و
 

بو عىل  حول عامة معلومات تنرش أن يالو
شطة لك ساعدة نأ ية ملا ها عىل لتقنا  قعمو

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

5. 
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

ية  يه يف ا�ورة احلا نظر  ية الفكرية  ية وا ل ت فمن لمللك لت
)CDIP/9/...( 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/3و

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

بو،  2012 فرباير 1يف أصدر املدير العام  يات الو يمدونة أخال ق
ند إىل يقة ثويه و توى  يعة ا ية ر بادئ أخال تقمي و ف ق سم تسـ مل

يقات من جملس موظفي  بت فهيا  تعلالقمي، وذl بعد فرتة  ُطل
بو ولك املوظفني تب . يالو مكوإلضافة إىل ذl، أصدر 

ياسة امحلاية  رشوعا  يات  سـاألخال لم اإلبالغ عن بنظام ق
ى ومن املزمع أن جير. ا¾الفات ليك يعلق علهيا لك املوظفني

يات والزناهة للك املوظفني  قتدريب شامل وإلزايم عىل األخال
 ."2012يف 

يال  يق ا�اخيل والرقابة د تد بة ا يقات  سم ا لوأصدر  ل شع قق بتحق ل
يق وجودهتا،  ساق أعامل ا ساعدة عىل ضامن ا تحقيق  لتحق تلل للم

يق ياسة عامة  رشوع  للتحقوأعد  سـ ية العامة  .م مجلعوقامت ا
ثاق الرقابة ا� يتدعمي  يق، مب سائل ا تعلق   ãية ف لتحقا مب ي خل

يقات تقارير يف ا رسية وإعداد ا لتحقمعززا بذl ا ل  .ل
شاريني اليت عرضت عىل ا�ورة ُوح d ستدثت قامئة اخلرباء

رشوع  نة وأدرجت يف  ثة  ثا ما للج ل ياIت "ل لمساعدة لبقاعدة 
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكا -IP-TAD) "(DA-05 (لتقن

تايلموهذه القامئة ). 01 لشورة عىل املوقع ا : ن
>/en/roc/int.wipo.www://http<. 

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

 )CDIP/2/4 ثالويقة(
نفذ جزءا من  توالويقة اليت  ث

ية تو صا  CDIP/3/2ثالويقة : ل
شاريني( d ستقامئة اخلرباء( 

شارينيعىل موظفي ا d بو وخرباهئا تلو  سي
مترار  d ية ساعدة ا سـالعاملني يف جمال ا ن لتقمل

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

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

شاريني �هيا يف جمال  d خلرباءست
تعريف هبم �ى ا�ول  ية وا ساعدة ا لا ن لتقمل

 .األعضاء

6. 

؛ CDIP/4/2؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/6/2و
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3الو�ئق 
 CDIP/3/4؛ وCDIP/2/3و

توبر  ية يف أ نذ اعÆد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
تصدى ،2007 ية ي و رشوع جدول أعامل ا بها  من لتم شأن ل
سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " (مللك ملا

DA_7_23_32_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/4/4/REV.( 

 

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

تان (   CDIP/2/4ثيقالو
 )CDIP/4/4و

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

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

7. 
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الو�ئق 
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3الو�ئق 
؛ CDIP/2/2و
 CDIP/2/INF/3و

نذ بداية  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص تصدى ،2009سـنة ل لها ي و
ها"مرشوع  تخصصة ود ياIت ا نفاذ إىل قواعد ا معا مل ب  "لل

رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_08_01ملا
CDIP/3/INF/2(. 

ية  نة ا رشوع معروض عىل ا هذا ا يمي  نومثة تقرير  للج ملعمل ل تق
يه يف ا�ور نظر  ية الفكرية  ية وا ف تمللك لمن ية لت لة احلا

)CDIP/9/...( 

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

 )CDIP/3/INF/2و

بة بو لمطا  معاهد مع اتفاقات بوضع يالو
بحث رشاكت لا  مساعدة هبدف اخلاصة لوا
ية املاكتب بÀان يف طنالو ية لا نا ما  سـã وال ل
بÀان  منظامهتا عن فضال منوا، األقل لا

ية ودون قلمييةاإل ية قلمياإل ية ملعنا  مللك
نفاذ عىل الفكرية،  بياIت قواعد إىل لا

بحث ألغراض متخصصة  .الرباءات يف لا

8. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الو�ئق 
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/2/2و

ية  تو صا يذ قيد ل تصدى ،2009سـنة منذ بداية لتنفا لها ي و
ياIت "مرشوع  ية يف جمال ابقةملطبقاعدة  ياجات اإلمنا d ئ حت

ية الفكرية رشوع )" (IP-DMD (مللكا  DA_09_01ملا
 .)CDIP/3/INF/2ثالوارد يف الويقة 

 

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

بة بو لمطا شاء يالو  بياIت قاعدة نبإ
يق  بيةلتل األعضاء ا�ول مع لتنسـ
ياجات ية حتا  حقوق جمال يف احملددة لتمنا

ية تاحة ملوارد الفكرية مللكا  من يوسع مما ملا
ها نطاق تعلقة جمبرا ساعدة ملا ية مل  لتقنا

ية هوة ردم إىل موالرا ية لا  .مقالر

9. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الو�ئق 
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3الو�ئق 
؛ CDIP/2/INF/1و
؛ CDIP/4/12؛ وCDIP/2/2و
 CDIP/3/INF/2؛ وCDIP5/5و
 

ية  تو صا يذ قيد ل ها تصدىت و،2009سـنة منذ بداية لتنفا ل 
يةمرشوعات من جد سـبعة  :  ويهلتمنول أعامل ا

ية إل"مرشوع رائد  .1 يات و نشاء أاكد مي طن
رشوع " (مللكية الفكريةيف جمال اجديدة  ملا

DA_10_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/3/INF/2.( 

سات ا .2 رشوع ملؤ مللكو س يةم hكية الفكرية ا :
تجارية " تخدام املكوIت واحللول ا لا سـ

ية  ية  ية ا تحديث ا يفة  للملكا ن تملك ب تحل لل
ية الفكرية  سات ا تابعة ملؤ مللكالفكرية ا س ل

ية ية واإل ميالو قلن رشوع " (ط ملا
DA_10_02 ث الوارد يف الويقة

CDIP/3/INF/2.( 
رشوع  .3 تاكر ونقل "مو d بية دمع نب

يا  نولو جا ية امللفائدةلتك سات الو نؤ " طس
رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_10_03ملا

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

 )CDIP/3/INF/2و
 

 كفاءاهتا تطوير عىل األعضاء ا�ول مساعدة
ية ية سسـاملؤ ية جمال يف طنالو  الفكرية مللكا
يهنا بىن تطوير يف امليض خالل من حتسو  لا
ية  جعل هبدف املرافق من ريهاوغ لتحتا

سات ية سمؤ ية أكرث الفكرية مللكا  لفعا
ية حامية بني عادل بتوازن والهنوض  مللكا
تد .العامة واملصلحة الفكرية مت وجيب أن 

نظامت اليت  شمل ا ية  ساعدة ا ملهذه ا ت ن لمل لتق
يدين دون  ية الفكرية عىل ا لصعتعىن  مللك

ميي ميي واإل قلاإل  .قل

10. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

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

ية الفكرية  يني  مللكوأحصاب املصلحة ا ملعن
ناعات  يد الوطين إلدارة ا لصعىل ا لصع

سني  ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و حتاإلبدا ع
بيك بني نظامت اإلدلشـاألداء والربط ا ارة م 

ية حلق املؤلف رشوع ( "عامجلا ملا
DA_10_04 ث الوارد يف الويقة

CDIP/3/INF/2(. 
رشوع  .5 سات "مو ستعزيز قدرات املؤ

ية الفكرية عىل  تخدمني يف جمال ا مللكوا ملسـ
ميي  يد الوطين ودون اإل قللك من ا لصع

ميي رشوع ( "قلواإل  الوارد DA_10_05ملا
 .)CDIP/3/INF/2ثيف الويقة 

شأن ا"و .6 ملرشوع  ب توسـمي لكية الفكرية وم
تجات  ية األعامل تطوير لملنا نا بÀان ا ميف ا ل ل

بÀان و رشوع ( "منوااألقل لا ملا
DA_04_10_01 ث الوارد يف الويقة

CDIP/5/5(. 
ية الفكرية  .7 تعاون حول ا مللكرشوع تعزيز ا ل م

ية  نوب من بÀان فã لتمنوا جلبني بÀان ا
ية وبÀان أقل منوا Iرشوع . (م ملا

DA_1_10_11_13_19_25_32
 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

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

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

ية رشوعات جدول أعامل ا منعدد من   صدىتتاليت  لتم

ية، ومت dتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة ( ةنعىل األشط

CDIP/2/4(  

 كفاءاهتا تعزيز عىل األعضاء ا�ول مساعدة
ية تاكر اإلبداع أعامل محلاية طنالو dبو 

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

يا نولو جوا با ذl اكن ّلكام لتك سـنا  ووفقا م

11. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

تني  يتو  .10 و8صلل
ية أيضا  تو هذه ا تصدى  صو ل تعاون حول لي لرشوع تعزيز ا م

ية  ية الفكرية وا لتمنا ية فã مللك I انÀنوب من ب مبني بÀان ا جل
رشوع . (وبÀان أقل منوا ملا

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 : الوارد يف
 ).CDIP/7/6ثالويقة 

تصاص بو خال  .يالو

تان  ؛ CDIP/3/5ثيقالو
 CDIP/6/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و

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

يات دجمُأ ية يف صت تو لربIمج  اثويقيتلتمنجدول أعامل ا
ية  وجيري . 2013-2012 وللفرتة 2011-2010 للفرتةنواملزيا

رشوع تنفيذ رشوع وهو  DA_33_38_41_01مل ا من م 
ية دمع أجل  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن لي

يةمعلية ا يمي لألشطة اإلمنا ئلرصد وا ن ثالوارد يف الويقة  (لتق
CDIP/4/8/Rev.(  نة ويف ، 2010لسـتقرير أداء الربIمج 

برية مقارنة  ية بدرجة  شأن جدول أعامل ا كسن اإلبالغ  من ب لتحت
يذ ل، ومت اإلبالغ 2008/2009بتقرير  تنفيل عن  تفص

ية  يات جدول أعامل ا ية وتو منرشوعات جدول أعامل ا ص من تم لت ل
 .يف لك برIمج

ية، ومت dتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
شطةبصورة عامة  ثالويقة  (نعىل األ
CDIP/3/3( 

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

ية، هاً وفقا لتقنوا تصا صال  .خ

12. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و
 

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

بو يفو نةيقدمت الو تجابة 2011 سـ  ية ا رش ساعدهتا ا سـ  يع ت لم
شورة إىل هذه . لطلبات سلطات ا�ول األعضاء ملوقدمت ا

رشيعات ال شأن ا بÀان  تا ب رشيعات لل رشوعات ا تقامئة أو  لم
ياسة  يارات ا تاحة وا يارات ا ست  تأ سـ�هيا، وا ت مل خل ن لسـ خ

رشيعات يذ هذه ا لتالعامة يف   .نفت
ية أيضا  تو هذه ا تصدى  صو ل تعاون حول لي لرشوع تعزيز ا م

ية  ية الفكرية وا لتمنا ية فã مللك I انÀنوب من ب مبني بÀان ا جل
رشوع . (وبÀان أقل منوا ملا

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 : الوارد يف

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية تقارير املر حلا الو�ئق  (ل
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 )CDIP/8/2و
شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م

ياق  ، CDIP/6/10الو�ئق سـيف 
 .)CDIP/8/5، وCDIP/7/3و

ساعدة تكون أن يتعني ية ملا رش يعا  اليت لت
بو، اتقد³ ية خاص، بوجه يالو  dجتاه ئإمنا

 مراعاة مع الطلب، حبسب ومدفوعة
ياجات األولوÁت dان اخلاصة حتوÀب  ل

ية نا ما بÀان سـã وال ل  وكذاً منوا األقل لا
ية مسـتوÁت تفاوتة لتمنا  ا�ول يف ملا
بغي األعضاء،  حمل ناألشطة تكون أن ينو

ية جداول ها منز تكام لال  .سـ

13. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

 ).CDIP/7/6ثالويقة 
؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 

 CDIP/8/2و
توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعÆد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق

2007. 
ية وتقدم رش شورهتا ا بو  يع الو ت م تظام إىل الي ية ن نا مبÀان ا ل ل

بÀان و شأناألقل لا ها، وdلزتامات احلقوق تنفيذ بمنوا   لوإعام
هم  .هبا نوdتفاع يتربس فاقات يف املرونة مواطن فو

نة سة  للجوعرضت عىل ا�ورة اخلا مواطن "بشأن  ثويقة م
تعدد األطراف  تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  ماملرونة ا مل

يد الوطين رشيعي عىل ا يذها ا لصعو لت ميي نفت  "قلواإل
(CDIP/5/4) . سابعة نة يف دورهتا ا لكام ُعرض عىل ا للج

ثاين من هذه الوي ثاجلزء ا سة مواطن ل توي عىل  مخقة اhي  حي
سادسة نة يف ا�ورة ا لمرونة جديدة وافقت علهيا ا  .للج

تجارة كام  نظمة ا ية  تظام يف ا�ورات ا�را بو  لسامه الو مل سـ ن ي ت
تجارية،  ياسة ا شأن ا ية  لالعا سـ ب ية حلقات العمليف ولمل طن الو

يذ  شأن قضاÁ تربط  ية  تنفأو دون اإل ت ب بمي س بيتراتفاق قل
بÀان امواطن و ياسات العامة �مع ا لملرونة وا اتفاق تنفيذ يف لسـ

 .يتربس
سادسة  يه ا�ول األعضاء يف ا�ورة ا بقا ملا اتفقت  لو عل ط

توفري للجنة،  بو صفحة عىل اإلنرتنت ختصص  لرش الو ي سـتن
ية  تفاع مبواطن املرونة يف نظام ا تعلقة ال مللكاملعلومات ا ن مل

ها الفكرية، مبا يف ذl املوارد اخلاصة جتمع مبواطن املرونة اليت 
ياIت  ية ا�وية، وقاعدة  نظامت احلكو بو وغريها من ا بالو ل مل مي

ية الفكرية  تعلقة مبواطن املرونة يف قوانني ا مللكشأن األحاكم ا مل ب
ية  . طنالو

)-ip/int.wipo.www://http
/flexibilities/agenda/en/development.( 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية  تقارير املر حلا الو�ئق (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 .)CDIP/8/2و

شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م
ياق   CDIP/5/4الو�ئق سـيف 

 CDIP/7/3 وCDIP/6/10و
 CDIP/8/5و

بو تضع بÀان بترصف يالو ية لا نا ما بÀ ل  انلوا
 احلقوق تنفيذ بشأن مشورهتاً منوا األقل

ها، وdلزتامات هم لوإعام  املرونة مواطن فو
 يف وذl هبا، نوdتفاع يتربس اتفاق يف

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

14. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

يذ CDIP/1/3ثالويقة  يد ا ية  تو نفا لتق ص نذ اعÆد جدول توبر م  ية يف أ كل أعامل ا لتمن
2007. 

توبر و بت 2007كيف أ ية العامةطل  يع من مجلعا هيئات مج 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية  تقارير املر حلا الو�ئق (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

شطة تكون أن يتعني  القواعد وضع نأ
  :ييل كام واملعايري

يه عىل امئةوق لمشوية -  األعضاء؛ جتو

15. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

بو ية القواعد و، مبا فهيا جلان وضع يالو تو يذ هذه ا صاملعايري،  ل تنف
ية ( يات ا تو ملتبقإضافة إىل ا ص بالغ عددها ل ية واحملددة 19لا ّ تو ص
شاركهتا اءوتضطلع ا�ول األعض ).فوريالتنفيذ لل م من خالل 

ياتهذهيف  تو يذ هذه ا ص اللجان، بدور حامس يف ضامن  ل  .تنف
ية  نظامت غري احلكو ية ا�وية وا نظامت احلكو مإرشاك ا ملم ل مل

 :وáات نظرهاdهÆم بو
نةيف ية 19ُمنحت  2011 سـ  منظمة غري حكو  صفة مراقب م

شاركة يف مؤقت تجابة لطلهبا يف هذا الصدد، من أجل ا مل، ا سـ
بوخم  منظامتمخس وإضافة إىل ذl، حصلت . يتلف جلان الو

يةلدوي ية عىل ومخس  ،مة غري حكو ية غري حكو منظامت و طنم
تفادت من هذه الفرصة  بو، وا سـصفة مراقب دامئ يف الو ي

Úبو ذات الص ئات الو يشاركة يف اجÆعات  ي  .هللم
ية و سابقة أو ا مجلعوضعت ا�ول األعضاء يف دورة اللجان ا ل

يه األعضاءدول أعامل العامة ج قضاÁ ّحددت  وجقامئ عىل تو
شـهتا يف اللجان قنا  .مل

منو توÁت ا تالف  لا مسـ شـ: خ نا قتعكس القضاÁ اليت جتري  ا هتم
ها  نوعة وواسعة اقرتحهتا بÀان  يا يف اللجان مصاحل  لحا ت مل

تلفة جدا خمتوÁت منو   .مسـ
Áيف واملزا تاك يق بني ا تو لا ل سأå يف : فل عدة ملطرحت هذه ا

بات م نةيف سـنا  .للجا
ياد حلبدأ ا بة لألمانة معوما : م بدأ أسايس  لنسـهذا   املوظفهيوم

لبصفهتم موظفني مديني دويني  .ن

بار بعني تأخذ أن - )CDIP/8/2و dخمتلف عت 
ية؛ مسـتوÁت  لتمنا

بار بعني تأخذ نأ - dحتقيق عت 
يف بني توازن تاك لا نافع؛ ل  ملوا

 األطراف مجيع مشاركة عىل قامئة -
بار بعني تأخذ حبيث dمصاحل عت 

 يف األعضاء ا�ول لك وأولوÁت
بو  املصاحل أحصاب وآراء يالو

نظامت مضهنم ومن اآلخرين  ملا
ية نظامت لا�وية ماحلكو  غري ملوا
ية متدة؛ ماحلكو  ملعا

- Úياد ملبدأ ممتث  به تلزتم اhي حلا
بو أمانة     .يالو

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2؛ وCDIP/6/3و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

نذ اعÆد جدول  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص ية يفل توبر لتمنأعامل ا ك أ
رشوع يتصدى  و،2007 مها  ية الفكرية وامل' العام"ل " مللكا

رشوع ( ثالوارد يف الويقة : DA_16_20_01ملا
CDIP/4/3 REV( 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق ، ومت dتفاق م
شطة نشأن األ ثالويقة ( ب

CDIP/4/3 REV( 

بار بعني العام امل' حامية أخذ dعند عت 
بوال سـياق يف واملعايري القواعد وضع  يو

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

16. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

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

تان تسامه و تعلقة لرباءات يف"بشأن ثيقالو  ملمواطن املرونة ا
رشيعي عىل  يذها ا تعدد األطراف و لتاإلطار القانوين  نفت م

ميي يد الوطين واإل قلا ثاين ("لصع تان ) (لاجلزءان األول وا ثيقالو
CDIP/5/4و ،CDIP/7/3(ية تو هذه ا تصدي  ص يف ا ل  .لل

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

 )CDIP/8/2و
شة ا نا قوجتري  نملزيد من األشطة م

ياق  ، CDIP/5/4الو�ئق سـيف 
 ،CDIP/6/10و
 CDIP/8/5 و،،،،CDIP/7/3و

بو تأخذ أن ينبغي  يف حسـباهنا، يف يالو
شطهتا  واملعايري، القواعد وضع فهيا ومبا نأ
ية اتفاقات يف املرونة جوانب  الفكرية مللكا
بÀان هتم اليت ت' سـã وال لا�وية ية لا نا ما  ل

بÀان  ً.وامن األقل لوا

17. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

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

رشة اليت  تاسعة  ية ا�وية يف دورهتا ا نة احلكو عواتفقت ا ل ل مللج
بو يف 2011لعقدت يف يويو  ية العامة للو ية  ي عىل تو للجمع ص

ية ا�وية إىل الفرتة  2011سبمترب  نة احلكو تد والية ا لبأن  للج ممت
2012-2013. 

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

 )CDIP/8/2و

نة حث ية للجا  اإلرساع عىل لا�وية ماحلكو
ية املوارد حامية بشأن مسارها يف  ثالورا

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

18. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2؛ وCDIP/6/3و

؛ CDIP/1/3لو�ئق ا
؛ CDIP/3/4و
 CDIP/3/4 Addو

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر  ل ية يف أ كنذ اعÆد جدول أعامل ا لتمن م
تصدى ،2007 جدول أعامل من مرشوعات مخسة لها ي و
ية  :، يهلتمنا

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

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

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

DA_19_30_31 ثلوارد يف الويقة ا
CDIP/4/6( 

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

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

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

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

ية  .5 ية الفكرية وا تعاون حول ا منتعزيز ا لتل مللك
 ãية ف I انÀنوب من ب مبني بÀان ا جل

رشوع . (أقل منوابÀان و ملا
DA_1_10_11_13_19_25_32

 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_

ية، ومت dتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
 ئقالو�( نعىل األشطة

CDIP/4/5 REV ،
 )CDIP/6/4، وCDIP/4/6و
 

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

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

شاط تاكري اإلبداعي لن dت' وتعزيز بو 
نجزة ناألشطة ب إطار يف ملا  .ويالو

19. 

تان   ؛؛؛؛CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

؛ CDIP/1/3لو�ئق ا
 CDIP/3/4؛ وCDIP/3/3و

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  مرشوع  لهاي، وتصدى 2010م
ية الفكرية وامل' العام" رشوع " (مللكا  DA_16_20_01ملا

 .)CDIP/4/3 REVثالوارد يف الويقة 

ية، ومت dتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (طة نعىل األش

CDIP/4/3 REV( 

شطة الهنوض  واملعايري القواعد وضع نبأ
ية تاملربطة  عام مل' وا�امعة الفكرية مللك

بو، يف األعضاء ا�ول يف متني  يف مبا يالو
lية مبادئ إعداد نإماكية ذ  بإماكهنا جهيتو
متة األعضاء ا�ول تساعد أن ملوضوع ملها 

20. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

 العام امل' إىل آلت اليت املواد حتديد عىل
 .نالقانوية ألنظمهتا وفقا

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

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

 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
ية  تقارير املر حلا الو�ئق (ل

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 )CDIP/8/2و

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

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

يع األعضاء من مدفوعة  مشاركة تشجو
بÀان سـã وال األعضاء ا�ول من اخلرباء  لا
ية نا ما بÀان ل  ً.منوا األقل لوا

21. 

تان  ةتاحمغري  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و
 

ية بعدما يمت dتفاق س تو يذ ا صبدأ  ل نف  .ن األشطةعىلتي
 
شة متو نا قت  بو يف م سامهة الو شأن  يتقرير  م ية ب ئاألهداف اإلمنا

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

بو نة ويقة . يوالو نة  ثا ناء ا�ورة ا شت أ ثونو للج ل ث متت مق
ية مراجعهتا  بو يف إجناز األهداف اإلمنا سامهة الو ئشأن تقدير  ي م ب
ية   ).CDIP/8/4(لفلأل

ية، ومت dتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
شطة بصورة عامة عىل ثالويقة (ن األ

CDIP/3/3( 
شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م

ياق  ، CDIP/5/3 الو�ئق(سـيف 
، CDIP/6/10و
 )CDIP/8/4و

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

تحدة، مبا فهيا  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ملا ممل
ية  .لفاألهداف الواردة يف إعالن األ

ها  ناول يف و�ئق  بو أن  معلبغي ألمانة الو ت تن ي ي
شطة وض تعلقة بأ نا ع القواعد واملعايري ما مل

يل  تايل ذكرها عىل  سبناسب من القضاÁ ا ل ي
يه من ا�ول األعضاء ودون  تو ثال،  جا ب مل

تاجئ مداوالهتا احلفاظ عىل ) أ: (بنإخالل 
توى  ية الفكرية عىل ا ملسـيذ قواعد ا مللك تنف

ية ) ب(الوطين  مللكوأوجه الصÚ بني ا
نا فالفكرية وا يا ) ج(سة مل نولو جونقل ا لتك

ية الفكرية تبطاملر وما ميكن توافره ) د(مللك 
ناءات  dسـتثمن جوانب املرونة و

يدات لÀول األعضاء  نوإماكية ) ه(لتقيوا
ية  نا بÀان ا مإضافة أحاكم خاصة  ل ل

بÀان األقل منوا ًوا  .ل

22. 

؛ CDIP/6/2؛ وCDIP/4/2الو�ئق 
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/3و

يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  يذل ينذ  رشوع ي، وتصدى 2010م مها  ل
سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " (مللك ملا

DA_7_23_32_01ث الوارد يف الويقةCDIP/4/4 

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

CDIP/4/4 REV( 

نظر بل أفضل يف لا  مبامرسات للهنوض لسـا
يص ية جمال يف خالرت  يعزز مبا ريةالفك مللكا
ية القدرات نا سـا فت  الهنوض هبدف سـã وال ل

23. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

REV(. شاط تاكري اإلبداعي لن dونقل بو 
يا نولو جا بÀان إىل لتك متة، لا  سـã وال ملها

بÀان ية لا نا ما بÀان ل ها منوا األقل لوا  يف تعمميو
بÀان ت'  .لا

تان  ؛ CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ت ناير لا نذ  يذ  يد ا ية  يو مص نف تصدى ،2010لتق رشوع ي و مها  ل
هوة " يا املعلومات وdتصاالت وا نولو ية الفكرية و لا ج تك مللك

نفاذ إىل املعرفة ية وا لالر رشوع " (مق ملا
DA_19_24_27_01 : ثالوارد يف الويقةCDIP/4/5 

REV(. 

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

CDIP/4/5 REV( 

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

تضامن  .الرمقي لا

24. 

تان  CDIP/8/2 ثالويقة ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص سمرب ل ينذ د ها ،2010م تصدى  ل و ي
 :انمرشوع

يا" .1 نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك " لمللك
رشوع (  DA_19_25_26_28_01ملا

 )CDIP/6/4ثالوارد يف الويقة 
ية  .2 ية الفكرية وا تعاون حول ا منتعزيز ا لتل مللك

ية  I انÀنوب من ب مفã بني بÀان ا جل
رشوع . (وبÀان أقل منوا ملا

DA_1_10_11_13_19_25_32
 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_

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

شة املزيد من األشطة  نا نوجتري  ق م
ياق   CDIP/6/10الو�ئق سـيف 

 CDIP/8/5 وCDIP/7/3و

شاف ياسات سـتكا بادرات لسـا  تاملربطة ملوا
ية  نقل لتشجيع والرضورية الفكرية مللك
نولو جا بÀان لفائدة نورشها يالتك ية لا نا ما  ل

تدابري واختاذ بÀان لمتكني املالمئة لا  لا
 تتيحها اليت املرونة جوانب فهم من املذكورة

ية لا�وية dتفاقات تفادة ومن هبا ملعنا dسـ 
با يكون ما حسب قدر، بأكرب مهنا سـنا  .م

25. 

تان   ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص سمرب ل ها ،2010ينذ د تصدى  ل و ي
يا"مرشوع  نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك رشوع " (لمللك ملا

DA_19_25_26_28_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/6/4(. 

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

بÀان سـã وال األعضاء ا�ول ّحث  لا
تقدمة، سات تشجيع عىل ملا بحث سمؤ  لا

سات مع تعاوهنا تعزيز عىل �هيا العلمي  سمؤ
بحث تطوير لا بÀان يف لوا ية لا نا ما بÀان ل  لوا
 توبادل اخلصوص وجه عىلً منوا األقل

 .معها املعلومات

26. 

تان  تان  CDIP/8/2 وCDIP/6/2ثيقالو ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
هوة مللا" يا املعلومات وdتصاالت وا نولو لية الفكرية و ج تك ك

نفاذ إىل املعرفة ية وا لالر  .)CDIP/4/5 REVثالويقة " (مق

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

CDIP/4/5 REV( 

تصÚ اجلوانب تسهيل ية ملا  من الفكرية مللك
يا جنولو  للمنو حتقيقا وdتصال املعلومات تك

يةو  يف نقاشات إجراء نإماكية بضامن لتمنا
بة هيئة إطار سـنا بو، هيئات من م  يالو

27. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

ية عىل والرتكزي تصÚ اجلوانب مهأ ية ملا  مللك
يا من الفكرية جنولو  وdتصال املعلومات تك
ية يف ودورها تصادية لتمنا dية ق ثقا فوا . ل
باه وإيالء  األعضاء ا�ول ملساعدة خاص نتا

ية ياتتيجdسرتا تشخيص عىل  لعملا
ية تاملربطة يا نلالتفاع الفكرية مللك جنولو  بتك

 تمنيهتا سبيل يف وdتصال املعلومات
تصادية dية ق Æجdية عو ثقا فوا  .ل

تان  CDIP/8/2ثالويقة  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4 Addو

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
ية الفكرية ونق" يامللكا نولو جل ا رشوع " (لتك ملا

DA_19_25_26_28_01 ث الوارد يف الويقة
CDIP/6/4(. 

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

CDIP/6/4( 

 سـã وال األعضاء، لÀول ميكن ما تدارس
بÀان تقدمة، لا ياسات من اعÆده ملا  لسـا

تدابري ية تاملربطة لوا  سبيل يف الفكرية مللك
يا نقل زيزتع نولو جا بÀان يف نورشها لتك  لا

ية نا ما  .ل

28. 

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

تصاصات dناطة خ  هيئات حدىبإ ملا
بو بة يالو نا سـا  .مل

29. 

تان  ؛ CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق  مرشوعان لهاي و
 :هام

تحداث"مرشوع  .1 نفاذ إىل سـا لل أدوات 
تعلقة لرباءات رشوع(" ملاملعلومات ا  ملا

DA_19_30_31_01  ثالوارد يف الويقة
CDIP/4/6.( 

رشوع  .2 تعامل "مو سـتكوين الكفاءات يف ا
ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة ýاالت  لتقن

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

 ).CDIP/5/6 REVثالوارد يف الويقة 

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

CDIP/4/6 ،
 )CDIP/5/6 REVو

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

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

ية نولو جا تعلقة لتك ية ملا ية الفكرية مللك  كيفو
 اتولهي اليت اýاالت يف سـã وال هبا، نdتفاع

هة بة جلا ية الطلب حصا  .خاصة مهأ

30. 

تان  تان  ؛CDIP/6/2ثيقالو ؛ CDIP/1/3ثيقالو ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق ية ي و تو صهذه ا ل ل ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م  .31 األعضاء ا�ول علهيا تتفق مبادرات اختاذ
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

 :مرشوعان هام CDIP/3/4و CDIP/8/2و
تحداث"مرشوع  .1 نفاذ إىل سـا لل أدوات 

تعلقة لرباءات رشوع(" ملاملعلومات ا  ملا
DA_19_30_31_01 ثرد يف الويقة الوا

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

ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة ýاالت  لتقن
ية حمددة جنولو ية  تك تحدÁت إمنا ئحال  ل

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

ة ثالويق (ن األشطةعىلdتفاق 
CDIP/4/6( 

هم يا نقل يف تسو نولو جا بÀان إىل لتك  لا
ية، نا ما يه ل جتو بو إىل الÆس ك  بتسهيل يالو

ية املعلومات إىل حمّسن نفاذ  يف الواردة لعلنا
 .الرباءات سـندات

تان  ؛ CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

تان  ؛ CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/3/4و

ناير لا نذ  يذ  يد ا ية  يتو مص نف تصدى ،2010لتق ان مرشوع لهاي و
 :هام

سةلملا" .1 نا ياسة ا فية الفكرية و مل سـ " ك
رشوع (  الوارد DA_7_23_32_01ملا

 .)CDIP/4/4 REVثيف الويقة 
ية  .2 ية الفكرية وا تعاون حول ا منتعزيز ا لتل مللك

ية  I انÀنوب من ب مفã بني بÀان ا جل
رشوع . (وبÀان أقل منوا ملا

DA_1_10_11_13_19_25_32
 ).CDIP/7/6ثالوارد يف الويقة : 01_

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

CDIP/4/4 REV( 

بو يف الفرصة Wحةإ تجارب لتبادل يالو  لا
 حقوق بني الصÚ أوجه حول واملعلومات

ية ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  .مل

32. 

تان   ؛CDIP/6/2ثيقالو
 CDIP/8/2و

ناير  CDIP/1/3ثالويقة  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
ية دمع " تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن رصد لي

ها ية و شطة ا تقيميأ منت رشوع " (لن  DA_33_38_41_01ملا
 .)CDIP/4/8 REVثالوارد يف الويقة 

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

CDIP/4/8 REV( 

بة بو لمطا ية بتطوير يالو يمي مراجعة لآ  تقو
 جدوى لتقدير األساس، سـنوية Iجعة،

شطهتا مجيع شطة ومهنا للتمنية املوáة نأ  ناأل
ساعدة تاملربطة ية مل  املؤرشات ووضع لتقنا
يس  اكن حيث الغرض، لهذا اخلاصة يواملقا

lبا ذ سـنا  .م

33. 

تاح تان  ةمغري   ،CDIP/1/3ثيقالو
 CDIP/6/9و

رشوع  ية  تو هذه ا متصدى  ص ل تصاد غري "لي dية الفكرية و قا مللك
رشوع " (الرمسي ث الوارد يف الويقة DA_34_01ملا

CDIP/8/3 REV.( 

ن ية يف ممتت  تو شة هذه ا صا ل ق
تني ثيقياق الو  CDIP/6/9 سـ

 CDIP/8/3و

بة بو لمطا  يعوق ما حول دراسة بإجراء يالو
تصادي القطاع يف الفكرية كيةمللا حامية dق 
يف دراسة ذl يف مبا الرمسي، غري تاك لا  ل

34. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

نافع  ية محلاية امللموسة ملوا نظر الفكرية مللكا  ل
 مساعدة بغية العمل، فرص خلق إىل خاصة
ية برامج تصممي عىل األعضاء ا�ول  طنو
 .هامة

 ؛CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعÆد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
تصدى ،2007 ية ا"مرشوع  لهاي و مللكرشوع حول ا لفكرية م

ية  ية ولتمنوا Æجdتصاديةع dرشوع " (ق ملا
DA_35_37_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/5/7 REV.( 

 

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

 .)CDIP/8/2و
ثالويقة (نومت dتفاق عىل األشطة 

CDIP/5/7 REV( 

بة بو لمطا  جديدة، دراسات بإجراء يالو
 األثر لتقيمي األعضاء، ا�ول من بطلب

تصادي dعي قÆجdثقايف و تفاع لوا  نال
ية بنظام ا�ول ت'  .الفكرية مللكا
 
 

35. 

نذ  CDIP/1/3ثالويقة  CDIP/8/2ثالويقة  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص سمربل تصدى ،2010 يد  لهاي و
توحة والþذج القامئة عىل "مرشوع  تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ية الفكرية رشوع " (مللكا ث الوارد يف الويقة DA_36_01ملا
CDIP/6/6(. 

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

CDIP/6/6. 

تجارب تبادل رشوعات حول لا  ملا
تعاوية نا توحةل رشي اýني مرشوع مثل ملفا  لبا

ية مناذج وكذا  .الفكرية مللكا
 

36. 

 ؛CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

توبر  CDIP/1/3ثالويقة  ية يف أ نذ اعÆد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف لتق
تصدى . 2007 مللرشوع حول ا"مرشوع  لهايو كية الفكرية م

ية  ية ولتمنوا Æجdتصاديةع dرشوع " (ق ملا
DA_35_37_01 ث الوارد يف الويقةCDIP/5/7 REV.( 

 

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

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3، 
 .)CDIP/8/2و

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

بو جيوز  ةحامي بشأن دراسات جتري أن يللو
ية يه بطلب الفكرية، مللكا  ا�ول من جوتو

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

37. 

ناير  CDIP/1/3ثالويقة  CDIP/8/2ثالويقة  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
ية دمع " تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغتعزيز إطار الو ن د رصلي

ها ية و شطة ا تقيميأ منت رشوع (" لن  DA_33_38_41_01ملا
 .)CDIP/4/8 REVثالوارد يف الويقة 

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

CDIP/4/8 REV( 

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

38. 

تاح ت ةمغري  ، CDIP/1/3ان ثيقالو
 CDIP/6/8و

رشوع  ية  تو هذه ا متصدى  ص ل ية الفكرية وجهرة األدمغة"لي " مللكا
رشوع ( ث الوارد يف الويقة DA_39_40_01ملا

CDIP/7/4.( 

ية تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق  يف م
تني سـياق   CDIP/6/8ثيقالو

 CDIP/7/4و

بة بو، لمطا ها حدود يف يالو تصا صا  خ
بÀان مبساعدة و³مهتا، ية لا نا ما  سـã الو ل
بÀان ية، لا تعاون يقاألفر نظامت مع ل  ملا
ية لا�وية  إجراء طريق عن بذl، ملعنا

يات وتقدمي األدمغة جهرة حول دراسات  صتو

39. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

ها عىل  .سأسا
تاح يذ بعد، غ CDIP/1/3ثالويقة  ةمغري  شطة ا نة أ ناقش ا لتنفمل  ن للج يد ت ية  تو قري أن ا ص ل

يا يذ  معلا رشلتنف  DA_39_40_01وع مل وال سـã يف إطار ا
 ).CDIP/7/4ثالوارد يف الويقة 

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت بو لمطا  واكالت مع تعاوهنا بتكثيف يالو
تحدة األمم ية مسائل بشأن ملا  الفكرية مللكا
 مهنا وألخص األعضاء، ا�ول لتوجه وفقا

تاد تحدة األمم وبرIمج نكاألو  للبيئة ملا
نظمة ية الصحة مو يويدو ملالعا نوا يوسكو ل نوا  ل
نظامت وسائر ية، لا�وية ملا  وجه وعىل ملعنا

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

40. 

ناير  CDIP/1/3ثالويقة  CDIP/8/2ثالويقة  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف تصدى ،2010لتق مرشوع  لهاي و
ية دمع تعزيز إطار" تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا بغ الو ن رصد لي

ها ية و شطة ا تقيميأ منت رشوع (" لن  DA_33_38_41_01ملا
 .)CDIP/4/8 REVثالوارد يف الويقة 

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

CDIP/4/8(. 
شـهتا تومت قنا ياق  أيضا م سـيف 

 CDIP/8/INF/1ثالويقة 

شطة جرد بو نأ ية يالو ساعدة لتقدمي لاحلا  ملا
ية تعاون جمال يف لتقنا ية لا  .لتمنوا

41. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

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

يةمخس ، حصلت 2011سـنة يف و منظامت دوية غري حكو ، لم
ية منظامت وومخس  مية غري حكو عىل صفة مراقب يف طن

بو ية دوية، 68 إىل موعوهبذا يصل اý. يالو نظمة حكو ل  م م
لنظمة دوية  232و يةم ية غري  63و، مغري حكو طننظمة و م

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

تايلعىل يه معينة، و نحو ا لا  :ل
ية منظمة واحدة - ية  نة ا شاركة يف ا من  ن للج لتللم ملع

ية الفكرية  .مللكوا
ية لرباءات - نة ا�امئة ا ننظمة واحدة يف ا ملعللج  .م
نظامت10و - ية ا�م  نة احلكو شاركة يف ا م  للج لوية للم

ية ية ملوارد الورا ثا يدية ملعن لتقل واملعارف ا

ية يف  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
تقرير املرحيل سـياق الو�ئق (ل ا

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 )CDIP/8/2و

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

نظامت بقبول تتعلق اليت للمعايري وفقا  غري ملا
ية ية هذه جيعل مبا واعÆدها ماحلكو  قيد لقضا

مترار ا�رس  .سـ

42. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

 .والفوللكور
نة ا 6و - للجشاركة يف ا ية حبق املؤلف للم ملعن�امئة ا

 .واحلقوق اýاورة
ية بقانون  - نة ا�امئة ا ننظمة واحدة يف ا ملعللج م

ية  نا تجارية والرسوم والþذج ا عالعالمات ا لص ل
ية ياIت اجلغرا فوا  .لب

بو أيضا áودو ية يف يبذلت الو نظامت غري احلكو ما إلرشاك ا مل
شط  .اهتنعدد من أ

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

43. 

؛ CDIP/6/3؛ وCDIP/3/5الو�ئق 
 CDIP/8/2و

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

ية يف  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
تقرير املرحيل  لياق ا الو�ئق (سـ

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 )CDIP/8/2و

بوا اكنت ّملا  يف متخصصة واكå بطبيعهتا يلو
تحدة األمم منظومة يه تعمل ملا جتو  من ب

ساغ مفن فهيا، األعضاء ا�ول  تعقد أن ملستا
شاورات أو dجÆعات ية ملا  غري أو مسالر

ية تعلقة مسالر شطة ملا  القواعد وضع نبأ
بو يف واملعايري تب ينظمها واليت يالو  ملكا
 يف ،األعضاء ا�ول طلب عىل بناء ا�ويل
يري ًأساسا، جنيف تاح جمرÁهتا تسـو  نف

ية  .األعضاء ا�ول اكفة بإرشاك تسمح فوشفا
ويف حاå عقد هذه dجÆعات خارج 
جنيف، جيب إخطار ا�ول األعضاء 

شارهتا حول  ية وا نوات ر تبقا عرب  مس سسـ ق م
 .مرشوع جدول األعامل والربIمج

44. 
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ية تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر يةا تقارير املر حلا حلل حلل حلل ية    ل يةئق املر يةئق املر يةئق املر يذ    جعجعجعجعالوالوالوالو����ئق املر يذوضع ا يذوضع ا يذوضع ا نة     للللتتتتنفنفنفنفوضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا نة وضع ا شات داخل ا نا للجوضع ا ق للجمل ق للجمل ق للجمل ق     مل
    

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل      ل

تاح ناقش ا CDIP/1/3ثالويقة  ةمغري  للمل  يد ت يا  ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا قنة أ معلنف ص ل ن لتج
يذ  .لتنفا

شات ا�ورة  نا قوأجريت  سابعة م ية لا شارية ا d ننة ت ملعللج س
نعقدة يف  ية  2011نومفرب ملإلنفاذ ا تو صيف إطار ا  .45ل

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج ية إنفاذ انهتاج ت  إطار يف الفكرية مللكا
ية dهÆمات Æجdاألوسع ع 

ية نوdشغاالت ية ملعنا  خاصة، بصفة لتمن
ية حقوق حامية تسهم حبيث  الفكرية مللكا

نولو5 اإلبداع تشجيع يف وإنفاذها  لتكا
يا ونقل نولو جا  للمنفعة حتقيقا نورشها لتك

åباد ية املعارف ملنتجي ملتا نولو جا  لتك
تفعني ية إىل يؤدي حنو وعىل هبا للمنو  هالرفا
ية Æجdت ع dتوازن حتقيق وإىل صاديةقو  لا

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

45. 
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ية الفكرية ية وا ية  نة ا متدهتا ا رشوعات اليت ا تعراض ا ية الفكريةا ية وا ية  نة ا متدهتا ا رشوعات اليت ا تعراض ا ية الفكريةا ية وا ية  نة ا متدهتا ا رشوعات اليت ا تعراض ا ية الفكريةا ية وا ية  نة ا متدهتا ا رشوعات اليت ا تعراض ا مللكمللكمللكمللكا من ن للج منسـ ن للج منسـ ن للج منسـ ن للج للللتتتتسـ ملعملعملعملع عععع     ململململ

يات  تو يات رشوعات ا تو يات رشوعات ا تو يات رشوعات ا تو صرشوعات ا صل صل صل ل     10101010 و و و و9999 و و و و8888 و و و و5555 و و و و2222مممم

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا تضب     ململململاااامسمسمسمس ا تضب وصف  تضب وصف  تضب وصف  للمللمللمللموصف  رشوع    رشوعرشوعرشوعرشوعمقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا توقعة    ململململوضع ا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

شأن  2 حشد املوارد "بمؤمتر 
يةمن أجل   "لتمنا

رشوع  ملرمز ا
DA_02_01 

ية  توفري موارد إضا رشوع إىل عقد مؤمتر  فهيدف ا ل مل
ية إىل  شطهتا الرا بو يف أ ية �مع الو ممن خارج املزيا ن ي ن

d ية بغرض نا بÀان ا مساعدة ا ل ل سـتفادة من نظام م
ناديق  ت8ية أو  ناديق ا شاء  ية الفكرية، وإ صا ن ص سن مللك
بÀان األقل منوا حتديدا ية لفائدة ا تربعات املا لأخرى  ل  لل

متع املاحنني تعاون الويق مع ا�ول األعضاء و جم ث  .ل

تمكل يف  سـا
 2010نومفرب 

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/3( 

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

ية من  نا بÀان ا متكني ا ماليت تضطلع هبا  ل ل ل
ية الفكرية وحتديد  تفادة من نظام ا dمللك سـ

يل  تفادة مهنا يف  ية لال متويل احلا يب ا سبأسا سـ ل لل
ساعدة  شطهتا يف جمال تقدمي ا ملدمع أ ية ن لتقنا

 .وتكوين الكفاءات

ناديق أخرى و ت8ية أو  ناديق ا شاء  صإ ن ص سن
بÀان  بو لصاحل ا ية يف إطار الو لتربعات املا ي ل لل

 .األقل منوا حتديدا

تخلص العديد من العرب  سـا
شاور مع املاحنني  لتبفضل ا

هم أوسع  فشأن تطوير  ب
كيهتم يف العمل، ويف  ملهنج

 حشدميكن الهنوض بأفق 
 .بعد حداملوارد إىل أ

يل املؤمتر  صتفا
منشورة عىل 
تايل : لالرابط ا

w.www://http
meeti/int.ipo
details/en/ngs

_meeting?jsp.
19405=id. 

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

 ")IP-TAD (الفكرية

رشوع  ملرمز ا
DA_05_01 

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

تظام   نوحتديهثا 

تمكل يف  سـا
 .2010أبريل 

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/4( 

بو وسائر األطراف ا ملميكن للو تفادة ي d سـية عن
شطة  يع أ تعلقة  ية ا نمن املعارف املؤ جبم مل سسـ
ساعدة  شطة ا ية يف تصممي أ ساعدة ا ملا ن ن لتقمل

يذها ية و ية ا تنفا تق بلتق سـن  .ملل

تاجئ اليت و نتاح معلومات عن األداء وا لس ت
بل يف  تخدا³ا يف ا ملسـتقحتققت، وميكن ا سـ

ية ساعدة ا شطة ا نتصممي أ مل هم . لتقن ستسو
تفاد مية يف هذا الصدد، ملسـا�روس ا قة بأفاكر 

يع أحصاب املصلحة   åهو تاحة  تكون  مجلو سسـ بم
 .يةملسـتقبل ان األشطةيف

يح نظام حاسويب جديد،  تأ
يعرف مس نظام قطاع 

ية  مترب DSSلتمنا نذ  سب،  م
تاكمل . 2010 موهو نظام 

تألف من ييا   :لك

ية  − شطة  مننظام أ تن
ية الفكرية  مللكا

)IP-TAD( 

خرباء جدول  −
بو  يالو

d ستشاريني
)IP-ROC( 

نفاذ إىل  لميكن ا
ية  لتمننظام قطاع ا

DSS نيعرب املوقع 
ي تا لا : نيل
w.www://http
tad/int.ipo 

و
w.www://http
roc/int.ipo عىل 
توايل  .لا
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا تضب     ململململاااامسمسمسمس ا تضب وصف  تضب وصف  تضب وصف  للمللمللمللموصف  رشوع    رشوعرشوعرشوعرشوعمقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا توقعة    ململململوضع ا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

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

رشوع  ملرمز ا
DA_08_01 

ية،  نا بÀان ا تخدمني من ا مسري حصول ا ل ل سـ ملي ت
بÀان األقل منوا، عىل املعارف  لالسـã من ا

ية نولو جا ية يف شلك  ،لتك ياIت وتقنجمالت  بقواعد 
شأن الرباءات، من أجل  بتخصصة  يف راء حبوث إجم

ية الرباءات ب نفاذ إىل . أكرثلفعا رشوع ا لويدخل  م
تاكر اhي انطلق يف  dتطوير و بحث ألغراض ا با ل ل

رشوع2009ليويو    .مل مضن هذا ا

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

تاكر، إضافة إىل  dشاء ب  . شـبكة مماثÚنإ

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 2009أبريل 

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/5( 

بÀان  ية يف ا نولو لزÁدة توافر املعارف ا ج لتك
بÀان األقل منو ية، والسـã يف ا نا لا  .امل

نظامت و ية الفكرية وا ملزÁدة قدرة ماكتب ا مللك
ية ع ية ودون اإل مياإل قلمي ىل إجراء حبوث أكرث قل

سابقة  ية ا نا ية ا تحديد حاå ا ية  لفعا ع لص ن ل لتقل
ند الرضورة نوحة  عواحلد من نطاق الرباءات ا  .ملم

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

ية وا�وية لواإل  .قلمي

ية الفكرية و مللكزÁدة الوعي مبزاÁ حقوق ا
تعلقة لرباءات حتديداوا  .ململعلومات ا

بح  نفاذ إىل صأ لرشوع ا م
تطوير  بحث ألغراض ا لا ل

تاكر  dرشياك اكمال ورابع بو
بحث برIمج يف رشاكة  لا

ياة  حلمن أجل ا
Research4Life. 

ئت  ية شـبكة  26نشوأ طنو
يا  نولو جملراكز دمع ا لتك

تاكر dبو. 

يا 13م ومت إبرا معن اتفاقا 
فر مبسـتوى اخلدمة، تو
يذ  لتنفاإلطار الالزم 

شاء وتطوير  ناألشطة يف إ ن
يا  نولو جمراكز دمع ا لتك

تاكر dبو. 

ميي يف  قلوُعقد مؤمتر إ
نوس أيريس يف مارس  يبو

رشوع 2011 مل للرتوجي 
يا  نولو جمراكز دمع ا لتك

تاكر يف بÀان أمرياك  dبو
ية  .تينالال

أعدت ورقة 
تعرض  تسـدراسة 

ياIت  لبقواعد ا
تخصصة  ملا

ءات الربا(
ندات غري  سـو

 )الرباءات
)

CDIP/3/INF/
2/STUDY/III

/INF/1(، 
توشلك األساس 
يل عن قواعد  ل�

يا  نولو جياIت ا لتك ب
يسـتخدمه لك من 

ية  مللكماكتب ا
الفكرية ومراكز دمع 

يا  نولو جا لتك
تاكر  dبو
ثون با حوا وهذه . ل

شورة  منا�راسة 
تايل : لعىل املوقع ا

w.www://http
meeti/int.ipo

_doc/en/ngs
doc?jsp.details

146973=id_. 
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا تضب     ململململاااامسمسمسمس ا تضب وصف  تضب وصف  تضب وصف  للمللمللمللموصف  رشوع    رشوعرشوعرشوعرشوعمقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا توقعة    ململململوضع ا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

ياIت ملطابقة " 9 بقاعدة 
ية يف  ياجات اإلمنا dئ حت

ية الفكرية -IP (مللكجمال ا
DMD"( 

رشوع  ملرمز ا
DA_09_01 

ية ف شاء  ية إ يات  ياIت وبر معلتطوير قاعدة  ن بغ جم عاå ب
ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا d مللكملطابقة ئ حت

 .للبÀان واملاحنني

 .مكلسـتا

يعرض عىل  ُو سـ
نة يف  للجا

ية  لدورهتا احلا
يمي  تقتقرير 

. لمرشوعل
)CDIP/9/--( 

ية  ذات الصÚ املوثقة سسـاملعارف املؤ
ية  ياجات ا�ول األعضاء يف جمال ا مللك حت

 .الفكرية

متلني توفري معلومات عنو رشاكء ا حمل املاحنني وا ل
تاحة  .ملوعن املوارد واخلربات ا

ياجات يف جمال و تعلقة ال ية املعلومات ا تشفا حمل ف
ية ت'  تقدم احملرز يف  ية وا ساعدة ا با ل ن تلمل لتق

ياجات dحت. 

ياIت مت تدشني  بقاعدة 
ية  ياجات اإلمنا d ئمطابقة حت

ية الفكرية -IP مللكيف جمال ا
DMDس يا يف أ غ ر طس مس
جاهزة اآلن  ، ويه2011
ياجات ا�ول " ملطابقة" حتا

متÚمع األعضاء   ،حمعروض 
توقف جناiا عىل مدى  يو
تخدام ا�ول األعضاء  سـا

 .لها

نفاذ إىل  لميكن ا
ية  لتمننظام قطاع ا
تايل : لعرب املوقع ا

w.www://http
dmd/int.ipo  

ن إلشاء مرشوع رائد" 10
ية  يات و نأاكد  يف جديدةطمي

ية الفكرية  "مللكجمال ا

رشوع  ملرمز ا
DA_10_01 

 

ية  يات و نرشوع رائد إلشاء أاكد مي ن يف جديدة طم
ية الفكرية  بÀان ملساعدةمللكجمال ا ية وا نا بÀان ا ل ا ل مل

شاءاألقل  سنمنوا عىل إ تدريب يف جمال اتس مؤ لل 
نة  ية الفكرية بأقل املوارد ا با ملمك تصدي مللك لية ا غ

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

 .مكلسـتا

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية . لدورهتا احلا
)CDIP/9/6( 

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

وعه أربع مت تدشني ما مجم
ية جديدة يف  يات و نأاكد طمي

ية الفكرية يف  مللكجمال ا
رشوع  .ملإطار هذا ا

بو  يا 20يوتلقت الو با ر مس  طل
من ا�ول األعضاء 

رشوع ملشاركة يف هذا ا  .للم

نفاذ إىل  لميكن ا
رشوع الرائد  ملا

يات  ميإلشاء أاكد ن
ية جديدة يف  طنو

ية  مللكجمال ا
الفكرية عرب املوقع 

تايل  :لا

w.www://http
acade/int.ipo
ipacad/en/my
startup/emies

/academies_  

ية ممرشوع " 10 سات ا مللكؤ س
ية hكالفكرية ا"  

رشوع  ملرمز ا

ياجات إجياد d سب تة  ت حلول األ ح ماكتب لفائدة حمت
ية الف يةةتوتصدى أربع. كريةمللكا تا نارص للقضاÁ ا ل  ل : ع

يا املعلومات وdتصاالت ونظم ) 1( جنولو تك
نظمة يصا  ية املصممة  للمdتصاالت اإللكرتو خص  ًن

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2009أبريل 

ُوسوف يعرض 
نة يف  للجعىل ا

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

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

ية مرشوع  نظمة األفر يقا مل
 :للملكية الفكرية

تحضريي  لأجري العمل ا
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا تضب     ململململاااامسمسمسمس ا تضب وصف  تضب وصف  تضب وصف  للمللمللمللموصف  رشوع    رشوعرشوعرشوعرشوعمقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا توقعة    ململململوضع ا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

DA_10_02  ية الفكرية؛ ية  للملكاألفر يا املعلومات و )2(يق جنولو تك
ية املصممة  نوdتصاالت ونظم dتصاالت اإللكرتو

ية األفر نظمة اإل ييصا  مي للم قلخص ية الفكرية؛ ً للملكية  ق
سات و) 3( يصا يف مؤ تة املصممة  سحلول األ خص ًمت

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

ها ية وباد تجارب الو لا ت ن  .طل

دمة دورهتا القا
يمي  تقتقرير 
 .للمرشوع

تة التطبيق  مللكنظام أ ية مت
ية نا عا وإلضافة إىل . لص

 ،lمت رشاء املعدات ذ
للمكتب �مع اخلطة يف 

ية  ية  نظمة األفر للملكا يق مل
لودوتني عضوين الفكرية 

رشوع،  ملحمددتني من أجل ا
نغال وغابون وقد . لسـهام ا

نظام  مبا يالمئ لمت إعداد ا
نظمة تدفق العمل يف  ملا

ية الفكرية  ية  للملكاألفر من يق
رشوع ال فرعي املعين ملأجل ا

تجاريةأل ومت نقل . لسامء ا
ياIت وتدريب  لبا

تخدام  تخدمني عىل ا سـا ملسـ
نظام  .لا

ية مرشوع  نظمة اإل ميا قلمل

ية الفكرية ية  للملكاألفر  :يق
يب نظام  نجاح  تنصمت  ب

بادل إخطارات  لتإلكرتوين 
ياIت  مرشوع بني لبا

ية  ية األفر نظمة اإل يقا مي قلمل

سة من  للملكية الفكرية مخو
تب ا�ول األعضاء ماك
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)Iيا تبوسوا كين وغاI و
ندا يا وأو Iغو وجيري ، )ميب

ثافة تخدامه  بكا بت . سـ طلو
نظام أيضا ثالث دول  لا

يوسمح هذا . أعضاء أخرى
ناء عن  نظام ال تغا سـل

ية  تعامل اإلخطارات الور قا سـ
ية بني  نظمة اإل ميا قلمل

ية الفكرية  ية  للملكاألفر يق
 .وا�ول األعضاء
بÀا لرشوعات ا قل األن م

هورية الو منوا مج يف 
 Áبود ية و ية ا مكا�ميقرا ب لشعط

 :وبوWن
يات تقدير  معلأجريت 

ياجات يف املاكتب  dحت
ها  ثالثة  لكا من أجل ل

يعة  تحديد الواحض  با لطل
يقدم  سـونطاق ا�مع اhي 

ملساعدة املاكتب عىل 
إىل أهداف الوصول 

رشوع احملددة ت' وتلت . ملا
يات ³امت تدريب ع ىل لعملا

ية  تة ا تخدام نظام أ مللكا مت سـ
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ية نا عا ويف إطار . لص
بو  رشوع، اشرتت الو يا مل

عن طريق املعدات 
ت8ين  d ندوق سا ياينلص  لا
تحديث  .ل�مع خطة ا
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تاكر ونقل " 10 d بية دمع نب
يا لفائدة  نولو جا لتك
ية سات الو ناملؤ  "طس

رشوع   ملرمز ا
DA_10_03 

شاء أو حتديث  واملواد ذجالþحتسني مجموعة من /نإ
بل  ية الفكرية من  ِقاليت تربط بإدارة حقوق ا مللك ت
 lبحث، مبا يف ذ ية ودوائر ا سات األاكد لاملؤ مي س

سات  يا يف مؤ نولو شاء وإدارة ماكتب نقل ا سإ جن لتك
نقل  يات  شاف آ بحوث العامة، وا لا ل تك سـل

يا  نولو جا يص ال(لتك وتعزيز القدرة ) خسـã اتفاقات الرت
ياغة الرباءات  .صعىل 

 

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2009أبريل 

ُوسوف يعرض 
نة يف  للجعىل ا
دورهتا القادمة 

يمي  تقتقرير 
 .للمرشوع

تاكر ونقل ا ية دمع لال شاء  تكإ لن ب ب يا لفائدة ن جنولو
ية سات الو ناملؤ  .طس

بوابة إطالق  لمنوذج أول 
تاكر ونقل  d بدمع

يا  نولو جا  ؛ITTSلتك

تدريب  بار أدوات ا لمت ا خت
قاءات ولندوات يف حلقات 

 يف املوقع الفعيل؛

يا العمل عىل  لجيري حا
åتة أد كتيبات /سـإعداد 

يا، إرشادية  نولو جنقل ا لتك ل
 :يه

ياغة ) 1 صتاب ممارسة  ك
يل معيل ) 2الرباءات؛  لد

لتقيمي األصول غري امللموسة 
) 3يف معاهد األحباث؛ 

ية  يمي ا مللكمجموعة تدريب  تق
ية؛  ميالفكرية للمعاهد األاكد

تدريب عىل لمجموعة ا) 4
ية   Úتص مللكمناذج العقود ا مل
نظامت  مالفكرية للجامعات و

متويل؛  ) 5لاألحباث عامة ا
يص العالمات  يل تر خد ل

تجارية؛  يل اإلدارة ) 6لا لد
باكت  ية  شـdسرتا ليج ت

توحة تاكر ا dملف  .ب

نفاذ إىل  لميكن ا
تاكر بوابة  d بدمع

يا نولو جونقل ا  لتك
تايل  :لعرب املوقع ا

-www://http
/int.wipo.cms

en/innovation
html.index/ 

 

سات " 10 ستعزيز قدرة املؤ
ية  أحصاب املصلحة وماحلكو

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

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 ،2009أبريل 

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

تكامل اجلزء اخلاص  سـا
ية إعادة  تصممي يف  معل ل
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا تضب     ململململاااامسمسمسمس ا تضب وصف  تضب وصف  تضب وصف  للمللمللمللموصف  رشوع    رشوعرشوعرشوعرشوعمقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا توقعة    ململململوضع ا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

يني مللكية الفكرية عىل  ملعنا
يد الوطين إلدارة  لصعا

ية  ناعات اإلبدا عا لص
، وتعزيزهاواإلرشاف علهيا 

سني  األداء والربط حتو
نظامت اإلدارة  بيك بني  ما لشـ

ية حلق املؤلف  "عامجلا

رشوع  ملرمز ا
DA_10_04 

ية الفكرية يف  ها �ور ا سني  ها عىل   Úث مللكوا هم فل حت ملم
ناعاتجمال اإلدارة الفعا يةلصå والهنوض  ، ع اإلبدا

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

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2012يف نومفرب 

ية واإلرشاف لالوطين إلدارة ا عناعات اإلبدا ص
سني، وتعزيزهاعلهيا  بيك حتو لشـ األداء والربط ا

ية حلق املؤلف نظامت اإلدارة امجلا عبني   .م

هندسة الربIمج احلاسويب 
WIPOCOS. 

ية  يط  معليال  تخط له تس
إعداد الربIمج احلاسويب 

تابعهتا  ها، مت مو ميود ها تقسـجم
 .’حزمة معل ‘12إىل 

بدأ العمل يف أول وقد 
 .حزميت معل

 

سات 10  ستعزيز قدرات املؤ
تخدمني يف جمال  ملسـوا

ية الفكرية عىل لك من  مللكا
يد  الوطين ودون لصعا

ميي ميي واإل قلاإل  قل

رشوع  ملرمز ا
DA_10_05 

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

يات  تاكمÚ ومهنج موحد لرمس dسرتا تيجمقاربة  م
ية الفكرية اليت تÆىش مع  ية يف جمال ا مللكالو طن

يد الوطين؛  ية وأولوÁهتا عىل ا ياجات ا لصعا من لتت ح
ية الفكرية عىل ) ب( سات ا مللكوتعزيز مؤ س

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

ميي؛  ية ) ج(قلاإل سات دمع ا مللكوتعزيز قدرات مؤ س
توسطة من خالل  رشاكت الصغرية وا ملالفكرية وا ل
تدريب شطة ا تحداث مجموعة من األدوات وأ لا ن  .سـ

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2009أبريل 

ُوسوف يعرض 
نة يف  للجعىل ا
دورهتا القادمة 

يمي  تقتقرير 
 .للمرشوع

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

ميي ميي واإل قلودون اإل  .قل

ية، مبا فهيا وتعزيز سات الو ن كفاءات املؤ طس
يق إجراءات  ية الفكرية، يف  تطبماكتب ا مللك

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

ية يف  - يات و ناسرتا طيج ت
ية الفكرية   :مللكجمال ا

تة بÀان  سة من  سـقامت  مخ
ش ياغة  مرائدة  ع يرابص

يات  وخطط معل تيجالسرتا
ي ية ةطنو مللك يف جمال ا

ية الفكرية  تخدام  مهنج سـ
بو املقرتحة  بÀ (يالو لوا

سادس  يا لا لبارش حا معلية ي
تاجئ  نيل  ميحتل  يلتقياجلرد ا

ع لملكية الفكرية ومرحÚ مجل
ياIت  لتحديد أمه لبا

اخلطوط واألولوÁت 
ية  تطوير ا ية  مللكdسرتا ل تيج

Àب  ؛)لالفكرية يف ا

يل مجموعة من اخلرباء  تشكمت 

نفاذ إىل ميكن  لا
تعلقة  ملاملعلومات ا

رشاكت الص غرية ل
توسطة عىل  ملوا
تايل نوان ا لا : لع

w.www://http
e/sme/int.ipo
/n  
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مترسني  يني ملا طنالو
لتكون موردا قã لوا�ويني، 

 Úمت متة ا بÀان ا حملساعد ا مله ل ي
ياغة  ية  صاألخرى يف  معل
ية الفكرية ية ا مللكاسرتا  .تيج

  

سات ا - ية ودون ساملؤ قلميإل

ية   :قلمياإل

متر العمل يف   حنو 2011سـا
ية للرباءات  شاء إدارة إ ميإ قلن

 .ملنطقة الاكرييب
  

رشاكت  - ية الفكرية وا لا مللك
توسطة  :ملالصغرية وا

ية جترى  طنمثة دراسات و
يا أو ا مكلت لفعل سـتلحا

تارة تة بÀان  خميف   .سـ
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سب املوضوع رشوعات  حا  مل

ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا رشوع    ململململاااامسمسمسمس ا تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  للمللمللمللموصف  رشوع    مقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا     ململململوضع ا

    

توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

16 
 20و

ية الفكرية"   وامل'مللكا
 "العام

رشوع  ملرمز ا
DA_16_20_01 

ية امل' العام، رشوع مجموعة من  مهإقرارا بأ ملشمل ا ي
تخالصا  ية ا تح ية وا تقصا d سـا�راسات يل ل ئ لسـ

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

 ا�راسات ومن شأن. مينع اخلاصة من متلكه
رس ية أن  تح ية وا تقصا dي يل ل ئ تسـ تدابري  ل يط  للا لتخط

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

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

 .تجارية والرباءاتلاملؤلف والعالمات ا

تمكل  .سـا

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية  .لدورهتا احلا

)CDIP/9/-
7-( 

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

نفاذ  متكني من ا لتحديد ما آل إىل امل' العام وا لل
باد يه، واقرتاح أدوات أو  مإ ية يف هذا ل جهيئ تو

 lي7 اكن ذ حالصدد أو العمل عىل تطويرها 
نفاذ إىل امل' العام واحلفاظ عىل  تعزيز ا با  لنا ل سـ م

يه لفعللاملعرفة اليت آلت إ . 

 حق املؤلف
إلضافة إىل ا�راسة 

ية عن حق  شا dف سـتك
املؤلف واحلقوق اýاورة 

ها وامل' العام،  نا قشاليت  ت
ية  نة ا لتا ن منية ملعللج

نذ دورهتا  ية الفكرية  موا مللك
سادسة،  نُرشت عىل موقع لا

بو اإللكرتوين ا�راسة  يالو
ية ع ثا ية ا تقصا dن ل ئ ن سـ

يل واإليداع  لتسجأنظمة ا
 وا�راسة الطوعي

ية عن  تقصا dئ أنظمة سـ
ق املؤلف ثتويق ح

 يف تواملامرسات املربطة به
 .القطاع اخلاص

تويق وُعقد  ثمؤمتر معين  ب
يةحق املؤلف  ية ا توا تحب لل  ن

توبر  يف يف أ كيف   .2011جن

نرشت ا�راسة 
ية عن  شا dف سـتك

حق املؤلف 
واحلقوق اýاورة 

 وامل' العام
)

CDIP/43/RE
V./STUDY/I

NF.1 ( عىل املوقع
تايل : لا
w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
c/4_cdip/en/

rev_3_4_dip
_inf_study_
pdf.1 

نورشت ا�راسة 
ية  تقصا dئ سـ

ية ع ثا نا ن أنظمة ل
يل واإليداع  لتسجا
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا رشوع    ململململاااامسمسمسمس ا تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  للمللمللمللموصف  رشوع    مقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا     ململململوضع ا

    

توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

تجارية العالمات  لا
نة يف  ناقش ا للجسوف  ت

ية دراسة عن  لدورهتا احلا
رشوع  مت' غري ا ملا ل

ثانظر الويقة  (لإلشارات
CDIP/9/INF/5.( 

  الرباءات

نة  شت ا Iللج دورهتا يف ق
نة  ثا ما دراسة عن الرباءات ل

 وأيضا دراسة وامل' العام
شاء  قواعد نجدوى عن إ

ية لبياIت  لرباءات طنو
ها بركن الرباءاتو  بطر

 اإللكرتوين
PATENTSCOPE. 

عىل املوقع  الطوعي
تايل  :لا
w.www://http

copyri/int.ipo
registr/en/ght
registrat/ation

dep_and_ion
_system_osit

html.10_03 
تان  سـورشت ا�را ن

تان  لرباءات ملعنيا
وامل' العام 

)
CDIP/8/INF/

2 
و

CDIP/8/INF/
عىل املوقعني ) 3

يني تا لا  :ل
w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
c/8_cdip/en/
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا رشوع    ململململاااامسمسمسمس ا تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  للمللمللمللموصف  رشوع    مقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا     ململململوضع ا

    

توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

.2_inf_8_dip
pdf 

 و
w.www://http

meeti/int.ipo
_doc/en/ngs
doc?jsp.details

282218=id_ 
 23 و7
 32و

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

رشوع  ملرمز ا
DA_7_23_32_01 

يع إىل سعيا  ألوجه أفضل فهم حتقيق عىل لتشجا
تفاعل ية بني لا ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا  مل

بÀان يف سـã وال ية لا نا ما بÀان ل تقÚ لوا  نظام إىل ملنا
تصاد احلر، dبو تضطلع ق  من وعةمجم بإجراء يالو

ثة املامرسات تسـتجمع ناألشطة تطورات ياحلد  لوا
تاحة نالقانوية واحللول احملامك وأحاكم نالقانوية  يف ملا

شطة عىل  هذهتونطوي. خمتارة وأقالمي بÀان ن األ
ية  تقصا ئإجراء حبوث ودراسات ا مبا فهيا إجراء (سـ

ية دراسة تقصا ئا يل سـ يص نdتفاع حول حتلو  خلرتا
بارية ية لمامرساتل مقعا جاإل نا فا سة مل فنا  عالوة ،)للم
ية دون ندوات عىل عقد ية وحلقات قلميإ  سـدرا

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

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

تمكل  .سـا

يمي  تقومثة تقرير 
للمرشوع 

معروض عىل 
نة يف  للجا

ية  .لدورهتا احلا

)CDIP/9/8( 

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

تفاعلألوجه  ية الفكرية لا مللك بني حقوق ا
سةسـو نا فياسات ا  .مل

يص يف جمال  شجعة للرت خوالهنوض ملامرسات ا مل
ية الفكرية  .مللكا

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

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

تمكلت ا�راسات  سـا
شت  ية ونو تا ثالث ا قا ل ل يف ل

ية ا�ورة نة ا نة  ثا ن ا للج ملعل م
ية الفكرية ية وا مللك  :لتمن

تفاعل بني اإلدارات ) 1 لا
ية الفكرية  ية  مللكا ملعن

ية بقانون  ملعنواإلدارات ا
سة نا فا  مل

)CDIP/8/INF/4( 2؛ (
نفاد حقوق  ستالعالقة بني ا

ية  الفكرية وقانون مللكا
سة  نا فا مل

)CDIP/8/INF/5( 3؛ (
حتليل اإلصدارات 

تصادية dشأن ا/ق بلقانوية  ن
ية الفكرية  مللكآ�ر حقوق ا

ثالث  لا�راسات ا
ية  ية  مللكا ملعن

سة  نا فالفكرية وا مل
متاحة عىل املواقع 

ية تا لا  :ل
w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
c/8_cdip/en/
.4_inf_8_dip

pdf 
 و
w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا رشوع    ململململاااامسمسمسمس ا تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  للمللمللمللموصف  رشوع    مقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا     ململململوضع ا

    

توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

بور  للعكحاجز 
)CDIP/8/INF/6.( 

ناقش  نة يف توسوف  للجا
ية  دراسة عن لدورهتا احلا

ية الفكرية  مللكإنفاذ حقوق ا
رشوعة سة ا نا نايف  ملا ف للم : مل

ثالويقة ( ا�عاوى الصورية
CDIP/9/--(. 

c/8_cdip/en/
.5_inf_8_dip

pdf 
 و
w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
c/8_cdip/en/
6_inf_8_dip

pdf.corr_ 
19 
 24و
 27و

ية" ياو الفكرية مللكا جنولو  تك
وdتصاالت،  املعلومات

نفاذ إىل  ية وا هوة الر لوا مق ل
 "ةاملعرف

رشوع  ملرمز ا
DA_19_24_27_01 

نرص يريم رشوع من األول لعا  حق جمال يف ملا
 من مبصدر األعضاء ا�ول تزويد إىل املؤلف

يدة املعلومات توازنة ملفا  تتيحها اليت الفرص حول ملوا
متدة اجلديدة الþذج  واملواد املعلومات عتوزيل ملعا

ية تعلمي جماالت عىل الرتكزي مع عاإلبدا بحث لا  لوا
يات وتطوير  املعلومات وخدمات جمالرب

ية ية اجلرائد مثل(ناإللكرتو  القطاع وخدمات ناإللكرتو
ية العام  ).ماإلعال

نرصّويركز  ثاين لعا رشوع من لا نةعىل  ملا  و�ئق مقر
ية ية مللكا نا عا ية  لص تعزز  ياIتب قاعدة نإلشاءطنالو

توى الرمقي وتطوير ³ارات إلشاء  هور إىل ا ننفاذ ا حمل مجل
رس  ية الفكرية مبا  ية يف جمال ا ياIت و يقاعدة  ن يب مللك ط

تخدم نفاذ عىل ا سـا  .ملل

تمكل  .سـا

ُوسوف يعرض 
يمي  تقتقرير 

للمرشوع عىل 
نة يف  للجا

 .دورهتا القادمة

شاف إماكيات نظام حق  نمجع املعلومات وا سـتك
تلفة املؤلف ومو يه والþذج ا ¾اطن املرونة  ف

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

 lيات، مبا يف ذ جموممارسات تطوير الرب
توحة املصدر؛ وخدمات  ية وا يات اýا ملفالرب ن جم

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

بÀان و ية بني ا هوة املعر يق ا هام يف  لاإل في ل تضس
ية  نا بÀان ا ية وا نا ما ل ل ع بÀانوال سـã(لص  ل ا

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

 حق املؤلف

تاجئ األوية  لُعرضت ا لن
حبق نdتفاع "�راسة 

نفاذ إىل  لاملؤلف للهنوض 
ية  "عاملعلومات واملواد اإلبدا

)
WIPO/CR/WK/GE

/11/2, 3 and 4 ( يف
ة العمل اليت عقدت يف حلق
 عىل 2011 نومفرب 16

سابعة  لهامش ا�ورة ا
ية  ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ملع

 .الفكرية

ية  نا ية ا نة و�ئق ا عر لص مللكمق

دراسة حق املؤلف 
متاحة عىل املوقع 

تايل  :لا
w.www://http

meeti/int.ipo
/2011/en/ngs

wk_cr_wipo
inde/11_ge_
html.x 
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا رشوع    ململململاااامسمسمسمس ا تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  للمللمللمللموصف  رشوع    مقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا     ململململوضع ا

    

توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

ية  طنالو

ساعدة إىل  تسعة ملقدمت ا
نة  . 2011سـماكتب يف 

ساعدة اليت تقد³ا  ملوترتاوح ا
بو بني جمرد تقدمي  يالو

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

نة مجموعات  يني لر مقخار ج
كبرية جدا من جسالت 

ية الفكرية  .مللكا

19 
 30و
 31و

تحداث"  للنفاذ أدوات سـا
تعلقة املعلومات إىل  ملا

لرباءات" 

رشوع  ملرمز ا
DA_19_30_31_01 

رشوع هذا يريم بÀان تزويد إىل  املقرتحملا ية، لا نا ما  ل
بÀان فهيا مبا  خبدمات ،طلهبا عىل بناء منوا، األقل لا

تعلقة ملعلومات نdتفاع تسهيل عىل تساعد  ملا
لرباءات ãيا يتعلق ف جنولو  تيسري بغية ّحمددة بتك
شطهتا ية نأ تاكر يف صلاأل dبحث ب تطوير لوا  لوا
تعاون ية منظامت مع ل ياغة . أخرى لدوية محكو صو

تخصصةعن واقع الرب تقارير  ماءات يف جماالت 
تعلقة املعلومات مصادر وفرة من انطالقا لرباءات ملا 

يا حتليل إجراء بغية جنولو  من هبا يتصل وما بعيهنا لتك
ية حقوق ية جماالت يف الفكرية مللكا جنولو خمتارة؛  تك

يقدم يل سـو  أو مدمج فيديو قرص عىل إلكرتوين لد
 وماتملعل نdتفاع عىل لتدريبل اإلنرتنت عىل

تعلقة ها، لرباءات ملا تغال لوا  مؤمترات متنظسو سـ
lية، ودورات معل حلقات مبا فهيا ،كذ  لفائدة يبتدر

تفعني يا دمع مراكز موظفي سـã وال ملنا نولو جا  لتك

تمكل  .سـا

ُوسوف يعرض 
يمي  تقتقرير 

للمرشوع عىل 
نة يف  للجا

 .دورهتا القادمة

تاكر و يني ال هم ا بيق  ن ملعتعم رشاكت ف  ورامسيلا
توáات  ية  نا بÀان ا ياسات العامة يف ا للا ل ل مسـ ل

يهنا وآ�رها يف األعامل  يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ ý 

ها تغال يا احملددة وا نولو لا ج سـتك  .ل

تعلقة  بحث يف املعلومات ا ملوصقل ³ارات ا ل
ها وإعداد تقارير عن و تغال للرباءات وا اقع سـ

تخصصةالرباءات تعلمي م يف جماالت  ل من خالل ا
ية تا سائل ا ناسب  لالفعال وا ل للم كيف جيرى : مل

 لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأين؟ا

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

تفعني إىل  تعلقة لرباءات من خالل دعوة ا نا ململ
يد dجÆع يف  .منتظمةع موا

تمكلت  ُا تقارير عن  10سـ
تتعلق  واقع الرباءات

للقاحات وعقاري 
Atazanavir 

ـي Ritonavirو لطه وا
تربيد  ية وا للطاقة ا لشمسـ

ية  وإزاå لشمسـلطاقة ا
ياه امللوحة  ية ا ملو تنق

همÚ وحتمل  ملواألمراض ا
 .امللوحة

تعلمي اإللكرتوين يل ا لد  ل

تعلمي  لسوف يمت رش ا ن
بو اإللك يرتوين عرب موقع الو

اإللكرتوين ورمبا عرب مواقع 
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا رشوع    ململململاااامسمسمسمس ا تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  للمللمللمللموصف  رشوع    مقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا     ململململوضع ا

    

توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

تاكر dمتة،  .بو ³نظامت أخرى  م
وكذl عىل أقراص مدجمة 

CD/DVD ملراكز ، خاصة
تاكر  dيا و نولو بدمع ا ج لتك

TISCs. 

33 
 38و
 41و

إطار  تعزيز"حول مرشوع 
بو لإلدارة القامئة عىل  يالو

ية ال ية دمع  تاجئ  معلا بغ رصد لن
يمي لألشطة اإلمن نوا يةلتق  "ئا

رشوع  ملرمز ا
DA_33_38_41_01 

تاجئ عىل وقامئ متّسق إطار تصممي) 1(  وتطويره لنا
شاؤه يمي الرصد ألغراض نوإ شطة عىل وتركزيه لتقوا  نأ

بو تصÚ يالو ية ملا يةلتمن يات جدول أعامل ا من وتو  .لتص

سعي من أجل تعزيز) 2( بو قدرة لوا  إجراء عىل يالو
ية تقيمي معليات شط لوقع عموضو بو ةنأ  عىل يالو
ية؛  لتمنا

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

بل شاء بعض أسس العمل يف ا ملسـتقإ  .ن

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
، 2010يناير 

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2012ليف يويو 

بو الراهن لإلدارة القامئة عىل  ييف إطار الو تكي
تاجئ  يع الربامج برتكزي لنا مجوتعزيزه لضامن حتيل 

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

تعلق   ãنة ف ياجات ا d ياإلدارة �مع ي ملعت ح
بالغ عددها  يات ا تو ل ص ية، و�مع 45ل ص تو

نة ياجات اإلبالغ يف ا للجا  .حت

هام يف رصد  ها، سواإل نظمة و ثقافة يف ا تقيميا مل ل
يع الربامج الوجهية يف  تعلق بأثر   ãمجوخاصة ف ي

شلك مهنجي  ية، ومجع املعلومات عن األداء  با لتمن
ساءå ودمع  ية  يق القا تخدا³ا لضامن  للموا بل حتقسـ

نظمة وأحصاب املصاحل يف اختاذ القرارات  ملا
نرية  .ملسـتا

Úتق يãت  مسـوزÁدة الكفاءة يف إجراء   تق
ية والقدرة  بو يف ا شطة الو ية ألثر أ منوموضو ي ن لتع

lعىل ذ. 

ية قامئة  سلمي أول مزيا نمت  ت
تاجئ، مبا فهيا تقدير  لنعىل ا

سب  ية  ححلصة ا لتمن
يجة؛  لنتا

تدابري املعززة  لإطار ا
املؤرشات، خطوط (

 ؛)األساس، األهداف

تعراض  d تمكل سـا ُسـ
اhي أجرته  اخلار5 

ية  ية  نة ا منا ن لتللج ملع
ساعدة و ية الفكرية  للما مللك

بو؛ ية اليت تقد³ا الو يا  لفن

ية يف لك  لتمنمت تعممي ا
ية  تيجاألهداف dسرتا

ية؛  عاملوضو

òقدرات معززة للمديرين من 
يط القامئ عىل  لتخطأجل ا

شطة  تاجئ، مبا يف ذl األ نا لن
ية  .لتمناملوáة حنو ا

ثويقة الربIمج 
ية للفرتة  نواملزيا

2012/2013 
w.www://http
-about/int.ipo

budg/en/wipo
/et 

تعراض خار5  سـا
بو  يساعدة الو مل
ية يف جمال  لتقنا

تعاون من أجل  لا
ية  لتمنا
w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
c/8_cdip/en/
1_inf_8_dip

pdf.1annex- 
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35 
 37و

ية " مللكرشوع حول ا م
ية  Æجd ية عالفكرية وا لتمن

تصادية dقو" 

رشوع  ملرمز ا
DA_35_37_01 

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

يةلاألداء يف ا نا مبÀان ا يق . ل شود هو  هدف ا يوا تضن مل ل
ياسات يف  ية اليت يعاين مهنا واضعو ا هوة املعر لسـا ف ل
ية الفكرية يهنض  ند تصممي نظام  بÀان  للملكت' ا ع ل

ند إعامل ية و ع نظام هذالتمن ومن املقرتح أن تركز . ل ا
تاكر  d با�راسات عىل ثالثة موضوعات عامة ويه

يداحمليل وتعممي املعرفة ع  ا�ويل والوطين ينلصعىل ا
به  ية الفكرية وعوا نظام ا ية  قواجلوانب املؤ مللك ل سسـ

تصادية dتوىل إعداد ا�راسات فريق من . ق سيو
تصادي  d بو بري الو تب  ثني وشارك فهيا  با قا خ مك يح ي ل

يون ثون  حملوخرباء دويون و  .حل

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
، 2010ليويو 

تمكل  يُسـعىل أن 
سمرب  ييف د

2013. 

تصادية حت dية و Æجd هم اآل�ر قسني  عف
بÀان  ية الفكرية يف ا لاملرتبة عىل حامية ا مللكت

ية نا ما  .ل

ية اليت و نا بÀان ا ية يف ا متكوين كفاءات  ل ل حتليل
نجزة يف جمال  تصادية ا d ملتقل فهيا ا�راسات ق

يوم ية الفكرية حىت ا لا  .مللك

مثة دراسات جارية يف 
ييل وأوروغواي  شـالربازيل و

عن العالقة بني حامية 
ية الفكرية وجوانب  مللكا

من األداء متنوعة 
تصادي dق.  

شاء  بري يف إ نأحرز تقدم  ك ُ
ياIت، اليت  ية  ية ا با ت للب تح لل ن

بحث عىل  ليدور ا سـ
ية  ها عن آراء  علمأسا س

 .جديدة
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تكوين الكفاءات يف "
ية  تعامل املعلومات ا نا لتقسـ

ية املالمئة ýاالت  لعلموا
ية حمددة حال  جنولو تك
ية حمددة ئتحدÁت إمنا  "ل

رشوع  ملرمز ا
DA_19_30_31_02 

رشوعيريم هام يف تكوين الكفاءات مل هذا ا س إىل اإل
ية املالمئة  ية وا تعامل املعلومات ا ية يف ا لعلمالو ن سـ لتقن ط
ية حمددة  يا املالمئة لرفع حتدÁت إمنا نولو ها ا ئبو ج تك لصف

بÀان األقل منوا، ها ا لتوا áشف  و نإماكيات يسـتكهو 
ية  نا يا مالمئة ألول مرة من ا نولو تفادة من  dح ج لتك سـ

ية وغري  ية احلكو هات ا ية، لعمل مع ا ما نجل ملعلعمل
بÀان ية يف ت' ا لاحلكو  .م

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
، 2010ليويو 

تمكل  يُسـعىل أن 
سمرب  ييف د

2012. 

رشاكت  تاكر وا يني ال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
ياسات ا توáات لسـا ية  نا بÀان ا لللعامة يف ا ل مل

يهنا وآ�رها يف األعامل  يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ ý 

يا  نولو جا نةلتك هاملعيا تغال ل وا  .سـ

تعلقة  بحث يف املعلومات ا ملوصقل ³ارات ا ل
ها وإعداد تقارير عن واقع  تغال للرباءات وا سـ

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

 لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأين؟ا

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

تفعني إىل  تعلقة لرباءات من خالل دعوة ا نا ململ

يذ معاسـهتلت  تنفية  ل
رش نغالديش ملا بوع يف 

يا بال وزا بو من  .ي

ية  نارص أسا تمكلت  سـا ع ُسـ
رشوع، مبا فهيا  ملعديدة من ا

يار اخلرباء ا�ويني  لا خت
مبشاركة موظفي فرادى 

يدة،  بÀان ا ملسـتفا ل
واجÆعات أفرقة اخلرباء 

يني، وحتديد  حتدÁت ‘طنالو
ية يجري ’ لتمنا سـاليت 

ية  بحث عن حلول  نا تقل
ية م ها عرب وضع علمو لالمئة 
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ية تو يةا تو يةا تو يةا تو صا صل صل صل رشوع    ل رشوع ا رشوع ا رشوع ا رشوع    ململململاااامسمسمسمس ا تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  رشوعوصف  تضب  للمللمللمللموصف  رشوع    مقمقمقمق رشوعوضع ا رشوعوضع ا رشوعوضع ا     ململململوضع ا

    

توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

يد  ية الفكرية  .منتظمةعdجÆع يف موا نظام ا مللكتصور  ل
يب  لالعاملي؛ وحتديد أسا

بحث عن املعلومات  .لا

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

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

رشوع  ملرمز ا
DA_4_10_01 

ية يف  متعات ا رشوع إىل دمع ا حملليريم هذا ا ýمل
ب بÀان األقل منوا لا ية وا نا لÀان ا ياغة مل صيف 

ند  ية الفكرية   ãتفاعا سل يات تكفل ا عاسرتا ن مللكيج ت
يات يذ ت' dسرتا تجات مث  يجتوسـمي ا تن ، مع تنفمل

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

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
، 2010ليويو 

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2013نيف يويو 

ية ا متعات ا حمللسامهة يف تطوير األعامل �ى ا ýمل
تجني  يات ا ية بني  تالفات اسرتا نبإقامة ا مجع يج ملئ ت

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

تجات عىل تطوير  ية بوقع توسـمي ا تو نوا ع ملل
رشاكت الصغرية األ ية وا متعات ا لعامل �ى ا حملل ý

ية  ية، يف مضامر أولوÁت ا توسطة ا منوا حملل لتمل
تدامة  .ملسـا

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

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

رة، اخمت يف ثالثة بÀان رائدة
ندا، مت  ند وأو Wو þغيه ب يل

سعة  يار ما مجموعه  تا خت
نادا إىل  ستتجات، ا من

ها الفريدة وإماكيات  نخصا ئص
Úهائ ها ا لتو  .سـمي

شاريني  يني خرباء ا تمت  ستع
ملساعدة اللجان يف تصممي 

ية الفكرية  يات ا مللكاسرتا تيج
توسـمي عىل أساس تقدير  لوا

يق للوضع احلايل  قد
نوإماكيات لك   .َتجمن

يات  تيجمت إعداد اسرتا
توسـمي  ية الفكرية وا لا مللك

تجات  سعة  نبعة من  ت مسـ ل
خمتارة، وذl بعد وضع 
تج يارية للك  نأسس  ؛ ممع
يات،  يجوشمل dسرتا تت

تصديق  ها وا تكام لاملزمع ا لسـ
يات 2012علهيا يف  ل، آ

بة  قمالمئة للرصد ومرا
ياس  لقاجلودة، ومؤرشات 
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توقعة يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا توقعةا يجة ا ملا ملن ملن ملن تتتتن ية    لللل يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر يةاإلجنازات الر تاجئ    ئئئئييييسـسـسـسـاإلجنازات الر تاجئا تاجئا تاجئا     للللننننا

 األثر؛
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19 
 25و
 26و
 28و

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

شرتكة وناء احللول با  "مل

رشوع  ملرمز ا
DA_19_25_26_28_

01 

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

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

س تدرجة حنو  حبسـينو اعÆد معىل مخس مراحل 
نقل  متÚ للهنوض  يات وتدابري  بقامئة اقرتاحات وتو حمص

يا نولو جا  .لتك

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

تصاصاهتا؛  بÀان معايري تكويهنا وا خحتدد ا " 2"ل
ية مبا يف ذl من وإعداد بعض ا�راسات ا يلتح لل

شأن نقل  تصادية ودراسات إفرادية  بدراسات ا ق
هاما يف معل  يد ا�ويل إ يا عىل ا نولو سا ج لصعتك ل

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

ية الفكرية شرتكة وناء احللول: مللكوا تحدÁت ا با مل " ل
يل لتح يال نولو ياجات يف جمال نقل ا d ج لتك  وتقدمي تح

يات  تو شأن قامئة dقرتاحات وا صاقرتاحات  ل ب
نقل  متÚ املذكورة أعاله للهنوض  تدابري ا بوا حملل

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

نو"منتدى إلكرتوين حول  ية لتكنقل ا يا وا مللكلو ج
شرتكة وناء احللول: الفكرية تحدÁت ا با مل " 5"؛ "ل

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

ية العامة متÚ إىل ا ية  مجلعوتقدم أية تو  .حمص

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2011يناير 

 ستسـتعرضو

نة يف  للجا
ي ة لدورهتا احلا

اجلدول الزمين 
 .للتنفيذ

رشاكت  تاكر وا يني ال هم ا ليق  ب ن ملعتعم  ورامسيف
توáات  ية  نا بÀان ا ياسات العامة يف ا للا ل ل مسـ ل

يهنا وآ�رها يف األعامل  يا  نولو ية يف  بعالر جسـ تك ئي
يهنم من حتديد جماالت ية  متع  متكوا بغ ý 

ها تغال يا احملددة وا نولو لا ج سـتك  .ل

شاف نوتعزيز األشطة والعكوف ع سـتكىل ا
تعلقة  يا ا نولو بادرات نقل ا ملياسات و جسـ تك لم
ية الفكرية وdتفاع مبواطن املرونة يف  ن مللك
نقل  ية الفكرية ا�وية للهنوض  بصكوك ا ل مللك

ها يا و نولو ميا ج تعمتك  .ل

بادرات، وال بÀان  ملوزÁدة ا تخذها ا لسـã اليت  ت
سات  تعاون بني املؤ يع عىل ا تقدمة،  سا ل شج للتمل

ي تقدمة لعلما بÀان ا بحث يف ا سات ا ملة ومؤ ل ل س
ية نا بÀان ا موا ل  .ل

تدابري  ياسات وا شاف وحتديد ا لوا سـ لتك سـ
تخذها  ية الفكرية اليت ميكن أن  تعلقة  تا مللكمل
ها يا و نولو ميا�ول األعضاء �مع نقل ا ج تعمتك  .ل

رشوع أول لورقة  تمكل  ما ُسـ
ناء  رشوع وُعرض أ ثا مل

ية  نة ا نة  ثا نا�ورة ا للج ملعل م
ية الفكرية، يف ل مللكية وا تمن

 .2011نومفرب 

رشوع  متلت ورقة ا ملا شـ
)CDIP/8/7 ( عىل

تصاصات  اخلرباء امللكفني خا
إجراء دراسات عديدة كام ب

رشوعات  ملجاء يف ا
، من أجل معاجلة يةضيعاملوا

وبدء اتفاقات اخلدمة اخلاصة 
ا�راسات بأرسع وقت 

 يفالعضوية ممكن؛ ومعايري 
dعات اÆة يرشاوتلج

ية؛ وبرIمج منوذ5  قلمياإل
هذه dجÆعات  .لمؤقت 

 åرشوع معد ٍومثة ورقة  م
ية معاد  نتوي عىل مزيا حت

ها وجدول زمين حمدث  يعتوز
نة يف  للجمعروضة عىل ا
بت  ية كام  طلدورهتا احلا ل

. ا�ول األعضاء
)CDIP/9/--.( 

نفاذ إىل  لميكن ا
رشوع  ملورقة ا

رشوع  مباخلاصة 
ية الفكرية " مللكا
ياو نولو جنقل ا : لتك

شرتكة  تحدÁت ا ملا ل
 عىل "بوناء احللول
تايل  :لاملوقع ا

w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
c/8_cdip/en/

pdf.7_8_dip 
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تعاوية " 36 رشوعات ا نا ل مل
توحة والþذج القامئ ة عىل ملفا

ية الفكرية  "مللكا

رشوع   DA_36_1ملرمز ا

شفا  شطة  رشوع مبجموعة من األ تكبادر هذا ا ن مل مسـي
توح  تاكر ا d تجربة يف أطر بادل ا ملفإÁها من أجل  ب ل ت

تخدم واليت ( متحورة حول ا ملسـمبا فهيا األطر ا مل
تاكر من خالل اتفاقات  d تخدم يف بشارك فهيا ا سـ ملي

توحة مفتعاوية  بÀ) ن ية، ليف ا نا بÀان ا تقدمة وا مان ا ل ل مل
ية الفكرية  .مللكفضال عن مناذج ا

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
، 2011يناير 

تمكل  يُسـعىل أن 
 .2013نيف يويو 

ثل  تعاوية  رشوعات ا تجارب حول ا مبادل ا ن ل مل ل ت
ية  رشي وكذا مناذج ا مللكرشوع اýني ا ب لم

 .الفكرية

قام املؤلف بإعداد دراسة 
حتليلية فرزية 

)CDIP/8/INF/7 (
ها عىل هامش ا�ورة  ضوعر
ية  ية  نة ا نة  ثا منا ن للج لتل ملع م
ية الفكرية يف نومفرب  مللكوا

وسوف تصدر . 2011
ٌسخة مراجعة من ا�راسة  ٌ ن
يقات من ا�ول  تعلشمل  ت

 .األعضاء

نفاذ إىل  لميكن ا
الفرزية ا�راسة 

رشوع  ية  تح للما يل لل
رشوعات  ملاملعين 
توحة  تعاوية ا ملفا ن ل

لقامئة عىل والþذج ا
ية الفكرية عىل  مللكا

تايل  :لاملوقع ا
w.www://http
/edocs/int.ipo

mdocs/mdocs
c/8_cdip/en/
.7_inf_8_dip

pdf 

39 
 40و

ية الفكرية وجهرة " مللكا
" األدمغة

DA_39_40_01 

نثل إماكي ية من مت هارات العا تقال األفراد ذوي ا لة ا ملن
تقدمة  بÀان ا ية إىل ا نا بÀان ا ملا ل ل  أو ما يعرف –مل

ويصح هذا . للتمنيةخطريا  حتدÁ –هبجرة األدمغة 
ية،  تصادات األفر d بعض بة  يقبصفة خاصة  ق ل لنسـ

هارات يف  هجرة ذوي ا ملاليت توجد فهيا أعىل معدالت  ل
رشوع احل. العامل هم هذه الظاهرة ملويريم ا فايل إىل 

ياIت شامÚ عن  ناء قاعدة  بهام أفضل عن طريق  ب ف
شـتات العاملني أحصاب املعارف حول العامل 

تخدام املعلومات  تاحة سـ عن ا¾رتعني يف و�ئق ملا
رشوع أيضا الصÚ بني . الرباءات شف ا ملكام  يسـتك

ية الفكرية وجهرة العامل أحصاب املعارف  .مللكحامية ا

نذ قيد ا ميذ  لتنف
 .2012يناير 

ياسات  سامهة يف زÁدة وعي صانعي ا سـا لمل
ية الفكرية وجهرة  مللكلصالت اليت تربط بني ا

ها هم  سني  لاألدمغة و فهم  .حت

ية  نري حول ا مللكوضع جدول أعامل حبيث  مسـت
بة،  ية املصا تدفقات املعر هجرة وا حالفكرية وا ف لل

تجرى حول األتوفري ل سـساس لÀراسات اليت 
بلهذا   .ملسـتقاملوضوع يف ا

 

تاح تاح مغري   مغري 
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تصاد " 34 dية الفكرية و قا مللك
" غري الرمسي

DA_34_01 
 

تفرقة إىل  ملشري ا�الئل ا تصاد وجود ت d تاكر يف dق ب
ثري من املعلومات يال  ولكن. غري الرمسي لكتوفر ا

تصاد  d ية تو� األصول غري امللموسة يف قحول  كيف
ية  غري تخدا³ا يف احلصول علهيا وكيفالرمسي و سـا

تفادة مهنا بادالت لال سـا رشوع عىل توفري . لت ملويعمل ا
تاكر يف القطاعات ذات الصÚ والرابط  بهم أفضل لال ف

تصاد غري الرمسي dية الفكرية و قبني ا  .مللك

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2012يناير 

ياسات  سامهة يف زÁدة وعي صانعي ا سـا لمل
لكية الفكرية مللصالت اليت تربط بني ا

تصاد غري الرمسي  dهاقو هم  سني  لو فهم  .حت

تاح تاح مغري   مغري 

16 
 20و

" الرباءات وامل' العام"
DA_16_20_02 

شف  رشوع و تكيفحص هذا ا ية دور ) 1(يسـمل مهأ
رس،  ّامل' العام الغين وا وقع ممارسات بعض ) 2(ملي

رشاكت يف جمال الرباءات عىل امل' العام  .لا

يذ  نفيد ا منذ لتق
 .2012يناير 

رشاكت يف جمال  هم أثر ممارسات بعض ا لسني  فحت
ية دور امل' العام  مهالرباءات عىل امل' العام وأ

رس òالغين وا  .ملي

تاح تاح مغري   مغري 

 10 و1
 11و
 13و
 19و
 25و
 32و

تعاون " لرشوع تعزيز ا م
ية  ية الفكرية وا لتمنحول ا مللك

 ãنوب من ف جلبني بÀان ا
ية و I انÀان أقل منوامبÀب "

DA_1_10_11_13_
19_25_32_01 

يه áود  تو رشوع إىل إعداد وسائل  جيريم هذا ا ل مل
 Úان حنو خمتلف األطراف الفاعÀتعاون بني ب لتعزيز ا

ية الفكرية نوب يف جمال ا مللكا  .جل

نذ  يذ  ميد ا نف لتق
 .2012يناير 

ية  نا بÀان ا مزÁدة قدرة ا ل بÀان ول منوا قل األلا
شارك  ية لتعىل ا ها وخرباهتا يف جمال ا مللكيف معار ف
ية  .لتمنالفكرية وا

تاح تاح مغري   مغري 

 

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 


