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SCP/18/5 تارخي -إلنلكزيية: األصل  2012 أبريل 25: لا
   

   قانون الرباءاتاملعنية بالدائمة اللجنة 
  الثامنة عشرةالدورة 

   2012مايو  25 إىل 21جنيف، من 
املشاريع واألنشطة املتعلقة بالرباءات والصحة التي يضطلع بها كل من املنظمة العاملية للملكية 

  لعاملية ومنظمة التجارة العامليةمة الصحة االفكرية ومنظ
  األمانة من إعدادثويقة 

نة ا'امئة  .1 ست ا للجا ية بقانون الرباءاتلمت رشة املعقودة من ملعنا سابعة  ع يف دورهتا ا سمرب 10 إىل 5ل شطة اليت جنيف يف 2011ي د شاريع واأل بو إعداد ويقة رسد ا ن، من أمانة الو مل ث نظمةتي نظمة مليضطلع هبا لك من ا ية الفكرية و ية  م العا للملك مل
ية تجارة العا نظمة ا ية و ملالصحة العا ل هاممل تا شاريع واألشطة أو  جئ يف جمال الرباءات، وتصف وضع هذه ا ن ن نظامت ق وتعدد وWئ،مل مل ا

ثالث  تعلقةلا ثوتضمن هذه الويقة املعلومات املطلوبة). SCP/17/12ث من الويقة "5")ج(25انظر الفقرة  (ملا  . ت

تألف من أربعة أجزاءي .2 يتضمن مرفق هذه الويقة األول جدوال  شطة اليت تضطلع هبا -: ًث شاريع واأل ن اجلزء األول ـ ا مل بو( ثاين)يالو شطة اليت تضطلع هبا  ـ ل؛ واجلزء ا شاريع واأل نا ثالث ـ مل ية؛ واجلزء ا لنظمة الصحة العا مل شطة اليت م شاريع واأل نا مل تجارة العاتضطلع هبا  ملنظمة ا ل ثالثيةم نظامت ا شرتكة بني ا ل؛ واجلزء الرابع ـ األشطة ا مل مل ثالث .ن ل وتغطي األجزاء من األول إىل ا
ب ها الو رشوعات اليت  ياألشطة وا مل توايلوتنظمن ية عىل ا تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ل و مل ل ممل شطة .م ن وتصف هذه األجزاء األ

ثالث  نظامت ا ها واحدة من هذه ا لاليت  مل ثل تنظم مموشارك فهيا  ثلني(ي تني ) ممأو  نظمة واحدة أخرى عىل األقل من ا ملنظمعن  م
تني شار كاألخريني ا رسدبأما اجلزء الرا. مل تان أو فيع  ها  شرتكة اليت  شاريع ا نظم األشطة وا مل مل من نظامت انظمت لا متعةثالثمل تضمن . جم  يو ثالث نظامت ا رشهتا ا ثاين قامئة �لوWئق اليت  لاملرفق ا مل ن  . ل
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