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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب 16: لا  2010سب 

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  سلسلة االجتماعات الثامنة واألربعون
مترب 29 إىل 20جنيف، من   2010سب 

  2015-2010خطة الويبو االسرتاتيجية لألجل املتوسط 

 ثويقة من إعداد األمانة

ي .1 بو الاسرتا رشوع خطة الو يجتأىت  ي م متدته ادلول األعضاء عام تي شأن 2006عة من اقرتاح ا ية جديدة "ب  لآ
تابعهتا ية و شاركة ادلول األعضاء يف إعداد ويقة الربانمج واملزيا متعزيز  ن ث م توى ". ل يا عايل ا سـوتطرح إطارا اسرتا مليج ت

ية للفرتة  ند إعداد ويقيت الربانمج واملزيا نسرتشد به  ث ع  .2015-2014 والفرتة 2013-2012سي

توسط كام تقف و .2 يط اخلاريج عىل األجل ا تحدايت يف ا ية املرفقة هبذه الويقة عىل ا ملتقف اخلطة الاسرتا حمل ل ث تيج
نظمة  سعى ا تعرض اخلطة ما  بو و ية الفكرية ومعل الو تحدايت من حتدايت وفرص أمام ا نجم عن تكل ا ملعىل ما  ت سـ ي ل تي مللك

يجي يف غضو يد الاسرتا تاجئ عىل ا يقه من  تإىل  لصع ن بلوغ تكل حتق متدها  يات العامة اليت  تة أعوام والاسرتا لن  يج سـتعسـ ت
تاجئ  .لنا

تفاعةل بني األمانة وادلول األعضاء .3 ثفة وا شاورات ا سار من ا ملوقد أعدت اخلطة يف  مل بريا . ملكم تعجفاءت الويقة  ث
سار ناء ذكل ا نة أ ملياكد يكون اكمال عن اآلراء واألولوايت ا ث  .ملعل

بو مجعيات ادلول األعضاإن  .4 مدعوة إىل يء يف الو
يق علهياثاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة   .لتعلوا

 

توسط تيل ذكل [ ية لألجل ا بو الاسرتا ملخطة الو يج تي
2010-2015[ 
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بو  يرساةل الو

تصادية  ية الا تاكر واإلبداع ألغراض ا قالهنوض ابال من  لتب
ية ثقا ية وا فوالاجامت ل ت ع بدلان، بفضل نظام دويل  يع ا ميف  ل ية الفكريةمج شأن ا مللكوازن وفعال  ب ّ 
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توسط  ية لألجل ا ملخطة اسرتا   2015-2010تيج

سطس  20(  )2010غأ

توايت  حملقامئة ا

 4  مقدمة املدير العام :أوال

يجي اجلديد   9  تاإلطار الاسرتا

يا ية :ناث  عاألهداف املوضو

يجي األول  هدف الاسرتا تا توازن لوضع القواعد واملعايري ل متطور  ّ 
شأن اا ملدلوية  ب  11 لكية الفكريةل

ثاين  يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  مل
 17 الفكرية من الطراز األول

ثالث  يجي ا هدف الاسرتا لا ت يل الاتفاع اب ل مل  ن يةتسه يل ا لتمنية الفكرية يف  ب  24 سلك

يجي الرابع  هدف الاسرتا تا ية  ل ية العا ية ا للميق ا ملن ت تحسـ لن لب  30 تطويرهالكية الفكرية وت

يجي اخلامس  هدف الاسرتا تا  املصدر العاملي ملراجع املعلومات ل
ية الفكرية تعلقة اب مللكوادلراسات ا  34 مل

سادس  يجي ا هدف الاسرتا لا ت تعاون ادلويل عىل إ ل ية الفكريةلا  38 للملكذاكء الاحرتام 

سابع  يجي ا هدف الاسرتا لا ت يا ل ية الفكرية وقضااي ا لسـ ا يةسات العامة العمللك  42 ملا

ثا ية :لاث  لمتكيناألهداف ا

ثامن  يجي ا هدف الاسرتا لا ت بو وادلول األعضاء ل تجاوب بني الو ية تواصل  يآ  مل
يع أحصاب املصاحل  46 مجو

تاسع  يجي ا هدف الاسرتا لا ت متكني ل لية دمع إداري ومايل فعاةل   بن
ها يذ برا بو من  جمالو تنف  50 ي

 املرفقان :رابعا

تطالع مايل لاملرفق األو   54 2015-2010 للفرتة سـا

ثاين  تاجئ لاملرفق ا بو القامئة عىل ا نإطار إدارة الو  58 لي

 



تو ية لألجل ا ملخطة اسرتا سطس( :2015-2010 سطتيج  )2010 غأ

 

4  

 1مقدمة املدير العام :أوال

ية  توهجـات الاسـرتا ية وتقدم عـىل رمس ا يو شغاالهتا ا يال عن ا تعد  نظمة يك  توسط فرصة  ية لألجل ا يجيح اخلطة الاسرتا ل ل ن قل للم مل تيج مت ب تت ت
ست ّلألعوام ا بةلل ياق الذليـن فـهيام . ملق ا توقع أن تؤثر يف الظـرف وا تغريات اليت من ا بري عىل ا توهجات بقدر  نحى تكل ا متد  سـو مل ل ك لـل م سـيع

نظمة ية الفكرية وتعمل ا ملتحرك ا يقـة ومعقـدة. مللكت بـدو أهنـا رسيعـة و ثرية و تغريات  ّوتكل ا مع ي ك سة مهنـا بـصورة . ل مخـوأود أن أركـز عـىل  ّ
ها، يف ا عخاصة ملا  ية الفكريةل  .مللكتقادي، من وقع خاص عىل عامل ا

 ّتغريملاواقع ال

تغريات اليت تعرف مبصطلح  ّأوها مجموعة من ا ل ل تصاد املعرفة"ّ تـاج"قا مية حصة املعرفة يف اإل ن، ويقصد هبا أساسا تزايد  تقـديرات . ق شري ا لو تـ
بة يا سامهت  نولو ثرية الاعامتد عىل املعرفة وا ناعات  سـإىل أن ا ك بنلص ج ميـة قاربـت 30 لتك تـصاد العـامل  بق يف املائة مـن انجت ا ل تريـون 15,7ق

تحداث معارف جديـدة. 2007دوالر أمرييك يف عام  تامثر يف ا ثافة الا ية حصة املعرفة إىل زايدة مطردة يف  سـوأدى ارتفاع أ ك سمه وعـىل . ّ
مثر حوايل  يد العاملي، ا ستا تطوير يف ع1,1لصع بحث وا ل تريون دوالر أمرييك يف ا ل تـرص عـىل 2007ام ل نـذ عقـد 525ق، بعد ما ا يـار  م  مل

تحداث املعارف اجلديدة بدورها إىل حفز الطلـب عـىل احلقـوق يف . 1996من الزمن أي يف عام  تامثر يف ا ثافة يف الا سـوأدت هذه ا س لك
يون طلب براءة و1,85، أودع عرب العامل 2007ويف عام . املعرفة يون طلب عالمة جتارية و3.3مل   طلب للرسـوم والـامنذج 621 000مل 

ية نا عا  .لص

بـري  تـأخر ا يـل عـىل ذكل تـرامك ا يعاب هـذه الـزايدة يف الطلـب فقـد بلغـت ذروهتـا، وخـري د ية الفكرية عىل ا لكأما قدرة ماكتب ا ت لمللك ل س
بات الرباءات اليت مل تعاجل بعد بت يف تـكل الـزايد. طلواملفرط يف  ة يف الطلـب، بـل تـسـبوال يشء يدل عىل أي تراجع يف العوامل الـيت 

يواصل ارتفاعه تحداث املعرفة  تامثر يف ا سـتدل لك املؤرشات عىل أن الا سـ ية . س بو العا ية أنظمة الو توهجات أ ملوتربز هذه ا ي مه ل  معاهدة –ُ
شأن الرباءات  تعاون  با ية ) نظام الرباءات(ل نا تجارية ونظام الهاي للرسوم والامنذج ا عونظام مدريد للعالمات ا لص تفـق ل بصفهتا آ–ل ميـات 

يعاب الطلب املزتايد  ية ال تعزيز الكفاءات العا ستعلهيا  مل ثاين (ل يجي ا هدف الاسرتا لا ت يـة الفكريـة مـن (ل يـة يف جمـال ا مللكتقدمي خـدمات عا مل
 )).الطراز األول

ية تغريات جغرا ية من ا ثا ٌواجملموعة ا ف ل ن نولويج. ل تاج ا لتكإذ يالحظ تغري يف موطن اإل ن تطور تؤكـده . ّ ّوهذا ا ّ وهـو . العديـد مـن املـؤرشاتل
هوريـة كـوراي وراء 1994ففي عام . جيل يف عامل الرباءات ياابن و مج، اكنت الصني وا بـات الـرباءات ادلويـة 7,6ل ل يف املائـة مـن إجـاميل  طل

شأن الرباءات تعاون  ناء عىل معاهدة ا باملودعة  ل هاهما إىل 2009ويف عام . ب واملـصادر . طلبـاتل يف املائـة مـن مجمـوع تـكل ا29,2س، ارتفع إ
هوريـة كـوراي والـصني يـا و يـاابن وأملا ية وا تحدة األمر بات الرباءات ادلوية اآلن يه ابلرتيب الوالايت ا سة األوىل  مجا يك نت ل مل ل لطل وماكتـب . مخل

يـة وا تحدة األمر تلمة يه اآلن ابلرتيب ماكتب براءات الوالايت ا بات ا يث عدد ا سة األوىل من  يكالرباءات ا ت ملح سـ لطل ليـاابن والـصني ملمخل
تب األورويب للرباءات هورية كوراي وا ملكو  .مج

يات تدا يعة احلال العديد من ا يا هل  نولو يا العلوم وا تغري يف جغرا عوهذا ا ل ب بطل ج تك نـوع . لف بـو الـزايدة يف ا تويـذكر مهنـا مـن وهجـة نظـر الو لي
ي تحديد مدى ا ند إلهيا ماكتب الرباءات كأساس  يا اليت  نولو تاللغوي  ت ج سـتك لس ت رشوط امحلايـة مبوجـب بـراءة ويه الـيت لل لـفاء الاخـرتاع 

هـا يف  تعـرف عـىل احلقـوق الـيت قـد تعـرتض طر هـا أو ا تـاح  تـرصف ا بحث يف حتديد حزي ا سات ا رشاكت ومؤ يقند إلهيا أيضا ا ل ّت ل مل ل ل س ل تس
ها لرشوعاهتا وأعام تعـاون. م تفـات إىل حاجـة ماكتـب الـرباءات إىل ا نـوع اللغـوي إىل الا لويدفع هذا ا ل يـا ألن لت نولو بحـث يف ا ج عـىل ا لتك ل

تلفة  ية لك اللغات ا تب الواحد غري قادر عىل  خملا تغط ثاين (ملك يجي ا هدف الاسرتا لا ت يـة الفكريـة مـن (ل يـة يف جمـال ا مللكتقدمي خـدمات عا مل
                                                           

يه مع ادلول األعضاء 1 تفاوض  نص ا ندرج مضن ا نظور املدير العام، وبصفهتا هذه، ال  ية تطرح  علمقدمة املدير العام للخطة الاسرتا مل ل ت ميج  .ت
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يجي الرابع ) الطراز األول هدف الاسرتا توا ية الفكرية وتطويرها(ل ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت تحسـ لن لب دفع أيضا إىل الاهامتم ابلكفاءات وي)). ت
بو ال سـامي العاملني يف نظام الرباءات ونظام مدريد ونظام الهـاي  تاسـع (يواملؤهالت املطلوبة يف موظفي الو يجي ا هـدف الاسـرتا لا ت بنيـة (ل

ها يذ برا بو من  متكني الو جمدمع إداري ومايل فعاةل  تنف ي بغي أن تكون تكل الكفـاءات واملـؤهالت املطل)). ل هـارات اللغويـة ينو للموبـة مطابقـة 
تمل هبا سب اللغات اليت  بات  سـالالزمة ملعاجلة ا ح ُلطل  .ت

نولـويج تاج العلمي وا تغريات يه تدويل اإل ثة من ا ثا لتكواجملموعة ا ن ل ل تطـور تؤكـده أيـضا العديـد مـن املـؤرشات. ل بة إىل . لوهـذا ا لنـسـواب
بة املقالت اليت اشرتك يف إصد ية، بلغت  سـاملقاالت ا تلفـة نلعلم يات  خمارها مؤلفون مـن  بة تقابـل ثالثـة 21,9جنـسـ نـسـ يف املائـة، ويه 

يه يف عام  يا، اكنت . 1985علأضعاف ما اكنت  نولو جويف عامل ا تعـاون 15لتك نـاء عـىل معاهـدة ا بـات ادلويـة املودعـة  ل يف املائة من ا ب ل لطل
تـصادي  يـدان الا يـة يف ا تعـاون وا نظمـة ا قشأن الرباءات مـن بـدلان  ملم من ل مقيـاس للعوملـة (ّختـص اخرتاعـات متـت خـارج بـدل اإليـداع لتب

تطوير بحث وا شطة ا تدويل يف أ لوا ل ن  ).ل

يات أيضا توجه هل عدة تدا عوهذا ا ية . ل ية ا بىن ا يث ا بدلان من  يهنا قدرات ا نويذكر من  ت ل لتقل لتح ح يجي الرابـع (ب هدف الاسـرتا تا تنـسـيق (ل
ية الفكرية وتطويره ية  ية العا ية ا للملكا ملن لتحت رشية )) الب ثالث (لبوالكفاءات ا يجي ا هدف الاسرتا لا ت يـة الفكريـة يف (ل مللكيل الاتفـاع اب ن تـسه

ية لتمنيل ا ميـي اذلي قـد ترغـب )) سب يط ا يجي وا تـاج املعـريف، ابإلضـافة إىل املـهنج الاسـرتا تعـاون املزتايـد يف اإل لتنظشاركة يف ا حملـ ت ن ل للمـ
مثرين يف ا تقطاب ا بدلان يف اعامتدهام ال لا سـ تطوير ملستل ثالث (لبحث وا يجي ا هدف الاسرتا لا ت يل (ل ية الفكرية يف  بيل الاتفاع اب سـمللك ن تسه

ية  )).لتمنا

يـا املعلومـات والاتـصاالت يف  نولو يـا و نولو سلع ورأس املال، وتـدويل العلـوم وا همت العوملة، أي تزايد حركة األشخاص وا جوأ تك ج تك لس ل
تاكر همت بصورة عامـة يف . بتغذية مناذج الا يـري، وهـو سوقد أ لتغحفـز توجـه آخـر مـن ا تـوح"ّ تاكر ا ملفالا رشاكت عـىل "بـ بـال ا لـ، أو إ ق

بحـث  بـاطن أو عقـود ا تعاقد مـن ا يص أو ا ثل الرت يدية  تاكر سواء من خالل الوسائل ا ياجاهتا إىل الا ية ا بحث خارهجا  لا ل ل تقل ب ت ب خل م ل حتل ل
ثل الاعامت شرتكة، أو من خالل وسائل أحدث  رشوعات ا تطوير أو ا موا مل مل تعـاون ل شالكت عـىل اإلنرتنـت أو ا لد عىل مقديم احللـول  للمـ ّ

بة إىل القــدرة عــىل . مفتـوح املــصدر يات اب تاكر، هل تـدا تغــري أمنــاط الا تـوح، أو مــا ميكــن أن يوصــف معومـا  تاكر ا سـوهــذا الا ع بــ ب لنــبــ ّ ملف
تاكر اجلديدة  تفادة من مناذج الا بالا ثالث (سـ يجي ا هدف الاسرتا لا ت مليل الاتفاع اب(ل ن يةتسه يل ا لتمنية الفكرية يف  ب هم )) سلك فواحلاجة إىل 

ية الفكرية  يجي اخلامس (مللكأمعق لوقعه عىل ا هدف الاسرتا تا ية الفكرية(ل تعلقة اب مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا  )).مل

يـة واإلنرتنـت يا الر نولو تعلقة بوقع ا تغريات يه تكل ا سة من ا مقواجملموعة اخلا مل ل جم هالتك هـا واســهتال يـة وتوز ثقا نفات ا تـاج ا ك عـىل إ يع ف ل ملـص . ن
سة حق املؤلف تحدي اجلوهري اذلي تواهجه مؤ يق ويدل عىل ا سوالوقع  ل سة واحض. مع سوق : سوهدف تكل املؤ يات قامئة عىل ا لتوفري آ ل

رشفة واحلـ ية  ية ما بدعني من ضامن و ية من أجل متكني ا ثقا مية من الصفقات ا تخراج  متضمن ا ل ضع مل ل فسـ رص يف الوقـت ذاتـه عـىل تـوافر ق
نة رس تلكفة  ية عىل أوسع نطاق ممكن وبأ ممكاملواد اإلبدا ي يـق تـكل . ع بعـة  يةل ا نظـام وإمنـا يف الو سؤال يف الغايـة مـن ا يس ا تحقو للـ تّ ســ ل مللـ

يط الرمقي سن وجـه مـن خـالل . حملالغاية وسط اقرتاح ا هـدف عـىل أ يـق ذكل ا ثرية عرب العـامل  حـوجترب حماوالت  لك لتحق ية َّ رش يعحلـول  تـ
يس الوقـت . ومناذج جديدة لألعامل سائر أشاكل املواد األخرى يف جهرهتا حنو اإلنرتنـت،  باء واآلداب واألفالم  بار واأل تحق األ لـوإذ  بخ ن تل

توسط ية لألجل ا بو الاسرتا شمهل خطة الو بول بأطول من الوقت اذلي  تاكر احلل ا تاح ال ملا يج ي ت ب تمل  .ملق

رشينوتطــال أزمــة حــق املؤلــف أسا ثقافــة يف القــرن احلــادي وا سأةل متويــل ا لعــســا  ل بة إىل عــدة أهــداف . مــ ية اب سأةل أسا سـويه  ســـ لنــمــ
ية  يـة الفكريـة(األول (تيجاسرتا شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بـم ثالـث ) ل يـة الفكريـة يف (لوا مللكيل الاتفـاع اب ن تـسه
ية لتمنيل ا يـة الفكريـةاملصدر العاملي مل(واخلامس ) سب تعلقـة اب مللكراجـع املعلومـات وادلراسـات ا سادس ) مل تعـاون ادلويل عـىل إذاكء (لـوا لا

ية الفكرية  )).للملكالاحرتام 



تو ية لألجل ا ملخطة اسرتا سطس( :2015-2010 سطتيج  )2010 غأ

 

6  

ية الفكرية نح حقوق ا رشوط  تعلق  نظمة يف القرن املايض  سائل اليت شغلت ا مللكواكنت العديد من ا م ب ت مل سائل هممـة، . مل مـويه ال تـزال 
هـاويضاف إلهيا جمال آخر م يـة الفكريـة بعـد  يا عىل الاتفاع حبقـوق ا شديد حا يري وهو ا نحن ا ممللك ن ل ت لتغ وهـذا اجملـال األخـري هـو حمـطّ . ل

يـة  نظـام املـايل وا تـداخل بـني ا ية حلـق املؤلـف وا ئة واإلدارة امجلا سة والصحة وا نا يا وقانون ا نولو مللكالاهامتم يف جماالت نقل ا ي ج لتك ل ع ف لبمل ل
تـأمني وغريهـاتقدير األصول غري(الفكرية  ندات الـضامن وا ل امللموسة و يـة) سـ يـة الفكريـة يف ا لتمنودور ا تفكـري . مللك يـري يف ا لويف هـذا ا لتغ

سوق ية قامئة عىل ا ية الفكرية آ ليد لالعرتاف بأن ا ل مللكسـ يـة الفكريـة يه جـزء مـن . جت ندات ا نح  تعلقـة  مللكوذلكل، فإن اجلوانب ا ســ مبـ مل
هااللك، وجزؤه اآلخر هو القدرة عىل  ية الفكرية بعد  نحالاتفاع حبقوق ا ممللك  .ن

نظمـة  ية  بة إىل العديد من األهـداف الاسـرتا يات اب ية الفكرية هل تدا شديد اجلديد عىل الاتفاع اب للموهذا ا يج سـ ع ن تت لن مللك تطـور (األول (ل
ية الفكرية شأن ا مللكتوازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  بم ثالث ) ل ملليل الاتفاع اب(لوا ن يةتسه يل ا لتمنية الفكرية يف  ب تنـسـيق (والرابـع ) سك

يــة الفكريــة وتطويرهــا يــة  يــة العا يــة ا للملكا ملن لتحت يــة الفكريــة(واخلــامس ) لب تعلقــة اب مللكاملــصدر العــاملي ملراجــع املعلومــات وادلراســات ا ) مل
سادس  ية الفكرية(لوا تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا سابع ) ل ية الفكرية(لوا يةمللكا ياسات العامة العا مل وقضااي ا  )).لسـ

يف من وطأة الفقـر ية وا هوة الر يري جيب ذكره يف هذا الصدد هو الفجوة املعرية وا تخفوآخر جمال من ا ل لف مق يـة . لتغ ئوتطلـع األهـداف اإلمنا ت
ية لك هذه اجملاالت ية إىل تغريات إجيا بلأل شأن ا. لف نظمة  بني رصاحة يف جدول أعامل ا لتوكام هو  ب مل ّ تد إىل م ية  ميية، فإن الرتكزي عىل ا من لتمن

ثالث  يجي ا هدف الاسرتا ترص عىل ا ية وال  ية املوضو ليع األهداف الاسرتا ت ع يج لمج يق يـة(ت يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب ن لته ب سـمللك ). تس
بدلان ا ية وا نا بدلان ا شاركة ا سني  نظمة من أجل  تقدم يف لك جماالت معل ا بغي إحراز ا لو ل ل م حت مل مل تقةل إىل نظـام ين بدلان ا نـألقل منـوا وا مللـ

تاكر واإلبداع متدة من الا تصادية ا ية والا ية الفكرية ادلويل ويف الفوائد الاجامت تصاد احلر يف نظام ا بالا ملسـع ق مللك يعود ذكل بـدوره . ق ســو
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا ية يف  هامات إجيا لفبإ حتق ئس  .ب

تداد الرتكزي عىل ا لتمنوابإلضافة إىل ا ية هل م تعلقة اب نظمة ا ية، فإن الطلب عىل خدمات ا ية املوضو يع األهداف الاسرتا منية إىل  مل مل ع يج لتمج ت
ثامن  يني ا يني ا هدفني الاسرتا لوقع همم عىل ا نيج لمتكيل يع أحصـاب املـصاحل(ت بو وادلول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي تاسـع ) مل لوا

متكني ال( لية دمع إداري ومايل فعاةل  هابن يذ برا بو من  جمو تنف بـو ). ي منـو يف أنظمـة الو بـدو مـن الـواحض أن فـرص ا يوعـىل وجـه اخلـصوص،  لي

تأىت مهنا  ية الفكرية، اليت  ية  يالعا نظمة، تظل حمدودة93للملكمل منو يف تكل األنظمة . مل يف املائة من إيرادات ا بدو أن معدل ا لوبال شك،  ي
منو يف الطلب عىل خدم ثري من معدل ا لأدىن  يةبك تعلقة اب نظمة ا منات ا مل نـا . لتمل نجاح اذلي حتققه اتفاقا توسط، وناء عىل ا توعىل األجل ا ل ب مل

يـة،  ميـه يف العـام املـايض يف مـضامر جـدول أعـامل ا يـة اذلي مت  شد املوارد ألغـراض ا تامئية ومؤمتر  شان األموال الا ية  مناحلا من ح ن ب تل ت لت نظل س
تعانة مبصادر من نظر زايدة يف الا سـتعني ا ل منـو يف اإليـراداتسي تجـاوز ا منو اجلديد يف الطلـب اذلي  متويل ا ية  ّ خارج املزيا ل ل يل يس يف . ن لـو

تعاضة  بـو العامـة بأي شلك من األشاكلسـذكل ا بو العادية يف متويل تكل األشطة، بل إنه يعزز قدرة الو ية الو ي عن ادلور احملوري ملزيا ن ي ن
ياجات ادلول األعضاء تجابة ال تعىل الا  .حسـ

نـارص والوصف تـرص عـىل ا شامل، بـل  يس ابلاكمـل ا نظمة  ية الفكرية ويف ا ية املؤثرة يف ا يري الر بعض عوامل ا تايل  لع ا لـ مل سـ تغ ل يقل لـ مللك ي ئل
نظمة أن ختدمه بل العامل اذلي عىل ا بدو أهنا ترمس  ية اليت  ملالر ي مسـتقسـ  .يئ

توسط ية لألجل ا ملسار اخلطة الاسرتا يج  تم

ية امل نيف ويقة الربانمج واملزيا سعة2009-2008ّعدةل للفرتة ث ية ا بـو الاسـرتا متدت ادلول األعـضاء أهـداف الو تـ، ا يج لي ت وهـذه األهـداف . ع
ية بلورة اخلطة الاسرتا متد  يجي ا ية يه نقطة الانطالق واإلطار الاسرتا يجالاسرتا ل ت تيج  .ملعت
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شرتاك بني األم سعى  سد  ثف إمنا  شاوري  سار  موهذه اخلطة اليت أمكن إعدادها يف  م جت ت ّوال بد لـدلول األعـضاء . انة وادلول األعضاءمكم
شرتك والزتام موحد عىل  ند يف ذكل عىل تفامه  ناحج، وأن  يذ ا ها ا ية يك تضمن  شرتك معا يف هذه اخلطة الاسرتا ّواألمانة أن  م ل يج تت نف تسل لت ت

 .ما حناول إجنازه معا

نوا تـد عـىل فـرتة سـت  توسط  نا األجل ا ســوألغراض اخلطة املقرتحة،  مي مل يغطـي ثـالث فـرتات للـربانمج 2015 إىل 2010ت مـن ّجعل ل 
تان، مبا يف ذكل العام احلايل ية لك واحدة مهنا  سنواملزيا يـة . ن متـدة يف إعـداد ويقـيت الـربانمج واملزيا ية ا سرتشد ابخلطـة الاسـرتا نو ث يج ملعن ت س

توهجـات الا2015-2014 و2013-2012للفرتتني  هـا بوضـوح وفـق ا بدايـة تو نذ ا ل، حىت نضمن  جهيل تفـق علهيـا ادلول م ية الـيت  تسـرتا تيج
هـا اقرتحـت أصـال يف عـام . األعضاء ية بذكل الغاية اليت من أ تليب اخلطة الاسرتا ُو جل يج يـة جديـدة" بـصفهتا 2006تسـ لتعزيـز إرشاك " لآ

تابعهتا ية و ية إعداد ويقة الربانمج واملزيا مادلول األعضاء يف  ن ث  . معل

نا  ية أيضا ر تكون اخلطة الاسرتا كو يج تاجئ تسـ بو لإلدارة القامئة عىل ا نهمام يف تطوير إطار الو رشح اخنـراط (لي يـاين  ثاين رمس  يـيف املرفق ا ب ل
يـة سار إعـداد ويقـة الـربانمج واملزيا تـاجئ وعالقهتـا  يط وا بـو العـام  نهذه اخلطـة مضـن إطـار الو ث مبـ ن تخطـ لي تـاجئ يف لك هـدف ). لل لنوتـضع ا

يث تك يه  تفقا  يا  يجي إطارا مر حباسرتا عل جع يـة مت نا ابملقارنـة مـع األهـداف املر نظر يف أدا ند ا سؤوةل أمام ادلول األعضاء  حلون األمانة  ئ ل ع م
تفق علهيا ية. ملا تقدم احملرز حنو تكل األهداف املر ياس ا يةل  توى الريع و نا مؤرشات ابحملصالت عىل ا حلوأ ل سـ لقسـ ف ًضف مل َّ. 

نرص أسايس يف برانمج ال توسط  ية لألجل ا عواخلطة الاسرتا مل سامهة جوهريـة يف تيج هـا بـذكل  تكون  يجي و تقـومي الاسـرتا بـو  مـو ســ ت لل لي
ثةل يف  ية ا مية األسا متا ملسـ تاجئلق ساءةل عىل ا نا يات املرسومة يف ظل لك هدف مـن أهـداف هـذه . لمل تيجوابإلضافة إىل ذكل، تقوم الاسرتا

يجي تقومي الاسرتا ية األربع اليت حتدد أهداف برانمج ا تاخلطة عىل القمي األسا ل  : ويهّسـ

توجه حنو تقدمي اخلدمات - نا راضني عىل :لا تا لدلول األعضاء وسائر أحصاب املصاحل يف العامل ويكون زاب تجا ئن نزيد من ا ب سـ
نا؛  تخدما

مية لقاء املال؛ :والعمل يدا واحدة - ته وتوفري ا تجاوب وفعال قادر عىل أداء  تاكمل و هاز  لقنعمل  همم م م  كج
تاجئ - ساءةل عىل ا نوا تاجئ؛نأخذ  :لمل نا ضامن األداء وحنقق ا لنعىل عا  تق
ية واإلدارية - ية والاجامت ية ا سؤو عوا ل ئة:لبيئمل نا وا نا وو ية ونراعي مو نا بطريقة أخال ي نؤدي  لبق سط ي  .ظفمعل

شا تـصادي العـاملي  يـه الاتعـاش الا ية األوىل ألهنـا أعـدت يف وقـت ال يـزال  تعىص إعداد هذه اخلطة الاسـرتا ًّوقد ا هـ ن يج قسـ ف ّ ن ومـع أ. ت
يـة الفكريـة، يف األمـد  شأن ا يـة  بـو العا متر يف زايدة الطلـب عـىل أنظمـة الو تـاج املعرفـة  تامثر يف إ يد بأن الا مللكاملؤرشات  س بـتف مل ي سيـسـن

يس هبـذا الوضـوح توسـط  سليب يف األمـد ا تـصادي ا تحـول الا يد، فإن وقع ا لـا ملق لـ ل تطالع مـايل . لبع هـذه الويقـة ا ســويف املرفـق األول  ث ل
يةإلسقاطات تغطي سدا سـ فرتة هذه اخلطة ا ثالث الـيت تغطهيـا هـذه . ل يـة ا نا نرتقب عـىل مـدى الفـرتات املا تضح من ذكل العرض أ لـو ل ن ي

بلـغ  بو، مبـا يقـدر  توايت إيرادات الو مترة يف  يفة  هد عودة إىل زايدة  مباخلطة، أن  ي ّسـ م مسـ طف رسي 620نش يـون فرنـك سو يـ  يف احلـاةل (مل
يا يون فرنك سورسي 695و) نادل ي  يايف(مل  .2015-2014حبلول الفرتة ) لعل احلاةل ا

يجي شـامل اثبـت وواقعـي للفـرتة  ية رمس إطار اسـرتا شود من اخلطة امخلا تومع أن ا سـ يـل األيـدي2015-2010ملن ست غايهتـا  ب،  تكيـ . فل
با نا يا  ها صوان لوجاههتا ودورها مرجعا اسرتا سـولدلول األعضاء أن تقرر مراجعة اخلطة يف  ميج تتصف ز تكل املراجعة اليت ميكن ورمبا ترك. من

يـريات يف الظـرف اخلـاريج اذلي يـؤثر يف حتديـد 2012إجراؤها عـام  يـمي ا با، عـىل  نا تغ أو يف الوقـت اذلي تـراه ادلول األعـضاء  لســ تق م
يات املرسومة عىل وجاههتا ية والاسرتا نظمة مبا يضمن بقاء احملصالت الاسرتا يجأولوايت ا يج تمل  األمانـة ولدلول األعـضاء أن تطلـب مـن. ت

يذ تكل احملصالت تقدم احملرز حنو  ية عن ا تنفتقارير مر ل  .حل
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يط  تطـورات يف ا توهجـات وا نـام الفـرص الـيت تطرهحـا ا تحـدايت وا نظمـة عـىل رفـع ا ها عـىل قـدرنا  بو و متد دور الو حملـو ل ل ت ل مك ت غي مـسـتقبل يع

تعزيـز احلـوا. اخلاريج ساحنة  يـة كـربى عـىل هـذه الفرصـة ا لوذلكل، فإنين أعلـق أ لـ مه توى ّ يجي مـع ادلول األعـضاء عـىل ا سـر الاسـرتا ملـت
نا  يـق أهـدا سعي إىل  شرتكة يف ا يـة ا يات واألهـداف املر يجي حول العمل اذلي أجنزانه معا من أجل تطـوير الاسـرتا فالاسرتا حتق لـ ملـ حل جت ًت

ية  .تيجالاسرتا
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يجي اجلديد  تاإلطار الاسرتا

 

 

 

 

 

 

 

 

يجي ا متدت ادلول األعضاء اإلطار الاسرتا تا ية املعدةل لعام ع ّجلديد يف ويقة الربانمج واملزيا ن يـري يف ويقـة .  2009ث ثويطـل كـام هـو دون  تغ ّ
متــدة للفــرتة  يــة ا ملعالــربانمج واملزيا هــذه اخلطــة . 2011-2010ن متــد  يجي ا سعة إذا اإلطــار الاســرتا ية ا يح األهــداف الاســرتا لو ملعتــ ت تــ ًيج ل ت ت

ية  .تيجالاسرتا

ية م ناول األهداف الاسرتا تيجو نظمةتت ية  تاسع األعامل املوضو للمن األول إىل ا ع  .ل

بـادل  تواصـل ا نـة واحملمكـة وا يان إىل تقـدمي اإلدارة ا يـان الـذلان  هـدفان ا هـام ا تاسع  ثامن وا يات ا هدفان الاسرتا تأما ا ل سع ن ل ل مليج يـ ي يت ل ف ملتل لمتك

ساءةل أمام ادلول األعضاء ية وضامن ا يق األهداف املوضو ملوالفعال دعام  ع لتحق ً. 

هاتوتج سعة  ية ا بو يف ظل األهداف الاسرتا ية يف معل الو يات امخلس واألربعون املرتبة عىل جدول أعامل ا تو لكىل وا ت يج ي من ت ص لل ت تضح . لت يو
نه اجلدول الوارد أدانه توسط برمهتا، كام  ية لألجل ا يبيذكل عىل مدى اخلطة الاسرتا مل  .تيج
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ية والصةل جبدول أعامل ا بو الاسرتا منأهداف الو يج لتي يةت
2

 

 

 

 

                                                           

2

متدة للفرتة يستند   ية ا ملعهذا اجلدول إىل ويقة الربانمج واملزيا ن نون 2011-2010ث سم ا ملع، والسـامي ا ية"لق يف لك برانمج من الربامج اليت " لتمنالصةل جبدول أعامل ا
سعة ية ا تنطوي حتت راية األهداف الاسرتا يج لت  .ت
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���	
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45 و42 و13 و6 و1
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 ��9 ��8ل ا���	
ا�
	��� �: ا��0از 

ا;ول

�����ت �
ول 
��أ��ل ا���

31 و10 و6 و1

ا�
	ف ا�����


�ع �=�< ا?�.
 �9 ���	
� ا�	����)

�< ا��+�,�

�����ت �
ول 
��أ��ل ا���
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 42 و41 و40 و39 و38و

45 و44 و43و
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�������ت �
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43 و42 و40 و30 و14 و5 و3 و2
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ول 
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	ف ا��ا��

 �- ا�,+� ا��*��+.
 �	���� �ا�����
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ول 
��أ��ل ا���

 11 و10 و7 و6 و2 و1
 16 و15 و14 و13 و12و
 21 و20 و19 و18 و17و
 26 و25 و24 و23 و22و
 32 و31 و29 و28 و27و
45 و44 و42 و40 و36و
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	ف ا�����
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��أ��ل ا���
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 32 و31 و30 و29 و28و
 37 و36 و35 و34 و33و
 42 و41 و40 و39 و38و

45 و44 و43و
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يجي  هدف الاسرتا تا  األولل
ية الفكرية شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم ل ّ 

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

مشاركة اكمةل من ادلول األعضاء يف الوصول إىل 
ية يف جماالت ذات  ية و معلاتفاقات عىل تدابري رش يع ت

سوية إطار ا شرتكة   ملمصلحة  ت لكية الفكرية لم
 ادلويل احلايل

ئاتفاقات وصلت إلهيا ادلول األعضاء يف لك جمال رييس من إطـار . 1
ية الفكرية شأن ا مللكوضع القواعد واملعايري ادلوية  ب  ل
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يجي  هدف الاسرتا تا ية الفكرية األولل شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم ل ّ 

ي هدف الاسرتا تيريم هذا ا تـصادي ل نولـويج واجلغـرايف الا يط ا بـة ا ية الفكريـة ادلويل ملوا قجي إىل ضامن تطوير قانون ا تك لمللك حملـ ك
شأن وضـع القواعـد  ية  يات جدول أعامل ا يذ تو بان  هد تطورا رسيعا، آخذا يف ا ثقايف العاملي اذلي  بوالاجامتعي وا من ص سـ لتل نف تش حلي

تطور ال بد من ضامن توازن و. واملعايري ّا مترار يف خدمـة هدفـه األسـايس لطار ادلويل ليظل اإلل ســية الفكريـة قـادرا عـىل الا لملك
تاكر واإلبداع يع الا بوهو  ية الفكرية ادلوية، ،تشج تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات ا لمبا يف ذكل الا ياجـات مللكسـ حت ومراعـاة ا

تالف مراحل  ها عىل ا بدلان ومصا خا حل سلمي بنيل توازن ا يق ا لمنوها، و ل حتق يـة الفكريـة وحقـوق " 1 "ّ بـدعني ومـاليك ا مللكحقوق ا مل
هور  تفعني وا مجلا ية" 2"ملن نفات اإلبدا تاكر وا متدة من الا ية ا تاكر واإلبداع وتعممي الفوائد الاجامت يع الا عو ملص ب ع ب ملسـشج  .ت

 

تحدايت والفرص  لا

تعد ية وا نا ية وا بكة معقدة من الاتفاقات الو شموةل  ية الفكرية  ّا ل ئ ث ن شـ لم ط ّب تعددة األطرافمللك ية و مدية واإل يوم املعـومل اذلي . قلمي لويف عامل ا
يات اجلديدة والرسوم والـامنذج  ثل ا ية الفكرية،  ية اب رسي عىل املوضوعات ا ية  ية، مل تعد احلدود اإل يا الر نولو نحتركه ا حملم ت مي تقمق لل م مللك ج قلتك ّ

ية نفات اإلبدا عالعرصية والعالمات وا ثري من احلاالت، ال. ملص ّ بد أن يكون أي اهامتم يوىل هبذا املوضـوع قامئـا عـىل مـهنج دويل يك كويف 
ثال(يكون فعاال  تعلقـة ابلعمـل عـىل اإلنرتنـت  سائل ا نـه تقربـا يف ا مـوهذا أمر ال مفـر  ملم ملـ ي نـة ). ّ بـو بـصفهتا أ يوالو تعـددة 24مي م معاهـدة 

مترار  ية، تواجه اب تقدمي اخلدمات العا سـاألطراف وأربعة أنظمة كربى  مل يـة ل يـة ا توازنة حرصا عـىل أن تظـل ا لتنظميحتدي الهنوض حبلول  ن لبم ّ
نولـويج  تقدم ا بدلان يف فوائد ا يع ا شاركة  رس  تاكر واإلبداع عرب العامل و يع عىل الا ها يف ا تكادلوية تؤدي دورها وختدم هد لف لت ل مج م ي ب شج ّل لت

ثقايف  .لوا

نظمة يف جمال وضع  تقدم يف معل ا ياب ا هد العقد املايض  ملو ل غ متكن ادلول األعـضاء مـن القواعد واملعـايري إذ ش توصـل إىل اتفـاق يف تـمل  لا
نولـويج اذلي يوقـع يف العديـد مـن . العديد من اجملـاالت تقـدم ا سارع يف ا تقـدم يف وضـع القواعـد واملعـايري يالحـظ  لتكوأمـام انعـدام ا ل تـ ل

يـة الفكريـة يـه ا يط اذلي تعمـل  مللكاحلاالت وقعه عـىل ا ف بـو عـىل حتقوال بـد مـن . حملـ توازنـة يف املفاوضـات الـيت تـدور يف الو تـاجئ  ييـق  من
نوع من املفاوضات خلطر الزوال تعدد األطراف، وإال تعرضت هذا ا توى  لا ّ مسـ نظمة يف إاتحـة احملفـل إليـالء الاهـامتم .. مل ملوإذا أخفقت ا

يرتتب عىل ذكل عدد من اخملاطر يريات الالزمة،  سوايت وا سـبإجراء ا تغ فت ل يرتاجع دو. ل تـصاديةسـو نظمة يف وضـع القواعـد الا قر ا وقـد . مل
ية أو تعدديـة نا سارات  تعدد األطراف  ناجه  ّتعاض عن ا ئ ث مب مل مسـ سوق أو  ي تحدث حلـول بـأمر الواقـع أو بفعـل ا لـيف حمافـل أخـرى، و ُتـسـ

ياسة العامة حتت نفوذ احلكومات يا ويس من خالل ا نولو لسـا ل ج  .لتك

تعني عىل األمانة أ تحدي،  يوملواهجة هذا ا هين ل يط احملايد وا يح ا ملن  حملت تلف اللجـان جـداول معـل شـامةل وعـادةل إىل أقـىص –ت نة  خمل ضا م
شمل لك –احلدود  توازنـة  متكني من وضـع قواعـد  تعددة األطراف وا توصل إىل حلول  ية ا هل لدلول األعضاء اختاذ القرار،  تـ مما  ل مبغ م لس ي

نول تطورات يف ا نولويج، من أحدث ا تطور ا ياف ا تكأ لتك لل ل يديةط ية إىل أنظمة املعارف ا يا الر تقلو لمق ثقة فـامي . ج ناء ا نا اآلن فرصة  لوأما لب م
بل يف  تقــدم يف ا يل  يــد ا تــايل عــىل  يــة والعمــل اب سائل ا شرتك  هــم ا سني ا تقبــني ادلول األعــضاء مــن خــالل  ب سـلف ملــمت لل ه ل مي للمــ ملــ لــسحتــ لتنظ

شطة وضع القواعد واملعايري شات حول أ نا نا ق  .مل
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يط العا تيض ا حملو يـع يق يقـا بـني مـصاحل  تطـور تـوازان د يـة الفكريـة ادلويل ا يـوي أن يـضمن نظـام ا تصادي والاجامتعي ا مجملي الا مل قحل مللك ق
هور توايت منوها وأحصاب احلقوق وعامة ا تلف  بدلان عىل  مجلاألطراف،مبا يف ذكل ا ّ سـ خم  .مل

تحـدايت والفـرص احملـدد يات، ميكن أن نلخص كام ييل بعـض ا ّوأمام لك هذه ا ل توسـط يف ملعط نظمـة عـىل املـدى ا ملة املطروحـة أمـام ا مل
ها يف وضع القواعـد واملعـايري  ية من  معلاجملاالت الر يـة والرسـوم (ئيسـ يـاانت اجلغرا تجاريـة وا فويه الـرباءات وحـق املؤلـف والعالمـات ا ب لل

يدية ية واملعارف ا نا تقلوالامنذج ا ع  ):للص

يا اجلديدة يف علوم ا. الرباءات - نولو حلهد ا ج تك لش يـة ت يـا وعلـوم املـادة والعلـوم ا نولو نانو ية وا نا يـا ا يولو ئيـاة وا ج تك لبيج ل ع لـص لب
يـة رسعة عا شارا  لوالطاقة وغريها من اجملاالت توسعا وتطورا وا بـ نت ّ هـم . ّ يـة  تطـورات  بـة هـذه ا تد احلاجـة إىل موا فو بغ ل ك ّشـ تـ

تطـور ساحة ادلويـة ملواهجـة ا لاإلجراءات املطلوب اختاذها إن وجـدت عـىل ا ل بدلان، عـىل بـ وال .لـ لـد أيـضا مـن متكـني ا
يـار  يـة، وا ياجاهتـا اإلمنا بة ال نا شأن الـرباءات تكـون  ياسات  يهتا، من اعامتد قوانني و توايت  تالف  تا ئ ت ســ بـ سـ من خسـ ح م تخ م
تفادة مـن مـواطن املرونـة يف الاتفاقـات ادلويـة، حمرتمـة يف الوقـت ذاتـه  شأن الا ياسات املدعومـة ابملعلومـات  لا ســ بـ لسـ

باهتا ادلوية لوا  .ج

ية .حق املؤلف - نان من إاتحة املواد اإلبدا ية واإلنرتنت  يا الر نولو ع ا ميكّمق ج ثقـايف –لتك بـري ا ل واألشاكل اجلديـدة مـن ا  –لتع
يـة بدأ احلدود اإل تظل خاضعة  يد العاملي، أما قانون حق املؤلف  نظري عىل ا نقطع ا مينطاق  مل لصع ل قلب ف ياق  .م لـسـويف ذكل ا

ها حركة األسواق إىل ضـغط . ق حق املؤلفاملعومل فرص وحتدايت أمام إحقا ية اليت حتر نولو تغريات ا كوقد أفضت ا ج ّتك ل ل
نني يف الوقـت ذاتـه  تـه وماكفأتـه ضـا يـة الهنـوض ابإلبـداع وحام نظام احلايل وأاثرت قضااي جديـدة مهنـا  مشديد عىل ا ييف كل

نفات اليت آلت إىل املكل العام ية وا نفات ا نفاذ إىل ا ملصإماكية ا حملم ملص ل  .ن

ية .اإلشارات املمزية - نا تجارية والرسوم والامنذج ا تحداث العالمات ا يدي يف ا رسي عىل املهنج ا ع تغري جوهري  لـص ل سـ تقل لي
ية والاتفاع هبا وحاميهتا ابلقانون  ياانت اجلغرا نوا فب رشوعة(ل سة غـري ا نا ملـمبا فهيا ا فـ يـة الفكريـة ). مل ياسـة ا بحت  مللكوأ سـ صـ

توي يف جوانهبا الر سـالعامة  تامثر يف تطـوير العالمـات واحملافظـة علهيـا ئيحت  بـصفهتا حلقـات تـربط –سـية عـىل جانـب الا
سلع املادية تجات وا هرة غري املادية اب سمعة وا لا ن ملل  .لش

ناجه القانوية  .الرسوم والامنذج - نا نوعة جدا يف ادلول األعضاء مما يطرح واإلداريةمل ية  نا بعة محلاية الرسوم والامنذج ا ت ا ع لص مت ّ مل
تصاديحت شاط الا يه عوملة ا بريا لضامن الاساق يف عامل تزداد  قداي  نف ت  .لك

يـة - يـدي واملـوارد الورا ثقـايف ا بـري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل يـة . ل نـة احلكو توافـق عـىل اعـامتد واليـة ا ماكن ا للج ل
يدية والف ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلادلوية ا ث ن لل متـع 2011-2010وللكور للفـرتة مللكملع يـة  للمج فرصـة اتر خي

توصل إىل اعرتاف واحرتام دويني  لادلويل من أجل ا يـة رصحينيل يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا مكلك للمعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
يـة ية الفكريـة واملـوارد الورا تعامل مع الصةل بني ا يةل املالمئة  ثفكرية وتطوير الو لل تكل ومـن شـأن امحلايـ. مللكسـ توازنـة  لـة ا مل

يـة الفكريـة  بري يف ا ميي  يري  ية أن تأيت  ية الفكرية يف عالقهتا مع املوارد الورا يدية وا بريات ا مللكاملعارف وا كمللك تغ ث تقل تنظتع ب ل ل
يـة الفكريـة يـة نظـام ا مللكوالاعرتاف بعا نـة عـىل . مل تحـدايت الكـربى يف الواليـة اجلديـدة أن توافـق ا يكون أول ا للجو ل ســ

يـة يف ادلعـوة إىل عقـد مـؤمتر ) أو صكوك(انوين دويل نصوص لصك ق بـت ا بـو مث أن  ية العامة للو ها إىل ا مجلعوتقد ي ّمجلع ت مي
 . دبلومايس
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يات تيجالاسرتا
 

توسط ية عىل األجل ا تا يات ا ملبع الاسرتا ل ل تيج ّ  :سـُتت

ت "1" تعاون وا يط يفيض إىل ا تفامه حول القضااي وإرساء  تواصل وا سني ا تحداث الفرص  لا ل حم ل ل تح  .فاوض فامي بني ادلول األعضاءلسـ

تفـاوض  "2" بة  نا تقـدم وصـارت  يـة مـن ا يع ادلول األعضاء واليت تكون قد بلغت درجة اك شرتك  للوحتديد جماالت الاهامتم ا ســ ل مجل ممل ف
تعدد األطراف محوها يف إطار   .ل

 الرباءات

يات ما ييل يجشمل الاسرتا تت  :س

ية بقانون الرباءاتيف  "3" نة ادلامئة ا نا  :ملعللج

تجدة يف جمال الرباءات مواص - توازنة حول القضااي اجلارية وا سـةل دمع ادلول األعضاء من خالل ادلراسات ا ململ
ية للحوار ياسة العامة وحمفل ذي مصدا يارات ا نرية  ية  قوتوفري دراسات  سـت خل ليل  .مسـحتل

بـين علهيـا،  - بادئ الـيت  هم دور نظام الرباءات وا يق  ية إىل  هود الرا يد ا نوتو ف م يجل مل تعم مبـا يف ذكل مـواطن املرونـة ط
ها تحدايت اليت يوا نظام وا ها ا هجاليت  ليح ل  .يت

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

يات ما ييل يجشمل الاسرتا تت  :س

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةيف  "4" نة ادلامئة ا نا  :ملعللج

ناءات عـىل حـق املؤلـف، مـ - يـدات والا ســتثمواصةل دمع معل ادلول األعضاء يف جمال ا ع تـركزي خـاص عـىل لتقي
شأن نفـاذ ذوي اإلعاقــات  بــرص وغـريمه مــن معـاقني يف القــراءة، وإرساع العمـل  نفـاذ لفائــدة معـايق ا بــسني ا ل ل حتـ

بات ودور احملفوظات ية وا سات ا تاألخرى واملؤ مي ملكس  لتعل

بث - ئات ا برصي وحامية  سمعي ا ّومواصةل دمع معل ادلول األعضاء يف جمال حامية األداء ا ل ي ل  .هل

ثــل وا - يد العــاملي،  همــة عــىل ا يات ا تــدا شة القــضااي اجلديــدة ذات ا نا نطــاق اخملــصص  مشاف ا لــصعمل ع ل قــ مل ل سـتكــ
تعـاون بـني مـاليك حـق املؤلـف  مية، أو احلاجة إىل مزيـد مـن ا نفات ا لا وسـطاء اإلنرتنـت يف إاتحـة املـواد وليتملص

رشوعة ية ا ملاإلبدا نظمي واحل،ع ية ا نظر يف احللول ذا يع عىل ا ت وا ت ل لشج ية أيضالت  .مسلول الر

بو. منتدايت ألحصاب املصاحل "5" يتواصل الو بـرص سـ تدى أحصاب املصاحل ملعـايق ا لدمع تطوير  هام هـذا العمـل من متكـني مـن إ سـ، وا ل

نةاملوازي يف ية . للج مداوالت ا تـدايت خاصـة إضـا نطاق  شف ا فو ن ل ملتك يـة مـن أحصـاب –سيُسـ شاركة الطو ع ابالعـامتد عـىل ا ملـ
متني من  بدلان ملهاملصاحل ا يع ا لالقطاعني العام واخلاص يف  تحداث –مج تعلـق اب شالكت حمـددة  يـة  يةل إلجياد حلول  ســ كو ت ملـ معل ّسـ

نفاذ إلهيا والاتفاع هبا ية وا ناملواد الر ل  .مق
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ثقاف. تباحث عاملي "6" بل حق املؤلف ومتويل ا تفكري يف  توى  يع ا سار عاملي ر لنطلق  لل سـ تقم ف مسـي مل يط الرمقية س ، وما ذلكل حمليف ا
نة من  يادي  بة من خالل املفاوضات يف اإلطار الا نا ناسب وابلطريقة ا تصدي هلام يف الوقت ا للجنطاق ووقع ال ميكن ا ت سـ مل مل عل

ناجتة .ادلامئة تحدايت والفرص ا بحث ا تعددين ودراسات تقيص احلقائق  هامات من أحصاب مصاحل  سار إ شمل هذا ا ل و ل ل مل مي س س
رشوط القانوية وحاةل األسواق والظ نعن ا يةل نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا سائدة يف ا ية ا نولو مروف ا ج لتك ل مل ل ل  .ل

 العالمات والرسوم والامنذج

يات ما ييل يجشمل الاسرتا تت  :س

يةيف  "7" ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج  :ملع

نطاق من ادلول األعضاء - شاركة واسعة ا لدمع  ية م تطوير حقوق ا نة بصفهتا احملرك الرييس  مللك يف أعامل ا لئ للج
تصةل ابلعالمات تلف اجملاالت، . ملالفكرية ا نة يف  متةل لعمل ا تاجئ ا شلك ا تعلق  خموالزتام مهنج مرن فامي  للج ن ب حملي ل

 .لمن اللجوء لصكوك القانون املرن إىل اعامتد معاهدات دوية

تقدم يف العمل عىل مـ - ّوحبث فرص ا ية ل نا يل الرسـوم والـامنذج ا توافـق يف إجـراءات  عواطن ا لـص سج يف شـلك تـل
نغافورة  شأن قانون الرسوم والامنذج، عىل غررا معاهدة  سـمعاهدة دوية  ب تجارية(ل  ).لالعالمات ا

تجارية عىل اإلنرتنت -  .لوحبث نطاق العمل يف جمال حامية العالمات ا

ية - ياانت اجلغرا فوناء الكفاءات يف جمال ا ب تجـارب وتقـامس  لب بـادل ا تعدد األطراف مبـا يف ذكل  تعاون  يع ا لو ت ل مشج ت
ية ياانت اجلغرا فاملعلومات حول ا  .لب

تعـديل  - نغافورة  ية معاهدة  بة، عىل غرار  نا نة وا تاجئ ا يق ا ية القامئة  تخدام األطر املؤ لوا سـ مجع سـ مل ن سـ ملمكسـ لتحق لس
نغافورة،  يذية ملعاهدة  سـالالحئة ا ية احتاد ابريسلتنف يات حمددةمجعو تو ص   .ل

يح حمفال غري رمسي لـدلول  - تكامل العمل اجلاري يف ظل اإلطار املؤسيس القامئ ابجامتعات دورية حمورية مما  يتوا سـ
تعـددة األطـراف  تطـورات جديـدة  بة  نا بحث املوضوعات اليت ميكن أن تكون  متة  ماألعضاء واألطراف ا ّم ل ســ ل مله

رشوعةيف جمال وضـع القواعـد واملعـايري، مبـا يف ذكل سة غـري ا نا ملـ جمـال ا فـ نـاول تـكل القـضااي بطريقـة . مل توميكـن 
ثيل ادلول  متكـني  تدايت أو أشاكل أخـرى مـن املـؤمترات،  ياق ا ية، كأن يكون ذكل يف  ممـتوحة وغري ر ن سـ لمس مل مف
يـة ودون عواقـب، علـام بـأن  بـادل لـآلراء بطريقـة غـري ر مساألعضاء ومجموعات أحصاب املصاحل مـن اخلـوض يف  ت

بابعضه نا رشوع يف معل تطويري للقواعد واملعايري يف جماالت حمددة إن اكن ذكل  سـا قد يؤدي إىل ا  .مل

رشوع لإلشارات - متكل غري ا نب ا تني و ملووقاية مكل عام  ّجت ل ّ  .م

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ية/ل  ثالفوللكور واملوارد الورا

يات ما ييل يجشمل الاسرتا تت  :س

يدية والفوللكوريف  "8" ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع  :م

يق توافق لآلراء حول نص لصك قانوين دويل  - حتقيل اإلعداد للمفاوضات وإجراهئا يف اجتاه   ؛)أو صكوك(تسه
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هام يف العمـل حنـو  - ية من أجل اإل يات ا سـودمع العمل عىل اآل لعمل يـة ل يديـة وا بـريات ا مللكحاميـة املعـارف وا تقل لتع ل
ناسب؛ ية والاتفاع هبا عىل حنو  مالفكرية يف عالقهتا مع املوارد الورا ن  ث

تقامس  - تدمي وا ية والاتفاع هبا عىل حنو  ية الفكرية يف احملافظة عىل املوارد الورا هام ا يح إ سعي إىل تو لا سـ ن ث ض مل مللك س
متدة مهنــا، بــصف نــافع ا ملــسـالعــادل  يــة الفكريــة يف الاتفــاع للم يح دور ا يولــويج، وتو نــوع ا نهتا مكــوانت  ضــ ب مللكت ل لل

ية نولو تصادية وا ية الا ية ألغراض ا نصف واملالمئ ابملوارد الورا جا تك لق من ث  .لتمل

تقـين لفائـدة . تكوين الكفاءات "9" تـدريب وادلمع ا تكوين الكفـاءات وا ناء عىل الطلب،  تخصصة،  ساعدة خمصصة و بو  لتقدم الو ل ل ب م مي
هـا تش متـد و ية، مبا يف ذكل األخذ ابلصكوك ادلوية اليت قـد  ية واإل ية والو بادرات ا رشوعات وا نوعة من ا يليةل  تفعك تعم ل مي ن حملل مل مل قلت ط

ية ية واإل مييف األنظمة القانوية الو ن قلن  .ط

تعاون ادلويل "10" يح. لا ية تو تعددة األطراف  نظامت ادلوةل  بو أيضا مع سائر احملافل وا ضتعاون الو بغ مل مي هام احملدد للخـربات يف ست َّ اإل س
ية الفكريـة  يدية وا بريات ا ساعي ادلوية األمع حنو تعزيز احملافظة عىل تكل املعارف وا بو يف ا شطة الو ية الفكرية وأ مللكا تقلمللك تع ل مل ي لن ل ّ

ية والهنوض هبا وحاميهتا  .ثيف عالقهتا مع املوارد الورا
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يجي  هدف الاسرتا تا ثاينل  لا
ية  ية الفكرية من الطراز األولملتقدمي خدمات عا  مللكيف جمال ا

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

يــة . 1 بــو وخــدماهتا العا تجــات الو تخدام معــزز وفعــال  ملا ي ن ملســـ
  بدلان األقل منوالدلى ادلول األعضاء مبا فهيا ا

يــة . 2 بــو وخــدماهتا العا تجــات الو تخدام معــزز وفعــال  ملا ي ن ملســـ
بدلان األقل منوا   لدلى ادلول األعضاء مبا فهيا ا

 

شأن  ية  بو وخدماهتا العا تجات الو بمجموعة شامةل من  مل ي من
تخدم األول يار ا ية الفكرية تكون  ملسـا خ  مللك

ية. 3 بو وخدماهتا العا تجات الو تخديم  ملرضا أكرب دلى  ي ن مسـ   م
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يجي  هدف الاسرتا تا ثاينل ية الفكرية من  لا ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  الطراز األولمل

ية  بو الر ثاين عىل جماالت معل الو يجي ا هدف الاسرتا سـسحب ا ي ل ت ئين ل نظمـةّاملـدرة إليـراداتاليت يه أيضا املصادر ي والغـرض . مل ا
هدف جعل  شود من هذا ا لا ية وملن بو العا ملأنظمة الو تاحـة اخدماهتي نازعات يف صدارة األنظمـة ا سوية ا بديةل  مل يف جمال احللول ا مل ت لل

تقدمي خدمات للمنتف ّمتزية بعني،  مية مضافةم تلكفة وذات  يث ا قوفعاةل من  ل  .ح

 

تحدايت والفرص  لا

نظمة تقرار املايل  بو يه اليت تضمن أساس الا ها الو ية الفكرية اليت  ية  للماألنظمة العا سـ ي يحمل  وحتديـدا معاهـدة –وهـذه اخلـدمات . تتللملك
شأن الرباءات  تعاون  با يل ادلويل للعالمات ونظام مدر) نظام الرباءات(ل شأن ا سجيد  يل ) نظـام مدريـد(لتب شأن ا سجونظـام الهـاي  لتـبـ

ية  نا عادلويل للرسوم والامنذج ا تحكـمي والوسـاطة ) نظـام الهـاي(لـص بـو  للومركـز الو نـاهز –ي بـو مـا  ي يه الـيت حتقـق للو ي  ابملائـة مـن 93ّ
 .إيراداهتا

ية متزي بكوهنا طو عولك واحدة من هذه اخلدمات  ّ يـارات وهذه امل. ت تفعـني  تـاح  يـث  سة األسـواق  نا ها  خزية ذاهتا يه الـيت تعر ح نضـ ت فـ للممل ّ
شود من اخلدمة هدف ا يق ا ننوعة  ملت ل لم نظمـة . تحق تـايل  هـا وتـضمن اب بـو يف صـدارة جمـاالت  للموحىت تظل اخلدمات الـيت تقـدهما الو ل معلي

توسط عىل أن تكون خ يع مصادر إيراداهتا، ال بد من احلرص يف األجل ا ملتو تغـرية الـيت ّسـ ملدماهتا قادرة عىل مواهجة حتـدايت الظـروف ا
ها نويـع الكفـاءات . هجتوا تـيض  يـة ذلكل الطلـب ممـا  يةل اجلغرا تحدايت تزايد الطلب عـىل امحلايـة ادلويـة، وتغـري ا توشمل تكل ا ل ل يقت ف لتـشك ّ

يا يف خدمات الرتمجة، والاتقال إىل نولو ناللغوية يف األمانة وتعزيز الاعامتد عىل ا ج ياق األنظمـة، لتك ياانت يف  يط إلكرتوين حلركة ا ســ  ب لحم
يط الرمقي شاركة يف ذكل ا ية عىل ا نا بدلان ا ساعدة ا حملواحلاجة إىل  مل ل ل  .مم

ية وما ترتب عهنا من تراجع يف معدالت اإليداع يف نظام الـرباءات ونظـام مدريـد يف عـام ية العا بعه األزمة املا تحدي اآلخر  ملوا ل ن  2009 مل
بوألول مرة يف  نـدرج يف . ياترخي الو تب ادلويل والـيت  همة الالزمة ألداء وظائف ا تواكن ذلكل وقع مايل خضم ال سـامي يف ضوء املوارد ا ملك مل

تة ثا يف ا تاك يهتا حتت ابب ا بأ ل ل ل  .غلب

يـة ال يو يـاة ا يـا يف ا نولو تخدام ا تـاج وتزايـد ا ية اليت يقـوم علهيـا اإل نولو مويالحظ أن توسع األسس ا ج تك ج لتك حل ســ لن ل هام يف تزايـد ّ سـذليـن أ
ية الفكرية شأن ا نازعات  تجت عهنام أيضا زايدة يف احامتل وقوع  ية الفكرية، قد  ندات ا مللكالطلب عىل  م بمللك ن نازعات . سـ ملواختذت تكل ا

بـادالت تجـارة وا بل نظرا إىل كرثة تـدويل ا ملطابعا دويا أكرث من ذي  ل يجـة ذلكل، مـا فـئت الطلـب يزتايـد عـىل اخلـدمات . قل واألدوات نتو
تحكمي والوساطة بو  ها مركز الو نازعات اليت  سوية ا بديةل  للا ي مل ت يتيحل يـة الـرضورية . ل بـات الو طنوتطـرح الـصعوابت املزتايـدة يف اختـاذ الرت تي

تكل ا بة  ساعدة ادلول األعضاء الطا ها  بو أن  بدلان فرصا بإماكن الو ية حلق املؤلف يف بعض ا ملنظامت اإلدارة امجلا ل ل مل ي ل ع  .ساعدةتغتمنمل

تحدايت والفرص شمل ما ييللوا بو  ية اليت تقدهما الو توسط أمام اخلدمات العا ت املطروحة عىل األجل ا ي مل  :مل

شأن الرباءات  تعاون  بمعاهدة ا  )الرباءات(ل

تف "1" سمعة دلى ا بحث ادلويل، رمغ ارتفاع تلكفهتا، إىل اإلرضار اب يات ا رسعة يف  توايت اجلودة وا نقد يؤدي تفاوت  لـ ل معل ل ملسـ عـني م
بـري عـن تفـامق الـضغط عـىل ماكتـب الـرباءات وانعدام . خبدمات نظام الرباءات رسعة انجت بقـدر  توايت اجلودة وا بات يف  كا لـ سـ مث ل

 .لترصيف عبء العمل املرتامك جراء الطلب املزتايد
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يـة "2" رسعة عا توزيع اجلغرايف للطلب عىل نظام الـرباءات  متر تغري ا لوا بـ ل ّ شار بـصورة خاصـة إىل الارت. سـ بـات يـو بـري يف ا لطلفـاع ا لك
شأن الرباءات، إذ زادت  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  هورية كوراي والصني كجزء من إجاميل ا ياابن و بادلوية من ا ل ب لطل ل مجل

بات يف عام % 29نسبهتا عىل   .2009لطلمن تكل ا

سابقة "3" ية ا نوع اللغوي يف حاةل ا يا الطلب يزتايد ا لومع تغري جغرا ن لتقت ل تاجئ عدةوهذ. ف نوع هل  نا ا يل أن . لت به ا بح من  تحو شــ ملـسـيص
هـا سابقة باك يـة ا بحـث والفحـص يف حـاةل ا تب الواحد قادرا عىل ا مليكون ا لـملك ن رشاكت . لتقل بح مـن الـصعب أيـضا عـىل ا لـو يـص

تايل الوقوع يف أي تعد غري مقصود للحقـوق نب اب ترصف وأن  تحقق من حريهتا يف ا سات أن  ّواملؤ ل تج ل ت تـاجئ هممـة وهل أخـري. تس نا 
تخدهما تب ادلويل واألنظمة واألدوات اليت  يةل موظفي ا بة إىل  سـاب يسـ ملكن تشك  .ل

تقطاب املزيد مـهنم "4" تفعني مما يزيد من قدرة نظام الرباءات عىل ا مية مضافة لفائدة ا يا املعلومات الفرصة إلاتحة  نولو يح  سـو ملن ق ج تك . تت
ن ثال من ا مية املضافة  متد تكل ا لوميكن أن  م لق ّسـ ُ بـات ت يـة معاجلـة ا يـة  تا يـد أيـضا يف إ لطلفاذ املؤمن إىل امللفات اذلي  معل جن يف مـن (َّ

تفع تب ادلويل وا يا بني ا تفاعل إلكرتو نخالل ا ن ملل ية) ملك  .لوأدوات الرتمجة اآل

بدل93توتأىت حنو  "5" ية وا نا بدلان ا ية ا شاركة أ سة أنظمة فقط وتظل  بات الرباءات ادلوية من  ل ابملائة من  ل ل ب م مخ ل مطل ان األقل منـوا غل
ية جدا تد نظام الرباءات  نتفعني  ب من نهيـا هل،  وال. مك يـة مـن نظـام الـرباءات ادلويل و نا بدلان ا تعزيز حـصة ا هود  ببد من بذل ا م تجل ل لـ ل

يد احمليل نولويج عىل ا تقدم ا تاكر وا لصعسري الهنوض ابال ل ب لتكي ّت  .ب

ن "6" بدلان ا ية يف ا لوتربز احلاجة إىل رفع كفاءات املاكتب الو ل يةطن ساعدة ا ية بفضل ا نا لتقمل  .م

يـع  "7" يـا إىل  نولو متكـني نقـل ا يـه الكفايـة  شف عن املعرفة مبا  شأن الرباءات يف ا تعاون  سامه نظام معاهدة ا بغي أن  مجو لك ب ل جي تك ف لن ل ي
ها يف تكل ادلول  .تعمميادلول األعضاء و

 )العالمات(نظام مدريد 

نظام مدريد حمدودة  "8" ية  ية اجلغرا لال تزال ا فتغط تعاقدا طر85(ل نظـام) مفا  ناطق واسعة مـن العـالم خـارج ا لوال تزال  وحـىت يف . م
تخداهما هل تاحـا لـزايدة ا نظام، فإن اجملـال مـا زال  شارك يف ا بدلان اليت  ســتكل ا ل ت منـو. مل يـق ا لوالفرصـة إذا خضمـة  لتحق نظـام . ً لوا

ه يـة يكـون قـادرا عـىل اإل تخدام عا سب ا ية شـامةل ويكفـل  سـادلويل اذلي يضمن  ل ســ نـ يـة تغط يـة يف األسـواق العا ملام بدرجـة عا ل
تظمة  .ملنا

يا "9" نخفـضة  ئة  نا تصادايت ا بدلان األقل منوا والا ية وا نا بدلان ا شاركة ا بويالحظ أن  م ق نـسم شـ ل ل ل ل تخدم العالمـات ابلقـدر . م ُتـسـوال 
بدلان تجات تكل ا تح مزيد من األسواق  لالاكيف كأداة قادرة عىل  ملن  .ف

ية قانو "10" نونظام مدريد قامئ عىل  يـذ إجراءاتـه ) اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد(ية مزدوجة بن يـصعب  يـد  نفمما جيعـهل مفرطـا يف ا ف تتعق ل
تفعني تقطاب ا نال من قدرته عىل ا ية و نا سـ ي نظام. مللعمل تاحة، ومن شأهنا أن تؤدي إىل زايدة الاتفاع اب يطه  لوفرصة  ن مسـ  .تب

ياتـه يف هـذا اجملـ "11" تـب ادلويل و يط إجـراءات معـل ا معلوهامش  ملكسـ يـة تبـ بـري جـدا لإليـان مبزيـد مـن الفعا يلكهتـا  لال وإعـادة  ت ك ه
ية تا جواإل تة. ن تكررة غري مؤ نظام ا يات خدمات ا متوال يزال عدد من  مل ل تخدمني واملاكتـب . معل يـة بـني ا سـوالاتـصاالت اإللكرتو ملـن

توازن شلك  تعمةل  مغري  ب يا املعلومـات عـددا مـن األدوات . مسـ نولو يح  جوابإلضافة إىل ذكل،  تك هـا يف قواعـد تت بغـي  يقالـيت  تطبن ي
ساعدة احلاسوب ية للرتمجة وأنظمة إدارة جمرى العمل والرتمجة  مبياانت املصطلحات واذلاكرة اآل ل  .ب
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ياجــات واألمنــاط يف الاتفــاع  "12" يــف مــع تغــري الا شديد أكــرث عــىل خدمــة الزبــون وال ســـامي خدمــة الزبــون الــيت  بغــي ا نو ت حتــ ت ّل ّ تك ين
نظام وخدماتهبوتعزيز قدرة خدم. ابلعالمات تخدمني عىل ا بال ا يريات ميكن زايدة إ تكل ا تجابة  لة الزبون عىل الا سـ تغ ل ملسـ  .قل

ية(نظام الهاي  نا عالرسوم والامنذج ا  )لص

ية  "13" تقطب عضوية عا ملتعذر عىل نظام الهاي أن  سـ يي تعاقدا56(ّ بة إىل نظـام مدريـد ولكـن بدرجـة ) م طرفا  شأن اب سـكام هو ا لنـلـ
متدت ويقة . أعىل نوا جث سامت الـيت تراعـي 1999يـف لعـام ع نقص مـن خـالل إدخـال عـدد مـن ا تدراك ذكل ا لـ مكحـاوةل ال لـ ســ

تعاقدة ية لعدد أكرب من األطراف ا ملاإلجراءات الو هـود مـن أجـل . طن سخر لك ا بغـي أن  يف اآلن تـرتخس و جلوبدأت ويقة  َّن تـي ن ّث ج
بح نظاما عا نظام يك  يع نطاق ا ية تو تقدم  تفادة من هذا ا ملالا يص ل سـ بغ ل  .يا فعالسـ

يـة  "14" يعاب املامرسـات الو نظام الهاي، فإن عددا من سامت ويقة الهاي اليت أدخلت من أجل ا نطاق اجلغرايف  نومع توسع ا ث ل طل سـت ّ
نفذ ألول مرة نة  با َّا ست ي يه. ملت تخدمني  بال ا يدا مما قد يقلل من إ تايل اإلجراء ادلويل أكرث  بح اب علو سـ ل مليص قسـ  .ّتعق

يق هد "15" نا يف  حتقويف حال  تاج بـدورها إىل تقـومي جنح نظام  رشية العامةل يف إدارة ا نظام، فإن املوارد ا تحف زايدة الاتفاع اب ل ب ل ســن ل
تفعني اكفة تجابة خلصائص ا نمواز بطريقة تكفل الا  .ملسـ

يـة املالمئـة "16" توايت املعلوما يق  نا زايدة خدمات ادلمع املعلومايت من أجل  نظام، تعني  تولكام تطور ا سـ ي مل حتقعل ّ ّ تعني. ّ ّو  عـىل وجـه سـي
ية نظام وتعزيز توافر أدوات العمل اإللكرتو تخدام ا ناخلصوص واهجة ا ل  .سـ

بونة  شأ(لشـنظام  نيات ا ملسم  )ت

بونة اآلن  "17" ته دون 50لشـبلغ اتفاق  شائه وال تزال عضو نذ إ ي عاما  ن تعاقدا30م يل من صعوبة حتويل نظام . م طرفا  بغي عدم ا لتقلو ين
شاركة ادل تع اب ملبونة إىل نظام  مت يشـ شاء جسـل عـاملي ل شأن إ يـة  تجـارة العا نظمـة ا تضح من املفاوضـات اجلاريـة يف  نـوية، كام  بـ مل ل ي مل

ية فياانت اجلغرا تحديـد . للب يح فرصـة  بونة  تطـوير نظـام  بونة للفريـق العامـل املعـين  ية احتاد  ندهتا  لوالوالية اليت أ شـ ب شـ مجع تتـسـ لـ لـ
تقطاب م بح أقدر عىل ا نظام حىت  سني ا يةل  بل ا سـا يص ل تح بسـ تخدمنيلكفل  .ملسـزيد من ادلول وا

يـة لوضـع إجـراء  "18" تامثرات احلا تفادة من الا توسط من أجل ضامن الا يا املعلومات لألجل ا نولو ية  بغي وضع اسرتا لو سـ مل سـيج ج تك لن ت ي
يل واإلخطار  .للتسجإلكرتوين اكمل 

تحكمي والوساطة  بو  للمركز الو نازعات(ي سوية ا ملوسائل بديةل   )لت

يد  "19" نازعات إىل  جتمتؤدي ا تاكرات  وخلـق مل تـع ابال متـع مـن ا ية وحرمان ا تا سارة يف اإل بب يف  ية الفكرية  بـأصول ا مت ن لخ جمل ج س فتتمللك
بب بدورها يف زعزعة سري األعـامل وتلكـف  ية اليت  نظور األعامل ويزيد يف إماكية رفع ادلعاوى القضا سنوع من الغموض من  تتم ئ ن

ثري يه الطابع ادلويل. لكا يوم اذلي يطغى  فويف عامل ا يـة الفكريـة والاتفـاع هبـا، تطـرح ل تحداث ا شطة ا ن عـىل الـصفقات وأ ســ مللكنـ
يـث  يـة مـن  يـاد والفعا متـزي اب ية  يةل بديةل لدلعاوى القضا تحكمي والوساطة كو بو  يع الاتفاع خبدمات مركز الو حفرصة تو ل حل ئ سـ لل ي ن ّسـ ت

تلكفة  .لا

تـو "20" تاكر ا شار مناذج الا بريا مع ا تاكر تغريا  هد مناذج الا ملفو بـش ت ك نب يـة ت بحـث دلى الغـري عـن حلـول  رشاكت عـىل ا بـال ا بح وإ ل لتللـ ق
تاكرية ياجاهتا الا با شرتكة . حت رشوعات ا تعلـق اب تعددين فامي  شاركني  توح، إبرام الزتام تعاقدي بني  تاكر ا ملـومن سامت الا ملـ ي م مب ملف
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شاطرة املعارف متويد املعارف و ل بغ تـكل. ل بـرية لـزايدة يـصويف هذا الصدد أيضا، يطرح الطابع ادلويل اذلي  رشوعات فرصـة  ك ا ملـ
نازعات سوية ا ملاللجوء إىل خدمات حمايدة ودوية  ت  .لل

يـد اخملـصص  "21" نفـرد بكونـه املركـز ادلويل الو سون، رمغ أنـه  نا تعدد فهيا ا تحكمي والوساطة داخل سوق  بو  َّويعمل مركز الو ح ي ف ت ي لل ملي ّ
هذه رهن ابلقدرة عىل تقدمي . للملكية الفكرية بقاء يف سوق  كوا يةل ية وجودة ودراية عا لاخلدمات بفعا  .ل

يا املكونة من أسامء عامـة  "22" برية يف عدد احلقول ا شمل زايدة  بريا  هد نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت تغريا  لعلو ك ي سك شي  (gTLD)س
يا ادلوية وأسامء احلقول ادلوية  لوإضافة احلقول ا ل ية(لعل يكون وقع هذه). تينحبروف غري ال يف  سـوال أحد يعرف  يريات عـىل ك لتغ ا

نازعـات  سوية ا ية الفكرية وعىل اإلجراء املوحد  ملا لتـ متر يف أداء .(UDRP)مللك تحكـمي والوسـاطة أن  بـو  يـسـ وال بـد ملركـز الو لل ي ّ
نة  ية ابألسامء واألرقام ا ئة ادلوية ا بايق يف اقرتاح إجراءات وحلوال عىل ا يّدوره الا ن ل ملعي ملع له يف مـن (ICANN)ست لتخف هبدف ا

سطو اإللكرتوينأي وقع  يةل ملاكحفة ا ية اإلجراء املوحد كو ية الفكرية أو عىل فعا يريات عىل ا لسليب قد ترتكه تكل ا سـ ل مللكتغ  .ل

يات  تيجالاسرتا

يات اخلاصة للك نظام خدمات لكهنا شرتك يف أربعة أهداف يه نت الاسرتا با تربام  يج تت ي ّ: 

ية والعمل اب - يهتا عا يع نطاق اخلدمات يك تكون  ملتو تغط ميـة سـ يـان  يط اإلجـراءات واإل يـة و تو بحـث وا بقتـايل عـىل تعزيـز ا ت سـ ع ل ل تبـل
 مضافة؛

يع نطاق الاتفاع هبا؛ - ناسب يف جتديد اخلدمات وتو تامثر ا نوضامن الا سـ مل  س
ها؛ - بدلان األقل منوا يف اخلدمات ويف الفوائد اليت  ية وا نا بدلان ا شاركة ا يحوزايدة  تتم ل ل ل  م
ية - يات معلوما تووضع اسرتا يـة واخلـدمات يف لك تيج ية املعلوما بىن ا تطور  توايت ا تفاوت يف  ت واحضة املعامل وقامئة عىل ا ت لل ل سـ تحل لم ّ

 .جمال

يات احملددة للك واحد من نظام اخلدمات فرتد مفصةل أدانه  .تيجأما الاسرتا

شأن الرباءات  تعاون  بنظام معاهدة ا يات- )الرباءات(ل  تيج اسرتا

نظام الرباء "1" تفعني  بدراسة ا هم والعوامـل الـيت ملن سن ألمنـا هـم أ توصـل إىل  متلني من أجـل ا تفعني ا تفعني به وا طات وغري ا حـف ل ن حملن مل مل
نظام تخدام ا لتؤثر يف ا  .سـ

بة إىل  "2" بـات وال ســامي اب ناال ملـودعي ا رس  نظام أ نظام ومناذج حتديد األسعار هبدف جعل ا ية لرسوم ا ية احلا سـوحبث ا لطل ي ل ل لنـل م لبن
توس رشاكت الصغرية وا ملا بدلان األقل منوال ية وا نا بدلان ا بحث ومن مه يف ا سات ا لطة واجلامعات ومؤ ل ل ل  .مس

يض تلكفـة املعاجلـة ومـا يـربط هبـا مـن  "3" تب ادلويل هبدف  بات ادلوية يف ا ية ملعاجلة ا ية واملردودية ادلا تودراسة الفعا ل لطل خل ختفل ملك
يف أخرى  .لتاك

بحــث ادلويل والفحــص ا "4" يع إدارة ا ــىل  شديد ع متوا لل ل شج ــ ــت ــدها، ودمع ت ي ــا وموا ه ــاجئ  ت ــودة  سني ج ــىل  ــدي ادلويل ع عي ن ــ حت معله
تحـدي  تـصدي  بـذوةل مـن أجـل ا هـود ا بحث والفحـص يف إطـار املعاهـدة، يف مـضامر ا تعاون يف ا شاف إماكيات ا للا ل مل ل ل ن جلتك سـ

بات الرباءات تأخراهتا من  ية يف معاجلة  بري اذلي تواهجه ماكتب الرباءات الو طلا من  .طلك
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هود ا "5" يـة جلودراسة ا يق أعىل قـدر مـن الكفـاءة وضـامن  نظام املعاهدة  تعلق  هور فامي  بة ا ية وخما تو تدريب وا ية  بحلا ب ي ط ع ل لل تلل تحق لمجل
نظام وتطلعاهتم تفعني اب ياجات ا لا ن ملت  .ح

ي "6" يات جدول أعامل ا تو ية وفقا  ساعدة ا ية واألقل منوا بفضل ا نا بدلان ا ية يف ا منزايدات كفاءات املاكتب الو ص ل ن مل ل ل لتن لتق م  .ةط

يذه "7" يات  ية آ ية وتزيد من فعا يات اليت جتعل نظام املعاهدة أكرث فائدة وفعا يق ا تنفومواصةل تطوير و لتق ل ل ن لب  .تط

يـه الكفايـة  "8" شف مبـا  هور وزايدة قدرها، مبـا يف ذكل ا تاحة  تعلقة هبا ا فورفع جودة معلومات املعاهدة وسائر املعلومات ا لكـللجم مل مل
ية بطريقة  نولو معن املعرفة ا جل يةتك نرسة ووفقا للظروف الو طي ّ. 

يات- نظام مدريد  تيج اسرتا

ية حتديـد . حتديد العوامل اليت تعوق الانضامم إىل بروتوكول مدريد "9" شاط أكرب مع ادلول غري األعضاء يف نظام مدريد  تفاعل  بغوا ن بل
ها تصدي  لاهامتماهتا اخلاصة وا ية اجلغرا. ل يع ا يات خمصصة من أجل تو فوتطوير اسرتا تغط سـ ليج بة امجلاهري من أجل ت طية وبرامج خما

ية حمددة ياقات و متل لالنضامم إىل بروتوكول مدريد يف  نتعزيز الكفاءة يف رشح الوقع ا طسـ  .حمل

يـة الفكريـة قـد  "10" شأن ا ياسات العامة واألحـاكم القانويـة الالزمـة  تأكد إن اكنت ا تعاقدة من أجل ا مللكوالعمل مع األطراف ا بـ ن سـ ل لمل
ي هدفلتنفوضعت مبا يكفل ا يق هذا ا ية  ها  تدابري الالزمة و ساعدة تكل األطراف عىل وضع ا نظام، و لذ الاكمل  حتق بغيق ل م  .تطبلل

يط قامئ عىل بروتوكـول مدريـد لوحـده "11" نظام من خالل الاتقال إىل  يط ا تعاقدة عىل حبث مزااي  يع األطراف ا حمو ن ل سـ مل بشج ودمع . تت
ثالث الـيت يه أعـضاء يف اتفـاق مدريــد ساعدهتا عـىل الانــضامم إىل لـادلول األعـضاء ا مـ دون أن تكـون أعـضاء يف الربوتوكـول و

 .الربوتوكول

ية "12" ساقا وفعا ية تقدمي خدمة أكرث ا يات اجلارية  متر  شاركة يف تقدير  لوا ت بغ للعمل  .مسـمل

ية اجلودة ورصد رضا الزابئن "13" ية موهجة أكرث حنو تقدمي خدمات عا ثقافة مؤ لوالهنوض  سـ  .سب

تكامل املرحةل األوىل و "14" يةسـوا ثة من حتديث األنظمة املعلوما ثا ية وا ثا تا ل ل ن يـة مـن أجـل ل ية خار ج، مبا يف ذكل إقامة رشاكـة اسـرتا تيج
نظام الهنايئ تواصل  ية ادلمع ا سؤو ثة تكون قادرة عىل حتمل  ثا لليذ املرحةل ا مل ل م ل ل  .تنف

يات- نظام الهاي  تيج اسرتا

نظام الهاي "15" تفاع  يل دوري لإلحصاءات اخلاصة ابال بإجراء  ن يةحتل شطة /طن ومقارنهتا ابألنظمة الو هـا يف األ تا يـة واألخـذ  نـاإل جئمي بن قل

تقطاب أحصاب حقوق جدد سابقني وا تفعني ا ية من أجل اسرتجاع ا سـالرتو ل ن  .ملجي

نظـام أو يف  "16" يع عىل زايدة الاتفاع اب ها دور يف ا يف اكن  متةل اليت إذا انضمت إىل ويقة  تعاقدة  لوالرتكزي عىل أطراف  ن شج ن لتث ل جم حم

 .تفاع حاالت الانضاممار

متلني من خالل ما ييل "17" تفعني اجلدد واألعضاء ا تقطاب ا يط نظام الهاي وجعهل أقدر عىل ا حملو ن سـ ملسـ  :تب
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ثيع ســائر األعــضاء األطــراف يف ويقــة الهــاي  - يــف ) 1960لعــام (تــشج نغــري األطــراف يف ويقــة  عــىل ) 1999لعــام (جث
يف حبلول عام  نالانضامم إىل ويقة   .2015جث

ندن لوا - ليد لزوال ويقة  ث  ).1934لعام (مته

تفعني - ياجات ا بة ال تعلاميت اإلدارية موا شرتكة وا يذية ا نومواصةل تطوير اإلطار القانوين حىت تظل الالحئة ا ت ك ل ململ ح نفت  .ل

بكة "18" بات ادلوية ومتديد نطاق اخلدمات املقدمة عىل ا شـومواصةل تطوير نظام اإليداع اإللكرتوين  ل  .لللطل

بونة يات- لشـنظام   تيج اسرتا

هـا  "19" تحديـد القـضااي الواجـب  بونة  تطـوير نظـام  تقصاءات اليت يعدها الفريق العامل املعـين  حلّالاعامتد عىل ادلراسات والا ل شـ ب لـسـ ّ
بةل  .ملقواجلدول الزمين للخطوات ا

شاء جسل إلكرتوين دويل "20" يـع . نوإ تصة يف  ية مع اإلدارات ا تخدام الاتصاالت اإللكرتو بدء يف ا مجوا خمل ن سـ ادلول األعـضاء يف نظـام ل
متة بذكل ملهبونة ا  .لشـ

تحكمي والوساطة بو  للمركز الو يات- ي  تيج اسرتا

ية الفكرية "21" تعلقة اب نازعات ا سوية ا بديةل  يارات ا مللكإذاكء الوعي اب مل مل ت ل  .لخل

هـم العوامـل الـيت تـؤ "22" نازعات و سوية ا تفعني خبدمات  ياجات ا تعلق اب فوزايدة دراسات األسواق فامي  مل ت ن ت ملي يل ح بتفـضثر يف القـرار 
نازعات سوية ا بديةل  ملاحللول ا ت  .لل

تحكـمي والوسـاطة مـن خـالل مـا  "23" بـو  نازعات اليت يقدهما مركز الو سوية ا بال عىل خدمات  شجع عىل اإل للوزايدة الفوائد اليت  ي مل ت قت
 :ييل

تخدم من خالل عدة وسائل من  - ياجات ا ية وفقا ال ته ا سـيف إجراءات املركز و ت ت ملي حتح لتك بيهنا اعـامتد حلـول لألعـامل بني
يا املعلومات نولو جالقامئة عىل   .تك

سامت احملـددة  - يـصا  يفـة  ية هبـا لوضـع إجـراءات  سات ا تفعني هبا واملؤ ية الفكرية وا ّوالعمل مع ماليك ا للـ خص ن س ّن مك ملعمللك مل
هم نازعات يف جماالت  تكررة يف ا معلا مل  .مل

ية الفكر "24" ياسة العامة  للملكوالعمل يف جماالت ا يـة الفكريـة واحلاجـة إىل لسـ متل أن يزداد فهيا جحم املعامالت ادلويـة  للملكية اليت  ل حي

ئـة يا غـري املـرضة اب نولو تعلق اب يا فامي  نولو ثل اتفاقات نقل ا تلكفة،  يث ا يخدمات حمايدة وانجعة وفعاةل من  ج تك ج تك م لبح ّ ل يل ومـن . ل
نازعات بني سوية ا تلكفة معقوةل  ملشأن وجود إجراءات حمايدة  ت يـات املـصممة للهنـوض لب هم يف جنـاح اآل ل أحصاب املـصاحل أن  يـس

يا اخلرضا نولو جنقل ا لتك  .ءب

يـة اخلـدمات الـيت يقـدهما  تفـع فزتيـد مـن فعا ياجـات ا هم ا سني  ية يف  ية اليت يعدها املركز بفائدة  تقصا تعود ادلراسة الا ّو ل ن ت حت معل ئ سـ ملسـ ح ف
 .املركز
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يجي  هدف الاسرتا تا ثالثل  لا
نيل الاتفاع اب يةتسه يل ا لتمنية الفكرية يف  ب  سمللك

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

نظمـة برمهتـا، مـع دمـج فعـال . 1 ية يف ا ملتركزي شديد عىل ا لتمن
ــربامج  ياته يف معــل لك ال ــة وتو ي ــامل ا ــادئ جــدول أع صــب من لتمل

ية  ملعنا

بدل. 2 بدلان لعدد أكرب من ا بدلان األقـل منـوا وا يـة وا نا لـان ا لـ مل
تقةل رشيع ملنا توازنة يف جمـال ا هزة بأطر  تصاد احلر  لتـ إىل الا م جم ق

ياسة العامة  لسـوا

بدلان . 3 بدلان األقـل منـوا وا يـة وا نا بدلان ا لـعدد أكرب من ا لـ ل مل
تقةل سات قويـة وقـادرة عـىل ملنا هـزة مبؤ تصاد احلر  سـ إىل الا جم ق

تجابة يف جمال  ملالا تصل هباسـ يية الفكرية أو ما   لك

 

 

 

 

ية ية الفكرية ألغراض ا تفاع أكرب اب منا لتن  مللك

هــارات الوجهيــة يف عــدد . 4 رشية اب ملقــدر اكف مــن املــوارد ا لبــ
تقةل بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا نأكرب من ا ل ل ل ملل  إىل م

تصاد احلر  قالا
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يجي  هدف الاسرتا تا ثالثل ية  لا يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب ن لته ب سمللك  تس

ية الفكرية ن الاتفاتسهيل يلمللكع اب ساعدة سبيف  تعـددة  بـو ا شطة الو ية هو احملرك أل ثقا تصادية وا ية والا ية الاجامت للمـ ا مل ي نـ ل ع فمن ق لت

نظمة ية وتكوين الكفاءات املقدمة من خالل الربامج يف لك قطاع من قطاعات ا ملا هـا، يركـز هـذا . لتقن شطة  ية تـكل األ لكو نـ بتغط
تعدد القطاعات  يجي  هدف الاسرتا ما تقةل إىل تل بدلان ا بدلان األقـل منـوا وا ية وا نا بدلان ا ساعدة ا توسط عىل  نـيف األجل ا لـ لـ ل ل م ململ م

يـة  ها اإلمنا تـصادية وعـىل الهنـوض بأهـدا هـا الا ياق ظرو ية الفكريـة يف  نظام ا ية  تصاد احلر عىل الاتفاع بفعا ئنظام الا ســ ب ل فن ق ف مللك ق
ية  .طنالو

ية يؤدي دورا  شأن ا بو  منوجدول أعامل الو ب يجيلتي هدف الاسرتا بو يف هذا ا شطة الو يع جماالت أ هام  تمركزاي يف ضامن إ ي ن لمج  .س

 

تحدايت والفرص  لا

تصاد احلر من الاتفـاع  تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا بو متكني ا سعى إلهيا الو نمن األهداف العامة اليت  ن ل ل ل ل ي قت ملم
ية الفكرية عن عمل و مللكنظام ا يةب ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا يدة يف ا سامهة  تايل عىل أن تكون هل  ية واحلرص اب فبفعا ق لمف ع من م ل  .لتل

يهنا ما ييل تحدايت من  بغي مواهجة عدد من ا هدف،  يق هذا ا يا إىل  بو ن ل لحتق  :يسع

ية الفكرية شأن ا ياسة العامة  ساق ا مللكا ب سـ تعددة اجملاالت وها وقـ. لت ية  ية الفكرية  لا م شمل الهنـوض قضمللك نوعـة جـدا  تـع عـىل جمـاالت  مت
تاكر ونظمي األسوا تابال ية وأداب ثقا نفات ا تاج ا فق وإ ل ملص نفـاذ ءن ئـة واألمـن الغـذايئ وا تجـارة والـصحة وا ها، مما يؤثر بدوره يف ا لها وتوز يل لبيع

ية أو. إىل املعرفة ياسة ا ية الفكرية إما مربطة اب ياسة ا تايل أن تكون  بغي اب نو سـ ت سـ ملعل ل مللك يـة األمع ين ية الو يا ندجمة مضن القضااي ا  ّ ن سـ طسـ ل م
تاكر ناعة والا ياسات ا بثل  لص سـ بدلان األقـل منـوا . م يـة وا نا بدلان ا ساعدة ا يةل  بل ا تحـدايت املطروحـة إجيـاد ا لـومن أكـرب ا ل لـ مبـ سـ مل لكفـ لـ

شأن ا ياسـهتا العامة  بلغ درجة من الاساق بني  تصاد احلر يك  تقةل إىل نظام الا بدلان ا ملوا بق سـ ت ت ن ياساهتا العامـة أو ملل سـية الفكرية وسائر  لك
ية األمع ياق أولوايهتا الو ية الفكرية مضن  ياسة ا نأن متوقع  سـ طسـ يـة . مللك شأن ا ياسـات  سائل املركزية يف هذا الـصدد وضـع  مللكومن ا بـ سـ مل
نولويج تقدم ا تاكر وتعممي ا شجع عىل الا يذها مبا  تكالفكرية و لنف لت ب نصف وتلكفة معقوةلي ب، وضامن نفاذ  ية الفكرية م ية اب مللك إىل املعرفة ا حملم

تجا ياتملنوا نولو نع واخلدمات اليت ترد فهيا تكل ا ج وطرائق ا لتك  .لص

ية مالمئة ية و ميأطر رش يع تـوازن يكفـل . تنظت يط قـانوين مـؤمن و تواصةل هو دمع هجود احلكومـات مـن أجـل إرسـاء  تحدايت ا مأحد ا ّ حمـ مل ل
ية الفكرية و نفاذ إىل املعرفةمللكامحلاية حلقوق ماليك ا يل ا بدعني، ويعمل يف الوقت ذاته عىل  ليح احلوافز للمخرتعني وا ه تسمل  وصون سائر يت

ياسة العامة رشيع الـوطين . لسـأولوايت ا ياغة مواطن املرونة وإدراهجا مضن ا شمل ذكل  ية،  توفضال عن احلقوق والالزتامات األسا ص ي لسـ
ياق ا لـمن أجل مراعاة الاشغاالت املطروحة يف  سـ يـة . سـياسة العامـةن شأن ا تحـدي يف هـذا املـضامر هـو تـصممي قـوانني ولـواحئ  مللكوا بـ ل

ية احملددة بات الو ية مع مراعاة ا ّالفكرية موهجة حنو ا ن تطل طمن مل لت ّ. 

ية ية  نبىن  تقت يـة اب. حت يـة ا يـة واإل سات الو يـة يف العديـد مـن املؤ يـق الفعا تقدم يف تكوين الكفـاءات و نأحرز بعض ا مي ن سـ ل ملعل قلط مللكيـة حتق
تكل  يـة  يـة ا يـة ا ية الفكرية وإدارهتا، ولكن ال بـد مـن معـل املزيـد مـن أجـل تطـوير ا نح حقوق ا سؤوةل عىل  لـالفكرية وا ن ت لتقمل لتح ن مللك لبم ّ

باكت املعرفـة يـة و تفادة مـن األصـول العامـة العا يهتا وقدرهتا عىل الا تا تايل يف إ هام اب سات واإل شــاملؤ مل ســ ن ل جس يـة . س لبنومـن شـأن تـكل ا
ناعة واخلدماتلتا ية يف قطاعي ا سات ا ية قادرة عىل دمع املؤ ية الفكرية من تطوير خدمات إضا لصية أن متكن أيضا ماكتب ا حملل س فت مللك  .ح
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رشي نارص الـيت . لبرأس املال ا ية الفكرية معقدة جدا نظرا إىل تعدد ا تدريب وتكوين الكفاءات يف جمال ا تعلقة بربامج ا بات ا لعا ل مل مللكتطل مل
هاتندرج يف يق حامية األصول غري امللموسة وسو ية الفكريـة، يـضم . ت نوع جدا من أجل الاتفاع الفعال اب رشي  مللكوال بد من رأس مال  ن ت مب ّ

تعزيـز  نظـام  سخري ا شأن  شورة  ية الفكرية واخلرباء القادرين عـىل إسـداء ا لرجال القانون والفاحصني املؤهلني ومديري خدمات ا ل تـ بـ ملـ مللك
سني ا تاكر و حتالا رشاكتب ية  نا لللقدرات ا سـ فت نوعـة . ل تعـددة و رشية هـو احلاجـة إىل خـربات  ية املوارد ا تويطرح أيضا حتد آخر يف  ب ممن مل ت ُ

يا نولو تصاد واألعامل وا تداخل فهيا جوانب من القانون وعمل الا تصدي للقضااي اليت  جقادرة عىل ا تك لق ت ساعدة عىل تطـوير . ل هدف هو ا ملوا ل
بات املذكورة أعاله اكفةالعدد الالزم من املوارد ا تعامل مع ا تطلرشية املؤهةل ذات املعرفة واخلربة  لل ملب  .ل

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قا ن توايت و .ملل تلفة  ية هدف يعين بدلان  ية الفكرية ألغراض ا سري الاتفاع اب سعي إىل  سـا خم من ن ي مبـل لت مللك ت
بىن تعلق اب تلفة فامي  توايت  نة جدا و با لمنو  ي خم سـ ي مت ية الفكريةم ية  للملك ا تـصاد . لتحت تقةل إىل نظـام الا بدلان ا هدت العديد من ا قوقد  نـش ملل

يــة ثقا يــة وا تــصادية والاجامت يهتــا الا رسيع خطــى  ساعدة يف  يــة الفكريــة  بــريا يف قــدرهتا عــىل الاتفــاع اب ثال تقــدما  فاحلــر  ق مللك لمــ ع من تــ للمــ ن . تك
تحدلنواب بدلان، يمكن ا لبة إىل تكل ا ل بـو يسـ تكل ي أمـام الو ياجـات اخلاصـة  يـة الا يـة  تخصـصة  ساعدة ا بـيف تـوفري مزيـد مـن ا ت ب بغ مل حملـ تل

بدلان بادل اخلربات والعرب وأفضل املامرسات فامي بني تكل ا بدلان والعمل أيضا عىل الهنوض  لا  .بتل

رشاكت يف معظـم بـدلان العـامل يه 90 توسـطةل ابملائة من ا تـصاديةمرشاكت صـغرية أو  يويـة الا هم يف ا ق  حلس يـة املقـاولني . تـ غلبعـىل أن أ
ية الفكريـة نظام ا تفع  يال أو ال  تفع  توسطة  رشاكت الصغرية وا رشاكت الصغرى وا مللكوا ن بن قل مل ل تل رشاكت . ت يجـة ذلكل يـزداد وضـع تـكل ا لـو نت

ية الفكريـة سة ويزيد عوملة واندفاعا بقوة املعرفة واعامتدا عىل ا نا يه ا تدم  يوم اذلي  يط ا مللكشاشة يف  فف مل حت ل حم ّتـربز احلاجـة إىل مـد يـد . ه ف
هام  مية من اإلبداع والاخـرتاع، قـادرة عـىل اإل تخراج ا ها أداة ال ية الفكرية بو ها ملقدرات ا رشاكت لزايدة  سـالعون إىل تكل ا صف مللك لقهم سـ فل

نجاح رشكة إىل شط ا ية الفكرية ووصول ا ليف إدارة أصول ا ل  .مللك

شأن جدول أعامل ويقوم  بو  بالو يةي تعددة اجملاالتعىل مقاربة لتمنا يح . م جديدة  ساعدة يتو يديـة  بـو ا تجاوز بـرامج الو للمـفرصة فريدة  تقل ي لل
نظمة برمهتا ياته مدجمة مضن معل ا ية وتو بادئ جدول أعامل ا ية واحلرص عىل أن تكون  ملا ص من لتن م يـة . لتق بادئ جـدول أعـامل ا منورسي  لتت م

ثالث  يجي ا هدف الاسرتا نجزة يف ظل ا لال عىل األشطة ا ت مل ية لن يـع األهـداف الاسـرتا نجـزة يف ظـل  شطة ا يجسب، بـل عـىل األ مج مل نـ تحف
سعة توسـط. لتا ية لألجـل ا تجىل ذكل عىل مدى اخلطـة الاسـرتا ملو يج بـني اجلـدول امللخـص يف الـصفحة . تي ّو  الـصةل بـني األهـداف 10ي

ية امخلس واألربعني يات جدول أعامل ا ية وتو منالاسرتا ص لتيج  .ت

توسط، اويف إطار  بو واجهتملألجل ا ية إىل واقع ملموسحتدي ترمجةي الو  احلرص عىل أن حتقـق يوشمل ذكل. لتمن تطلعات جدول أعامل ا
ية ية اخملصصة جلدول أعامل ا رشية واملا مناملوارد ا ل لتب مية لفائدة ادلول األعضاء وأن تكونل يـمي وقـادرة عـىل إحـداث وقـع لا لق ا للتقتاجئ قـابةل  ن

 .إجيايب

تد مع تزايد . حشد املوارد يـة الفكريـة،  نظـام ا يـة يف الاتفـاع  نا بدلان ا بو معوما مـن خـدمات دلمع ا شـالطلب عىل ما تقدمه الو ب ن ل لـ تـي مللك م ّ
ها اإلمنايئ إىل أقىص احلدود ياجات بطريقة تعزز من و ية تكل الا ساعدة عىل ضامن  قعاحلاجة إىل رشاكء وموارد  ت ب حللم شطة . تل تيس أ نـو تك

بو يف مضامر العالقات اخلار رشااكت يالو لـية وإقامـة ا سابع(ج يجي ا هـدف الاسـرتا لـا ت هـا ) ل تفا يـة يف ا نا بدلان ا ية يف دمع ا يـة ر عأ نم ل لـ سـ ئيـمه
يـة نا بدلان ا يـة الفكريـة يف ا رشوعات ا نفاذ إلهيا من أجـل  شد املوارد وضامن ا ية الفكرية ويف  منظام ا مللك لمللك لـ مـ ل ح ّ حيـل ذكل حمـل وال. ب

بو ية الو ناط مبزيا يادلور املركزي ا ن ياجـات مل تجابة ال بـو عـىل الا تـه إرساع ذكل العمـل وزايدة قـدرة الو شطة، غا متويل األ ت العادية  ســ ي ي حنـ ل

شطة تكوين الكفاءات ية وأ ساعدة ا ية ا سني فعا نادلول األعضاء و ن مل ل تفادة مـن الـزمخ . لتقحت تحدي الريـيس يف هـذا الـصدد هـو الا ســوا ئل
شد رشااكت  بو حول تكوين ا تجه مؤمتر الو حلاذلي أ ل ي ية ن يل ا لتمن املوارد يف  يـة  وال) 2009نومفرب (سب لتمنســامي بفـضل الاتـصال بـواكالت ا

ية ية الفكرية ألغراض ا شأن ا ية  نا بدلان ا رشوعات ا تعدادها دلمع  يات اخلريية لزايدة وعهيا وا ية وا منالر ب ل ل م سـ مجلع لتسـ مللك م  .ئي
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يات تيجالاسرتا
 

تحدايت املذكورة أعاله،  تصدي  سيف ا لل يربةاملقاسرتشد تل يةةتيج الاسرتا تا ية ا نارص الر توسط اب بو عىل األجل ا ل للو ل سـ لع مل  :ئيي

ية "1" ية مزدوجة. لتمنجدول أعامل ا ية قامئا عىل اسرتا يذ جدول أعامل ا يجيظل  من تسـ لت  :تنف

با، - نا يامث اكن  رشوعات،  سـاعامتد مهنج قامئ عىل ا ممل  ح

يـع قط - ية عىل معل  يات جدول أعامل ا بادئ تو مجوتعممي  من لتص يـة م يـة وضـع الـربانمج واملزيا نظمـة مـن خـالل  ناعـات ا معل مل
يط للعمل  .لتخطوا

توى ادلاخــيل واخلــاريج أيــضاو يقا فعــاال عــىل ا تــيض  تعــددة ممــا  يــة قطاعــات  سـتــداخل يف جــدول أعــامل ا سـ من ملــت تنــ يق م يح اخلطــة . لت تتــو
ية وتقارير أداء الربانمج يقة الربانمج واملزيا توسط وو ية لألجل ا نالاسرتا ث مل تيض مزيـدا تيج يقي ولكن ذكل  نرصا من ذكل اإلطار ا يق  سـ لتنع

ية ناد إىل معلومات  ية اختاذ القرار ابال سني  ساءةل و علممن ادلمع ألغراض ا معل حت  .ستمل

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا متكني ا بو أيضا عىل تطوير أدوات  تعمل الو توسط،  ية ذات األولوية يف األجل ا مللكواكسرتا من ن للج ي سـ مل لتيج ملع  مـن لت
ية يذ الفعال جلدول أعامل ا ثةل يف ضامن ا يهتا ا سؤو منالوفاء  مت ل تمب لمل تقـارير . لتنف يمي وإعـداد ا يفة فعاةل  شمل تكل األدوات و لو ظ للتقت يـمي (س لتقا

تقل يمي ا ملسـاذلايت وا نظور اإلمنايئ اكمـال، وكفـاءات معـززة إلجـراء دراسـات) لتق تاجئ يأخذ اب ملومهنجا لإلدارة القامئة عىل ا تقـدير الوقـع لن ل 
يـة نظمـة عـىل ا شطة ا سن لوقـع أ هـم أ يـق  يد القطري مما ميكن األمانة وادلول األعضاء مـن  منعىل ا مل نـ حـ لتلصع ف سأةل األخـرية . حتق ملـوهـذه ا

شلك ويق مع  ثمربطة  ب يجي اخلـامس الت هدف الاسرتا ية يف إطار ا ية الفكرية وا تصادية حول ا شأن ادلراسات الا تعمل  من لب مللك املـصدر (لتق
ية الفكرية تعلقة اب مللكالعاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا  .)مل

تاكر "2" شأن الا يـة  يات الو يـة والاسـرتا ية الو ية الفكرية مضن اخلطط اإلمنا ياسات ا ساعدة عىل إدماج  بـا بـ ن يج ن ئ سـ طمل ت ط ونـزوال . مللك
ش ية  ية و ساعدة عىل وضع اسرتا بو ا تقدم الو بند طلب ادلول األعضاء فرادى،  ن يج مل ي سـ طع ية الفكرية وأن ت يـه مللكا تو تاكر  جالا ب بـ

بدل املعين، ياجاته،لمن ا بارة عن حتوعىل أساس ا تعـددة القطاعـات مـن عويه  يات  تو ياسة العامـة وا نارص ا م مجموعة من  صـ ل سـ لع
يح بــدورو  اإلبــداعيأجــل تعزيــز أداء تاكر ممــا  ســـيتالا يــة الفكريــة وســائر مكــوانت هبــ ياســات ا تويــق الــصةل بــني  مللك إطــارا  سـ ث ل

تاكر بياسات الا تجارة  واإلبداعسـ تامثر وا تعلمي والا ياسات ا ل، مبا فهيا  ل يـة سسـ ثقا ية ا فوا ل يـالتمن نولو ياسـات العلـوم وا جو لتك ويف . سـ
ية للك بدل من أجل توفري إطار حتد ية الو تخدم اخلطة اإلمنا ّالوقت ذاته،  ن ئ طسـ ُت بـارشة يف س يـة الفكريـة  هام ا يـة إ يـه  مد  مللك سـ يف كف

بدل سار اإلمنايئ  للا ياجـات . مل تظم لال يمي  متكني من إجراء  ند الطلب  يات وإاتحهتا  بو أيضا عىل تطوير  تعمل الو تو ن ع مهنج ي حسـ م تق لل

تاكر ية لال يات الو ثغرات ألغراض الاسرتا يل ا بو ن يج ل طحتل  .ت

ميي موجه حنـو "3" شاء إطار  ساعدة عىل إ تنظا ن يـةمل ّرشيع يـريس اإلطـار القـانوين األسـايس اذلي يعـرف احلقـوق مبعـىن وضـع ، لتمن ا تـ
نفـاذ إىل  تكـرين وا تـوازن بـني احلـوافز واملاكفـآت  يـق ا يةل  ية الفكرية، فضال عـن األحـاكم ا لوالالزتامات ملاليك ا ب للمل تحق لكفـ بمللك

ثـل  تفعني، بوسائل  ماملعرفة اجلديدة  تفادة الاكمـةل مـن للمن يـات اإلنفـاذ الفعـاةلمـواطنســالا بة ل املرونـة وآ نا ســ وا يد مل لـصععـىل ا
بدل املعـين ومقدمـة ابخلـربة املالمئـة. الوطين تكون خمصـصة  ناء عىل الطلب و ساعدة  تقدم هذه ا للـو ســ ب مل بونـاء عـىل الطلـب، . سـ

سارات العا شاركة يف ا هّل ا ساعدة عىل الانضامم إىل املعاهدات ادلوية اليت  ملتقدم أيضا ا مل مل ل مل لية وولوج األسواق ادلوية من تسسـ
شأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي تعاون  ثل معاهدة ا بخالل أنظمة  ل شأن حـق املؤلـفم شمل .ب ومعاهديت اإلنرتنت  ستـ و
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نظـر إىل  تعـددة األطـراف اب نـه إىل نظـام مـن األنظمـة  شأن اآلاثر املرتبـة عـىل انـضامم بـدل  شورة  ساعدة إسداء ا لتكل ا ي ت بـ مل ممل بع
يةأول  .ئوايته ومصاحله اإلمنا

ية "4" ية وا ية املؤ بىن ا نتطوير ا سـ ت لتقل س هـا وتحـول إىل إدارات مربطـة . لتح نفـذ  يـة الفكريـة يك  ساعدة ملاكتـب ا تتقدم ا ت ت مل خططسـ مللك
تصاد ف تقدم يف قطاعي األعامل والا تاكري الوطين وإحراز ا شاط الا ية وموهجة حنو تقدمي اخلدمات وقادرة عىل حفز ا قاب ل ب ن لمن امي لت

ية الفكريـة داخـل ماكتـب . بعد ئة  يات ان تاكر وأاكد يا والا نولو شاء مراكز دلمع ا ساعدة أيضا من أجل إ تقدم ا للملكو ج شـتك مي ب ن مل لسـ
يـذ بـرامج عامـة عـن  تطـوير واجلامعـات، و بحث وا سات ا يا يف مؤ نولو ية الفكرية أو خارهجا، وتعزيز ماكتب نقل ا نفا ج تك تمللك لل ل س

ية مللكالاتفاع بأنظمة ا نفاذ إلهيان يا وا نولو سامه يف حفز نقل ا رشااكت بني القطاعني العام واخلاص اليت  ل الفكرية والهنوض اب ت جل  .لتك

تـة . تكوين الكفاءات "5" ية الفكرية مـن خـالل األ تقدمي خدمات ا سات  سني كفاءات املؤ ساعدة  بو تقدمي ا متتواصل الو ل س تح مل ي مللكسـ ل
سني إجراءات العمل أو تكوين الكفاءات ا لو تـدريبحت لرشية عـن طريـق ا ينيبـ سؤولني احلكـو تعلـمي  م وا للمـ ئـات و ل لفيـني وا للمهن

تفعني سـهتدفة من ا نا بدل املعينململ ياجات ا ل، عىل أساس ا  .حت

رشية وتكوين الكفاءات، وال - بو بدور مركزي يف تدريب املوارد ا ية الو بتضطلع أاكد ي مي سب  لسـ يـأة  حـسـامي اعامتد بـرامج  هم
ياجات ومقارابت و مية اليت تعطهيا مقابل املالحتالا يمي لضامن ا ها حمل ا يكون  لقيات جديدة،  تق ليع مج سـ تمكل . مهنج ستسـو

يـة وغريهـا مـن أوسـاط احملرتفـني،  يني وأحصاب املصاحل واألوساط ا سؤولني احلكو سـهتدف ا ميالربامج العادية اليت  مل لتعلت م
توى بـرامج تكـوين هـور ورفـع  بـة ا سـمبجموعة واسعة من برامج خما مـط بـو .  الكفـاءاتمجل يومـن ذكل بـرانمج مـدارس الو

يـة الفكريـة  يـات ا يـة ألاكد بكة العا هادات، وا باب وأحصـاب ا ية للمحرتفني ا مللكا ش مييف مل شـ لـشـ لـلـ تعـاون -لص لل ويه واهجـة 
ميه و يذي املعـاد  ية، والربانمج ا نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا ية الفكرية يف ا يات ا بادل بني أاكد تـصموا نف م لتمللك ل ل مل ل مي يـسـهتدف لت

توسطة رشاكت الصغرية وا ملمديري األعامل واملقاولني من ا  .ل

تعان  - ياجـات أيضا سيسـو يـة لال تو بـادرات ا تدريب و يف برامج ا ية الفكرية من أجل  ئة  نا يات ا تابألاكد ع ل ل ي شـ ل حمي متك للملك
ية  .حمللا

توسطة - رشاكت الصغرية وا متر أيضا تكوين الكفاءات مبا يدمع ا ملو ل تخصـصة وفـضال عـن إعـ. سيسـ يـة  تجـات إعال مداد  م من
بـو هجودهـا  تعزز الو توسطة،  رشاكت الصغرية وا رشاكت الصغرى وا ية الفكرية لفائدة املقاولني ا يعن إدارة أصول ا سـ مل ل ل مللك

يـة بـات اللغويـة ا سب الظـروف وا يفـة  تاج إصـدارات  حمللدعام إل تطل حـ ملن بذل هجـود مركـزة عـىل تعزيـز قـدرات . مك سـتو
ية وادل سات املا لاملؤ ساعدة س تقـدمي  يـة،  يـة الفكريـة الو ياسـات ا توسطة، يف إطـار  رشاكت الصغرية وا مـامعة  ل ن سـ مل طلل مللك

يهنـا" لأوية" ية الفكرية وحاميهتا وإدارهتـا و تمثيف حتديد أصول ا يأيت ادلمع مـن خـالل املوقـع اإللكـرتوين اخملـصص . مللك ســو
تعلمي عن بعد وبرامج تدريب املدربني رشاكت وبرامج ا ِّتكل ا ل ل هادفةل نـام . ل ا تحالفات اب باكت وا رشااكت وا تقام ا تو ل شـ ل غسـ ل

شطة  ساعدة أل تقـدمي ادلمع وا يـة  تعمم مبزيـد مـن الفعا يا املعلومات والاتـصاالت، و نولو ساحنة بفضل  نـالفرص ا ملـ ل ل ســ جل تك
ية الفكرية تفعني حبقوق ا بو يف جمال تكوين كفاءات ا مللكالو ن  .ملي

ية "6" تعراض دلو. جاملاكتب اخلار سـيجرى ا يـة سـ هام املاكتـب اخلار ية رفع إ يات  تعد تو يفهتا و ية وو بو اخلار جر ماكتب الو س بغج ص سـ ظ ّي
يـة  شاء أيـة ماكتـب خار ياسة العامـة الـيت حتـمك إ يـة  بـادئ تو ية، ووضـع  نظمة الاسرتا يق أهداف ا جالقامئة يف  م نـحتق سـ جهي يج للـمل ت

 .أخرى
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يجي  هدف الاسرتا تا  الرابعل
ي ية العا ية ا مليق ا ت تحسـ لن لبن ية الفكرية وتطويرهات  للملكة 

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

ية الفكريـة. 1 ية أكرب يف أعامل ماكتب ا مللكفعا تـضح مـن ل ت كـام 
تغرقه املعامالت واخنفاض يف األعـامل اخنفاض الوقت اذل تسـي 

تأخرة  ملا

متدة مــن . 2 تفعــني ابملعلومــات واملعرفــة ا ملــسـزايدة يف عــدد ا ملن
تفعني ئات ا ية الفكرية ويف  ملننظام ا ف  مللك

 

نفاذ فاعل إىل  متزي  ية الفكرية  ية  بنظام معزز الفعا يل للملك
تفاع أفضل هبا ية الفكرية وا تعلقة اب ناملعلومات واملعرفة ا  مللكمل

يـة الفكريـة تعزيـزا . 3 شأة بـني ماكتـب ا ية  مللكواهجات إضا ُمنـف
يد ادلويل تقين الطوعي عىل ا لصعتعاون ا ل  لل
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هدف يجي لا ية الفكرية وتطويرها الرابعت الاسرتا ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت تحسـ لن لب  ت

نظـام  تجـه ا ية الفكرية ادلويل ونفاذ معزز إىل مـا  ية يف نظام ا يا املعلومات والاتصاالت فرصا ملزيد من الفعا نولو لتحت  نل مللك ج تك يف
بدلان و بدلان األقل منوا وا نظام من جانب ا شاركة أكرب يف ا لو ل ل تقةلم بدلان ا ية وا نا نـا لـ ملل تـصاد احلـرم هـدف مـن . ق إىل نظـام الا لوا

توى  تعـاون ادلويل عـىل  يـد ا تقةل وتو ية وا نا بدلان األقل منوا وا ية دلى ا ية ا يجي هو تعزيز ا هدف الاسرتا سـهذا ا ل ط ن ل ل ت مـت مل متح ن لل لب
ي ياانت عا تحداث قواعد  ته وا نظام بر ياانت عرب ا ية ويف تدفق ا بىن ا ملا ب سـ ل ب ت مل ل تقـين لتح تعـاون ا ية  ية الفكرية وأطر طو لة  لل ع للملك

 .املعزز

ثالـث  يجي ا هـدف الاسـرتا يـق ا ية الفكريـة وتطويرهـا أيـضا يف  ية  ية العا ية ا يق ا هم  لو ت مل ت لسـ حتق للملك ن تحس لن لب ت يـة (ي مللكالاتفـاع اب ن
ية ثاين ) لتمنالفكرية ألغراض ا يجي ا هدف الاسرتا لوا ت يـة(ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا هـدف )  الفكريـة مـن الطـراز األولمل لوا
يجي اخلامس  ية الفكريـة(تالاسرتا تعلقة اب مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا يات ). مل يـذ عـدد مـن تو شمل  صـو تنفيـ

ية  .لتمنجدول أعامل ا

 

تحدايت والفرص  لا

يل نظامّغري يريا جذراي يف طريقة  يا املعلومات والاتصاالت  نولو شغت  تتغ ج ية الفكريـةتك توى القاعـدة، فقـد غـريت تـكل . مللك ا مـسـوعـىل 
يـة الفكريـة  هم مـع ماكتـب ا تفعـون يف تعـا ها ا سارات الـيت  يا من ا نولو مللكا مل سلك ج نتك ململـ يـ يـة (ل نمـن إيـداع الكـرتوين وإخطـارات إلكرتو

ية أيضا يغات إلكرتو نو بعة يف تكل املاكتـب ) تبل ية ا تفضال عن اإلجراءات ادلا يـةاملعاجلـة (ملخل وقـد أاتح اعـامتد تـكل ). نوامللفـات اإللكرتو
بـو ية الفكريـة يف العـامل لكـه وبـني تـكل املاكتـب والو توى القاعدة بدوره، إماكية تفاعل معزز جدا بني ماكتب ا يا عىل  نولو يا ن مللكسـ ج متك . ل

تجه نظ سمح بإاتحة ما  برية من األدوات واملرافق اليت  يا مجموعة  نولو نوقد أخرجت تكل ا ج يتك ت ك ية الفكرية ل مبـا يف ذكل جسـهل مـن (مللكام ا
تصادية ية والا قاملعلومات ا هور) لتقن يـة . مجللعامة ا نظـام ا يـة  ندسـة  يـا املعلومـات والاتـصاالت  نولو شأت  تـصار فقـد أ مللكواب ج تك لخ ن ه تقنـ

نظام القانوين ندسة ا لالفكرية ابإلضافة إىل  يا املعلومـات والاتـصاال. ه نولو نامج عن  تحول ا يح ا جو تك لت ل همـة جـدا ي ملت عـددا مـن الفـرص ا
 :ويه

ية الفكريـة، حمـررة بـذكل  - ية يف ماكتب ا تا ية واإل يل حنو مزيد من الفعا يا املعلومات والاتصاالت ا نولو مللكهّد  ج ب ج تك نمت ل لس
ــن اخلــدمات  ــد م ــة مزي ــصب يف تأدي ــوارد ميكــن أن ت شارات واألحبــاث(م ــل الا ــث ست ــل ) م ــة ودمع نق ي حمللناعات ا ــص لل

يا؛ نولو جا  لتك

بـات  - شاركة يف تر شرتكة بني املاكتب لـلك مـن يرغـب يف ا ية الفكرية بإقامة واهجة  تة داخل ماكتب ا يوسمح األ تمللك ملـ م مت ت
نفـاذ إىل واثئـق  يـة  بـو الر يل الطوعي حلق املؤلف أو خدمات الو ية الفكرية أو ا ياانت ا بادل  ثل  ية،  للطو مق ي سج ب ت لتع مللك م

يذه ية وبدلان رابطـة أمم تنفاألولوية أو ما جيري إعداده أو  شاطرة العمل وتعزيز اجلودة يف أمرياك الال بات  يا من تر ن حا يي تت مل ل
تحدة؛ ندا واململكة ا يا و نكوفر اليت تضم أسرتا يا ومجموعة  ملنوب رشيق آ ك ل فسـ  ج

شاركة أكـرب يف الـرث - شاركة تـكل املاكتـب  يـة الفكريـة مـن  ية يف ماكتـب ا نولو ية ا بىن ا مـومتكن ا مـ ت مللكل ج لتك لتح يـة ّ مقوة الر
باكت املعرية ية من املكل العام ويف ا فالعا شـ  .لمل
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تغلب عىل عدد من احلواجز تفادة من تكل الفرص، ال بد من ا لوليك ميكن الا بدلان . سـ بدلان األقل منوا والعديد مـن ا لـفقلام يكون دلى ا ل ّ

ية تاج ماكتب ا ية و ية الفكرية ا بىن ا ية  ية املقومات األسا نا مللكا مللك حتم ت ل سـ ساعدة عـىل إقامـة تـكل املقومـاتلتحل وضـف إىل . للمـ الفكريـة 
ثـة وال ســامي اعامتدهـا عـىل  يـة إىل أنظمـة حد نا بدلان ا ية يف العديد من ا نظامت اإلدارة امجلا ية الفكرية و تقار ماكتب ا يذكل أن ا ل لـ مع م مللك ف

يـة الفكريـ شاركة فعـاةل يف نظـام ا شاركة  ها، حيد من قدرهتا عىل ا مللكالورق يف  ممعل توجـه وتأديـة خـدمات مل تفادة مـن  نة ادلويل والا مســ
يني توى العاملي لزابئهنا ا حمللاب  .فوهذا ما يزيد من الفجوة املعرية. ملسـ

سح  يـة املوحـدة يف  تـيض مزيـدا مـن املعـايري ا يـه  تفـق  تعـاون ادلويل ا بق، فإن األطـر الـيت يعمـل فهيـا ا مـوابإلضافة إىل ما  ن عل مل ل لتقسـ يق
ها ورشه ياانت وباد نا ت لب يف ل ثـل أنظمـة ا ياانت،  نفاذ إىل ا شرتكة  بو، فضال عن أدوات  ها الو نا، عىل غرار املعايري اليت  ب لل م تـصي لل م تسـتنبط

بو ألغراض الرباءات  ها الو ياليت  يف ادلويل للرباءات(متسك تجارية ) لتصنا نا(لوالعالمات ا يس و ييفي  ين فتص ية ) ن نا عوالرسوم والـامنذج ا لـص
 ).تصنيف لواكرنو(

رشوعات ملموسـة وذات وأما جدول  ياغة  هـدف بفـضل  يـق هـذا ا ية للميض قدما ابلعمل حنو  تح فرصا إضا ية فإنه  مـأعامل ا صـ لمن حتق ف يف لت

تعلقة حبق املؤلف  نفاذ إىل املعلومات ا تعلقة ابلرباءات وا نفاذ إىل املعلومات ا ثل ا تعددة  رشوعات يف جماالت  يذ تكل ا بري و ملوقع  ل مل ل مل مك م تنف
تدرا هوة الركسـوا تنيل ا مية ودمع مكل عام   .مق

نـة  يـة  يـة ومعر يـة  ية  ثالث بفضل الرتكزي عىل تطوير  ثاين وا يجي األول وا هدف الاسرتا يجي الرابع ا هدف الاسرتا يدمع ا يو ن ت ل ل ت ت تسـ محت ف ن ل تقل ب
متكني ادلول األعضاء  ية الفكرية وال(ليه رضورية  شاركة متاما يف الربامج املدرجة حتت ت) مللكسـامي ماكتب ا  .كل األهدافملمن ا

يات  تيجالاسرتا

يجي هدف الاسرتا يذ هذا ا نا إىل  ية يف  تا يات ا تمن املعزتم اعامتد الاسرتا ي ل ل ليج تنف سع  :ت

نـة  "1" يـذ مـا يطلـب مـن بـرامج الر تقةل مـن خـالل  ية وا نا بدلان األقل منوا وا توى الوطين يف ا ية عىل ا بىن ا مقتعزيز ا نـ ل ل سـ ت نفل تم مل مل لتح
تحديث تة وا لواأل تقرتح ال. مت ياجـات سـو يد، ا تـب ا يار ا سب ا يغطي،  يا املعلومات  نولو يا  يا بو نظاما  تو ت ح سـ سـ حي سـ خ تفل ملك ج تك ملـق

يهل ابألنظمة ادلوية  ية وتو تة إجراءاته ادلا تب إىل أ لا ص خل مت شأن الرباءات ونظام مدريـد ونظـام (ملك تعاون  بوال سـامي نظام معاهدة ا ل
يـغ املع) الهاي ورمبا نظام حلق املؤلف تعلقـة بـدخول املـرحةل (لومـات بتبلوالزتاماته  يـاانت ا يات والقـوانني وا ملوال ســامي اإلحـصا ب لئ

شأن الـرباءات تعاون  ية يف ظل معاهدة ا بـالو ل هـا املطلـوب جـدا ). طن يـذ بران بـو يف  متر الو بق،  جموابإلضـافة إىل مـا  تنف ي ستـسـســ

بدلان األقل منوا متكني ا تاكر  يا والا نولو لإلشاء ما يطلب من مراكز دمع ا ب لن ج تقةل مـن تعزيـز نفاذهـا إىل مجموعـات لتك ية وا نا نـ وا ملل م
هور تاحة  ية ا ية وا ياانت ا للجما مل ن لعلم لتقب  .ل

بات املربمة مـع بـدلان أخـرى وهجـات  "2" تقةل وبفضل الرت ية وا نا بدلان األقل منوا وا تحديث يف ا تة وا نة واأل يوبفضل برامج الر تم ن ل ل ل مت ملمق
سات ا(معنية  رش وغريها من املؤ لثل دور ا س لن يا ) تجاريةم ساعا تـدر يهتـا ا يـة و بـو العا يـاانت الو جيسع مضمون قواعـد  تـ تغط مل ي ب سـيت

يجي اخلامس( هدف الاسرتا تومبا يدمع أيضا ا  ).ل

نظمة بوجه خاص عىل ما ييل "3" تحرص ا ها ورشها، و ياانت وباد سح ا شرتكة  تحدث املزيد من األدوات واملعايري ا ملو سـ ن ت ب مل مل لسـ ل  :سي

ياق تعاوهن - هود يف  سـبذل ا يـة جل يـة ادلويـة ا با مـن أجـل تعزيـز ا نا ئات أخرى ولكام اكن ذكل  يقا مع  حلقم ل تغط ســ لي ّه

ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا يف يف جمال الرباءات والعالمات ا عألنظمة ا لص ل  .لتصن
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بو ادلوية والاتفاع هبا - بال عىل معايري الو تعزيز اإل هود  نوبذل ا ل ي قل  .جل

سري - يفة  تحداث أدوات حبث  يوا لتسـ تخصصنيمك بو وال سـامي لفائدة غري ا ياانت الو نفاذ إىل قواعد  مل ا ي ب  .ل

يـة  - يـاانت العا ملوتعزيز اخلـدمات املربطـة بقواعـد ا ب بـت مـن الوضـع القـانوين (لت ثثـل تقـارير أوضـاع الـرباءات وا لتم
تني) للرباءات نفاذ إىل املعلومات ودمع مكل عام  مسني ا ل  .لتح

ش "4" شأ أطر عىل أساس الطلب و مبو يـة الفكريـة سـُتن ية نظام ا ية الفكرية وزايدة فعا تعاون بني ماكتب ا تعزيز ا ية  مللكاركة طو لمللك ل ل ع
يـاانت ومقـارابت  شأن ا ياريـة مقرتحـة  سق  شرتك بفـضل  يل ا هور، مـع ضـامن إماكيـة ا تاحة  بوزايدة فوائده ا بـ مع نـ ملـ شغ ن لمل لتـ للجم

 .متسقة

شاطرة املعلومات واخلربة   "5" تمن حلقات العمل فرصا  ملو متـدة يف سـتغ يا املعلومات والاتصاالت واحللول ا نولو يات  ملعيف اسرتا ج تك تيج
ية ية العا ية ا شاورة وتطوير ا يال  بو،  ية الفكرية وأمانة الو ملماكتب ا ت للم ه لتحي ن لبمللك  .تس
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يجي  هدف الاسرتا تا  اخلامسل
ية الفكرية تعلقة اب مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا   مل

تاجئ الا يةلنا تاجئ تيجسرتا  لنمؤرشات ا

ــال . 1 ــرب يف جم ــدر أك ــة بق تاح توفاة  ــة و يق ــات د ممعلوم ــسـق م
يــــــا وأدو نولو جا توســـــــمي والقــــــوانني واملعاهــــــدات لتك لات ا

ـــات  ياج ـــة ال ي ـــصادية  ت ـــات الا ـــصاءات وادلراس تواإلح حب ً تل ق
 أحصاب املصاحل

 

 

بو مصدر تعلقة اياعرتاف ابلو تصادية والقانوية ا مل للمعلومات الا ن ق
نظام  تفعني  ياسات وا ية الفكرية لفائدة واضعي ا باب ن ملسـ ل مللك

ية الفكرية وغريمه من أحصاب املصاحل  مللكا

 

 

ــق . 2 ي ــل  ــن أج ــة م ــة الفكري ي ــوى ا ت ــزز  ــاع مع تف حتقا مللك مبح ن
يــة الفكريــة مبزيــد مــن  ياســات ا شودة مــن  مللكاألهــداف ا سـ ملنــ

ياق ادلويل ية يف ا سـالفعا  لل
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يجي  هدف الاسرتا تا ية الفكريةامل اخلامسل تعلقة اب مللكصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا  مل

يـة  ية والقانويـة عـن ا ية واملعلومات ا تو ياانت ا ية وا نولو شوفات ا سك مجموعات ا تج و هة اليت  بو يه ا مللكالو ج تك ن نجل ن مي ل ب لك مت تقي لل سـ ل ت
تصاد ا. الفكرية تح تكل اجملموعات انفذة عىل ما حيصل يف قطاعات الا ملو ق بـرية يف تف ميـة  تيس  ية الفكرية، و كهمة ويف نظام ا ق تك مللك

هـور  ية الفكرية فضال عن عامـة  نظام ا تفعة  هات ا ياسات والقطاع اخلاص وقطاع األعامل وغريها من ا مجنظر واضعي ا مللك بجل ن ملسـ ل
متني هبا ت. ملها بـا قـواي عـىل ا نظمـة  هد ا يـث  يـة  مية يف جدول أعامل ا لوقد أقرت تكل ا طل مل شمن تـح لت يـة لق يالت وادلراسـات ا لعلمح لـ

تصادية  .قوالا

ياجـا تجابة ال متد عىل دقهتا وحداثهتا وقـدرهتا عـىل الا ياانت  بو من ا مية مجموعات مراجع الو تعىل أن  ســ ب حي تع  أحصـاب املـصاحل تلق
بـة تـضافة أكـرث مجموعـات املعلومـات ا. طفضال عن إاتحهتا ابجملان وللعـامل قا يـدة القـادرة عـىل ا بـو يه الو سـوالو يـة حي مللكتعلقـة اب مل

مية ويه املعرب إىل تكل اجملموعات بو إىل ترمجة تكل الطاقة الـيت . قالفكرية مشوال و سعى الو يجي،  هدف الاسرتا يويف ظل هذا ا ت ت ل
 .تنفرد هبا إىل واقع ملموس

 

تحدايت والفرص  لا

ياانت تخراج مجموعات هممة من ا هامت عىل ا بو يف مضامر تكل ا بهر الو سـ لي مل تخر. تس ثالثة طرق يه كام ييلتسـو  :بهجا عامة 

شأن الرباءات ونظام مدريد  - تعاون  بو عن طريق نظام معاهدة ا يجة للخدمات اليت تقدهما الو بري من املعلومات  ببط قدر  ل ي تك نن يسـت
بونة واملادة  ثا(6لشـونظام الهاي ونظام  تحكمي والوساطة) لاث بو  ية ابريس ومركز الو للمن اتفا ي كل احلـاالت، ويف لك حاةل من تـ. ق

يا يف اخلدمة املقدمة شوف عهنا ماكان أسا يا ا نولو شاء جسل عام ابألوضاع القانوية للحقوق أو ا سـتخذ إ ملك ن ن جي  .لتك

ثل تقدمي  - تلف املعاهدات،  بات القانوية اليت تقع عىل عاتق ادلول األعضاء مبوجب  بعض الوا يجة  ياانت أيضا  بط ا مو ج ت خمن ن ل نب لت تسـ
ناء عىل  يات  باإلحصا نـاء عـىل اتفـاق ئ شأن الـرباءات والقـوانني  تعاون  ناء عىل معاهدة ا ية  ية ابريس وياانت املرحةل الو باتفا ب ل ب ن طب ق

ية(يتربس  تجارة العا نظمة ا بو و ملوهو حمل اتفاق تعاوين بني الو ل ثل إيداع واثئق الانـضامم ) مي يجة إلجراءات قانوية دوية،  مأو  لت ن ن
بو بوصفه أمني اإليداعإىل املعاهدات دلى املدير العام لل  .يو

متـة - مية من اتفاقات تعاوية شـىت بني ادلول األعضاء أو مع أطراف  ياانت  نظمة  تخلص ا همو نق ب مل ئـة الاتفاقـات . تسـ شمل هـذه ا لفو تـ
بو وإاتحـة ا ية ووضع معايري الو نا تجارية والرسوم والامنذج ا يفات ادلوية للرباءات والعالمات ا لاملربمة ألغراض ا يتص ع لص ل ل ن بيـاانت ل

تجاريـة  يـاانت الـرباءات ا نهتـا وقواعـد  بـو عـىل ر ساعد الو يـة الـيت  تجاريـة الو متدة من مجموعات الرباءات والعالمات ا لا ب مق ي تـ ن طل ملسـ

رش هات املوردة للمعلومات ودور ا ياان ا ية اليت تقدهما أ ية وا ياانت اجملالت ا نوقواعد  ن لعلم لب ّتق جل ح  .ل

برية بو مية  تيس تكل اجملموعات  صو كتك يـة ق نظـام ا تفعني  ياسات وا يد واضعي ا تصادية والقانوية اليت  مللكها مصادر للمعلومات الا تف ق بف ن سـ ملن ل
متني هور ا ملهالفكرية وعامة  تايل. مج نحو ا ية عىل ا ياانت األسا ية مجموعات ا تحديد، تربز أ لومن ابب ا ل سـ ب مه  :لل

ياسات، لواضعي  - ثال اإلملام بأمنـاط .  الختاذ القراراتيةلعلماحيث أهنا تقوم مقام قاعدة من املعلومات لسـا يل ا ملومن ذكل عىل  سب
شأن الـرباءات وخـدمات ركـن  تعـاون  تـه بفـضل معاهـدة ا توردة واملـصدرة وهـذا مـا ميكـن معر يات ا بـالرباءات وأنواع ا ل سـ فن ملـ لتق

PATENTSCOPE)الرباءات 
®

يا مبوجب بـر( تج دوايئ، كأن يكون  ثل  نة،  ية  محم، ومعرفة وضع  ن ي من متق نـه، مع بعياءة يف بـدل 
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ية ومعرفـة تـكل  ناء يف قوانني و نه، كوجود ا يار قانوين  نوهذا ما ميكن معرته أيضا عن طريق ركن الرباءات، أو معرفة  ي طمع ثبع سـتف
بـو القانويـةـته من خالل مجمــفالقوانني، وهذا ما ميكن معر نوعة نـصوص الو يـاانت شـامةل للقـوانني (WIPO Lex)ي ب ويه قاعـدة 

 .واملعاهدات

تفعني، - نب تعـد للمنو ية الفكرية أو  ساعد عىل احلصول عىل امحلاية مبوجب ا ها أدوات هممة  ٍّبو جت مللكت  غـري مقـصود عـىل حقـوق صف
تفـاع . الغري يار عالمـة مل تكـن حمـل ا سمح اب بحث اذلي  نه وا نولويج  ترصف يف جمال  ثةل ذكل معرفة هامش ا نومن أ ت ي ل ي خل بع تك م

ها عالمة ند إعداد طلب امحلايةصفعىل يد خشص آخر بو ناعي  يف اخرتاع أو رمس أو منوذج  ع جتارية، و ص تداد تصن ع، أو رمبا الا
 .حبامية حق املؤلف

متني،  - هور ا ملهلفائدة عامة  يـة الفكريـةمج ية بأقىص درجاهتا مـن خـالل نظـام ا يق الفائدة الاجامت يةل هممة تكفل  ها و مللكبو حتق عصف . سـ
ثةل ذكل خدمات ركن الرباءا نولـويج معـني أو حتديـد مومن أ يـدان  تـرصف يف  تعانة هبـا ملعرفـة هـامش ا تكت اليت ميكن الا م ل ســ

يهنا ية أو عالمة  بعماليك   .تقن

تـصاد  ها يف الا ية الفكريـة  ية ا ية مع تزايد أ بو تزداد أ ياانت الو شأن مجموعات  ئت الوظائف والغاايت املذكورة أعاله  قوما  س نفـمللك مهف مه ي ب ب ت
يـا املعلومـات والاتـصاالتويف الوقت ذا. املعريف نولو نات يف  يق بفضل ا بحت تكل الوظائف والغاايت أقرب إىل ا جته أ تك ي لتحستحق ل . ص

تفادة إىل أقىص حد مما حتمـهل تـكل اجملموعـات مـن مقـدرات تعـود ابلفائـدة عـىل  يجي هو الا هدف الاسرتا شود من هذا ا سـوالغرض ا ت لن مل
هـور ا تفعـني وعامـة  ياسات وا ملهواضعي ا مج ن ملسـ يـا. متـنيلـ شاء لك مجموعـة مـن مجموعـات ا نظمـة عـىل إ بوحتـرص ا نـ انت يف ظـل هـدف لمل

تلف  يجي  خماسرتا ثـاينمثل (ت يجي ا هدف الاسـرتا ية يف ظل ا ية الفكرية العا لخدمات ا ت لمل يـة الفكريـة يف مللك يـة  يـة العا بـىن ا للملك وا مل ت لتحل
يجي الرابع هدف الاسرتا تظل ا هـ). ل يـاانت يف ظـل ا لمث جتمع تكل ا يـاز لب سقة يـراد مهنـا الا يجي اخلـامس يف مجموعـات  تدف الاسـرتا تـ مت م

ية الفكرية وتزيد من جودة خدماهتا ية عن ا ية العا ياانت املر ها مصدر ا نظمة بو سمعة ا شمول بطريقة تهنض  مللكوا ملصف جع ب مل ب  .لل

يجي، تواجه عددا من  هدف الاسرتا يق هذا ا بو إىل  سعى الو توإذ  ي لت تحدايتحتق همةلا  :مل ا

متد عىل تعاون ادلول األعضاء فهياّمل "1" ـي  بو دوية الطابع،  ياانت الو تعا اكنت مجموعات  فه ل ي ية أو . ب يـاانت اإلحـصا يـغ ا ئوطاملا اكن  ب لبل ت
نظمة عىل  ية يف ا نظا بات واألشطة ا ثال من الوا شأن الرباءات  تعاون  ناء عىل معاهدة ا ية  تعلقة ابملرحةل الو ياانت ا ملا ل ن ب ل ب ن مل مب ج م ط ل

بدلانلتبأن ذكل ا بة يف بعـض ا نا ية والكفاءات ا بىن ا تقار إىل ا بب الا تحقق  لـيغ العام مل  ســ مل ت ل ي لتحل ف بغـي . بس ينويف هـذا الـصدد 
ثالـث  يجي ا هدف الاسـرتا بارشة يف ظل ا هم األشطة ا لأن  ت مل لن يـة(تس يل ا يـة الفكريـة يف  منيل الاتفـاع اب ن لته ب سـمللك هـدف ) تـس لوا

يجي الرابع  ية ا(تالاسرتا تحيق ا لن لبن سـ ية الفكرية وتطويرهات ية  للملكية العا مل هـدف ) ت بريا أيـضا يف املـيض قـدما حنـو هـذا ا هاما  لإ كس
يجي  .تالاسرتا

يــاانت اخلــام وتقــدمي اخلــدمات وادلراســات عــىل أســاس تــكل ومل ميــض "2" شاء مجموعــات ا نظمــة يف إ ب زمــن طويــل عــىل مــيض ا نــ لمل
نظهنا اجملموعات وال بد  رشي يف ا ملمن تعزيز رأس املال ا سؤول عـىل . مةلب تصادي وا سؤول الا يني ا ملـوقد ساعد عىل ذكل  مل قتع

بني  نـصب مـن هـذين ا متر تكـوين الكفـاءات وزايدة املـوارد يف ظـل لك  ملنـصاملعلومات مؤخرا، عىل أن من الرضوري أن  م يـسـ

يجي هدف الاسرتا يق هذا ا تميكن  ل حتق  .ل

ثرية "3" ها موارد  همة و ياانت ا تطلب تطوير مجموعات ا كو ب سكي ممل سك تـكل اجملموعـات حتـدايو. ل  وعـىل األجـل .ملـيطرح اجلانب املايل 
ميكن احلفاظ علهيـا ياانت  تج عائدات عىل أساس مجموعات ا نظر يف إماكية تقدمي خدمات  توسط، ال بد من أن  لا ب ن ي لمل بطبيعـة و .تن

يــل أن حتــافظ عــىل الطــابع اجملــاين والعــاملي جملموعــات ا باحلــال، ال بــد ألي خدمــة مــن ذكل ا لب هــدف لق ليــاانت، وإال فــإن هــذا ا
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ناه يجي يفقد  معالاسرتا بغي حبهثا. ت ينولكن اإلماكيات موجودة و ندرس .ن بـو سـ و يإماكية اإلعالن عهنا يف ادلعاايت كام درجـت الو ن
شوراهتا ية خبصوص  نعىل ذكل لعقود ما بـومض يـاد الو نال أي منوذج دعـايئ مقـرتح مـن  ي، عىل أال  يـة اجملموعـات أو  حي نميـس جما

 .بعها العامليوطا

يات تيجالاسرتا
 

ساعد  يجيستو هدف الاسرتا ها يف ظل هذا ا بو باك يق مقدرات الو ية عىل  تا يات ا تالاسرتا ي ل ل ليج مل حتق  :ت

بو "1" تعامل عىل موقع الو هةل الا تاح بوابة واحدة و يا سـ ست بـو ميكن  اإللكرتوينف ياانت الو تلف مجموعات  نفاذ مهنا إىل  يا ب خم ومهنـا ركـن . ل
PATENTSCOPE)الرباءات 

®

ية يف نظام الـرباءات، فـضال عـن اجملـالت ( نولو شوفات ا ياانت عن ا ج ويه مجموعات  لتك لك ب
يالت ادلوية للرسـوم  ياانت ا ناء عىل نظام مدريد، وقاعدة  يالت ادلوية للعالمات  ياانت ا ية، وقاعدة  ية وا لا سج ب ب ل سج ب ن تلعلم لت ل تقل

يـاان ناء عىل نظام الهاي، وقاعدة  ية  نا بوالامنذج ا ب ع بـو، لص بونة، ومعـايري الو نـاء عـىل نظـام  شأ  يات ا يالت  يت  شـ ب نـ سم لـسج تـ ملتـ
بـو، ومجموعـة القـوانني واملعاهـدات  يات الو يـاانت إحـصا يف لواكرنـو وقاعـدة  يس و يف  يف ادلويل للرباءات، و يوا ئ ب ن ن تـصن تص نتص ل

يــة الفكريــة  مللكشأن ا ــ تعلقــة بأســامء احلقــول عــىل اإلنرتنــت، وقا(WIPO Lex)ب بــو اخلاصــة مل، والقــرارات ا يــاانت الو يعــدة  ب
ية املزتايدة  .لتقنابملصطلحات ا

يق ادلويل من األمانة "2" ية من ادلول األعضاء وإرشاف عىل ا شاركة طو ياانت من خالل  تدرجيي لقواعد ا توسع ا سـوا ع م ب ل نل  .لتل

يـة  "3" نا بدلان ا تة لفائدة ا تحديث واأل تعلقة اب بو ا موتطوير األشطة املوحدة بني برامج الو ل ل مت ل مل ي يجي الرابـع يف(ن هـدف الاسـرتا ت ظـل ا ل
ية الفكرية وتطويرها( ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت تحسـ لن لب يـاانت الـيت )) ت يـا ا تج تلقا يـة مـن أن  بيع أنظمـة املاكتـب الو ئ ن لتط ط تنـسـ لتـ

ية بات طو ية أو يف ظل تر نظا بات ا يذا للوا بو، إما  عبغي إحالهتا إىل الو ل يي م ج نف تن  .تي

ي "4" تعاون مع املاكتب الو نوا يـة شـامةل طل نا ومبا يكفل  ياانت عدة، أيامن اكن ذكل  نة يف قواعد  بحوث املزتا تفادة من ا تغطة لال ب ل ممكسـ م
بة تاحة يف العامل قا ياانت ا طجملموعات ا مل  .لب

نواي عـن ا "5" يـا  نواي ومرجعا عا بح تقريرا  ية  ية الفكرية مبلحقاته اإلحصا شأن ا تقرير العاملي  تدرجيي  تطوير ا ملوا ســمللك مل سـ يص ئ ب لل ل لكيـة لل
 . الفكرية

تصاد املعريف "6" تاكر واإلبداع والا تعلقة ابال ياانت ا تغطي جماالت أخرى من ا ية  بو اإلحصا ياانت الو يع قاعدة  قوتو ب مل ب ل ئ ي ب  .لسـ

تصادية "7" ية الا ية الفكرية وا سن للعالقة بني حامية ا هم أ يق  قوإعداد دراسات ورشها من أجل  مللك ف منحتق ح  .لتن

تصا "8" بكة من خرباء الا قوتطوير  يهنا يف شـ تعاون  ية الفكرية وإقامة ا ية اب ية ادلوية ا نظامت احلكو ية وا بد يف املاكتب الو مللك لم ن ل مل ملعن ط
تصادي يل الا تح تعلق اب قبرامج معل  ل ل بـادل ادلراسـات الـيت تعـدها . ت تقوم مقـام مركـز  بكة  تكل ا سق  بو ا تكون الو تو شـ ل ن ي لسـ فل مل

تصادايت  توايت بوابة ا نة  قتلف املاكتب  مبح ي يـل مسـتعخم تح شرتكة إزاء ا هّل املقـارابت ا شاؤها، و ية الفكرية املعـزتم إ لا ل ملـ سنـ تـمللك
بكة تظمة  نظمي اجامتعات  تصادي، وشارك يف  شـالا ن ت للت م شاركهتا، . ق يـة عـىل زايدة  نا بدلان ا يع ا بذل هجدا خاصـا  مـو ل لـ مشج لتـن س

تصادية املعدة يف ظل جدول أعامل الو يوكذكل يف ضوء الرتكزي عىل ادلراسات الا يةق شأن ا منبو   .لتب
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يجي  هدف الاسرتا تا سادسل  لا
ية الفكرية تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا  ل

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

ـــري . 1 نظامت غ ـــع ادلول األعـــضاء وا ـــرب م ـــاون دويل أك ـــتع مل
ية ادلوية والقطاع اخلاصماحلكو نظامت احلكو لية وا  ممل

بـو . 2 نـة الو ياسة العامـة حتـت رعايـة  توازن يف ا يحوار  جل لسـ م
ــة  ي ــات إمنا ــاة الاهامتم ــع مراع ــاذ، م ــة ابإلنف ي شارية ا ئالا ن ــ ملعت س

توجه  لا

 

شرتك وتعاون بني ادلول األعضاء  مهم   ف
ية الفكرية  للملكإلذاكء الاحرتام 

نة . 3 تــصدي للقر صــقــدرة معــززة دلى ادلول األعــضاء عــىل ا ل
يد  لتقلوا
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يجي  هدف الاسرتا تا سادسل ية الفكرية لا تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا  ل

بو ية دلى أعضاء الو يدة أسا ية الفكرية  يإن احرتام ا سـ عق ية الفكرية يعرب عن مقاربة أوسع من تكل اليت . مللك للملكوإذاكء الاحرتام 
ية الفكرية وحده تعاون ا. مللكيعرب عهنا إنفاذ حقوق ا يدة ابلرتكزي عىل ا لونادي تكل ا يـه لعقت بو أن تـؤثر  فدلويل لكام اكن بإماكن الو ي

يا بو. بتأثريا إجيا شطة الو تلف جماالت أ يوهذا هدف واسع جامع تدمعه  ن يـة . خم ية ابإلنفاذ مقام آ شارية ا بو الا نة الو لوتقوم  ن ت ي ملعجل س
هــدف يــق هــذا ا يق العمــل حنــو  هر عــىل  للــدلول األعــضاء  حتق تنــسـس ــ هــدف الاســرت. ت سرتشد العمــل يف ظــل هــذا ا لو يجي يــ تا

ية تو صاب ية45 ل  .لتمن من جدول أمعل ا

 

تحدايت والفرص  لا

ها  شالكت توا نة  يد والقر شالكت ا هجإن  م ص تقل يـة مـن ادلول األعـضاء مجيـعلم تأ تواصـةل ا بـات ا بـني مـن ا بدلان يف العـامل كـام  ت ا مل مل لطل َلـ ّ يت
تصدي ية إىل ا ية الرا هود الو توى العميل يف ا ساعدة عىل ا لتعاون وا ن سـ مل ملل طجل نةمل يد والقر ص لوقع  ا  . لتقل

يـد  تـصدي  نـوع ذاتـه هبـدف ا تجاريـة مـن ا تعـددة األطـراف واملفاوضـات ا يـة و نا تعددية وا بادرات ا تاكثر ا تقلويف الوقت ذاته،  ل ل ل ئ ث ل مل للت مل
تلف الزوااي نة من  خموالقر يـع ادلو. ص بـو إرشاك  ية أمـام الو تحـدايت الر يكون أحـد ا ية،  يا مجويف هذه األجواء ا ي سـ ل سـ سـ يـسـ ل األعـضاء ئل

يـة ابإلنفـاذ شارية ا نـة الا ياسات داخـل ا توى ا توازن وناء عـىل  نوأحصاب املصاحل يف حوار  تـ للج سـ سـ ملعب لـ سمـ ّ تـيض ذكل ضـامن . م سـيقو
يداهتا ها بلك  يقا وتعر يال د ية الفكرية  يل املقومات املؤدية إىل احرتام ا يه  شات ميكن  نا تعقتدى موثوق  يف ق مللك حتلف حتل ق للم  .من

ية وال بد لألمانة تو ية مـع ا يـة ومامت توهجة حنو ا توازنة و ها مبقاربة  صـ من أن سرتشد أيضا يف  ل شــ من لتت م م يـة يف 45معل لتمن مـن جـدول أعـامل ا

بحت يد العميل ا تفي بإنفاذ القوانني عىل ا ساعدة اليت تقدهما لدلول األعضاء، وأال  لياق ا لصع مل  .تكسـ

متد إىل حد بق، ال بد لألمانة من أن  تعوعالوة عىل ما  سامه فهيـا سـ بـادرات ادلويـة األخـرى و تعاون الويق مع العديد من ا بري عىل ا تـ  ل مل ث ل ك
ية يف العمل ها، وتفادي الازدوا تال ساعي عىل ا يات ا ية، وتعزيز فعا شفا توازن وا جمبزيد من العزم لضامن ا ف خ ملف ل ل  .ل

يات تيجالاسرتا
 

توسط عىل ية األجل ا يص اسرتا ملانطالقا من تكل األوضاع ميكن  يج تايلتتلخ نحو ا ل ا  :ل

ياسات وتقـدم اخلـدمات  "1" توازن حول ا نري و يه حوار  ية ابإلنفاذ عىل تو شارية ا نة الا بو يف إطار ا سـتعمل الو ن ت للج ي لـسـ مملع ت سـج مس
ية  تو بان ا صيف هذا الصدد آخذة يف ا ل ية45حلسـ شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب  .لتي

ساعدة ا "2" هــا  يــة وأحبــاث و بــو دراســات  تعد الو للجو ملــ علم ي يــد حتللســـ تــصادي  يــمي الوقــع الاجامتعــي الا شارية يف  تقلنــة الا للتــ ق تق س
نـارص الـيت  هـام اكمـال، ويف حتديـد ا نة  يـد والقر تـصادية الـيت حتـض عـىل ا ية الا باب الاجامت هم األ نة، ويف  لعوالقر صـ تقل ع سـ فص ق لف

ية شاغل اإلمنا ية الفكرية مع مراعاة ا ئساعد عىل إذاكء الاحرتام حلقوق ا مل مللكت  .س

تاج "3" يـة حتوقد  ثا تقـل إىل املـرحةل ا بـل أن  ساعة  هائل من قـضااي ا تفحص المك ا بري من الوقت  شارية إىل قدر  نة الا ن ا ل لـ ل ك ت نللج ق تل س
شالكت ناءة ملعاجلة ا يات  ملويه الاتفاق عىل اسرتا ب  . تيج
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ية وتكوين للكفاءات  "4" ساعدة قانوية و بو يف تطوير ما تقدمه لدلول األعضاء من  متر الو نو ن م تقي بدل املعـين  وفقا -ستسـ ياجـات ا لـال حت
توى الـوطين وعـىل نطـاق - نة، عـىل ا يـد والقر ناجتـة عـن ا يـة ا نولو تصادية وا ية الا يدات الاجامت سـ يف ضوء ا صـ تقل ل ملـع ل ج تك ق لتعق ل

شارية. أوسع نة الا ياق ا تاجئ األحباث املعدة يف  سرتشد يف ذكل  تو للج سـ ست  . بنس

تخصصة مبا يراع "5" متزية وا ساعدة ا تقدم خدمات ا ملو مل سؤولني عـن ملسـ توايت اإلملام يف صفوف ا نوعة جدا و ياجات ا ملـي الا سـ ت مت مل ح
تـصاد احلـر بدلان ذات الا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا بري من ا قإنفاذ القوانني يف عدد  لم ل ل ل شمل . ك تظل تـكل اخلـدمات  تـو ســ

سؤولني عن إنفاذ القوانني من الوفاء اباللزتامات امل متكني ا ساعدة  ملتقدمي ا ثالث من اتفاق تربسلمل يرتبة عىل اجلزء ا ل  .ت

ناسب وإقرار مبجـرى العمـل يف  "6" نظامت دوية أخرى والقطاع اخلاص مع ضامن تعاون  ثب مع  متر األمانة يف العمل عن  مو لم ك ستسـ

يـة وإطـالع ادلول األعـضاء عـىل ذكل العمـل منتدايت أخرى، وذكل بطريقة شفافة ووفقا جلدول أعـامل ا لتن تـضطلع بـدور . م سـو
مترار يف إدمـاج ق شمل ذكل العمل مـن أجـل ضـامن الا ية الفكرية و يجي حول قضااي ا ســيادي يف إقامة تعاون دويل اسرتا َ ي ست مللك

شرتكة رشوعات ا بعد اإلمنايئ يف ا ملا مل  .ل
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يجي  هدف الاسرتا تا سابعل  لا
ية ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ  مللك

ية تاجئ الاسرتا يجا تن  نتاجئلمؤرشات ا ل

بو . 1 تحدة الرائـد يف الوقـوف عـىل ياعرتاف ابلو ملتدى األمم ا من
ية الفكريـة وقـضااي شرتك بني ا مللكالقامس ا ياسات العامـة مل لـسـ ا

ية  ملالعا

شات ادلويـة . 2 نا يـة بقـدر أكـرب يف ا تج بـو  هامات الو لإ قـ مل ل مي س
يةحول  ياسات العامة العا ملقضااي ا  لسـ

 

ياسات العامة مدعومة  شات دوية حول قضااي ا سـنا ل لق م
ية الفكرية أداة من أدوات  متةل عن دور ا مللكمبعلومات  مك

يا نولو تاكر ونقل ا ياسة العامة للهنوض ابال جا لتك ب  لسـ

ــاهزة ملعاجلــة . 3 ــة ج ــة الفكري ي ند إىل ا ــات  ي مللكآ ــست ت ــضااي ل ق
ية ياسات العامة العا ملا  لسـ
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يجي  هدف الاسرتا تا سابعل ية الفكرية وقضااي   لا يةمللكا ياسات العامة العا ملا  لسـ

يـادي يف معاجلـة قـضااي  تـدى احلكـويم ادلويل ا بـو عـىل أن تقـوم مقـام ا يجي قـدرة الو هدف الاسرتا لقتجىل من خالل هذا ا نل ي ت ملت
ية ياسات العامة العا تاكر وا ية الفكرية والا تقاطع بني ا ملهامش ا سـ ب لل تدعي. مللك يسـو

بايق واجلـوهري مـع   هدف العمل الا تهذا ا سل
بحـث معـا عـن حلـول غري هام يف ا ميكن اإل يـة  نظامت غـري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو تحدة وا نظامت األمم ا ًها من  ل مل ل مل سـمل م م لـم

نـوع  نـاخ واألمـن الغـذايئ والـصحة العامـة وحاميـة ا تغـري ا تعلقـة  تحدايت ا رشية، مبا فهيا ا ها ا ية اليت توا تتحدايت الر مل ب مل ل ب سـ للل لي هج ئ
يق أهد يولويج و حتقا يةلب ية  للتمناف األ يـة . لف نا بدلان ا ية إمنا يقع عىل اكهـل ا شالكت العا بارش للعديد من هذه ا موإن الوقع ا ل لـ مل مل مل

بدلان األقل منوا يـق عـدد مـن األهـداف . لوا ثـب مـن أجـل  تعمل عن  يجي  هدف الاسرتا ناطة هبذا ا حتقوذلا فإن الربامج ا كل سـ ت مل
ية يات جدول أعامل ا ية وتو مناإلمنا ص  .لتئ

 

 تحدايت والفرصلا

ية ية وا تحدايت الاجامت رشية يف تصدهيا  تعني هبا ا يا يه اليت تكفل األداة اليت  نولو تارخي عىل أن ا ئهد ا ج تك لبيش ع لل ب سـ لل ل بارة أوسـع، . تي بعو
تاج الزراعي الاكيف وملـا هيـ تقاران إىل اإل سافات وال نا للعزةل وبعد ا تجا سني ا يةل  نـي اليت تعطي الوسائل ا مل سـ فتح ت لكف به دد الـصحة العامـة بف

هزان ملواهجة الزوابع واإلعصارات وما إلهيا يات اجلديـدة إىل إشـاكالت. جيوملا  يد الاتفاع اب نويس من الغريب أن يؤدي  ن تقي لتق ومـن هجـة . ل
تحدايت تجابة  نات يف قدرنا عىل الا يات اجلديدة ما اكنت اإلشاكالت وال ا للأخرى، فلوال ا سـ ت لتحسين تـوازن. لتق بقى إذن ا لو  بـني حفـز ي

يا بدأ ر يات اجلديدة  ية من تكل ا تأ ية ا نفذ إىل الفائدة الاجامت يات اجلديدة وإاتحة  تامثر يف ا سـالا ن ت مل ع ئين ل ًل م م تقس  . تق

ية إىل جـدال  ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا نقاش حول العالقة بني ا تحول ا يا، فقد  نولو ملونظرا العامتدان املزتايد عىل ا سـ ل لي مللك ج لتك
ياسات . يصعو توى ا نقـاش عـىل  نة دلمع ا شرتك بأدوات املعلومات ا ساعة والاهامتم ا سـهيا قضااي ا ية اليت  سـوهذه األ سـ ل سـ مل ل ت لـمه مـ حملـ تك

بو فرصة وحتداي يف آن واحد تقين إمنا تطرح عىل الو يل ا تح نقاش وا يح الروابط بني ذكل ا يالعامة وتوجهيه ويف تو ل ل ل ل  .ض

هو ضامن أن يكون ب تحدي  فوأما ا نقاشـات اجلوهريـة وأن حتـرص ل ية الفكرية يف تكل ا متزية يف جمال ا سامه خبربهتا ا بو أن  لإماكن الو ت مللكي مل

يـة دويـة  تـدايت حكو تحـدة ويف  نظومـة األمم ا سارات العامةل داخل  رشاكة مع طائفة من الواكالت وا ليف ذكل املضامر عىل العمل  ن مل مل مب مم
ت. أخرى بو إذا ما جنحت يف ا تجد الو لو ي ياسات سـ شرتك بني قـضااي ا شأن القامس ا بح املرجع األول  تحدي فرصة  سـصدي ذلكل ا مل ب تص لـل ل

ية الفكرية توازنـة . مللكالعامة وا هامات تكـون  ية من اجلـودة فـامي تقدمـه مـن إ بو من أن تضمن درجة عا هدف، ال بد للو هذا ا يقا  مو سـ ل ل لحتق ي
بار الاكيف الّومدعومة ابألدةل ومصوبة بدقة  رشااكتهامتمات ادلول األعضاء عتوتويل الا  .لوتكون مدعومة بفضل إقامة ا

ياسات  يامث ميكن أن يكون الوقـع اإلجيـايب األكـرب عـىل قـضااي ا توجه  بو وا هام واحضا لألولوايت يف رشااكت الو تيض ذكل أيضا  سـو ل لـي ح ف يق
ية نظمـة الـصحة الع. ئيسـالعامة الر ثال  تحـدة  نظومـة األمم ا رشاكء يف  مومن أمه ا مـ ملم يـة الفكريـة ل شرتك بـني ا يـة خبـصوص القـامس ا مللكا ملـ مل

ناخوالصحة العامة، و شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملاتفا ب مل يـة لألرصـاد اجلويـة خبـصوص ق نظمـة العا ئـة وا تحـدة  مل وبرانمج األمم ا مل للبيمل
تع ية ا ناخ، والاتفا يا وتغري ا نولو ية الفكرية وا تعلقة اب ملالقضااي ا مل قمل ج تك يولـويج ذات لمللك نـوع ا يولويج خبصوص جوانـب ا نوع ا بلقة اب ت ب لت ل ل ل

يـة  تجـارة وا تحـدة  ية، ومـؤمتر األمم ا يدية واملوارد الورا بو يف جمال املعارف ا منصةل خاصة بعمل الو لل مل ث تقل لتي تـاد(ل خبـصوص القـضااي ) نكاألو
ية، والاحتاد ادلويل للمواصالت خبصوص قضا ية الفكرية وا تعلقة اب منا لتمل نظمـة األمم مللك متـع املعلومـات، و ياق  يـة الفكريـة يف  ماي ا جممللك ســ

ثقافة  تحدة للرتية والعمل وا لا ب يوسكو(مل نا يـة خبـصوص عـدد مـن ) ل تجـارة العا نظمـة ا ثقافـة، و يـة الفكريـة وا ملخبـصوص العالقـة بـني ا ل مل مللك
شرتكة باك. ملالقضااي ا يه تكل ا تفات يف ذكل أيضا إىل تو بو من الا شـوال بد للو ل لي نظمـة مـن ج رشااكت واملزيد مهنـا حنـو دمع معـل ا ملت وا ل
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شد للمـوارد  شرتكة و شطة  حخالل أ م ثالـث (ن يجي ا هـدف الاسـرتا لانظـر أيـضا ا ت يـة(ل يل ا يـة الفكريـة يف  منيل الاتفـاع اب ن لته ب سـمللك ) تـس
ثامن  يجي ا هدف الاسرتا لوا ت يع أحصاب املصاحل(ل بو وادلول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  )).مل

شاركهتا الفـاعةل بو وبـدون  ية تدور خارج الو ية الفكرية الر شات ا نا نوات األخرية اكنت  مـويف ا ي سـ ق يسـ ئل مللك بـو اكمـل . م تغل الو يولـيك  تـسـ
متلـني  هـا مـن أن تـضمن ثقـة رشاكهئـا ا يـة، ال بـد  ياسات العامـة العا يـة الفكريـة وقـضااي ا حملمقدرهتا يف الوقوف عىل العالقة بني ا ل ململلك لـسـ

ه هاماهتاسبإ ياد إ ثقة يف  هم أفضل للقضااي بل يودل ا نقاش حنو  تفي ابمليض قدما اب هاما ملموسا ال  ساهما إ ح ف يك لس  .ل

يات تيجالاسرتا
 

ية تا يات ا هذا اجملال ابالسرتا بو يف مقاربهتا  لسرتشد الو ل يج ي تت ل  :س

تـص "1" ياسات العامـة ا شأن قضااي ا سارات واملفاوضات  بو يف لك ا شاركة الو ملضامن  سـ ب مل ي هـا لم نـاخ (بعملةل  ملاكلـصحة العامـة وتغـري ا
ية شأن ا ية  ية وأهداف األ هوة الر منواألمن الغذايئ وا ب لتمق لف تـدى واملرجـع ) ل بو مقام ا ساعدة عىل إقامة الو سارات وا ندلمع تكل ا ي مل ململ

ياسات العامة العا ية الفكرية ادلويل وقضااي ا شرتك بني نظام ا شأن القامس ا سـلدلول األعضاء  مل لب  .مليةمللك

يا اليت هتـم املـصلحة العامـة يف شـلك  "2" نولو ياانت الرباءات يف قطاعات ا تقاة من  مية ا تحداث أدوات للمعلومات ا جوا لتك ب سـ ملسـ لسل

ياسات  نه واضعو ا لسـيد  م يجي الرابـع (يسـتف هدف الاسـرتا ناء عىل ا نجز  تعاون مع العمل ا تاب ب مل يـة (لل يـة العا يـة ا مليق ا ت تحسـ لنـ لبن ت
ــة وتط يجي اخلــامس ) ويرهــاللملكيــة الفكري هــدف الاســرتا توا يــة (ل تعلقــة اب مللكاملــصدر العــاملي ملراجــع املعلومــات وادلراســات ا مل

ية، واملعلومـات )). الفكرية يا ا نولو سح ألمناط الرباءات وغريها من املعلومات عن الوضع القانوين لرباءات ا ئوشمل ذكل  ج لبيتك ل م ي
نفاذ إىل  ية لضامن ا تعلقة ابلوسائل ا لا لعمل يةمل نا بدلان ا يا يف ا يا وتطويرها  نولو متكل ا ج لتك ل حمل  .ل

تعاون من أجل "3" رشااكت وا لوتطوير ا تاكر عن الاتفال يع الا يـة العامـة  يق الرفا ياسة العامة  ية الفكرية أداة يف ا بـ اب شج ه تـسـ بل تحق لمللك ً
ناخ واأل ثل تغري ا ية  تحدايت العا ية وال سـامي تكل اليت تعاجل ا يات الر ملونقل ا مل ل سـ من ئي يه؛تقل  لمن الغذايئ والصحة العامة وما إ

ثل ما يأيت "4" يات  تكل األغراض من خالل آ تاكرات  ية لال موتصممي بىن طو ل ل ب  :ع

تعاوين، - تاكر ا لالا  ب
ية،  سؤو ية وا يص معززة الفعا لوبرامج الرت مل ل  خ

تجات، - تحداث ا رشااكت يف ا نوا سـ  ملل
ية، - يا الزرا نولو يو توافقي يف ا ندي ا تاج ا عواإل ب ل ل جن تك  ل

باد - ية،مو توا فقرات مجع الرباءات والرباءات ا  ل

بىن - شود من تكل ا نازعات املصممة للحد من عرقةل العمل ا سوية ا يات  لوآ ن مل ت  .ملل

شمل ذكل ما يأيت  :يوقد 

تحداث قاعـدة  - شاف إماكية ا ســا ن يـة، مبـا يف ذكل ) أو أكـرث(سـتك سجةل ا مللكشـامةل للـرباءات وغريهـا مـن املعلومـات  مـ
ي نولو جيل نقل ا لتك هس رسع ت يـة الفكريـة، ممـا  نفاذ إىل حقوق ا توح  تاكر ا رشااكت من خالل منوذج الا يـا وإقامة ا لل ب مللكل ملف

با؛ نا سب ما يكون  ناخ،  تجات يف جمال الصحة العامة واألمن الغذايئ وتغري ا تحداث ا سـا ح مل ن مسـ  مل
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نـهيم األمـر أن يطلعـو - يع لك مـن  تـدى  شاف إماكية إقامة مركز رشااكت  يعوا تط ن ن سـتك مب يص يـسـ يـه عـىل فـرص الرت خـا  ف
 .نوإماكيات متويل

ية دلى ادلول  "5" يعا ثال تعزيــز القــدرات الا بــات ادلول األعــضاء، ومــن ذكل  تجابة  بوتقــدمي غــري ذكل مــن اخلــدمات ا لطل تســـ ســمــ ً
يـا نولو يص يف جمـال ا ية للرت ية والامنذج ا رش شؤون ا ساعدة يف جمال تكوين الكفاءات وا يدة من ا جا تك خ لتف ل لعملسـ يع ت ل مل  وخـدمات مل

تحكمي والوساطة  .لا
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يجي  هدف الاسرتا تا ثامنل  لا
يع أحصاب املصاحل بو وادلول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  مل

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

يع اإلبــداع . 1 يــة الفكريــة يف  هــم أكــرب دلور ا تــشجوعــي و مللك ف
تاكر  بوالا

 

بو املورد األول واملوثوق للخربة واملعلومات  ّاعرتاف ابلو ي
يد ادل ية الفكرية عىل ا لصعواخلدمات يف جمال ا ًويل، دعام مللك

تاكر واإلبداع  بلال
ية وفقـا لرسـالهتا وواليهتـا . 2 بـو املؤ سـإقرار معـزز هبويـة الو سـي

ها  قميو

بة نظمة قا توجه راخسة يف ا ية ا طثقافة خدما مل ل ــصاحل. 3 ت ــائر أحصــاب امل ــضاء وس ــرب دلى ادلول األع ــا أك  رض
بو من خدمات متني مبا تقدمه الو تفعني وأوساط ا يوا ّن مله  مل
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يجي  هدف الاسرتا تا ثامنل يع أحصاب املصاحل  لا بو وادلول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  مل

تواصل الفعـال بوصـفه أداة متكـني أ بو عىل ا ها أمانة الو يا اليت  يجي األولوية ا هدف الاسرتا لبني هذا ا ي لعل ت تعلقي ل نجـاح يف ّ ية  للسا ســ
ية لطائفـة واسـعة مـن أحصـاب املـصاحل، ويف مقـدمهتم ادلول  ية أسا ميـة مؤ ها  هـا وتقـدمي اخلـدمات بو ســلك جوانب  سـسـ ق صـف معل
شطة  شمل تـكل اخلـدمات دمع اللجـان فـامي متارسـه مـن أ تخصـصة، و تحدة ا ها إحدى واكالت األمم ا بو بو نـاألعضاء يف الو تـ مل مل صفي

يـة، فـضال عـن اخلـدمات وضع القواعد واملعايري، و يـة وا يـة واخلـدمات اإلعال نا بدلان ا نخدمات تكوين الكفاءات املقدمـة  ل لتقللـ م م
ية الفكرية نازعات يف جمال ا يل واإليداع وسوية ا شأن ا ية  مللكالعا مل ت سج ب  .لتمل

 

تحدايت والفرص  لا

تصد يوم  بحت ا بري، أ ية إىل حد  سأةل  ترب  ية الفكرية  تبعد أن اكنت ا ل ص ك ن م تقتع ياسة يف العـاململلك ويـأيت . لسـر جداول أعامل العامة وأهل ا
تـاج نـارص اإل ها أحـد  ميـة املعرفـة بو يـه  تصاد املعريف اذلي تزتايد  شوء الا ية  يجة  تحول  نهذا ا ع ن يع صـفل ف ق قت ل طب نقـاش يف . ن يـا ا سع حا لو ل يتـ

سائل  يغطي  متع املدين ويف الصحافة وعىل اإلنرتنت  ياسات العامة ويف ا متدايت ا ل سـ جملن ل يـة الفكريـةم يـارات . مللكشــىت تـؤثر فهيـا ا خمهنـا 
تـصاد  تاكر يف الاتقـال إىل ا نفاذ إىل األدويـة ودور الا ية وا ثقا يقى وغريها من األعامل ا نفاذ إىل املو ية وا ثقا ياسة ا سـهتكل وا قا ف نف بـ ل ل سـ ل ل سـ لمل

ثري يل من  كيد أو فارغ من الكربون، وهذا  قل  .حم

ية الفكرية ق هور اب مللكومع أن وعي ا تفاواتمجل ها  مد زاد، ال يزال اإلملام بقضاايها و متـل مـصادرها . فهم تكوتكرث ثغـرات املعلومـات الـيت قلـام 

بو تقر إىل ادلقة دلور الو هم  سكرات وخيرج  ياان إىل  ية الفكرية أ يسم اآلراء يف ا مع يفنق ف ح مللك نقاش العلين حتـداي وفرصـة أمـام . فت لويطرح ا
بو  .يالو

يص يف نظ متر ا متحيامن  لب سـي تحة وحمايدةف شائكة ومعاجلهتا بطريقة  باق القضااي ا بت قدرهتا عىل ا بو أن  ية الفكرية، عىل الو نفام ا ت ث ممللك لس . تي
بـو  تعزيـز حـضور الو تصاد القامئ عـىل املعرفـة الفرصـة  تاكر يف الا ية الفكرية والا ية ا رش بأ سح اإلقرار ا يويف غضون ذكل،  ل ب مه ت قيف مللك ملن

نظمة األ ها ا ملالعاملي بو بارهـا املـورد األول واملوثـوق صف يع أحصاب املصاحل، وال تعدد األطراف بني  نري و يل حوار  تقدر عىل  مج عه م سـت مس ت
ية الفكرية مللكللخربة واملعلومات واخلدمات ادلوية يف جمال ا هـدف . ل يقـة  بـة د بـة موا تواصل تكـون موا ية يف ا تطلب ذكل اسرتا لو ق ً َكً ك ل يج ِي ت

يجي اخلامس  بو الاسرتا تالو يـة الفكريـةامل(ي تعلقـة اب مللكصدر العـاملي ملراجـع املعلومـات وادلراسـات ا سابع ) مل هـدف ا لـوا يـة الفكريـة (ل مللكا
يـة ياسات العامـة العا ملوقضااي ا تاسـع ) لسـ هـدف ا لوا هـا(ل يـذ برا بـو مـن  متكـني الو جميـة دمع إداري ومـايل فعـاةل  نف تن ي ل ال ســامي خبـصوص ) (ب

شأن اللغات ياسـهتا  بو و بخدمات الو سـ تدايت أخرى و). ي شات واملفاوضات يف  نا بو حبراك ا يق دلى الو نمتد ذكل أيضا عىل إملام  ق مل ي ممع يع

سـهتدفة ية ا ية الفكرية أمام اجملموعات ا بريا فعاال عن رساةل ا مليكون بإماكهنا أن تضمن  ن تع ملعل  .مللك

بري يف العامل ية جديدة بمك  هور أدوات إعال نفاذ إىل اإلنرتنت و شار ا يح ا كو ل مت ظ نت تـصل إىل جامهـري جديـدة فزتيـد ي بو  ل فرصا هممة أمام الو ي
هم قضاايها تلف األوساط من  نفاذ إىل املعرفة ومتكني  فمن ا خم  .ل

تواصل جزء أسايس أيضا يف تأدية اخلدمات سة، . لوا نا يـه ا يط تـزداد  يـة يف  يـة الفكريـة العا بو موردا خلدمات ا فـوملا اكنت الو مل حمـ مل في مللك ّ ّ

سن عالقهت تلف زابئهنـا وأحصـاب املـصاحل واإلملـام مبطـالهبمحتعلهيا أن  نظمـة برمهتـا . مبخا  نـة يف ا يـة  تـيض ذكل إقامـة ثقافـة خدما ملو ي متت يق
بات الزابئن وإرضاهئم تابعة  سني اخلدمات و ية الرضورية  ية ا شاء ا طلوإ تح ت من لن لتح  .لب
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تواصل عىل األ ية يف جمال ا بو أن ترفع عدة حتدايت ر لوابإلجامل، عىل الو سـ توسط، ومهنا ما ييلئيي  :ملجل ا

نظـام  - هور عن الاتفاع  تاح  ية  توازنة وموضو تقار إىل معلومات  ية والا ية الفكرية الر تدم حول قضااي ا نقاش ا با ن ت ع سـ حمل للجمل م ف ئيمللك
ية الفكرية ووقعه وتطوره  .مللكا

تقـار ال - شطهتا وخـدماهتا، وا بـو وأ هور إىل الوعي واإلملام بدور الو تقار ا فوا مجل نـف سقة تكـون ي ية  بـو إىل صـورة وهويـة مؤ تـو سـ مي سـ
 .واحضة ومعروفة

بة - ية ال تعطي دامئا األولوية للخدمة ا يوثقافة دا  .ملسـتجخل

تفاوتـة فـامي  - تواصـل وجـودة  تعلقـة اب شطة ا تت األ يـة مبـا يـؤدي إىل  تواصل ادلاخيل غري اك يق ا يات وإجراءات  موآ ش لف مل نـ ل سـ تـل لتن
نظمة برمهتا  .مليصدر عن ا

تواصـل مبـا يف ذكل إبـداع وحاجة  - ية يف جمـال ا هـارات األسا تـدريب ادلاخـيل أمـام قـةل املـوظفني ذوي ا سأةل ا لإىل معاجلة  ســ ل ملم
توسـمي سويق وا بوية وا بكة ا يق فهيا ورشها وإدارة ا تد نصوص وا لا ت ت شـ ن ل لل نكلع  .لق

يات تيجالاسرتا
 

نام تكل الف تحدايت وا سخرة ملواهجة هذه ا يات ا تشمل الاسرتا ل مل يج غت ت توسط ما ييلس  :ملرص عىل األجل ا

نظمي ادلاخيل "1" توايت، مـن . لتا يـع ا تـه عـىل  تـب ادلويل وثقا تواصل يف معل ا تعلقة اب تظم للوعي واملامرسات ا سـإدماج  مج ل مل ملـن ف ملك م
 :خالل ما ييل

ن - ناغام  سقا و ها مبا يضمن صوات  تواصل و شأن ا ية واحضة  يات  ياسات وآ للمياغة أهداف و ت ت ل ب ل سـ مص م ميسـ تعميق  .ظمةتن

تواصـل مـع الـصحافة  - شورات واإلنرتنـت وا نظمـة ألغـراض ا بـع يف لك ا يـة ومعـايري  بادئ تو لووضع إجراءات و نـ مل ملجهي ت تم
ها مبعايري اجلودة والوقع واحلاجة ية  بو اإلعال تجات الو هور مبا يضمن وفاء  لكوا م يمجل  .من

يق األهداف  - توسطة  يا وا ية لإلدارة ا با شاركة ا تحقوضامن  ق لت مل لعل يـة ودمع سم تواصـل والعالقـات اخلار جاحملددة ألغراض ا ل
 .حتقيقها

يط رشيف "2" تجابة الهامتمـات ادلول  .سـو شاورية فعـاةل وا سارات  يب معـل شـفافة و تواصل من األمانـة ابنهتـاج أ ســالزتام  تـ مـ سـل م
ياجاهتا إىل املعلومات بو والهنوض حبوار بذل. حتاألعضاء وا ثقة يف تواصل الو يخ ا يث لرت سـ هجد  مح ي ل سـ تنري بإعداد مـواد غزيـرة ث

بـو يـة الفكريـة ومعـل الو شأن ا هـم  ثغرات احملددة يف املعلومات أو ا تدراك ا ية ال توازنة و ياملعلومات و بـ ل سـ مللكجل لف شمل ذكل . م يـو
تعاو يةنلا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو م الفعال مع ا ملم ل  .مل

هور واإلعالم "3" سـهتدفة. مجلفرز ا ئات امجلاهري ا ملفرز  تغالل ف شورات واألفـالم واإلعـالم، وا تواصـل عـرب اإلنرتنـت وا ســ وتعزيز ا نـ ملل
تاح ملتلف الفرص ا بـو عـىل اإلنرتنـت لـزايدة إماكيـة ةخم يث يف تطوير موقـع الو مترار ا ن بفضل وسائط اإلعالم اجلديدة، والا ي حلث سـ

يه نفاذ إ لا تدر ل ها ا بو وبرا ندوات الو نام فعال  نوع اللغوي، وا بمع ا يجم ل ي ل ت غت يـق ل تواصـل، و بـو ألغـراض ا يـة الو حتقيـة مبـا فهيـا أاكد ل ي مي
بو ها الو ية اليت  رشوعات الر ياق األشطة وا ية يف  مية توا يأكرب  سـ مل ن سـ تنظمصل ئي  .ق
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بة "4" هـا . طأدوات اخملا هور وو ية ا بو يف جمال تو نجزها الو يع نطاق األشطة اليت  قعتو مجل ع ي ت ن تقـدمي - مـع ضـامن مفعـول مـضاعف -سـ ب 
ساعدة يـة ممـن يرغـب ملاألدوات وا نا بدلان ا م يف جمال تكوين الكفاءات لدلول األعضاء ومجموعات أحصاب املصاحل وال سـامي يف ا ل لـ

ية تو ية  ية أو إ نظمي محالت و عيف  لل مي ن قلت  .ط

يةاملهوية لا "5" ها إحـدى . سسـؤ ساعد عـىل اإلقـرار هبـا عـىل نطـاق واسـع بو بـو  ية راخسـة للو تحداث صورة وهويـة مؤ صـفا تـ ي سـ سـسـ
يـة واكالت األمم  تعلقة اب بارها املورد األول للخدمات واملعلومات ا تاكر واب يع  اإلبداع والا ها  تحدة اليت تكرس  مللكا ملمعل ت ب شج عمل لت

يد ادلويل  .لصعالفكرية عىل ا

تجه حنو تقدمي اخلدمات . ثقافة اخلدمة "6" ثقافة  تالهنوض  شاء حمطات خدمات وتـدريب/ابعامتد مقاربة تصاعديةب ننازية، مبا يف ذكل إ ل  ت
ية رسعة وفعا سارات  يع الا تجابة  متكن من الا ها ليك  لأفرادها يف األمانة  ب تف مجل سـسـ ت  .لك

تاكمةل للعالقة مع  "7" ية والربيـد اإللكـرتوين تصممي. أحصاب املصاحلمإدارة  ها بع املاكملات ا يذها، مبا يف ذكل  ية موحدة و ية  تف  ل ت نف تن تب حتت
تاكمل سق موحد، ونظام  ياانت وقواعدها يف  مومجع ا ن يدين من خـدمات لب يع ا ية  ملسـتف إلدارة العالقة مع أحصاب املصاحل  مج لتغط

تفعني بأنظمهتا بو وا نالو  .ملي

يـة "8" بق . خلتكوين الكفـاءات ادلا ية الـرضورية إلجنـاز مـا  هـارات واخلـربات األسا ساب ا ســا ســ ملتـ تـدريب ونقـل –ك ل مـن خـالل ا
يف تو ظاملوظفني وا  .ل
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يجي  هدف الاسرتا تا تاسعل  لا
هابنية دمع إدار يذ برا بو من  متكني الو جمي ومايل فعاةل  تنف ي  ل

ية تاجئ الاسرتا يجا تن تاجئ ل  لنمؤرشات ا

ن. 1 بة و نا هــارات  يــة  تقــوة عــامةل  ســـ من م مب يــا حتــت هم ًوعــة جغرا ف
يدة  جإدارة 

ية. 2 ثة و نية إدارية حد متكيي  بن

نفقات خمفضة. 3 تدبري من إجاميل ا يف اإلدارة وا لحصة تاك ل  ل

 

يع  ية يف مقابل املوارد  نهتج األداء والفعا تاكمةل  تطإدارة  فتسـل ت م
نظمة وأحصاب  ياجات ا تجابة ال بو أداء همامهتا والا ملالو ت سـ حي

تغرية  ملاملصاحل ا

يا  سؤوةل  ئنظمة  بيم يا مع تركزي شديد عىل األداء م عواجامت
ية  شفا تخالص العرب وا ساءةل وا تاجئ وا يق ا فو لحتق سـ مل لن

 واألخالق والزناهة

بو. 1 تاجئ بقدر أكرب يف الو يإدارة قامئة عىل ا  لن

بة واألخالق. 2 ية معززة للمرا قأنظمة دا  خل

ئة. 3 بو أخف عىل ا لبيوقع سليب للو  ي

 

 



توسط ية لألجل ا ملخطة اسرتا سطس( :2015-2010 تيج  )2010 غأ

 

51 

يجي  هدف الاسرتا تا تاسعل ها  لا يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل  ب

يني هدفني ا تاسع هو اثين ا يجي ا هدف الاسرتا نإن ا ل لمتكيل ل ته هـ. ت يـة دمع بـصفو نظمـة كـلك إىل  ياجـات ا سد نطاقـه ا بنذه،  مل ت حجيـ
تكل  ــدف  ه ــاق ذكل ا يب نط ية، و شفا ــة وا ي سرتشدة ابلفعا ــن األداء  ــربامج م ــني ال ــىل متك ــز ع ــايل ترك ــإداري وم ل تج ــ ل ل ــ لم ــسـف ي

ياجات بو مـن تقـدمي ادلمع بطريقـة أفـضل ومبزيـ. حتالا ميكن الو ية اإلصالح املؤسيس الواسع اذلي  شمل أيضا  يوهو  معل د مـن سـي
ميي ادلاخيل يق أداء معزز، مع العمل وفقا إلطارها ا تلكفة و يث ا ية من  لتنظالكفاءة والفعا حتق لح  .ل

 

تحدايت والفرص  لا

هزة ها اجلوهرية، علهيا أن تكون  يق أهدا بو  يع الو جمليك  ف حتق ي  :تسـتط

هارات ويكون - ناسب من ا تحىل مبا  رشي جتاد إدارته و ملبرأس مال  ي ي  ب

يينفاعال يف إطار  - متكميي صلب و  تنظ

تخدم إجراءات وأنظمة إدارية فعاةل -  يسـو

ية - توى اكف من املوارد املا لويكون مدعوما   .مبسـ

تقـومي  بل يف ظـل بـرانمج ا سارا  توسـط نقـرتح هل  شودة حتـداي عـىل األجـل ا يق لك جانب من تـكل اجلوانـب ا لويطرح  مـ مل تقنـ سـحتق للمـمل
يجي مبقوماته اجلوهرية األربعة وه توسطتالاسرتا  .ملذه اخلطة لألجل ا

رشية  يدةمبهارات بموارد  بة حتت إدارة  جنا رشية اليت جتاد إداراهت. سـم ياق تكوين املوارد ا بيف  بة، ال بـد مـن السـ نا هارات ا ســ وتحىل اب مل ملت
توازن وساوي بني الرجل واملرأة يف صفوف املوظ يل جغرايف  تحدايت وال سـامي احلاجة إىل  تصدي للعديد من ا يا ث ل مل هوة بني مـا مت لفني، وا

سحاب  تــدين يف الا بل، واملعــدل ا نظمــة يف ا ياجــات ا يني مــن كفــاءات والكفــاءات الــرضورية للوفــاء اب نــدلى املــوظفني احلــا مل مل ت سـتقل ملــح
تطوير كفاءات املـوظفني و ها، واحلاجة إىل برانمج تدرييب موسع  يعي اذلي حيد من إماكيات حتديث القوة العامةل وإعادة تأ لا ن هيلب تعزيـز لط

ية ياة ا ياسات تعزز املوازنة بني العمل وا هارات اإلدارية مبا يدمع الرتكزي اجلديد عىل األداء، واحلاجة إىل  شخصا حل لسـ  .مل

يين شامل ميي  متكإطار  يـذ نظـام . تنظ يـين احلاجـة إىل  ميي شـامل و يط  شاء  ميكن إ بغي الوقوف علهيا  تحدايت اليت  نفشمل ا متك تن نظ تل حم ن ل يت
بة ادلا خللمرا ساءةل، ونظـام للمـوظفني مـع ق يـة وا ية واملر سؤو بـادئ ا ية إدارية تقوم عىل أفضل املامرسات وفقـا  ملـية، واحلاجة إىل  جع ل ملـ مل بنل

ته يواكب أفضل املامرسات  .حئال

ية يف اإلجراءات واألنظمة اإلدارية ية اإلجراءات واألنظمـة اإل. لفعا سني فعا سائل  لال بد من الوقوف عىل العديد من ا تح شمل لمل يـداريـة و
يـة  نولو يـة  شمل خطـة أ ياجات العمل و تطور ا يب  نظمة  يا املعلومات يف ا نولو ية شامةل  جذكل احلاجة إىل اسرتا تك ج نتك تـ ت ل تج مل ميج ح سـل تت

يـمي األ يا، واحلاجـة إىل نظـام للرصـد و تا طويال حا تغرق و يدوية واليت  تة العديد من اإلجراءات اإلدارية ا تقنة، واحلاجة إىل أ لق سـ ل مت تي داء مت
هم وإدارهت جمميكن املديرين من رصد برا بـة، واحلاجـة اّ تـاجئ املر رشية دلمع ا يـة وا مترار توافر املـوارد املا نجزاهتا وضامن ا يغ عن  تق وا نم بـ ل لبل لت سـ ل

يب ا يل الاجامتعـات وتعزيـز أسـا ية  يا الر نولو تخدام ا ية، مبا يف ذكل من تعزيز ا لإىل حتديث خدمات املؤمترات احلا سج مق سـ لتـل ج لتوزيـع لتك
ية ية للواثئق من أجل احلد من تداول الواثئق الور قاإللكرتو  .ن
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شات واملـداوالت . بد من الوقوف عىل احلاجز اللغوي ال. احلاجز اللغوي نا هـم ا متكن مـن  قـإذ تواجه عدة دول أعـضاء صـعوابت يف ا مل ف ّ لـ

يات قا هـا تـدا بو، مبا فهيا مداوالت هممة  ئات الو عواملفاوضات اجلارية يف  ي لي ساراته تفاعـل يف تـكل ا بـري وا تـصعب ا ملـنويـة، كـام  ل تع سـ لن . ت
ية تحدة الر توفرة بلك لغات األمم ا ست  شورات  بب يف ذكل أن الواثئق وا مسوا مل ي من لس مل تكل ادلول . ل شابه يف الفائدة اليت ميكن  لـواألمر  م
ياسة لغات  تربز احلاجة إىل  بو يف الوطن األم،  شورات الو نهيا من  سـاألعضاء أن  ي ن فجت بـو م ياجـات أعـضاء الو ناسـب ا يفعاةل وشامةل  ت حت

بو عىل اإلنرتنت شورات وموقع الو يوتغطي الاجامتعات والواثئق وا  . ملن

ية ية. لاملوارد املا توسط ضغوطا عىل مواردها املا بو يف األجل ا هد الو لقد  مل ي تجـة للعائـدات حمـدودة. تش ية ا منو يف خدماهتا احلا نوفرص ا ملل . ل
منـو يف الطلـب عـىل تكـوين الكفـاءات ومن هجة أخرى، فإن ت تصاد املعريف يرفـع مـن معـدالت ا يجة لال ية الفكرية  لزايد الاهامتم اب ق ت نمللك

منو يف اإليرادات ية اليت من املرحج أن تفوق معدالت ا لوغريها من اخلدمات اإلمنا ساعهيا إلجيـاد مـوارد . ئ نظمة إىل أن تعزز  تاج ا موقد  مل حت
ي ية  تجمن خارج املزيا نايملتسـن  .ملتب ذلكل الطلب ا

يــري نــا طــويال. لتغإدارة ا تغرق ز نظمــة هــو صــعب يف حــد ذاتــه و نطــاق يف أي  يــري واســع ا ميــذ  م سـنف ل يــتغ يــري . ت لتغوضــامن ترمجــة ذكل ا
يـادة واحضـة مـن فريـق  نظـورا والزتامـا أبعـد فـضال عـن  تطلـب  يا  نظمة يطرح حتداي ر يجي إىل ثقافة وسلوك يويم يف ا قالاسرتا م ي سـ مل ئيـت

يااإل يـادة ورعايـة مـن أعـىل . لعلدارة ا يقا وابالجتـاهني و يا د نهيا تواصال دا ناع  يري واإل ية  تغلب عىل املقاومة ا تطلب ا قكام  ق ب خلق تغ يع ل بتي لل لطب
يري و نظمة يف تصممي  ذكل ا تجربة دلى املوظفني العاملني لفائدة ا تفادة من املعرفة واخلربة وا يري والا بادرات ا هرم  نفا تل تغ مل ل سـ تغ لمل ومـن . يـذهل

نجـاح يف ضـامن أن  يـع عامـل حـامس أيـضا يف ا تواصـل مـع ا هم ادلول األعضاء وسائر أحصاب املـصاحل يف اخلـارج وا لهجة أخرى فإن  مجل ل ف
يا بىن توهجا خ خدما ياجات أحصاب املصاحل و ية ترتمج ا ثقافة املؤ تا ت سـ تتل ح تواصـل أبـضا يف . س تحدايت يف جمال ا هذه ا نظمة  لوتصدى ا ل مل لت

هدف ثامنلظل ا يجي ا ل الاسرتا  .ت

يات تيجالاسرتا
 

تاكمةل ياجات املذكورة أعاله مقارابت واسعة  تحدايت والا تجابة  مـتيض الا تتق لل ثـة يف . حسـ ية بـذل هجـود  نة املا يوقـد بـدأ يف ا ضـ ثسـ حلـ
بةل نوات ا ثـف يف ا هـود و متر تـكل ا نظمة اإلداريـة و تعزيز قدرات ا ية  ملقـاإلصالحات ادلا تك سـجل مل ل لـخل ت يـذ ومـع ذكل،. ستـسـ تـيض  نف  تيق سـ

هم الفعيل بو ود متر الزتام أحصاب املصاحل يف الو نجاح  ية  معاملقارابت الاسرتا ي ب مسـيج  .ت

ية املطروحة للفرتة  يات الر سـوأما الاسرتا ييج ـي2015-2010ئت  :فه، 

نظمـة والـربامج وأفـراد املـ "1" توى ا تاجئ وإدارة اخملاطر عـىل  نة تركز عىل األداء وا ملإرساء ثقافة إدارية  سـ ن مـي ل وظفني بفـضل تزويـد مت
يدة يف دمع اختاذ القرار اإلداري تخدام معلومات األداء ا تدريب ال ملفاملديرين ابألدوات وا سـ  .ل

شلك  "2" ساءةل الـيت متكـن مـن إدارة املـوارد  يـة وا ية واملر سؤو بـادئ ا ند إىل أفضل املامرسات وفقا  ية إدارية  شاء  بـوإ ملـ جع ل ملـ مل ّن ت سن تب
ياسات واإلجراء يذ ا لسـتاكمل و نف سقة ومامتسكةتم  .متات بطريقة 

يـف  "3" تو يق أفـضل املامرسـات يف ا رشية لضامن  ياسات واإلجراءات اخلاصة بإدارة املوارد ا مترار يف إصالح ا ظوالا ل ب ب تطسـ لل مبـا (سـ
ئـة ا يل اجلغرايف يف ا سن ا تحدة و نظومة األمم ا سني وفقا ألفضل املامرسات املعمول هبا يف  توازن بني ا لفيف ذكل ا ثم حت مل ن لمتل ملهـين جل

سلوك األخاليق شجع عىل ا يط  تعلمي و ناصب وإرساء ثقافة تقوم عىل ا يف ا لمفا فوق و ي حم ل مل  .تصن
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رشية  "4" بـىن واملـوارد ا تـاجئ مـن خـالل تقـومي ا يق ا ناسب مع ما حيفزه عىل  ناسب يف املاكن ا شخص ا بـوضامن أن يكون ا ل ن مل مل لل ل حتق
رشيةيدمعه تصممي أفضل للوظائف وإدارة تعمل عىل أساس األداء  .لب وتطوير املوارد ا

ية  "5" نـصفة وموضـو بـق بطريقـة  تأكد من أنه  رشية اجلديد اب ثقة واحلفاظ علهيا يف نظام إدارة األداء وتطوير املوارد ا عوإرساء ا يط ل ب مل ل
ها نظمة  سقة يف ا لكو مل  .مت

يد إ "6" توى الوظائف اإلداريـة مـن خـالل تر يف األعامل عىل  سني تأدية اخلدمات واحلد من تاك شــو سـ ل جـراءات اإلدارة وإعـادة محت
ية واحضة املعامل تاكمال وبفضل اتفاقات خدما نا و ية يكون  يط للموارد املؤ نظام حديث  ها  ها ود تتوز ي سـ تخط مب مع تيع س  .ملل

تفادة مـن توقعـات الطلـب  "7" ها مبـا يف ذكل الا شرتايت واألسفار وما يربط هبا من إجراءات وتـد ياسة ا نظر يف  ســوإعادة ا ت مل سـ عميل

يط سني ا تخطو شرتكةلحت سلع واخلدمات ا شأن ا متويل وإبرام اتفاقات إطارية  يات بديةل  ياغة اسرتا مل و ل ب يج للص  .ت

يـا املعلومـات  "8" نولو تقـدم احملـرز يف جمـال  تعقب ا يث  يذها  يا املعلومات والاتصاالت و نولو يه شامةل  جورمس اسرتا تك نف ج لتك ت حب تيج ل ت
ياجات العمل يب ال تقدم و تغل ذكل ا تو تج ل حسـ سـ  .تت

شرتايت وتصممي ممار "9" يدها، مبا يف ذكل ا ئة وتر ية  ملسات مؤا شـ هـا الكربـوين " اخلرضاء"للبيت بو عـىل احلـد مـن و ساعد الو قعاليت  ي ست
يدة الكربون ئة  حموالاتقال إىل   .بين

برص "10" بدن والعقل وا نفاذ ملعايق ا رس ا يط  تة حنو  بو خبطوات اث تقال الو يذها من أجل ا تدابري و لوحتديد ا ل ل ي حم ب ي ن مل  .نفت

ي "11" ياغة  سـو تواصـل ص يـذها ا ياجـات ادلول األعـضاء وميكـن  يب ال شاور مـع ادلول األعـضاء،  ملاسة شامةل للغات، اب ت تج تنفت ح تـسـل
بو اإللكرتوين شورات وموقع الو يوشمل واثئق الاجامتعات والرتمجة الفورية وا ن  .ملت

يد تكل ا "12" ها وتر تاج واثئق الاجامتعات وتوز نظم إ ياسات واإلجراءات اليت  شـومراجعة ا ن ت يعسـ لسـياسات واإلجـراءات فـضال عـن ل
نـدوبني  بـو مـن أن تـضمن  متكـني الو ندوبني والزوار إىل املؤمترات والاجامتعات واللقاءات اخلاصـة  يد إجراءات دخول ا للمتر ي مل لشـ

رس يل آمن وأ يوالزائرين إجراءات   .تسج

سجالت واحملفوظـات، مبـا يف ذكل اعـامت "13" نظم إدارة ا ياسات واإلجـراءات الـيت  لـومراجعة ا تـ يـة حلفـظ لـسـ يـا اإللكرتو نولو ند ا ج لتك
ية نظمة املؤ نفاذ إىل ذاكرة ا سري ا ياسات واإلجراءات من أجل  يد تكل ا ها وتر سـالواثئق واسرتجا مل ل ي سـ سشـ تل  .ع

بـاين  "14" تخداما  تلكفـة وا يث ا يث تضمن إدارة فعاةل من  ية  يذ تكل الاسرتا ساحات و تعامل ا ية ال ياغة اسرتا ملو ســ ل حب يج مل سـ يج حص تنف تت
بو مبا يف نظمة وادلول األعضاء فهيا ممن يرغب يف عقد أنواع شـىت يالو ياجات ا مل ذكل مرافق املؤمترات والاجامتعات مع مراعاة ا حت

ية ادلوية واجامتعات أحصاب املصاحل لمن الاجامتعات احلكو  .م

يق اإليرادات ونويع مصادرها من خالل تطوير األ "15" نظمة عىل  سني قدرة ا توتقدمي ادلمع للميض يف  مل رشااكت حتقحت تجاريـة وا لـعامل ا ل
ها منو وتد نويع وا يط وا عميوا ل ت لتخط  .ل
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 األولاملرفق 

تطالع مايل للفرتة   2015-2010سـا

ية ها احلكمي يف إدارة شؤوهنا املا نة بفضل  ية  نظمة املا لحاةل ا ي ل مهنجمل ية، كونت . مت نوات من العجز يف املزيا ّوعقب عدة  ن سـ
ية  يا ها الا نظمة من جديد أموا لا ط ت حمل سـهتدف واملطلوبل توى ا توايت تفوق ا ملتصل هبا إىل  سـ ملسـ وحرصا عىل أن . م

يط املايل وإدارة املوارد يطة واحلذر يف ا مترار يف تويخ ا توسط ال بد من الا تخطيظل األمر كذكل يف املدى ا حل لمل سـ ومن . ّ
ية ادلوية للقطاع توسط إىل املعايري احملا نظمة عىل املدى ا تقل ا لاملقرر أن  مل بمل سن تمكل (IPSAS) العام ت تسـ وأن 

نظمة  ياجات ا بىن اإلداري اجلديد وقاعة جديدة للمؤمترات مبا يواكب ا يد اجلارية، مبا يف ذكل ا ملرشوعات ا ت مل حم لتشي
 .املزتايدة

شلك  شود يف الفرتة . 1لا تواه ا ياطي و يد الا نتطور ر سـ ت ملص مح ّ1998-2009 
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شلك  بني ا لو توقع 2ّي شأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي مل أدانه جحم عبء العمل ا تعاون  بنظام معاهدة ا ل ل
يا( يا وادل توقعات ا نا لعل وملزيد من املعلومات عن جحم عبء العمل وتطور الطلب عىل خدمات أنظمة الرباءات ومدريد ). ل

ية للفرتة  توسط، ميكن الاطالع عىل ويقة الربانمج واملزيا نوالهاي يف املدى ا ث نشور رمق ملا (2011-2010مل
360A/PB1011 (املرفق الرابع. 
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شلك  شأن الرباءات. 2لا تعاون  نظام معاهدة ا يل  شطة ا توايت أ بإسقاطات  ل ل سج ن تسـ  لم
 2015-2010ونظام مدريد ونظام الهاي للفرتة 

-
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	ات ا����� ������ت ا��	اءات ا��و��ــ�: ا�  176 400  182 700  188 800  194 700  200 700  206 500 


	ات ا�ـ���� ������ت ا��	اءات ا��و��ــ�: ا�  147 830  154 130  160 230  166 130  172 130  177 930 


	ات ا����� �������ت و���
�ات ��ر
� : ا�  65 500  66 100  66 500  68 600  73 150  76 900 


	ات ا�ـ���� �������ت و���
�ات ��ر
� : ا�  62 200  62 600  63 300  65 300  69 600  73 100 


	ات ا����� �������ت و���
�ات �ه�ي : ا�  5 700  6 600  7 200  7 300  7 600  8 200 


	ات ا�ـ���� �������ت و���
�ات �ه�ي : ا�  5 000  5 400 6 000 6 100 6 300 6 600 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

شأن الرباءات اذلي يأيت لوحده تعاون  بوجتدر اإلشارة إىل أن معدل منو اإليرادات من رسوم نظام معاهدة ا ل ّ  بأكرث من ّ
ية % 70 ية اجلغرا يث ا نظام املزتايد من  نوات األخرية ، وأن تطور ا نظمة، قد بدأ يرتاجع خالل ا ية ا فمن مزيا تغطح ل سـ مل لن ّل

سابقة نوات ا هدهتا ا منو اليت  توايت ا تفعني من األرحج أن يعود إىل  ية به يف صفوف ا تو لوا سـ سـ ن ع لل م شمل ّ بني يف . ل ّوكام هو  م
يق مل أدانه، من ا1اجلدول  توسط أكرث من نظام الرباءات، لكن قدرته عىل  حتقتوقع أن توسع نظام مدريد عىل املدى ا مل ّ

نظمة% 20اإليرادات تأيت بأقل من  ية  نظمة مما حيد من وقع منوه عىل اإليرادات اإلجام للممن إجاميل إيرادات ا ل ّمل ّ. 

 



تو ية لألجل ا ملخطة اسرتا سطس( :2015-2010 سطتيج  )2010 غأ

 

56  

يل يف نظام معاه. 1اجلدول  نوية ألشطة ا منو ا سجمعدالت ا ن تسـ لل ل شأن الرباءاتّ تعاون  بدة ا  ل
 2015-2010ونظام مدريد ونظام الهاي يف الفرتة 
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ناجت 2015-2010خالل الفرتة  توايت إيراداهتا، بعد الرتاجع ا تواصةل يف  تواضعة و بو أن تعود إىل زايدة  توقع الو ل،  سـ ي مت م م
ية يف  تصادية العا ية والا ملعن وقع األزمة املا يود ويال. 2011-2010 و2009-2008قل ها  بو  ية أعامل الو تايل أن  قحظ اب ل ين بل

توايت اإليرادات بري يف  منو ا نة فهيا تقوض مواصةل ا مسـاك لك لم يرتاوح بني . ّ سـوتدل اإلسقاطات عىل أن إجاميل اإليرادات 
يون فرنك سورسي 620 ي  يا(مل تقديرات ادل نا يون فرنك سورسي 695و) ل ي  يا(مل تقديرات ا لعلا -2014حبلول الفرتة ) ل

2015. 

 

شلك  تفاوتة إلجاميل اإليرادات. 3لا  ملاإلسقاطات ا
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يف العمل من أجل الوفاء  يجة الرتفاع تاك نفقات اإلجاميل  توى ا مترار ارتفاع  لويف الوقت ذاته، يالحظ ا ل نتسـ م سـ

نصوص علهيا يف املعاهدات  يف خالف املوظفني(ملاباللزتامات ا يف املوظفني وتاك لتاك ن)ل بدلان ا ل، وارتفاع طلب ا ية ل ما
متكني من تقدمي  ية لدلمع اإلداري الالزم  تلكفة اإلجام نظمة، وا تصاد احلر عىل خدمات ا تقةل إىل نظام الا بدلان ا للوا ل ل مل ن قل مل

يلك . تكل اخلدمات تاحة وتقومي ا يلكة قاعدة املوارد ا نفقات يف الارتفاع رمغ إعادة  متر تكل ا توقع أن  هومن ا مل ه ل لمل تسـ

ية األعامل،  ميي و بنا مترار ما ييللتنظ بو اب تيض من الو سـمما  ي  :يق
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شطهتا؛ "1" يع أ ثقافة اإلنفاق الرزين وتعزيزها يف  نالالزتام  مج  ب

ية وعىل  "2" يا مية لألموال الا توايت  يط للمحافظة عىل  ها عىل ا مترار يف حر طوالا ت سـ حتخط سل مسـ ل ص
ياهتا؛ توازن يف مزيا يا وعىل ا تدمية ما ناألعامل ا ل ل  ملسـ

يق مزيد من اإليرادات لقاء اخلدمات اليت تقدهما يف إطار وحبث الفرص واإل "3" حتقماكيات من أجل  ن
ها اجلوهرية شطة  معلأ  .ن

تني  توسط ابملقارنة مع فرتات ا تواضع يف اإليرادات عىل املدى ا منو ا يط املايل العام وأمام إسقاطات ا لسـنويف هذا ا مل مل ّحمل ل

بو عىل مصادر إيرا سابقة، يالحظ أن اعامتد الو يا يدية ل يل(لتقلداهتا ا تجابة ) لتسجأي أنظمة ا سـحتد من قدرهتا عىل الا ّ
تواصل يف الطلب اإلضايف عىل خدماهتا ية، يزتايد طلب . ملللزتايد ا ية الفكرية يف ا ية ا شار الاعرتاف بأ منومع ا مه لتت مللك ن

بو ية عىل دمع الو نا بدلان ا يا ل تة . مل تني األخرية، لوحظت زايدة اث بوخالل فرتات ا ها لسـن ية اليت  ختصصيف احلصة ا ّب لنس
ية  شطة ا متويل أ يهتا  بو من مزيا منالو ن لتي ل للفرتة % 19,2؛ و2009-2008للفرتة % 18,7؛ و2007-2006للفرتة % 14(ن

ية العامة). 2010-2011 تاحة يف املزيا متد يف الواقع عىل املوارد ا ية  نومعىن ذكل أن املواد اخملصصة يف املزيا مل فإذا زادت . تعن
يةامل تاحة  ية، زادت املوارد ا منزيا مل توسط، . للتن منو احملدود يف اإليرادات عىل املدى ا نظر إىل ا ملوعىل هذا األساس، واب لل

توسطة مماثةل سوايت  ية  تعلقة اب تاحة لألشطة ا ممفن املرحج أن ترتفع املوارد ا مب من مل ن  .لتمل

ساعدة  تاحة  نة لزايدة املوارد ا ية ا يارات الر ملوا مل سـ ملمكخل بات يهئي تلف ا تجابة  نظمة عىل الا لطلا خمل سـ حترير املوارد من : مل
بة إيرادات  تجات واخلدمات اليت حتقق إيرادات يف الظروف املالمئة، ونويع  ثار من  ية، واإل يخالل مزيد من الفعا ت ن ك حقل م

ية شد املوارد من خارج املزيا تجات وخدمات جديدة و بو من خالل عرض  نالو ح ن سأةل. مي ملوندرج هذه ا  األخرية مضن ت
ية للفرتة  بني يف ويقة الربانمج واملزيا ية كام هو  بو الر نأهداف الو ث سـ ّي م رشااكت . 2011-2010ئي ناء ا بو  لواكن مؤمتر الو ب لي

ية  شد املوارد ألغراض ا منو نظمة عىل معل املزيد من أجل ) 2009(لتح تابعة أعامهل، إشارة أخرى تدل عىل عزم ا ملو م
يةحشد املوارد من خارج امل بة . نزيا  يف املائة يف 20بنسـوقد وافقت ادلول األعضاء عىل هدف طموح هو زايدة 

تامئية لهناية الفرتة  بو الا ناديق الو هامات يف  ناإل ي سص تقدم ابقرتاح أهداف أخرى لفرتات . 2011-2010س لومن املقرر ا
تاجئ احملققة سب ا بةل  تني ا نا لح ملق متويل . لسـن هدف هو الاعامتد عىل ا لويس ا ل متويل من ل ية يك حيل حمل ا لمن خارج املزيا ّ ن

ييل لدلول األعضاء من  رسيع اخلطى وتوفري ادلمع اإلضايف وا ية، وإمنا  تعلقة اب تعلق ابألشطة ا ية العادية فامي  تمكاملزيا ت من مل ن ي لن لت

ية  ساعدة ا نظمة يف جمال ا ية والكفاءة يف معل ا سني الفعا هام يف  ية واإل نا بدلان ا نا مل مل ل حت ل لتقل س  .وتكوين الكفاءاتم
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ثايناملرفق   لا
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