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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 16: لا

  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  تقرير جلنة التنمية وامللكية الفكرية

  األمانةمن إعداد

نة ا .1 متعت  منا لتجل يات ادلول األعضاء يف ج سابعة واألربعني  سةل الاجامتعات ا نذ  ية الفكرية مرتني  مجلعية وا ل سل م مللك
بو متربيالو نعقدة يف  سب ا توبر/مل سة من 2009 نومفرب 20 إىل 16، يف دورهتا الرابعة من 2009 كأ م ودورهتا اخلا

 .2010 أبريل 30 إىل 26

ن .2 تا ادلورتني، قررت ا للجويف  ية العامةلك ثابة تقريرها اذلي ترفعه إىل ا مجلعة أن يكون ملخص الريس  مب  .ئ

يه، يرد ملخصا ادلورتني يف الصفحات الالحقة .3  .علو

A 
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 2009 نومفرب 20 إىل 16جنيف، من ، ادلورة الرابعة

ية الفكرية يف الفرتة من  .1 ية وا نة ا مللكانعقدت ادلورة الرابعة  من وشارك يف الاجامتع . 2009  نومفرب20 إىل 16لتللج
با36 دوةل عضوا و89  .ق مرا

ياب  .2 نة، يف  تونس، انئب ريس ا ثة ادلامئة  شار ا بد الرؤوف بديوي،  يد محمد  نة ا غوترأس ا للج ل بع ت ع سـ ئللج ل مسل
سفري تريفور الكرك من برابدوس  .لا

ية بصفة مراقب مؤقت ملدة  .3 نظامت غري حكو بل ثالث  نة أن  موقررت ا م تق للج نظمة و واحدعامّ  ميه 
Commons Creative  نفاذ إىل املعلومات يف جامعة ساو ابولو ية اب بحث ا لومجموعة ا ن ) GPOPAI(ملعل

بل نة يف ا ها يف اجامتعات ا سورسية، دون أن يكون ذلكل أي تأثري يف و ية ا تجارة الربيطا تقوغرفة ا ملسـضع للج ي ل ن  .ل

بو بلكمة أ .4 نة، أدىل املدير العام للو يوبدعوة من ريس ا للج نةئ وأعرب املدير العام عن تفاؤهل احلذر . للجمام ا
ية يذ جدول أعامل ا تقدم احملرز يف  مناب لتل يذ . تنف رشوعات أعطى زخام همام  ية قامئة عىل ا لتنفوقال إن اعامتد  مل مهنج

ية يت مبوافقة . لتمنجدول أعامل ا ثالثة األخرى اليت  يذها فضال عن ا سعة اجلاري  رشوعات ا حظوذكر اب ل ت تنفمل ل ّ
نةأ ثة  ثا للجوية يف ادلورة ا ل ل ل ناقش أيضا ثالث . ّ نة سوف  ية  توأشار املدير العام أيضا إىل أن ادلورة احلا للج ل

بو لإلدارة  تعلقة ابلرباءات وتعزيز إطار الو نفاذ إىل املعلومات ا يا وا نولو رشوعات هممة حول نقل ا يواثئق  مل ل جم لتك
تاجئ مهوشدد املدير العام عىل أ. لنالقامئة عىل ا نظمة وأخرب ّ ية عىل معل ا ملية مواصةل تعممي جدول أعامل ا لتمن

ية للفرتة  ية قد خصصت يف الربانمج واملزيا نة بأن املوارد املا نا ل رشوعات 2011-2010ِّللج يذ أي  م ألغراض  تنف
نة سة  للجقد توافق علهيا ادلوراتن الرابعة واخلا  .م

رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف .5 نة  متدت ا موا للج تقرير CDIP/4/1 Prov.2ث الويقة ع رشوع ا ل، و م
ثة كام هو وارد يف الويقة  ثا ثاملعدل دلورهتا ا ل ل َّCDIP/3/9 Prov.2 تعديالت اليت أدخلهتا بعض الوفود ل مع ا

ياانهتا  . بعىل 

ند  .6 يذ 4لبويف إطار ا رشوعات اليت أعدهتا األمانة ألغراض  نة واثئق ا تعرضت ا تنف من جدول األعامل، ا مل للج سـ
تني ا يتو يات CDIP/3/INF/2ث، الواردة يف الويقة 10 و9صل تو يذ ا تقرير املرحيل عن  ص؛ وا ل  9 و8 و5 و2تنفل
يذ الواردة يف الويقة CDIP/4/2ث، الواردة يف الويقة 10و يات فورية ا تو تقرير املرحيل عن ا ث؛ وا ص ل لتنفل

CDIP/3/5. 

ند  .7 نة ثالثة 5لبويف إطار ا متدت ا م من جدول األعامل، ا للج شـهتا والاتفاق حوها بصورة ع نا بقت  لرشوعات  قم سـ
سة الوارد يف الويقة  نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا رشوع  نة، ويه  ثة  ثا ثعامة يف ادلورة ا ف مل سـ ب م للج ل مللكل

CDIP/4/4 نفاذ إىل ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و شأن ا رشوع  ل؛ و مق ب لم ج تك مللك
ية الفكرية واملكل العام الوارد يف CDIP/4/5يقة ثاملعرفة الوارد يف الو شأن ا رشوع  نارص من ا مللك؛ وبعض ا ب مل لع

شة بعض CDIP/4/3ثوأدخلت تعديالت عىل الويقة . CDIP/4/3ثالويقة  نا ق مع احلاجة إىل مواصةل  م
رشوع يف ادلورة  نارص من ا ملا  .CDIP/5لع

نة أ .8 شت ا ند ذاته من جدول األعامل، ان للجويف إطار ا ق نفاذ إىل لب باط أدوات  شأن ا رشوع  لليضا ا ب سـتنمل
تعلقة ابلرباءات الوارد يف الويقة  ثاملعلومات ا متدته كذكلCDIP/4/6مل رشوع . ع وا نة أيضا ا شت ا ملوان للج ق

يا نولو ية الفكرية ونقل ا جشأن ا تك لمللك شرتكة وناء احللول، الوارد يف الويقة : ب تحدايت ا ثا ب مل  CDIP/4/7ل
ن ملوقررت مواصةل ا نةّ سة  شات حول تكل الويقة يف ادلورة اخلا للجا م ث تقدم مجموعة من . ق ّو شاهبة "سـ متالوفود 

تفكري نة " لا بل هناية  ية  يات ا تو يذ ا يقات حول  توي عىل  سـويقة  ن ص ل تعل حت قث ملعنف تدعى ادلول . 2009ت سـو
ناير 31ثاألعضاء األخرى إىل تقدمي ردودها عىل تكل الويقة حىت  تعد األمان. 2010ي  ّمث  ية سـ مسة ويقة غري ر ث

نة سة  شـهتا يف ادلورة اخلا للجنا م ق  .مل
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نة أيضا الويقة  .9 شت ا ثوان للج ياابن يف CDIP/4/12ق نفذ الاقرتاح اذلي تقدمت به حكومة ا ل وقررت أن  ّي
ناء ادلورات . نمضامر األشطة اجلارية شاط أ نارص إىل ذكل ا يف ما قد يوده من ا ثوبإماكن أي وفد أن  ن لع ليض

نة بةل  للجا ناد .ملق رشوعني ابال نة أن تعد األمانة ويقيت ا هورية كوراي، قررت ا ت وفامي خيص اقرتايح  سمج مل ث للج
نعقدة يف دورهتا  نة ا تني عىل ا يقات الواردة علهيام من الوفود وأن تطرح األمانة الو ملالاقرتاحني وا للج ثيقتعل ل

سة نرص األول من الاق. ماخلا يذ ا توىل األمانة  لعويف هذا الوقت،   .CDIP/4/12ثرتاحني كام ورد يف الويقة تنفت

ية الرصد  .10 ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا رشوع من أجل تعزيز إطار الو نة أيضا ا شت ا معلوان بغ ن ي مل للج لق
ية الوارد يف الويقة  يمي لألشطة اإلمنا ثوا ئ ن تعديالت عىل ويقة CDIP/4/8لتق رشوع مع بعض ا متدت ا ث وا ل مل ع

رشوع  .ملا

نة6ند لبويف إطار ا .11 ية  ية وغري ر سات ر شات يف عدة  نا للج من جدول األعامل، أجريت  مس مس جل ق ّوتقرر . م
سة  ند املوضوعي األول من جدول أعامل ادلورة اخلا ته ا شات حول املوضوع  نا ممواصةل مزيد من ا ب ق لمل بصف

 .للجنة

ند  .12 مترار يف ا7لبويف إطار ا ملهنج من جدول األعامل، أبرز الريس احلاجة إىل الا سـ رشوعات ئ ملية القامئة عىل ا
ية؛  تأنفة من ادلورة احلا رشوعات ا نارص ا رشوعات جديدة؛ ومراجعة  رشوعني أو ثالثة  لومراجعة  سـ مل ع م ملم

ية تقارير املر مترار يف مراجعة ا حلوالا ل يق واحلاجة إىل . سـ ية ا سأةل آ ية كربى عىل  سـوعلق الريس أيضا أ ل م لتنمه ئ ّ
تاح يف أع نةملالالزتام بإدارة الوقت ا  .للجامل ا

ثات ادلامئة لدلول األعضاء .13 يغه  رشوع تقرير ادلورة الرابعة و توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  بعوأشارت ا بل م للللج ت . ست
نظامت غري  ية ادلوية وا نظامت احلكو تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لدلول األعضاء وا رشوع ا تاح  ملو ل مل ل مم ًي ُ س

بو عىل اإلنرتن ية، عىل موقع الو ياحلكو يا إىل األمانة يف . تم تا تقرير  رشوع ا يقات عىل  بغي إرسال ا ًو ب ك ل م لتعل ين
يع ية أسا بل بامث بل انعقاد الاجامتع ا نة، ويفضل أن ترسل  بأقرب فرصة  ن ملق ق تقرير املعدل . َّممك رشوع ا يطرح  َّو ل م ُسـ

سة متده يف بداية دورهتا اخلا نة  مبعد ذكل عىل ا  .لتعللج

ثابة تقرير .14 يكون هذا امللخص  مبو ية العامةسـ ية الفكرية إىل ا ية وا نة ا مجلع  من مللكجل  .لت
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سةادلورة   2010 أبريل 30 إىل 26جنيف، من ، ماخلا

نة يف الفرتة من  .1 سة  للجانعقدت ادلورة اخلا  دول أعضاء 106واشرتك يف الاجامتع . 2010 أبريل 30 إىل 26م
بة44و  .ق هجة مرا

نا .2 بد ا سفري محمد  نة ابإلجامع ا بت ا حلوا ع ل للج يد محمد نتخ سا لالجامتع، وا نغالديش، ر ثل ادلامئ  سـن، ا ي ب لملم ئل
ثة ادلامئة  عبد شار يف ا ياس،  يد لويس  تونس، وا ثة ادلامئة  شار يف ا بعالرؤوف بديوي،  ت ي سـ ل بع لت ل سل ف مس م

بني للريس ئإلكوادور، ان  .ئ

رشوع جدول األعامل املعدل كام هو مقرتح يف الويقة  .3 نة  متدت ا ثوا م للج  .CDIP/5/1 Prov.3ع

ند .4 ية 4 لبويف إطار ا نظمة واحدة غري حكو بل، بصفة مراقب مؤقت،  نة أن  م من جدول األعامل، قررت ا م تق للج
نة الالحقة نة ومن غري أن يؤثر ذكل يف صفهتا يف اجامتعات ا نغ، ملدة  سة فريدرخي إيربت ا للجيه مؤ سـ ت  .ستيفس

ند .5 تقرير املعدل لدلورة ا5 لبويف إطار ا رشوع ا نة  متدت ا ل، ا م للج  CDIP/4/14ثرد يف الويقةاوهو لرابعة، كام ع

Prov.ياانهتا بهتا الوفود يف  تعديالت اليت  ب، مع ا طل  .ل

ند .6 نة يف الويقة 6 لبويف إطار ا ث، نظرت ا نواهنا CDIP/5/2للج يذ جدول أعامل "ع و شأن  تنفتقرير املدير العام  ب
ية ياانت العامة" لتمنا بري من ا متعت إىل عدد  بوا لك يذ ورشح املدير ا. سـ بعة  لتنفلعام، إابن تقدمي تقريره، املقاربة ا ملت

ية شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب رشوعات قد أعطت . لتي ية القامئة عىل ا يق ا ملوأحاط احلارضين علام بأن  ملهنج تطب
ياسه تقدم امللموس و يةل لرصد ا يذ وطرحت مضموان ملموسا للميض قدما به وو ية ا قزخام  لنف سـ وأضاف . لتلعمل

شطة لك وحدة من وحدات معل قائال إن أح ية يف أ يذ هو دمج جدول أعامل ا همة يف ا ند اجلوانب ا لتمن نف لتمل
نظمة بو األخرى، وال. ملا ئات الو ية يف  يذ جدول أعامل ا سأةل  تفت إىل  يوا ي من م هل لت ية بوضع  تنف ملعنسـامي اللجان ا

سري معل اللجان،  متر يف  تيالقواعد واملعايري، وأشار إىل أن األمانة  يه من ستسـ تو نجز  جعلام بأن ذكل العمل  ب ي
ية ية يف اللجان ا يذ جدول أعامل ا سؤوةل عن ضامن  نادلول األعضاء ويه ا من ملعمل لت ويرد تقرير املدير العام يف . تنف

هذا امللخص  .لمرفق 

ند .7 نة عىل 7 لبويف إطار ا تقارير"للج، وافقت ا يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا لآ سـ لتقل  هبذه املرفقة" لتن
 .ثالويقة

ند .8 نة يف الويقة 8 لبويف إطار ا ث، نظرت ا نواهنا .CDIP/4/3 Revللج ية الفكرية واملكل "ع و مللكرشوع ا م
يا ابملوافقة يف ادلورة الرابعة". العام تعلقان حبق املؤلف والرباءات قد  رشوع ا نرصا هذا ا حظواكن  مل مل وفامي . ع

نة من األمانة  بت ا نرص الرباءات،  للجخيص  طل شمل مضن ع رشوع جديد لدلورة الالحقة،  يأن تعد اقرتاح  م
ية تا ثالثة ا نارص ا لمجةل أمور دراسة رمبا تغطي ا ل ل يه؛  ) 1:  (لع نفاذ إ هل ا يا و ندما يكون  ية املكل العام  لأ ل ن ع يسمه غ

شأن املكل العام؛  ) 2( رشاكت يف جمال الرباءات  بووقع بعض ممارسات ا شطة وضع القواعد واملعايري) 3(ل  يف نوأ
بو وأثرها يف املكل العام نة مع . يالو رشوع، فقد حظي مبوافقة ا تجارية من ذكل ا نرص العالمات ا للجوأما  مل ل ع

تعديالت  .لبعض ا

نة عىل  .9 ية"مرشوع للجووافقت ا تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا عا قمن  CDIP/5/7ثكام ورد يف الويقة " لتمللك
رشوع  ية الفكرية وتوسـمي ا"مو ملا بدلان األقل منوامللك ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا لتجات  ل ل ل كام ورد يف " من

رشوع CDIP/5/5ثالويقة  باين، و نص اإل نص الفرنيس وا تعديالت يف ا م مع بعض ا سـ ل ل تكوين الكفاءات يف "ل
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ية ية وا تعامل املعلومات ا لعلما ن ية حمددة لتقسـ نولو جاملالمئة جملاالت  ية حمدد تك تحدايت إمنا ئحال  كام ورد يف " ةل
تعديالتCDIP/5/6ثالويقة   .ل مع بعض ا

رشوع  .10 يا"موفامي خيص  نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول :لمللك تحدايت ا با مل ثالوارد يف الويقة " ل
CDIP/4/7 شات نا بان ا رشوع جديد يأخذ يف ا يف األمانة بإعداد اقرتاح  نة عىل  ق، اتفقت ا مل سـ م تلك حلللج

يه خالل اليت دارت يف ش نظر  نة  ية وطرح الاقرتاح عىل ا تفق علهيا من الورقة غري الر نارص ا فأنه وا ت للج مس مل للع
سادسة  .لدورهتا ا

ند .11 نة يف الويقة 9 لبويف إطار ا ث، نظرت ا نواهنا CDIP/5/3للج بو يف أهداف األمم "ع و هام الو يتقرير عن إ س
ية ية لأل تحدة اإلمنا لفا ئ بت م" مل نة يف دورة طلوأحاطت علام مبضموهنا و تقرير وطرحه من جديد عىل ا للجراجعة ا ل

 .مقبةل

نة  .12 شت ا ند ذاته، ان للجويف إطار ا ق نواهنا CDIP/5/4ثالويقة لب تعلقة ابلرباءات يف اإلطار "ع و ملمواطن املرونة ا
تعدد األطراف ميي مالقانوين  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلو لصع لت ها " نفت ثويقة صفوأحاطت علام مبضموهنا بو

يف إلهيا  يقات ادلول األعضاء و بني فهيا  هوم أن األمانة سرتاجع الويقة  تضأوية، عىل أن يكون من ا تعل ت ث لل ملف
شأن مواطن املرونة يف جماالت أخرى، .مواطن مرونة جديدة نة اقرتاحا لربانمج العمل  تقدم األمانة إىل ا ب و للج ّسـ

ية العمل مع سائر اللجا بوجمبا ميكن من تفادي ازدوا  .ين يف الو

ند .13 بل" عن 10 لبويف إطار ا نقاش عدد من الاقرتاحات"ملقالعمل ا ونظرا إىل كرثة ما أبدته الوفود من . ل، ختلل ا
هر عىل  بل، خلص الريس إىل أنه  شأن بعض الاقرتاحات للعمل ا شغاالت  يقات مؤيدة وا سبات و ئ سيملق ب ن تعل ّطل

تجابة إىل ا سعاها حنو الا لطلإرشاد األمانة يف  سـ  .باتم

رشوع تقرير ادلورة  .14 توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  موأشارت ا سةستللج ثات ادلامئة لدلول ماخلا يغه  بع و للبل ت
نظامت . األعضاء ية ادلوية وا نظامت احلكو تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لدلول األعضاء وا رشوع ا تاح  ملو ل مل ل مم ًي ُ س

بو عىل اإلنرتنت ية، عىل موقع الو يغري احلكو ب. م يا إىل األمانة يف ينو تا تقرير  رشوع ا يقات عىل  ًغي إرسال ا ب ك ل م لتعل
يع ية أسا بل بامث بل انعقاد الاجامتع ا نة، ويفضل أن ترسل  بأقرب فرصة  ن ملق ق تقرير املعدل . َّممك رشوع ا يطرح  َّو ل م ُسـ

متده يف بداية دورهتا  نة  لتعبعد ذكل عىل ا سادسةللج  .لا

نة ا .15 ثابة تقرير  يكون هذا امللخص  جلو مب ية العامةسـ ية الفكرية إىل ا مجلعية وا مللكمن  .لت

ية العامة مدعوة إىل ما ييل  :مجلعإن ا

يط علام ابملعلومات الواردة يف هذه  "1" حتأن 
 ثالويقة؛

يات  "2" يق لوأن توافق عىل آ  وإجراءاتلتنسـا
تقديرالرصد  تقارير، لوا  الواردة يف لوإعداد ا

ثاين مللخص الريس مع ادلورة اخل ئاملرفق ا سة ل ما
 .للجنة

 ]ييل ذكل املرفقان[
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شأن  تتقرير املدير العام  يةب لتمنيذ جدول أعامل ا  نف

 من إعداد األمانة

نعقـدة مـن  .1 ية الفكرية، ا ية وا ية اب نة ا ثة  ثا ملخالل ادلورة ا من ن للج ل مللكل لت بـو 2009 مـايو 1 أبريـل إىل 27ملع ي، الـزتم املـدير العـام للو
يـة وا يـة اب نـة ا يـة إىل ا يات جـدول أعـامل ا يذ تو شأن  نوي  مللكبرفع تقرير  مننف ن للج من صـ ب تسـ لت ملعل تقريـر أمه . 1يـة الفكريـةت تعرض هـذا ا لو يـسـ

نة  سـاجلوانب اليت نفذت خالل  ُ2009. 

تقرير إىل ثالثة أجزاءو .2 لسم هذا ا يـة يف إىل طرق جزؤه األول تي. ينق شأن ا بو  بذوةل من أجل دمج جدول أعامل الو هود ا منا بـ ي لتمل جل
ية بو ا بو العادية، مبا فهيا جلان الو شطة برانمج الو نأ ي ي يات جـدول أعـامل وهيمت. ملعن يـذ تو رشوعات اجلاريـة مـن أجـل  ثاين اب صـ اجلزء ا ملـ تنفل

رشوعات شأن هذه ا ية  نقاط األسا ية، ويطرح بعض ا ملا ب سـ ل يـذ جـدول . لتمن بل  تقدمي نظرة عـن  تقرير  يخمت ا ثالث،  نفأما اجلزء ا تق تف مـسـ ب ل ل
ية يـذ . لتمنأعامل ا يـة تنفوإضافة إىل ذكل، يعطـي املرفـق األول نظـرة عامـة عـن وضـع  يـة اب نـة ا يات ابلرجـوع إىل واثئـق ا تو منا ن للج صـ لتل ملع

يـة  نة ا رش اليت وافقت علهيا ا ية األربعة  رشوعات جدول أعامل ا ثاين نظرة عامة عن  ية الفكرية يف حني يعرض املرفق ا نوا للج ع من م ملعل لت مللك
يذ يد ا يا  ية الفكرية، ويه حا ية وا نفاب ق لتمللك ل  .لتمن

                                                           

 .CDIP/3/9ثالويقة   1
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يةأعامل دمج جدول : اجلزء األول شأن ا بو  منالو ب  لتي

بو العاديةأعامل دمج جدول  شطة برانمج الو ية يف أ شأن ا بو  يالو ن من ب  لتي

ية يف  .3 تحـدايت األسا بـو العاديـة أحـد ا شطة برانمج الو ية يف أ بارات اإلمنا ية والا شأن ا بو  ســيعد دمج جدول أعامل الو ل ي ن ئ ت من ب ي عُّ لت ُ ُ
ية، إذ يرد رصاحة يف شأن ا بو  منيذ جدول الو ب لتي ية تنف تو ص ا يات األخرى، و12ل تو صخيرتق عددا من ا تحـدي . ل لويف هذا الصدد، يمكن ا

نظمـة شطة ا يـع أ يـة ذات الـصةل يف  يات جـدول أعـامل ا ية الواردة يف تو تو بادئ ا بادئ وا يق فعيل  ملاألول يف ضامن  نـ مج من ص جهي ل مل للم لتب . تط
يـق ا يةل  بل ا بوقد تطلب ذكل هجدا خاصا من أجل حتديد ا تطسـ بلـ لكفـ َّ سب َ نظمـة والعمـل،  تلـف جمـاالت معـل ا يات عـىل  حـتو مل خم صـ ل

بـو  يات جـدول أعـامل الو متـدت تو ها حىت تراعي توجهيات ادلول األعضاء اليت ا يف األشطة أو إعادة  يتىض احلال، عىل  صـ ن عي مي تصممق تك
ية الفكريـة ية وا ية اب نة ا ية  ية خالل ادلورات الر مللكشأن ا من ن للج مس من تب لت يـة ضامر هممـة هامـة تـضطلع هبـا ومثـة يف هـذا املـ. ملعل بة ا نا ملعشع لـ

ية منيق جدول أعامل ا لتسـ تـىض بتن يـة ودجمـه لكـام ا يـذ جـدول أعـامل ا نظمـة لـضامن  يع برامج ا ثب مع  يا بغرض العمل عن  ق حا مننف مل مج ك لتل ت َ ِ
تني هذه. األمر ذكل همة خالل فرتة ا متر ا توقع أن  نويف حني حتقق تقدم هام يف هذا الصدد،  لسـمل تسـ  . يُ

يـة يف أنو .4 ية دلمج جدول أعـامل ا منتمكن اخلطوة األسا نعكسلتسـ ياته فعـال تـ  ً تو ُ ها مضـن عـىلصـ بـو  نفـس تـصممي بـرامج الو ثويقـة ي
ية املربانمج وال توقعـة، ويف مـؤرشات 2008/2009فرتة ّاملعدةل للنزيا تـاجئ ا ية يف ا شأن ا بو  مل، وذكل هبدف دمج شواغل جدول الو ن من ب لي لت

يةاألداء، والهنج الا تلف الربامجتيجسرتا متدهتا  خم اليت ا ته جبـدول أعـامل . ع نفصل من لك برانمج إىل  شري جزء  صـلوإضافة إىل ذكل،  مي
شأن أي برامج  ية، مما يوفر املعلومات  با ياتتلتمن يذ أي تو صسامه يف  سب، بـل . تنف تكل الـصةل  حفـوال هيدف هذا اجلزء إىل الاعـرتاف  بـ

يذ الربامج ساعدة عىل رصد  ِا ِ تنف ياتمل تو يع ا ية  ص ا ل مج َن  . ملع

ية دجما فعاال يف و .5 تـاجئلتمنعىل رمغ ذكل، مفن الواحض أن دمج شواغل ا بو لإلدارة القامئة عـىل ا نإطار الو يـا لي تفكـري  تدعي ا جل  ل يـسـ
بل اليت متكن مدير ية، ويف ا تضمهنا واثئق الربانمج واملزيا توقعة، ومؤرشات األداء اليت  تاجئ ا يعة ا سـيف  ن ت مل ن لب ل يـذ ط تنفي الربامج من رصد 

يات جـدول  يـذ تو شأنه، عىل طريقة تـوفر املعلومـات املربطـة  ياغة تقارير  ميه و صـالربانمج، و ت ب بتنفص يـةأعـامل تقي شأن ا بـو  منالو بـ لوهـذا . لتي
رشوع ا يـة الفكريـة  يـة وا يـة اب نـة ا بب ابذلات، اقرتح عىل ادلول األعضاء خالل ادلورة الرابعـة  ُا مـ من ن مللكللج لتس ملع ِ ُ بـو لهنـوض بل يإطـار الو

تاجئ ها لنلإلدارة القامئة عىل ا ية و شطة ا ية دمع رصد أ تقيمي  من ن ناير (DA_33_38_41_01)لتبغ يذه يف  ي، وبدأ  واألمل معقـود . 2010تنف
سامهة  رشوع  سامه هذا ا معىل أن  مل ية دمج جدول هممة ي ية، ويضمن أن أعامل معليف  شأن ا بو  منالو ب بو لإلدارةيعكس لتي  القامئة يإطار الو

يـة تاجئ فعال شـواغل ا منعىل ا لتن ً يـة، . ل تعـاون ألغـراض ا بـو يف جمـال ا تقـين اذلي تقدمـه الو تعراضـا لـدلمع ا رشوع أيـضا ا منويـضم ا ل ي ل سـ لتملـ

ية  تو بات ا سب  شاء أسس املقارنة للمزيد من العمل،  ساعدة عىل إ صوا ل تطل ح ن  .38ممل

تصدو .6 سعى إىل ا سام جديدة  شاء أهداف وبرامج وأ لإ ت ق يات جـدول ن شواغل الـيت أاثرهتـا تو بعض ا بـارشة  صـي  لـ لـ بـو أعـامل م يالو
شواغل بعض تـكل ا تـصدي  نطوي عىل خطوة هامة للهنوض بقـدرة األمانـة عـىل ا ية  لـشأن ا لـ ل ي من شاء بـرانمج خمـصص . لتب نـويـضم ذكل إ

يل يركز، من مجةل أمور، عىل  تح يات وا تصادية واإلحصا ُلدلراسات الا ل ل ئ يل الاق تحا لادلراسات وا ية ودراسـات الوقـع ل لعلمتصادية ا عـىل ق
نه يد  ية  ية الفكرية وا ما تف يسـمللك ياساتلتمن ئـة داللسـ واضعو ا يات الـواردة يف ا تو يذ عدد مـن ا لف، ويضطلع بدور رائد يف  صـنف ل وعـالوة . ت

تصدي جملمو بو يف ا سامهة الو ية إىل الهنوض  تحدايت العا ية الفكرية وا سعى برانمج ا لعىل ذكل،  ي مب مل ل يـة، مللكي يـة العا ملعة مـن حتـدايت ا لتمن

بو عىل الوفاء بواليهتا  ساعدة الو ناخ واألمن الغذايئ والصحة العامة، وإىل  ثال تغري ا يل ا يمبا فهيا عىل  م مل مل نظومة األمم بصفهتا سب معضوا يف  ً
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا سامهة يف  تحدة، وا لفا ئحتق مل ب. 2مل يق ا شاء برانمج  ثا، يقع إ لواث سـ ن ية الفكريـة تنل ية  ية العا للملكىن ا مل وتطويرهـا لتحت

                                                           

ية"بشأن   CDIP/5/3ث انظر يف هذا الصدد الويقة 2 ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا هام الو لفإ ئس مل  ".ي
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يات جدول  يذ عدد من تو صيف صلب  يات أعامل تنف تو ثـال، ا يل ا ية، مبا فهيا عىل  شأن ا بو  صـالو ل مل من ب سبي  وذكل عـرب 31 و30 و10 و8لت

يـا املعلومـات نولو تعامل  نفـاذ والقـدرة عـىل ا سعى إىل الهنـوض اب رشوعات اليت  جعدد من األشطة وا تك ســ ل تـ مل يـة ن هـا أ مه الـيت قـد تكـون  ل
ية بدلان منواتيجاسرتا ية وأقل ا نا بدلان ا ند ا ل  ل ل يات . مع تو تصدي لعدد من ا يا يف ا نولو تاكر ونقل ا بة الا شاء  سامه إ صـورابعا،  ل ل ب شع ن جي لتك

تني ألف وجمي  يات (لفئيف ا تو يل ا صمن  ل سا). 28 و26 و25 و11 و10 و4قب نظمـة يوأخريا،  ملمه تعزيز معـل ا الـصغرية رشاكت لـلفائـدة اُ
يود عىل  ياجاهتا اخلاصة وا تصدي ال توسطة عىل ا لقوا ت ل بالاتفاع حمل ية الفكرية ن ية (مللكنظام ا تو صا  ). 4ل

ية، أحرز تقدم و .7 بو اهامتم  تركزي حتويليف لتمنيف قطاع ا يالاحنو وضع يالو يـة الفكريـة مـن أجـل تيجسرتا يـة اب يـة ا مللكات الو ن ملعن ط
تاكر  يذها بالا نظمة عىل حىت حتتنفو يـة بني تناسق لاملافظ ا ساعدهتا ا شطة  نأ م يالاخلطـط والتقن سامه يف لات تيجسـرتا يـة، و نا تـبدلان ا ل ملـ

ها ّحددهتا األهداف واألغراض اليت  يات ( نفسادلول األعضاء  تو صا ساعد ). 10 و4 و1ل يـوتعمل األمانة يف هذا الصدد عىل تطوير إطار 
يـة عـىل تطـوير  يملعنادلول ا بدلان عــىل اهتتيجاسـرتا ياجـات ا سة فعـال لـضامن مواءمهتـا ا يـة الفكريـة تكـون  يـة اب يـة ا لـا الو ت سلـ ن حن ً مللك ملع ط

نولويج تصادي وا توايت منوها الا تالف  تكا ق لخ رشوعات . مسـ ية عرب  ساعدة ا توفري ا هودات من أجل الاهامتم أكرث  يا  موبذل حا ن مل ب ل لتقت جم ُ
ها، و يا ية حمددة، وأهداف واحضة ميكن  سجبداول ز ق يمي من يات  تقآ ية  (مدجمةل تو صا يـمي )1ل تق، متكن األمانـة مـع مـرور الوقـت مـن إجـراء 

ية  تو ية مبوجب ا ساعدهتا ا صأفضل لوقع  ل ن  . 38لتقم

ية يف برامج أعامل وعالوة عىل ذكل، بدأ العمل من أجل دمج أفضل جلدول  .8 شأن ا بو  منالو ب تعلمي لتي ية لا ميعن بعد اليت توفرها أاكد
بو معال ابل ية الفكريةيالو ية وا ية اب نة ا ثة  ثا ته ادلول األعضاء خالل ادلورة ا مللكامتس قد منم ن للج ل لتل بو . ملع شت حلقة معل الو بق أن ان يو ق سـ

نة اجلارية نصف األول من ا يذها خالل ا بدأ  يل، و ياهتا اب ية وآ تعلمي عن بعد هذه ا سـملدريس ومديري ا ل ي تفص ل لقض لل  . تنفل

نة مدونة أخالق عرفت و .9 شأن ملوملها شواغل العامة  بو وا بظفي الو ل ية تضارب ي تو متل، كام ترد يف ا صاملصاحل ا ل ً، تقدما هاما يف 6حمل ً
ية نة املا ضا تحـدة عـىل . لسـ ية العامـة لـألمم ا ملوقد وافقت ا يـمجلع تحـدة يف دورهتـا  اتقمدونـة أخال مترب 64ملمـوظفي األمم ا . 2009سـب يف 

ب تحدة، سامهت الو تجابة دلعوة األمم ا يوا مل ياغة سـ يقاهتا وآراهئا خالل  صو  يق مـن . املدونةبتعل بـو  نـة الو سـوسوف ترفع املدونـة إىل  ي للتنـجل ُ
سلوك . أجل اعامتدها ثل املدونة ومعايري ا لو ية خلدمة يف اُتم يـة تعزيـزا ناملد تو بـادئ ا متعني ا لادلوية  جهي ل مل ًل ْ يـقافـة ثجم يةةقاألخال سؤو ل وا  يف ملـ

تجزآن من  فرادى وجامعات داخل األمانةاخلدمة بـو والحئـة موظفهيـي، وهام جزآن ال  تعرضـت . اينظام موظفي الو سـوإضـافة إىل ذكل، ا
يار نة يةملعاتفاقات اخلدمات اخلاصة ا بو يف  سـ للو سلوك 2009ي تأكد من أن مثة إشارة إىل رضورة اإلذعـان ملعـايري ا لـ  يـة خلدمـة يف الل ناملد

مترب يللواذلمة إعالن اسـامترة كام صدر منوذج . لادلوية بقا ل2009سببو يف  بو، كخطوة أوىل عـىل من " 1"6.1لقاعدة ط،  يالحئة موظفي الو
شف املـايل الاكمـل يف األمانـة ية . لكـطريق تطوير برانمج ا تو شاريني املطلـوبني مبوجـب ا صـوإشـارة إىل قامئـة اخلـرباء الا ل ُ، رفعـت 6ستـ

ية والا ية اب نة ا ثة  ثا مليغة األوىل إىل ادلورة ا من ن للج ل ل لتص يا عـىل أن تـصدر مـن ملع تحديث حا يد ا ها، ويه  تعرض  لية الفكرية، وا ل قسـ يلك هلك ُ
 . يجديد قربا

تحـدة خاصـة، و .10 نظومـة األمم ا يـة ادلويـة األخـرى، ومـع  نظامت احلكو بو أيضا هجودها من أجل تعزيـز تعاوهنـا مـع ا ملبذل الو ل ملـ ي مت م
يات  تو تجابة  صا لل هود دمع معل ا. 42 و29 و30سـ ملوتضم هذه ا يـة الفكريـة جل شأن القضااي ذات الصةل اب مللكنظامت األخرى  يـل (ب قبمـن 

يةتنفيذ الا يـةتيجسرتا نظمة الـصحة العا ية الفكرية  تاكر وا شأن الصحة العامة، والا ية وخطة العمل  مل العا مل ب ب بل ) مللكمل نظـر يف  ســوكـذا ا ل
شطهت بو وأ يذ برامج الو نظامت أخرى  تعاون مع  نا ي نفل يـذ جـدول التم يـة خاصـةل أعـامتنف، و شأن ا بـو  منالو بـ نظـر إىل جـدول . لتي أعـامل لواب

نة أول اجامتع  بو، ُعقد يف فرباير هذه ا سـالو يـة ادلويـةإعاليم ولي نظامت احلكو لشاوري مع ا مل شأن أعـامل تنفيـذ جـدول  حـول مت بـو  بـالو ي
يق أفضل بني ية ضامن  مترار يف عقد هذه الاجامتعات دوراي  بو الا ية، ونوي الو سـا بغ ي ت تنمن سـ تفادة مما تـرامك مـن اخلـربة لت سـ الواكالت، والا

ية ادلوية نظامت احلكو تلف ا لند  مل خم  . مع
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متــع املــدين أيــضا يف العديــد مــن الاجامتعــات و .11 شاركة ا جملتعــززت  ية (مــ تو صــا نة ). 44ل نحــت 2009ســـففــي  نظمــة غــري 44ُم،  م 

ية تجابة لطلهبا يف هذا الصدد، محكو شاركة يف ، صفة مراقب مؤقتسـا خم  بـوللم تـان . يتلـف جلـان الو منظموإضـافة إىل ذكل، حـصلت 
بــو،  يــة عــىل صــفة مراقــب دامئ يف الو يــة و نظامت غــري حكو يــة دويــة وثــالث  نظامت غــري حكو تــان و ثــالث  تــان دو يحكو ن ل ي طي مل مــ م مــ م

بو ذات الصةل ئات الو يع  شاركة يف اجامتعات  تفادت من هذه الفرصة  يفا ي مج للم إىل أعـداد مزتايـدة ُوعالوة عىل ذكل، وهجت ادلعوة . هسـ
بـو ذات الـصةل  شطة الو بـو، مبـا يف ذكل عـىل اخلـصوص أ شطة الو شاركة يف مجموعة واسعة من أ ية  نظامت غري احلكو ثيل ا يمن  نـ ي ن للم مل ممم

يةأعامل جبدول  شأن ا بو  منالو ب شأن القـضااي املرب. لتي سات أخرى  سامهة يف الاجامتعات اليت نظمهتا مؤ بو أيضا يف ا توشطت الو بـ س مل ي طـة ن
هـا، مبـا فهيـا أعامل جبدول  يا تالف أ متع املدين عىل ا سات ا ية بني مؤ بت ابالهامتم اذلي أاثرته هذه ا ية، ور شأن ا بو  فالو خـ طح س لقض من ب جملي لت

بو شطة الو شاركة يف أ تد عىل ا ثرية مل  سات  يمؤ ن مل تع ك  .ْس

ية واو .12 ية اب بو ا نة الو ية يف والية  نارص األسا مليرتكز أحد ا من ن ي جل سـ لتلع ياغة ملاتقيـمي ولارصد ومعلية اللكية الفكرية عىل ملع شة و صـنا قـ
هـذا الغـرضلا يقـا  يـة  بـو ا ئات الو يق مع  متدة، وا يات ا تو يع ا يذ  شأن  لتقارير  حتق ننف ي ي سـ ص ل مج ملعب ه لتن ملع نة . ت نقـاش يـدور يف  ســوقـد بـدأ ا ل

يـذ2009 يق ا يـات  يـة الفكريـة عـن آ يـة وا ية اب بو ا نة الو نف داخل  لتمللك سـت ل من ن ي نـجل شأنه وأشـاكهل لتملع تقـارير  ياغة ا ميـه و بـ ورصـده و ل صـ تقي

سامهة  ّيمـة موسامهت ادلول األعضاء  ياتـه الـرضورية وأشـاكهلق يـة . ليف حتديـد آ بـو ا نـة الو نوقـدمت ادلول األعـضاء اقرتاحاهتـا إىل  ي ملعجل
ية اب بو ا نة الو سة  متر املفاوضات يف ادلورة اخلا ية، و شأن هذه ا ية  مناب ن ي للج م لقض ب تمن ت لت ملعل ية الفكريةسـ يـات . مللكية وا لومـن شـأن هـذه اآل

سامه أيضا يف دمج جدول شأهنا، أن  تواألشاكل، بعد الاتفاق  نظمة أعاملب ية عرب ا شأن ا بو  مل الو من ب  . لتي

بو األخرىأعامل دمج جدول  ئات الو ية يف معل  شأن ا بو  يالو ي من ب هي  لت

شأن ا .13 بو، بعد اعامتد جدوها  ية العامة للو لتدعت ا ب ي تـوبر لمجلع كيـة يف أ بـو مجيـع ادلول األعـضاء، واألمانـة "، 2007من ئـات الو يو هي

ية األخرى يف [ملعنا يدضأ تأ ك اخلط املائل لغرض ا يذ العاجل والفعال] ل يـة العامـة 3"لتنفإىل ضامن ا رشة الـيت رأت ا سع  يات ا تو مجلع  ع ت ص للل
يـة، أو ألهنـ رشية أو ما تطلب أي موارد  يذها حاال ألهنا ال  لرضورة  بـ ت يـذهاتنف ياغة أي خطـة معـل مفـصةل  تطلـب  لتنفا ال  صـ ووسـعت . ت

نة  ية العامة يف  سـا شطة وضع املعايري2008مجلع متي إىل أ متدة، مبا فهيا تكل اليت  يات ا تو يضم ا ن نطاق هذه ادلعوة  ص ل نل  .4تملع

نة و .14 يـة بوضـع2009سـيف  يـة، وخاصـة اللجـان ا بـو ا ئات الو ن، بذلت هجود ليك يلزتم معل  ن ي ملعي ملع ه بـادئ القواعـد و ُ ملاملعـايري، اب
يات  تو صالواردة يف ا شأن  جلدول أعامل 44 و22 و21 و17 و15ل بو  بالو يةي نـد . لتمنا ية  عوقد معلت األمانة عىل مراعاة جدول أعامل ا لتمن

يل املفاوضـات بـني ادلول األعـضاء تلف اللجان، وعىل  هإعداد ادلراسات والواثئق  ل األعـضاء تـضطلع وجتـدر اإلشـارة إىل أن ادلو. تسخمل
يات تو يذ هذه ا شاهئا جدول األعامل وبرامج العمل ضامان  شاركهتا يف تكل اللجان، وإ صبدور حامس عرب  ل ن يـة . لتنفم تا نقـاط ا تعرض ا لو ل ل تسـ

نة  ية خالل  بو ا ئات الو متدهتا  سـملخصا موجزا عن الطرق اليت ا ن ي ملعي ه ية2009ع تصدي جلدول أعامل ا من من أجل ا  : لتل

نة  )أ( يدية والفوللكورللجا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع تشري الوالية اجلديدة الـيت : م
بو يف  ية العامة للو يأولكهتا ا نة 2009مجلع نصوص "للج إىل أن ا شأن نـص صـك بغية لجتري مفاوضات قامئة عىل ا توصل إىل اتفاق  بـا أو (ل

يديدويل تضمن امحل) صكوك ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية للموارد الورا تقلاية ا ل تع تقل ث للفعل ل ترب هذه الوالية أقوى والية ". ل تعو
ية ُتعهد إىل  تو يذ ا ثل تقدما هاما صوب  ية ادلوية حىت اآلن، و نة احلكو صا ل مت ل نفللج يـة18تم نـة . لتمن مـن جـدول أعـامل ا للجوقـد انهتجـت ا

                                                           

 A/43/16ثانظر الويقة  3

 .WO/GA/36/4 Revثانظر الويقة  4
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نذ ية ادلوية  ماحلكو يات فريدة تضمن حتديدا مراعاة مجموعـة واسـعة مـن املـصاحل واألولـوايتلم شمول، وبآ متزي ابإلرشاك وا شأهتا هنجا  ل  ل . ين

متعاهتام بدلان منوا و ية، وأقل ا نا بدلان ا بة  ية خاصة اب بارشة، وها أ ية  نة اب ها ا تدار جموتصل القضااي اليت  ل ل لل سـ مه من للج ت مت ل م لنس  .لت

ية )ب( نة ادلامئة ا نا يـة بقـانون الـرباءات، الـيت 13العديـد مـن األوراق لـدلورة ّأعـد :  بقانون الرباءاتملعللج نـة ادلامئـة ا ن  ملعللج
ها من  بارشة جبدول ويه ت، 2009 مارس 27 إىل 23ععقدت اجامت ية وأعامل معىن  شأنSCP/13/5ثضم مراجـع تـرد يف الويقـة تلتمنا  بـ 

ية (ام العـحـول املـكل ، مضهنـا جـزء "نرش معلومات الرباءات" تو صـا ية ). 16ل تو شأن القـضااي املـذكورة يف ا صـكـام ُعرضـت ورقـة  ل  22بـ
يدات( ناءات وا لتقيالا ية هامـة أخـرى تـرد يف )سـتث شأن  ية، وإعداد دراسة أوية  شأن هذه ا قض، ومت الاتفاق عىل مواصةل العمل  ب ل لقض ب

يا نولو ية، ويه نقل ا تو جتكل ا لتك ص  . ل

ية حبق املؤ )ج( نة ادلامئة ا نا يـة : لف واحلقوق اجملاورةملعللج ييت جدول أعامل ا تو منبقا  ص ل نـة ادلامئـة 44 و21لتط للج، واصـلت ا
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عقد اجامتعات  ية ملعنا ناطقمإعال يع ا شارك فهيا خرباء من  نة  يوم األول  مليف ا مج ي للج نة . ل ، 2009ســويف 

شأن  ية  بنظمت اجامتعات إعال م بث"ُ ية"بوشأن " لتطورات ا ناءات لألشطة ا يدات والا ميا ن لتعلي سـتث تان جوهرتان مضـن "لتق ي، وهام  قضي
نة يف الوقت الراهن يـدات إشـارة واحضـة . للججدول أعامل ا ناءات وا شأن الا شات اليت دارت  نا يوإضافة إىل ذكل، أشارت ا ب ق لتقمل ســتث

بو أعامل إىل جدول  ية للو يا ثالSCCR/18/5ثالويقة (لتمن يل ا مل عىل  ية كام). سب ناقش تدابري  نة  معل بدأت ا ت هـا هبـللج دف الهنـوض تطبقو
برص وغريمه من األشخاص اذلين يواهجون صعوابت يف القراءةبقدرة  نفـاذ لاملكفوفني ومعايق ا يـة مبوجـب حـق ل عىل ا نفات ا حملمإىل ا ملـص
ها األسايس تطوير احللول اليت . املؤلف نصة ألحصاب املصلحة هد شاء  تدابري إ فوتضم هذه ا م ن نالل هةل ا توافرة بأمناط  ملجتعل األعامل  س  . م

يـة )د( يـاانت اجلغرا ية وا نا تجاريـة والرسـوم والـامنذج ا ية بقـانون العالمـات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لـص ل ن لللج نـة ادلامئـة : ملع للجتواصـل ا
ها بهنج  تجارية  ية بقانون العالمات ا معلا ل يات جـدول مشويلملعن يا مع تو صـ  يةأعـامل متشـ تو يـة، وا صـا ل ثـال، .  خاصـة15 لتمن يل ا ملفعـىل  سـب

نة  نة يف  ســوافقت ا توافـق جمـاالت  عـىل 2009للج يديـةتـصوير بـشأن لا توافـق جمـاالت ، وعـىل لتقلالعالمـات غـري ا بـشأن إجـراءات لا

تجاريــة، تــسجيل الاعــرتاض عــىل  بــو يف دورهتــا أحاطــت هبــا علــام الــيت لالعالمــات ا يــة العامــة للو يا سةل 38مجلع رشهتا يف  سلــ و نــ
WIPO/STrad/INF . نادا إىل جماالت توافقستوا يـة، لا توايت ا تلـف  نة مجموعة من املراجع الـيت تراعـي  من هذه، طورت ا سـ خم لتللج مـ

نافع يف وا تاك ملوحتقق توازان بني ا ل بار مـصاحل لك . ل يث تأخذ يف عني الا يع األطراف  شاركة  ية قامئة عىل  يجة  توهذه اجملموعة  حب مج م عمعل نت
ب يـة ،  وأولوايهتاويادلول األعضاء يف الو نظامت غـري احلكو يـة ادلويـة وا نظامت احلكو موآراء أحصـاب املـصاحل اآلخـرين، مـن مضـهنم ا ملـم ل ملـ

متدة  .ملعا

ية ابإلنفاذ )هـ( شارية ا نة الا نا ت ملعللج سة مـن : س يـة ابإلنفـاذ، يف دورهتـا اخلا شارية ا نة الا شت ا مـان ن ت للج ملعق  نـومفرب 4 إىل 2س
ية 2009 تو ص، ا يا، وذ45ل نون مس ر ند جدول األعامل ا ملعكل مبوجب  يفاإلنفاذ مسامهة صاحب احلق يف "ب ية هلوتاك تو صـ مع مراعـاة ا  45ل

يةأعامل جلدول  شأن ا بو  منالو ب  ". لتي

شأن الرباءات )و( تعاون  بالفريق العامل ملعاهدة ا يـة يف : ل ثا شأن الـرباءات، يف دورتـه ا تعاون  ننظر الفريق العامل ملعاهدة ا ل ب ل
تطور نظام ، 2009 مايو 8إىل  4جنيف من  بلبيف املقرتحات اخلاصة  شأن الرباءات يف ا تعاون  ملسـتقمعاهدة ا ب واتفـق الاجـامتع عـىل . ل

يات الواردة يف جدول  تو بغي أن يراعي ا صأن العمل يف هذا اجملال  ل يان جـدول أعامل ين يـة يف ا بو، ومت تضمني إشارات وا ية للو با ســتف ي لتمن

ية اذلي وزع  يضة طلهبا الفريق العامل لتمنأعامل ا  ).PCT/WG/2/13ثالويقة (مسـتفعىل ادلول األعضاء وهيدف إىل إعداد دراسة 
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ثاين ية: لاجلزء ا لتمنرشوعات جدول أعامل ا  م

ية وتزويد ادلول األعضاء مبزيد من املعلومات  .15 يذ جدول أعامل ا منية إعطاء دفعة  لتبغ ّاملربة لتنف يـميت يل  يـذ و شطة ا تقعن أ هنف سنـ تـت  ل
نة  رشوع يف  ية قامئة عىل ا متدت  ية، ا يذ جدول أعامل ا سـوقع  مل مهنج ُمن ع لت يات 2009تنف تو يذ تكل ا ص بغرض  ل اليت ميكـن ) أو جزء مهنا(تنف

نة عىل . تطبيقها هبذه الطريقة يةل حتت موضوع واحد"للجواتفقت ا بهية أو  شطة  يات اليت عاجلت أ تو ثيع ا ن ص ل مجتم  من أجـل الهنـوض 5"ش
ية ا لتنفبفعا تهل نب تداخل العمل وازدوا ييذ و شطة أخـرى، . ججت رشوعات وأ يذ عىل شلك  يلكة ا نة أيضا عىل  نـوأخريا، اتفقت ا مـ ه لتنفللج

بل ية يف ا شطة إضا شرية إىل أنه من املمكن اقرتاح أ تىض احلال،  تقسب  ف ملسـمق ن م  . ح

نة و .16 رشوعات عىل أساس األشطة الـيت أقرهتـا2009سـيف بداية  سعة  يذ  ن، بدأ  م ت يـة الفكريـة يف تنف يـة وا يـة اب نـة ا مللك ا من ن لتللج ملع
نـاير . 2008سـنة  يـذها يف  ية بـدأ  رشة تو ثالث  رشوعات جديـدة، تـصداي  سة  ثة والرابعة عىل  ثا يكام صدقت ادلوراتن ا صـ عـ لــ مـ مخـ ل تنفل
 : ، ويه2010

ية الفكرية واملكل العام  ) أ( شأن ا مللكرشوع  ب تان (م تو يا  ؛)20 و16صل

شأن او ) ب( ملرشوع  ب سة م نا ياسة ا فية الفكرية و مل سـ يات (لك تو صا  ؛)32 و23 و7ل

نفاذ إىل املعرفة و ) ج( ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و شأن ا لرشوع  مق ب لم ج تك يات (مللك تو صـا  24 و19ل
 ؛)27و

نفاذ إىل و ) د( شأن تطوير أدوات ا لرشوع  ب تعلقة ابعلومات املم يات (لرباءات ملا تو صا  ؛)31 و30و 19ل

شأن و ) هـ( برشوع  بو تعزيز م تاجئ ةالقامئلإلدارة يإطار الو ية ادمعبغية لن عىل ا يمي لأللرصد معل  يـةنشطة لتقوا يات  (ئاإلمنا تو صـا ل
 ).41 و38 و33

ية اليت صدق علهيا، ويرد وصف اكمـو .17 رشوعات جدول أعامل ا تقرير حملة موجزة عن  ثاين من هذا ا ُتعرض املرفق ا من م ل ل لتسـ هـا ي لل 
شار إلهيا يف ذكل املرفق ية الفكرية ذات الصةل وا ية وا ية اب نة ا مليف ويقة ا من ن للج مللكث لت  .ملع

متدة، من موارد خالف املوظفني، مـا قـدره و .18 رشة ا رشوعات األربع  يذ ا ية اخملصصة  ملعبلغ املوارد املا ع مل ل  فرنـك 11.595.000لتنفت
يف املو. يسورسي رشوعات ما قدره لوعالوة عىل ذكل، تقدر تاك يذ ا ملظفني  يصل اجملمـوع مـا قـدره 4.457.000لتنف ل فرنك سورسي،  ي

ية اليت وافقت علهيا ادلورة الرابعـة . ي فرنك سورسي16.052.000 رشوعات جدول أعامل ا يذ  منويضم هذا اجملموع املوارد املطلوبة  لتم لتنف
يهنا تظار  ها اعامتدات أوية، يف ا بق أن خصصت  تضمنة، و ن ل سـ لللج يـة ثيف ويقة  ُ سب مـا 2010/2011ّاملعـدةل للفـرتة نالربانمج واملزيا حـ، 

ية نة الربانمج واملزيا شأنه  ناتفقت  جل ها أيضا اعـامتدات . ب نة ختصص  سة  نال موافقة ادلورة اخلا رشوعات  لوعىل غرار ذكل، فإن أي  ُ للج م ت م
يذها فورا، بعد املوافقة علهيا بداية  تنفأوية ضامان  ل  . ل

تو .19 لرفع ا نة ُ رشوعات إىل ادلورة الرابعة  يذ ا شأن  للجقرير املرحيل  مل يةل يف س، و)CDIP/4/2ثالويقة (تنفب مثـتواصـل رفـع تقـارير  ي
بل نة . ملسـتقا رشوع يف  يذ ا سـوترد أدانه بعض أمه نقاط  مل  :2009تنف

                                                           

ية اب 5 نة ا ثة  ثا نملخص ريس ادلورة ا للج ل ملعل ية الفكريةئ مللكية وا  .لتمن
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ية يف نومفرب ُعقد  ) أ( شد املوارد من أجل ا منمؤمتر  تابعة من 2009لتح شطة  يا أ م، وجتري حا ن ية مـن ل ئة مـوارد إضـا فأجل  تعب

ية سات املاحنـة . نخارج املزيا ها إىل املؤ رشوعاهتا مـن أجـل تقـد تطـوير مقرتحـات  بدلان  ثال دمع ا يل ا سـوتضم هذه األشطة عىل  مـ ل ل مل مين سب
شرتكة، واجامت رشوعات  بعا للمـؤمتر مـن أجـل تطـوير  ية ادلوية األخرى  نظامت احلكو تعاون مع ا سـهتدفة، وتعزيز ا مـا مـ ت ل مل ل بـو ممل يعـات الو

بــو  يــة الفكريــة ومعــل الو هــا ا يــة الهنــوض  هــات املاحنــة  يــة خــاص اب يني، وتطــوير بــرانمج تو نوية للامحنــني احلــا يا بغ ع ل مللكسـ هم بفجل لــ
)DA_02_01(؛ 

يـة الفكريـة و ) ب( يـة يف جمـال ا ساعدة ا شأن ا ياانت  يا إعداد قاعدة  مللكجيري حا ن ملـ ب ب رشوع (لتقل وقاعـدة  ) DA_05_01ملـا
ية الفكرية بياانت مل ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكطابقة الا ئ رشوع (حت نة؛ ) DA_09_01ملا ـي إعدادهام خالل هذه ا لسـعىل أن   ينهت

تاكر 2009ليف يويو و ) ج( تطوير والا بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا ب، بدأ العمل بربانمج ا ل ل يـة الفكريـة هبدف متكني ل مللكماكتب ا
ية  نا بدلان ا سات أخرى يف ا مومؤ ل ل بدلان س يـدةاألقل لوا يـف ز تاك ية جماان أو  ية وا نفاذ إىل اجملالت ا همنوا من ا ل ب ن لعلم ِّفقـد طـور هـذا . لتقل ُ

يـة  ها الزايدة يف توافر املعلومات ا شاطه، هد تحدة سابقا، لك يف جمال  يةل وضعهتا واكالت األمم ا تعاون ويق مع برامج  لعلمالربانمج  ن مل ث ث فب م
ية  نا بدلان ا ية يف ا موا ل ل بدلان منوالتقن سمح . لوأقل ا نفاذ هذا،  َومبوجب برانمج ا ي يـة و107 انرشا لعدد  12ل نا بدلان ا م بدل مـن ا ل بدلان لـ لـا

نفاذ إىل األ  ؛)DA_08_01مرشوع ( جمةل 50لقل منوا اب

بدلان 12جرت و ) د( ية وا نا بدلان ا يمي يف ا ل هممة  ل مل يـا ودمع الااألقل تق نولو شاء مراكـز تطـوير ا ية إ جمنوا  لتك نـ وتـدمع . بـتاكربغ
ثني واملقاولني با يل ا يني من  حهذه املراكز أحصاب املصلحة ا ل ب رشاكتقحملل يـة األخـرى لـ وا توسـطة واخملرتعـني واألطـراف ا ن الـصغرية وا ملعمل

نفاذمه إىل معلومات الرباءات واخلدمات ذات الـصةل يـا تطـوير. بهبدف الهنوض  بدلان، جيـري حا يـمي يف هـذه ا لويف أعقـاب همـامت ا لـ  لتق
شاء مـا يقـارب  تاكر بغـرض إ يا ودمع الا نولو يف مراكز تطوير ا سات اليت  بو واملؤ توى اخلدمات بني الو نـاتفاقات  بـ تض س ي جسـ لتك سـ  10تم

نة اجلارية  رشوع (لسـمراكز يف غضون ا  ؛)DA_08_01ملا

نطلـق و ) هـ( توقـع أن  تجارية تقدما هاما، و ياانت الرباءات ا يأحرزت املفاوضات مع موفري قاعدة  ي ل نفـاذ إىل قواعـد ب لبـرانمج ا
نة اجلارية ثاين من ا نصف ا تجارية يف ا ياانت ا سـا ل ل ل لب بدلان . ل يـة وا نا بدلان ا لـوهيدف الربانمج اجلديـد إىل متكـني ماكتـب الـرباءات يف ا ل ملـ

تجارية األقل  ياانت الرباءات ا نفاذ جماان أو بأسعار غري ملكفة إىل قواعد  لمنوا من ا ب رشوع (ل  ؛)DA_08_01ملا

يـة الفكريـةتقيمي الامت الانهتاء من ورقة و  )و( يـة رائـدة  شاء أول أاكد للملكياجـات والوضـع الـراهن بغـرض إ مي نـ توقـع أن . حت يو
هر أبريل  سأةل تدريب املدربني يف هناية  شأن  شـي العمل  منهت ب ية . 2010ي ية الفكرية الو ية ا رشوع أاكد نوهيدف  مي طم هـذا إىل " الرائد"مللك

نا بدلان ا مساعدة ا ل ل بدلان م يـة الوفـاء ابلطلـب األقل لية وا تفـي بأقـل املـوارد املوجـودة  تخصـصة  يـة  سات تدر شاء مؤ بغمنوا عىل إ س تكن م يب
بدلان ية الفكرية يف هذه ا لاملزتايد عىل حمرتيف ا يةل يف لك . مللك يـة  شاء أاكد ية هتدف إىل إ رشوع الرائد هذا مرحةل اث ثـوتعقب مرحةل ا مي ن ن ممل

هذا الغ يقا  لنطقة؛ و حتق يمي يف بدل واحد م رشوع (تقرض، جرت هممة   ؛ )DA_10_01ملا

يـة و ) ز( ساعدة ا يـة الفكريـة مـن ا يـة  نظمـة األفر تفادت ا نا ملـ مل لتقسـ للملك بكة عـرصية؛ كـام بغـرض يق يـة  بـىن ا شاء ا شـإ ت ل لـنـ لتح
نـة واثئـق الـرباءات يـة الفكريـة مـن ر يـة  ية األفر نظمة اإل تفادت ا مقا مي مل للملكسـ يق ِّكـام شـلك نظـام ر. قل يـه ُ يـاانت وأجريـت  بـادل ا علائـد  ب لت ل

ية نا ية ا يين  هد ا ية الفكرية وا ية  ية األفر نظمة اإل بارات بني ا عا لص مي مل للملكت لك ملع للملك يق قل رش . خ رشوع هيـدف إىل  نظام جزء من  نـوهذا ا م ل
يد ياجات،  ية وفقا لال يا املعلومات والاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو نولو ية  بىن ا تفا ج سـتك ح تل ت ن ت يـة لتحل يـة األفر نظمة اإل يق مهنم ا مي قلمل

تارة  ية الفكرية، وعدد من بدلان  ية  نظمة األفر خمية الفكرية، وا للملكمل يق ها مـن إدارة معلومـات تللملك نا  ية  نظامت اإل لمتي إىل تكل ا ي مي متكمل قل ن
يا ودويا  يا إ ها إلكرتو نفاذ إلهيا وباد ية الفكرية وا لا مي ن ت قلل ل  ؛)DA_10_02(مللك
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ية يف مرشوع الهنوض بأداء انطلق و )ح( عنظامت اإلدارة امجلا يـاألنطقة ملام شرتك بـني ةيقفر نفات ا رش ا تـصممي نظـام  ملـ  ملـص نـ ب

ية  نظامت و نسع  طت رشوع ّكوويم ياق هذا ا شأ مضن  ية اليت  بىن ا ملن ا سـ ن ت ُل ت  ؛)DA_10_04مرشوع (لتح

رشوع و  )ط( تقل  ما يـشـبكة ن نطقـة الاكريـيب إىل مرةعحق املؤلف اإلبدا يـف فريـق حمـيل مـن م يف  تو يـة  تا ظتـه ا ب ل ل اخلـرباء حل
شاريني  ية لـلك إقلـمي ستالا ية ا يان اخلصو بة، يرا نا يف  تاك يان  يذ نظام ا توزيع اإلاتوات، و شرتك  يليعىن بإعداد نظام  ص ع سـ ل ب ت ل شغم لتع م تنف ُ

 ؛)DA_10_04مرشوع (

ن/ نظمــت أربــع نــدوات و  )ي( يد مهنــا ا يــة  يــة وو ية دون إ لــصحلقــات درا ن مي تــسـتفســـ ط يــة قل رشوع يف إطــار عاعات اإلبدا ملــا
DA_10_04 تابعة؛ شطة ا يا عدد من أ يث يطور حا مل  ن ل ُ  ح

مترب و  )ك( تقـصاءات2009سبعقد يف  يـة لال نطاق وا تحديد ا سـ اجامتع فريق اخلرباء  ملهنج ل يـة حـول/ل يـة  طنادلراسـات الو مللكا
رشوع  توسطة، كام يرد ذكره يف ا رشاكت الصغرية وا ملالفكرية وا مل  .DA_10_05ِل

شأن و .20 ية  نة املا شطة الـيت جـرت خـالل ا يـاف األ يـع أ ية لكهنـا ال تعكـس  هامة أعاله ألغراض تو نقاط ا بـترد ا ضـ سـ نـ ط مج يح لـل ضـ ل
شلك أفضل يف الويقة  ها  ية، وترد تفا ثرشوعات جدول أعامل ا ب من صيلم يـذ يف موعـدها. CDIP/4/2لت شطة ا لتنففقد بدأت أ وُعقـدت، . ن

سة مفا ثال،  يل ا ُعىل  جل مل نـاير سب يكرة مع ادلول األعضاء يف  رشوع الهنـوض بإطـار 2010َ ياق  ياجـات يف  يـمي الا مـ مضـن متـرين  ســ حت تق
ية  يمي لألشطة اإلمنا ية الرصد وا تاجئ، ودعام  بو لإلدارة القامئة عىل ا ئالو ن لعمل ن لتقي  ).DA_33_38_41_01(ل

ثـات و .21 با شار إلهيا أعـاله، جـرت  متدة ا رشوعات ا حإضافة إىل ا م مل يـة ملعمل يـة وا يـة اب نـة ا مللكأويـة خـالل ادلورة الرابعـة  من ن للج لتل ملع
يـا  نولو يـة الفكريـة ونقـل ا شأن ا رشوع  تـه األمانـة هـو ا شأن مقـرتح قد جالفكرية  تك مللك لم بـ ملـ يات (بـ تو تـصدى  صـاذلي  لل  26 و25 و19ي

يـة)28و ته يف ادلورة احلا نا متر  ل،  قشـ م نـة ثالثـة اقرتاحـات قـدمهتا دول أعـ. تسـ شت ا للجكـام ان نـةقـ ُ، سـوف يـدمج أحـدها 6للجضاء يف ا
ياابن( بو الراهن) لاقرتاح ا نـة اقرتاحـات قـدمهتا . ييف معل الو نـة  للجوناقش ادلورة الرا ه نادا إىل مجهوريـة ت يـضة ا شة  نا تكـوراي  تف سـم مسـ قـ

رشوع اليت أعدهتا األمانة  . ملواثئق ا

يةو .22 رشوعات جدول أعامل ا نظر يف  منند ا م ل تفات إىل ،لتع لبغي الا رشوعات  ين لسـوى خطـوات أويـة تـصداي ال تعـدو ملـأن هذه ا
ثري من احلـاالتلقضية ما توقـف عـىل مـا تقـرره ادلول األعـضاءلك يف ا بل، وأهنـا  تابعـة يف ا تطلـب  ت، وأنـه رمبـا  تقت ففـي عـدد مـن . ملـسـم

نظر فهيا ية ما أو  شة  نا بادرة  شاف وأخذ زمام ا نظمة إىل ا يات ا تو تاحلاالت، تدفع ا قض ق مل مل تك مل ص ساعد سـل متدة الـيت  رشوعات ا تـ ويف ا ملعمل
بـت ادلول األعـضاء  بل، لكام ر نظمة يف ا نة ميكن أن تضطلع هبا ا ية، أو يف اقرتاح أعامل  شأن تكل ا غعىل توفري املعلومات  مل ي لقض ملسـتقب مع

ية أو . يف ذكل رشوعات عىل تطوير آ نصب ا لويف حاالت أخرى،  مل بدليةهنجمت بارهام يف عدد حمـدود مـن ا لـ وا هـرو. انخت  تظيف حـال أ
يد مهنـا ا يف ظل هذه املقاربة أو فائدهتا جناهحيةهنجملا بـادرات حـىت  ثـل هـذه ا يع نطـاق  تف، فإنه ميكن لدلول األعـضاء طلـب تو تـسـم مل ســ

 . بدلان أخرى

ثالث ية : لاجلزء ا  مسـتقبلنظرة 

سعى إىل حتويـل طريقـة .23 يد املدى  هود  ية عىل  يذ جدول أعامل ا يـنطوي  بع من جمي لتنف نظمـة، ويـضمن ت يـة األخـذ بمل معـل ا لتمنقـضااي ا

نظمةك تجزأ عن اكفة األعامل اليت تضطلع هبا ا ملجزء ال  يق ذكل الزتام ومعل األمانة وادلول األعضاء عىل حد سـواء، وكـذا . ي تطلب  َو َ حتق ي

                                                           

تني 6   CDIP/3/8  و  CDIP/3/7ثيقترد يف الو
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هم يا تلف أ فدمع أحصاب املصلحة اآلخرين عىل  ط بار أن جدو. خم يدا يف هذا الصدد ا عتولرمبا يكون  بغـي مف يـة  يـة رشاكـة عا ينل أعامل ا مل لتمن

ياجاته وأولوايته اخلاصة سب أهدافه وا بدلان، لك  يع ا يد مهنا  تأن  ح ل حمج تفسـ  . 7ت

ية و .24 يذ جدول أعامل ا شواغل املربطة  منأحد أمه ا ت لتل شواغل مـصدر هو بتنف رشوعات واألشطة اليت طورت تـصداي  للـضامن أن ا ن ُمل
يات، تعكس فعال واقع احلال تو ًا ص يـةت ا، وأهنل ها ا ياجات ادلول األعضاء ومـصا يقيب ال حلقحل ت حتج يـه، فـإن تفاعـل ادلول األعـضاء . سـ علو

شطة رشوعات واأل تدامة ا هدف وضامن ا هذا ا يقا  يني الزتاما اكمال أمر حامس  رشاكء الو نـتفاعال ويقا والزتام ا ملـ سـ ن ل لث ل ًحتق توى و. ط ملـسـعـىل ا
هم جداادلويل بو يف مل، من ا متر الو ي أن  يـة ادلويـة تسـ نظامت احلكو سات أخـرى، ومـع ا لبذل هجودها من أجل إقامة رشااكت مع مؤ ملـ مسـ

رشوعاهت بو و شطة الو نظور اإلمنايئ ذي الصةل يف أ متكن من دمج ا ها ابخلربة الالزمة حىت  مخاصة، و ي ن مل ت وعـىل غـرار ذكل، ال تقـل . اتمكيل
ية  تلف األهجزة داخل احلكومات الو يق بني  نيات ا خم سـ طمعل تعـدى أحصـاب لتن يـة  يـة ألن جـدول أعـامل ا توى الـوطين أ يعـىل ا من مه لتسـ ملـ

يديني تصداي لقضااي  ية الفكرية ا ًا لتقل ية الفكريةولتمنية الصةل بني امللك  .مللكا

رشوعات املقرتحة و .25 تجابة ا يات، وبذل هجودا يف هذا الصدد لضامن ا تو يذا  رشوعات  شطة أو  ملتواصل األمانة اقرتاح أ سـ ت ص لل م تنفن
ياجات ل نة حتال با يا تلف ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة اآلخرينملت ياان  خملأ نـة . ح معيومن شأن ما تقدمه ادلول األعضاء مـن اقرتاحـات 

ها،  يـذ الـيت تقودهـا ادلول األعـضاء  سامهة مجة، وذكل من أجل الهنـوض مبـرحةل ا ية  يذ جدول أعامل ا ية  سامه يف  سأن  نف نفـنف ت لت م من معل لتي

تايل تجابة  لوتضمن اب ياتسـا تو نة يف ا ية الاك شواغل ا رشوعات  صاألشطة وا ل لل مل من  .حلقيق

شأهنا .26 تقـارير  ياغة ا يمي وأشـاكل  يق والرصد وا يات ا شأن آ شات  نا مترار ا تطلع األمانة إىل ا بـوأخريا،  ل صـ سـ ل ب ق مل لتقت لتن توقـع أن . سـ يُو
سامهة  شأهنا،  مسامه هذه اآليات واألشاكل، بعد الاتفاق  ب ل نظمةيف دمجهممة ت ية عرب ا مل جدول أعامل ا  .لتمن

 ]امللحق األولييل ذكل [

 

 

                                                           

هدف  7 لسجم هذا األمر مع ا تحدة الرايم إىل 8ين ية لألمم ا ية لأل مل من األهداف اإلمنا ية"لفئ ية من أجل ا منإقامة رشاكة عا  ".لتمل
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األولق املرفق األول، امللح  

ية يات جدول أعامل ا يذ تو منوضع  لتص  تنف
 

نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/2 

يد ا  ية  تو لتا ق ص توبر ل ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا كيذ  لتمن م . 2007نف
هذه و ية  شاريع جدول أعامل ا رشوع واحد من  لتصدى  من م لتي م

ية تو صا  .ل
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

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

شطة تمتزي أن جيب بو نأ  جمال يف يالو

ساعدة  أهنا ومهنا مزيات بعدة لتقنيةا ملا

ية حنو موهجة  الطلب عىل وقامئة لتمنا

بار بعني تأخذ ويه وشفافة  األولوايت عتالا

ياجات بدلان اخلاصة حتوالا ية لاب نا ما  ل

بدلان  اخلصوص وجه عىل منوا األقل لوا

ية مسـتوايت خمتلف عن فضال  املدركة لتمنا

بغي األعضاء، ادلول يف  ناألشطة إدراج ينو

ية طرأ يف تكامل منز  هذا ويف . الربامج سـال

 برامج تصممي يكون أن ينبغي الصدد،

ساعدة ية ملا يات لتقنا يات تسلميها لوآ  معلو

 .بدل بلك خاصة تقيميها

1. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  

CDIP/2/INF/2 
 CDIP/2/2 

 

رشوع  مؤمتر : "DA_02_01ملا
ية منشد املوارد من أجل ا " لتح

يقة ثالوارد يف الو(
CDIP/3/INF/2( 

نذ بداية  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص رشوع واحد من ،2009ل تصدى  م و ي
ية تو هذه ا ية  صشاريع جدول أعامل ا ل من لم  .لت

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

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

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

ية مساعدة تقدمي  خالل من بويللو فإضا

شاء املاحنني تربعات  أو نائامتية صناديق نوإ

بو داخل للتربعات أخرى صناديق  لفائدة يالو

بدلان  مع اخلصوص، وجه عىل منوا األقل لا

مترار  لمتويل كربى لأوية إعطاء يف سـالا

يا يف ناألشطة  داخل من املوارد بفضل يقأفر

ية خارج ومن  جماالت، بعدة للهنوض ناملزيا

تجاري القانوين تفاعنالا مهنا  لوا

تصادي ية قوالا بدلان يف الفكرية مللكاب  لا

 .املذكورة

2. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/3 

 

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

ية املربانمج وثويقة العىل بناء  متدهتا اليت 2010/2011للفرتة نزيا  عا
ية  ية مجلعا بلغ إجاميل املوارد اخملصصة لألشطة اإلمنا بو،  ئالعامة للو ن ي ي

بهتا (ي  فرنك سورسي 118.548.000 مقارنة % 0.9نسبزايدة 
سابقسـنتنيلافرتة ابألرقام الواردة يف  بيد أن هذه ). 23، الصفحة ةل ا

رشوعات جدول  يذ  با  ماملعلومات ال تضم املوارد اليت رصدت جا لتنف ن
ية األ رش، ويه ةربعلتمنأعامل ا مهنا (ي فرنك سورسي 16.052.000ع 
يف خالف املوظفني، 11.595.000 تاك ل فرنك سورسي خمصص  ل ي

يف املوظفني4.457.000و تاك ل فرنك سورسي خمصص  ل وميكن ). ي
نة إضافة سة  متده ادلورة اخلا رشوع  للج موارد أخرى إىل أي  م تع م

ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن ارتفاع جحم املوارد وقد أدى هذا إىل . ملع
ية ية الفكرية املوهجة  ثقافة ا مناخملصصة لألشطة اليت تهنض  ب للتن  .مللك

 
ية الفكرية عىل  ية اب تو سعى إىل ا بة لألشطة اليت  مللكأما اب ع ل ت ن لنسـ

تجري  ية،  توايت األاكد فتلف ا مي سـ شطة ملخم نشأهنا أ واسعة، مضن ب
بو خاصة ية الو يأاكد هامة ملتمكن إحدى ايف هذا الصدد، و. مي لبادرات ا

تعلمي عن بعد اليت  بو  ية يف برامج الو لليف دمج جدول أعامل ا ي لتمن
ية سات األاكد ميها العديد من املؤ س  .يسـتعمل

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 
 
 

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

 )CDIP/2/4ثالويقة  (

 ةبرشي وموارد أموال من خيصص ما زايدة
ساعدة لربامج ية ملا بو يف لتقنا  للهنوض يالو

ية ثقافة مهنا أمور، جبمةل  الفكرية مللكا

يد مع للتمنية املوهجة تأ كا ية إدراج عىل ل  مللكا

توايت خمتلف يف الفكرية ية ملسـا  لتعلميا

هور اهامتم وحفز ية مجلا  .الفكرية مللكاب

3. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
 CDIP/2/3 

 
تقرير املر : حيل ذو الصةللا

CDIP/3/5 

رشوع   DA_04_10_01ملا
ية  ":املقرتح شأن ا مللكرشوع  ب م

تطوير توسـمي الفكرية و تجات  لا ملن
رشاكت  بدلان لا ية وا نا بدلان ا ليف ا ل مل

 "* منوااألقل 

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف . 2007لتق
رشوعات جدول أعامل اسو لتمنتصدى أحد  م يا ي يه حا نظر  لية اذلي  فت

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  .ملع
 
 

رشاكت توسطةلا  مل الصغرية وا

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

 )CDIP/2/4ثالويقة  (

يد تأ كا ياجات عىل خاص بشلك ل  حتا

رشاك توسطة الصغرية تلا سات ملوا  سواملؤ

بحث جمال يف تعمل اليت  العلمي لا

ناعات ية، لصوا ثقا فا ساعدة ل  ادلول مو

 وضع عىل مهنا، بطلب األعضاء،

يات ية تيجالاسرتا بة طنالو نا سـا  جمال يف مل

4. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

تقدير 2008/2009 الفرتةخالل   ية هامة  بو  ل، أجرت الو معل ي
شأن  ياجات  بالا رشاكتحت ية الفكريةلا توسطة وا مللك الصغرية وا . مل

بة  ل ، خيصص برانمج جديد ابلاكم2010/2011 للفرتةلنسـواب
توسطةللرشاكت نرص . مل الصغرية وا يذ  عوسامه  رشاكتتنفي  الصغرية لا

رشوع  توسطة  للموا يةأيضا DA_10_05مل تو يذ هذه ا ص يف  ل  .تنف
 
 

ية ناعات اإلبدا عا  لص
بو يفواصلت نةي الو ساعدهتا إىل ادلول األعضاء 2009 سـ  م تقدمي 

تصاد ال تقديرعىل تصادية اليت تقدهما قطاعات الا سامهة الا ق ا ق قامئة مل
ية، 3ومت الانهتاء من . عىل أساس حامية حق املؤلف طن دراسات و

يذ 4وبدأ العمل يف  متر العمل من أجل  تنف دراسات جديدة، و  4يسـ
ية يح . طندراسات و نطاق اجلغرايف لدلراسات وتو يع ا ضومت تو ل سـ

بحث أكرث يس ا لمقا شأن أداء ُكام أ. ي رشوعات جديدة  بطلقت  م
نة ودو ية  يناعات إبدا ع يةمعص وقد . لعملر حق املؤلف يف هذه ا

نارص ُخ ية DA_10_04رشوع ملاعصص أحد  عناعات اإلبدا  .للص
 
 

ية ية الفكرية الو يات  ناسرتا طيج  للملكت
بو هذا جمال  يبذل الو ساعدهتا فيه ت يلكة  يةل  هود كو ممزيدا من ا ه لسـ جل

بل ية يف ا سـتقا ملتق ياغة ُوقد د. نل بدلان عىل  ساعدة ا صجمت  ل م
يهتا  لاسرتا بةتيج تاجئ املر ية يف ا تقية الفكرية الو نلملك لن تلف  ط خمعن 

ية املربانمج وال يف 10 و 9عنارص الربانجمني  . 2010/2011للفرتة نزيا
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

ية  .الفكرية مللكا

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

 CDIP/2/2  

 

قاعدة " :DA_05_01مرشوع 
شأ بياانت  ية يف ب ساعدة ا نن ا لتقمل

ية الفكرية الوارد يف " (مللكجمال ا
  )CDIP/3/INF/2ثالويقة 

 

نذ بداية  يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص رشوعات ،2009ل تصدى أحد  م و ي
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

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

 )CDIP/3/INF/2و
 

بو عىل  حول عامة معلومات تنرش أن يالو

شطة لك ساعدة نأ ية ملا ها عىل لتقنا  قعمو

 من بطلب تقدم، أن وعلهيا اإللكرتوين

يل األعضاء، ادلول شطة عن صتفا  حمددة نأ

 أو) األعضاء ادلول( العضو ادلوةل مبوافقة

5. 



WO/GA/39/7 

Annex I, Appendix I 

4  

نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

هات   يدة األخرى جلا شاط من ملسـتفا  .لنا
ية  : جعالواثئق املر

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

 
نفذ جزءا من  تالويقة اليت  ث

ية تو صا  : ل
CDIP/3/2 ) قامئة اخلرباء
شاريني  )ستالا

 

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

تحدة سلوك ملوظفي األمم ا ملمدونة آداب ا ،  اليت مت إقرارها مؤخرال
بو،سامهت فهيا الو بقيو بوتنط  وهذه املدونة، . ي أيضا عىل أمانة الو

سلوك معايريإضافة إىل  ية اخلدمة يف لا ، تفي )2001(لادلوية  ناملد
ية  ية من أجل تعزيز ثقافة اخلدمة األخال تو بادئ ا قبأغراض ا جهي ل مل

ية، فرادى وجامعات، داخل األمانة سؤو لوا نة ُوت. مل جلرفع املدونة إىل 
يق العامتدها  .لتنسـا

 
شف املايل الاكمل يف األمانة،  لكوكخطوة أوية صوب تطوير برانمج ا ل

بو  يةيأصدرت الو املادة ، مبوجب 2009 يف لاسـامترة إعالن اذلمة املا
بومن نظام " 1"6.1  .يموظفي الو

 
يغة األوىل لو لصقدمت ا ساعدة ُ يني اب شاريني ا ملقامئة اخلرباء الا ن ملعت س

ية نةلتقنا ثة  ثا للج يف ادلورة ا ل ية (CDIP/3) ل يا  معل، وجتري حا ل
ها يف  يقات ادلول األعضاء ود تضم  يلكهتا  جمإعادة  تعل ل رشوع ملاه

DA_05_01  ية من ية (لتمنجدول أعامل ا تو صيذا  لل  ).  5تنف
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا
 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم
  ث؛ الويقةنعىل األشطة

(CDIP/2/4) 
 

شاريني يعىل موظفي الو ستبو وخرباهئا الا
مترار  ية الا ساعدة ا سـالعاملني يف جمال ا ن لتقمل

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

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

شاريني دلهيا يف جمال  ستابخلرباء الا
تعريف هبم دلى ادلول ملا ية وا لساعدة ا لتقن

 .األعضاء

6. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/3  
CDIP/3/4 

 

رشوع  : DA_7_23_32_01ملا
سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ " مللك
 )CDIP/4/4ثالويقة (

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف . 2007لتق
رشوع تصدى أحد  مو يةي تو هذه ا ية  صات جدول أعامل ا ل لمن  .لت

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

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

تان  (    CDIP/2/4ثيقالو
 )CDIP/4/4و

يع  شأهنا من تدابري اختاذ عىل لتشجا

بدلان مساعدة تصدي عىل لا  للمامرسات لا

ية نا فا سة مل فنا رشوعة للم  مد خالل من ملا

بدلان ية لا نا ما بدلان سـامي وال ل  منوا األقل لا

ساعدة ية ملاب  فهم لتحقيق مهنا، بطلب لتقنا

تالمس ألوجه أفضل ية حقوق بني لا  مللكا

ياسات الفكرية سة سـو نا فا  .مل
 

7. 

ية رشوع : جعالواثئق املر نون  DA_08_01ملا نذ بداية  ملعا يذ  يد ا ية  تو ما نف لتق ص رشوعات . 2009ل تصدى أحد  مو ي ية تو شة ا نا صمتت  ل ق مت الاتفاق ، وم بةم بو لطا  .8 معاهد مع اتفاقات بوضع يالو
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/2/INF/3 

 

ياان" نفاذ إىل قواعد ا با تخصصة لل ملت ا
ثالوارد يف الويقة " (ودمعه

CDIP/3/INF/2( 

ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/4/2: لا

تان(؛ نعىل األشطة  ثيقالو
CDIP/2/4 

 )CDIP/3/INF/2و

بحث رشاكت لا  مساعدة هبدف اخلاصة لوا

ية املاكتب بدلان يف طنالو ية لا نا ما  سـامي وال ل

بدلان  منظامهتا عن فضال منوا، األقل لا

ية ية ودون قلمياإل ية قلمياإل ية ملعنا  مللكاب

نفاذ عىل الفكرية،  بياانت قواعد إىل لا

بحث ألغراض متخصصة  .اءاتالرب يف لا
 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/2/2  

 

رشوع  قاعدة  : "DA_09_01ملا
ية  ياجات اإلمنا ئياانت ملطابقة الا ت حب

ية الفكرية الواردة يف " (مللكيف جمال ا
 )CDIP/3/INF/2ثالويقة 

نذ بداية  شة  نا ميد ا قق رشوعات جدول . 2009مل تصدى أحد  مو ي
ية تو هذه ا ية  صأعامل ا ل لمن  .لت

 
ت  CDIP/4/2: قرير املرحيل ذو الصةللا

 

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق  .م
نمت الاتفاق عىل األشطة  

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

بة بو لمطا شاء يالو  بياانت قاعدة نبإ

يق  لتلبية األعضاء ادلول مع لتنسـاب

ياجات ية حتا  حقوق جمال يف احملددة لتمنا

ية تاحة ابملوارد الفكرية مللكا  من وسعي مما ملا

ها نطاق تعلقة جمبرا ساعدة ملا ية ملاب  لتقنا

ية هوة ردم إىل موالرا ية لا  .مقالر

9. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

CDIP/2/INF/1 
CDIP/2/2 

رشوع  مرشوع  : "DA_10_01ملا
ئة  ية ان يات و شـرائد إلشاء أاكد ن مي طن

ية الفكرية " مللكيف جمال ا
(CDIP/3/INF/2) 

 
رشوع  ع مرشو: "DA_10_02ملا

ية ية الفكرية اذل سات ا كملؤ : مللكس
تجارية  تخدام املكوانت واحللول ا لا سـ

ية  ية ا تحديث ا يفة  تا ب تحل لل ن ملك
ية  سات الو نية الفكرية للمؤ طس للملك

ية  ية العامةل يف جمال ا مللكأو اإل قلمي
 "الفكرية

(CDIP/3/INF/2) 

 
رشوع  بنية دمع  : "DA_10_03ملا

يا لفائدة  نولو تاكر ونقل ا جالا لتك ب
يةا سات الو نملؤ  "طس

نذ بداية  شة  نا ميد ا قق رشوعات من ت و،2009مل متصدى مخس 
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن يتصدى أحد سوإضافة إىل ذكل، . لت

ية  نة ا ية، ونظر ا تو هذه ا ية  نرشوعات جدول أعامل ا للج ت ص ل ملعمن ل لت م
يا يه حا ية الفكرية  ية وا لاب فمن مللك  .لت

 
تقرير املرحيل ذو ال  CDIP/4/2: صةللا

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

 )CDIP/3/INF/2و
 

 كفاءاهتا تطوير عىل األعضاء ادلول مساعدة

ية ية سسـاملؤ ية جمال يف طنالو  الفكرية مللكا

يهنا بىن تطوير يف امليض خالل من حتسو  لا

ية  جعل هبدف املرافق من وغريها لتحتا

سات ية سمؤ ية أكرث الفكرية مللكا  لفعا

ية حامية بني عادل بتوازن والهنوض  مللكا

 .العامة واملصلحة الفكرية

10. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

(CDIP/3/INF/2) 

 
رشوع  تعزيز : "DA_10_04ملا

ية وأحصاب  سات احلكو مقدرة املؤ س
ية الفكرية عىل  يني اب مللكاملصلحة ا ملعن

ناعات  يد الوطين إلدارة ا لصا لصع
ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها،  عاإلبدا
نظامت اإلدارة  بكة  سني أداء  مو شـ حت

ية حلق املؤلف ؛ "عامجلا
(CDIP/3/INF/2) 

 
رشوع  تعزيز : "DA_10_05ملا

تخدمني يف  سات وا سـقدرات املؤ ملس
ية الفكرية عىل لك من  مللكجمال ا

ميي  يد الوطين ودون اإل قلا لصع
ميي  (CDIP/3/INF/2)" قلواإل

 
رشوع   املقرتحملا

DA_04_10_01" : مرشوع
ية الفكرية و مللكشأن ا توسـمي ب

تجات ألغراض تطوير  رشاكت ملنا لا
نا بدلان ا ميف ا ل بدلان منوال "*لية وأقل ا

 

ية  :جعالواثئق املر
 CDIP/1/3 

 

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

بو، مبا فهيا الربامج يتصدى ية العديد من برامج الو تو هذه ا ي  ص ل  3 و1ل
ية30 و18 و14 و9و رشوعات جدول أعامل ا لتمن، وعدد من  اليت  م
تني تصدىت تو ي   .10 و8صلل

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (؛ نعىل األشطة
CDIP/2/4(  

 كفاءاهتا تعزيز عىل األعضاء ادلول مساعدة

ية  بتاكروالا اإلبداع أعامل محلاية طنالو

يد عىل والاخرتاع  تطوير ودمع احمليل لصعا

بىن ية لا ية لتحتا  العلوم جمال يف طنالو

يا نولو جوا با ذكل اكن ّلكام لتك سـنا  ووفقا م

تصاص بو خال  .يالو

11. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/3/3 

 

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

ية يف ساعد د ّالويقة املعدةل للتمنمج جدول أعامل ا ية ث نلربانمج واملزيا
ية عرب 2010/2011 للفرتة لتمن عىل تاكمل أفضل جلدول أعامل ا

نظمة رشوع .  للمالربامج ذات الصةل  توقع أن يوفر ا ملو ي
DA_33_38_41_01 )   بو رشوع تعزيز إطار الو يشأن  مب

ية دمع  تاجئ  معللإلدارة القامئة عىل ا بغ يمي لألشطة لن نية الرصد وا لتق
ية ية ) ئاإلمنا يق جلدول أعامل ا يدة للمزيد من ادلمج ادل لتمنقاعدة  ق ج

تاجئ مضن يات وا ن الاسرتا ليج بة ت تلف خملاألداء مؤرشات وتقاملر
 .الربامج

 
تقرير املرحيل ذو الصةل   CDIP/3/5: لا

 

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
؛ نعىل األشطةبصورة عامة 

 )CDIP/3/3ثيقة الو(

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

ية، هاً وفقا لتقنوا تصا صال  .خ

12. 

ية  :جعالواثئق املر
 CDIP/1/3 

 

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

بو يف نةيقدمت الو رش2009 سـ  ساعدهتا ا ي   بدلا 34عية إىل لتم
ية يف ادلول األعضاء سلطات ا بات ا تجابة  نا ل لطل ، غري أن ملعسـ

ساعدة رسية ملتوايت هذه ا يارات، ولكام . حم توفري  خومثة اهامتم خاص  ب
بة  نا شأن األحاكم اليت قد تكون  شورة  تىض األمر ذكل، ا سـا ب ممل ق

ية  ياسات اإلمنا ئياسا عىل األهداف وا لسـ  ، مع مراعاة املعينلبدللق
ية، املرونة ية الفكرية العا مل اليت توفرها اتفاقات ا بات مللك تيوالرت

بدلان  ية اخلاصة اب لالاتقا ل  .منوااألقل ن
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا
 

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

CDIP/3/5 (  

ساعدة تكون أن يتعني ية ملا رش يعا  اليت لت

ب تقدهما ية خاص، بوجه و،يالو  الاجتاه ئإمنا

 مراعاة مع الطلب، حبسب ومدفوعة

ياجات األولوايت بدلان اخلاصة حتوالا  لاب

ية نا ما بدلان سـامي وال ل  وكذاً منوا األقل لا

ية مسـتوايت تفاوتة لتمنا  ادلول يف ملا

بغي األعضاء،  حمل ناألشطة تكون أن ينو

ية جداول ها منز تكام لال  .سـ

13. 

ية جعالويقة املر   :ث
CDIP/1/3 

 

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

بدلان منوا  ية وأقل ا نا بدلان ا ية  رش شورهتا ا بو  لتوفر الو ل لل يع م مي  بشأنلت

ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق ياق م
تقرير املرحيل  ثالويقة (لا
CDIP/3/5(  

بو تضع بدلان بترصف يالو ية لا نا ما بدلان ل  لوا

 احلقوق تنفيذ بشأن مشورهتاً منوا األقل

ها، والالزتامات هم لوإعام  املرونة مواطن فو

14. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

نفذ جزءا من  تالويقة اليت  ث
ية تو صا  CDIP/5/4: ل

ها، والالزتامات احلقوق تنفيذ هم لوإعام  اتفاق يف املرونة مواطن فو

شأن . هبا نوالاتفاع يتربس بوسامه الويقة  ث تعلقة "ت ملمواطن املرونة ا
رشيعي عىل  يذها ا تعدد األطراف و لتابلرباءات يف اإلطار القانوين  نف تم

يد الوطين ميي لصعا هذه (CDIP/5/4) "قلواإل تصدي  ل يف ا ل
ية تو صا  . ل

 
نظمة  ية  تظام يف ادلورات ادلرا بو اب سامه الو ملوإضافة إىل ذكل،  سـ ن ي ت

ية  تجارية، أو يف احللقات ادلرا ياسة ا شأن ا ية  تجارة العا سـا ل سـ ب مل لل
يذ  شأن قضااي تربط  ية  ية أو دون اإل تنفالو ت ب مي بن قل س بيتراتفاق ط

بدلان مواطن و ياسات العامة دلمع ا لاملرونة وا اتفاق تنفيذ يف إطار لسـ
 .يتربس

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 

 يف وذكل هبا، نوالاتفاع يتربس اتفاق يف
بو بني املربم الاتفاق إطار نظمة يالو  مو

تجارة ية لا  .ملالعا

ية : جعالواثئق املر
CDIP/1/3

 
تقرير املرحيل ذو الصةل : لا

CDIP/3/5 

توبر   ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف . 2007لتق
توبر  بو يف أ كبت الو ي ئاهتا، مبا فهيا جلان وضع 2007طل يع  ي إىل  همج

ية القواعد و تو يذ هذه ا صاملعايري،  ل يات (تنف تو صإضافة إىل ا  19ل
ية  للاحملددة ملتبقا وتضطلع ادلول األعضاء، من خالل ). فوريالتنفيذ ّ

يات تو يذ هذه ا صشاركهتا يف تكل اللجان، بدور حامس يف ضامن  ل .تنفم
  

ية و نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو مإرشاك ا ملم ل الاهامتم مل
 :وهجات نظرهاب

نحت 2009يف  ية44ُم،  نظمة غري حكو م  ، ؤقت صفة مراقب مم
تلف جلان  شاركة يف  تجابة لطلهبا يف هذا الصدد، من أجل ا خما مل سـ

بو تان، و . يالو تان دو تان حكو يوإضافة إىل ذكل، حصلت  ي لنظم م م
ية  نظامت غري حكو ية دوية، وثالث  نظامت غري حكو مثالث  م م لم

تفادت من هذه الفرصة  بو، وا ية عىل صفة مراقب دامئ يف الو سـو ي طن
مجشاركة يف اجامتعات  بو ذات الصةلللم ئات الو ييع   .هي

 
ية العامة  سابقة أو ا مجلعوضعت ادلول األعضاء يف دورة اللجان ا ل

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير املرحيل  ثالويقة (لا
CDIP/3/5(  

شطة تكون أن يتعني  القواعد وضع نأ

  :ييل كام واملعايري
يه عىل وقامئة لمشوية -  األعضاء؛ جتو

بار بعني تأخذ أن -  خمتلف عتالا

ية؛ مسـتوايت  لتمنا
بار بعني تأخذ نأ -  حتقيق عتالا

يفلا بني توازن نافع؛ لتاك  ملوا
 األطراف مجيع مشاركة عىل قامئة -

بار بعني تأخذ حبيث  مصاحل عتالا

 يف األعضاء ادلول لك وأولوايت
بو  املصاحل أحصاب وآراء يالو

نظامت مضهنم ومن اآلخرين  ملا

ية نظامت لادلوية ماحلكو  غري ملوا

ية متدة؛ ماحلكو  ملعا
ياد ملبدأ ممتثةل -  به تلزتم اذلي حلا

بوال أمانة  .يو

15. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

يه األعضاءجدول أعامل  شـهتا يف قضااي ّحددت  وجقامئ عىل تو قنا مل
 .اللجان

 
منو توايت ا تالف  لا مسـ شـ: خ نا قتعكس القضااي اليت جتري  يا هتم لا حا

نوعة وواسعة اقرتحهتا ها متيف اللجان مصاحل  بداية بدلان  ل يف ا ل
تلفة جدا خمتوايت منو   .مسـ

 
يف واملزااي تاك يق بني ا تو لا ل تلف مراحل : فل سأةل يف  خمطرحت هذه ا مل

شات يف اللجان نا قا  .مل
 

ياد حلبدأ ا بة : م بة لألمانة معوما واب بدأ أسايس اب سـهذا  نسـ لن ل م
يني دويني لملوظفي األمانة بصفهتم موظفني مد  .ن

 
تقرير املرحيل ذو ا  CDIP/3/5: لصةللا

 
 

ية  : جعالواثئق املر

CDIP/1/3

CDIP/3/4

 

: DA_16_20_01مرشوع 
ية الفكرية واملكل العام" " مللكا

(CDIP/4/3) 

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف . 2007لتق
ية تو هذه ا ية  رشوعات جدول أعامل ا تصدى أحد  صو  ل من لي لت  .م

 
بو بقضية ل هذه احظيتإضافة إىل ذكل،  يبعض الاهامتم يف جلان الو

ية بوضع  ثال، مت تضمني جزء من ف. املعايريالقواعد وملعنا يل ا ملعىل  بس
نطاق العام يف الويقة  ثا  .SCP/13/5ل

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

ية تو شة ا نا صمتت  ل ق ، ومت الاتفاق م
نشأن األشطة؛  ثالويقة (ب

CDIP/4/3( 

بار بعني العام املكل حامية أخذ  عند عتالا

بو سـياق يف واملعايري القواعد وضع  يالو

تعمق نافع العواقب حتليل يف لوا ناجتة ملوا  لا

توح غزير عام مكل عن  .مفو

16. 

ية  CDIP/1/3:  جعالواثئق املر

 
نفذ جزءا من  تالويقة اليت  ث

ية تو صا  CDIP/5/4: ل

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

شأن  بسامه الويقة  ث تعلقة ابلرباءات يف اإلطار "ت ملمواطن املرونة ا
يد الوطين  رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و لصعالقانوين  لت نف تم

ميي ية" قلواإل تو هذه ا تصدي  صيف ا ل  .لل
 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير املرحيل  ة ثالويق(لا
CDIP/3/5( 

بو تأخذ أن ينبغي  يف حسـباهنا، يف يالو
شطهتا  واملعايري، القواعد وضع فهيا ومبا نأ

ية اتفاقات يف املرونة جوانب  الفكرية مللكا

بدلان هتم اليت تكل سـامي وال لادلوية ية لا نا ما  ل

بدلان  ً.منوا األقل لوا

17. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا
 

ية جعالويقة املر :ث

CDIP/1/3

 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر منذ  ل ية يف أ كاعامتد جدول أعامل ا  .2007لتمن
 

توبر  بو يف أ ية العامة للو كوافقت ا ي  عىل والية جديدة 2009مجلع
ية ادلوية بغرض  نة احلكو لتضطلع هبا ا ند "إجراء مللج تستمفاوضات 

توصل إىل اتفاق حول نص لصك قانوين دويل  لإىل نصوص هبدف ا
لأو صكوك قانوية دوية( ية تضمن امحلاية الف) ن ثعاةل للموارد الورا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ذه  هتوشلك ". ل
يذ  ية لهذه اتنفالوالية تقدما ابرزا صوب  يةمن صتو .لتمنجدول أعامل ا

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير املرحيل  ثالويقة (لا
CDIP/3/5( 

ية جنةللا حث  اإلرساع عىل لادلوية ماحلكو

ية املوارد حامية بشأن مسارها يف  ثالورا

يدية واملعارف  غري من والفوللكور، لتقلا

 صك وضع نإماكية فهيا مبا نتاجئ بأي إخالل

 .أكرث أو واحد دويل

18. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/3/4  

CDIP/3/4Add. 

رشوع ملا
DA_19_24_2

7_01  :
جنولو" يا تك

املعلومات 
هوة  لوالاتصاالت وا
نفاذ إىل  ية وا لالر مق

ثيف الويقة (" املعرفة
CDIP/4/5(

 
رشوع  : DA_19_30_31ملا

نفاذ إىل معلومات " لتطوير أدوات ا
 )CDIP/4/6ثيف الويقة (" الرباءات

 
رشوع  ملا

املقرتح

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر  ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن . 2007م
ية، ومت  تو هذه ا ية  رشوعان من جدول أعامل ا تصدى  صو ل من لي لت م

رشوعا آخراتضميهن ية اتونظر فهي. م  ية وا ية اب نة ا مللك ا من ن لتللج ملع
يا  .لالفكرية حا

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5: لا

 

شة ا نا قمتت  ية، ومت الاتفاق م صتو ل
تان (؛ نعىل األشطة ثيقالو
CDIP/4/5 وCDIP/4/6( 

 
شة املزيد من األشطة  نا نجتري  ق م

ياق الويقة  ثيف   CDIP/4/7سـ

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

بدلان نفاذ تسهيل ية لا نا ما بدلان ل  واألقل لوا
نول املعرفة إىلً منوا يالتكوا  للهنوض جو

شاط تاكري اإلبداعي لناب  تكل وتعزيز بوالا
نجزة ناألشطة بو إطار يف ملا  .يالو

19. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

DA_19_25_26_28_01:  
يا"  نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك " لمللك
 *)CDIP/4/7ثيف الويقة (

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
 CDIP/3/3 
CDIP/3/4 

رشوع  ملا
DA_16_20_0

ية الفكرية  : "1 مللكا
يف (" واملكل العام

ثالويقة 
CDIP/4/3(

 

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  تصدى أح2010م رشوعات ي، و مد 
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (ث الويقة ؛نعىل األشطة
CDIP/4/3( 

شطة الهنوض  واملعايري القواعد وضع نبأ

ية تاملربطة  عام ملكل وادلامعة الفكرية مللكاب

بو، يف األعضاء ادلول يف متني  يف مبا يالو
ية دئمبا إعداد نإماكية ذكل  بإماكهنا جهيتو

متة األعضاء ادلول تساعد أن  ابملوضوع ملها

 العام املكل إىل آلت اليت املواد حتديد عىل

 .نالقانوية ألنظمهتا وفقا
 

20. 

ية  :جعالواثئق املر
 CDIP/1/3 

يذ  يد ا ية  تو نفا لتق ص توبر  ل ية يف أ كنذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن . 2007م
 

ثةل اليت فامي ييل  يةمبعض األ تو يذ هذه ا ية  صتوحض  ل نف تيف  :ك
 

نة ادلامئةواصل ية للجت ا ها  واحلقوق املؤلف حبق ملعنا هنجاجملاورة آخر 
يع األقالمي يف  شارك فهيا اخلرباء من  ية  مجالقايض بعقد اجامتعات إعال ي م

نة ها ا نا تعراض القضااي اجلوهرية اليت  يوم األول ال للجا ت سـ  .  قشل
 
نة احلو سابعة  للجنذ ادلورة ا ل ية ادلوية يف م لكو نة 2005م للج، دأبت ا

نة سات ا بل بدء  نظمي عروض تدوم نصف يوم  للجعىل  جل يلقت ، بقل 
يني ساكن األ ية وا متعات ا ثل عن ا ها  صليرأ ل حملل جملمم  . س

 
تقرير املرحيل ذو الصةل  CDIP/3/5ثالويقة : لا

 
 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير املرحيل  ثالويقة (لا
CDIP/3/5( 

بو يُجتر ية غري مشاورات يالو  تكون مسر

توازنة، مفتوحة با، يكون ما حسب مو ًنا سـ  م

رشوع قبل شطة أي يف لا  بشأن جديدة نأ

 مسارات ابعامتد واملعايري، القواعد وضع

يع األعضاء من مدفوعة  مشاركة تشجو

بدلان سـامي وال األعضاء ادلول من اخلرباء  لا

ية نا ما بدلان ل  ً.منوا األقل لوا

21. 

يةالواث  : جعئق املر

CDIP/1/3

شأن األشطةس  ية بعدما يمت الاتفاق  تو يذ ا نبدأ  ب ص ل نف  .تي
 

ية  ية لأل بو يف أهداف ا سامهة الو شأن  لفمت طلب تقرير  من ي م ثالويقة (لتب
CDIP/5/3(يذ هذه ، وذكل شأن  شات  نا ياق ا تنف يف  ب ق مل سـ

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نشأن األشطةبصورة عامة   ؛ب

 )CDIP/3/3ثالويقة (
 

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

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

22. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 CDIP/3/3

 
نفذ جزءا من  تالويقة اليت  ث

ية تو صا  CDIP/5/3: ل
 

ية  تو صا تقريرغري أن(ل شطة وضع ل ا نحرص يف أ ن ال    )املعايريالقواعد وي
ها  ناول يف واثئق  بو أن  معلبغي ألمانة الو ت تن ي ي

شطة وضع القواعد واملعايري ما  تعلقة بأ نا مل
يل  تايل ذكرها عىل  سبناسب من القضااي ا ل ي

يه من ادلول األعضاء ودون  تو ثال،  جا ب مل
تاجئ مداوالهتا احلفاظ عىل ) أ: (بنإخالل 

مللكيذ قواعد ا توى تنف ملسـية الفكرية عىل ا
ية ) ب(الوطين  مللكوأوجه الصةل بني ا

سة  نا فالفكرية وا يا ) ج(مل نولو جونقل ا لتك
ية الفكرية  مللكاملربطة اب وما ميكن ) د(ت

ناءات  سـتثتوافره من جوانب املرونة والا
يدات لدلول األعضاء  نوإماكية ) ه(لتقيوا

ية  نا بدلان ا مإضافة أحاكم خاصة اب ل ل
بدلان األ  ً.قل منوالوا

 
 

ية :جعالواثئق املر

CDIP/1/3 

CDIP/3/3

 

رشوع  : DA_7_23_32_01ملا
نا" ياسة ا ية الفكرية و ملا سـ ؛ "سةفمللك
 )CDIP/4/4ثالويقة (

يذ يد ا ية  تو نفا لتق ص ناير  ل ينذ  رشوعات 2010م تصدى أحد  م، و ي
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
ثالويقة (نن األشطة، بشأ

CDIP/4/4( 

نظر بل أفضل يف لا  مبامرسات للهنوض لسـا

يص ية جمال يف خالرت  يعزز مبا الفكرية مللكا

ية القدرات نا سـا فت  الهنوض هبدف سـامي وال ل

شاط تاكري اإلبداعي لناب  ونقل بوالا

يا نولو جا بدلان إىل لتك متة، لا  سـامي وال ملها

بدلان ية لا نا ما بدلان ل ها منوا األقل لوا  يف تعمميو
بدلان تكل  .لا

 

 

23. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  
CDIP/3/4 

رشوع : DA_19_24_27_01 ملا
يا " نولو ية الفكرية و جا تك مللك

ية  هوة الر مقاملعلومات والاتصاالت وا ل
نفاذ إىل املعرفة ثالويقة (؛ "لوا

CDIP/4/5( 

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف رشوعات . 2010لتق تصدى أحد  مو ي
يةج تو هذه ا ية  صدول أعامل ا ل لمن  .لت

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نشأن األشطة؛  ثالويقة (ب

CDIP/4/5( 

بة بو، لمطا يع واليهتا، إطار يف يالو سـتو  ب

ها نطاق طشا هوة لردم ّاملوجه ن ّا ية ل  مقالر

يا ًمتا  بشأن العاملي القمة مؤمتر مقررات مع شـ

ية مراعاة مع املعلومات جممتع  صندوق مهأ

تضامن  .الرمقي لا

24. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 
 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  

CDIP/3/4Add. 

رشوع املقرتح  ملا
DA_19_25_26_28_01 :

يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك ؛ "لمللك
 *)CDIP/4/7ثالويقة (

شأن األشطةس ندما يمت الاتفاق  يذ  نبدأ ا ب ع نف ية يتصدى سو. لتي صتو لل
ية  رشوعات جدول أعامل ا لتمنأحد  ياواذلي م يه حا نة  لنظر ا للج  .فت

ية يف ادلورة  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نة ثالويقة  (للجالرابعة 

CDIP/4/7(تسـمتر س ، و
شات يف دور نا قا سةهتامل  . م اخلا

شاف ياسات سـتكا بادرات لسـا  تاملربطة ملوا

ية  نقل لتشجيع والرضورية الفكرية مللكاب

يا نولو جا بدلان لفائدة نورشها لتك ية لا نا ما  ل

تدابري واختاذ بدلان لمتكني املالمئة لا  لا

 تتيحها اليت املرونة جوانب فهم من املذكورة

ية لادلوية الاتفاقات تفادة ومن هبا ملعنا  سـالا

با يكون ما حسب قدر، بأكرب مهنا سـنا  .م
 
 

25. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  

CDIP/3/4Add. 

رشوع املقرتح  ملا
DA_19_25_26_28_01 :

ية الفكرية ونقل ا" لا يامللك جنولو ؛ "تك
 *)CDIP/4/7ثالويقة (

شأن األشطةس ندما يمت الاتفاق  يذ  نبدأ ا ب ع نف يةيتصدىسو. لتي تو ص   لل
ية  رشوعات جدول أعامل ا لتمنأحد  ياتنظر واذلي م يه حا نة  لا  .فللج

ية يف ادلورة  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نة  ثالويقة  (للجالرابعة 
CDIP/4/7(تسـمتر س، و

شات يف دور نا قا سةهتامل  .م اخلا

بدلان سـامي وال األعضاء ادلول ّثح  لا

تقدمة، سات تشجيع عىل ملا بحث سمؤ  لا

سات مع تعاوهنا تعزيز عىل دلهيا العلمي  سمؤ

بحث تطوير لا بدلان يف لوا ية لا نا ما بدلان ل  لوا

 توبادل اخلصوص وجه عىلً منوا األقل

 .معها املعلومات
 

26. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع : DA_19_24_27_01ملا
يا املعلومات والاتصاالت " جنولو تك

نفاذ إىل املعرفة ية وا هوة الر لوا مق " ل
 )CDIP/4/5ثالويقة (

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف رشوعات . 2010لتق تصدى أحد  مو ي
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نشأن األشطة؛  ثالويقة (ب

CDIP/4/5( 

تصةل اجلوانب تسهيل ية ملا  من الفكرية مللكاب

يا جنولو  للمنو حتقيقا والاتصال املعلومات تك

ية  يف نقاشات إجراء نإماكية بضامن لتمنوا
بة هيئة إطار سـنا بو، هيئات من م  يالو

ية عىل والرتكزي تصةل اجلوانب مهأ ية ملا  مللكاب

يا من الفكرية جنولو  والاتصال املعلومات تك

ية يف ودورها ية قتصاديةالا لتمنا ثقا فوا  .ل

باه وإيالء  األعضاء ادلول ملساعدة خاص نتا

يات تشخيص عىل ية تيجالاسرتا  لعملا

ية تاملربطة يا نلالتفاع الفكرية مللكاب جنولو  بتك

 تمنيهتا سبيل يف والاتصال املعلومات

تصادية ية قالا ية عوالاجامت ثقا فوا  .ل

27. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 
ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3  

CDIP/3/4Add. 

ملرشوع املقرتح ا
DA_19_25_26_28_01 :

يا" نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك ؛ "لمللك
 *)CDIP/4/7ثالويقة (

شأن األشطةس ندما يمت الاتفاق  يذ  نبدأ ا ب ع نف ية يتصدى سو. لتي صتو لل
ية  رشوعات جدول أعامل ا لتمنأحد  ياواذلي م يه حا نة  لنظر ا للج  .فت

ية يف ادلورة  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نة  ثالويقة ( للجالرابعة 
CDIP/4/7(تسـمتر س، و

شات يف دور نا قا سةهتامل  .م اخلا

 سـامي وال األعضاء، لدلول ميكن ما تدارس

بدلان تقدمة، لا ياسات من اعامتده ملا  لسـا

تدابري ية تاملربطة لوا  سبيل يف الفكرية مللكاب

يا نقل تعزيز نولو جا بدلان يف نورشها لتك  لا

ية نا ما  .ل
 

28. 

ية  :جعالواثئق املر
CDIP/1/3 

شأن األشطةس  يذ بعد الاتفاق  نبدأ ا ب نف ية بعد .لتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج شات إدراج .ت نا قا  نقل قضااي حول مل

يا نولو جا ية تاملربطة لتك  مضن الفكرية مللكاب

تصاصات ناطة خالا  هيئات بإحدى ملا

بو بة يالو نا سـا  .مل
 

29. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع   DA_19_30_31_01ملا
نفاذ إىل معلومات : " لتطوير أدوات ا

 )CDIP/4/6ثالويقة (" الرباءات
 

رشوع املقرتح  ملا
DA_30_31_01 : 

تعامل "  سـتكوين الكفاءات يف ا
ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة  لتقن
ية حمددة نولو ججملاالت  حال  تك

ية حمددة ئتحدايت إمنا  "*ل
 
 

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف رشوعات و. 2010لتق متصدى أحد  ي
ية يةلتمنجدول أعامل ا تو هذه ا ص  ل تصدى أيضا  .ل من مرشوع سيو

يا يه حا نة  ية، ونظر ا تو هذه ا ية  لجدول أعامل ا للج ت ص ل فمن ل  .لت

ية، ومت الاتفاق  تو شة ا نا صمتت  ل ق م
نشأن األشطة؛  ثالويقة (ب

CDIP/4/6( 

بو ينبغي ية منظامت مع تتعاون أن يللو  محكو

ن إلسداء أخرى لدوية ية، للبدلان صحلا نا ما  ل

بدلان فهيا مبا  طلهبا، عىل بناء منوا، األقل لا

نفاذ سـبل حول  املعلومات إىل لا

ية نولو جا تعلقة لتك ية ملا ية الفكرية مللكاب  كيفو

 تولهيا اليت اجملاالت يف سـامي وال هبا، نالاتفاع

هة بة جلا ية الطلب حصا  .خاصة مهأ

30. 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع   DA_19_30_31_01ملا
نفاذ إىل معلومات : " لتطوير أدوات ا

 )CDIP/4/6ثيف الويقة (" الرباءات
 

رشوع املقرتح  ملا
DA_30_31_01 : 

يد ا ية  تو نا لتق ص ناير ل نذ  ييذ  م رشوعات . 2010ف تصدى أحد  مو ي
ية يةلتمنجدول أعامل ا تو هذه ا ص  ل تصدى أيضا  .ل من مرشوع سيو

ية، ونظر  تو هذه ا ية  تجدول أعامل ا ص ل لمن نة لت ياللجا ليه حا  .ف

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األشطة نالاتفاق  ثالويقة  (ب

CDIP/4/6( 

 ءاألعضا ادلول علهيا تتفق مبادرات اختاذ
هم يا نقل يف تسو نولو جا بدلان إىل لتك  لا

ية، نا ما يه ل جتو بو إىل الامتس ك  بتسهيل يالو

ية املعلومات إىل حمّسن نفاذ  يف الواردة لعلنا
 .الرباءات سـندات

31. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

تعامل "  سـتكوين الكفاءات يف ا
ية ية وا لعلماملعلومات ا املالمئة  لتقن
ية حمددة نولو ججملاالت  حال  تك

ية حمددة  ئتحدايت إمنا  "*ل
 

ية  : جعالواثئق املر
CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

رشوع  : DA_7_23_32_01ملا
سة" نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ " مللك
 )CDIP/4/4ثالويقة (

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف رشوعات . 2010لتق تصدى أحد  مو ي
ية يةلتمنجدول أعامل ا تو هذه ا ص  ل  .ل

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األشطة؛  نالاتفاق  ثالويقة (ب

CDIP/4/4( 

بو يف الفرصة اتحةإ تجارب لتبادل يالو  لا

 حقوق بني الصةل أوجه حول واملعلومات

ية ياسة الفكرية مللكا سةا سـو فنا  .مل
 
 

32. 

ية جعالويقة املر  :ث
CDIP/1/3 

رشوع  : DA_33_38_41_01ملا
بو لإلدارة القامئة عىل " يتعزيز إطار الو

يمي  ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  لتقا معل بغ لن
ية ئلألشطة اإلمنا ثالويقة (؛ "ن

CDIP/4/8( 

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف رشوعات . 2010لتق تصدى أحد  مو ي
ية يةلتمنجدول أعامل ا تو هذه ا ص  ل  .ل

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األشطة؛  نالاتفاق  ثالويقة (ب

CDIP/4/8( 

بة بو لمطا ية بتطوير يالو يمي مراجعة لآ  تقو

 جدوى لتقدير األساس، سـنوية انجعة،

شطهتا مجيع  ناألشطة ومهنا للتمنية املوهجة نأ

ساعدة تاملربطة ية ملاب  املؤرشات ووضع لتقنا

يس  اكن حيث الغرض، لهذا ةاخلاص يواملقا

با ذكل سـنا  .م
 
 

33. 

ية جعالويقة املر  :ث
CDIP/1/3 

يذ بعد الاتفاق عىل األشطةس  نبدأ ا نف ية بعد  .لتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت بو لمطا  يعوق ما حول دراسة بإجراء يالو

ية حامية تصادي القطاع يف الفكرية مللكا  قالا

تاك دراسة ذكل يف مبا الرمسي، غري  ليفلا

نافع ية محلاية امللموسة ملوا نظر الفكرية مللكا  لاب

 مساعدة بغية العمل، فرص خلق إىل خاصة

ية برامج تصممي عىل األعضاء ادلول  طنو

 .هامة
 

34. 

ية جعالويقة املر رشوع املقرتح CDIP/1/3: ث  ملا

DA_35_37_01" : مرشوع
ية  ية الفكرية وا منشأن ا لتب مللك

تصادية ية الا قالاجامت ثويقة ال( "ع

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف . 2007لتق
ية أيضا يتصدى سو تو صهذه ا ل ية ل رشوعات جدول أعامل ا لتمنأحد  م

نةاذلي  يا ا يه حا للجنظر  ل  .فت
 

ياق  ية يف  تو شة ا نا سـمتت  ص ل ق م
تقرير  ثالويقة (يل املرحلا

CDIP/3/5( 

بة بو لمطا  جديدة، دراسات بإجراء يالو

 األثر لتقيمي األعضاء، ادلول من بطلب

تصادي ثقايف والاجامتعي قالا تفاع لوا  نال

ية بنظام ادلول تكل  .الفكرية مللكا

35. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

CDIP/5/7( * تقرير املرحيل ذو الصةل  .CDIP/3/5ثالويقة : لا
 
 

 
 

ية جعالويقة املر  :ث
 CDIP/1/3 

شأن األشطةس  ية بعد الاتفاق  تو يذ هذه ا نبدأ  ب ص ل نف نا .تي ية بعدتمل  تو نة هذه ا صقش ا ل تجارب تبادل .للج رشوعات حول لا تعاوية ملا نا  ل

رشي اجملني مرشوع مثل  مناذج وكذا لبا

ية  .الفكرية مللكا

 

 

36. 

ية جعالويقة املر  :ث
CDIP/1/3 

رشوع املقرت ح ملا
DA_35_37_01" : مرشوع

ية  ية الفكرية وا منشأن ا لتب مللك
تصادية ية الا قالاجامت ثالويقة  ("ع

CDIP/5/7(*  

توبر  ية يف أ نذ اعامتد جدول أعامل ا يذ  يد ا ية  تو كا من ص لتل م نف . 2007لتق
ية أيضا يتصدى سو تو صهذه ا ل ية، ل رشوعات جدول أعامل ا لتمنأحد  م

نة يا ا يه حا للجونظر  ل  .فت
 

تقرير املرحيل ذو الصةل  .CDIP/3/5ثالويقة : لا
 

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

CDIP/3/5( 

بو جيوز  حامية بشأن دراسات جتري أن يللو

ية يه بطلب الفكرية، مللكا  ادلول من جوتو

تأثري الصةل أوجه لتحديد األعضاء،  بني لوا

ية ية الفكرية مللكا  .لتمنوا

37. 

ية جعالويقة املر  : ث
CDIP/1/3 

رشوع  : DA_33_38_41_01ملا
بو لإلدارة القامئة عىل " يتعزيز إطار الو

تاجئ  با يمي لن ية الرصد وا لتقية دمع  معل غ
ية ئلألشطة اإلمنا ثالويقة (؛ "ن

CDIP/4/8( 
 

ناير  نذ  يذ  يد ا ية  تو يا ص مل نف رشوعات . 2010لتق تصدى أحد  مو ي
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األشطة؛  نالاتفاق  ثالويقة (ب

CDIP/4/8( 

بو قدرة تعزيز  تقيمي لياتمع إجراء عىل يالو

ية شطة لوقع عموضو بو نأ ية عىل يالو  .لتمنا
38. 

ية جعالويقة املر  : ث
CDIP/1/3 

 

شأن األشطةس  ية بعد الاتفاق  تو يذ هذه ا نبدأ  ب ص ل نف ية بعد .تي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت بو، لمطا ها حدود يف يالو تصا صا  خ

بدلان مبساعدة وهممهتا، ية لا نا ما  سـامي وال ل

بدلان تعاون قية،ياألفر لا نظامت مع لاب  ملا

ية لادلوية  إجراء طريق عن بذكل، ملعنا

يات وتقدمي األدمغة جهرة حول دراسات  صتو

ها عىل  .سأسا
 

39. 

ية جعالويقة املر يذ   CDIP/1/3: ث يد ا ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا نة أ ناقش ا نفمل  ق تنف لت صل ل ن للج ت
 .معليا

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بة .ت بوا لمطا  واكالت مع تعاوهنا بتكثيف يلو

تحدة األمم ية مسائل بشأن ملا  الفكرية مللكا

 مهنا وابألخص األعضاء، ادلول لتوجه وفقا

40. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

تاد تحدة األمم وبرانمج نكاألو  للبيئة ملا

نظمة ية الصحة مو يويدو ملالعا نوا يوسكو ل نوا  ل

نظامت وسائر ية، لادلوية ملا  وجه وعىل ملعنا

تجارة منظمة اخلصوص يةال لا  لتعزيز ملعا

تعاون  تنفيذ يف القصوى للكفاءة حتقيقا لا

ية برامج  .لتمنا

ية : جعالواثئق املر
CDIP/1/3

 

رشوع  : DA_33_38_41_01ملا
بو لإلدارة القامئة عىل " يتعزيز إطار الو

يمي  ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  لتقا معل بغ لن
ية ئلألشطة اإلمنا ثالويقة (؛ "ن

CDIP/4/8(* 
 

يد ا ية  تو قا ص ناير ل نذ  ييذ  م رشوعات . 2010لتنف تصدى أحد  مو ي
ية تو هذه ا ية  صجدول أعامل ا ل لمن  .لت

ية، ومت  تو شة هذه ا نا صمتت  ل ق م
شأن األشطة؛  نالاتفاق  ثالويقة (ب

CDIP/4/8( 

شطة جرد بو نأ ية يالو ساعدة لتقدمي لاحلا  ملا

ية تعاون جمال يف لتقنا ية لا  .لتمنوا
41. 

ية : جعالواثئق املر

CDIP/1/3

 
ت : قرير املرحيل ذو الصةللا

CDIP/3/5 

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

نظامت 2009يف  تان، وثالث  تان دو تان حكو م، حصلت  ي ي لنظم م م
ية عىل صفة  ية و نظامت غري حكو ية دوية، وثالث  نغري حكو طل م م م

تجابة لطلهبا يف هذا الصدد بو، ا سـمراقب يف الو  موعوهبذا يصل اجمل. ي
ية دوية، و68إىل  نظمة حكو ل  م ية دوية، 219م نظمة غري حكو ل  م م

ية52و ية و نظمة غري حكو طن  م نحت صفة . م ُموإضافة إىل ذكل، 
ية  نظامت غري احلكو ممراقب مؤقت لعدد من ا طلبت ذلط مل

نة، و يشاركة يف جلان  تايليه معللم نحو ا لعىل ا  :ل
 

ية  - نة ا شاركة يف ا نمخس  للج ية الفكريةملعللم ية وا مللكاب  .لتمن

ية و - ية ادلوية ا نة احلكو شاركة يف ا نرشون  ل للج ملعللم م ع
يدية والفوللكور ية، واملعارف ا تقلابملوارد الورا  .لث

ية بقانون الرباءاتو - نة ادلامئة ا شاركة يف ا نواحدة  للج  .ملعللم

ية حبق املؤلف و - نة ادلامئة ا شاركة يف ا رشة  نمثاين  للج ملعللم ع
 .اورةواحلقوق اجمل

 
 

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج تدابري يزتعز .ت شاركة تضمن اليت لا  الواسعة ملا

شطة يف فئاته بلك املدين للمجمتع بو، نأ  يالو

نظامت بقبول تتعلق اليت للمعايري وفقا  غري ملا

ية ية هذه جيعل مبا واعامتدها ماحلكو  قيد لقضا

مترار ادلرس  .سـاب

42. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

ية يف عدد  نظامت غري احلكو بو أيضا هجودها إلرشاك ا موبذلت الو مل ي
شط نظامت (ا هتنمن أ تحدثني من  تة  شاركة  ثال،  يل ا معىل  م سـب م مل س

رشوعات املقرتحة يف جدول  شأن ا توح  تدى ا ية يف ا ملغري حكو ب ملفن ملم
توبر  ية، أ كأعامل ا  ).2009لتمن

 

ية :جعالواثئق املر

CDIP/1/3

 

شس  ية بعد الاتفاق  تو يذ هذه ا ببدأ  ص ل نف ية بعد .نأن األشطةتي تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج نظر .ت بو دور حتسني كيفية يف لا يار يف يالو  ختا

رشاكء ساعدة مرشوعات لمتويل لا  تاملربطة ملا

ية يذها الفكرية مللكاب  شفاف مسار يف تنفو

يه جتو شطة إخالل ودون األعضاء من ب  نبأ

بو  .اجلارية يالو
 

43. 

ية : جعالواثئق املر

CDIP/1/3

 
: تقرير املرحيل ذو الصةللا

CDIP/3/5 

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

ية بعد تو نة هذه ا ناقش ا صمل  ل للج بو اكنت ّملا .ت  يف متخصصة واكةل بطبيعهتا يالو
تحدة األمم منظومة يه تعمل ملا جتو  من ب

ساغ مفن فهيا، األعضاء ادلول  تعقد أن ملستا

شاورات أو جامتعاتالا ية ملا  غري أو مسالر

ية تعلقة مسالر شطة ملا  القواعد وضع نبأ

بو يف واملعايري تب ينظمها واليت يالو  ملكا

 يف األعضاء، ادلول طلب عىل بناء ادلويل
يري ًأساسا، جنيف تاح جمرايهتا تسـو  نفاب

ية .األعضاء ادلول اكفة بإرشاك تسمح فوشفا

 

44. 

ية :جعالواثئق املر

CDIP/1/3

 

 

يد   يا  ية  تو يذ بعد، غري أن ا شطة ا نة أ ناقش ا قمل  معلنف ص ل ن للج لتت
يذ  .لتنفا

 
ية  شارية ا نة الا نود جدول أعامل ا نأحد  ت للج ملعب  اذلي عقد ابإلنفاذس

شري إىل 2009يف نومفرب  يذ "ي  لتنفسامهة أحصاب احلق يف ا م
يف ية هلوتاك تو ص، مع مراعاة ا شأن 45ل بو  ب من جدول أعامل الو ي

 "منيةلتا

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

ية الاهامتمات  األوسع عالاجامت

ية نوالاشغاالت ية ملعنا  خاصة، بصفة لتمناب

ية حقوق حامية تسهم حبيث  الفكرية مللكا

نولويج اإلبداع تشجيع يف وإنفاذها  لتكا

يا ونقل نولو جا  للمنفعة حتقيقا نورشها لتك

بادةل ية املعارف ملنتجي ملتا نولو جا  لتك

تفعني ية إىل يؤدي حنو وعىل هبا للمنو  هالرفا

ية تصادية عالاجامت توازن حتقيق وإىل قوالا  لا

45. 
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نة  يةللجواثئق ا ملعنا
ية   لتمنرشوعات جدول أعامل ا م

ية ملعنا
 

يذ لتنفوضع ا
نة   شات داخل ا نا للجوضع ا ق  مل

 

ية تو صا ل
  

 املادة مع يتفق مبا والالزتامات، احلقوق بني

 .يتربس اتفاق من 7
 

 

رشوع سودةم*  ية الفكرية مطروحة عىل م  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  .للموافقة علهياملع
 
 
 

ثاين[  ]لييل ذكل امللحق ا
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ثايناملرفق األول، امللحق  لا  

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا متدة يف أعقاب ادلورة الرابعة  رشوعات ا تعراض ا مللكا من ن للج مل لتسـ ملع  ملع
 

يات  تو صرشوعات ا ل  10 و9 و8 و 5 و2م
 

ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا
 

شأن  2 ل من أجحشد املوارد "بمؤمتر 
ية  "لتمنا

رشوع   DA_02_01ملرمز ا

بدلان  ساعدة ا ية إىل  شطهتا الرا بو يف أ ية دلمع الو ية من خارج املزيا توفري موارد إضا رشوع إىل عقد مؤمتر  لهيدف ا م ن ي ن ل ممل ف
ية لفائد تربعات املا ناديق أخرى  ية أو  تامئ ناديق ا شاء  ية الفكرية، وإ تفادة من نظام ا ية بغرض الا نا لا لل ص ن ص ن سـ سل مللك بدلان م لة ا

ًاألقل منوا حتديدا ً 

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ياانت  5 شطة بقاعدة  نتعلق بأ ساعدة ت ملا
ية الفكرية  ية يف جمال ا مللكا  لتقن

رشوع  DA_05_01 ملرمز ا

تظ ية مع ما يلزم من الربامج احلاسوية، وحتديهثا اب ساعدة ا شطة ا يع أ ياانت موحدة  شاء قاعدة  نتصممي وإ ب ن مل ن مجل ب يذ يف أوائل   املتقن  2009لتنفبدأ ا

تخصصة  8 ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب لل
 ودمعه

رشوع   DA_08_01ملرمز ا

ية نولو بدلان األقل منوا، عىل املعارف ا ية، السـامي من ا نا بدلان ا تخدمني من ا جسري حصول ا تك لم ًت ل ل ل سـ يف شلك قواعد  ،ملي
شأن الرباءات، من أجل  تخصصة  بياانت  ية الرباءات بيف إجراء حبوث مب بحث . أكرثلفعا نفاذ إىل ا رشوع ا لويدخل  ل م

تاكر اذلي انطلق يف يويو  تطوير والا لألغراض ا ب رشوع2009ل   .مل مضن هذا ا
رشوع ويريم  ملنرص آخر من هذا ا تاكر، إضافة إىل إىل ع يا ودمع الا نولو شاء مراكز تطوير ا بدلان عىل إ بساعدة ا ن ل جم لتك
شاء   . شـبكة مماثةلنإ

 2009فيذ يف أوائل لتنبدأ ا

ياجات  9 ياانت ملطابقة الا تقاعدة  حب
ية الفكرية؛  ية يف جمال ا مللكاإلمنا رمز ئ

رشوع  DA_09_01 ملا

بدلان واملاحنني ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ية فعاةل ملطابقة الا شاء  ية إ يات  ياانت وبر للتطوير قاعدة  ئ ت معل ن بغ جم مللكب يذ يف أوائل  .ح  2009لتنفبدأ ا

ية  10 يات و شاء أاكد نرشوع رائد إل مي ن طم
ية الفكرية؛  ئة يف جمال ا مللكان رمز شـ

بدلان  ية وا نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ئة يف جمال ا ية ان يات و شاء أاكد لرشوع رائد إل ل ل شـ ن مي ن مم مللك سة يفمنوا األقل ط س شلك مؤ
ية الفكرية بأقل املوارد ا ملتدريب يف جمال ا مللك تصدي لطلهبلل ية ا لنة  بغ يني امك ية الفكرية وا ملهن املزتايد عىل خرباء ا مللك

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا
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رشوع  DA_10_01 ملا

 
يني وأحصاب املصلحة اآلخرين سؤولني احلكو موا  . مل

ية الفكرية  10 سات ا مللكرشوع املؤ س م
ية؛  رشوع كاذل  DA_10_02ملرمز ا

ياجات  سب الا تة  شاء حلول األ تإ ح مت ية. لكية الفكريةملماكتب الفائدة حن تا نارص للقضااي ا لوتصدى أربع  ل ع يا ) 1: (ت جنولو تك
نظمة يصا  ية املصممة  للماملعلومات والاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو خص ية الفكرية؛  ًن ية  للملكاألفر يا و)  2(يق جنولو تك

ي نظمة اإل يصا  ية املصممة  مياملعلومات والاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو للم خص قلن ية الفكرية؛ ً ية  للملكة األفر حلول و) 3(يق
ثالثة بدلان ية الفكرية  سات ا يصا يف مؤ تة املصممة  لاأل س خص مللكمت بدلان األقل منوا؛  ً ًمتي إىل ا ل شأن و) 4(تن بحلقات معل 

ها ية وباد تجارب الو تقامس ا يال  تة  لاأل ت ن ل ل ه طمت  .تس

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

تاكر ونقل ا 10 تية دمع الا لن ب يا ب جنولو ك
ية؛  سات الو نلفائدة املؤ رشوع طس ملرمز ا

DA_10_03 

سات  بل املؤ ية الفكرية من  سني مجموعة من الوحدات واملواد اليت تربط بإدارة حقوق ا بار أو حتديث و شاء وا سإ ت حت ت ِقن مللك خ
بحوث ا سات ا يا يف مؤ نولو شاء وإدارة ماكتب نقل ا بحث، مبا يف ذكل إ ية ودوائر ا لاألاكد س ن ل جمي شاف لتك سـتكلعامة، وا

يا  نولو نقل ا يات  جآ لتك ل يص(ل بات الرباءات) خالسـامي اتفاقات الرت ياغة  طلوتعزيز القدرة عىل  ية عىل . ص شاء بوابة ر مقوإ ن
تدريب وأفضل املامرسات وادلراسات اإلفرادية يف هذا اجملال نوعة ووحدات ا لاإلنرتنت تضم مواد   .مت

 

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ية تعزيز ق 10 سات احلكو مدرة املؤ س
سات أحصاب املصلحة يف جمال  سومؤ

يد الوطين  ية الفكرية عىل ا لصعا مللك
ية واإلرشاف  ناعات اإلبدا عإلدارة ا لص

علهيا والهنوض هبا، وتعزيز األداء والربط 
ية  نظامت اإلدارة امجلا بيك بني  عا مشـ ل

رشوع ؛ حلق املؤلف ملرمز ا
DA_10_04 

نرصين رشوع من  عتكون هذا ا مل ننيب نظامت أحصاب املصلحة . ث ا ية و سات الو ساعدة املؤ نرص األول إىل  مويريم ا ن س م طلع
ية الفكرية يف جمال اإلدارة الفعاةل والهنوض  ها دلور ا سني  ها عىل  ثةل  ية وا ناعات اإلبدا يدان ا مللكالعامةل يف  هم ل فم حت ملم ع لص

ية ناعات اإلبدا عاب باك, لص يل إقامة  ثاين إىل  نرص ا شـويريم ا ه ل ية حلق املؤلف تسلع ية لإلدارة امجلا ية أو دون إ عت إ مي قلمي قل

 .واحلقوق اجملاورة

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا
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تخدمني  10 سات وا سـتعزيز قدرات املؤ ملس
ية الفكرية عىل لك من  مللكيف جمال ا

ميي  يد الوطين ودون اإل قلا لصع
ميي رشوع؛ .قلواإل  ملرمز ا

DA_10_05 

ت ياري ومهنجي و شاء هنج  مإ مع ية الفكرية وإصالح وحتديث ن تعلقة اب يات ا ياسات والاسرتا مللكاكمل يف وضع ا مل يج تسـ ل
تكون من ثالث مراحل ية  تخدم يف إطار  سات يف شلك أدوات  تاملؤ معل سـ ية الفكرية  تقيمي الوضع احلايل )أ: (تس مللكنظام ا ل

يد الوطين  ياجات يف جمال وضع )ب(لصععىل ا يمي الا حتو ياسات والاسرتا تق يا تسـ ية أو ل يريات مؤ سـيات وإحداث  تغ سج
شاء إطار )ج(تنظميية  تاكمل، السـامي يف جمال تصممي نوإ تظم و ياجات اليت مت حتديدها عىل حنو  تعراض الا مال ن ت مسـ  ح

ية الفكرية ية يف جمال ا يات وخطط و مللكاسرتا ن طيج  . ت
 

رشوالهنوض بكفاءات سات دمع ا ية الفكرية ومؤ سات العامةل يف جمال ا ل املؤ س توسطة يف معاجلة  اكت الصغريةمللكس ملوا
توسطة رشاكت الصغرية وا تحدايت اليت تواجه ا ياجات وا ملالا ل ل ية الفكرية من خالل تزويدها بغية الا حت مللكتفادة من نظام ا سـ

تحدايت، شالك وا يد  لهم  للم ج شالك بف تغلب عىل هذه ا ية  يص املوارد الاك ياسات مالمئة و يهنا من وضع  ملو لل ختص فسـ  متك

تحد ية، مبا يف ذكللوا بوعات والوسائط الر تعلق اب ثل توفري مواد  مقايت،  ملط ت ناسب مع  م ية اليت  توايت اإللكرتو تتا ن حمل
بدلان تلف ا ياجات  لا خم  .حت

يذ يف أوائل   2009لتنفبدأ ا

ية الفكرية واملكل العام؛  20 و16 رمز مللكا
رشوع   DA_16_20_01ملا

ية املكل العام، رشوع مجم مهإقرارا بأ ملشمل ا تخالصا للمامرساتي ية ا تح ية وا تقصا سـوعة من ادلراسات الا يل ل ئ ثا  لسـ يدة و حبا جل
تحديد ما قد آل إىل املكل العام واحلفاظ يا  تاحة حا لعن األدوات ا ل نع اخلاصة من متلكه مل مييه مبا  ومن شأن ادلراسات . عل

رس ية أن  تح ية وا تقصا يالا يل ل ئ تسـ متل ل تدابري الالحقة من إعداد  يط  حما لل متل ألدواتلتخط باط  ية أو ا بادئ تو حم  سـتن جهي  مل

يه أو الانني معا نفاذ إ ثهل حتديد مضمون املكل العام وا ل ل ية من .تس هذه ا تصدى  نارص  رشوع ثالثة  لقض ويضم هذا ا ت ع لمل
تجارية والرباءات لنظور حق املؤلف، والعالمات ا شة يف ا. [م نا متد بعد، ويعرض عىل ا تجارية مل  قنرص العالمة ا مل ل ُع دلورة يع

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا سة  مللكاخلا من ن للج لتم  ].ملع

نرصي حق املؤلف  عمت اعامتد 
ناير  يذ يف  يوالرباءات وبدأ ا لتنف

2010. 
 
تجارية س نرص العالمة ا لناقش  ع يُ

نرص  ية من  عوجوانب إضا ف
سة  مالرباءات خالل ادلورة اخلا

ية  ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج ملع
 . الفكرية



WO/GA/39/7 

Annex I, Appendix II 

4  

ية تو صا رشوع ل رشوع ملامس ا تضب  للموصف  رشوع مق  ملوضع ا
 

 23 و7
 32و

سة؛ ا نا ياسة ا فية الفكرية و مل سـ رمز مللك
رشوع  DA_7_23_32_01 ملا

يع إىل سعيا تالمس ألوجه أفضل فهم حتقيق عىل لتشجا ية بني لا ياسة الفكرية مللكا سة سـو نا فا بدلان يف سـامي وال مل ية لا نا ما  ل

بدلان تقةل لوا تصاد احلر، نظام إىل ملنا بو تضطلع قالا ثة املامرسات معتسـتج ناألشطة من مجموعة إجراءب يالو تطورات ياحلد  لوا

تاحة نالقانوية واحللول احملامك وأحاكم نالقانوية ن األشطة عىل إجراء حبوث ودراسات  هذهتونطوي. خمتارة وأقالمي بدلان يف ملا
ية  تقصا ئا ية مبا فهيا إجراء دراسة(سـ تقصا ئا يل سـ يص نالاتفاع حول حتلو بارية خابلرتا ية للمامرسات مقعا جاإل نا فا سةل مل فنا  ،)لم

ية دون ندوات عالوة عىل عقد ية وحلقات قلميإ ها جبنيف سـدرا بو  .اجملال هذا يف اخلربات لتبادل حمافل صفبو يوتضم برامج الو
يص ختدريب يف جمال الرت نظم لل سة و نا ية  نا سة واملامرسات ا نا شجعة عىل ا يص ا يسام عن جوانب الرت ف سخ ف للم مل ف مل مل اجامتع  ق

شأن األمناط ا سـعاملي  يص حلق املؤلفملب  .واحملارض الصادرة عن عدد من الاجامتعات نرش ادلراساتُتسـو. ختجدة يف الرت
تعمل  بوسـو ها مراجعة ىلع يالو ياز حقوق بشأن ليلد تكامهل متالا يحا سـوا تجارية املامرسات تكل بني املمكن للتفاعل ضتو  لا

تاكر ماكحفة وقانون  .  حالا

رشوع اعامتدمت يذمل ا  هتنف، وبدأ 
ن   2010اير ييف 

 24 و19
 27و

ية يا الفكرية مللكا نولو جو  املعلومات تك

نفاذ إىل والاتصاالت،  ية وا هوة الر لوا مق ل
رشوعاملعرفة؛   ملرمز ا

DA_19_24_27_01 

نرص يريم رشوع يف األول لعا يدة املعلومات من مبصدر األعضاء ادلول تزويد إىل املؤلف حق جمال يف ملا توازنة ملفا  حول ملوا

متدة اجلديدة الامنذج تتيحها اليت الفرص ية واملواد املعلومات توزيع يف ملعا تعلمي جماالت عىل الرتكزي مع عاإلبدا بحث لا  وتطوير لوا

يات ية املعلومات وخدمات جمالرب ية اجلرائد مثل(ناإللكرتو ية العام القطاع وخدمات ناإللكرتو  ).ماإلعال
 

ثاين اجلزءّويركز  رشوع يف لا نةعىل  ملا ية تبياان مقر ية مللكا نا عا نة عىل األعضاء ادلول مساعدة إىل  ويريملص ها مقر ية ئقواث  قالور

تعلقة ية حبقوق ملا هوة تضييق حنو أوىل كخطوة الفكرية مللكا ية لا ساب مقالر هارات كتوا ية بياانت قاعدة نإلشاء الالزمة ملا  طنو

تخدم فهيا جيد الفكرية للملكية ية ملتعلقةا املعلومات إىل ميّرسا نفاذا ملسـا  .الفكرية مللكاب

رشوعمت اعامتد يذه مل ا تنف، وبدأ 
ناير   2010ييف 

 30 و19
 31و

باط  املعلومات إىل للنفاذ أدوات سـتنا

تعلقة رشوعابلرباءات؛  ملا  ملرمز ا
DA_19_30_31_01 

رشوع هذا يريم بدلان تزويد إىل  املقرتحملا ية، لا نا ما بدلان فهيا مبا ل  تسهيل عىل توساعد طلهبا عىل ءبنا خبدمات منوا، األقل لا

تعلقة ابملعلومات نالاتفاع شطهتا تيسري بغية ّحمددة بتقنيات يتعلق فامي ابلرباءات ملا ية نأ تاكر يف حمللا بحث بالا تطوير لوا  لوا

تعاون ية منظامت مع لاب تعل املعلومات مصادر وفرة من انطالقا الرباءات واقع عن تقارير صياغة، وأخرى لدوية محكو  قةملا

يا حتليل إجراء بغية ابلرباءات جنولو ية حقوق من هبا يتصل وما بعيهنا لتك ية جماالت يف الفكرية مللكا جنولو توفري خمتارة؛ و تك

رشوعمت اعامتد يذمل ا  هتنف، وبدأ 
ناير   2010ييف 
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يل تعلقة ابملعلومات نالاتفاع عىل للتدريب اإلنرتنت عىل أو مدمج فيديو قرص عىل إلكرتوين لد ها، ابلرباءات ملا تغال لوا  سـ
نظميوكذا ية، ودورات معل حلقات  فهيا مبا مؤمترات، ت  تفعني لفائدة يبتدر يا دمع مراكز موظفي سـامي وال ملنا نولو جا  لتك

تاكر  .بوالا
 38 و33
 41و

بو لإلدارة  يرشوع الهنوض بإطار الو م
ية الرصد  ية دمع  تاجئ  معلالقامئة عىل ا بغ لن

ية؛ يمي لألشطة اإلمنا ئوا ن رشوع لتق  ملرمز ا
DA_33_38_41_01 

يق ما ييل رشوع إىل  حتقيريم هذا ا  :مل
تاجئ عىل وقامئ متّسق إطار تصممي) 1( شاؤه وتطويره لنا يمي الرصد ألغراض نوإ شطة عىل وتركزيه لتقوا بو نأ تصةل يالو  ملا

ية  .لتمناب
سعي من أجل ) 2( بو قدرة تعزيزلوا ية تقيمي معليات إجراء عىل يالو بو نشطةأ لوقع عموضو ية عىل يالو  ؛لتمنا
تعراض) 3( بو معل سـوا ية للمساعدة يالو تعاون جمال يف لتقنا ية ألغراض لا شاء بعض أسس العمل لتمنا ساعدة عىل إ ية ا ن  مل بغ

بل  .ملسـتقيف ا

يذه  رشوع، وبدأ  تنفمت اعامتد ا مل
ناير   2010ييف 

  

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثاين لامللحق ا
 

 

يق يات ا سـآ  لتنل

تقد تقاريرلوإجراءات الرصد وا  لير وإعداد ا

 

ية العامة ما ييل مجلعتقرر ا ّ: 

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يق  ية ا شأن آ ية  تا بادئ ا مللكاعامتد ا من ن للج سـ ل ب ل ل لتمل ملع نة(لتن  ):للجا

بغي أن  • بو، و تجزأ من معل الو ية جزءا ال  بارات ا ية هو ضامن أن تكون ا هدف من جدول أعامل ا نا يل ي ي من ت تمن لت عل
يات ا سـتعمل آ هدفلتنل  .ليق عىل الهنوض هبذا ا

ية  • سؤو ناء عىل واليهتا،  نة،  لوتوىل ا م ب للج متدة وت يات ا تو يع ا يذ  ملعرصد  ص ل مج ته ورفع تقديرتنف نا يذها و قشـ  م تنف
نه  .عتقارير 

يات • ها حتت إرشاف ا ساواة وتعمل  بو عىل قدم ا يع جلان الو مجلعوتكون  مل ي  .لكمج
بات اخلا • ية يف الرت يا إىل تفادي الازدوا يو تج توافقة مع سع يق  يات ا بغي أن تكون آ بو،  مصة بإدارة الو سـن ل لتني ي

تخداهما لكام أمكن ذكل يالك واإلجراءات القامئة وا سـا  .له
ية  • شفا ية والكفاءة وا سام ابملرونة والفعا ية  بو ا ئات الو نة مع سائر  يق ا بغي أن يكون  فو لن ل ت ن ي ي للج ّسـ م ملع ه تن ي

ية يل معل ا. قعوالوا سامه يف  بغي أن  للجو ه تسي يةين بو ا ئات الو ننة و ي ملعي  .ه

بو • ية الو تاحة من مزيا يق يف حدود املوارد ا نحرص ا بغي أن  يو ن مل سـ لتني  .ين

ند  ناول ا نة  ند دامئ يف جدول أعامل ا بووضع  للج لب نة#)ب(يت ند جدول األعامل. للج من والية ا بغي  لبو  ين

نة؛ • ند موضوعي يف جدول أعامل ا للجأن يكون أول  ب ّ 

تكامل مداوالته يف اجلدول الزمين لالجامتعَّوأن خيصص هل الوقت ال •  .سـاكيف ال

يع ادلول  نايئ ويف حال حتديد حاجة واحضة إىل ذكل، رشط موافقة  نة، عىل أساس ا مجومتديد مدة انعقاد دورات ا سـتثللج
ها ا. األعضاء نة يف مدة انعقاد اجامت نظر ا بل، ميكن أن  شة العمل ا نا ناء  عوابإلضافة إىل ذكل، وأ ملق للجم ت ق  . ملقبلث

ية من جدول  يات ا تو يذ ا هاهما يف  نوية وصفا إل تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  نوتو ص ل سـ ل ن ي ملعي ل ملع نفه س تج
ية ها. لتمنأعامل ا ند املوضوعي األول من جدول أعام شـهتا يف إطار ا نا نة  تقارير إىل ا ية العامة ا يل ا لو ب ق مل للج ل مجلع ية . لحت للجمعو

متس تقريرتلالعامة أن  ية تزويدها بأية معلومات أو إيضاحات قد تكون مطلوبة حول ا بو ا ئات الو ل من رؤساء  ن ي ملعي  .ه

ية  ته يف ا نا ية  يذ جدول أعامل ا تعراضا حول  ية العامة ا تضمني تقريرها إىل ا نة  يه تعلاميت إىل ا مجلعوتو شـ مل من سـ مجلع ل قللج لت نف تج
نة وحت ند ادلامئ من تقرير ا للجالعامة يف إطار ا نوان لب ند فرعي  بعت  ية"ب يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منا ص لتسـ  ".تنف

ها تعمم  بل اليت من خال تحديد ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  ّوتو ل سـج ل ن ي لي ملع يةه يات جدول أعامل ا منتو ها لتص معل عىل 
يات وفقا ذلكل تو يذ ا صوحهثا عىل  ل تنف ّ. 

تقدير وإع يق وا يل ا لوحث املدير العام عىل  سـ تنه لت س نفذها األمانة فامي ّ يع األشطة والربامج اليت  تعلق  تقارير فامي  تداد ا ن جبم ي ل
تقدم  ية دورية حول ا ية أو  تا يغات  تجدات من خالل  ية، واإلطالع عن آخر ا لتعلق جبدول أعامل ا ه ب ك بل سـ من شفي ت مل لت

يذ  يةتنفاحملرز يف  يات جدول أعامل ا منتو ئات التص ية العامة وسائر  نة وا ي إىل ا مجلع يةهللج بو ا نلو بغي أن تركز تكل . ملعي ّو ين

                                                           

#

متدة   يات ا تو يع ا يذ  ملعرصد  ص ل مج ته ورفع تقاريروتقديرتنف نا يذها و قشـ  م بو ذلكل الغرضتنف ية يف الو ئات ا يق مع ا نه وا ي  ن ي سـ ملعع ه لن  .لت
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يات جدول أعامل  يذ تو تعلق  ية فامي  بو ا ئات الو نجزه سائر  تجدات بصورة خاصة عىل العمل اذلي  صا ي ن ي ي ت بتنفسـ ملع ه مل
ية  .لتمنا

ية يف هناية الفرتة  يات جدول أعامل ا يذ تو تقال  تعراضا  نة أن جتري ا منوالالامتس من ا ص سـ سـ لتللج لتنف . 2013-2012م
تعراض آخروعقب بت يف إماكية إجراء ا نة أن  تعراض،  نظر يف ذكل الا سـ ا ن للج سـ ّل نة هممة املوافقة عىل . ت توىل ا للجو ست

ية ية الفكرية وا تخصصني يف ا تقلني  يار خرباء  تعراض وا منمواصفات الا سـ ت لتسـ مللك م م  .خ

ي يذ  يب  ية وأسا يفة الرقابة ادلا ثل و بو،  يات القامئة يف الو سـوتعزيز اآل ل خل ظ ي نفل يمي وتقارير أداء تم شأن ا بو  لتقاسة الو ب ي
ميه ية و يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  ية ا ية يف دمع  هام بفعا ية اإل تقيالربانمج،  من ص سـ معل ل لتبغ نف  .تس

تحدة  ية، وفقا لالتفاق املربم بني األمم ا يذ جدول أعامل ا تحدة تقريرا حول  نوي إىل األمم ا بو ا ملوتضمني تقرير الو من مل سـ لتي تنف ل
ب  .ويوالو

ثايناملرفق هناية[  ]ثوالويقة ل ا

 

 

 

 


