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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2015 يوليو 17اإ

 
 

 قائمة القرارات

عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل. 1البند 

 جدول الأعاملاعامتد  من جدول الأعامل. 2البند 

 WO/PBC/23/1 الوثيقة

متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل.  اع

 2014تقرير أأداء الربانمج لس نة  من جدول الأعامل. 3البند 

 WO/PBC/23/2 الوثيقة

ذ اس تعرضت تقرير أأداء الربانمج  ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ( وأأقّرت بطبيعة التقرير WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014اإ
مانة، أأوصت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو   مبا ييل:كتقيمي ذايت للأ

 ؛حنو حتقيق الأهداف املرتقبة 2014لتقد  ارحمر  يف الربانمج يف عا  أأن تقّر اب "1"

مانةتأأن حتيط علام ابلتقرير املرحيل الثاين عن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية؛ و  "2" أأن تعري العناية الال مة  طلب من الأ
ىل اللجنة عن طريق تقرير أأداء الربانمج.  للمرشوعات اليت دلهيا تأأخر كبري وأأن ترجع بتقرير اإ
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 : النتاجئ الأولية2014الوضع املايل يف هناية  من جدول الأعامل. 4البند 

 WO/PBC/23/INF.1 الوثيقة

 2016/17للثنائية  اقرتاح الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل. 5البند 

 WO/PBC/23/3 الوثيقة

مكلت قراءة أأوىل وشامةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ذ أأ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ  برانجما   ، برانجما  2016/17اإ
 حتت لك هدف اسرتاتيجي:

طار النتاجئ يف الربامج وافقت عىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء بشأأن وصف الربامج،  "1" مبا يف ذكل اإ
 ؛30و 28و 25و 18و 17و 16و 14و 13و 11و 10و 9و 1

مانة أأن تصدر صيغة معّدةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  "2" متست من الأ ىل  2016/17ال ابلستناد اإ
ثة ل1" غراض ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية، وصيغة حمدَّ  وثيقة "الأس ئةل والأجوبة"؛" لأ

 أأحاطت علام، من بني مجةل أأمور، ابلنقاط التالية ملزيد من النظر يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية: "3"

 (TAG): اتغ 3الربانمج  (أأ 

ىل تقس مي الربانمج 6والربانمج  (ب ىل برانجمني منفصلني  6: اقرتاح يريم اإ وبيان )نظاما مدريد ولش بونة( اإ
هذا التقس مي يف مجيع الفصول واجلداول واملرفقات من املرشوع املعّدل للربانمج واملزيانية 

 ؛2016/17 للثنائية

ماكنية الإحاةل يف الفقرة 20والربانمج  (ج )يف العرض املايل  33: املاكتب اخلارجية اجلديدة مبا يف ذكل اإ
 تحدة يف نيويورك.وعرض النتاجئ( ومكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم امل 

ىل ادلورة الرابعة  6وأأحاطت علام بأأن القضااي التالية طرحهتا بعض الوفود فامي يتعلق ابلربانمج  "4" وأأحيلت اإ
 والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية:

 أأي برانجمني منفصلني بنتاجئ مرتقبة منفصةل؛ -فصل حساابت نظايم لش بونة ومدريد  (أأ 

نظا  لش بونة واإسهامه يف خدمات الويبو وتاكليفها التشغيلية بدقة مكرصوفات، وضامن بيان اس تخدا   (ب
يرادات حسب ما هو مناسب؛  سواء مبارشة أأو غري مبارشة، أأو كإ

وموا نة مزيانية لش بونة كام هو منصوص عليه يف اتفاق لش بونة، مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق  ج(
يرادات احتادات أأخرى، أأو اشرتاكت ادلول لش بونة، عند دخولها حزي النفاذ، دون اس تخ دا  اإ

متدة من احتاد لش بونة؛ يرادات غري مس   الأعضاء العامة أأو اإ

مانة دراسة عن الاس تدامة املالية لنظا  لش بونة؛ د(  والامتس أأن تعّد الأ

 مرشوطة مبشاركة كمةل؛ 2016/17والامتس أأن تكون اخملصصات ملؤمتر دبلومايس يف الثنائية  ه(
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ماكنية  (و مانة املرفق الثالث، مبا يف ذكل ختصيص الإيرادات املتنوعة، ومدى اإ والامتس أأن تس تعرض الأ
ىل  يرادات الإجيار املس ندة مبارشة اإ ىل اإ كرب، كام هو احلال ابلنس بة اإ س ناد الإيرادات املتنوعة بدقة أأ اإ

صول من تكل الإيرادات وكيفية   ارحمافظة علهيا.احتاد مدريد، اعامتدا عىل كيفية اكتساب الأ

مانة ما ييل: "5" متست من الأ  ال

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، لحتواء الزتامات  أأ( تقدمي اقرتاحات ملموسة اإ
. وميكن لتكل الاقرتاحات أأن تراعي، دون الاقتصار عىل، النتاجئ التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة

اللجنة الإدارية الرفيعة مل املعين ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اذلي أأنشأأته املقدمة من الفريق العا
 ؛لا الراساء التنفيذينيالتابعة جمل املس توى

ومواصةل هجودها من أأجل حتديد وتنفيذ مزيد من الوفورات والفعالية من حيث التلكفة وأأن ترفع  (ب
ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج تقريرا عن التقد  ارحمر ، مبا يف ذكل التقيمي المك ي، اإ

 واملزيانية من خالل تقرير أأداء الربانمج؛

وتزويد ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بأ خر املس تجدات حول التقد  ارحمر  فامي  (ج
( كام WO/23/REFلإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) لتحّوطاسرتاتيجية يتعلق بتنفيذ ا

 وافق علهيا الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الواردة يف "اس تعراض  من جدول الأعامل. 6البند 
 الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو("

 WO/PBC/23/4 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية:  اإ

دة بشأأن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة "اس تعراض الإدارة والتس يري يف  "1" مانة اجملدَّ أأحاطت علام بتعليقات الأ
، WO/PBC/23/4( كام وردت يف الوثيقة JIU/REP/2014/2املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(" )

ىل املدير العا ، قد نُّفذت تنفيذا كمال؛10و 9و 8و 5و 4و 3و 2ولحظت أأن التوصيات   ،املوهجة اإ

مترار يف التقرير عن  "2" مانة الاس  متست من الأ طار تقاريرها ادلورية املقبةل ال وال توصيات متبقية يف املس تقبل يف اإ
ىل ادلول الأعضاء بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.  اإ

صالح وحتسني أأداء الربانمج والتقارير املالية من جدول الأعامل. 7البند   اقرتاح بشأأن اإ

 .WO/PBC/23/5 Rev الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن اس تعرضت الردود اجملمّعة لدلول الأعضاء عىل الاس تبيان بشأأن شلك ومضمون تقرير  اإ
مانة: متا من الأ داء يف الثنائية، تل  شامل وموحد للأ

 عمل ابلتقارير احلالية،أأن تواصل ال "1"

عداد وحتسني أأداء الربانمج والتقارير املالية يف دورات  "2" وأأن تراعي الإسهامات النوعية لدلول الأعضاء يف اإ
عداد التقارير املقبةل.  اإ
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 س ياسة الاستامثر من جدول الأعامل. 8البند 

 (2015ديسمرب  1س ياسة الاستامثر املراجَعة )تدخل حزي النفاذ يف  "1"

 WO/PBC/23/6 الوثيقة

ن  .1 ذ تقرّ جلنة الربانمج واملزيانيةاإ ىل وجود س ياسة استامثر انفذة حبلول  ، اإ مترب  1ابحلاجة اإ ، تويص مجعيات 2015سب
، ، املرفق الثاينWO/PBC/23/6ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل س ياسة الاستامثر املراجعَة الواردة يف الوثيقة 

 :التايل ابلتعديل

 لتصبح كل يت: 2تغيريات مقرتحة عىل الفقرة  "1"

دارة املنظمة لستامثراهتا فهيي مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا: "وأأما  " صون رأأس 1الأهداف الرئيس ية من اإ
 ".2" و"1"يف حدود البندين " ومعدل العائد 3" والس يوةل؛ "2املال؛ "

 لتصبح كل يت: 3تغيريات مقرتحة عىل الفقرة  "2"

 أأربععىل  الاستامثريةحبيث يكون الهدف أأن تُقسم الأموال توَّ ع استامثرات املنظمة عىل مؤسسات عدة، 
ن أأمكن يف املائة من الأموال الاستامثرية اليت متسكها أأية  30، يف حّد ل يتجاو  مؤسسات كحد أأدىن، اإ

يداع مجيع استامثرات املنظمة دلى مؤسسة واحدة ت مؤسسة بعيهنا متتع مبخاطر س يادية ومعدلت ثقة . وميكن اإ
 .(AAA/Aaa1مرتفعة )

متا من املدير العا   .2 التنس يق مع سائر وكلت الأمم املتحدة أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأأن تل
مميف جنيف بشأأن رساةل مشرتكة ل  ىل السلطات اخملتصة للبدل املضيف واإىل امجلعية العامة للأ جملا  املتحدة، من خالل نقل اإ

، انشغالت ادلول الأعضاء اإ اء الوقع عىل مالية الويبو من جراء الراساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدة املعين ابلتنس يق
س ياسة أأسعار الفائدة السلبية احلالية للبنك الوطين السويرسي والتحدايت اليت تطرهحا أأما  الوكلت ذات مقر جبنيف يف 

 معامالهتا املالية اليومية، علام بأأن أأنشطهتا ابلفرنك السويرسي يه مرتبطة مبقارها ومعامالهتا اليومية يف سويرسا.

ضافية لس ياسة الاستامثر "2"  اقرتاح بشأأن مراجعات اإ

 WO/PBC/23/7 الوثيقة

حداهام ىل س ياس تني لالستامثر )تغطي اإ ذ تقّر ابحلاجة اإ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ساس ية اإ  س يوةل التشغيل والس يوةل الأ
عداد الك الس ياس تني لتوافق علهيام  يف دورهتا القادمة وبأأن تشمل  خرى الس يوةل الاسرتاتيجية(، تويص ابإ وتغطي الأ

 الس ياس تان املذكوراتن ما ييل:

جل بأأهنا استامثرات حيّل موعد اس تحقاقها يف غضون عا  واحد "1"  ؛تعريف الاستامثرات القصرية الأ

فامي خيص البنوك  A-2/P-2تكون التصنيفات الئامتنية ادلنيا بشأأن الاستامثرات القصرية الأجل كام ييل:  "2"
 فامي خيص س ندات الرشكت؛A3-P3 والس ندات احلكومية، و

جل كام ييل:  "3"  تكون التصنيفات الئامتنية ادلنيا املراجعة بشأأن الاستامثرات املتوسطة الأجل والطويةل الأ
A-/A3 وفامي خيص البنوك والس ندات احلكومية ،BBB-/Baa3 ؛فامي خيص س ندات الرشكت 
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اليت )من بني العرشة املنصوص علهيا يف س ياسة الاستامثر احلالية( خفض العدد الأدىن للمؤسسات املالية  "4"
ىل أأربع مؤسسات لأموال الاستامثرية اليت يف املائة من ا 30يف حّد ل يتجاو   ،ميكن حيا ة س يوةل تشغيل دلهيا اإ

 ؛متسكها أأية مؤسسة بعيهنا

ساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية؛ "5"  اس تخدا  مديري صناديق خارجيني لإدارة الس يوةل الأ

تسديد الك القسطني املقّررين من القرض املتعلق ابملبىن اجلديد والذلين س يحّل موعدا اس تحقاقهام يف نومفرب  "6"
 ؛2016ويناير  2015

صول املقبوةل كام ييل: "7"  قامئة مراجعة بفئات الأ

ساس ية: أألف.  مضن س ياسة الاستامثر امُلطبقة عىل س يوةل التشغيل والس يوةل الأ

 الس يوةل أأو ما يعادلها: أأول.

 حساب الإيداعأأو احلساب حتت الطلب أأو حساب التوفري  )أأ(

جل )ب(  شهادات الإيداع/ودائع لأ

 الودائع املهيلكة )ج(

 الودائع املتقاطعة العمالت )د(

 استامثرات السوق املالية: نيا.اث

 الورقة التجارية )أأ(

عادة الرشاء املعاكا )ب( عادة الرشاء/اتفاق اإ  اتفاق اإ

 القبول املرصيف )ج(

جل أأو  لثا.اث جل أأو املتوسطة الأ خرى )القصرية الأ الس ندات أأو الس ندات الإذنية أأو الالزتامات الأ
جل( وغ  :ها من املنتجات الثابتة العائدري الطويةل الأ

 الس ندات احلكومية )أأ(

ميية عىل  س ندات املقاطعات أأو الس ندات ارحملية أأو –الس ندات ش به الس يادية  )ب( الإقل
 سبيل املثال

 الس ندات املتجاو ة للسلطة الوطنية )ج(

 س ندات الرشكت )د(

 الطرح اخلاص )ه(

 صناديق الاستامثر العقاري رابعا.

 س ياسة الاستامثر امُلطبقة عىل الس يوةل الاسرتاتيجية:مضن  ابء.

ساس ية؛ )أأ( صول املنصوص عىل اس تخداهما مع س يوةل التشغيل والس يوةل الأ  لك فئات الأ

 املمتلاكت العقارية املبارشة )ب(

سهم؛ )ج( سهم وصناديق الأ  الأ

 صناديق التحّوط. )د(
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 الويبو املتعلقة ابلأموال الاحتياطية )صايف الأصول(اقرتاح بشأأن س ياسة  الأعامل. من جدول  9البند 

 WO/PBC/23/8 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد اس تعراض اقرتاح الس ياسة الشامةل املراجعة اليت تتضمن املس توى املس هتدف،  .1 اإ
والإبالغ عنه، مع مراعاة والاعتبارات اخلاصة ابلس يوةل، واإدارة الفائض املتاح فوق املس توى املس هتدف واس تخدامه 

تعليقات واإرشادات ادلول الأعضاء وتوصيات هيئات التدقيق والرقابة يف هذا الصدد، تويص مجعيات ادلول الأعضاء يف 
الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه، املوافقة عىل الس ياسة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية الواردة يف املرفق 

 ، بشأأن اس تخدا  الأموال الاحتياطية، كام ييل:3، مع تعديل املبدأأ WO/PBC/23/8من الوثيقة  الأول

غري متكررة املتاحة حمدودة وملرشوعات اقرتاحات اس تخدا  الأموال الاحتياطية تكون :  ينبغي أأن 3املبدأأ "
، لك فامي يعنيه ويف حدود حتاداتادلول الأعضاء والاوظروف اس تثنائية، كام تقّرره مجعيات  لتحسينات رأأساملية

جل وقد حُتّدد املوارد املتاحة هل د املرشوعات الرأأساملية عادة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل الأ . وحُتدَّ
مترار مرافق املنظمة  جنا ها لضامن اس  مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلز  اإ

ضافات هممة.وأأنظمهتا يف جراء توس يعات أأو اإ  " الوفاء ابلغرض املنشود مهنا وذكل ابإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية تويص مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه،  .2 اإ
ىل ادلول الأعضاء يف بأأن يعاد رصيد عنرص صندوق رأأس املال العامل لحتاد معاهدة الرباءات البالغ ملوين  فرنك سويرسي اإ

 .2016/17احتاد معاهدة الرباءات عرب خصومات من مبالغ فواتري الاشرتاكت يف الثنائية 

 احلومكة يف الويبو الأعامل.من جدول  10البند 

 .WO/PBC/21/20و WO/PBC/19/26و WO/PBC/18/20الواثئق الأساس ية: 

مواصةل مداولهتا بشأأن "احلومكة يف الويبو" يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج قّررت جلنة الربانمج واملزيانية 
 واملزيانية عىل أأساس النص املرفق طيّه.

 )انظر املرفق الأول والثاين من هذه الوثيقة(

 زيانيةاقرتاح مقد  بشأأن تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق جلنة الربانمج وامل الأعامل.من جدول  11البند 

 WO/GA/43/21 الوثيقة

منية"، قّررت مواصةل مداولهتا حول هذه املسأأةل يف  ذ أأجرت نقاشا بنّاء حول تعريف "نفقات الت ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ اإ
 ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية عىل أأساس مرشوع النص املرفق طيّه.

 لوثيقة()انظر املرفق الثالث من هذه ا

 اختتا  ادلورة من جدول الأعامل. 12البند 

 

 [اتيل ذكل املرفقت]
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 املرفق الأول

 اقرتاح انئب الرئيا بشأأن احلومكة
 (2015يوليو  17 ،)الصيغة الثالثة

 

تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة ابعامتد التدابري التالية، دون مساس ابلنظا  ادلاخيل للويبو، بغية  ايدة الفعالية 
 والكفاءة يف حومكة الويبو واجامتعات الويبو:

ملزيانية، بغية تناول قضااي احلومكة يف بدء مشاورات مفتوحة وغري رمسية وهادفة، بتوجيه من رئيا جلنة الربانمج وا .1
. وس تعمل هذه املشاورات أأول عىل 2014من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعا   1الويبو، مبا يامتىش مع التوصية رمق 

 2016ا  وامجلعية العامة ع 2016تعريف املواضيع اليت يمت تناولها. وس تعرض نتاجئ املشاورات عىل جلنة الربامج واملزيانية عا  
 للنظر فهيا واختاذ قرار بشأأهنا.

ىل الانهتاء يف الوقت املناسب. ويف حالت اس تثنائية فقط، وحسب ما يلز  للحصول  .2 ينبغي أأن تسعى الاجامتعات اإ
.  عىل نتاجئ مرضية، ميكن متديد الاجامتعات خارج ساعات العمل العادية، ويس تحسن أأل يتجاو  ذكل الساعة السابعة مساء 

ذا كنت  .3 ل اإ تفادي التداخل بني الاجامتعات الرمسية وتفادي، قدر الإماكن، عقد اجامتعات متتالية خملتلف اللجان اإ
 بيهنا صةل واحضة.

ينبغي أأن تواصل الأمانة هجودها لنرش واثئق العمل جبميع اللغات الرمسية قبل الاجامتعات بشهرين اثنني يك يتاح  .4
 حتليلها والتشاور حولها. للوفود الوقت الال   من أأجل

ن أأمكن، قبل افتتاح دورة اللجنة.املبكر لتعيني ال  ايدة  .5  لرئيا وانئيب الرئيا بطريقة شفافة، اإ

بالغ  .6 حول املزيانية وجلنة التنس يق و الربانمج و حول تقس مي املسؤوليات بني جلنة ادلول الأعضاء الطلب من الأمانة اإ
كفاءهتا والإبالغ عن دراسات بشأأن الهيلك الإداري لوكلت الأمم املتحدة الأخرى مع مراعاة التدابري املمكنة لزايدة 

 خصوصياهتا.

عند اقرتاح اجلدول الزمين لالجامتعات الرمسية، ينبغي للمدير العا  أأن يراعي يف املقا  الأول جحم العمل املتوقع ويويل  .7
ن أأمكن.يف زايدة الللس نوات امخلا املاضية، وجتنب  الرمسية اتالاهامت  ملتوسط عدد أأاي  الاجامتع  هذا العدد اإ

ن أأمكن، من املدة الاعتيادية للجان الويبو، مع الأخذ بعني الاعتبار جد .8 ول أأعامل اللجان. وهذا لن يؤثر عىل ااحلد، اإ
 اللجان اليت حتدد امجلعية العامة مدهتا.

بالغ ادلول الأعضاء ابلنتاجئ ارحمصل علهيا عقب تنفيذ هذه التدابري يف دورة الربانمج و  تطلب جلنة .9 املزيانية من الأمانة اإ
 املزيانية هذه التدابري وتقرر اس مترارها أأو تعديلها.الربانمج و  جلنة س تقميّ بعد ذكل، املزيانية املقبةل. و الربانمج و جلنة 

 

 [الثايناملرفق ييل ذكل ]
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 اقرتاح من مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق
 يف الوبيو( احلومكة من جدول الأعامل: 10البند )

من تقرير وحدة  1الويبو مبا يامتىش مع التوصية رمق  ستنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف مواطن النقص املمكنة يف احلومكة يف
ىل امجلعية العامة. 2014التفتيش املشرتكة لعا    بغية حتديد احللول حسب احلاجة ورفع تقرير اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 التمنية"التعريف املعدل "لنفقات 
 (2015يوليو  17)حىت اترخي 

ف اليت تقدهما الويبو املوهجة حنو التمنية  ة/الأنشطة[املساعد]اس تخداهما لمتويل يف حال منية" ت ال "نفقات عىل أأهنا النفقات  تعرَّ
ىل البدلان النامية ىل البدلان املتقدمة.املقابةل نفقات تقدَّ  ال ، ول والبدلان الأقل منوا اإ ىل ذكل،  اإ ن وابلإضافة اإ الأنشطة فاإ

 : ييلفامي]يتعنّي أأن/يه تكل اليت تُعترب عىل أأهنا[ تسامه الويبو اليت متّولها الإمنائية 

  ،وتوفري حامية أأفضل ه[وخفض تاكليف اس تخدام]متكني البدلان النامية من جين فوائد من نظا  امللكية الفكرية ،
 ،العامل أأرجاءخمتلف  يف]اخلاصة هبا[ لالخرتاعات والإبداعات 

  ىل املعارف ودمع و تقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية اإ
بداع نتاج واس تخدا  واستيعاب التكنولوجيات وأأشاكل جديدة من التعبري والإ  .مشاركهتا يف ابتاكر واإ

ىل/تُعترب عىل أأهنا تسامه يف[ أأن الأنشطة  املفهو من  الوقع حتقيق ال تية، ]من مجةل أأمور أأخرى[، ]يتعنّي أأن تسعى اإ
 :أأعاله املذكور

 ،اسرتاتيجيات وطنية وس ياسات وخطط للملكية الفكرية يف البدلان الناميةتطوير  -

اليت تهنض (، حسب ما هو مناسب ،والإقلمييةالوطنية )الأطر الترشيعية والتنظميية والس ياساتية تطوير  -
 ،(املتصةل هبانظا  متوا ن للملكية الفكرية )مبا يف ذكل البحوث ب 

قلمييواحلوارات العاملية  اتالقرار اختاذ دمع مشاركة البدلان النامية يف معلية  -  ،بشأأن امللكية الفكرية ةوالإ

قامة - دارية حتتية بنية  اإ  ،للملكية الفكريةومتطّورة حديثة وطنية اإ

 ،ملس تخديم نظا  امللكية الفكرية يف البدلان الناميةأأنظمة دامعة  -

 ،يف البدلان الناميةوتكوين الكفاءات البرشية تدريب  -

ىل املعرفة والتقنيات يف البدلان النامية )مبا يف ذكل  - الهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ اإ
 .البحوث املتصةل هبا(

من أأن من املفهو  أأيضا ] ن متويل ل تُس تخد  ل  ية""نفقات الت أأنشطة املنظمة أأو وظائفها املتعلقة ابلإدارة والتس يري واملالية. / اإ
أأنشطة املنظمة أأو وظائفها املتعلقة ابلإدارة والتس يري واملالية اخلاصة ابملساعدة املوهّجة حنو التمنية ينبغي أأن تُفهم عىل أأهنا 

منية"  .["نفقات الت

 والوثيقة[]هناية املرفق الثالث 

 


