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  عمل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية يف برنامج خطوات إضافية

  األمانةمن إعداد

ية  .1 نة ا ننظرت ا ية الفكرية خالل دورهتا العارشة يف العوامل املعللج ية وا مللك� مواطن املرونة يف معل ملتعلقة بريAمج لتمن
ية الفكرية يل هذه الويقة إىل . اجلاري مللكنظام ا ثو يذاملوافقة عىل حت تقدم يف  ياAت  شاء قاعدة  تنفإ لل ب ها من الربAمج وغري  هذان

شطة األخرى تاج ناأل يحاىل مزيد من إحت اليت  ضتو  .ل

شاط املقرتح يف الفقرة  .2 تاسعة عىل ا نة خالل اcورة ا نووافقت ا ل شاء قاعدة :"CDIP/9/11ثمن الويقة ) و(2لللج ن إ
ياAت  بهية بقاعدة  بياAت  يح IP Advantageشب ية الفكرية، مبا  ت عىل صفحة اإلنرتنت ا|صصة ملواطن املرونة يف نظام ا يمللك

يذ مواطن املرونةلألعضاء تقدمي معلومات توثق جتا ية يف جمال  تنفرهبم ا ياق، ". لعمل ًا املعلومات  طوعلألمانة تقدملسـويف هذا ا
ها ياAت ولالواجب إدخا شاركهتا�ول األعضاء أن متارس سلطة تقديريةللب بقاعدة ا ناسب وقدر  م   .تت

يد  .3 شورةتفو يةملا هاللمعلومات الواجب إ بأن األمانة يف حاجة إىل مناذج  الواردةلتقن ا ياAتلدخا كخطوة  لب يف قاعدة ا
ياAت أوىل ها تصممي قاعدة  سـىن  ب حىت  لت يث تكون ي يةحفعا¥ من  يفة ا نالو ية لتقظ تخدام وناسب نو ه© ¨ ع واللكفة و ت سـ س

تدعو األمانة اcول األعضاء. نوسق املعلومات املقدمة ناسبسـو متة يف الوقت ا مل ا نة إىل تقدمي مناذجو مله  للجحال موافقة ا
توى أما.علوماتامل نظر يف الفقرة الرابعة ف املعلومات،  هذهحم   .أدAهلري ا

ناء .4 شات ثواقرتحت العديد من الوفود أ قنا نةم ياAت املللج ا سابقة لقاعدة ا ب ا تلف أنواع املعلوماتلل  يف خمقرتحة إدماج 
ياAت ية. لبقاعدة ا تا سائل ا تاج األمانة إىل إرشادات يف ا لو ل مل  :حت

ياAتما إذا اك "1" ية يف قاعدة ا تو´ت اآل بن من املمكن إدماج ا ت  : أم اللحمل

يل إىل  -   املقدمة من اcول األعضاء؛قضا´ احملامكحتوصالت 
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ية تقدºا اcول األعضاء؛و -  ميمقاالت أاكد

ية و - تجارب الو ندراسات إفرادية  بقةطلل ا اcول األعضاء هتا وقدمهتأعدملواطن املرونة  ملطا
ية  ؛ملعنا

تقددراسات إو - يق مواطن املرونة يف اcول ا ملفرادية   اcول األعضاء من تقدميمة لتطب
ية؛  ملعنا

توبة أو و - ناء عىل طلب ملكاملواد ا ًاملعدة  بوب يةيالو ساعدة ا شطة ا ناء أ ن أ مل ن  اcورية لتقث
 ؛للمنظمة

ناء /الوÁئق والعروض الصادرة عن اج¿عاتو - بو أ ها الو ية اليت  ثاحللقات اcرا ي تنظمسـ
شطة يةنأ ساعدة ا ن ا  .لتقمل

سق اÆبإÄحة  سـتكتفي األمانة هل "2" ياAت � ها يف قاعدة ا c ناملعلومات املقدمة لب ل  ا أهنأم ي قدمت بهجم
ياAت ) أ: (تضطلع بدور يفسـ يد ا لبتو تدرجح ياAت؛سـاليت  بو ترمجة املعلوماو) ب (لب يف قاعدة ا يت إىل لغات الو

ية؛  بحث عن معلوماو) ج(مسالر ياAت لا نظامت اك(لبت إلدراÎا يف قاعدة ا تقدم هبا ا يقات اليت  ثال وا ملcراسات  ت لتعل ً م
ية والفاولاcوية  نظمة الصحة العا ملاألخرى   ؟)مك

ًتطور األمانة منوذجا .5 ياAت حال وصول مناذج املعلومات سـ هالب لقاعدة ا تقدم هذا  يف هذه القاعدةلاملزمع إدخا سـ، و
منوذج ناء لا نةمل اcورات اثأ للجية   .سـتقبل

يه يف الفقرة   .6 نصوص  تاسعة ¨قرتاح ا ناء اcورة ا نة أ شت ا Aعلو مل ل ث للج نظمي CDIP/9/11ثلويقة من ا) و(2ق لت 
ناول مواطن املرونة ية  ية واإل ية الو تتاملزيد من احللقات اcرا مي ن قلسـ بت بعض الوفود املزيد من املعلومات عن احللقات . ط طلو

ية اليت نظمت يف ا بلسـاcرا ها يف ا تقملايض أو ا|طط  رشت املعلومات عن احللقات . ملسـل نوناء عىل هذا الطلب،  ً ب
ية و¨ج¿عات اليت نظمهتا  نظمةسـاcرا تعلق مبواطن املرونةيف موضوع  ملا بو ا ملمواطن املرونة عىل موقع الو : ي

flexibilities/agenda/en/development-ip/int.wipo.www://http/ .مزيد من احللقات عن   اآلننقاشلا يدورو
شا يل إىل املوقع ا تفا تضاف ا ية و¨ج¿عات و ملاcرا ص ل سـ يه سابقا حال توفرهاسـ ًر إ بو تتناولًفضال عن ذè، و. ل ي اج¿عات الو

ية  ية عنسـوحلقاهتا اcرا تظم الفكرية مللك موضوع ا شأن مواطن املرونة، وميكن احلصول عىل منعىل حنو  نقاشات  ببعض ا ل
ها  ية عىلصيلتفا  وقاعدة en/meetings/int.wipo.www://http/ سـعىل صفحة املؤمترات و¨ج¿عات واحللقات اcرا

ية ساعدة ا نياAت ا مل  ./en/tad/int.wipo.www://http  عىللتقب

تاًوأخريا، .7 ناء اcورة ا نة أ شت ا A ل ث للج نظمة ملعاجلة ) ح(2سعة ¨قرتاح الوارد يف الفقرة ق يع نطاق معل ا ملتو سـ ل
يدا عن الربتمواطن املرونة يف جماال ية الفكرية الواردة يف اتفاق الرتبس،  ً ا بع ي ناك توافق عام يف اآلراء و. اءاتمللك هبدو أن  ي

تجارية شأن مواطن املرونة يف جمال العالمات ا تعني إجناز املزيد  لبأنه  ب تقدم . ي يه، فإن اcول األعضاء مدعوة إىل ا لو عل
بغي دلتحديد�قرتاحات   .راسـهتا يف هذا جمالت مواطن املرونة اليت 

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .8 ًإن ا للج
 .ثات الواردة هبذه الويقة�ملعلوم

 ]ثهناية الويقة[


