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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  العاشرةالدورة 
 2012 نومفرب 16إىل  12من جنيف، 

 
 

  تقارير مرحلية

  األمانةمن إعداد

 :اآليت بعدث مرفقات هذه الويقة تتضمن .1

رشوعات  )أ( ية عن  متقارير مر يةجدول"حل ية" لتمن أعامل ا تا لا  :ل

تخصصة وتوفري ادلمع مرشوع  "1" ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب ية -لل ثا ن املرحةل ا  ؛)املرفق األول(ل

ية و "2" ية الفكرية الو يات ا شاء أاكد نرشوع رائد إل مي طن مللك يل"م ية -" لتشغبدء ا ثا ن املرحةل ا املرفق (ل
ثاين  ؛)لا

سات احل مرشوعو "3" ية الفكرية عىلستعزيز قدرة املؤ يني اب ية وأحصاب املصلحة ا مللككو يد  ملعنم لصعا
سني أداء ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و ناعات اإلبدا حتالوطين إلدارة ا ع نظامت اإلدارة  لص مبكة  شـ

ية حلق املؤلف  ثالث(عامجلا  ؛)لاملرفق ا

تاجئ و "4" بو لإلدارة القامئة عىل ا شأن تعزيز إطار الو نرشوع  ي لب يمي بغ) RBM(م ية الرصد وا لتقية دمع  معل
ية  شطة اإلمنا ئلأل  ؛)املرفق الرابع(ن

تطوير و "5" تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا شأن ا لرشوع  ن ملب مللك تجاريةم شطة ا لاأل بدلان ن ية وا نا بدلان ا ل يف ا ل مل
 ؛)املرفق اخلامس) (LDCs(األقل منوا 
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تخدام املعلومات او "6" ناء القدرات يف جمال ا شأن  لترشوع  سـ ب ب ية م نولو ية املالمئة جملاالت  جية وا تك لعلم قن
ية حمددة  تحدايت إمنا ئحمددة كحل  سادس(ل  ؛)لاملرفق ا

ية و "7" تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا شأن ا عرشوع  من قب لتمللك سابع(م  ؛)لاملرفق ا

ياو "8" نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا جرشوع  تك لمللك ب شرتكة : م تحدايت ا ملا ناء احللول -ل ثامنامل(ب   ؛)لرفق ا

ية الفكرية و "9" توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا شأن ا مللكرشوع  ملف ن ل ملب تاسع(م  ؛)لاملرفق ا

شأن الرباءات واملكل العام و "10" برشوع   ؛)املرفق العارش(م

تعاون فامي بني و "11" شأن تعزيز ا لرشوع  ب نوب م يةجلبدلان ا ية الفكرية وا لتمنيف جماالت ا بدلان   عربمللك لا
بدلان األقل منوا  ية وا نا ًا ل رش(مل  ؛)عاملرفق احلادي 

ية الفكرية وجهرو "12" شأن ا مللكرشوع  ب رش(ة األدمغة م ثاين  عاملرفق ا  ؛)ل

تصاد غري الرمسي و "13" ية الفكرية والا شأن ا قرشوع  مللك ب رش(م ثالث  عاملرفق ا  ).ل

يذ الفوري 2012ن إىل يويو 2011لتقرير مرحيل عن الفرتة من يويو )ب( يات  شأن تو للتنف،  ص سع (ب يات ا تو تا ص لل
يات، ). عرش تو ية من ا يذ لك تو متدة  يات ا تقرير عىل الاسرتا سابقة، يركز ا تقارير ا صكام اكن احلال يف ا ل ص يج ل ل لتنفل ملع ت

شطة وغريها من املعلومات األو. يوسلط الضوء عىل أمه اإلجنازات اليت حققهتا خرى نميكن الاطالع عىل قامئة األ
ية"ذات الصةل يف  ساعدة ا ياانت ا نقواعد  مل تايل)  TAD-IP " (لتقب  tad/int.wipo.www://http: لعىل الرابط ا

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .2 للجا
 .ثابملعلومات الواردة يف مرفقات هذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفقات[



CDIP/10/2 

ANNEX I 

 املرفق األول
رشوع  ململخص ا

 DA_08_02 رشوعملرمز ا

نوان تخصصة وتوفري ادلمع  لعا ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب ية-لل ثا ن املرحةل ا  .ل

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا رشاكت اخلاصة هبدف :8ل بحث ومع ا بو بوضع اتفاقات مع معاهد ا بة الو ل مطا ل ي ل
بدلان ا ية، ال سـامي يف ا نا بدلان ا ية يف ا لساعدة املاكتب الو ل ل ن مم نظامهتا ط مألقل منوا و ً

تخصصة  ياانت  نفاذ إىل قواعد  ية الفكرية، عىل ا ية اب ية ا ية ودون اإل ماإل بمللك ل ن مي ملعمي قل قل
بحث يف الرباءات  .لألغراض ا

رشوع ية ا ملمزيا تعلقة ابملوظفني ن  .ي فرنك سورسي600 000: مموارد غري 

تعلقة ابملوظفني  .ي فرنك سورسي1 006 400: مموارد 

رشوعاترخي بدء  .2012مايو  مل ا

رشوع ًهرا 20 ملمدة ا  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

ية يا وقطاع ا نولو تاكر وا تعاون مع قطاع الا ية اب ية العا ية ا منقطاع ا ب ل مل لتت ج تك لن لتح  .لب

بو  .14 و11، 10، 9، 8، 1: يالصةل بربامج الو

رشوع رشوع  للموصف موجز  نفاذ إىل ملهيدف ا يل ا تصادي عن طريق  منو الا تاكر وا لإىل حفز الا ه تسب ق ل
ية عن طريق تعزيز قدرهتا عىل  نا بدلان ا بدلان تقدما وا يا املعلومات يف أقل ا منولو ج لتك ل ًل

تغالل هذه املعلومات عىل حنو فعال شاء . سـا بو إ رشوع، تدمع الو نويف إطار هذا ا ي مل
تاك يا والا نولو بوتطوير مراكز دمع ا ج ية لتك توايت الو باكت املربطة هبا عىل ا نر وا سـ ت طشـ مل ل

ية وادلوية لواإل  .قلمي

تدامة طويةل األجل يمتثل  رشوع يف ضامن الا ية من ا ثا هدف الرييس للمرحةل ا سـا ن ملل ئ ل
بة  نا تأكد من قدرهتا عىل توفري خدمات ادلمع ا تاكر، وا يا والا نولو سـملراكز دمع ا مل ل ب ج لتك

نو ية يف جماالت ا لتكوجبودة عا تاكرل يا والا بلو  .ج

هدف عن طريق لتحقق هذا ا  :ي

تطوير مراكز دمع  .1 يذه  ناحج اذلي مت  تدريب ا لاحملافظة عىل برانمج ا ل تنفل
تعمل عن بعد؛ تدريب يف املوقع ودورات ا تاكر، مبا يف ذكل ا يا والا نولو لا ل ب ج  لتك

شأن وت .2 تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تفادة من برانجمي ا بعزيز الا مل ل سـ
تاكر(ASPI) الرباءات  تطوير والا بحث ألغراض ا نفاذ إىل ا ب، وا ل ل  ل

(ARDI)وتطويرهام؛ ، 

تحداث و .3 ية سـا تاكر  يا والا نولو بغنصة إلدارة املعارف ملراكز دمع ا ب ج تك لم
بادل تسري ا لي ية وادلوية،  ت ية واإل توايت الو لبني هذه املراكز عىل ا مي ن قلسـ ط مل

ية ملوظفي مراكز دمع ا وتوفري دورات تدريب تإضا تاكر،لف يا والا بنولو ج تزويد  وك
ية شلك عام مبواد إعال هور  مهذه املراكز وا  .بمجل

تدريب األوىل اذلي أجنز خالل املرحةل  رشوع يف مواصةل ا ثاين  هدف ا ثل ا ُو ل ل للممت ل ي
يع عىل تو بدلان، اليت وقعت أو الزتمت اب قاألوىل للعديد من ا ل باكت  ل شاء  شـاتفاقات إ ن

يا نولو ية ملراكز دمع ا جو لتك تدريبطن ثل هذا ا تفد بعد من  تاكر، ومل  ل والا سـ مب  .ت
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رشوع سادة ملمدير ا سيك:لا شايكو يا وأندرو  با يخاندرو رواك اك ف أ ت ن  مل

بة يف  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية للفرتة  نالربانمج واملزيا

2012/13 

توقعة يجة ا ملا  2.4 لنت
تفاد ية الفكرية واملعرفة والا نفاذ إىل معلومات ا سـتعزيز ا ية مللكل سات ا بل مؤ مللكة مهنا من  سق

ية  ية ا تاكر، وزايدة فرص الوصول إىل األعامل اإلبدا تعزيز الا هور  حملمالفكرية وا ع ب ل مجل
ية يف املكل العام  .عابلرباءات، واألعامل اإلبدا

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

تدريب .1  لبرانمج ا

بت اب تدريب يف املوقع لدلول األعضاء اليت  مترار ا طلا ل رشوع مراكز دمع سـ شاركة يف  ملفعل ا مل
تاكر أو و يا والا نولو َا ب ج توى اخلدمة"عت عىل ّقلتك ية  مسـاتفا  ).SLA" (ق

ية"بعد املوافقة عىل  ثا ناملرحةل ا تاكر يف مايو " ل يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا بمن  ج لتك م
ية وحىت هناية يويو 2012 تا ية ا تدر يذ حلقات العمل ا ل، مت  ل ل بل ينف  :2012ت

هورية  حد12 - هورية الكونغو، وكوت ديفوار، و بوداي، و يا يف  مجاث و مج مك طن
يا  شقر، وبامن، ورو يا، ومد ية، و سـالكونغو ادلميقرا غ نغال، وتونس، )2(كينط لسـ، وا

يا؛  مبوزا
ية الفكرية و - ية  نظمة األفر ميي لدلول األعضاء يف ا للملكحدث واحد إ يق مل قل
)OAPI(؛ 
ميي يف األردن و - ملمحدث واحد دون اإل نان، قل لبثيل لك من األردن، و

سودان ية وا ية ا سلطة الو لوا ن لفلسطينل  .ط

ية تدر شطة ا يبيصل العدد اإلجاميل لأل ل يذهان  يف املوقع حىت اآلن ملراكز دمع تنف اليت مت 
تاكر  يا والا نولو با ج يذه خالل املرحةل األوىل(لتك تايل) تنفمبا يف ذكل ما مت  نحو ا لعىل ا  :ل

ية أوي28 - ل حلقة معل تدر يدية(ة يب  ،)متهمرحةل 
ية 12 - توسطة(يب حلقة معل تدر  ، )ممرحةل 
ية  -  ،، ابإلضافة إىل)متقدمة(يبمثان حلقات معل تدر
ية  - ميبعة مؤمترات إ  ).تدريب أسايس وتروجيي(قلسـ

شاء و تاكر حىت اآلن35نإجامال، مت إ يا والا نولو بكة ملراكز دمع ا ب  جشـ  .لتك

ت .2 تطوير والا بالوصول إىل األحباث ألغراض ا نفاذ إىل املعلومات ) ARDI(اكر ل لوا
تخصصة يف جمال الرباءات   .)ASPI(ملا

تاكر جنح تطوير والا نفاذ إىل األحباث ألغراض ا ب برانمج ا ل نفاذ )ARDI(ل رس ا ل، واذلي  يي
ية، إىل  ية وا ناجملالت ا ناشطني بأكرث من يفلتقلعلم يه ا تخد ل زايدة عدد  مسـ   ابملائة100م

نذ انضام70 ليصل إىل سة  م مؤ ياة"م الربانمج إىل رشاكة س ) R4L" (حلاألحباث من أجل ا
توبر  يل للحصول عىل . 2012كيف أ سة يف إجراءات ا سجوقد بدأ أكرث من ثالثني مؤ لتس

تاحة من خالل   .ARDIملحق الوصول إىل املوارد ا

 إاتحهتااليت يمت عدد اجملالت اليت ختضع ملراجعة األقران  أيضا عىل زايدة ARDIمعل كام 
سات املؤهةل من إىل توفري فرص 250س املؤ يا  ب إىل ما يقرب من ثالثة آالف، كام يقوم حا ل

تااب7 000قرب من الوصول إىل ما ي  ً ياإ ك ًلكرتو  .ن

تخصصة يف جمال الرباءات  نفاذ إىل املعلومات ا بو  مترار برانمج الو ملا لل ي ، واذلي )ASPI(سـ
تجارية  ياانت الرباءات ا لهل الوصول إىل قواعد  ب تخصصة، يف جذب املزيد من يس ملا

تخدمني، ولكن مبعدالت أقل من  ية ، )ARDI(ملسـا يذ محةل ترو جيعىل الرمغ من  تنف
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ية الفكرية يف ادلول األعضاء يف وقت سابق من  مللكاسـهتدفت عىل وجه اخلصوص ماكتب ا
يل ما يزيد عىل . هذا العام تخدما، مهنم 30تسجويف اإلجاميل، فقد مت  سة تعد 12مسـ  س مؤ

تاحة من خالل برانمج  ياانت ا ناشطني يف قواعد ا تخدمني ا يا من ا ملحا ب ل سـ لل  .ASPIمل

تاكر .3 يا والا نولو بإدارة معارف مراكز دمع ا ج  لتك

ياغة تمت تاكر تعمل اص  يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا ية اتصاالت خمصصة  بسرتا جيج لتك مل ت
تحدايت ا تعرض ا ية، و ملعىل حتديد أحصاب املصلحة األكرث أ ل سـ تعلقة ابالتصاالت اليت تمه

تحدايت هذه ا رشوع، فضال عن اقرتاح حلول  لتواجه ا ل  .مل

تحدايت اليت مت حتديدها عىل لوشمل ا  :ت

يفة؛ - سات ا مترار الزتام ادلول األعضاء واملؤ ملضضامن ا س  سـ
نولو - شطة مراكز دمع ا يذ أ تكمتكني  لنف ية؛نت تاكر بكفاءة وفا يا والا علو ب  ج
تاكرتعزيز الطلب للحصول عىل خدمو - يا والا نولو بات مراكز دمع ا ج  .لتك

تحدايت هذه ا تايل بعد وصفا للحلول املقرتحة  لوا  : لل

رشوع بإيصال  - شاركة يف الاتصاالت حول ا يع األطراف ا يام  ملضامن  مل مج ق
يا  نولو جرساةل موحدة ميكن الاطالع علهيا عىل موقع الويب اخلاص مبراكز دمع ا لتك

بات؛ تاكر وا يوالا  لكتب
بكة و - شـناء  ية ب يع األطراف ا سام املعارف بني  نقوية من الاتصاالت وا مج ملعت ق

تكل  نرب تعريفي  تاكر و يا والا نولو بار خاصة مبراكز دمع ا بعن طريق رشة أ مب ج تك لخ ن
 املراكز؛

هم واحضو - يفضامن توفر  سمجل  ية لألدوار وا ملع األطراف ا يات اليت جيب ؤملعن لو
تاج دالاضطالع هبا د رشوع من خالل إ لاخل ا ن ية عن يلمل يا ن للمعلومات ا لب

تاكر، ومواصةل تطوير املوقع الالكرتوين  يا والا نولو تخدامات مراكز دمع ا با جسـ لتك
 لتكل املراكز؛

تاكر عن طريق املواقع و - يا والا نولو بزايدة الوعي خبدمات مراكز دمع ا ج لتك
بات الصادرة عن  ية، وا ية، ووسائل اإلعالم ا ية للمراكز الو ياإللكرتو حملل ن تن تكل لكط

تدريب يف املواقع، واملوقع اإلاملراكز،  االت وسائل لكرتوين للمراكز، وتطوير اتصلوا
ية؛  عاإلعالم الاجامت

تاكر مساعدةو - يا والا نولو ب مراكز دمع ا ج شطة يف إعدادلتك شاريع أل ن خطط و م
متلني وزايدة الطلب عىل  تخدمني اجلدد ا يد للوصول إىل ا حملجتارية عىل املدى ا سـ ملبع ل

 .ت اليت تقدهما تكل املراكزاخلدما

هامة اليتو نارص ا لمن ا ها يف لع نربسرتاصف مت و ية الاتصاالت هو إعداد  ما  املعارف أو  إلدارةتيج
ها  مستقا تاكر) ”eTISC“(ل يا والا نولو بدلمع مراكز دمع ا ج باكت تكل املراكز اليت مت  ،لتك شـو

شا رشوعؤنإ نرب إدارةذج أويل اآلن الانهتاء من وضع منووقد مت. ملها من خالل ا تقامس /مل 
شة، ومعلومات عن األحداث  نا تدايت، ومجموعات ا تضمن إماكية توفري ا قاملعارف، و مل ن ن ملي

رشوع، فضال عن  يديو وصور ذات صةل اب ملالقادمة، ومدوانت، ومركز الواثئق، ورشائط  ف
تعل تدريب عرب اإلنرتنت وا لندوات ا تح.  اإللكرتوينميل تعلق لهذا وما تزال األعامل ا يضريية فامي 

نرب بدمج يذمل هذا ا بو عىل اإلنرتنت يف مراحل ا لتنفيف خدمات الو توقع إطالق. ي هناية ه ملومن ا
 .هذا العام

هامة القامئة اليت مت نارص ا لومن ا ية الاتصاالت، ومت عرض ا يف ا اإلشارة إلهيتلع تيجسرتا
لكرتوين العام ملراكز دمع منفصةل هو إعادة تصممي املوقع اإل يف ورقة مفاهمي اتفصيالهت

نه حبلول هناية عام  تاكر عامة واملفرتض الانهتاء  يا والا نولو ما ج بتك دف إعادة وهت. 2012ل
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تكل  تاحة عرب املوقع اإللكرتوين  تصممي إىل زايدة نطاق وإماكية الوصول إىل املعلومات ا لا مل ن ل
تعلمي الالكرتوين ثل برانمج ا تخدام املوارد  لاملراكز، وتعزيز ا تغالل مسـ تخدام وا سـ اخلاص اب سـ

ثا نه حد تعلقة ابلرباءات، واذلي مت الانهتاء  ًاملعلومات ا ي  .ممل

ثةل عىل جناح األثر /مأ
يةوادلروس   ئيسـالر

ُ سات ت يا عىل مؤ تاكر تأثريا إجيا يا والا نولو سهر ردود الفعل األوية عن مراكز دمع ا ب ب ًل ج تك لظ
تخدمني، وذكل كام هو موث ية ملسـتكل املراكز وعىل ا تقصا ئق يف تقرير موجز ادلراسة الا سـ

تايل تاح عىل الرابط ا يمي ا يان ا تقدم وا ياجات ا لشأن ا مل ل ت تقب لب : سـتح
en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http 

/pdf.Report_Summary_rveySu_2012_2011_TISC/doc/tisc/programs 

يه، يُو شارك ابلفعل  رشوع يف ادلول األعضاء اليت  يذ ا فهر الطلب القوى عىل مواصةل  نف تظ مل ت
رشوع ال يزال ويق الصةل بأولوايت  هوم ا يذه بأن  بة يف  ثوادلول األعضاء الرا ملغ مف تنف

بدلان ياجات تكل ا لوا  . حت

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

تعرف عىل هر األوىل من لمل يمت ا هرت خالل األ ش أي خماطر تكون قد  ية"ظ ثا ناملرحةل ا من " ل
رشوع  .ملا

تيض دعام تقسائل  اهامتما /م
 فوراي

 .يوجدال 

ية يف املوقع داخل مراكز دمع  .1 امليض قدما تدر يذ املزيد من حلقات العمل ا توقع  بمن ا ينف ل تمل
رشوع، ف تاكر يف الفرتة القادمة من ا يا والا نولو ملا ب ج ضال عن مواصةل تاكمل ودمج لتك

بو  ية الو تعمل عن بعد يف أاكد يحلقات العمل تكل مع دورات ا مي نرب اجلديد )DLCs(ل مل، وا
يال ُع، واملوقع الالكرتوين اذلي أ)”eTISC“(تقامس املعارف /إلدارة ميه ويعرض د ًيد  ل تصم
يا إتعلمييا  ية اإلنلكرتو ية األخرىلتعلميوغري ذكل من املواد ا  .نلكرتو

تاكر الا .2 تطوير والا نفاذ إىل األحباث ألغراض ا بمترار يف رفع إماكيات ا ل ل ن  )/ARDI(سـ
تخصصة يف جمال الرباءات  نفاذ إىل املعلومات ا ملا تخدمني اجلدد ) ASPI(ل تعلق اب سـفامي  ملي

توى  .حملوا

نرب إدارة .3 لكرتوين ملراكز ، وإعادة إطالق املوقع اإلeTISCتقامس املعارف /مإطالق 
نو تاكر لتكدمع ا يا والا بلو  .2012قبل هناية عام ج

يذ نقطة  للتنفاجلدول الزمين  بني يف ا رشوع، وكام هو  ية املقررة  يا وفقا للجداول الز يذ حا لجاري ا ن مل للمنف م  من 4لت
رشوع ملويقة ا  .ث

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن   ابملائة21: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا ية الفكرية  ل ية وا ية اب نة ا ميه إىل ا تقرير األول اذلي يمت  مللكهذا هو ا من ن للج تل لت ملع  .)CDIP(سل
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ  تقدم تقدم قوي ابلاكمللتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد  تقدمال يوجد لبعض ا

 
  

رشوعنتاجئ  1مل ا
توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تحداث " 1" .1 سـا
نظمي ندوات عرب  لتخدمة 

الانرتنت عىل املوقع 
 الالكرتوين ملراكز دمع
تطوير؛ يا وا نولو لا ج  لتك

تدى  "2" تحداث  نوا مسـ
يح لكرتوينإ  جتارب تبادليت 

يا  نولو جمراكز دمع ا لتك
تطوير   أفضل املامرسات؛ولوا

شاء خ "3" تب نإ مكدمة 
 للمساعدة عىل اإلنرتنت؛

تعلمي  "4" لودمج دورات ا
ية تنظمهاُعن بعد اليت  مي أاكد

بو  يف برانمج ) DLCs(يالو
تدريب اخلاص مبراكز دمع  لا

تاكر يا والا نولو با ج   لتك

نظ تبدأ العمل يف خدمة  مي ي
ية بعد   12نندوات الكرتو

ية ثا نهرا من بدء املرحةل ا ل  .ش

 

تدى اإل نبدأ ا لكرتوين يف ملي
هرا من بدء 12 العمل بعد ش 

ية ثا ناملرحةل ا  .ل

ساعدة  تب ا ملبدأ خدمة  مكت
هرا من 12يف العمل بعد  ش 

ية ثا نبدء املرحةل ا  .ل
يع مراكز دمع  مجتعني عىل  ي

تاكر اليت لتكا يا والا بنولو ج
شا تابعة ما ال يقل اؤهنمت إ م 

عن دورتني من دورات 
تعلمي عن بعد   يف DLCsلا

هرا20غضون   .ش 

رشوع ورقة  نظريية ممت إعداد  تمعل 
لكرتوين خاصة بإعادة تصممي املوقع اإل

يمت  تاكر؛ و يا والا نولو سملراكز دمع ا ج بتك ل
بل هناية  ، مع العامقإطالق املوقع اجلديد 

ية إنإضافة إماكية عقد ندوات  نلكرتو
تعلمي لكرتوين مطلع  اإللوغريها من موارد ا

 .2013عام 
نرب إدارة تقامس املعارف /ممت تطوير 

eTISC ، شاء نه وظائف إل نمع  تضمي
تب  بكة اإلنرتنت، و تدايت عىل  مكا شـ ملن

 .للمساعدة
تدريب يف املوقع  لجاري العمل يف إدماج ا

ها مع  تعلمي عن بعد اليت  تنظمدورات ا ُ ل
بو  ية الو يأاكد  .)DLCs(مي

** 

تطوير وتعزيز  .2
تخدمني  للمسـخدمات 

نظور  والعمالء، ال مسـامي من 
تجارية شطة ا لاأل  .ن

يع مراكز دمع  مجتلقت 
تاكر اليت  يا والا نولو با ج لتك
ها تدربا واحدا  ًابرشت  ً ي معل
عىل األقل يركز عىل تطوير 

األعامل  اخلدمات لقطاع
هرا 20والعمالء خالل   ً ش

رشوع من  .ملا

 ** .جاري العمل

تدريب  .3 لمواصةل ا
  األويل كام يف املرحةل األوىل

ية شرتك عىل اتفا يع ا تو قا ملق ل
  (SLA) مسـتوى اخلدمة

ية  بكة و نبني لك  طشـ
يا  نولو ججديدة ملركز دمع ا لتك

تاكر و بو؛بوالا  يالو
إطالق خدمات مراكز دمع و

تطوير يف ما  يا وا نولو لا ج لتك
ً بدلا أو12ال يقل عن

تدريب األويل يف  للمواصةل حلقات العمل 
توى  ية  يع اتفا تو بدلان امللزتمة  سـتكل ا ب مل ق ق

يع حوايل  توقع أن يمت تو قاخلدمة؛ ومن ا مل
يات 10 يات جديدة خالل ا مجلع اتفا ق

توبر   .2012كالعامة يف أ
يا  نولو جمت إطالق مراكز دمع ا لتك

تاكر يف ست بدلان ج ديدة خالل بوالا

*** 

                                                 

سم  1 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشوعنتاجئ  1مل ا
توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

سة  20 بعد -هممتة  سمؤ
يةشه ثا نرا من بداية املرحةل ا ل ً

ية ثا هر األوىل من املرحةل ا ثالثة أ نا ل  .شل

تدريب عىل جوانب  .4 لا
تاكر تضاف  ُأخرى دلمع الا ب
ياانت نفاذ إىل قواعد ا بإىل ا  لل

ية نولو جا  .لتك

يع  مجمن اخملطط تلقي 
يا  نولو جمراكز دمع ا لتك
تاكر اليت ابرشت  بوالا
ًها تدربا واحدا عىل  ً ي معل

ًهرا من  20األقل خالل  ش
ناول بداي رشوع،  يتة ا مل

ية الفكرية أو  مللكحقوق ا
ية الفكرية  مللكإدارة أصول ا

يا أو  نولو جأو نقل ا لتك
سويق  .لتا

 ال تقدم .جاري العمل

يق  .5 لتنسـتعزيز ا
نظامت  تعاون مع ا ملوا ل

ية  ية ادلوية واحلكو ماحلكو لم
ية  .موغري احلكو

تعاون مع  بدأ ا لأن  ي
تني أو يتني حكو منظم غري  م

تني عىل األ بل ميحكو ققل 
ية ثا نهناية املرحةل ا  .ل

 ال تقدم .جاري العمل

  

  

رشوع/هدف نج ملأهداف ا يق لمؤرشات ا حتقاح يف 
رشوع/هدف  ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تدامة مراكز دمع  سـضامن ا
تاكر عىل  يا والا نولو با ج لتك

املدى الطويل، وتعزيز قدرهتا 
المئة تقدمي خدمات دمع م عىل

ية اجلودة يف جمايل  لوعا
تاكر يا والا نولو با ج  .لتك

بة من مراكز  نسـاحملافظة عىل 
تاكر  يا والا نولو بدمع ا ج لتك

تلقى تاليت 
مخسة 

طلبات  
ية أو أكرث من  ميو

تكون  يني  تخدمني ا لا حملل ملسـ
يتقربا من مجموع % 30

أساس املقارنة لعام (املراكز
بة املراكز : 2011 نسـبلغت 

سة تلقى  مخاليت  ت
طلبات  

ية أو أكرث حوايل  % 28ميو
من مجموع املراكز، كام ورد 

تقصاء  سـيف تقرير امللخص لال

سمرب  لصادر يفا  ).2011يد

بة من مراكز  نسـاحملافظة عىل 
تاكر  يا والا نولو بدمع ا ج لتك

ًاليت تلقت تدربا ي
ًواحدا عىل  

نة األوىل  لسـاألقل خالل ا
توى  ية  يع اتفا مسـبعد تو ق ق

تكون  % 70لاخلدمة 
ساس املقارنة للفرتة أ(

% 69 وصل إىل 2010/11
تدريب  ).لمن إحصاءات ا

ياانت األداء يف هناية عام  بجتمع  ّ َ  من 2012ُ
يا  نولو ياجات مراكز دمع ا جخالل ا لتك تح

رش  يان، و يمي الا تاكر و تُنوالا ب سـتتق ب
بل هناية العام ية  تقصا قكدراسة ا ئ  .سـ
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رشوع/هدف نج ملأهداف ا يق لمؤرشات ا حتقاح يف 
رشوع/هدف  ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تفادة من  .1 آاثر سـالا
ناجت  بيك ا تواصل ا لا شـ من لل

ايدة عدد مراكز دمع ز
يا نولو جا تاكر وتطور  لتك بوالا

 .خرباهتا

نصة  تخديم  معدد  مسـ
إدارة املعارف ملراكز دمع 

تاكر يا والا نولو با ج  لتك
ساهامت اليت  ملوعدد ا

نصة  تخدمون  مليقدهما ا ملسـ
إدارة املعارف ملراكز دمع 

يا نولو جا تاكر لتك  بوالا

ياانت األداء بدء بجتمع  ّ ّ  2013 من عام ًاُ
نرب إدارةاعدفص ما يف أعقاب إطالق  ً /

 .eTISCتقامس املعارف 

  

الزايدة والارتقاء بعدد  .2
سات املؤهةل  ساملؤ

تخدمني اذلين  ملسـوا
نفاذ ليدون من برانجمي ا  يسـتف

تطوير  لإىل األحباث ألغراض ا
تاكر نفاذ   (ARDI) بوالا لوا

تخصصة  ملإىل املعلومات ا
 .(ASPI)الرباءات  بشأن

سات  سزايدة عدد مؤ
نفاذ إىل األحباث بران لمج ا

تاكر تطوير والا بألغراض ا  ل
(ARDI)  50بنسـبة% ،

سات برانمج  سوعدد مؤ
نفاذ إىل املعلومات  لا

شأن الرباءات تخصصة  با  مل
(ASPI)  بة ، %100بنسـ 

تخدمني  ملسـوزايدة عدد ا
ناسب مع هذه  يتمبا 

  .الزايدات
 

يدة من  سات ا ملسـتفارتفع عدد املؤ س
يد عىل فعال مبا يز ARDIبرانمج 

 30من حوايل (هذا العام % 100
شطا يف بداية العام إىل أكرث  ًتخدما  نً مسـ

يا70من  سات )ل حا س، كام ارتفع عدد املؤ
يدة من برانمج   أيضا ASPIملسـتفا

تة يف هناية العام % (100بنسـبة  سـمن 
يا 12املايض إىل  لتخدما حا ًسـ ومن ). م

يل  يات ا توقع أن تعكس  سجا معل لتمل
تظرة يف الك  الربانجمني الزايدة يف هذه ملنا

 .األرقام يف القريب العاجل
 

  

  

  

ثاينييل ذكل املرفق [  ]لا
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ثاين لاملرفق ا  

رشوع ململخص ا
 

رشوع  DA_10_02 ملرمز ا

نوان ية  لعا ية الفكرية الو يات ا شاء أاكد نرشوع رائد إل مي طن مللك يل"م ية-" لتشغبدء ا ثا ن املرحةل ا  .ل

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا ية يف جمال مساعدة: 10ل ية الو ن ادلول األعضاء عىل تطوير القدرات املؤ طسـ س
ية وغريها من املرافق  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و تا لتحل س حتمللك

يق توازن عادل بني  سعي يف  ية وا ية الفكرية أكرث فعا سات ا حتقهبدف جعل مؤ لمللك ل س
ية الفكرية واملصلحة العامة ب. مللكحامية ا ية أيضا عىل ينو ساعدة ا سحب هذه ا نغي أن  مل تقن لت

ية الفكرية ية اب ية ا ية ودون اإل نظامت اإل مللكا ن مي مي ملعمل قل  .قل

يات ذوأيضا، األخ تو بار ا ص يف الا ل  .3، 1عت

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي443 200: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .يرسي فرنك سو66 800: ل

رشوع  2012مايو  ملاترخي بدء ا

رشوع ًهرا 20 ملمدة ا  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

ية  .لتمنقطاع ا

بو   .10، 9يالصةل بربامج الو

رشوع رشوع  للموصف موجز  هدف األسايس  مليمكن ا يل"ل ية الفكرية يف " تشغبدء  ية  يات الو للملكاألاكد ن طمي
رشية من خالل مواصةل تعزيز ية وا ية، وطاقات املوارد املؤ ية واإل لب القدرات الو سـ مي سن قلط

ية أكرث سات الو ية وغريها من املرافق جلعل املؤ ية ا نتطوير ا س طت لتح سعي يف لبن ية، وا ل فعا ل
ية الفكرية واملصلحة العامة، فضال عن الوفاء بأولوايت حتقيق توازن عادل مللك بني حامية ا

سـهتدفات ا ية الفكرية، مو ية الطلب احمليل املزتايد من أخصائيي ا ية  مللكية الو ب ن تلمن لط لت
سوا مليني وا تلف أحصاب املصلحةؤملهن يني وغريمه من  خمولني احلكو  .م

ي ثا نمت اقرتاح املرحةل ا بل هناية عام ةل يق اآليت  بو من  ية الو ق بغرض متكني أاكد حتق ي : 2013مي
يا .1 بساعدة كولو هورية ادلو ومم ميا يويا وبريو وتونس عىل إقامة ومرص ونيكية مجل بإ ث

يا، تكون لملكية الفكرية لمراكز تدريب  تدامة ذا يق الا تقادرة عىل  سـ  عىل األقل وتوفرحتق
ية الفكرية، وكام مت الاتفاق 2 تجدة يف جمال ا مللك برانمج تدريب عادي عىل القضااي ا ملسـ

يدة بدلان ا ملسـتفيه مع ا ل  .عل
رشية  .2 بناء موارد  ية الفكرية مع قوية وب ية يف ا مللكقادرة عىل تطوير وتقدمي برامج تدر يب

توازن  ية وا ياجات ا ية واألولوايت والا ية الو بار حتدايت ا لاألخذ يف الا حملل ت ن من حت ط لتع
ية الفكرية واملصلحة العامة  .مللكالعادل بني حقوق ا

تخداهما مكرجع .3 ية اليت ميكن ا تو بادئ ا سـ وضع مجموعة من األدوات وا جهي ل  لدلول مل
ية خاصة هب سات تدر شاء مؤ متة بإ يباألعضاء األخرى ا س ن  .امله

ية  .4 ية الفكرية  تخدام ا شأن ا شات  نا تدى  شاء  سامهة يف إ منا سـ ب ق للم ن ن للتمل مللك م
ميي يدين الوطين واإل تصادية عىل ا ية والا قلالاجامت لصع  .قع
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رشوع يرتو ملمدير ا يلو دي  يد مار بيا سـ  لسـ

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية يف  نالربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة  يجة ا ملا  4.3لنت

ية الفكرية تعلمي ا هل  نفاذ األ مللكا لس  .ل

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

رشوع ا ية من  ثا ممتدت املرحةل ا ن ل يل"ع ية الفكرية يف " تشغبدء  ية  يات الو للملكاألاكد ن طمي
نة  تاسعة  للجادلورة ا تقل، ، يف أع2012 يف مايو )CDIP(ل يمي ا ملسـقاب عرض تقرير ا لتق

رشوع  بو"اقرتاح مقدم من مو تب ادلويل للو يا  ".ملك

رشوع،  ية، عىل ست بدلان رائدة، ويه حتديداملويركز ا ثا ًخالل املرحةل ا ن يا : ل مبكولو
يويا وبريو وتونس ية ومرص وإ هورية ادلو بوا ث يك  .مينمجل

ية من ا ثا بدء يف املرحةل ا ملونظرا للموافقة عىل ا ن ل ل هر مايو ً ، فقد انصب 2012شرشوع يف 
تعاون،  نة األوىل  يذها خالل ا شطة يمت  تعاون حىت اآلن عىل وضع خطط معل أل للا سـ ن لل تنف

يذ الربامج تكامل تدريب املدربني القامئني  ية للمرحةل األوىل، وا ياانت املا بتنفوإقفال ا سـ ل  .لب

سطس  يذ اآليت بعد يف الفرتة من يويو إىل أ غوقد مت  ن  :2012تنف

بو  - شرتك بني الو يا يف إطار الربانمج ا نحا درا تقدمني  ينح ثالثة من ا مل سـ ًمل ً م م
ية الفكرية،  تري يف قانون ا نو للحصول عىل درجة املا مللكوجامعة تور سـ جي

هم للعمل مكدربني  تأ ية ومرص،  هورية ادلو يا وا يلوحتديدا من كولو يك همجل ن لم ميب ً
ية الفكرية سات تدريب ا يني داخل مؤ مللكر س ية؛ئيسـ  طن الو

بة و - سامهة يف  ية ا يا،  بو لإليداع إىل كولو بة الو شورات  تإرسال  مل بغ ب ي ت مكن م مك م
يا  ية الفكرية بدوةل كولو مبا  Aula de la Propiedad Intelectualمللك

(API) ؛ 
تدريب املدربني يف بريو و - ية اخلاصة  ية للوحدة ا ثا باملرحةل ا مي ن  ساعة 50(لتعلل

ها إىل ية، تصل يف مجمو عتدر  ؛) ساعة تدريب200 يب
ية املرحةل األوىل للوحدة بدءو - تدر يبا تقدمة اخلاصة بربانمج تدريب املدربني ل مل ا

ية  هورية ادلو يكيف ا ها إىل 50(مينمجل ية، تصل يف مجمو ع ساعة تدر  ساعة 207يب
 ؛2012ل، يف يويو )تدريب

سلطة و - ية من برانمج تدريب املدربني من ا ثا ية ا تدر لسلمي الوحدة ا ن ل ل يبت
ية يف الفرتة من ا هورية ادلو ية يف ا يكلقضا مينمجل سطس 24 إىل 20ئ ، 2012غ أ

تدريب  ما يعدوهو ية لربانمج ا تا ل املرحةل ا  ؛) ساعة تدريب90يصل إىل (مخل
ية يف و - هورية ادلو تحت ا يكا نمجل ميف ، أول برانمج تدريب من 2012ل يويو 31ت

ANPIهور العادي تألف هذا الربانمج من دور. مجل إىل ا ة للحصول عىل يو
تعاون مع جامعة إيربومريياكان  ية الفكرية اب لهادة دبلوم خاص اب مللك ش

)UNIBE(؛ 
شارية )SSAs(متديد اتفاقات اخلدمة اخلاصة و - ها عىل هجات ا ست، وعر ض

يةمتخصصة هورية ادلو يا وبريو وا تعاون مع كولو يك ملواصةل ا نمجل ميم ب هذا مع . ل
شارية ) SSAs(رساين اتفاقات اخلدمة اخلاصة  هات الا ستاليت أبرمت مع ا جل ُ

يويا وتونس حىت هناية  ية يف لك من إ با ث يا، حياول لك من فريق . العامملعن ًوحا ل
ئولني املرصيني حتديد اكدر حميل قادر عىل شغل هذا  رشوع وا ملسـإدارة ا مل

نصب  .ملا
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شطة خالل  يذ أ شأن  شات مع بدلان رائدة  نا يا  نابإلضافة إىل ذكل، جتري حا ب ق نفل نصف تم لا
ثاين من عام  رشوع2012لا شار إلهيا يف ويقة ا تاجئ ا يق ا مل، و ث مل لن  .حتق

نجاح ثةل عىل ا لأ  /م
األثر وادلروس 

ية  ئيسـالر

 .يوجدال 

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 

ناحج  يق اإلجناز ا نة  متةل والعوامل اليت تعد معوقات  لمت حتديد العديد من اخملاطر ا تحق لممك حمل
رشوع واذلي ُعرض يف للمرشوع، وذكل يف تقل للمرحةل األوىل من ا يمي ا مل تقرير ا ملسـ لتق

نة  تاسعة  للجادلورة ا يان معاجلة هذه اخملاطر يف ويقة ). CDIP/9/6ثالويقة (ل ثوقد مت  ب
ية  ثا رشوع للمرحةل ا نا ل  ).CDIP/9/10/Rev.1(مل

ية تا رشوع، مت حتديد العوامل ا تقارير عن ا لوخالل فرتة إعداد ا ل  : ملل

سقني 2012شهر مايو يف  بدال ا ية يف لك بريو وتونس إىل ا يلكة ادلا ن، أدت إعادة ا خل مله ستل
يني سقني األاكد تدريب اخلاص اب نه توقف ا تج  يني اخلاصني هبم، مما  مياألاكد ن ل ع ن ومن أجل . ملمي

يني  سقني األاكد تدريب ا بال، أقرتح خفض الوقت اخملصص  مييف أثر هذه اخملاطر  ن ملل ُسـ تق مختف
تدريب عىل الوحدات 160إىل  نفذ ا ل ساعة، وأن  يةي تدر يبا نني عىل األقل حبضور القادمة ل ث ا

 .من املوظفني للك بدل

بب يف  سفر إىل مرص، مما  يد ا تحدة  تدابري الاحرتازية اليت أقرهتا األمم ا تستج عن ا لتق ي مل ل ن
تدريب لربانمج املدربني  يل بداية ا لتأ نةوضع  وعدمج تعاون خالل ا سـخطة معل   األوىل مع للل

يق مع ويف حماوةل. مرص رشوع اب يف من حدة تكل اخملاطر، يقوم أفراد إدارة ا لتنسـ  مل للتخف
ناحج  تعاون من أجل اإلعداد ا ية القادرة عىل ا ية حتديد املوارد ا لنظراهئم يف مرص  ل حملل بغ

 .للمرشوع

تعلق  ها فامي  نة، أعربت بعض ادلول األعضاء عن  يخالل ادلورة األخرية  مبا إذا اكن قلقللج
يق توازن  سعي حنو  بل ا شة  نا ية حرجة قادرة عىل  تةل  رشوع يركز عىل خلق  حتقا لم سـ ق حمل ك مل

ية الفكرية واملصاحل العامة واخلاصة ومن أجل طمأنة ادلول األعضاء، . مللكعادل بني حامية ا
تدريب  ية إىل برامج ا رشوع وحدات تدر لأضاف فريق إدارة ا يب تدريب املدربني وتدريب (مل

يني سقني األاكد ميا يات ) ملن ية"صمبا يؤدي إىل إدماج تو ذات الصةل يف " لتمنجدول أعامل ا
ية  ية الفكرية الو سات تدريب ا نياق مؤ س طسـ سائل (مللك مثال، إدراج  ً ية"م " لتمنجدول أعامل ا

ية شأن األولوايت الو شات  نا تدريب، وتعزيز ا نيف برامج ا ب ق مل  ).طل

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

سمرب  هر د ية وبريو يف  هورية ادلو تعاون مع ا نظر إىل توقع الانهتاء من فرتة ا يواب ل شل يك مينمجل
يمت هبا 2012 ية اليت  بغي إيالء اهامتم فوري  س،  يف للكن تكاملي تدرجيي سـالا  .لمرشوعلل ا

توقع  هرملومن ا شأة يف إطار تظأن  ية ا ية الفكرية الو تدريب عىل ا سات ا ن مؤ ن ل ملس ط مللك
ساعدة  رشوع ملا يا، وجيب أن تعقد دورتني القدرةملاليت يقدهما ا يل ذا تدامة ا ت عىل ا شغ لتسـ

ية العادية تدر يبعىل األقل من ادلورات ا هذه . ل لوعىل الرمغ من إاثرة بعض ادلول األعضاء 
نة  سابقة يف ا للجاخملاوف يف ادلورات ا تعني عىل ، )CDIP(ل تقرر بعد إذا ما اكن  يإال أنه مل  ي

شآت  ية اليت تعقدها خالل ملنهذه ا تدر ثا تقدمي تقارير عن ادلورات ا شأة حد ية ا تدر با يب لي ي ن ملل
بةل الجامتعات  نة"ملقادلورات ا تقاريرفضال عن ، "للجا  .لأسلوب تقدمي هذه ا

نة  بل ا يه من  نظر  تايل  رشوع برفع املقرتح ا للجقام فريق إدارة ا لل قل ف  ):CDIP(مل

تقارير عن ا - لإعداد قوالب وسق إعداد ا ملرشوع بواسطة فريق معل من اخلرباء، ن
ية الفكرية  تدريب عىل ا سات ا ميه بصفة دورية إىل مؤ تعني  مللكواذلي  ل س تسلي

بل خالل دورات انعقاد  تقارير يف ا ملسـتقألغراض إعداد ا نة"ل  ؛"للجا
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ية عىل و - تدريب الو سات ا ساعدة مؤ بة و بو مبرا ية الو نيف أاكد ل س م ي مي طتلك ق
ية الفكرية تعاون، ، خالل أومللكا تني بعد انهتاء فرتة ا لل  يد عىل سـن تأ كبغرض ا ل

رشوع، والوصول إىل اخلرباء،  ية  تدريب مع األهداف الر ثال برامج ا للما سـ ل ئيت م
ساعدة  تدريب، وا تعلقة اب سائل اجلديدة ا تب، وحتديد ا ملوقامئة املراجع وا ل مل مل لك

سة؛ ية للمؤ تدامة اذلا ساليت هتدف إىل الا ت  سـ
شاو - تعانة ابال تالا يني سسـ ية، يمت (ملعنريني ا ثا ية ا نا لواحد للك بدل، ومن ا مل حل

يذ  ناء فرتة  بدل أ ساعدة هذا ا شاريني اذلين سامهوا يف  تعانة ابال تنفالا ثس ل م ت سـ
رشوع ية والربامج ) ملا ناجه ادلرا بدلان الرائدة يف تطوير ا ساعدة ا بة و سـملرا مل ل م ق
ية  تدر يبا بل املدربني اذلين حصل(ل ها من  قاليت مت  تدريبتصممي ، )لوا عىل ا

يد بدل ا ملسـتفوناء عىل طلب من ا ل يق . ب بو  ية الو يف أاكد يمت  سـكام  ي مي لتنتلك س
يص متويلهذا ا تلزم األمر  ختصلرصد، و رشوع يسـ  8 000حوايل (مل من ا

نة لسـفرنك سورسي للك بدل يف ا  .لهذا الغرض) ي
رشوع، امليض قدما توقع انهتاء ا ملمن ا سمرب /  حىت اكنون األولمل توقع أن تقدم ست 2012يد مل، ومن ا

تدريب املدربني  تدريب ) واحد للك بدل رائد(لوحدات  ية واحدة املزيد من ا لووحدة  منط
يني  ميسقني األاكد بدلان (للمن ية وواحدة  بدل رائد يف أمرياك الال للسـمي إىل دورتني، واحدة  ل تينتق

ية الرائدة يقالعرية واألفر تكامل ثالث مدربني ).ب توقع ا سـومن ا يا مل يني من كولو ب ر مسـ ئي
تري يف قانون  شرتك للحصول عىل درجة املا تدريب ا ية ومرص ا هورية ادلو سـوا مل جل يك مينمجل

نو  بو وجامعة تور شرتك بني الو تعاون ا ية الفكرية يف إطار ا يا ي مل ل   ).LLM(مللك

تعلمي عن بعد مو بو  ية الو يق ما بني دورات أاكد تو رشوع ا يا قدما يف  للمتيض كولو ي مي ل فب م ع م
تعلمي الوطين بارشة و. لدورات ا ية  مابإلضافة إىل ذكل، بدأت يف تقدمي أربع دورات جتر يب

ية )وهجا لوجه( يل للحصول عىل دبلوما يف جمال ا بدأ يف برانمج تأ توقع أن  مللك، ومن ا ه ت مل
ثاين من عام  نصف ا يو أربويدا، وذكل خالل ا تعاون مع جامعة سري لالفكرية اب ل ل  .2012جل

ية الفكرية ومن اخملطط  ية  هورية ادلو ية  ية الو للملكيام األاكد يك للجم مينق ن بدء ) ANPI(طمي لاب
تني تني  تني تدر تعاون مع مؤ يني بصفة دامئة اب ييف عقد برانجمني تدر سـ حملل يس يبب توقع . ي ملومن ا

يام  يذ ANPIقأيضا  تفاء اذلايت عىل تنف بإعداد و توىخ الا شطة اليت  كخطة معل عن األ ت ن
توسط  يةملاملدى ا  .ميداخل األاكد

يا و نولو بحث العلمي وا ية املرصية  جتقوم األاكد لتك لل يا بإجراءات إعداد ) ASRT(مي لحا
ية الفكرية، وحتديد ا ية خاصة اب ية و ية طويةل األمد، ووضع تصور ألاكد مللكسرتا ن مي طيج ت

تد هد ا سـهتدف، واملدربني الالزمني للعمل يف  هور ا لاإلجراءات ذات األولوية، وا معمل ريب مجل
ية الفكرية  .للملكالوطين 

يويب  ية الفكرية اإل تب ا ثقام  مللك تدريب العام عن بعد) EIPO(مك لتحديد مواد ا  ،ب
بو  ية الو تخدم يف أاكد يا مي رشوعرتمجهتا إىل اللغة األهمرية، لملسـ  مكأولوية، وقد مت اعامتد 

هدف ليق هذا ا  .لتحق

ية الفكرية يف ب سة وحامية ا نا مللككام أن مدرسة ا ف بصدد إعداد الربانمج ) ECPI(ريو مل
مترة،  تخدامه بصورة  يمت ا ثاين واذلي  تدرييب ا مسـا سـ ل يه سل رشف  علو أساتذة ابرزين من سي

 .جامعات من خارج لامي

ية الفكرية  هد الوطين للمعايري وا مللككام أن ا يهل إىل ) INNORPI(ملع تقدمي سبيف تونس، يف 
هو ية الفكرية تقدم  للجمدورة عامة عن ا  .ر اخلاريجمللك
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يذ نقطة  للتنفاجلدول الزمين  بني يف ا ية املقررة، وكام هو  يا وفقا للجداول الز يذ حا لجاري ا ن مل منف ث من ويقة 4لت
رشوع  .ملا

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.2: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا ميه إىل ل تقرير األول اذلي يمت  تسلهذا هو ا ية الفكرية ل ية وا ية اب نة ا مللك ا من ن لتللج  ).CDIP(ملع
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

  

رشوعنتاجئ  2مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

الردود الاكمةل عىل 
يمي  يان اخلاص  تقالا بب سـت

ياجات اليت تقدم هبا  حتالا
ية يف  طنأحصاب املصلحة الو

بل هممة  أاي10غضون  قم 
ياجات حتيمي الا  .تق

رشوع  .ملأجنزت خالل املرحةل األوىل من ا

 

يان ألغراض  .1 **** سـتبا
ياجات  حتيمي الا تق
يني  تعاملطلوبة، و

شاري اخلاص  .ستالا

تخصص،  شاري  مية ا ت سسم ت
 يوما 15وإرشاكه يف غضون 

قبل مرحةل تقدير 
ياجات  .حتالا

رشوع ملأجنزت خالل املرحةل األوىل من ا ُ. 

 

**** 

يمي تسل تقمي تقارير 
ياجات يف غضون فرتة  حتالا

يمي 30 تق يوما من هممة 
سلمي  رشط  ياجات،  تالا بت ح

ية  طنأحصاب املصلحة الو
نة تكل  تضميع الواثئق ا ملمج
ياجات خالل األطر  حتالا

ية احملددة  .منالز

رشوع ملأجنزت خالل املرحةل األوىل من ا ُ. 

 

يمي  .2 **** تقإعداد تقرير 
ياجات، وحتديد  حتالا

 .األعامل ذات األولوية

تقرير إىل  سلمي ا ليمت  ت س
ي سلطات الو نا ة إلجازته، طل

ومن مث تقدميه من خالل 
ية نوات الر مسا  .لق

ياجات  يمي الا سلمي تقرير  تمت  حت  اخلاص مبرصتق
نوات  ية من خالل ا سلطات الو لقإىل ا ن طل

ية، ومن مث مت الانهتاء من هذه اخلطوة .سـادلبلوما

**** 

سلطات  يام ا توقع  لمن ا قمل
تو تحديد ا ية  صالو ل ب يات طن

ذات األولوية من بني تكل 
يات الواردة يف تقرير  تو صا ل

ياجات حتيمي ا  .تق

يا  ية وكولو هورية ادلو مبأرسلت لك من ا يكن ميمجل
تابة، وأبلغت  ياجاهتم ذات األولوية  ًوبريو ا ك حت

بري  يويا وتونس تكل األولوايت إىل ا خللك من إ ب ث
شاري اخملصص وإدراهجا يف خطط العمل  .ستالا

يا إىل ُأرسل تقرير  ياجات ر مسيمي الا حت تق
سطس  سلطات املرصية يف أ غا  .2012ل

حتديد اإلجراءات  .3 ***
 .ذات األولوية

رشوع طوال  يذ ا ملسريكز  رشوع عىل اإلتنف  ***جراءات ذات ملوحىت اآلن، يركز ا

                                                 

سم  2 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشوعنتاجئ  2مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تعاون عىل األولوايت فرتة  لا
احملددة ما مل تؤد العوامل 

ية إىل إعادة حتويل  جاخلار
ية، واليت  طناألولوايت الو
بو  ها إىل الو يبغي إبال غ ين

 . كتابة

يدة بدلان ا ملسـتفاألولوية اليت حددهتا ا  .ل

 

بة ادلول األعضاء ابلوفاء  لمطا
ية من  رشوط األسا سـاب ل
رشوع، والاتفاق عىل  ملا

رشوع،  للماجلدول الزمين 
ية،  رشوط وا ملهنجوعىل ا ل

ية تعاون  توقع إبرام اتفا قومن ا مل
بو يف إطار هذا  يمع الو

رش وع، مع الالزتام مبواصةل ملا
ية  مللكيل مركز تدريب ا تشغ

الفكرية الوطين بعد انهتاء 
تعاون  .لفرتة ا

رشوع  .ملأجنزت خالل املرحةل األوىل من ا

 

ية  .4 **** يع اتفا قتو ق
تعاون  .لا

تعاون الالحق يف  لتوقف ا ي
رشوع عىل  ملإطار هذا ا

ية يع عىل الاتفا تو قا ق  .ل

بدلان  شطة يف ا يذ األ لبدأ  ن اليت تقدمت تنف
تعاونل بعد ابطلبات ية ا يع عىل اتفا لتو ق  .ق

**** 

إعداد خطة  .5
 .العمل

سيمت إعداد خطط برانمج 
شطة  نتدريب املدربني واأل
تعاون  توخاة يف إطار ا لا مل

شاء مراكز تدريب خاصة  نإل
ية الفكرية بواسطة  مللكاب

عنرص حميل حموري، وحتت 
شاري  بري الا تإرشاف ا سخل

نوي،  سـاخملصص عىل أساس 
يع عىل اتف تو قوبعد ا ية ل قا

تعاون  .لا

يا ؤمس نولو بحث العلمي وا ية ا جولو أاكد لتك ل مي
)ASRT ( شار حميل يني  تيف مرص بصدد  مستع

يكون قادرا عىل وضع خطة  ًخمصص، واذلي  سـ
 .معل ملرص

ية،  هورية ادلو يا وا يكيف حاةل بريو وكولو نمجل ميم ب
يا ابإلرشاف عىل  شاريني حا ليقوم اخلرباء الا ست

ية ياانت احملورية الو طنا ياق إعداد ووضع لك سـ يف 
تعاون ية من ا ثا نة ا لخطط العمل  ن ل  .للسـ

*** 

ية  .6 سـاجملموعة األسا
اليت مت تدريهبا للعمل 

 .مكدربني

يني من  سـسة مدربني ر ئيمخ
يني عىل األقل  .حمللا

ية  هورية ادلو يا وا يكحددت لك من كولو نمجل ميم ب
ية للمدربني  .سـوبريو وتونس اجملموعة األسا

يويا بصدد حتديد تزال لك من  بيامن ما بمرص وإ ث
بدء يف  نا من ا ية، يك  لمجموعة املدربني األسا يمتكسـ

بالد  .للتدريب املدربني عىل الربامج املعدة 

شلك أسايس  ية مدربني  بومعوما، يلزم تدبري مثا ن
يمت   توفريسلضامن جناح برانمج تدريب املدربني، و

ية اكمةل للحصول عىل درجة منح سـ درا
تري يف قانون  ية الفكرية جسـاملا ، )LLM( مللكا

*** 
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رشوعنتاجئ  2مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

بو وجامعة  شرتك بني الو ييف إطار الربانمج ا مل
نو يف   .2012 و2011يتور

الانهتاء من ما يقرب من 
ية200  .يب ساعة تدر

يذ حوايل  ساعدة و تنفحىت اآلن، مت تقدمي ا  640مل
ية يف  تدريب الو تدريب يف برامج ا نساعة من ا ل طل

يد بدلان ا ملسـتفأربعة بدلان من ا  .ةل

*** 

هادة  شيلزم للحصول عىل 
يمي  ياز ا شاركة ا لتقا تج مل

 .الهنايئ

هورية  مجلمتر برانمج تدريب املدربني يف ا يسـ
نة ية ويف بريو حىت هناية ا لسـادلو  .مينيك

يمي املدربني بعد الانهتاء من لك  تقومع ذكل، يمت 
تلفة  ياميت ا تاجئ ا نظر يف  ية، و خملوحدة تدر ن تقي لب ي

يمي  لتقند حتديد ا  . الهنايئع

يني من ثالثة من  ئيسـحصل أربعة مدربني ر
تري  نحة دراسة املا يدة عىل  بدلان ا سـا جل م ملسـتف

تعاون  ية الفكرية يف إطار برانمج ا ليف قانون ا مللك
نو بو وجامعة تور شرتك بني الو يا ي  .مل

** 

سق أاكدميي حميل  منتدريب 
أو أكرث عىل همارات حمددة 
يق العمل داخل  لتنسـالزمة 
تدريب املموةل  سات ا لمؤ س

ثل إدارة  ممتويال عاما، 
رشوعات، إدارة املوارد  ملا

متويل رشية، وتدبري ا لا  .لب

تني من  يبيحىت اآلن، مت تقدمي وحدتني تدر
سق  يني، ودعوة  سقني األاكد نتدريب ا مي من مل

بدلان  شاركة لأاكدميي واحد من لك بدل من ا ملا
 .بيةيحلضور وحدة تدر

يني يف  سقني األاكد ميبني أن معدل دوران ا ن ملت
شلك  تادلول األعضاء من العوامل اليت ميكن أن 

تاجئ املرجوة نجاح الانهتاء من ا نخماطر  ومن مث . لل
يني ٌفقد أقرتح  سقني األاكد نني من ا ميحضور ا ن ملث

بدلان ل ية القادمة يف لك بدل من ا للوحدات ا لتعلمي
 . فقطسق واحدمنحضور الرائدة، بدال من 

*** 

الانهتاء من ما يقرب من 
ية200  .يب ساعة تدر

يذ حوايل  سقني 80تنفمت  ية  للمن ساعة تدر يب
يني حىت اآلن ومن املقرتح خفض عدد . مياألاكد

تدريب إىل   . ساعة160لساعات هذا ا

*** 

سقون  .7 ملنا
يون املدرب  .نومياألاكد

هادة  شيلزم للحصول عىل 
يمي  ياز ا شاركة ا لتقا تج مل

 .الهنايئ

سابق ألوانه إجرا يميء لمن ا  ** .لتقا

شطة  .8 نوضع خطة أ
تجارية  .لاألعامل ا

شطةإعداد خطة  تجارية نلأل ل ا
ية، واليت  تدريب ا سة ا حمللملؤ ل س

تدابري  لسب لألهداف وا تتح
ية  تدامة ذا يق ا تالالزمة  سـ لتحق
تني وبعد انهتاء فرتة  لسـنخالل ا

تعاون  . لا

بكرا يف هذه املرحةل إلجراء  ًما يزال الوقت  م
يمي  لا  . ؤرشهذا امللتق

يمي  تقال 
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رشوعنتاجئ  2مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

ناء  .9 بوضع خطة 
 .القدرات

ناء القدرات  بوضع خطة 
ية تريم  تدريب ا سة ا حمللملؤ ل س

إىل تعزيز توازن بني املصاحل 
توضع هذه . العامة واخلاصة

بل املدربني اذلين  قاخلطة من 
مت تدريهبم، وحتت إرشاف 

تخصص املعني،  شار ا ملا ملست
تضمن العامني  بغي أن  تو ين

تا لا تعاونني النهتاءيل  .ل فرتة ا

ية  هورية ادلو يا وا يكبدأت لك من كولو نمجل ميم ب
بل  ية مصممة من  يذ برامج تدر قوبريو يف  ب ينف ت

 .مدربني مت تدريهبم عىل حنو جزيئ
سـهتدف  تدريب اليت  يذ برامج ا بدأ مرحةل  تمل  ل تنفت
يويا  يني بعد يف لك من مرص وإ بشاركني خار ث جم

 . وتونس

** 

إعداد األدوات  .10
بادئ ا يةملوا جهيتو  ل

رشوع  مليقوم فريق إدارة ا سـ
بتوفري مجموعة من أدوات 

تدريب للرجوع إلهيا وموا لد ا
ية اكجزء من   اخلروجتيجسرتا

رشوع  .ملمن ا

يع املعلومات  يا  رشوع حا تجميقوم فريق إدارة ا بل مل
بغي الانهتاء  تج، واذلي  يق هذا ا نمن أجل  يحتق ملن

سمرب هر د ينه يف  ش  .2013م
تدريب لتوفر مواد ا  عىل املوقع الالكرتوين ت

 للمرشوع
)-Start/ppenipa/display/confluence/int.wipo.3www://https

Academies+IP+National+Up( 

** 

بات  .11 شاء  تإ مكن
ية الفكرية  .مللكا

رشوع بات مبالاتصال  مكت 
بو لإليداع ورشاء املراجع  يالو
تدريب  توفري برامج ا لالالزمة  ل

 .اليت مت حتديدها

سري انضامم ثالثة بدلان رائدة إىل  رشوع  بتيقام ا مل
بات اإليداع" بو  ترشوع الو ملكي يث اكن "م ح، 

ثالث بدلان الرائدة األخرى ابلفعل جزءا من  لا
شاركة يف  بل أن يطلب مهنا ا رشوع  ملا ق مل

ياتمرشوع يل األاكد مي بدء   .تشغ
ية  ية إضا يمت رشاء مراجع ومواد  فو إذا لزم (تعلميس

ناء القدرات) األمر يات خطة  تو بوفقا  ص  .ل

** 

ية  .12 يات ا مللكأاكد مي
شأة  .ملنالفكرية ا

تة مراكز  بدأ  توقع أن  سـمن ا ت مل
ها  يذ وظا ية يف  ئفتدريب و تنف طن

ية الفكرية، مع  مللكيف جمال ا
ج توفري برانجمني من برام

تدريب العادية، عىل األقل،  لا
ئة  نا شـعىل القضااي اجلديدة وا ل

ياجات  حتذات الصةل ابال
ية الفكرية،  ية من ا مللكالو طن
يا  مبوحتديدا يف لك من كولو ً

ية ومرص  هورية ادلو يكوا مينمجل
يويا وبريو وتونس بوإ  .ث

بكرا يف هذه املرحةل إلجراء  ًما يزال الوقت  تقيمي م
 .لهذا املؤرش

يمي  تقال 
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رشوع/هدف  ملأهداف ا

 

يق  نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل
رشوع/هدف  ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

 الوضع الراهن بياانت األداء

ئوية للمد بة ا ملا ربني لنسـ
ؤهلني اذلين قاموا بإعداد امل

، والانهتاء من مهنج درايس
شاركني  ية  للمبرامج تدر يب

سـهتدفة اليت  ئات ا ملمن ا لف
 .مت حتديدها

ئتلقي املدربني املؤهلني جزيا يف لك من 
ية وبريو  هورية ادلو يا وا يككولو نمجل ميم ب

ناجه  ملوتونس تدربا حمددا عىل تصممي ا ًي ً
يمي ا للتقومعل تدربات  ذلايت يف هناية فرتة ي

توايت انلت  تدريب، وقد حققوا  سـا مل
 دعوهتم إلعداد ترضاء اخلرباء اذلين مت

ية تدر شطة ا يبتكل األ ل  . ن

*** 

سقني  ئوية  بة ا نا مل للمسـ لن
يني  نظمي القامئنيمياألاكد بت 

ية  .يببرامج تدر

سقني املؤهلني جزيا يف % 50بدأ  ئمن ا ملن
شاركني خار ية  ملتقدمي برامج تدر جيني يب

رشوع  .مليف إطار ا

** 

ئة  نا يات ا شـعدد األاكد ل مي
اليت أقامت رشااكت مع 

ية  سات الو ناملؤ مثل (طس
اجلامعات، وروابط 

تجارة  ناعة وغرف ا لا لص
سات ادلامعة  سواملؤ

للرشاكت الصغرية 
توسطة والوزارات  ملوا

 ).األخرى

هورية  يا وا مجلأبرمت لك من كولو مب
ية وتونس اتفاقات تعا ون مينيكادلو

ية  سات الو يجي مع املؤ ناسرتا س طت
تفاوض من  ية، وبدأت تونس يف ا لالر ئيسـ

يات تعاون تقين  .قأجل عقد اتفا

** 

ية  طنتعزيز القدرات الو
رشية  ية للموارد ا لبواإل قلمي

ية من خالل امليض  سسـواملؤ
ية  بىن ا تيف تطوير ا لتحل

وغريها من املرافق جلعل 
ية أكرث  سات الو ناملؤ طس

ية يق توازن لفعا سعي  لتحق وا ل
ية  مللكعادل بني حامية ا
الفكرية واملصلحة العامة 

فضال عن الوفاء بأولوايت 
ية  ية الو سـهتدفات ا نو من طم لت
لتلبية الطلب احمليل املزتايد 

مللكية الفكرية، من أخصائيي ا
س يني وا ملوا ولني ؤملهن

تلف  يني وغريمه من  خماحلكو م
 .أحصاب املصلحة

ئة  نا يات ا شـعدد األاكد ل مي
بادرات  يذ  ماليت قامت  بتنف

ثل  تدامة  ملضامن الا سـ
شاء  متويل، وإ نتدبري ا ل

تطلع إىل  تيالك قانوية  ن ه
تقةل يات  تع مبزيا سـا ن ممت  .ل

يط الضوء ية تسلمت  تا ل عىل اإلجراءات ا ل
يح تو يل ا ضعىل  ل  :سب

نة 4886املرسوم رمق  - ، 2011لسـ 
تعديل  يا  بالصادر من ريس كولو مب ئ

ناعة  لصيلك اإلرشاف عىل ا ه
تجارة   Superintendenciaلوا

de Industria y Comercio 
)SIC( ، شلك اذلي ميكن معه لاب

تواءم مع  يلك خاص  يتصور  له
ية الفكر ية  ية و للملكأاكد ن كام . يةطمي

رشفة عىل  ئة ا ملتوقع أيضا ا ي لهت
سـهتلكني ؤش  Estatutoملون ا

del Consumidorن إماكية 
تخدام الرسوم احملصةل نظري أداء  سـا

 يف SICبعض اخلدمات يف إطار 
ية متويل  ية الو شطة األاكد نأ مي طن

ها بفرض  لية الفكرية، وسمح  يللملك
 .رسوم عىل اخلدمات

ية - سة وا نا شاء مدرسة ا مللكإ ف مل  ن
 Escuela de(الفكرية 

*** 
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رشوع/هدف  ملأهداف ا

 

يق  نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل
رشوع/هدف  ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

 الوضع الراهن بياانت األداء

Competencia y de la 
Propiedad Intelectual (

يف بريو يف إطار املرسوم 
رشيعي رمق   الصادر يف 1033لتا

نهر يويو  ، واذلي 2009ش
يا  يالك و نأسس إلقامة  طه ُ
ية  سة وا نا ية ا مللكألاكد ف مل مي

هام حمددة،  ها  مبالفكرية و تلكيف
ًوخمول هل تقايض أتعااب نظري 

 .اليت تؤدهيااخلدمات 

يا وبريو إىل انضامم - مب لك من كولو
ية  يات ا ية ألاكد بكة العا مللكا مي مل لشـ
شطة  تحديد أ نالفكرية يف حماوةل  ل

ية  يات ا تعاون األفقي مع أاكد مللكا مي ل
 .الفكرية القامئة

ية  ناجه ادلرا سـيمي ا مل تق
ية هبدف  تدر يبوالربامج ا ل
يق توازن  سعي إىل  حتقا ل

لكية ملعادل بني حامية ا
الفكرية واملصلحة العامة، 

فضال عن الوفاء بأولوايت 
ية واألهداف ية الو نا طمن  .لت

مل حين الوقت بعد يف هذه املرحةل من 
نجاح يف إجناز هذا  يمي ا رشوع  لا لتق مل

هدف  .لا

يمي  تقال 

يات ااألعدد  ئة مياكد شـنا ل
يذ برانجمي  بتنفاليت تقوم 

ية  مللكتدريب عادي عىل ا
قل، كام مت الفكرية عىل األ

بدلان  يه مع ا لالاتفاق  عل
يدة  . ملسـتفا

توقع جناح  سات ملمن ا سثالث مؤ
توقع أن يكون قد بلغ  تدريب بدء من ا ملا ل

 .2012هذا املؤرش حىت هناية عام 
بدلان األخرى، فمل تصل  بة  للأما اب لنسـ

ية  يذ برامج تدر ببعد إىل مرحةل  ينف ت
يني جشاركني خار  .مل

** 

شاركني اذلين  مت ملعدد ا
تخدام برامج  سـتدريهبم اب

ئة،  نا تدريب ا سة ا شـمؤ ل ل س
تدريب، وحصلوا  لوأمتوا ا

هادات  .شعىل 

مل حين الوقت بعد يف هذه املرحةل من 
نجاح يف إجناز هذا  يمي ا رشوع  لا لتق مل

هدف  .لا
 

يمي  تقال 

 

ثالث[  ] لييل ذكل املرفق ا
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رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_10_04 ملرمز ا

نوان ساتقدرة اتعزيز  لعا يد سملؤ ية الفكرية عىل ا يني اب ية وأحصاب املصلحة ا لصع احلكو مللكن ملعم
نظامت اإلدارة  بكة  سني أداء  ية، و ناعات اإلبدا بة وتعزيز ا مالوطين إلدارة ومرا شـق حت ع لص

ية حلق املؤلف  .عامجلا

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا ية: 10ل سـساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير القدرات املؤ ية يف جمال سم طن الو
ية وغريها من املرافق  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و تا لتحل س حتمللك

يق توازن عادل بني  سعي يف  ية وا ية الفكرية أكرث فعا سات ا حتقهبدف جعل مؤ لمللك ل س
ية الفكرية واملصلحة العامة ية أيضا . مللكحامية ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  نو مل تقن لت ين

ية الفكريةعىل ية اب ية ا ية ودون اإل نظامت اإل مللك ا ن مي مي ملعمل قل  .قل

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي840 000: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني ية ا يف اإلضا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي268 000: فل

رشوع  .2009أبريل  ملاترخي بدء ا

رشوع هرا18 ملمدة ا  ً  .ش

ية قطاعات الو سـبو الر ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

ية ناعات اإلبدا ثقافة وا عقطاع ا لص  ل
ية ية العا ية ا ملقطاع ا لتحت  لبن

ية  لتمنقطاع ا
بو  .15و 10، 9، 3: يالصةل بربامج الو

رشوع نظامت أحصاب املصلحة اليت  للموصف موجز  ية و سات الو ساعدة املؤ رشوع إىل  مهيدف هذا ا ن س طم مل
ية تتعامل مع ناعات اإلبدا عا هالص ية الفكرية متثل و ها دلور ا سني وتعزيز  مللك عىل  تفهم حت

ية أو  باكت إ يل إقامة  ية، و ناعات اإلبدا مييق اإلدارة الفعاةل وتطوير ا شـ ه ع قللص س تل تحق
ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ية لإلدارة امجلا عدون إ  .قلمي

تصادية للقطاع اإلبداعي،  مية الا هم ا سني  قو لقف ية حت يذ األعامل عىل أساس حامية ا مللكو تنف
سات  بدعني بوسائل من شأهنا سالفكرية، وتزويد املؤ مليل قطاع اإلبداع وتزويد ا حتل

ية الفكرية ية  يهنم عىل اإلدارة ا للملكبأدوات  لعمل رشوع يف تعزيز . تع هم هذا ا ملوسوف  يس
 .األداء العام للقطاع اإلبداعي

نظامت اإلدارة امجل بة  ملأما اب ية حلق املؤلف لنسـ رشوع هنجا رائدا )CMOs(عا يأخذ ا  ،ً ً مل ف
ها  ية حلق املؤلف اليت  نظامت اإلدارة امجلا جتمعتوفري مجموعات من األدوات وتزويد  عم ب

يا  يقبكة حق املؤلف يف غرب أفر نا فا-)WAN(شـ و، كوت ديفوار، صكي بنن، بور
نغال وتو يجرياي، ا يجر،  يا، مايل، ا يا، غاان،  سـغا ن ن لب ل غين نظامت (غو م ممبا يف ذكل أي 

ية شلك يف أي بدل من بدلان اإلقلمي أو أي بدلان أخرى ُجديدة لإلدارة امجلا ت  متكهنم -) ع
يد املعلومات ورسيع  شرتكة عن طريق تو ية ا ية لإلدارة امجلا نصة ر شاء  تمن إ ح ملم ع مق ن

نفات واألطراف ا تعرف عىل ا ية بدلان العامل  يهنا ومع  ها فامي  ملصباد لل بقت ب ملعنية ذات الصةل ل
يت  تو توازنة، فضال عن ا نصفة وعادةل و يذ توزيع اإلاتوات بطريقة  قمبا ميكن من  م م لنف ت

ية بدلان ا تصادية  بار املصاحل الا يذ الفاعل، آخذا يف الا ناسب  نا لل ت ملعمل قع  .للتنف
يمت  رشوع الرائد، فضال عن األدوات اليت  تخدم يف هذا ا منوذج ا سميكن تطويع ا مل ملسـ ل

شاريع رائدة مماثةل يف إطار برامج إعداده بدء يف  رشوع وا تكرار ا تخداهما الحقا  ما وا ل ل ملسـ
ياجا ية ا بو و تالو ب حي بدلان وتل يةلت مجموعات أخرى من ا عنظامت اإلدارة امجلا  .م
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رشوع ميون أودراوغو ملمدير ا يد  سـا  لسـ

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعةلنتا  5.4 :مليجة ا

سات  ية الفكرية وغريها من مؤ نة ملاكتب ا ية ا ية واملعر ية ا ية ا ستؤدي ا سـ ن مللكت ف حملن لتقتح ل لب
ية الفكرية األخرى إىل تقدمي خدمات أفضل  ألحصاب ) أرخص وأرسع وأعىل جودة( مللكا

 .املصلحة

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

يذ جزء من ا .1 نجاح من  تنفمت الانهتاء  ية يفب ناعات اإلبدا تعلق اب عرشوع ا لص مل . 2010 مل
سادسة  لوقدم تقرير إجناز خالل ادلورة ا ثامنCDIP/6/2ثانظر الويقة ". (للجنة"ُ ).ل املرفق ا

ية  .2 نظامت اإلدارة امجلا بيك  سني األداء والربط ا تعلق  يذ اجلزء ا عهد  مل شـ تح لمل ب نف تش
CMOs ئا يف معدالت رشوع  بط يف ا تقدم يف أعقاب تعمل توجه الالا يجي لديل ا تسرتا

سادسة  ها إىل ادلورة ا تغريات اليت طرأت عىل اجلدول الزمين اليت مت ر لوا انظر " (للجنة"فعل
ثامنCDIP/6/2ثالويقة   ).ل املرفق ا

رشوع، واذلي  هذا اجلزء من ا يجي  توجه الاسرتا ية يف أعقاب ا تا ملمت الانهتاء من اخملرجات ا ل ت ل ل ل
تصممي) 1: تاربط بــ بوكس لإعادة ا ية الو نديس للربانمج احلاسويب لإلدارة امجلا ي ا ع له

)WIPOCOS ( ها مع برانمج و) 2ذاته؛ بكة ور بيك وأسلوب تريب ا بطنظام الربط ا شـ ك لشـ ل
بوكس ية يالو عنظامت اإلدارة امجلا  : مل

نديس للربانمج احلاسويب  • تصممي ا هإعادة ا بوكسلل  :يو

سة  ) أ( ية مؤ ية  يا أحدث  ستخدم الربانمج حا ل بكسـ شـن ب بكة ي شـ عىل 
تصفح ويب ، 3املعلومات تخدام الربانمج احلاسويب من خالل  سمح اب ممما  سـ ي

تخدم؛ ية عىل حمطة العمل اخلاصة اب يت برامج إضا ملسـدون احلاجة إىل  ف  تثب

بو أو بواسطة مقدم خدمة خاريج و  ) ب( به مركزاي بواسطة الو يميكن تر كي
ند إىل مجموعة نظراء يت الرب. مستكحل  انمج احلاسويب تثبوكحل بديل، ميكن 

تخدم؛ يا عىل حمطة العمل اخلاصة اب ته  ند سـاملعاد  حمل سـ  مله

نكس، و  ) ج( ثل جافا،  توحة املصدر  يات  يمؤسس عىل مكوانت لرب لجم م مف
تخدام نظام أورلك القامئ عىل نظام ( )MySQL(و  سـرغام عن احلاجة إىل ا

ياانت بريةRDMS لبإدارة عالقات قواعد ا  ؛)لك يف حاالت املاكتب ا

توحة؛تويو )د(  ملفاءم مع أحدث املعايري ا

يل وي )ه( تو ية وواهجات ا تخدام للوصالت ا نة لال ية  صوفر قا ل سـ سـ لبينبل حم
نظ تخدم، مع إعادة تصممي تكل الواهجات، سواء من ا ملاخلاصة اب ور ملسـ

ييل أو اخلاص ابلرسومات  .لتشغا

ية عىل الربانمج احلاسويب  • باكت ا ملبننظام ا بوكسلشـ  ب، وناهئايو

يت الربانمج احلاسويب الانهتا  ) أ( ياانت و تثبء من تصممي قاعدة ا بوكسلب  يو
يا؛ ند ًاملعدل  سـ  ه

نديس للربانمج و  ) ب( تعديل ا ية تصممي وتطوير وا هالانهتاء من تويق  ل معل لث
ية؛ ا  ملعنحلاسويب لصاحل األطراف ا

                                                 

يكت وفوسوبرو  3 يوال أو ثل ا يات قدمية،  تخدام  سابق اب بوكس يف ا كبين الربانمج احلاسويب و جب يج ن سـ ل لفي متق ُ 
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يةنهتاء من إعداد الوحدة الاو )ج( تدر يبا  لواثئق تصممي الربانمج احلاسويب ل
بوكس يا املعدل يو سـند  .ه

 الصعوابت واملعوقات

ية تا باب ا تني أعاله لأل تني املو شديد يف ا بطء ا يذ اب سم معدل ا لا ل سـ حض ل ل نطقت ملنف  :لت

يذ هذا العمل يف إطار رشاكة عامة  .1 توقع  تنفاكن من ا سة -مل بو ومؤ س خاصة بني الو ي
شات، مل . غوغل نا ثري من ا قوبعد ا مل رشاكة؛يتسـىن عقد لك  لهذه ا

بو يف إجو .2 نني يبدأت الو يات املؤلفني وا شات مع الاحتاد ادلويل  نا مللحراء  مجلع ق م
CISAC ناين األداء يات إدارة حقوق  ف، وجملس  رشاكء - SCAPRمجع ل وهام من ا

يني يف  متع اإلبداعي ئيسـالر تعديل -جملا تفادة من خربة لك مهنام يف ا يق الا ل لضامن  سـ حتق
نديس لربانمج  بوكسلها ياانتيو شات بعض ينجميامن قد بو. لب يف جمال إدارة ا نا ق عن تكل ا مل

باب الوجهية اليت تربر  رشوع، إال أن ذكل من األ ية  تأخري يف إجناز األهداف األسا سـا سـ للمل
تأخري هدف الهنايئ، مع . لهذا ا يق جناح أكرب يف ا بو من  متكن الو لوعىل وجه اخلصوص،  حتق ي ست

متع اإل ية اجلوهرية من  ساهامت اإلبدا تفادة من ا جمالا ع مل يانني؛بسـ ثل يف هذين ا لكداع ا  ملمت

نجاحات و .3 ناء عىل ا بو اب يام الو تعلق بوجوب  يا فامي  يد ادلراسة حا لما يزال األمر  ب ي ي لل ق ق
مترار يف تطوير الربانمج احلاسويب اذلي مت تعديهل  سـاليت حققهتا حىت اآلن من خالل الا

بت ف تفادة من احللول القامئة واليت  بو، أو الا يا داخل الو ثند سـ ي سـ يهتا عىل ضوء جتربهتا ه علا
متع اإلبداع ية بواسطة  بارها، واليت مت إعدادها عن طريق مصادر خار جموا ج تقد أن . خت ملعومن ا

تفكري وادلراسة سوف حيقق  مترار ا نجم عن ا لأي تأخري عىل املدى القصري  منتج أفضل "سـي
يد" ومبعدل أرسع  . لبععىل املدى ا

بغي اإلقرار بأن العمل ما مت ينو رشوعمسـزال  ية من ا تا ية ا يق األهداف الر ية  ملرا  ل ل سـ ئيبغ حتق ً: 

ية   ) أ( نظامت اإلدارة امجلا عمتكني الربط بني  يا؛ يفCMOsم بكة غرب أفر يق   شـ

ثل تكل اليت أعدهتا مجموعات و  ) ب( ياانت ادلوية  مسري الاتصال بقواعد ا ل ب لي ت
ية  نظامت ادلوية لإلدارة امجلا عا ل يات املؤCMOsمل ثل الاحتاد ادلويل  مجلع  لفني م

نني  ناين األداء CISACمللحوا يات إدارة حقوق  ف وجملس   .SCAPRمجع

ثةل عىل  مأ
نجاح األثر وادلروس /لا

ية  ئيسـالر

ئة من  بوكس يف  يق الربانمج احلاسويب و نظر إىل أن الرتكزي احلايل عىل إعادة تطوير  بياب ي ب تطل
بكة حق املؤلف يف غ ياانت  ثة، وتطوير نظام قاعدة  يات احلد شـالرب ب ي يا جم  دلمع WANيقرب أفر

يا كقاعدم ية يف غرب أفر نظامت اإلدارة امجلا توقعة  ية وا يقبات العمل احلا ع مل مل ل ة رائدة يف إطار تطل
ية حلقوق املؤلف، واليت ميكن تكرارها الا ية األسا بو خبصوص ا ية العامة للو سـسرتا ي لبنيج ت

يع أحناء العامل  بدلان يف  تخداهما يف مجموعات أخرى من ا مسـوا مج ل ية سـ شطة الر شمل األ سـبال،  ن ئيت تق
تقارير هذه عىل ناء فرتة إعداد ا يا وأ لاملضطلع هبا حا ث  :ل

تعرض ابلوصف   ) أ( بوكس، اذلي  تخدم الربانمج احلاسويب و يوضع مواصفات  ي ملسـ
ية  ثابة ويقة مر جعلاكفة وظائف الربانمج، وياانت املعايري واملعلامت اخلاصة به، ويعمل  ث مب ّب َ ُ

تعزيز ية رضورية  لأسا   تطوير الربانمج؛سـ

بوكس ذو امخلس وحداتو  ) ب( نظام احلاسويب و يتطوير ا ويعد هذا اإلصدار جزء من . ل
نظامت  ياجات  تعامل مع ا رشوع من ا ميكن ا يل، واذلي  سني نظام ا ممراحل  ت ل شغ ححت مل سـ لت

ية  تلفة واليت تغطي جوانبCMOsعاإلدارة امجلا   حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛خمل ا

ناحج لو  ) ج( رش ا لا نظامت لإلدارة لن يا يف عدة  تخدم حا بوكس ا ملربانمج احلاسويب و ل سـ ملي
ناطق  يا وخارهجا، مبا يف ذكل إىل  بكة حق املؤلف يف غرب أفر ية داخل  مامجلا يق شـ ع
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 .أخرى من العامل

ية تا يعاب ادلروس ا نا هذا، مت ا لوحىت و ل ستت رشوع والقدرات . ق ية توفر خطط ا ملأوال، أ مه ً
نظام، وإقرار ية  للالو تخدمني يف جماالت األعامل اخلاصة بلك مهنا، ظيف ملسـها واملوافقة علهيا من ا

يا، وروابط  بكة حق املؤلف يف غرب أفر ية األعضاء يف  نظامت اإلدارة امجلا يقوحتديدا،  شـم ع ً
تجارة ادلوية  لا رشوع اذلي جيمع بني نظام عايل ). ITAs(ل تصف تصممي هذا ا يا، جيب أن  ملاث ي ن

يا نولو ية من  جا تك بكة حق املؤلف يف غرب ( املعلومات والاتصاالت لتقن بوكس،  شـثل، برانمج و ي م
يا ئة، ) يقأفر نا ية وا تجارية احلا شطة األعامل ا ياجات أ تطويع مع ا يف وا ية  شـابملرونة والقا ل ل ل ن ت ل حبل تكلل

ناطق أخرى رشوع الرائد إىل  تظر تصدير هذا ا يث من ا مخاصة  ملح تعني . ملن يابإلضافة إىل ذكل، 
يث  عىل ادلول ية،  شاركة بإجيا حاألعضاء ا ب ية ادلولن إمل يا لبغا تطور متر مبل حا تلفة من ا لراحل  خم

ثال، موقف  يل ا ية؛ عىل  يل ا ئات ا ناية إىل  نظر  نولويج، ومن مث جيب ا ملا حملل شغ بع بل ي ستك لتب ل
يا املعلومات والاتصاالت الالزمة نولو جالاتصال ابإلنرتنت، مبا يف ذكل توفر معدات  وعالوة . تك

تدامة ع ها أثر حامس عىل ا يكون  يث  يارها،  يمت ا يا اليت  نولو ية ا هر أ سـىل ذكل،  سـ ت لمه ح س ج تك ختظ ل
رشه يمت  نظام اذلي  يار ا تعني احلرص يف ا يد، وأيضا  رشوع عىل املدى ا نا سمل ل ت ي خبع وأخريا، يلزم . ل

نا رشوع يف الوقت ا سلمي ا رشوع عىل حنو معيل لضامن  تحمك يف إدارة ا ملتوفر هنج  ت مللل سب، مل
شار إلهيا  تجارة ادلوية ا ناء أكرث مع روابط ا شلك  تعاون  يف، واب تاك ية ا بدأ فعا يق  ملو ل ل ب ب ل ل ل ل م حتق

 .أعاله

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 

رشوع يف اآليت بعد ملثل اخلطر األكرب أمام جناح هذا ا  :يمت

ي  ) أ( بكة حق املؤلف يف غرب أفر ياانت  ثل يف الربط بني قاعدة  تحدي ا يقا شـ ب مت ا ملل
تعاون مع الاحتاد  تفاوض حول رشوط هذا ا بغي ا يث  لمع األنظمة ادلوية القامئة  ل نل يح

نني  يات املؤلفني وا مللحادلويل  ناين CISACمجلع يات إدارة حقوق  ف، وجملس  مجع
 . يف األساسSCAPRاألداء 

بدلان  ) ب(  .لجودة الاتصال ابإلنرتنت يف بعض ا

يةت )ج( نظامت اإلدارة امجلا عتعرض العديد من  بكة حق املؤلف يف م شـ األعضاء يف 
ية وحتدايت مربطة ابحلومكة تؤثر  يا، ومن وقت ألخر، إىل تدخالت حكو تغرب أفر م يق

يات يذ ا لعملعىل سري   .تنف

نظامت  )د( تدريب وادلمع، ورشها إىل  ناء القدرات، وبرامج ا متعني مواصةل برامج  ن ل ب ي
بكة حق املؤلف يف غرب  ية األعضاء يف  شـاإلدارة امجلا رشوع ع يا يف إطار ا ملأفر ً ونظرا -يق

بوكس ثة  يإلعادة تطوير الربانمج احلاسويب الو يات حد تخدام  يا اب ياجلاري حا ن سـ يجب -تقل ف 
يل سارية  شغاإلرصار عىل الالزتام ابملعايري ادلوية ا ل  .للتل

تعرض خملاطر  ئة ا نا شطة األعامل ا بات أ تج عن احلاجة إىل دمع  لابإلضافة إىل ذكل،  شـ ل ن متطل ين
يف  ميه ابلضعف، وميكن ا تصف  يا املعلومات والاتصاالت  نولو تخفخاصة بأي نظام  ج لتك تصمل ي

سم ابملرونة ا أثر هذه اخملاطر ابمجلع ما بني من تباع هنج تصممي  رشاكة بني القطاعني العام -يت ل ا
توا-مبني أعالهواخلاص كام هو  توجه حنؤل كحل تقين بغرض ا تجارية، وا شطة ا لم مع اكفة األ ل و ن

رشوع  ية  للمإدارة  ية عىل حنو أوثق(معل تجارة العا نطوي عىل إرشاك روابط ا ملشلك  ل ي  ).ب

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 

يق يف  تطلب الاهامتم الفوري وادل ية اليت  قثل القضااي الر ت سـ ئيمت نة وراء دراسة ت باب الاك ماأل سـ
تأخري يف  بب يف زايدة مدد هذا ا تأخري أو اليت  نفا تس لت بغي تل رشوع؛ و ينيذ هذا ا مترار مل سـالا

سائل نظر يف ا مليف ا ية ل تا ل ا  :وإيالهئا املزيد من الاهامتمل
ئة من  .1 بوكس من نظامه القدمي احلايل إىل  بياحلاجة إىل نقل الربانمج احلاسويب و ي

ثة يات احلد يالرب  .جم
نظام، .2 ياجات ا بات وا هم األفضل  لاحلاجة إىل إاتحة مزيد من الوقت  ت حتطل مللل فضال تف
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تخدمني  .ملسـعن توقعات ا
رشوع يف ا .3 بو حلقوق املحلاجة إىل إدماج هذا ا ية للو ية العا ية ا ية ا يسرتا مل ت تحيج لت لبن

رش يف وا تأ لنا ل  .ل
نات اليت تطرأ عىل الربانمج احلاسويب  .4 تعزيز ا ية  سب احللول ا لتحسيحتديد أ ل ن لتقن

بكة حق املؤلف يف غرب أفر ياانت  بوكس، وعىل نظام قاعدة  يقو شـ ب يا بأسلوب فعال من ي
تلكفة ليث ا  .ح

هذا  .5 توجه اجلديد  يذ ا سـيت  ية وادلمع اللو نظر يف الرتابط بني املزيا لاحلاجة إىل ا لنف ج ن لتل
رشوع سلمي ا رشوع، فضال عن املوافقة عىل اجلدول الزمين اجلديد  ملا  .لتمل

ناسب مع األعامل  .6 شاريع ابلقدر ا ملتوافر موظفي ا يذهامل هم تنفاملطلوب  ابلكفاءة متتع، مع 
تجارة ادلوية الرا نارص روابط ا ية، مبا يف ذكل إرشاك  ية واخلربة ا غا ل ل ع ن ملهن شاركة تقل ملبني يف ا

شاريع عامة رشوع/ميف  هذا ا تاج  ملخاصة  ل  .كن

شاورات  بغي إجراء املزيد من ا بو، و يا يف الو سائل دا يا معاجلة هذه ا ملوجيري حا ي خل مل ينل
تعاون يف إطارها مع ادلول األعضا يالوا بكة غرب أفر شاركة يف  يقء ا شـ  .مل

يا  امليض قدما بكة حق املؤلف يف غرب أفر رشوع  يقبغي إعادة الرتكزي عىل  شـن م  اذلي يقرتن WANي
ية  نظامت اإلدارة امجلا نربا  ية توفري  بوكس  عرشوع إعادة تطوير الربانمج احلاسويب و مل بغ ًي م مب

رشوع الر بكة مكجموعة أوىل  للمبدلان األعضاء يف ا شـ  .ائدللل
رشوع تجارية اجلديدة  للماألهداف ا  ل

رشوع الرائد خالل  بات جناح هذا ا مليف حاةل  يع قاعدة 2012/13ث بو تو سـ، تعزتم الو ي
يا خالل الفرتة  ية األقل دخال يف أفر نا بدلان ا يدين من ا يقا م لتف ل  . 2013/14ملسـ

بدلان اليت متكل  تكل ا ية  نظامت اإلدارة امجلا لوسوف يمت الرتكزي عىل  ل ع تدامة، م يات دمع  سـآ مل
ها  تاكمل  رشوع آنذاك ا معوميكن  ل باكت ادلوية األخرىومعللم ل ا  .لشـ

يكون من الرضوري  رشوع جترييب،  يا  بدلان غرب أفر بكة دوية  شاء  سـوعن طريق إ ل ل شـ مكن يق
يف  تأ بكة دوية أوسع نطاقا حلقوق ا ية  ية  شاء  ناء األسس إل بو  يام الو يا  لاسرتا ل ل شـ ت ن ي ليج حت نت ب بق ب

رش  .لنوا
ينيو رشوع عىل هدفني ر يكون تركزي ا سـذلكل  ئيسـ  :مل

ية، وعىل   ) أ( ية عىل إدارة تويق حقوق املؤلف بفا نظامت اإلدارة امجلا علساعدة  ث ع مم
ثةل يف  رشوع ا تجات ا ها، من خالل  نا توازي داخل  يص وا متشاط الرتا ن ل ملن مل م طق م خ

ية ساعدة ا نا  .لتقمل
باكت   ) ب( تاكمل مع ا ية  نظامت اإلدارة امجلا شـمتكني  لل لع ية يف تطوير م ية والعا ملاإل قلمي

ية  نولو نصة  رش مع  يف وا تأ بوكس دلمع إدارة حقوق ا جنظام الربانمج احلاسويب و تك م لن ل ل ي
ثة تعاون مع رشاكء مت حتديدمه، ال سـامي مع روابط ،يحد توصل إىل حلول اب ل مع ا ل

نني  يات املؤلفني وا ثل الاحتاد ادلويل  تجارية ادلوية  مللحالاحتادات ا مجلع ل  CISACمل
ناين األداء  يات إدارة حقوق  فوجملس   .SCAPRمجع

رشوع اجلديد ملسلاميت ا رشوعةت  مل ونطاق ا
رشوع برانجما  ًيقدم ا مل بوكس(سـ بل ) يالربانمج احلاسويب و رش من  يف وا تأ قإلدارة حقوق ا لن ل ل

شاركة  يا، واليت وافقت عىل ا بكة غرب أفر ية لدلول األعضاء يف  ملنظامت اإلدارة امجلا شـ يقع م
يام ابألعامل . هفي بكة اب سمح  نظام من احلد األدىن من املكوانت اليت  تكون ا لقو شـي ت للل س

تصممي  هوم ا ية وادلوية كجزء من  نظامت اإل بيك مع ا تجارية عن طريق الربط ا لا ل مي مل شـ مفل قل ل
بديئ يات اجلديدة مع املعايري ادلوية واملواصفات القامئة، وأنظمة .ملا توافق الرب لتعني أن  جم ت ي
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بكة حق املؤلف يف غرب تباد شاركني يف  ية  ياانت احلا ياانت، فضال عن قواعد ا شـل ا للم ل ب لب ل
يا  .يقأفر

بداية عىل اآليت رشوع يف ا لوسريكز ا  :مل
ية   ) أ( شمل أنواع أخرى من األعامل يف مراحل الحقة(سـيقاألعامل املو ؛)يعىل أن 
بكة غربو  ) ب( بدلان األعضاء يف  ية  نظامت اإلدارة امجلا شـدمع مطالب  لل ع يا م يق أفر

يص؛ تويق، وتوزيع اإلاتوات والرت تعلق بأغراض ا خفامي  ث ل  ي
توي عىل معلومات قد يمت و )ج( سجةل اليت  ياانت املركزية لألعامل ا حتدمع قاعدة ا مل لب

شاركة دل ية ا نظامت اإلدارة امجلا ياج إلهيا من  ملالا ع مت ية؛ح يص اإل قلميمع اتفاقات الرتا  خ
بكة العاو )د( تفاعل مع ا شـدمع ا نفاذ إىل لل تخدمني اب سمح  لية ابلقدر اذلي  سـ ي للممل

يل  ية و يص ا نح الرتا ية، ودمع  تعلقة ابألعامل األ حتصاملعلومات ذات الصةل ا حملل ب خمل م جن
ية نظامت األ يات املربمة مع ا بمدفوعات حصة املؤلف وفقا لالتفا جنمل  .ق

رشوع ا يذ اجلديدة  ية ا للمسرتا لتنف  تيج
 :من املقرتح
تويل  ) أ( بو  بيام الو ي بوكس جديدة ق يات و تص بإعداد بر رشوع فامي  ي إدارة ا جم خي مل

هوما رضورة توفري  رشط أن يكون  بكة اإلنرتنت،  تعاون مع  مفية عىل أساس ا ب شـ ل مبن
نظامت خاصة ابمدخالت  يق مع  تجارية واألعامل وادلمع اب شطة ا مياجات األ سـ ل ن لتنت ح

ب بدلان األعضاء يف ا ية  شـاإلدارة امجلا لل  لتجارة ادلوية؛لكة، ومع روابط الع
شاور مع و  ) ب( رشوع، واقرتاح خطة معل اب يل جملس إدارة  بو  تيام الو لي للمت شك بق

رشااكت بني القطاعني  شاركني يف أطر العمل يف ا ليع أحصاب املصلحة مبا يف ذكل ا مل مج
 العام واخلاص؛

بوكسو )ج( يق تطوير ورش الربانمج احلاسويب الو بو  ييام الو سـ ني بتن عىل أساس  ق
بل يذ (2012 هناية عام قجترييب  بدأ يف )للتنفانظر اجلدول الزمين اجلديد  ت، وسوف 

يا  بكة غرب أفر بدلان األعضاء يف  ية  نظامت اإلدارة امجلا يقرشه يف العديد من  شـم لل ع ن
نصف األول من عام   ؛2013ليف ا

رش الربانمج احلاسويب و )د( تدامة بعد  ية  ية دا شاء  بو إ نميكن للو سـ خل ن مي بن
بوكس نظ يالو يا، ومن ميف  بكة غرب أفر بدلان األعضاء يف  ية  يقامت اإلدارة امجلا شـ لل ع

ثاين من عام  نصف ا لاملرحج أن يكون ذكل يف ا يمت طلب املوارد الالزمة 2013ل س، و
بةل  تني ا ملقلفرتة ا بات، 2014/15لسـن يد مبتطلللوفاء  تدام عىل املدى ا بع ادلمع ا لسـ مل

بوكس يتخديم الربانمج احلاسويب الو بو ايع أحناء العامل يف إطار مج  يفملسـ ية الو يسرتا تيج
رش يف وا تأ ية حلقوق ا ية ا لنشأن ا ل ل ت لتحب  .لبن

يذ ية اليت  للتنفاجلدول الزمين  منعدلت اجلداول الز رشوع ُاُ توهجات اجلديدة  للممتدت يف األصل، وذكل وفقا  لل ع
يق)موحض يف املرفق( نظر إىل حتويل الرتكزي إىل إعادة تطوير  ب، وذكل اب  الربانمج احلاسويب تطل

بوكس يا دلمع  يالو بكة غرب أفر ياانت  ثة، وتطوير نظام قاعدة  ية حد ئة بر يهل يف  يقو شـي ب ي جم بشغ ت
بدلان غرب  ية  نظامت اإلدارة امجلا ئة  نا ية وا شطة األعامل احلا لبات أ ع مل شـ ل ل ن يا كقاعدة متطل يقأفر

يةرائدة يف إطار الا ية األسا شأن ا بو  ية العامة للو سـسرتا ب ي لبنيج رشت يف وا تأ لن حلقوق ا ل . ل
رشوع يذ ا نه تأخري جوهري يف  تج  سة غوغل، مما  تعاون مع مؤ ملابإلضافة إىل توقف ا تنف ع ن س . ل

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.54: 2012سـ
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سابقة تقارير ا لا  ل

 

رشوع إىل  نة"ملمت تقدمي ثالثة تقارير عن ا  ":للجا

ثامن، مت تقدميه خالل ادلورة الرابعة، واليت عقدت يف CDIP/4/2: ثالويقة .1 ل، املرفق ا
 ؛2009نومفرب 

سCDIP/6/2: ثالويقةو .2 ثامن، مت تقدميه خالل ادلورة ا ل، املرفق ا نعقدة يف ل ملادسة، ا
 ؛2010نومفرب 

نعقدة يف CDIP/8/2: ثالويقةو .3 نة، ا ثا سابع، مت تقدميه خالل ادلورة ا مل، املرفق ا ل مل
 .2011 نومفرب
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

ية .ألف ناعات اإلبدا تعلق ابجلزء اخلاص اب عفامي  لص  ي

نجاح خالل عام  رشوع  بمت إجناز هذا اجلزء من ا نة 2010مل سادسة  يل خالل ادلورة ا تفا سلمي ا للج، ومت  ل ص ل ثانظر الويقة (ت
CDIP/6/2ثامن  ).ل املرفق ا

ية .ابء نظامت اإلدارة امجلا بيك بني  سني األداء والربط ا تعلق ابجلزء اخلاص  عفامي  شـ تح مي ل  ب

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

  

رشوعنتاجئ  4مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحجلتمؤرشات ا ليذ ا  نف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

ية  .1 يبوحدات تدر
شأن موضوع  بتخصصة  م

ية  .عاإلدارة امجلا

 

ية وحدات إعداد ناسب مع يبتدر تت 
نظامت  نظمة من  ياجات لك  ما م حت

ية هر  عاإلدارة امجلا شخالل األ
ثالثة األوىل  .لا

ية، مت  تا لتدريب ادلول األعضاء ا ل
شاركة يف  شـا بكة حق املؤلف مل

يا بنن، وغاان، : يقيف غرب أفر
 .ومايل وتوغو

ية حتسني  تدر يبالوحدات ا مع ل
مدخالت مت احلصول علهيا إضافة 

شاورية اليت  ناء الاجامتعات ا تأ لث
بكة يف  لشـعقدت مع أعضاء ا

 فرباير 18 إىل 17الفرتة من 
2011. 

تعكس  ية  تدر ليح الوحدات ا بل ينق ت
بوكستوافر نظام  ات  الوحدذو يو

ية امخلس تدر يبا  .ل

** 

يمي للقواعد  .2 تقياغة  ص
منظامت اإلدارة /اإلدارية
ية  .عامجلا

 

يذ القواعد اإلدارية  تنفاعامتد و
توزيع( يص وا تويق والرت لا ث اليت ) خل

 .لاملعايري ادلوية تتوافق مع

ساق الواجب  نحتديد املعايري واأل
ية  ياانت املو تخداهما مجلع ا سـيقا ب لسـ

ها لوباد  .ت

شاو نظامت مأجريت  مرات مع 
ية واعامتد  CMOs عاإلدارة امجلا

يا(  .)والاكرييب يقغرب أفر

ية  نظامت اإلدارة امجلا عتدريب  م
بكة  بدلان األعضاء يف  تابعة  شـا لل ل
تجارية  يا عىل القواعد ا لغرب أفر يق

بنن وكوت ديفوار  يف لك من

** 

                                                 

سم  4 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشوعنتاجئ  4مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحجلتمؤرشات ا ليذ ا  نف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

يجر وتوغو يا ومايل وا لنو . غين
تدريب عىل اعامتد وأسفر ل هذا ا
نذ ذكل و غدوةل تو متكل القواعد  ل

 .احلني

تعاون مع  شاورات وا لإجراء ا مل
نظامت  يني من ا رشاكء الر ملا ئيسـ ل
نظامت اإلدارة  ية و مغري احلكو م

ية  .عامجلا

توفري معدات  .3
يا املعلومات جنولو  .تك

 

يا املعلومات  نولو ية  جية  تك لن حتت ب
ية  نظامت اإلدارة امجلا علفائدة  م

بيك تتالءم مع شـبات الربط ا لتطل  م
ياانت  بسري الوصول إىل قواعد ا لي لت

 .وإدارهتا

 

بات  ملتطلأعدت مواصفات ا ُ
ية  .ظيفالو

ساعدة يف  شطة ا ملكجزء من أ ن
يف  تأ ية حلقوق ا ية األسا لا ل سـ لبن
رش، مت توفري مجموعة معدات  لنوا

يا  يا املعلومات إىل  ننولو ج كيتك
يا يجر وتوغو وزا بوا من  .ل

* 

حتديث الربانمج  .4
الربانمج (احلاسويب 

ية ا عحلاسويب لإلدارة امجلا
واحلقوق اجملاور،  حلق املؤلف

بوكسال  .)يو

 

قدرة الربانمج احلاسويب لإلدارة 
ية حلق املؤلف واحلقوق  عامجلا

تة إجراءات  متاجملاورة عىل أ
ية وقاإلدارات حلق ع املؤلف امجلا

ياانت  نفاذ إىل قواعد ا سامح اب بوا ل لل
 IPNوIPI وWID مثل) لادلوية

 ).VRDBو

يةحتديد نات الر ئيسـ ا  .لتحسي

بات  ملتطلأعدت مواصفات ا ُ
ية  .ظيفالو

يذ يد ا نفالعمل   .لتق

* 

نفاذ إىل  .5 لإماكية ا ن
تعلق  نة  ياانت مؤ تقاعدة  مَّب

نظامت ية  نفات املو ملاب  سـيقملص
ية  .عاإلدارة امجلا

 

ياانت موحدة يف لك  بقاعدة 
ية  نظامت اإلدارة امجلا عنظمة من  م م

ياان توتوافق مع نظام ببادل ا  .تلت

 

ية  ية ا يلإقرار املواصفات ا لتشغن لف
بكة، ونظم  ياانت ا شـلقاعدة  لب

بل  ياانت واعامتدها من  قبادل ا ب لت
ية لدلول  عنظامت اإلدارة امجلا م

بكة حق املؤلف  شـاألعضاء يف 
يا  .يقيف غرب أفر

نظام ية مع مطور ا رشاكة ا لبدء ا لفن .ل

نايئ وأعامل  تصممي ا ببدء أعامل ا لل
تطوير  .لا

* 

حقيرش  .6 تدريبن ية، .لبة ا تدر يبعدد ادلورات ا ل
تفادوا من ؤسملوا سـولني اذلين ا

ياانت اليت تدريب، وا با ُمجعت  لل
سب لك فرتة  .حبوعوجلت 

 يف مرحةل اإلعداد 

تدريب يف ( سلمي حزمة ا لمل يمت  ت
تقاريرفرتة إعداد   ).لا

* 
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ية  .جمي بكة الاكر تعلق ابجلزء اخلاص اب يبفامي  شـ   CCLلي

رشوعنتاجئ  5مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

سات  ستعزيز قدرات املؤ
ية الفكرية من  ية  للملكالو طن

خالل تويخ هنج موحد 
تاكمل مجلع  ومهنجي مو

سـمي وتوزيع اإلاتوات  تقو
بكة  يات إدارة ا شـداخل  لمجع

ية   .يبالاكر

ة صياغة وإجناز قواعد موحد
 تعزيز قدرة -لتوزيع اإلاتوات 

ية عنظامت اإلدارة امجلا عىل  م
 .معاجلة وتوزيع اإلاتوات

تقرير الهنايئ اذلي  لمت الانهتاء من ا
يل للمواد  حتلتضمن مالحظات و ي
شات مع أحصاب املصلحة  نا قوا مل

يات  تو صذوي الصةل، فضال عن ا ل
تعلقة  ناتملا ينظام ا  وقواعد لعب

سق  .ملتتوزيع اإلاتوات ا

*** 

تلكفة  نات  بيذ نظام ا لعي تنف
نادا إىل  ستمعقوةل ا

يات لك إقلمي  .صخصو

نات  تعلقة اب لعيوضع إجراءات  م
يذها  ميي -تنفو شاء جسل إ سري إ قل  ن تي

نظامت متخدمه  ية تسـ  .عاإلدارة امجلا

نات  تعراض أنظمة ا يهنج ال لعسـ
يح  ية املقرتحة، األمر اذلي  يتاحلا ل

ية  ألحدًأساسا  .قلمياإلجراءات اإل

*** 

تخدام  تدريب عىل ا سـا ل
ية  مهنجالقواعد اجلديدة و

نات   .لعيا

  األنظمة اجلديدة،تفهممراجعة 
نظامت  موقدرة املوظفني أعضاء 

ية  تخداهماعاإلدارة امجلا  سـعىل ا
نات( ها يف -) لعيالقواعد وا جم ود

  .إجراءات تدفق سري العمل

نا  ال يام بأي معل  هميكن ا لق
تأخري يف الانهتاء  لبب ا من بس

هام املذكورة أعاله ملنود ا  .ب

يمي  تقال 

ناعات  لصحتديد إماكيات ا ن
يل  تح ية من خالل ا لاإلبدا ل ع
ية تصادي واإلدارة ا لعملالا  .ق

شاريع  شاريع حبوث أو  مإعداد  م
يات لرصد أداء  لجتارية وإقامة آ

بوعات  القطاع اإلبداعي، ملطوا
تخصصة بات ا ملوا  .لكتي

مت الانهتاء من هذا اجلزء من 
يلو. رشوعملا تفا صملزيد من ا ، ل

 CDIP/6/2ثانظر الويقة 
ثامن"  ."لاملرفق ا

يمي  تقال 

ية  عإجناز أعامل اإلدارة امجلا
ئة مرتابطة وفقا ألحدث  بييف 

 . لاملعايري ادلوية

نظامت اإلدارة  باكت  تخدام  ما شـ سـ
ية املرتابطة لقواعد إدارية  عامجلا
يس ادلوية يف  لتوامئة مع املقا ي م

 .2010نومفرب 

يات  بدء يف تطوير بر جما بوكسل  يالو
تعزيز املعدل ونظام  ية  لا لتمن

الربانمج احلاسويب، ونظام قاعدة 
تو ياانت الواسعة بدأت  للا من . لب

تقدم  يمي ا بكر جدا إجراء  لا تقمل ً
 .احملرز

تات  " إىلالرجوعالرجاء  تو يا قل
تة ثمن الويقة  "قاملعدةل بصفة مؤ

CDIP/6/2" ثامن " لاملرفق ا
يةللحصول عىل  .ف معلومات إضا

 /ال تقدم

يمي  تقال 

يا  نولو نصة  جتطوير  تك لم
شاء مركز  ناملعلومات وإ

 .للبياانت

سع  ياانت موحدة يف  تقواعد  ب
ية، ميكن  عنظامت لإلدارة امجلا م

بكة نظامت ا شـيع  لمجل نفاذ إلهيا  م لا
عن طريق اإلنرتنت أو (ابلاكمل 

مترب يف، )غريها  .2011سب 

 /ال تقدم .كام ورد أعاله

يمي  تقال 

                                                 

رشوع األ 5 ملوفقا لويقة ا سم ث لقية، ا  .2.3صل
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رشوعنتاجئ  5مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

شرتك  موضع نظام 
يث  حيل، فعال من  للتسج

تحديد  ناول  تلكفة ويف ا لا ت ملل
نفات وأحصاب  .احلقوق ملصا

بكة  نظامت ا يع  شـإماكية نفاذ  مج لن م
ياانت ادلوية  لإىل قواعد ا لب

نفات يل ا ملصو واألطراف  تسج
توبر ية حبلول أ كا  .2011ملعن

 /ال تقدم .كام ورد أعاله

يمي  تقال 
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يذ اخمل-1املرفق   للتنفطط الزمين املعدل 

شاط  2015 2014 2013 2012 لنا

نة  نة لسـربع ا نة لسـربع ا نة لسـربع ا  لسـربع ا
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

رشوع مليل جملس إدارة ا              x x   تشك
رشوع             x x    ملاعامتد خطة معل ا

رشوع            x x x    ملتصممي ا
يةتصممي  يات ا نوإعداد الرب          x x x x     لتقجم

ية يات ا يذ الرب نيق و جم تقب لت نف          x x x x     تط
يات تجرييب للرب رش ا جما ل          x x       لن

بيك تجرييب للربط ا يذ ا شـا لل          x x       لتنف
بكة  يات يف  رش الاكمل للرب شـا جم  WAN         x x x x x x x xلن

بوإعداد رش ادلاخيل يف الو يلك ا ي  ن       x x x         له
  

  

 ]الرابعييل ذكل املرفق [
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 املرفق الرابع
رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_33_38_41_01 ملرمز ا

نوان تاجئ  لعا بو لإلدارة القامئة عىل ا نتعزيز إطار الو يمي ) RBM(لي ية رصد و تقية دمع  معل بغ
منوية بو ا شطة الو لتأثر أ ي  .ن

ية جدول أعامل ا منتو ية  يةلتص تو صا يمي انجعة، عىل أساس : 33ل ية مراجعة و تطوير آ بو  بة الو تقمطا ل ب ي ل
ية  ساعدة ا شطة املربطة اب منوية، ومهنا األ شطهتا ا تقدير اكفة أ ننوي،  مل ت ن ن ل لتقسـ لت

با نا هذا الغرض، مىت اكن ذكل  يس اخلاصة  سـووضع املؤرشات واملقا م ل  .ي

ية  تو صا يا: 38ل بو عىل إجراء  معلتعزيز قدرة الو شطة ي ية لوقع أ يمي موضو نت  ع تق
ية بو عىل ا منالو  .لتي

ية  تو صا بو يف : 41ل ية اليت تقدهما الو ساعدة ا شطة ا يإجراء مراجعة عىل أ ن مل لتقن
ية تعاون ألغراض ا منجمال ا  .لتل

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي647 000: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي114 330: ل

رشوع  .2010يناير  ملاترخي بدء ا

رشوع هرا24 ملمدة ا  ً  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية،  تد بة ا ية،  نظمي واإلدارة، قطاع ا ققطاع ا ل شع من لتت ل
ياتو تصادية واإلحصا ئبة ادلراسات الا  .قشع

بوالصةل بربامج ا  .مجيع الربامج: يلو

رشوع تدامة  .1 للموصف موجز  تاجئ ا شاء إطار قامئ عىل ا سـتصممي وتطوير وإ ن ملن سقةل ية ملتا معل دلمع 
ية بو عىل ا شطة الو يمي وقع أ منرصد و ي لتن سقا مع . تق ًتعني أن يكون هذا اإلطار  ت مي

نه تجزأ  تاجئ، وأن يكون جزءا ال  بو لإلدارة القامئة عىل ا مإطار الو ي ن ًي ُويصمم . ل
تاجوهنا،  شاور الويق مع أحصاب املصلحة لضامن الوفاء ابملعلومات اليت  حياب ث لت

ية  شطة عىل ا شطهتا وتأثري تكل األ تعلق بأ ساءةل األمانة العامة فامي  منويضمن  ن ن ي لتم
يذ  ية"تنفو شاوري أيضا يف إرشاك اكفة ". لتمنجدول أعامل ا ساعد الهنج ا تكام  لي س

تدامة إطار أحصاب املصلحة يف إعداد  يعملون عىل ا سـهذا اإلطار، ومن مث،  سـ
رشوعمىتالعمل هذا  نظمة و. مل مت الانهتاء من ا ملناول هذا اإلطار حاجة ا سـيت

شطة  تعلقة بأثر أ سني إدارة املوارد، وخباصة أن تكل املوارد  نإىل أداة إدارية  متح ل
سم ابلكفاءة  تخداهما بطريقة فعاةل و ية، وا نظمة عىل ا لتا تت سـ من ية لتمل تاجئ إمنا ئيق  ن حق

ية  .بملموسة وإجيا

ية؛ .2 بو عىل ا شطة الو يمي املوضوعي لوقع أ سعي إىل تعزيز قدرات ا منا ي ن لتل   لتق

تعاون  .3 ية يف جمال ا ساعدة ا بو اجلارية  شطة الو تعراض أل لإجراء ا ن للم ي ن لتقسـ
بيل ألغراض ساعدة عىل إقامة بعض األسس للعمل ا ية ا ية  ملسـتقا مل بغ  .لتمن



CDIP/10/2 

Annex IV 

2 

 

 

يدة مااي ابشرن رشوعملمدير ا تا  لسـ

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

يجي  هدف الاسرتا تا توقعة ، IXل يجة ا ملا  :IX 2لنت

يذ  هزي وا ية، وا ية واملا تاجئ الربان يط الكفء والفعال عىل أساس ا نفا تتج لل ل جم ن لتخط ل
 :واإلبالغ

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

مت يق ها يس  تني، ومقا تاجئ لفرتة ا تعزيز أطر ا رشوع  حتقت املراحل األوية  ي لسـن ن ب لل للم
بو، ومن 2012/13األهداف لعام  شطة الو يمي أ ي، مما يوفر أساسا أقوى لرصد و ن تق

ية تعاون من أجل ا شطة يف جمال ا منيهنا تكل األ ل لتن وابإلضافة إىل ذكل، مت تعممي . ب
رشوعات ية، مبا يف ذكل  مودمج ا يات، يف " تمنيةلجدول أعامل ا "لتمن تو صوا ل

سعةاألهداف الا ية ا تسرتا ليج  .ت

تاجئ للفرتة  ياس أكرث قوة وأكرث توهجا حنو ا توفر إطار  نونظرا  لل ق ، فقد ركز 2012/13ً
يات الرصد رشوع هجوده عىل تعزيز آ لا نصف األول من . مل ثل الرتكزي خالل ا لوقد  مت

نظر 2012صد خطط معل ، عىل وجه اخلصوص، عىل تعزيز ر2012عام  ل مع ا
تني،  توقعة لك  تاجئ ا سامهة يف ا شطة خطة العمل، وا تاكمل إىل أ نشلك  سـم مل ن مل ن لب

ساعد نظام . تواملوارد املربطة يل األول من أدوات خطة العمل  مبوقد مت إعداد ا جل
سات  سيط موارد املؤ يذ خطط العمل)ERP(ختط بة  يهنا مرا نف، ومن  ق  .تب

ية يف عام بدأت إجراءات إعداد اخل  .2012لتمنطة القطرية بواسطة قطاع ا

سم  تعاون الويق مع إدارة الربانمج و ية، اب يق جدول أعامل ا بة  قوضعت  ث ل من سـ لتشع تن
شاريع  يع ا تقل  يمي  يات  رشوع، آ ملاألداء، ومع ادلمع اذلي يوفره هذا ا مجل سـ مل تق مل

ية نجزة يف جدول أعامل ا منا يمتو. لتمل يمي، و سمت تقدمي تقارير ا شـهتا الحقا يف لتق نا  ً ق م
نةإطار  ية اختاذ القرارات للجا  .معلدلمع 

ثةل عىل  مأ
نجاح األثر وادلروس /لا

ية  ئيسـالر

 

يات وأدوات خطة معل  لتج عن آ ، وللمرة األوىل، تكوين نظرة شامةل عىل 2012ن
بدل  توقعة وا تاجئ ا سب القطاع، والربامج وا نوية  نظمة خلطط العمل ا لنطاق ا مل ن ح سـ لمل ل

شطة خطة العمل . يدملسـتفا يق أ يات واألدوات أيضا  هلت تكل اآل نكام  سـ تنل س
تلفة شامةل عرب القطاعات ا خملا  .ل

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 

مترة، ويؤثر عىل  هو من األعامل ا تاجئ  ية عىل أساس ا يري إىل ثقافة  ملسـإن ا لنظ ن مي لتغ تل
سني برامج اإلدار بادرات  حتالوترية اليت ميكن هبا تقدمي  ة، مبا يف ذكل من خالل هذا م

رشوع يا حمفوفا و. ملا ية قصرية تأثريا  ثرية جدا يف فرتة ز يريات  بيؤثر إدخال  ن ك سلتغ ً مً
بادرات  تدامة  يعاب وهضم اإلجراءات اإلدارية اجلديدة وا شأن ا مابخملاطر  سـت سب

سني يريات و. لتحا سليب من خالل الرتكزي عىل إجراء  يف هذا األثر ا تغجاري  ل ختف
ي ية هلمتسـهتدف ة جيتدر يعا بيع مراحل برامج املديرين، وتامتىش مع القدرات الا  .ستمج

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 .يوجدال 
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توازيني امليض قدما رشوع عىل اجتاهني  مسوف يركز ا  :مل

يط ورصد خطة العمل لعام  .1 ياس  (2013لتخطمواصةل تعزيز أعامل ا قأدوات 
تخدام يف الوقت الفع  ؛)يل للحدثسـأكرث لال

ياانت  .2 يع  يات قوية  ميي من خالل إعداد آ يمي وتقدير األداء ا بتعزيز  تجم لل لتنظ تق
توى القطري شمل ذكل تعزيز احلوار حول األداء . ملسـاألداء، مبا يف ذكل عىل ا سيو

يدة بدلان ا ملسـتفمع ا  .ل

يذ يذ املكون األخري من للتنفاجلدول الزمين  توقع أن يمت الانهتاء من  تنفمن ا تصف عام مل رشوع يف  من هذا ا مل
2013. 

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  .%60: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا  ل

 

رشوع، الوارد يف الويقة  تقرير املرحيل األول  سلمي ا ثمت  ل ، املرفق CDIP/6/2للمت
هر نومف نعقدة يف  سادسة ا نة يف دورهتا ا سادس، إىل ا شا مل ل للج توسلمي . 2010رب ل

نة يف نومفرب  ثا ثاين يف ادلورة ا تقرير املرحيل ا ما ل ل  .2011ل
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/دُمل يقمي بع ال يوجد تقدم لبعض ا

  

رشوعنتاجئ 6مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

ندة  ملستإعداد مواد إرشادية عن اإلدارة ا
تاجئ  تخداهما من )RBM(لنإىل ا سـ، وا

 .مديري الربامجقبل 

متلت مرحةل إعداد الربانمج  شـا
ية للفرتة   عىل 2012/13نواملزيا

إصدار مجموعة من اإلرشادات 
شأن وضع  ية  تو بادئ ا بوا جهي ل مل

ية تاجئ وتعممي ا منأطر ا لتن  .ل

شورة واإلرشاد  ** ملا
تاحني داخل أمانة  ملا
شأن تصممي  بو  بالو ي

يات الربانمج  تيجاسرتا
تاجئ، ال سـامي  لنوإطار ا

يذ  تصةل  بتنفتكل ا مل
ية  لتمنجدول أعامل ا

شط بونووقع أ  ية الو
ية  .لتمنعىل ا

يضة مع مدي شاورات  مسـتفعقد  ري م
ية الربانمج خالل إعداد اخلطة الا تيجسرتا

ية  عىل األجل توسط والربانمج واملزيا نا مل
بو2012/13للفرتة  سن . ي للو سـتحوقد ا

شاورات مديرو الربانمج  .ملهذه ا

يضة مع شاورات  مسـتفعقد   م
مديري الربامج، وتقدمي 

ناء  يه هلم، أ تو ثا إعداد أطر جل
ية  الاطةنتاجئ اخل تيجسرتا

متوسطة األجل، والربانمج 
ية للفرتة  . 2012/13نواملزيا

ية واسعة و ملكاحلصول عىل 
يع أحناء  مجمن األطر يف 

نظمة  .ملا

*** 

بو طوير ت ينظام الو
يمي  عام دلتقللرصد وا

شطة  نتقدير وقع أ ل
ية نظمة عىل ا منا  .لتمل

يمي وقع  بو  يمي للو تقيدمع نظام للرصد وا يتق ل
نظمة عىل  شطة ا ملأ تضمن ن ية، كام  يا لتمن

يات جدول أعامل  صعىل حنو اكمل تو
تني  ية اذلي مت جتربه خالل فرتة ا لسـنا ي لتمن

يذه اكمال بدء2010/11 ً اتنف، واعامتده و
 .2012/13من الفرتة 

يذ من اخملطط أن يكون  لتنفا
يمي  نظام الرصد وا لتقالاكمل  ل

يط  يذ  ختطتالزما متاما مع  نف تم ً ً
سات  .سموارد املؤ

يل األول من مت إعدا جلد ا
أدوات خطة العمل، مبا يف 

يذ خطط  بة  نفذكل مرا تق
يط  ساعدة نظام  ختطالعمل،  مب

سات  .سموارد املؤ

** 

بو دريب ت يموظفي الو
عىل تصممي إطار 

تاجئ والرصد  لنا
يمي، مع الرتكزي  لتقوا
اخلاص عىل جدول 

ية ووقع أعام لتمنل ا

ناصب % 80 بو يف ا ملمن موظفي الو ي
ية مدربون عىل اإلد ارة ئيسـاإلدارية الر

شديد عىل اإلدارة  القامئة عىل تاجئ، وا تا لن ل
ية تاجئ ا منالقامئة عىل   .لتن

سع حلقات معل عن  تمت إجراء 
تاجئ  لناإلدارة القامئة عىل ا

كملديري الربامج وبار املديرين 
يا، مبا يف  لعلوموظفي اإلدارة ا
يع القطاعات والربامج  مجذكل 

*** 

                                                 

سم  6 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  2.3ث
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رشوعنتاجئ 6مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

شط نظمة عىل نأ ملة ا
 .منيةلتا

بارشة بع املدير العام  ماليت   .تت

بات  سـنا ذاكء إلم
الوعي مبزااي الرصد 

يد  يمي عىل ا لصعوا لتق
 .مييقلالقطري واإل

يع األقالمي 40يسـتفيد  مع (مج بدلا يف 
ميي توزيع اإل بة ا قلمراعاة  ل شطة ) نسـ نمن أ

يع عن رضامه عن  إذاكء مجلالوعي، وأعرب ا
 .الفائدة احملققة

ياانت لألداء بعد رس  بمل  يمي .تتي  تقال 

 

 

أهداف /هدف
رشوع  ملا

 

يق هدف نجاح يف  حتقمؤرشات ا ف أهدا/ل
رشوع  ملا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تعراض معل  سـا
ساعدة  بو  للمالو ي
ية يف جمال  لتقنا

تعاون ألغراض  لا
ية  لتمنا

بو  ساعدة الو تعراض معل  يتقدمي تقرير ا م سـ
ية إىل تعاون ألغراض ا ية يف جمال ا منا ل لتن  لتق

ية الفكرية العامتد  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج ملع
تقريرسـتنا يات الواردة يف ا تو لتاجات وا ص  .ل

مت الانهتاء من املراجعة 
تقةل، وتقدمي  ية ا ملسـاخلار ج

نة  ثا ها خالل ادلورة ا متا لجئ ن
 ".للجنة"

*** 

يات جدول ية صوضوح دمج تو لتمن أعامل ا
ية عىل األجلجليا يف اخلطة الا  تيجسرتا

ية للفرتة  توسط والربانمج واملزيا نا مل
بو2012/13  .ي للو

يات  جدول أعامل صتعممي تو
ية يف اخلطة الا ية لتمنا تيجسرتا

متوسطة األجل والربانمج 
ية للفرتة   . 2012/13نواملزيا

*** 

بادئ جدو مهور  ية بوضوح ظ لتمنل أعامل ا
بو يذ برامج الو ياكمل وجبالء يف تصممي و  تنف

يذها  شطهتا و تنفوأ ية (ن نالربانمج واملزيا
بو2012/13للفرتة   ). ي للو

بادئ جدول  مدمج وتعممي 
ية، كام وردت يف  لتمنأعامل ا

يات جد ية، صتو لتمنول أعامل ا
ية يف األهداف الا تيجسرتا

ية سعة يف الربانمج واملزيا نا  لت
 .2012/13للفرتة 

*** 

ية يف رشوعات جدول أعامل ا لتمندمج  م
إطار  

ميي لإلدارة القامئة بو ا لتنظالو تاجئ ويف  ي لنعىل ا
توى القطري ية عىل ا ساعدة ا سـأطر ا ن ململ  .لتق

رشوعات  مإعداد الصالت بني 
تاجئ  ية وا نجدول أعامل ا لمن لت
ية  بة يف الربانمج واملزيا ناملر تق

 .2012/13للفرتة 

** 

ية، و ًحتديدا، لتمندمج ا
يات جدول أعامل  صتو
شلك اكمل،  ية  با لتمن
يدها يف واثئق  جتسـو

يط اخلاصة  لتخطا
 ابإلدارة القامئة عىل

بو لنا يتاجئ يف الو
يط ( لتخطا

يجي، الا تسرتا
إجراءات الربامج 

ية ، ويف )نوإعداد املزيا
معليات الرصد الفاعل 
ميي، ويف  لتنظلألداء ا
يمي واإلبالغ عن  لتقا

يات تويد معلومات  لآ ل
يذ  تنفشامةل عن 

بو جلدول أعامل  يالو
ياميت  ية، ودمع  تقا لتمن

بو عىل أثر أ يشطة الو ن
ية  تو(لتمنا يا  33 تانصل

 ).41و

شطة  ياانت األداء املربطة بأثر أ نيع  ت ب جتم
يع يمي  تظام و ية اب بو عىل ا مجالو ن من تقي  لت

تقدم احملرز كجزء من  ية اب لالربامج ا ملعن
نوي يمي برانمج األداء ا لسـمترين   .تق

ميي  يمي األداء ا لتنظتعزيز  تق
يمي، من خالل تطوير  لتقوا

يات األداء القوى مجلع  لآ
ياانت، مبا يف ذكل عىل  لبا

 .سـتوى القطريملا

** 
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أهداف /هدف
رشوع  ملا

 

يق هدف نجاح يف  حتقمؤرشات ا ف أهدا/ل
رشوع  ملا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

ياميت   تقيذ  تقةل(تنف ية و سـذا ملرشوعات  )مت
يا ية  شـجدول أعامل ا متمن مع اإلجراءات  لت

شأها قسم إدارة الربانمج واألداء،  ناليت أ
بة يمي و سم ا شعو تنسـيق جدول أعامل  لتقق

ية   .لتمنا

ية  ياميت اذلا يذ ا تجاري  تق لنف ت
ية  لتمنرشوعات جدول أعامل ا مل

تقدم الغ عنألغراض اإلب ل ا
نة ، وفقا للجاحملرز إىل ا

تاجئ  لنملؤرشات اخملرجات وا
رشوع ملاحملددة يف ويقة ا  .ث

شاريع جدول  يمي اكفة  ممت  تق
يامي  نجزة  ية ا تقأعامل ا مل لتمن

 .مسـتقال

*** 

بو يف   يجنح تقرير أداء الربانمج اذلي تعده الو
ناسب  مإحاطة ادلول األعضاء علام عىل حنو 

تقدم لشأن ا تاجئ اليت حتققت احملرز و ب لنا
يذ جدول أعامل  يات  يذ تو نفخبصوص  تنف صت

شطة ية وأثر أ نا ية لتمن بو عىل ا منالو لتي
. 

توى  توقع الارتقاء  سـمن ا مبمل
بو ألداء  يأسلوب إبالغ الو

الربامج لدلول األعضاء بفضل 
ياسات  تاجئ املعززة وأطر ا لقا لن

 . 2012/13للفرتة 

** 

ية   ية اب نة ا تالم ا منا ن للج لتسـ ية ملع مللكوا
شامل تصل ابألداء ا لالفكرية معلومات   ت

شطة  يذ أ نشأن ما حتقق من تقدم يف  تنفب
ية، وما  يات جدول أعامل ا ية وتو منا ص تمن لت ل

يات اختاذ  ُأحرز تاجئ دلمع  معلمن  ن
 .القرارات

ية  تقارير املر حلتأسس ا ل ت
نة عىل  للجاملرفوعة إىل ا

تح ثقة لاملعلومات وا ملنبيل ا ل
يمي اذلايت  .لمرشوعل لتقعن ا

تقل  يمي ا سـسمل تقارير ا ملت لتق ُ
ية  لتمنرشوعات جدول أعامل ا مل

نة"إىل   ".للجا

*** 

تاجئ تركزي بو عىل ا شطة الو يمي أ ن رصد و ي لن تق
ياانت األداء اجملموعة ناد إىل  بابال عىل  ست

بدل واإلقلمي والعامل لتوى ا  .مسـ

تح بعد  .تمل 
يمي يف الفرتة ( تقيمت ا لس

2012/13( 

يمي  تقال 

بو معلومات  شطة الو يمي أ ييح رصد و ن تق يت
تاجئ نظمة يف  سامهة ا ية عن مدى  ناك مل م  ف

ية  .لتمنا

توفر ياانت األداء بعدتمل   . ب 
يمي يف الفرتة ( تقيمت ا لس

2012/13.( 

يمي  تقال 

بو اجلودة  شطة الو يمي أ ييوفر رصد و ن تق
يدة  بة، وساعد عىل إاتحة معلومات  نا مفا ي سـ مل

 . القرارات الختاذ

ياانت األداء بعد  توفر  بمل  ت
يمي يف الفرتة ( تقيمت ا لس

2012/13.( 

يمي  تقال 

قدرات معززة داخل 
األمانة من أجل رصد 

تاجئ  يمي فاعلني  للنو تق
تفادة احملققة  سـوا

بو وأحصاب  يالو
املصلحة عن طريق 
تخدام املعلومات  سـا

ناجتة دلمع اختاذ  لا
ية (القرارات  تو صا ل

33(. 

ناجت تخدام املعلومات ا لا ة من الرصد سـ
تفادة،  يمي، مبا يف ذكل ادلروس ا ملسـوا لتق

رشوعات  شطة وا يذ األ بط  مليف  ن تنفض

نتج عن رصد خطط العمل 
بط وتعديل 2012لسـنة  ض، 

شطة يذ األ نخمطط   .تنف

** 
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أهداف /هدف
رشوع  ملا

 

يق هدف نجاح يف  حتقمؤرشات ا ف أهدا/ل
رشوع  ملا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تىض احلال، ويف تصممي  سب  مقالقامئة  ح
رشوعات شطة و مأ  .جديدة ن

توى  ية عىل ا يمي ا سـوضع أطر  ملمن لت تق
يمي6القطري يف   تق بدلان رائدة، وجيري 

ها بدلان أ شاركة ا سيذها  نفنف لت  .مب

بدء يف إجراءات وضع  لا
اخلطط القطرية بواسطة قطاع 

ية يف عام   .2012لتمنا

تظم  * منجيري عىل حنو 
يمي  للتقإعداد إطار 

قع املوضوعي لو
بو شطة الو يأ ية  ن ئاإلمنا

ية جدول أعامل ( صتو
ية رمق   .)38لتمنا

تقلون اب ياميت مسـجيري خرباء  تقتظام  ن
بو يسامهة الو ية الفكرية يف اآلاثر/م  مللكا

مييئاإلمنا توى الوطين واإل قلية عىل ا  ملسـ
 .والعاملي

يمي قطري  تقإجراء أول 
بة  بل  شعتقل من  قسـ م

يق ادلاخيل والرقابة  تد قا ل
يف عام ) IAOD(اإلدارية 
2011. 

* 

 ]اخلامسييل ذكل املرفق [
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 املرفق اخلامس
رشوع ململخص ا

 

رشوع  DA_4_10_01 ملرمز ا

نوان ية  لعا نا بدلان ا تجارية يف ا شطة ا تطوير األ تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا ما لمللك ل ل ن ل ملن
بدلان األقل منوا   ).LDCs(لوا

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا توسطة : 4ل رشاكت الصغرية وا ياجات ا شلك خاص عىل ا يد  تأ ملا ت ب ك لل ح
بحث العلمي وا سات اليت تعمل يف جمال ا لواملؤ ل ساعدة ادلول س ية و ثقا مناعات ا ل فص

ية  بة يف جمال ا نا ية ا يات الو مللكاألعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاسرتا سـ مل ن طيج ت
 .الفكرية

ية  تو صا ية يف : 10ل ية الو نساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ سـ طم س
ية وغري بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و تجمال ا لتحل س ها من حتمللك

توازن عادل  ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا سات ا باملرافق هبدف جعل مؤ ل مللكس
ية الفكرية واملصلحة العامة ية . مللكبني حامية ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  نو مل تقن لت ين

ية الفكرية ية اب ية ا ية ودون اإل نظامت اإل مللكأيضا عىل ا ن مي مي ملعمل قل  .قل

رشوع ية ا ملمزيا يف غري ن تاك لا  .ي فرنك سورسي660 000: تعلقة ابملوظفنيملا ل

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي225 000: ل

رشوع هرا36 ملمدة ا  ً  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

تجارية والرسوم ية؛ وقطاع العالمات ا لقطاع ا  .لتمن

بو  30و 9، 8، 4، 2: يالصةل بربامج الو

رشوع توسطة احلجم  للموصف موجز  سات الصغرية وا رشوع يف املقام األول إىل دمع املؤ ملهيدف ا س مل
)SMEs( ناجتة عن ية ل، ال سـامي تكل ا يات  حملروابط من  تجني مجع ملنللمزارعني وا

بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ًيف ا ل ل يات )LDCs(مل يذ اسرتا تيج، يف تصممي و تنف
ناسب  تخدام ا للال مل تجاتسـ ملنية الفكرية يف توسـمي ا ساعد . لملك سيوهبذه الطريقة، 

رشوع  ية يف ملهذا ا متعات ا ية ا حمللتعزيز  جملمن يد والهنوض ابت لصعلقدرات، سواء عىل ا
ية الفكرية  يد املؤسيس، عن طريق الرتكزي عىل تعزيز ا متعي أو ا مللكا لصع جمل

ية  ياانت اجلغرا يا، وال سـامي ا تخداهما اسرتا فوا ب يج لسـ تجاريةت  .لوالعالمات ا

نة  ثة  ثا هورية كوراي خالل ادلورة ا رشوع عىل اقرتاح مقدم من  للجند ا ل ل مج ملت يس
يذ املرحةل األوىل من هذا الاقرتاح )CDIP/3/7ثالويقة ( تنف، ومتت املوافقة عىل 

نة نارص الاقرتاح األصيل هذا تناول وقد مت . للجخالل انعقاد ادلورة الرابعة  عيع  مج
يلكة حمدودة لرصد . ملرشوع املقدمةثيف ويقة ا رشوع إىل  تعرض ا هومع ذكل،  ملي

تاجئ املرجوة لنيق ا  . حتق

سويق  تعزيز قوة  تجارية واحدة من أقوى األدوات  تعىل الرمغ من أن العالمات ا ل ل
تجات، إال أن تجات للملنا نادر توفر إماكية توسـمي ا نه من ا ن تجني يف ملل ملنمزارعني وا
ية نا بدلان ا ما ل بدلان األقل منوا سـامي  ال-ل ًيف ا ثل و. ل تخدام األ مميكن عن طريق الا سـ

تجارية،  ية والعالمات ا ياانت اجلغرا ية الفكرية، وخاصة يف ا لحلقوق ا فب مساعدة لمللك
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يف من حدة هؤالء  تجاهتم وزايدة إيرادات الصادرات وا مية إىل  لتخفيف إضافة  نم ق
تاج او. الفقر يب اإل ناألمه من ذكل، ميكن ألسا تكرة ل بيدية، مقرتنة بإجراءات  متقل ل

ية  برية يف وضع معايري جديدة  ية، أن تكون ذات فائدة  متعات ا منمع الزتام ا ك للتحملل جمل
ية تصادية وا ية والا ئالاجامت لبيق نه . ع رشوع أيضا يف أجزاء  تضمن هذا ا مكام  مل ي

ية الفكرية، وإعدا تخدام الفعال  ية من أجل الا للملكتطوير القدرات املؤ سـ د سسـ
بة واملرافق نا ية ا ية ا سـا مل لتحت تطوير األعامل . لبن ية  لوعن طريق تقدمي أداة  معل

ية تجارية ا حمللا يال واحضا عىل روح ، ل رشوع د ليعد هذا ا ية"مل ، "لتمنجدول أعامل ا
ية ية الو بو حنو إطار أولوايت ا تعاون اليت تضطلع هبا الو شطة ا نوتوجه أ من ي ل طن  .لت
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رشوع يدة فرا ملمدير ا  نسيساك توسولسـا

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  6.3: لنت

تجارية ية الفكرية يف إدارة األعامل ا لتعزيز ا  .مللك

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

يذ العمل جيري يفاكن  ياتهذا تنف  ناء فرتة املراجعة، يف تصممي اسرتا رشوع، أ يجا تث  مل
تجات مع الرتكزي  توسـمي ا ية الفكرية  ناسب  تخدام ا نلال ل مل ملسـ ية للملك متعات ا حمللعىل دمع ا جمل

تارة،  ند، مثلخموغريها من أحصاب املصلحة يف بدلان  ندا، وبامن وات يل، أو  حلقات عقدتغ
تجني و ناء القدرات  نمعل  للمب يةًأيضا لل سات ا حملللمؤ تفامه وإدارة س مفاهمي ل، هبدف تعزيز ا

تجاريةملا لية الفكرية والعالمات ا  .لك

 :وعىل وجه اخلصوص، حتقق ما ييل

ندا .1  :غيف أو

تج   ) أ( تجارية  ية الفكرية والعالمات ا يات  نوضع اسرتا ل مليج للملكت
تج؛ يمي شامل للك  نادا إىل  يا والقطن، ا نالفا ميل تق ًت س  ن

شاورات مع أحصاب املصلحة للموافقة عىل و  ) ب( معقد 
يات املذكورة أعاله،  يل تيجالاسرتا شاورات عن  سجوأسفرت تكل ا تمل

سم،  رشكة زيت ا تجارية  يا، والعالمة ا متدة للفا تجارية ا سمالعالمة ا ل يل لل لن ملع
متدة للقطن؛ و تجارية ا يل العالمة ا ملعمع توقع  ل  تسج

ية وأحصاب عقدو )ج( متعات ا ناء القدرات  حملل حلقات معل  للمجب ل
ثالثةمجليع املصلحة  تجات ا لا  .ملن

 :يف بامن .2

هوة، يف حني مت وضع ع  ) أ( ها لألانانس وا ية و لقالمات جام تسجيل ع
شة  يل عالمة اعامتد أل مقتويق و سج  ؛)Mola Kuna(تث

رشاكء و  ) ب( ية حتديد ا شاورات مع أحصاب املصلحة  لأجريت  بغ م
تجارية؛ و يل تعزيز العالمات ا يني ممن دلهيم القدرات  لالاسرتا ه لتسيج  ت

شأن او )ج( ناء القدرات  مللكعقد حلقات معل  ب سـمي وية الفكرية وتلب
ثالث يات ا تجات  لا للجمع  .ملن

نديف  .3  :يلات

ناء القدرات ووضع   ) أ( سةل من برامج  ية يف  متعات ا بشاركت ا سل حملل جمل
يات  ية الفكرية اخلاصة بلك مهنا، واسرتا ية  يغة الهنا يجا ئ تلص  لتوسـميللملك

تجات؛  ملنا

تخدمة للخوص، و  ) ب( يدوية ا ية للحرف ا سـإعداد عالمة جتارية جام ل ملع
نوعة يدوايووضع ية ا سوجات ا يهل  يان جغرايف و  ً ملص ن ن سج لقطب  .للمت
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تويق وإذاكء الوعي .4 ثا  :ل

تحدايت  شأن ا ية بغرض تويق وزايدة الوعي  يديو الواث سةل من أفالم ا تاج  لإ ب ث سل ئقن لف
نفرد هبا  تجات اليت  تجارية وسويق ا متع يف العالمات ا ها لك  يوالفرص اليت يوا ن ت ملل جم هج

تجات  نفة عىل أساس للمندون غريه، و شأ األصيلملصا سةل . ملنا يا اإلعداد  سلوجيرى حا لل
ها رشوع وتا سع  تجارب ا ية تويق ا ية  جئمن احلاالت ادلرا ن ت ل ث بغ للمسـ  .ل

يمي .5  لتقا

يذ  ية  ية وضع  رشوع،  تخدمة يف إطار هذا ا يمي األدوات والهنج ا نفبدأ  لتتق مهنج بغ ملسـ مل
ية الفكرية وت ية  للملكشاريع  بل تجاتومسـتقم تجارية ملنسـمي ا ية األعامل ا تجارية  ل ا من لتل

ية متعات ا حمللوا  . جمل

ثةل عىل  مأ
نجاح األثر وادلروس /لا

ية  ئيسـالر

 

رشوع  ) أ( تاجئ اليت حتققت حىت اآلن من هذا ا ملمن ا وضع مصفوفة : لن
متع  توى ا تجارية عىل  ية الفكرية والعالمات ا رشوع ا جملتخدم يف إدارة  سـ ل مسـ مللكت م ُ

تجات  شاملبيانسـتمت إعداد او. احمليل يمي صفات ا ملن  متل، لتق توسـمي ا حملوا ل
تعريف  ية وا تو خبوا ل ع يةل تجات ا ية  نيارات إسرتا ن ملعيج للم تخدمت هذه . ت سـكام ا

تجات يف اتيالند  يمي ا ها يف  ندا وبامن بعد أن مت  ناألداة أيضا يف أو ملغ تق مع (تطبيق
ية با نتوفري الرتمجة اإل ميكن أن يع أخرى مشارإلقامة ميكن إاتحة األداة اآلن و). سـ
بو يف  بة يف ذكلبيتضطلع هبا الو  .غدلان أخرى را

ية   ) ب( متعات ا تعاون القامئ بني واحد من ا ية األخرى، ا تاجئ اإلجيا حمللومن ا ل ب جملن ل
تايال يا لا نولو نغوكوت  نج  ناك، جامعة  جندية وإحدى اجلامعات الرائدة  تك للم ي كه

)KMUTT .(تعاون، بدمع من احلكومة او لتج عن هذا ا ل نظمة ن متايالندية و
بو،  متع احمليليالو تجات ا تجات جديدة وتصممي شعار  جملإعداد تصماميت  ن ملن وقد . مل

تجربة، دور  لبت اجلامعة، يف هذه ا نا " عامل الربط"لع يال األكرب  سـبني األ ج
ية يدوية ا متع احمليل، وبني املصممني وأحصاب احلرف ا نا يف ا حمللواألصغر  ل  .جملسـ

نة من املرونة ًوأخريا، ومن بني ا يق درجة  تفادة، لوحظ رضورة  يدلروس ا ب معسـ تط مل
رشوع  يذها مبا يمكن من تطويع ا شاريع و لإلدارة ا مل ّ َ ُ تنف متعات وتمل تناسب تجملتواءم مع تطور ا

ية األخرى ية الو ية ألحصاب املصلحة، أو مع األولوايت اإلمنا ياجات ا نمع الا ئ بل طت تق . ملسـح
ية هذا األمر يف إعاد هر أ مهو تاتة تريب األولوتظ ية ا متعات ا يلايت مع ا ل حملل ندية يف أعقاب جمل

سمرب يضان د ناجتة عن  ية ا يالكوارث ا ل فيع رشوع بزايدة جحم حيث قام ؛ 2011لطب ملا
بني يف احلصول عىل  تجي النب يف بامن والرا ساعدات املقدمة إىل مجموعة من  غا ن تسمية "ممل

تج، ابإلضافة إىل العالمة ا" للمنشأ ية؛ وأخريا يف تطويع لتجاملنعىل ا ًرية امجلا ية اع تيجسرتا
يل شامل  نطقة ا تج يف  تجارية واليت مت انهتاهجا للقطن ا ية الفكرية والعالمات ا نا ن لل ممل مللك

بالد يع أحناء ا تج يف  ندي ا ها إىل القطن األو ندا، و لأو مج ن غ ملغ  .بسط

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 

بحت و يق مع صاكن من إحدى اخملاطر اليت أ رشوع يه صعوبة ا يذ ا لتنسـاحضة يف  مل تنف
شاركة عدة سلطات عىل  تعلق األمر  ندما  رشوع، ال سـامي  مبعدد من رشاكء ا ي ع مل

يدين احمليل والوطين تجابة من جانب بعض . لصعا سـميكن أن يؤدي هذا إىل بطء الا
يات  ية ابالسرتا متعات ا بول بعض ا تأثري عىل  يجأحصاب املصلحة، أو ا حملل تل جمل كام . املقرتحةق

ية  يات يف ا ثل هذه الاسرتا ية  منميكن أيضا أن يفرت حامس أحصاب املصلحة حنو أ يج لتمه ت م
يات املقرتحة تو يذ الفعال  ياع فرص هامة  تجارية، مما يؤدي إىل  صا لل ض يف . للتنفل للتخفو



CDIP/10/2 

Annex V 

5 

 

يد  رشوع عىل ا شطة ا يق بني أ بو إىل زايدة ا تاج الو لصعمن حدة هذه اخملاطر،  ن سـ ي ملحت لتن
هذا الغرضال بة  نا توفر املوارد ا لوطين، رشيطة أن  سـ مل  .ت

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 .يوجدال 

بدلان  امليض قدما يع ا شاورات أحصاب املصلحة يف  ية و ناء القدرات احلا شطة  تكامل أ لا مج م ل ب ن سـ
بل هناية عام  ثالثة  قا ية اليت و. 2012ل شطة األسا يمت رسيع األ سه،  سـيف الوقت  ن تنف س

تجاريةهت شطة ا ية األ تجارية  ية الفكرية والعالمات ا لدف إىل إذاكء الوعي اب ن من لتل . مللك
رشوع  ثالث من أهداف ا هدف ا هود عىل ا ملوذلكل سوف تركز ا ل ل ، )إذاكء الوعي(جل

شأن  تحضري لعقد مؤمتر أو ندوة  تعلق اب بوخاصة مفا  ل تجات "ي ية الفكرية وتوسـمي ا ملنا مللك
ب تجارية يف ا لية ا ل ية واللتمن نا مدلان ا  يف الربع األول عقدها/واملزمع عقده" ًدلان األقل منوالبل

 .2013من عام 

يذ يذ للتنفاجلدول الزمين  تأخريات يف  رشوع  تنفتعرض ا ل ناء القدرات يف اتمل يل حلقات معل  بب ب بسند 
بدل يف الربع األخري من عام  يضاانت اليت أثرت عىل ا لا  كام تأخرت إجراءات. 2011لف

ية الفكرية واملوا بب امللكفقة عىل ا ندا  تجارية للقطن يف أو ية العالمات ا بسسرتا غ ل تيج
ية القطن نظمة  ية يف  شات ادلا نا منا خل ق تمل يع . م توقع الانهتاء من  مجومع ذكل، مفن ا مل

يد القطري حبلول هناية عام  شطة عىل ا لصعاأل  .2012ن

شأن إذاكء الوعي يف الرب توقع عقد مؤمتر أو ندوة  بومن ا ، كام اكن 2013ع األول من عام مل
بل قمقررا من  ً. 

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.38: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا رشوع يف نومفرب  ل سلمي تقرير عن هذا ا ملمت  نة 2011ت نة  ثا للج، خالل ادلورة ا نظر ا(مل
 ).14، املرفق CDIP/8/3ثالويقة 
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يمي اذل رشوعلتقا للمايت 
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ ُمل يقمي بعد  ال يوجد تقدم لبعض ا

  

رشوعنتاجئ  7مل ا

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  انت األداءبيا
 الراهن

تجني  ملناتفاق أوساط ا
سلطات  يني وا لواملزارعني ا حملل

ية عىل إماكية توسـمي نا  ملعن
تارة تجات ا خملا  .ملن

تجني يف لك بدل من  َحتديد  ُمنْ
هام  ثالثة، بفضل خصا بدلان ا ئصا ل ل

تاجئ  متزيان به من  نالفريدة، ومبا  ي
توسـمي  .للقوية 

تجات يف لك  منمت حتديد ثالث 
ثالثة ب بدلان ا لدل من ا ند، يلات(ل

ندا تعون )غوبامن، وأو يمت، بفضل ما 
توسـمي،  شجعة  للبه من احامتالت  م

يث  شأحوخصائص ممزية من   ملنا
 .اجلغرايف

**** 

سار ش تبداية  اوري حول م
يارات واإلجراءات  خلا

تجات الا توسـمي ا ية  نسرتا ل مليج ت
ية مقرتحة وفقا جهيبادئ تو  .مل

ية بادئ تو جهيوضع  ، يف ريرية حتم
تخدام لك بدل،  رشاكت سـال لا

متعات توسطة وا جملالصغرية وا  مل
تجني واملزارعني  يات ا ية و نا مجع ملحملل
تج والاتفاع بأداة  نند توسـمي ا ن ملع

تعريف نه؛ وبدء  لا ناجتة  عا ل
شاورات مع أحصاب املصاحل  :ملا

إجراءات وقواعد جاهزة   ) أ(
ية الفكرية  نلالتفاع مللكحبقوق ا
ياان(وإدارهتا  ية ت لبا فاجلغرا

تجارية  ؛)لوالعالمات ا

معايري وإجراءات جاهزة و   ) ب(
تج نتصديق عىل جودة ا ته مللل  .قبومرا

تارة  سعة ا ية ا متعات ا خمليف ا ت لحملل جمل
 ):ثالثة يف لك بدل(
عدة جوالت من  )أ(

شاورات مع أحصاب املصلحة  ملا
هدت ابالضطالع  تعاليت 

مترار؛  سـوالا
تطوير و )ب( ية  بار  لا مهنج خت

ي يات ة الفكرية ومللكا تيجاسرتا
تجارية؛  لالعالمات ا

وضع إجراءات إلدارة و )ج(
ية الفكرية وإلصدار  مللكحقوق ا

ته تج ومرا بهادات جودة ا قن مل  .ش

*** 

ية  حتتوعي وقدرات وبىن 
متكني من الاتفاع  نمعززة  لل
ية الفكرية يجي اب مللكالاسرتا  ت

سويق  يارات ا لتوغريها من  خ
تجات نتوسـمي ا  .ملب

سةل ألغراض لك تج حمدد،  سل  َن م
ناء  لبواحدة من حلقات معل 
تجات  ملنالقدرات يف توسـمي ا

ية  تشارك فهيا متعات ا حمللا جمل
ية الفكرية وغريها  مللكوسلطات ا

ية سلطات ا نمن ا  .ملعل

ناء القدرات  لبإجراء حلقات معل 
ية الفكرية  مللكبدمع من إدارات ا

ية يف ية وا حمللالو ند وبامن يل اتطن
ندا؛ و ختوأو شطة غ نيط أ ط

ية، مىت تطلب األمر ،  ذكلفإضا
توبر ، 2012نومفرب /كتعقد يف أ

.بوناء عىل طلب أحصاب املصلحة

*** 

ية "عقد مؤمتر حول  تمندمع 
ية من خالل  متعات ا حمللا جمل

ها خالل ضدراسات حاةل موثقة لعر
وخرباتناملؤمتر، ورش جتارب

ية  يديو واث تاج ثالثة أفالم  ئقإ ف ن
بدلان  للعرض خربات وجتارب ا

*** 

                                                 

سم  7 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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تجات لالطالع " ملنتوسـمي ا
تجارب وادلروس  لعىل ا

تفادة  .ملسـا

رشوع مضن واثئق املؤمتر ثالثة .ملا مترار تويق دراسات و. لا ثا سـ
شاورات حول عقد ءبدو. احلاةل مل ا

ية  تب ا تعاون مع  مللكاملؤمتر اب مك ل
ية الكورية  نا عا  ).KIPO(لص

  

رشوع/ هدف  نجاح يف  ملأهداف ا حتمؤرشات ا قيق ل
رشوع/ هدف   ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

شطة  هام يف تطوير األ ناإل س
ساعدة  ية  تجارية ا مبا حملل ل

توسطة  رشاكت الصغرية وا ملا ل
يات تجني واملزارعني  مجعو ملنا

بدلان  ية وا نا بدلان ا ليف ا ل مل
تجاهتا  مناألقل منوا عىل توسـمي 

نمن خالل الاتفاع 
ية الفكريةالاسرتا مللكيجي اب  .ت

بة جاهز  قنظام رصد ومرا
يات  تيجيمي وقع اسرتا لتق

تدابري توسـمي امجلاعي وا لا  ل
شأن عىل  تخذة يف هذا ا لا مل
تدامهتا،  ية وا سـاملوارد ا حملل
تاجئ سمح مبقارنة ا نونظام   لي

ية، قبل وبعد اعامتد الا تيجسرتا
يح أي  ية  تخدام آ تصحوال ل لسـ

 .أثر سليب، إن وجد

ياس األثر جاري وضع  لقاملؤرشات 
رشوع يف  تصادي  للمالاجامتعي والا ق

 .أوساط رجال األعامل

ند وبامن، حددت ادلراسات يلويف ات
يارية  ) واليت مت الانهتاء مهنا ابلفعل(ملعا

تخدم رصد  يف سيسـاألساس اذلي 
يمي أثر  ياتالاتقو  .تيجسرتا

ية حمددة للرصد  تفكري يف آ لمطلوب ا ل
بة كجزء من ا لعمواملرا  .ليةق

** 

تالفات  ئيع الا تشج
تجني الا ية بني ا نسرتا مليج ت

رشاكت الصغرية  لواملزارعني وا
توسطة سات العامة  ملوا سواملؤ

تجات من خالل  نتوسـمي ا ملل
ية الفكرية مللكالاتفاع اب  .ن

بادرات  يق جاهزة و ميالك  سـ تنه
شرتكة يضطلع هبا  ية  ُجام م ع
تج  ملنللحفاظ عىل جودة ا

جاهز وتروجيه، ونظام  توسويقه
لبيان الفوائد املزتايدة 

يف بفضل تاك لوالاخنفاض يف ا  ل

توسـميا ية ا لسرتا  .تيج

بع عالمات جتارية  يل  سـأدى  تسج
ية، وتويق عالمات جتارية،  ثجام ع
ومؤرش جغرايف واحد إىل وضع 

بة  قمدوانت للمامرسة ومعايري ملرا
تابعهتا، واذلي عزز بدوره  ماجلودة و

ية  يالك ا ميا لتنظه تعاو(ل نأي، ا يات، ل
تجارية رشاكت ا لواحتادات ا يف ) ل

ية ية ا متعات ا نا ملعحملل  .جمل

**** 

ية  متعات ا ثيل ا حمللتدريب  جملمم
ية  نظامت غري احلكو موا مل

ية، مبا يف  سات الو نواملؤ طس
ية الفكرية،  ذكل مللكماكتب ا

تعامل الفعال مع  لعىل ا
يل وحفص  تسجإجراءات 

ياانت  تجارية وا بالعالمات ا لل
ية  .فاجلغرا

يدين يف تد ملسـتفريب عدد من ا
ية  ية وماكتب ا متعات ا مللكا حملل جمل

ية حول  الفكرية ئات احلكو موا لهي
بة  نا سـاألدوات القانوية ا مل ن

توسـمي؛  لللحامية وا
تدريب موظفي ماكتب  -

يذ  ية الفكرية عىل  نفا تمللك
ياانت يل ا بإجراءات  لسج  ت

ية؛  فاجلغرا

تة  - سـوما ال يقل عن 
يل عالمات  لتسجإيداعات 

ية / ارية وجت ياانت جغرا فأو  ب

سع حلقات معل  تيذ ما ال يقل عن  تنف
ية  متعات ا حمللناء القدرات يف ا جملب ل

بل هناية عام  سع  قا  .2012لت

شاراك يف لك 40 إىل 30تدريب من   ً م
ية (حلقة معل  متعات ا حمللمن أعضاء ا جمل

ية الف عىل اجلوانب ) كريةمللكوسلطات ا
ية والا ية لتشغيلا ية محلاية ا مللكسرتا تيج

ها تجات وسو توسـمي ا يقالفكرية  ت ن  .ملل

يل  : تسجمت 

تني  - تني، وإصدار معال عي جام

**** 
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 شهادة عالمة واحدة يف بامن؛ .خمتارة ملنتجات

احدة، وعالمة شهادة عالمة و -
ندا؛  غجتارية يف أو

ية واو - حدة، ععالمة جام
ومؤرش جغرايف واحد يف 

 .نديلات

سادس ذكل املرفق ييل[  ] لا



CDIP/10/2 

ANNEX VI 

سادس لاملرفق ا  

رشوعم  مللخص ا

رشوع  DA_19_30_31_02 ملرمز ا

نوان ية  لعا نولو ية املالمئة جملاالت  ية وا تخدام املعلومات ا جناء القدرات يف ا تك لعلم ن سـ لتقب
ية  تحدايت إمنا ئحمددة حال   .معينةل

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا بو، عىل : 19ل تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  يا خق يف كم ل
يل نفاذ يا  تسهامليض يف  نولو بدلان واألقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا جا تك لم ً ل ل ل
شاط بو لنللهنوض اب نجزة يف إطار الو شطة ا تاكري وتعزيز تكل األ ياإلبداعي والا مل ن .ب

ية  تو صا ية دوية أخرى إلسداء : 30ل نظامت حكو بو مع  تعاون الو لجيب أن  ي مت م
ية، مبا  نا بدلان ا نصح  ما ل لل نفاذ ل بل ا ناء عىل طلهبا، حول  بدلان األقل منوا،  لفهيا ا سـ ب ل

ية الاتفاع هبا، وال سـامي يف  ية الفكرية و تعلقة اب ية ا نولو نإىل املعلومات ا يفمل مللك ج كتك ل
ية خاصة بة الطلب أ هة صا مهاجملاالت اليت تولهيا ا ح  .جل

ية  تو صا هم يف نقل : 31ل تفق علهيا ادلول األعضاء و بادرات  ساختاذ  تم يا ت نولو جا لتك
سن إىل املعلومات  يل نفاذ  بو  يه الامتس إىل الو تو ية،  نا بدلان ا ّإىل ا مَح ه ي ك ل ُل بتس ج م

ندات الرباءات ية الواردة يف  سـا  .لعلن

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي390 000: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي280 000: ل

رشوعاترخي ب  .2011يناير  ملدء ا

رشوع هرا24 ملمدة ا  ً  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

بة  ية، و ية الفكرية العا ية، وخدمة معلومات ا تعاون من أجل ا شعقطاع ا مل من مللكل لت
ية ية الفكرية العا بة قضااي ا بة الرباءات و ية، و تحدايت العا ملا شع شع مل  .مللكل

بوالصةل   .18 و14، 9، 1: يبربامج الو

رشوع هورية كوراي حول للموصف موجز  تىض الاقرتاح املقدم من  رشوع  مجأعد هذا ا مبق مل يا  ُ نولو جا لتك
ية قادرة CDIP/3/7ثاملالمئة يف الويقة  ناء قدرات و هام يف  ن، ويريم إىل اإل طب س

ها ا بة بو نا ية ا ية وا تفادة من املعلومات ا لعىل الا صفتق سـ مل لعلم ن يالسـ جنولو املالمئة  تك
ية  ئتعامل مع حتدايت إمنا بدلان األقل منوامعينةلل ها ا ل توا رشوع، عىل . هج ملوهيمت ا

ية من الاقرتاح الكوري يف الويقة ثا ثوجه اخلصوص، وفقا للمرحةل ا ن  ،CDIP/3/7ل
بة،  نا يا  نولو تفادة من  تاجئ عن طريق الا يق  شاف إماكيات  سـاب سـ ن ن متك ج تك حتق سـ

نا حألول مرة من ا هات ل ية، ابلعمل مع أحصاب املصلحة سواء من ا جلية ا لعمل
بدلان ية يف تكل ا هات احلكو ية أو من غري ا لاحلكو م جل  .م

رشوعات أخرى يف تاجئ احملققة من  مثر ا رشوع و موسريبط ا نمل لت إطار جدول  يست
رشوع  ية، مبا يف ذكل  مأعامل ا ياانت"لتمن نفاذ إىل قواعد ا با تخصصة وتوفري  لل ملا

ثالث للويقة كام" ادلمع ث ورد وصفه يف املرفق ا شاءCDIP/3/2ل  ن، من خالل إ
تاكر  يا والا نولو بمراكز دلمع ا ج ياانت اليت )TISCs(لتك نفاذ إىل قواعد ا ب، وا لل

شورة  حتتوي عىل ية واألحباث ا شورات ا تعلقة ابلرباءات وإىل ا ناملعلومات ا لعلم ن ململ مل
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نفاذ إىل املعلومات ألغراض "برانمج  مبقتىض تاكرلا تطوير والا بحث وا با ل " ل
)ARDI(تعلقة "مرشوع  ، ابإلضافة إىل نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل سـ

تعلق بوصف أوضاع الرباءات CDIP/4/6 ثالوارد يف الويقة" ابلرباءات  .ملوا
نفاذ إىل املعرفة، بل  تفي بضامن ا رشوع عىل أال  لوعىل وجه اخلصوص، حيرص ا يك مل

متعات إىل سرب يسعى أيضا يا املالمئة إىل األفراد وا نولو يل ا جمل غور إماكيات تو ج لتك ص ن
ية يق  حمللا يق  تاج إلهيا عن طريق ا بدلان األقل منوا اليت  نظامت يف ا لتحقوا سـ حت ل لتنمل

بة، وعدم  نا ية ا يا من خالل ادلراية ا نولو هذه ا تخدام فاعل ومعيل  سـا مل لعمل جسـ تك لل
نفاذ واحلصول ع يق ا تفاء مبجرد  لالا ية فقطحتقك  .لتقنىل هذه املعلومات ا

رشوع عىل يعمل ا تكل األهداف،  يقا  ملو سـ ل  :حتق

بدلان األقل منوا يف جتربة رائدة وعىل أساس   ) أ( يار ثالثة بدلان من ا لا خت
بات  املرسةل؛ لطلا

همو  ) ب( يا املالمئة أن  نولو يث ميكن  ية إحلاحا  سحتديد أكرث القضااي اإلمنا ج تك تح لل  ئ
سني األوضاع ا ية يف  ملبفعا حت  عيشـية؛ل

يني من أحصاب املصاحل لطلب ادلمع من و  ) ج( طنيل فريق من اخلرباء الو تشك
بو يف إعداد يا من خالل الرباءات واملصادر  يالو نولو تقارير عن أوضاع ا جا لتك ل

تحديد ية  ية وا لا ن ياجات احملددة لتقلعلم يا املالمئة عىل أساس الا نولو حتأفضل ا جل . تك
شمل وصف أوضاع يا املال سيو نولو جا نظامت لتك متدة من ا ملمئة معلومات  مسـ

متزي، اخل، اليت سات ومراكز ا لواملؤ متد  س ية و سـيعتعمل يف تكل اجملاالت اإلمنا ئ
 الوصف عىل تكل املعلومات؛

يا و )د( نولو يذ ا يح  بة امجلاهري وتو ية من أجل خما جنظمي برامج تو تك لنف ت ض ط ع ت
ية توى القاعدة ا باملالمئة عىل  شعسـ يمت ربط هذه الربا. لم شطة سو نمج أيضا مع األ

بو يف هذا اجملال ية، . ياجلارية يف الو يا ية عىل احملافل ا تو سـوسريكز برانمج ا سـ ع لل
هارات ألوئك  ية ا توسطة، وبرامج  يا وا لوتدريب املديرين وموظفي اإلدارة ا من مل مللعل ت

يا املالمئة؛ نولو يذ ا جاذلين يعملون يف  تك لنف  ت
تعاو )ه( ليعمل فريق اخلرباء الوطين، اب نظامت ادلوية ذات الصةل سـ لون مع ا مل

يا احملددة نولو تخدام ا يذ ا جوالواكالت عىل وضع مقرتحات تليب مطالب  تك لنف يمت . سـت سكام 
ساعدة فريق اخلرباء الوطين يف الاضطالع  شاري  بري ا مليني  ت ستع لئوياتهخ  ؛مبسـ

يا املالمئة اليت يمت حتديدها من خالل او )و( نولو يذ ا ملميكن أن يمت  ج تك لنف رشوع ت
يف جماالت، من بني مجةل أمور أخرى، األغذية والزراعة والصحة، أو اجملاالت 

ية تعاون مع . لبيئا بل فريق اخلرباء الوطين اب يق من  يط وا تعني ا لو سـ تخط قي ن لتل
نظمة  ثل  تجارب املطلوبة  تع ابخلربات وا تخصصة ذات الصةل واليت  مالواكالت ا م ل مت تمل

نظمة األغذية ية، و مالصحة العا تحدة، مل تابع لألمم ا ئة ا مل والزراعة، وبرانمج ا ل لبي
تجارة ادلوية لومركز ا  .ل

سعى فريق  يبغي أن  نظمي اجامتعين يذ تاخلرباء الوطين يف  متويل  بدل  تنف للامحنني يف ا ل ل
يا املالمئة نولو جا يمي . لتك شأن ا لتقكام جيب عىل فريق اخلرباء الوطين أن يعد تقريرا  ب

رشوع يذ ا ملالهنايئ   .لتنف
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رشوع نكورو ملمدير ا يفيل  يد  شيا ك  لسـ

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  2.4: لنت

بة  نفاذ إىل املعرفة اب تفادة مهنا، وا ية الفكرية والا سـتعزيز الوصول إىل معلومات ا ل لنسـ مللك
تاك تعزيز الا هور  ية الفكرية وا سات ا بملؤ ل مجلس نفاذ إىل األعامل مللك لر وزايدة فرص ا

ية يف املكل العام ية، وكذا األعامل اإلبدا ية ا عاإلبدا حملم  .ع

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

رشوع، مت إحراز تقدم يف أعقا رشوع ملب إطالق ا مل وفقا للجدول الزمين الوارد يف ويقة ا ث
متدة نغالد,. ملعا ية يف  تا شطة ا بمت الانهتاء من األ ل ل يان بال وزا مبيش و  .ني

سامه  يا املالمئة أن  نولو يث ميكن  ية العاجةل،  شالك اإلمنا تني من ا تحتديد  ئ مل جشلك تك للح م
شة سني ظروف ا ية يف  يبفعا حت  ملعل

يني ودويني، وتكوين فريق اخلرباء الوطين  يف خرباء و ليف أعقاب تو ن ، مت )NEG(طظ
شاورات حتت إرشاف  تحديد جماالت اهذا الفريقمإجراء  ية يف ل  للتمنحلاجة امللحة 

بال يا و نينغالديش وزا ب بدلان . مب بة  شالك اب للوقد مت الانهتاء من مرحةل حتديد ا سـ لنمل
شاركة من فريق  توى الوطين  شاورات عىل ا سةل من ا مباملذكورة، من خالل  سـ مل ملسل

بو ثيل الو رشوع ابإلضافة إىل  بري ادلويل  ياخلرباء الوطين، وا مم ومن اجلدير . للمخل
يل فريق اابمل ناء مرحةل  تشكالحظة بأنه وأ يل خلرباء الوطين، مت إيالء اهامتمث متث لضامن 

نظور شامل  بدل املعين من أجل احلصول عىل  تلف القطاعات  نطاق من  مواسع ا لل خم ل
ية من أكرب مجموعة من مجموعات أحصاب املصلحة  تصةل اب ياجات ا منشواغل والا مل ت لتلل ح

نح. بقدر اإلماكن سلطات لوعىل هذا ا ثلني عن لك من ا لو، تضمن فريق اخلرباء الوطين  مم
ية  متعات املد تطوير، وا بحث وا سات ا ية، وياانت من القطاع اخلاص، ومؤ ناحلكو ل ل س جملك م
تاكر يف القطاع  يع الا سات  ية، ومؤ ية، واألوساط األاكد بواملامرسني يف جمال ا شج س مي تمن لت

ية الفكرية ثب مع فريق اخلرباء الوطين معو. مللكالعام، ومن رابطة حمرتيف ا بو عن  كلت الو ي
ياجات ية حتديد جماالت الا بدلان خالل  يع ا تيف  معل ل كام سامه لك من اخلرباء . حمج

يني  نادلويني واخلرباء الو نصب يف فريق اخلرباء الوطين(طل بدور ) ملومه أعضاء حبمك ا
ب ياجات احملددة يف لك من ا سات األخرية عىل الا لشط يف وضع ا ت للم  .دلانحن

نغالديش ياج اليت حتددت يف  بجماالت الا  حت

ية  تخدام املعلومات ا يا، واب نولو نغالديش جمالني يف حاجة إىل ا نحددت حكومة  سـ تقب لل ج تك
تخداهما يات اليت ميكن ا نولو سب ا ية مت دراسة أ سـوا ن جلعلم تايل. لتك نحو ا لويه عىل ا  :ل

سني األرض الرخوة عن طريق  ) أ تقدمة  يب ا تحيات األسا مل ل لن  املعاجلة تق
نت واجلري  .مسابأل

تخدم يف أعامل ردم   ) ب نفاايت إىل مواد  تحويل ا بة  نا يا ا نولو سـا ل ل سـ تمل ج لتك
ية  .لبيئالرتبة للقضاء عىل األخطار ا
يا ياج اليت حتددت يف زا بجماالت الا مت  ح

يا"حددت  رشوع، " مبحكومة زا يا ملعاجلهتا يف إطار ا نولو ملجمالني يف حاجة إىل ا ج لتك
سب ا يةنوحتديد أ ية وا تخدام املعلومات ا يات املطلوبة اب لعملنولو ن تقسـ لل ج وهام عىل . تك
تايل نحو ا لا  :ل
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ساحات الصغرية  ) أ ياه األمطار يف ري ا تخدام  ملإعادة ا  .مسـ

رشب   ) ب ياه ا ية للحصول عىل  تخدام الطاقة ا ياه اب لتقطري ا م سـ سـ لشممل
يفة  .لنظا

بال ياج اليت حتددت يف  نيجماالت الا  حت

بال جما يا يمت معاجلهتام يف إطار هذا نيحددت حكومة  نولو جلني يف حاجة إىل ا لتك
رشوع، وهام؛  ملا

يوي   ) أ هوةل احلصول عىل وقود  يوية، وهتدف إىل  تةل ا حقوالب ا س حللك
ئةوبديل  تد ـي وا تخدم يف أغراض ا ئة، و فيف وصديق  ه لي سـ لطنظ يب  .لل

ية   ) ب سني الظروف ا يل بعد احلصاد، وهيدف ذكل إىل  شـيف ا حت ملعيه ل جتف
شة من خالل تويد إيرادات وزايدة لصغار املز ية ا متعات ا لارعني وا هم ملحملل جمل

 .ادلخل

يا املالمئة  نولو بحث عن ا جا لتك ية حمددة يف الرباءات من خالل ل ية و علممعلومات  تقن
ياانت ذات الصةل  لبوقواعد ا

بري الوطين  تعاون مع ا ية، واب بدلان ا ناء عىل طلب حكومات ا بو،  خلتضطلع الو ل ن ل ب ملعي
بري بحث عن خلوا ية ا تعلقة ابلرباءات  ياانت ا ل ادلويل، بإجراء حبث شامل لقواعد ا بغ مل لب

بدلان املاحنة من خالل  تعاون مع ا لندات الرباءات األكرث صةل اب ل قسم املعلومات "مست
تعلقة ابلرباءات يق مع " ملا بو، واب سـيف الو بدلان منوا"لتني ًبة أقل ا ل ية يف "شع لتمن، وقطاع ا

بو  .يالو

بري ادلويل واخلرباء توهبدف  يف لك من ا خليل إجراء حبث أكرث تركزيا، يمت  تلك ًه س
توي  بدلان األقل منوا بإعداد طلب أو الامتس حبث  رشوع يف لك بدل من ا يني  حيالو ل ًن للم ط
بدل  توفر يف ا تقين املربط وا ياق ا ياجات، وا يعة الا نطاق و يق  يل د لعىل  مل ت ل سـ ت ب ل لحتل حط ق

ساعدة يف حتديد ا ملهبدف ا هم يف إجياد مل تعلقة ابلرباءات اليت قد  ندات ا سند أو ا ت تت مل س ملس
ية بة وادلراية ا نا يا ا نولو يقا ج بتك لتطل سـ  .مل

ية، عىل أساس  هادات مر ية، مع ا بو من إعداد وتقدمي تقارير  جعانهتت الو ث ستشي حب
بدلان األقل منوا يد من ا ته من لك بدل  ًالالامتس اذلي  ل تف تاجئ أيض. مسـتلق يحت ا نكام أ لت ا ُ

ية تا نظامت ا بدلان وا لاملقدمة من ا ل مل ية، : ل تحدة األمر يا، والوالايت ا ياابن وأملا يكا مل ن ل
تب األورويب للرباءات ند وا سا، وسورسا، وا ملكوا ه لمن ي  .ل

يا نولو جتقارير أوضاع ا  لتك

ية  تحدايت إمنا تصدي  يات  نولو سب ا تحديد أ يا  نولو ئسعى تقرير أوضاع ا ل لل ن جل تك ج لتك ل
نادا  ًحمددة، ا بحثست نغالديش . لإىل تقارير ا تقرير  سودة األوىل  بوقد مت تقدمي ا لل لمل

يقات واملالحظات تلقي ا ية  ية ا نظامت غري احلكو يا إىل أعضاء ا تعلوزا ل ن مل لب ملع م ويركز . م
تاحة يف  ية ا يا عىل تقدمي صورة مفصةل عن احللول ا نولو ملرشوع تقرير أوضاع ا تقن لل ج تك م

يل هي يا األكرث مالدف إىلحتلنظام الرباءات، فضال عن  نولو ج اقرتاح ا مة عىل أساس ءلتك
ية، وناء القدرات  يث ادلراية ا ية من  بدل والقدرات الو ياجات احملددة  بالا ن ن لل تقت لح ح ط

ية شاركة أعضاء . سسـاملؤ شاورات  تقرير إجراء عدد من ا ية مراجعة ا بع  مبوقد ا مل ل معل سـتت
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بري ادلخلفريق اخلرباء الوطين، وا سخلبري الوطين، وا بوؤمويل، و وجاري . يولني من الو
ية  يغة الهنا ية وضع ا يا  نولو يقات عن تقارير أوضاع ا بري ادلويل اب ئإبالغ ا لص بغ تعل جخل لتك ل

يه نظر  بو  بدلان، وكذا إىل الو ية يف ا سلطات ا فتقرير، ومن مث رفعه إىل ا لل ي ل ن ل  .ملعلل

 إعداد خطة األعامل 

يا يا  نولو صأعقب إعداد تقرير أوضاع ا ج يذ خطة األعامل هبدف توفري إطارغة لتك للتنف 
يااحمل نولو ياره من  جدد ملا مت ا تك يات /خت جنولو تند خطة األعامل إىل تسو. مةءمال أكرثتك

يا نولو جا يات األكرث مال/لتك نولو جا سودة تقرير أوضاع ءلتك ممة وفقا ملا مت اقرتاحه يف 
يا نولو جا ري وصف مفصل  مجةل أمور أخرى، إىل توفتوسعى خطة األعامل، من. لتك

رشية، واملعدات، ال بات من املوارد ا تابعة والرصد، وا ية ا يذ، وآ يات ا لبسرتا تطل مل ل مليج لتنفت
ئة املوارد  تعلقة  يات ا تو ية، وا ية وا بواخلربة املا مل ص ل ن بتعل متويل، األفراد(لتق ، )لاملعدات، ا

يدين الوطين وادلويل يذ عىل ا رشاكء يف ا لصعوحتديد أحصاب املصلحة وا لتنف  وجاري .ل
بال  نغالديش و يني  يا مراجعة خطط األعامل اليت مت إعدادها بواسطة اخلرباء الو نيحا ب ن لل ط

يا  .مبوزا

يةو تا ية ا لهتدف خطة األعامل، من بني مجةل أمور أخرى، إىل معاجلة القضااي الر ل  :ئيسـ

بالد، ال سـامي من  - ية  تصادية والاجامت ية والا يا ية ا للحملة عامة عن ا ع سـ قسـ لخللف
سري حيث صل يا بغرض  نولو بدل احملدد يف تقرير أوضاع ا ية  ياجات اإلمنا يهتا ابال لل ئ تت ل جح تك

بدل يا املالمئة املقرتحة يف ا نولو يذ ا ياق الوطين  لهم أفضل  جسـ تك نف لتف لت تضمن خطة . لل تكام 
تخدام  ناء وتطويع وا نقل وا تعلق  بدل املعين فامي  يدة  سـاألعامل أيضا معلومات  ت ب ي قلل مف

يا ا نولو ملا ج يدةلتك بدلان ا بة اليت مت حتديدها يف لك من ا ملسـتفنا ل  .سـ

ية، والوزارات  - ناعة ا ية، بني أمور أخرى،  حمللدراسة الاهامتمات ا للص لعمل
تعلمي العايل  سات ا لواإلدارات والواكالت املموةل من القطاع العام، مبا يف ذكل مؤ س

ية ادلويني وا سات ورشاكء ا ية واملؤ ياانت غري احلكو لوا من لتس م ية ادلوية لك لنظامت احلكو ممل
بدل يا املالمئة يف ا نولو يذ ا ها دور يف  يكون  لاليت  جسـ تك نف لل تضمن خطة األعامل . ت تكام 

تعريف يا، لتيف اإلطار املؤسيس الوطين ابلوضع الراهن  لا نولو تاكر ونقل ا جيع الا لتك ب شج
يا نولو جومتكل ا بالدلتك تفادة مهنا وإدارهتا داخل ا ل والا تعرض خطة. سـ  العمل أيضا تكام 

يع  ية  يا يات  ناك آ ية وما إذا اكن  تاكرية ا تاكري والا شاط الا شجإىل حاةل ا سـ سـ ل ه حملل ب ب لتن ل
يا  نولو تاكر وا جالا لتك نب تفادة  موالا يةه سـ ية الو نسري الوفاء ابألهداف اإلمنا ئ طي . لت

هارات، وال رشية وا تطوير املوارد ا ها احلكومة  بذ هود اليت  ملوابإلضافة إىل ذكل، ا ل لبجل ل  ت
رشيعات  يل ا تعرض خطة األعامل إىل  يا، كام  نولو لتسـامي يف جمال العمل وا حتل ت ج لتك

يب اإلدارة ياسات ذات الصةل يف . لوأسا بار ا سـويف هذا الصدد، مت األخذ يف الا لت ع
ية الصادرات،  ية، و بحث وا يا وا نولو تصادية، والعلوم وا ية الا ثل ا منجماالت  من ل تمن ت لت جل تك ق لم

نيب تامثر األ جوالا ياق إعداد خطة األعامل؛س تعلمي، اخل، يف  تاكر، وا يع الا سـ، و ل ب  تشج

يا  - نولو سري نقل ا متكني، وإدارة و ية  يات املؤ شأن توفر اآل جمعلومات  لتك يت سـ ل لب س
ياسات نقل  ية، و ية الفكرية املؤ ياسات إدارة ا ثل  ية،  سـوادلراية ا سـ سـ سن مللكه م مل

يا، وماكتب ت نولو جا يا، اخللتك نولو تخدام ا يص ا جر تك لخ  ؛سـ

يا - نولو تخدامه يف جمال نقل ا يب ا متويل وأسا يات ا بغي حتديد توافر آ جو تك لن سـ ل لل  .ي

يات الصادرة عن فريق اخلرباء  تو رشوع خطة العمل بعد إدراج ا صيمت الانهتاء من  ل م س
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 .الوطين ومجموعة أحصاب املصلحة

رشوع يذ ا ية يف  شطة الو ملاأل تنف ن  طن

سو تقدم اذلي أحرز يف إعداد  ميف أعقاب ا سودة خطة ُل يا، و نولو مدة تقرير أوضاع ا ج لتك
تعددين،  تدى الوطين ألحصاب املصلحة ا يني، وا ملاألعامل، واجامتع مجموعة اخلرباء الو ن ملن ط

يذ  تعلق  توى الوطين الرمسي فامي  شاورات عىل ا رشوع مرحةل ا بتنفدخل ا يمل سـ ململ
يا املالمئة املقرتحة نولو جا شاورات . لتك يذ اب ملويربط هذا ا بع نطاق لتنفت سعى إىل  تتاليت  ت

رشوع احلايل يا، واقرتاح خطة . ملا نولو تقرير أوضاع ا ية  يغة الهنا جمبعىن، وضع ا لتك ل ئ لص
ها  نظر عىل اضمعل وعر تصة  للسلطات ا خمل يال نولو يذ العميل  جفهيا  تك للنف يات /للت نولو جا لتك

 .املقرتحة

ثةل عىل  مأ
نجاح األثر وادلروس /لا

ية  ئيسـالر

 

رشوع وأثره مالحظة عدد منتمت يذ ا ية حنو  مل القضااي اليت سامهت بصورة إجيا تنف  .ب

سلس بدالةل  هم هذا يف الاتقال ا رشوع بقوة إىل هنج قطري، فقد أ ناد ا لنظرا ال ن س ملت س ً
يا وخطة األعامل  نولو سودة تقرير أوضاع ا ياق إعداد  ية يف  جالوصول إىل نقاط مر لتك م سـ جع

يل فريق اخلرباء ا. القطرية رشوع عىل لتشكوقد اكن  يذ ا يه  مللوطين ودوره احملوري يف تو نف تج
مية للغاية يف هذا الصدد توى الوطين فائدة  عظا يل الواسع ألحصاب املصلحة اكنو. ملسـ للمتث 

شات واختاذ  نا نصة قوية وشامةل  شاء  يدا يف إ يني يف فريق اخلرباء الوطين أثرا  قالو للم ن من ًج ً ط
تدى أحص. القرارات تعددين واذلي مت اإلعداد هل يف ملنوجتلت الفائدة امجلة  ملاب املصلحة ا

ناع القرار واملديرين  بار  يث جنح يف جلب وإرشاك  رشوع،  ية اب تو نرص ا صياق  ك ع ل ع حسـ مل
نه؛ تحقق  رشوع والفوائد اليت  ية ا هم بأ نا يذيني وإ ما ت ع ق سنف مل مه  لت

نول هوم ا يعاب  تلف القطاعات يف جمال ا ناء القدرات  ياجات  تكمثني ا مف لت سح خمل ب ت يا ت جو
بري ية عىل حنو  ياجات ا ية ا يد  ها ا بة، وو نا كا من ت ب سـ لتمل ح لتل ملف وقد أبدى أحصاب املصلحة . قع

ية  يا املالمئة و نولو هوم ا يني اهامتما شديدا  يفالو ج تك كمبف ل ية عن طن لتمنيق فوائد من ا حتق
تطريق يل املعلومات وا ية، و ية وا سـ اسرتجاع املعلومات ا حتل لعلم يف مع لتقن لتتكخداهما 

يا املالمئة نولو ية يف شلك ا جاحلاجة الو لتك ثل احلكومة عن . طن ياق، أعرب  ممويف هذا ا لسـ
رشوع،  يذ ا ها  بو عىل د ملتقديره للو نف لتمع نظر إىل تركزي ي تا ا لال ية ف رشوع عىل أولوية إمنا ئا مل

ثل الزراعة والصحة والطاقة و يدة يف جماالت  بدلان ا منهامة جدا  تلل م ملسـتف ية ً لبنية ا
ية ثيل احلكومة . لتحتا رشوع ابهامتم خاص من  ناء القدرات يف ا نرص  مموقد حظي  ب ملع

شاركني يث ملوالقطاع اخلاص فضال عن األفراد ا  يمت فهيا هنا يه املرة األوىل اليتإح؛ 
شاط ملموس يذ  نالاضطالع  ية اليت يمت هبا بتنف تعلق اب ية فامي  ناء قدرات و لكيف  ي ن طب ل

ية تسخري الرباءا ية إلجياد احللول ا ية وا ياانت واملعلومات ا نت، وقواعد ا ن لعلم تقب لتق ل ل
ية ية الو ية  ية األولوايت الر بة  نا نا من سـ ب سـ طمل ي للتتل ئ  .ل

ية و ية ا رشوع يف جماالت الزراعة والصحة، و متةل من ا ية ا لبنسوف يؤدي وقع ا من تمن ملت حمل ل
يع األع ية للطاقة، فضال عن تويد فرص العمل، وتو سـاألسا ل ية سـ شطة ا تجارية وأ منامل ا ن لتل

يني ئة إىل زايدة الاهامتم بني مجموعات أحصاب املصلحة ا تدامة صديقة ا نا ملعسـ هر و. لبيمل ظأ
تطوير يف القطاع العام، ورؤساء  بحث وا سات ا يني، ورؤساء مؤ بار األاكد لتواجد  ل س مي ك

با يا  نولو ية وا ية يف جمال العلوم ا ية ا سات الو ناملؤ ن ن جس ل جب تك يق لتط ملع نب مع ط ج إىل 
توى الاهامتم واألثر اذلي ميكن أن  يدا عىل  يال  ية د سـنظراهئم من واكةل األعامل وا ل ممن ً ج ً لت

يدة بدلان ا رشوع لصاحل ا ملسـتفحيققه هذا ا ل  .مل
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يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

ناء  تمت ناية أ رشوع املصدق علهيا  ها ويقة ا ناطق اخملاطر اليت تعرضت  ثتابعة  بع ملث ل م م
رشوعتمراحل  يق ذات الصةل اب مليذ األهداف القابةل  تحق نب . للنف جتوأدي ذكل إىل جناح 

بة عىل  نا هات احملورية ا يق الفعال وحتديد ا نامجة عن احلاجة إىل ا سـاخملاطر ا مل سـ جلل لتن
يح اخلرباء وتكوين فريق اخلرباء الوطين يد الوطين، وتر شـا تعاون . لصع تت فائدة ا لوقد  ثب

س شاور مع ا لالويق وا ت ية وأعضاء لث ثات ادلامئة"طنلطات الو يدة " لبعا ملسـتفبدلان ا لل
ياق سـشلك واحض يف هذا ا  .لب

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 .يوجدال 

نطاق واخملطط الزمين  امليض قدما يق مع ا رشوع القابةل  ية  سقت اكفة األهداف الر لا سـ للتحقت للم ئي
يذ ت. للتنفاحملدد  ية يف ا همة ا ثل ا سـو بقمت ملتمل تحريرية لرفع ت تقارير، واألعامل ا تلف ا لكامل  ل خم

يدة بدلان ا تصة يف ا سلطة ا يا وخطة العمل  نولو تقرير الهنايئ ألوضاع ا تفا ج سـتك ملل ل خمل لل . ل
بو يف جمال  متراره مع الو توىخ ا تعاون ا تصور، يف هذا الصدد، أن يكون ا يومن ا مل ل سـمل

يد القطري، هو يف يذ الفعيل خلطة العمل عىل ا لصعا تفق مع خربة لتنف ت احلاالت اليت 
ها،  بو وتكون ذات صةل  بعملالو بدل املعينبورشطي  اإلشارة إيل توقد مت. ل طلهبا من ا

تعلق بإجر رشوع، وخاصة فامي  يذكل بوضوح يف ويقة ا تابعة واليت سوف تكون ملث ملاءات ا
رشوعؤمس ية وتظل خارج نطاق هذا ا ية احلكومة ا ملو ن  .ملعل

ي رشوع مىض ذللتنفاجلدول الزمين  رشوع، ووفقا ملا مت اعامتده يف ويقة ا يذ ا ية  يذ وفقا للجداول الز مل ا ثمل نفن تنف م لت ل
)CDIP/5/6 Rev.( 

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.31: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا رشوع يف نومفرب  ل سلمي تقرير عن هذا ا ملمت  نة ل، خالل ادلورة ا2011ت نظر ا" (للجنة"مثا
 ).15، املرفق CDIP/8/3ثإىل الويقة 
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

  

رشنتاجئ 8وعمل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

 فريق اخلرباء يف لك بدل يف تكوين .فريق اخلرباء الوطين
يوما من بداية  30 غضون

رشوع  .ملا

مت الانهتاء من تكوين فريق 
 .اخلرباء

**** 

يا  نولو جتقرير عن أوضاع ا لتك
 .املالمئة

ت تاح للحكومة لا مقرير جاهز و
بو  .يوالو

مت إعداد تقرير أوضاع 
ته  ته ومرا نا يا، و نولو جعا قشـ م ج لتك

سات األخرية هل،  للمووضع ا
ية بدل ا نورفعه إىل حكومة ا  .ملعل

**** 

يق ما مت  لتطبخطة معل 
يا مالمئة نولو ياره من  جا تك .خت

يا واحدة أو أكرث  نولو يار  جا تك خت
يذ وخطة معل  للتنفتكون مالمئة 

يذ يا بعد  لتنفجاهزة  رشوع  معلا مل
ته هر من بدا يتة أ  .شسـ

يا حتديد  إطاريف  نولو جا لتك
تارت  مجموعة اخلرباء خاملالمئة، ا

ي يا مالمئة للك  ةطنالو جنولو تك
عىل  اجملالني احملددين جمال من

توى الوطين   ووافقت علهيامملسـا
 يةطنمجموعة أحصاب املصلحة الو

ية املتنفذه سلطات الو نا  ّعدُوأ. طل
للك  معلمرشوع خطة 

يا جنولو بة  تك سـنا تعرضم ُوا من  سـ
ية مجموعة اخلرباء  قبل طنالو

يني يف  طنوأحصاب املصلحة الو
عىل اجامتعات شامةل إطار 

توي الوطين  وعرب ملسـا
شاورات  .ملا

**** 

بة امجلاهري بة امجلاهري وضع  .طبرانمج خملا طبرانمج خملا
هادف وحمدد القطاع جاهز يف 

هر24غضون   ا من بدايةش 
رشوع  .ملا

بة امجلاهري،  ياق خما طيف  قد ُعسـ
توى وطينمنتدى يع ا ملسـ ر  ف

ية  ناء القدرات ا نخبصوص  لتقب
نوان  تدى "عوالربامج، حتت  ملنا

الوطين جملموعة اخلرباء وأحصاب 
تعددين يذ " ملاملصلحة ا تنفشأن  ب

بو جلدول أعامل  يرشوع الو م

**** 

                                                 

سم  8 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشنتاجئ 8وعمل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

ية تخدام بناء القدرات : لتمنا سـلال
ثل مل ية ماأل ية و علمعلومات  فن

تحدايت  يا حمددة كحل  لنولو ج لتك
نة داك،  نة، يف مد يمنوية  معي ت

 17 إىل 16الفرتة من بنغالديش، 
 .2012ليويو 

  

سابعييل ذكل املرفق [ ] لا
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رشوع ململخص ا
 

رشوع  DA_35_37_01 ملرمز ا

نوان ية  لعا يةمللكا تصادية والاجامت ية الا عالفكرية وا قمن  .لت

ية جد يةصتو ية  لتمنول أعامل ا تو صا بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول : 35ل بة الو يمطا ل
نظام  تفاع تكل ادلول  ثقايف ال تصادي والاجامتعي وا يمي األثر الا باألعضاء،  ن ل ق لتق

ية الفكرية  .مللكا

ية  تو صا ية الفكرية، بطلب : 37ل شأن حامية ا بو إجراء دراسات  مللكجيوز للو ب ي
يه من ادلول ية الفكرية جوتو تأثري بني ا تحديد أوجه الصةل وا مللك األعضاء،  ل ل

ية  .لتمنوا

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي1 341 700: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي150 000: ل

رشوع  .2010ليويو  ملاترخي بدء ا

رشوع هرا36 ملمدة ا  ً  .ش

ية يقطاعات الو ئيسـبو الر
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

يات؛ تصادية واإلحصا ئبة ادلراسات الا  قشع

ية  ؛لتمنقطاع ا

تجارية والرسوم؛  لقطاع العالمات ا

ية؛ و  ملقطاع القضااي العا

يا نولو تاكر وا جقطاع الا لتك   .ب

بو  .30، و16، 10، 9، 8، 4، 2، 1: يالصةل بربامج الو

رشوع ية الفكريةيتألف  للموصف موجز  رشوع من مجموعة من ادلراسات يف العالقة بني حامية ا مللكا  مل
ية نا بدلان ا تصادي يف ا تلف جوانب األداء الا مو لق ل هتدف هذه ادلراسات . خم

هوة املعرية يق ا فإىل  ل ند  تضي بدلان  ياسات يف تكل ا عاليت يعاين مهنا واضعو ا ل لسـ
ية الفكرية يذ نظام  للملكتصممي و ي تنف ومن املقرتح تركزي ادلراسات . ةلتمنيهنض اب

يد  عىل ثالثة موضوعات تاكر احمليل، ورش املعرفة عىل ا لصععامة ويه الا نب
ية الفكرية  ادلويل والوطين، واجلوانب نظام ا ية  مللكاملؤ ل تصاديةنوتاجئهسسـ . ق الا

توىل إعداد ادلراسات مجموعات بري خرباء  سيو تب  ثني وشارك فهيا  با كمن ا ي مكل ح
بو الا قالو ثوني حتصادي وخرباء دويون واب  .حمليون ل
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رشوع نك ملمدير ا يد اكرسنت  يا فسـ  ل

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  2.5: لنت

ية الفكرية ياسة ا ياغة  بو مكدخل يف  تصادي للو يل الا تح مللكاألخذ اب سـق ص ي ل  .ل

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رش  وعملا

تقرير املرحيل األخري،  لنذ تقدمي ا مشاريع ادلراسة القطرية يف لك من الربازيل أحرزت م
توخاة، وقد  يقة ا ية الفكرية ادل ياانت ا بريا يف الوصول إىل قدرة  ييل تقدما  ملو ب ك قشـ مللك

شاريع ية  تح للمبدأت ابلفعل املرحةل ا يل يق للك . لل تاجئ القابةل  سلمي ا توقع  للتحقومن ا ن ت لمل
بل مطلع عام مهن  .2013قام 

بدء يف دارسات ثالث بدلابإلو يث قامت لك من الصني -ان لضافة إىل ذكل، مت ا ح 
نذ تقدمي أخر تقرير مرحيل-ند وأوروغواي يلوات بدء الفعيل  م اب ثات . ل بعوقد أاتحت 

تاحة  ياانت ا يمي ا ملتقيص احلقائق وإجراء مقابالت مع أحصاب املصلحة ذوي الصةل  لب تق
ي يةحتوالا ياسات الو ية لواضعي ا تح ناجات ا سـ يل طل ل شاريع، ُوو. ل ملضعت خطط ا

ثالثئُوبد يع احلاالت ا يذ هذه اخلطط يف  ل يف  مج  .تنف

ية الفكرية يف جاريًوأخريا،  شأن دور ا شاورات حتديد نطاق دراسة  يا  مللك حا ب م ل
يا املعلومات والاتصاالت يف مرص نولو جناعة  تك  .ص

ثةل عىل  مأ
نجاح روس األثر وادل/لا

ية  ئيسـالر

رشوع يمي األثر اإلجاميل  سابق ألوانه  للمنظرا لعدم الانهتاء من ادلراسات بعد، مفن ا تق ل ً .
تعلق ابدلراسات القطرية عن  ها فامي  شفت األحداث اليت مت الرتيب  يومع ذكل، فقد  لك ت
بذول يف ادلراسات، كام جشعت تكل األحداث  بة قوية واهامتم مزتايد ابلعمل ا ملتوفر ر غ

تصاديأ ية الفكرية عىل األداء الا ية تأثري ا قيضا عىل إجراء حوار داخيل حول  مللك  .كيف

نوعة من الواكالت  هرته مجموعة  تفادة هو ما أ ية ا تومن أحد ادلروس الر سـ مسـ ظ مل ئي
ياسة العامة  يارات ا تصادية املرتبة عىل  ية من الاهامتم بدراسة اآلاثر الا سـاحلكو لت خ ق م

تصاد، وغريها من الوزارات، وماكتب  مبا يف-للملكية الفكرية  تجارة، والا ق ذكل ا ل
سة نا ية اب سلطات ا تاكر وا ية الفكرية، وواكالت الا فا مل ن ل ملعب تطلب ضامن . مللك تايل  يواب ل

يق فامي بني الواكالت بريا من ا تصادي قدرا  يل الا تح ية الاكمةل ألعامل ا سـا ك ل لتنل ق  .مللك

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 

رشوع عىل مدى مسار أشار  مليذ ا يقن خبصوص جودة 12تنف هرا إىل عدم ا لت  ش
ية اجلديدة ياانت اإلحصا ناء قواعد ا تأسس علهيا  ياانت األوية اليت  ئا ب ب ي ل لب وقد . ل

يح  تعلق  توقع ال سـامي فامي  تغرق األمر، يف بعض احلاالت، معال أكرث من ا بتنقا ي مل سـ
ية ا ياانت ا بات يف  يق أسامء مقديم ا مللكو ب لطل ومع ذكل، وحىت اآلن، . لفكريةتنسـ

ها لا قواعد تسري توقعة  مجيعياانت ا مل  .وفقا للمخططب

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

رشوع كام هو موحض  يذ  للمانظر إىل طلب متديد املوعد الهنايئ   .فامي بعدلتنف

شاور مع ا امليض قدما ها اب يذ، مت و لبع لك دراسة قطرية خططا حمددة  لت ضعت نف للت ً نظراء ذوي ت
بحوث رشاكء يف جمال ا لالصةل وا ية خالل . ل تا شطة ا يق األ توقع  لومن ا ل ن هرا 12حتقمل  ً ش

بةل  : ملقا

ياانت  - ييل وإعداد قواعد ا بالانهتاء من ادلراسات القطرية يف الربازيل و لشـ
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ية ياانت هذه، . ئاإلحصا نادا إىل قواعد ا سـوا لب ً سودة تست رشوع بإعداد  مقوم فرق ا مل
ية الفكريةتقارير توفر  يقة عىل الاتفاع اب مللكأدةل د توازي مع ذكل، . نق سـتقوم فرق لواب

رشوع بإجراء عدد ية الفكرية ملا ياسات ا شأن  ية احملددة  تجر يقات ا مللك من ا ب سـتحق ب يل ل
ية الفكرية مع غريها من  ية  ياانت اإلحصا رشاكت، مع امجلع بني قواعد ا للملكوأداء ا ئ لب ل

تصادية ياانت الا قا  .لب

يدةل، يف أور - ية اخلاصة بقطاع ا تجر مترار يف ادلراسة ا لصوغواي، الا يبل سـ
ناعة الغاابت والانهتاء مهنا توريد يف  سةل ا صودراسة احلاةل عن  ل بدأ العمل يف . سل سيو

سمعي  توى ا تاج ا ناعات إ ية يف جمال  لإعداد تقرير جدوى عن دراسة  حمل ن ص مسـتقبل
برصي والانهتاء مهنا  .لا

يمت إعداد - يقة سيف اتيالند،  ية الفكرية ادل ياانت ا ق  مللك شأن مناذج -ب ب ال سـامي 
نفعة  تخدام اإلحصايئ-ملا ياانت، سوف يقوم فريق . سـ لال لبوعىل أساس هذه ا

نظام  تصادي  يل جترييب عن األثر الا سودة تقرير وصفي ومعل  رشوع بإعداد  لا حتل قم مل
نفعة يف اتيالند  .ملمنوذج ا

تظارا إلضفاء الطابع ال - شرتكة مع نيف الصني، ا بحوث ا ية ا ملرمسي عىل اتفا ل ق
تابع لدلوةل  ية الفكرية ا لتب ا مللك رشوع بإعداد سـيقوم ، )SIPO(مك ملفريق معل ا

يل  رشوع يف معل  تخدام اإلحصايئ وا ية الفكرية لال يقة عن ا حتلياانت د سـ لب مللك ق
ية يف ادلاخل واخلارج يل براءات الاخرتاع ا لصينجترييب عن العوامل احملددة   .لتسج

ية اليت جترى بغرض  - تطال شات الا نا عيف مرص، وريامث يمت الانهتاء من ا سـ ق مل
ية الفكرية  ياانت ا يل  تح رشوع  يقوم فريق معل ا رشوع،  رشاف نطاق ا مللكا ب ل ب ملسـ مل ست

يا املعلومات  نولو ية الفكرية يف قطاع  يل دور ا تح تصادي  سح ا جوإجراء  تك مللك لق ل م
 .والاتصاالت املرصية

متد نفيذللتاجلدول الزمين  تعلق ابجلدول الزمين ا تأخري فامي  بعض ا رشوع  تعرض ا ملعمعوما،  ي ل ل باب . ملي سـومن أ
تأخري يني مدير املدير"1": لهذا ا قضاء وقت أطول من و "2"؛تع تأخري أوىل يف 

ية شأن اجتاه ادلراسات املوضو شاور  توقعة للحكومات  ية ا عاألطر الز ب ت مل للن  .م

يذ  هر تنفوذلكل، مطلوب متديد همةل  تة أ رشوع بواقع  شا سـ . 2013 حىت هناية عام -مل
يذ املعدل واملوحض فامي ( تطلب و). بعدللتنفيرىج الاطالع عىل اجلدول الزمين  يلن 

رشوع يف  يمت الانهتاء من ا يث  متد  متويل ا ملاجلدول الزمين املعدل أي زايدة يف ا س ح ملع ل
ية العامني احملددة  .نإطار مزيا

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس معدل تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غ ا ن  %.40: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا رشوع يف نومفرب  ل سلمي تقرير عن هذا ا ملمت  نة 2011ت نة  ثا للج، خالل ادلورة ا نظر ا(مل
 ).16، املرفق CDIP/8/3ثإىل الويقة 
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

تخدمة يف دقة نظام إشارات ملسـتاح الرموز والعالمات ا سري مف  )TLS(ل ا

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

 
 

رشوعنتاجئ 9مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تقا  دراسة8-6الانهتاء من  سودة ا لسلمي  م تقارير ت لرير وا
ية يف الوقت احملدد؛ مؤرشات  ئالهنا

نظراء : اجلودة ليقات من ا تعل
املراجعني ومن أحصاب املصلحة 

يني  .حمللا

بكر جدا  ًمن ا تقيمي هذه مل
يجة  .لنتا

يمي  تقال 

ية توى احلضور،  حملحلقات معل  شاركني،  سـعدد ا ممل
 .تقيمي حلقة العمل

يمي هذه  بكر جدا  تقمن ا ً مل
يجة  .لنتا

 تقيميال 

تصادية بحوث الا قندوة ا توى احلضور،  ل شاركني،  سـعدد ا ممل
ندوة ليمي ا  .تق

يمي هذه  بكر جدا  تقمن ا ً مل
يجة  .لنتا

يمي  تقال 

 
رشوع/هدف يق  ملأهداف ا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل

رشوع/ هدف   ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تصادية  قهم أفضل لآلاثر الا ف
ية الفكرية لسـياس مللكات ا

واختاذ قرارات مدروسة عىل 
 ًحنو أكرث معقا

توى حضور  مسـارتفاع 
حلقات ادلراسة؛ مراجع 

ية  حبثدلراسات يف أوراق 
ية؛ وعدد من  حصفومقاالت 
هاد  باسات والا تشالا سق ت

بحوث الالحقة؛  لمن ا
ياانت  تخدام قواعد ا با لسـ
شاؤها يف إطار  ناليت مت إ

رشوع  .ملهذا ا

بكر ج يجةملمن ا يمي هذه ا تدا  لنتق يمي .ً  تقال 

                                                 

سم  9 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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يذ-1املرفق   للتنف اخملطط الزمين املعدل 

 
شاط نة لنا  لسـربع ا

 2010 2011 2012 2013 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

يذ لتنفناء القدرة عىل ا              X X ب

بدء يف اجملموعة األويل من  لا
ييل(ادلراسات             X  X  )شـبرازيل، 

ية من لا ثا نبدء يف اجملموعة ا ل
         X   X   )ايوندي، مرص(ادلراسات 

بدء يف اجملموعة ا ثة من لا لثا ل
       X   X     )نديلالصني، ات(ادلراسات 

حلقة معل للمجموعة األوىل من 
     X    X      ادلارسات

ية من  ثا نحلقة معل للمجموعة ا ل
  X      X       ادلارسات

ثة من حلقة معل  ثا لللمجموعة ا ل
  X    X         ادلارسات

حلقة معل للمجموعة الرابعة من 
  X  X           ادلارسات

سات األخرية يف مرحةل  للموضع ا
تاب لكرش ا  X  X            ن

  X X            ندوة

               

               مراجعة اجلدول الزمين

رشوع ادل يل  ملمراجعة ابلز    X X  X  X X X     راساتم

يمي اذلايت الهنايئ  X  X            لتقتقرير ا

  

ثامنييل ذكل املرفق [  ]لا
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رشوع ململخص ا
 

رشوع  DA_19_25_26_28_01 ملرمز ا

نوان ية  لعا ياالفكرية مللكا نولو جونقل ا شرتكة : لتك تحدايت ا ملا ناء احللول-ل  ب 

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا بو، عىل : 19ل تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  يا خق يف كم ل
يا  نولو بدلان واألقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا يل نفاذ ا جامليض يف  تك لم ًس ل ل ل ه ت

بو نجزة يف إطار الو شطة ا تاكري وتعزيز تكل األ شاط اإلبداعي والا يللهنوض اب مل ن ب .لن

ية  تو صا با: 25ل ياسات وا شاف ا ملا سـ لتك ية الفكرية والرضورية سـ مللكدرات املربطة اب ت
متكني  تدابري املالمئة  ية واختاذ ا نا بدلان ا يا ورشها لفائدة ا نولو ليع نقل ا ل ل ل مشج ج نتك ل لت

ية هبا ومن  ها الاتفاقات ادلوية ا هم جوانب املرونة اليت  بدلان املذكورة من  نا ل ملعل يح تتف
با نا سب ما يكون  تفادة مهنا بأكرب قدر، و سـالا ح  .مسـ

ية  تو صا يع  ّحث ادلول األعضاء وال: 26ل تقدمة، عىل  بدلان ا شجسـامي ا مل تل
تطوير يف  بحث وا سات ا بحث العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤ سات ا لمؤ ل س ل س

ها بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص وبادل املعلومات  ية وا نا بدلان ا معا تم ل ل  .ًل

ية  تو صا تقدمة، اعامتده  والتدارس ما ميكن لدلول األعضاء، : 28ل بدلان ا ملسـامي ا ل
يا  نولو يل تعزيز نقل ا ية الفكرية يف  تدابري املربطة اب ياسات وا جمن ا تك ب لمللك س ت ل لسـ

ية نا بدلان ا مورشها يف ا ل ل  .ن

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي983 000: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .رسيي فرنك سو598 000: ل

رشوع  .2011يناير  ملاترخي بدء ا

رشوع هرا27 ملمدة ا  ً  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

يا؛ نولو تاكر وا جقطاع الا لتك  ب
ية؛و تحدايت العا ملبة ا ل  شع

ية سات الو يا للمؤ نولو يلك دلمع نقل ا تاكر و شأن الا نرشوع  س ه ب طب ج لتك  .م

بو  .18 و10، 9، 8، 1: يالصةل بربامج الو

رشوع شطة  للموصف موجز  رشوع مجموعة من األ نشمل ا شافملي  ما ميكن اختاذه من سـتكمن شأهنا ا
يل  يا ورشها و نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية  تعلق اب ياسات  هبادرات و ل ت سسـ تل ن ج تك مللك م

ية، الوصول  بدلان لتمنإلهيا ألغراض ا ية، مبا يف ذكل ا نا بدلان ا لال سـامي لصاحل ا ل مل
 . ًألقل منواا

يات  تدرجة هبدف اعامتد قامئة اقرتاحات وتو رشوع من مخس مراحل  صتكون ا م ملي س
يا نولو نقل ا متةل للهنوض  جوتدابري  لتك ب  .حم

ية تا شطة ا رشوع األ لوتضمن ا ل ن  :ملي

سة  "1" مخنظمي  ي"ت ياقلمياجامتعات إ نولو شاور خبصوص نقل ا جة  لتك ، "تلل
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تصاص واذليو بل ادلول األعضاء؛ختكوين املعايري ونطاق الا يمت إقراره من  ق  س

نظري، ومن و "2" بل ا ية املراجعة من  تح لوضع عدد من ادلراسات ا يل قل ل
يا،  نولو نقل ادلويل  شأن ا تصادية ودراسات حاةل  جيهنا دراسات ا تك ق للب ل ب

هم يفواليت سوف توى" مدخالت مي تقدتس  يعي ا سـتدى اخلرباء ر ملن  ؛ "فمل

يعمنتدى اخلرباء ادل"تنظمي و "3" توى الر فويني من ذوي ا سـ حول " ملل
ية الفكرية" يا وا نولو مللكنقل ا ج ناء احللول: لتك شرتكة  تحدايت ا با مل يل " ل لتح ل

يات وتدابري  يا وتقدمي مقرتحات، وتو نولو ياجات يف جمال نقل ا صالا جت لتك ح
يا نولو نقل ا جنة لقامئة الاقرتاحات املذكورة أعاله للهنوض  تك لممك سيمت و. ب

بت يف تكوي تصاصات لا يع ) TORs(خن املعايري ونطاق الا فتدى ر للمن
توى بواسطة ادلول األعضاء؛  ملسـا

شاء و "4" ية الفكرية"حول " منتدى إلكرتوين"نإ يا وا نولو مللكنقل ا ج : لتك
ناء احللول شرتكة  تحدايت ا با مل  ؛"ل

شطة املذكورة أعاله يف برامج و "5" متخض عهنا األ يجة  نإدراج أي  ت نت
نظ بو، بعد ا لالو نة ي بل ا للجر فهيا من  يات ميكن أن )CDIP(ق ص، وأي تو

ية العامة ها إىل ا مجلعها ور فع تألف من و. تضيف بادل اخلربات  تنصة  لت م
ية : عنرصين شأن ادلراسات وأدوات ا تقدمي معلومات  مللكموقع الكرتوين  ب ل

سمل ردود الفعل  تدى إلكرتوين  نة اليت مت اقرتاهحا، و تالفكرية ا لن م ملمك
يقات  توحة والامنذ/منلتعلوا تعاوية ا رشوعات ا تجارب يف ا ملفعىل ا ن ل ج ملل

ية الفكرية؛  مللكالقامئة عىل ا

ية بعد موافقة ادلول و  "6" بو ا ناجتة يف برامج الو يات ا تو نتضمني ا ي ل ص ملعل
 .األعضاء
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رشوع يو ريين ملمدير ا يد ما يا ث  لسـ

بة يف  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية للفرتة  نالربانمج واملزيا

2012/13 

توقعة يجة ا ملا  IV. 2: لنت

تخدام ية الفكرية واملعارف عن طريق  سـتعزيز الوصول إىل، وا مللكمعلومات عن ا
تاكر، وزايدة فرص الوصول إىل  يع الا هور  ية الفكرية وا سات ا بمؤ شج لتس مجل مللك

ية يف املكل العام ية واألعامل اإلبدا ية ا نفات اإلبدا عا حملم ع  .ملص
تقدم احملرز يف  تا نفيذ ل

رشوع  ملا
ية املعدةل، واجلدول الزمين، مبا يف ذكل وصف مفصل  رشوع مع املزيا سلمي ويقة ا نمت  ث ملت

ية تا لللمكوانت ا با : ل يا  نولو نقل ا تضمن تعريفا  ية و يدي لوصف ا نسم  ل ي ه جق ل جمت تك ًخللف
يات وادلراسات  تعراض شامل لألد رشوع، وا ية  نب مع األهداف الهنا بإىل  سـ للمئ ج

يا، املوجودة داخل نولو نظامت األخرى يف جمال نقل ا ته ا بو والعمل اذلي قد ج الو تك لم مل ي
شاريني  ستفضال عن وصف لدلراسات الالزمة ودراسات احلاةل وفرق اخلرباء الا

يف املوازنة رشوع واجلدول الزمين وتاك ييل ملراحل ا ها، ووصف  لاملقرتح  ملتفص  .تشكيل
ية شاورة اإل ميوابإلضافة إىل ذكل، أجريت ا يا يف قلمل نولو شأن نقل ا ج األوىل  لتك ب

يوية"سـنغافورة لصاحل  نطقة اآل سـا  . 2012ليويو  17و  16يف " مل

نجاح ثةل عىل ا لأ األثر  /م
ية  ئيسـوادلروس الر

رشوع بكرة من ا ية جديرة ابذلكر يف هذه املرحةل ا بات ر ناك أي  ملال يوجد  مل سـ ئيه  .عق

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 .يوجدال 

ت تقسائل   /يض دعامم
 اهامتما فوراي

 .يوجدال 

شاور  امليض قدما سات ا ية من  رشوع، األربعة اجامتعات ا تتضمن امليض قدما يف ا جل لي بقت مل مل
يني، وإطالق  شاريني اخلار بل اخلرباء الا ميي، وبدء أعامل ادلراسات من  جاإل ستق قل

بكة الانرتنت اذلي لكرتويننتدى اإلملا ثه بواسطشـ عىل  شاؤه وحتد يمت إ شار ن مستة 
يا املعلومات نولو بو  جالو لتك ية، . ي شاورات اإل ميويف أعقاب ا نظميقلمل تيمت  منتدى  "س

رشوع حىت اآلن، " للخرباء نامجة عن ا يات واملقرتحات ا تو تعراض ا ململراجعة وا ل ص ل سـ
تابعة توصل إىل مقرتحات ألعامل ا ملوا  .ل

يذ شاوري اإل للتنفاجلدول الزمين  ثاين يف اجلزائر لصالتمن اخملطط عقد الاجامتع ا لميي ا يةقل نطقة األفر يقحل ا / مل
رشق األوسط خالل الربع األخري من عام   .2012لا

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.17: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا  .7-1، الصفحات من 17، املرفق CDIP/8/2ثالويقة  ل
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري م تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(ف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 
يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

 
رشوعنتاجئ 10مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

ع الوض بياانت األداء
 الراهن

رشوع ملويقة ا لويقة أوية جاهزة يف غضون ثالثة  .ث ث
رشوع،  هر من املوافقة عىل ا ملأ ش

شاور مع ادلول األعضاء  .لتاب

ياغة ويقة  ثالانهتاء من  ص
بل  ها  رشوع و قا تنقيح مل

 .2012حلول مايو 

**** 

ية مينظمي اجامتعات إ  من  قلت
شاور شأن نقل لتأجل ا ب 

يا نولو جا  .لتك
 

ات يف غضون ثالثة تنظم الاجامتع
رشوع؛ هر من إبرام ويقة ا ملأ ث  ش

شاركني؛ -  ملردود فعل ا
ناءتعليقات ادلول األعضاء و -  ثأ

شاورات  .ملإجراء ا

 من مت عقد اجامتع واحد
سة اجامتعات  مخلا

 .اخملططة
يمي هذه  بكر جدا  تقمن ا ً مل

يجة  .لنتا

يمي  تقال 

ية  سـدراسات وحاالت درا
يالت  .حتلو

تح تكامل ادلراسات وا لا يل يف سـ لا
اإلطار الزمين املقرر، وإرساء املعايري 

نطاق املطلوبة  تصاصات لوفقا  خالا
)TORs .( 

يمي هذه  بكر جدا  تقمن ا ً مل
يجة  .لنتا

يمي  تقال 

توى  يع ا تدى ر سـنظمي  ن ملت ف م
 .للخرباء

توى يف  يع ا تدى خرباء ر سـنظمي  ن ملت ف م
تكامل  هر من ا تة أ سـغضون  شسـ

 ادلراسات؛

توى  - يع ا للمحضور ر سـمل نتدى؛ف
ية و - يقات إجيا بردود أفعال و تعل

شاركني خب ثصوص ويقة املفاهمي ملمن ا
 وادلراسات؛ 

تدى اعامتد قامئة و - ملنتج عن ا ين
تدابري  يات وا تو لمن الاقرتاحات، وا ص ل

يا بعد  نولو نة لرتوجي نقل ا جا تك لملمك
شاور مع ادلول األعضاء  .لتا

يمي هذه  بكر جدا  تقمن ا ً مل
يجة  .لنتا

يمي  تقال 

                                                 

سم   10 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشوعنتاجئ 11مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

ع الوض بياانت األداء
 الراهن

لكرتوين جاهز إنتدى م
تخدم  .مسـو

منتدى الكرتوين جاهز  -
بكرة؛ ميل يف مرحةل   للتشغ

تدى و - تخديم ا نعدد  ملسـ م
يقات  لتعلالالكرتوين وردود األفعال وا

ية  نو عا تدى ل تخديم ا نمن  ملسـ م
 لكرتوين؛إلا
شات الرأي و - نا يل  قيع و مل حتل جتم

شورة يف  تدى "ملنالعام ا ملنا
 ".الالكرتوين

يمي بكر جدا  تقمن ا ً  هذه مل
يجة  .لنتا

يمي  تقال 

شطة جارية معززة داخل  نأ
نفاذ إىل املعرفة  بو تدمع ا لالو ي

يا نولو جوا  .لتك

يقات انجتة من  تعلتضمني وإدراج أي 
بو  شطة املذكورة أعاله يف برامج الو ياأل ن

بل  نة"قبعد دراسـهتا من  ، ورفع "للجا
ية العامة نة إىل ا يات  مجلعأي تو  .ممكص

يمي  بكر جدا  تقمن ا ً هذه مل
يجة  .لنتا

يمي  تقال 

 
رشوع/هدف ن ملأهداف ا يق لمؤرشات ا حتقجاح يف 

رشوع/هدف  ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

بل جديدة  شاف  سـا سـتك
إلقامة تعاون دويل يف جمال 
هم معزز  ية الفكرية، و فا مللك

شأن مبادرات  بوتوافق 
ية  تعلق اب ياسات  مللكو ت سـ

نقل الفكرية للهنوض ب 
يا نولو جا  .لتك

نة"ردود فعل من  - عن " للجا
يق  سائل و هم ا حتقمدى زايدة  ملتف

رشوع؛  ملأهداف ا
يات و - تو يد الاقرتاحات وا صتأ ل ك

نقل  تدابري املمكن اختاذها للهنوض  بوا ل
يا بواسطة ادلول األعضاء  نولو جا لتك

تخداما والعمل  تخداهما ا سـعىل ا سـ
 ًملموسا؛

شأن و - تخدمني  بيقات ا سـ ملتعل
تو تدى الالكرتوين حملا ملنى، من خالل ا

ياانت؛ يمي، والا بوا سـتتق  ل
تخدام واسع للوسائل و - سـا

بدلان األقل  ية وا نا بدلان ا لبواسطة ا ل مل
 .منوا

يمي هذه  بكر جدا  تقمن ا ً مل
يجة  .لنتا

يمي  تقال 

تاسعييل ذكل املرفق [  ] لا

                                                 

سم   11 ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشوع  ململخص ا

رشوع DA_36 ملرمز ا

نوان ت لعا رشوعات ا شأن ا لرشوع  ملب ية الفكريةم توحة والامنذج القامئة عىل ا مللكعاوية ا ملف  .ن

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا ئة دال (36ل رشوع : )لفا ثل  تعاوية  رشوعات ا تجارب حول ا مبادل ا ممل ن ل ل ت
ية الفكرية رشي وكذا مناذج ا مللكاجملني ا  .لب

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي سورسي فرنك734 000: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي161 000: ل

رشوع   .2011يناير  ملاترخي بدء ا

رشوع ًهرا 30 ملمدة ا  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

يا؛ نولو تاكر وا يا، قطاع الا نولو تاكر ونقل ا جقطاع الا تك ج لتك بل  ب

تصادية  قبة ادلراسات الا ياتشع   .ئواإلحصا

بو  .18، و16، 10، 9، 8، 1: يالصةل بربامج الو

رشوع رشوعات ا للموصف موجز  ملتجمع ا تاكريتسـ توحة حلوال ا بتعاوية ا ن   من اخملرتعني ومذليلةملفل
بادل أفضل املامرسات بني هجات عدة تلف أحناء العامل بفضل  شالكت يف  تا خم  .مل

رشوع مبجمو بادر هذا ا ياق،  ملويف هذا ا ي شفا إايها من لسـ شطة  تكعة من األ مسـن
توح  أجل تاكر ا تجارب يف أطر الا ملفبادل ا ب ل متحور (ت ئات العمل اليت  يمبا فهيا  بي

تاكرات من خالل  تخدم يف الا شارك فهيا ا تخدم يف بؤرة اهامتهما، واليت  با سـ ي ملسـ مل
توحة مفاتفاقات تعاوية  بدلان) ن ية، فضال عن مناذ ليف ا نا بدلان ا تقدمة وا ما ل ل ج مل

ية الفكرية تاكر. مللكا توح بأنه ارشاح، وارشاح  بوميكن تعريف الا تعاوين ا تا ت ملفل
نظمة سايم يفصل  شاء  معكيس للمعرفة من خالل  م ئهتا غ وميكن . بيأو جامعة عن 

بات بات عىل مناذج . تيتعزيز هذا األمر من خالل العديد من الرت تيوشمل هذه الرت ت
يص  ثل الرت خيدية بصورة أكرب،  م نفعة، ع(تقل ثال، الرباءات ومناذج ا يل ا ملىل  مل سب

نة ية وأرسار ا نا تصماميت ا تجارية، وحقوق املؤلف، وا هوالعالمات ا ع لص ل ، )ملل
شرتكة تجارية ا شاريع ا تعاوية وا تطوير ا بحث وا باطن، وعقود ا تعاقد من ا ملوا ل مل ن ل ل ل ل . ل

يارات  تضمن بعض ا خلكام  توهجات املدعومة ت بتاكر املدفوع  واليت تعزز الاابإلنرتنتلا
يل وشمل، من ياب ية وهمام  مجةل أمور أخرى،  بنيلعم بحث عن مصادر خار جا ل

سابقات األفاكر، وعقود احلقوق تلفة، و يد جملموعات  ما خم يات لتعه ية، وبر تو جم ا فيقل
توح تعاويةو. ملفاملصدر ا بادرات ا شاف مناذج من ا رشوع إىل ا نهيدف هذا ا ل مل سـتك  مل

توحة وحفص صالهتا بامن يةملفا ية  ية الفكرية من خالل دراسة  حتليلذج ا يف . تصنمللك
تحرص  وبعد سـبادل لآلراء وأفضل املامرسات من ادلول األعضاء واخلرباء،  ت

يمي تخالص ادلروس  تقادلراسة عىل  رشوعات اجلارية وا يوب يف ا سـاملمزيات وا مللع
تفادة مهنا بادل. ملسـا تجارب مع اكفة أحصاب امل توليك ميكن  صلحة عىل لاملعلومات وا

شاء  رشوع إ نأوسع نطاق ممكن، يقرتح ا شأن"مل ية  بواهجة تفا تعاوية  عل رشوعات ا نا ل مل
توحة والامن ية الفكريملفا  ."ةمللكذج القامئة عىل ا
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تجارب  بادل ا ية  تحداث واهجة تفا رشوع من اقرتاحات تريم إىل ا تألف ا لو ت عل سـ لي مل
رشوع اجملني يف ثل  توحة،  تعاوية ا رشوعات ا ما ممل ملف ن رشي فضال عن مناذج ل لب ا

ية ية"ويراد ابصطالح . الفكرية مللكا تفا علالواهجة ا توحة من " ل ية  مفبوابة ر بنيمق  ناجلا
يا وتضم تدى إلكرتو يا و نموقعا إلكرتو ن يفة اإلرسال(ويقوم املوقع اإللكرتوين . من ) ظو
تجارب يف  مقام لمركز إيداع ميكن الاطالع من خالهل عىل ادلراسات وا

رشوعات  تعاويةملا نا ية الفكرية ل توحة والامنذج القامئة عىل ا مللكا تدى . ملف ملنوأما ا
يفة(اإللكرتوين  سمل ظو ّا باعات من أحصاب ) لت سمل ردود الفعل والا نطهو حمطة  ّت ل ف

تعاوية رشوعات ا تجارب يف وعىل ا نا ل ية الفكرية ملل توحة والامنذج القامئة عىل ا مللكا  .ملف

رشوع حتديدا مما ي تألف ا ًو مل ية تريم إىل " 1: "يلي ية  حتليلرشوع دراسة  تصنيف م
ها من مناذج  تلفة وما يقا توحة  بادرات تعاوية  يل وربط  يع و بلحتديد و مف خمم ن حتل جتم

ند إلهيا؛  ية الفكرية  تا توحة لدلول األعضاء من أجل " 2"تسمللك مفونظمي اجامتعات  ت
ناء حول ّنقاش  َ ية ومرا ب ته ا تخدم وتر نطقجوهر الهنج ا ملب كي تونظمي " 3"حهل ؛ ملسـ

بادل ثل  لتاجامتعات اخلرباء  توحة،  تعاوية ا رشوعات ا مأفضل املامرسات حول ا ملف ن ل مل
رشوع رشي، و مرشوع اجملني ا ب ية  لم تربات ا شأن ا ية األوروية  حلاملفو خمل ب ب ض

نغالديش توحة، واقرتاحات اجلوائز املقدم من حكومات  با يا ، بملف ليفرابدوس، بو
نام إىل مجموعة مع بحث يوسور شأن متويل ا ية  نظمة الصحة العا لل خرباء  ب مل م

رشاكت اخلاصة تطوير، وغري ذكل من جتارب وخربات ا لوا يف  ل نسـينتثل إ م
)InnCentive( مريك جني إنديكس أند انتورا ،) Merck Gene Index 

and Natura( تكامو" 4"؛ ية معمقةسـا يوب يف  تقيميل دراسة  لعحتدد املمزيات وا
رشوعات اجلاري يةملا توحة انحجة؛  مللكة ما فهيا من مناذج ا ئات تعاوية  مفالفكرية  ني لب

تخالص و" 5" تجارب واخلربات، تضمسـاب بادل ا ية  شاء واهجة تفا لإ ت عل : عنرصين لن
نة يف  ممكموقع إلكرتوين ميكن من خالهل الاطالع عىل ادلراسات ويقرتح أدوات 

سمل ردود  جمال تدى إلكرتوين  ية الفكرية، و ّا ت لن م يقات من وعىل مللك لتعلالفعل وا
رشوعات تجارب يف ا ملا ية الفكرية؛  ل توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا مللكا ملف ن " 6"ل

بل ادلول و ية من  بو ا رشوع يف برامج الو نامجة عن ا يات ا تو قتضمني ا ن ي ل ص ملعل مل
 .األعضاء
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رشوع يد  ملمدير ا  عيل اجلزائريلسـا

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية يف ال نربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  2.4: لنت

تخدام ية الفكرية واملعارف عن طريق  سـتعزيز الوصول إىل، وا مللكمعلومات عن ا
تاكر، وزايدة فرص الوصول إىل  يع الا هور  ية الفكرية وا سات ا بمؤ شج لتس مجل مللك

ية يف املكل العا ية واألعامل اإلبدا ية ا نفات اإلبدا عا حملم ع  .مملص

توقعة يجة ا ملا  2.7: لنت

تقدمة إىل  بدلان ا يا من ا نولو نقل ا ية الفكرية  ندة إىل ا تخدام األدوات ا ملا ل ل جسـ تك مللك لت ملس
ية، وال نا بدلان ا ما ل ية ل تحدايت العا تصدي  بدلان األقل منوا،  ملسـامي ا لل لل  .ًل

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

رشوع ية ملمت الانهتاء من املرحةل األوىل من ا ية  تألف من إعداد دراسة  تصنيف واليت  يل حتلت
ية الفكرية بواسطة فريق من  توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا مللكرشوعات ا ملف ن ل للم

تانفورد سـاخلرباء من امربايل كويدج وجامعة  نت ادلراسة . ، برلنيESMT/ل تضمو
نة  يقات اليت أدىل هبا أعضاء  جلا بني)CDIP(لتعل . ق واملرا

)pdf.rev_7_inf_8_cdip/8_cdip/en/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.www://http .(
يات املوجودة ذات الصةل  وضوع مببومشلت ادلراسة إجراء مراجعة شامةل لدلراسات واألد

توح تاكر ا ملفالا هدف . ب تعاوية لواكن ا بادرات ا تلف ا نمن هذه ادلراسة هو رصد  ل مل خم
ها معا ها ور ها و ية الفكرية اخلاصة بلك مهنا و توحة ومناذج ا بطا يل يع مللك حتلملف ويف . جتم

يدا إلعداد  شلك أساسا  يات اليت سوف  تو ًالهناية، قدمت ادلراسة عددا من ا مف ت ص ل
يقةتقيمييةدراسة "  ".مع 

تألف من  إىل ذكل، مت الانهتاءوابإلضافة رشوع، واليت  ية من ا ثا ت أيضا من املرحةل ا ن ملل
توحة"تنظمي وعقد  هدت عرض الويقة . مع ادلول األعضاء" مفاجامتعات  ثوقد  ش
CDIP/9 فضال عن عقد اجامتع رمسي2012 مايو 11 كحدث جانيب غري رمسي يف ، 
بو يوم   .2012ن يويو 18يللو

)26782=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http(. 

يا  بو ثة ادلامئة  ندن، ا ليفويف احلدث األخري، مض الاجامتع خرباء من امربايل كويدج،  ل بع ل لل
تحدة"دلى  ملتب األمم ا يف" مك نوب وجامعة  يف، ومركز ا نيف  جل جن  وحرض الاجامتع. ج

تب األمم 20حوايل  بعة دلى  بدلان ا ثات ادلامئة  ندوبني من ا شاراك وحبضور  مك  سـم لل بع لم ل ً
يف، ومه تحدة يف  نا نغالديش: جمل يا، اتباجلزائر،  ندا، كولو يا،  يل، بو ب مك ند وفزنويال؛ يفل

ية تا ثالث ا ية ا نظامت غري احلكو لفضال عن ا ل ل همةل : ممل ملبادرة أدوية األمراض ا م
)DNDi(ية ادلوية ، واملعرفة ل ا باء بال حدود ) KEI(لبيئ نظمة أ طو  ).MSF(م

تعراضطلوقد   ومراجعة شامةل لدلراسة بعد الانهتاء مهنا يف سـبت ادلول األعضاء إجراء ا
توبر  تقدم املرحيل الوارد يف الويقة 2011كأ سة عرض تقرير ا ناء  ها أ ث، ومت عر ل جل ث ض

CDIP/8 تارخي يف يف ، 2011 نومفرب 15ب، كحدث جانيب ممكل  طفمما أدى إىل تأخري 
هر(تنفيذ اجلدول الزمين   ).شأربعة أ



CDIP/10/2 

Annex IX 

4 

 

ثةل عىل  مأ
نجاح األثر وادلروس /لا

ية  ئيسـالر

ية الفكرية،  ية وا ية اب نة ا رشوع ابهامتم من ادلول األعضاء يف ا مللكحيظى ا من ن لتللج ملع مل
بني مية من ادلول األعض. قفضال عن املرا ساهامت  قوقد حصل واضعو ادلراسة عىل  اء م

رشوع بةل من ا رشوع يف املرحةل ا بل ا متع املدين  ملوا ملقل ق  .جمل

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 .يوجدال 

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 .يوجدال 

بو " اجامتع اخلرباء"سـيعقد  امليض قدما ناير 23-22يف الفرتة من ) القاعة أ(ييف مقر الو أي  (2013ي 
هر من الانهتا تة أ شبعد  توحسـ بادل أفضل املامرسات يف ) ملفء من الاجامتع ا تهبدف 

سواء شاريع العامة واخلاصة عىل ا توحة  تعاوية ا رشوعات ا لا للم ن ملفل  .مل

بة ومدرسة  رشوع من إمربايل كويدج فريقا من لك من مدرسة احلو سـكام شلك خرباء ا ل مل
رش ناء أداة  ساعدة يف  ية، ورشع يف ا تجارية يف ا للماألعامل ا ب مل للك  .وع عىل اإلنرتنتل

يذ ية مراجعة ادلراسة، إال أن  للتنفاجلدول الزمين  بب  يال  يذ  معلعىل الرمغ من تأثر اجلدول الزمين  سقل بنف ًت لل
تأخري عن" األمانة" لتوقع إماكية تعويض ا ن بوابة اإلت بدء يف إعداد ا ل طريق ا ية، ل نلكرتو

توبر  هر أ يقة خالل  ية ا كوادلراسة ا لعم شمي يف مع ، مما 2012لتقي طفسفر عن تداخل  ي
 ".اجامتع اخلرباء"

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.10: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا  ل

 

رشوع يف نومفرب سلمي تقريرتمت  نة 2011مل عن هذا ا نة  ثا للج، خالل ادلورة ا انظر (مل
رشCDIP/8/2ثالويقة  ثامن  ع، املرفق ا  ).ل
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ي رشوعلتقا للممي اذلايت 
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 

يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

 
رشوعنتاجئ 12مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

ية  حتليلدراسة 
 .تصنيفية

سودة لدلراسة  مهزي أول  جت
هر  تة أ ية يف غضون  تح شا سـ يل لل

رشوع  .ملمن املوافقة عىل ا

توبر  بل أ رشوع ادلراسة  كالانهتاء من  ق م
ها يف الويقة 2011 ث، وعر . CDIP/8ض

يقات الواردة من ادلول  لتعلومت إدراج ا
بني يف  ية"قاألعضاء واملرا " ئادلراسة الهنا

 .2012يف مارس عام 

**** 

توح مع  مفنظمي اجامتع  ت
 .ادلول األعضاء

نظمة يف غضون ثالثة  ماجامتعات 
تكامل ادلراسة  هر من ا سـأ ش

نقاش ية ويركز ا تح لا يل عىل مضمون  لل
توحة  تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ها فضال عن  ها العام ومرا حلو منطق
ها تاجئ املرجوة واحللول لمآ  ؛لنوا

ل األعضاء توافق دلى ادلو )أ(
 عىل أسلوب امليض قدما؛

ية % 60و )ب( باعات إجيا با نط
رشوع  سار ا شأن  شاركني  ملمن ا م ب مل

يمي( ياانت ا تقوفقا ال لب  ).سـت

توحة مع ادلول  مفنظمي اجامتعات  ت
هر بعد انهتاء  شاألعضاء يف غضون ثالثة أ

شهدت تكل الاجامتعات عرض : ادلراسة
شلكCDIP/9ثالويقة   غري رمسي يف ب 

، فضال عن اجامتع رمسي 2012 مايو 11
بو  وقد حرض . 2012ن يويو 18 يفيللو

شاراك مع 20الاجامتع األخري حوايل   ً م
تب األمم  ثات ادلامئة دلى  مكندويب ا لبعم

بعة، فضال  بدلان ا يف  تحدة يف  سـا لل ن لمل ج
ية نظامت غري حكو معن ثالث  وقد . م

ندوبون عن ردود  ية عىل ب إجياأفعالملعرب ا
رشوع، واتفقوا عىل أسلوب امليض  ملا

 .قدما

**** 

                                                 

12
ية  رشوع األ صلوفقا لويقة ا مل سم ث  .2.3لق، ا
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رشوعنتاجئ 13مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

تنظمي اجامتعات 
 .اخلرباء

 الاجامتع يف خالل تالرتيب لعقد
هر من اجامتعات ادلول  شتة أ سـ

شات عىل  نا ترتكز ا قاألعضاء؛ و مل سـ
إلقاء الضوء عىل أفضل املامرسات 
توحة  تعاوية ا رشوعات ا ملفيف ا ن ل مل

سات العامة واخلاصة عىل  سللمؤ
 لسواء؛ا

باعات  70% ية من نطا بإجيا
شأن فائدة الاجامتع  شاركني  با مل

تجارب واخلربات لتبادل  .لا

يجة يمي هذه ا بكر جدا  تمن ا لنتق ً  .مل

ئ للخرباء يف املقر الرييس سيمت عقد اجامتع
هر بعد الانهتاء  تة أ بو يف غضون  شللو سـ ي

توحة  .ملفمن الاجامتعات ا

يمي تقال 

ية تمكل يف تقيدراسة  .تقيميدراسة  تعمقة  سـية  ُمي ت م
هر من عقد اجامتع  تة أ شغضون  سـ

يمي. اخلرباء املمزيات  تقوهتدف إىل 
رشوعات اجلارية  يوب يف ا ملوا لع
تفادة  تخالص ادلروس ا سـوا ملسـ

بادرة تعاوية نمن لك   .مفتوحة م

يجة يمي هذه ا بكر جدا  تمن ا لنتق ً يمي .مل تقال 

ية تة .علواهجة تفا ية تعمل يف غضون  سـبوابة ر  مق
تكامل ادلراسة  هر من ا سـأ ش

يقة؛ ية ا لعما  لتقيمي
تظم وعىل  )أ( تخدام  نا مسـ

تدى  ملننطاق واسع للموقع وا
يني، وال بل  نالالكرتو قسـامي من 
بدلان لتخديم ا ية؛ مسـ نا ما  ل

ية % 55و )ب( باعات إجيا با نط
شأن فائدة  تخدمني  بمن ا ملسـ

ياانت (الواهجة  سـتبمن خالل الا
 ).عن طريق اإلنرتنت

بكر يجةملمن ا يمي هذه ا ت جدا  لنتق يمي .ً تقال 
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رشوع/هدف يق  14ملأهداف ا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل

رشوع/ هدف   ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

شطة اجلارية داخل  ندمع األ
بادل اخلربات  بو، مما يعزز  تالو ي

تعاوية رشوعات ا نشأن ا ل  ملب
توحة  .ملفا

يات  تو شات حول ا صنا ل ق م
رشوع لألخذ  نامجة عن ا ملا ل

ية  بو ا نهبا يف برامج الو ملعي
وبعد موافقة ادلول األعضاء 
هر من  شيف غضون ثالثة أ

يةتفعيل ا تفا عللواهجة ا  .ل

يجة يمي هذه ا بكر جدا  تمن ا لنتق ً يمي .مل تقال 

  

 

رشوع/هدف يق  ملأهداف ا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل
رشوع/ هدف   ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

يق  ية  شاء واهجة تفا لتحقإ عل ن
بادل خربات ممكن  تأوسع 

تعاوية  رشوعات ا نشأن ا ل ملب
توحة وا  لامنذج القامئة عىلملفا

ية الفكرية  .مللكا

تجارب هم  للوعي أفضل و / ف
يق  لتطبأفضل املامرسات وا

ية  مللكالعميل ألدوات ا
تدريب  لالفكرية ومجموعات ا
ية إلقامة  تفا عليف الواهجة ا ل
رشوعات تعاوية  يذ  نو م تنف

مفتوحة، وردود فعل 
يقات من  نة"تعلو " للجا

سن  حتخبصوص مدى 
هم القضااي، وم دى تفدرجة 
سـهتدف من  مليق ا حتق

رشوع  : ملا

تخديم  )أ( مسـعدد 
املوقع اإللكرتوين والزايرات 

بدل أو اإلقلمي؛ لسب ا  ح

تخديم و )ب( مسـعدد 
بادل  تدى اإللكرتوين  تا لن مل

ئات  تجارب يف ا لبيا ل
تعاوية نا توحة والامنذج  ل ملفا

ية الفكرية؛  مللكالقامئة عىل ا

يجة يمي هذه ا بكر جدا  تمن ا لنتق ً يمي مل تقال 

                                                 

14
ية  رشوع األ صلوفقا لويقة ا مل سم ث  .2.3لق، ا



CDIP/10/2 

Annex IX 

8 

 

رشوع/هدف يق  ملأهداف ا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل
رشوع/ هدف   ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

طلب أكرب عىل ما و )ج(
بو من تدر يب يتقدمه الو

تعاوين  تاكر ا لعىل الا ب
توح ناد إىل ملفا  ستابال

بوابة  لتوايت ا حم
ية؛  ناإللكرتو

وعدد أكرب من  )د(
شرتكة  رشوعات ا ملا مل

تاكر  تخدام الا سـهتةل اب با سـ مل
توح  .ملفا

  

 ] العارشييل ذكل املرفق [



CDIP/10/2 

ANNEX X 

 املرفق العارش
 

رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_16_20_02 ملرمز ا

نوان  .الرباءات واملكل العام لعا

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا ند وضع القواعد واملعايري يف : 16ل بار  عأخذ حامية املكل العام بعني الا عت
ناجتة عن مكل عام غزير  نافع ا يل اآلاثر املرتبة وا تعمق يف  بو وا لياق الو مل ت حتل ل ي سـ

توح  .مفو

ية  تو صا شطة وضع القو: 20ل ية الفكرية نالهنوض بأ مللكاعد واملعايري املربطة اب ت
بو، مبا يف ذكل إماكية إعداد  تني يف ادلول األعضاء يف الو نوادلامعة ملكل عام  ي م

متة ابملوضوع عىل حتديد املواد  ساعد ادلول األعضاء ا ية بإماكهنا أن  ملهبادئ تو ت جهي م
 .ناليت آلت إىل املكل العام وفقا ألنظمهتا القانوية

ية ا يف غري  ملرشوعنمزيا تاك لا  .ي فرنك سورسي50 000: تعلقة ابملوظفنيملال

رشوع   .2012يناير 1 ملاترخي بدء ا

رشوع ًهرا 15 ملمدة ا  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

يا  نولو تاكر وا جقطاع الا لتك  )1الربانمج (ب

بو  .16و 10، 9، 8: يالصةل بربامج الو

رشوعوصف موج تعلقة ابلرباءات واملكل العام للمز  ية ا تا نارص ا شف ا رشوع و مليفحص هذا ا ل ل لع يسـتك  :مل
ية دور املكل العام )1( يه؛ مهأ هل الوصول إ ل الغين واذلي  وقع ممارسات و )2(يس

رشاكت يف جمال تاجئ ادلراسة حول . الرباءات عىل املكل العام لبعض ا تمكل  نو سيسـ
رشوعاليت الرباءات واملكل العام  مل مت الاضطالع هبا يف إطار ا
DA_16_20_01يذ ية حنو امليض قدما يف  نف، وخيطو خطوة إضا يات  تف تو صا ل

 .20 و16
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رشوع تودل ملمدير ا يب اب يد  شـا يل تسـ  فل

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  1.7: لنت

ّهم معزز  ياسبنيف ية لسـ واضعي ا تاكر وا ية والا تحدايت العا شأن العالقة بني ا مللكات  ب مل ل ب
يايس الفكرية نع القرار ا سني  سـكأساس  ص لتح  .ل

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

يل أثر ممارسات بعض  تح تقوم، عىل وجه اخلصوص،  يد اإلعداد  لناك دراسة  ب سـ قه
سات يف جمال براءات الاخرتاع عىل املكل العام، وادلور  به املكل ساملؤ هم اذلي  يلعا مل

يه هل الوصول إ لالعام الغين واذلي  بري خاريج. يس بل  خجاري إعداد ادلراسة من   .ق

نجاح ثةل عىل ا لأ  /م
األثر وادلروس 

ية  ئيسـالر

 .يوجدال 

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 .يوجدال 

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 .يوجدال 

توقع الانهتا امليض قدما  .2013ء من ادلراسة وإاتحهتا يف إبريل ملمن ا

يذ رشوع وفقا للمخطط الزمين هل للتنفاجلدول الزمين   .ملمييض ا

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.صفر: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا نة ل سمل إىل ا تقرير األول اذلي  للجهذا هو ا ُ ي   .ل
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رش يمي اذلايت  للما  وعلتق

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 

يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

  

رشوعنتاجئ 15مل ا
 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

 بياانت األداء

 

الوضع 
 الراهن

توى اللكي  ملسـدراسة عىل ا
 .بشأن الرباءات واملكل العام

الانهتاء من ادلراسة يف 
إطار اجلدول الزمين 

نطاق  ثاال  باحملدد، وا مت
تصاص  ) TORs(خالا

نة  ؛ للجلعرضه عىل ا

يقات  باعات و تعلوتلقي ا نط
شأن  بادلول األعضاء 

ها إلهيا ند تقد ميادلراسة   .ع

تاح بعد ي .تمل   ميتقال 

 

رشوع/ هدف  يق  ملأهداف ا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل
رشوع/ هدف   ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

فهم معزز ألثر ممارسات بعض 
سات يف جمال براءات  ساملؤ
الاخرتاع عىل املكل العام، 

به مكل  هام اذلي  يلعوادلور ا ل
هلعام غين  يه سو ل الوصول إ

هور  .مجلمن ا

طباعات وردود أفعال نا
 مدى عنادلول األعضاء 

رشوع  تاجئ ا تجابة  ملا ن سـ
 .للشواغل اليت تعاين مهنا

ت يمي .ح بعدتمل   تقال 

 ] عرش ذكل املرفق احلادي ييل[
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رشوع ململخص ا
 

رشوع  DA_1_10_11_13_19_25_32_01 ملرمز ا

نوان شأن  لعا برشوع  ية "م ية الفكرية وا تعاون حول ا منتعزيز ا لتل نوب مللك جلفامي بني بدلان ا
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لمن ا ل  .مل

ية ية جدول أعامل ا منتو 32 و1،10،11،13،19،25 لتص
ية  تو صا ية بعدة مزيات ومهنا : 1ل ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ نجيب أن  مل ي لتقن ت

ية، وتأخذ شفا متزي اب ية وقامئة عىل الطلب و فأهنا موهجة حنو ا ل تمن بار لت عت بعني الا
بدلان األقل منوا عىل وجه  ية وا نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب لاألولوايت والا ل ل مت ح

بغي  ية احملققة يف ادلول األعضاء، و توايت ا تالف  ناخلصوص، فضال عن ا يخ من لتسـ م
يذ الربامج ية  شطة يف أطر ز تنفإدراج األ لم ن بغي أن يكون . ن ينويف هذا الصدد، 

ساعدة ا لتصممي برامج ا ها مل يات  ها و يات  ميية وآ يمي تقسل معل ل تن ياجات تق لك حتوفقا ال
 .بدل

ية  تو صا ية يف : 10ل ية الو نساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير القدرات املؤ سـ طم س
ية الفكرية ية وغريها  مللكجمال ا ية ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا لتحتو ن لبس حت

سات ية الفكرية أكرث فع سمن املرافق هبدف جعل مؤ توازن مللكا ية، والهنوض  با ل
ية الفكرية شمل أيضا هذه . واملصلحة العامة مللكعادل بني حامية ا بغي أن  ًو ت ين
نظامت دون ية ا ساعدة ا ملا ن ية الفكرية لتقمل ناول ا ية اليت  ية واإل مللكاإل تت مي قلمي  .قل

ية  تو صا ية محلاية أعامل : 11ل نساعدة ادلول األعضاء عىل تعزيز قدراهتا الو طم
ية اإلبداع والا بىن ا يد احمليل، ودمع تطوير ا تتاكر والاخرتاع عىل ا ل لصع لتحب

تصاص  با ووفقا ال نا يا لكام اكن ذكل  نولو ية يف جمال العلوم وا خالو م ج سـتك لن ط
بو  .يالو

ية  تو صا بو، بوجه : 13ل ية اليت تقدهما الو رش ساعدة ا يتعني أن تكون ا يع مل لتي
سب الطلب، مع مر ية الاجتاه ومدفوعة  حبخاص، إمنا اعاة األولوايت ئ

بدلان األقل منوا وكذا  ية وال سـامي ا نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب ًوالا ل ل ل مت ح
شطة جداول  تضمن األ بغي أن  تفاوتة يف ادلول األعضاء، و ية ا نتوايت ا ت مل من ينسـ لت م

يذ والانهتاء ية ملراحل ا تنفز لم  .ن
ية  تو صا يل ا: 19ل ية العمل عىل زايدة و شات حول  نا رشوع يف  لا ه سق تك يف م نفاذ ل

بدلان األقل منوا، يف إطار  ية وا نا بدلان ا يا لصاحل ا نولو ًإىل املعارف وا ل ل مل ج لتك
شطة  تاكري وتعزيز تكل األ شاط اإلبداعي والا بو، للهنوض اب تصاصات الو نا ب ن لي خ

بو نجزة يف إطار الو يا  .مل
ية  تو صا ية الفكرية : 25ل بادرات املربطة اب ياسات وا شاف ا مللكا ت مل سـ لتك سـ

تدابري لتشوالرضورية  ية واختاذ ا نا بدلان ا يا ورشها لفائدة ا نولو ليع نقل ا ل ل مج ج نتك ل
تفادة من  هم الاكمل جلوانب املرونة والا بدلان املذكورة من ا متكني ا سـاملالمئة  لتفل ل

سب  يات ادلوية،  ها الاتفا تعلقة ابملرونة اليت  تلفة ا نصوص ا حا ل مل خمل قل تتيح
تضاء  .قالا
ية  تو صا ية إاتحة الفرصة يف الو: 32ل تجارب واملعلومات الو بادل ا نبو  ل ت طي ل

ياسات  ية الفكرية و شأن أوجه الصةل والروابط بني حقوق ا ية  سـواإل ب مللكمي قل
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سة نا فا  .مل

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي755 460: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابملوظفني يف ا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي202 000: ل

رشوع   .2012إبريل  ملاترخي بدء ا

رشوع ًهرا 24 ملمدة ا  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

 

ية   )9الربانمج (لتمنقطاع ا

بو  18، 16، 15، 14، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1: يالصةل بربامج الو
 .30و

شاريع جدول  يةأعامل مبالصةل   ,DA_05_01, DA_08_01:لتمنا
DA_09_01, DA_10_05, DA_7_23_32_01 and 

DA_35_37_01, DA_19_25_26_28_01. 

رشوع يات جدول أعامل للموصف موجز  يذ بعض تو ية من  تأ تاجئ ا تعظمي ا رشوع  صتعلق هذا ا ت مل ن ب تنفي ل  مل
ية بو  منالو رشوعات . للتي رشوع ممكال ومعززا  للموهذا الغرض، يعد هذا ا مل ل

يات أرقام  تو يذ ا بقا  صاملوضوعة  ل لتنفسـ ، من جانب، 32 و25 و19و 10م
يات أرقام  تو يل ا صو ل  .خرآمن جانب  13و 11 و1تفع

يق يه لتحقو تو تحداث وسائل  رشوع إىل ا ج هذه األهداف، يريم هذا ا ل سـ مل
هود اليت تعاون فامي بني بدلان  جلا تلفة من أجل تعزيز ا ها هجات فاعةل  لبذ خم لت

نوب يف جمال ية الفكرية جلا رشوع إىل . مللكا حتقويريم ا تاجئ ملموسة يف مل نيق 
ية تا بدلان األقل منوا يف اجملاالت ا ية وا نا بدلان ا لا ل ل ل  :مل

ية - توجه يف جمال ا ية ا ية والقانوية إمنا ساعدة ا مللكتعزيز ا ل ئ ن ن الفكرية  لتقمل
يات( تو صا  ؛)13 و1: ل

ية الفكرية و - ية يف جمال ا مللكناء قدرات مؤ سـ ية(سب تو صا  ؛)10: ل

ية يفو - نناء قدرات الكفاءات الو تاكر طب ية(ب جمال الا تو صا  ؛)11: ل

يا ورشها والاتفاع جبوانب و - نولو نفاذ إىل املعارف وا نيل ا ل نه ج لتك تس
ية الفكرية  املرونة ها ا مللكاليت  يات(تتيح تو صا  ؛)25 و19: ل

سة و - نا ياسات ا ية الفكرية و فهم الصةل بني ا مل سـ مللك ية(تف تو صا  .)32: ل
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رشوع يخاندرو رواك اك ملمدير ا يد أ لا  مباانلسـ

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  6.3: لنت

بو نظمة الو شطة  ية يف برامج وأ بادئ جدول أعامل ا يزايدة تعممي ودمج  ن ممن  .لتم

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

رشوع، اضطلعت امتشـيا مع  سلمي ا ية  ملسرتا ت بو"تيج يةلقاب" يأمانة الو تا شطة ا ليام ابأل ل :ن

ية الفكرية؛ املوارد  .1 مللكنظمي الاجامتع األول بني األقالمي خبصوص حومكة ا ت
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلالورا ؛ وحق املؤلف واحلقوق ذات )GRTKF(لث

 :الصةل

تعاون مع  تحديد مع وزارة "حكومة الربازيل"لمت هذا اإلعداد اب ل، وعىل وجه ا
تعاون فامي بني  بنيجية، وُعقد أول لقاء جيمعالعالقات اخلار  ل األقالمي خبصوص ا
نوب تارخي جلبدلان ا يا  نة براز ية يف مد ية الفكرية وا ب يف جمال ا يل ي لتمن  8مللك

سطس   .2012غأ

سوقد اكن هذا الاجامت ياسات وا توحا لواضعي ا ملع  لسـ يني، ؤمف مولني احلكو
نظامت احلك ية الفكرية وا ثيل ماكتب ا ملو بدلان مللكمم ية وادلوية من ا ية اإل لو ل قلمي م

متة بدلان األقل منوا، فضال عن ادلول األعضاء ا ية وا نا ملها ً ل اسـهتدف و. مل
ية  تصةل حبومكة ا شأن القضااي ا ية  بادل اخلربات الو مللكالاجامتع تعزيز  مل ب ن طت

يدية والفوللكور، وحق املؤلف واحلقوق  ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا لث
هدف الرييس من . اورةاجمل رشوع، اكن ا تصاصات ا يا مع نطاق ا ئو ل ملخ متشـ

شة وبادل املعرفة ورش أفضل املامرسات  نا تدى  نالاجامتع هو توفري  ت ق للم من
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا تجارب فامي بني ا ًوا ل ل ل  .مل

نني وثالثني بدلا من  تذب الاجامتع اذلي عقد عىل مدى ثالثة أايم، ا ًوا ث ج
ب نظامت لا تقدمة وا بدلان ا ية واألقل منوا، فضال عن عدد من ا نا ملدلان ا مل ل ًل م

ية ية وغري احلكو ية احلكو مادلوية واإل م مي كام شارك يف الاجامتعات خرباء . قلل
تقةل نولث ادلول ا ية، وكذكل كو نا بدلان ا سـمعروفني من ا ل ملل م اجملموع، ويف . م

شارك100حرض أكرث من  بهثا وقد مت تص.  يف الاجامتعم  لوير اكفة الاجامتعات 
هواء وإاتحهتا عىل املوقع اإلعىل بو لاكفة ادلول األعضاء وغريمه ل ا يلكرتوين للو

متني لالجامتع أيضا وتقامس املعلومات  عد تقريرُوأ. ملهمن أحصاب املصلحة ا
 . اخلاصة به مع ادلول األعضاء

ية يف .2 ساعدة ا ياانت ا تحداث وظائف جديدة يف قاعدة  نا مل ب بو يف جمال لتقسـ ي الو
ية الفكرية  ية يف جمال ) IP-TAD(مللكا ياجات اإلمنا ياانت ابملوازاة مع الا ئوقاعدة  ت حب

ية الفكرية  بكة الانرتنت ) IP-DMD(مللكتطوير ا بو عىل  شـوتصممي صفحة الو ي
تعاون فامي بني نوبلخبصوص ا  :جل بدلان ا

شاريع اخلاصة يف  بة ا ملمت إجراء الاتصاالت األوية مع  شع بو، وخاصة مع ل يالو
ية الفكرية  ية يف جمال ا ساعدة ا ياانت ا مللكاملطورين لقاعدة  ن مل -IP(لتقب

TAD( تعاون فامي بني نوبل، ومصممي صفحة الويب اخلاصة اب  جل بدلان ا
)IP-DMD( ياانت شاريني ب، وقاعدة  بو الا تجدول خرباء الو ) ROC(سي
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تحداث تعلق اب سـتحديد أفضل أسلوب للميض قدما فامي  ي  وظائف جديدة يف ل
تعاون" نوب" لا نوب وا جلبني ا شعبة "كام أجريت اتصاالت أخرى مع . جل

بو بكة اإلبشأن تطو" يالاتصاالت يف الو بو عىل  شـير صفحة الو نرتنت يف ي
يةل لعرض اكفة  نوب واذلي سـهيدف إىل تقدمي و نوب وا تعاون بني ا سـا جل جل ل

تعاون فامي بني  شطة يف جمال ا لاأل نوبن اء عىل بون. لملكية الفكريةل جل بدلان ا
سـهبا للميض لهذه الاتصاالت األوية، ا ية وأ نتفق عىل أن الطريقة األكرث فعا ل

تعني أن  توى لصفحة ويب، واذلي  سأةل تصممي  بدء يف معاجلة  يقدما يه ا حم م ل
رشوع ية كام هو مطلوب يف ويقة ا ية القدرات الو مليربط ارباطا ويقا  ث من ث ت ظيفت . بت

تعراض ويف هذا الصدد، جت سـدر اإلشارة إىل أن األمانة قد رشعت يف ا
يهنا،  تضمن من  نوب، واليت  نوب وا بومراجعة الواهجات األخرى بني ا ت جل جل

تعاون  تحدة الوحدة اخلاصة اب لوحدة األمم ا نوبمل  جلفامي بني بدلان ا
)SU/SSC( ئة ، وبرانمج تحدة  للبياألمم ا بكة ) UNEP(مل شـوصفحات 

تخصصة عىل اإل بعضملنرتنت ا ها  نوب  تعاون بني بدلان ا با جل  .بعضل

س .3 بونوللتعاول اتصال ؤمحتديد  نوب يف أمانة الو ي فامي بني بدلان ا  :جل

بني يف  سمكام هو  هدف من  رشوع، يكون ا مويقة ا لث بو املعين ؤمل يول اتصال الو
تعاون نوب  فاميلاب يق مع جلبني بدلان ا بل ا يق  سـ هو إقامة روابط و لتنسـ حتق

تح تعاون ملوحدة األمم ا نوبلدة اخلاصة اب تابعة جلفامي بني بدلان ا م، فضال عن 
تعاون بني بدلان  تحدة ذات الصةل اب نظومة األمم ا شطة  لإعداد وتطوير أ مل من

نوب  .جلا

رشة  سابعة  بو ادلورة ا عويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل حضور أمانة الو ل ي
توى اليت عقدت يف إطار ا يعة ا نة ر سـمن اجامتعات ا ملللج تحدة يف ف ملألمم ا

تعاون  يويورك خبصوص ا نة  لمد ن نوبي  إىل 22 يف املدة من جلفامي بني بدلان ا
ية. 2012 مايو 25 تا بو يف تكل ادلورة األغراض ا شاركة الو لوقد حققت  ل ي  :م

تعاون بني  .أ تعلق اب يدة عن الوضع احلايل فامي  لمجع معلومات  ي مف
تحدة، ويف نظومة األمم ا نوب يف  نوب وا ملا جل بادرات مجل مل غريها من ا

ميي، وادلويل؛ يدين الوطين واإل نوب عىل ا قلبني بدلان ا لصع  جل

تعاون و .ب ية اب توى ا يعة ا نة ر باه ا للفت ا ن سـ ملعللج مل ف بني بدلان فامي نت
يقة  نوب إىل  حقا نوب من إطالقجل تعاون بني بدلان ا بادرة ا بو  جل الو ل مي

ية؛خالل اع رشوع جدول أعامل ا لتمنامتد   م

تعاون إقاو  .ج تحدة اخلاصة اب لمة روابط مع وحدة األمم ا فامي بني مل
نوب تعاون فامي بني جلبدلان ا تعزيز ا متةل  تعاون ا ل وحتديد فرص ا ل حملل

ية الفكرية نوب يف جمال ا مللكبدلان ا  .جل

ثةل عىل  مأ
نجاح األثر وادلروس /لا

ية  ئيسـالر

 

رشوع، مل حين الوقت ب يذ ا بكرة من  مليف هذه املرحةل ا تنف تحديد ادلروس مل لعد 
ية ها . ئيسـالر يمي اذلي مت توز ياانت ا نادا إىل ا يعومع ذكل، وا تق ب لت ت سـس شاركني عىلً مل ا

تعاون  شأن ا ليف هناية اجامتع األقالمي  نوبب يا، ميكن تقامس جلفامي بني بدلان ا يل يف براز
ثرية لالهامتم  يل(ملبعض اإلحصاءات ا حتلند املعلومات الواردة فامي بعد إىل   لعدد تست

يامي مت الانهتاء من إجراهئا47  ):تق 
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يد % 89منح ما يزيد عىل   . أ يد أو  شاركني يف الاجامتع تقدير  جمن ا ج مل
تاز لالجامتع جد يد ، %47مهنم (مما ً أو  جأعربوا عن تقديرمه لالجامتع بدرجة 

تاز ممجدا أو  ً .( 

شة، أعرب ما يزيد عىل   . ب نا يد ا ثالثة  يع ا تعلق ابملوا قفامي  مل ل ض % 80قي
ندما  تام،  شديد، أو الرضا ا شاركني عن شعورمه ابلرضاء أو الرضاء ا عمن ا ل ل مل

ية واملعارف ا شأن املوارد الورا شات  نا تتعلق األمر اب ث ب ق مل قليدية والفوللكور لي
تام% 37مع إعراب ( شديد أو رضامه ا شاركني عن رضامه ا لمن ا ل ؛ وأعرب )مل

شديد أو% 87 شاركني عن رضامه أو رضامه ا لمن ا تعلق مل تام فامي  ي رضامه ا ل
ية الفكرية  شأن حومكة ا شات  نا مللكاب ب ق مهنم عن رضامه % 37مع إعراب (مل

تام شديد أو رضامه ا لا شاركني عن % 93ً؛ وأخريا أبدى ما يزيد عن )ل ملمن ا
تعلقة حبقوق  شات ا نا شأن ا تام  شديد أو رضامه ا ملرضامه أو رضامه ا ق مل ب ل ل

مهنم عن رضامه % 39اب ما يزيد عىل مع إعر(املؤلف واحلقوق اجملاورة 
تام شديد أو ا لا  ).ل

شاركني   . ج ملوسؤال ا توى الرضاء عن الاجامتع، وعن مدى ب مسـعن 
يفاء  رشوع، واملقصود ستا ية وفقا لويقة ا ملأغراضه الر ث تعزيز تقامس اخلربات "ئيسـ

تعلقة بإجراءات  ية، واملعلومات ا تار تجارب ا ية، مبا يف ذكل ا ملالو خي ل ل طن
ها موضع ومراحل إ ية الفكرية، وو ية  ياسة ورشيعات و ضععداد  للملك ن طسـ ت

ية الفكرية تعلقة اب تفادة من أوجه املرونة ا يذ، والا مللكا ملنف سـ % 80، أجاب "لت
بحوثني  شدة، أو راضون متاما، بملمن ا بأهنم ما بني راضون، أو راضون 

شدة أو راضون متاما% 35وأعرب   .بمهنم عن أهنم ما بني راضون 

شاركني عام إذا اكنت الاتصاالت كام  .د يان أيضا سؤالا  للمتضمن الا سـتب
يل إقامة أوارص  تعاون وعالقات تسهاليت متت خالل الاجامتع قد أفادت يف 

س مشرتكة يف جمال  ية، وأجاب ؤم ياهتم ا نو  .مهنم ابإلجياب% 87لفل

يقة  .ه بحوثني الضوء عىل  حقوأخريا ويس آخرا، ألقى عدد من ا ملل عدم ً
يؤخذ يف قت إاتحة و شلك اكمل، وهو ما  شاركة يف الربانمج  سـاكف  ب للم

رشوع ند اإلعداد الجامتعات الحقة يف إطار هذا ا بار  ملالا ع  . عت

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 .يوجدال 

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 .يوجدال 

شطة اليت يمت الاضطالع هبا يف الفرتة م امليض قدما تايل بعد األ نا مترب ل  وأبريل 2012سبا بني 
2013 : 

مترب 28يف  تعاون فامي بني 2012سب  نوي األول عن ا ل، تعقد األمانة املؤمتر ا بدلان لسـ
نوب تاجئ أول اجامتع يعقد بني األقالمي، جلا تعراض  ية ال ية الفكرية وا شأن ا ن  سـ من لتب مللك

ها يف إطار  يمت  بةل اليت  يه املؤمترات والاجامتعات ا ميوتو س ملق مرشوع جدول أعامل تنظج
ية  .لتمنا
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تعاون فامي بني 2013بويف ريع عام  ثاين عن ا ميي ا نظم األمانة الاجامتع األقا ل،  ل ل بدلان ست
نوب تجارية والرسوم والامنذج جلا ل واذلي سريكز عىل براءات الاخرتاع والعالمات ا

ية وإنفاذ القوانني ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع  .للص

تعلق بإعداد صفحة  تعاون فامي بني يوفامي  بكة الانرتنت عن ا لعىل  نوبشـ ، جلبدلان ا
ية  ياانت احلا ية جديدة يف قواعد ا تحداث قدرات و لوا ب لسـ  وقاعدة ،)IP-DMD(ظيف

ية الفكرية  ية يف جمال تطوير ا ياجات اإلمنا مللكياانت ابملوازاة مع الا ئ ت ، )IP-DMD(حب
يني يف ا ية بني أحصاب املصلحة الر بكة تفا شاء  سـوإ عل شـ ية واألقل منوا ئين نا ًبدلان ا م ل ل

ناء الروابط  بكجزء من صفحة الويب اخملصصة، واليت سوف هتدف إىل تعزيز 
سني الوصول إىل املعارف ونقل  تعاوية، و بحوث ا شاريع ا ية، و حتاملؤ ن ل ل م سسـ

تقوم األما يا،  نولو سـا ج يانلتك ية واألقل منوا سـتبنة بإعداد ا نا بدلان ا يع ا ً يوزع عىل  م ل ل مج
رشها عىل صفحة الويبيف الوقت ا يدة  لنناسب، هبدف مجع معلومات أوية  مف ل  . مل

يذ ميي األوىل يف ريع  للتنفاجلدول الزمين  يذ، اكن من املفرتض عقد الاجامتع األقا بوفقا للجدول الزمين  ل للتنف
شاريع املطلوبة، . 2012عام  تأخر عن احلاجة إىل موظفي ا رش ا بب ا ملولكن و مل لن بس

سطس عام تأجل عقد الاجامتع  .2012غ األول حىت أ

رشوع وفقا للجدول  سري ا رشوع،  توقعة يف إطار ا شطة األخرى ا تعلق ابأل ملوفامي  يمل مل ن ي
تفق  شطة مضن اإلطار الزمين ا يع األ تكامل  سعى جاهدا ال ملالزمين، وسوف  ن مج سـ ًي

 .عليه

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.13: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا نة ل سمل إىل ا تقرير األول اذلي  للجهذا هو ا ُ ي  .ل
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 

يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

  

رشوعتاجئن 16مل ا
 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

 بياانت األداء

 

الوضع 
 الراهن

نوية  لسـاملؤمترات ا
ية  .لميوالاجامتعات األقا

 .مسـتوى احلضور

يقات الواردة من  لتعلا
شاركني عن طريق  ملا

يان  .سـتبا

 

شأن  ميي  بشارك يف أول اجامتع أقا ل
تعاون   من 32 نوبجلادلان ببني فامي لا

بدلان منوا يف  ية واألقل ا نا بدلان ا ًا ل ل مل
ية، حبضور  ية الفكرية وا لتمنجمال ا مللك

شارك إجامال، مبا يف 100أكرث من  م 
نظامت  تقدمة، وا بدلان ا ملذكل من ا مل ل

ية وغري  ية وادلوية احلكو ماإل ل قلمي
ية  .ماحلكو

يل توبني األرق سة عىل  حتلام املؤ  47س
يان توى عال  مت الانسـتبا مسـهتاء مهنا 
نجاحاء من الرض  . لوا

** 

 

تدريب وناء القدرات فامي  با ل
نوب  .جلبني بدلان ا

 

ية  ظيفإدراج قدرات و
ياانت  بجديدة يف قاعدة 

ية يف  ساعدة ا بو  نالو للم لتقي
ية -IP(الفكرية  مللكجمال ا

TAD( ياانت ب، وقاعدة 
ياجات  حتمطابقة الا

ية  ية يف جمال ا مللكاإلمنا ئ
 .)IP-DMD(الفكرية 

إعداد اإلحصاءات عن 
تخدام مسة املطابقة  سـا

ثات /وعدد الزايرات لبعا
بدلان بادةل بني ا لا ية  ملت نا ما ل

 ً.واألقل منوا

 ** .جاري العمل

ساعدة  تخدام ا ملزايدة ا سـ
ناء  شطة  بو وأ ية يف الو با ن ي لتقن

نوية  سـتقارير دورية 
بو  تعراض قامئة الو يوا سـ

 ** .جاري العمل

                                                 

16
سم    ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشوعتاجئن 16مل ا
 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

 بياانت األداء

 

الوضع 
 الراهن

القدرات من األشخاص ذوي 
تاخلربة وبادل اخلربات من 

بدلا ية وا نا بدلان ا لا ل ن األقل مل
 .منوا

شارين  ملستاخلاصة اب
 لتحديد الزايدة يف

شارين من  تعانة  تالا مبسسـ
بدلان  ية وا نا بدلان ا لا ل مل

 .األقل منوا

ية  بو الالكرتو نصفحة الو ي
تعاون فامي بني بدلان  تعلقة اب لا مل

نوب  .جلا

بكة  شاء صفحة  شـإ ن
 .تنرتنإلا

يقات الواردة من  لتعلا
تخدمني واإلحصاءات  ملسـا
تخدام الصفحة تعلقة اب سـا  مل

يةإلا  .نلكرتو

 ** .جاري العمل

ية بوابة ا لشـبكا بكة /ل لشـا
ية تفا ية ا علالافرتا ل  .ض

بوابة  شاء ا لإ ن
يةاإل بكة /نلكرتو لشـا

ية  .ضالافرتا

يقات الواردة من  لتعلا
تخدمني واإلحصاءات  ملسـا

بك تخدام ا تعلقة اب شـا سـ  ةلمل
سعي إىل  ية وا لالافرتا ض

يمي اجلودة  تقاحلصول عىل 
تاجئ من  شاركني وا نمن ا لمل

 .خالل تفاعل تعاوين

 ** .جاري العمل

تعاون ؤمس لول اتصال عن ا
نوبفامي بني   جلبدلان ا

س ميني  ول اتصال عن ؤتع
تعاون فامي بني  بدلان لا

نوب بوجلا  .ي يف أمانة الو

رفع تقارير دورية بواسطة 
ال إىل ادلول مسـئول الاتص

 .األعضاء
 

س ميا مع هممة   اليت ،ول الاتصالؤمتشـ
 إقامة روابط مع وحدة األمم تمكن يف

تعاون  تحدة اخلاصة اب لا فامي بني بدلان مل
نوب يق )SU/SSC (جلا لتنسـ وا

بل  قها، مت إجراء اتصاالت من  مع
رشوع و رشوع، ملأفراد ا ملمدير ا

س يا  مواذلي هو حا ول الاتصال يف ؤل
بو للق  بدلان ضااي اخلاصة بيالو
نوب  . جلا

** 
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رشوع/هدف يق  ملأهداف ا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل

رشوع/ هدف   ملأهداف ا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

ية الفكرية  هم ا مللكسني  تف حت
ية يف  نة يف ا سامههتا ا منو لتم ملمك

بدلان بدلان األقل منوا؛ لا ية وا نا لا  مل
ياجات حتديد األولوايت وو حتالا

بدلان  ية وا نا بدلان ا لاخلاصة  ل ملل
ية الفكرية  األقل منوا مللكيف جمال ا

ية مبا يف ذكل وضع القواعد  لتمنوا
توايت ية  ملسـواملعايري عىل ا قلمياإل

ية وادلوية؛ لوالو  طن
شلك أفضل اختاذ  نرية  بقرارات  مسـت

يا ًوأكرث و ياق الاجامتعي ع لسـ اب
شأن تخذ  تصادي  بوالا َت ُ سـياسات  ق

تويني ملا ملسـية الفكرية عىل ا لك
نوب؛ ميي يف ا جلالوطين واإل  قل

ية ودمع  حمللسني حامية اإلبداعات ا حت
بدلان ية وا نا بدلان ا تاكر يف ا لالا ل ل  مب

 األقل منوا؛
يا ورشها؛ نولو نيع نقل ا ج لتك  تشج

ية ورفع  ية األسا سـتعزيز ا لبن
ية  نا بدلان ا متوى قدرات ا ل ل مسـ

بدلان األقل قىص نمنوا لالتفاع بأ لوا
ية الفكرية  ية اب مللكقدر من الفعا ل

ية مع مراعاة الظروف  لتمنألغراض ا
هذه  تصادية  ية والا لالاجامت ق ع

تفاوتة؛ ية ا توايهتا اإلمنا بدلان و ملا ئ سـ مل
بدلان  ية وا نا بدلان ا لزايدة قدرة ا ل مل

ها وجتارهبا  فاألقل منوا عىل تقامس معار
ية ية الفكرية وا لتمنيف جمال ا  .مللك

تأثري يف  ممارسات ادلول األعضاء لا
ياسات  لسـمبا فهيا إعداد ا

ية رشيعات الو طنوا اخلاصة  لت
ها  ية الفكرية و يقاب تطبمللك

ية  مللكوالاتفاع بأوجه املرونة يف ا ن
تقصايئ (.الفكرية يان ا سـا  ).سـتب

تخدام مسة  شأن ا سـإحصاءات  ب
 املطابقة؛

شأن إحصاءات  يقات  بو تعل
تخدام الصفحة اإل ية؛سـا   نلكرتو

شأن إحصاءات  يقات  بو تعل
ية؛ بكة الافرتا تخدام ا ضا شـ  لسـ

تعانة  شأن الا سـإحصاءات  ب
ية  نا بدلان ا مشارين من ا ل ل مبست

بدلان األقل  .منوا لوا

سابق ألوانه حتديد  لمن ا
اآلاثر ذات الصةل بأهداف 

رشوع  .ملا
تاح اإلحصاءات  تسوف 

ذات الصةل يف مرحةل 
يذ  ناء  تنفالحقة أ ث

رشوع  .ملا
 

** 

رشييل ذكل املرفق [ ثاين  عا  ] ل
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رش ثاين  عاملرفق ا ل  

رشوع  ململخص ا

رشوع  DA_39_40_01 ملرمز ا

نوان ية الفكرية وهروب األدمغة لعا  .مللكا

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا بدلان : 39ل ساعدة ا ها وهممهتا،  تصا بو، يف حدود ا بة الو لمطا مب ي صل خ
ية وال نا ما نظامت ادلوية ا ل تعاون مع ا ية، اب بدلان األفر ملسـامي ا ل مل ل عنية بذكل، يقل

ها يات عىل أسا سعن طريق إجراء دراسات حول جهرة األدمغة وتقدمي تو  .ص

ية  تو صا سائل : 40ل شأن  تحدة  يف تعاوهنا مع واكالت األمم ا بو  بة الو ممطا ب مل ث ي بتكل
تاد وبرانمج األمم  توجه ادلول األعضاء، وابألخص مهنا األو ية الفكرية وفقا  نكا لمللك

نظمة الصح ئة و تحدة  ما للبي نظامت مل يوسكو وسائر ا يويدو وا ية وا ملة العا ن ل ن ل مل
يقا  تعاون  تعزيز ا ية  تجارة العا نظمة ا ية، وعىل وجه اخلصوص  حتقادلوية ا لم ل مل ل ن ملعل

ية يذ برامج ا لتمنللكفاءة القصوى يف   .تنف

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي150 000: تعلقة ابملوظفنيملال

تعلقة ابمل يف ا تاك ملا ل  .ي فرنك سورسي189 000: وظفنيل

رشوع   .2012يناير  ملاترخي بدء ا

رشوع ًهرا 18 ملمدة ا  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

بو  .18 و12، 8، 1: يبرامج الو

تصادية-CDIP/5/7مرشوع  ية الا ية الاجامت ية الفكرية وا ق ا عمللك  .لتمن

رشوع هرة ورش املعارف ادلوية املربطة هبإن احل للموصف موجز  تركة ادلوية للعامل ا ل نل تاكر احمليل مل با، والا
هامة/وظواهر نزيف ية ا تحدايت اإلمنا ـي من ا تقطاب األدمغة  لا ئه ل مفا تزال . لسـ

ية الفكرية  ية الفكرية وحامية ا ياسات ا مللكعالقات هذه الظواهر مع  مللك يكتنفها سـ
هم ملسعى هذا او. لفالغموض وعدم ا همي يق  تفرشوع إىل  تكل القضااي حتق ل أفضل 

يني شاطني ر سـابالضطالع  ئين بع احلركة ادلوية . ب شاط األول يف  لثل ا ن تتمت ل ي
ية الفكرية، أي براءات  تخدام إحصاءات ا مللكللعاملني يف جمال املعرفة اب سـ

ناء عدة مؤرشات للحركة . الاخرتاع همة يف  هدف الرييس من هذه ا بويمكن ا مل ئ ل
ياسات لادلوية ل ياسات جهرة األدمغة، ومقارنهتا مع  قلعاملني يف جمال املعرفة و ق

نقل األخر هرةلتا يمي مدى مال. ملى للعامل ا ياانت براءات ءتقو تخدام  بمة ا سـ
ية كجزء ال هذه ا لعملالاخرتاع  رشوع ل ملتجزأ من ا ية يف عقد . ي ثا همة ا نوتمكن ا ل مل

ي ية  تاجئ الر شة ا نا لعملحلقة معل دوية  سـ ن ق مل يل بع احلركة؛ ئل لتشجيع إجراء وتتة 
متةل بني جهرة العامل العاملني يف جمال املعارف وجهرة حوار شأن العالقات ا حمل  ب

رش ادلويل للمعارف  ية الفكرية وا لناألدمغة املربطة هبا من جانب، وحامية ا مللك ت
ية بحوث  ية من اجلانب األخر؛ ووضع جدول أعامل  تاكر وا بلوالا ل من مسـتقب  .لت
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رشوعمدير نك مل ا يد اكرسنت  يا فسـ  ل

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  6.3: لنت

بو نظمة الو شطة  ية يف برامج وأ بادئ جدول أعامل ا يزايدة تعممي ودمج  ن ممن  .لتم

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

بع اخملرت شاط واحض تقيص و يا و تتجاري حا ن يات هماجرةعنيبل وحىت اآلن، مت . خلف من 
سابقة  يات وادلراسات ا شاء مؤرشات أوية، مع مراعاة األد ياانت ذات صةل، وإ ليع  ب ل ن ب جتم

 .ُاليت أجريت عىل جهرة األدمغة

بري توقع عقدها يف كوإضافة إىل ذكل، مت إحراز تقدم  نظمي حلقة معل دوية، من ا مل يف  ل ت
يني ومت الاتفاق عىل مو. 2013أبريل  ية وحتديد اخلرباء ا نضوعات حللقات معل ر ملعسـ ئي

ية . يف لك موضوع من هذه املوضوعات تا لوحتديدا، فقد مت الاتفاق عىل املوضوعات ا ل ً
ها يف حلقة العمل ستدار  :ل

تزناف العقول املربط هبا - تاحلركة ادلوية للعاملني يف جمال املعرفة، وا سـ  .ل
ي - تح ية الفكرية  ياانت ا تخدام  لا لل ب تصادي وتعقب أمناط جهرة اخملرتعنيمللكسـ  .قل الا
ية الفكرية واحلركة ادلوية للمواهب - لحامية ا  .مللك
 .شـباكت املغرتبني، وتدفقات املعارف وجهرة األدمغة -
تاكر - هاجرين، ورجال األعامل العائدين والا شاريع ا بأحصاب ا  .ململ
ية الفكرية واحلركة ادلوية للمواهب - لا  .منظور أفريقي: مللك

ثةل نجاحمأ  /ل عىل ا
األثر وادلروس 

ية  ئيسـالر

ها األوية، ومل يمت بعد عقد حلقة العمل، فإنه من  بع ما تزال يف مرا ية ا لنظرا ألن  حلمعل لتت ً
رشوع يمي األثر اإلجاميل  سابق ألوانه  للما تق بريا حول هذا . ل نا اهامتما  كومع ذكل،  تلقي

نظامت د تصني يف اجملال، ومن  رشوع من اخلرباء ا ما خمل  .لوية أخرىمل

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 

ياانت اخلاصة مبحل إقامة اخملرتعني  بثل أحدى اخملاطر األوية يف مدى توفر ا ل لمت ت
هاجرة يات ا تحديد اخملرتعني من ذوي ا ياانت الالزمة  ياهتم، ويه من ا ملو خللف ل ب لسـ بويامن . جن

تاحة معل شأن الرباءات ا تعاون  ياانت معاهدة ا ملال توفر  ب ل ومات اكمةل، مفن الواحض اآلن ب
يل ذو معىن تاحة لعمل  ية  ياانت وا رشوع، توفر  حتلوبفضل هذا ا مب ف وهبذا يكون قد مت . مل

يف من أثر هذه اخملاطر  .لتخفا

تيض دعام تقسائل   م
 فوراي

 .يوجدال 

هر القادمة امليض قدما ست أ ناء ا ية أ تا شطة ا يذ األ توقع  شمن ا لنف ث ل ل ن  :تمل

سح جغرايف - سعي للحصول عىل :مإجراء  سودة أوية وا يمت الانهتاء من  ل  ل م س
هجرة ذات الصةل تاجئ األوية من خرباء ا شأن ا يقات  باعات وا لالا ل ن ب تعل لنط  .ل

ية جلدول أعام: حلقة معل - سات الهنا ئيمت وضع ا للم ل حلقة العمل، ودعوة اخلرباء س
يذوو ترصة هتدف إىل  ية  تضمن معلومات أسا شج الصةل إلعداد أوراق  خم سـ ع وإذاكء تت

شات داخل حلقة العمل نا قا هر . مل ثاين من  نصف ا شومن اخملطط عقد حلقة العمل يف ا ل ل
شات . 2013أبريل  نا نادا إىل  بحوث، ا قويعقهبا بوقت قصري إعداد جدول أعامل  ملل ًت س
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 .حلقة العمل

يذ يذ للتنفاجلدول الزمين  رشوع وفقا للجدول الزمين  يذ ا نفمييض  تنف للت  . مل

يذ  رشوعتنفمعدل  سطس  ملا ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.19: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا سمل إىل  ل تقرير األول اذلي  ُهذا هو ا ي   .لجنةلال
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

سري  تخدمة يف دقة نظام إشارات ا لتاح الرموز والعالمات ا ملسـ  )TLS(مف

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 

يذ اب تقدم تقدم قوي لاكمللتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

 
رشوعنتاجئ 17مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

سح اجلغرايف  تعلق اب تقرير ا ملا مل ل
 .لتدفقات جهرة العلامء

شور عىل  بحث ا نتقرير ا ملل
بو  .يموقع الو

يجةملبكر من ا يمي هذه ا تجدا  لنتق يمي .ً  تقال 

يمي  حلقة معل اخلرباء تقانعقاد حلقة العمل مع 
شاركني   .ملإجيايب من ا

بكر  يجةملمن ا يمي هذه ا تجدا  لنتق يمي .ً  تقال 

 
رشوع/هدف يق  ملأهداف ا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ل

رشوع/هدف  ملأهداف ا

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

الوضع  بياانت األداء
 الراهن

يلعدد  لهدف األولا تقرير حتممرات  ل ا
بحيث من عىل الانرتنت  لا

هاد به  .ستشوالا

بكر  هدفملمن ا يمي هذا ا لجدا  تق يمي .ً  تقال 

ثاين هدف ا لا بحث  ل شطة ا لتابعة أ ن م
ية الفكرية وجهرة  مللكشأن ا ب
بو  ياألدمغة اليت تقوم هبا الو

سات  .سوغريها من املؤ

بكر  هدفملمن ا يمي هذا ا لجدا  تق يميال . ً  تق 

  

رشييل[ ثالث  ع ذكل املرفق ا  ] ل

                                                 

17
سم   ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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رشوع ململخص ا
 

رشوع  DA_34_01 ملرمز ا

نوان تصاد غري الرمسي لعا ية الفكرية والا قا  .مللك

ية ية جدول أعامل ا منتو ية  لتص تو صا ية الفكرية يف : 34ل بو بإجراء دراسة حول ما يعوق حامية ا بة الو مللكمطا ي ل
تصادي غري الرمسي، مب نافع امللموسة قالقطاع الا يف وا تاك ملا يف ذكل دراسة ا ل ل

ية الفكرية ساعدة ادلول ، وخاصةمللكمحلاية ا ية  نظر إىل خلق فرص العمل  م اب بغ ل
ية هامة  .طناألعضاء عىل تصممي برامج و

رشوع ية ا ملمزيا يف غري  ن تاك لا  .ي فرنك سورسي90 000: تعلقة ابملوظفنيملال

رشوع  .2012يناير  ملاترخي بدء ا

رشوعمدة ًهرا 18 مل ا  .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية وذات الصةل بربامج  ملعنا

بو  يالو

 

تصادية  قبة ادلراسات الا ياتشع  .ئواإلحصا

 .4 و3، 2، 1الربامج 

تصادية-CDIP/5/7مرشوع  ية الا ية الاجامت ية الفكرية وا ق ا عمللك  .لتمن

رشوع تصاد غري للموصف موجز  تاكر يف الا ية حدوث الا قهم  يف بف ية الفكرية ك مللك الرمسي، والعالقة بني ا
ية رصد وقع  ياسات  يدة يف جمال ا تقدمي إرشادات  تصاد غري الرمسي  بغوالا سـ لل مف ق
تصاد غري الرمسي،  تاكر يف الا ية الفكرية عىل الا تعلقة اب ياسة ا قأدوات ا بمللك مل لسـ

تعرف عىل  ساعد يفلوا ية الفكرية اليت  ية املربطة اب يا تدابري ا تا ت سـ سـ مللكل يع ل سـ تو
تاج وخلق فرص العمل رشوع أربع دراسات إرشادية . ننطاق اإل ملسوف يوفر ا

يه  ية حدوث تنظرييجهتدف إىل تقدمي تو ية عن  كيف وأدةل من حاالت درا سـ
ية  به حقوق ا تصاد غري الرمسي، وما هو ادلور اذلي  تاكر يف الا مللكالا تلعق ب

ية ت. لعملالفكرية يف هذه ا نظم حلقة معل يف  نوسوف  رشوع مت ملصف فرتة ا
يه  تو جبغرض ا يهناحنول بادل اخلربات فامي  ية إعداد ادلراسات وتعزيز  ب  تيف  .ك
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رشوع نت ملمدير ا نش  نك، وساشا و سادة اكرسنت  سا ني فيف ي  ل

بة  تاجئ املر تقالصةل اب لن
ية  نيف الربانمج واملزيا

 2012/13للفرتة 

توقعة يجة ا ملا  2.5: لنت

تصا يل الا تح تفادة من ا قالا ل ل ية سـ ياسة ا ياغة  تخدامه مكدخل  بو وا مللكدي للو سـ لص سـ ي
 .الفكرية

يذ  تقدم احملرز يف  تنفا ل
رشوع  ملا

نة  يه يف ا للجوفقا ملا متت املوافقة  هر مايو )CDIP(عل رشوع أربع 2012ش يف  مل، سوف يقدم ا
ية قطرية(دراسات  نظريية، وثالثة دراسات عن حاالت درا سـدراسة  سـتوفر هذه ادلراسات ). ت

يال به حقوق لد تصاد غري الرمسي، وما هو ادلور اذلي  تاكر يف الا ية حدوث الا تلع عن  قب كيف
ية ية الفكرية يف هذه ا لعملا هر نومفرب . مللك  .2012شومن اخملطط إجراء حلقة معل خالل 

سلمي تقرير اكمل رشوع إىل تمت  يذ ا مل عن  نة"تنف  ،"للجا

: ابط، عىل الرINF/STUDY./REV3 /8/CDIP/1ثانظر الويقة 
-www://http
s_rev_3_8_cdip/8_cdip/en/mdocs/mdocs/edocs/int.wipo.dev

pdf.1_inf_tudy 

رشوع يف الوقت سلمي هذا ا يل فريق معل  ند، مت  ملكام هو موحض يف أعىل ا لت شكت  ملست
نظريية. احملدد يا العمل يف إعداد ادلراسة ا توجيري حا وسوف تعقد حلقة العمل . لل

يمت إعداد دراسات احلاةل . 2012 نومفرب 21-19املقررة يف الفرتة من  توقع،  سوكام هو  م
ثالث بعد حلقة العمل هذه  .لالقطرية ا

رشوع حىت اآلن يذ هذا ا شالك يف  ململ تواجه أي  تنف  .م

نجا ثةل عىل ا لأ  /حم
األثر وادلروس 

ية  ئيسـالر

نجاح رشوع: لا سامهة يف هذا ا بارزين عىل ا ملوافق فريق من اخلرباء ا مل هد . ل معكام تطوع 
تاكر  تعلقة ابال تصادية ا بحوث الا با مل يا، )IERI(قل نوب أفر نة برتوراي،  يق، يف  مد ج ي ي

تضافة حلقة العمل ية. سـال بدلان األفر يقونظرا للرتكزي عىل ا يدا، يعد هذا املاكل يارا  ًن ا جً  .خت
ية/األثر رشوع: ئيسـادلروس الر يمي أثر هذا ا سابق ألوانه  ملمن ا تق  .ل

يف من  لتخفاخملاطر وا
 آاثرها

 .مل يمت حتديد أو مواهجة أي خماطر حىت اآلن

تيض  تقسائل  م
 اهامتما فوراي/دعام

 .يوجدال 

ية ل امليض قدما يغة الهنا يمت وضع ا تة القادمة،  هر ا ئيف األ لص سسـ ها لش نظريية و تسلميدلراسة ا لت
هر نومفرب  شيات حللقة العمل خالل  ية . 2012مكعط يمت إعداد احلاالت ادلرا سـو س

بارشة ثالث بعد عقد حلقة العمل  ما يح . ل يمت  نقومبجرد إاتحة حلقات العمل هذه،  تس
ية تاجئ احلاالت ادلرا نظر يف  نظريية عىل ضوء ا سـادلراسة ا ن ل  .لت

يذ يذمي للتنفاجلدول الزمين  رشوع وفقا للجدول الزمين  يذ ا نفيض  تنف للت  .مل

رشوع يذ ا ملمعدل  سطس  تنف ية كام يف هناية أ تخدام املزيا غمعدل ا ن  %.5: 2012سـ

سابقة تقارير ا لا سمل إىل  ل تقرير األول اذلي  ُهذا هو ا ي  .لجنةلال
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رشوع يمي اذلايت  للما لتق
 

تخدمة يف دقة نظام إشارات  ملسـتاح الرموز والعالمات ا سري مف  )TLS(لا

يمي ال تقدم ** *** ****  تقال 

يذ ابلاكمل تقدم تقدم قوي لتنفمت ا  توقف/ُمل يقمي بعد ال يوجد تقدم لبعض ا

 
رشوعنتاجئ 18مل ا

 

توقعة( يجة ا ملا  )لنت

ناحج يذ ا لمؤرشات ا  لتنف

تاجئ(  )لنمؤرشات ا

 بياانت األداء

 

الوضع 
 الراهن

يح  تو نظريية  ضسلمي دراسة  ل ت ت
 .املفاهمي

نظريية يف تسل لتمي ادلراسة ا
يمت رشها املوعد احمل ندد؛ و س

لكرتوين عىل املوقع اإل
بو  .يللو

برية من  ية ألجزاء  سات الهنا كمت وضع ا ئ للم
نظريية ستتاح ادلارسة . لتادلارسة ا

شاركني يف حلقة العمل يف  للمابلاكمل 
 .2012شهر نومفرب 

*** 

ية سـسلمي ثالث حاالت درا تسلمي ثالث حاالت  .ت
سـية يف املوعد احملدد، درا

يمت رشها عىل املوقع  نو س
بو  .يالالكرتوين للو

سابق ألوانه إجراء  هذه لمن ا ليمي  تق
يجة  .لنتا

يمي تقال 

 

رش[  ] عييل ذكل املرفق الرابع 

                                                 

18
سم   ية، ا رشوع األ لقوفقا لويقة ا صل مل  .2.3ث
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ية  تو صا ية وقامئة : 1ل ية بعدة مزيات مهنا أهنا موهجة حنو ا ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ منجيب أن  ن مل ي لتن لتق ياجات اخلاصة ت بار األولوايت والا ية، وتأخذ بعني الا شفا تع اب تعىل الطلب و ت ل حمت ع ف ت
بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن  ية وا نا بدلان ا لاب ل يذ الربامجتفاوتمل ية  شطة يف أطر ز بغي إدراج األ ية احملققة يف ادلول األعضاء، و توايت ا نف  تن لم ن ن من يسـ لت بغي. م  أن ينويف هذا الصدد، 
ها  يات  ها و يات  ية وآ ساعدة ا مييكون تصممي برامج ا يمي تقسل معل ل ن تمل ياجات لك لتق  .بدل عىل حدةحتوفقا ال

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

تقدمي الاضطالع ناء عىل طلب ادلول األعضاء،ب  ية،  ساعدة ا با ن بعد أن يمت  لتقمل
تعاون الويق م شاور وا يذها اب ياغهتا و ثها و ل ت لص نفت يةتصممي بدلان ا نع ا لتليب  ملعل

ياجات بدلحتالا ية وأولوايت ا توى ا ل احملددة و من لتسـ ية اكمةلم خاصة  ، مع الرتكزيتلب 
بدلان األقل منوا ياجات ا ًعىل ا ل  .حت

ية الفكريةتقدمي شأن ا ية  يات و ياغة اسرتا ياق  بدلان يف  ساعدة  مللك ا ب ن يج ص سـ لل طمل  ت
يع أحصاب املصاحل يات هو ئ الغرض الرييسويعد. مجلفائدة  تيج من هذه الاسرتا

هام يف بدلان  ساإل ية يف ا نولو ية وا ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا لا ل ع جمن تك ف لق لت
يدة بفضل ية الفكرية ملسـتفا نظام ا مللكالاتفاع الفعال  ب  ن

ية تظل ئوية األوىل عن إعداد هذه ا لعمل ا ل ية، مع واقعةملسـ بدلان ا ن عىل عاتق ا ملعل
تقد تام  بو ا بالزتام الو ل تعاون بطريقة فعاةل من ي ية وا ساعدة ا لمي لك ما يلزم من ا ن لتقمل

ناسب حيث تدخل يف الوقت ا تلكفة أو ا ملا ل  . ل

يذها يف  تدريب و ية وبرامج ا ساعدة ا شطة ا تنفإعداد أ لتق ن مل ناطق مع مراعاة لن مليع ا مج
بدلان ياجات احملددة  تفاوتة والا ية ا للتوايت ا ت مل من حسـ لت  .م

شطة  تضمني ساعدة انأ ية لتقنية املضطلع هبا يفملا ية  ساعدة ا ياانت ا للملك قاعدة  ن مل لتقب
تقرير) TAD-IP(الفكرية  شموةل اب لخالل الفرتة ا  وميكن الاطالع علهيا عىل الرابط ،مل

تايل   en/tad/int.wipo.www://http/: لا

ياتاعامتد ية الفكري/تيج اسرتا ية مللكخطط ا يذ يف وتنفيذهاوطنة الو يد ا نفما تزال   16 لتق
ياغة . بدلا ية  صكام بدأت  ية يف امعل ية الفكرية الو ية ا نسرتا طيج  بدلا خالل فرتة 29مللكت

تني   .2010/11لسـنا

ية الفكرية، وملزيد  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن
ثالويقة  (2010/11ع إىل تقرير أداء الربانمج عن الفرتة من املعلومات، ميكن الرجو

A/50/4( 10 و9، وخباصة الربامج. 
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ية  تو صا بو للهنوض جبمةل أمور، من: 3ل ية يف الو ساعدة ا رشية لربامج ا يزايدة ما خيصص من أموال وموارد  ن لتقمل يهناب يد عىل إدراج اب  تأ ية مع ا ية الفكرية املوهجة  ك ثقافة ا ل للتمن مللكية الفكرية يف مللك
ية الفكرية هور اب ية وحفز اهامتم ا ية واألاكد توايت ا مللكتلف ا مجل مي مي سـ لتعلخم  .مل

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية هور بصورة أكرب اب ية وحفز وعي ا ية الفكرية املوهجة  ثقافة ا مللكالهنوض  مجل منمللك للتب
 

 .الفكرية
ية الفكرية  ية دور ا مللكإذاكء الوعي بأ يةمه متع،  لتمنيف ا ية يف اكفة قطاعات ا جملالو طن

ية الفكرية توازن حول قضااي ا نري وا نقاش واحلوار ا مللكوتعزيز ا ملت تجزأ  ملسـل يكجزء ال 
شطهتامن  بو وأ نبرامج الو بو يتشجو. ي يع أحصابإلرشاكيع الو يني  مج  طناملصاحل الو

شلك جزءا م بار أن ذكل  تلفة اب ها ا شطهتا وبرا ًعرب أ ي ت خمل عن ثقافة  نجم تعريف  بية ا ل معل
ية ية الفكرية املوهجة  للتمنا يصا. مللك نة  ًوجيرى تطويع برامج  خص سات  معي سللمؤ

تفعني هبا، وسـهتدف ية الفكرية و تالعامة وألحصاب املصاحل يف جمال ا للمن هذه  مللك
رشاكت الصغرية تلفة، مهنا اجلامعات ومراكز األحباث وا ية  لالربامج قطاعات  خم  جممتع

توسط سكل املوا ية وا ناعات اإلبدا لة وا ع سلص هاز القضايئ وا ملدلبلومايس وا  ولونؤجل
متع املدين يون وا جملاحلكو  .م

تو بو عىل اإلنرتنت معصل الا ي عدد مزتايد من أحصاب املصلحة من خالل موقع الو
ية الفكرية فامي بني  هم أوسع دلور ا ية مما مسح  شورات واألفالم الواث تلف ا مللكو تف بئق نمل خم

هور العامواضعي ياسات وا مجل ا  .لسـ
ية وادلوية من  باب يف نظم املدارس الو ية  بو ا تخدام مواد الو لتزايد ا ن شـ مي ي طسـ لل لتعل

 . قبل ادلول األعضاء
بو شطة الو ية عن أعامل وأ ية اإلعال ية وتقارير ا يكام تزايد عدد املقاالت ا ن متغط  .للصحف

ية الفكرية ممزيات من قصص جن ياانت ا مللكوحققت قاعدة  ية الفكرية، وجذبت ب مللكاح ا
يا1 800 بو تصفحا أ ع  سـ  .م

ية الفكرية،  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن
ية، يرىج الرجوع إىل تقرير  تو تصل هبذه ا صوملزيد من املعلومات حول اإلجنازات اليت  ل ت

 .19خصوصا الربانمج و ،)A/50/4ثالويقة (2010/11أداء الربانمج عن الفرتة 

ية توايت ادلرا يع ا ية الفكرية عىل  سـتعلمي ا سـ ملمج  .مللك
ية للحصول عىل درجات  بو برامج أعدهتا ابالشرتاك مع املعاهد ادلرا سـقدمت الو ي

ية مع معاهد اكام أقامت رشااكت . لكية الفكريةملجمال ا شهادات يف/علمية تيجسرتا
ية وال سـامي يف ية و سـدرا نا بدلان ا ما ل تقةل إىل نظام ل بدلان ا بدلان األقل منوا وا نا ل ملل ً

تصاد احلر ية أيضا إعداد مواد وبرامج . قالا رشااكت مع املعاهد ا لتعلميومشلت ا ل
شأن ية  ية وتدر بدرا ية الفكرية يبسـ تحد. مللكا تعلمي عن بعد اثسـوا لل برامج جديدة 

ية ُأدرجت مضن مقررات املعاهد يض يف تضمني والرتكزي بوجه خاص عىل امل. لتعلميا
بو اجلوانب ية الو يبرامج أاكد ية الفكرية مي ية يف نظام ا مللكاإلمنا  .ئ

نذ تقدمي  بو  ية الو تعاونة مع أاكد سات ا ية يف إطار رشااكت مع املؤ مدورات تدر يب مي مل س ي
يد لفائدة ادلول األعضاء  .بعأمد 

بارشة  ية جديدة  مإعداد دورات  يذه)وهجا لوجه(تعلمي  .اتنف، وتعلمي عن بعد و
تعلمي عن بعد ية ا ية يف برامج أاكد بادئ جدول أعامل ا لسني إدماج  مي من لتحت كام مت . م

يد أعىل رؤية  ياجات ادلارس يف املقام األول  ية هتمت اب ناجه درا سـإعداد  ت لتجسـ ح م
ية ية الفكرية وا منتدريس ا لتل ية و. مللك ية الفكرية وا ية خاصة اب لتمنإدماج وحدة تدر مللك يب

ية الفكريةDL 101يف ادلورة العامة  شأن ا مللك   .ب
ية، وملزيد من  ية الفكرية وا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  منوابإلضافة إىل األ ب لتن مللك

ية، يرىج الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج  تو صاملعلومات حول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل ت
 .11، وخباصة الربانمج )A/50/4ثالويقة ( 2010/11عن الفرتة 
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تو ساعدة ادلول األعضاء، بطلب مهنا، : 4صية لا ية و ثقا ية وا ناعات اإلبدا بحث العلمي وا سات اليت تعمل يف جمال ا توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا ياجات ا شلك خاص عىل ا يد  تأ ما ل ع لص ل س مل ت ب ك فل ل ح
ية الفكرية بة يف جمال ا نا ية ا يات الو مللكعىل وضع الاسرتا سـ مل ن طيج  .ت

  

يذ يات ا لتنفاسرتا  جنازاتاإل تيج
توسطة رشاكت الصغرية وا يات  ملاسرتا لليج  .ت

ها يف سات ادلامعة  توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا تعزيز قدرة ا ية  لساعدة  س مل ل ن لم  تق
سامهة من  ية  شطة ملموسة و بدلان، مع الرتكزي عىل أ ناطق وا مبتلف ا معل ن ل مل خم

توسطة ذات  اخلاصة، وال القطاعات رشاكت الصغرية وا ملسـامي ا برية ناإلماكل لكيات ا
هالتكوين أصول تغال ية الفكرية وا ل  هودتُوقد بذل. سـللملك  دلمع ةخاصات جم 

ية يف إقامة نا بدلان ا ما ل ية  ل ناعات ا بحث وا سات ا يدة بني مؤ حمللعالقات و لص ل س ط
توسطة هبدف رشاكت الصغرية وا ملوا سات القطاع  ل باط رشااكت بني مؤ سا سـتن

مي ية الفكرية وتكفل حتالف  ة أصولقالعام والقطاع اخلاص من شأهنا تعظمي  مللكا
ية والواكالت ثقا تجارية وا ية وا هود بني األوساط ا فا لجل ل ها لعلم ية ادلامعة  لاحلكو  .م

مترار يةسـا ية إىل إذاكء وعي عام بأ تلفة الرا شطهتا ا بو يف إجناز أ مه الو خمل ن ية  مي مللكا
ية بف ية يف األسواق وتكوين قدرات  نا حملالفكرية يف القدرة ا سـ فت تدريب  ضلل

بارشة وهجا لوجه،  شطة ا ندوات وغريها من األ ملاملدربني يف حلقات العمل وا ن ل
ية الفكرية لقطاع األعامل  فضال عن إعداد مواد ية عن ا مللكإعال بوعات (م مطمن 

شورات ية و نومواقع إلكرتو  .وتعممي تكل املواد) وأقراص مدجمة وما إلهيا من

تعدد تخدام أدوات الوسائط ا ملزايدة ا ية الفكرية،ةسـ تفاعيل TMمللك ابنوراما ا تعمل اإللكرتوين ا ل، كأداة  لل
 .بواسطة طائفة واسعة من أحصاب املصلحة

تخدام  تب جديدة لال سة  سـوجاري إعداد  ك توسطةبواسطةمخ رشاكت الصغرية وا مل ا  .ل
تجارية شطة ا ية الفكرية واأل تقدمة يف حقوق ا هادة ادلوية ا نظمي دورة ا لكام مت  ن مل ل مللكت -WIPO (لش

KIPO-KAIST-KIPA( نادا إىل ً ا ية الفكرية"ست  ".مللكابنوراما ا
ية الفكرية، وملزيد من املعلومات  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن

ية، يرىج الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج عن الفرتة  تو صحول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل  2010/11ت
 .30، وخباصة الربانمج )A/50/4ثالويقة (

يةا ناعات اإلبدا ية  عسرتا للص تيج
تصادمسامهة دراسات عن إعداد ناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الا ق ا  اكن. لص

ناعاهتا القامئة عىل هو ئالغرض الرييس من هذه ادلراسات  بدلان من حتديد  صمتكني ا ل
هام تكل حق يل مقارن إل ساملؤلف وإجراء  تصاد مقارنة حتل ناعات يف الا ق ا لص

شاهبة يف بدلان أخرى بقطاعات أخرى أو مناعات  ً ادلراسات أيضا كام هتدف هذه. ص
ساعدة  ياسات مإىل  ية  حتديديفلسـواضعي ا ياساهتا الو بة يف  نا يارات ا نا سـ سـ مل  .طخل

ياجاهتا ية ا تارة هبدف  ية  ية لقطاعات إبدا تإعداد أدوات  ب خم ع حمعل اخلاصة،  تل
تعامل بدلان سـوا  .لتكل األدوات يف ندوات يف عدد من ا

رشاكت بذل متة مع تعزيز ا نظامت دوية  ل هجود إلقامة رشااكت مع حكومات و هم ل م

يةمساعدة  بدلان يف تقدمي أدةل عىل أداء قطاعاهتا اإلبدا عا  .ل
ناعات ا شطة اخلاصة بإذاكء الوعي وناء القدرات يف جمال ا لصتزايد عدد األ ب يع ن بدلان من  ية يف ا مجإلبدا ل ع

ناطق  .ملا
ية لدلول األعضاء ناعات اإلبدا شأن ا ية  بو الو يل املفصل دلراسات الو تح يجة ا عإاتحة  لص ب ن ي ل طل  .نت

شطة اليت هتدف إىل إذاكء الوعي وناء  تخداهما عىل نطاق واسع يف األ بدعني وا تحداث أدوات  با ن سـ للم سـ
ية نالقدرات؛ مت ترمجة هذه األدوات إىل الفر ية والرو ية وبعض مهنا إىل العرية وا با سـية واإل ب ن سـ لصينسـ

تخداهما عىل نطاق أوسع سـمتكني ا  .ل
ية الفكرية، وملزيد من املعلومات  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن
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ناجتة والقامئة ية، يرىج الرجوع إىل تقرير أداء الربان .لا تو صحول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل  2010/11مج عن الفرتة ت
 .3، وخباصة الربانمج )A/50/4ثالويقة (

بحثا سات ا ية للجامعات ومؤ لسرتا س  تيج
بحث  سات ا بو ادلامعة ملؤ شطة الو ليف أ س ي ن بشلك ملحوظ ) مبا فهيا اجلامعات(تكث

بات الواردة من ادلول األعضاء نتيجة ية زيوترك. لطلتزايد ا ئيسـ ادلمع عىل ثالثة أنواع ر
ش من ياسات. طةناأل باط  تطوير واجلامعات ال بحث وا سات ا سـأوال، دمع مؤ ل ل  سـتنس

ها تصا ية الفكرية وفقا ال يل إدارة أصول ا ية الفكرية  شأن ا ية  صمؤ خ مللك ًمللك ه ب لتسسـ  س

تطوير مبراكز . ورسالهتا بحث وا سات ا باكت من مؤ شاء  بو إل يا، دمع الو لواث ل س شـ ن ي ًن
ية يف متكني ئيسـخدمة ر ية الفكرية  لجمال ا ية مللك ية  شاء  ت ادلول األعضاء من إ حتن بن
يث تاكر حفعاةل من  تلكفة ألغراض الا با ية . ل توفري برامج تدر بو  يام الو ثا،  بواث يق ب ي ًل

يمي  يا و نولو يص ا بة، وناولت تر هات الطا ياجات ا تقية ومعدةل وفقا ال ج تك خ لجل تح ل ت معل
ياغة الرباءات وإدارة ب صالرباءات و سويق ملعاهد ا يا وا نولو لا لت جل تطوير تك لحث وا

 .واجلامعات

بحث  سات ا يا يف اجلامعات ومؤ نولو ية الفكرية وإدارة ا تعلقة اب ية ا لهم معزز للقضااي الر س مل جسـ تك مللك لف ئي
ية ية الو تطوير دلمع ا نوا من طل  .لت

يا يف اجلامعات  نولو ية الفكرية وإدارة نقل ا ياسات ا ياغة  جهم معزز للقضااي احلامسة يف  تك مللك لف سـ ص
بحث سات ا لومؤ تعاون بني اجلامعة س هم أمعق ألوجه ا تطوير، فضال عن  ل وا تعلق -فل ناعة فامي  ي قطاع ا لص

يا نولو جنقل ا لتك  .ب
ية الفكرية وعقود نقل  بات إلدارة أصول ا نا تلف ا شاركني يف  مللكتعزيز قدرات وهمارات ا سـ مل خم مل

تجارية ها ا يا محلاية مصا نولو لا حل ج  .لتك
شطة الواردة يف ق ية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول نوابإلضافة إىل األ ية  ساعدة ا ياانت ا للملكاعدة  ن مل لتقب

ية، يرىج الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج عن الفرتة  تو صاإلجنازات املربطة هبذه ا ل ثالويقة ( 2010/11ت
A/50/4( 11و 10 ،9، 1، وخباصة الربامج. 

يا شأن ا ية  يات و ياغة اسرتا ية دلمع  مللكسرتا ب ن يج ص طيج ت  ة الفكريةت
تصادية يسـهتدف دمجدمع تقدمي  ية الا يط  ية الفكرية يف ا يات ا ق اسرتا منمللك تخط للتيج ل ت

ية ية  .طنالو يارات الو ية ا شدد عىل أ ية  تحداث أدوات  نوشمل ذكل ا خل مه ت معل سـ طي
ياغة ها صيف  ية الفكرية و يات ا يقاسرتا تطبمللك ياجات. تيج بان ا تمع األخذ يف ا حسـ  حل

رشاكت الصغرية وا ملا ناعاتل بحث العلمي وا سات العامةل يف جمال ا لصتوسطة واملؤ ل  س

ية الفكرية ية  يات الو ياغة الاسرتا ند  ية  ثقا للملكا نف يج ص ع طل  .ت

تفاد ياهتا من إجراء ةسـا تعلق  بو فامي  ساعدة اليت تقدهما الو بري من ادلول األعضاء من ا بعمل عدد  ي ي مل ك
ية، مرا/تقياميت ية الفكرية الو طنجعات  ياللملك ية الفكريةصويف  ية  يات الو للملكغة الاسرتا ن طيج ومن . ت

ية الفكرية اذلي مت  تفادة من نظام ا تني حنو الا يد هنج مامتسك و ية  توج ا توقع أن  مللكا سـم سـ لعمل ت بتجمل
تواتطويعه ومعايرته يةم مع الاؤلل  نياجات الو طت  .ح

ي ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب ة الفكرية، وملزيد من املعلومات لتقن
ية، يرىج الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج عن الفرتة  تو صحول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل  2010/11ت

 .10 و9، 8، وخباصة الربامج )A/50/4ثالويقة (
هم يف تطوير األعامل يف  تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا تخصص يف ا سرشوع  مللك يم ملن م

بدلان ية وا لا نا ما ثبدلان األقل منوا، الويقة ل ية )CDIP/5/5(ًل تو يذا  ص،  لل ً  .4تنف
رشوع الوارد يف  تقدم احملرز يف ا نظر إىل تقرير ا ملالرجاء ا ل ثهذه الويقة" املرفق اخلامس"ل  .ل
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ية  تو صا مترار يف الزتا: 6ل ية الا ساعدة ا شاريني العاملني يف جمال ا بو وخرباهئا الا سـتعني عىل موظفي الو ن مل ت ي تقي ساءةل لس ية  ياد والقا للمم ا بل نب وإعطاءحل سارية و نة ا ية خاصة ملدونة أخالق ا جت أ ل ه ملمه
تعريف هبم دلى ادلول األعضاء.  من تضارب يف املصاحليرتتبقد  ما ية وا ساعدة ا متدين دلهيا يف جمال ا شاريني ا بو إعداد قامئة ابخلرباء الا لوجيب عىل الو ن مل ت تقي لس  .ملع

  

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية ادلوية يف  تحدة يف اخلدمة املد سلوك املعمول هبا يف األمم ا لإدماج معايري ا ن مل ل
تعني  العقود املربمة شاريون اذلين  بو، مبن فهيم اخلرباء الا يع موظفي الو سـمع  ت ي تمج س

بو  .يهبم الو

بو، مبا فهيادرج يع عقود الو ية ادلوية يف  سلوك يف اخلدمة املد ي معايري ا مج ل ن فاقات ات ل
 ).SSA(اخلدمة اخلاصة 

ها سني  يات والزناهة و ية مدوانت األخال همإذاكء الوعي بأ فق حت شاء .مه بو "نإ يات للو يتب األخال ق رشوع ووصد" مك يات"مر  يف أعقاب " قمدونة األخال
بو واكفة املوظفني وطلبفرتة الامتس باعات من جملس موظفي الو يقات والا ي ا نط  .لتعل

بو  لتطوير قدرات الو ياي خليق يف اخملالفات اليت ترتكب دا ُ يق"نرش  .لتحق يل إجراءات ا لتحقد نظمة " ل ملواذلي يوفر مجموعة اكمةل من القواعد ا
سطس  هر أ يق يف  شطة ا غإلجراءات وأ شن  .2010لتحق

سودة ويقة  ثوضع  بلغني عن اخملالفات"م شأهنا" ملحامية ا شاورات  رشوع يف  بوا م  .ل

شار ية وإاتحهتاستإعداد قامئة ابخلرباء الا ساعدة ا نيني يف جمال ا ية الفكرية  .لتقمل تعلق اب رشوع ا ها مع ا شاريني، ود مللكحتديث قامئة اخلرباء الا ملجم ملت س
ية الفكرية  ية  ساعدة ا ياانت ا للملكوقاعدة  ن مل  ).IP-TAD(لتقب

تايل ياانت عىل الرابط ا لوميكن الاطالع عىل قاعدة ا : لب
jsp.index/en/roc/int.wipo.www://http 
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ية  تو صا بدلان األقل منوا، : 7ل ية وال سـامي ا نا بدلان ا ية  ساعدة ا رشوعة من خالل توفري ا سة ا نا ية  نا تصدي للمامرسات ا بدلان عىل ا ساعدة ا يع عىل اختاذ تدابري من شأهنا  لا ل لل ن مل ف للم مل ل ل م مشج لتقف ملل ت
سةتتحقيق لبطلب مهنا،  نا ياسات ا ية الفكرية و فهم أفضل ألوجه املواءمة بني حقوق ا مل سـ مللك  .ف

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ب ند الطلبو،يتوفر الو ية ،ع  رش شورة ا ساعدة وا يع ا مل تصدياليت هتدفلتمل  ل إىل ا
ية الفكرية أو إىل وضع حد  رشوعة يف جمال ا سة ا نا ية  نا مللكللمامرسات ا ملف ف للم  لتكلمل

ية الفكرية . املامرسات ناسب حلقوق ا نطاق ا مللكوشمل هذا األمر مراعاة ا مل ل ي
يدات املالمئة املفروضة عىل هذه احلقوق،  احلرصية مبا يف ناءات وا لتقيذكل الا سـتث

بارية وغري ذكل من  فضال عن اللجوء إىل يص اإل ثل الرتا يارات القانوية  جا خ م ن خل
سموح هبا تدابري ا ملا ند الطلب يف ميوتقد. ليري ادلويةيف إطار املعا ل شورة أيضا  ع ا ًمل

نود بسائل ذات صةل اب يدية لم تجارية ا يا يص  لتقل خوغري ذكل من مضامني عقود الرت
ية الفكرية اليت سة مللكيف جمال ا نا ها أثر سليب عىل ا فقد يكون  مل  .ل

ت تخصصمبقوابإلضافة إىل ذكل، و رشوع  ية، مت إعداد  تو مىض هذه ا م ص ن  عل
ية  نامللكا ياسة ا ملالفكرية و يذه)CDIP/4/4 Rev(ة فسسـ  .تنف، و

ميي، حول العالقة بني  يد الوطين واإل تجارب، عىل ا بادل الفعال للخربات وا قلا لصع ل لت
سة نا ية الفكرية وا فا مل  .مللك

سة،  نا ية اب سلطات ا ية وا ية الفكرية الو ية بني ماكتب ا شاء عالقة ر فإ مل ن ل ن مس ملعن ط مللك
بادل املعلومات ع تظمتهبدف   .منىل حنو 

سة يف عدد من اجملاالت املعقدة، ت نا ية الفكرية وا فهم أفضل ألوجه العالقة بني ا مل مللك ف
بارية،  يص اإل جثل الرتا خ نفاد احلقوق، وادلعاوى الصوريةوم ياز وا ستحق الا  .مت

ي نجاح  تنفمت  شـب تعلـملذ ا يـملروع ا ياسـة الفكريـمللكق اب سة ـسـة و نا فة ا مل
)CDIP/4/4 Rev .(نة فعور تاسعة  رشوع إىل ادلورة ا هذا ا يمي  للج تقرير  ل مل ل تق
 ).CDIP/9/8ثالويقة (

ية الفكرية،  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن
ية، يرىج الرجوع إىل تقرير  تو صوملزيد من املعلومات حول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل ت

 .18، وخباصة الربانمج )A/50/4ثالويقة ( 2010/11أداء الربانمج عن الفرتة 
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ية  تو صا يا لكام اكن : 11ل نولو ية يف جمال العلوم وا ية الو بىن ا يد احمليل، ودمع تطوير ا تاكر والاخرتاع عىل ا ية محلاية أعامل اإلبداع والا ّساعدة ادلول األعضاء عىل تعزيز قدراهتا الو ج لتك ن ت ل لصع ب ن طم تح لط
با ووفقا  نا سـذكل  بوم تصاص الو يال  .خ

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ياغة الرباءات ية حول  صدورات تدر سيب ثني وا با مل لفائدة العلامء وا ينيؤحل  لتقنولني ا
بدلان ية وا نا بدلان ا بات الرباءات يف ا سني جودة  ية  لواخملرتعني واحملامني  ل ل طل حت  مبغ

 ً.األقل منوا
ساعدة ادلول األ ية  تحداث أدوات  ملا بحث تطبيقسـ ية اب ساهتا ا لعضاء ومؤ ن ملعس

تطوير يا لوا نولو نقل ا ها  جعىل إقامة أنظمة فعاةل و تك ليق لب  .تط
نفاذ إلهيا لتعزيز الاتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات وا  .ن

بدلان ية وا نا بدلان ا بات اخلاصة ابلرباءات يف ا ياغة ا هارات يف  توى ا لرفع  ل ل لطل ص مسـ مل  ً.األقل منوا م
يات للر شاء آ لإ باتن سني جودة ا ياغة الرباءات يف  تأكد من فائدة برانمج  يق  لطلد وا حت ص لل اخلاصة  لتعل

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًابلرباءات يف ا ل ل  .مل
ياغهتا سني  بات و صصقل همارات إعداد املطا حت  .ل

ها، فضال عن دور بقة الالزمة  رشوط ا يا واب نولو لزايدة إذاكء الوعي بإجراءات نقل ا ج ملسـتك ل يصل  خ تر
يا نولو شطة نقل ا نولويج وأ تقدم ا يا يف ا نولو جا تك تك ج لتك ل نل  .ل

يص ها يف اتفاقات الرت تعرض  تاحة لقطاع األعامل واخملاطر اليت  هم للفرص ا خيق ا ل يلف مل محلاية مصاحله  تعم
تجارية  .لا

توى الاتفاقات مية  ساهامت  يص مع توفري  شاركة يف مفاوضات الرت حملا م قمل  .خ
تاجئ أحباهثمتطوير ثقافة جديدة يري توهجاهتم حنو حامية  ن دلى العلامء وتعزيز  ية الفكرية  تغ مللكيف جمال ا

ية الفكرية ية يف جمال ا يد أصول و ها  مللكوسو ي نيق طت  .لتش
ية الفكرية، وملزيد من املعلومات  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن

ية، يرىج الرجوع إىلتحول اإلجنازات املربط تو صة هبذه ا  2010/11تقرير أداء الربانمج عن الفرتة ) أ: ل
نفاذ إىل قواعد و) ؛ ب14، 1، وخباصة الربامج )A/50/4ثالويقة ( تعلق اب رشوع ا ية  تقارير املر لا مل حل للمل

ية  ية وا تخدام املعلومات ا ناء القدرات يف ا رشوع  ها، و تخصصة ود ياانت ا تا لمع نتق لعلم سـ ب مل لب م يا ل جنولو ك
توايل يف املرفقات من  منوية حمددة والوارد عىل ا تحدايت  تصدي  بة ألغراض حمددة كحل  لنا ل لل تسـ  إىل 1م

 . ث من هذه الويقة6

نظرية  ية وا لإذاكء الوعي ابجلوانب ا ئات التطبيق تلف  ية  فخلاصة ابإلدارة امجلا خمل ع
ية مبوجب حق املؤلف وأحصاب حق األداء نفات ا حملما  .ملص

ية حلق املؤلفزايدة  ئة ذات الصةل ابإلدارة امجلا نا عوعي وقدرات ادلول األعضاء يف القضااي ا شـ  .ل
ية الفكرية، وملزيد من املعلومات  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن

ية، يرىج الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج تو صحول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل  2010/11 عن الفرتة ت
 .3، وخباصة الربانمج )A/50/4ثالويقة (
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ية  تو صا ها: 12ل تصا شـهتا، وفقا ال نا ية و ية وا بو ا شطة الو ية يف أ بارات اإلمنا صامليض يف إدماج الا خ ًم ق ن ن ي ن ئ تقت للف  .ع

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

يع جماال ية يف  بارات اإلمنا مجيا إىل املزيد من إدماج الا ئ ت عسع بو، والً  يت معل الو
بو يف ويقة الربانمج ية، حرصت الو ساعدهتا ا ية و شطهتا ا ثسـامي يف أ ي ن م ن تقن  للف

ية شأن ا بو  متدة يف إطار جدول أعامل الو يات ا تو يد ا ية عىل  منواملزيا ب ي ص ل سـ لتن ملع  جت
ية سلمي يف لك الربامج ا نحو ا نعىل ا ل  .ملعل

يهنا من يات  يفت، بصورة خاصة، إشارات إىل تو بعوأ ص ية مضن ض لتمن جدول أعامل ا
يف جزء جديد يف لك الربامج وهو  نصوص الصةل جبدول أعامل "ضالربامج، كام أ
ية سـىن". لتمنا ناسب مضن  توقد  ية عىل حنو  مبفضل ذكل إدماج جدول أعامل ا لتمن

بو يية وضع برامج الو ية يف  معل نظمة كلك مبا يضمن الفعا يد ا لالعادية عىل  مل صع
يذ  ية للفرتة   الربانمجثانظر ويقة(لتنفا يل حول 2010/11نواملزيا تفا ص، ملزيد من ا ل

بو ُالطريقة اليت أدمج هبا جدول شطة الو ية مضن أ يأعامل ا ن  ).لتمن

رشوعات تضمني ودمج ية، مبا يف ذكل  م ا ية"لتمن يات، يف " لتمنجدول أعامل ا تو صوا ل
ية للفرتة  نويقة الربانمج واملزيا يع 2012/13ث يةاألهداف اإلس"مج يف  سعة" تيجرتا . لتا

يث بلغ عدد تكل  توقعة،  ية ا تاجئ ا ية يف ا حومما يدلل عىل ذكل حصة ا مل مي ن نظمن تت لل ل
ية  يب يف ا ها  تاجئ اليت  منا لتن نص ل تني60 من أصل 40ل  .لسـن عن فرتة ا

رشوعات  تعلق  مبوفامي  ية"ي بو فقد ، "لتمنجدول أعامل ا يط الو ها يف إطار  يمت د ختط جم
بقة عىل ت ابالس2012/13للفرتة  ية ا تعراض ومراجعة إجراءات املزيا ملطاق مع ا ن سـ

يذ  ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا شاريع املقرتحة بواسطة ا نفا لتمللك من ن للج لتمل يات "ملع صتو
ية يات . .A748/5 Revثالويقة ، "لتمنجدول أعامل ا بل  مجعاليت مت اعامتدها من  ق

بو عام   .2010يالو

ية، يرىج الرجوع إىلملزيد من املعلومات حول اإلجنازات  تو صاملربطة هبذه ا ل ) أ: ت
تقرير املرحيل )A/50/4ثالويقة  (2010/11تقرير أداء الربانمج عن الفرتة  ل، وإىل ا

تاجئ  بو القامئة عىل ا رشوع تعزيز إطار إدارة الو ناخلاص  لي دلمع الرصد ) RBM(مب
ية  يمي لألشطة اإلمنا ئوا ن هذه الويقةالواردة يف املرفق ال) CDIP/4/8 Rev(لتق ثرابع   .ل
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ية  تو صا بدلان : 13ل ية وال سـامي ا نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب سب الطلب، مع مراعاة األولوايت والا ية الاجتاه ومدفوعة  بو، بوجه خاص، إمنا ية اليت تقدهما الو رش ساعدة ا لتعني أن تكون ا ل ل ت حب ئ ي يع مل مي ح لت
تفاوتة يف ادلو ية ا توايت ا ملاألقل منوا وكذا  من لتسـ م يذ والانهتاءً ية ملراحل ا شطة جداول ز تضمن األ بغي أن  نفل األعضاء، و تن لم ن ن ت  .ي

ية  تو صا هم مواطن املرونة يف اتفاق تربس والاتفاع هبا، وذكل يف إطار : 14ل ها، و يذ احلقوق والالزتامات وإعام شأن  شورهتا  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا بو حتت ترصف ا نتضع الو ب م ل ل ل يي ف ل نف تم ً
يةالات تجارة العا نظمة ا بو و ملفاق املربم بني الو ل  .مي

ية  تو صا بو يف : 17ل يبغي أن تأخذ الو بان، ين ية الفكرية ادلوية والحلسـا شطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات ا ليف أ بدلان األقل منوا مللكن ية وا نا بدلان ا ًسـامي تكل اليت هتم ا ل ل  .مل

يات يذتيجاسرتا  اإلجنازات لتنف ا

ية، زيترك رش ساعدة ا بو يف جمال املرونة عىل ا ية اليت تقدهما الو ساعدة ا يع ا مل ي ن لتمل لتق
تلفة، من ميوتقد. بوإذاكء الوعي وناء القدرات ساعدة من خالل وسائل  خم هذه ا مل

توى؛:بيهنا يعة ا سـشاورات ر ملم  ف

شاريع القوانني؛و - شة وإعداد  منا ق  م
شو - تعراض وتقدمي ا ملا رشوعات القوانني واللواحئ؛سـ شأن  مورة   ب
شاركة فهيا؛و - ملنظمي الاجامتعات وا  ت
ية؛و - يني، ومعل زايرات درا ثات من اخلرباء ا سـإيفاد  ن  لفبع
ية و - لنظمي الزايرات ا ن يني من العوامص؛لتقت مئولني احلكو  لمسـ
يةو - ياسات ا حمللتدريب وناء قدرات واضعي ا سـ  .لب

ية يف جمال امل رش ساعدة ا يعتقدم ا ناء عىل لتمل بة يف برونة  بدلان الرا غطلب من ا ل
رسية، وتقدم بأرسع ما ميكن ذكل نايئ، ويراعى فهيا ا ل، ويمت توفريها عىل أساس  ث

تاحة نظر إىل املوارد ا ملاب ياسات . ل سـىن لواضعي ا ساعدة،  سـوبفضل هذه ا ت لمل ي
بدلان األقل منوا اختاذ القرا ية وا نا بدلان ا ًواخلرباء القانويني يف ا ل ل ل نرية من ملسـترات ا

توفرة يف إطار القانون ادلويل، مبا  يارات القانوية وأوجه املرونة ا تخدام ا ملحول ا ن خل سـ
ية يذ يف القوانني الو توى ا نيف ذكل  اتفاق تربس عىل  طسـ نفم  .لتي

رسية  بو، عىل أساس ا ية، تقدم الو تجارة العا نظمة ا بو و لويف إطار اتفاق الو ي مل ل مي
تقين تعاون ا يادية، ا لوا ل بدلان حل ية وا نا بدلان ا ية  رش شورة القانوية وا ل وا ل لل يع ن ممل لت

تاحة ية ا رش يارات ا يذ اتفاق تربس، مع مراعاة ا ملاألقل منوا  يع لتخل ي لتنف ويف هذا . ً

شأن تفادة من املعلومات  بزايدة وعي وقدرات ادلول األعضاء عىل الا تخدامسـ سـ ا
ية الفكرية  .مللكأوجه املرونة يف نظام ا

رشيعات  ياسات العامة وا يارات ا نطاق الاكمل  لتتوفري املعلومات اخلاصة اب سـ خل لل
يةاألعضاءلدلول  سا ع ا سارية أو ل رشيعات ا شأن ا شورة  ل يف احلصول عىل ا ب لتمل

ية الفل، مشاريع القوانني مللكيذ جوانب املرونة اليت يوفرها نظام ا تفق تنف تكرية واليت 
ية  .طنإىل أقىص حد مع األولوايت والقدرات الو

ساعدة ادلول األعضاء يف تطوير  بو اليت هتدف إىل  شطة الو تلف أ يق بني  ما ي ن خم لتنسـ
نظمة، وشمل  يع أحناء ا تاكر يف  يات الا ية واسرتا ية الفكرية الو تا مل مج ب يج تن ط مللك

تف بدلان ابال يام ا نارص اليت تريم إىل ضامن  سـا ل ند تصممي قلع عادة من أوجه املرونة 
ية ية للهنوض اب ية الفكرية الو يات ا مناسرتا ن لتيج ط  .مللكت

تعدد  تعلقة مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  شة الويقة ا منا ملم ث ق
ية  ية واإل توايت الو رشيعي عىل ا يذها ا بل  مياألطراف، و ن سـ قلسـ ط مل لت  اجلزء -تنف

ثاين، خالل ادلورة  ية الفكريةلا ية وا ية اب نة ا سابعة  مللكا من ن للج لتل ومت تضمني . ملع
يقات اليت أدل نفصةل تلتعلا م هبا الوفود يف ويقة   ).CDIP/7/3 Add (ث

يع  ندوبون عدة موا نة، انقش ا تاسعة  ضخالل ادلورة ا مل للج ها يف ويقة ل ثمطلوب  حتليل
تعلقة ابلرباءاتمسـتقبلية  ملشأن مواطن املرونة ا يت ادلول ويف هذا ا. ب علصدد، د

يع جديدة  يقاهتا عىل أربعة موا ضاألعضاء إىل تقدمي  تارخي 3345. إن. يس(تعل  18ب 
ية يف ويقة ). 2012ليويو  يقات مع معلومات إضا يع تكل ا ثوقامت األمانة  تعل فتجم ل ب
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يات يذتيجاسرتا  اإلجنازات لتنف ا

ية  تجارة العا نظمة ا شاورات مع  شرتكة وإجراء  نظمي اجامتعات  ياق، يمت  ملا ل م م ت مسـ ل
بادل تعاون ا تسني ا ل ملتح  .ل

ند ساعدة،  عكام تقدم ا تعلق ابالنضامم إىل املعاهدات مل بدلان فامي  ي الطلب، إىل ا ل
ية، مع األخذ يف  ها، مبا يف ذكل الاتفاقات اإل يذ رشو ميادلوية والالزتام  قلل ط بتنف

سعى بدلان واألهداف اليت  تكل ا ية  بار أولوايت ا تالا ل ل من لتت هاع ويمت إيالء . حتقيق إىل 
بدلاناهامتم اكمل تعلقة اب ل وخاصا لألحاكم ا ياجاهتا اخلاصة مل حت األقل منوا، وكدا ال ً. 

يذ جوانب املرونة يف نظام  تعلق بزايدة الوعي و ية فامي  رش ساعدة ا تنفتقدم ا ي يع لتمل
بار األولوايت  بدلان، مع األخذ يف الا ناء عىل طلب ا ية الفكرية  تا ل عب مللك

ياجات للك بدل عىل حدة  .حتوالا

شطة وضع القواعد واملعايري، اختو ياق أ نيف  يام لك من اسـ للجنة قاذ خطوات لضامن 
ية بقانون العالمات والرسوم  نة ادلامئة ا ية بقانون الرباءات، وا نادلامئة ا للج ملعن ملع

ية حبق املؤلف واحلقوق  نة ادلامئة ا ية، وا ياانت اجلغرا ية وا نا نوالامنذج ا للج ب ع ملعلص فل
ناسب  ية ادلوية ابالهامتم وعىل حنو  نة احلكو ماجملاورة، وا لم بأوجه املرونة يف للج

يات  ية الفكرية ادلويةقاتفا لا  .مللك

يذها بأسلوب مرن،  ية القواعد اليت ميكن  رش شورة ا بو يف تقدمي ا تنفوتراعي الو يع مل لتي
تصادية للك بدل ية والا ياجات الاجامت تفاوت يف الا قمع مراعاة ا ع ت  .حل

شات يف العمل فامي بعد خالل ادلورة العارشة نا قسوف تكون أساسا  للم ً. 
نظمي  ت"تمت  تخدام أوجه للمرونة املربطة بعدة " نيقلمييندوتني إ يذ وا تشأن  سـ تنفب
ندوة األوىل يف ابنكوك يف املدة من : براءات ، 2011 مارس 31 إىل 29لعقدت ا

شاراك من 23وحرضها   ً هادئ16م يط ا يا وا نطقة آ ل بدلا من  حملم ندوة . سـ لوعقدت ا
ية يف بوغوات، يف املدة من  ثا نا  15ًشاراك من م 33، وحرضها 2012 فرباير 8 إىل 6ل

بحر الاكرييب ية وا نطقة أمرياك الال لبدلا من  ن  .تيم

يد الوطين عىل و ياسات عىل ا شطة يف تعزيز قدرة واضعي ا همت هذه األ لصعأ سـ لن س
ية ية الفكرية الو يذ جوانب املرونة يف قوانني ا ية  نارص ا نهم ا لعمل طلع مللك نف كام . لتتف

ثةل حمددة وحاالت شة أ نا تخدام و مساعد أيضا ا قم ية عىل إذاكء الوعي سـ سـ درا
ياسة  تلفة  يق األهداف ا يذ اتفاق تربس من أجل  سـمبجموعة وسائل مرنة  للخمل حتق ي لتنف

 .العامة

ية الفكرية  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن
)IP-TAD(ية الفكر بو اخلاص بأوجه املرونة يف نظام ا تضمن موقع الو مللك،  ي ية عىل ي

ية املزيد ساعدة ا تعلقة مبواطن املرونة يف ا بو ا شطة الو ن من املعلومات عن أ مل مل ي لتقن
شطة وضع القواعد واملعايري  بو، وكذا أ ناليت تقدهما الو ي

)http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/( ،
توفر من املعلومات يف الويقة  ثفضال عن ا قرير أداء الربانمج عن ، وتCDIP/9/11مل

 .10 و9، 8، 4، 3، 2، 1، ال سـامي الربامج ) A/50/4ثالويقة ( 2010/11الفرتة 
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ية  تو صا شطة وضع القواعد واملعايري ما ييل: 15ل توفر يف أ نتعني أن  ي  :ي

يه األعضاء؛  ) أ( شموية، وأن تكون قامئة عىل تو جا ل  ل

ية؛و  ) ب( توايت ا تلف  بار  منأن تأخذ بعني الا سـ خم لتت م  ع

نافع؛أو  ) ج( يف وا تاك يق توازن بني ا بار  ملن تأخذ بعني الا ل ل حتقت  ع

بو وآراء أحصاب املصاحل اآلخرين ومن و  ) د( بار مصاحل وأولوايت لك ادلول األعضاء يف الو يث تأخذ بعني الا يع األطراف،  شاركة  يأن تقوم عىل  ت حب مج ية ادلوية بيهناعم نظامت احلكو ل ا ممل
متدة ية ا نظامت غري احلكو ملعوا م ياد اذلي تلزتم به أمانة الوبوالاو مل بدأ ا يساق مع  حل  ؛مت

ية  تو صا ية جتري: 21ل توحة وغري ر شاورات  بو  مس الو م توازنةمفي سارات مدفوعة من ، ومو شأن وضع القواعد واملعايري، ومن خالل  شطة جديدة  رشوع يف أي أ بل ا با،  نا مسب ما يكون  ب ن سـ لح ق ًم
شاركة اخلرباء من ادلول األع يع  ماألعضاء و بدلان األقل منوا ضاء، والتشج ية وا نا بدلان ا ًسـامي ا ل ل  .مل

ية  تو صا تعلقة : 44ل ية ا ية أو غري الر شاورات الر ساغ أن تعقد الاجامتعات أو ا يه من ادلول األعضاء فهيا، مفن ا تو تحدة تعمل  نظومة األمم ا تخصصة يف  يعهتا واكةل  بو  ململا اكنت الو مس مس مل ت ب مل ب ملسي ج م م بط ّ
شطة وضع القواع سمح بإرشاك اكفة ادلول األعضاءنبأ ية  تاح وشفا يري جمرايهتا اب يف أساسا، و ناء عىل طلب ادلول األعضاء، يف  تب ادلويل  ها ا بو واليت  تد واملعايري يف الو سـ ن ب في نف ملك تنظم ً ج ويف . ي

نظمي اجامتع من  ية ويف هذاتحال  نوات الر يف، وجب إخطار ادلول األعضاء بذكل عرب ا يل خارج  مس ا ن لقب ج رشوع جدول األعامل والربانمجلق شاورات اخلاصة  ها يف ا بكر جدا، وإرشا مبوقت  مل ك  .م

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

نة ادلامئة ية بقانون الرباءات وا نة ادلامئة ا ياق ا يات يف  تو للجيذ هذه ا ن للج سـ ص ملعل  تنف
ية  ية ادلوية ا نة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نا ل للج ملعن يةمملع الفكرية  مللكاب
ية نة ادلامئة ا يدية والفوللكور وا ية واملعارف ا نواملوارد الورا للج تقل ملعث بقانون العالمات  ل

ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فا ب ع لص  .لل

بو اخلاصة  شطة الو شاركة يف أ ية  نا بدلان ا بو حضور املرحشني من ا يمتول الو ن للم ل ل مي
 .ايريبوضع القواعد واملع

توازنة  ية  ية مدفوعة من ادلول األعضاء، ويه  شطة وإجراءاهتا  متعد هذه األ معل معل ن
شموية توجه، ومرنة وتصف اب لا ل ت  .ل

رشة يف مايو  سادسة  عنذ انعقاد ادلورة ا ل ية بقانون الرباءات 2011م نة ادلامئة ا ن، تركز ا سائل عىل ملعللج ملا
ية تا لا ناءات حلقوق"1": ل يدات والا سـتث ا جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة و "2" الرباءات؛ لتقي

شاره يف جمال الرباءاتو "4"الرباءات والصحة؛ و "3"الاعرتاض؛  يل و يازات القامئة بني ا تالا لعم ست  ؛مم
ياو "5" نولو جنقل ا  .لتك

نادا إىل عدد من ادلرا سائل املذكورة أعاله ا ية بقانون الرباءات ا نة ادلامئة ا ًدرست ا ست مل ن سات اليت ملعللج
تخصصني، فضال عن املقرتحات املقدمة من بعض ادلول األعضاء يف خرباء  مأعدهتا األمانة، أو قامت  .بتلك

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة إحراز تقدم نة ادلامئة ا ن يف ا هوم صك ) SCCR(ملعللج شأن  مفحنو اتفاق  ب
تعلق ابألشخاص  ناءات فامي  يود والا شأن ا يدويل  ثب بوعات وغريها اذلين يسـتلق ملطعانون من جعز يف قراءة ا

بثمن أنواع القراءة ئات ا ل، فضال عن خطة معل جديدة محلاية   .هي
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يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

برصي يف بكني، الصني يف الفرتة من انعقاد  سمعي ا ل املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا  26 إىل 20ل
برصي" دة بكنيمعاه"وافق املؤمتر ادلبلومايس بإجامع اآلراء عىل و. 2012نيويو سمعي ا لشأن األداء ا ل الرجاء . (ب

برصي  سمعي ا تاجئ املؤمتر ادلبلومايس املعين حبامية األداء ا تقرير اخلاص  نظر إىل ا لا ل ل  WO/GA/41/11(بنل

Rev. ( 
بو"وافقت  ية العامة للو يا رشين العادية(يف دورهتا األربعني " مجلع مترب ) لعا ، عىل 2011سبواليت عقدت يف 
يدية والفوللكور للتفويض ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا شأن حقوق ا ية ادلوية  تقلنة احلكو ث ب ل لج مللك م

)IGC ( تني تىض تكل الوالية ثالث مرات خالل عام . 2012/13لسـنلفرتة ا نة  مبقوقد انعقدت ا .2012للج
تجارية والرسوم والامنو ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ياق ا ليف  ن للج ية ملعسـ ياانت اجلغرا ية وا نا فذج ا ب ع للص
)SCT( ث، صدرت ويقة معلومات عن أعامل)SCT ( ية واملامرسات اخلاصة بقانون نا عالرسوم والامنذج ا لص

بو  ية يف الو يات جدول أعامل ا تو ياملربطة  من ص ب وابإلضافة إىل ذكل، مت الاتفاق ). SCT/26/4ثالويقة (لتت
تصاصات لوضع در متل لعمل خأيضا عىل حتديد نطاق ا شأن األثر ا حملاسة  شاريع املواد ) SCT(ب ميف 

ية  نا تصماميت ا عوالقواعد اخلاصة بقانون وممارسات ا لص  ).SCT/26/2 &3(ل
تعلقةملزيد من املعلومات حول اإلجنازات  يات، يرىج الرجوع إىل ملا تو ص هبذه ا تقرير أداء الربانمج عن ) أ: ل

ية اليت قدمت ) ؛ ب4 و3، 2، 1ة الربامج ، وخباص)A/50/4ثالويقة ( 2010/11الفرتة  تا ُالواثئق ا ل ل
بو يات ادلول األعضاء يف الو سةل اجامتعات  سني من  يخالل ادلورة ا مجع سل  :مخل

ي): GA/WO/14/41(ثالويقة  نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا ة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملعللج
)SCCR.( 

ية الفكرية واملوارد ): GA/WO/15/41(ثالويقة  ية ادلوية حول ا نة احلكو تعلقة اب سائل ا مللكبعض ا لم للج مل مل
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلالورا  ).IGC(لث

بو األخرى): WO/GA/41/16(ثالويقة   .يتقارير عن جلان الو
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ية  تو صا بار حامية املكل العامأخذ : 16ل توحعت بعني الا ناجتة عن مكل عام غزير و نافع ا يل اآلاثر والعواقب وا تعمق يف  يارية، وا بو ا يات الو ياق  مفند وضع القواعد واملعايري يف  ل مل حتل ل ملع ي معل سـ  .ع

يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات يذتيج

ية الفكرية واملكل تعلق اب تخصص ا رشوع ا ية جزء من ا تو مللكاكنت هذه ا مل مل ص  ملل
بحت اآلن جزء)CDIP/4/3(ثالعام، الويقة  رشوع ًاص، وأ الرباءات واملكل م من 

 ). CDIP/7/5/Rev(العام، 

يث دجمت  هذا، متابإلضافة إىلو يدية  ية يف جمال املعارف ا تو يذ هذه ا ح  تقلنف ص لل ت
يةا لتطبيقتدابري ا يدية اليت تدخل بوضوح  ل تقلوالقانوية لضامن عدم تعرض املعارف ا لن

 .يف املكل العام محلاية عن طريق براءات مت إصدارها بطريق اخلطأ

ية الفكرية واملكل العام  تعلق اب رشوع ا يذ ا نجاح  مللكمت  ملنف ملب ). CDIP/4/3 Rev ثالويقة(ت
رشوع إُوق هذا ا يمي  ملدم تقرير  ل ية تق ية وا ية اب نة ا تاسعة  مللكىل ادلورة ا من ن للج لتل ملع

 ).CDIP/9/7ثالويقة (الفكرية 

تعلق ابلرباءات واملكل العام،  رشوع ا ملأما خبصوص ا تقدم يرىجمل ل مراجعة تقرير ا
هذه الويقة رشوع والوارد يف املرفق العارش  ثاملرحيل عن ا ل  .مل

ية ادلوية للع نة احلكو نظر داخل ا لمواصةل ا للج " املكل العام"القة بني احلفاظ عىل مل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلوحامية املعارف ا ل تع لتقل ل  .ل

ساعدة  ية، وغريها من األدوات األخرى  ية وتدبري موارد معلوما بادئ تو للمإعداد  ت جهي م
يل  نب  يدية بطريقة أفضل، و شف عن املعارف ا ية  سجيف هجود  جت تقل للك تمعل ل

 .يحةحصبراءات اخرتاع غري 

ية الفكرية،  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن
يات، يرىج الرجوع إىل  تو صوملزيد من املعلومات حول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل ت

، 2، 1، وخباصة الربامج )A/50/4ثالويقة (2010/11تقرير أداء الربانمج عن الفرتة 
 .4 و،3
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ية  تو صا تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث:18ل يدية والفوللكور، دومنا إخالل بأي  ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  ية ادلوية عىل اإلرساع يف  نة احلكو ن حث ا ن تقل ث ب م ل لللج  .م

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية تركزي ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللك معل ا نم ل يةملعللج واملعارف  ثالفكرية واملوارد الورا
تج عهنا من قرارات بات ادلول األعضاء وما  يدية والفوللكور عىل  ينا تطل متقل يف  ل

ية العامة ها ا مجلعحدود الوالية اليت خولهتا  ثرية . ل كوتعمل األمانة عىل إاتحة مواد 
نة شاورات ا يل  ناء عىل طلب ادلول األعضاء  للجوخرباء  م ه  .لتسب

بو يف عام مجلعأقرت ا شأن   متديد والية2011يية العامة للو ية ادلوية  نة احلكو با ل مللج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلحقوق ا لث لفرتة ل) IGC (مللك

2012/13. 

ية  ية الفكرية واملوارد الورا شأن حقوق ا ية ادلوية  نة احلكو ثوقد عقدت ا ب ل مللكللج م
يدية وملزيد من املعلومات . 2012 والفوللكور ثالثة اجامتعات خالل عام لتقلواملعارف ا

ية، يرىج الرجوع إىل تو تصل هبذه ا صحول اإلجنازات اليت  ل تقرير أداء الربانمج ) أ: ت
ثالويقة و) ؛ ب4، وخاصة الربانمج رمق )A/50/4ثالويقة  (2010/2011عن الفرتة 

)WO/GA/41/15 (تعلقة اب سائل ا للجحول بعض ا مل ية مل ية ادلوية ا ننة احلكو ملعل م
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث  ).IGC(مللك
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ية  تو صا تصاص: 19ل بدلان األقل منوا، يف إطار ا ية وا نا بدلان ا يا لصاحل ا نولو نفاذ إىل املعارف وا يل ا ية العمل عىل زايدة و شات حول  نا رشوع يف  خا م ج تك يف ًم ل ل ل ل ه لق س تك شاط ل بو، للهنوض اب نات الو لي
بو نجزة يف إطار الو شطة ا تاكري وتعزيز تكل األ ياإلبداعي والا مل ن  .ب

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

ية بواسطة الربامج  تو يذ هذه ا صابإلضافة إىل  ل بني يف 18، و15، 14، 3، 1تنف م كام هو 
ية 2010/11تقرير أداء الربانمج للفرتة  تو تصدي  ص، جاري ا لل شاريع 19ل مل من جانب ا

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا بل ا ية اليت مت اعامتدها من  تا مللكا منق ن للج ل لتل  ):CDIP(ملع

هوة  "1" يا املعلومات والاتصاالت، وا نولو ية الفكرية، و لرشوع معين اب ج تك مللك م
نفاذ إىل املعلومات  ية وا لالر  ؛)CDIP/4/5 Rev(مق

نفاذو "2" باط أدوات  للرشوع معين اب سـتن  إىل معلومات الرباءات م
)CDIP/4/6 ( ناير نذ  يذه  يوجاري  م  ؛ 2010تنف

ناء القدرات و "3" ببرشوع معين  ية م ية وا تعامل املعلومات ا لعلميف ا ن لتقسـ
يا حمددة حال نولو ًاملالمئة جملاالت  ج ية حمددة  تك ئتحدايت إمنا  CDIP/5/6(ل

Rev .(رشوع خالل ادلورة اخلا نةملوقد متت املوافقة عىل هذا ا للجسة  ية  م ملعنا
نذ مايو  يذ  يد ا ية الفكرية، وهو اآلن  ية وا ماب نف ق لتمللك  .2010لتمن

يا "4" نولو ية الفكرية ونقل ا جرشوع معين اب تك لمللك شرتكة . م تحدايت ا ملا ناء -ل ب 
ناير ) CDIP/6/4 Rev(احللول  نذ  يذ  يد ا يوهو  م نف  .2011لتق

 

ياانت شطة الواردة يف قاعدة  بوابإلضافة إىل األ ية ن ية  ساعدة ا للملك ا ن لتقمل
ي تو صالفكرية، وملزيد من املعلومات حول اإلجنازات املربطة هبذه ا ل يرىج ة، ت

، )A/50/4ثالويقة ( 2010/11الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج عن الفرتة 
 .15 و،14و، 9 و،3، 1وخباصة الربامج 

رشوع يمي  للموابإلضافة إىل ذكل، يرىج الرجوع إىل تقارير ا ات اخلاصة لتق
نفاذ إىل  ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت، وا نولو ية الفكرية، و لاب مق ل ج تك مللك

نفاذ إيل ) CDIP/10/5(املعارف  ية  رشوع اخلاص بأدوات ا للوا لتمن مل
ية عن ) CDIP/10/6(معلومات الرباءات  تقارير املر حلفضال عن ا ل
يني با رشوعني ا قا ل توايل يف مل نصوص علهيام عىل ا ل ا سادس واملرفق مل لاملرفق ا

ثامن من هذه الويقة ثا  .ل
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ية  تو صا ية الفكرية: 35ل نظام ا تفاع تكل ادلول  ثقايف ال تصادي والاجامتعي وا يمي األثر الا بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول األعضاء،  بة الو مللكمطا ق بتق ن ل ي  .لل

ية  تو صا شأن حامية ا: 37ل بو أن جتري دراسات  مللجيوز للو ب يةي ية الفكرية وا تأثري بني ا تحديد أوجه الصةل وا يه من ادلول األعضاء،  منية الفكرية، بطلب وتو ل لتل مللك ج  .ك

 
يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

تقةل إىل بدلان ا ية وا نا بدلان ا تصاديني يف ا نتعزيز قدرات اخلرباء الا ل ل ملل م نظام  ق
رشوع يف أحباث ا تصاد احلر أساسا، من أجل ا لالا ً يةق ية حول ا مللكتصادية   علمق

 .الفكرية

تصاد ييل يركز عىل الا قتقرير  ية لعام -حتل ية الفكرية العا مل تقرير ا بدء يف : 2011مللك لا
تاكر بيري وجه الا  .تغ

ية حول ية احلا تصادية ا ية توفر نظرة عامة عن األحباث الا لإعداد واثئق مر لعلم  قجع
نقص يف ية الفكرية وحتديد مواطن ا لحقوق ا نةمللك بحث واقرتاح جماالت حبث  ممك ا  ل

 .للمسـتقبل

ية  ية العا توفري املوارد املر شاؤها  ية الفكرية اليت جيري إ تصادية  بوابة الا ملا جع ل ن للملكل ق
ية الفكرية عىل  هم أثر أنظمة ا ساعدة عىل  بحوث  تصادية وا مللكلدلراسات الا ف للمق ل

ية  .لتمنا

رشوع يات من خالل  تو تعامل مع هذه ا مجاري ا ص ل نوان ل رشوع املعين " بع  ملا
تصادية ية والا ية الاجامت ية الفكرية وا قاب عمللك رشوع " (لتمن  DA_35_37_01ملا

 .CDIP/5/7 Revثالوارد يف الويقة 

نذ يويو  يذ  يد ا رشوع  لا م نف لتق تقدم احملرز يف هذا  الرجاء مراجعة .2010مل لتقرير ا
رشوع الواردة يف  سابع"ملا  .ثمن هذه الويقة" لاملرفق ا

ية الفكرية،  ية  ساعدة ا ياانت ا شطة الواردة يف قاعدة  للملكوابإلضافة إىل األ ن مل ب لتقن
يات، يرىج الرجوع إىل  تو تصةل هبذه ا صوملزيد من املعلومات حول اإلجنازات ا ل مل

 .16، وخباصة الربانمج )A/50/4ثالويقة ( 2010/11تقرير أداء الربانمج عن الفرتة 
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ية  تو صا تداب: 42ل يد لتعزيز ا ية  ية واعامتدها مبا جيعل هذه ا نظامت غري احلكو بول ا تعلق  بو، وفقا للمعايري اليت  شطة الو ئاته يف أ متع املدين بلك  شاركة الواسعة  قري اليت تضمن ا م بق لقضف مل ت ي ن املراجعة للمجمل
مترة  .ملسـا

يذ يات ا لتنفاسرتا  اإلجنازات تيج

نح صفة مراقبتتوافق ية  رشوط احلا مل اإلجراءات وا ل نظامت ل بو للك من ا مل يف الو ي
ية ادلوية مع غري نظامت احلكو ية وا لاحلكو ممل ية هذهم تو ص ا ية املراجعة . ل معلوهتدف 

شطهتا  يهتا وعالقة أ نظمة ما إىل ضامن جديهتا ومصدا نح صفة مراقب  تعلقة  نا مل مب قمل
ية مترار مللكمبجال ا بغي أن يمت ذكل اب سـالفكرية، و بات . ين بة إىل ا لطلواب دمة املقلنسـ

نظامت غري ية  ملمن ا شاورات مع ادلوةل ا يه إجراء  تعارف  ية، مفن ا نحكو م عل ملعمل م
بني أيضا أن ذكل ًوقد  ّ يه حرصا عىل  ت ثابرة  بغي ا يد و ًاإلجراء همم جدا و عل مل ن يمف ً

نظامت اليت شاركة ا ملضامن  ية  م يات جدول أعامل ا بو وتو منها عالقة بعمل الو ص ب لتي ل
 ً.أيضا

ية ف تو صنفذت هذه ا ية ذات ل ئات الفر بو وا يات الو شاركة يف  تعلق اب عامي  ي ي مجع مل لهي
ية  نة ادلامئة ا ثل ا بو،  ها الو تلف الاجامتعات اليت  نالصةل، فضال عن  للج ي ملعخم م تنظم

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ، )SCP(بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا نوا ملعللج
)SCCR( ،ية بقانون العال نة ادلامئة ا نوا ية ملعللج نا عمات والرسوم والامنذج ا لص

ية  ياانت اجلغرا فوا ية الفكرية و، )SCT(لب شأن حقوق ا ية ادلوية  نة احلكو مللكا بم ل للج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا ية ) IGC( لث ية اب نة ادلامئة ا منوا ن لتللج ملع

ية الفكرية   ).CDIP(مللكوا

شاركة وامن شأهنا تعزيز تدابري  بو، وإقامة مضامن  شطة الو متع املدين يف أ يسعة  ن للمج
ية نظامت غري احلكو متع ا ناء ملعاجلة مصاحل واهامتمات  محوار  مل جمب ّ َ. 

ية 2011خالل عام  نظامت دوية غري حكو بت مخس  م،  لم ، ومخس )NGOs(طل
ية احلصول عىل صف ية و طننظامت غري حكو م بوةم  .ي مراقب يف الو

  

رش والو[  ] ثيقةعهناية املرفق الرابع 


