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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي توبر 9: لا  2010 كأ

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

برنامج العمل املقبل بشأن مواطن املرونة يف 
  نظام امللكية الفكرية

  األمانةمن إعدادثويقة 

ست .1 ية ابلمتا نة ا من ا ن لتللج سةملع ية الفكرية يف دورهتا اخلا مية وا نعقدة من مللك من  2010 أبريل 30 إىل 26مل ا
ية الفكرية إعداد اقرتاح لاألمانة شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكربانمج العمل ا وجاء يف ملخص . بملق

سة ما ييل مالريس لدلورة اخلا  :ئ

نة الويقة " شت ا ثان للج نواهنا CDIP/5/4ق تعدد مواطن املرو"ع و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  منة ا مل
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلاألطراف و لصع لت ها ويقة أوية، عىل أن " نفت لوأحاطت علام مبضموهنا بو ث صف

يف إلهيا مواطن مرونة  يقات ادلول األعضاء و بني فهيا  هوم أن األمانة سرتاجع الويقة  تضيكون من ا تعل ت لث ملف
شأن مواطن املرونة يف جماالت أخرى، مبا ميكن من . جديدة نة اقرتاحا لربانمج العمل  تقدم األمانة إىل ا بو للج ّسـ

بو ية العمل مع سائر اللجان يف الو يتفادي ازدوا  ".ج

يات  تو صوتقف هذه الويقة عىل ا ل ية25 و22 و17 و14 و13ث شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب  .لتي

A 
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نارص املقرتحة  .2 نةلعوفامي يل ا نظر فهيا ا ية الفكرية  شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  للجلربانمج العمل ا ت لب مللك  :ملق

 العمل يف جمال الرباءات :ألف
نظر يف الويقة  ثإن ادلول األعضاء مدعوة إىل ا يغة معدةل للويقة تأخذ .CDIP/5/4 Revل توي عىل  ث اليت  ص ّحت

ناء ادلورة ا يقات ادلول األعضاء أ بان  ثيف ا تعل نةحلسـ سة  للجخلا ها . م نا قشوابإلضافة إىل مواطن املرونة اليت  ت
سة مخلالويقة، فقد أحرز تقدم ملموس يف العمل عىل مواطن املرونة ا يةث تا ل ا تعلقة ابلرباءاتل  واليت ميكن طرهحا مل ا

سابعة نة يف دورهتا ا لعىل ا  :للج

ية  )أ  لالفرتات الاتقا  ن

نح الرباءات يف املواد املوجودة يف او  )ب  مإماكية   ؛لطبيعةن

شف؛  )ج  تعلقة اب لكومواطن املرونة ا  مل

رشوعة؛  )د  سة ا نا ية  نا تعاقدية ا نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا ملوالرقابة ا ف للم مل ل ب ئ فل  ل

 وأنظمة الفحص  )ه 

ية الفكرية :ابء تعلقة مبواطن املرونة يف نظام ا بو ا مللكجرد ألشطة الو مل ي  ن
ثتوي اجلدول الوارد يف مرفق هذه الويقة عىل مل شأن مواطن املرونة، مبا حي بو  بخص لألشطة اليت أجنزهتا الو ي ن

ية من حق املؤلف فهيا  ية حبق (ئيسـما أجنز يف جماالت وضع القواعد واملعايري الر نة ادلامئة ا نه معل ا نو ملعللج م
ية بقانون الرباءات(والرباءات ) املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا نه معل ا نو ملعللج تجارية لوالعالمات ا) م

ية  ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع تصة(للص نة ا نه معل ا خملو للج نة (واإلنفاذ ) م نه معل ا للجو م
ية ابإلنفاذ شارية ا نالا ملعت تكوين الكفاءات ) س شطة  ية ونجزه من أ ساعدة  بو من  ياق ما تقدمه الو لويف  ن ت ن م ي تقسـ

ية وا تدر ندوات والاجامتعات واملواد ا يبيف مضامر ا ل نشورة القانويةل  .مل

يه  بو، مبا  ية يف الو فوابإلضافة إىل األشطة املذكورة يف مرفق هذه الويقة، أجنز قطاع ا ي من ث بو لتن ية الو يأاكد مي
نغافورة، بو يف  تب الو سـو ي يات املذكورة آنفان عددا من األشطة مك تو صاليت ختص ا شطة . ل نويرد وصف هذه األ

 .CDIP/6/3ثيف الويقة 

نادا إىل جرد تنيستوا تا تني ا سأ نظر يف ا نة أن  ي العمل احلايل يف مرفق هذه الويقة،  ل ل مل ت للج  :لث

بل يف هذا اجملال؛  ) أ ية الفكرية مما ميكن إدراجه يف برانمج معل  مقالعمل عىل مواطن املرونة يف نظام ا  مللك

تفادة   ) ب ميكن الا بو  نجز ذكل العمل داخل الو بغي أن  سـوأين  ي لي تأفضل وجهىل عين احة مل من املوارد ا
ية  .جوتفادي الازدوا

ية عىل الاتفاع مبواطن املرونة :جمي ساعدة ا نا ن  لتقمل
بو خبصوص مواطن املرونة،  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا شأن ا ية مقرتحة  ييف ما ييل وصف ملقومات اسرتا ن مل ب لتقيج ت

 :ادلول األعضاءلتنظر يف 

بو  )أ  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا يتضمني برانمج ا ن ية عن  معلومات لتقمل  .الفكريةمللكمواطن املرونة يف نظام ا
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ية الفكريةو  )ب  بو اإللكرتوين تكون خمصصة ملواطن املرونة يف نظام ا شاء صفحات عىل موقع الو مللكإ ي  :ن

تصة؛ "1" ية واللجان ا شأن مواطن املرونة يف القطاعات املوضو بو  خملخارطة طريق لعمل الو ع ب  ي

تضمن ما ييل "2" ياانت  توقاعدة   :ب

ية  )أ (  شأن مواطن املرونة يف نظام ا ية  تجارب الو رشيعات وا ية  تقصا مللكدراسة ا ب ن ل ت ئ طسـ لل
يان موجه إىل . الفكرية ند إىل ا ية  تقصا بمفن املقرتح أن تعد األمانة دراسة ا تت سـس ت ئ سـ

يان سـتبادلول األعضاء ورش املعلومات كام ترد يف الردود عىل الا يان . ن رش الا سـتبو ين
بو سلفا  يه ادلول األعضاءيعىل موقع الو علتعلق   .ّل

يف من  )ب( يات ومراجع عن موطن املرونة من إعداد األمانة وخرباء  تلكوإحاالت إىل أد بب
ثل  نظامت دوية أخرى  بو، وإحاالت إىل مراجع مع مواطن املرونة من إعداد  مالو لم ي

نظمة األغذية والزراعة  ية و نظمة الصحة العا ية و تجارة العا منظمة ا م ملم مل نة ) الفاو(ل جلو
ية  تجارة وا تحدة  مناألمم ا لل تاد(لتمل  ).نكاألو

تداد   )ج  ية الفكرية عىل ا تفاع مبواطن املرونة يف نظام ا تعلقة ابال ية ا موضامن وعي هبذه الاسرتا مللك ن مل تيج
تعممي املعلومات عىل ادلول األعضاء بة  نا يب  لقطاعات معل األمانة واعامتد أسا سـ  .مل

ية   )د  ية وإ تونظمي ندوات و مي ن لت يذ املرونةقلط ية يف  تجارب ا تنفبادل ا لعمل  .ل

 

نظر يف مرفق هذه  .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
يه علالويقة واملوافقة   .ث
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 املرفق

شوف عهنا :ألف تاكمةل واملعلومات غري ا نفعة وادلوائر ا ملكالرباءات ومناذج ا مل  مل

 

شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط (وقع  )من  )اذلي متلنا

يقات عىل قانون تعلرشوع   عن م
ية ل الرباءات تينبدل يف إقلمي أمرياك الال
 والاكرييب

سطس 12 مت يقات 2009غ أ توبة مع  تعلويقة  ند  مكث سلطات  تخدهما ا يقات  عا ل سـ تتعل ل
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا

يقات عىل قانون عن  تعلرشوع  م
نفعة الرباءات  وادلوائر ملومناذج ا
تاكمةل  لا يط بدل يف إقلمي مل يا وا حملآ سـ

هادئ  لا

مترب 11 مت يقات 2009سب  توبة مع  تعلويقة  ند  مكث سلطات  تخدهما ا يقات  عا ل سـ تتعل ل
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا

يقات عىل قانون عن  تعلرشوع  م
نفعة وادلوائر  ملالرباءات ومناذج ا

بدل  تاكمةل  لا نطقة العريف مل با  يةمل

يقات 2009 نومفرب 6 مت توبة مع  تعلويقة  ند  مكث سلطات  تخدهما ا يقات  عا ل سـ تتعل ل
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا

يقات عىل قانون عن  تعلرشوع  م
بدل يف  تاكمةل  لالرباءات وادلوائر ا مل

يق لبلطنطقة أورواب الوسطى وا  م

سمرب 17 مت يقات 2009ي د توبة مع  تعلويقة  يقا مكث ند لتعلا سلطات  تخدهما ا عت  ل تسـ
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا

يقات عىل قانون عن  تعلرشوع  م
بدل يف  نفعة  لالرباءات ومناذج ا مل

يق لبلطنطقة أورواب الوسطى وا  م

يقات 2010 مايو 6 مت توبة مع  تعلويقة  ند  مكث سلطات  تخدهما ا يقات  عا ل سـ تتعل ل
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا

يقات عىل قانون عن  تعلرشوع  م
نفعة وادلوائر  ملالرباءات ومناذج ا

شوف  تاكمةل واملعلومات غري ا ملكا مل
نطقة العرية بدل يف ا بعهنا  مل  ل

يقات 2010ل يويو 8 مت توبة مع  تعلويقة  ند  مكث سلطات  تخدهما ا يقات  عا ل سـ تتعل ل
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا
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شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط (وقع  )من  )اذلي متلنا

يقات عىل قان تعلرشوع  ون عن م
نفعة وادلوائر  ملالرباءات ومناذج ا

شوف  تاكمةل واملعلومات غري ا ملكا مل
نطقة العرية بدل يف ا بعهنا  مل  ل

يقات 2010سبمترب  مت توبة مع  تعلويقة  ند  مكث سلطات  تخدهما ا يقات  عا ل سـ تتعل ل
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا

يقات عىل قانون عن  تعلرشوع  م
شوف الرباءات واملعلومات ملك غري ا

ية نطقة األفر بدل يف ا يقعهنا  مل  ل

يقات 2010ل يويو 1 مت توبة مع  تعلويقة  ند  مكث سلطات  تخدهما ا يقات  عا ل سـ تتعل ل
نظر يف مراجعة  تنفيذ اإلطار القانوين/لا

يط -بعثة  يا وا بدل يف إقلمي آ حمل  سـ ل
هادئ  لا

سطس 31 مت مترب 4 -غ أ سب 
2009 

يارات   شة ا نا ية  خلشاورات ر ق مل مس م
ياجاا تتاحة ومجع املعلومات عن ا  تحمل

بدل وأولوايته يد . لا اإلمعان يف ملفومن ا
يارات القانوية  نرشح بعض ا خل

يد  نص  متدة من ا ية ا يا قوا ل سـ ملسـسـ ل
نظر  لا

 :بعثات

نطقة العرية ببدل يف ا مل  ل

ية  تينبدل يف إقلمي أمرياك الال ل
 والاكرييب

 2010 فرباير 18 - 15 مت
 2010 مايو 18 - 17

 2010 مايو 12 - 11

يارات   شة ا نا ية  خلشاورات ر ق مل مس م
ياجا تاحة ومجع املعلومات عن ا تا  تحمل

بدل وأولوايته يد اإلمعان يف . لا ملفومن ا
يارات القانوية  نرشح بعض ا خل

يد  نص  متدة من ا ية ا يا قوا ل سـ ملسـسـ ل
نظر  لا
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شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط (وقع  )من  )اذلي متلنا

نظمة دول  ها  مشاركة يف ندوة  تنظم م
ياك(رشيق الاكرييب  ): ميندو

) ب (3.27ة املادة راجعملمشاورات 
ية يف هذا  طنوالعالقة مع الربامج الو

شأن ية بقانون  (لا نة ادلامئة ا نا ملعللج
ية ادلوية نة احلكو لالرباءات وا  )مللج

توبر 29 - 28 مت تفاع مبواطن املرونة   2010ك أ نإذاكء الوعي ابال
تعدد األطراف تاحة مضن اإلطار  ما  مل

تب نظمها يمشاركة يف ندوة  ملكا
باين تب األورويب للرباءات سـاإل ملك وا

يا( با نإ  ندوة للقضاة): سـ

تفاع مبواطن املرونة   2009 نومفرب 30 مت نإذاكء الوعي ابال
تعدد األطراف تاحة مضن اإلطار  ما  مل

بو  ها الو يشاركة يف حلقة معل  تنظمم
نان ية الفكرية : لبمع  مللكندوة عن ا
ية  لتمنوا

تفاع مبواطن املرونة إذاكء   2010 مايو 18 - 17 مت نالوعي ابال
تعدد األطراف تاحة مضن اإلطار  ما  مل

نظمة  نظمه ا ملشاركة يف اجامتع  ت م
يةباألوروية  منتجارة وا  لتلل

تفاع مبواطن املرونة   2010ن يويو 11 مت نإذاكء الوعي ابال
تعدد األطراف تاحة مضن اإلطار  ما  مل

نظمة  نظمه  مشاركة يف اجامتع  ت م
ي تجارة العا ملا يا-ة ل يجريي و كين  ندوة : ن

ناطقة ابإلنلكزيية بدلان ا ية  لإ لل  قلمي

ناير 22 - 22 مت تفاع مبواطن املرونة   2010ي  نإذاكء الوعي ابال
تعدد األطراف تاحة مضن اإلطار  ما  مل

 ثويقة معدةل عن مواطن املرونة  مت ثإعداد ويقة حول مواطن املرونة
CDIP/5/4 Rev. 

ندوبني يقات من ا ملتضمن  تعل  ت

 جاهزةواثئق  تقرير عن نظام الرباءات ادلويل

شات جارية يف  قنا م

 2009 فرباير 3
(SCP/12/2 Rev.2) 

 SCP/12/2 Rev.2الواثئق 
 SCP/15/2و SCP/14/6و

شات نا تخدم أساسا  تقرير  قا للم سـ  يف مل
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا  ملعللج
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شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط (وقع  )من  )اذلي متلنا

ية  نة ادلامئة ا نا ملعللج
 بقانون الرباءات

توبر 12  2009ك أ
(SCP/14/6) 

سطس 27  2010غ أ
(SCP/15/2) 

بعد  يدية حول ما هو  مستدراسة  مته
ناءات  سـتثمن امحلاية ابلرباءة والا

يدات عىل احلقوق   لتقيوا

بحث يف جاهزةثويقة  لل 
ية  نة ادلامئة ا نا ملعللج

 بقانون الرباءات

يدية  SCP/13/3ثالويقة  2009 فرباير 4 مسـتخدمة أساسا لمتهادلراسة ا
شات يف لل قنا ية م نة ادلامئة ا نا ملعللج

 بقانون الرباءات

بعد من  مستدراسة حول ما هو 
ناءات  سـتثامحلاية ابلرباءة والا

يدات عىل حقوق صاحب  لتقيوا
يني  جالرباءة من إعداد خرباء خار

بحث يف جاهزةثويقة  لل 
ية  نة ادلامئة ا نا ملعللج

 بقانون الرباءات

بو يشورة عىل موقع الو  من
مترب 2  2010سب 

ية بقانون  SCP/15/3ثالويقة  نة ادلامئة ا شة يف ا ننا للج ق ملعللم
تابعة بقرار من  ملالرباءات، مع إماكية ا ن

 ادلول األعضاء

نة  نوعة معدة  يدية  للجدراسات  ت مه مت
ية بقانون الرباءات  ملعنادلامئة ا

 )خالف ادلراسة املذكورة أعاله(

شات جاهزةواثئق  نا ق و م
نة ادلامئ ة للججارية  يف ا
ية بقانون الرباءات  ملعنا

نوعة  متتوارخي 
2009 - 2010 

 SCP/14/4 وSCP/13/2مثال، الواثئق 
 SCP/14/5و

يدية  مسـتخدمة أساسا لمتهادلراسات ا
شات يف  قنا ية للم نة ادلامئة ا نا ملعللج
 بقانون الرباءات

بو ية الو يأاكد  :مي
ية  توسطة حول ا ية  مللكندوة أقا م لمي

ية نا عا  لص

يةد 2010نيويو  متت شاركني بإعامل احلقوق  يبورة تدر ملإملام معزز دلى ا
 يواملرونة الواردة يف اتفاق تربس
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ية :ابء ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص  لل

 

شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط اذلي مت(وقع  )من  )لنا

نة ادلامئة2الربانمج  : للج ومعل ا
توازن يف اإلطار ادلويل  متطور 

ية  شأن ا مللكلوضع القواعد واملعايري  ب
تجارية الفكرية فامي خيص  لالعالمات ا

ياانت  ية وا نا بوالرسوم والامنذج ا ع للص
ية  فاجلغرا

نة ادلامئة - مت  للجواثئق معل ا
(WIPO/STrad/INF/3) 

sites/export/int.wipo.www://http

wipo/pdf/meetings/en/sct/www/

pdf.3_inf_strad_ 

- 

ية إىل نوع من  ملفضعدد من اخملارج ا
ها، املرونة لدلول األعضاء  تطبيقيف 

متدة  تداء من اإلطار القانوين ا ملعا ب
ها ا نا ليه،  شت  لجنة ادلامئةقف

 -  - مت

نة إجراءات  ناوها ا للجالاعرتاض  ل تت
 ادلامئة

 )WIPO/STrad/INF/4ثالويقة (  مت

sites/export/int.wipo.www://http

wipo/pdf/meetings/en/sct/www/

pdf.4_inf_strad_ 

- 

يع أنواع العالمات باب الرفض  مجلأ  )SCT/23/2ثالويقة (  مت سـ
mdo/edocs/int.wipo.www://http

pdf.2_23_sct/23_sct/en/stlt/cs 

 



CDIP/6/10 

Annex 

6  

شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط اذلي مت(وقع  )من  )لنا

يل  ية  ية واإلجرا سجاجلوانب ا ئ لتن تقل
ية وعالمات العالمات امجل عا

تصديق  لا

 )SCT/23/3ثالويقة (  
mdo/edocs/int.wipo.www://http

pdf.3_23_sct/23_sct/en/sct/cs 

 

نغافورة ومعل الفريق  سـمعاهدة 
) 4(3العامل املعين مبراجعة القاعدة 

نغافورة مع من معا) 6(إىل  سـهدة 
 مآهل

 )STLT/WG/1/3ثالويقة (  
mdo/edocs/int.wipo.www://http

1_wg_stlt/1_wg_stlt/en/stlt/cs

pdf.3_ 

- 

نة يف قانون  توافق ا ملمكجماالت ا ل
ية ومم نا عالرسوم والامنذج ا تهلص  سـار

 )SCT/23/5ثالويقة (  
mdo/edocs/int.wipo.www://http

pdf.5_23_sct/23_sct/en/stlt/cs 

 )SCT/24/3ثالويقة (
mdo/edocs/int.wipo.www://http

pdf.2_24_sct/24_sct/en/sct/cs 

- 

ها  تسجيلحامية أسامء ادلول من 
 نوالاتفاع هبا عالمات جتارية

 )SCT/24/2ثالويقة (  
mdo/edocs/int.wipo.www://http

pdf.2_24_sct/24_sct/ne/sct/cs 

 

تجارية واإلنرتنت  )SCT/24/4ثالويقة (   لالعالمات ا
mdo/edocs/int.wipo.www://http

pdf.4_24_sct/24_sct/en/sct/cs 
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شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط اذلي مت(وقع  )من  )لنا

تجارية واألسامء غري  لالعالمات ا
ي سجةل ا مللكا  ةمل

 )SCT/24/5ثالويقة (  
mdo/edocs/int.wipo.www://http

_www_24_sct/24_sct/en/sct/cs

pdf.140895 

 

نغافورة بو يف  سـتب الو ي حوار : مك
تجارية حول سائل العالمات ا ل  م

توى تجدة عىل  سـا مسـ  لسـياسات  امل

ياسات مواطن املرونة يف  2010ل يويو 27 - 26 مت لسـمشل حوار ا
 نظام مدريد

شاركني للموضوع  ملهم معزز دلى ا ف
يل  لو إىل نظام نضامم لبت يف الاتسه

 مدريد

رش  ية  عمثا تعليقا عىل القوانني ) 18(ن
تجابة  رشوعات القوانني مرسال ا سـو م

سة بدلان يف اإلقلمي  مخبات من  لطل
 وبدل من بدلان القوقاز األفريقي

رشية  يا الوسطى وأورواب ا قوآ ل سـ
نطقة أورواب الوسطى  موبدلين يف 
سة بدلان يف إقلمي  يق و مخوا لبلط

ية والاكرييب  تينأمرياك الال

ناير 1 مت  13 - 2009ي 
 2010سبمترب 

رشوعات القوانني  ميقات عىل القوانني و تعل
بهتا هات اليت  طلمرسةل إىل ا  جل

تاج ادلول األعضاء حص حتلت عىل ما 
نرية يف  يه الختاذ قرارات  مسـتإ ل

رشيعات حول مجةل أمور  ياسات وا تا لسـ ل
تاحة يف اتفاق  يارات ا ملمهنا الاتفاع اب خل ن

بو يتربس  يواملعاهدات اليت تديرها الو
ية، مع مراعاة  نا ية ا عوقانون ا لص مللك

 ي من اتفاق تربس41 و8 و7املواد 

سائل شـىت  مشورة قانوية يف  ن م
ية الفكرية ردا عىل ختص ق مللكانون ا

نطقة 19 سارا من بدل يف ا مل ا سـتف
يا  سة بدلان يف إقلمي آ سـالعرية و مخ ب

بعة بدلان يف  هادئ و يط ا سـوا لحمل
ية والاكرييب  تينإقلمي أمرياك الال

ناير 1 مت  13 - 2009ي 
 2010سبمترب 

سارات مرسةل  سـتفمعلومات وردود عىل ا
بهتا هات اليت  طلإىل ا  جل

سلطات احل تطاعت أن لا ية ا سـكو م
ياراتلمسائل ل هافهمسن حت تصةل خلوا مل ا

ياسات وتخذ قرارات  تاب مسـتنرية يف لسـ
رشيعات حول مجةل أمور  ياسات وا تا لسـ ل
تاحة يف اتفاق  يارات ا ملمهنا الاتفاع اب خل ن

بو  يتربس واملعاهدات اليت تديرها الو ي
ية، مع مراعاة  نا ية ا عوقانون ا لص مللك
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شاط  الوضع لنوصف ا
 )مقرتح/جار/مت(

تارخي تاجئ(املآل  لا نشورات، مواقع  شاط اذلي مت(وقع  )من  )لنا

 يفاق تربس من ات41 و8 و7املواد 

شارية إىل  ثة ا رشة  تمخس  بع سع
بدلين يف اإلقلمي األفريقي وبدل يف 

يا  نطقة العرية وبدلين يف إقلمي آ سـا ب مل
ية  هادئ وبدل يف أورواب ومثا يط ا نوا لحمل

ية  تينبدلان يف إقلمي أمرياك الال
ثات مع  با حوالاكرييب إلجراء  م

رشيعات  ية حول ا سلطات احلكو تا لل م
شاورات حول  اجلديدة أو املعدةل مو

ية  مللكسائل حمددة يف قانون ا م
شورة حول  ملالفكرية، مبا يف ذكل ا
يارات القانوية ومواطن املرونة  نا خل

ية،  تاحة يف القواعد واملعايري ا نا ملعمل
شأن  بوتقدمي املعلومات وإذاكء الوعي 
ناء ادلورات  ية الفكرية أ ثقانون ا مللك

ندوات  لأو ا

 

ناير 1 مت  13 - 2009ي 
 2010 سبمترب

ية سلطات احلكو ثات معقودة مع ا مبا ح  لم

ندوات ناء ادلورات وا لوحمارضات مقدمة أ  ث

ية من  سلطات الو متكني ا نشاورات  ل طم ل
ياسات  نرية يف ا لسـاختاذ قرارات  مسـت

رشيعات حول مجةل أمور مهنا  لتوا
تاحة يف اتفاق  يارات ا ملالاتفاع اب خل ن

بو  يتربس واملعاهدات اليت تديرها الو ي
ية، مع مراعاة وقانون  نا ية ا عا لص مللك
 ي من اتفاق تربس41 و8 و7املواد 

ندوات  شاركون يف ادلورات وا لا مل
بو شأن اكتسـا يا أفضل  هام وو ي  ع ف

تاحة يف اتفاق  يارات القانوية ا ملا ن خل
بو  يتربس واملعاهدات اليت تديرها الو ي

ياانت  تجارية وا بويف قانون العالمات ا لل
ية والرسوم والامنذج ا يةفاجلغرا عنا  لص

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


