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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010نومفرب  22: لا

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

اقرتاح مشروع لتنفيذ بعض توصيات جدول أعمال التنمية 
  من مجهورية مصر العربية

 

هورية مرص العرية إىل األمانة أرسلت، 2010 نومفرب 19مؤرخ يف تبليغ يف  .1 ب  رشوع مج لتنفيذ بعض ماقرتاح 
ية و يات جدول أعامل ا منتو يه إاتحة لتص ست  فا ية لدلورة هذا الاقرتاح لمت مسكويقة ر سادسة ث ية لا ننة ا ملعللج

ية الفكرية ية وا مللكاب  .لتمن

هورية مرص العثرد يف مرفق هذه الويقة يو .2 تمل من  يغ املذكور أعاله ا مجا سـ ملبل  .برية إىل جانب ملحقاتهلت

نة مدعوة إىل  .3 اإلحاطة علام ابملعلومات للجإن ا
 .ثالواردة يف مرفق هذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[

 

 

A 
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 املرفق

 

 

 

 
ثة ادلامئة لرساةلترمجة [ بهورية مرص العرية لبع من ا يفمجل نظامت ادلوية يف  تحدة وسائر ا ندلى األمم ا ل مل  جمل

ية ية  نظمة العا للملكإىل أمانة ا مل بو( الفكرية مل تارخي ) يالو بيف   ]2010 نومفرب 19جبن

بة وبعد، يية   طحت

ياهتـا إىل أمانـة  يـب  يـف أ نظامت ادلويـة يف  تحـدة وسـائر ا هورية مرص العرية دلى األمم ا ثة ادلامئة  حتهتدي ا ط ن ل ملـ مل ب جبع مجل ل
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل سا) يالو رشف ابإلشارة إىل انعقاد ادلورة ا لو يـة تت يـة وا يـة اب بو ا نة الو مللكدسة  من ن ي لتللج ملع

 .2010 نومفرب 26 إىل 22الفكرية، يف الفرتة من 

شأن  بـو  يات امخلـس واألربعـني مـن جـدول أعـامل الو تو يذ ا بذوةل من أجل  هود ا هاما يف ا بـويف هذا الصدد، وإ ي ص ل نفمل جل تس
هورية مرص العرية بـأن تقـدم  ثة ادلامئة  رشف ا ية،  ّا ب بع ت مجلمن ل ّ ت ّيـه الت رشوع قـرتاحط لتنف  يات جـدول أعـامل يـمـ صـذ بعـض تو

ية،  متس لتمنا رشف أيضا بأن  تلو ّ ية تعممي هذا الاقرتاح تت مسكويقة ر شـهتث قنا نة املذكورة أعالهامل  .للج يف دورة ا

تمن  يـفتغو نظامت ادلويـة يف  تحـدة وسـائر ا هورية مـرص العريـة دلى األمم ا ثة ادلامئة  نا ل ملـ مل ب جبع مجل  تعـرب  هـذه الفرصـة يكل
ية الفكرية ألمانة  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  .من جديد عن فائق احرتاهما وتقديرها) يالو

يف يف  جبنحرر   2010 نومفرب 19ّ

هورية [ ثة ادلامئة  مجلخامت ا يفلبع نمرص العرية   ]جبب

 

 : صورة إىل
هورية  • ثة ادلامئة  مجلا تحدةأنغوال لبع ي (ملدلى األمم ا بدلان األفر يقمجموعة ا  )ةل
ثة ادلامئة  • تحدة دلى ُعامن لسلطنة لبعا بدلان العرية(ملاألمم ا بمجموعة ا  )ل
ثة ادلامئة  • ية للجمهورية الاحتادية لبعا ية دلى يلالرباز تجارة العا ملنظمة ا ل ية(م  )لتمنمجموعة جدول أعامل ا
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ية يات جدول أعامل ا يذ بعض تو رشوع  مناقرتاح  لتص لتنف  م
ية  ية  للملكنظمة العا مل بو(الفكرية للم  )يالو

 

 ملخص .1

رشوع  DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :ملرمز ا

نوان ية  :لعا نا بدلان ا ية فامي بني ا ية الفكرية وا تعاون يف جمال ا تعزيز ا مرشوع  لمللك ل من ل ل لتم

بدلان األقل منوا  لوا

يات يةصتو  :لتمن جدول أعامل ا

 

 .32 و25 و19 و13 و11 و10 و1

ئة ألف ساعدة ا: لفا نا  ية وتكوين الكفاءاتلتقمل
ية  تو صا ية بعدة مزيات ومهنا أهنا  :1ل ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ نجيب أن  مل ي لتقن ت

بار األولوايت  ية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأخذ بعني الا تموهجة حنو ا عمن لت
بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن ية وا نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب لوالا ل ل مت  ح

ية  بغي إدراج األشطة يف أطر ز ية املدركة يف ادلول األعضاء، و توايت ا نتلف  ن من سـ مخم ين لت م
تكامل الربامج يات . سـال ية وآ ساعدة ا بغي أن يكون تصممي برامج ا لويف هذا الصدد،  ن لتقمل ين

ها خاصة بلك بدل يات  ميها و يمي تقسل معل  .ت
ية  تو صا ية يف جمال مساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا  :10ل ية الو ناملؤ طسـ س

ية وغريها من املرافق هبدف  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و تا لتحل س حتمللك
ية الفكرية  توازن عادل بني حامية ا ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا سات ا مللكجعل مؤ بمللك ل س

ية أيضا عىل. واملصلحة العامة ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  نو مل تقن لت ية ودون ين نظامت اإل مي ا قلمل
ية الفكرية ية اب ية ا مللكاإل ن ملعمي  .قل

ية  تو صا ية محلاية أعامل اإلبداع  :11ل نساعدة ادلول األعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الو طم
ية يف جمال العلوم  ية الو بىن ا يد احمليل ودمع تطوير ا تاكر والاخرتاع عىل ا نوالا ت ل لصع طب لتح

يا لكام اكن ذكل  نولو ّوا ج بولتك تصاص الو با ووفقا ال ينا خسـ  .م
ية  تو صا ية  :13ل بو، بوجه خاص، إمنا ية اليت تقدهما الو رش ساعدة ا ئتعني أن تكون ا ي يع ت مل لي

ية  نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب سب الطلب، مع مراعاة األولوايت والا مالاجتاه ومدفوعة  ل ل ت ححب
تفاوتة  ية ا توايت ا بدلان األقل منوا وكذا  ملوال سـامي ا من سـ لتل م بغي أن ً ينيف ادلول األعضاء، و

ها تكام ية ال شطة حمل جداول ز لتكون األ سـ ن  .من

ئة ابء ياسة العامة واملكل العام: لفا  لسـوضع القواعد واملعايري وجوانب املرونة وا
ية  تو صا بو، عىل امليض  :19ل تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  يا ق خل يف كم

ب ية وا نا بدلان ا يل نفاذ ا ليف  ل ل مه شاط تس يا للهنوض اب نولو لندلان واألقل منوا إىل املعرفة وا جل تك ً
بو نجزة يف إطار الو تاكري وتعزيز تكل األشطة ا ياإلبداعي والا مل ن  .ب
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ئة جمي يا املعلومات والاتصاالت، واحلصول عىل املعرفة: لفا نولو يا، و نولو جنقل ا تك ج  لتك
ية  تو صا بادرات املربطة اب :25ل ياسات وا شاف ا ملا ت مل سـ لتك لكية الفكرية والرضورية سـ

بدلان  متكني ا تدابري املالمئة  ية واختاذ ا نا بدلان ا يا ورشها لفائدة ا نولو ليع نقل ا ل ل ل ن لشج م ج لتك لت
تفادة مهنا  ية هبا ومن الا ها الاتفاقات ادلوية ا هم جوانب املرونة اليت  سـاملذكورة من  ن ملعل يح تتف

با نا سب ما يكون  سـبأكرب قدر،   .مح
ية  تو صا تجارب واملعلومات حول أوجه الصةل بني إاتحة  :32ل بادل ا بو  لالفرصة يف الو ت لي

سة نا ياسات ا ية الفكرية و فحقوق ا مل سـ  .مللك

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني :ن بو الحقاّحتدد:  لتاك شاور مع أمانة الو ي اب  ؛لت

يف املوظفني يار موظف مالحقا ّحتدد :  لتاك بو، وشمل ا شاور مع أمانة الو ّاب ت ت ي خت بو ل ين الو
نقطة اتصال  نوبلتعاون يف جمال اكللعمل   .جلفامي بني بدلان ا

رشوع رشوع  :ملمدة ا مليدوم ا ته األوىل24سـ هرا يف مر حل   .ش

ية  بو الر سـقطاعات الو ئيي
ية  :ملعنا

ية ية ا بو الر نقطاعات الو سـ ملعي ية  :ئي تعاون ألغراض ا منقطاع ا وقطاع وقطاع الرباءات لتل
تجارية والر يةلالعالمات ا ياانت اجلغرا ية وا نا فسوم والامنذج ا ب ع  وقطاع حق املؤلف وقطاع للص

ية ية ا ية وقطاع ا تالقضااي العا لتحمل  .لبن

تعاون و نوبلمن املقرر إقامة نقطة اتصال يف جمال ا بو جلفامي بني بدلان ا ي داخل أمانة الو
 .لتقدمي ادلمع يف هذا اجملال

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

ت رشوع  بتعلق هذا ا مل شطة ي ية يف جماالت الهنوض بأ يات حمددة من جدول أعامل ا نو من لتص ّ
ية  ية الفكرية املوهجة حنو ا ية والقانوية يف جمال ا ساعدة ا منا ن ن لتمل ّ مللك وتطوير ) 13 و1(لتق

ية الفكرية  ية  للملكالكفاءات املؤ ية ) 10(سسـ ية الو نوتعزيز الكفاءات اإلبدا تسهيل و) 11(طع
يا لا نولو جنفاذ إىل املعرفة وا ية الفكرية لتك ها والاتفاع جبوانب املرونة يف ا مللكو نمي تعم
سة ) 25و 19( نا ياسات ا ية الفكرية و هم العالقة بني ا فو مل سـ مللك يذ ). 32(ف تنفومن املقرتح 

تعاون  رشوع يف إطار ا لهذا ا نوب مل توقع أن يؤدي دورا همام يف جلفامي بني بدلان ا ملومن ا
ية واملذكورة أعالهحتقيق ا ية ا يات جدول أعامل ا نألهداف احملددة يف تو من ملعص لت ّ. 

 
 

رشوع .2 ملوصف ا
 

 

سأةل املطروحة 1.2  موضع الاهامتم/ملمقدمة عن ا

بدلان األقل منوا، أكرث من أي وقت مىض تعمد  ية، مبا فهيا ا نا بدلان ا ّا ل ل ية الفكرية كأداة إىل مل تخدام ا مللكا تصاديلسـ قية الا . ةلتمن
ية  ها الاجامت توازنة تراعي ظرو ية الفكرية بطريقة  يذ نظام ا تاكرية يف  ية، مشل ذكل اعامتد وسائل ا نوات املا عويف ا ب ض فسـ م مللك تنف ل

تفاوتة ية ا توايهتا اإلمنا تصادية اخلاصة دون إغفال  ملالا ئ مسـ تجارب . ق نوب إىل تكوين مك من املعارف وا لوأفىض ذكل يف بدلان ا ّجل
تقةل حول الا يةملسـا ية الفكرية ألغراض ا يجي اب منتفاع الاسرتا ت لتن تجارب . مللك رشوع إىل حصد تكل املعارف وا لوسعى هذا ا مل ي

ية  ية الفكرية وا شاطرهتا يف جمال ا يمة و منا لتم مللك تعاون يف هذا اجملال بّلق بدلان األقل منوافامي لتعزيز ا ية وا نا بدلان ا لبني ا ل  .مل
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ت تايل  رشوع اب تعلق هذا ا بو ل مل ية يف ي يات حمددة من جدول أعامل ا منو لتص ية والقانوية يف ّ ساعدة ا شطة ا نجماالت الهنوض بأ ن مل لتقن
ية  ية الفكرية املوهجة حنو ا لتمنجمال ا ّ ية الفكرية ) 13 و1(مللك ية  للملكوتطوير الكفاءات املؤ ية ) 10(سسـ عوتعزيز الكفاءات اإلبدا

ية  يا لتكنفاذ إىل املعرفة والاتسهيل و) 11(طنالو ية الفكرية جنولو ها والاتفاع جبوانب املرونة يف ا مللكو نمي هم ) 25 و19(تعم فو
سة  نا ياسات ا ية الفكرية و فالعالقة بني ا مل سـ  ).32(مللك

تعاون  نطلق أن ا رشوع من  لويقرتح هذا ا نوبممل يق األهداف احملددة جلفامي بني بدلان ا ّ قادر عىل أن يؤدي دورا همام يف  حتق
يات جدول أ ية واملذكورة أعالهصيف تو ية ا نعامل ا ملعمن  .لت

تعاون  نوبلوا نوب ولكن ال حيل جلفامي بني بدلان ا شامل وا تعاون بني ا ساير ا تعاون األوسع، وهو  سار من بني جماالت ا  ّ جل ل ل ي ل م
ثاليث شامل. ّحمهل تعاون ا سارين، أي ا نقطة الامتس بني هاذين ا مترار يف الهنوض  بغي الا لو ل مل ب سـ مبوازاة مع ما جنوب، -جنوب-ين

تعاون . سـبق رشوع احلايل، يأيت ا لوألغراض هذا ا نوب مل ية الفكرية جلفامي بني بدلان ا يق أنظمة ا مللكبفائدة خاصة يف  حتق
بدلان  ية وا نا بدلان ا ها ا تحدايت اخلاصة اليت توا بدلان األقل منوا نظرا إىل الظروف وا ية وا نا بدلان ا ية يف ا لادلامعة  ل ل ل ل ل ل ممن هج م للت

بدلان األقل منوا أن ع منوا، والقدرة األقل ية وا نا بدلان ا ية اليت ميكن  بادرات ا هم ا شاطرة املعلومات والهنوض  لىل  ل لل لعمل مل مم بف
ية األوسع نطاقا ياسات العامة واألهداف اإلمنا ية الفكرية كأداة وبني ا تعملهتا يف الربط بني ا ئها واليت قد ا سـ لسـ مللك  .تسـتعمل

بو أن تضطلع ب تعاون يوميكن للو شطة حمددة للهنوض اب لأ نوبّن رشوع . يف اجملاالت املذكورة جلفامي بني بدلان ا ملويقرتح هذا ا
 .نبعض األشطة يف ذكل الاجتاه

 
 األهداف 2.2

ية الفكرية بأعىل قدر من  تفع اب بدلان األقل منوا يك  ية وا نا بدلان ا هام يف تعزيز كفاءات ا رشوع إىل اإل مللكهيدف هذا ا ن م تس ل ل ل مل
تفاوتةال يهتا ا توايت  تصادية و ية الا ها الاجامت ياق ظرو ية يف  ملكفاءة ألغراض ا من سـ ع سـ تمن مت ق ف  .ل

ية ية الفكرية وا ها وجتارهبا يف جمال ا شاطرة معار بدلان األقل منوا عىل  ية وا نا بدلان ا منومن مضن تكل األهداف قدرة ا م ل ل لتل مللك ف  .م

ية ا رشوع يف جعل  سامه هذا ا توقع أن  معلومن ا مل ي تصادي فامي مل ياق الاجامتعي الا نارة وأكرث مراعاة  قختاذ القرار أكرث ا للسـت س
نوب ميي يف بدلان ا تويني الوطين واإل ية الفكرية عىل ا ياسات ا جلتعلق  سـ سـ قلي مل  .مللكب

 

يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا تيج
 

تعاون  شاء نقطة اتصال يف جمال ا بو عىل ما ييل من خالل إ لتعمل أمانة الو ن ي نوبفامي بني بدلسـ  :جلان ا

ية، مبا  )أ( تجارب الو شاطرة ا بدلان األقل منوا هبدف تعزيز  ية وا نا بدلان ا ية  ية وأقا ننظمي اجامتعات إ ل م ل ل لل مي مي طت م ل قل
ية الفكرية  شأن ا ية  رشيعات الو ياسات وا ية بلورة ا ية واملعلومات عن  تار مللكيف ذكل اخلربات ا ب ن ت سـ معل خي طل لل

يذها والاتفاع جبوانب املرونة نو ية الفكريةتنف شاركني من . مللك يف ا بغي أن تضم تكل الاجامتعات أيضا  مو ّ ين
ية نا بدلان ا ية وادلوية  ية اإل نظامت احلكو ما لم لل ل مي بو . قلمل نوي للو ميي  نظمي مؤمتر أقا شمل ذكل  يوميكن أن  سـ ت لي

تعاون  نوبلحول ا ية جلفامي بني بدلان ا ية الفكرية وا لتمنيف جمال ا  .مللك

بدلان و )ب( تدريب وتكوين الكفاءات لفائدة بدلان لدمع ا شطة ا ساعدهتا عىل توفري أ بدلان األقل منوا و ية وا نا لا ن م ل مل
ية أخرى وبدلان أقل منوا، مبا يف  ّان ية الفكرية القامئني تدريب فاحيص الرباءات وسائر ذكل م مللكعىل ا

شاطرة املعلومات فامي سة ابإلضافة إىل  نا ية وإدارات ا سلطات القضا موا ف مل ئ ية الفكريةل  .مللك بني ماكتب ا
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تجارب و )ج( شاطرة ا ية وتكوين الكفاءات و ساعدة ا بو  شطة الو يني يف أ تعانة بأشخاص مر لزايدة الا م ن للم ي ن جع لتقسـ
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لمن ا ل  .مل

تعاون و )د( ها  بو اإللكرتوين و شاء صفحة عىل موقع الو للإ ي نوبختصيصن ية الفكرية يف جم جلفامي بني بدلان ا مللكال ا
ية  1.لتمنوا

شاء بوابةو )ه( ننظمي اجامتعات وإ سات /ت ية الفكرية واجلامعات ومؤ ية فامي بني ماكتب ا ية تفا سبكة إلكرتو عل ن مللكشـ
بدلان األقل منوا، هبدف احلفز عىل إقامة الروابط  ية وا نا بدلان ا متع املدين يف ا نظامت ا بحث العامة و لا ل ل مل جملم

رشوعا ية و ماملؤ ياسسـ نولو نفاذ إىل املعرفة ونقل ا تعاوية وتعزيز ا جت األحباث ا لتك ل ن  .ل

تحدة و )و( تابعة لربانمج األمم ا نوب ا تعاون فامي بني بدلان ا يق مع الوحدة اخلاصة اب ملربط الاتصال وا ل جل ل لتنسـ
تعاو تحدة فامي خيص هذا اجملال من ا نظومة األمم ا نة  لئة، بصفهتا نقطة الاتصال ا مل مل ملعّي  .نللبي

 

يمي .3 تعراض وا لتقالا سـ
 

بو شاور مع أمانة الو يحيدد الحقا اب لت ّ. 

 

يذ .4 للتنفاجلدول الزمين 
 

بو شاور مع أمانة الو يحيدد الحقا اب لت ّ. 

 

ية .5 ناملزيا
 

بو شاور مع أمانة الو يحتدد الحقا اب لت ّ. 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

                                                           

ثةل 1 ها للمو ممن األ تايلخيصصعىل ذكل الصفحة اليت  نوان ا ئة، يف ا تحدة  لضوع برانمج األمم ا لع ب يمل  :لل
 <http://www.unep.org/south-south-cooperation/>. 


