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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

: مشروع بشأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
التحديات املشرتكة وبناء احللول 

  )28 و26 و25 و19 التوصيات(
  األمانةمن إعدادثويقة 

رشوع  .1 نظر يف  ناء ا مأ ل ياث نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول: لمللك تحدايت ا با مل ث، الوارد يف الويقة ل
CDIP/4/7 نة ا ملاتفقت ا نعقدة من للج سة ا ية، يف دورهتا اخلا ية الفكرية وا ملية اب م من لتن مللك  أبريل 30 إىل 26ع

يف األمانة بإعداد ، 2010 شات تلكعىل  نا بان ا رشوع معدل، يأخذ يف ا قاقرتاح  مل سـ ناولت هذا حلمل تاليت 
ية  تفق علهيا يف الورقة غري الر نارص ا مساملوضوع ابإلضافة إىل ا مل  .2010 مارس 12املؤرخة يف  1رمق لع

رشوع املعدل املذكور أعاله .2 توي مرفق هذه الويقة عىل اقرتاح ا ملو ث  .حي

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

 ]ييل ذكل املرفق[

A 
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 املرفق

يات  تو صا ية28 و26 و25 و19ل  لتمن من جدول أعامل ا

 ملخص .1

رشوع  DA_19_25_26_28_01 :ملرمز ا

نوان يا :لعا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول: لمللك تحدايت ا با مل  ل

ية  يات(صتو جدول ) صتو
ية  :لتمنأعامل ا

 

ية  تو صا بو، عىل امليض يف : 19ل تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  يا ق خل يف كم
شاط  يا للهنوض اب نولو بدلان واألقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا نيل نفاذ ا ل ل ل له ل جس تك ًم ت

بو نجزة يف إطار الو تاكري وتعزيز تكل األشطة ا ياإلبداعي والا مل ن  .ب

ية  تو صا بادر: 25ل ياسات وا شاف ا ملا سـ لتك يع سـ ية الفكرية والرضورية  شجات املربطة اب لتت مللك
بدلان املذكورة  متكني ا تدابري املالمئة  ية واختاذ ا نا بدلان ا يا ورشها لفائدة ا نولو لنقل ا ل ل ل لن م ج لتك
تفادة مهنا بأكرب  ية هبا ومن الا ها الاتفاقات ادلوية ا هم جوانب املرونة اليت  سـمن  ن ملعل يح تتف

با نا سب ما يكون  سـقدر،   .مح

ية لا بحث : 26صتو سات ا يع مؤ تقدمة، عىل  بدلان ا لحث ادلول األعضاء وال سـامي ا س شج مل تل ّ
بدلان  ية وا نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا لالعلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤ ل ل ل ل مس

ها معاألقل منوا عىل وجه اخلصوص وبادل املعلومات  ت ً 

ية  تو صا تقدمة، اعامتده من تدارس ما ميكن لدلول األعضاء، وال : 28ل بدلان ا ملسـامي ا ل
يا ورشها يف  نولو يل تعزيز نقل ا ية الفكرية يف  تدابري املربطة اب ياسات وا نا ت ل جسـ تك ب لمللك س ل

ية نا بدلان ا ما ل  .ل

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

بادرات  شف ما ميكن اختاذه من  شطة اليت  رشوع مجموعة من األ مشمل ا تك ن مل ستسـي س
ية الفكر تعلق اب ياسات  مللكو ت ياسـ نولو نقل ا جية للهنوض  لتك يا ب نولو نفاذ إىل ا ج وتعممي ا لتك ل

ية، يهل ألغراض ا منو لته يةتس نا بدلان ا م وال سـامي لفائدة ا ل بدلان األقل منوال  . ل، مبا فهيا ا

تدرجة  رشوع عىل مخس مراحل  سحب ا مو مل يات سـين صبغرض اعامتد قامئة اقرتاحات وتو
متةل للهنوض يا ب حموتدابري  نولو جنقل ا  لتك

يةيو تا رشوع األشطة ا لشمل ا ل ن ية حول نقل تنظمي " 1": مل شاورية إ ميسة اجامتعات  ت قلمخ
يا، نولو جا ها؛لتك تصا ص حتدد ادلول األعضاء تكويهنا وا وإعداد بعض ادلراسات " 2"  خ

يا عىل  نولو شأن نقل ا تصادية ودراسات إفرادية  ية مبا يف ذكل من دراسات ا تح جا تك لق ب يل لل
هاما يد ادلويل إ سا توىلصع يع ا تدى اخلرباء ر سـ يف معل  ملن ف يع " 3 " ؛م تدى دويل ر فنظمي  ن مت

توى للخرباء حول  ية الفكرية"ملسـا يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل " ل
يا نولو ياجات يف جمال نقل ا يل الا جتح لتك تح ل شأن قامئة الاقرتاحات ل ب وتقدمي اقرتاحات  ل

مت تدابري ا يات وا تو حملوا ل ص يا، وتقرر ادلول األعضاء رة أعاله وةل املذكل نولو نقل ا جللهنوض  لتك ب
تصاصاته توى وا تدى الريع ا خمعايري تكوين ا سـف ملن تدى إلكرتوين حول  "4"  ؛مل شاء  نوإ من

ية الفكرية" يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل وتضمني برامج  "5"،  "ل
بو أي يجة ةيالو شطة املذكورة أعاله اتمتخض عهنانت  ية نأل ية اب نة ا نظر فهيا ا من، بعد أن  ن للج لتت ملع

ية الفكرية  ية العامةمللكوا شأن إىل ا متةل يف هذا ا ية  مجلعوتصدر أية تو ل  .حمص

يذ) برامج(برانمج   18الربانمج  :لتنفا
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الصةل بربامج أخرى 
مرشوعات جدول /معنية

 األعامل

يا يف  نولو تاكر ونقل ا شسم الا ب جق تصادية لتك بة ادلراسات الا قبة الرباءات و شع ع
ية تحدايت العا ية الفكرية وا بة ا يل و تح يات وا ملواإلحصا ل شع ل ل  .مللكئ

ية سات الو يا لفائدة املؤ نولو تاكر ونقل ا ية دمع الا شأن  نرشوع  س ب ب طم ج تك لن  .ب
 18 و10 و9 و8 و1الربامج 

بة يف ويقة  تاجئ املر ثالصةل اب تقن ل
ية  :نالربانمج واملزيا

بادئ واملامرسات القانوية، يف نظام الرباءات، مبا يف ذكل وعي  نأكرب اب ملرونة املوجودة يف ابمل
نة  يح أكرب للقضااي الرا هم أمعق وتو نظام، و ههذا ا ض تجدةفل تعلقة ملسـوا شؤون ا مل فامي خيص ا ل

 ).1الربانمج (ابلرباءات 

ية  لتمنبادئ جدول أعامل ا نظمة وأأكرث فأكرث مدرجةم   يفنشطهتا، مبا يف ذكلمل يف برامج ا
 ).8الربانمج (أعامل وضع القواعد واملعايري اليت تضطلع هبا 

شطة ملموسة  شاريع وأ ية من خالل  نيذ فعال جلدول أعامل ا م لتمن  ).8الربانمج (تنف

ية /سـياسات توى الوطين مامت ية وخطط العمل عىل ا ية الفكرية الو يات ا شـاسرتا سـ ن مليج ط مللكت
ية ية الو نمع خطط ا طمن  ).9الربانمج ( وأولوايهتا لت

ية  تخصصني واخلرباء يف جمال ا بة مكونة من ا ية الفكرية و نيي ا مللككفاءة معززة دلى  ململلك خن هم
 ).9الربانمج (الفكرية 

نظامت ادلوية والفاعلني يف  مية بني احلكومات وا ية  يايس أمنت بفضل أسس  لحوار  مل علم سلسـ
ناول قض متع املدين والقطاع اخلاص،  يتا يد العاملي مما خيص جمل تجدة عىل ا ساعة ا لصعااي ا سـ ملل

ية الفكرية   )18الربانمج (مللكا

ها  يا و نولو تاكر وإدارة ا هم معززان دلى ادلول األعضاء لال نقلكفاءة و ج تك لف  )18الربانمج (ب

رشوع هرا27 :ملمدة ا  ش 

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظفني :ن  يفرنك سورسي 1 193 000: لتاك
يف امل  يفرنك سورسي 598 000: وظفنيلتاك
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رشوع .2  ملوصف ا

سأةل املطروحة 1.2  موضع الاهامتم/ملمقدمة عن ا

توى الوطين  تلف الفاعلني عىل ا هام بني  يا و نولو نفاذ إىل املعرفة وا سـيزتايد الاهامتم اب خم ملل نقل ج من جامعات وقطاع خاص (لتك
ناعي ميي وادلويل) لصوالقطاع ا منو ُويعزى ذكل . قلواإل ية وا نا ية حامسة يف القدرة ا يان أ تاكر  لإىل أن اإلبداع والا سـ ت مه سـ فب ل يكت

ثارة  بعض القضااي ا تاكر رمبا حيمالن يف طهيام احلل  تصاد القامئ عىل املعرفة كام يعزى إىل أن اإلبداع والا تصادي يف الا ملالا ل ب ُ ق ق
نايخ تغري ا ياجات املعقدة يف جمال ا شالكت والا بعض ا مليجة  ل ت مل حل ثالنت ياق احملاوالت  والصحة واألمن الغذايئ م  سـأو يف 

بدلان ية بني ا نولو ية وا هوة املعر يص ا ية إىل  لالرا جتقل تك ف ل  .لم

يا  نولو ية وا هارات واملعرفة واألفاكر وادلراية ا هّل تدفق ا تدابري اليت متكن و يا عامة مجموعة من ا نولو نقل ا جويراد  تك مل س ج لتك ت لعملل ل ّب
تلف أحصاب املص ية خمبني  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو نظامت ادلوية وا بحث وا ماحل اكجلامعات ومعاهد ا ملم ل مل ل مل ل

ئات القطاع اخلاص واألفراد بدلانهيو يد ادلويل بني ا يا عىل ا نولو ل، كام يراد هبا نقل ا لصع ج يا اذلي . لتك نولو تقد أن نقل ا جو لتك يع
نولو يعاب ا شمل ا ترب أنه  تكثريا ما  لت س ي يع تجات ك نع ا يا املادية  نولو شمل نقل ا ترب أيضا أنه  نيا اجلديدة، إمنا  لص ي مليع ج تك لج

نع أو تأدية اخلدمات  يق طرائق  صو تصاد تطب ية ادلوية يف ا نا ية والقدرة ا ية ادلا نا سني القدرة ا قمما يؤدي إىل  ل سـ ت خل سـ ت فحت ل ف ل
سوق  .لا

ية بأمكل وجه وأك يا احلا نولو نفاذ إىل ا لوسمح إماكية ا ل ن جت بدلان األقل منوا لتك ية وا نا بدلان ا ية ا لرثه حرية والاتفاع هبا بفعا ل ل ل من
شة فهيا تصادية وظروف ا توايهتا الا سني  يمن  سـ ملعحت ق يه، . م نقول إ يا يزيد من خمزون املعرفة دلى ا نولو لوملا اكن نقل ا مل ج لتك ّ

ية، بل إن الا تيس يف الواقع أ ساهبا  يا اجلديدة وا نولو تقاء ا مهفإن ا ت يكن ج كتك ية حامسة أيضا بوصفه أساسا ل مهتفاع الفعال هبا هل أ ن
نه للميض قدما يف  هامميكن الانطالق  تغال يقات وا نع وا تجات اجلديدة وطرائق ا لتطوير ا سـ ب لص تطن ية احلامسة أن . لمل مهومن األ

نا ية  رشوط مر ها  ها و يف معقوةل و تاك تدامة  يا ا نولو ناسب من ا قلميكن تطوير ما  نقل مي ج لتك ض ب ل ب سـ تعمي مل تلقهيال يق مها و ميكن  حتق،  ف
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا  .ئ

تألف يةعنارص لارشوع من ملا يو تا سة ا لا ل  :مخل

ية ةمخستنظمي  .1 شاورية إ مي اجامتعات  شاور مع ادلول األعضاءقلت  ؛لتاب

شمل و .2 ند،  ية مبراجعة ا تح تإعداد عدد من ادلراسات ا ل يل يا عىللل نولو تصادية وإفرادية حول نقل ا جدراسات ا تك  لق
يد ادلويل ساعدلصعا توى ست،  يع ا سـتدى اخلرباء ر ملن ف  ؛م

توى للخرباءو .3 يع ا تدى ر سـنظمي  ن ملت ف ية الفكرية" حول م يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء احللول:لتك تحدايت ا ب ا مل للميض " ل
يل  ياتسهيف  نولو بدلان األقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا جنفاذ ا تك لم ل ل يات وتدابري قامئة اقرت واقرتاح ل صاحات وتو

يا نولو نقل ا جمتةل للهنوض  لتك ب  ؛حم

تدى إلكرتوين حول  .4 شاء  نوإ ية الفكرية"من يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل  ؛"ل

بو أي .5 يجة ةيوتضمني برامج الو شطة املذكورة أعالهتمتخض عهنا انت  ية وانأل ية اب نة ا نظر فهيا ا مل، بعد أن  من ن للج لتت لكية ملع
ية العامةالفكرية  شأن إىل ا متةل يف هذا ا ية  مجلعوتصدر أية تو ل  .حمص

ثب مع سائر  يق عن  رشوع أيضا عىل ا بغي أن حيرص ا كو سـ لتنمل نجزها ين هام اليت  تا بة عب ُشمل ثل  بو  شعالو مي
تصادي ا بو الا شور الو رشوع مضن  يةل ا يات اليت رمبا تأخذ  تصادية واإلحصا لادلراسات الا ق يق ن مل حبص ورمبا . سـنويمئ

ية مضن هجودها يف هذا اجملال تحدايت العا بة ا به  ملتو ل شع ع   .تسـ
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 األهداف 2.2

يات  تو رشوع يف إطار ا صندرج أهداف هذا ا ل مل رشوع. 28 و26 و25 و19ت يقوم ا ملو ية  بوجه خاص سـ تدر جيعىل مقاربة ا ل
متدةمبشاركة نظامت ا ملع ا رشيكة اجلهات جلوا مل يع جواديدةلا يا مج اليت تعمل يف  نولو جنب نقل ا شاف ما ميكن اختاذه ولتك سـتكا

ياسات  بادرات و سـمن  يا تتعلقم نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية  ج اب تك لمللك هال يةتعمميو نا بدلان ا م وال سـامي لفائدة ا ل ، إىل جانب إقامة ل
ية الفكرية تعاون ادلويل يف جمال ا مللكا  .ل

سـهتدفة يه يدة ا هات ا ملوا تف ية من: ملسـجل سؤول خالل طناحلكومات الو ينيملا تلف اجملاالت  نيم احلكو  عيوواضخميف 
ناعة  بحث وا سات ا ياسات واجلامعات ومؤ لصا ل س ياي الرباءات ومديروخرباءلسـ نولو ج ا  .لتك

يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا  تيج

رشوع املذكورة أعاله - نارص ا تضمن وصفا مفصال  ملإعداد ويقة  لع ت ية واث ية اب نة ا ها عىل ا ملل، وعر منض ن لتللج كية ملع
توافق علهيا  ؛لالفكرية 

شاورية ةمخستونظمي  - ية ت اجامتعات  تقدمة، قلميإ بدلان ا تلف أقالمي العامل، مبا يف ذكل يف ا مليف  ل شاور مع خم لتوبعد ا
تحدة  نظامت األمم ا يا، ومهنم سائر  نولو تلف أحصاب املصاحل يف جمال نقل ا شاركة من  يف،  ملادلول يف  خم مب من ج لتك ج

ية  ؛ملعنا
ند،وإعدا - ية مبراجعة ا تح لد عدد من ادلراسات ا يل نظامت ادلوية لل تحدة وسائر ا نظامت األمم ا تعاون مع  ل اب مل مل مل

ية، ساعد ملعنا يد ادلويل،  يا عىل ا نولو تصادية وإفرادية حول نقل ا شمل دراسات ا ت  لصع ست جل تك منتدى اخلرباء ق
توى يع ا ملسـر  :، مبا فهيا ما ييل بوجه خاصف

يد ادلويلعدد من ادلراسات الا  ).أ ( يا عىل ا نولو ية الفكرية ونقل ا لصعتصادية حول ا ج تك مللك وسرتكز هذه . لق
بات  سابقة وعىل حتديد ا تصادية ا يت ابهامتم أقل يف ادلراسات الا لعقادلراسات عىل اجملاالت اليت  لق حظ

بل اليت من شأهنا أن تهنض به يا واقرتاح ا نولو لسـأمام نقل ا ج بغي أن . لتك اسات تكرارا تأيت هذه ادلرينوال 
يا يف ادلاخل  نولو شأن نقل ا ها من دراسات أعدت  جملا  تك لبق نة ادلامئة (بسـ ثل ا بو  للجيف جلان أخرى للو مي

ية بقانون الرباءات نظامت دوية أخرى(أو يف اخلارج ) ملعنا لدلى   ؛)م

ية الفكرية يف   ).ب ( شأن حقوق ا بادرات القامئة  ياسات وا تضمن معلومات عن ا مللكودراسة  ب مل سـ القطاع اخلاص لت
تقدمة بدلان ا ملوالعام يف ا يا ل نولو نقل ا بدلان للهنوض  ج ا لتك ب يةل نا بدلان ا مإىل ا ل تطوير ل بحث وا ل وكفاءات ا ل

بدلان ثل ، مبا يف ذكل ليف تكل ا يا،  نولو ية الفكرية ونقل ا تعلق اب ممن قواعد ومعايري دوية  ج تك لمللك ت ل
ية  تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات ا مللكالا تالىف هذه ادلراسة . لالفكرية ادلويةسـ بغي أن  تو ين

بو ابلفعل ية يف العمل وأن شلك إضافة إىل العمل اذلي تضطلع به الو يالازدوا ت  ؛.ج

تقدمة   ).ج ( بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا بادل بني مؤ تعاون وا ملوعدد من ادلراسات اإلفرادية  ل ل ل س ت للل
ية نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا مومؤ ل ل ل ل ياانت، فضس سات بال عن قاعدة  س تضم وصالت إىل املؤ

يح هذه الفرص يا أو اليت قد  نولو يح ابلفعل فرص نقل ا ية اليت  تالو ج تك تت لت  ؛طن

يا عىل   ).د ( نولو شاركة يف نقل ا ها عىل ا رشاكت من أجل  ية واحلافزة  ياسات املؤا جودراسة عن ا تك ليع ملشج لل ت تسـ ل
يد الوطين وادلويل؛  لصعا

يل   ).ه ( نملسائلحتلو يا يف اجملاالتلتك نقل ا تجدةو  القامئةجولو ية ملسـا نا بدلان ا ية يف ا سائل ذات األ م وا ل ل مه مل
به األقالمي؛ ياجاهتا يف أقالمي حمددة أو  تحديد ا شـواألقل منوا  ت  حل

نظر يف ا من وعدد  ).و ( تاكر خارج نطاق نظام تدلراسات اليت  تطوير تدمع الا بحث وا بحلول بديةل ألشطة ا ل ل ن
 الرباءات احلايل؛

تعرا  ).ز ( رشوع سـوا تقارير أوضاع الرباءات اجلاري إعدادها يف ظل  مض  نفاذ إىل "ل باط أدوات  للا سـتن
تعلقة ابلرباءات تحديد)CDIP/4/6ثالويقة  ("ملاملعلومات ا يد ادلويل ل  يا عىل ا نولو لصع فرص نقل ا ج لتك

يا، .يف تكل اجملاالت نولو نظور نقل ا شابه ألوضاع الرباءات من  يل  بغي إعداد  جو تك م لن م حتل يف جمال ي
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 .األغذية والزراعة أيضا

يا يف  نولو بذوةل يف جمال نقل ا هود ا تب يف العمل اجلاري وا تعراض ما  ية اب تح جوال بد من بدء ادلراسات ا تك لجل مل ك سـ يل لل
تجارة ال نظمة ا ية و نظمة الصحة العا يويدو و ئة وا تحدة  تاد وبرانمج األمم ا ثل األو نظامت ادلوية األخرى  لا مل ن ل مل ل ممل م ي نك يةللبم . ملعا

تان وال بد من  تو يه ا ناوها وفقا ملا  بغي  سائل اليت  بقة اب يإعداد قامئة  ل تض ت مل صسـ تقم ل ية وكام أثري 40 و30ين لتمن من جدول أعامل ا
بو يويم  ته الو تضا ية اذلي ا رشوعات جدول أعامل ا توح حول  تدى ا ينا يف ا سـ من م ن فعل لتملف توبر 14 و13مل بغي . 2009ك أ ينو

ثل تنسـيق هذه ادلرأيضا  ية  تصادية مع سائر ادلراسات املعدة يف ظل جدول أعامل ا ماسات الا ية الفكرية "لتمنق مللكرشوع ا م
ية تصادية والاجامت ية الا عوا قمن تني " لت تو يالوارد وصفه يف ا  .) CDIP/5/7ثالويقة( 37و 35صل

نظريية - تإعداد ورقة 
شات يف  نا شرتكة وناء احللول تكون أساسا  تحدايت ا قحول ا للم ب مل يع ل تدى اخلرباء ادلويل ر ف  من

توى توافق علهياملسـا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا ل، وتعرض عىل ا من ن مللكللج لت  ؛ملع
متدة يف اجامتع اخلرباء وتوزيع  - يات ا تو متدة من ا ية وغريها من املواد ا ية ودرا ية وتدر ملعوإعداد مواد إعال صسـ ل ملسـ ب يم

ش بو ا تاجئ يف إطار الو لتكل املواد وإدراج ا ي تكوين الكفاءاتلن رشوعات قطرية . لامل  شمل ذكل معلومات و موقد  ي
يا وتطوير ذكل  نولو نقل ا ية الفكرية ابالقرتان  ية الرضورية إلدارة أصول ا ية ا تصممي ا تعلق  جملموسة  تك مللك لن ب ت ب لتحت لب

بىن؛ نوع من ا لا  ل
توىتونظمي  - يع ا سـتدى خرباء دويل ر ملن ف شات ح يف شلك مؤمتر دويلم نا بدء ا ق  مل يل نفاذ ل بل امليض يف  هول  تسسـ

بو،  تصاص الو يا، مضن ا نولو بدلان األقل منوا إىل املعارف وا ية وا نا بدلان ا يا ل ل خل ج تك تجدة خاصة لم ملسـيف اجملاالت ا
يات  تو ية خاصة، مع مراعاة ا ية أ نا بدلان ا صويف جماالت أخرى تولهيا ا ل مه ل تدى .28 و26 و25 و19مل يكون ا نو ملسـ

يه حوار  مفإطارا يدور  تقدمةف بدلان ا ية وا نا بدلان ا تقلني من ا ملتوح بني خرباء  ل ل ل مسـ يا يف  ّ ملمنيم نولو جنقل ا لتك ب
يات. القطاع العام واخلاص تو صوابإلضافة إىل اجملاالت احملددة يف ا سائل 28 و26 و25 و19 ل م، قد حيدد اخلرباء 

يا واقرتاح حلول نولو سني نقل ا تعلق  ية  جإضا تك لف تح بغي أ. بت ياسات ينوبوجه خاص،  سأةل  ناقش اخلرباء  سـن  م ي
يا  نولو نقل ا ية الفكرية ادلامعة  جا تك لمللك يةل نا بدلان ا ميف ا ل يات تكون أساسا . ل تو شود هو اخلروج  صوالغرض ا ب ملن

يانإلشاء نولو نقل ا متةل املذكورة أعاله للهنوض  تدابري ا يات وا تو ج قامئة الاقرتاحات وا لتك ب ل ص  .حملل
تدى ا يد  بغي أيضا أن  منو تفسـ ين شاورات مع ادلول األعضاءي توى من ا يع ا ملخلرباء ر ملسـ تدى املذكور، . ف تعلق بأعضاء ا نوفامي  ملي

تلف جوانب املوضوع تصني  تقي أبرز اخلرباء يف العامل من ا بو من أن  مبخال بد للو خمل نصفة توافق علهيا ادلول تني م وفقا ملعايري 
رشوع ملاألعضاء مبا يضمن تقدم ا يل يف ه.ّ تفا ص وسرتد ا ية ل ية اب نة ا تقدم إىل ا رشوع اليت  منذا الصدد يف ورقة ا ن للج سـ لتمل ملع

نحو املذكور أعاله ية الفكرية، عىل ا لوا  .مللك
تدى إلكرتوين حول  - شاء  نإ ية الفكرية"من يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل بوابة  "ل ليف إطار ا

ية يف سات الو ية ادلامعة للمؤ ناخملصصة  طس رشوع للبن ياق ا شاؤها يف  يا املعزتم إ نولو تاكر ونقل ا مل جمال الا سـ ن جب لتك
ية  تو صاخملصص  ية 10لل نا بدلان ا شاركة ا سري  شاور مع ادلول األعضاء وسائر أحصاب املصاحل، مع  م، اب ل ل م ي تت ل

تدى اإللكرتوين بدلان األقل منوا يف هذا ا نوا  ؛ملل
ش - متخض عهنا األ يجة  بو أية  نوتضمني برامج الو تي ية نت ية اب نة ا نظر فهيا ا منطة املكورة أعاله، بعد أن  ن للج لتت ملع

ية العامة شأن إىل ا متةل يف هذا ا ية  ية الفكرية وتصدر أية تو مجلعوا ل حمص  .مللك

رشوع للموضوع  متةل ضامن معاجلة ا ملوشمل اخملاطر ا بة حملت نا سـمعاجلة  ياقهم تالف  سـعىل ا تفاوت يف خ ل، والسـامي مراعاة ا
ية منتوايت ا لتسـ تلف أحصاب املصاحل. م ية مع  ية وإ شاورات و يفا ذلكل اخلطر، ال بد من إجراء  خمو مي ن قلم ط  .ختف

رشوعتو مترارية ا ملفرتض ا يا املعلوماتسـ نولو يث املوضوع و تيض املوارد من  ج و تك ح تدى ن حتديلميك تق توايت ا نث  ملحم
تظام  .ناإللكرتوين اب
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يمي .3 تعراض وا لتقالا  سـ

تعراض ا 1.3 يد ا ملموا سـ  رشوعع

تقرير األويل .1 هر من صدور ا تة أ لبني تقريران للرصد أوهلام يصدر بعد  شسـ ثاين بعد ،سـي يقه من 18ل وا هرا ما مت  حتق  َّش
رشوع؛ ية وما أجنز من تقدم حنو أهداف ا ملاألهداف العامة واملر  ُحل

يمي .2 تقرير اب ناول ا رشوع و يمي اذلايت يف هناية ا يعد تقرير هنايئ  تقو ت لتق للل مل رشوع وأفضل سـيسـ يقه من ا مل مدى ما مت  حتق َّ
تكوين الكفاءات شامل  بو ا تاجئه يف إطار الو بل إلدراج  لا ل ي ن  .لسـ

يمي 2.3 رشوعلتقا  للم اذلايت 

رشوع ملتاجئ ا ناحج ن يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

رشوع .1 ملويقة ا  ث

 

رشوع هر للموافقة عىل ا ملسودة ويقة جاهزة يف غضون ثالثة أ ث ، شم
 .لتشاور مع ادلول األعضاءاب

ية حول  .2 شاورية إ مينظمي اجامتعات  ت قلت
يا نولو جنقل ا  لتك

رشوع؛ تكامل ويقة ا هر من ا نظمة يف غضون ثالثة أ ملاجامتعات  ث سـ ش  م

شاركني - باع ا ملا  ؛نط
شاورات ادلول األعضاء - ميقات من   .تعل

يل .3 يل  لدراسات عامة وإفرادية وحتا تحا تكامل ادلراسات وا لا ل هةل احملددة ووفقا سـ للمواصفات مليف غضون ا
شرتطة تصاصملا  .خ يف الا

توى .4 يع ا تدى خرباء ر سـنظمي  ن ملت ف تكامل  م هر من ا تة أ نظم يف غضون  توى  يع ا سـتدى خرباء ر سـ سـ شن م ملف م
 ادلراسات؛

تدى؛ - توى  يع ا نحضور ر للمسـ مل  ف
شاركني خبصوص  - باع إجيايب دلى ا ملوا نظريية نط تالويقة ا لث

 ت؛وادلراسا
تدى إىل اعامتد  - متةل ملنيؤدي ا يات وتدابري  حمقامئة اقرتاحات وتو ص

يا نولو نقل ا جللهنوض  لتك شاورات مع ادلول األعضاءب  .م بعد 

تخدممنتدى إلكرتوين جاهز .5 بكرةمنتدى إلكرتوين جاهز يف  - مسـ و  ؛ممرحةل 
تخدمني؛ - باع نوعي من ا تدى وا تخديم ا سـوعدد  نط ن ملسـ مل  م
شاتومجع  - قنا هام تدى و شورة عرب ا حتليل الرأي العام ا نمل  .ملن

بو تدمع  .6 شطة جارية معززة داخل الو يأ ن
يا نولو نفاذ إىل املعرفة وا جا لتك  .ل

شطة املذكورة أعاله، بعد أن  متخض عهنا األ يجة  بو أية  نتضمني برامج الو تي نت
ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مللكنظر فهيا ا من ن للج لتت ية ملع حموتصدر أية تو متةل يف ص

ية العامة شأن إىل ا مجلعهذا ا  .ل
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رشوعأهداف رشوعمؤرشات  مل ا يق أهداف ا نجاح يف  ملا  حتقل
 )املآلمؤرشات (

بل جديدة إلقامة تعاون دويل يف جمال  سـسرب 
شأن  هم معزز وتوافق  ية الفكرية، و با ف مللك

ية الفكرية  تعلق اب ياسات  مللكبادرات و تم سـ
يا نولو نقل ا جللهنوض  لتك  ب

يق أهداف ر - سائل و هم ا نة عن مدى زايدة  حتقدود فعل من ا ملف للج
رشوع؛  ملا

متةل واعامتد ادلول األعضاء  - تدابري ا يات وا تو حمللالقرتاحات وا ل ص ل
يا نولو نقل ا جللهنوض  لتك تخداهما ب تخداما سـ وا  ؛فعالسـا

توايت القاعدة، عرب  - شأن  تخدمني  باع ا حموا ب سـ تدى ملنط ملنا
ياانت اإللكرتوين يمي؛سـتب وا  لتقا

بدلان األقل منوا؛ - ية وا نا بدلان ا تخدام واسع لدلعامة يف ا لا ل ل  مسـ
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يذ 1للتنفاجلدول الزمين 

 

شاط  الفصل لنا

 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

يةةمخس .1 شاورية إ مي اجامتعات        X X   قلت

ية الفكرية  .2 مللكإعداد دراسات وأوراق ودراسات إفرادية يف جمال ا
ي نولو جونقل ا  التك

   X X X X   

ثالثة أايم .3 توى  يع ا لتدى خرباء دويل ر سـ ملن ف   X        م

رشوع 1.3 ملياغة ويقة ا ث         X  ص

نظريي 2.3    X       ةلتإعداد الورقة ا

نظريي 3.3 رشوع الورقة ا تطرح  يق علهياةلم تعل عىل خرباء دويني     X       للل

نظريي 4.3 ثات اةلتطرح الورقة ا يفلبع عىل ا    X       جندلامئة يف 

نظامت غري  5.3 ية ادلوية وا نظامت احلكو يوم واحد مع ا ملاجامتع  ل مل مل
ي تار من اخلرباءةماحلكو ية وعدد  يات ا خم وا ن  ملهمجلع

       X  

ثه .4 تدى إلكرتوين وحتد شاء  يإ ن  X X X X X X X   من

                                                           

نقحة، املزيد  1 ية مع ادلول األعضاء، يف الويقة ا شاورات اإلضا تطلب إدراج العديد من ا ملقد  ث مل تعراض واحامتل متديد هذا اجلدول الزمينفي  .سـمن الا
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شطة املذكو .5 متخض عهنا األ يجة  بو أية  نتضمني برامج الو تي رة نت
ية الفكرية وأن  ية وا ية اب نة ا نظر فهيا ا مللكأعاله، بعد أن  من ن للج لتت ملع

ية العامة شأن إىل ا ية هبذا ا مجلعتصدر تو ل  ص

        X 
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ية رشية( ناملزيا  )لبخالف املوارد ا

رشوع - 1اجلدول  ية ا حب مزيا مل نةسب ن تاكيف وا سـئات ا ل لل ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
مل
ي
ز
ا
ن
ي
ة

ية رشية (ناملزيا تضاءلباملوارد ا ند الا ق،   )ع

رشوع - 2اجلدول  ية ا حب مزيا مل نةسب ن تاكيف وا سـئات ا ل لل  ف

 

 

 

 

 

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

ية  سورسي(ناملزيا يابلفرنك ا يف )ل تاك لئة ا ل ف
 اجملموع 3 سـنة 2 سـنة 1 سـنة 

نح ملاألسفار وا
   

40,00080,000120,000 همامت املوظفني 

شاورات العادية  (40,000) مل  ا

شأن ادلراسات  (55,000) ب  الاجامتعات 

شأن الورقة  (25,000) ب  الاجامتعات 

280,000300,000580,000 أسفار الغري 

شاورات الع  (200,000) اديةمل  ا

(260,000)(80,000)   اخلرباء 

يوم واحد  (40,000) ل  اجامتع 

نح   ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
 

20,00020,000 املؤمترات 

90,00090,000180,000 أتعاب اخلرباء 

توى   يع ا تدى ر سـ   ملن ف (33,000) م

(57,000)(90,000)   دراسة خرباء 

رش  5,0005,00010,000 لنا

141,000142,000283,000 خالفه 

يا   نولو شار يف جمال  ج   تك مست
 املعلومات

(84,000)(85,000)

(57,000)(57,000)   خرباء لدلراسات 

 األهجزة واإلمدادات

 األهجزة 

 اإلمدادات واملواد 

576,000617,0001,193,000اجملموع

ية  سورسي(ناملزيا يابلفرنك ا يف )ل تاك لئة ا ل ف
 اجملموع 3 سـنة 2 سـنة 1 سـنة 

تفرغ 3 همين درجة 1 252,000 126,000126,000 %100م 

تفرغ 5درجة  خدمات عامة 1 110,000111,000221,000 %100م 

تفرغ 6 خدمات عامة  درجة 1 62,00063,000125,000 %50م 

298,000300,000598,000اجملموع
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