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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011  أبريل13: لا

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  ةبعاسال الدورة

 2011مايو  6 إىل 2جنيف، من 

اقرتاح مشروع من جمموعة البلدان األفريقية بشأن 
فيما بني  تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتنمية

  ن نامية وبلدان أقل منوابلدان اجلنوب من بلدا
  األمانةمن إعداد

يــغ مــؤرخ يف  .1 يــا،  طرحــت، 2011 أبريــل 13تبليف  نــوب أفر ثــة ادلامئــة  يقا جل بدلان لبع سق مجموعــة ا ها  لــبو منــ صــف
ية، رشوعيقاألفر نوان م اقرتاح  يـة فـامي بـني بـدلان "بع  يـة الفكريـة وا تعـاون حـول ا شأن تعزيـز ا منرشوع  ل بـ لتمـ مللك

ي نوب من بدلان ان ما ي"ة وبدلان أقل منواجل بدلان األفر يق ابمس مجموعة ا يـةةل نة ا نظر يف ا ن،  للج ملعت يـة ل يـة وا مللك اب لتمن
سابعةالفكرية  .ل يف دورهتا ا

تمل من  .2 يغ املذكور أعاله ا سـويرد يف مرفق هذه الويقة ا بل ملث يا معلت يقنوب أفر  . ملحقاتهج

نة مـدعوة إىل اإلحاطـة علـام ابملعلومـات  .3 للجإن ا
 .ث مرفق هذه الويقةالواردة يف

 

 ]ييل ذكل املرفق[

A 
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يا [ نوب أفر ثة  يقترمجة لرساةل من  ج نظامت ادلويةدلىبع تحدة وسائر ا ل األمم ا مل يفمل نظمة جن يف  تب ادلويل  للم إىل ا ملك
ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل تارخي )يالو  ]2011أبريل  13ب، 

ثة ادلامئة  يالبعهتدي ا يقنوب أفر تب  دلىجل نظامت ادلوية يفيف تحدة ملاألمم امك  ليف وسائر ا مل ياهتا ي سورساجن يب  حت أ ط
تب ادلويلإىل  ية الفكريةل ملكا ية  للملكنظمة العا مل رشف ب،لم يا تطرح تت و نوب أفر تب ادلويل بأن  يقإخطار ا ج ها ملك صفبو

نوان  رشوع  ية، اقرتاح  بدلان األفر بعسق مجموعة ا م ل يقن ي"م تعاون حول ا شأن تعزيز ا مللكرشوع  ل ب ية فامي بني م لتمنة الفكرية وا
ية وبدلان أقل منوا نوب من بدلان ان مبدلان ا ية " جل ية وا ية اب نة ا نظر يف ا ية،  بدلان األفر مللكابمس مجموعة ا منيق ن للج ت لتل ملع ل

سابعة  .2011 مايو 6 إىل 2يف الفرتة من  املقرر عقدها لالفكرية يف دورهتا ا

ثة ادلامئة  تمن ا بعو يالتغ يقنوب أفر ية الفكريةل للمكتب ادلويل الفرصة يك تعرب  هذهجل ية  للملكنظمة العا مل  من جديد عن لم
 .فائق احرتاهما وتقديرها

يف يف  جبنحرر   2011 أبريل 13ّ

ثة ادلامئة [ يالبعخامت ا يقنوب أفر يفجل  ]جبن 
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ية  يات جدول أعامل ا منتو   32 و25و 19 و13 و11 و10 و1لتص
تعاون تعزيز ا لرشوع  ل ية ام نوبمللك حول ا ية فامي بني بدلان ا جللفكرية وا  لتمن

ية   وبدلان أقل منو م من بدلان ان
 
 ملخص .1

رشوع  DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :ملرمز ا

نوان نوب من مرشوع  :لعا ية فامي بني بدلان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا جلتعزيز ا من لتل مللك
ية وبدلان أقل منوا  مبدلان ان

يات يصتو  :ةلتمن جدول أعامل ا

 

 .32 و25 و19 و13 و11 و10 و1

ئة ألف ية وتكوين الكفاءات: لفا ساعدة ا نا  لتقمل
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
ياجات اخلاصة اب لوالا بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن حت ية وا نا لبدلان ا مل

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 ب يات  ميها و يمي تقسل معل  .دلت

ية  تو صا ية  :10ل ية يف جمال ا ية الو مللكساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ ن سـ طم س
ية وغريها من املرافق هبدف جعل  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا تالفكرية و لتحل حتس

ية الفكرية  توازن عادل بني حامية ا ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا سات ا مللكمؤ بمللك ل س
ية ودون . لحة العامةواملص نظامت اإل ية أيضا عىل ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  ميو مل ن مل قلن تق لت ين

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
بىن ا يد احمليل ودمع تطوير ا تاكر والاخرتاع عىل ا لوالا ل لصع ية يف جمال العلوم ب نية الو طت تح
بو تصاص الو با ووفقا ال نا يا لكام اكن ذكل  نولو يوا خسـ م ج ّتك  .ل

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

بغي أن وال  تفاوتة يف ادلول األعضاء، و ية ا توايت ا بدلان األقل منوا وكذا  ينسـامي ا مل من سـ لتل م ً
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 ت :19ل ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  خا يف كم ق بو، عىل امليض ل يصاص الو

يل بدلان تسهيف  ية وا نا بدلان ا ل نفاذ ا ل شاط مل يا للهنوض اب نولو لناألقل منوا إىل املعرفة وا جل تك ً
بو نجزة يف إطار الو تاكري وتعزيز تكل األشطة ا ياإلبداعي والا مل ن  .ب

ئة جمي يا املعلومات والاتصاالت، واحلصول عىل املعرفة: لفا نولو يا، و نولو جنقل ا تك ج  لتك
ية  تو صا يع  :25ل ية الفكرية والرضورية  بادرات املربطة اب ياسات وا شاف ا شجا ت مل سـ تتك ل لسـ 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  ية هبا ومن الا ها الاتفاقات ادلوية ا هم جوانب املرونة اليت  سـمن  ن ملعل يح مهنا بأكرب تتف
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با نا سب ما يكون  سـقدر،   .مح

ية  تو صا تجارب واملعلومات حول أوجه الصةل بني  :32ل بادل ا بو  لإاتحة الفرصة يف الو ت لي
سة نا ياسات ا ية الفكرية و فحقوق ا مل سـ  .مللك

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

رشوع ملتعلق هذا ا بو  ي يات جدول أعامل الو يذ بعض تو ية من  تأ تاجئ ا يد ا يبرت ص ت مل ن تنفشـ ل
ملوهذا الغرض، فإن هذا ا. للتمنية رشوعاتل بقا ملرشوع يمكل ويعزز من هجة ا مسـ املوضوعة 

يات  تو صشأن ا ل بق32 و25 و19 و10ب يات  من هجة أخرىيط، و تو ص ا  .13 و11 و1ل

رشوع  ملوبلوغ هذه األهداف، يريم هذا ا يه إل تو تحداث وسائل  جىل ا ل هاهودجلاسـ بذ ل اليت   ت
تلفة من أجل ت ية الفكريةخمهجات فاعةل  نوب يف جمال ا تعاون فامي بني بدلان ا مللكعزيز ا جل . ل

بدلان األقل  ية وا نا بدلان ا ية يف ا تا تاجئ ملموسة يف اجملاالت ا يق  رشوع إىل  لويريم ا ل ل ل ل ن ممل حتق
 :منوا

ية والقانوية   )أ ( ساعدة ا نتعزيز ا ن ية الفكريةلتقمل ية الاجتاه يف جمال ا مللكاإلمنا تان  (ئ تو يا  1صل
 ؛)13و

ية الكفاءاتكوينتو )ب( ية الفكريةسسـ املؤ ية  (مللك يف جمال ا تو صا  ؛)10ل
ية   الكفاءاتكوينتو )ج( تاكر يف جمال طنالو ية (بالا تو صا  ؛)11ل
يا ورشها والاتفاع جبوانب املرونة اليت و )د( نولو نفاذ إىل املعارف وا نيل ا ن ل جه لتك تس

ية الفكرية  مللكها ا تان (تتيح تو يا  ؛)25 و19صل
سةفهم و )ه( نا ياسات ا ية الفكرية و فالصةل بني ا مل سـ ية  (مللك تو صا  ).32ل

يذ) برامج(برانمج   9الربانمج  :لتنفا

الصةل بربامج أخرى 
مرشوعات جدول /معنية

 :األعامل

بو   .30 و18 و16 و15 و14 و11 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1يصالت بربامج الو

 DA_09_01 وDA_08_01  وDA_05_01: رشوعات جدول األعاملمبصالت 
  DA_35_37_01وDA_7_23_32_01  وDA_10_05و
 .DA_19_25_26_28_01و

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

ية الفكري شأن ا ية  يات و مللكياسات واسرتا ب ن يج طسـ  ططة وخطط معل قطرية تامتىش واخلت
ية ية الو نواألولوايت اإلمنا  )مجيع املاكتب (.طئ

بة هممة من أخصائييتعزيز كف ية الفكرية وتكوين  يني يف جمال ا خناءة ا مللكن ية /مله مللكخرباء ا
 )مجيع املاكتب. (الفكرية

ية معززة يالك أسا هزة  ية الفكرية املوهجة حنو تقدمي اخلدمات وا سـحتديث إدارات ا هب جمل . مللك
 )مجيع املاكتب(

ية الفكرية مع األهداف اإل ية  رشيعات الو للملكتوافق ا ن طت ية ومع املعاهدات ل ية الو نمنا طئ
ية الفكرية،  للملكوالاتفاقات ادلوية  تضاءل قند الا ياسة ع تاحة  سـ، مع أخذ أوجه املرونة ا للمل

بار  .عتالعامة بعني الا

ية الفكرية ميي يف جمال ا تعاون دون اإل مللكبرامج جديدة أو معززة  قل  .لل
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ية الكفاءاتتطوير بحث واسسـ املؤ من للجامعات ومراكز ا ية وغريها من أحصاب املصاحل يف لتل
ية الفكرية إدارة فعاةل  .مللكالقطاع اخلاص من أجل إدارة ا

بادئ واملامرسات القانوية ونظام الرباءات، مبا يف ذكل أوجه املرونة اليت  بإذاكء الوعي اب ن مل
هم ا نظام، وتعزيز  فها هذا ا ليح سائليت شأن  يا  ئة حا نا ملقضااي ا ب ل شـ تعلقةل  ، ابلرباءاتم 

يح هذه القضاايو  .ضمواصةل تو

 .إذاكء وعي ادلول األعضاء وتطوير كفاءاهتا يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ية الفكرية تعزيز الكفاءات  بادئ ا ية لالتفاع  ية وامجلا ية والو توايت اإل مللكعىل ا مب ن ع ن مي طسـ قلمل
ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ها ألغراض حامية املعارف ا تو ل تع لتقل ل ل تيدي ونظمي العالقة بني نظم قل

ية للجامعات  ثقا تصادية وا ية، وذكل من أجل املصاحل الا ية الفكرية واملوارد الورا فا ق لمللك ث
يدي ثقايف ا بري ا يدية وا تقلوغريها من أحصاب املعارف ا ل تع لتقل ل  . وبدلاهنمل

رشوع هرا 24 :ملمدة ا  )املرحةل األوىل(ش 

رشوع ية ا ملمزيا يف خالف املوظف :1ن  ي سورسايفرناك 755.460: نيلتاك

يف املوظفني سؤول عىل الاتصال (ي فرنك سورسي 202.000: لتاك يني  ممبا يف ذكل  تع
بو نوب يف أمانة الو تعاون فامي بني بدلان ا يشأن ا جل ل  )ب

 

                                                           

بو 1 يثلام قدمهتا أمانة الو  .م
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رشوع .2  ملوصف ا

 مقدمة .1.2

 
بدلان األقل منوا، أكرث من أي وقت مىض إ ية، مبا فهيا ا نا بدلان ا ّتعمد ا ل ل تصاديةمل ية الا ية الفكرية كأداة  تخدام ا قىل ا منمللك . للتسـ
يذ نظام ا تاكرية يف  ية، مشل ذكل اعامتد وسائل ا نوات املا مللويف ا تنف ب ض توازنة تراعيلسـ مية الفكرية بطريقة  ية ك ها الاجامت ع ظرو ف

تفاوتة ية ا توايهتا اإلمنا تصادية اخلاصة دون إغفال  ملالا ئ مسـ نو. ق تجارب جلوأفىض ذكل يف بدلان ا لب إىل تكوين مك من املعارف وا ّ
ية ية الفكرية ألغراض ا يجي اب تقةل حول الاتفاع الاسرتا منا ت ن لتسـ مللك تجارب . مل رشوع إىل حصد تكل املعارف وا لوسعى هذا ا مل ي

ية و نا بدلان ا تعاون يف هذا اجملال فامي بني ا تعزيز ا ية  ية الفكرية وا شاطرهتا يف جمال ا يمة و ما مللك للق ل ل ب من لتم بدلان األقل منواّ  .لا

ية يف  يات حمددة من جدول أعامل ا تو تايل  رشوع اب تعلق هذا ا منو ص ب ل مل لتي 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 وتعزيز الكفاءات اإلبد) 10(سسـ عا

ية  يا لاتسهيل و) 11(طنالو نولو جنفاذ إىل املعرفة وا ية الفكرية لتك 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

نوب قادر عىل أن يؤدي دور تعاون فامي بني بدلان ا نطلق أن ا رشوع من  جلويقرتح هذا ا ل يق األهداف احملددة ممل ّا همام يف  حتق
ية واملذكورة أعاله ية ا يات جدول أعامل ا نيف تو من ملعص  .لت

نوب ولكن ال حيل  شامل وا تعاون بني ا ساير ا تعاون األوسع، وهو  سار من بني جماالت ا نوب  تعاون فامي بني بدلان ا ّوا جل ل ل ي ل م جل ل
نقطة الامتس بني ها. ّحمهل مترار يف الهنوض  بغي الا بو سـ ثاليث شاملين تعاون ا سارين، أي ا لذين ا ل جنوب، مبوازاة مع ما -جنوب-مل

ية الفكرية . سـبق يق أنظمة ا نوب بفائدة خاصة يف  تعاون فامي بني بدلان ا رشوع احلايل، يأيت ا مللكوألغراض هذا ا حتق جل ل مل
تحدايت ا بدلان األقل منوا نظرا إىل الظروف وا ية وا نا بدلان ا ية يف ا لادلامعة  ل ل ل ممن بدلان للت ية وا نا بدلان ا ها ا لخلاصة اليت توا ل مل هج

بدلان األقل منوا أن  ية وا نا بدلان ا ية اليت ميكن  بادرات ا هم ا شاطرة املعلومات والهنوض  لاألقل منوا، والقدرة عىل  ل لل لعمل مل مم بف
ياسات العامة واألهدا ية الفكرية كأداة وبني ا تعملهتا يف الربط بني ا سـها واليت قد ا لسـ مللك ية األوسع نطاقاتسـتعمل  .ئف اإلمنا

تعاون  شطة حمددة للهنوض اب بو أن تضطلع بأ لوميكن للو ن نوبّي رشوع .  يف اجملاالت املذكورةجلفامي بني بدلان ا ملويقرتح هذا ا
 .نبعض األشطة يف ذكل الاجتاه

 فاألهدا 2.2

هام هيدف هذا  رشوع إىل اإل سا  :فامي ييلمل

ية الفكرية و ) أ ( هم ا مسني  مللكحت بدلف ية وا نا بدلان ا ية يف ا نة يف ا لسامههتا ا ل ل ممن  ؛ان األقل منوالتملمك

ية مبا يف ذكل و )ب( ية الفكرية وا بدلان األقل منوا يف جمال ا ية وا نا بدلان ا ياجات اخلاصة  منحتديد األولوايت والا ل ل لل لتت مللك م ح
ية وادلوية؛ ية والو توايت اإل لوضع القواعد واملعايري عىل ا ن مي طسـ  قلمل

ياق الاجامتعي و )ج( ية اب شلك أفضل ووا نرية  سـقرارات  ع لب تصاديومسـت تخذقالا  َّ ية الفكرية عىل ت ياسات ا شأن  مللك  سـ ب
نوب؛ ميي يف ا تويني الوطين واإل جلا قلسـ  مل

بدلان األقل منوا؛و )د( ية وا نا بدلان ا تاكر يف ا ية ودمع الا لسني حامية اإلبداعات ا ل ل ب حملل  محت

يا وو )ه( نولو جيع نقل ا لتك  نرشها؛تشج
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ية و )و( نا بدلان ا ية والكفاءات لصاحل ا يالك األسا متعزيز ا ل ل سـ ية له ية اب بدلان األقل منوا لالتفاع بأقىص قدر من الفعا مللكوا ل ن ل
تفاوتة؛ ية ا توايهتا اإلمنا بدلان و هذه ا تصادية  ية والا ية مع مراعاة الظروف الاجامت ملالفكرية ألغراض ا ئ سـ ل ع ممن ل ق  لت

بدلو )ز( يةلزايدة قدرة ا ية الفكرية وا ها وجتارهبا يف جمال ا بدلان األقل منوا عىل تقامس معار ية وا نا منان ا ل لتل مللك ف  .م

ي 3.2 ية ا لتنفاسرتا  ذتيج
 

تعاون  شاء نقطة اتصال يف جمال ا بو عىل ما ييل من خالل إ لتعمل أمانة الو ن ي نوبسـ  :جلفامي بني بدلان ا

رشوع  ) أ ( ملشمل ا بدلان األقل منوا هبدف لاني  عىل مدى ثالثة أايم بيةقلمي إ دونتنظمي اجامتعاتسي ية وا نا لبدلان ا مل
رشيعات  ياسات وا ية بلورة ا ية واملعلومات عن  تار ية، مبا يف ذكل اخلربات ا تجارب الو شاطرة ا تتعزيز  سـ معل خي ل ن ل لم ل ط

ية الفكرية يذها والاتفاع جبوانب املرونة يف ا ية الفكرية و شأن ا ية  مللكالو نف نمللك ب تن نظمي مؤمترسيو. ط  دون تشمل ذكل 
ميي بو قلإ نوي للو ي  تعاون عىل مدى يوم واحد سـ نوبلحول ا يةجلفامي بني بدلان ا ية الفكرية وا لتمن يف جمال ا ، مللك

يعقد ية العامةهذا املؤمتر  سـو بل ا بارشة  يف  مجلعيف  قن م ّ ويفرتض أن تضم .ج شاركني من هذهُ م الاجامتعات أيضا 
ية اإل نظامت احلكو ميا قلمل يةم نا بدلان ا مية وادلوية  ل لل تايل. ل نحو ا تعقد هذه الاجامتعات عىل ا لو ل  :سـ

ية الفكرية؛ وا: 2012بريع  "1" شة إدارة ا نا ميي األول  لالاجامتع دون اإل ق مللكمل ية قل ية ادلوية ا ننة احلكو ل ملعلج م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث  قوق اجملاورة؛؛ وحق املؤلف واحلمللك

ميي األول، وتقدمي توجهيات : 2012سبمترب  "2" تاجئ الاجامتع دون اإل تعراض  نوي األول ال قلاملؤمتر ا ن سـ لسـ
بةل؛  ملقلالجامتعات ا

ميي ا: 2013بريع  "3" ملثاين قلالاجامتع دون اإل شة الرباءاتل تجارية؛قنا ية ل والعالمات ا نا ع والرسوم والامنذج ا لص
ياانت اجلغرا فوا  ية؛ واإلنفاذ؛لب

بل : 2013سبمترب  "4" شة  نا ثاين، و ميي ا تاجئ الاجامتع دون اإل تعراض  ثاين ال نوي ا تقاملؤمتر ا مسـم ق ل ن سـ ل قلسـ ل
نوب تعاون فامي بني بدلان ا تعلق اب رشوع ا جلا ل مل  .مل

تدريب وتكوين الكفاءات  )ب( شطة ا ساعدهتا عىل توفري أ بدلان األقل منوا و ية وا نا بدلان ا لودمع ا ن م ل ل ية مل ملفائدة بدلان ان
ية  سلطات القضا ية الفكرية وا ئأخرى وبدلان أقل منوا، مبا يف ذكل تدريب فاحيص الرباءات وسائر القامئني عىل ا ل مللك ّ

ية الفكرية شاطرة املعلومات فامي بني ماكتب ا سة ابإلضافة إىل  نا مللكوإدارات ا م ف يجري.مل بدايةسـ و ادلمع  ل يف ا
ساعدة املذكورين من خال يةبياانت قاعدةل إدراج وظائف جديدة يف ملوا بو احلا ل الو ية يف ي ياجات اإلمنا ئ ملطابقة الا حت

ية الفكرية سامح مللكجمال ا هالل  بدلان األقل منوا وعرو ية وا نا بدلان ا ياجات ا ضمبطابقة ا لم ل ل  .2حت

ية وتكوين الكفاء )ج( ساعدة ا بو  شطة الو يني يف أ تعانة بأشخاص مر نوزايدة الا للم ي ن جع تجارب من لتقسـ شاطرة ا لات و م
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لا ل بو  .مل نوب مع ماكتب الو تعاون فامي بني بدلان ا تعلقة اب يق األعامل ا سني  ي و جل ل مل سـ تنحت

ية  . قلمياإل

بو اإللكرتوينختصيصو )د( تعاون ي صفحة عىل موقع الو نوبلل  ية الفكرية جلفامي بني بدلان ا مللك يف جمال ا
ية يكون الغرض من هذه الصفحة اخملصصة تقدمي خدمة واحدة 3.لتمنوا بدلان مجلشامةل سـو ية مبا فهيا ا نا بدلان ا ليع ا ل مل

ية الفكرية،األقل منوا شأن ا نوب  تعاون فامي بني بدلان ا بو يف جمال ا شطة الو مللك وأ ب جل ل ي  .ن

شاء بوابة )ه( يةنوإ يةشـبكة/شـبك  ية الفكرضافرتا ية فامي بني ماكتب ا مللك تفا بحث العامة عل سات ا لية واجلامعات ومؤ س
                                                           

تكامل  2 سـتضاف هذه الوظائف مبجرد ا ية الفكريةُسـ ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياانت مطابقة الا مللكقاعدة  ئ ت هاحب تعرا ض وا  .سـ
ثةل  3 تحدة ممن األ ها للموضوع برانمج األمم ا يعىل ذكل الصفحة اليت  بخيصص تايلللمل نوان ا لئة، يف ا  :لع

 >/cooperation-south-south/org.unep.www://http<. 
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رشوعات  ية و بدلان األقل منوا، هبدف احلفز عىل إقامة الروابط املؤ ية وا نا بدلان ا متع املدين يف ا نظامت ا مو سـ ل ل سل م جملم
ن تعاوية وتعزيز ا لاألحباث ا ن يافاذ إىل املعارفل نولو ج ونقل ا بكة جزءا من الصفحة ا.لتك تكون هذه ا لشـبك و شـ ة يلسـ

توزعه األمانة عىل ادلول . اخملصصة يان  بكة من خالل ا رشها هذه ا تاح املعلومات األوية اليت  سـو شـ ن بل تت سـس ل سـت ُ
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لاألعضاء من ا ل  .مل

تقمي صالت وعالقات و )و( سؤوال عن الاتصال و سـتعني األمانة  م تعاون فامي بني سـ ليق مع الوحدة اخلاصة اب تنسـ
تابع نوب ا لبدلان ا تحدة فامي خيص جل نظومة األمم ا نة  ئة، بصفهتا نقطة الاتصال ا تحدة  ملة لربانمج األمم ا مل ي ّمل ملع للبي

تعاون شطة املذكورة أعاله و.لهذا اجملال من ا سؤول عن الاتصال األ تابع ا ينسق وسوف  ن مل شطة ي نها مع األ
تحد نظومة األمم ا توى  نوب عىل  تعاون فامي بني بدلان ا تعلقة اب ملا سـ جل ل ممل  .ةم

يمي .3 تعراض وا لتقالا  سـ

رشوعم .1.3 تعراض ا يد ا ملوا سـ  ع

نة واحدة؛ ) أ ( تصف املدة بعد مرور  تعراض  سـيجري ا ن سـ  ملسـ
رشوعو )ب( يمي إجنازات ا رشوع و يمي مبجرد الانهتاء من املرحةل األوىل من عرض ا ملنجز  تقمل تق ُي   .س

رشوع .2.3 يمي اذلايت  للما لتق
 

رشوعنتاجئ  )نتيجةلمؤرشات ا(ناحج ل التنفيذمؤرشات ا مل ا

يالسـاملؤمتران ا  .مسـتوى احلضور  نقلمينواين والاجامتعان دون اإل
يان شاركني عن طريق ا يقات الواردة من ا سـتبا مل  .لتعل

تدريب وتكوين الكفاءات فامي بني بدلان  لا
نوب  جلا

ياانت إدراج وظائف جديدة يف ق بوباعدة  ية يف جمال ل يالو نساعدة ا لتقلم
ية الف ية  مبياانت قاعدةو كريةمللكا ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكطابقة الا ئ حت

 .الفكرية
تخدام مسة املطابقة وعدد الزايرات بادةل بني /سـإحصاءات عن ا ثات ا تا ملبع ل

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لا ل  .مل

شطة  يني يف أ تعانة بأشخاص مر نزايدة الا جع سـ
ية وتكوين الكفاءا ساعدة ا بو  نالو للم ت لتقي

بدلان  ية وا نا بدلان ا تجارب من ا شاطرة ا لو ل ل ل مم
 األقل منوا

بو اخلاصة اب تعراض قامئة الو نوية وا يتقارير دورية  سـ تحديد ملستشارينسـ ل 
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا شارين من ا تعانة  لالزايدة يف الا ل ل ت مسـ  .مبس

تعاون فامي بني  تعلقة اب ية ا بو ا لصفحة الو مل لشـبكي
نوب جلبدلان ا

 

ية شاء الصفحة ا لشـبكإ  .ن
تخدام  تعلقة اب تخدمني واإلحصاءات ا يقات الواردة من ا سـا مل سـ ملتعل ل

ية  .لشـبكالصفحة ا

ية بوابة ا لشـبكا ية/ل تفا ية ا بكة الافرتا علا ل ض لشـ
شاء  يةنإ بوابة ا لشـبك ا ية/ل تفا ية ا بكة الافرتا علا ل ض  .لشـ

تخدمني يقات الواردة من ا سـا ملتعل تخدام ل تعلقة اب سـ واإلحصاءات ا مل
شاركني ةشـبكلا يمي اجلودة من ا سعي إىل احلصول عىل  ية وا مل الافرتا ل تقض

تاجئ اليت تأخذ شلك تفاعل تعاوين  .لنوا
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تعاون فامي بني بدلان  شأن ا لسؤول الاتصال  ب م
نوب  جلا

نوب يف أمانة  تعاون فامي بني بدلان ا شأن ا سؤول عن الاتصال  جليني  ل ب م تع
بو  يالو

سؤول الاتصال تقارير دو ميقدم   . رية إىل ادلول األعضاءسـ

رشوعأهداف رشوع )مؤرشات(مؤرش  مل ا يق هدف ا نجاح يف  مل ا  )نتيجةلمؤرشات ا(حتقل

سامههتا  ) أ ( ية الفكرية و هم ا مسني  مللكحت ف
ية  نا بدلان ا ية يف ا نة يف ا ما لملمك ل لتمن

بدل  ؛ان األقل منوالوا
ياجات اخلاصة و )ب( حتحتديد األولوايت والا

ية  نا مبدلان ا ل بدلان األقل منوا يف جمال لل لوا
ية مبا يف ذكل وضع  ية الفكرية وا لتمنا مللك

ية  توايت اإل ميالقواعد واملعايري عىل ا قلسـ مل
ية وادلوية؛ لوالو  طن

ية و )ج( شلك أفضل ووا نرية  عقرارات  ب مسـت
تصادي ياق الاجامتعي والا قاب تخذلسـ  َّ  ت

ية الفكرية عىل  ياسات ا مللكشأن  سـ ب
تويني الوطين واإل قا نوب؛ملسـ جلميي يف ا  ل

ية ودمع و )د( حمللسني حامية اإلبداعات ا حت
بدلان األقل  ية وا نا بدلان ا تاكر يف ا لالا ل ل مب

 منوا؛
يا ورشها؛و )ه( نولو نيع نقل ا جشج لتك  ت
ية والكفاءات و )و( يالك األسا سـتعزيز ا له

بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا للصاحل ا ل مل
ية اب ملللالتفاع بأقىص قدر من الفعا ل كية ن
ية مع مراعاة  لتمنالفكرية ألغراض ا

هذه  تصادية  ية والا لالظروف الاجامت ق ع
تفاوتة؛ ية ا توايهتا اإلمنا بدلان و ملا ئ سـ  مل

بدلان األقل و )ز( ية وا نا بدلان ا لزايدة قدرة ا ل مل
ها وجتارهبا يف جمال  فمنوا عىل تقامس معار

ية ية الفكرية وا لتمنا  .مللك

تأثري يف ممارسات ادلول األعضا رشيعات لا ياسات وا تء مبا فهيا تصممي ا لسـ ل
ية  يذها والاتفاع بأوجه املرونة يف ا ية الفكرية و ية اخلاصة اب مللكالو نف نمللك تن ط

ية. (الفكرية تقصا يان دراسة ا ئا سـ  )سـتب
تخدام مسة املطابقة؛ ) أ ( شأن ا سـإحصاءات   ب

ية؛  )ب( تخدام الصفحة ا شأن ا يقات  لشـبكوإحصاءات و سـ ب  تعل

يةتوإحصاءات و )ج( بكة الافرتا تخدام ا شأن ا ضيقات  شـ سـ ب  ؛لعل

ية  )د( نا بدلان ا شارين من ا تعانة  شأن الا موإحصاءات  ل ل ت سـ مبسب
بدلان األقل منوا  .لوا
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يذ .4  للتنفاجلدول الزمين 

شاط  الفصول لنا

 1 2 3 4 1 2 3 4 

يان. 1 قلميالاجامتعان دون اإل
         

ميي األول1.1 قل الاجامتع دون اإل
  x       

ثاين1.2 ميي ا ل الاجامتع دون اإل قل
      x   

تعاو. 2 شأن ا ميي  لاملؤمتر دون اإل ب يةقل ية الفكرية وا نوب يف جمال ا منن فامي بني بدلان ا لتجل مللك
         

ميي1.2 نوي األولقل املؤمتر دون اإل لسـ ا
   x      

ميي 2.2 ثاينقلاملؤمتر دون اإل نوي ا ل ا لسـ
       x  

ياانت قة يف وظائف جديد. 3 ية الفكريةاباعدة  ية يف جمال ا مللكساعدة ا ن  بياانت قاعدة ولتقمل
ية الفكريةم ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكطابقة الا ئ حت

 

        

ش 1.3 نوب يف أبإدراج وظائف جديدة  تعاون فامي بني بدلان ا جلن ا ياانت قل ملساعدة اباعدة 
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكا ية  مياانتب قاعدة ولتقن ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللكطابقة الا ئ حت

 الفكرية

x x       

نوب. 4 تعاون فامي بني بدلان ا شأن ا ية  بو ا جلصفحة الو ل ب لشـبكي
  x       

نوب1.4 تعاون فامي بني بدلان ا شأن ا بو  ية للو جل إطالق صفحة  ل ب ي شـبك
         

         منرب تفاعيل. 5

بكة 1.5 نرب  تحداث  شـ ا لسـ نوب م سات بدلان ا ية فامي بني مؤ جلافرتا س ض
     x    

سؤول. 6 ميني  بوتع نوب يف الو تعاون فامي بني بدلان ا شأن ا ي عن الاتصال  جل ل         x ب

رشوع . 7  x        )املرحةل األوىل(ملالانهتاء من ا

         

تعراض سـموعد الا
    x    x 
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ية .5  4ناملزيا

رشية  لبخالف املوارد ا

نة- 1ول اجلد يف وا تاك ئات ا رشوع  ية ا سـ مزيا ل ل مل لن بف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

رشية تلباملوارد ا ند الا ق،   ضاءع

نة- 2 اجلدول يف وا تاك ئات ا رشوع  ية ا سـ مزيا ل ل مل لن  بف

 
ية  سورسي(ناملزيا يابلفرنك ا  )ل

يف تاك لئة ا ل ف
نة   1لسـا نة   2لسـا نة   اجملموع لسـا

     9الربانمج 

بة   يف املائة 100بنسـعقود معل خاصة 
ئة همين درجة    2فملوظفني من 

000 101 000 101  000 202 

    

 202 000  101 000 101 000اجملموع

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

                                                           

4

بو  يثلام قدمهتا أمانة الو  .م

ية  سورسي(ناملزيا يابلفرنك ا )ل  

يف تاك لئة ا ل ف
 

نة  1لسـا نة   2لسـا نة   اجملموع لسـا
نح ملاألسفار وا

   

45 670 21 24370 300 همامت املوظفني   

479 790 232 247290 500 أسفار الغري   

نح     ملا

تعاقدية لاخلدمات ا
 000 60000 70 000 130  

80 000 40 40000 000 املؤمترات   

20 000 10 10000 000 أتعاب اخلرباء   

رش     لنا

   خالفه 

   األهجزة واإلمدادات

   األاثث واألهجزة 

   اإلمدادات واملواد 

755 460 737 381660 800اجملموع  


