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 –برنامج عمل بشأن مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية 
ناصر جديدة اقتع

ُ
  رحت يف الدورة الثامنة للجنة 

  األمانةدادن إعم

نة يف الويقة  .1 ثا ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية اب نة ا ثنظرت ا ل من ن مللج مللك لت تعلقة بCDIP/8/5ملع قبل مربانمج معل مل ا
ية الفكرية مللكشأن مواطن املرونة يف نظام ا متدهتاب شطة تواقرتح. ع، وا شة الويقة، عددا من األ نا ناء  ن بعض الوفود، أ ث ق ًث م

نة أن . اطن املرونةتاجلديدة املربطة مبو تلف ادلول "األمانة ّتعد للجوقررت ا نارص اجلديدة اليت اقرتحهتا  خمويقة جتمع فهيا ا لع ث
بةل نة يف دورهتا ا نظر فهيا ا ملقاألعضاء يك  للج  ".ت

نارص .2 لعوناء عىل ذكل، ترد يف ما ييل ا نة املقرتحةب نظر فهيا ا للج اجلديدة ليك   : ت

ساإحداث   )أ ( بدلان يف نعدة القانوية ملمجموعة أدوات خاصة اب ها ا تحدايت اليت توا ية ملعاجلة ا لوا ل هجن  تنفيذلتق
تلف مراحل  بدلان يف  ساعدة  خممواطن املرونة، وذكل هبدف تقدمي ا لل تقدم يف مل يذلا  الفعيل ملواطن املرونة يف لتنفا

ية الفكرية ياسات العامة؛ ،مللكنظام ا تلف جماالت ا سـ يف   لخم

يف و  )ب ( ثةل توحض  ُطتوفري أ ك ية، م نا بدلان ا عبقت مواطن املرونة يف ا لص ية فضالل حول ف عن معلومات إضا
ها احملامك األحاكم القانوية،  رست خال ية اليت  ية واملامرسات الفضىل وادلعاوى القضا تجارب الو نا ئ ن لل ّ ف تدريب ط لومواد ا

ية الفكرية اليت تصدرها أاك تعلقة مبواطن املرونة يف نظام ا مللكا بو؛مل ية الو يد   مي

تعلقة إعداد دراساتو  )ج ( شأن مواطن املرونة ا يع العمل احلايل اذلي تضطلع به األمانة  ية تو ية  مل إضا ب سـ بغ ف
 برباءات الاخرتاع؛
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يع معل األمانة و  )د ( تعلقسـتو شمل مب ملا نة لكية الفكريةملاجملاالت األخرى من اليواطن املرونة  يف اتفاق ملضم ا
ية؛العمل اذلي تضطلع به اللجان مع مراعاة ، يتربس بو، تفاداي ألي ازدوا جاألخرى يف الو ً  ي

يق أهداف أوسع نطاقا يف جمال دراسات إفراديةإجراء و  )ه ( ية انحجة تلجأ ملواطن املرونة  تجارب و  ً لتحق ن طل
ياسات العامة،  تاكر والصحة العاكلسـا تطوير العلمبال نولويج لامة واألمن الغذايئ وا تعلمي لتكي وا نفاذ إىل املعرفة لوا لوا

يات  تو يا مع ا ثقافة، متا صوا ل شـ يذ . 45و 25 و22و 17و 14 و13 و1ًل ية  بغي أن تركز هذه ادلراسات عىل  نفوال  يف تن ك ّ ي
يق  تخدام هذه األحاكم  ية ا سب، بل كذكل عىل  ية  يهنا الو تحقادلول األعضاء ملواطن املرونة يف قوا يف لن سـك حف طن

يا تعلقة اب ية ا سـاألهداف الو مل لن ية واإلداري. سات العامةط يود القانوية واملؤ سـوجيب أن حتدد ادلراسات ا سن  ةلق
تحدايت والعوائق( بات تنفيذ مواطن املرونة، مبا فهيا أمام ) لا شف غري الاكيف عن املعلومات يف الرباءات و تطلا ملك

ئة إرساء يةبي  ية تعزيز ا يذ الفعيل ملواطن املرونة  ية  منمؤا بغ لتت يق أهداف للتنف ياسات العامةحتقو  . لسـ ا

ياانت و  )و ( بهية بقاعدة  ياانت  شاء قاعدة  بإ ب  عىل صفحة اإلنرتنت اخملصصة ملواطن املرونة يف IP Advantageشن
يح  ية الفكرية، مبا  تنظام ا يذ مواطن املرونة؛ تقدمي معلومات توثق جتارهبمألعضاء ليمللك ية يف جمال  تنف ا  لعمل

هم مواطن املرونة و  )ز ( تعزيز  فإعداد عرض  شلك أفضل، وإاتحة ال ية الفكرية  بيف نظام ا متع املدينلمللك  للمجفرصة 
سامهة نظمة يف هذا اجملال؛ملاب  مل يف معل ا

ناول مواطن و  )ح ( ية اليت  ندوات الو ية، مبا فهيا ا ية واإل ندوات الو تتنظمي املزيد من ا ن ل مي ن ل طت املرونة يف اتفاق قلط
هم مواطن املرونة عىل حنو أفضيتربس ية تعزيز  ف،  تخداهمبغ يةاسـل وا شلك اتم وفعال يف دمع األهداف اإلمنا ئ  ومن . ّب

ية، مبا فهي ية اب ية الفكرية والواكالت ا ية اب سلطات ا ثلون عن ا ندوات  شارك يف هذه ا منالرضوري أن  ن ن ل مم ل لتي ملع ا مللكملع
بحوث يا وا نولو ية ابلعلوم وا سات ا لوزارات الصحة والزراعة واملؤ ن جس لتك بغي كذكل . ملع ختصو يص صفحة انرتنت ين

تعلقة املعلومات إلاتحة يديو هب ملا يالت اب تضمن  ندوات، عىل أن  لفذه ا سج ت ندواتوتقاريرً ا وعروضوموادتل . ل عن ا
تقاة  تعامل مواطن املرونة، يقوم عىل املعلومات ا يث ا ية من  تجارب الو ناول ا سـومن املمكن إعداد تقرير  سـ ن ملل حط يت

ية  ندوات الو نمن هذه ا يوطل  .ةقلمياإل

نظر يف املعلومات  .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
 . ثالواردة يف هذه الويقة
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