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 املرفق األول
شاريع واألشطة  نا يةمل تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ية الفكرية و ية  نظمة العا تعلقة ابلرباءات والصحة اليت يضطلع هبا لك من ا ملا ل مل مل مل ممل م  .للملك

 

ًأوال
ية الفكرية  . ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل )يالو

1

 

 

بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تار ن تاجئ والواثئق خي لا  لنالوضع، ا

هر مايو  الرباءات والصحة شنذ  رشة  2011م سادسة  شـهتا يف دورتهيا ا ية بقانون الرباءات اليت ان نة ادلامئة ا ية إىل ا تا عرفعت الواثئق ا ل ق ن للج ل ملعل ُ
رشة سابعة  عوا  : ل

ي - نوب أفر يقالاقرتاح اذلي تقدمت هبا  ية ج ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر منا ابمس مجموعة ا لتل يق
)SCP/16/7(، 

بو يف جمايلو - شطة اليت تضطلع هبا الو ياأل   ،)SCP/17/4( الرباءات والصحة ن

ية و - تحدة األمر يكاقرتاح وفد الوالايت ا   ،)SCP/17/11(مل

بني و - نة من ادلول األعضاء واملرا يقات الواردة إىل ا قا للج  ) SCP/17/INF/3(لتعل

نونة 2009 فرباير 04 ملعقدمت الويقة ا ث يدات عىل احلقوق " ُ ناءات وا بعدة من امحلاية ابلرباءة والا لتقياملوضوعات ا ث تت سـس مل
نة، ون")SCP/13/3ثالويقة ( رشة  ثة  ثا للج يف ادلورة ا ل رشة والرابعة وعل ثة  ثا عشت خالل ادلورات ا ل ل ق

رشةعرشة سة  ع واخلا  . م
17448=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

نة ادلامئة  للجا
ية بقانون  ملعنا

2الرباءات
 

يدات حقوق الرباءات ناءات و تقيا  سـتث

مترب 02 نونة   2010سب  ملعالويقة ا بعاد من املواد املؤهةل للحامية مبو" ث يني عن الا تدراسة خرباء خار ناءات سج سـتثجب براءة والا
يدات عىل احلقوق نة) SCP/15/3ثالويقة  ("لتقيوا رشة  سة  للجاليت قدمت خالل ادلورة اخلا انظر : عم

ناءات الرباءات اليت تعزز  "خاصة املرفق الرابع؛ شري وشاشوات " الصحة العامةسـتثا ناد  بمن إعداد شا م

                                                 

بو يف جمايل الرباءات والصحة يف الويقة  1 شطة اليت يضطلع هبا الو شأن األ ية  ثميكن الاطالع عىل معلومات إضا ي ن ب  . SCP/17/4ف
ية  2 ملنظمة الصحة العا ية بقانون الرباءاتم نة ادلامئة ا بان يف ا ية مرا تجارة العا نظمة ا نو للج مل ملعل ق  . م
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تار ن تاجئ والواثئق خي لا  لنالوضع، ا

يت وبراشانت ردي، واملرفق اخلامس  ناءات وا"هبورو ياق الصحةسـتثالا سـيدات عىل الرباءات يف  ، "لتقي
سري   .   فيمن إعداد كونراد 

19684=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

 
ية الفكرية تيل من مركز ا يويل  سور  مللكقدم الربو بن ن ل ن واملعلومات القانوية يف جامعة اكمربيدج يف اململكة في

نة رشة  سة  ئةل احلضور خالل ادلورة اخلا تحدة، عرضا دلراسة اخلرباء وأجاب عىل أ للجا م سـ عمل ً . 

ننذ يويو    2011م

 

يدات املفروضة عىل هذه احلقوق ناءات من احلقوق يف الرباءات وا يان حول الا لتقيأرسل ا ث تب سـت سـ  إىل ُ
ية، وورد ادلول األ يان63قلميعضاء واملاكتب اإل سـتب جوااب عىل هذا الا ً . 

 

نونة  ملعقدمت الويقة ا ث يان "ُ يدات سـتباألجوبة عىل الا ناءات من احلقوق يف الرباءات وا لتقيحول الا سـتث
نة) SCP/17/3 ثالويقة(" املفروضة عىل هذه احلقوق رشة  سابعة  شت خالل ادلورة ا للجونو ل  . عق

  22209=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

 

ّهل ا تحدث مصفوفة  لسوف  تسسـ ُ تدى ت نةلكرتوين اتبعإمننفاذ إىل األجوبة يف إطار    للج 
/]exceptions/en/scp/int.wipo.www://http[ 

 

نقح ُسوف ترق سق  رشة ويقة جديدة تعرض األجوبة يف  نة  ثا نة يف دورهتا ا ّع إىل ا م نم ث ل عللج
 ).  SCP/18/3 ثالويقة(
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تار ن تاجئ والواثئق خي لا  لنالوضع، ا

سطس  هقرية ) Ritonavir" (يرتوانفري"أوضاع الرباءات دلواء تقرير عن  2011غأ سة لقاملضاد للفريوسات ا تعاون مع مؤ ساب ل
تايلملامجموعة براءات األدوية،  بو الالكرتوين عىل الرابط ا لشور عىل موقع الو ي  : ن

rito/reports/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http

html.navir 
 

شئ موقع  لكرتوين خمصص يوفر معلومات عن العمل اجلاري والروابط الالزمة للولوج إىل تقارير أوضاع إنأ
بكة اإلنرتالرباءات رش عىل  سات أخرى و شـ اليت تعدها مؤ  . نتتنس

تقرير عن  2011 هقرية ) Atanazavir" (أاتانزافري"أوضاع الرباءات دلواء لإجناز ا تعاون (لقاملضاد للفريوسات ا لاب
سة مجموعة براءات األدوية  )سمع مؤ

يع اللقاح  2011-2012 تقرير عن أوضاع  نإجناز ا ية(تصل نظمة الصحة العا تعاون مع  ملاب  ). مل

 

يا مع  2012 ًناقش حا ل رشاء األدوية إعداد ي يص لاملرفق ادلويل  ناعة تشختقرير عن أوضاع أدوات  ملفريوس نقص ا
رشي   .لبا

 

ية  لتمنجدول أعامل ا

نة  شاريع ا للجو م
ية ية اب منا لتن  ملع

ية الفكرية 3مللكوا
 

رشوع  : DA_19_30_31_01ملا
نفاذ إىل املعلومات " تحداث أدوات  للا سـ

تعلقة ابلرباءات  "ملا

همةل يف طور اإلعداد  2012 تاكر أدوية ملعاجلة (ملتقرير عن أوضاع األمراض ا ية إىل ا بادرة الرا تعاون مع ا باب مل مل
همةل   ))DNDi(ملاألمراض ا

 

                                                 

ية الفكرية 3 ية وا ية اب نة ا بان يف ا ية مرا تجارة العا نظمة ا ية و مللكنظمة الصحة العا ق م منم ن للج مل ل لتمل  .ملع
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شاريا نأنواع األشطة ملألشطة وا بون تارخي  يع اليت تضطلع هبا الو تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

سطس 18 غ أ
2010  

نونة  ملعخضعت الويقة ا رشيعي عىل "ث يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  لتمواطن املرونة ا نف تم مل
مي يد الوطين واإل قلا ية ) CDIP/5/4ثالويقة " (يلصع ية وا ية اب نة ا سة  مللكاليت قدمت خالل ادلورة اخلا من ن للج لتم ملع ّ ُ

سابعة) .CDIP/5/4 Revثالويقة (الفكرية للمراجعة  سادسة وا شت خالل ادلورتني ا لونو ل  . ق
19688=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.ipow.www://http 

 

 مارس 18
2011 

نونة  ملعقدمت الويقة ا ث ّ رشيعي عىل "ُ يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  لتمواطن املرونة ا نف تم مل
ميي  يد الوطين واإل قلا ثاين–لصع شت ) CDIP/7/3ثالويقة " (ل اجلزء ا ية خالل ادلورقونو نة ا سابعة  نة ا للج ملعل

ية الفكرية ية وا مللكاب  . لتمن

22102=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

 

 مارس 29-31
2011 

ند  يلنظمت يف ابنكوك يف ات ّ شأن"ُ ية  بندوة إ تعلقة ابلرباءات والاتفاع هبا عىل قلمي يذ العديد من مواطن املرونة ا ن  مل تنف
تعلقة ". حنو فعال يذ مواطن املرونة، مبا فهيا تكل ا ية يف  تجارهبا ا بادل ادلول األعضاء  ندوة  ّهلت ا ملو لعمل ل ت نفل تس

تعلقةابلرباءات   .  ابلصحةملا

 

ية   تو صا ية 14ل لتمن من جدول أعامل ا

 )مواطن املرونة(

يا  2012فرباير  مبنظمت يف بوغوات يف كولو ّ تعلقة ابلرباءات والاتفاع هبا عىل ندوة إ"ُ يذ العديد من مواطن املرونة ا شأن  نية  مل ب تنفمي قل

تعلقة ". حنو فعال يذ مواطن املرونة، مبا فهيا تكل ا ية يف  تجارهبا ا بادل ادلول األعضاء  ندوة  ّهلت ا ملو لعمل ل ت نفل تس
تجارة ال.  ابلصحةتاملربطةابلرباءات  نظمة ا ثلون عن  ندوة  لوحتدث يف ا مم يةمل نظمة الصحة العا ية و ملعا  .  ممل
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شاريا نأنواع األشطة ملألشطة وا بون تارخي  يع اليت تضطلع هبا الو تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ؤمترات وندوات م
وحلقات معل 

يف 4جنُعقدت يف 
 

ياة حول موضوع شأن علوم ا حلندوة   ب

ية يف "  بادئ األخال ية الفكرية وا قا ململلك
يوية يا ا نولو حلجمال ا ج  "لتك

مترب 04 سب 

2007 

ية ية الفكرية وانعاكساهتا األخال قناول اخلرباء تأثريات حقوق ا مللك شاركون الرؤى واملعلومات واخلربات تو. ت ملبادل ا
ندوة  . لخالل هذه ا

/bioethics_sym/lifesciences/2007/en/meetings/int.wipo.www://http 

 
نواهنا ندوة ويقة قضااي  عووزعت خالل ا ث تعراض " ل ملا يا سـ نولو ية يف جمال ا بادئ األخال ية الفكرية وا جسائل ا تك ق لمللك مل

يوية ثاين ("حلا  . )لانظر املرفق ا

                                                 

لنعكس ا 4 نظمي ثلني عن  تواصل  متعاون ا ملم ية يتمل ية من خومل الصحة العا تجارة العا ملا ندوات وحلقات العملل شاركهتم يف هذه املؤمترات وا لالل   . م
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ياة حول موضوع شأن علوم ا حلندوة    ب
ية الفكرية " ساعة يف جمال ا مللكقضااي ا ل

 " والصحة العامة 

مترب 19 سب 

2007 

تغرق نصف يوم بو سـيف هذا احلدث اذلي ا ثلون عن ادلول األعضاء يف الو ي انقش  ند(مم يلييل وفرسا وات ن وعن ) شـ
ية يات ا ناعات وا ية والاحتاد ادلويل  تجارة العا نظمة ا ية و ننظمة الصحة العا مجلع للص مل ل ملعمل م ) IFPMA( ابألدوية م

ية الفكرية والصحة العامة ساعة يف جمال ا باء بال حدود قضااي ا نظمة أ مللكو لم شاركون الرؤى واملعلومات . ط ملوبادل ا ت
ندوة . لواخلربات خالل هذه ا

/health_sym/lifesciences/2007/en/gsmeetin/int.wipo.www://http 

 

نواهنا  ندوة ويقة قضااي  عووزعت خالل ا ث ية الفكرية"ل سان ونظام ا مللكحصة اإل نفاذ والرفاه العام : ن تاكر وا لالا  –ب
تعرض القضااي سـسودة معل  ثاين" (تم ساعة ) لانظر املرفق ا يح قضااي ا ية هيدف إىل تو لمكرجع للمعلومات األسا ض سـ

تعلقة اب ية الفكرية ملا هامللكلصحة العامة وا ها ووضع خريطة  لو  . تصنيف

ياة حول موضوع شأن علوم ا حلندوة    ب
ياة" ية الفكرية ونظمي علوم ا حلا ت  " مللك

 نومفرب 06
2007 

ندوة اليت  شت هذه ا لان ية الفكرية يف ما خيص حامية ق بعد املربط اب همل ا تو بكة ا تعاون مع  بو اب مللكنظمهتا الو تك ل سـ شـ ل ي
يةجوان ية والزرا يدال تجات ا تصةل اب ية ا ياانت ا عب ا ن لص ن مل مي ملب ناءات من حقوق الرباءات . لتنظل ناولت الا سـتثكام  ت

ية،  ية، ومتديد مدة حلتنظميألغراض اإلجراءات ا يات ا يفاء ا تعويض عن الفرتة الالزمة ال ميامية الرباءات  تض لتنظلل ملق ست
ثة، فضال عن  يات احلد نولو نظمي ا ًوحتدايت  ي جت تلفة لربط حامية لتك ية والهنج ا يولو ية ا يدال تجات ا خملموضوع ا ب ن لص ُن ج ل مل

ية ندوة. لتنظميالرباءات ابملوافقة ا شاركون الرؤى واملعلومات واخلربات خالل هذه ا لوبادل ا مل  .  ت

/regulation_sym/lifesciences/2007/en/meetings/nti.wipo.www://http 

 

ؤمترات وندوات م
وحلقات معل 

يف 5جنُعقدت يف 
 

ياة حول موضوع  شأن علوم ا حلندوة  ب
 جرد الرباءات"

 أبريل 07-08
2008 

شاركون الرؤى واملعلومات واخل. جرد الرباءات يف جمال الصحة العامة يف الزراعةانقش اخلرباء  ملوبادل ا ربات خالل ت
ندوة  . لهذه ا

                                                 

ندوات وحلقات العمل 5 شاركهتم يف هذه املؤمترات وا ية من خالل  تجارة العا ية وا نظميت الصحة العا ثلني عن  تواصل  تعاون ا لنعكس ا م مل ل مل ملم مل ل  .مي
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ياسة  ياة ألغراض ا سـيف جمال علوم ا لحل
 "العامة

/landscaping_patent/lifesciences/2008/en/meetings/int.wipo.www://http 

ياة حول موضوع شأن علوم ا حلندوة    ب
ية الفكرية يف القطاع العام"  " مللكإدارة ا

سمرب 15 ي د
2008 

رش ية وا ياسات املؤ تلفة وا ية ا ندوة الهنج الو لدرست هذه ا سـ سـ خمل ن سل ل ط ياق اُ سـاكت بني القطاعني العام واخلاص يف 
ياة ية الفكرية يف القطاع العام يف علوم ا حلإدارة ا بو .مللك ثلون عن ادلول األعضاء يف الو ندوة  ي وشارك يف ا مم كواب، (ل

يا، الوال نوب أفر يا،  يقأملا ج يةن تحدة األمر يكايت ا يوية ) مل يا ا نولو ية وا ندسة الورا حلواملركز ادلويل  ث جه لتك ) ICGEB(لل
ية،  نظمة الصحة العا ملو رشوع أدوية ماكحفة املالراي م تاكر أدوية ملعاجلة األمراض و) MMV(مو ية إىل ا بادرة الرا با ممل

همةل   .(DNDi)ملا
/ge_3lss_ip/lifesciences/2008/en/meetings/int.wipo.www://http 
 

ياة حول موضوع  شأن علوم ا حلندوة  ب
ية اليت تواجه القانون " تحدايت ا بلا ملسـتقل

يل إىل األمام يف جمال: ادلويل  لسبا
يا نولو يو جإصدار الرباءات يف ا تك  "لب

 نومفرب 25
2009  

يا تن نولو يو ية، صالت الوصل بني ا تجارة العا هد ا تعاون مع  ندوة اليت نظمهتا جامعة برن اب جاولت هذه ا تك بمع مل ل ل لل
نظام ادلويل للرباءات  تاحة يف إطار ا يارات ا ية ونظرت يف ا تجارة العا ية الفكرية وا لوحقوق ا مل خل مل ل  جوةل بعدمللك

يةادلوحة تجارة العا نظمة ا مل اليت نظمهتا  ل سان ومشل. م ية وحقوق اإل تعلق ابملوارد الورا ن الربانمج جوانب  ث ت
ية  تيس أ بحث العميل اليت  تعلقة اب سائل ا يات وا مهواألخال ل مل تكمل بحث ق شأن الصحة العامة وا نقاش ادلائر  ليف ا ب ل

نولويج املربط ابلصحة يو تا تكب  . ل

html.index/09_ge_biot_ls_wipo/2009/en/meetings/int.wipo.www://http 

 

ياة حول موضوع  شأن علوم ا حلندوة  ب
ياانت " تعلق  ميي ا ببتطور اإلطار ا مل لتنظ

ية يدال بارات ا نالا لص   "خت

 فرباير 08
2010  

ندوة عىل املامرسات القانوية واخلربات يف جمال حامهذه ركزت  نا بارات ل ياانت الا تية  يةخب يدال نا شاركون . لص ملوبادل ا ت
ندوة  . لالرؤى واملعلومات واخلربات خالل هذه ا

/10_ge_1lss_ip_wipo/2010/en/meetings/int.wipo.www://http 

 

ية  شأن ا ندوة ادلوية  مللكا ب ل ناولوا فهيا موضوع  مايو 03 - 02الفكرية ل ندوة عروضا  تقدم اخلرباء خالل هذه ا ًل شاركون الرؤى واملعلومات ". الصحة العامة"ّ ملوبادل ا ت



SCP/18/5 

Annex I 

8 

 

 

بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ية ندوة 2005 لتمنوا  . لواخلربات خالل هذه ا
7523=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.powi.www://http 

 

رشوع معاهدة  شأن  توح  تدى ا ما ب ملفن مل
 قانون الرباءات املوضوعي

 مارس 01-03
2006 

ناولوا فهيا موضوع  ندوة عروضا  تقدم اخلرباء خالل هذه ا ًل تفع الرباءات والصحة العامة، مبا يف ذكل "ّ يُنالرباءات اليت 
ندوةو" هبا ألكرث من مرة شاركون الرؤى واملعلومات واخلربات خالل هذه ا لبادل ا مل  .ت

 /06_ge_of_scp/2006/en/meetings/int.wipo.www://http 

 

ية الفكرية وقضااي  مللكمؤمتر حول ا
ياسة العامة  لسـا

ل يويو 14 -13
2009 

ناولوا فهيا ّقدم اخل ندوة عروضا  ترباء خالل هذه ا يةًل تا يع ا لاملوا ل ية  ":ض تعدد األطراف يف جمال ا تعاون ا مللكتعزيز ا مل ل
تحدايت اليت تطرهح"؛ و"الفكرية والصحة العامة تاكرية لرفع ا لالامنذج الا همةلب نتعزيز إماكية احلصول "؛ و"ملا األمراض ا

يات املربطة حبقوق الرباءاتعىل األدوية من خالل إحداث توازن بني احل سؤو تقوق وا ل شاركون الرؤى ". مل ملوبادل ا ت
ندوة  . لواملعلومات واخلربات خالل هذه ا

html.index/ge_gc_ip/2009/en/meetings/int.wipo.www://http 
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بوألا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ية لفاحيص الرباءات يف جمال  يبدورة تدر
ياابن ية، طويو، ا يدال يا ا نولو لا ك ن لص ج  لتك

 نومفرب 20-22
2006 

شاركون  ية من خالل اآلتونملعزز ا هادئ قدراهتم ا يط ا يا وا نطقة آ ن من  حمل ملهسـ ل ية م توهجات احلا هم عىل ا لإطال ل ع
ية؛  يدال تعلقة ابملواد ا ثة يف جمال حفص براءات الاخرتاع ا نواملامرسات احلد لص مل ية يف ي لعملومعرفهتم ورؤامه ا

شأن ا بطرق حفص الرباءات وبادلوا اآلراء  تسائل املربطة بفحص الرباءاتت  . مل

ية لفاحيص الرباءات يف جمال  يبدورة تدر
يا ا نولو لا ج ية لتك نيدال يا(ص نولو يو جا تك ، )لب

ياابن لطويو، ا   ك

 فرباير 9 -6
2007 

ية  توهجات احلا هم عىل ا ية من خالل إطال هادئ قدراهتم ا يط ا يا وا نطقة آ شاركون اآلتون من  لعزز ا ل ن حمل سـ عمل ل ملهم
تعلقة اب ثة يف جمال حفص براءات الاخرتاع ا ملواملامرسات احلد يا يف ي نولو جيو تك ية؛لب يدال ناملواد ا  ومعرفهتم لص
شأن ا ية يف طرق حفص الرباءات وبادلوا اآلراء  بورؤامه ا ت تسائل املربطة بفحص الرباءاتلعمل  . مل

ية لفاحيص الرباءات يف جمال  يبدورة تدر
ياابن ية، طويو، ا يدال يا ا نولو لا ك ن لص ج  لتك

10- 14 
سمرب   2007يد

هادئ قدراهتم ا يط ا يا وا نطقة آ شاركون اآلتون من  ملعزز ا ل حملم سـ ية مل توهجات احلا هم عىل ا لية من خالل إطال ل عن ه
ية يف  ية؛ ومعرفهتم ورؤامه ا يدال تعلقة ابملواد ا ثة يف جمال حفص براءات الاخرتاع ا لعملواملامرسات احلد ن لص مل ي

شأن ا بطرق حفص الرباءات وبادلوا اآلراء  تسائل املربطة بفحص الرباءاتت   .مل

شأن  بثة خرباء  حامية الاخرتاعات بع
يةادلو يت انم ئا في برباءات اخرتاع، هانوي، 

ية معلومات حول اجملموعة  2008 مايو 6-7 تعلقة الاكمةل سـوفرت هذه احللقة ادلرا سائل ا ملمن ا نبإماكية امحلاية برباءة يف جمال مل
ية يدال نالاخرتاعات ا ية معروفةلص يدال تخدامات جديدة ملكوانت  نح الرباءات ال سأةل  ن، وال سـامي  ص سـ ، مم

ية 50ومجعت احللقة ما يقارب  .ت يف إذاكء الوعي يف هذا املضامروسامه ية من الواكالت احلكو م هجة  معن
يت انم  . فيوالقطاع اخلاص يف 

تقين تعاون ا لا   6ل

بدلان العرية بعض ا بو  بندوة الو ل ل  ي

ية  تجات ادلوا نفاذ إىل ا سري ا ئحول  ن ل ملي ت
يذ اإلبداعي  تاكرية من خالل ا لتنفالا ب

مللاللزتامات ادلوية يف جمال ا لكية ل
ية نا عا سقط، عامنلص  م، 

 مايو 13 -11
2009 

ندوة  شت ا لان ية الفكرية ق هادفة إىل تعزيز احلصول عىل املواد مللكأثر ا ية ا ياسات العامة الو لعىل ا ن طسـ ل
يع  ية، وحتديدا  يدال شجا ن تلص سةً ناعة األدوية ا ية  شاء مرافق  يإ لص حمل رشاكت جلنن لل من دون إهجاض األثر احلافز 

ندوةظمت ُن(لبحوث القامئة عىل ا نة ُعامنلا تعاون مع وزارة الصحة يف  سلط اب  ). ل

                                                 

تجارة ال 6 ية وا نظميت الصحة العا ثلني عن  تواصل  تعاون ا لنعكس ا مل ملم مل ل ندوات وحلقات العملمي شاركهتم يف هذه املؤمترات وا ية من خالل  لعا م  .مل
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بوألا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

يات األعامل  شأن اسرت يجحلقة معل  تب
ناعة  ية الفكرية يف جمال  صاملربطة اب مللكت

ية وتدريب مدربني عىل  يدال تجات ا نا لص ملن
يات األعامل، ريو دي جانريو،  تيجاسرتا

 الربازيل

 مايو 22 – 18
2009 

ية الفكرية مأطلقت حلقة العمل  تاجئ ا سويق  بادل املامرسات الفضىل يف ما خيص  مللكبادرة جشعت  ن ت ُنظمت (ت
سة  ية ومؤ نا ية ا هد الوطين الربازييل  تعاون مع ا سحلقة العمل اب ع لص للملكل  ). Oswaldo Cruzملع

ية  ية يبدورة تدر يات ا مللكشأن اسرتا يج تب
تجات  ملنالفكرية يف قطاعي الصحة وا

ية، هافاان يدال نا  ، كوابلص

ن يويو 12 – 8
2009 

بادل املامرسات الفضىل يف  بادرة جشعت  ية  تدر تأطلقت ادلورة ا مل ية الفكرية يف يب تاجئ ا سويق  مللكجمال  ن قطاعي ت
ية يدال تجات ا نالصحة وا لص  .ملن

ية لفاحيص الرباءات يف جمال  يبدورة تدر
ية يدال يا ا نولو نا لص ج يا (لتك نولو يو جا تك ، )لب

ياابن لطويو، ا  ك

 فرباير 16-23
2010 

يط  يا وا نطقة آ شاركون اآلتون من  حملعزز ا سـ ية من خالل ممل هادئ قدراهتم ا ملهنا ية ال توهجات احلا هم عىل ا لطال ل ع
ية؛ ومعرفهتم  يدال يا يف املواد ا نولو يو تعلقة اب ثة يف جمال حفص براءات الاخرتاع ا نواملامرسات احلد لص ب مل جي تك ل

ية يف طرق حفص الرباءات و سائل املربطة بفحص الرباءاتلعملورؤامه ا شأن ا تبادلوا اآلراء  مل ب  . ت

شأن دور براءات  ية  بو الو بندوة الو ن طي
ية الفكرية يف علوم  مللكالاخرتاع وحقوق ا

يا  نولو ية ونقل ا يدال جاألدوية واملواد ا لتك ن لص
هران،  ها،  طاملربطة هبا وسو يق ت  إيرانت

ية–مجهورية (  )م اإلسال

 أبريل 26-28
2010  

سؤولني وفرت ا ية وا يدال تجات ا ثني يف جمال علوم األدوية وا با ملندوة معلومات لألساتذة والطالب وا ن لص ن ل ملل ح
ية الفكرية و ية اليت تقوم علهيا حقوق ا بادئ األسا يني وأذكت وعهيم اب مللكواخلرباء ا سـ مل يا قضااي ملعن نولو جنقل ا لتك

سويق يةلتوا يدال تجات ا ن يف علوم األدوية وا لص   . ملن

 

يةند شأن ا ية  بو اإل مللكوة الو ب مي  الفكرية قلي
يات والصحة ا يةإلجموالرب توهجات : نلكرتو لا

يغايل، رواندا توقعات،  كوالقضااي وا  ل

ية الفكرية لنظرت ا 2010ن يويو 3-4 ية، بقضااي ا ياق الصحة الالكرتو مللكندوة، يف  ن تعلقةسـ نح ملا يات، مبا يف ذكل  م ابلرب جم
تاكرات القامئ ياتبالرباءات لال  . جمة عىل الرب
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ية  شأن دمج ا بو  مللكحلقة معل الو ب ي
ية منظور جدول : لتمنالفكرية يف خطط ا

ية، معان، األردن شأن ا بو  ّأعامل الو من ب  لتي

ل يويو 7 -6
2010 

شت  تعلق ابلرباءات والصحةقنو يع عدة  تيف حلقة العمل موا  . ض

ية  بو دون اإل ميحلقة معل الو لبدلان قلي
يةوأمرياك الوسطى  هورية ادلو يكا  مينمجل

تجارة  بشأن لاألثر القانوين التفاقات ا
ية، بامناحلرة نا ية ا ع عىل قوانني ا لص    مللك

15 – 16 
سمرب  يد

2010 

ية يف بدلان أمرياك الوسطى حللت حلقة العمل أثر الاتفاقات ا تجارة احلرة يف القوانني الو ية  نإل لل طمي ودعت إىل عقد قل
بل شأن مراجعة أطرها القانوية يف ا بدلان  ملسـتقشاورات مع هذه ا ن ب ل  . م

ية  شأن دمج ا بو  مللكحلقة معل الو ب ي
ية منظور جدول : لتمنالفكرية يف خطط ا

نامة،  ية، ا شأن ا بو  ملأعامل الو من ب لتي

بحري  نلا

16 – 17 
 2011فرباير 

تعلق ابلرباءات والصحة يع عدة  شت يف حلقة العمل موا تنو ض  .ق

بو  ها الو ية اليت  يحلقة العمل الو تنظمن ط
ية واتفاق تربس بشأن نا ية ا ي ا عمللك لص

هورية  شق، ا مجلومواطن املرونة، د م
سورية  لالعرية ا  ب

 أبريل 7 - 5
2011 

تعدد األطراف ومواطن املرونة اليت مشل الربانمج، من مضن أمور أخرى، اإلطار  قانون الرباءات، ايتضمهنمل القانوين ا
ية يدات والفرتة الاتقا ناءات وا يل املوضوعات األهل للحامية مبوجب براءة والا لمن  ن ي تقب لق   . سـتث

تقين تعاون ا لا  ل

ية لفاحيص الرباءات يف جمال  يبدورة تدر
ية، طويو يدال يا ا نولو كا ن لص ج  لتك

 – فرباير 23
مارس  1

2012 

شاركون اآلتون عزز هم مل ا يط معظميف  يا وا نطقة آ حملمن  سـ ية من خالل م هادئ قدراهتم ا ملهنا توهجات ال هم عىل ا لطال ع
ية يف  ية؛ ومعرفهتم ورؤامه ا يدال تعلقة ابملواد ا ثة يف جمال حفص براءات الاخرتاع ا ية واملامرسات احلد لعملاحلا ن لص مل ي ل

سا شأن ا ملطرق حفص الرباءات وبادلوا اآلراء  ب   .تتئل املربطة بفحص الرباءات
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ية الفكرية  شأن ا مللكاملؤمتر ادلويل  ب
ية، اجلزائر العامصة، اجلزائر   لتمنوا

17 – 19 
توبر   2010كأ

تعلق يع عدة  شت يف حلقة العمل موا تنو ض  مؤمترات  . ابلرباءات والصحةق

تخدام  شأن ا ية  بو اإل سـتدايت الو ب مي ي قلن م
ية يف  ية الفكرية ألجل تعزيز ا لتمنا مللك
ناطقة ابللغة  يا األقل منوا ا لبدلان أفر ً يق

يا األق ًل منوا يقاإلنلكزيية وبدلان أفر

ية ناطقة ابللغة الفر سـا بدلان األقل نل ل وا
بدلان  ية وا ناطقة ابللغة الربتغا لمنوا ا ل ل ً
هادئ   يط ا يا وا لاألقل منوا يف آ حمل سـ ً 

سمرب  يد
2009 - 
 2010نومفرب 

تعلق ابلرباءات والصحة يع عدة  شت يف حلقة العمل موا تنو ض  .ق

تري حقوق  ية جسـما مللكيف جمال ا
نوالفكرية،  ياإ، يتور  ليطا

تضمن برانجمه ادلر40يتابع   تري اذلي  تخصص شاب دراسة املا ي  جسـ  .  ايس موضوعي الرباءات والصحةم

ية الفكرية، مواتري،  تري يف ا مللكما جسـ

بابوي  مز

بحث29يتابع   سات ا يات ومؤ تخصص شاب من األاكد ل  س مي تطويرم تريل وا تضم. جسـ دراسة املا ن الربانمج ادلرايس يو
ية ية وتولت تعلميوحدة  نظمة الصحة العا ية الفكرية والصحة، صاغهتا  تعلق اب تعل  مل مت  . ميمهامللك

ية  تري حقوق يف جمال ا مللكما جسـ
 الفكرية، ايوندي، الاكمريون

تطوير 29يتابع   بحث وا سات ا تخصصون من مؤ ية الفكرية و يا يف جمال ا ل مدرسا وحما ل س م مللك ًم تريً . جسـدراسة املا
تضمن الربانمج ادلرايس موضوعي الرباءات والصحة  .  يو

ية  ميدورات أاكد
بو  7يالو

 

ية  شأن ا بو  ية للو مللكاملدارس ا بيف ي لص
يك، داجيون، (لفكرية ا نيف، دوبرو فن ج

تلفة  تصاصات  باب من ا يون  بار و ية طالب  خمحيرض املدارس ا شـ ن خك هميف تضمن الربانمج ادلرايس موضوعي . لص يو
 . الرباءات والصحة

                                                 

نظم 7 ثلون عن  مشارك  مم تظام يف عدد من هذه ادلوراتيتي ية اب تجارة العا ية وا ن الصحة العا مل ل  . مل
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

سا، سانت بطرسربغ، وا شـأود نطن، ي
يكو، ساو ابولو،  نة  كمد سـ ب اتون يمكي

 )وسوفا

سويد  بو وا تقدمة للو ية  لدورة تدر ي م يب
تصاد ب ية يف الا نا ية ا قشأن ا عمللك لص

هومل تو كالعاملي، ا سويدسـ  ل، ا

ية  نا بدلان ا يون من ا سؤولون حكو ية  تدر محيرض ادلورة ا م لب ل م تضمن الربانمج ادلرايس موضوعي الرباءات . يل يو
 . والصحة
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئ لا  قلنالوضع، ا

ية  رش شورة ا يعا بو  لتمل ية يتوفر الو ياسا ية و تشورة رش سـ يع تم
تعلقة  ية ا ملخبصوص القوانني واللواحئ الو طن

 . ابلرباءات

 2009نيويو 
سمرب – ي د

2011 

بو بطلب من سلطات  - ية ً  بدلا23يوفرت الو ياسا ية و تشورة رش سـ يع ياسات الصحةتم با  سـتعلق غا ل بت ً. 
بو  - شاريع قوانني قدمهتا إلهيا ادلول األعضاءث ويقة علقت فهيا عىل26يأعدت الو  . م 

بو  - شاريع قوانني يأعدت الو مبعة  نظر فهياوأرسلهتا سـ سلطات  للإىل ا  . ل

ية  - شورة رش رش همام  بو  يعأجرت الو م تي سلطات وأحصاب املصلحة يف عقدتع شاورات مع ا ها  ل خال م ل
ية  . ملعنالعوامص ا

شاوري - بو اجامتعني  تعقدت الو يف مع سلطات حرضت نيي بو يف  نإىل مقر الو   . جي

توفري معلومات عن الوضع القانوين 
تعاون مع ماكتب الرباءات  لللرباءات اب

ية ية واإل ميالو قلن  . ط

منذ عام 
2010 

بو  ية املضادة ت القانوين لرباءات مربطة ابألدوتعلقة ابلوضعممعلومات   ملعنية برباءات األدويةاللمجموعة يوفرت الو
تظام ية، ويه حتدهثا اب بدلان ان ية  هقرية يف بعض األنظمة الو نللفريوسات ا ل ّن م  . طلق

ARVs-of-Status-Patent/LICENSING/org.medicinespatentpool.www://http 

 

 عن الوضع القانوين توفري معلومات
تعاون مع ماكتب الرباءات  لللرباءات اب

ية ية واإل ميالو قلن  .ط

شأن الرباءات املربطة بدواء  2011 بو معلومات  توفرت الو ب يوي Moxifloxacinي سل  ماكحفةيسـتخدم يف ح وهو مضاد  لا
تعددة رشملاملقاوم لألدوية ا سلال يف إطار ا ية لوقف مرض ا نظمة الصحة العا لكة مع  مل  . م

ية  نا ية ا بحث عن حاةل ا عتقارير ا لص ن لتقل
ية  بو اإلعال ماليت تعدها خدمات الو ي

 ).WPIS(بشأن الرباءات 

ية مخلسسـتضاف تقارير حب 2012 نا ية ا عث عن حاةل ا لص تطوير إىل قامئة مجموعة براءات األدوية من لتقن يد ا ل مربات  قك
ية ملاكحفة فريو رشيسـاألدوية األسا ناعة ا لبس نقص ا  . مل

 

توفري معلومات 
 بشأن الرباءات 

شأن بواابت ية  بو اإلعال ب خدمات الو مي
إىل خدمات ) WPIS(الرباءات 

تعلقة ابلصحة  . ملمعلومات الرباءات ا

شأن الرباءات،  2012 ية  بو اإلعال بكة الويب اتبعة خلدمة الو ية إعداد بوابة عىل  نظمة الصحة العا تعاون مع  بجيري اب ي شـ مل مل م
ية  نا ية ا بحث عن حاةل ا عتاح عربها ا لص ن ل يةلتقي سات ا تعلق ابلوضع القانوين للرباءات يف عدد من املؤ لصحوحبوث  س  ت

ية نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو موا ملم ل تارة يفمل ية خمل ا نا بدلان ا ما ل تعاون مع ل نفذة اب تجارب ا ل، وفقا  مل لل ً

  .مجموعة براءات األدوية
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئ لا  قلنالوضع، ا

بو  بادل  (Re:Searchيبرانمج الو لتنرب  م
بتاكرات يف جمال ماكحفة األمراض الا

سل واملالراي همةل وا لاملدارية ا  )مل

بحث  2011 توفرة ألجل ا ياانت ا يا وادلراية وا نولو ية وا يدال ية الفكرية للمكوانت ا نفاذ إىل ا ليح الربانمج ا مل ب ن لص لل ج تك مللك لت ي
سل واملالراي همةل وا تطوير يف جمال األمراض املدارية ا لوا تضمن الربان. ملل بحث فهيا يو ياانت عامة ميكن ا لمج قاعدة  ب

همةل تشملو تطوير العالجات لألمراض املدارية ا يام رشااكت جديدة  يل  توفرة  ية الفكرية ا مل أصول ا ق لمللك ه لتسمل
سل واملالراي  .لوا

/en/research/int.wipo.www://http 

 

ية  نولو جنصة  تك  م

تعلقة خدمة اسرتداد ا ملياانت ا لب
ية  يات األسا نولو سـاب ج  WIPO(لتك

Essential) (يل شغنوان ا  )لتع

نفاذ إىل معلومات   يح ا بكة الويب و تعلقة ابلرباءات يقوم عىل  ياانت ا بو  احلاجة إىل نظام السرتداد ا لتدرس الو شـ مل ب يتي ل
ية يف جمال الصحة وفقا للك نظام ع يات األسا نولو ًالرباءات املربطة اب سـ جت ييللتك  لتشغىل حدا، يكون امسه ا

WIPO Essentialنظام يذ هذا ا ل، وطرق   . تنف

 

2008 – 
شاء مجموعة  نإ

براءات 
 األدوية 

 

بو بصفة مراقب يف اجامتعات اجاءت شاركة الو ي  رشاء األدويةم شاءلملرفق ادلويل  بادرة إ تعلقة  ن ا مب مجموعة براءات  مل
تلف اجلوانب  شات حول  نا سامهة يف ا ثابة  خماألدوية،  ق مل م تعلقةمب ية الفملا شاء مجموعة الربامللك اب ءات، نكرية يف إطار إ

يل معلومات عامة حول نظا ية الفكرية، ومعلومات حمددقبمن  لرباءات، ومعلومات ة حول طريق معل نظام امللكم ا
تحكمي والوساطة يص وا لتعلق ابلرباءات وممارسات الرت  . خت

تعاون مع املرفق   لا
رشاء  لادلويل 

 األدوية

رشاء األدوية،  لبادرة املرفق ادلويل  م
 اخلاصة مبجموعة براءات األدوية 

بو  2010سبمترب  شة مقرها مجموعة من اخلرباء إىل يدعت الو نا ق  هامل يص أو  نحرشوط احلصول عىل الرتا هود املرفق ً، وذكل دعاممخ جل 
شاء مجموعة براءات األدوية رشاء األدوية يف إ نادلويل   . ل

تعاون  مع الاحتاد لا
 األفريقي 

تجات  ناعة ا نخطة الاحتاد األفريقي  مللص
يا ية لصاحل أفر يدال يقا ن  لص

 

توبر   2007كأ
 فرباير –

2008 

نة  ثاين  بو يف الاجامتعني األول وا للجشاركت الو ل تجات ي ناعة ا ية بوضع خطة الاحتاد األفريقي  ية ا نا لص ن ملن ملع لف
يا  ية لصاحل أفر يدال يقا ن ساهامت خاللص  . هلامموقدمت 
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بوا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا الو يألشطة وا مل تارخي  ن تاجئ والواثئ لا  قلنالوضع، ا

بكة  تعاون مع ا شـا لل
تاكر  ية لال باألفر يق
يف جمال األدوية 

ووسائل 
يص  لتشخا

)ANDI ( 

بادرة الربانمج اخلاص  بو  مدمعت الو ي
تدريب يف جمال األمراض  لبحث وا لل

ية  بكة أفر هادف إىل تطوير  يقاملدارية ا شـل
تاكر يف  األدوية ووسائل قطاعي بلال
يص    لتشخا

بو يف  يص ت اجامتعايشاركت الو تاكر يف جمال األدوية ووسائل ا ية لال بكة األفر تابعة  شخ فرقة العمل ا ب شـ تل للل يق
تطوير يف وأحصاب املصلحة،  بحث وا بكة  لواقع ا لبصفة مراقب، ووفرت ادلمع وفقا للطلب، كام يف جمال رمس ا ل لشـ ً

متدها  ية الفكرية  ية  ية وإعداد اسرتا تعجمال الصحة يف القارة األفر للملك بكةهذه تيجيق  . لشـا

تعاون مع حتالف  لا
يني  يقالقادة األفر

 ملاكحفة املالراي

(ALMA) 

يني ملاكحفة مؤمتر  يقحتالف القادة األفر
يا،  ية يف أفر ناعة ا شأن ا يقاملالراي  حملل لص ب

يا  كيننريويب، 

 مايو 26-31
2011  

بو يف  يني ملاكحفة املالرايمؤمتر يشاركت الو ناعة يقحتالف القادة األفر شأن ا لص  ياب ية يف أفر يقا  . حملل
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يا ًاث ية .ن ملنظمة الصحة العا م
 

ية يف جمايل الصحة العميكن احلصول عىل املزيد من املعلومات  نظمة الصحة العا شطة اليت تضطلع هبا  ملحول األ نظمة امن ية إىل  نظمة الصحة العا ها  نوية اليت تر بالغات ا ية الفكرية يف ا ممة وا م فع ململلك سـ لل
ية تجارة العا ملا تقينل تعاون ا شأن برامج ا ل  ل تعلقة ب يذ اتفاق تربس ملا ي   ) http://www.who.int/phi/wto_communications/en/index.html: انظر(بتنف

شاريع اليت تضطلع هبا ا نأنواع األشطة ملألشطة وا ن
ية   ملنظمة الصحة العا  م

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

تجارة  نظمة ا بو و لتعاون ثاليث مع الو مي
شطة  يذ األ ية  نالعا تعلقةلتنفمل  ملا

تني  ية وخطة العمل العا يابالسرتا مليج ت
ية العامة بشأن الصحة  تاكر وا مللكوالا ب

 الفكرية

ٍشاط جار شرت ن شطة ا تعلق ابأل ملانظر اجلزء الرابع ا ن  . كةمل

بارات الرائدة يف  يمي الا ختتطوير أداة  تقل
 بدلان حمددة 

ٍشاط جار ية وإماكية  ن ساعدة ا ياجات اخلاصة من ا هادف إىل حتديد الا يل ا تح نمتأل األداة الفراغ احلايل يف ا ن مل ت ل تقل لح ل وضع سـ
يذ ية  للتنفخطط و تعاون مع ادلول األعضاء . طن تجرى دراسات إفرادية اب لو شأناليت اختذت ُسـ ية هبذا ا لتدابري و  . طن

ية  تيجيذ الاسرتا تنف
وخطة العمل 

شأن ال تني  بعا ملي
 العامةالصحة 

ية  تاكر وا مللكوالا ب
 الفكرية

 

نوب  ميي يف  شاوري اإل تقى ا جا قل ت لملل
ميي  يا لوضع إطار إ قلرشيق آ سـ

تني  ية وخطة العمل العا يلالسرتا مليج ت
ية العامةبشأن الصحة  تاكر وا مللك والا ب

 الفكرية

 أبريل 7 – 6
2011 

تاكر والصح ية الفكرية والا شاوري العالقة بني ا تقى ا بناول هذا ا ت ملل مللكت ية الفكرية كأداة ل تخدام ا مللكة العامة وا سـ
يا نوب رشيق آ نطقة  ية، وركز عىل أولوايت  سـإمنا جئ م تقى نقاط معل . ّ مللوحدد ا ية من معيّنةّ نارص الفر ع تقوم عىل ا لع

بالغ عددها  تجارة والصحة العامة25لخطة العمل ا تاكر وا ية الفكرية والا تعلقة اب نرصا، وا ل  ب مل مللكع ً . 

تقين  لادلمع ا
ياسايت   لسـوا

ياسايت لدلول  تقين وا سـتوفري ادلمع ا لل
 األعضاء 

ٍشاط جار تقين  ن ية، ادلمع ا نظامت ادلوية ا تعاون مع ا ند الطلب واب ية  ية وماكتهبا اإل نظمة الصحة العا لتوفر  ن ل مل ل ع مي ملعمل قل م
يق  يع عىل  ية، وذكل هبدف ا ياسات والقوانني واللواحئ الو ياسايت لرمس ا بوا شج ن سـ تطسـ ت ط ل ية الفكرية وإدارهتا لل مللكا

يةبشلك  تجات ا تاكر يف جمال الصحة عىل أفضل وجه ويعزز إماكيات احلصول عىل ا لصححيفز الا ن ن ملب ّ . 
رشاء األدوية دمع مجموعة براءات  ٍشاط جارلتوفري ادلمع للمرفق ادلويل  ي ن نظمة الصحة العا ملوفرت  م سة مجموعة براءات األدوية ّ شاء مؤ رشاء األدوية يف إ تقين للمرفق ادلويل  سة ادلمع ا ن لل
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سة مجموعة براءات  األدوية شاء مؤ سيف إ ن
 األدوية

 

ياجات ذات األولوية تجات والا ية، مبا فهيا حتديد ا شورة ا توتواصل إسداء ا ن ن حمل ملتق  . ل
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية    ملالصحة العا

تارخي  تاجئ لا   والواثئقلنالوضع، ا

تأهب  للوضع إطار 
 لألنفلونزا اجلاحئة

تأهب لألنفلونزا اجلاحئة تبادل فريوسات : لا
توصل إىل اللقاحات والفوائد  لاألنفلونزا وا

  األخرى

ية لعام  2007-2011 ية الصحة العا متدت  ملا مجع تأهب   إطار 2011ع سن ا تأهب لألنفلونزا اجلاحئة اذلي من شأنه أن  لا حي ل
بة األنفلونزالألنفلونزا  ية ملرا نظمة الصحة العا نظام العاملي  قاجلاحئة وماكحفهتا من خالل تعزيز ا مل مل وشارك لك من . ل

تا فهيا بصفة مراقب ية وسا ية يف هذه ا تجارة العا نظمة ا بو و مهالو لعمل مل ل  . مي

 
ية، ورقة خربات  نظمة الصحة العا بو، يف معرض تطوير هذا اإلطار وبطلب من  ملأعدت الو ثايننظر املرفق ا(مي ، لا

بو نون ) ياجلزء اخملصص للو ية ا نظمة الصحة العا تقرير  ية  ملعوفرت معلومات أسا مل ل تعلقة " مسـ ملقضااي الرباءات ا
ناهتا وُعرضت الورقة خالل الاجامتع احلكويم ادلويل املعين ). A/PIP/IGM/3ثالويقة " (جيبفريوسات األنفلونزا و

تأهب ملواهجـة األنفلونـزا اجل توصل إىل اللقاحات والفوائد األخرى اذلي انعقد : احئـةلاب لبـادل فريوسات األنفلونزا وا يف ت
 .2007 نومفرب 23 إىل 20جنيف من 

pdf.influenza/pdf/lifesciences/en/ntscopepate/www/sites/export/int.wipo.www://http  

/en/ipdoc_wipo/documents/resources/influenza/int.who.www://http 

 

بو لطلب 2011ويف عام  تجابت الو ي ا تأهب لألنفلونزا "سـ توح العضوية لدلول األعضاء املعين اب لالفريق العامل ا ملف
توصل إىل اللقاحات والفوائد األخرى: اجلاحئة لبادل فريوسات األنفلونزا وا ية"ت نظمة الصحة العا تابع  مل ا مل ، وأعدت ل

تأهب لألنف تعلقة اب شأن الرباءات ا لتقريرا  مل ب ثاينانظر املرفق (لونزا اجلاحئة ً بو، اجلزء اخمللا ته خالل )يصص للو ض، وعر
 .  2011الفريق العامل املعقود يف أبريل اجامتع 

pdf.2011Apr01_FullReport_aInfluenz/influenza/disease/csr/int.who.www://http 

globalchallenges/int.wipo.www://http 
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ية الفكرية  شأن ا ية  مللكدورة تدريب إ ب قلمي

نظمة  تب  تعاون مع  موالصحة العامة اب مك ل
ية ا يا وبرانمج األمم ملالصحة العا ميي ألفر يقإل قل

ية  تحدة اإلمنايئ واجلامعات ا حمللا  مل

سمرب  يد
2009 

ية ا ية عىل الصحة العامة وا مللكدورة تدريب إ بدلانلقلمي ية للفكرية  ناطقة ابلفر سـا تقين   ) إفران، املغرب (نل يه ا تو لا جل
 وتكوين الكفاءات

تدريب   لوا

 

يمي اتفاق ابنغي نظمه  شاوري  لتقاجامتع  ت
ميي ألفر ية اإل نظمة الصحة العا يتب  م قلمك قيا مل

تحدة اإلمنايئ و مجعية الهنوض ملوبرانمج األمم ا
بكة العامل  يا و ية الفكرية يف أفر شـاب يق مللك

ثالث   لا

ية الفكرية1999نظر الاجامتع يف اتفاق ابنغي املربم عام   2009سبمترب  ية  نظمة األفر شأ ا للملك اذلي أ يق مل  عىل  من زاوية انعاكساتهن
ها اتفاق تربس ّوقمي الاجامتع مدى ا. الصحة العامة ية اليت  ياسا ساحة ا يتخدام الاتفاق  يتيح ت سـ للم لتلبية لسـ

ياجات يف جمال الصحة العامة ياجات يف . حتالا يامتىش عىل حنو أفضل مع  الا تواقرتح الاجامتع تعديل اتفاق ابنغي  حل
 .)ايوندي، الاكمريون (جمال الصحة العامة
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شاريع اليت تضطلع ا نأنواع األشطة ملألشطة وا نظمة ن مهبا 
ية    ملالصحة العا

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

شأن حفص براءات  ية  بدورة تدريب إ قلمي

تب  تعاون مع ا ية اب يدال تجات ا ملكا ل ن لص ملن
يا نوب رشق آ ميي  سـاإل جل  قل

تفاد مهنا فاحصو الرباءا 2009ليويو  ية ا سـدورة تدريب إ ية الفكرية وناولت تطوير رؤية مربطة ابلصحة العامة قلمي تت وخرباء ا ت مللك
ية براءاتر حفص يف إطا يدال تجات ا ن ا لص ياإجااكرات، (ملن  ). نيسـندو

شأن  يذيني  ية للمديرين ا بدورة تدر نف لتب ي
تعاون مع  ية الفكرية والصحة العامة اب لا مللك

يا  ميي ألفر ية اإل نظمة الصحة العا يقتب  م قلمك مل
ية القانون وبر تحدة اإلمنايئ و لكانمج األمم ا مل

ند يف ابنغالور تابعة جلامعة ا هالوطين ا 8. لل
 

ياساهتا عىل  2009ليويو  ية الفكرية و يق قوانني ا ية  يذيني إذاكء الوعي بأ ية للمديرين ا تدر سـشمل أهداف ادلورة ا ب مه ل مللكت نف تطب لت ي
سق مع أهداف الصحة العامة وحقوق املرىض تعلقة زايدة: يتحنو  ية ا ياسات ادلوية والو مل املعرفة ابلقوانني وا ن ل طسـ ل

ياسات  ياغة  ية  ية الفكرية؛ وتعزيز القدرات الو سـاب لص طن ية الفكرية تتعلق مللك ياجات يف جمال مللكاب حتتامتىش مع الا
يذها امة عالصحة ال ند(تنفو   ). لهابنغالور، ا

ية الفكرية  شأن ا ية  مللكدورة تدريب إ ب قلمي

نظمة والصحة ال تب  تعاون مع  معامة اب مك ل
يا وبرانمج األمم  ميي ألفر ية اإل يقالصحة العا قل مل

ية  تحدة اإلمنايئ واجلامعات ا حمللا  مل

ية الفكرية 2009نيويو  ية عىل الصحة العامة وا مللكدورة تدريب إ ناطقة ابإلنلكزيية قلمي بدلان ا ل  يايك(لل نوب أفر يقب اتون،   )  ج

شأن  ية  بدورة تدريب إ حفص براءات قلمي
تب  تعاون مع  ية اب يدال تجات ا مكا ل ن لص ملن

رشق  ميي  ية اإل لنظمة الصحة العا قل مل م
توسط تحدة اإلمنايئملا  مل وبرانمج األمم ا

ية الفكرية وناولت تطوير رؤية مربطة ابلصحة العامة  2009أبريل  تفاد مهنا فاحصو الرباءات وخرباء ا ية ا تدورة تدريب إ ت سـ مللكمي قل

ية يف إطار حفص ال يدال تجات ا نرباءات املربطة اب لص ن  ). القاهرة، مرص(ملت

تقين  يه ا تو لا جل
وتكوين الكفاءات 

تدريب   لوا

 

تارة من  ية بني بدلان  خمشاورات غري ر مس تجارة،  2009مارس ت تلف القطاعات، وخاصة الصحة وا تفاعل بني  شاورات ا لهّلت ا خم ل لت تقاطع يفس  وضع قوانني خاصة تاليت 

                                                 

بو 8 ية والو تجارة العا نظمة ا ثلون عن  شاط  يشارك يف هذا ا مل ل مم من  . ل
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شاريع اليت تضطلع ا نأنواع األشطة ملألشطة وا نظمة ن مهبا 
ية    ملالصحة العا

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

شأن  هادئ  يط ا بدلان اجلزرية يف ا با حمل لل
ية الفكرية  مللكالصحة العامة وحقوق ا

ية الفكرية  شاريع قوانني " تراعي الصحة العامة"مللكاب يذ اتفاق تربس وإعداد  بادل اخلربات يف جمال  ممن خالل  يت تنف
ية أو تعديل القوانني القامئة  يجي(طنالرباءات الو  ). فاندي، 

شأن  ية يف أمرياك الوسطى  بدورة تدريب إ قلمي

ية يدال تجات ا نحفص براءات ا لص تعاون ملن ل اب
تحدة اإلمنايئ   ملمع برانمج األمم ا

سمرب  يد
2008 

ية الفكرية وناولت تطوير رؤية مربطة ابلصحة العامة  تفاد مهنا فاحصو الرباءات وخرباء ا ية ا تدورة تدريب إ ت سـ مللكمي قل

ية  يدال تجات ا نيف إطار حفص الرباءات املربطة اب لص ن نة بامن، بامن(ملت  ). يمد

با تدريب ا لدورة ا شأن ل ية  ية الو بتا ن ن طسـ ك
ية يدال تجات ا نحفص براءات ا لص  ملن

ية الفكرية وناولت تطوير رؤي 2008نومفرب  تفاد مهنا فاحصو الرباءات وخرباء ا ية ا تدورة تدريب و سـ مللكن تة مربطة ابلصحة العامة ط
ية يف إطار حف يدال تجات ا نص الرباءات املربطة اب لص ن تان(ملت  ).  كسـكراتيش، اب
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نظمة ا شطةنأنواع األ شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية   ملالصحة العا

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

شأن حفص براءات  ية  بدورة تدريب إ قلمي

تعاون مع ية اب يدال تجات ا لا ن لص تب ملن مك 
يا  ميي ألفر ية اإل يقنظمة الصحة العا قلم مل

تحدة اإلمنايئ وبرانمج األمم وجامعة مل ا
 ب اتونيك

توبر  ية الفكرية وناولت تطوير رؤية مربطة ابلصحة العامة  2008كأ تفاد مهنا فاحصو الرباءات وخرباء ا ية ا تدورة تدريب و ت سـ مللكن ط
ية يف إطار حفص الرباءات ا يدال تجات ا نملربطة اب لص ن يايك(ملت نوب أفر يقب اتون،   ).ج

شأن  يذيني  ية للمديرين ا بدورة تدر نف لتب ي
تعاون  ية الفكرية والصحة العامة اب لا مللك

ية  بدلان األمر نظمة الصحة  يكمع  للم
تحدة اإلمنايئ ووزارة  ملوبرانمج األمم ا
ية وجامعة بونس  يالصحة األر جنتين

 . آيرس

 2008مارس 
 2007ومارس 

يذيني إ ية للمديرين ا تدر نفشمل أهداف ادلورة ا لتب ي ل ياساهتا عىل ت ية الفكرية و يق قوانني ا ية  سـذاكء الوعي بأ ب مللكمه تط
سق مع أهداف الصحة العامة وحقوق املرىض تعلقة : يتحنو  ية ا ياسات ادلوية والو ملزايدة املعرفة ابلقوانني وا ن ل طسـ ل

ية الفكرية تامتىش مع الا تعلق اب ياسات  ياغة  ية  ية الفكرية؛ وتعزيز القدرات الو مللكاب تمللك سـ لص حتياجات يف جمال طن
يذها عالصحة ال تنييبونس آيرس، (تنفامة و   ). جناألر

رشيع واحلصول عىل اجامتع  لتشأن ا ب
يا  ية يف غرب أفر يقاألدوية األسا سـ

تحدة اإلمنايئ  تعاون مع برانمج األمم ا ملاب ل
يا  تصادية دلول غرب إفر يقوامجلاعة الا ق

يا نظمة الصحة لغرب أفر يقو  م

نظمي األدوية اف مشلت أهد 2007ليويو  سة، تهذا الاجامتع اخملصص ملاكتب الرباءات وسلطات  ناعة األدوية ا يورشاكت  جلنص
تفادة من مواطن  ية والا توفرة خلفض أسعار األدوية األسا ية ا رش ية وا ياسا تلف األدوات ا سـدراسة  سـ مل يع ت سـ لتخم ل

يمي القدرات  تضمهنا اتفاق تربس، مبا يف ذكل من خالل  تقاملرونة اليت  ي سةي تاج األدوية ا ية عىل إ يا ن وقد حرض . جلنحملل
يا  تصادية دلول غرب إفر ثلون عن امجلاعة الا يقالاجامتع  ق  ). أكرا، غاان(مم

تقين  يه ا تو لا جل
 تكوين الكفاءاتو

تدريب  لوا

شأن اتفاق  شرتايت  باجامتع خرباء ا مل
تعاون مع  لتربس واحلصول عىل األدوية اب ي

ميي  ية اإل نظمة الصحة العا قلتب  مل م مك

نظمي يف دول الطالعُنظم هذا الاجامتع  2007مايو  سؤولني عن ا شرتايت وا ت خرباء ا مل نوب األفريقي األربع لمل ية  للجامجلاعة اإلمنا ئ
تجارة واحلصول عىل األدوية عرشة ية الفكرية واتفاقات ا ل عىل قضااي ا    ). ليلونغوي، مالوي(مللك
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تحدة اإل يا وبرانمج األمم ا ملألفر منايئ يق
نوب األفريقي ية  للجوامجلاعة اإلمنا  ئ

يا نقل نولو ج ا لتك
تاج احمليل   نواإل

شأن األنفلونزا  ية  بيذ خطة العمل العا مل تنف
ية  نظمة الصحة العا ملاجلاحئة اليت وضعهتا  م

  2006عام 

ٍشاط جار ساعدة من أجل  ن تعلقة ابملواد ا ساعدة بواسطة املعلومات الواردة يف الرباءات ا يا املواد ا نولو ملنقل  مل مل ج  طرق وضعتك
بدلان تاج يف ا لإ ية اليت مل تودع فهيا ن نا م ا نح براءات اخرتاعل تاج . ُتمومل  ساعدة إل يا اخلاصة ابملواد ا نولو نونقلت ا مل ج لتك

يت انمإ ماكحفة األنفلونزا اجلاحئة إىل أدوية يا إىل  ها حا يا وجيري  يندو ل فسـ ً نقل  . ني
  

ية نظمة الصحة العا ملفاوضت  يةم نا بدلان ا نعي اللقاحات من ا يابة عن  م اب ل ل مص ية  لن نقل  نرخصة غري حرصية قابةل  لتقلل
يل لقاح األنفلونزا اخملفف احلي نخفض اللكفةلتسه، وذكل  تاج عايل املردود و ماحلصول عىل اللقاحات بواسطة إ . ن

نعة للقاحات ية  يا إىل ثالثة بدلان ان نولو تخدام هذه ا باطن اب يص من ا نحت ترا مصو سـ مل ج تك خ لم ُ  . 
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شارا نأنواع األشطة ملألشطة وا نظمة ن ميع اليت تضطلع هبا 
ية    ملالصحة العا

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

يا  نولو جنقل ا لتك
تاج احمليل  نواإل

نظمة الصحة العا مرشوع  ية املدعوم ملم
تحدة  ملمن الاحتاد األورويب ومؤمتر األمم ا

ية  منتجارة وا تاد(لتلل واملركز ادلويل ) نكاألو
تدامة  ية ا سـتجارة وا من مللل : )ICTSD(لت

نسني إماكية احلصول عىل األدوية يف  حت
ناء قدرات  ية من خالل  نا بدلان ا با ل مل

تاج يا ناإل نولو ج احمليل ونقل ا تعلقةلتك   ملا

ية  ثا ناملرحةل ا ل
يامن  بجارية 

 املرحةل أجنزت
األوىل عام 

2011 

ن تاج احمليل ونقل ا ية أمام اإل بات الر تحدايت وا تكحددت املرحةل األوىل ا للعق ن سـ ئيل يا ّ تعلقةجولو ية ملا نا بدلان ا م يف ا ل ل
ناعة األدوية يات  نولو بدلان منوا يف جمال  صوأقل ا جل تك ثق عن هذه املرحةل . ً تاج احمليل ا تخدم إطار اإل ملنبو ن سيسـ

بدلان منوا ية وأقل ا نا بدلان ا تاج احمليل يف ا تخذ دلمع اإل يه اخلطوات اليت  ًتو ل ل ل ن مل ت  .  سج

 

نفذ يف شطة اليت  ستومن مضن األ ية دلمع ن ثا ن املرحةل ا ناول دور تكوين الكفاءاتل بدلان، دراسة خاصة  تت داخل ا ل
تاج احمليل ية الفكرية يف اإل نا تعلقة بأربعة بدلان . مللك شمل ادلراسات ا ملكام  ية الفكريةست للملكيامي لإلطار احمليل   . ًتق

 

ثا ًاث ية  .ل تجارة العا ملنظمة ا ل م
 

تقين ا اإلحاطة بأنه ميكن احلصول عىلرىجي تعاون ا شطة ا ية عن أ تجارة العا نظمة ا نوية اليت تعدها أمانة  تقارير ا شطة املربطة ابلصحة العامة يف ا شأن األ ية  مل معلومات إضا ل ل ن مل ل سـ ل ت ن مب يعلقة ابتفاق تربس تلف
ية رمق ىجلالطالع عىل آخر تقرير، ير( تجارة العا نظمة ا مل مراجعة ويقة  ل  .  IP/C/W/557مث

 

شاريع اليت تضطلع هبا ا نأنواع األشطة ملألشطة وا منظمة ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

9 يجملس تربس
نوي مبوجب الفقرة   تعراض  سـا  من 8سـ

يذ الفقرة  تعلق  بتنفالقرار ا  من إعالن 6مل
تعلقة ابتفاق تربس والصحة  يادلوحة ا مل

تعراض  سـا
جيري (سـنوي 

يف آخر 

يذ الفقرة  تعلق  نظام اذلي حدده القرار ا تعراض لطريقة معل ا بتنفا مل ل شأن اتفاق تربس 6سـ ي من إعالن ادلوحة  ب
ية معهل شات حول طريقة . لوالصحة العامة لضامن فعا نا تخدامه، و نظام وا يذ ا تعراض وقائع عن  قويوفر الا سـ ل مسـ تنف

بول بروتوكول عام  ي اذلي يعدل اتفاق تربس2005قمعهل وعن  ّ . 

                                                 

بون 9 ية مرا نظمة الصحة العا بو و قالو ملم  . ي يف جملس اتفاق تربسي
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شاريع اليت تضطلع هبا ا نأنواع األشطة ملألشطة وا منظمة ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

اجامتع  العامة 
لس لك للمج

نذ عام  معام 
2004( 

 
تقارير املقدمة إىل اجمللس العام، راجع قامئة الواثئق  .  للالطالع عىل ا
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة حلقة  شأن ممعل  ية  تجارة العا با مل ل
ية الفكرية والصحة العامة   مللكا

نوي  سـحدث 
نذ عام ( منظم  ّ ي

2005( 

تارة ية ا نا بدلان ا ية حلقة العمل هذه لعدد من ا تجارة العا نظمة ا خملنظم أمانة  ل ل مل ل مت م تعاون ويق مع 25 يصل إىل ّ ث،  ب
بو ية والو ينظمة الصحة العا مل تعاون بني. م شأن لوحلقة العمل هذه جزء من ا ثالث وتوفر معلومات معمقة  نظامت ا ب ا ل مل

ية الفكرية والصحة العامة تفاعل بني حقوق ا مللكا ية وهتدف حلقة العمل إىل إعطاء نظرة شامةل . ل ئيسـعن القضااي الر
تاكر واحلصول عىل األدوية،  ها تأثري عىل تعزيز الا باليت  نة يف اتفاق تربس اليت مبل تا فهيا مواطن املرونة ا ي تيح ملضم

ياجات الصحة العامة وغريها من األغراض ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا تبدلان  ب ي حلل لتلتك  . مللك

تايللال بار عىل الرابط ا سم األ تضب عن حلقة العمل، راجع  لطالع عىل تقرير  خق  :مق
htm.e_11oct13_heal/e_11news/e_news/english/org.wto.www://http 

 

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل يف 

10جنيف
 

ية  تجارة العا نظمة ا ملدورة  ل ية م قلمياإل

تجارة  ياسات ا لشأن  سـ وادلورة (ب
ية  تقدمة اإل ملا مي ية قلمل تجارة العا ملنظمة ا ل

تجارة ياسات ا لشأن  سـ يف، )ب جن، 
 يسورسا

تظام يف إطار هذه ادلورة وحد حدث فصيل  ية وبادل آراء بني تعلميات نختصص اب ت للرباءات والصحة العامة وشمل متارين  معل ت
شاركني ناوها ادلورة أحاكم اتفاق تربس . ملا يومن بني القضااي اليت  ل تعلقةتت تعلق ابلصحة العامة أو ملا ت، إن اكنت 

بدلان لمواطن املرونة أو جملس اتفاق تربس أو جتارب ا  .  ي

تقين تعاون ا لا : ل
 حلقات العمل

ية  11طنالو
 

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
شأن اتفاق تربس،  ية  تجارة العا يا ب مل ل

 كأنقرا، تريا

ناير 18- 17 ي 
2007 

يس .  بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامةصصخ تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تر يبوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو ية وبادل آراءومشلت  ملا تمتارين  شاركنيمعل   .مل بني ا

                                                 

يف 10 تظام يف عدد من حلقات امعل هذه املعقودة يف  ية اب تجارة العا ية وا نظميت الصحة العا ثلون عن  نشارك  ن مل ل مل مم جي  .م
ية هذه 11 تظام يف عدد من حلقات العمل الو ية اب تجارة العا ية وا نظميت الصحة العا ثلون عن  نشارك  ن مل ل مل مم طي  .م
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
ية يف تجارة العا ملا تقدم إ ل شأن ا يا  لندو ب نيسـ

ية  للتمناحملرز يف جدول أعامل ادلوحة 

يااكرات، واتف غاق تربس، جااكرات ويو ي
يا إ  نيسـندو

 

21 – 22 
 2007فرباير 

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة

نظمة حلقة ية اليت نظمهتا  م العمل الو طن
شأن اتفاق تربس ية  تجارة العا يا ب مل  ل

ية  سائل املوضو عوبعض ا تعلقة مل ملا
ية الفكرية، مونت يديو، مللكاب ف 

 أوروغواي 

 مايو 31 - 30
2007  

يس . خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تر يبوا سـ
ته ومواطن مر تعلقةنو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت   .معل
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
ي تجارة العا ملا ية الفكرية، ل شأن ا مللكة  ب

يجر  نيايم، ا  لن

13 – 14 
 2007نيويو 

تعر. خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركني ومشلت ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
تجارة  ية الفكرية، لا شأن ا ية  مللكالعا ب مل

شقرأ غتاانانريفو، مد  ن

18 – 19 
 2007نيويو 

تعر. خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

ندوة ية الا تجارة طن الو نظمة ا لليت نظمهتا  م
ية الفكرية والصحة  شأن ا ية  مللكالعا ب مل

يا  مبالعامة، لوسااك، زا

22- 24 
سطس  غأ

2007 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامة ندوة عىل القضااي ا ملركزت هذه ا ل ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . ّ هدف من ا لواكن ا ل
تاك ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ نة يف اتفاق مبر واحلصول عىل األدوية، ئي ملضما فهيا مواطن املرونة ا

ياجات الصحة العامة وغريها من  ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  تتربس اليت  ب ي حلل لتلتك مللك ت تي
 .األغراض

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل

يويا العامة، أديس أاباب، والصحة بإ   ث

10 - 11 
توبر   2007كأ

تعلقة ابلرباءات والصحة العامة ملركزت حلقة العمل هذه عىل القضااي ا ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . ّ هدف من ا لواكن ا ل
تاكر واحلصول عىل األدوية،  ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ ضمنة يف اتفاق ملا فهيا مواطن املرونة امبئي

ياجات الصحة العامة وغريها من  ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  تتربس اليت  ب ي حلل لتلتك مللك ت تي
 .األغراض

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل 

ية  طنالو

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل
ييل ياغو،  شـوالصحة العامة، سا  نت

30 - 31 
توبر   2007كأ

تعلقة ابلرباءات والصحة العامةحلقة العمل هذه ّركزت ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . مل عىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا ل
تاكر واحلصول عىل األدوية،  ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ نة يف اتفاق مبئي ملضما فهيا مواطن املرونة ا

يف امحلاية اليت بدلان  يح  يتربس اليت  تكلل ت ياجات الصحة العامة وغريها من تي ية ا ية الفكرية  ت توفرها ا حب لتل مللك
 .األغراض
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
ية الفكرية  شأن ا ية  تجارة العا مللكا ب مل ل

ياسات  سةسـو نا فا  ، لواندا، أنغوال مل

14 – 15 
 2008فرباير 

تفاعل ب ية الفكرية يف لنظر بعض وحدات هذه احللقة عىل وجه اخلصوص يف ا سة وحقوق ا نا ياسات ا مللكني  ف مل سـ
 . جمال الصحة العامة

تجارة  نظمة ا ية اليت نظمهتا  ندوة الو لا ن مل ط
نغافورة  شأن اتفاق تربس،  ية  سـالعا ب  يمل

24 – 25 
 2008أبريل 

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة
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شاريع اليت تضطلا نأنواع األشطة ملألشطة وا نظمة ن مع هبا 
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل

يجني، الصني   بوالصحة العامة، 

10 – 11 
 2008نيويو 

تعحلقة العمل هذهّركزت  ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . لقة ابلرباءات والصحة العامةمل عىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا ل
تاكر واحلصول عىل األدوية،  ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ نة يف اتفاق مبئي ملضما فهيا مواطن املرونة ا
ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  بتربس اليت  ي لتللل مللك ت تكي حتياجات الصحة العامة وغريها من ت

 .األغراض

تجارة  نظمة ا ية اليت نظمهتا  ندوة الو لا ن مل ط
تجارة والصحة العامة،  شأن ا ية  لالعا ب مل

يا الوسطى  هورية أفر يقابنغي،   مج

ل يويو 11 – 7
2008 

ندوة  هذهّركزت  تعلقة ابلرباءات والصحة العامةلا ندوة إعط. ملعىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا اء نظرة شامةل عن ل
تاكر واحلصول عىل األدوية،  ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ نة يف اتفاق مبئي ملضما فهيا مواطن املرونة ا

ياجات الصحة العامة وغريها من  ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  تتربس اليت  ب ي حلل لتلتك مللك ت تي
 .األغراض

نظمة حلقة العمل  ية اليت نظمهتا  مالو طن
شأن اتفاق تربس ية  تجارة العا يا ب مل  ل

تعلقة  ية ا سائل املوضو ملوبعض ا ع مل
نغالديش  ية الفكرية، داك،  باب  مللك

11 – 13 
  2008نومفرب 

تعرضت هذه الو. خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة س يحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت  . معل

نظمة حلقة العمل ية اليت نظمهتا  م الو طن
شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل

 والصحة العامة، تونس العامصة، تونس 

27 – 28 
 2008نومفرب 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامةحلقة العمل هذهّركزت  هدف من. مل عىل القضااي ا ندوة إعطاء نظرة شامةل عن لواكن ا ل ا
تاكر واحلصول عىل األدوية،  ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ نة يف اتفاق مبئي ملضما فهيا مواطن املرونة ا

ياجات الصحة العامة وغريها من  ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  تتربس اليت  ب ي حلل لتلتك مللك ت تي
 .األغراض

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل 

ية  طنالو

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
شأن  ية  تجارة العا با مل بعض اجلوانب ل

ية ، لوسااك، ي من اتفاق تربسعاملوضو

27 – 28 
 2008نومفرب 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم . خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة س ياتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيمتارينومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا مل  ت  . معل
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شاريع اليت تضطلا نأنواع األشطة ملألشطة وا نظمة ن مع هبا 
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

يا   مبزا

نظمة حلقة العمل ية اليت نظمهتا  م الو طن
شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل
يق   مبوالصحة العامة، مابوتو، موزا

2 – 3 
سمرب  يد

2008 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامةحلقة العمل هذهّركزت  ندوة إعطاء نظر. مل عىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا ة شامةل عن ل
تاكر واحلصول عىل األدوية،  ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ نة يف اتفاق مبئي ملضما فهيا مواطن املرونة ا

ياجات الصحة العامة وغريها من  ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  تتربس اليت  ب ي حلل لتلتك مللك ت تي
 .األغراض
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نظمة ألا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل

يا   كينوالصحة العامة، نريويب، 

17 – 18 
 2009فرباير 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامةالعمل هذهحلقة ّركزت  ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . مل عىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا ل
نة يف اتفاق  تاكر واحلصول عىل األدوية، مبا فهيا مواطن املرونة ا ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  ملضمالقضااي الر ب لسـ ئي

يف امحلاية اليت توفر بدلان  يح  يتربس اليت  تكلل ت ياجات الصحة العامة وغريها من تي ية ا ية الفكرية  تها ا حب لتل مللك
 .األغراض

تجارة  نظمة ا ية اليت نظمهتا  ندوة الو لا ن مل ط
ية الفكرية، الرابط،  شأن ا ية  مللكالعا ب مل

 املغرب

مايو  7 – 5
2009 

ندوة للرباءات والصحة العامة تعر. لخصص بعض وحدات هذه ا س يبضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق ترسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت   .معل

تجارة  نظمة ا ية اليت نظمهتا  ندوة الو لا ن مل ط
ية الفكرية، ابماكو،  شأن ا ية  مللكالعا ب مل

 مايل

27 – 28 
 2009مايو 

ندوة للرباءات والصحة العامة تعر. لخصص بعض وحدات هذه ا س يتفاق تربضت هذه الوحدات أحاكم اسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت   .معل

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
تجارة  ية الفكرية، لا شأن ا ية  مللكالعا ب مل

شقرأ غتاانانريفو، مد  ن

24 – 25 
 2009سبمترب 

س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربتعرسـوا. خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت   .معل

تجارة  نظمة ا ية اليت نظمهتا  ندوة الو لا ن مل ط
شأن  ية  بالعا يا، سامواياتفاق تربسمل  ب، آ

13 – 14 
توبر   2010 كأ

ندوة للرباءات والصحة العامة تعر. لخصص بعض وحدات هذه ا س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل 

ية  طنالو

تجارة  نظمة ا ية اليت نظمهتا  ندوة الو لا ن مل ط
شأن اتفاق تربس والصحة  ية  يالعا ب مل

يداد سـبني، -أف-العامة، بورت ينتر
 وتوابغو

27 – 28 
 2011يناير 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامة هذهّركزت  ندوة عىل القضااي ا ملا ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . ل هدف من ا لواكن ا ل
نة يف اتفاق  تاكر واحلصول عىل األدوية، مبا فهيا مواطن املرونة ا ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  ملضمالقضااي الر ب لسـ ئي

يف امحلاية اليت توفرها  بدلان  يح  يتربس اليت  تكلل ت ياجات الصحة العامة وغريها من تي ية ا ية الفكرية  تا حب لتل مللك
 .األغراض
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نظمة ألا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

تجارة  نظمة ا ية اليت نظمهتا  ندوة الو لا ن مل ط
شأن اتفاق تربس، القدس،  ية  يالعا ب مل

يل   ئإرسا

21 – 22 
 2011فرباير 

ندوة للرباءات والصحة العامة تعر. لخصص بعض وحدات هذه ا س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل الو طن
شأن ات ية  تجارة العا با مل ياق تربس فل

ياسات العامة،  ية الفكرية وا لسـوا مللك
  إكوادوركيتو، 

11 – 13 
 2011ليويو 

تعر. خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي   لنتاجئ والواثئقالوضع، ا لا

تقدمة  ية  مدورة تدر نظمة يب منظمهتا 
بحر  نطقة ا بدلان  ية  تجارة العا لا ل مل مل

 جاماياك، كينغسـتونالاكرييب، 

 مارس 5
2007 

تعر. خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل اإل قلمي

شأن اتفاق تربس ية  تجارة العا يا ب مل  ل

تعلقة  ية ا سائل املوضو ملوبعض ا ع مل
ناطقة  ية ا بدلان األفر ية الفكرية  لاب يقلل مللك

ية، تونس العامصة، تونس  نسـابلفر

  مايو 4 – 2
2007  

تعر. خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت  . معل

ية  ادلورة  نظمة قلمياإل ماليت نظمهتا 
ية  تجارة العا لا مل يا ل نطقة آ سـبدلان  م

يط  هادئحملوا ياسات لا شأن ا سـ  لب
تجارية نغافورةلا   سـ، 

 مايو 8 – 7
2007 

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة

ية ادلورة   تجارة قلمياإل نظمة ا لاليت نظمهتا  م
ية  بدلان األمر ية  ية ومرصف ا يكالعا لل من لتمل

بدلان  تجارية  ياسات ا للشأن ا ل سـ لب
ية،  ناطقة ابلفر سـا فيربيلنل  ن، غابول

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة2007ن يويو 8

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل 

ية  12 قلمياإل
 

 

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل اإل تعر. خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامةل يويو 5 – 3قلمي س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا

                                                 

نظميت 12 ثلون عن  مشارك  مم ية هذهي تظام يف عدد من حلقات العمل اإل ية اب تجارة العا ية وا مي الصحة العا ن مل ل  .قلمل
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي   لنتاجئ والواثئقالوضع، ا لا

شأن اتفاق تربس ية  تجارة العا يا ب مل  ل

تعلقة  ية ا سائل املوضو ملوبعض ا ع مل
بدلان ا ية الفكرية  للاب ناطقة مللك ية ا لألفر يق

يايك(ابإلنلكزيية  نوب أفر يقب اتون،   )  ج

ته  2007 تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت  .معل

ية ورة ادل ملاإل ية قلمي تجارة العا ملنظمة ا ل
ية بدلان األفر تجارة  ياسات ا يقشأن  لل ل سـ  ب

ناطقة ابإلنلكزيية  يا(لا ندهوك، ان بو  ) ميي

ل يويو 11 – 9
2007 

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة

شأن  ية  تجارة العا نظمة ا بدورة  مل ل م
بدل ية  تجارة اإل للياسات ا مي ل ان قلسـ

ية،  ناطقة ابلفر ية ا سـاألفر نل ايوندي، يق
 الاكمريون

17 – 18 
 2007ليويو 

 .هذه ادلورة للرباءات والصحة العامةخصص بعض وحدات 
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

يةحلقة العمل نظمة قلمي اإل م اليت نظمهتا 
تحد نة األمم ا ية و تجارة العا ملا جل مل ة ل

يط  يا وا ية آل تصادية والاجامت حملالا سـ ع ق
شأن اتفاق تربس والصحة  هادئ  يا بل

هادئ ،  يط ا يا وا نطقة آ لالعامة يف  حملم سـ
 مااكو، الصني

25 – 27 
 2007ليويو 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامةهذهحلقة العمل ّركزت  ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . مل عىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا ل
نة يف اتفاق القضااي  تاكر واحلصول عىل األدوية، مبا فهيا مواطن املرونة ا ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  ملضمالر ب لسـ ئي

ياجات الصحة العامة وغريها من  ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  تتربس اليت  ب ي حلل لتلتك مللك ت تي
 .األغراض

ته  تقدم اذلي  تدريب ا نظمبرانمج ا مل ل
تحدة من نة األمم ا ية و تجارة العا ملظمة ا جل مل ل

يط  يا وا ية آل تصادية والاجامت حملالا سـ ع ق
شأن  هادئ  با تعلقة جبدول ل ملالقضااي ا

سؤولني  بار ا ية  ملأعامل ادلوحة  لكمن للت

نطقة تصادات  يني من ا ماحلكو ق يا م سـ آ
باسار،  هادئ، د يط ا نوا يا إلحمل   نيسـندو

24 -28 
 2007سبمترب 

 . للرباءات والصحة العامةالربانمج اخصص بعض وحدات هذ

نظمة  شرتكة بني  سة ا مادلورة اخلا مل م
ية األفريقي  ية ومرصف ا تجارة العا منا مل لتل

شأ يا  تصادية ألفر نة الا بوا يقللج ن ق
سالم تجارية، دار ا ياسات ا لا ل يالسـ  ن، تزنا

توبر 31 ك أ
2007 

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل 

ية   قلمياإل
 

ية اإلساليم ادلورة ا نك ا ها  منليت  لتب نظم
تجارية، كوالا  ياسات ا لشأن ا سـ لب

ناير 28 ي 
2008 

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

بور، مالزياي  مال

ية ادلورة اليت  تجارة العا نظمة ا ملنظمهتا  ل م
شأن  بحر الاكرييب  نطقة ا ببدلان  ل مل
تون،  تجارية،  ياسات ا سـا ل نغسـ كيل

 جاماياك

25 -27  
 2008مارس 

تعر. خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة س يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربسـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

ية  نظمة قلميحلقة العمل اإل ماليت نظمهتا 
شأن بعض القضااي  ية  تجارة العا با مل ل

ية الفكرية املوضو تعلقة اب مللكية ا مل ع
يط  يا وا نطقة آ تصادات  حملال سـ م ق

ي هادئ،  نا ندول ـي، ا له د  له

 أبريل 3 – 1
2008 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . هذه للرباءات والصحة العامةحلقة العمل خصص بعض وحدات  يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شارومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت     .كنيمعل

ية  تجارة العا نظمة ا ملادلورة اليت نظمهتا  ل م
تصادات  تجارية ال ياسات ا قشأن ا ل سـ لب
نغافورة هادئ،  يط ا يا وا سـنطقة آ حمل لسـ  م

22 – 23 
 2008أبريل 

 .خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل اإل قلمي

شأن  ية  تجارة العا با مل سائل بعض ل ملا
بدلان  ية الفكرية  تعلقة اب ية ا لاملوضو مل مللكع

يا  رشية وآ سـأورواب الوسطى وا ق ل
بول، تريا كالوسطى، ا  سطن

24 – 26 
 2008نيويو 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو ية ومشلت  ملا شاركنيمعلمتارين  ملوبادل آراء بني ا      .ت
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل اإل قلمي

شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل
ية والصح بدلان أمرياك الال تينة العامة  ل

تو،  بحر الاكرييب،  يوا  إكوادوركل

17 – 19 
 2008سبمترب 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامة هذهحلقة العمل ّركزت  ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . ملعىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا ل
تاكر واحلصول عىل ا ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  بالقضااي الر لسـ نة يف اتفاق ئي ملضمألدوية، مبا فهيا مواطن املرونة ا

ياجات الصحة العامة وغريها من  ية ا ية الفكرية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  تتربس اليت  ب ي حلل لتلتك مللك ت تي
 .األغراض

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل اإل قلمي

شأن  ية  تجارة العا با مل سائل ل ملبعض ا
تعلقة  ية ا ملاملوضو بدلان ع ية الفكرية  لاب مللك

ية  ، بامنتينأمرياك الال

18 -20 
توبر  2008 كأ

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة يوا سـ
ته ذات الصةل ومشلت  شاركنينومواطن مرو ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت      .معل

ية ا نظمة قلميحلقة العمل اإل مليت نظمهتا 
شأن  ية  تجارة العا با مل سائل ل ملبعض ا

ية الفكرية  تعلقة اب ية ا مللكاملوضو مل ع
رشق األوسط،  لبدلان العرية وبدلان ا ب لل

 مسقط، عامن

 فرباير 4 – 2
2009 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة يوا سـ
تعلقةته نومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل اإل قلمي

شأن اتفاق تربس  ية  تجارة العا يا ب مل ل
نظمة  بهيا ملوالصحة العامة ألعضاء ا قومرا

هادئ،  يط ا يا وا نوب رشق آ ليف  حملج سـ
 سـنغافورة

 فرباير 6 – 2
2009 

تعلقة ابلرباءات والصحة العامة عهذهحلقة العمل ّركزت  ندوة إعطاء نظرة شامةل عن . ملىل القضااي ا هدف من ا لواكن ا ل
نة يف اتفاق  تاكر واحلصول عىل األدوية، مبا فهيا مواطن املرونة ا ها تأثري عىل تعزيز الا ية اليت  ملضمالقضااي الر ب لسـ ئي

ية  يف امحلاية اليت توفرها ا بدلان  يح  مللكتربس اليت  ت يي تكلل ياجات الصحة العامة وغريها من ت ية ا تالفكرية  حب لتل
 .األغراض

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل 

ية   قلمياإل
 

تاكمل  تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . ت والصحة العامةخصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءا – مارس 31لحلقة العمل اليت نظمهتا أمانة ا يوا سـ
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نظمة ا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مألشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

نظمة  تصادي ألمرياك الوسطى و مالا ق
ية  تجارة العا ملا ية الفكرية ل مللكشأن ا ب

 غواتاميال، أمرياك الوسطىلبدلان 

 أبريل 2
2009 

ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

نظمة  ية اليت نظمهتا  محلقة العمل اإل قلمي

شأن  ية  تجارة العا با مل سائل ل ملبعض ا
ية الفكرية  تعلقة اب ية ا مللكاملوضو مل لبدلان ع

 ريدج اتون، برابدوسالاكرييب، ب

15 – 17 
 2009سبمترب 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

تجارة  نظمة ا لادلورة القصرية اليت نظمهتا  م
ية ل رشية رملالعا قابطة أورواب الوسطى وا ل

بول، تريا حلق املؤلف ك، ا   سطن

13 – 14 
توبر    2010كأ

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس .  للرباءات والصحة العامة ادلورةخصص بعض وحدات هذه يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل
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نظمة ألا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ية  تجارة العا نظمة ا ية  ملادلورة اإل ل مل قلمي

بدلا تجارة  ياسات ا للشأن  ل سـ ية ب يقن األفر
ناطقة ابإلنلكزيية،  ندمانزيين، لا  )يلسواز

15 -16 
 2010مفرب نو

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

ية  تجارة العا نظمة ا ية  ملادلورة اإل ل مل قلمي

ية  بدلان األفر تجارة  ياسات ا يقشأن  لل ل سـ ب
ناطق ية لا  ) بننكوتونو، (نسـة ابلفر

15 -17 
 2010نومفرب 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

تجارةادلورة القصرية ياسات ا شأن  ل  سـ  ب
ن ية ألعضاء ماليت نظمهتا  تجارة العا ملظمة ا ل

ية،   مونتتينرابطة تاكمل أمرياك الال
 فيديو، أوروغواي

 نومفرب 26
2010  

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . خصص بعض وحدات هذه ادلورة للرباءات والصحة العامة يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

ية حلقة العمل  نظمة قلمياإل ماليت نظمهتا 
ية  تجارة العا ملا ية الفكرية ل مللكشأن ا ب

ياسة العامة  لرابطة أورواب الوسطى لسـوا
سا   نا، ا رشية حلق املؤلف،  منوا لي في ق  ل

26 – 28 
  2011يناير 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق. خصص بعض وحدات حلقة العمل هذه للرباءات والصحة العامة ي تربس سـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

ية  تجارة العا نظمة ا ية  ملادلورة اإل ل مل قلمي

بدلان أمرياك  تجارة  ياسات ا لشأن  ل سـ ب
يا ية، بوغوات، كولو مبالال  تين

22 – 24 
 2011مارس 

تعر. للرباءات والصحة العامةادلورة خصص بعض وحدات هذه  يضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس سـوا
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل 

ية   قلمياإل
 

تجارة ادلورة القصرية  ياسات ا لشأن  سـ ب
بدلان  ية  تجارة العا نظمة ا للاليت نظمهتا  مل ل م

11 – 12 
 2011ايو م

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . للرباءات والصحة العامةادلورة خصص بعض وحدات هذه  يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل
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نظمة ألا نأنواع األشطة شاريع اليت تضطلع هبا  مشطة وا مل ن
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

رشق األوسط، أبو  لالعرية وبدلان ا ب
تحدة ملظيب، اإلمارات العرية ا  ب

تجارةادلورة القصرية ياسات ا شأن  ل  سـ  ب
ية لرابطة  تجارة العا نظمة ا ملاليت نظمهتا  ل م

رشية حلق املؤلف، أورواب ال قوسطى وا ل
بول، تريا   كا  سطن

20 – 21 
  2011سبمترب 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس .  للرباءات والصحة العامة ادلورةخصص بعض وحدات هذه يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل
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شاريا نأنواع األشطة ملألشطة وا نظمة ن مع اليت تضطلع هبا 
ية تجارة العا ملا  ل

تارخي  تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

تقين تعاون ا لا : ل
حلقات العمل دون 

ية   قلمياإل
 

ية  نك ا ها  منادلورة القصرية اليت  لتب نظم
شأن  ية  تجارة العا نظمة ا باإلساليم و مل ل م

ناطقة  بدلان ا تجارية  ياسات ا لا لل ل لسـ
يضا بابللغة العرية، ادلار ا  ء، املغربلب

24 – 25 
 2007يناير 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس .  للرباءات والصحة العامة ادلورةخصص بعض وحدات هذه يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل

تعاون مع  لا
نظمة  تاد و  ماألو نك
ية  تحدة  مناألمم ا للتمل

ية  نا عا لص
يوي( نا  )دول

تاج احمليل ادلؤمتر امل شأن اإل نويل  ب
يا، لل ية يف أفر يدال كتجات ا ن لص يقن ب يم

يا نوب أفر يقاتون،   ج

 أبريل 6 – 4
2011 

ناولت فهيام  ية عرضني  تجارة العا نظمة ا تقدمت أمانة  مل ل تخلصة "م ية الفكرية والصحة العامة، ادلروس ا ملسـحقوق ا مللك
ية والطريق إىل األمام تحدايت احلا لوا شأن اتفا"و " ل ية  تدر ية ا تجارة العا نظمة ا بدورات  ل مل بل وساعدت ". يق تربسيم

تا سا مههااتن ا نة يف مل يل مواطن املرونة ا تطورات يف اتفاق تربس ويف جمال الصحة، من  ملضمن يف حتديد ا ب قل ي
نذ إعالن ادلوحة،  نظام الوارد يف الفقرة مالاتفاق، واإلجنازات احملققة  ي6لمبا يف ذكل ا شمل لسـ، وا ياق األوسع اذلي 

تعزيز إماكيات احلصول عىل األدوية نارص الالزمة  تخلصة وا ية األخرى اكدلروس ا نارص الر نا ل لع سـ سـ مللع  . ئي

 

تقين تعاون ا لا : ل
ية  مياألوساط األاكد

يفي  ية ا تجارة العا نظمة ا لصبرانمج  مل ل م
هاي، الصني  نغالرابع، شا

ل يويو 10 6
2011 

تعرضت هذه الوحدات أحاكم اتفاق تربس . للرباءات والصحة العامةخصص بعض وحدات هذا الربانمج  يوا سـ
ته  تعلقةنومواطن مرو شاركنيومشلت  ملا ية وبادل آراء بني ا ملمتارين  ت    .معل
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ية  ً.رابعا تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و شرتكة بني الو ملاألشطة ا ل مل ي مل من  م

بو  يتعاون أماانت الو نظمة الصحة ات يذ مو تجارية ودمع  ياسات ا ية الفكرية وا هم الصالت اليت تربط بني الصحة العامة وا ية عىل تعزيز  تجارة العا نظمة ا ية و نفلعا مللك ف تم ل سـ مل ل شلك لمل ياسات  بهذه ا لسـ
تدريب . مشرتك لويعين ذكل العمل سواي يف جمايل ا ثال. وتكوين الكفاءاتً تعاون ا ثالث، يف إطار هذا ا نظامت ا لوأطلقت ا ل ل يغت مل شرتكة  شطة ا سةل من األ صيث،  مل ن يذ سل سامهة يف  تنفألجل ا مل

شأن الصحة  ية  نظمة الصحة العا تني وضعهتام  تني ا ية وخطة العمل العا بالاسرتا مل لل ي ميج مل ية الفكرية، من مجةل أمور أخرىالعامةت تاكر وا مللك والا شطة عىل والية لك من ه. ب نظامت ذنوتقوم هذه األ مله ا
ثالث وبرانمج شطهتالا  13. ن أ

نظامت  شاريع ا ملا ملألشطة وا تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ية  ملنظمة الصحة العا م
نظمة  بو و موالو ي

ية تجارة العا ملا  ل

نفاذ إىل  شرتكة عن ا ية  لندوة  م تقن
ممارسات حتديد األسعار : األدوية
رشاء  لوا

 

ل يويو 16
2010 

ندوة خربات نرصين هممني قلمييةل الواكالت ادلوية واإللعرضت هذه ا هام  ع يف جمايل حتديد أسعار األدوية ورشاهئا بو صف
نفاذ إىل األدوية   .لحيددان ا

/10_ge_who_wto_wipo/2010/en/meetings/int.wipo.www://http 

html.index/en/2011feb_medicines_access/phi/int.who.www://http 
ية  ملنظمة الصحة العا م

نظمة  بو و موالو ي
ية تجارة العا ملا  ل

بحث يف الرباءات  لحلقة معل حول ا
 وحرية العمل  

 فرباير 17
2011 

شاركني ابملف ملعرفت حلقة العمل ا يل يف ّ تح تعلقة اب ية ا لاهمي األسا ل مل  . الرباءات وحرية العمل  جمالسـ

22342=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

ية  ملنظمة الصحة العا م
نظمة  بو و موالو ي

ية تجارة العا ملا  ل

نفاذ إىل  شرتكة عن ا ية  لندوة  م تقن
الرباءات وحرية معلومات األدوية و
 العمل  

 فرباير 18
2011 

يات حرية العمل ورشاء  تعلق ابسرتا بة للصحة العامة، يف ما  ية معلومات الرباءات اب نايم أ ندوة  يجناولت ا ي سـ مه ت ل تت لن
ياته بحث واسرتا يا وحتديد أولوايت ا نولو يجاألدوية ونقل ا تل ج  . لتك

/11_ge_med_ip_wto_wipo_who/2011/en/meetings//int.wipo.www://http 

html.index/en/2011feb_medicines_access/phi/int.who.www://http 

                                                 

ثاليث بني لعلومات حوللحصول عىل املزيد من امل 13 تعاون ا ل ا ية، يرىج الاطالع عىل الفقرتني ل تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و ملالو ل مل مي  . SCP/17/4ث من الويقة 42 و 41م
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نظامت  شاريع ا ملا ملألشطة وا تارخي  ن تاجئ والواثئق لا  لنالوضع، ا

ية  ملنظمة الصحة العا م
تجارة  نظمة ا بو و لوالو مي

ية  ملالعا

ثاليةادلراسة  ثا نفاذ : ل لتعزيز ا
تاكر يف جمال األدوية أوجه : بوالا

تداخل بني الصحة العامة  لا
ية الفكرية تجارةمللكوا   ". ل وا

ٍشاط جار تجارة  ن ية الفكرية وا شأن قضااي الصحة العامة وا تقين واحلوار  تعاون ا لشدد ادلراسة اجلاري إعدادها عىل دمع ا ب ل ل مللكت س
تاكرها يات األدوية وا نولو نفاذ إىل  بوعالقهتا اب جل يمة يف . تك ية واألفاكر ا تجمع ادلراسة طائفة من اخلربات ا ّو لق لعمل سـ

ياس ية يف لسـجمال ا يهلعملات ومصادر املعلومات ا نفاذ إ لإطار واحد ميكن ا هذه ادلراسة . ل لميكن الاطالع عىل عرض 
تايل  : لعىل الرابط ا

pdf.e_11nov_neoutli_trilat/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http 
تجارة  نظمة ا بو و لالو مي

ية   ملالعا

تدريب  شرتكة يف جمايل ا شطة  لأ م ن
  وتكوين الكفاءات

شأن اتفاق تربس -  بو  ية والو تجارة العا نظمة ا شرتكة بني  ية ا ندوة الو يا بم ي مل ل مل ن ناي13 و 12، طل ، 2010ر، ي 
نغال   لسـدااكر، ا

تجارةحلقة العمل - نظمة ا شرتكة بني  ية ا ل الو مل من شأن اتفاق تربس، ط بو  ية والو ي العا ب ي  فرباير، 24 و 23مل
ندا2010 باال، أو غ، اك  م

تعلقة  - يارات ا شأن معايري اتفاق تربس وا بو  ية والو تجارة العا نظمة ا شرتكة بني  ية ا ملحلقة العمل الو خل ب ي مل ل مل ين م ط
ياسات العامة،  ناير، 29 إىل 25من لسـاب نغافورة2010ي   سـ، 

نظمة ا ثلون عن  موشارك  ندومم ية كذكل يف ا للصحة العا نغافورةةمل   . سـ املعقودة يف دااكر وحلقة العمل املعقودة يف 

تجارة  نظمة ا بو و لالو مي
ية  ملالعا

ية  مللكندوة ملدريس قانون ا
يف، سورسا يالفكرية،   جن

نوية نذ عام  سـندوة  ية  تجارة العا نظمة ا بو و تا الو منظم أما ملم ل ي ن شرتك  2005ت شاط ا ملهذا ا نه للرباءات  خياذليلن مصص جزء 
ندوة  أحاكم اتفاق تربس وأوجه املرونة . والصحة العامة تعرض دورات ا يو ل تعلقةتسـ هد متارين وبادل لآلراء بني ملا ت و تش

شرتكني ندوةأمانةوتقدم . ملا ية كذكل عروضا خالل هذه ا نظمة الصحة العا ل  ًمل  . م
تجارة  نظمة ا بو و لالو مي

ية  ملالعا

شأن  تقدمة  بادلورة ا ية مل مللكا
يني،  سؤولني احلكو مالفكرية  للم

ييف، سورسا   جن

نوية نذ عام   سـدورة  ية  تجارة العا نظمة ا بو و تا الو منظم أما ملم ل ي ن نه للرباءات 2009ت شرتك اذلي خيصص جزء  شاط ا م هذا ا مل لن
ندوة  أحاكم اتفاق تربس وأوجه املرونة . والصحة العامة تعرض دورات ا يو ل تعلقة تسـ هد متارين ملا توبادل لآلراء بني تشو

شرتكني ية كذكل عروضا خالل هذه أمانةوتقدم . ملا نظمة الصحة العا  ً مل  . ادلورةم

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا


