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 19التوصيات (التحديات املشرتكة وبناء احللول : ونقل التكنولوجياامللكية الفكرية وثيقة ملشروع 

  )28 و26 و25و

 من إعداد األمانة

يا "يريم .1 نولو ية الفكرية ونقل ا جرشوع ا تك لمللك شرتكة وناء احللول: م تحدايت ا با مل ية وافقت ، اذلي "ل نة ا نيه ا للج ملععل
سادسة، كخطوة أوىل،  ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا لاب مللكمن شمل وصفا مفصال إىل لت تإعداد ويقة  رشوع لعنارص ث لتوافق ملا

نة  .للجعلهيا ا

يه، بو .2 ثتوي مرفق هذه الويقة عىل علناء  رشوع املذكورثويقة حي  . أعالهةملا

نظر يف مرفق   .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا للج
يه علهذه الويقة واملوافقة   .ث

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
رشوع :اإلطار العام .أوال  للمرؤية 

شطة املقرتحة  .1 ييل للمراحل واأل رشوع عىل معلومات ووصف  ملتوي ويقة ا نمل تفص ث ية الفكرية ونقل حت مللكرشوع ا
يا نولو جا شرتكة وناء احللول: "لتك تحدايت ا با مل يات " (ل تو صا يه ادلول األعضاء يف (1))28 و26 و25 19ل عل اذلي وافقت 

 .CDIP/6/4ثالويقة 

رشوع، وتعرض كذكل صورة ابإلضافة إىل ذكل، و .2 ية  ية واألهداف الهنا للمتعرض الويقة الرؤية والاسرتا ئ يج أمكل تث
 .للمرشوعل وأمش

 مقدمة )أ(

ية .3 نا بدلان ا يا إىل ا نولو ماكن نقل ا ج لتك ل شةاملوضوعات أكرث واحدا من  ل نا قتعرضا  تصادية  للم قيف جمال العالقات الا
ثالثني األخرية أو ما يزيد عىل ذكل نوات ا لادلوية عىل مدى ا سـ نوايح اليت انلت اهامتما خاصا و. لل سات لاكن من ا سدور املؤ

ية يف  ها ورشها طنعرب الو يا و نولو نية تطوير ا يق ج بتك تطل بدلانعرب معل ية يف تكل ا لاحلدود الو تاجئ يف . طن ثلت إحدى ا نو لمت
بادرات  سـيامإطالق  توىية سـ تعدد األطرافملسـعديدة عىل ا ميي و م الوطين واإل بادرات  وأدت هذه .قل وضع بدورها إىل ملا

نصوص القانوية يف القعدد  نبري من ا ل يةانوك  .لالصكوك ادلوية يفو طنني الو

تامثر  .4 شة ال نا تاج أي  سو قم يا إىل حت نولو ية يف ا سات عرب الو جاملؤ لتك ن يد طس جهم  تنيف لسأ تني،مل :  هامسـي أسا
يا "املقصود حقا مبصطلح )1( نولو جا يا"مصطلح  و"لتك نولو جنقل ا ية و) 2( ،"لتك نا بدلان ا رشاكت يف ا بح ا ميف  ل ل تص رعة ابلك

يا نولو تخدام ا جحقا يف ا لتك سأةل األوىل، وفامي. سـ تعلق اب مل  يا"فإن ي نولو جا ها بطرق عدة" لتك نصب . يفميكن تعر يلكن الرتكزي 
يا  تخدام وضع عىل  –ن ألغراض قانوية –لحا شمل لك أشاكل املعرفة القابةل لال سـتعريف  تجاريي تاليت ميكن أن شلك  لا

نقل ية ا لموضوع   .واء اكنت حتمل براءة أو ال حتملس، معل

ية ا .5 تعلقة ابخملاوف مهوتزتايد أ تلف األطراف الفاعةلملا ها بني  يا و نولو خمنفاذ إىل املعارف وا نقلل ج توىلتك  ملسـ عىل ا
ناعة– القطاع اخلاص –اجلامعة (الوطين  ميي)لص ا تاكر /قل واإل يس فقط ألن اإلبداع والا بادلويل،  يواي يف ل حبان دورا  يلع

تصادي يفسـناتلاحتديد القدرة  منو الا قة وا تصادل شالكن جزء، بل أيضا املعرفة القامئ عىل قيف الا يف   من احللايألهنام قد 
شالكت ضتفراليت القضااي بعض  ياجاتملها ا تغري كام يف جماالت ،  املعقدة املعارصةحتوالا نايخ، لا األمن  وأالصحة،  وأملا

يا  الفجوةتضييقأو يف حماوالت الغذايئ،  نولو ج يف املعارف وا بدلانلتك  .لبني ا

يااكن تعزيو .6 نولو جز نقل ا ية(2)لتك نا بدلان ا م إىل ا ل تكررة ل سأةل  م  تصادي ادلويلجدول األعامل يف م العقود خالل  قالا
ثالثة األخرية ناول .لا تاد مدونة مرشوع  توقد  سلوك نكاألو سأةل للقواعد ا يا ا نولو مليف نقل ا ج تعددةلتك إقرار : ممن وهجات نظر 

                                                 

(1)
ية     تو صا ئة ابء (19ل يل ن"): لفا بو، عىل امليض يف  تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  ها ي ق سل تك خ يف بدلان األقل م ية وا نا بدلان ا لفاذ ا ل مل

بو نجزة يف إطار الو تاكري وتعزيز تكل األشطة ا شاط اإلبداعي والا يا للهنوض اب نولو يمنوا إىل املعرفة وا مل ن ب لن جل تك ً." 
ية  تو صا ئة جمي (25ل يا"): لفا نولو يع نقل ا ية الفكرية والرضورية  بادرات املربطة اب ياسات وا شاف ا جا تك لمللك شج ت مل سـ تتك ل بدلان لسـ ل ورشها لفائدة ا ن

سب ما  تفادة مهنا بأكرب قدر،  ية هبا ومن الا ها الاتفاقات ادلوية ا هم جوانب املرونة اليت  بدلان املذكورة من  متكني ا تدابري املالمئة  ية واختاذ ا نا حا سـ ن ل ت ل ل ملعل يح ف تم ل
با نا سـيكون   ".م

ية  تو صا ئة جمي (26ل بدلان ا،ّحث ادلول األعضاء"): لفا بحث العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع ل وال سـامي ا سات ا يع مؤ لتقدمة، عىل  س شج تمل
ها بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص وبادل املعلومات  ية وا نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا معمؤ تم ل ل ل ل ل  ."ًس

ية  تو صا ئة جمي (28ل تقدمة، اعامتده "): لفا بدلان ا ملتدارس ما ميكن لدلول األعضاء، وال سـامي ا ية الفكرية يف ل تدابري املربطة اب ياسات وا مللكمن ا ت ل لسـ
ية نا بدلان ا يا ورشها يف ا نولو ميل تعزيز نقل ا ج تك لب ل ن  ."لس

يا و (2) نولو يزي بني نقل ا ججيب ا لتك يانرشلمت نولو ج ا تصاد . لتك يا لال نولو بارها فائدة أخرى ميكن أن جيلهبا نقل ا هذه األخرية اب نظر  سن ا قإذ  ج تك لل ت ل عحي
يف يا. ملضا نولو تكل ا يا  يف خيلق و يا إىل بدل  نولو ناء عىل أن إدخال  تحقق هذا  جوميكن أن  تك ج لتك ب ع مض ب تصاد كلك. ي ساب إىل الا قوذكل الوعي ميكن أن   .ين
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ية ياسات  ية  حملرش سـ يان نقل ورشلتعزيزمعينة  ع نولو ج ا تعاقدية  احلامكةوالقواعد ،لتك رشوط ا ل  يا،يف لل نولو جيات نقل ا لتك  معل
تدابري اخلاصة تفالوا شأن املعامةل ا ض  ل ية، ليةب نا مبدلان ا ل تدابري لل تعاون ادلويلاليت من شأهنا ل وا  .لأن تعزز ا

يا جديدة .7 نولو جوالقدرة عىل إبداع  ياتا وتك نولو جساب ا لتك ية تك ية ج من املصادر اخلار يعاهبا خلوادلا تعترب بنجاح ستوا
نجاحبدل أي  قدرة من العوامل احلامسة يف حتديد سة  نا بعىل ا ف بدلان، .مل بق هذا عىل لك ا ل ويامن  ينط  نقل فإنه من الواحض أنب

ية يا من املصادر األ نولو جنبا ج ية ومن معاهد األحباثلتك حملل ادلوية وا ثل ل ية مصدرامي  نولو يا للمعلومات ا ج  لتك دلان للبغن
ية نا ما تحدي املاثل هو . بوجه خاصل يانة ل وا شاء و صإ باط،إىل هذه املعلوماتللنفاذ  فعالنظام ن ياتسـتن وا يةع بفتطبيقهل ل آ  لا

تصاد ية الك من.قداخل الا نولو ج وشمل املعارف ا لتك ية  ت سلع واخلدماتلعملادلراية ا تاج ا ليات إ ن  املعلومات ت ونظميبعمل
تاج اوإدارهتا الالزمة  ها لسلع واخلدمات نإل يا يف اآلالت واملعدات.بكفاءةيعوتوز نولو ثل هذه ا ج وتمكن  تك  واتفاقات لم

يص  هارات اإلداريةخالرت نح. ملوا تعمل من خالل وسائل أخرى تسـكام  نفاذ إىل اخملزون العام من ل فرص ا تدريب وا لثل ا ل م
ية ية وا ناملعلومات ا  .لتقلعلم

ية يف أي .8 نارص الر سـومن ا ية نةئيلع هارات هناك قل معل  نقل الفعال  للما ية غري امللموسة اليت تضمن وادلراية ل القدرة لعملا
تاج ية ابلفعل.نعىل اإل نذ ليف حمافل دوية عديدة م وقد أعربت بدلان ان ناتم،  بهتا يف نفاذ  ،لسـبعيا أفضل غعن ر

نة ية ا نولو ية والقدرات ا يات األ سـنولو حملب جن تك ج لتك شأن نقل  مت  ويف العقدين األخريين،.جلل نة  بإدخال نصوص  معي
يا نولو جا ها  .ل يف صكوك دوية عديدةلتك ها ونطا نصوص يف أهدا تلف هذه ا قو ف ل يذها،خت متويل، تنفوطرق  ويه ل مبا فهيا نص ا

تلفة رشوط وأحاكم  خمختضع  عىل لويس ،  فقط"ببذل أقىص هجد "عىل الزتاماتيف معظم احلاالت تنطوي  ا لكهن،ل
ية قواعد  .مإلزا

 تعريف )ب(

تدابري اليت متكن يعين ثلغرض هذه الويقة،  .9 يا عامة مجموعة من ا نولو ّنقل ا ل ج هارات واملعرفة واألفاكر من لتك ملتدفق ا
يا نولو ية وا جوادلراية ا لتك ههّل لعمل نظامت تسو نظامت ادلوية وا بحث وا تلف أحصاب املصاحل اكجلامعات ومعاهد ا مل بني  ل مل ل خم

نظامت غري احل ية ادلوية وا ملاحلكو ل ئات القطاع اخلاص واألفرادم ية و هيكو يا م نولو ج، وكذكل نقل ا توى ادلويل لتك بني ملسـعىل ا
بدلان  .لا

يا .10 نولو تقد أن نقل ا جو لتك شمل ،يع ترب أيضا أنه  يا اجلديدة، إمنا  نولو يعاب ا شمل ا ترب أنه  ثريا ما  ي اذلي  يع ي يع جك تك لت س
نع  يق طرائق  تجات و نع ا يا املادية  نولو صنقل ا ب ن تطلص مل ج ية لتك ية ادلا نا سني القدرة ا خلأو تأدية اخلدمات مما يؤدي إىل  سـ ت فحت ل

سوق تصاد ا ية ادلوية يف ا نا لوالقدرة ا ل سـ قت ف  .ل

 األهداف )ج(

يات  .11 تو رشوع يف إطار ا صندرج أهداف هذا ا ل رشوعيتبع سـبوجه خاص، و. 28 و26 و25 و19ملت يا  ملا جيهنجا تدر
رشاكء اجلدد العمبشاركة  متدة وا نظامت ا لا ملع يا،مل نولو جاملني يف لك نوايح نقل ا شف  لتك بادرات يسـتكو مما ميكن اختاذه من 
ياسات جديدة  يا تتعلقسـو نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية  ج اب تك لمللك هال ية،تعمميو نا بدلان ا م وال سـامي لفائدة ا ل ، إىل جانب إقامة ل

ية الفكرية تعاون ادلويل يف جمال ا مللكا  .ل
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يق أهداف  .12 نجاح يف  حتقمؤرشات ا رشوع يهل  :ملا

نة   )أ ( ية الفكرية للجردود فعل من ا ية وا ية اب مللكا من لتن رشوعملع يق أهداف ا سائل و هم ا ملعن مدى زايدة  حتق  ؛ملف

تعزيز نقل اعامتد ادلول األعضاءو  )ب ( تدابري املمكن اختاذها  يات وا تو ل لالقرتاحات وا ل ص ياال جنولو يق هذه لتك تطب، و
يات تو صالاقرتاحات وا تدابري ابلفعل ل  ؛لوا

توايت القاعدة، عرب او  )ج ( شأن  تخدمني  حمباع ا ب سـ تدى اإللكرتوين ملنط يميملنا ياانت ا تقوا لب  ؛سـت

بدلان األقل منواو  )د ( ية وا نا بدلان ا تخدام واسع لدلعامة يف ا لا ل ل  .مسـ

سـهتدفة يهو .13 يدة ا هات ا ملا تف ية من خالل : ملسـجل سؤولطناحلكومات الو ينيملا تلف اجملاالت  نيم احلكو  عيوواضخميف 
ياسات و ناعة لسـا بحث وا سات ا لصاجلامعات ومؤ ل ية الفكرية  وخرباءس ياوومديرمللكا نولو ج ا  .لتك

يا تحضريي .ناث ية العمل: لالعمل ا  تيجاسرتا

ياُّللهنعام تقدمي عرض لهذا العمل يريم  .14 نولو تلفة يف نقل ا ياانت ا تخدهما ا تلفة اليت  جج القامئة ا تك للك خمل سـ هم ومن . تخمل ملا
تذكر دامئا جدا  يا  مرشوعنأن  نولو سلوك يف نقل ا تاد ادلوية لقواعد ا جمدونة األو تك لنك ل يامرشوع(ل نولو ج مدونة نقل ا ): (3)لتك

يا"لعبارة  يالفا أوفهو يعطي تعري نولو جنقل ا ية، أو "اليت توصف بأهنا ، "لتك يذ  تج، أو  نع  ية  معلمعرفة  ن لص تنفمهنج لم
 ".خدمة ألداء

تعراض  .15 ية اب تح سـوال بد من بدء ادلراسات ا يل يا لل نولو بذوةل يف جمال نقل ا هود ا تب يف العمل اجلاري وا جما  تك لجل مل ك
تجارة  نظمة ا ية و نظمة الصحة العا يويدو و ئة وا تحدة  تاد وبرانمج األمم ا ثل األو نظامت ادلوية األخرى  ليف ا مل ن ل مل ل ممل م ي نك للبم

ية ناوها وفقا ملا . ملالعا بغي  سائل اليت  بقة اب لوال بد من إعداد قامئة  تن مل يسـ تان م تو ييه ا ل صتض ية 40 و30تق لتمن من جدول أعامل ا
بو يويم طرح رصاحة وكام  ته الو تضا ية اذلي ا رشوعات جدول أعامل ا توح حول  تدى ا ييف ا سـ من فن لتملف م توبر 14 و13مل ك أ

ثل . 2009 ية  تصادية مع سائر ادلراسات املعدة يف ظل جدول أعامل ا يق هذه ادلراسات الا بغي أيضا  مو ق منن لتسـ تن ي
يةمرش" تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا عوع ا قمن تني " لتمللك تو يالوارد وصفه يف ا  .(CDIP/5/7) 37 و35صل

بغي  .16 رشوع إجراء ينو تقارير أوضاع الرباءات اجلاري إعدادها يف ظل  تعراض  ما ل نفاذ إىل "سـ باط أدوات  للا سـتن
تعلقة ابلرباءات نول(CDIP/4/6)" ملاملعلومات ا تحديد فرص نقل ا لتك  يد ادلويل يف تكل اجملاالتل يا عىل ا لصعو بغي . ج ينو

ي نولو نظور نقل ا شابه ألوضاع الرباءات من  يل  جإعداد  تك لم م  .ا، يف جمال األغذية والزراعة أيضاحتل

                                                 

يا" (3) نولو جنقل ا تجارية" لتك يا ا نولو ها رش ا لية يمت من خال ن جمعل تك يا. لل نولو نقل ا ية  جويأخذ هذا شلك  لتك ل رشوع مدونة. معل يا موقد وضع  نولو ج نقل ا لتك
ية تا يات ا لقامئة اب ل  :لعمل

ية الفكرية )أ( مللكيني لك أشاكل ا ندما ال تكون جزءا من  تع تجارية  تجارية وعالمات اخلدمات واألسامء ا ها، عدا العالمات ا ها وتر عو ل ل يصخ بيع
يا؛ نولو جيات نقل ا لتك  معل

ية يف شلك دراسات جدو )ب( ية واخلربة ا نوتوفري ادلراية ا ياغات وتصماميت لتقلعمل ية ومناذج وتعلاميت ودالئل إرشادية و يا صى وخطط ورسوم  ن ب
ية واملوظفني اإلداريني وتدريب للموظفني؛ شورة ا شمل ا تدريب وخدمات  ية ومواصفات ومعدات  ية أو  ية أسا نند مل ت لل يل سـ سـ لتقه  تفص

نع واملعدات )ج( ية الالزمة لرتيب ا نولو ملصوتوفري املعارف ا ك ج ها، وا لتك متةل؛تشغيلو ملكرشوعات ا  مل
يطة و )د( سلع الو تخداهما وا ناء اآلالت واملعدات وتريهبا وا ية الالزمة ال نولو سـوتوفري املعارف ا ل سـ ك قت جل أو املواد اخلام اليت مت احلصول علهيا /تك

تأجري أو بطريقة أخرى؛ رشاء أو اب لاب  ل
توايت  )ه( ية من  ية وا نا تعاون ا تكوتوفري ما يف اتفاقات ا حم ن ع لص يةلتقل  .جنولو
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تعراض  )أ( نجز يف  العمل تقارير عنسـا  منظامت أخرىملا

يا، .17 نولو تلفة عىل نقل ا نظامت  جركزت  تك لم ملهذه ا لكن حىت اآلن ال يوجد خم  .يفي ابملعىنعام شامل  (4)تعريفسأةل ل
شلكة،وسوف تقوم األمانة، تعريفاتمل من أجل حل هذه ا يل ا تح ل  ل تلفةب تخدمهتا القامئةخمل ا نظامت ادلويةسـ اليت ا ل ا  مل

ية نظامت غري احلكو سات وا مواملؤ مل  .الظاهرة لوصف س

ية  .18 تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل تاد(لتمل تامثر ادلويةاتفاقاتسلسةل موضوعات ): نكاألو ل الا يا"، س نولو جنقل ا األمم ، "لتك
يف،  تحدة،  نا ياق .2001جمل يا يف  نولو سأةل نقل ا ناقش الويقة  سـ  م ث جت تامثر ادلويةلتك لاتفاقات الا سأةل أاثرت.س  م ويه 

نوات طويةل نظر .لسـجدال  با ل  ية،إىل ادلور املركزيف يا يف ا نولو به ا من اذلي  لتتلع ج ساب لتك ية لاكت ورضورة ا نا مبدلان ا ل
يال جنولو ية، لتك يةل دلفع جعةل ا منكو يه لتسـ بدلان قادرة ف من املرغوب  تفادة من لأن تكون هذه ا تاج سـعىل الا أفضل نإ

تاحة يا  منولو ج هتك تقدمة يف العامل ال سـامي و ،مل يكن هذا هو احلال دامئالكن لألسف، . نا ورشهانقل و يا ا نولو ملأن معظم ا ج لتك
يات،نظار بعيدا عن األتنتجها  تعددة ا رشاكت  جلنسـا م تطوير اخلاص هبا ل بحث وا شاط ا ل اليت يرتكز  ل بدلان ن لأساسا يف ا

يث يؤدي هذا حلاةل من عدم  تقدمة،  حا ناسق بني مل ياحيازة لتا نولو جا يا وماكن لتك نولو جاحلاجة إىل ا يجة يه جفوة . لتك لنتوا
يا اليت  نولو جبني ا ها لتك متلكها و بدلان اتنتج يةملتقدمة وتكل لرشاكت يف ا نا بدلان ا يع ا ماليت  ل ل تفادة تسـتط سـ احلصول علهيا والا

ياجنم عن هذا الواقعقد و. مهنا تجاابت  سـ ا سـ  .ية عديدةسـ

ننيمبرور تطورت  وعىل وجه اخلصوص، .19 يالسـا نولو يع نقل ا ياسات  ج  لتك شج نصوص بعض ل، واكنت موضوعا لتسـ
تامثر ادلوية لاتفاقات الا ياسثالويقةوتضع . س ياق اتلسـ هذه ا نظر   فال ميكن.أوسعسـ يف  نفصل لا مشلك  يع نقل ب تشجإىل 

يا نولو جا ياسة ؛ لتك تعامل  ثويقة الصةلسـألهنا  ية الفكرية اململوكة من خالل قواننيملعارفمع ااألوسع نطاقا لاب بنية ب ومللك ا
سوق  يات إدارة كيفية ولا يةيفثر اليت قد تؤلعملا نا ية ا سـ ا ت فلعمل تعلق ل تاج ي فامي  يالانبإ جنولو هاتك بدل ن ورشهانقل و ل، وتدابري ا ب

يف املصممة تحمكملضا ية لل  تاج معل يف  ها ورشهانإ يا و نولو نا نقل ج  مت  ويف ضوء ما ذكرانه آنفا،.رشوط األداء من خالل لتك
ينيحتديد  يا سـهنجني  يالتعامل مع لعامني  سـ نولو جسائل ا لتك  :م

ميي  )أ ( ية الفكريةاجلوهريةاخلصائص عىل احملافظة ، يريم من خالل تنظأحد الهنجني هو هنج  إىل  مللك حلقوق ا
يا نولو تدخل يف سوق ا جا لتك تفاوت  هبدف ل سوق بني تيف  الواحضلمعاجلة ا يالكل ا نولو جماكل ا تلقهيالتك  .م و

باره الطرف األضعف  يه عامة اب نظر إ تهذا األخري  ل عي تدخل وميكن معاجلة هذا عن طريق. الصفقةيف ف ميي ل ا يف لتنظا
يا،معليات ن نولو جقل ا نصوص القانوية لتك ثال إبطال ا ن كأن يمت  ل يام نولو يات نقل ا تعلقة  جا لتك بعمل  ماكل حتايبقد  اليت مل

يا نولو جا ياسات. عىل حنو غري مالمئ لتك ثل هذه ا سـوقد يقرتن  تلقي اجهتاد لمب بدل ا مل ا عىل يف فرض رشوط لألداء ل
يا  نولو جماكل ا يذ لتك معرشط  لتنف نقللك مت.لية ا ياساتع وقد ا ثل هذه ا لسـدت  بل  يف املايض م يفة قمن  مضبدلان 

ية  توى عدد من الصكوك ادلويةمان لوشلكت   .حم

نويرى هنج مقابل أن   )ب ( نقل ا يذ  تكأفضل  لنف يا لت سوقجولو ئة قامئة عىل ا ليكون يف  يد ال  ومن مث.بي تأ ك فإن ا ل
تدخل  نظمي أو ا ليكون عىل ا يا،لت نولو ية نقل ا جيف  لتك يا هتيئ وإمنا عىل معل نولو نقل ا جة الظروف  لتك نظام لوفقا ل

سوق احلر سامت الر.لا هذا الهنجئيل وا لية  ية يه الاعامتد عىل حامية  سـ ناء عىل حقوق ا يا  نولو مللكاحلقوق اخلاصة  ج بتك لل
بارش الفكرية؛ تدخل ا ياب ا مل و ل يايف مضمون غ نولو جيات نقل ا لتك ندما خترق ،أو سريها معل يات ع إال  لعملهذه ا

سة مبادئ قان نا فون ا سوق بسبب مل شوهة  للآاثرها ا  أو بأحد تقييدية بال مربرجتارية  ارساتمماعامتدها عىل بسبب ومل
بني تعلقة رشوط األداء فرض  وحظر ؛لسـبا يا، أو ملا نولو جاب رشوطلتك تخدام هذه ا ليد ا سـ سائل األخرى . تقي ملومن ا

                                                 

ثرية، يكون حتديد معىن  (4) ية"كيف حاالت  بة" لفعا يا هممة  نولو صعنقل ا ج تعارضة، . لتك ياان  تعددة، وأ يالت يفرتض ابلفعل تعريفات  تح ثري من ا مو ح م ل ل ك
يا نولو ية نقل ا جلفعا لتك  .ل
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تفاعل بني نقل ا تامثر ادلوية ا تكاليت تغطهيا اتفاقات الا لس ل يا ل تعريفجنولو نطاق وا سائل ا لو ل يس م تأ سوادلخول وا  ل
ية واملعامةل ومعامةل  نصفةطنادلوةل األوىل ابلرعاية واملعامةل الو ئةملالعادةل وا ية لبي وفرض الرضائب وا تدابري ا يل وا لتشغل

يف بدل ا ملضيف ا سةوحتويل  ل نا فاألموال وا  .مل

تاجات، و .20 بعة سـتنيف الا خأمجلت  سـ تعلق ابيُ نة  تارات  تامثر ادلوية ممك به نصوص اتفاقات الا لدلور اذلي ميكن أن  ستلع
يا نولو تعلقة اب جا لتك سوق. مل ية يف هذا ا نا بدلان ا يا ووضع ا نولو نظر إلهيا يف ضوء سوق ا يارات  لوهذه ا ل ل ي مخل ج لتك يارات . ُ خلوا

بعة يه يا؛ وعدم : لسـا نولو سائل ا جية  لتك م يااحملتغطية لاتغط نولو سائل ا جدودة  لتك تحمك :مل تعلقة   يفلا ملرشوط األداء ا
يا؛ و نولو جاب يالتك نولو سائل ا ية احملدودة  جا لتك مل يا: لتغط نولو نقل ا سموح هبا  رشوط ا جا لتك ل مل ية الواس؛ ول نظمة"ة علتغطا " ملا

يا؛  نولو جسائل ا لتك ية الواسعمل سوق"ة لتغطوا يا؛ " لالقامئة عىل ا نولو جسائل ا لتك هجني"والهنج مل ياسة اإل؛ "لا ميوهنج ا قلسـ ية ل
ية نا عا  .لص

ئة .21 تحدة  للبيبرانمج األمم ا يولويج، : مل نوع ا ية ا تعاون يف ظل اتفا يا وا نولو بنقل ا ت لل ل ق ج ية"لتك يذ أكرث فعا لحنو  ". تنف
تحدة أن تكون  ية العامة لألمم ا تارت ا ملا مجلع نة   يه2010سـنة خ سامهة ةلادلويلسـا يولويج كطريقة لالعرتاف  نوع ا مب  ب لت لل

يولويج يف ت نوع ا با لت رشية ل يهتالبطور ا مية اليت . هورفا يولويج يف مواهجة الهتديدات ا نوع ا جلسـوشلك احملافظة عىل ا ب ت لت ل
رشية  شطة ا ها األ لبتفر ن ية احلديثحتداي هائال ض تحدي وتريم . لتمنأمام منوذج ا يولويج إىل مواهجة هذا ا نوع ا ية ا لاتفا ب لت ل ق

يق ثالثة أهدافاب لتحقسعي   :ل

نوع ا  )أ ( لاحملافظة عىل ا تدام بيولويج تل تخدام ا سـوالا  ؛لعنارصهملسـ

تقامس  )ب ( نصف لوا يةلمل العادل وا تغالل املوارد الورا ناجتة عن ا ثنافع ا سـ ل  .لم

نرصين رضوريني  شالكن  تعاقدة  ها بني األطراف ا يا و نولو نفاذ إىل ا ية بأن ا عوتعرتف الاتفا ي مل نقلل ج تك  .لتحقيق هذه األهدافلق

ية ا19 و16تدعو املاداتن  .22 تعاقدة ق من الاتفا يا الملألطراف ا نولو نفاذ إىل ا ملسري ا ج لتك لت نقلها إىل تيسري عنية وي
ثة ية احلد يولو يا ا نولو ياألطراف األخرى، مبا فهيا ا جب ج لتك يا اإلجامع العام . ل نولو نقل ا تعلقة  ية ا جوتعكس نصوص الاتفا تك لق ب مل

يابني ا نولو جبدلان عىل أن تطوير ا لتك ها ورشها، وكذكلتل ها و ن و يف تصةل هبا، تكينقل ناء القدرات ا مل  ية فائقة ب مهها أ يق ل حتقيف 
تدامة ية ا سـا ملمن تعددة األطراف، . لت ية  يق أهداف الاتفاقات ا يات املالمئة الالزمة  نولو نقص ا مويف عامل حمارص  ئ تحق ج لبيتك ل ل ب

يات نولو هود رضورة قصوى من أجل نقل هذه ا يق ا جيكون  تك لجل ية أكربلتنسـ  .ل بفعا

ملنظمة األمم ا .23 ية م نا ية ا عتحدة  لص يويدو(للتمن نا ية ): ل نا ية ا تحدة  عنظمة األمم ا لص من للتمل يويدو(م نا لتمنية ل يةملقمة العاوال) ل
تدامة،  تجارة "ملسـا تصل اب تكر ا يا ا نولو لإطار نقل ا مل ملب ج يويدويف لتك نمعل ا يت، "ل يد  ن، من إعداد د شاري بييف بري الا تا سخل

يويدويف  نا شأن ثهذه الويقة أحد مدخالت . ل يويدو  ببادرة ا ن ل يا"م نولو جنقل ا ياجات ودفع جعةل العمل: لتك اليت " حتتقدير الا
تدامة  ية ا ية  سـتطلق يف القمة العا من ململ بدلان 2002للت ية إىل ا نا بدلان ا يا من ا نولو متل أن يكون نقل ا ل، اليت  ع لص ل ج لتك حي

سأةل هممة فهيا ية  نا ما تصاصات الويقة يه. مل ثوا  :خ

هم املعا  )أ ( تاكر؛لفإجامل ا يف والا هامه يف ا يا وإ نولو ية نقل ا برص  ي تكلعمل لل س ج  تك

تجارة و  )ب ( تصةل اب ية الفكرية ا تجارة، مع مراعاة حقوق ا يا وا نولو لحتديد الصالت بني نقل ا مل مللكل ج  ؛)يتربس(لتك

يا بصفة عامة؛تقيمي و  )ج ( نولو نقل ا يويدو  جيات ا لتك ل ن ل  معل

تجارة "إعداد و  )د ( تصل اب يا ا نولو لإطار نقل ا مل ج يويدويف لتك نمعل ا يه أعاله "ل شار إ بحث ا لناء عىل ا مل ل  .ب
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نظر إىل و .24 يةلاب يويدو حنو ا منالزتام ا ن نظر فهيا لتل يا يمت ا نولو سائل نقل ا تدامة، فإن  ية ا نا ل ا م سـ ع جلص لتك ياق مل سـيف 
تدامة، ية ا نا ية ا سـا ع لص ملمن ها ثالثة أبعاد، يهلت تصادية : ل اليت  ية الا قا يةةيهالرفاوتعزيز لتمن ئة ع الاجامت والوضع . لبيوسالمة ا

يق  سامه ا ثايل هو أن  سـا ي يةلتنمل تقين بإجيا با هال ثالثة  لك يف األبعاد ا نا،.ل ذلكل و ممك لكن يف الواقع العميل ال يكون هذا دامئا 
سـهتدف فإن ثالثة عىل األقل ت الربامج اليت  بعدين اآلخرين توتخذ تدابري للحد من لأحد األبعاد ا ية عىل ا تعأية آاثر  ل ترب سلب

تد ية ا نا ية ا سـسقة مع ا ع لص من ملت لت  .مةام

ية و .25 يا هو  نولو معلنقل ا ج يةلتك نولو ية ا ها ادلراية ا جتقل من خال تك ل لن لعمل يعي بنيت شلك  ب  تجارية أو طب ل األعامل ا
تجارية ثل األعامل ا لالواكالت اليت  يا،اجلزيئ" منوذج األعامل" وهذا هو .مت نولو ج يف نقل ا ية لتك يه ا لعمل اذلي حتدث  أو ف

تعاون ألن  يا منوذج األعاملاهامتم وال يرتكز .الطرفني حيصالن عىل ماكسبلا نولو ج عىل جمرد نقل ا ها  بل أيضالتك مل عىل تاك
تأكد مع  سامه من أهناللاألبعاد األخرى لألعامل، وذكل  ية وأداء األعامل القدرةتعزيزيف ت  نا سـ ا فت بدون.ل تحفزيف  ثل هذا ا ل   م

يذ، ية يف ا لتنفوالفعا ية يف القدراتن يكون من املمكن لل يةلتمن أن حتدث هذه ا نولو ج ا شلك غري مالمئ أو ،لتك بتحدث   .سـ

يا .26 نولو جكام أن نقل ا سلتك ية أم  توى اللكيمهةل ذات أ بدلان ملسـعىل ا ية، خاصة يف ل يف املفاوضات بني ا نا تقدمة وا ما ل مل
تجارةسـياق ئةل حترير ا نا،لبي وحامية ا يه  شري إ ه وهو ما  ل بارةن ية" بع  يا سـمنوذج الصفقات ا يا اللكي"لسـ نولو ج يف نقل ا  .لتك

ية .27 ملنظمة الصحة العا يا إىل ":م نولو جنقل ا يةا اللق صانعيلتك نا بدلان ا محات يف ا ل تاج العاملي للقاح ل سني اإل ن  لتح
بل:األنفلونزا يا املالمئة للصحةبر، ، مارك الفورس"ملسـتق قصة جناح وانفذة عىل ا نولو جانمج ا نطن ، لتك العامصة، شـوا

ية تحدة األمر يكالوالايت ا يةقطع  لقد .مل نا بدلان ا مصانعو اللقاحات يف ا ل ئني"، املعرفني ابمس ل نا شـاملوردين ا  خطوات ،"ل
نوا فقد رفعوا القدرة . معالقة خالل العقدين األخريين هزياتحسـو تجات لتجا  .جديدة هممةمن ويطورون 

ية .28 نا بدلان ا مإن الصانعني يف ا ل تخدمةاللقاحاتد عىل نصف  يوفرون ما يزيل بكرة . يف العاململسـ ا شطهتم ا مل واكنت أ ن
سعال ادلييك و والكزازادلفرتاي  ( مودلات املضاداتتصنيعتركز عىل  بةشلل األطفالالفموية ضد لقاحات اللوا سلحلص وا ) ل وا
ية يا سـا ية احمللق نظمة الصحة العا بل  ملددة من  م تحصني/ق  لكن عىل مدى .ك احمليللالسـهتال ، وذكلللالربانمج املوسع 

نوات امخلس رشة األخريةلسـا ية مع ع  نا بدلان ا م معل العديد من الصانعني يف ا ل يةل ملنظمة الصحة العا تحدة م ندوق األمم ا مل و ص
يف(للطفوةل  يو سـا بق" من أجل )نيل يل ا تأ سـا ه تجاهتم "ملل ئون.للتوزيع العامليملن الرمسي  نا شـ وهؤالء املوردون ا شفونل  يسـتك 

رش تعددة تاكالا سات  م مع املؤ ياتس رشاكءجلنسـا يع  يف سعهيم ل وغريها من ا سـتو تجاتل يعون توفريهاملندائرة ا  يسـتط اليت 
يا مليا وعا  .حمل

تازا و .29 ثاال  تعلقة ابللقاحات  سأةل اخلاصة ا ممتقدم الواثئق اجملمعة يف هذه ا مل ية يف ممل يث  بمرونهتا وإماكياهتا من  تلن ح
ية للقاح ياجات العا ملالا  .اتحت

ية .30 تجارة العا ملنظمة ا ل باره جزءا من الصفقة اليت : م يا اب نولو ية عىل وجه اخلصوص إىل نقل ا نا بدلان ا تنظر ا ل ل عت ج تك لم
ية الفكرية تجارة . مللكوافقت فهيا عىل حامية حقوق ا تصةل اب ية الفكرية ا لوشمل اتفاق جوانب ا مل  عددا من (5))يتربس(مللكي

شأن نصوص هبذا ا لا تحديد ")األهداف ("7ة حيث تذكر املاد. ل سامه يف ل اب ية الفكرية جيب أن  تأن حامية وإنفاذ حقوق ا مللك
نولويج تاكر ا لتكتعزيز الا يا و ب نولو جونقل ا بادةل ويف ، رشهانلتك تجي املعارف ملتاملصلحة ا تخدمهيا، منبني  ية و نولو مسـا ج لتك

ية تساعد عىل وبطريقة  يهالرفا تصاديةعالاجامت توازن ، ةق والا  .زتاماتبني احلقوق والاللويف ا

بدلان  .31 نص اذلي يلزم ا لويرد ا تقدمة ل يا يف املادةملا نولو نقل ا جتوفري حوافز  لتك ل بدلان منوا .2.66 ب أن ل وتريد أقل ا
ية رشط أكرث فعا ليكون هذا ا ِّشغ"ي عىل أن جملس تربس وقد وافق الوزراء يف ادلوحة. ل تأكد من ي ية  للل آ رصد الالزتامات ل

                                                 

ية، ا1ياتفاق تربس هو املرفق  (5) تجارة العا نظمة ا به  ئت مبو ملج التفاق مراكش اذلي أ ل م ج  .1994 أبريل 15ملوقع يف مراكش، يف املغرب، يوم نش
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يذها ابل متد اجمللس قرارا".اكملتنفو ية يف فرباير  ع وا أن توفرها اليت جيب املعلومات  وهو قرار يفصل .2003لحيدد هذه اآل
تقدمة بدلان ا ملا بل هناية العامل شأن ،ق  يذ هذا القرار،.يف الواقع العميلكيفية معل حوافزها ب  يا  تنف وجيري حا  وقد متت ل

ته ابلاكمل متع جملس تربس جعمرا ندما ا ي  ج سه. 2003 نومفرب يفع رت قرارات عديدة اختذت حتت مظةل ، أاثنفويف الوقت 
يامسأةل يتربس  نولو جنقل ا يذ  الالزتام وأكدتلتك شأن تربس والصحة 2005 و2003قرارات مثل ، 2.66 املادةبتنف  ي  ب

تفاوضونوابإلضافة إىل ذكل،. العامة نايخ الصةلمل انقش ا تغري ا شأن ا مل  ل يا بني ب نولو جنقل ا  .يواتفاق تربس لتك

تدامة .32 ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل تدامة،: لت ية ا ية الفكرية وا سـرشوع حقوق ا ملمن لت مللك يانقل اتشجيع  "م جنولو  لتك
يد ادلويل يث، "لصععىل ا تصاد، ماسكوسكمن إعداد  تاذ الا ق، أ ية جامعة كولورادو، سـ تحدة األمر يكالوالايت ا  هذه .مل

ياا نقل تشجيعتتناول   اليتثالويقة جنولو يد ادلويل  لتك سامهة لصععىل ا شرتكميه  رشوع ا ملمن ا تاد مل واملركز ادلويل نك بني األو
تدامة  ية ا سـتجارة وا من مللل ية الفكريةلت مللكشأن حقوق ا تدامةب ية ا سـ وا ملمن شأن أثر لت ية الفكرية ب يف اجلدل ادلائر  ية يفمللكا لتمن ا

ها هبااو طربا  .ت

تقرير عرضا شو .33 يةامال ليقدم هذا ا سـنظرية األسا ياللل تعلق ل ود ية الفكريةي فامي  مللكية تأثري حامية ا  عىل حوافز نقل بكيف
ياا جنولو يد ادلويللتك نقل .لصع عىل ا يل  ل ويرد  يااحتل جنولو يد ادلويل  لتك تجارة لصععىل ا سويق من خالل ا ليف الوسط ا ل

تامثر يص سوالا بارش والرت نيب ا خ األ ية جانب ، إىل املوظفنيوحتراكت ملج ية احملااكة من خالل مسوسائل غري ر ندسة ا سـوا لعكه ل
ياتو تدا عا ناك مواطن. ل تقرير أن  هويوحض ا ية يف  ضعف ل يا تربر اسوأتذا نولو جق ا تدخل العاملتك أحد أشاكل يمتثل و. لا

تدخل  ية الفكرية، اليت ميكن أن تدمع لا ياانقل مللكيف حقوق ا جنولو يد ادلويل  لتك يةق أيضا ختلولكهنا لصععىل ا . ققوة سو
تجرييب يل ا لويقرتح ادل تدفقات ادلاخةل ميكن أن تزيد  القابةل لإلنفاذ  أن الرباءاتل يا انقل يف لا جنولو يد ادلويل لتك يف لصععىل ا

توسط  بدلان ذات ادلخل ا ملا بدلان ل بريةلوا ية ا نا لكا م بدلان منواضئيل  ولكهنا قد تكون ذات أثر ل وهكذا، فإن . ليف أقل ا
ية يف حد ذاته اتفاق  تجارة العا نظمة ا ملتربس يف  ل م يل ي ئيكون هل أثر  يايفضسـ نولو بدلان الفقرية  ساب ا ج ا للتك لك  وقد أقر .ت

تفاوضون هبذا  بدلان،2.66 املادةوأدخلوا ملا توفري ل اليت تلزم ا تقدمة  ب ا ية حوافزمل يد ادلويل ب إجيا يا عىل ا نولو لصعنقل ا جل لتك
بدلان منوا سني  عديدةهذه ادلراسة اقرتاحات وتقدم .لإىل أقل ا بدلان  من خالل هذه احلوافزلتح  ياسات يف ا ليري ا سـ لتغ

ية  تجارة وبدلان املصدر ملتلقا  .العامليلونظام ا

ية الفكريةو .34 بق أن اكنت حقوق ا مللكمل  يةيسـ تصاديأو إاثرة للجدل  مه أكرث أ تويني الا قعىل ا يايس وملسـ مما يه  لسـا
يوم ليه ا بحت الرب.عل تجاريةاءات ص فقد أ يةلوحقوق املؤلف والعالمات ا نا ع والرسوم والامنذج ا ياانت لص تاكمةل وا ب وادلوائر ا لمل

ثري ية تذكر  كاجلغرا شات اف نا ق يف ا تعلمي واجملادالت اليت تدور مل ثل الصحة العامة واألمن الغذايئ وا نوعة  لحول موضوعات  مت م
تجارة  ية لوا نا ياسة ا عوا لص يدية لسـ يةلوالتلقواملعارف ا يولو يا ا نولو يولويج وا جنوع ا ج بتك ب لت ف والرتيه ووسائل  واإلنرتنتلل
تصاد القامئ عىل .اإلعالم ية الفكريةفهم  ال يوجد شك يف أن ،املعرفةق ويف الا نهمللكحقوق ا نع ع يشء ال غىن  ص يف 

نرية  ياسات ا ملسـتا رشيةلسـ ية ا لبيف لك جماالت ا ية الفكرية حىت وقت قري.لتمن تجي يه جمال ب مللك وقد اكنت ا منتخصيص و م
ية الفكرية ناء جوةلي وقد جاء اتفاق تربس .مللكحقوق ا يه أ توصل إ ثاذلي مت ا ل بري يف  أوروغواي مفاوضاتل تحول  ك إيذاان  ب

شأنهذا  تعدد األطراف . لا تجارة  ية الفكرية يف نظام ا مواكن دمج حقوق ا تهلمللك ياسات من   مبجال واسعقوعال سـسائل ا لم
شأنيةئيسـ الرالعامة با يف إاثرة قلق ابلغ  ب  نافذ دوره سب متع بصفة عامة لا ناس وا ياة ا جمليف  ل  .ح

بدلان و .35 ية من ا تجارة العا نظمة ا لمل يعد أعضاء  مل ل ية م نا ما يارات األدوات املرنة وميلكون ل ية خلا يا سـا اليت اكنت حتظى لسـ
يهتا ا ية الفكرية دلمع  تخدام حقوق ا تقدمة يف ا بدلان ا منهبا ا سـ مل تل يةمللك يس هناية القصة.طنلو ل لكن اتفاق تربس  فهناك . ي

توايتتطورات جديدة ميي وملسـ هممة حتدث عىل ا متد عىل قل ادلويل واإل نايئ،  تعا يا لرتبس لث ياملعايري ادل من خالل وتعززها ن
يق  تقديم لتنسـا يامعايري إىل جانب للسـياسات لا نولو تقدمة  بدلان ا جا تك مل تحدايت القامئة  .ل ياسة يف تصممي لوا يذ  سـو تنف

تويني الوطين وادلويل للملكية الفكرية ميةملسـ عىل ا يل .جسـحتدايت  ية الفكرية يف تعزيزل وادل تجرييب عىل دور حامية ا مللكا  ل
منو بصفة عامة  تاكر وا لالا يال قارصا وغري حامسب لبقى د ية الفكرية يف .ي تضاربة أيضا حول آاثر حقوق ا مللك كام توجد آراء  م



CDIP/8/7 
Annex 
8 

ية شري  .لتمنآفاق ا بعض  يفا يا املوضوعة يف تربس سوف تعود أن إىل ل ياملعايري ادل نفعن تصاد احلديث،لاب بدلان ق، يف الا ل عىل ا
ية نا ما تويد املعارف  ل تحفزيية الالزمة  ية ا شاء ا لمن خالل إ ل ل يا لبنن نولو جورشها ونقل ا لتك تامثرات اخلاصةن  .سوتدفق الا

بعض اآلخر يؤكد عىل أن  ية الفكرية،لوا نارصها، وخاصة  مللكا نح الرباءات، مثل عبعض  ها أثر سليب سوف منظام  ليكون 
ساعي  تدامةمعىل  ية  يات  سـوضع اسرتا من ميج ية تت توايت سـ من خالل رفع أسعار عقاقري أسا  قدرة الفقراء،تفوق مسـإىل 

ية لطالب واحلد من درجة توفر بدلانلتعلمي املواد ا ية، وإلمدارس وجامعات ا نا م ا ية عضل رش عفاء ا نة ل املعارف صىل قر
يدية، تفاء  وإضعاف لتقلا ياملزارعني الفقراء كا  .من املوارد اتذا

هورو .36 سري  هدف املركزي هو  ظاكن ا ية واسعي الاطالع جيدة من أحصاب املصاحل  قاعدة تيل نا بدلان ا ميف ا ل  مبن –ل
ناع القرارات،  متع املدين واملفاوضون، وأيضا القطاع اخلاص صفهيم  يك–جملوا ية  ونون قادرين عىل حتديدسـ اذلين  لتمنأهداف ا

ية الفكرية تدامة اخلاصة هبم يف جمال حقوق ا رشية ا مللكا ملسـ توينيلب ية عىل ا ها بفعا سـ ود ملل   . الوطين وادلويلفع

تدامة .37 ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل شجع املادة": لت يا2.66 تهل  نولو ج من اتفاق تربس عىل نقل ا تك  إىل أقل لي
بدلان  بدلانحتليل وا؟ منلا سأةل .  من إعداد سوري مون)"2007-1999(ي جمللس تربس لللواثئق اليت قدمهتا ا ما إذا مإن 

يا  نولو جاكن نقل ا بدلان منوا لتك تطلب ي اليت قىض هبا تربس نتيجة للحوافززاد ابلفعل قد لإىل أقل ا سأةل واسعة  تيه  دراسة م
ية طويةل ياسات  الربامج أو وتركز ادلراسة عىل .يبجتر تقدمة العامة لسـا بدلان ا نفذها ا ملاليت  ل ساهتا لتشجيع ت سرشاكهتا أو مؤ

يا،  نولو جعىل الاخنراط يف نقل ا يا بدال من لتك نولو جنقل ا سوق لتك نوات اذلي حيدث عىل نطاق واسع لالقامئ عىل ا لقعرب ا
باب.اخلاصة ثالثة أ تفرقة هممة  سـ وهذه ا ل  :ل

يا   )أ ( نولو ياس نقل ا جسوف يكون  تك ياب رسية يف لق غبا جدا يف  ية إبالغ موحدةصع  ؛لآ

سوق من و  )ب ( تدفقات القامئة عىل ا لمتل أن تكون ا ل تصاداتأكرث حي تصادات تقدما قالا ند أدىن قإىل أقل الا ع منوا 
ياسات توفر حوافز مسـتوايهتا  ياب  سـيف  ية؛غ  فإضا

رشعىل احلكومات  2.66 يف املادةالالزتام القانوين يقع و  )ج (  .اكت اخلاصةلأكرث مما يقع عىل ا

سم بأي و .38 ياس  ية إلجراء  ياانت اك ية اإلبالغ القامئة ال توفر  ية أمام هذه ادلراسة أن آ تحدايت الر تاكن أحد ا ب ل سـ يل ق ف ئي
يا نولو تعزيز نقل ا ية  تقدمة الرا بدلان ا ية حلوافز ا ية ا جقدر من ادلقة ملدى الفعا تك لم ل مل ل لعمل ياس . ل قكام أنه من أصعب ما يكون 

تغريات عرب ا يه يف املقارنةلا تخدمه . عللزمن، وال يوجد خط أساس ميكن الاعامتد  سن  سـذلكل فإنه من شأن نظام إبالغ  يحم
بدلان  تقدمة لاألعضاء من ا بدلان منوا ملا بللوأقل ا تقديرات أفضل يف ا ملسـتقأن يؤدي  هم تفاويض ملا . ل لفوأخريا، توجد حاجة 

بوال توى  مقشلك  سـ ثالمي  .مت من الا

شو .39 تطلب إ نسوف  تا ي ية فعاةل و قاء آ ناية ل يةعو يايس وموارد ما لورأس مال  بغي أن . سـ يف،  تاك هذه ا نويف تقديران  يل ل ل
ها هناك نراعي أن  ثرية مت  ختصيصموارد  شديد حامية وإنفاذ ك تعلقة  تيذ أجزاء أخرى من اتفاق تربس، خاصة تكل ا بمل يت نف ل

ية الفكرية ي. مللكا ساو من الاهامتم ا سـكام جيب إيالء قدر  يا لم نولو نافع الاتفاق املزعومة، نقل ا تأكد من أن  جايس  تك لم لل
تحقق فعال تحديد،  تاب  .ل

تدامة .40 ية ا تجارية من أجل ا سـاجمللس العاملي لألعامل ا من ملل يا: لت نولو جمتكني أطر العمل من أجل رش ا لتك يف ُأطلقت . ن
ناخ شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملإطار مفاوضات اتفا ب مل ية نداءات لق نا بدلان ا يا إىل ا نولو مزايدة نقل ا ج لتك ل لك بدل و. ل
ثريا عن غريه، وتفاوت إماكية  تلف  ياجات  نانم دليه ا ت ك خت يا تطبيق حت نولو جنقل ا نقللتك ياجات هذا ا لوتفاوت ا ت  يف حت

تلفة ناعات ا خملا ئة، . لص نا تصادات ا شـويف الا ل نب ق تصادي مع  منو الا تحدي يف تغذية ا جتيمكن ا قل أرس الوقوع يف ل
يا نولو جا ية الابعااثتتلتك ن عا  .ل
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منو، و .41 تصادات رسيعة ا ند والربازيل وغريها من الا ثل الصني وا ليف بعض األسواق،  ق يفة لهم يات ا نولو لنظرش ا ج لتك تنت
تقدمة  ساوي ملا شارها يف يمبعدل  تصادات نتعىل األقل نفس معدل ا تقدمةقالا رش مبعدل أرسع أيضا يف بعض . ملا تنتويه 

ي نولو جا بدلان، لتك نب حتدايت لات وا يع  جتيث  تسـتط ناء"ح ية القامئة" بإعادة  بىن ا بات وا تالرت ل تحي بدلان منوا، . لك لأما يف أقل ا
تصادي والاجامتعي تقدم الا يق ا قفإن حتدي  يات  حيمت لحتق نولو نفاذ إىل ا جسري ودمع ا لتك لت منخفضة الكربون وتعزيز القامئة ي

ية با ية ا نولو نقدراهتا ا طل ج تلفة، لتكوا. لتك ثرية، ويه متر مبراحل نضج  نوعة و يات  خمنولو ك مت لتقدم من مرحةل تعمل أوية فج إىل ت
تلكفة  نحىن ا لأسفل  ية حنو م تجاريةبلالقا تلفة . لا تع أيضا بقدرات  خمكام أهنا  تجاابت الكربون للتخفيف من آاثر تمت سـوتطلب ا ت

ناء عىل الزتاماهتا ادلو تلفة  بدلان ا تلفة يف ا ية  بيا خمل ل خم سـ ئةسـ بعااثت غازات ادل يية خبفض ا ن  .فل

بة، و .42 نا تلكفة ا ناسب واب ناسب واملاكن ا تاجئ يف الوقت ا يق ا يات املالمئة، و نولو تامثر يف ا سـتحفزي الا مل ل مل مل ن لل تحق ج تك لس ل
بدلان  لتاج ا يا للنظر يف حت نولو ياة الاكمةل  جدورة ا للتك توازيحل توايل – لاب لويس اب نولو – ل جمع متكني إعداد حافظة  . ياتتك

ياة مف ية مباكن مراعاة دورة  حن األ ية ومعدل دوران مه ية ا لتحتا ية لبن ناء  ةالقامئئيسـالر نخفضة ثأ يات اجلديدة  نولو متقدم ا ج لتك
ية اجلديدة طويةل األجل ية ا تلفة وناء ا ها ا تالكربون يف مرا ب لتحخمل ن بغي اختاذها . لبحل نة  ية  يا ناك تدابري  ينو ي سـ سـ يوم معه لا

رش لتحسني  ية وري الرضلنا نا بدلان ا نخفضة الكربون القامئة يف ا يات  منولو م ج لتك ل متكني يؤثر بعض (لل هذه عىل لك لأدوات ا
نا نركز عىل األخرية ية، وحنن  نا تقدمة وا بدلان ا همن ا ل مل ية الكربون) مل يا عا نولو نب خماطر الوقوع يف أرس ا لو جتج لتك  .ل

يحيدد و .43 تجارية من أجل ا مناجمللس العاملي لألعامل ا يعات لتل تامثرات و سني ا ية  نارص ر تة  تدامة  بة ا تح سـ ع سـ مسـ س ل ي ئمل
ية نا بدلان ا نخفضة الكربون يف ا يات  نولو ما م ج لتك ل نارص من . ل ية لعوترتاوح هذه ا يع احللول ماإلشارات احلكو تشجإىل 

ية  تجارية بفعا لنخفضة الكربون دلمج األعامل ا ل تويني ادلويل وأكرب م نايخ عىل ا تغري ا ية ا سـيف  مل ل يع . الوطينملمعل تسـتطو
نخفض الكربون  تاكر، أن تدمع هذه األهداف، لكن الاتقال إىل منو  يا والا نولو بارها مورد رييس  رشاكت، اب ما ج تك نئ ب للت ع ل

تامثر يف املقام األول شجع الا رس إذا وضعت احلكومات أطر معل  سيكون أ ت  .يسـ

نخفضة  .44 يات  نولو يعات ا تامثرات و سني ا تة يف  نارص ا موا ج تك لس بم حت سـ تحديدللع  :لالكربون يه اب

نخفض الكربون   )أ ( تويني الوطينمإشارات قوية من احلكومات حنو منو  ، سواء من خالل ادلويل وملسـعىل ا
ية؛ تدابري ا مياألهداف أو ا  لتنظل

ية مالمئة و  )ب ( تامثر شفافةسـياتوفر سسـأطر معل مؤ تقرة وقواعد ا سسات  ية؛مسـ ية موا ت وظروف   حمل

سو  )ج ( ية مالمئة يف املؤ يعا سطاقة ا ب متع، ست تجارية وا جملات واألعامل ا ئة ذكل وجود شمل يول ميي فعال و بينظام  تعل
سـهتدفة؛ ية ا يعا ناء الطاقة الا ملتحة وبرامج  ب تب سنف  لم

تجارية؛و  )د ( يهتا ا نخفضة الكربون وقا سد الفجوة بني احللول  ية  تصادية وما لحوافز ا بل ل مل  ق

شاذإلعاانت اكحواجز لكفاءة الطاقة من خالل إزاةل حمفزات و  )ه ( تصاديةوإدخال  ،ةلا الوصول إىل  و،قحوافز ا
سـهتكل؛  ملا

تويني ادلويل والوطين من أجل زايدة و  )و ( نايخ عىل ا تغري ا ية ا ية أكرب يف  تجارية بفعا سـاخنراط األعامل ا مل ل معل ل ملل
شرتكة نجاح يف بلوغ األهداف ا ملاحامتل ا هذه . ل نارص لوابإلضافة  تقرير لعا شامةل، حيدد ا لا معينة أدوات متكني ل

نات نخفضة الكربون يف قطاعات  يات  نولو يع رش ا عيع  ص شج متط ج لتك ن ت  .منفردة ةيسـ

نوب .45 ناتعجيل : "جلمركز ا بدلان ا ها إىل ا ناخ و تصةل اب يا ا نولو تاكر ا لا ل مل مل نقلب ج تفادة من : ميةلتك املرونة يف مواطن سـالا
ناخ شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملتربس يف ظل اتفا ب مل ق ن". ي يا لتكإن نقل ا مية  يات ا ئولو بيج عنرص أسايس يف العمل لسل
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يا ورشها  مية  يات ا نولو يف من آاثره من خالل تطوير ا نايخ وا تغري ا يف ا تعامل مع أوجه  نالعام الالزم  ئ ج تك بيتخف لسل ل ل ملتك ل ي لل
ية نا بدلان ا تاكرها يف ا موا ل ل  .ب

يا هو الزتام معاهدة و .46 نولو جنقل ا تقدمة محلت لتك بدلان ا ملا ناخ األطراف يف ال شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا ملتفا ب مل ق
ها  يةتقعىل عا يا وبفعا ثال هل  لالا لك ية املذكورة لكن . مت تابع لالتفا يا ا نولو قفريق خرباء نقل ا ج لتك تصةل أوحض أنل نصوص ا مل ا ل

ية  يا يف هذه الاتفا نولو قنقل ا ج لتك تاجئ يف بعض القطاعات ب ية موهجة اب نعكس حىت اآلن يف شلك إجراءات ملموسة  نمل  معل لت
ية . والربامج يا وبفعا ثل  تقدمة األطراف مل  بدلان ا لوشري هذا بوضوح إىل أن ا لك ت مل ل هدية متي ية األمم وفقا اللتعاللزتاماهتا ا قتفا

نول نقل ا تعلق  ناخ فامي  شأن تغري ا تحدة اإلطارية  لتكا ب ي مل ب يامل  .جو

ياق، و .47 متدة يف  ،من خطة معل ابيل) د(1و" 2)"ب(1 فإن الفقرتنيلسـيف هذا ا رش يف ملعا ثالث  عمؤمتر األطراف ا ل
سمرب  توى الوطيناملجراءات إىل أن تكون اإل، تدعوان 2007يابيل يف د ية فامي  ،ملسـالمئة عىل ا نا بدلان ا تخذها ا ماليت  ل ل ت

يف من اآلاثر، مدع يف وا لتخفتعلق اب يتك نه، لي تحقق  نه وا ياسه واإلبالغ  يا عىل حنو ميكن  نولو مومة اب ق ج لتك ع أن يكون ول
ها يا و نولو تطوير ا سن  نقلذكل مدعوما أيضا بإجراء  ج لتك ل  .َّحم

تعراض  )ب( بوتقارير عن سـا  يالعمل القامئ داخل الو

تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا باط أدوات  شأن ا ملرشوع  لل ت ب نم يات  (سـ تو صا  )31 و30 و19ل
CDIP/4/6 

يل  .48 ناء عىل طلهبا وساعد عىل  بدلان األقل منوا، خبدمات  ية، مبا فهيا ا نا بدلان ا رشوع إىل تزويد ا هيريم هذا ا ت ب ل ل تسل م مل
تطوير  بحث وا تاكر وا ية يف الا شطهتا ا سري أ ية  يات حمددة  تعلق  تعلقة ابلرباءات فامي  لالاتفاع ابملعلومات ا ل ب حملل ن ي بغ ن ي مل تن ّتق ب

تعاون  ية دوية أخرىلاب نظامت حكو لمع  م رشوع. م ية من ا تا نارص ا نفذ ا يق تكل األهداف،  ية  ملو ل ل لع تبغ  :سحتق

يل   )أ ( ية إجراء  تعلقة ابلرباءات  حتلياغة تقارير عن واقع الرباءات انطالقا من وفرة مصادر املعلومات ا بغ مل ص
نول ية الفكرية يف جماالت  تصل هبا من حقوق ا يهنا وما  يا  تكنولو مللك ج يتك بع تارةل ية  خمو  ؛ج

تعلقة ابلرباءات   )ب ( تدريب عىل الاتفاع ابملعلومات ا يديو مدمج أو عىل اإلنرتنت  يل إلكرتوين عىل قرص  ملود ن لل فل
تقارير عن واقع الرباءات يا والرباءات عىل غرار ا نولو بحث يف ا ها، يركز بصورة خاصة عىل تقارير ا تغال لوا ل جسـ تك لل  ؛ّ

شمل حلقات معل ودور  )ج ( تونظمي مؤمترات،  تفعني وال سـامي موظفي مراكز دمع ت ية، لفائدة ا ملنات تدر يب
تعلقة ابلرباءات، ومن أجل  شأن الاتفاع ابملعلومات ا بادل اخلربات وأفضل املامرسات  ية  تاكر  يا والا نولو ملا ن ب ت بغ ب ج لتك

ية بحث واجلامعات ا سات ا ثال يف إعداد تقارير عن واقع الرباءات يف مؤ تخصصة  ساب همارات  حمللا ل س مت م  .ك

ية  تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا عرشوع حول ا من قم تان (لتمللك تو يا  CDIP/5/7) 37 و35صل

بدلان  .49 تلف جوانب األداء يف ا ية الفكرية و رشوع من مجموعة من ادلراسات يف العالقة بني حامية ا لتألف ا خم مللكي مل
ية نا ما ية اليت يعاين مهنا .ل هوة املعر يق ا شود هو  هدف ا ف وا ل يل تضن ية مل ند تصممي نظام  بدلان  ياسات يف تكل ا للملكواضعو ا ع ل لسـ

نظام ند إعامل ا ية و لالفكرية يهنض اب ع تاكر احمليل . لتمن بومن املقرتح أن تركز ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة ويه الا
به الا ية الفكرية وعوا نظام ا ية  يد ادلويل والوطين واجلوانب املؤ قوتعممي املعرفة عىل ا مللك ل سـ  .قتصاديةسلصع
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ية  سات الو يا إىل املؤ نولو تاكر ونقل ا ية دمع الا نرشوع  س ب ب طم ج تك ية (لن تو صا  CDIP/3/INF/2) 10ل

سني مجموعة  .50 تحديث و بار أو  شاء وا رشوع بإ حتسمح ا ب ت ن خي تالوحدات واملواد اليت تربط بإدارة   من- إن وجدت -مل
ية الفكرية  سات ) الرباءات السـامي(مللكحقوق ا بل املؤ سمن  شاء وإدارة ماكتب نقل ِق بحث، مبا يف ذكل إ ية ودوائر ا ناألاكد ل مي

نقل يات  شاف آ بحوث العامة، وا سات ا يا يف مؤ نولو لا ل تك ل سـس ج يا  لتك نولو جا يص(لتك وتعزيز القدرة ) خالسـامي اتفاقات الرت
بات الرباءات ياغة  طلعىل   .ص

رشوع  .51 ملوتضمن ا ية يف بوابة أيضا ي ية عىل الانرتمإدراج مواد إعال يامقر تودعا ر ثل  مقنت  سـ تدريب، ممت ل لوحدات ا
ية يات الو ثةل، ومناذج الاسرتا نواألدةل، واألدوات، واأل طيج ت ية الفكرية،  م ية  ياسات املؤ للملكية الفكرية، وا سـللملك سسـ ل

بو عىل اإل ت نرتنيوأفضل املامرسات وادلراسات اإلفرادية اليت ميكن احلصول علهيا من خالل بوابة واحدة عىل موقع الو
ية ية الفكرية وإدارة ا ية  ية ا سني ا يا من خالل  نولو شطة نقل ا تاكر احمليل وأ مللكيع عىل الا للملك ن ج تتك حت ن ب تحشج لت لب ل الفكرية  لل

ية نا بدلان ا ميف ا ل  .ل

تو .52 ثون يوسوف  تصادي وخرباء دويون واب بو الا بري الو تب  يذ ادلراسات أفرقة حبث وشارك فهيا  حىل  ق خ مك لنف ي ي ت
 .حمليون

  ودراسات إفراديةدراسات )ج(

 الوصف

ند،  .53 ية مبراجعة ا تح لإعداد عدد من ادلراسات ا يل تعاون مع لل نظامت منظامت لاب تحدة وغريها من ا ملاألمم ا يةمل ، ملعنا
ساعد  يد ادلويل،  يا عىل ا نولو تصادية وإفرادية حول نقل ا تشمل دراسات ا لصع ست جل تك توىق يع ا سـتدى اخلرباء ر ملن ف ، مبا فهيا م

 :اصما ييل بوجه خ

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

بل اليت من شأهنا أن تهنض به يا واقرتاح ا نولو لسـا ج ها من وال. لتك بغي أن تأيت هذه ادلراسات تكرارا ملا  بق  سـن ي
يا يف ادلاخل  نولو شأن نقل ا جدراسات أعدت  لتك ية بقانون الرباءات(ب نة ادلامئة ا ثل ا بو  نيف جلان أخرى للو للج ملعي ) م

نظامت دوية أخرى(أو يف اخلارج  لدلى   ؛)م

شأن حقوق و  )ب ( بادرات القامئة  ياسات وا تضمن معلومات عن ا بدراسة  مل سـ ية الفكرية يف لت القطاع اخلاص مللكا
تقدمة بدلان ا ملوالعام يف ا يةل نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا بدلان للهنوض  م ا ج لتك ل ب تطوير يف تكل لل بحث وا ل وكفاءات ا ل

بدلان ثل ، مبا يف ذكل لا يا،  نولو ية الفكرية ونقل ا تعلق اب ممن قواعد ومعايري دوية  ج تك لمللك ت تفادة من مواطن ل سـالا
ية الفكرية ادلويةاملرونة  ليف اتفاقات ا يف . مللك نب الازدواج يف العمل وأن  تضوهذه ادلراسة اجلديدة جيب أن  تتج

بو ابلفعل  ؛يجديدا إىل العمل اذلي أجنزته الو

تقدمة و  )ج ( بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا بادل بني مؤ تعاون وا ملعدد من ادلراسات اإلفرادية  ل ل ل س ت للل
تطوير يف  بحث وا سات ا لومؤ ل يةس نا بدلان ا ما ل ياانت ل ية ب، فضال عن قاعدة  سات الو نتضم الروابط اخلاصة ابملؤ طس

ثل هذه الاحامتالت؛ يح  يا أو اليت قد  نولو نقل ا يح فعال فرصا  ماليت  ت ج تك تت لت  ل

يا عىل و  )د ( نولو شاركة يف نقل ا ها عىل ا رشاكت من أجل  ية واحلافزة  ياسات املؤا جدراسة عن ا تك ليع ملشج ت تسـ لل ل
يد الوطين  ؛ وادلويللصعا
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تجدةملسائلحتليل و  )ه ( يا يف اجملاالت ا نولو ملسـ نقل ا ج ية واألقل لتك نا بدلان ا ية املألوفة يف ا سائل ذات األ م وا ل ل مه مل
به األقالمي ياجاهتا يف أقالمي حمددة أو  تحديد ا شـمنوا  ت  ؛حل

تاكر خارج ن  )و ( تطوير تدمع الا بحث وا شطة ا نظر يف حلول بديةل أل بوعدد من دلراسات اليت  ل ل ن طاق نظام ت
 .الرباءات احلايل

رشوعو .54 ملميكن تضمني دراسات جديدة ذات صةل يف القامئة بعد موافقة ادلول األعضاء عىل ويقة ا  .ث

ثا رشوع .لاث ها من ا ملاملواد الواجب   تسلمي

ية الفكرية العامتدها، مت ثالويقة بعد إعداد هذه  .55 ية وا ية اب نة ا ها إىل ا مللكتقد منمي ن للج لتل يذ جدول زمينوضع ملع لتنف 
ية تا لاخلطوات ا  :ل

تلف  )أ ( يا يف أقالمي العامل ا نولو نقل ا ية  شاورية إ سة اجامتعات  خملنظمي  ل مي ت مخ جت لتك تقدمة، ةقل بدلان ا مل، مبا يف ذكل ا ل
يف، اب بق مع ادلول األعضاء يف  نشاور ا سـ جت شاركة ملل يا، مبا يف اأحصاب املصمبو نولو تلفني يف جمال نقل ا جحل ا لتك خمل

نظامت األ ية األخرى؛مذكل  تحدة ا نمم ا  ملعمل

ند، و  )ب ( ية مبراجعة ا تح لإعداد عدد من ادلراسات ا يل نظامت ادلوية لل تحدة وا نظامت األمم ا تعاون مع  لاب مل مل مل
ية،  ساعد ملعناألخرى ا يد ادلويل،  يا عىل ا نولو تصادية وإفرادية حول نقل ا تشمل دراسات ا لصع ست جل تك منتدى ق

توى يع ا ملسـاخلرباء ر  ؛ف

رشوع و  )ج ( توىثلويقة موضع  تدى اخلرباء الريعي ا شة يف  نا ناء احللول كأساس  تعلق  سـمفاهمي  ن ق للم ملت ف مب ، ب
ية الفكرية العامتدها ية وا ية اب نة ا مللكتعرض عىل ا من ن للج لتل  ؛ملع

متدة و  )د ( يات ا تو ئة عن ا نا تعلمي واألهجزة األخرى ا ية، وأدوات ا ملعإعداد وتوفري املواد، والوحدات ادلرا ص ل شـ ل ل سـ
بويف اجامتع ا ناء القدرة العاملي للو تاجئ يف إطار  يخلرباء، وإدراج هذه ا ب شاريع . لن توايت و شمل ذكل  موميكن أن  حم ي

يا؛ نولو نقل ا تعلق  ية الفكرية فامي  ية الالزمة إلدارة أصول ا ية األسا تصممي وإعداد ا تصل  ية  جقطرية  تك مللك لن ب ي سـ ب ت  لبفعل

توى للخرباءو  )ه ( يع ا تدى ر سـنظمي  ن ملت ف ية  دويليف شلك مؤمتر  م تعلقة  شات ا نا بكيفبدء ا مل ق مل بدلان تسهيل ل لنفاذ ا
يا نولو بدلان األقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا جا تك لم ل بو، ل مبا يف ذكل اجملاالت اجلديدة واجملاالت  ييف إطار والية الو

يات  تو ية، مع وضع ا نا بدلان ا ية اخلاصة  صاألخرى ذات األ ل ل لل بار28 و26 و25 و19ممه ينبغي للخرباء و. عت يف الا
ياسات ا شوا حول ا نا ملشلك خاص أن  سـ ق لب بدلان تيت يا من جانب ا نولو نقل ا ية الفكرية وادلامعة  لصةل اب جل تك لمللك

تقدمة؛  ملا

تدى و  )و ( شاء  نإ ية الفكرية"إلكرتوين حول من يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة: لتك تحدايت ا ملا يف إطار " بناء احللول ول
تاكر ودمع بنية بوابة  يا لنقل ابالا جنولو ية فائدة التك تو تعلق اب رشوع ا ياق ا شأ يف  ية  سات الو صملؤ ل مل سـ ن ن ملس ت  10ط

شاور مع ادلول األعضاء وأحصاب املص شاركة ايتحل اآلخرين، مع التاب لسري  بدلان منوام ية وأقل ا نا لبدلان ا  يف هذا مل
تدى   ؛اإللكرتوينملنا

تاجئ ةإدماج أيو  )ز ( بو، بعدنألشطلن  سابقة يف برامج الو ية ا ية ل ية وا ية اب نة ا بل ا نظر فهيا من  مللك ا منق ن للج لتل ملع
ية ةالفكرية وأي نة تقدهما ص تو  .ية العامةلجمعلللجا
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يع املراحل )أ( مجوصف 
 

نظمي أول ثويقة بعد الانهتاء من إعداد  .56 رشوع، سوف يمت  تا مية"مل شاورية اإل قلالاجامتعات ا س لت نقل ةمخلا ية  ب ا ملعن
يا نولو جا بق"لتك شاور ا سـ اب ملت يه أحصاب املصل يف، وشارك  ف مع ادلول األعضاء يف  ي تلفون يف جمال نقل اجن خملحل ا

تحدة نظامت األمم ا يا، مبا يف ذكل  نولو ملا م ج ية لتك بادل آراء . ملعناألخرى ا تدى  هدف من هذه الاجامتعات هو توفري  توا لن م ل
يا املعارصة اخلرباء نولو تحدايت نقل ا تصةل  سائل ا جيف ا لتك ب مل ية وطرح مقرت مل تالمئ األهداف اإلمنا ها  تعد يات  ئحات وتو ل ل يلص

تحدة والعامل بدلان منوا،مللألمم ا ية وأقل ا نا بدلان ا ل ال سـامي ا ل  .مل

ثاين املقرر يف إعداد دراسات ودراسات  .57 شاط ا ثل ا لو ن لمت تعلقة وواثئق إفرادية ي ية الفكرية واملعلومات ا مليف جمال ا مللك
يا  نولو جنقل ا لتك يد ادلويلب يةوإجراء ، لصععىل ا تح يلعدد من ادلراسات ا ندلل تحدة ل مبراجعة ا نظامت األمم ا تعاون مع  مل، اب مل

ية نظامت ادلوية األخرى ا نوا ل ساعد . ملعمل توىهذه ادلراسات توسوف  يع ا سـتدى اخلرباء ر ملن ف  وسوف يلكف هبا خرباء ،م
يون يف الربع األول من عام  شاريون خار جا  .2012ست

يمت وبعد الانهتاء من إعدا .58 يعلق علهيا اخلرباء ادلويون، ميوتقدثويقة مفاهمي إعداد سد ادلراسات،  لها  مواد وتوفري ل
متدة يف اجامتع اخلرباء يات ا تو متدة من ا ية وغريها من املواد ا ية ودرا ية وتدر ملعإعال صسـ ل ملسـ ب شمل ذكل معلومات  .يم يوقد 

ية الرضوري ية ا تصممي ا تعلق  رشوعات قطرية ملموسة  تو ب لتحت لبن يا م نولو نقل ا ية الفكرية ابالقرتان  جة إلدارة أصول ا تك لمللك ب
بىن نوع من ا لوتطوير ذكل ا ثل . ل شة يف ثالويقة متوسوف  نا قواألدوات أسس ا توى ادلويلمنتدى اخلرباء مل يع ا ملسـر اليت و ف

ية الفكرية للموافقة علهيا ية وا ية اب نة ا مللكتعرض عىل ا من ن للج لتسـ  .ملع

توىربااخلمنتدى سوف يكون و .59 يع ا ملسـء ر تح  ف يل يفتعىل شلك مؤمتر دويل  بل امليض يف  شات حول  نا ها سـ ق تسمل
تجدة خاصة ويف  بو، يف اجملاالت ا تصاص الو يا، مضن ا نولو بدلان األقل منوا إىل املعارف وا ية وا نا بدلان ا سـنفاذ ا ي ل ل ملل خ ج تك لم

يات  تو ية خاصة، مع مراعاة ا ية أ نا بدلان ا صجماالت أخرى تولهيا ا ل مه ل تغري  (28 و26 و25 و19مل لاألغذية والزراعة وا
نايخ تقدمة ملمني  .)ملا بدلان ا ية وا نا بدلان ا تقلني من ا توح بني خرباء  يه حوار  تدى إطارا يدور  يكون ا ّو مل ل ل ل سـ ن مسـ مف مف مل

يا يف القطاع العام واخلاص نولو جنقل ا لتك يات . ب تو صوابإلضافة إىل اجملاالت احملددة يف ا سائل ، قد حيدد ذات الصةلل ماخلرباء 
يا واقرتاح حلول نولو سني نقل ا تعلق  ية  جإضا تك لف تح ية . بت ياسات ا سأةل  ناقش اخلرباء  بغي أن  مللكوبوجه خاص،  سـن م ي ي

بدلان  يا يف ا نولو نقل ا لالفكرية ادلامعة  جل تقدمةلتك يات . ملا تو شود هو اخلروج  صوالغرض ا ب يعي ملن توىفمن خرباء ر  ملسـا
يات القامئة املذكورةكأساس لوضع تو ص أعاله لالقرتاحات وا تدابري ل يال وا نولو تعزيز نقل ا نة  جا تك لملمك يد . ل بغي أيضا أن  تفو يسـن ي

شاورات مع ادلول األعضاء توى من ا يع ا ملتدى اخلرباء ر سـ ملن ف بو من أن . م تدى املذكور، ال بد للو تعلق بأعضاء ا يوفامي  ن ملي
تلف جوا تصني  مبختقي أبرز اخلرباء يف العامل من ا خمل نصفة توافق علهيا ادلول األعضاء مبا يضمن تن منب املوضوع وفقا ملعايري 

رشوع ملتقدم ا بغي دعوة اخلرباء من لك من القطاعني العام واخلاص .ّ تعلق ابجامتع اخلرباء،  ينوفامي  تصاصات . ي خوجيب حتديد ا
شاور اخلرباء   ).األولانظر امللحق . (مع ادلول األعضاءلتاب

يات وبعد ذكل، سوف يعقد ا .60 ية وا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو يوم واحد مع ا مجلعجامتع  مل ل مل مل ية م ملهنا
شأهناثويقة راسة دل 2012يف الربع األخري من عام خمتارين وخرباء  ية  باملفاهمي وتقدمي مقرتحات إضا  .ف

تعلق املرحةل األخرية وأخريا .61 تدى إلكرتوين حول بت،  شاء  نإ يا وا"من نولو جنقل ا شرتكة : مللكية الفكريةلتك تحدايت ا ملا ل
شاؤها  "بوناء احللول يا املعزتم إ نولو تاكر ونقل ا ية يف جمال الا سات الو ية ادلامعة للمؤ بوابة اخملصصة  نيف إطار ا ب ن س جل تك لن ط للب
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ية  تو رشوع اخملصص  ياق ا صيف  لل شاور مع ادلول األعضاء وأحصاب املص (6)10ملسـ وسوف يمت حتديث . حل اآلخرينالتاب
مترار نتدى ملا هور سـاإللكرتوين اب شائه إىل هناية  شمن إ رشوع ن بري ملا ساعدة املقدمة من ا رشين بفضل ا بعة وا خلا مل لعسـ ل

شاري  يا املعلوماتيف ستالا جنولو  .تك

بو، بعد  .62 سالفة اذلكر يف برامج الو شأ عن األشطة ا تاجئ  رشوع إدماج أي  توقع ا يو ل ن ن ن تي ية تأن مل نة ا ننظر فهيا ا ملعللج
ية الفكريةلتاب مللكية وا ية العامةة وأي،من نة إىل ا متةل من ا يات  مجلع تو للج  .حمص

يع املراحل )ب( مجلوصف اجلدول الزمين 
 

رشوع يه إعداد  .63 رشوع ثويقة ملاملرحةل األوىل من ا شاط الفرعي (ملا توبر يه  و،.)1.3لنا كـي يف أ  وتعرض 2011تنهت
نةبعد ذكل عىل  ية اللجا ية وا ية اب مللك ا من لتن سة . ادلول األعضاءلتوافق علهيا لفكرية ملع نظمي  تايل املقرر هو  شاط ا مخوا ت ل لن

ية  شاورية إ مياجامتعات  شاط (قلت سة يف الربع األول من عام .)1لنا شاورية ا مخل؛ ويعقد أول الاجامتعات ا  ويف الوقت. 2012لت
ية الفكرية وواثئق  راديةإف سوف يلكف اخلرباء بإجراء دراسات ودراسات ،2012، يف الربع األول من نفسه مللكيف جمال ا

يا نولو جونقل ا  .لتك

تحديد أيضا2012توبدأ يف عام  .64 شطة أخرى، يه عىل وجه ا ل أ  :ن

شاط الفرعي (املفاهمي ثويقة إعداد   )أ (  ،).2.3لنا

يق علهيا و  )ب ( سودة األوىل عىل اخلرباء ادلويني  تعلعرض ا ل شاط الفرعي (للمل  ،.)3.3لنا

ثات اثالويقة عرض و  )ج ( يف لبععىل ا شاط (جندلامئة يف   ،.)4.3الفرعي لنا

يةو  )د ( تا لنظمي الاجامتعات ا ل  :ت

يع "1" فتدى اخلرباء ادلويل ر توى ملدة ثالثة أايم من شاط (ملسـ ا  ،).3لنا

يات و "2" ية وا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو يوم واحد مع ا مجلعاجامتع  مل ل مل مل ية م شاط (ملهنا لنا
 ..)5.3الفرعي 

رشوع خرية املقررة واملرحةل األ .65 شاء مليف ا شاط (اإللكرتوين نتدى ملانيه إ ثه ).4لنا مترار ي، اذلي سوف يمت حتد سـاب
س شاري املبفضل ا بري الا تعدة املقدمة من ا يا املعلوماتيف سخل جنولو سالفة اذلكر ،تك شطة ا ئة من األ نا تاجئ ا ل مع إدماج ا ن شـ ل لن

بو  شاط (ييف برامج الو  )..5لنا

                                                 

ية  (6) تو صا ئة ألف (10ل يهنا من خالل امليض يف تطوير ): لفا ية الفكرية و ية يف جمال ا ية الو سساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ حتمللك ن سـ طم س
ية الفكرية أكرث  سات ا ية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤ بىن ا مللكا س ت ية الفكرية واملصلحة العامةلتحل توازن عادل بني حامية ا ية والهنوض  مللكفعا ب بغي أن . ل ينو

ية الفكرية ية اب ية ا ية ودون اإل نظامت اإل ية أيضا عىل ا ساعدة ا مللكسحب هذه ا ن مي مي مل ن مل ملعن قل قل تق  .لت
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 امللحق األول
ية  منرشوع جدول أعامل ا  DA_19_25_26_28_01لتم

تلفة ية واخلرباء امللكفني بإعداد ادلراسات ا شاورية اإل يل الاجامتعات ا تصاصات ومعايري  خملا مي قلت ل شكت  خ

ية  .1 شاورية اإل يل الاجامتعات ا تصاصات ومعايري  شأن ا بو اختاذ قرار  ميبت ادلول األعضاء يف الو ت ب ي قلطل ل شكت خ
ية الفكرية  ية املعين اب يعي جلدول أعامل ا رشوع املوا نحو الوارد يف ا تلفة عىل ا مللكواخلرباء امللكفني بإعداد ادلراسات ا من ض ل لتخمل مل

يا نولو جونقل ا تحدايت ا: "لتك يات " (بناء احللول وملشرتكةلا تو صا ية عىل ). 28 و26 و25و 19ل تا توي الفقرات ا لو ل حت
تلفة،  سة املقرر عقدها واخلرباء امللكفني بإعداد ادلراسات ا ية ا شاورية اإل خملاملعلومات ذات الصةل ابالجامتعات ا مخل مي قلت ل

بل ادلول األعضاء  .قالعامتدها من 

ية شاورية اإل ميالاجامتعات ا قلت  ل

سائل اس بادل آراء اخلرباء يف ا تدى  شاورية  ثل الاجامتعات ا ملوف  مل ت ن ت لمت م يا املعارصة وطرح تل نولو تحدايت نقل ا جصةل  لتك ب
ية  تالءم مع األهداف اإلمنا ها  تعد يات  ئاقرتاحات وتو ت ب لص تحدة يل بدلان والعامل، ال سـامي مللألمم ا ية وأقل لا نا ما بدلان ل . منوالا

تخدام هنج هو من هذا الاجامتع والغرض  رشاكء اجلدد مبشاركة تدرجيي سـا متدة وا نظامت ا لا ملع جوانب نقل لك يف العاملني مل
ية  يا  نولو بغا ج شاف لتك ية جديدة أكرث كفاءة سـتكا ية الفكرية وللتعاون يف جمال لآ يالمللكا نولو جنقل ا  .لتك

نوان .1  لعا

ميي  شاوري اإل قلالاجامتع ا يةبشأن لت لتمنرشوع جدول أعامل ا ياامل م نولو ية الفكرية ونقل ا جعين اب تك شرتكة: "لمللك تحدايت ا ملا  ل
يات " (بناء احللولو تو صا  ).28 و26و 25 و19ل

 انعقاد الاجامتعات وموعدهاماكن  .2

سة يف  شاورية ا مخلسوف تعقد الاجامتعات ا تلفة من العامللت ية، خمأقالمي  نا بدلان ا م، مبا يف ذكل ا ل بقا ل شاور  سـواب مت مع ادلول ل
نظمي الاجامتعني األولني يف عام . ضاءاألع متل أن يمت  تومن ا ها  أما الاجامتعات األخرى ،2012حمل يط  ليمت ا لتخطس يف ف
 .2013 عام

نظمة .3 هات ا ملا  جل

تصة ية ا سلطات الو تعاون مع ا بو اب خملالو ن ل ل  .طي

 الربانمج .4

ثاينامللحق (مرفق برانمج مؤقت لإلحاطة  ية من مبقدمة ملاددورة بدأ لك تو). لا بعض احلاالت ا حلقيقة املوضوع، يلهيا عرض  ل
شاركني، وزايدةت و،اإلقلمي نقاش بني ا سري ا ية هتدف إىل  تديرة  ملـي ابجامتعات مائدة  ل ي معل تسـ م لالوعي وبصفة خاصة تويد  نهت

شاء  تقدمةأدوا ت ونهمارات إ بدلان ا ية وا نا بدلان ا يا بني ا نولو نقل ا ية جديدة  ملتدابري  ل ل ل ل ممعل ج توي و. لتك حياملوضوعات اليت 
سب حاةل اإلقلمي و يعة إشارية وميكن اعامتدها  رشوع الربانمج هذا ذات  حعلهيا  طب ياغهتا ادلول /م بات اليت تقوم  بصأو ا لطل

 .األعضاء

 لغات العمل .5

تضاءلكناللغة اإل سب الا قزيية، مع ترمجة فورية يف بعض األقالمي،   .ح
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بو  .6 تعني عىل الو شاركون اذلين  يا ي  دعوهتممل

ية الفكرية ثلو ماكتب ا يون، و ياسات، واملوظفون احلكو ناع ا مللكشارك يف الاجامتع من ادلول األعضاء  ممم سـ ص وابإلضافة . لي
شرتك يف املؤمتر ،إىل ذكل ية احلأحصاب املصخمتلف ي  نظامت  يا، مبا يف ذكل من مه من  نولو معن واخلرباء يف جمال نقل ا م ج لتك

 .أخرى

تحدثون ا .7 حملا  ون يف الاجامتعليمل

شاركة يف الاجامتعات ثيل احلكومة املدعوين  يني من اإلقلمي وكذكل  تحدثني ا يع ا للمسوف جيري  مم حملل مل  .تشج

بو .8  يموظفو الو

بو موظفان  يثل الو يارمه(مي  ). الحقاختيمت ا

بو .9 يسامهة الو  م

شطة ئة عن األ نا ناء تكل ا يف، اب تاك يع ا متويل  بو  نسوف يقوم الو شـ ل ل ل مج سـتثي  . فامي ييل10 الواردة يف الفقرة ب

نظمة .10 هة ا ملسامهة ا ية جلم  حمللا

ية نظمة ا هة ا حمللسوف تكفل ا مل  :جل

ميي؛  )أ ( شاوري اإل ناء الاجامتع ا قلادلمع اإلداري ودمع األمانة أ ت  لث

يحرضون الاجامتع عىل نفقهتم اخلاصة؛و  )ب ( يني اذلين  شاركني ا سـدعوة ا حملل  مل

 .مرافق املؤمترو  )ج (

 كيللتشمعايري ا .11

ية من بدلان األقالمي مندوبون  بو(ملعنا  ).ياألعضاء يف الو

شارك واحد من لك بدل متويل  بو  ميقوم الو  .بي

 راساتادل

رشوع  تضمن ا ية،  شاورية اإل ملابإلضافة إىل الاجامتعات ا ي مي قلت ية إجراء ل تح يلعدد من ادلراسات ا ندلل تعاون مع لمبراجعة ا ل، اب
نظامت تحدة وا ملنظامت األمم ا مل ية، م ن ادلوية األخرى ا يا إفرادية ذكل دراسات ودراسات يوشمل ملعل نولو جعن نقل ا عىل لتك

يد ادلويل  يعمنتدى اخلرباء ستساعد لصعا توى، فر  :خاص بوجه ذكلمبا يف ملسـ ا

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

بل اليت من شأهنا أن تهنض به يا واقرتاح ا نولو لسـا ج ها من . لتك بغي أن تأيت هذه ادلراسات تكرارا ملا  بقوال  سـن ي
يا يف ادلاخل  نولو شأن نقل ا جدراسات أعدت  لتك ية بقانون الرباءاتييف جلان أخرى للو(ب نة ادلامئة ا ثل ا نبو  ملعللج ) م

نظامت دوية أخرى(أو يف اخلارج  لدلى   ؛)م
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ية الفكرية يف   )ب ( شأن حقوق ا بادرات القامئة  ياسات وا تضمن معلومات عن ا مللكودراسة  ب مل سـ القطاع اخلاص لت
تقدمة بدلان ا ملوالعام يف ا يل نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا بدلان للهنوض  م ا ج لتك ل ب تطوير يف تكل ةلل بحث وا ل وكفاءات ا ل

بدلان ثل ، مبا يف ذكل لا يا،  نولو ية الفكرية ونقل ا تعلق اب ممن قواعد ومعايري دوية  ج تك لمللك ت تفادة من مواطن ل سـالا
ية الفكرية ادلوية لاملرونة يف اتفاقات ا ية العمل وشلك إضافة للعمل . مللك نب هذه ادلراسة ازدوا بغي أن  تو جتج تن ي

بو؛زه فعالاذلي مت إجنا  ي يف الو

تقدمة   )ج ( بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا بادل بني مؤ تعاون وا ملوعدد من ادلراسات اإلفرادية  ل ل ل س ت للل
ية نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا مومؤ ل ل ل ل ياانت س ية الروابط اخلاصة ابتضم ب، فضال عن قاعدة  سات الو نملؤ طس

يح فعال فرصا يا أو اليت قتتاليت  نولو نقل ا ج  لتك ثل هذه الاحامتالت؛ل يح  مد   تت

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

يل   )ه ( تجدةملسائلحتلو يا يف اجملاالت ا نولو ملسـ نقل ا ج ية واألقل لتك نا بدلان ا ية املألوفة يف ا سائل ذات األ م وا ل ل مه مل
به األقالميمنو ياجاهتا يف أقالمي حمددة أو  تحديد ا شـا  ت  ؛حل

تاكراوعدد من   )و ( تطوير تدمع الا بحث وا شطة ا نظر يف حلول بديةل أل بدلراسات اليت  ل ل ن  خارج نطاق نظام ت
 ؛الرباءات احلايل

رشوع   )ز ( تقارير أوضاع الرباءات اجلاري إعدادها يف ظل  تعراض  موا ل نفاذ إىل املعلومات"سـ باط أدوات  للا  سـتن
تعلقة ابلرباءات يد ادلويل يف تكل اجملاالت(CDIP/4/6)" ملا يا عىل ا نولو تحديد فرص نقل ا لصع  جل بغي . لتك ينو

يا، يف جمال األغذية والزراعة أيضا نولو نظور نقل ا شابه ألوضاع الرباءات من  يل  جإعداد  تك لم م  .حتل

يضطلعون بإعداد ادلر .12 شاريني اذلين  يار اخلرباء الا سـمعايري ا ت ست  اساتخ

هم اجلغرايف تريم أن جيب  يث  توازن من  يق ا شاريني إىل  يار اخلرباء الا يلمعايري ا ح ثحتق س متخ ل ت بدلان (ت تقدمة وا بدلان ا لمن ا مل ل
ية نا ما يا)القطاع العام والقطاع اخلاص(، وانامتءاهتم )ل نولو ية الفكرية يف نقل ا تعلق بدور ا ج، ومركزمه فامي  تك لمللك  .ي

 ميهاتسلاملواد الواجب  .13

يا شاريون تقريرا هنا ئسمل اخلرباء الا ت تخداهماي سي سائل ذات الصةل اليت توحض أدوات وخربات ا تعلقة اب سـعرض ادلراسات ا مل . مل
رسدوسوف توضع مجم تعريفات و موعة واحضة من ا ها ذات نفع ل ية ابلقدر الاكيف اذلي  تاجئ  جيعل للمصطلحات حىت تكون ا معل لن

ياسات  سـناع ا يني للص يا(عنيني ملاملهنوا نولو تخصصون يف نقل ا جمبن فهيم ا لتك ية) مل نا بدلان ا ميف ا ل  .ل

سـهتدفون .14 تفعون ا ملا  ملن

تلفة يني يف اجملاالت ا ية من خالل املوظفني احلكو سـهتدفون احلكومات الو تفعون ا خملشمل ا ن مل ن مي ط ياسات، ،مل ناع ا سـ و لص
سات  ثيل اجلامعات، ومؤ سو ناعة، وخرباء ااألحباثمم مللك، وا يالص نولو جية الفكرية، ومديري ا  .لتك



CDIP/8/7 
Appendix I 
4 

سلمي ادلراسات .15  لتاجلدول الزمين 

سلمي ادلراسات وفقا تايلتحيدد اترخي   :ل للجدول الزمين ا

يف ابدلراسات نة بعد  لتلكا ثا مادلورة ا ية الفكريةل ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  ملع
 2012 تسلمي ادلراسات

ناحج .16 سلمي ا لا  لت

بو، يف خالل  ها، وما إذا تسمل  من  يوما30ييقوم الو يع املواد املطلوبة الواجب  شمل  يمي ما إذا اكنت  ميادلراسات،  تسلتق مج ت ب
نقحة من الويقة سخة  بار يف  شاري قد وضعت يف الا بري الا بو من ا تعديالت اليت طلهبا الو يقات وا ثاكنت ا ن ت ت خل ي ل متعل ع . سل

تقرير انحجاوإذا حدث سلمي ا ترب  ل ذكل،  ت  .يع

ية قدرها ويف حاةل ت سلمي، تفرض عىل املؤلف غرامة يو مأخر ا بو أن ميد آخر توارخي . ي فرنك سورسي100لت يوجيوز للو
ناك ما يربر ذكل تلفة، إذا اكن  هسلمي يف املراحل ا خمل  .للت

 تقيمي األداء .17

تقرير ال سلمي ا يمي أداء املؤلف بعد  بو  لسوف يضطلع الو ت سمل  جلووفقا. هنايئ اذلي يعرض ادلراساتبتقي تقرير ا ملودة هذا ا ل
ية ميكن أن  يد الهنا ئواحرتام املوا  : أنهتقيمي األداءنتيجة كون تع

سدد أي: أداء غري مرض  )أ ( بةتويف هذه احلاةل ال  بو أن حيدد موعدا حمددا. الغم  سنييوجيوز للو يت .للتح  بق وإذا 
ية، لن يمت دفع أي يجة غري مر ضا بالغةلنت  .م 

مية اخل: أداء مرض  )ب ( نا تدفع  قو  .دمةه

يد جدا  )ج ( مية اخلدم: جأداء  قسدد  ترب مقدم هذه ادلراسة مؤهالت بليعة و  .ملسـتق للحصول عىل عقود أخرى يف ا

 

ثاين[  ]لييل ذكل امللحق ا
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ثاين لامللحق ا  

 

هر يوم وا لشا   2012، ل

يل 9.30 – 9.00  لتسجا

تاح 9.45 – 9.30  فتمرامس الا

يب يلقهيا  :حلكامت الرت

ية الفكرية مللكثل إدارة ا تصةمم  خمل ا

ية نظمة ملاثل ممو لالعا بو(لملكية الفكرية مل يف)يالو  جن، 

ية  :املوضوع األول 10.45 – 9.45 تحدايت الر سـا يا اليت تواجه ئيل نولو جنقل ا يد ادلويللتك  يف لصععىل ا
بدلان   ]...[لا

تحدث بو :ملا يسؤول الو  م

ثاين 12.15 – 11.15 ياهتاقرتاحات اخلرباء : لاملوضوع ا تعلق ابال مصوتو يات الواجب يفامي   اعامتدهاتيجسرتا
يا نولو جملواهجة حتدايت نقل ا بدلان منوال ال سـامي يف ا،لتك ية وأقل ا نا لبدلان ا  مل

تحدثون  حمليونمتحدثون  :ملا

شة 13.15 – 12.15 نا قا  مل

 اسرتاحة للغداء 14.15 – 13.15

ثالث 15.15 – 14.15 تاكر : لاملوضوع ا تطوير ودمع الا بحث وا ببدائل هجود ا ل القامئ رباءات النظام ارج خل
يا بدلان لحا  ]...[ل يف ا

تحدث بو :ملا يسؤول الو  م

تعلقة راسات ادلسـياسات ولا: املوضوع الرابع 16.15 – 15.15 باإلفرادية ا بدلان مل يا يف ا نولو لنقل ا ج  ]...[لتك

تحدثون  حمليونمتحدثون  :ملا

شة 17.45 – 16.45 نا قا  مل

سةهناية  18.00  جللا
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يوم، ا لشا  2012، هرل

ية الفكرية : املوضوع اخلامس 10.00 – 9.00 للملكاملعايري ادلوية  يا يف يف  املرونة ومواطنل نولو جنقل ا لتك
ية الفكرية ادلوية لاتفاقات ا  مللك

تحدث بو :ملا يسؤول الو  م

شة 11.00 – 10.00 نا قا  مل

سادس 12.30 – 11.30 تطوير يف : لاملوضوع ا بحث وا سات ا تعاون بني مؤ لا ل س بدلان ل تقدمة وا بدلان ا لا مل ل
بدلان  ية، وبصفة خاصة يف ا نا لا يا]...[مل نولو تفادة من فرص نقل ا ج، لال لتك  سـ

تحدثون يارهام :ملا  ختمن بدلين يمت ا

 اسرتاحة للغداء 14.00 – 12.30

سابع 15.00 – 14.00 بدلان : لاملوضوع ا رشاكت يف ا لياسات حتفزي ا يات نقل ]...[لسـ بح رشيكة يف  معل  لتص
توى ادلويل يا عىل ا نولو ملسـا ج  لتك

تحدثون يارهام :ملا  ختمن بدلين يمت ا

شة 16.30 – 15.30 نا قا  مل

تام 17.00 – 16.30  خلمرامس ا

 

ثاين والويقة[ ثهناية امللحق ا  ]ل

 

 


