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عىل الرمغ من التشابه املالحظ أحيا! بني التحدDت املطروحة ٔامام الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل الصعيد العاملي، فٕاّن 
املساعدة التقنية تقتيض تدخالت حمّددة ومكيّفة وفق اخلصائص إالقلميية لتV الرشاكت من ٔاجل ضامن فعاليهتا وحتقيق 

تعريف العنارص املكّونة للرشاكت الصغرية واملتوسطة ودورها وطبيعة بنية السوق اليت النتاجئ املنشودة. وهناك اختالف يف 
تنشط فهيا، و|لتايل اختالف يف التحدDت املاثy ٔاماxا، وفق جحم �قتصادات القامئة يف لك ٔاحناء العامل ودرجة تطورها. 

 10تنفيذ الرب!مج يف  اليت تبلورتإالقلميية ٔامهيته  ، ٕاىل �حتياجات والظروفبت استناد املساعدة التقنية، بشدةوقد ٔاث 
آسـيا عىل مدى الثنائية السابقة، من | و ؤالنشطة املساعدة التقنية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف بعض ب�ان أور

  .|�رجة أالوىل خبرباء خارجينيخالل �سـتعانة 

جة ٕاىل اسـتحداث حمتوDت عالية اجلودة عىل الصعيد املركزي بغرض توجيه واعرتافا |حلا حق املراعاةومراعاة لتV التجربة 
املعنية، يُقرتح ٕاعادة تنظمي معل الويبو يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة |سـتخدام اسرتاتيجية ذات  املناطقالعمل يف 

مركزي. وخلفض حاالت  وتنفيذ المركزي  جيمع بني تنفيذشقني يرد وصفها ٔاد!ه وتريم ٕاىل تعزيز املزاD املتأتية من هنج 
التداخل احملمتy ٕاىل ٔادىن مسـتوى ممكن وضامن ٔاكرب قدر ممكن من املردودية، ُحّددت بوضوح ٔادوار ومسؤوليات لك من 

  الكيا!ت املتعاونة.

توسطة خمصص يُعىن بقضاD حقوق امللكية الفكرية املرتبطة |لرشاكت الصغرية وامل ٕانشاء ±از مرجعي مركزي   (ٔا)
) ويكون مسؤوال عن اسـتحداث مواد مكيّفة خصيصا وفق احتياجات تV الرشاكت وحتديد 30(الرب!مج 

) املتجلية يف IpAdvantageاملامرسات اجليدة (اليت يتعّني، يف مجy ٔامور، ٕادرا±ا يف قاعدة البيا!ت 
اسـتخدام نظام امللكية من قبل تV الرشاكت من أجل ٕاثبات أالثر إالجيايب عىل �قتصاد والعام� واملنافسة. 

اص |لرشاكت الصغرية مسؤولية حتديث موقع الويبو اخل" املؤسيس البحيثهاز اجل "هذا كام سيتوىل 
ص التعاون مع سائر املنظامت ر تكشاف فصدار نرشة أالخبار اخلاصة بتV الرشاكت واسـ واملتوسطة وإ 

ا�ولية ّممن لها برامج خمصصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة. وسـيحظى رصد معل الويبو اخلاص |لرشاكت 
طبقا ٕالطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ.  2014/15 الصغرية واملتوسطة وتقيميه |هÐم خاص يف الثنائية

ولية وضع أدوات فعا� مجلع بيا!ت أالداء استنادا ٕاىل مؤرشات أالداء الواردة يف مسؤ  30وسيتوىل الرب!مج 
 دراسات اسـتقصائية، وذÔ |لتعاون الوثيق مع الربامج املعنية. وسيشمل ذÔ وضع 30و 10و 9الربامج 

ع ت وتتبّ ين الكفاءاالصغرية واملتوسطة عن ٔانشطة تكو  لتحّري درجة رضا املؤسسات ا�امعة للرشاكت
اخلدمات ومعلومات امللكية الفكرية اليت تقدxا تV املؤسسات ٕاىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل 

  الوطين. الصعيد

) ويف 9مركزية تُعىن |لرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املاكتب إالقلميية (الرب!مج  وٕانشاء مراكز اتصال ال  (ب)
وستتألف تV املراكز من موظفني خمصصني (زDدة عدد  (بعض الب�ان يف ٔاورو| وآسـيا). 10الرب!مج 

لضامن تصممي ٔانشطة تكوين كفاءات الرشاكت الصغرية  10املوظفني) يف املاكتب إالقلميية والرب!مج 
منوذج تعممي أالنشطة إالمنائية   متاما معواملتوسطة وفق اخلصائص إالقلميية و�حتياجات الوطنية. وذÔ يÐىش

املسؤول أالّول عن تنفيذ ٔانشطة تكوين الكفاءات  10و 9مج الويبو، حيث ميثّل الرب!جمان عىل مجيع برا
لفائدة الب�ان النامية والب�ان أالقّل منوا. وستتوىل مراكز االتصال، |لتعاون الوثيق مع اجلهاز املرجعي املركزي 

و، مسؤولية ختطيط وتصممي وتنفيذ ة الويبي) وأاكدمي 30  املعين |لرشاكت الصغرية واملتوسطة (الرب!مج
أالنشطة املكيّفة اخلاصة بتكوين الكفاءات وفقا السرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واخلطط القطرية. 

يف تعزيز هنج تدريب املدربني لبلوغ ٔاكرب نسـبة ممكنة من الفئات املسـهتدفة، وستسهم تV أالنشطة، بقوة، 
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. ولتعظمي مفعول ٔانشطة الويبو، سـتكون املؤسسات ا�امعة 30الرب!مج  االيت يسـتحدáوترتكز ٕاىل املواد 
ثقافة لبناء  فئة الرئيسـية املسـهتدفة |ٔالنشطة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وغريها من اجلهات الوسـيطة ال 

جمال ضبط امللكية الفكرية ونرشها بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وسـتؤدي ٔااكدميية الويبو دورا حمورD يف 
اجلودة فä يتعلق بتصممي ٔانشطة التدريب وتكوين الكفاءات طبقا لالقرتاح ا�اعي ٕاىل ٕاعادة توجيه دور 

سـä  ، وال)2014/15اح الرب!مج واملزيانية ٔااكدميية الويبو) يف اقرت ( 11االٔاكدميية (انظر نص الرب!مج 
  الصغرية واملتوسطة.خيص وضع برامج للتدريب عن بعد تسـهتدف الرشاكت   ما

"قدرة : 6.3ه تسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة و  30و 10و 9يف الربامج  اليت تردؤرشات أالداء، الشامy ملموعة اæتوفر و 
لتقدير الالزمة قياسات أالداء مع �بتاكر"، معّززة �ى الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل اسـتخدام امللكية الفكرية بنجاح �

  الثنائية. خاللاحملققة، وٕاسهامات لك من الربامج املتعاونة،  النتاجئ

        تعزيز �بتاكرتعزيز �بتاكرتعزيز �بتاكرتعزيز �بتاكرالتنفيذ اخلاصة ب التنفيذ اخلاصة ب التنفيذ اخلاصة ب التنفيذ اخلاصة ب اسرتاتيجية اسرتاتيجية اسرتاتيجية اسرتاتيجية 

        ))))TTOsTTOsTTOsTTOs((((    ماكتب نقل التكنولوجياماكتب نقل التكنولوجياماكتب نقل التكنولوجياماكتب نقل التكنولوجيا

يف بعض ) بشلك جترييب TTOsمن خالل ٕانشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا (�بتاكرية بنية التحتية ال اسـُهتلت مبادرة دمع 
. والغرض من تV املاكتب هو تعزيز القدرة الوطنية عىل ٕادارة امللكية الفكرية بطريقة 2012/13املناطق خالل الثنائية 

  مسـتقy من املرحy أالوىل لنتيجة البحث ٕاىل مرحy التسويق ٔاو الرتخيص ٔاو تأسيس رشكة !شـئة.

عدة ب�ان خالل الثنائية الراهنة، سريكّز العمل يف واستنادا ٕاىل معليات تقيمي �حتياجات اليت أجنزت يف 
وتنفيذ خطط معل ٕالنشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا تؤدي وظائفها عىل النحو الاكمل. عىل حتديد  2014/15 الثنائية

 يتوىلوسـتكون قابلية تV املاكتب لالسـتدامة حمّل تركزي خاص وسيمت تناولها كجزء ال يتجزٔا من معلية التنفيذ. وس 
  الشطر من مبادرة ماكتب نقل التكنولوجيا. تنفيذ هذا 10و 9الرب!جمان 

: "حتسني النفاذ ٕاىل 2.4 هيف حتقيق النتيجة املرتقبة  وتسهم 10و 9 الرب!جمني يف اليت تردمؤرشات أالداء احملّددة، توفر و 
، الفكرية وامجلهور لتشجيع �بتاكر وإالبداع"املعلومات املتعلقة |مللكية الفكرية واسـتخداxا من قبل مؤسسات امللكية 

  لتقدير النتاجئ احملققة يف هذا اæال خالل الثنائية.الالزمة قياسات أالداء 

        الب�ان أالقل منوا)الب�ان أالقل منوا)الب�ان أالقل منوا)الب�ان أالقل منوا)التكنولوجيات املالمئة (التكنولوجيات املالمئة (التكنولوجيات املالمئة (التكنولوجيات املالمئة (

كيّفة تتناول حتديدا  وتنفيذ برامج م مي) سيمت تصم6.9(الفقرة  9لرب!مج كام ُوصف يف اقرتاح الرب!مج واملزيانية اخلاص |
مرشوعات الويبو الواردة يف  العامة ذات أالولويةاالت املوضوعية اæاحتياجات الب�ان أالقل منوا، مع تركزي خاص عىل 

قل املعمتدة مبناسـبة مؤمتر أالمم املتحدة الرابع املعين |لب�ان أالقل منوا. واجلدير |ùكر أّن الويبو سـتعمل مع مجموعة الب�ان االٔ 
أنظمة ومؤسسات نقل التكنولوجيا ٕاىل الب�ان أالقل منوا بناء وتدعمي  من أجلمنوا، مضن هذا إالطار التعاوين الواسع، 

عىل تعزيز نفاذ الب�ان أالقل يدا حتدٕاسطنبول. وسيمت الرتكزي يف ذÔ  وإالسهام يف حتقيق التوصيات املعنية من بر!مج معل
ة وامليسورة التلكفة والنظيفة اليت تدمع منوها �قتصادي املسـتدام وتمنيهتا املسـتدامة. وسـُتعّزز منوا ٕاىل التكنولوجيات املالمئ

  شعبة الب�ان أالقل منوا |خلربة الالزمة (موظف واحد) لتحقيق هذا الغرض.

يات وبرامج تعاونية معّززة : "آل 4.3 ه ويسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة 9مؤرش أالداء احملّدد، اùي يرد يف الرب!مج يوفر و 
ققة خالل الثنائية فä لتقدير النتاجئ احملالالزمة ومكيّفة حسب احتياجات الب�ان النامية والب�ان أالقل منوا"، قياسات أالداء 

  خيص برامج التكنولوجيات املالمئة.
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        امللكية الفكرية وسـياسة �بتاكرامللكية الفكرية وسـياسة �بتاكرامللكية الفكرية وسـياسة �بتاكرامللكية الفكرية وسـياسة �بتاكر

). وسيسـمتر الرتكزي يف 16سيتواصل �ضطالع |لعمل اخلاص بسـياسة �بتاكر حتت رعاية كبري �قتصاديني (الرب!مج 
عىل �بتاكر والنتاجئ �قتصادية معوما، الثنائية القادمة عىل البحوث اليت تتناول كيفية تأثري سـياسات امللكية الفكرية 

مللكية الفكرية والتمنية �جÐعية �قتصادية واملقرتحة مكرشوع للمرحy الثانية من سـä يف سـياق ا�راسات اخلاصة | ال
). ويسـتعرض ذÔ املؤرش طائفة واسعة من GII، ومؤرش �بتاكر العاملي (2014/15جدول ٔاعامل التمنية يف الثنائية 

  مؤرشات �بتاكر ويسهم بقدر وافر يف صياغة سـياسات �بتاكر.

اسـتخدام حتليالت الويبو : "2.5وتسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه  16مج !أالداء احملّددة، اليت ترد يف الرب مؤرشاتتوفر و 
لتقدير النتاجئ احملققة يف هذا الالزمة "، قياسات أالداء �قتصادية يف صياغة السـياسات العامة عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل

  اæال خالل الثنائية.

        وترخيصهاوترخيصهاوترخيصهاوترخيصهاصياغة الرباءات صياغة الرباءات صياغة الرباءات صياغة الرباءات 

سيتواصل تزويد ا�رتعني، واجلهات اليت تقدم هلم اخلدمات، |ملساعدة التقنية الالزمة الكتساب املهارات التقنية الرضورية 
تنظمي حلقات معل تقنية بشأن ٕاعداد طلبات الرباءات وٕايداعها ورفع دعاوى من خالل اد طلبات الرباءات وٕايداعها، ٕالعد

ؤااكدميية الويبو (دورة  1لب الرباءات ووضع اسرتاتيجية يف جمال الرباءات، وذÔ برعاية الرب!مج قضائية ضّدها وتصممي مطا
  ٔاساسـيات صياغة الرباءات). – DL-320التعمل عن بعد 

، مسؤولية مساعدة 10والرب!مج ) 9، |لتعاون الوثيق مع املاكتب إالقلميية (الرب!مج 1و|ٕالضافة ٕاىل ذÔ سيتوىل الرب!مج 
عىل الصعيد الوطين وعرب دة ٕاىل ٔاطراف قادرة عىل تسويقها اجلامعات ومؤسسات البحث عىل نقل التكنولوجيات اجلدي

وذÔ من خالل مبادرة  ،معوما من الب�ان املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية ود ا�ولية عىل حد سواء، ونقلهااحلد
  للجامعات. الويبو

: "سـياسات 1.3وتسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه  10و 9مؤرشات أالداء احملّددة، اليت ترد يف الرب!جمني  وتوفر
: 2.3ه   مع أالهداف إالمنائية الوطنية"وواسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية بشأن امللكية الفكرية و�بتاكر تÐىش

ل طائفة واسعة من الطلبات من ٔاجل �نتفاع الفعال |مللكية الفكرية زة للموارد البرشية القادرة عىل تناو كفاءات معزّ "
قياسات أالداء الالزمة "، ٔالغراض التمنية يف الب�ان النامية والب�ان أالقل منوا والب�ان املنتقy ٕاىل نظام �قتصاد احلر

 لتقدير النتاجئ احملققة يف هذا اæال خالل الثنائية.


