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البرنامج الرئيسي ١٢ 
 

التعاون مع البلدان النامية 
 
 

االنتفـاع الفعـــال بنظــام الملكيــة الفكريــة ألغــراض التنميــة  ١٢-١
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مجاالت الترآيز الخاص   ١٢-٢
ـــأن الــبراءات  التعـاون فـي اطـار أنظمـة معـاهدة التعـاون بش ١٢-٣

ومدريد والهاي 
أتمتة مكاتب الملكية الفكرية  ١٢-٤

 
 

ملخص 
 

ترمي أنشطة الويبو في مجال التعاون االنمائي الى مساعـدة البلدان النامية على االنتفـاع الفعـال  -١٨٥
بنظام الملكية الفكرية ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 

 
وفي فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، شمل هذا البرنامج الرئيســي بشـكل عـام العنـاصر التاليـة :  -١٨٦
تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية في تحقيق األهداف االنمائية ، وتحسين األطر التشريعية الوطنية وفقا 
للمتطلبات وااللتزامات الدولية ، ودعم الُبنى التحتية المؤسسية لمعالجة قضايا الملكية الفكرية . وما زالـت 
ــيما بتمكيـن البلـدان الناميـة مـن مراجعـة  األنشطة المباشرة في تلك المجاالت تثمر عن نتائج ملموسة ال س

أطرها التشريعية ومساعدة تلك البلدان عامة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الملكية الفكرية . 
 

ــه  وال يزال عدد من األنشطة المستهلة في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مفيدا وال بد من مواصلت -١٨٧
إذن . وتشمل تلك األنشطة تقديم المساعدة في صياغة قوانين الملكية الفكرية ولوائحها وتعزيز القدرة على 
ادارة قوانين الملكية الفكرية وانفاذها بفعالية . ويكتسي ذلك أهمية خاصة بالنسـبة الـى البلـدان األقـل نمـوا 

التي عليها أن تمتثل اللتزاماتها الدولية في السنوات المقبلة . 
 

وقد أصبحت حاجة البلدان النامية والبلدان األقل نموا الى االشتراك فــي االزدهـار السـريع الـذي  -١٨٨
يشهده اقتصاد العالم واالستفادة منــه أمـرا ملحـا . وفـي ذلـك الصـدد ، ال بـد مـن تعزيـز القـدرات الوطنيـة 
واالقليميـة علـى االنتفـاع بنظـام الملكيـة الفكريـة ألغـراض التنميـة االقتصاديـة . ويقتضـي ذلـــك اعتمــاد 

استراتيجية تكفل ما يلي : 
 

تضمين سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية مسائل حمايــة الملكيـة الفكريـة علـى  �

أآمل وجه ؛  
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واالسـتمرار فـي تعزيـز القـدرة المؤسسـية علـى التصـدي لقضايـا الملكيـة الفكريــة وال ســيما  �

بالنهوض بالشراآات  في ادارة الملكية الفكرية وضمان أفضــل انتفـاع بتكنولوجيـا المعلومـات 
آلما آان ذلك ممكنا ؛ 

 
والعمل بانتظام على تمكين الفئات الوطنية المعنية بقضايــا الملكيـة الفكريـة ، بمـا فيـها القطـاع  �

الخـاص وال سـيما الشـرآات الصغـرى والمتوسـطة واألوسـاط القانونيـة ومؤسســـات البحــث 
واألوساط الجامعية ، من تحسين فهمها للقضايا المعنية واالشتراك في صياغة سياسات الملكية 

الفكرية بعد االطالع على الموضوع ، عن طريق البنى التحتية للملكية الفكرية ؛ 
 

وتوضيـح العالقـة االيجابيـة بيـن الملكيـة الفكريـة ومجـاالت رئيســـية مثــل االبتكــار وتعميــم  �

التكنولوجيا والقدرة التنافسية وتشجيع االستثمار ، وتحديد اآلليات التي من شأنها أن تعزز تلــك 
العالقة ؛ 

 
ــاالت  وتعزيز قدرة البلدان النامية والبلدان األقل نموا على تقدير جوانب الملكية الفكرية في مج �

ـــا والتنــوع البيولوجــي والتجــارة  جديـدة مثـل المعـارف التقليديـة والفولكلـور والبيوتكنولوجي
االلكترونية ، بفضل جهود فعالة مبذولة من أجل ازالة الغموض عن الملكية الفكرية . 

 
ومن الضــروري أن تراعـي األنشـطة المباشـرة فـي اطـار االسـتراتيجية الـوارد وصفـها أعـاله  -١٨٩
ــي تكفـل اسـتمرارها ومواصفـات االسـتراتيجية ومعـايير المردوديـة . وال شـك فـي أن  المعايير العملية الت
العنصر األول يطرح تحديا رئيسيا يتطلب تصميم أنشطة التعاون ألغراض التنمية وتنفيذها بطريقة تكفـل 
تأثيرا متواصال . ويستدعي المعيار الثاني تحديد االحتياجات الخاصــة بكـل بلـد والتصـدي لـها بوضـوح . 
وفي ذلك الصدد ، فقد أثبتت خطط عمل الويبو وطنية الترآيز فائدتها ، إذ سمحت بتحديد أهــم االحتياجـات 
ــل تنفيـذ أنشـطة تـؤدي الـى  واألنشطة المناسبة لكل بلد . ومن شأن المعيار الثالث ، أي المردودية ، أن يكف
نتائج جيدة بأدنى التكاليف الممكنة عن طريق الترآيز بعناية على مجاالت األولوية المختارة وتفادي اتساع 

نطاق األنشطة بشكل مبالغ . 
 

ــاملة ومعـايير العمـل الثالثـة بعـرض وتقييـم متواصـل ألآـثر  وينبغي استكمال االستراتيجية الش -١٩٠
ــائي . ومـن المعـتزم االسـتمرار فـي االسـتعانة بـالخبراء لتنفيـذ  طرق العمل فعالية في مجال التعاون االنم
المهمات وعقد الندوات المتخصصة وعقد اجتماعات الخبراء ومواصلة المشاورات على مستوى واضعي 
السياسات وتوجيه المساعدة من أجل تحديث ادارة أنظمة الملكية الفكرية الوطنية واالقليمية وفقا لمتطلبات 

آل بلد على حدة . 
 

وستحدد األنشطة بالتشاور مع الجهات المعنية في الحكومة والمؤسسات أو المنظمات المتعاونـة  -١٩١
ــي الويبـو االستشـاريتين المعنيتيـن بالسياسـات وقطـاع  والجهات المستفيدة . ومن المعتزم االسترشاد بلجنت
األعمال لدى صياغة السياسات . وستحدد أنشطة أو مشروعات خاصة للتجمعات االقتصادية أو السياســية 
ــن  االقليمية ودون االقليمية . وستستمر االستعانة بالخبراء والخبراء االستشاريين والمحاضرين وغيرهم م

الوافدين من األقاليم النامية الى أقصى حد ممكن . 
 

ــة فـي العمـل  وستستمر اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكري -١٩٢
آمحفل رئيسي لتحديد األنشطة الجديدة واستعراض األنشطة الجارية . ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة مرة 

واحدة خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
ونظرا الى أن تنمية الموارد البشرية عنصر أساسي لتعزيز األنظمة الوطنيـة للملكيـة الفكريـة ،  -١٩٣
فسينفذ هذا البرنامج الرئيسي بالتنسيق الوثيـق مـع البرنـامج الرئيسـي ١٤ . ومـن المعـتزم أيضـا مباشـرة 
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األنشطة بالتنسيق الوثيق مع برامج رئيسية أخرى وال سيما البرنامج الرئيســي ٩ (االتصـاالت العالميـة) . 
ومن المرتقب أن يستمر البرنامج الرئيسي في استقطاب موارد من خارج الميزانية توفرها بصفــة خاصـة 
ــاع  الدول األعضاء ووآاالت التمويل الدولية والبلدان المستفيدة للويبو باالشتراك في تغطية التكاليف أو اتب
ترتيبات مماثلة . وستســتمر الويبـو فـي التمـاس المسـاهمات العينيـة مـن منظمـات ذات خـبرة خاصـة فـي 

مجاالت معينة من الملكية الفكرية .  
 
 

البرنامج الفرعي ١٢-١ 

ــة االقتصاديـة  االنتفاع الفعال بنظام الملكية الفكرية ألغراض التنمي
واالجتماعية والثقافية 

 
 

األهداف : 
ـــة الفكريــة ألغــراض التنميــة االقتصاديــة  تعزيـز طاقـات البلـدان الناميـة علـى االنتفـاع تمامـا بنظـام الملكي �

ـــا  واالجتماعيـة والثقافيـة ، بمـا فـي ذلـك الترآـيز علـى عالقـة الملكيـة الفكريـة بـالقدرة التنافسـية والتكنولوجي
واالستثمار والتجارة . 

ودعم صياغة السياسات في البلدان النامية بشأن قضايا الملكية الفكرية ذات االهتمام الجديد .  �

ــا وتحديـث تلـك األنظمـة ، وال  ومساعدة البلـدان النامية على انشاء أنظمة الدارة حقوق الملكية الفكرية وانفاذه �

سيما عن طريق األتمتة . 
 
 

الخلفية 
 

سيستفيد هذا البرنامج الفرعي من الخبرة المكتسبة في أنشطة التعاون ألغراض التنمية المباشرة  -١٩٤
خـالل السـنوات القليلـة الماضيـة وسـيرآز علـى االحتياجـات وااللتزامـات المتواصلـة والطلبـات الجديــدة 
ــة الفكريـة وتعزيـز فعاليتـها ازاء النمـو  الواردة من البلدان النامية والبلدان األقل نموا لتحديث أنظمة الملكي

السريع الذي يشهده اقتصاد العالم . وبذلك ، سيرآز هذا البرنامج الفرعي على ثالثة مجاالت . 
 

ــة التـي يمكـن تعريفـها بأنـها مكتـب الملكيـة الفكريـة  وأول مجال هو البنية التحتية للملكية الفكري -١٩٥
الوطني وآل المنظمات المتشارآة معه في القطاع العـام والقطـاع الخـاص ، بمـا فـي ذلـك وزارت العـدل 
والتجارة والعلوم والتكنولوجيا وغيرهــا مـن الـهيئات الحكوميـة المعنيـة والمؤسسـات العاملـة فـي القطـاع 
الخاص والهيئات الدراسية وجمعيات المحترفين والمنتفعين في مجال الملكية الفكرية . والغرض المنشـود 
ــام الملكيـة الفكريـة . ونظـرا  في هذا الصدد االسراع في تحسين القدرات المؤسسية لالشتراك في ادارة نظ
ــي اسـتعمال مواردهـا وتشـجيع المؤسسـات  الى أن ذلك غالبا ما يقتضي رأسمال آبيرًا ، فستستمر الويبو ف
المالية الوطنية والدولية على توفير مواردها ، األمر الذي من شأنه أن يضاعف الموارد . وعليه ، سـتزيد 
ــز البنيـة التحتيـة  الويبو من مواردها المحدودة لتحصيل اعتمادات أآثر من المنظمات المعنية بغرض تعزي

للملكية الفكرية في البلدان النامية .  
 

والمجال الثاني هو النهوض بخبرة العمل ومهاراته ألغــراض اسـتغالل نظـام الملكيـة الفكريـة .  -١٩٦
ــتفيدين منـها علـى  وفي ذلك الصدد ، من المعتزم تنظيم ندوات عملية تقوم أآثر على التفاعل واشراك المس
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ــة  أآمل وجه . ومن المعتزم أيضا اعداد دراسات افرادية وعرض للحاالت المكللة بالنجاح وتمارين تطبيقي
واالستعانة بذلك استكماال للمحاضرات . 

 
ويتعلق المجال الثالث بتوفير الوثائق العملية والمفيدة . وســتبذل جـهود السـتحداث وثـائق ترآـز  -١٩٧
ـــة  أآـثر علـى المنتفـع وسيسـتعان بمطبوعـات معـدة وفقـا لمتطلبـات فئـات محـددة مثـل الشـرآات التجاري

والمحامين والعلماء والمؤلفين وفناني األداء للنهوض بسياسات المنظمة وبرامجها التدريبية . 
 

وفي االطار العام الوارد وصفه أعاله ، ستنفذ أنشطة محددة في ظل المكاتب االقليميــة (ألفريقيـا  -١٩٨
والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي) . 

 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
ـــن فــي البلــدان  اسـتغالل أوسـاط المنتفعي - ١
النامية لفوائد نظام الملكية الفكرية على نحو فعال 

  .

ــة  عدد االجتماعات ومهمات الخبراء وطبيع �

ــن  المعلومـات المقدمـة الـى أوسـاط المنتفعي
ــــن نظـــام الملكيـــة الفكريـــة  لالســتفادة م

واالنطباعات بشأنها . 
ـــات فــي البلــدان  تمكيـن واضعـي السياس - ٢
النامية من صياغة سياسات مدعومة بالمعلومات 
ال سـيما لالسـتجابة الـى قضايـا الملكيـة الفكريـــة 

المستجدة دون تأخير . 

ــة لواضعـي السياسـات  عدد المحافل المنظم �

ــي واالقليمـي والدولـي  على المستوى الوطن
ــــا المتعلقـــة  لتبــادل اآلراء وبحــث القضاي

بالسياسة المعنية . 
تجهيز البلدان النامية بالبنى الحديثة الدارة  - ٣

حقوق الملكية الفكرية وانفاذها . 
عدد المشروعات التي نفذتها الويبو لتحديث  �

مكاتب الملكية الفكرية وأتمتتها . 
 
 

األنشطة 
 

عقد اجتماعات لواضعــي السياسـات علـى المسـتوى الوطنـي ودون االقليمـي واالقليمـي للنظـر فـي  �

القضايا الحساسة المتعلقة بسياسات بلدانهم وتبادل اآلراء في ذلك واجراء مشاورات مع الويبو بشأن 
تلك القضايا بناء على الطلب . 

 
ــورة واعـداد الكتيبـات  وتقديم المساعدة النشاء مكاتب الملكية الفكرية وتحديثها وأتمتتها باسداء المش �

العملية ومشروعات األتمتة وتنمية الموارد البشرية (بالتعاون مع البرنامج الفرعي ١٢-٤) . 
ـــرآات  وتنظيـم نـدوات عمليـة متخصصـة ألوسـاط المنتفعــين مثـل قطـاع األعمـال (وال سـيما الش �

الصغرى والمتوسطة) ومؤسسات البحــث والتطويـر والفنـانين والجامعـات والجمعيـات والمحـامين 
ــاع بأنظمـة الملكيـة  ورابطات مالكي حقوق الملكية الفكرية وجمعيات المستهلكين لتمكينهم من االنتف

الفكرية بفعالية . 
 

وتقديم المساعدة علــى فحـص تـأثير التجـارة االلكترونيـة والبيوتكنولوجيـا والمعـارف التقليديـة فـي  �

ــة ودور الملكيـة الفكريـة فـي النـهوض بقـدرة الشـرآات الصغـرى والمتوسـطة علـى  الملكية الفكري
التنافس ، بالتعاون مع برامج رئيسية أخرى وبفضل أنشطة يباشرها المكتب الدولي . 
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ونشر الدراسات األساسية وغير ذلك من المواد االعالمية والمرجعية فيما يتعلق بالقضايـا الخاصـة  �

بالسياسات الموضوعة في ذلك الصدد . 
 

ــذة في تحديـث ادارة  ونشر وثائق تطرح أفضل الممارسات بشأن القضايا المعنية مثل التجارب المنف �

الملكية الفكرية وتحقيـق الفوائـد فـي مجـاالت المنافسـة واالسـتثمار والتجـارة والتكنولوجيـا بفضـل 
االنتفاع األفضل بأنظمة الملكية الفكرية . 

 
وتقديم المساعدة النشاء مؤسسات الملكية الفكرية وتطويرها على نحو يسهل تسويق نتائج األبحــاث  �

التي تباشرها مؤسسات البحث والجامعات . 
 

ـــات نقــل  وتقديـم المسـاعدة مـن أجـل تطويـر القـدرات الوطنيـة علـى التفـاوض بفعاليـة بشـأن اتفاق �

التكنولوجيا ، بما في ذلك تطبيق برامج للمتفاوضين وتوفير عقود نموذجية . 
 

ــد دون االقليمـي واالقليمـي لتعزيـز القـدرات علـى التصـدي  والنهوض بأنشطة التعاون على الصعي �

لقضايا الملكية الفكرية ودعم تلك األنشطة . 
 

وتقديم المساعدة من أجل تعزيز القدرات على تطبيق قواعد الملكية الفكرية وقوانينها وال سيما عبر  �

ــرطة وتبـادل المعلومـات بشـأن أفضـل الممارسـات فـي  تنظيم برامج للقضاة ورجال الجمارك والش
مجال االنفاذ . 

 
وتقديم المساعدة في تطوير القدرات الوطنية لتدريب الموظفين والمحامين وغيرهم مـن المحـترفين  �

في مجال الملكية الفكرية مع الترآيز على تدريب المدربين . 
 

وتقديم المساعدة من أجل انشاء جمعيات لالدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة وتطوير  �

تلك الجمعيات . 
 

ــم المسـاعدة  واسداء النصح والمشورة بشأن مزايا االنضمام الى المعاهدات التي تديرها الويبو وتقدي �

بعد االنضمام اليها بناء على الطلب . 
 

وستباشر األنشطة بالتعاون مع برامج رئيسية أخرى ، بما فيها البرامج ٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ ، آلما آان 
ذلك مناسبا . 
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البرنامج الفرعي ١٢-٢ 

مجاالت الترآيز الخاص 
 
 

األهداف : 
ــان انتفـاع فعـال بالملكيـة الفكريـة بمـا يفـي باحتياجاتـها  مساعدة البلدان األقل نموا على صياغة سياساتها لضم �

االنمائية . 

ومساعدة البلدان النامية على تعزيز اطارها التشريعي بشأن الملكية الفكرية .  �

وتحليل االتجاهات الناشئة وتحديد البرامج الممكن تنفيذها والسياسات التي تســتطيع أن تسـتجيب للتحديـات فـي  �

مجاالت االبتكار واالدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة . 
 
 

الخلفية 
 

سيشمل البرنامج الفرعي ١٢-٢ أربعة مجاالت خاصــة للترآـيز ، هـي المسـاعدة بشـأن تشـريع  -١٩٩
ــة ومتطلبـات البلـدان األقـل نمـوا واالدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف وخدمـات الُبنـى التحتيـة  الملكية الفكري
ــال وسـتجري  وتشجيع االبتكار . وستتولى وحدات منفصلة في المنظمة مسؤولية تنفيذ األنشطة في آل مج
ما يلزم من تحليالت لالتجاهات الناشئة وتقييم للخيارات المتاحة على المستوى السياسي واعــداد دراسـات 
افرادية وتحديد أفضل الممارسات مـع مباشـرة األنشـطة العمليـة فـي ذلـك المجـال بالتعـاون مـع المكـاتب 

األربعة المعنية بالتعاون ألغراض التنمية . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
وعــي أآــبر لــدى واضعــي السياســــات  - ١
والمنتفعين في البلدان األقــل نمـوا بأهميـة قضايـا 
الملكية الفكرية وقدرة معززة لتلـك البلـدان علـى 

االستفادة من نظام الملكية الفكرية . 

ــة والدراسـات المعـدة  عدد المبادئ التوجيهي �

لواضعـي السياسـات والمعلومـات المجمعــة 
عن آل بلد وغيرها من المــوارد المرجعيـة 
المنشـورة بشـــأن قضايــا الملكيــة الفكريــة 

والبلدان األقل نموا . 
وادراج اعتبارات الملكية الفكرية في برامج  �

المنظمات االقلـيمية والدولية المعنية . 
عـــدد مشـــــروعات القوانيــــن واللوائــــح   �

ــتزام المعـايير  والتعليقات والمشورة بشأن ال
ـــورة القانونيــة التــي  وغـير ذلـك مـن المش
تقدمـها الويبـو الـى مـن يطلبـها مـن البلـدان 

النامية . 
ومعدل االنتفاع بمجموعــات قوانيـن الويبـو  �

بشأن الملكية الفكرية . 
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ُبنـى وبرامـج متينـة فـي عـدد مـتزايد مــن  - ٣
البلـــدان الناميـــة لتشـــجيع النشـــاط االبداعــــي 

واالبتكاري بفضل الملكية الفكرية . 

ــــة  عــدد المشــروعات والمبــادئ التوجيهي �

والخدمات والمــواد المرجعيـة والمعلومـات 
ــــو لتشـــجيع النـــهوض  التــي ُتعدهــا الويب
بالطاقات االبداعية واالبتكاريــة فـي البلـدان 

النامية وطبيعتها واالنطباعات بشأنها . 
اتاحـة المعلومـات عـــن الملكيــة الفكريــة  - ٤

وضمان االنتفاع بها بفعالية . 
عدد الخدمات الجديدة الموفرة لضمان النفاذ  �

ـــواردة فــي  الـى المعلومـات التكنولوجيـة ال
البراءات وغيرها مــن المعلومـات المتعلقـة 
بالملكية الفكرية والمفيدة للشرآات التجارية 

ومؤسسات البحث والتطوير . 
ـــة لحــق المؤلــف  تعزيـز االدارة الجماعي - ٥
والحقوق المجاورة في البلـدان الناميـة واالسـهام 
أآثر في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

في تلك البلدان . 

ــن  عـدد الـبرامج المعـدة لتسـهيل التوفيـق بي �

أنظمــة ادارة الحقــوق والمعــــايير التقنيـــة 
الدوليـة وقواعـد البيانـات وشـبكات توزيـــع 

البيانات . 
ـــا  وعــدد الدراســات المعــدة بشــأن القضاي �

ـــق  الناشـئة فـي مجـال االدارة الجماعيـة لح
ـــك  المؤلــف والحقــوق المجــاورة وأثــر تل

الدراسات . 
 
 

األنشطة 
 
 

البلدان األقل نموا 
 

ــدان األقـل نمـوا بفوائـد  اعداد مواد لواضعي السياسات وفئات المنتفعين بهدف تعزيز الوعي في البل �

أنظمة الملكية الفكرية الفعالة لتحقيق األهداف االنمائية . 
 

وتصميم برامج واعداد مبادئ توجيهية للوصول الى حلول عالية المردودية في ادارة حقوق الملكية  �

الفكرية وانفاذها . 
 

ــة ال سـيما مـن أجـل النـهوض بـدور الملكيـة  واقامة العالقات مع المنظمات االقليمية والدولية المعني �

الفكرية في التنمية االجتماعية االقتصادية في البلدان األقل نموا . 
 

واعداد دراسات عن وضع الملكية الفكرية في البلدان األقل نموا .  �

 
خدمات الُبنى التحتية وتشجيع االبتكار 

 
اعداد دراسات افرادية ومبادئ توجيهية بشأن االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية في تشجيع االبتكار .  �

 
واعداد مواد اعالمية وتدريبية عن االنتفاع بالخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية بهدف تشــجيع  �

االبتكار . 
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واعداد قواعد بيانات لجمعيات المخترعين ومراآز البحث والتطوير وغيرها مــن المراآـز الداعمـة  �

للنشاط االبتكاري في البلدان النامية . 
 

واعداد مبادئ توجيهية عن تنظيم المعارض لالختراعات والتكنولوجيا الجديدة .  �

 
قانون الملكية الفكرية 

 
اسداء المشورة بشأن تماشي التشريعات المطبقـة مـع المعـاهدات الدوليـة المعنيـة ، بمـا فيـها اتفـاق  �

تريبس ، واسداء المشورة بشأن اعداد تشريعات جديدة واعداد مشروعات القوانين . 
 

ــة التجـارة العالميـة تسـهيال لتبليـغ القوانيـن  وترجمة القوانين واللوائح الوطنية الى لغات عمل منظم �

واللوائح الوطنية بناء على المادة ٦٣-٢ من اتفاق تريبس وتوفـير خدمـات أخـرى فـي اطـار اتفـاق 
التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية . 

 
والحفاظ على مجموعة قوانين الويبو المتاحة الكترونيا وتطويرها ونشر النصوص التشريعية .  �

 
ــة الفكريـة الوطنيـة بمـا  ومساعدة البلدان النامية في المسائل الناجمة عن استعراض تشريعات الملكي �

في ذلك اعداد الردود بشأن التزاماتها الدولية وفقا ألهدافها االنمائية . 
 

االدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة 
 

تحليل االتجاهات والقضايا المستجدة على الصعيد الدولي في مجال االدارة الجماعيــة لحـق المؤلـف  �

والحقوق المجاورة وتحديد الخيارات المتاحة على المستوى السياسي لمعالجة تلك القضايا . 
 

ــد الوطنـي  والتعاون مع منظمات االدارة الجماعية المعنية أو اتحادات المنظمات العاملة على الصعي �

ــدان الناميـة ، ال سـيما فـي ضـوء  واالقليمي والدولي من أجل تعزيز أنظمة االدارة الجماعية في البل
تطور المحيط الرقمي السريع . 

 
واعداد برامج مناسبة لألغراض التالية : "١" تيسير امتثال أنظمة ادارة الحقوق في البلــدان الناميـة  �

ــة ، "٢" وتطبيـق التكنولوجيـا الرقميـة بفعاليـة فـي عمليـات االدارة  للمعايير واألنظمة التقنية الدولي
ــي البــلدان الناميـة ، "٣" وتسـهيل النفـاذ الـى قواعـد البيانـات الدوليـة وشـبكات توزيـع  الجماعية ف

البيانات . 
 

وتقييم الحاجة الى آليات فعالة للوساطة بغرض معالجة القضايا الناشئة في سياق االدارة الجماعية .  �

 
واعداد البرامج الالزمة ألغراض التدريب فــي مجـال االدارة الجماعيـة واآلليـات المناسـبة لمتابعـة  �

أنشطة التدريب . 
وستباشر األنشطة بالتعاون مع برامج رئيسية أخرى ، بما فيها البرامج ٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ ، آلما آان 

ذلك مناسبا . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٢-٣ 
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التعـاون في اطار أنظمة معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات ومدريـد 
والهاي 

 
 

الهدفان : 
زيادة عدد البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر المنضمة الى معاهدة التعاون بشأن البراءات  �

ونظامي مدريد والهاي وتعزيز اشتراآها في تلك األنظمة . 

وتعزيز التعاون مع البلدان النامية والبلـدان المنتقلـة لنظـام االقتصـاد الحـر فـي مجـال معـاهدة التعـاون بشـأن  �

البراءات ومدريد والهاي بغرض زيادة فعالية أنظمتها . 
 
 

الخلفية 
 

يتناول هذا البرنامج الفرعي الخدمات القانونية واالعالمية التي يقدمها المكتب الدولي فــي سـياق  -٢٠٠
ــاون بشـأن الـبراءات ومدريـد والهـاي فـي البلـدان الناميـة والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام  أنظمة معاهدة التع

االقتصاد الحر ، بما في ذلك النهوض بتلك األنظمة وتدريب المنتفعين الحاليين والمحتملين . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
زيـادة فـي عـدد البلـدان الناميـــة والبلــدان  - ١
المنتقلة الى نظــام االقتصـاد الحـر األطـراف فـي 
معاهدة التعاون بشأن الـبراءات ونظـامي مدريـد 

والهاي . 

ــدان  عدد الدول المتعاقدة الجديدة من بين البل �

النامية والبلدان المنتقلة الى نظــام االقتصـاد 
الحر . 

اعتماد أآبر لدى البلـدان الناميـة والبلـدان  - ٢
ــى نظـام االقتصـاد الحـر علـى معـاهدة  المنتقلة ال
التعاون بشأن البراءات ونظامي مدريــد والهـاي 
ــات  ألغراض اطارها القانوني وفي معالجة الطلب

الواردة في المجاالت المعنية . 

ــدان  عدد موظفي مكاتب البلدان النامية والبل �

المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر المستفيدين 
من التدريب . 

ومـدى اندمـاج تلـك األنظمـة فـي األنظمـــة  �

ـــة المطبقــة فــي البلــدان  الوطنيـة واالقليمي
النامية والبلدان المنتقلة الى نظــام االقتصـاد 

الحر . 
ــن البلـدان  وعدد الطلبات الدولية الصادرة م �

النامية والبلدان المنتقلة الى نظــام االقتصـاد 
الحر . 
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األنشطة 
 

اجراء مناقشات مع موظفي الدول المتعاقدة الحاليـة والمحتملـة وتوفـير التدريـب لـهم عـبر مـهمات  �

ينفذها موظفو المكتب الدولي وخبراء استشاريون أو خبراء متخصصون وفي مقر الويبو أيضا . 
 

ومساعدة الدول المتعاقدة حديثا في تنفيذ أنظمتها والتزاماتها .  �

 
وتضمين خطط العمل وطنية الترآيز المعدة للحكومات المعنية في البلــدان الناميـة والبلـدان المنتقلـة  �

الى نظام االقتصـاد الحـر عنصـرا يتعلـق بـأفضل طريقـة لالنتفـاع بأنظمـة معـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات ومدريد والهاي على أساس مجموعة من البيانات المتعلقة باالنتفاع الراهن بتلــك األنظمـة 

في البلدان المعنية وباالستناد الى دراسات تتناول الظروف الخاصة بكل بلد أو اقليم بعينه . 
 

وتدريب موظفين من البلدان النامية والبلدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر ممـن أصبـح دولـة  �

متعاقدة على االجراءات لدى انضمامها وتنظيم دورات الحقة للتذآير بالموضوع بانتظام . 
 

وتدريب المنتفعين الحــاليين والمحتمليـن وممثليـهم الطالعـهم علـى فـائدة االنتفـاع بأنظمـة معـاهدة  �

التعاون بشأن البراءات ومدريد والهاي . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٢-٤ 

أتمتة مكاتب الملكية الفكرية 
 
 

الهدف : 
اسداء المشورة وتوفير الدعم التقني للمشروعات المتعلقة بتكنـولوجيا المعلومات فـي البــلدان الناميـة والبلـدان  �

األقل نموا والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر في اطار سياسات الويبو بشأن التعاون ألغراض التنمية . 
 

الخلفية 
 

ــدة برامـج رئيسـية للويبـو وال سـيما فـي  تم تناول مسألة أتمتة مكاتب الملكية الفكرية في اطار ع -٢٠١
اطار قطاع التعاون ألغراض التنمية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والبرنــامجين الرئيسـيين بشـأن معـاهدة 

التعاون بشأن البراءات ومدريد . 
 

وعمال بعدة برامج مختلفة وطلبات واردة مباشــرة مـن سـلطات البلـدان الناميـة ، يسـهر المكتـب  -٢٠٢
ــة وتطويرهـا وتنفيذهـا  الدولي على تنفيذ مشروعات المساعدة التقنية بهدف تصميم أنظمة معلومات مؤتمت
لمصلحة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واالقليمية . وتقدم تلك المســاعدة بغـرض اسـتيفاء شـروط األتمتـة 

الالزمة في اطار تحديث نظام الملكية الفكرية في البلدان النامية . 
 

ويتولـى تنفيـذ تلـك المشـروعات فـي البلـدان الناميـة خـبراء استشـاريون محليـون (وطنيــون أو  -٢٠٣
اقليميون) وفي اطار عقود محلية مـن البـاطن السـتحداث برامـج الحاسـوب وبفضـل شـراء األجـهزة مـن 

السوق المحلية تحسينا للمردودية وتسهيال للصيانة والخدمة . 
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ــب علـى التعـاون فـي ذلـك الصـدد ، أصبحـت الحاجـة ملحـة لكـي تعـزز الويبـو  ومع تزايد الطل -٢٠٤
المساعدة التي تقدمها الى مكاتب الملكية الفكرية في البلدان النامية . واستجابة الى ذلك ، من المعتزم انشاء 
شعبة ألتمتة مكاتب الملكية الفكرية داخل المكتب الدولي بهدف اسداء المشورة وتقديم الدعــم بشـأن أحـدث 
التكنولوجيا بناء على الطلب . وتكمن أهمية تلك الشعبة فـي أنـها ستسـاعد وتسـهل تبـادل المعلومـات عـن 
أفضـل الممارسـات بيـن مكـاتب الملكيـة الفكريـة وسـائر الوآـاالت الحكوميـة ومنظمـات المنتفعيـن علــى 
المستوى الوطني واالقليمي بغية تحسين أداء الخدمات والمساعدة التي تقدمها الويبو من حيث المردودية . 
ــرى فـي المكتـب الدولـي تكـون معنيـة بتنفيـذ  وستعمل تلك الشعبة بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع أقسام أخ

المشروعات أو مسؤولة عن ذلك ومع أفرقة أخرى مساهمة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
ـــداء  منــهج شــمولي واضــح مطبــق الس - ١
المشورة التقنية وتوفير الخبرة الالزمة للنــهوض 
بأنظمة األتمتة في مختلف القطاعات المعنية فــي 

الدول األعضاء . 

رضى المنتفع بالنصيحة المسددة والمنــاهج  �

المطبقة . 
وعــدد التوصيــات المقدمــة والمنفــذة فـــي  �

استراتيجيـات أتمتة مكاتب الملكية الفكرية .
وعدد حلول األتمتة المتبادلة .  �

قاعدة بيانات وموقع على االنترنت متاحة  - ٢
التاحـة المعلومـات المتعلقـــة الالزمــة لألنشــطة 

المتعلقة بأتمتة مكاتب الملكية الفكرية . 

عـــدد األجـــــهزة والــــبرامج الحاســــوبية  �

ــــة الجـــرد  والتطبيقــات الــواردة فــي قائم
والمدخلة في قاعدة البيانات . 

ومستوى الدقة واألمانة في تلك البيانات .  �

اعداد دراسة لوضع سياسة بشــأن أهـداف  - ٣
الويبو المتعلقة بأتمتة مكاتب الملكية الفكرية . 

ــك  موافقة الدول األعضاء في الويبو على تل �

السياسة . 
 
 

األنشطة 
 

توفير المشورة التقنية والخبرة الالزمة حسب ما يتضح من تحليل متطلبات المنتفع المحددة لتنفيذ  �

مشروعات األتمتة . 
 

وانشاء قاعدة بيانات بأجهزة الحاسوب وبرامجه وتطبيقاته .  �

 
ورصــد تطــورات تكنولوجيــا المعلومــــات واســـداء المشـــورة بشـــأن أفضـــل الممارســـات  �

واالستراتيجيات للقطاعات المعنية . 
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الجدول ١١-١٢   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ١٢ 

التعاون مع البلدان النامية 
 

ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

   2000-2001    Variation  2002-2003
    Revised    Program    Cost    Total   Proposed

 Object of Expenditure    Budget   Amount    %   Amount    %   Amount    %    Budget
    A    B   B/A    C   C/A   D=B+C   D/A    E=A+D
         

 Staff Expenses       27,623      2,730      9.9      2,298      8.3      5,028    18.2       32,651
 Travel and Fellowships       14,740         840      5.7         560      3.8      1,400      9.5       16,140

 Contractual Services         8,030       (328)    (4.1)         278      3.5         (50)   (0.6)         7,980
 Operating Expenses            662           74    11.2           26      3.9         100    15.1            762

 Equipment and Supplies         1,200         442    36.8           58      4.8         500    41.7         1,700
         

      52,255      3,758      7.2      3,220      6.2      6,978    13.4      59,233
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
     

 Directors             11                2              13  
 Professionals             34                6              40  

General Service             35              (1)             34  
     

 TOTAL             80                7              87  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

   Sub-program  Total
 Object of Expenditure  1  2  3  4  

       

 Staff Expenses      
  Posts    24,797      1,012      4,562              -      30,371
  Short-term Expenses      1,440         360         240         240        2,280

 Travel and Fellowships      
  Staff Missions      4,130         770         640         200        5,740
  Government Officials      7,150      1,250      1,200              -        9,600
  Fellowships         704           96              -              -           800

 Contractual Services      
  Conferences         692           88              -           50           830
  Consultants      3,810         590              -      1,000        5,400
  Publishing           57           93              -              -           150
  Other         640         360              -         600        1,600

Operating Expenses      
  Premises and Maintenance              -           10              -              -             10
  Communication and Other         630         122              -              -           752

 Equipment and Supplies      
  Furniture and Equipment         720         180              -         100        1,000
  Supplies and Materials         200         300              -         200           700
       

  Total    44,970      5,231      6,642      2,390      59,233

 


