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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة احلاديةالدورة 
 1023 مايو 21اإىل  23جنيف، من 

 
 

 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 .1021عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية لس نة تتضمن هذه الوثيقة تقرير املدير العام  .2

ىل  .1 ىل اللجنة. ويريم اإ عطاء حملة وهذا التقرير هو التقرير الس نوي الرابع اذلي يقدمه املدير العام اإ عن العمل  عامةاإ
يت تسامه وهدف التقرير هو حتديد الطريقة ال. شامالتقيامي اذلي أأجنزته الويبو لتنفيذ جدول أأعامل التمنية وتقيمي ذكل العمل 

هبا خمتلف أأنشطة املنظمة يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية وكيفية تغّير تكل الأنشطة اس تجابة لتعممي املبادئ والتوصيات الواردة 
 يف جدول أأعامل التمنية.

ويعرض اجلزء الأول النقاط البارزة خبصوص تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعمميه  يتأألف التقرير من جزأأين ومرفقني.و  .3
  وخمتلف هيئات الويبو. ويركز اجلزء الثاين عىل أأمه 1الويبو،     الأنشطة العادية لربانمج2س تويني التاليني:  ىل امل ع

تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية. ويقدم املرفق الأول من هذه الوثيقة نظرة عامة عن وضع تنفيذ توصيات  التطورات يف
 1ق الثاين حملة عن مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت اعمتدهتا اللجنة.جدول أأعامل التمنية، فامي يعرض املرف

                                                
1
ذكل املعلومات املتعلقة من اجلدير ابذلكر أأنه وفقا ملا دأأبت عليه اللجنة، فاإن اس تعراضا اكمال للتقدم احملرز يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية، مبا يف  

 ملرجوة، س يقدم اإىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة يف شلك تقرير مرحيل.ابلنفقات من املزيانية والنتاجئ ا
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 اجلزء الأول: تعممي جدول أأعامل التمنية

 تعممي جدول أأعامل التمنية يف أأنشطة برانمج الويبو

 كام هو واحض من 1021وواصلت الويبو الرتكزي يف أأنشطهتا عىل التنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية عىل مدى س نة  .4
 .10232-1021وثيقة الربانمج املزيانية املعمتدة للثنائية 

قلميية التابعة لقطاع التمنية يف الويبو مشاورات كثيفة مع ادلول الأعضاء لوضع خطط قطرية وقد  .5 وأأجرت املاكتب الإ
طار موحد وشامل للمساعدة الإمنائية. وتشلك هذه  قلمي هبدف وضع اإ اخلطط اس تمكلت خطط عدد من البدلان يف لك اإ

فامي  فق الأ تنس يق ال و  شفافيةقدرا أأكرب من ال القطرية نقطة مرجعية لإجراء مزيد من املشاورات مع ادلول الأعضاء تضمن 
 خيص تقدمي الويبو للمساعدة التقنية.

ىل من أأاكدميية الويبو يف القيام بأأنشطهتا مببادئ جدول أأعامل التمنية. ويف هذا الشأأن، نرُشت اجملموعة الأو تواسرتشد .6
واجلهات  لأاكدمييةلالربامج التدريبية وعرضت بشلك واحض وشفاف حمتوايت مجيع  1021يف هناية  ةلأاكدمييلالربامج التدريبية 

جسدت العروض املتنوعة واملزتايدة لربانمج التطوير املهين، وبرانمج التعمل عن بعد، وبرانمج املؤسسات و الرشيكة 
. وعالوة عىل ذكل، أأضاف برانمج التعمل عن الويبو الصيفية دوراتبرانمج ، و مديرين التنفيذينيبرانمج التعلمي للالأاكدميية، و 
ادلاخليني والأوساط الأاكدميية والإدارات الوطنية.  ابلتشاور مع اخلرباءدوراته  ات خاصة جبدول أأعامل التمنية اإىلبعد وحد

ية يف ادلورة التعلميية العامة عن امللكية الفكرية بأأربع لغات ويف أأربع وُأدرجت املسائل املتعلقة جبدول أأعامل التمنية بصورة رس 
القضااي القامئة املتعلقة ابمللكية طة هبم، و املدرسون، وفقا للمهمة املن تناولدورات تعلميية متقدمة ابللغات الست لكها. و 

طار منتدايت احلوار اخلاصة ابدلورات التعلمي  طلب من الطلبة املشاركني يف ية املتقدمة. ويُ الفكرية والتمنية وانقشوها يف اإ
توازن عادل بني امللكية الفكرية واملصلحة العامة يف البدلان النامية تعزيز  ول موضوعحدورات املاجس تّي تقدمي حبوث 

جني مع الأوساط الأاكد شاورابلت والبدلان الأقل منوا. كام ُأدرجت، بشلك واحض، موضوعات امللكية الفكرية والتمنية  ميية واخلرر
التمنية عىل تعزيز كفاءات املشاركني يف جمال تصممي مرشوعات  بشأأنوركزت بعض ادلورات املتقدمة واخلرباء ادلاخليني. 

وطنية خاصة بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. وعىل مدى الس نة املاضية، ُأعيدت هيلكة الربامج التدريبية اليت تقدهما أأاكدميية 
. وختضع تكل الربامج لتقيمي منتظم وتتغّي هيلكهتا لتلبية حسب الاحتياجاتع  بُعَد جدول أأعامل التمنية ليك تراالويبو 

 الاحتياجات اخلاصة للمشاركني من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابس تخدام وسائل أأكرث فعالية.

يف جمال  لتبدعقل منوا الأ البدلان و ان النامية دمع البدلعىل  مجيع أأنشطهتا زييف جمال الابتاكر، واصلت الويبو تركو .1
 لك ذكل بنجاح وذكل هبدف س تخدممتتكل مرشوعات يف ذكل اجملال وت ل و  واملسارات واملنظامت الابتاكرية لتكنولوجياتا

التعاون ادلويل صبح رشياك يف ت من أأن ا متكيهنو  الثقافية والاجامتعية والاقتصاديةهتا تمنيتعزيز يف  يف هناية املطاف، ،املسامهة
خاصة  أأدوات تضعالويبو ما انفكت يف هذا الس ياق، والبدلان املتقدمة. ا مبا فهي ،مع البدلان الأخرى مللكية الفكريةيف جمال ا

دارة حقوق امللكية  -كتيبات ال د ة و الأ ) ا املعنيةللبدلان النامية ومؤسساهت هاوتتيح  مللكية الفكريةاب  صياغة الرباءات ،  اإ
املؤسسات لفائدة  امللكية الفكريةدليل معيل لتقيمي  ،  ها القطاع العامول اليت مي البحثجلامعات ومؤسسات فائدة ال الفكرية

تكوين الكفاءات (، وبرامج ذكل ومناذج اتفاقات نقل التكنولوجيا، ومنشورات الرشاكت الصغّية واملتوسطة، وغّي ة،لأاكدمييا
 سرتاتيجية ملؤسسات البحث (.ا -البحث والتطوير  ش بكة )مثل مكيفة مع الاحتياجات  وعاتومرش 

ملؤسسات امللكية خدمات ( WPIS) البدلان الناميةلفائدة  لرباءاتبشأأن املعلومات املتعلقة ابالويبو  برانمجتيح ي و  .8
طار س امي ، ولالفكرية واملؤسسات الصغّية واملتوسطة ل أأعامل سامه يف تنفيذ توصيات جدو اليت ت  العادية هتاأأنشط يف اإ

                                                
2
 هذه الوثيقة متاحة عىل الرابط التايل: 
</budget/pdf/budget_2012_2013.pdfwipo/ar-http://www.wipo.int/export/sites/www/about> 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
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اتحةطلب، ال، بناء عىل برانمج الويبو بشأأن املعلومات املتعلقة ابلرباءاتينسق . و 22و 20و، 4و، 1و، 2 التمنية تقارير  اإ
برانمج ويمكل للمؤسسات العامة والرشاكت الصغّية واملتوسطة يف البدلان النامية.  السابقة البحث عن حا ة التقنية الصناعية

املعلومات عن تقارير البحث  تيح( حيث ي TISCs) مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يفت املقدمة اخلدما املذكورالويبو 
بحث خربة خاصة أأو ال  فهيا يتطلب يف احلالت اليت، أأو ل تعمل فهيا بعُد تكل املراكزة ابلرباءات يف البدلان اليت املتعلق

عداد الأحيان يف غالبرة. ويمت املراكز املذكو  موظف  غّي متوافرة دلىاحلصول عىل موارد  تقارير البحث من قبل خرباء من  اإ
بشأأن الويبو  ويف حني أأن برانمج .جماان من التقاريرة حص ت مع الويبو بتقدميلزتمااملاحنة اليت خمتلف ماكتب الرباءات 

ىل  غّي املبارش النفاذسهل ي  لرباءاتاملعلومات املتعلقة اب نه التكنولوجيا، اإ احتياجات الرشاكت الصغّية واملتوسطة  ليب أأيضايفاإ
، ويشجع عىل اس تغالل امللكية الفكرية ةاملاحن اجلهاتس تخدم مساهامت ي (، و 4واملؤسسات يف البدلان النامية )التوصية 

 (.1)التوصية 

عرب تشجيع مؤسسات  جدول أأعامل التمنيةيف امليض يف حتقيق أأهداف  WIPO Re:Searchوسامهت منصة  .9
ىل  البدلان الناميةمع مؤسسات  امللكية الفكريةدمة عىل تقامس معلومات البدلان املتق  امللكية الفكريةوعرب تعزيز فرص النفاذ اإ

اس تضافة مؤسسات البدلان فاإن بشلك عام. وعالوة عىل ذكل،  WIPO Re:Searchواملعارف عن طريق قاعدة بياانت 
ىل نتيجة لجامتع أأكت البدلان الناميةاملتقدمة لعلامء من   تعزيز قاعدة البياانت وبر الس نوي وحلقة العمل بشأأن الرشاكة أأدت اإ

والبدلان الأقل منوا. كام يرست قاعدة  البدلان الناميةللتعاون والتبادل بني تكل البدلان، مما سامه يف تكوين كفاءات  املذكورة
ىل املعارف والتكنول البدلان الناميةالبياانت نفاذ  بداع والابتاكر وتعزيز الأنشطة  هبدفوجيا والبدلان الأقل منوا اإ تشجيع الإ

الأخرى  ادلولية مع املنظامت احلكوميةالويبو اجلارية داخل الويبو، واكن ذكل خّي مثال عىل الكيفية اليت ميكن أأن تتعاون هبا 
ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية والاس تف س امي يف اجملالت  ادة مهنا، وللتقدمي املشورة حول س بل النفاذ اإ

مبادرة جديدة  Re:Search ، تشلك قاعدة البياانتة. وبصورة عامرتك ابلنس بة للأطراف املطالبة بذكلذات الاهامتم املش
ىل   .البدلان الناميةقامت هبا الويبو لتعزيز نقل التكنولوجيا اإ

البدلان الأقل منوا عىل مدى الس نة. واكنت تكل املشورة و وواصلت املنظمة تقدمي املساعدة الترشيعية للبدلان النامية  .20
ومع مراعاة أأوجه املرونة  جدول أأعامل التمنيةوفقا ملبادئ  وعض دو ةلك موهجة حنو التمنية ومتوازنة ومكيفة حسب طلب 

دلولية عىل القابةل للتطبيق يف لك بدل حسب مس توى التمنية فيه. ويشمل ذكل أأيضا املساعدة عىل تنفيذ الالزتامات ا
معاهدة بيجني بشأأن ، مبا فهيا الويبواملس توى الوطين مثل تكل املرتتبة عن اتفاق تريبس وخمتلف املعاهدات اليت تديرها 

 اخلدمة مبدأأ احلياد واحرتمت واجب الرسية. تكلاتبعت أأمانة الويبو يف تقدمي قد . و املربمة مؤخرا الأداء السمع  البرصي

أأمهية احلفاظ عىل مكل عام متني، ول س امي يف س ياق ( عىل 10و 26ية )التوصيتان ويشدد جدول أأعامل التمن  .22
جراءات الويبو لوضع القواعد واملعايّي. و ىل تعزيز توافر معلومات املكل العام  الثامنة هتاأأثناء دورانقشت اللجنة اإ احلاجة اإ

هذا الطلب، شاركت أأمانة الويبو يف مؤمتر  . ويف س ياقاليونسكووابخلصوص عرب التعاون مع مؤسسات الرتاث الثقايف و 
ية. وبطلب من كندال  فانكوفرب 1021سبمترب املنعقد يف  ذاكرة العامل يف العرص الرمق : الرمقنة والصوناليونسكو بشأأن 

 توركز الأوىل قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلرمقنة والعرض الرمق   تاليونسكو، ساعدت الويبو يف تنظمي دورتني تناول
 . وعىل حنو ما طلبته اللجنة، فصلت الأمانة بني مفهومأأشاكل التعبّي الثقايف التقليديالثانية عىل حامية املعارف التقليدية و 

 املكل العام ومفهوم املعارف التقليدية وأأشاكل التعبّي الثقايف التقليدي.

لفية جمال ( وأأنشطة أأمانة الويبو يف11)التوصية  جدول أأعامل التمنيةويف س ياق  .21 ، أأعربت ادلول الأهداف الإمنائية للأ
الأعضاء أأثناء ادلورتني التاسعة والعارشة للجنة عن اهامتهما بأأن يتواصل تزويدها ابملعلومات املتعلقة مبسامهة الويبو يف حتقيق 

لفية طار  لت لوضع الواكمشرتكة بنيمن تدابّي الأمم املتحدة فامي تقوم به  ومشاركهتا الأهداف الإمنائية للأ لتمنية ملا ل اإ
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ىل  .10253 بعد فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف والُتمس من الأمانة القيام ابخلطوات الالزمة لالنضامم اإ
لفية لفيةو  الإمنائية للأ (. وتلبية ذلكل IAEG) فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات الأهداف الإمنائية للأ

ىل فرقة العمل املذكورة وشاركت يف اجامتعها املنعقد يوم  وسامهت بشلك خاص يف  1023فرباير  1الطلب، انضمت الويبو اإ
ىل الأدوية الأساس ية بأأسعار معقو ة وحقوق  . وس تواصل الأمانة امللكية الفكريةاملناقشات حول البند املتعلق ابلنفاذ اإ

لأهداف كام ينبغ . وتعدر الويبو أأيضا مراقبا يف فرقة العمل املعنية اب اامهة فهياملشاركة بنشاط يف معل فرقة العمل واملس
لفية  .موعة الأمم املتحدة الإمنائيةالتابعة جمل الإمنائية للأ

عىل أأمكل وجه ، واصلت الويبو تعزيز مشاركهتا يف معل الأمم املتحدة والاضطالع بدورها 1021وعىل مدار س نة  .23
ىل (. 40و 30)التوصيتان  جدول أأعامل التمنية منظومة الأمم املتحدة عىل النحو املطلو  يف بصفهتا واك ة متخصصة يف واإ

تعاوهنا  املنظمة تكثفومنظمة التجارة العاملية، كة مثل منظمة الصحة العاملية يالعريق مع املنظامت الرش  الويبو جانب تعاون
واملبادرات الوجهية اليت تقوم هبا الأمم املتحدة.  والتدابّيملؤمترات شارك يف مجيع ات الأخرى و  ادلولية مع املنظامت احلكومية

طار  1021وعىل سبيل املثال، شاركت أأمانة الويبو يف س نة  فامي ييل: بدء التدابّي املشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة لوضع اإ
لمجلس املوضوعية ل 1023والاس تعدادات دلورة (، 10ريو + ) ؤمتر الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، وم1025للتمنية ملا بعد 

يف اتفاقية الأمم  (COPالثامن عرش ) مؤمتر الأطراف(، و ECOSOC) الاقتصادي والاجامتع  التابع ملنظمة الأمم املتحدة
ن تغّي تفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأ ل اللجنة التنفيذيةو  ،( يف ادلوحةUNFCCC) املتحدة الإطارية بشأأن تغّي املناخ

دارة الإنرتنت(، و WSIS Forum) منتدى القمة العاملية جملمتع املعلومات، و تكنولوجيااملعنية ابل  املناخ  .منتدى اإ

 أأبرز أأوجه تعاون الويبو مع منظامت حكومية دولية أأخرى: وفامي ييل

طارالعام  العامةل التالية اليت أأنشأأها الأمنيأأصبحت الويبو عضوا يف الأفرقة  1021يف سبمترب  )أأ(  فريق معل منظومة يف اإ
 :1025الأمم املتحدة املعين خبطة التمنية للأمم املتحدة ملا بعد عام 

 (؛SDGsفريق ادلمع التقين املعين بأأهداف التمنية املس تدامة )  2 

 الفريق العامل املعين ابلرشااكت العاملية؛و   1 

 الفريق العامل املعين ابلرصد واملؤرشات.و   3 

 8الفريق العامل املعين ابلرشااكت العاملية لأغراض التمنية أأمهية خاصة ويركز عىل ادلروس املس تخلصة من الهدف ويكتيس 
. وتزمعت 1025يف جدول أأعامل التمنية ملا بعد ومجموعة من املوضوعات احملددة الوجهية فامي خيص جتديد الرشااكت العاملية 

املفوضية السامية للأمم املتحدة ، و الاحتاد ادلويل لالتصالت)مبشاركة  د(تمنية )الأونكتامؤمتر الأمم املتحدة للتجارة وال الويبو و 
منظمة الأمم املتحدة للتمنية ، و الإطارية بشأأن تغّي املناخ تفاقية، واليونسكو، والبرانمج الأمم املتحدة للبيئة، و حلقوق الإنسان

عداد ورقة موضوعية حتت عنوان:  العمل والتكنولوجيا والابتاكر جلويةاملنظمة العاملية للأرصاد ا، و اليونيدو()الصناعية  ( اإ
خص مجيع الورقات املوضوعية اليت لر وس تُ  4 .1025التمنية ملا بعد من أأجل التمنية املس تدامة يف الرشاكة العاملية  لأغراض

 .1023نرش يف مارس أأعدها الفريق العامل يف تقرير يُ 

                                                
3
لفية  أأعدها 1022نومفرب  28اإىل  24انقشت ادلول الأعضاء يف ادلورة الثامنة للجنة )من   (  دراسة بشأأن تقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

ها من جديد اإىل اللجنة يف دورة مقبةل. ونظرت اللجنة يف دورهتا ( وطلبت اللجنة مراجعة ادلراسة وتقدمي سيسول ميسونغوخبّي استشاري خاريج )الس يد 
لفية  )الوثيقة  (.CDIP/10/9 العارشة يف نسخة مراجعة للوثيقة املعنونة  تقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

4
 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/28_thinkpiece_science.pdf 
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. وشاركت الويبو يف الاجامتعات 1021 س نة ( من أأبرز أأحداث10ريو + ) ة للتمنية املس تدامةؤمتر الأمم املتحدواكن م ) (
التحضّيية بصفهتا  مراقبا دلى الأمم املتحدة  كام شاركت يف املؤمتر ذاته. وبتكل الصفة اكن دور أأمانة الويبو تقدمي ادلمع بناء 

و أأية منظمة أأخرى رشيكة مع الأمم املتحدة من أأجل رصد عىل طلب من ادلول الأعضاء أأو أأمانة املؤمتر أأو مكتبه أأ 
. ويف ريو، فتحت الويبو مبشاركة امللكية الفكريةاملناقشات املتعلقة ابمللكية الفكرية وتقدمي معلومات عند الطلب عن قضااي 

عالمية للرتوجي ملرشوعات الويبو مثل  للملكية الصناعيةالربازييل املعهد الوطين  بشأأن  WIPO Greenج برانممقصورة اإ
، وجدول أأعامل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وتقارير واقع الرباءات، ومرشوعات اللجنة لإنشاء التكنولوجيا اخلرضاء

وعالقهتا ابلتمنية املس تدامة وتشجيع العمل اذلي تقوم به  امللكية الفكريةالتمنية. واكن الهدف من تكل املبادرات تعزيز فهم 
بشأأن  جانبيةتظاهرة  للملكية الصناعيةالربازييل املعهد الوطين الويبو و  ، نظمت10+ هذا املضامر. وأأثناء مؤمتر ريو  الويبو يف

  الابتاكرات والتكنولوجيات اخلرضاء: حلول معلية .

دول أأعامل جيف يه أأيضا واردة و 10ريو + مؤمتر يف  طروحة للنقا أأمه القضااي املومسأأ ة نقل التكنولوجيا يه من  )ج(
ىل ادلورة السابعة والس تني للجمعية العامة للأمم املتحدة ركزت التمنية . وقدمت أأمانة الويبو مسامهة يف تقرير الأمني العام اإ

ىل تعزيز عالقهتا السع  أأمانة الويبو  وس تواصلابلأساس عىل الأدوات العملية دلمع نقل التكنولوجيا.  يف الس نوات القادمة اإ
ىل أأن تكون منسقة لشؤون  مع أأمانة الأمم  داخل منظومة الأمم املتحدة. امللكية الفكريةاملتحدة واإ

دور حقوق ويمتثل تغّي املناخ والتكيف معه. أ اثر لتخفيف من ا من حلولالابتاكر ونقل التكنولوجيا  ويعدر كذكل )د(
 الإطارية بشأأن تغّي املناخ تفاقيةلااف يف مؤمتر الأطر الأطراف يف  تهقش  ان متكررموضوع يف امللكية الفكرية يف هذا الصدد 

جانبية بشأأن نقل  لتظاهراتأأمانة الويبو املنظم الرئييس  اكنتيف الس نوات الأخّية، والويبو بصفة مراقب. فيه تشارك اذلي 
. وجيري هذا ادلوحة ول س امي يف مؤمتر الأطراف الثامن عرش املنظم مؤخرا يفاجامتعات مؤمتر الأطراف،  أأثناءالتكنولوجيا 

طارالعمل  ( التابعة HLCP) اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامجالفريق العامل املعين بتغّي املناخ اذلي هو جزء من  يف اإ
 (.CEB) لس الراساء التنفيذينيجمل

(، WSIS) وماتمؤمتر القمة العامل  جملمتع املعليف ، واصلت أأمانة الويبو مشاركهتا الفعا ة 1021 وعىل مدى س نة )ه(
 ي عقدمرامس افتتاح اجامتع القمة اذل أأثناء هماماملدير العام خطااب  وأألقى(. 14وذكل متش يا مع جدول أأعامل التمنية )التوصية 

الضوء عىل املبادئ اليت يقوم علهيا عدد من توصيات جدول أأعامل التمنية، ول س امي املدير العام  سلطو  .1021يف مايو 
 :الواردة يف خطابه . وفامي ييل الرسائل الرئيس ية11و 20 نالتوصيتا

بداع: حقوق يه أ لية تُ  امللكية الفكرية  2  وازن وتوفق يف نفس الوقت بني مجيع املصاحل يف جمال الابتاكر والإ
للمؤلفني(، ومن هجة أأخرى عرب نرش الثقافة  تأأمني لقمة عيش كرمياملبدعني واخملرتعني من هجة )عرب حفز الإبداع و 

 للمجمتع )أأهداف املصلحة العامة(؛ املضمون وتوفّيهو 

نتاج املضمون ونسخهبني تاك التوفيقحمورية يف مواهجة حتدي  امللكية الفكريةو   1  تقريبا )يف احمليط  ابجملان ليف اإ
 الرمق  مثال(؛

تكون أأكرب فرصة ورمبا  ،تتيح تكنولوجيا املعلومات والتصالت فرصة كبّية لنرش املعارف عىل نطاق واسعو   3 
 منذ اخرتاع أ  ة الطباعة؛

للمضمون ) منتجة كبّية للمضمون ( وأأن  لتصبح منتجةوللملكية الفكرية والويبو دور يف دمع ادلول الأعضاء   4 
تكون أأيضا  موزعة كبّية للمضمون ، أأي أأن حتسن مسامههتا يف الأسواق مكوزعة للمضمون وحتصل عىل قمية من 

 مضموهنا.
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كحق من  حلصول عىل مياه الرش  وخدمات الرصف الصح ( والإقرار اب30)التوصية  جدول أأعامل التمنيةعاة ومبرا )و(
املعهد ادلويل للامء والبيئة ( و IRENA) الواك ة ادلولية للطاقات املتجددةمع  1022تعاونت أأمانة الويبو منذ  ،5حقوق الإنسان

عداد تقريرين عن واقع اGIWEH) والصحة تقرير واقع لرباءات يف جمال املياه، ويتعلق الأمر ابلتقرير املعنون  ( من أأجل اإ
تقرير واقع   والتقرير املعنون  لتحليةغراض االرباءات يف جمال تكنولوجيات حتلية املياه واس تخدام الطاقات البديةل لأ 

 أأمانة الويبو، نظمت ة اليوم العامل  للمياهناس ب . ومب ومعاجلة املياه ابلأشعة فوق البنفسجية ايئرتش يح الغشالرباءات يف جمال ال
دور حلقة معل بشأأن   ،املعهد ادلويل للامء والبيئة والصحةو  الواك ة ادلولية للطاقات املتجددةابلتعاون مع ، 1021يف س نة 

ذاكء  . وتسامه الويبو بتعاوهنا يف جمال تعىل مياه أ منةاملس تدام  املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف دمع احلصول وفّي املياه يف اإ
 الوع  ابدلور اذلي ميكن أأن تؤديه املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف مواهجة التحدايت املرتبطة ابملياه.

ىل أأمهية تعزيز 4)التوصية  ملقاو ةابأأمهية الهنوض ابلرشاكت الصغرى واملتوسطة و جدول أأعامل التمنية ويبنير  )ز( ضافة اإ ( اإ
(. وخيصص الأس بوع العامل  22)التوصية  أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل محلايةالوطنية  الكفاءات
للمبرتكني ومس تحديث فرص العمل اذلين يطلقون رشاكت مبتدئة تأأيت بأأفاكر جديدة وتسامه يف التمنية الاقتصادية للمقاو ة 

الأس بوع العامل   (، نظمت الويبو40)التوصية  ل التمنيةجدول أأعام، ومتاش يا مع 1021وتعزيز رفاه الإنسانية. ويف س نة 
(، ومنظمة العمل ادلولية UNITAR) معهد الأمم املتحدة للتدريب والبحثابلتعاون مع الأونكتاد، و  1021للمقاو ة لس نة 

(ILOومركز التجارة ادلولية ،) (ITC وجامعة جنيف ،)(UNIGE/UNITEC) دارة جنيف  للتمنية الاقتصادية.، واإ
وسامهت الويبو ابلأساس يف جمال تشجيع املقاو ة ودورات تكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية واملعلومات املتعلقة 

 ابلرباءات.

 1021 س نةواصلت الويبو يف فقد (. 41ضامن مشاركة اجملمتع املدين يف معل الويبو هدفا رئيس يا )التوصية ويظل  .24
س نوي مفتوح مع مجيع  اجامتعاس تضاف املدير العام أأول . و أأنشطة  تقوم به منمية فامياملنظامت غّي احلكو  رشاكهجودها لإ 

 هاأأولوايت الويبو وأأهداف  حولأأاتح الفرصة لإجراء حوار مع املدير العام  مما، 1021املنظامت غّي احلكومية املعمتدة يف أأبريل 
ىل جانب 1021 س نةيف  عىل موقع الويبو  جامتعفيديو لالابل تسجيل  أأتيحالفكرية. و  لملكيةل نظام ادلويل ل املسائل املتعلقة اب اإ

ىل أأ ا من أأجل الويبو  تولهياعىل الأمهية اليت من جديد اذلي أأكد  ،هذا الاجامتع واستندهور. عدد ممكن من اجل  كربلوصول اإ
ىل ،يف معلها اجملمتع املدين لإرشاك  ملنظامت غّي احلكومية.ا ةيت لفائدأأجر اليت  الإعالميةلسات اجل مبادرات أأخرى مثل  اإ

لطلبات ادلول الأعضاء.  تلبيةواصلت أأمانة الويبو تنفيذ برانمج معل بشأأن مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية و  .25
معلومات مفصةل عن تنفيذ عرشة  انللجنة تقدم 6وثقتنيأأمانة الويبو  عدتيف س ياق مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات، أأ و

استنفاد و ، ماتاحلكو عاملها من قبل واس ت ويه: الرتاخيص الإجبارية القوانني الوطنيةيف تعلقة ابلرباءات مواطن مرونة م 
ماكنية منح و والفرتات الانتقالية،  ،ومناذج املنفعة لأغراض الفحص الإداري،س تثناء الاوالبحث، لأغراض عفاء والإ احلقوق،  اإ

الرقابة التلقائية من و ن املرونة املتعلقة ابلكشف، وأأنظمة الفحص املوضوع ، ، ومواطالرباءات يف املواد املوجودة يف الطبيعة
العارشة النظر  هتادور بدأأت اللجنة أأيضا يف. و التعاقدية اليت تعدر منافية للمنافسة املرشوعة املامرساتماكتب الرباءات عىل 

بشأأن مواطن  مس تقبالتُعد اولها يف وثيقة معلومات عن أأربعة موضوعات ميكن تن قدم( تCDIP/10/11الوثيقة يف وثيقة )
ماكنية امحلاية بمن النبااتت : نطاق استبعاد ويهأأل املرونة املتعلقة ابلرباءات،  ماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة ، ةرباءاإ واإ

نفاذ ابلربجميات أأو استبعادها من ذكل  الإجراءات، و تريبس(من اتفاق  62املادة  رباءات )قانون ال، والعقوابت اجلنائية يف اإ
 ابلأمن الوطين. صةلاملت

                                                
5
 64/191قرارها الرصف الصح  كحق من حقوق الإنسان الأساس ية يف خدمات حلصول عىل املياه و ابأأقرت اجلعية العامة للأمم املتحدة بشلك واحض  

يا هبدف ونقل التكنولوج  اإىل تعزيز هجودها يف جمال تكوين الكفاءاتادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية  ذكل القرار . ودعا1020يوليو  18 املؤرخ
 خدمات الرصف الصح .عىل بأأسعار معقو ة و قية حلصول عىل مياه رش  أ منة ون بشلك خاص، عىل امساعدة البدلان، والبدلان النامية 

6
 .CDIP/7/3و ..CDIP/5/4 Revالوثيقتان  

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/33/pdf/N0947933.pdf?OpenElement


CDIP/11/2 
7 
 

ىل الرامية  تنفيذ الأنشطةيف  ، عىل حنو ما اتفقت عليه ادلول الأعضاء،الويبو ومضت كذكل .26 ذاكءاإ لتنفيذ ابالوع   اإ
 يتيحاذلي  7الإلكرتوين واصل العمل عىل حتديث املوقعتيف هذا الس ياق، واملرونة عىل املس توى الوطين. ملواطن العميل 
من املنظامت احلكومية ادلولية  بذكل واملوارد ذات الصةل املرونة اليت تقوم به الويبو يف جمال مواطنالعمل  عنموارد 

مللكية اب املتعلقة املرونةمواطن املوقع قاعدة بياانت متكن املس تخدمني من البحث عن معلومات عن تنفيذ ويتيح الأخرى. 
 اخلاصة بياانتال  جادر ابإ يف الوقت احلارض الاكتفاء العارشة عىل  ادورهتاللجنة يف  ووافقتالفكرية يف القوانني الوطنية. 

 أأخرىنشاء قاعدة بياانت لإ عىل معايّي  وافقت اللجنةكام . CDIP/5/4الوثيقة الواردة يف واطن املرونة املتعلقة ابلرباءات مب
 دهما ادلول الأعضاء.قتاليت  احملامك وقضااي الإفرادية راساتادلتبادل املعلومات مثل ل 

لزايم ابلنس بة جليعالأخالق  يف جمال تدرييببرانمج عىل نطاق املنظمة طلق أُ و  .21 املوظفني  يات والزناهة وهو برانمج اإ
ن واملوظف يتلقىوس  1021 يف س نةموظف  300أأكرث من  يف التدريب شاركو . نوع عقودمه أأو مدهتابغض النظر عن 

التعامل مع تضار  املصاحل، وتعزيز بيئة معل و  ،املساء ة ات التدريبعو موضشمل وت . 1023 س نةالتدريب يف  وناملتبق
نظمة. امل مبادئ  احرتامأأداء املهام، والاس تقاللية، و  عند فوق أأي اعتبار ملنظمةا ةمصلح ووضع، يسود فهيا الاحرتام

 املوظفني( اليت تنطبق عىل مجيع WPP)عن اخملالفات  وابلإضافة اإىل ذكل، أأصدرت أأمانة الويبو س ياسة حامية املبلغني
 أأو خمالفات خماوفأأية  عن التبليغ عىل مجيع املوظفني ه يتوجبالس ياسة بأأنتكل  قرتو  .نوع عقودمه أأو مدهتاعن بغض النظر 
و احملدد املشاركني يف أأنشطة الرقابة عىل النح وظفنيامية املبلغني عن اخملالفات ومجيع املحبملنظمة الزتام تقر أأيضا ابمعقو ة، و 

تكون ، 1023يناير  2 يف ذاي دخل حزي النفاذلوظف  الويبو مل اجلديد نظاملل  ادلول الأعضاءوابعامتد  .املذكورةس ياسة ال  يف
يف الإطار قواعد السلوك يف اخلدمة املدنية ادلولية ب املتعلقةمعايّي جلنة اخلدمة املدنية ادلولية رسيا  خلتأأدقد بذكل 

 التنظمي  للمنظمة.

 يف هذا الصدد:و. تميقُ و  اس ُتمكلتتعممي مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت  1021يف بدأأ و  .28

عىل  8(IP-TAD) التسهيالت اليت تقدهما قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكريةاس تخدمت   2 
عن أأنشطة املساعدة التقنية حسب  ددةاحملعلومات واملنطاق واسع لأغراض خمتلفة )مبا يف ذكل التقارير الس نوية، 

ىل ، واملوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية لأغراض حمددة(، قلميالإ  ضافة اإ اذلين ني يستشار الااخلرباء حتديد أأسامء اإ
يف جمال  حتديث قامئة اخلرباء الاستشاريني ، يمتوعالوة عىل ذكل. جمالت حمددة للملكية الفكريةالويبو يف عينهتم 
والعمل يف  للقيام مبهام حمددة خرباء استشارينيابنتظام وتس تخدم كأداة لتحديد  9(IP - ROC) لفكريةامللكية ا

امللكية الفكرية يف جمالت  متخصيصلتحديد  قاعدة البياانت أأيضا تاس تخدمو . لكية الفكريةمتصةل ابمل جمالت حمددة 
قلمينشطة املساعدة التقنية يف بدل أأو اجلغرايف عند التخطيط لأ  هموموقع  هم،رف اومع ،هتمالغو خمتلفة،   معني. اإ

، بدأأت الويبو 10(IP-DMD) بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكريةال قاعدة خبصوص و   1 
ذاكء عىلالأعضاء للمساعدة  البدلانيف منسقني  يف تعيني اس تخدام قاعدة البياانت، الكفاءات يف  تكوينالوع  و  اإ
ُ ورشااكت مع اجلهات املاحنة. وبناء  بال  ادلول الأعضاء هبتروجي  متعدد اللغات كتيب  رشيف هذا الصدد، ن دف اإ

 العمل بقاعدة البياانت املذكورة. طالقناب

ىل تقدمي املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية عىل تعممي املنظمة معلت و   3  أأنشطة هتدف اإ
صكوك  اس تقباللأغراض القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت  هاحتسني أأنظمة معل بغية قل منوا والبدلان الأ 

                                                
7
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8
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10
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 هتا الويبوقدم ةنظمأأ لملكية الفكرية ل  اماكتب 61ويس تخدم حاليا . هاونرش  هاوتسجيل  هاوحفص  هتادار اإ و  امللكية الفكرية
طار هذا الربانمجهتا دمعو   الأقالمي.بدلا يف مجيع  54نشطة يف لأ ا تفذ، نُ 1021 س نةوخالل  .يف اإ

ملساعدة  قامي امورد واكنت تكل اجملموعة لوطنيني وادلوليني من ذوي اخلربةمجموعة من اخلرباء ا وُأنشئت  4 
 لملكية الفكرية.ل متة يف معلية صياغة اسرتاتيجية اليت حيمتل أأن تكون هم البدلان الأخرى 

قوق امللكية ح ترخيص رفض بشأأناملنافسة، أأعدت أأمانة الويبو دراسة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة و  5 
وُطلب ن اخلرباء يف عدد من ادلول الأعضاء. ون احلكوميواملسؤول اس تعرضهاالهنج املمكنة، واليت مقارنة  – الفكرية

جراء ركز املعين امل اهعدأأ ، واليت ةيف صناعة الهواتف اذلكي اواس تخداهم رباءاتالأأثر اكتسا   بشأأندراسة  أأيضا اإ
نُظمت يف جامعة فوردهام. وابلإضافة اإىل ذكل، يف  قلكية احلقو التابع ل ( CLIP) قوانني وس ياسات املعلوماتلاب

ىل موظف  وحلقات ندوات  عدد من البدلان املعنية  والإداراتلملكية الفكرية ل الوطنية اكتب املمعل موهجة اإ
 .نوحمليقانون ورجال اة قض ،الأحيانيف بعض  ،وشارك فهياملنافسة، اب

 تعممي جدول أأعامل التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى

جراءات الرصد والتقيميبشأأن  اجلعية العامة للويبو يف دورهتا التاسعة والثالثنيقرار  نصر  .29 عداد  أ ليات التنس يق واإ واإ
ىل هيئات الويبو املعنية لتضمعىل   )أ لية التنس يق(رير االتق ني تقاريرها الس نوية وصفا لإسهاهما يف تنفيذ توجيه تعلاميت اإ

ىل و .  التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية يف دورهتا احلادية  اجلعية العامةقد مُجرع التقرير الثاين بذكل الشأأن وقدم اإ
ىل اللجنة لتنظر فهيا ابلفقرات املناس بة يف التقارير املذكورة وأأحال . وأأحاطت اجلعية العامة علام1021والأربعني يف س نة  هتا اإ

 11.رشةاعيف دورهتا ال

ىل التقيد التام  تهيئات الويبو، سعجتاه لواجباهتا  ء الأمانةأأدا وعند .10 ، ول س امي الوجهية جدول أأعامل التمنية توصياتب اإ
ول الأعضاء. التفاوض بني ادل مساراتعىل حيادها يف تسهيل الأمانة حافظت  ،الس نة وعىل طول الفئة ابء.تكل الواردة يف 

أأنشطة وضع القواعد واملعايّي  متزيتأأحصا  املصلحة. و يتسم بتعدد عىل هنج قامئة ة و يشارك ت  ساراتواكنت دامئا تكل امل 
املرونة يف مواطن خمتلف مس توايت التمنية و  وأأخذت بعني الاعتبار الأعضاءمن قامئة عىل توجيه  بكوهناشمولية و ابل 
 توازنة قبلامل فتوحة و امل  من املشاورات غّي الرسية . وابلإضافة اإىل ذكل، أأجري عددكريةلملكية الفل ادلولية تفاقات لا

 أأيضا مشاركة خرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. مما عززأأنشطة وضع القواعد واملعايّي،  الرشوع يف

 يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ، ومسامههتا1021 س نة يفوفامي ييل ملخص للتطورات يف خمتلف هيئات الويبو  .12

 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

اللجنة ) عقدت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .11
ىل  24العرشين يف الفرتة من  اورهتد (احلكومية ادلولية  10 اإىل 26ادية والعرشين يف الفرتة من احل ادورهتو  1021فرباير  11اإ

ىل  9يف الفرتة من الثانية والعرشين  هتادور، و 1021بريل أأ  مشاريع بشأأن  . وركزت اللجنة عىل التفاوض1021يوليو  23اإ
وافقت اجلعية و . هاوتبس يط  هاوتوحيد اكل التعبّي الثقايف التقليديشوأأ  نصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليديةال 

مواصةل املفاوضات واملشاركة حبسن النية وبمتثيل مناسب بغية التوصل اإىل نص صك قانوين عىل  1021العامة يف أأكتوبر 
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ليدية، وأأشاكل التعبّي التقليدي واملعارف التق  ،دويل )أأو نصوص صكوك قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعا ة للموارد الوراثية
ىل اجلعية العامة يف   1023.12 لس نةللجنة احلكومية ادلولية ا. كام مت التفاق عىل برانمج معل 1023 س نةلتقدميها اإ

هناء .13 ث حيي ( اذل28جدول أأعامل التمنية )التوصية  ا من موضوعاتاحلكومية ادلولية موضوعاللجنة مفاوضات  ويعدر اإ
الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غّي اإخالل  ادلولية عىل  اللجنة احلكومية

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث  24و 21لتوصيات يف معلها ابللجنة احلكومية ادلولية . وتسرتشد ا بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ
ادلول الأعضاء  يه منتوج قامئة عىل  أأنشطة وضع القواعد واملعايّي يهأأنشطة و . 41و 40و 11و 12و 10و 21و 26و 25و

فضال عن وهجات نظر أأحصا   اوأأولوايهتلك ادلول الأعضاء أأخذ بعني الاعتبار مصاحل ا يتشاركي مسارا وتضمن بشلك تلقايئ
ومسار (. 41و 25 ان)التوصيتة املعمتداملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غّي احلكومية ومن مضهنم املصلحة ال خرين، 

( ويأأخذ بعني 10و 26 ان)التوصيت وسامته هودور املكل العام حدوديراع  متاما  وضع القواعد واملعايّيل اللجنة احلكومية ادلولية
تند (. وتس 21و 24و 21 جدول أأعامل التمنيةتوصيات )وفقا ل لملكية الفكرية ل ادلولية تفاقات لاملرونة يف امواطن الاعتبار 
ىلاحلكومية ادلولية  اللجنة مفاوضات لأهداف الإمنائية للأمم املتحدة ا معدت( و 12مشاورات مفتوحة ومتوازنة )التوصية  اإ
دراجيف  من خالل معلها اللجنة احلكومية ادلولية املسامهةوتواصل (. 11)التوصية   .الاعتبارات الإمنائية يف معل الويبو اإ

 ن الرباءاتاللجنة ادلامئة املعنية بقانو

ىل  12يف الفرتة من عرشة  لثامنةا اهتعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات دور .14  درست فهيا 1021مايو  15اإ
، جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض  1  الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات،  2التالية:  قضااي ال
 خيص. وفامي رسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات  5  نقل التكنولوجيا،  4  الرباءات والصحة،  3 

من ادلول الأعضاء ا رد 11عىل أأساس  13اس تعراضاأأمانة الويبو  قدمت ،الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات
الوفود، هتا قدمالاقرتاحات اليت عددا من  ةاللجنة ادلامئ انقشت ،ودة الرباءات. وفامي يتعلق جبهبذا اخلصوص عىل اس تبيان

الإبطال من أأنظمة  تناولت أأنواعا أأخرىقدمت الأمانة نسخة منقحة من ادلراسة اليت فقد ، الاعرتاضموضوع أأنظمة أأما و 
 14الاس تعراض. أ لياتأأو الإداري 

املقدمة من مجموعة  الاقرتاحاتلجنة رباءات والصحة، حيث انقشت ال الركزت اللجنة ادلامئة أأيضا عىل مسأأ ة و  .15
 15وثيقةفد الولايت املتحدة الأمريكية. وابلإضافة اإىل ذكل، أأعدت الأمانة والأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية و البدلان 
مبا يف  ،وأأنشطةمشاريع من  املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العامليةما تقوم به بشأأن 

وفامي يتعلق مبسأأ ة نقل التكنولوجيا، استندت  .الرباءات والصحة يف جمالذكل املرحةل اليت وصلهتا والنتاجئ اليت حققهتا، 
ىلاملناقشات  عداد يقتنيوث  اإ  17تتضمن الثانيةو  خمتلف أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا 16الأوىلوتعرض الأمانة؛  من اإ

 .نقل التكنولوجيا جمال لحوافز واملعوقات املتعلقة ابلرباءات يفوجتار  لأأمثةل 
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 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية

اللجنة ادلامئة ) يةاللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغراف اس تأأنفت  .16
ىل  2متهتا يف الفرتة من ت العرشين واخ و دورهتا السادسة  (املعنية ابلعالمات التجارية وعقدت دورهتا السابعة  1021فرباير  3اإ
ىل  28والعرشين يف الفرتة من  ىل  20رهتا الثامنة والعرشين يف الفرتة من و ود 1021سبمترب  12اإ . 1021ديسمرب  24اإ

املنافع والقيود والتاكليف احملمتةل ، أأعدت الأمانة دراسة تناولت ابلتحليل ادلامئة املعنية ابلعالمات التجاريةاللجنة وبطلب من 
ابلنس بة لدلول الأعضاء يف اللجنة،  لتطبيق مرشوع املواد ومرشوع القواعد بشأأن قانون الرسوم والامنذج الصناعية وممارساته

والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر. كام حلرلت ادلراسة توافر مواطن املرونة يف  قل منواوالبدلان الأ  البدلان الناميةول س امي 
 جدول أأعامل التمنيةبعض البدلان. وأأحاطت الوفود علام مبنافع تقياميت وقع معلية لوضع القواعد واملعايّي يف الويبو متاش يا مع 

 (.35و 25)التوصيتان 

)املساعدة  دول أأعامل التمنيةتوصيات الفئة أألف جلأأمهية املعنية ابلعالمات التجارية  اللجنة ادلامئةوأأبرز بعض أأعضاء  .11
الرسوم والامنذج الصناعية. يف جمال  اللجنة لعملابلنس بة وابء )أأنشطة وضع القواعد واملعايّي(  تكوين الكفاءات(التقنية و 
ىل بعض الوفود  توأأشار  تراع ، وضع القواعد واملعايّي  هتا يف جمالأأنشط اللجنة حيث أأصبحت طرأأت عىلقد أأن حتسينات اإ

متش يا مع  يةأأكرث شفافية ومشول وأأصبحت أأيضا  التاكليف والفوائدبني زن تواو اخملتلفة  مس توايت التمنية ،بصورة مزتايدة
ذج قانون الرسوم والامنحول ناقشات امل وجه اخلصوص، عىل وأأظهرت، (. 21و 25و 1و 2جدول أأعامل التمنية )التوصيات 

 .يف هذا الصدد انالصناعية خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة حتس  

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

الرابعة والعرشين واخلامسة والعرشين يف الفرتة  اعقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة دورتهي .18
ىل  26 من عقد اجامتع ما بني ادلورات بشأأن  عالوة عىل ذكل،. و 1021نومفرب  13ىل اإ  29الفرتة من ويف  1021يوليو  15اإ

التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص معايق البرص/الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف جنيف يف الفرتة 
ىل  21 من برام معاهدة لتيسّي نفاذ اللجنة التحضّيية للمؤمتر ادلبلوما. وأأخّيا، عقدت 1021 أأكتوبر 29اإ يس املعين ابإ

ىل املصنفات املنشورة  28و 21يف جنيف يف  الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ
 .1021 ديسمرب

التقييدات والاس تثناءات املتعلقة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  انقشت، 1021 ويف س نة .19
ىل  واملكتبات والأشخاص ذوي الإعاقة، ابلتعلمي ضافة اإ ىل اتفاق لعقد متر وحامية هيئات البث. اإ مؤمتر دبلومايس  التوصل اإ
 .معاهدة لتيسّي نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورةلإبرام 

نفاذ  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذ دورهتا الثامنة يويم  عقدت اللجنة .30 . ويركز معل اللجنة عىل 1021ديسمرب  10و 29الاستشارية املعنية ابلإ
املساعدة التقنية والتنس يق مع منظامت أأخرى والقطاع اخلاص ملعاجلة قضااي التقليد والتعدي عىل حق املؤلف. ويتقيد معل 

  حتليل أأنواع خمتلفة 2بنود برانمج العمل التالية:   منام هو واحض ك 45التوصية ، ول س امي جدول أأعامل التمنيةاللجنة مببادئ 
من خمالفات ودوافع انهتاك حقوق امللكية الفكرية، مع مراعاة املتغّيات الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية وكذكل 

الاجامتع  والاقتصادي  لوقعاس اقيل   دراسات مس هتدفة تريم اإىل وضع مهنجيات حتليلية 1املس توايت اخملتلفة للتمنية؛  
والتجاري للتقليد والقرصنة عىل اجملمتعات، مع مراعاة تنوع الأوضاع الاقتصادية والاجامتعية وكذكل املراحل اخملتلفة للتمنية؛ 
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هجة الاقتصادية ملواو  حتليل خملتلف اجلهود والامنذج البديةل واخليارات الأخرى املمكنة من منظور الرفاهية الاجامتعية 3 
 حتدايت التقليد والقرصنة.

نفاذ وأأكدت  .32 من جدول أأعامل  45لتوصية ل الثامنة ادلور التوجهيي   ايف دورهتمن جديد اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
ثراء النقا  حول كيفية  جنةالضوء عىل املسامهة الإجيابية لل  تسلطو التمنية،  ذاكءيف اإ لملكية الفكرية، وجددت ل حرتام الا اإ
نفاذ انقشت الوفود مسامهةوعملها. ل  بناء   ا بدمع  الزتاهم توصيات جدول ما يعنهيا من تنفيذ يف  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ضافية عن لك ابأأقرت الوفود و أأعامل التمنية وفقا ل لية التنس يق.  معلومات  نشاط، مبا يف ذكللتقدم احملرز يف توفّي تفاصيل اإ
ىلأأهداف عن، وملخص فيه مشاركة وبدلان منظامت رشيكة ةأأيات عن تنظمي النشاط ومعلوم ماكن عن لكرتوين اإ  ه ورابط اإ

، وأأكدت وض اليت يقدموهناورشاحئ العر سّير املتحدثني قدم مزيد من املعلومات مثل ين بأأ وفود الاكمل. وأأوصت ال هبرانجم
ضافية عن أأنشطهتا   18ف املعنية.قدر الإماكن مبوافقة الأطرا س تقدمالأمانة أأن معلومات اإ

 الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  19ة من دورته اخلامسة يف الفرت الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عقد  .31  .1021يونيو  2مايو اإ
معاهدة التعاون بشأأن  معلتوصيات لتحسني ال تنفيذ  عناملكتب ادلويل  أأعدهتقرير مرحيل علام ب الفريق العامل وأأحاط 
الفريق العامل يف  وافق علهيا اليت توصيات الفئتني أألف وجميس امي  لوش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية، امت الرباءات

ادلول املتعاقدة واملاكتب الوطنية واملودعون و أأمانة الويبو  أأن تقوم هبااليت يتعني  ،التحسينات تركز و . 19دورته الثالثة 
أأكرث فعالية يف معاجلة طلبات الرباءات، ودمع جعل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ، عىل (الوطنية وادلوليةبصفتهيا )

ىل البدلان النامية عىل حد سواء.  نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدة اإ

رشوعات املساعدة عن تنس يق املساعدة التقنية ومتويل م أأجراها املكتب ادلويل دراسة بوأأحاط الفريق العامل علام  .33
ىل جانبمن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  52التقنية للبدلان النامية وفقا للامدة  معلومات مفصةل عن مرشوعات  اإ

وأأحاط الفريق العامل علام أأيضا مبضمون دراسة قيرمت  1022.20-1020عىل مدى الثنائية  عاهدةاملتعلقة ابملاملساعدة التقنية 
ىل التكنولوجيا وتنظمي املساعدة ن م عاهدةاملأأداء نظام  حيث حتقيق هدفه املمتثل يف نرش املعلومات التقنية وتسهيل النفاذ اإ

 21التقنية للبدلان النامية.

 جدول أأعامل التمنية مرشوعات: الثايناجلزء 

. 22جدول أأعامل التمنيةمن توصيات توصية  32 تنفذمرشوعا  11 عىل 1021 س نة هنايةبوافقت ادلول الأعضاء  .34
 .ةسويرسي تفرناك 15 426 620حىت ال ن لتنفيذ هذه املرشوعات  هيااملوافق علوبلغت املوارد 

مجيع مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت وافقت علهيا اللجنة.  وضعرد يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة حملة اكمةل عن تو  .35
جنازاهتا الرئيس ية و و  تنفيذها حا ةنب ااإىل جمرشوعا معمتدا  11ملا مجموعه  وصفاوتشمل تكل اللمحة   .نتاجئهااإ

                                                
18
نفاذمجيع واثئق معل ادلورة الثامنة    متاحة عىل الرابط التايل: للجنة الاستشارية املعنية ابلإ
<eeting_id=25015http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?m> 
19
دراسة  1020يونيو  28اإىل  24من  يف الفرتةانقش الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته الثالثة املنعقدة . PCT/WG/5/3الوثيقة  

(. وتناول اجلزء اخلامس من هذه ادلراسة PCT/WG/3/2أأجراها املكتب ادلويل بعنوان  رضورة حتسني معل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  )الوثيقة 
 كيفية الربط بني تطوير معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املس تقبل وتوصيات جدول أأعامل التمنية املنطبقة عيل املعاهدة.

20
 .PCT/WG/5/5الوثيقة  
21
 .PCT/WG/5/6الوثيقة  
22
 36و 35و 34و 33و 31و 32و 30و 18و 11و 16و 15و 14و 13و 10و 29و 26و 23و 22و 20و 9و 8و 1و 5و 4و 1و 2 التوصية التوصيات يه 
 .42و 40و 39و 38و 31و

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25015
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هيا اللجنة نظر فت ل  مس تمكالثين عرش مرشوعا ابشأأن  س تقةلالتقيميية امل  تقاريرال  1021 دمت يف س نةقُ وابختصار،  .36
 التاسعة والعارشة، ويه: تهيادوريف 

ىل ادلورة التاسعة تقرير تقيمي   - (1التوصية تنفيذ  حشد املوارد من أأجل التمنية  )حول  مؤمتر  2  مقدم اإ
 23للجنة.

تقرير تقيمي  مقدم  - (5التوصية تنفيذ ( )IP-TAD) مللكية الفكريةيف جمال اقاعدة بياانت املساعدة التقنية   1 
ىل ادلورة التاسعة للجنة.  24اإ

ىل   3  ىل ادلور - (8التوصية تنفيذ )املتخصصة ودمعه  بياانتال عد واقالنفاذ اإ ة التاسعة تقرير تقيمي  مقدم اإ
 25للجنة.

تقرير تقيمي   - (20ة التوصيتنفيذ ) امللكية الفكريةاملرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال   4 
ىل ادلورة التاسعة للجنة.  26مقدم اإ

ىل ادلورة التاسعة للج  - (10و 26تني التوصي تنفيذ ) واملكل العامامللكية الفكرية   5   27نة.تقرير تقيمي  مقدم اإ

ىل ادلورة التاسعة  -( 31و 13و 1)تنفيذ التوصيات  امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة  6  تقرير تقيمي  مقدم اإ
 28للجنة.

تقرير  - (9التوصية تنفيذ ) (IP-DMD) قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية  1 
ىل ادلورة العارشة للجنة.  29تقيمي  مقدم اإ

ىل ادلورة العارشة للجنة. -( 20التوصية تنفيذ ) مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية  8   30تقرير تقيمي  مقدم اإ

ىل  -( 20التوصية تنفيذ ) بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية  9  تقرير تقيمي  مقدم اإ
 31ادلورة العارشة للجنة.

                                                
23
 ويه متاحة عىل الرابط التايل: CDIP/9/3الوثيقة  
<?doc_id=202623http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp> 
24
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/9/4الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283> 
25
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/9/5الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099> 
26
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/9/6الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199> 
27
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/9/7الوثيقة  
<200703http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=> 
28
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/9/8الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739> 
29
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/10/3الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446> 
30
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/10/4الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428> 
31
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/10/8الوثيقة  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
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ؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلمي  تعزيز قدرات امل  20 
ىل ادلورة العارشة للجنة. -( 20التوصية تنفيذ ) والإقلمي   32تقرير تقيمي  مقدم اإ

ىل املعرفة  22   14و 29ات صيالتو تنفيذ ) امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
ىل ادلورة العارشة للجنة. -( 11و  33تقرير تقيمي  مقدم اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات اس تحداث  21  تقرير تقيمي   -( 32و 30و 29ات التوصيتنفيذ ) أأدوات للنفاذ اإ
ىل ادلورة العارشة للجنة  34.مقدم اإ

ىل املواف .31  قة عىل املرحةل الثانية للمرشوعات الثالثة التالية:وأأفضت مناقشة اللجنة للتقارير التقيميية املس تقةل اإ

ىل   2  وسيس تمكل  1021جيري تنفيذه يف س نة  – (8التوصية تنفيذ )املتخصصة ودمعه  بياانتال عد واقالنفاذ اإ
 ؛102335هناية 

تنفيذه يف  جيري (20ة التوصيتنفيذ ) امللكية الفكريةاملرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال   1 
 1023.36وسيس تمكل هناية  1021س نة 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات اس تحداث  3  جيري تنفيذه  -( 32و 30و 29ات التوصيتنفيذ ) أأدوات للنفاذ اإ
 1023.37وسيس تمكل هناية  1021يف س نة 

جدول أأعامل  من مرشوعات واتضح من مناقشات اللجنة للتقارير التقيميية اهامتم كبّي بتقيمي املرشوعات املس تمكةل .38
، وهو الأمر اذلي يساعد عىل اس تخالص ادلروس ووضع أأفضل املامرسات وتوجيه الأنشطة املتعلقة ابلتمنية يف التمنية

اليت يقدهما معدو  املعمتدةاملس تقبل وتصممي مرشوعات جديدة. وُطلب من املنظمة كذكل أأن تنفذ بشلك تلقايئ التوصيات 
 التقارير التقيميية.

دم تقرير مرحيل بشأأن تنفيذ تكل وقُ  .1021، اس متر تنفيذ املرشوعات املعمتدة املتبقية يف س نة وعالوة عىل ذكل .39
ىل اللجنة يف دورهتا العارشة )الوثيقة ، اكن تنفيذ أأحد 1021وانقش ته ادلول الأعضاء. ويف هناية  CDIP/10/2 38 املرشوعات اإ

 والثامنة للجنة جاراي ويه:ورة الثالثة عرش مرشوعا معمتدا ما بني ادل

                                                

<4http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=21946> 
32
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل  CDIP/10/7الوثيقة 
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342> 
33
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/10/5الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825> 
34
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل CDIP/10/6الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682 > 
35
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل  CDIP/9/9الوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202263> 
36
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل  CDIP/9/10 Rev.1الوثيقة 
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386> 
37
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل  CDIP/10/13الوثيقة 
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002> 
38
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل  CDIP/10/2الوثيقة 
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828> 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202263df
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
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تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصا  املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة   2 
)تنفيذ  الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني أأداء ش بكة منظامت الإدارة اجلاعية حلق املؤلف

بعد موافقة اللجنة يف دورهتا العارشة عىل  1025وسيس تمكل يف  1021س نة  جيري تنفيذه يف -( 20التوصية 
 ديد.اجلزمين الدول اجل

دارة القامئة عىل النتاجئ )  1  طار الويبو لالإ ( بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة RBMمرشوع بشأأن تعزيز اإ
بعد موافقة  1023وسيس تمكل يف يونيو  1021جيري تنفيذه يف س نة  -( 42و 38و 33)تنفيذ التوصيات  الإمنائية

 ديد.اجلزمين الدول اجلاللجنة يف دورهتا العارشة عىل 

جيري تنفيذه يف  -( 31و 35)تنفيذ التوصيتان  مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  3 
 ارشة عىل اجلدول الزمين اجلديد.بعد موافقة اللجنة يف دورهتا الع 1023وسيس تمكل يف ديسمرب  1021س نة 

بناء القدرات يف جمال اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة كحل لتحدايت   4 
منائية حمددة ىل اللجنة يف  1021اس ُتمكل يف س نة  –( 32و 30و 29)تنفيذ التوصيات  اإ وس يقدم تقرير تقيمي  اإ
 دورهتا املقبةل.

)تنفيذ  ان النامية والبدلان الأقل منوالكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأنشطة التجارية يف البدلامل   5 
 .1023وسيس تمكل يف يونيو  1021جيري تنفيذه يف س نة  -( 20و 4التوصيتان 

 16و 15و 29)تنفيذ التوصيات  بناء احللول -امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة   6 
 .1023وسيس تمكل يف هناية  102139جيري تنفيذه يف س نة  -( 18و

جيري تنفيذه  -( 40و 39)تنفيذ التوصيتان  املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية  1 
 .1023وسيس تمكل يف يونيو  1021يف س نة 

وسيس تمكل يف  1021جيري تنفيذه يف س نة  -( 40و 39تان )تنفيذ التوصي  امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة  8 
 .1023يونيو 

 1021جيري تنفيذه يف س نة  -( 34)تنفيذ التوصية  مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد غّي الرس   9 
 .1023وسيس تمكل يف يونيو 

وسيس تمكل يف يونيو  1021جيري تنفيذه يف س نة  -( 10و 26)تنفيذ التوصيتان  الرباءات واملكل العام  20 
1023. 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل مرشوع بشأأن   22 
وسيس تمكل يف هناية  1021جيري تنفيذه يف س نة  -( 31و 15و 29و 23و 22و 20و 2)تنفيذ التوصيات منوا. 
1023. 

ىل جانب املرشوعات ا .40 ملذكورة أأعاله، وافقت ادلول الأعضاء يف دورة اللجنة التاسعة عىل اقرتاح مرشوع بشأأن واإ
 .1023. وبدأأ تنفيذ املرشوع يف يناير 40تعزيز القطاع السمع  البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان الأفريقية
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 متاحة عىل الرابط التايل: CDIP/9/INF/4اس تعرضت اللجنة يف دورهتا التاسعة واثئق املرشوع املعد ة، مبا فهيا املزيانية واجلدول الزمين. والوثيقة  
<http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624> 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624


CDIP/11/2 
15 
 

 .1021يف س نة  جدول أأعامل التمنيةوفامي ييل بعض مس تجدات تنفيذ مرشوعات  .42

طار   2   ما مجموعه ست ُأطلق املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكريةيف اإ
 .مس متراتدريب املدربني ة جديدة ول يزال وطنيأأاكدمييات 

ىل قواعد البياانت  نفاذىل تيسّي ال ع 1021 يف س نةاملرحةل الأوىل من املرشوع ركزت   1   ةالتكنولوجياإ
ىل البحث لأغراض التطوير برانمج  عربرسوم اشرتاك  املتاحة مقابلصة، ول س امي قواعد البياانت املتخص النفاذ اإ

ىل املعلومات املتخصصة يف وعرب  اجملالت العلمية والتقنيةفامي خيص  41(ARDI) والابتاكر خدمة النفاذ اإ
ىل املعلومات التكنولوجيوتكوين  ،( فامي خيص قواعد بياانت الرباءات التجاريةASPI) الرباءات  ةالكفاءات للنفاذ اإ

نشاء  . وركزت املرحةل الثانية من املرشوع اليت بدأأت يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرواس تخداهما عن طريق اإ
ابس تخدام التدريب عىل الإنرتنت  عىل تعزيز اس تدامة املرشوع عىل املدى الطويل عرب تكوين الكفاءات 1021مايو 

لكرتونية مل والتشجيع ( eTISC) راكز دمع التكنولوجيا والابتاكرعىل تبادل التجار  وأأفضل املامرسات عرب منصة اإ
ُ  42ورت حديثا لإدارة املعارف.طُ   36بدلا وأأنشئ ما مجموعه  19ظمت حلقات تدريبية عىل مس توايت خمتلفة يف ون

راكز دمع التكنولوجيا مي املوقع الإلكرتوين مل. كام أأعيد تصم1021بهناية س نة  مع التكنولوجيا والابتاكردل امركز 
 يف البدلان املشاركة يف املرشوع. راكزوأأصبح يتيح كذكل ال ن قامئة حمدثة جليع هذه امل والابتاكر

تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصا  املصلحة املعنيني ، أأجري اس تعراض داخيل ملرشوع 1021يف س نة   3 
صعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني أأداء ش بكة ابمللكية الفكرية عىل ال 

توجيه خطة اسرتاتيجية لإعادة يف غر  أأفريقيا. ونظمت حلقة معل لوضع  منظامت الإدارة اجلاعية حلق املؤلف
عا. اللجنة فامي بعد عىل تكل اخلطة يف دورهتا العارشةوافقت و ملرشوع ا دة توجيه املرشوع، أأصبح وبفضل خطة اإ

منصف بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة رساء توازن ت للملكية الفكرية أأكرث فعالية واإ نطاقه واسعا لإنشاء مؤسسا
 43العامة عرب توفّي بنية حتتية متقدمة ملنظامت الإدارة اجلاعية يف البدلان النامية.

                                                
40
 :ويه متاحة عىل الرابط التايل  CDIP/9/3الوثيقة 
<oc_details.jsp?doc_id=202139http://www.wipo.int/meetings/en/d> 
41
(، ازداد بشلك كبّي Research4Life)النفاذ اإىل البحث لأغراض التطوير والابتاكر رشياك اكمال يف رشاكة البحث من أأجل احلياة  برانمج منذ أأن أأصبح 

ماكنيات مرجع من اجملالت والكتب الإلكرتونية اليت تتيح  20 000جحم املضمون املتاح ليفوق  قران تعليق املتبادلال اإ  150)بعد أأن اكن عددها عىل حمتوايهتا. للأ
خدمة النفاذ اإىل و  برانمج النفاذ اإىل البحث لأغراض التطوير والابتاكرجمةل فقط الس نة املاضية(. وتزايد ابس مترار عدد املس تخدمني من املؤسسات للك من 

 .املعلومات املتخصصة يف الرباءات
42
< وتتيح أأدوات متقدمة للتواصل الاجامتع  وحتتوي عىل خدمات جديدة تريم اإىل http://etisc.wipo.orgحة عىل الرابط التايل:>املنصة الإلكرتونية متا 

نشاء  ات خاصة للتدريب عن بعد وندوات عىل عرب العامل، ومن مضن تكل اخلدمات وحد مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرتعزيز أأنشطة الويبو يف جمال دمع اإ
 الإنرتنت موهجة جلهور حمدد.

43
  1  ؛للمرشوع ارئيس ي اهدف ذكل ابعتبار يهنايف غر  أأفريقيا والربط ب  تعزيز منظامت الإدارة اجلاعية امليض يف  2 : من أأجل ما ييل املرشوعأأعيد تصممي  

عأأعاله مع  املذكور للمرشوع الهدف الأويل اجلع بني دارة اجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورةادة هندسة اإ ( WIPOCOS) الربانمج احلاسويب لالإ
حتديد   3؛  مجموعة أأوىل يف مرشوع رائد يف غر  أأفريقيا ابعتبار ذكلنظامت الإدارة اجلاعية يعاد تصمميه ليك يتيح منصة مل رشوع واحد مك  )الويبوكوس(

دارة بياانت حقعىل دة منظامت الإدارة اجلاعية جديدة، ويه: )أأ( مساع تشغيلية أأهداف ، أأقالميها بشلك فعالوالرتخيص والتوزيع داخل واثئق وال املؤلف اإ
جياد حلول يف التكنولوجية احلديثة، )ج(  نصةمع امل الويبوكوس دل عادة هندسة نظاملإ الش باكت الإقلميية والعاملية من الانضامم اإىل نظامت امل متكني تكل و ) (  واإ

جملس مجعيات الإدارة اجلاعية و  (CISAC) الاحتاد ادلويل جلعيات املؤلفني وامللحنني) اختيارمهيمت تكنولوجيا املعلومات مع رشاكء جدد و  ايل التشغيلجم
  اس تخدام 2ما ييل:   يفلمرشوع ل  اجلديد نطاقال ديدة و وتمتثل النتاجئ اجللمرشوع. ل  جديد جديدة ونطاقوحتديد نتاجئ ، ((SCAPR) حلقوق فناين الأداء

عادة هندسة برانمج الويبوكوس نرتنت؛ لمتصفح يف  ابس تخدام هذا الربانمج، مما يسمح أأحدث بنية عىل الإنرتنت يف اإ   وينبغ  أأن يكون برانمج الويبوكوس 1 الإ
ماكنية تثبيت ىل الاس تضافة السحابيةقامئ عخدمة كحل للأأو من قبل مزود خاريج  من قبل الويبو مركزاي فاس تضي ن لأ  قابال اذلي تعاد هندس ته ، ولكن مع اإ

عادة الهندسة عىل مكوانت برجمي  و 3ما؛   عىل حمطة معل مس تخدم داخليانظام ال  ، مبا يف ذكل محميةاملصدر فضال عن أأدوات مفتوحة  ةجيوز أأن تستند اإ
 .املصدر فتوحةامل أأو غّي  املصدر فتوحةسواء امل  أأحدث املعايّي والقواعد والأدوات اليت طورها رشاكء الويبو اجلديد

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
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طار للقياس أأكرث متانة وتو   4  ىل توافر اإ رشوع بشأأن تعزيز ، ركز امل 1023-1021هجا حنو النتاجئ يف الثنائية نظرا اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائية طار الويبو لالإ عىل تعزيز أ ليات الرصد.  اإ

 شامةل ةر نظاستنادا اإىل  1021 لس نةعىل تعزيز رصد خطط العمل ، بصورة خاصة، 1021 الرتكزي يف انصبو 
أأدوات جيل أأول من  ُوضعوارد. و ما يرتبط بذكل من مو  لثنائية،العمل، واملسامهة يف النتاجئ املتوقعة ل  طنشطة خطلأ 

 (.ERP) نظام التخطيط للموارد املؤسس يةابس تخدام  لرصد تنفيذ خطط العملأأدوات  ومهنالعمل، ل التخطيط

طار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاق   5  ادلراسات القطرية يف ش ييل  تانهت، تصادية والاجامتعيةيف اإ
البياانت للتحقيق يف تكل فرق البحث اس تخدمت و  امللكية الفكرية بياانتمن اس تحداث ما يكف  من والربازيل 

ثالث دراسات قطرية يف الصني طلقت أُ أأمناط اس تخدام امللكية الفكرية عىل املس توى اجلزيئ. وابلإضافة اإىل ذكل، 
تقيمي البياانت املتاحة متر واملقابالت مع أأحصا  املصلحة املعنيني  تقيص احلقائق ثاتوبفضل بع لند وأأوروغواي. اتي و

فقد  ،ع هذه ادلراساتو موض ولنئ اختلفالتحليلية.  من حيث القدرات واضع  الس ياسات الوطنيةواحتياجات 
فامي خيص كيفية تأأثر املتاحة  اجلزئية لبياانتا ميكن اس تخالصه من عامالتساال  وهو مشرتاك اأأساس ي اهنجتبنت 

دور امللكية الفكرية يف  بشأأندراسة طلقت أُ ، وعالوة عىل ذكل. امللكية الفكرية س ياساتب الابتاكر وأأداء الرشاكت 
 .1023 س نةيف أأوائل  هاتنفيذعىل أأن يبدأأ  1021 س نةيف  املرصيةوالتصالت املعلومات تكنولوجيا صناعة جمال 

 6   ُ بناء القدرات يف جمال اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة كحل فذ مرشوع ن
منائية حمددة ، ويه بنغالديش ونبال وزامبيا. وحددت مجموعات الأقل منوايف ثالثة بدلان من البدلان  لتحدايت اإ

ددت اجملالت اليت حُ  مشلتالأولوية. وعىل سبيل املثال، اخلرباء يف لك بدل من تكل البدلان احتياجات البدل ذات 
جتميع مياه من أأجل توفّي املياه النقية و  –لمياه ل  ةشمس يمس تقل للتحلية ال نظام وضع الاحتياجات يف زامبيا  افهي

رباءات الاحتياجات، حبثت أأمانة الويبو يف قواعد بياانت ال تكلوبناء عىل الأمطار لسق  القطع الأرضية الصغّية. 
وجهية حلول تكنولوجية  جيادأأسرتاليا والهند لإ و كندا و أأملانيا و الياابن و الولايت املتحدة و لمكتب الأورويب للرباءات ل 

اقرتاح أأنسب من أأجل  يةالتقن  رباءاتواقع العن تقارير عدت أُ . و ت فهيا املشالكددحُ اليت اجملالت لتكل 
طار  ضععداد خطة معل تلإ ارير التق تكل بعد ذكل خدمتالتكنولوجيات، واس تُ   وخضعتلتنفيذ التكنولوجيات.  ااإ

 اكن. و لمتحيص الهنج واعامتدهنتدايت أأحصا  املصلحة املتعددين نوقشت يف م شاورات وطنية و مل هذه العملية 
متش يا  حنو التمنية، وذكل اوموهج وشامال ازمنيا وشفاف االاحتياجات وحمدد عىلوقامئا  موهجا من قبل البدلاناملرشوع 

 .مع مبادئ جدول أأعامل التمنية

 امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأنشطة التجارية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواركز مرشوع   1 
ذاكءو  كفاءاتال تكوينعىل  جمال يف بامن يف وأأحرز تقدم . 20، وذكل متش يا مع التوصية 1021 يف س نةالوع   اإ

 لنساء يةنس يج املنتوجات ال و  القهوةو الأانانس ويه املصممة لثالثة منتجات خمتارة، التوس مي  اتيجياتالتخطيط لسرت 
مهنج   وضع قالبو  املتعلقة ابلتوس مي ن لتنفيذ التوصياتودد الرشاكء الرئيس ييف اتيلند، حُ و. (Mola Kuna) كوان

همتني اورات مع أأحصا  املصلحة امل قدت مشعُ  ،يف أأوغنداوامللكية الفكرية وتوس مي املنتجات.  لإجناز مرشوعات

 القطن والفانيليا والسمسم. ملنتجات الثالثة اخملتارة، ويهاب

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات اس تحداثمكل مرشوع اس تُ   8  . ووافقت اللجنة 1021وقُمي س نة  أأدوات للنفاذ اإ
عداملرحةل الثانية من املرشوع املتعلقة  عىل يف وقت لحق رباءات كأداة لس تغالل املعلومات املتعلقة واقع التقارير اد ابإ

دارة النفاايت بشأأن عد مثل التقرير اذلي س يُ  جديدة عن واقع الرباءات قاريرعداد تبدأأ التخطيط لإ و  44ابلرباءات. اإ
عليه، س متيض . و اجديد ايخارج  رشياكابعتبارها ( برانمج الأمم املتحدة للبيئة) الإلكرتونية ابلتعاون مع أأمانة اتفاقية ابزل

هذا التعاون ويؤكد . معني تكنولويجمبجال خاص  ذوي اهامتمالتعاون املمثر مع الرشاكء اخلارجيني يف املرحةل الثانية 
                                                

44
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اإىل التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الأخرى يف  ادلاعيتني 40و 30 تنيمه يف تنفيذ التوصي اويس فائدة لك تقرير
عداداخلربة املكتس بة يف ومتر تقامس تمنية. الأنشطة املتصةل ابل  مراكز مع موظف   اوالاس تفادة مهنتقارير املرحةل الأول  اإ

ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني يف  امعل نظمت حلقيتواجلامعات يف دمع التكنولوجيا والابتاكر 
 املعلومات التدريب املتقدم بشأأن ابنتظام يف يدرججزءا  رباءاتال بشأأن تحليالتتصبح هذه ال  قد، و 1021 أأكتوبر

ادلورة العارشة للجنة  يفرسيا طلق أُ خّيا، . وأأ مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرعرب قدم يُ املتعلقة ابلرباءات اذلي 
لكرتوين  45ها.واس تغالل س تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات ل تفاعيل برانمج تعلمي  اإ

، ُعقد الاجامتع بناء احللول -لكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة امل يف س ياق مرشوع   9 
ابلنس بة للبدلان الأس يوية. واعمتد الاجامتع التشاوري  1021يوليو  21و 26التشاوري الأول يف س نغافورة يويم 

  أأخّية للمرشوع.مجموعة من التوصيات س تكون اسهاما يف مداولت منتدى اخلرباء الرفيع املس توى مكرحةل

نظمت الأمانة اجامتعات رسية  اليت تضمنت تعليقات ادلول الأعضاء،تحليلية ال فرزية الراسة اس تكامل ادلبعد   20 
طار مرشوع بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة   وغّي رسية مفتوحة العضوية مع ادلول الأعضاء يف اإ

خرباء للاجامتع وجيري الإعداد لعقد ، عىل التوايل. 1021يونيو  28مايو و 22( يف 36 وصية)الت  عىل امللكية الفكرية
 .تبادل أأفضل املامرسات بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحةمن أأجل 

طار يف   22  ادلراسة التخطيطية. وتشّي  جتميعحرز تقدم كبّي يف ، أُ رشوع بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةامل اإ
ىل أأن البياانت املتعلقة هبجرة اخملرتعني تتوافق مع الاحصاءات الأخرى لهجرة الأفراد الا  احلاملنيس تنتاجات الأوىل اإ

 .تنقل العاملني يف جمال املعرفةعن معلومات مفيدة  تتيحرباءات الأأن اإحصاءات التعلمي العايل، مما يؤكد لشهادات 

طار   21  دلراسة لداخيل  اس ُتمكل أأول مرشوع ،الاقتصاد غّي الرس امللكية الفكرية و بشأأنرشوع امل يف اإ
عداد رس ،حامية امللكية الفكرية يف الاقتصاد غّي ال اليت تعرقلقيود ال بشأأن  املفاهميية  الإفرادية راساتادل وجيرى اإ
يف معهد يني واخلرباء اخلارجيني املعن ستشاريني الااخلرباء معل يف منتصف مدة املرشوع مع حلقة  تنظمو القطرية. 

ىل أأ  1021رب   أأفريقيا يف نومفنو جب  ( يف بريتورايIERI) الابتاكر بشأأنلبحوث الاقتصادية ا  مفاهمييةدراسة فضت اإ
 .ةشرتكم رصد القطرية، وأأداة  الإفرادية دلراساتلهنج مشرتك و منقحة، 

عفامي خيص  1021 س نةرشوع بشأأن الرباءات واملكل العام تقدما خالل أأحرز امل   23  داد دراسة لتحليل تأأثّي اإ
نظام الرباءات عند يف اجلهات الفاعةل تترصف العام عىل املس توى اجلزيئ، أأي، كيف  املكلنظام الرباءات يف س ياق 

الاختيار بني اس تخدام احلقوق الاس تئثارية يف الرباءات أأو عدمه، وكيف يؤثر ذكل السلوك يف املكل العام. 
ذاكء ومكيفة مع الاحتياجات متوازنة نظميية وس ياس يةترشيعية وت مه يف تطوير أأطر يساوس  اثر ال  و  قضاايالمعرفة  واإ

 .املتعلقة ابلرباءات واملكل العام

طار   24  البدلان  بنيرشوع بشأأن تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنو  يف جمالت امللكية الفكرية والتمنية امل يف اإ
دارة امللكية الفكرية، الاجامتُعقد ، الأقل منوا النامية والبدلان ع الأقالمي  الأول بشأأن التعاون بني بدلان اجلنو  حول اإ

. 1021أأغسطس يف برازيليا يف  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة
و  يف جمال امللكية الفكرية والتمنية التعاون فامي بني بدلان اجلن بشأأنقد املؤمتر الس نوي الأول وابلإضافة اإىل ذكل، عُ 

مهية تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنو  أأ  لإبراز وامليض يف مناقشةالفرصة  املؤمتر يف جنيف، وأأاتح 1021سبمترب يف 
دارة يف جمال حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور، و  . اورةوحق املؤلف واحلقوق اجمل، امللكية الفكريةاإ

                                                
45
< ويتأألف من ثالثة أأجزاء يتعلق الأول http://wipo.int/tisc/etutorialالربانمج التعلمي  الإلكرتوين متاح عىل أأقراص مدجمة وعىل الرابط التايل: > 

التفاعلية اليت تفرس  بأأساس يات الرباءات، والثاين ابلبحث يف الرباءات واسرتجاعها، والثالث بتحليل الرباءات. وحيتوي لك جزء عىل عدد من الربامج التعلميية
 يلهيا عدد من الس ناريوهات تعرض جتار  قامئة عىل قصص واقعية لتطبيق اجلوانب النظرية.كيفية اس تغالل املعلومات املتعلقة ابلرباءات 

http://wipo.int/tisc/etutorial
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دخال وظائف جديدة يف اليت حققها الإجنازات الأخرى  ومن بني قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف هذا املرشوع اإ
والبدء يف تصممي صفحة  قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكريةو جمال امللكية الفكرية 

 يف املنظمة الأنشطة املتعلقة جبميع دماتمركزية لتقدمي اخلحمطة كون ت  ل تعاون فامي بني بدلان اجلنو خاصة ابل  ش بكية
 بني بدلان اجلنو  التعاون يف جمال امللكية الفكرية. جمال التعاون فامي

 خالصة

وس يزتايد يف لدلول الأعضاء.  شرتكةفقا للقرارات امل وو بطريقة تدرجيية  جدول أأعامل التمنية تنفيذالأمانة  واصلت .41
املراجعة اخلارجية  تتيحمن املرحج أأن و . قمير وتُ  وعات ستُس تمكلاملرش املزيد من لأن  اتتعممي هذه التوصي قبةلالس نة امل 

طار أ لية التنس يقجلدول أأعامل التمنية، كام هو متوقع   ،1024 س نةوتنهتي  يف  الس نة هوقت لحق هذاليت ستبدأأ يف  يف اإ
دارة الويبو  فرصا أأخرى  يفالويبو  يضوس متيف املس تقبل.  جدول أأعامل التمنية تنفيذ نظرة عن لتكوينلدلول الأعضاء واإ
 بفعالية. جدول أأعامل التمنيةتنفيذ  يف مواصةلحتياجات ادلول الأعضاء ومسامههتا ل الاس تجابة

 [الأول ]ييل ذكل املرفق
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 1021وضع تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية ديسمرب 

 ت داخل اللجنة وضع املناقشا التوصية 
 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ

 جمال يف الويبو أأنشطة تمتزي أأن جيب .2
 أأهنا ومهنا مزيات بعدة التقنية املساعدة
 الطلب عىل وقامئة التمنية حنو موهجة
 الاعتبار بعني تأأخذ ويه وشفافة

 ابلبدلان اخلاصة والاحتياجات الأولوايت
 وجه عىل منوا الأقل والبدلان النامية

 مس توايت خمتلف عن فضال اخلصوص
 وينبغ  الأعضاء، ادلول يف املدركة التمنية
دراج  لس تكامل زمنية أأطر يف الأنشطة اإ
 أأن ينبغ  الصدد، هذا ويف . الربامج
 التقنية املساعدة برامج تصممي يكون
 خاصة تقيميها ومعليات تسلميها وأ ليات
 .بدل بلك

التفاق  مت، ومتت مناقشة التوصية
 عىل الأنشطة

 (CDIP/2/4 )الوثيقة

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
1001 . 

مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية  هذه التوصية يتناولها 
والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. 

: الوارد DA_1_10_11_13_19_25_32_01)املرشوع 
 (.CDIP/7/6يف الوثيقة 

 ؛CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/2/2و

 

؛ CDIP/3/5الواثئق 
؛ CDIP/6/3و
 /CDIP/8و
 CDIP/10/2و

ضافية مساعدة تقدمي .1  خالل من للويبو اإ
نشاء املاحنني تربعات  أأو ائامتنية صناديق واإ
 الويبو داخل للتربعات أأخرى صناديق
 وجه عىل منوا الأقل البدلان لفائدة

عطاء يف الاس مترار مع اخلصوص،  يةو أأول اإ
 بفضل أأفريقيا يف الأنشطة لمتويل كربى
 املزيانية خارج ومن داخل من املوارد
 الانتفاع مهنا جمالت، بعدة للهنوض
 والاقتصاديوالثقايف  والتجاري القانوين
 .املذكورة البدلان يف الفكرية ابمللكية

لتفاق مت ا، ومتت مناقشة التوصية
 عىل الأنشطة 

 CDIP/2/4)الوثيقتان  
 (CDIP/3/INF/2و

رشوع وتناولها امل  ،1009 س نة التوصية قيد التنفيذ منذ بداية
(DA_02_01 (: مؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية )الوارد يف

(. واس تمكل هذا املرشوع يف نومفرب CDIP/3/INF/2الوثيقة 
املرشوعات يف وثيقة . وأأدرجت أأنشطة خمتلفة ملتابعة 1020

 .1023-1021و 1022-1020الربانمج واملزيانية للفرتتني 
املعنية ابلتمنية وُعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع عىل اللجنة 
 (.CDIP/9/3وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف دورهتا التاسعة )

؛ CDIP/1/3الواثئق 
؛ CDIP/2/INF/2و
 CDIP/2/2و

؛ CDIP/4/2الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
 ؛ وCDIP/8/2و

CDIP/9/3 
 

 برشية وموارد أأموال من خيصص ما زايدة .3
 للهنوض الويبو يف التقنية املساعدة لربامج

مت التفاق ، ومتت مناقشة التوصية
 عىل الأنشطة 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
1001. 

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/2/3و

؛ CDIP/3/5الواثئق 
؛ CDIP/6/3و
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 ت داخل اللجنة وضع املناقشا التوصية 
 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ

 الفكرية امللكية ثقافة مهنا أأمور، جبمةل
دراج عىل التأأكيد مع للتمنية املوهجة  امللكية اإ
 التعلميية املس توايت خمتلف يف الفكرية
 .الفكرية ابمللكية اجلهور اهامتم وحفز

مجموع يبلغ  ،1021/1023للفرتة زيانية املربانمج و ويف وثيقة ال (CDIP/2/4)الوثيقة  
نفاق املوارد اخملصصة   فرنك سويرسيمليون  231.9الإمنايئ لالإ

زايدة )ابس تثناء مرشوعات جدول أأعامل التمنية(. وميثل هذا 
نفاق الإمنايئ من  جاملية يف الإ اإىل  1020/1022% يف الفرتة 29.4اإ

 % يف الفرتة احلالية.12.3
وابلإضافة اإىل ذكل، متت املوافقة عىل ختصيص مبلغ اإجاميل قدره 

ة ماليني فرنك سويرسي لتنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمني 6.4
من وثيقة  8)يرىج الاطالع عىل اجلدول  1021/1023يف الفرتة 

 (.1021/1023الربانمج واملزيانية للفرتة 
دراج امللكية الفكرية يف خمتلف املس توايت أأما ابلنس بة لإ 

الأاكدميية، فيجري تنفيذ طائفة عريضة من الربامج والأنشطة املعدة 
طار أأاكدميي خصيصا لهذا الغرض، ول ة الويبو. واملبادراتن س امي يف اإ

املهمتان يف هذا اجملال هام  الأاكدمييات اجلديدة يف جمال امللكية 
الوارد يف الوثيقة  DA_10_01الفكرية  )املرشوعان 
CDIP/3/INF/2 واملرشوع ،DA_10_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/10 Rev.1 ودمج جدول أأعامل التمنية يف برامج )
ليت ينتفع هبا العديد من املؤسسات الويبو للتعلمي عن بعد ا

 الأاكدميية.

 ؛CDIP/8/2و
؛ CDIP/9/6و
 .CDIP/10/2و
 

 احتياجات عىل خاص بشلك التأأكيد .4
 واملؤسسات واملتوسطة الصغّية الرشاكت

 العلم  البحث جمال يف تعمل اليت
 ادلول ومساعدة ية،الثقاف  والصناعات
 وضع عىل مهنا، بطلب الأعضاء،

 جمال يف املناس بة الوطنية الاسرتاتيجيات
 .الفكرية امللكية

مت التفاق ، ومتت مناقشة التوصية
 عىل الأنشطة 

، CDIP/2/4 تان)الوثيق  
 (CDIP/5/5و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
تعزيز قدرات بشأأن   DA_10_05ملرشوع وتناولها ا ،1001

املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من 
  .الصعيد الوطين ودون الإقلمي  والإقلمي 

وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة 
(CDIP/10/7) 

فكرية امللكية الوجيري تناول هذه التوصية أأيضا يف املرشوع بشأأن 
الأقل البدلان و يف البدلان النامية الأعامل تطوير ل املنتجات توس مي و 
الوارد يف الوثيقة  DA_04_10_01)املرشوع . منوا

CDIP/5/5) 
بداعية يف  كام سامه عنرص الصناعات الإ

 يف تنفيذ هذه التوصية.DA_10_04 املرشوع

؛ CDIP/1/3الواثئق 
؛ CDIP/2/3و
؛ CDIP/5/5و
 CDIP/3/INF/2و

؛ CDIP/3/5لواثئق ا
؛ CDIP/6/3و
 ؛CDIP/8/2و
؛ CDIP/10/2و
 .CDIP/10/7و
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 ت داخل اللجنة وضع املناقشا التوصية 
 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ

 
 حول عامة معلومات تنرش أأن الويبو عىل .5

 موقعها عىل التقنية املساعدة أأنشطة لك
 من بطلب تقدم، أأن وعلهيا الإلكرتوين

 أأنشطة عن تفاصيل الأعضاء، ادلول
 ادلول( العضو ادلو ة مبوافقة حمددة

 املس تفيدة الأخرى اتاجله أأو( الأعضاء
 .النشاط من

مت التفاق ، ومتت مناقشة التوصية
 عىل الأنشطة
 CDIP/2/4 )الوثيقتان

 (CDIP/3/INF/2و
 

مرشوع  وتناولها ،1009 س نة التوصية قيد التنفيذ منذ بداية
جدول أأعامل التمنية بشأأن  قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال 

الوارد  DA_05_01املرشوع (  )IP-TADامللكية الفكرية )
التايل:  الرابط واملتاح عىل  CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

</Error! Hyperlink reference not 
valid.http://www.wipo.int/tad/en)>. 

وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع عىل اللجنة املعنية ابلتمنية 
 (.CDIP/9/4) ةوامللكية الفكرية يف دورهتا التاسع

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/2/2و
 

؛ CDIP/4/2الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/8/2و
 CDIP/9/4و
 

عىل موظف  الويبو وخرباهئا الاستشاريني  .6
العاملني يف جمال املساعدة التقنية 
الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية 
يالء أأمهية خاصة ملدونة  للمساء ة ابإ

قامئة وجتنب ما قد حيدث أأخالق املهنة ال
من تضار  يف املصاحل. ويتعني عىل 

عداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني  الويبو اإ
دلهيا يف جمال املساعدة التقنية والتعريف 

 هبم دلى ادلول الأعضاء.

مت التفاق ، ومتت مناقشة التوصية
 عىل الأنشطة

 (CDIP/2/4 )الوثيقة
والوثيقة اليت تنفذ جزءا من 

 CDIP/3/2الوثيقة  التوصية:
 )قامئة اخلرباء الاستشاريني(

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
1001. 

صدر مرشوع مدونة ُأنشئ يف الويبو مكتب للأخالقيات و 
للأخالقيات، وذكل بعد فرتة ُطلبت فهيا تعليقات من جملس 

ل زايم يف جمال موظف  الويبو ولك املوظفني. وُأطلق تدريب اإ
 الأخالقيات والزناهة عىل مس توى املنظمة لكها للك املوظفني.

جراءات التحقيق اذلي يتضمن  1020ويف أأغسطس  نرش دليل اإ
 مجموعة اكمةل من القواعد املنظمة للتحقيق.

وأأعد مرشوع س ياسة بشأأن حامية املبلغني عن اخملالفات وبدأأت 
 املشاورات بشأأهنا.
الاستشاريني اليت عرضت عىل ادلورة الثالثة  وُحدثت قامئة اخلرباء

للمساعدة التقنية يف للجنة وأأدرجت يف مرشوع  قاعدة بياانت 
(. وهذه القامئة IP-TAD(  )DA-05-01) جمال امللكية الفكرية

التايل:  الرابط منشورة عىل 
<http://www.wipo.int/roc/en/.> 

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/2/3و

؛ CDIP/3/5الواثئق 
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 CDIP/10/2و

 شأأهنا من تدابّي اختاذ عىل التشجيع .1
 للمامرسات التصدي عىل البدلان مساعدة
 مد خالل من املرشوعة للمنافسة املنافية
 منوا الأقل البدلان س امي ول النامية البدلان

 فهم لتحقيق مهنا، طلبب التقنية ابملساعدة
 امللكية حقوق بني التالمس لأوجه أأفضل

مت التفاق ، ومتت مناقشة التوصية
  عىل الأنشطة

  CDIP/2/4الوثيقتان )
 (CDIP/4/4و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
ية بشأأن  امللكية الفكرية مرشوع جدول أأعامل التمن  تناولهاو  ،1001

الوارد يف  DA_7_23_32_01وس ياسة املنافسة  )املرشوع 
 (.CDIP/4/4/Revالوثيقة 

 
وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 

؛ CDIP/1/3الواثئق 
 CDIP/3/4؛ وCDIP/2/3و

؛ CDIP/3/5الواثئق 
؛ CDIP/4/2و
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/6/3و
 ؛ وCDIP/8/2و

CDIP/9/8. 

http://www.wipo.int/roc/en/
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 ت داخل اللجنة وضع املناقشا التوصية 
 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ

 (.CDIP/9/8 التاسعة )الوثيقة .املنافسة وس ياسات الفكرية
 معاهد مع اتفاقات بوضع الويبو مطالبة .8

 مساعدة هبدف اخلاصة والرشاكت البحث
 ول النامية البدلان يف الوطنية املاكتب
 عن فضال منوا، الأقل البدلان س امي

قلميية منظامهتا قلميية ودون الإ  املعنية الإ
 قواعد اإىل فاذالن عىل الفكرية، ابمللكية
 يف البحث لأغراض متخصصة بياانت
 .الرباءات

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الواثئق 

CDIP/2/4، 
 ،CDIP/3/INF/2 و
 (CDIP/9/9و

مرشوع  تناولهاو  ،1009س نة التوصية قيد التنفيذ منذ بداية 
)املرشوع   النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها 

DA_08_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/3/INF/2). 
 
اللجنة يف دورهتا  هرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيوعُ 

 (.CDIP/9/5  التاسعة )الوثيقة
 

وعالوة عىل ذكل، وافقت اللجنة يف دورهتا التاسعة عىل املرحةل 
الوارد يف  DA_8_2 الثانية لهذا املرشوع )املرشوع

 (.CDIP/9/9 الوثيقة

؛ CDIP/1/3اثئق الو
؛ CDIP/2/2و
 CDIP/2/INF/3و

؛ CDIP/4/2الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/8/2و
؛ CDIP/9/5و
 .CDIP/10/2و

نشاء الويبو مطالبة .9  بياانت قاعدة ابإ
 لتلبية الأعضاء ادلول مع ابلتنس يق
 حقوق جمال يف احملددة التمنية احتياجات

 يوسع مما املتاحة ابملوارد الفكرية امللكية
 التقنية ابملساعدة املتعلقة براجمها نطاق من

 .الرمقية الهوة ردم اإىل والرامية

 ، متت مناقشة التوصية
 مت التفاق عىل الأنشطةو

 CDIP/2/4)الوثيقتان 
 (CDIP/3/INF/2و
 

مرشوع  تناولهاو  ،1009س نة منذ بداية التنفيذ قيد التوصية 
منائية يف جم ملطابقةقاعدة بياانت    ال امللكية الفكريةالاحتياجات الإ
(IP-DMD املرشوع(  )DA_09_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/3/INF/2). 
 
اللجنة يف دورهتا  هرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيوعُ 

 (.CDIP/10/3  )الوثيقة العارشة
 

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/2/2و

؛ CDIP/4/2الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
 ؛ وCDIP/8/2و

CDIP/10/3. 

 تطوير عىل الأعضاء ادلول مساعدة .20
 جمال يف الوطنية املؤسس ية كفاءاهتا
 امليض خالل من وحتسيهنا الفكرية امللكية

 املرافق من وغّيها التحتية البىن تطوير يف
 الفكرية امللكية مؤسسات جعل هبدف
 بني عادل بتوازن والهنوض فعالية أأكرث
 .العامة واملصلحة الفكرية امللكية حامية

وجيب أأن متتد هذه املساعدة التقنية 
لتشمل املنظامت اليت تعىن ابمللكية 
قلمي   الفكرية عىل الصعيدين دون الإ

قلمي .  والإ

مت التفاق ، ومتت مناقشة التوصية
 )الوثيقتان عىل الأنشطة
CDIP/2/4 

 (CDIP/3/INF/2و
 

 رشوعاتامل  تناولهتاو  ،1009س نة منذ بداية التنفيذ قيد التوصية 
 :دول أأعامل التمنيةجل اليةالت
يف جمال لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة مرشوع رائد   .2
الوارد يف الوثيقة  DA_10_01  )املرشوع مللكية الفكريةا

CDIP/3/INF/2.) 
اس تخدام ومرشوع ملؤسسات امللكية الفكرية اذلكية:   .1

املكوانت واحللول التجارية املكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية 
قلمييةا   لفكرية التابعة ملؤسسات امللكية الفكرية الوطنية والإ

 (.CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة  DA_10_02)املرشوع 
 لفائدةبنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا ومرشوع   .3

الوارد يف الوثيقة  DA_10_03)املرشوع   املؤسسات الوطنية

؛ CDIP/1/3الواثئق 
؛ CDIP/2/INF/1و
؛ CDIP/2/2و
؛ CDIP/4/12و
؛ CDIP5/5و
 CDIP/3/INF/2و
 

؛ CDIP/4/2الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/8/2و
؛ CDIP/9/6و
؛ CDIP/10/4و
؛ CDIP/10/7و
 .CDIP/10/8و
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CDIP/3/INF/2). 
احلكومية وأأحصا    تعزيز قدرة املؤسساتومرشوع  .4

املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة 
الأداء الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني 

 منظامت الإدارة اجلاعية حلق املؤلف  والربط الش بيك بني
 .(CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة  DA_10_04)املرشوع 

اللجنة يف  التنظر فهي اتاملرشوع هلهذ ةمييرير تقي اتق ترضوعُ 
، CDIP/9/6 وترد يف الواثئقالعارشة التاسعة و ا هيدورت
 .CDIP/10/8،وCDIP/10/7،وCDIP/10/4و
 

 ، مت تناول هذه التوصية يف املرشوعات التالية:وعالوة عىل ذكل
مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية  .2

الوارد يف  DA_10_02وع )املرش  الفكرية
 (.CDIP/9/10 Rev.1 الوثيقة

 تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال مرشوع  .1
امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلمي  

الوارد يف الوثيقة  DA_10_05)املرشوع  والإقلمي  
CDIP/3/INF/2). 

تطوير ل  املنتجاتتوس مي  مرشوع بشأأن امللكية الفكرية و و .3
)املرشوع  منوا الأقل البدلان و يف البدلان النامية الأعامل 

DA_04_10_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/5). 
مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني  .4

بدلان اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01لوثيقة : الوارد يف ا

CDIP/7/6.) 
 تعزيز عىل الأعضاء ادلول مساعدة .22

ب أأعامل محلاية الوطنية كفاءاهتا  داعالإ
 احمليل الصعيد عىل والاخرتاع والابتاكر

 يف الوطنية التحتية البىن تطوير ودمع
 ذكل اكن لكرام والتكنولوجيا العلوم جمال

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
)الوثيقة  عىل الأنشطة
CDIP/2/4)  

ية يف أأكتوبر التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمن 
1001. 

 2العديد من برامج الويبو، مبا فهيا الربامج يتناولها هذه التوصية و 
عدد من بشلك غّي مبارش  ويتناولها، 30و 28و 24و 9و 3و

 .20و 8للتوصيتني  اليت تتصدى مرشوعات جدول أأعامل التمنية

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
 ؛ وCDIP/8/2و

CDIP/10/2. 
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مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية  ويتناولها أأيضا .الويبو لختصاص ووفقا مناس با
امي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشوع ف

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 الوارد يف الوثيقة :
CDIP/7/6.) 

دماج يف امليض .21 منائية الاعتبارات اإ  يف الإ
 املوضوعية ومناقشاهتا الويبو أأنشطة
 .لختصاصها وفقا   والتقنية،

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
)الوثيقة  عىل الأنشطةبصورة عامة 
CDIP/3/3) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
1001. 

لربانمج واملزيانية وثيقيت اجدول أأعامل التمنية يف ت توصيات دجمأُ 
املرشوع  وجيري تنفيذ. 1023-1021وللفرتة  1022-1020 للفرتة

DA_33_38_41_01  طار من أأجل مرشوع  وهو تعزيز اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي  الويبو لالإ

منائية ويف  (.CDIP/4/8/Rev)الوارد يف الوثيقة  للأنشطة الإ
بشأأن ، حتسن الإبال  1021-1020 للفرتةتقرير أأداء الربانمج 

، ومت 1008/1009جدول أأعامل التمنية بدرجة كبّية مقارنة بتقرير 
الإبال  ابلتفصيل عن تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية 

 وتوصيات جدول أأعامل التمنية يف لك برانمج.

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/3و

؛ CDIP/3/5 ئقالواث
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و

 اليت الترشيعية املساعدة كونت أأن يتعني .23
منائية خاص، بوجه الويبو، تقدهما  الاجتاه اإ

 مراعاة مع الطلب، حبسب ومدفوعة
 ابلبدلان اخلاصة والاحتياجات الأولوايت
 وكذا منوا   الأقل البدلان س امي ول النامية

 ادلول يف املتفاوتة التمنية مس توايت
 حمل الأنشطة تكون أأن وينبغ  الأعضاء،
 .لس تكاملها زمنية جداول

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
الواثئق ) التقارير املرحلية
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 (CDIP/10/2 و CDIP/8/2و
وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 

، CDIP/6/10يف س ياق الواثئق 
، CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
 ،CDIP/7/3و
 ،CDIP/9/11و
 ،CDIP/10/11و

اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر التوصية قيد التنفيذ منذ 
1001. 

مساعدهتا الترشيعية اس تجابة  2011 س نة قدمت الويبو يفو 
. وقدمت املشورة اإىل هذه لطلبات سلطات ادلول الأعضاء

البدلان بشأأن الترشيعات القامئة أأو مرشوعات الترشيعات دلهيا، 
 تنفيذ واس تأأنست ابخليارات املتاحة واختيارات الس ياسة العامة يف

 هذه الترشيعات.
تعزيز التعاون حول   كام أأن هذه التوصية يتناولها أأيضا مرشوع

امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية 
وبدلان أأقل منوا. )املرشوع 

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 الوارد يف الوثيقة :
CDIP/7/6.) 

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و
 

 النامية البدلان بترصف الويبو تضع .24
 تنفيذ بشأأن مشورهتا منوا   الأقل والبدلان
عاملها، والالزتامات احلقوق  وفهم واإ

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
الواثئق )التقارير املرحلية 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر  التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد
1001. 
لبدلان النامية ابنتظام اإىل االويبو مشورهتا الترشيعية  وتقدم

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و



CDIP/11/2 
Annex I 
7 

 ت داخل اللجنة وضع املناقشا التوصية 
 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ

 والانتفاع تريبس اتفاق يف املرونة مواطن
طار يف وذكل هبا،  بني املربم التفاق اإ

 .ةالعاملي التجارة ومنظمة الويبو

،  CDIP/8/2و
 .(CDIP10/2و

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
 CDIP/5/4يف س ياق الواثئق 

 CDIP/7/3و CDIP/6/10و
 CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 و CDIP/10/10و

CDIP/10/11. 

عاملها، والالزتامات احلقوق تنفيذ منوا بشأأنالأقل البدلان و   وفهم واإ
 هبا. والانتفاع تريبس اتفاق يف املرونة مواطن

رونة بشأأن  مواطن امل وثيقة وعرضت عىل ادلورة اخلامسة للجنة
املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف وتنفيذها 

كام . (CDIP/5/4) والإقلمي   الترشيع  عىل الصعيد الوطين
ُعرض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة اجلزء الثاين من هذه الوثيقة 
اذلي حيتوي عىل مخسة مواطن مرونة جديدة وافقت علهيا اللجنة 

 .يف ادلورة السادسة
تسامه الويبو ابنتظام يف ادلورات ادلراس ية ملنظمة التجارة كام 

الوطنية أأو  حلقات العمليف والعاملية بشأأن الس ياسة التجارية، 
قلميية بشأأن قضااي ترتبط بتنفيذ  مواطن س و بتري اتفاق دون الإ
 تريبس.اتفاق تنفيذ يف املرونة والس ياسات العامة دلمع البدلان 

يه ادلول الأعضاء يف ادلورة السادسة للجنة، وطبقا ملا اتفقت عل 
س تنرش الويبو صفحة عىل الإنرتنت ختصص لتوفّي املعلومات 

املتعلقة ابلنتفاع مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، مبا يف ذكل 
املوارد اخلاصة مبواطن املرونة اليت جتمعها الويبو وغّيها من 

ة بياانت بشأأن الأحاكم املتعلقة املنظامت احلكومية ادلولية، وقاعد
 مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية. 

(-http://www.wipo.int/ip
development/en/agenda/flexibilities/.) 

 .CDIP/10/2و

 القواعد وضع أأنشطة تكون أأن يتعني .25
  :ييل كام واملعايّي

 توجيه عىل وقامئة مشولية -
 الأعضاء؛

 خمتلف الاعتبار بعني تأأخذ أأن -
 التمنية؛ مس توايت

 حتقيق الاعتبار بعني تأأخذ نأأ  -
 واملنافع؛ التاكليف بني توازن

 الأطراف مجيع مشاركة عىل قامئة -
 الاعتبار بعني تأأخذ حبيث

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
الواثئق )املرحلية  التقارير

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 ، وCDIP/8/2و

CDIP/10/2) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
1001. 

، مبا هيئات الويبومجيع  من اجلعية العامةطلبت  1001يف أأكتوبر و
ضافة اإىل القواعد و فهيا جلان وضع  املعايّي، تنفيذ هذه التوصية )اإ

دة لل  29البالغ عددها توصيات املتبقية ال  تنفيذ توصية واحملدر
 هذهوتضطلع ادلول الأعضاء من خالل مشاركهتا يف  فوري(.ال

 اللجان، بدور حامس يف ضامن تنفيذ هذه التوصيات.
اإرشاك املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غّي احلكومية 

 وهجات نظرها:الاهامتم بو
صفة مراقب  منظمة غّي حكومية 55ُمنحت  1021 س نة يف

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
؛  CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
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 ادلول لك وأأولوايت مصاحل
 أأحصا  وأ راء الويبو يف الأعضاء
 مضهنم ومن ال خرين املصاحل
 ادلولية احلكومية املنظامت
 املعمتدة؛ احلكومية غّي واملنظامت

 به تلزتم اذلي احلياد ملبدأأ  ممتثةل -
 .الويبو أأمانة

، اس تجابة لطلهبا يف هذا الصدد، من أأجل املشاركة يف مؤقت
ضافة اإىل ذكل، حصلت   منظامت ستخمتلف جلان الويبو. واإ

منظامت وطنية غّي حكومية عىل صفة  ستو ، ة غّي حكوميةدولي
مراقب دامئ يف الويبو، واس تفادت من هذه الفرصة للمشاركة يف 

 الويبو ذات الصةل. اجامتعات هيئات
وضعت ادلول الأعضاء يف دورة اللجان السابقة أأو اجلعية العامة و 

دت و  قامئ عىل توجيه الأعضاءجدول أأعامل  ملناقش هتا يف قضااي حدر
 اللجان.

ا حاليا هت: تعكس القضااي اليت جتري مناقش اختالف مس توايت المنو
مس توايت منو  يف اللجان مصاحل متنوعة وواسعة اقرتحهتا بدلان لها

 خمتلفة جدا.
: طرحت هذه املسأأ ة يف عدة التوفيق بني التاكليف واملزااي

 مناس بات يف اللجنة.
مانة معوما مبدأأ احلياد  املوظفهيو : هذا مبدأأ أأسايس ابلنس بة للأ

 بصفهتم موظفني مدنيني دوليني.
 عند الاعتبار بعني العام املكل حامية أأخذ .26

 الويبو س ياق يف واملعايّي القواعد وضع
 الناجتة واملنافع العواقب حتليل يف والتعمق

 .ومفتوح غزير عام مكل عن

، ومت التفاق متت مناقشة التوصية
بشأأن الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/4/3 Rev) 

امل التمنية يف أأكتوبر التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأع
مرشوع  امللكية الفكرية واملكل العام  )املرشوع  وتناولها ،1001

DA_16_20_01 الوارد يف الوثيقة :CDIP/4/3 Rev) 
 

وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/9/7  )الوثيقة التاسعة

 
 DA_16_20_02 املرشوع كام أأن هذه التوصية يتناولها أأيضا

 ..CDIP/7/5Rev بشأأن الرباءات واملكل العام الوارد يف الوثيقة

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4و

؛ CDIP/3/5الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/6/3و
؛  CDIP/8/2و
؛ CDIP/9/7و
 .CDIP/10/2و

 يف حس باهنا، يف الويبو تأأخذ أأن ينبغ  .21
 واملعايّي، القواعد وضع فهيا ومبا أأنشطهتا
 الفكرية امللكية اتفاقات يف املرونة جوانب
 البدلان هتم اليت تكل س امي ول ادلولية
 .منوا   الأقل والبدلان النامية

 متت مناقشة التوصية يف س ياق
الواثئق ) التقرير املرحيل
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

، CDIP/8/2و
 (CDIP/10/2و

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
1001. 

بشأأن  مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الوثيقتان تسامه و 
ترشيع  عىل الصعيد الإطار القانوين متعدد الأطراف وتنفيذها ال 

)اجلزءان الأول والثاين( )الوثيقتان  الوطين والإقلمي  
CDIP/5/4و ،CDIP/7/3) .يف التصدي لهذه التوصية 

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و
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، CDIP/5/4لواثئق يف س ياق ا
، CDIP/6/10و
 CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
 ،CDIP/10/10و
 .CDIP/10/11 و
 

 عىل ادلولية احلكومية اللجنة حث .28
 داملوار  حامية بشأأن مسارها يف الإرساع
 والفوللكور، التقليدية واملعارف الوراثية

ماكنية فهيا مبا نتاجئ بأأي اإخالل غّي من  اإ
 .أأكرث أأو واحد دويل صك وضع

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
الواثئق التقرير املرحيل )

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر  التوصية قيد التنفيذ
1001. 
ولية اللجنة احلكومية  1022 لس نةجلعية العامة للويبو ا ومددت
 .1023-1021 للثنائيةادلولية 

 
 .1021واجمتعت اللجنة احلكومية ادلولية ثالث مرات يف س نة 

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و

 العمل، كيفية حول مناقشات يف الرشوع .29
 يف امليض عىل الويبو، اختصاص نمض

 والبدلان النامية البدلان نفاذ تسهيل
 والتكنولوجيا املعرفة اإىل منوا   والأقل
 والابتاكري الإبداع  ابلنشاط للهنوض
طار يف املنجزة الأنشطة تكل وتعزيز  اإ
 .الويبو

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
)الواثئق  عىل الأنشطة

CDIP/4/5 Rev  ،
 (CDIP/6/4، وCDIP/4/6و
 

منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر  التوصية قيد التنفيذ
 :دول أأعامل التمنيةجل ن التاليانرشوعاامل  تناولهاي و  ،1001

 امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالتمرشوع   .2
 DA_19_24_27_01 املرشوع  )والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعرفة

 (CDIP/4/5 Revيف الوثيقة الوارد 
ىل املعلومات املتعلقة  ومرشوع  اس تحداث .1 أأدوات للنفاذ اإ

الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_01 املرشوع  )ابلرباءات
CDIP/4/6) 

 
اللجنة يف  املتنظر فهي نياملرشوع ينلهذ انتقيميي انرض تقرير وعُ 
 CDIP/10/5 ويردان يف الوثيقتنيا العارشة هتدور
 .CDIP/10/6و
 

 ات التالية:تناولها املرشوعت كام أأن هذه التوصية 
تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية مرشوع   .2

منائية  املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة والعلمية حال لتحدايت اإ
: الوارد يف الوثيقة DA_30_31_01  )املرشوع حمددة

؛ CDIP/1/3لواثئق ا
؛ CDIP/3/4و
 CDIP/3/4 Addو

؛ CDIP/3/5الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
؛ CDIP/10/2و
؛ CDIP/10/5و
 .CDIP/10/6و
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CDIP/5/6 Rev) 
تكنولوجيا  )املرشوع ومرشوع  امللكية الفكرية ونقل ال  .1

DA_19_25_26_28_01 الوارد يف الوثيقة :CDIP/6/4) 
تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان  .3

اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 الوارد يف الوثيقة :

CDIP/7/6.) 
 علومات املتعلقة ابلرباءاتاس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل امل .4

الوارد يف  DA_19_30_31_02 )املرشوع
 (.CDIP/10/6 الوثيقة

 واملعايّي القواعد وضع بأأنشطة الهنوض .10
 عام ملكل وادلامعة الفكرية ابمللكية تبطةاملر 
 يف مبا الويبو، يف الأعضاء ادلول يف متني
ماكنية ذكل عداد اإ  توجهيية مبادئ اإ

ماكهنا  املهمتة الأعضاء ادلول تساعد أأن ابإ
 اإىل أ لت اليت املواد حتديد عىل ابملوضوع
 .القانونية لأنظمهتا وفقا العام املكل

فاق متت مناقشة التوصية، ومت الت
)الوثيقة عىل الأنشطة 

CDIP/4/3 Rev.) 

مرشوع  امللكية  ويتناولها، 1020منذ يناير  التوصية قيد التنفيذ
الوارد يف  DA_16_20_01الفكرية واملكل العام  )املرشوع 

 .(CDIP/4/3 Revالوثيقة 
 

وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/9/7  )الوثيقة التاسعة

 
 DA_16_20_02 املرشوعأأيضا كام أأن هذه التوصية يتناولها 

 .CDIP/7/5 Rev.بشأأن الرباءات واملكل العام الوارد يف الوثيقة

؛ CDIP/1/3لواثئق ا
 CDIP/3/4؛ وCDIP/3/3و

 ؛CDIP/6/2 ئقالواث
؛ CDIP/8/2و
؛ CDIP/9/7و
 .CDIP/10/2و

 تكون رسية غّي مشاورات الويبو جُتري .12
 يكون ما حسب ومتوازنة، توحةمف 

 أأنشطة أأي يف الرشوع قبل مناس با ،
 واملعايّي، القواعد وضع بشأأن جديدة
 الأعضاء من مدفوعة مسارات ابعامتد

 ادلول من اخلرباء مشاركة وتشجيع
 والبدلان النامية البدلان س امي ول الأعضاء
 .منوا   الأقل

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
الواثئق ) التقارير املرحلية
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 (CDIP/8/2و

منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر التوصية قيد التنفيذ 
1001. 

 

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3 الوثيقة
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و

ينبغ  أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع  .11
من ائية القواعد واملعايّي دامعة للأهداف الإ

املتفق علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
الوثيقة )الأنشطة  بصورة عامة عىل

CDIP/3/3) 

منائية لويبو يف تقرير بشأأن مسامهة ات مناقشة مت الأهداف الإ
لفية يف ادلورة اخلامسة للجنة، وقد  (CDIP/5/3)الوثيقة  للأ

لفية  منائية للأ أأنشئت صفحة عىل الإنرتنت بشأأن الأهداف الإ

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/3و
 

 ةغّي متاح
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عالن الألفية.  فهيا الأهداف الواردة يف اإ
ينبغ  لأمانة الويبو أأن تتناول يف واثئق 

معلها املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد 
واملعايّي ما يناسب من القضااي التايل 
ذكرها عىل سبيل املثال، بتوجيه من 

تاجئ ادلول الأعضاء ودون اإخالل بن 
مداولهتا: )أأ( احلفاظ عىل تنفيذ قواعد 
امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين 
) ( وأأوجه الصةل بني امللكية الفكرية 

واملنافسة )ج( ونقل التكنولوجيا املرتبط 
ابمللكية الفكرية )د( وما ميكن توافره من 

جوانب املرونة والاس تثناءات والتقييدات 
ماكنيهلدلول الأعضاء ) ضافة أأحاكم ( واإ ة اإ

 خاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا .

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/5/3يف س ياق )الواثئق 

، CDIP/6/10و
 ، وCDIP/8/4و

CDIP10/9.) 

ونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة متت مراجعهتا والويبو. 
ل  منائية للأ جناز الأهداف الإ فية بشأأن تقدير مسامهة الويبو يف اإ

(CDIP/8/4.)  وعدلت هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار
(. وانقش هتا اللجنة CDIP/10/9 تعليقات ادلول الأعضاء )الوثيقة

 يف دورهتا العارشة.

 مبامرسات للهنوض الس بل أأفضل يف النظر .13
 يعزز مبا الفكرية امللكية جمال يف الرتخيص

 هبدف س امي ول التنافس ية لقدراتا
 والابتاكري الإبداع  ابلنشاط الهنوض
 املهمتة، البدلان اإىل التكنولوجيا ونقل
 الأقل والبدلان النامية البدلان س امي ول
 .البدلان تكل يف وتعمميها منوا

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
الوثيقة )الأنشطة  عىل

CDIP/4/4 Rev) 

مرشوع  امللكية  وتناولها، 1020منذ يناير  نفيذالتوصية قيد الت 
 DA_7_23_32_01الفكرية وس ياسة املنافسة  )املرشوع 

 .(CDIP/4/4 Revالوارد يف الوثيقة
 

وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/9/8  )الوثيقة التاسعة

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/3و

؛ CDIP/4/2الواثئق 
؛ CDIP/6/2و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/9/8و

طار يف الويبو، مطالبة .14  بتوس يع وليهتا، اإ
ه نشاطها نطاق ة لردم املوجر  الرمقية الهور
 العامل  القمة مؤمتر مقررات مع متاش يا  
 أأمهية مراعاة مع املعلومات جممتع بشأأن

 .الرمق  التضامن صندوق

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
الوثيقة )لأنشطة ا عىل

CDIP/4/5 Rev) 

امللكية مرشوع   وتناولها ،1020التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل 

: الوارد يف الوثيقة DA_19_24_27_01  )املرشوع املعرفة
CDIP/4/5 Rev). 

 
لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع 

 (.CDIP/10/5  العارشة )الوثيقة

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4و

؛ CDIP/6/2 ئقالواث
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/5و

 واملبادرات الس ياسات اس تكشاف .15
 والرضورية الفكرية ابمللكية املرتبطة

ومت التفاق متت مناقشة التوصية 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

 مرشوعان: ويتناولها، 1020التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
 امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا  )املرشوع  .2

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4 Addو

؛ CDIP/8/2 قتانالوثي 
 .CDIP/10/2و
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 لفائدة ونرشها التكنولوجيا نقل لتشجيع
 املالمئة التدابّي واختاذ النامية البدلان
 جوانب فهم من املذكورة البدلان لمتكني
 ادلولية التفاقات تتيحها اليت املرونة
 قدر، بأأكرب مهنا الاس تفادة ومن هبا املعنية
 .مناس با يكون ما حسب

CDIP/6/4) 
وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 

 CDIP/6/10الواثئق  يف س ياق
 CDIP/8/5و CDIP/7/3و
 CDIP/9/11و
 CDIP/10/10و
 CDIP/10/11و

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/6/4) 
التمنية فامي بني بدلان تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية و و  .1

اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 الوارد يف الوثيقة :

CDIP/7/6.) 

 البدلان س امي ول الأعضاء ادلول حثر  .16
 البحث ساتمؤس  تشجيع عىل املتقدمة،
 مع تعاوهنا تعزيز عىل دلهيا العلم 

 البدلان يف والتطوير البحث مؤسسات
 وجه عىل منوا   الأقل والبدلان النامية

 .معها املعلومات وتبادل اخلصوص

، ومت التفاق متت مناقشة التوصية
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4). 

رشوع م  ويتناولها، 1020التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
 امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا  )املرشوع 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/6/4). 

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4 Addو

؛ CDIP/8/2 قتانالوثي 
 .CDIP/10/2و

 الفكرية ابمللكية املتصةل اجلوانب تسهيل .11
 حتقيقا والتصال املعلومات تكنولوجيا من
ماكنية بضامن يةوالتمن  للمنو جراء اإ  نقاشات اإ
طار يف  الويبو، هيئات من مناس بة هيئة اإ

 املتصةل اجلوانب أأمهية عىل والرتكزي
 املعلومات تكنولوجيا من الفكرية ابمللكية

 الاقتصادية التمنية يف ودورها والتصال
يالء. والثقافية  ملساعدة خاص انتباه واإ
 تشخيص عىل الأعضاء ادلول

 ابمللكية املرتبطة العملية الاسرتاتيجيات
 املعلومات بتكنولوجيا لالنتفاع الفكرية

 الاقتصادية تمنيهتا سبيل يف والتصال
 .والثقافية والاجامتعية

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
الوثيقة )الأنشطة  عىل

CDIP/4/5 Rev) 

امللكية مرشوع   وتناولها ،1020التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
ة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل الفكري
 .(CDIP/4/5 Rev  )الوثيقة املعرفة

 
وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 

 (.CDIP/10/5  العارشة )الوثيقة

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4و

 CDIP/6/2 ئقالواث
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/5و

 س امي ول الأعضاء، لدلول ميكن ما تدارس .18
 الس ياسات من اعامتده املتقدمة، البدلان
 يف الفكرية ابمللكية املرتبطة والتدابّي
 يف ونرشها التكنولوجيا نقل تعزيز سبيل

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
الوثيقة )الأنشطة  عىل

CDIP/6/4) 

مرشوع  امللكية  ويتناولها ،1020ذ يناير التوصية قيد التنفيذ من
الفكرية ونقل التكنولوجيا  )املرشوع 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/6/4). 

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4 Addو

؛ CDIP/8/2 تانالوثيق 
 .CDIP/10/2 و
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 .النامية البدلان
دراج .19  نقل قضااي حول املناقشات اإ

 مضن كريةالف ابمللكية املرتبطة التكنولوجيا
حدى املناطة الاختصاصات  هيئات ابإ

 .املناس بة الويبو

 غّي متاحة CDIP/1/3الوثيقة  الأنشطة. عىليبدأأ تنفيذ التوصية بعدما يمت التفاق س  .مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد

 منظامت مع تتعاون أأن للويبو ينبغ  .30
 النصح لإسداء أأخرى دولية حكومية
 منوا، الأقل البدلان فهيا امب النامية، للبدلان
 اإىل النفاذ س بل حول طلهبا، عىل بناء

 ابمللكية املتعلقة التكنولوجية املعلومات
 يف س امي ول هبا، الانتفاع وكيفية الفكرية
 الطلب صاحبة اجلهة تولهيا اليت اجملالت
 .خاصة أأمهية

 متت مناقشة التوصية، ومت التفاق
 تانالوثيق )الأنشطة  عىل

CDIP/4/6 ،
 (CDIP/5/6 Revو

 مرشوعان هام: ويتناولها ،1020التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة  مرشوع  اس تحداث .2

الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_02 املرشوع  )ابلرباءات
CDIP/10/13.) 

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية ومرشوع   .1
منائية  ملالمئة جملالت تكنولوجية حمددةا والعلمية حال لتحدايت اإ
: الوارد يف الوثيقة DA_30_31_01  )املرشوع حمددة

CDIP/5/6 Rev.) 
 

أأدوات  مرشوع  اس تحداثأأن هذه التوصية تناولها أأيضا كام 
  للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات

 (.CDIP/4/6الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_01 املرشوع)
 

وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/10/6  العارشة )الوثيقة

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4و

؛ CDIP/6/2 ئقالواث
؛ CDIP/8/2و
؛ CDIP/10/2و
 .CDIP/10/6و

 الأعضاء ادلول علهيا تتفق مبادرات اختاذ .32
 انالبدل اإىل التكنولوجيا نقل يف وتسهم
 بتسهيل الويبو اإىل الامتس كتوجيه النامية،

ن نفاذ  الواردة العلنية املعلومات اإىل حمسر
 .الرباءات س ندات يف

متت مناقشة هذه التوصية، ومت 
)الوثيقة  الأنشطة عىلالتفاق 

CDIP/4/6) 

 يتناولها هذه التوصيةو  ،1020التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
 مرشوعان هام:

أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة  مرشوع  اس تحداث .2
الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_02 املرشوع  )ابلرباءات

CDIP/10/13.) 
تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية ومرشوع   .1

منائية  املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة والعلمية حال لتحدايت اإ
الوثيقة : الوارد يف DA_30_31_01  )املرشوع حمددة

CDIP/5/6 Rev.) 
 

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4و

 ؛CDIP/6/2الوثيقتان 
 CDIP/8/2و
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أأدوات  مرشوع  اس تحداثأأن هذه التوصية تناولها أأيضا كام 
  للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات

 (.CDIP/4/6الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_01 املرشوع)
 

وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/10/6  العارشة )الوثيقة

 التجار  لتبادل الويبو يف الفرصة اتحةاإ  .31
 حقوق بني الصةل أأوجه حول واملعلومات

 .املنافسة وس ياسة الفكرية امللكية

متت مناقشة هذه التوصية، ومت 
الوثيقة )الأنشطة  عىلالتفاق 

CDIP/4/4 Rev) 

املرشوع  وتناولها ،1020د التنفيذ منذ يناير التوصية قي
 امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة  بشأأن

الوارد يف الوثيقة  DA_7_23_32_01 )املرشوع
CDIP/4/4 Rev). 

 
وعرض تقرير تقيمي  لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 

 (.CDIP/9/8  )الوثيقة التاسعة
 

تعزيز التعاون حول ضا مرشوع كام أأن هذه التوصية يتناولها أأي
امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية 

وبدلان أأقل منوا. )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 الوارد يف الوثيقة :

CDIP/7/6.) 

؛ CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/3/4و

؛ CDIP/6/2 ئقالواث
؛ CDIP/8/2و
؛ CDIP/9/8و
 .CDIP/10/2و

 وتقيمي مراجعة أ لية بتطوير الويبو مطالبة .33
 جدوى لتقدير الأساس، س نوية انجعة،
 الأنشطة ومهنا للتمنية املوهجة أأنشطهتا مجيع

 ووضع التقنية ابملساعدة املرتبطة
 الغرض، لهذا اخلاصة واملقاييس املؤرشات

 .مناس با ذكل اكن حيث

متت مناقشة هذه التوصية، ومت 
الوثيقة )الأنشطة  عىلالتفاق 

CDIP/4/8 Rev) 

 تعزيز  مرشوع ويتناولها ،1020التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع  طار الويبو لالإ  التمنية أأنشطة رصداإ

الوارد يف الوثيقة  DA_33_38_41_01املرشوع   )وتقيميها
CDIP/4/8 Rev). 

 ؛CDIP/6/2 ئقالواث CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و

جراء الويبو مطالبة .34  ما حول دراسة ابإ
 القطاع يف الفكرية امللكية حامية يعوق

 ذكل يف مبا الرس ، غّي الاقتصادي
 محلاية امللموسة واملنافع التاكليف دراسة
 خلق اإىل خاصة ابلنظر الفكرية امللكية

متت مناقشة هذه التوصية يف 
 CDIP/6/9س ياق الوثيقتني 

 CDIP/8/3و
 

مرشوع  امللكية الفكرية والاقتصاد غّي  يتناولها هذه التوصية
 CDIP/8/3الوارد يف الوثيقة  DA_34_01الرس   )املرشوع 

Rev.) 

، CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/6/9و

 .CDIP/10/2الوثيقة 
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 ادلول مساعدة بغية العمل، فرص
 .هامة وطنية برامج تصممي عىل الأعضاء

جراء والويب مطالبة .35  جديدة، دراسات ابإ
 الأثر لتقيمي الأعضاء، ادلول من بطلب

 لنتفاع والثقايف والاجامتع  الاقتصادي
 .الفكرية امللكية بنظام ادلول تكل
 
 

التوصية يف هذه متت مناقشة 
الواثئق )املرحيل س ياق التقرير 
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 .(CDIP/8/2و
ومت التفاق عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/5/7 Rev) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
مرشوع حول امللكية الفكرية مرشوع   أأيضا ويتناولها ،1001
 DA_35_37_01  )املرشوع الاقتصاديةالاجامتعية ووالتمنية 

 (.CDIP/5/7 Revالوارد يف الوثيقة 
 

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
 ؛CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و

التعاونية  املرشوعات حول التجار  تبادل .36
 وكذا البرشي اجملني مرشوع مثل ةاملفتوح
 .الفكرية امللكية مناذج

 

متت مناقشة هذه التوصية، ومت 
التفاق عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/6. 

مرشوع  ويتناولها ،1020 ديسمربالتوصية قيد التنفيذ منذ 
  رشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةامل  

 .(CDIP/6/6الوارد يف الوثيقة  DA_36_01)املرشوع 

؛ CDIP/8/2 تانالوثيق  CDIP/1/3الوثيقة 
 .CDIP/10/2و

 بشأأن دراسات جتري أأن للويبو جيوز .31
 من وتوجيه بطلب الفكرية، امللكية حامية
 الصةل أأوجه لتحديد الأعضاء، ادلول
 .والتمنية الفكرية امللكية بني والتأأثّي

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
الواثئق )املرحيل التقرير 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3، 
 .(CDIP/8/2و

ومت التفاق عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/5/7 Rev) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
مرشوع حول امللكية الفكرية والتمنية مرشوع   هاويتناول . 1001

الوارد  DA_35_37_01  )املرشوع الاقتصاديةالاجامتعية و
 (.CDIP/5/7 Revيف الوثيقة 

 

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
 ؛CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و

جراء عىل الويبو قدرة تعزيز .38  تقيمي معليات اإ
 .التمنية عىل الويبو ةأأنشط لوقع موضوعية

متت مناقشة هذه التوصية، ومت 
الوثيقة )الأنشطة  عىلالتفاق 

CDIP/4/8 Rev) 

تعزيز مرشوع   ويتناولها ،1020التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع  طار الويبو لالإ رصد أأنشطة التمنية اإ

ارد يف الوثيقة الو  DA_33_38_41_01وتقيميها  )املرشوع 
CDIP/4/8 Rev). 

 ؛CDIP/8/2 تانالوثيق  CDIP/1/3الوثيقة 
 .CDIP/10/2و

 اختصاصها حدود يف الويبو، مطالبة .39
 س امي ول النامية البدلان مبساعدة وهممهتا،
 املنظامت مع ابلتعاون الأفريقية، البدلان
جراء طريق عن بذكل، املعنية ادلولية  اإ

 وتقدمي ةالأدمغ جهرة حول دراسات
 .أأساسها عىل توصيات

يف  متت مناقشة هذه التوصية
 CDIP/6/8س ياق الوثيقتني 

 CDIP/7/4و

مرشوع  امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة   هذه التوصية يتناولها
 (.CDIP/7/4الوارد يف الوثيقة  DA_39_40_01)املرشوع 

، CDIP/1/3الوثيقتان 
 CDIP/6/8و

 .CDIP/10/2الوثيقة 

 واكلت مع تعاوهنا بتكثيف الويبو ةمطالب .40
 الفكرية امللكية مسائل بشأأن املتحدة الأمم

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غّي أأن التوصية قيد التنفيذ  .مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد
طار املرشوع  معليا الوارد يف  DA_39_40_01ول س امي يف اإ

 .CDIP/10/2لوثيقة ا CDIP/1/3الوثيقة 
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 وابلأخص الأعضاء، ادلول لتوجه وفقا
 للبيئة املتحدة الأمم وبرانمج الأونكتاد مهنا

 واليونيدو العاملية الصحة ومنظمة
 ادلولية املنظامت وسائر واليونسكو
 منظمة اخلصوص وجه وعىل املعنية،
 حتقيقا التعاون لتعزيز العاملية التجارة
 .التمنية برامج تنفيذ يف القصوى للكفاءة

 (.CDIP/7/4الوثيقة 

 املساعدة لتقدمي احلالية الويبو أأنشطة جرد .42
 .والتمنية التعاون جمال يف التقنية

متت مناقشة هذه التوصية، ومت 
الوثيقة )الأنشطة  عىلالتفاق 

CDIP/4/8.) 
يف س ياق ومتت مناقش هتا أأيضا 

 CDIP/8/INF/1الوثيقة 

تعزيز مرشوع   لهاويتناو  ،1020التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع  طار الويبو لالإ رصد أأنشطة التمنية اإ

الوارد يف الوثيقة  DA_33_38_41_01وتقيميها  )املرشوع 
CDIP/4/8 Rev). 

؛ CDIP/8/2 تانالوثيق  CDIP/1/3الوثيقة 
 .CDIP/10/2و

 املشاركة تضمن اليت التدابّي تعزيز .41
 يف فئاته بلك ملدينا للمجمتع الواسعة
 تتعلق اليت للمعايّي وفقا الويبو، أأنشطة
 مبا واعامتدها احلكومية غّي املنظامت بقبول
 .ابس مترار ادلرس قيد القضية هذه جيعل

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

د، غّي أأن التوصية قيد التنفيذ مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بع
 معليا.

، منظامت دولية غّي حكومية ست، حصلت 1021س نة يف و
. منظامت وطنية غّي حكومية عىل صفة مراقب يف الويبو توس

منظمة  138ومنظمة حكومية دولية،  69اإىل  موعوهبذا يصل اجمل
ضافة اإىل  69ودولية غّي حكومية،  منظمة وطنية غّي حكومية. واإ

 نحت صفة مراقب مؤقت لعدد من املنظامت غّي احلكوميةذكل، مُ 
 عىل النحو التايل:يه للمشاركة يف جلان معينة، وطلبت ذكل  اليت

للمشاركة يف اللجنة املعنية ابلتمنية  تمنظامثالث  -
 وامللكية الفكرية.

 منظمة واحدة يف اللجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات. -
كومية ادلولية للمشاركة يف اللجنة احل ةمنظم 41و -

 املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.
للمشاركة يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  8و -

 واحلقوق اجملاورة.
منظمة واحدة يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون و  -

العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت 
 اجلغرافية.

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و
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الويبو أأيضا هجودا لإرشاك املنظامت غّي احلكومية يف عدد  وبذلت
 الأنشطة املنجزة. من 

واس تضاف املدير العام أأول اجامتع س نوي مفتوح مع مجيع 
، مما أأاتح الفرصة 1021املنظامت غّي احلكومية املعمتدة يف أأبريل 

لإجراء حوار مع املدير العام حول أأولوايت الويبو وأأهدافها يف 
اإىل جانب املسائل املتعلقة ابلنظام ادلويل للملكية  1021س نة 

الفكرية. وأأتيح تسجيل ابلفيديو لالجامتع عىل موقع الويبو من أأجل 
ىل أأكرب عدد ممكن من اجلهور. واستند هذا الاجامتع،  الوصول اإ
اذلي أأكد من جديد عىل الأمهية اليت تولهيا الويبو لإرشاك اجملمتع 

ادرات أأخرى مثل اجللسات الإعالمية اليت املدين يف معلها، اإىل مب
 أأجريت لفائدة املنظامت غّي احلكومية.

 يف الويبو دور حتسني كيفية يف النظر .43
 مرشوعات لمتويل الرشاكء اختيار

 الفكرية ابمللكية املرتبطة املساعدة
 من بتوجيه شفاف مسار يف وتنفيذها
 الويبو بأأنشطة اإخالل ودون الأعضاء
 .اجلارية

 غّي متاحة CDIP/1/3الوثيقة  .الأنشطة عىلالتفاق  بعدما يمت يبدأأ تنفيذ هذه التوصيةس  .مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد

را .44  متخصصة واك ة بطبيعهتا الويبو اكنت مل
 من وجيهبت تعمل املتحدة الأمم منظومة يف

 أأن املستسا  مفن فهيا، الأعضاء ادلول
 الرسية املشاورات أأو الاجامتعات تعقد
 وضع بأأنشطة املتعلقة الرسية غّي أأو

 ينظمها واليت الويبو يف واملعايّي القواعد
 ادلول طلب عىل بناء ادلويل املكتب

 وتس يّي أأساسا ، جنيف يف الأعضاء،
رش  تسمح وشفافية ابنفتاح جمرايهتا  اكابإ
ويف حا ة عقد هذه  .الأعضاء ادلول اكفة

الاجامتعات خارج جنيف، جيب اإخطار 
ادلول الأعضاء مس بقا عرب قنوات رسية 

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

أأنشطة التنفيذ بعد، غّي أأن التوصية قيد التنفيذ  مل تناقش اللجنة
 معليا.

؛ CDIP/3/5الواثئق  CDIP/1/3الوثيقة 
؛ CDIP/6/3و
؛ CDIP/8/2و
 .CDIP/10/2و
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واستشارهتا حول مرشوع جدول الأعامل 
 والربانمج.

نفاذ انهتاج .45 طار يف الفكرية امللكية اإ  اإ
 الأوسع الاجامتعية الاهامتمات

 خاصة، بصفة ابلتمنية املعنية والانشغالت
 الفكرية مللكيةا حقوق حامية تسهم حبيث

نفاذها  التكنولويج الإبداع تشجيع يف واإ
 للمنفعة حتقيقا ونرشها التكنولوجيا ونقل

 التكنولوجية املعارف ملنتج  املتباد ة
 اإىل يؤدي حنو وعىل هبا وللمنتفعني
ىل والاقتصادية الاجامتعية الرفاهية  واإ
 والالزتامات، احلقوق بني التوازن حتقيق

 .تريبس اتفاق من 7 املادة مع يتفق مبا

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غّي أأن التوصية معليا قيد  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد
 التنفيذ.

 
نفاذ  الثامنةوأأجريت مناقشات ادلورة  للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

طار التوصية  1021 ديسمرباملنعقدة يف   .45يف اإ

 غّي متاحة CDIP/1/3الوثيقة 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 



CDIP/11/2 
ANNEX II 

 املرفق الثاين

 

 اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 20و 9و 8و 5و 1مرشوعات التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة التنفيذوضع  وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

مؤمتر بشأأن  حشد  1
جل من أأ املوارد 
 التمنية 

رمز املرشوع 
DA_02_01 

هيدف املرشوع اإىل عقد مؤمتر لتوفّي 
ضافية من خارج املزيانية دلمع  موارد اإ
الويبو يف أأنشطهتا الرامية اإىل مساعدة 

البدلان النامية بغرض الاس تفادة من نظام 
نشاء صناديق استامئنية  امللكية الفكرية، واإ

دة أأو صناديق أأخرى للتربعات املالية لفائ
ابلتعاون الوثيق  البدلان الأقل منوا حتديدا

 مع ادلول الأعضاء وجممتع املاحنني.

 1020اس تمكل يف نومفرب 

لمرشوع ل وعرض تقرير تقيمي  
 التاسعةاللجنة يف دورهتا  عىل

 .(CDIP/9/3  )الوثيقة

عقد مؤمتر حلشد موارد خارجة عن املزيانية 
ضافية اإىل الويبو يف  لتقدمي مساعدات اإ

نشطة اليت تضطلع هبا لمتكني البدلان النامية الأ 
من الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية 

وحتديد أأساليب المتويل احلالية لالس تفادة مهنا 
يف سبيل دمع أأنشطهتا يف جمال تقدمي املساعدة 

 التقنية وتكوين الكفاءات.

نشاء صناديق استامئنية أأو صناديق أأخرى و  اإ
طار الويبو لصاحل البدلان  للتربعات املالية يف اإ

 .الأقل منوا حتديدا

اس تخلص العديد من العرب بفضل 
التشاور مع املاحنني بشأأن تطوير فهم 
أأوسع ملهنجيهتم يف العمل، وكيف ميكن 

ىل أأبعد حد حشدالهنوض بأأفق   .املوارد اإ

تفاصيل املؤمتر 
منشورة عىل 
الرابط التايل: 

http://www.
wipo.int/me
etings/en/de
tails.jsp?mee
ting_id=194

05. 

قاعدة بياانت   5
لمساعدة التقنية يف ل 

 جمال امللكية الفكرية
(IP-TAD)  

 رمز املرشوع
DA_05_01 

نشاء قاعدة بياانت موحدة جليع  تصممي واإ
يلزم من أأنشطة املساعدة التقنية مع ما 

  الربامج احلاسوبية، وحتديهثا ابنتظام

 .1020اس تمكل يف أأبريل 

لمرشوع ل وعرض تقرير تقيمي  
 التاسعةاللجنة يف دورهتا  عىل

 .(CDIP/9/4  )الوثيقة

ميكن للويبو وسائر الأطراف املعنية الاس تفادة 
من املعارف املؤسس ية املتعلقة جبميع أأنشطة 

شطة املساعدة املساعدة التقنية يف تصممي أأن 
 .التقنية املس تقبلية وتنفيذها

ستتاح معلومات عن الأداء والنتاجئ اليت و 
حتققت، وميكن اس تخداهما يف املس تقبل يف 
تصممي أأنشطة املساعدة التقنية. وستسهم 

ادلروس املس تفادة بأأفاكر قمية يف هذا الصدد، 
وس تكون متاحة بسهو ة جليع أأحصا  املصلحة 

 ية.بل املس تق  الأنشطة يف

أأتيح نظام حاسويب جديد، يعرف ابمس 
، منذ سبمترب DSSنظام قطاع التمنية 

. وهو نظام متاكمل لكيا يتأألف 1020
 من:

  نظام أأنشطة تمنية امللكية الفكرية
(IP-TAD) 

  الويبو خرباء جدول
 (IP-ROC)الاستشاريني 

ميكن النفاذ اإىل 
نظام قطاع التمنية 

DSS  الرابط عرب
: نيالتالي ين

http://www.
wipo.int/tad 

و
http://www.
wipo.int/roc 

 عىل التوايل.

النفاذ اإىل قواعد   8
البياانت املتخصصة 

تيسّي حصول املس تخدمني من البدلان 
النامية، لس امي من البدلان الأقل منوا، 

يف شلك  ،عىل املعارف التكنولوجية

 مرشوع مس تمكل

لمرشوع ل وعرض تقرير تقيمي  

زايدة توافر املعارف التكنولوجية يف البدلان 
 ا.النامية، ولس امي يف البدلان الأقل منو 

برانمج النفاذ اإىل البحث لأغراض  زاد
جحم  من التطوير والابتاكر بشلك كبّي

مرجع من  20 000ق املضمون املتاح ليفو 

نصة ُأطلقت امل 
لإدارة  لكرتونيةالإ 

اخلاصة  املعارف

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/roc
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة التنفيذوضع  وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

 ا ودمعه

رمز املرشوع 
DA_08_01 

 DA_08_02و

قواعد بياانت متخصصة جمالت تقنية و 
جراء حبوث بشأأن الرباءات، من أأجل  يف اإ

. ويدخل مرشوع أأكرثفعالية الرباءات ب
ير النفاذ اإىل البحث لأغراض التطو 
 1009والابتاكر اذلي انطلق يف يوليو 

  مضن هذا املرشوع.

ىل عنرص أ خر من هذا املرشوع ويريم  اإ
نشاء مراكز تطوير  مساعدة البدلان عىل اإ
ضافة اإىل  التكنولوجيا ودمع الابتاكر، اإ

نشاء   ش بكة مماثةل. اإ

 التاسعةاللجنة يف دورهتا  عىل
 .(CDIP/9/5  ثيقة)الو 

ووافقت اللجنة عىل املرحةل 
( لهذا DA_08_02الثانية )

املرشوع يف دورهتا التاسعة 
وجيري تنفيذه اإىل غاية هناية 

1023. 

زايدة قدرة ماكتب امللكية الفكرية واملنظامت و 
جراء حبوث أأكرث الإ  قلميية عىل اإ قلميية ودون الإ

فعالية لتحديد حا ة التقنية الصناعية السابقة 
واحلد من نطاق الرباءات املمنوحة عند 

 .الرضورة

زايدة قدرة ماكتب امللكية الفكرية عىل نرش و 
هذه املعارف بفعالية عىل املس توايت الوطنية 

قلميية وادلولية  .والإ

حقوق امللكية الفكرية  زايدة الوع  مبزاايو 
 .واملعلومات املتعلقة ابلرباءات حتديدا

عدد  ابطرادزتايد يو  .اجملالت والكتب
 .املس تخدمني من املؤسسات

ن عدد املس تخدمني مويتواصل ارتفاع 
النفاذ اإىل املعلومات  لربانمجاملؤسسات 

 املتخصصة يف الرباءات

برام  اتفاقا معنيا مبس توى اخلدمة،  35ومت اإ
وأأنشئت الش باكت الوطنية ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر.

 

راكز دمع مب
التكنولوجيا 
والابتاكر 

(eTISC )
(

http://etisc.
wipo.org) 

أأعيد تصممي و 
املوقع الإلكرتوين 

ملراكز دمع 
التكنولوجيا 
 .والابتاكر

قاعدة بياانت   9
ملطابقة الاحتياجات 

منائية يف  جمال الإ
-IP) امللكية الفكرية

DMD ) 

 رمز املرشوع
DA_09_01 

ن  شاء تطوير قاعدة بياانت وبرجميات بغية اإ
منائية  معلية فعا ة ملطابقة الاحتياجات الإ
 يف جمال امللكية الفكرية للبدلان واملاحنني.

 اس تمكل.

لمرشوع ل وعرض تقرير تقيمي  
 العارشةاللجنة يف دورهتا  عىل

 .(CDIP/10/3  )الوثيقة

ذات الصةل املوثقة املعارف املؤسس ية 
ابحتياجات ادلول الأعضاء يف جمال امللكية 

 .الفكرية

توفّي معلومات عن املاحنني والرشاكء احملمتلني و 
 .وعن املوارد واخلربات املتاحة

شفافية املعلومات املتعلقة ابلحتياجات يف و 
جمال املساعدة التقنية والتقدم احملرز يف تلبية 

 .تكل الاحتياجات

قاعدة بياانت مطابقة مت تدشني 
منائية يف جمال امللكية  الاحتياجات الإ

رسيا يف أأغسطس  IP-DMD الفكرية
، ويه جاهزة ال ن  ملطابقة  1022

احتياجات ادلول الأعضاء مع عروض 
حممتةل، ويتوقف جناهحا عىل مدى 

 اس تخدام ادلول الأعضاء لها.

ميكن النفاذ اإىل 
 نظام قطاع التمنية

عرب الرابط  
التايل: 

http://www.
wipo.int/dm

d  

مرشوع رائد لإنشاء   20
أأاكدمييات وطنية 

يف جمال  جديدة
  امللكية الفكرية

 رمز املرشوع
DA_10_01 

مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية 
 ملساعدةيف جمال امللكية الفكرية جديدة 

منوا عىل الأقل البدلان النامية والبدلان 
نشاء للتدريب يف جمال امللكية  اتمؤسس اإ

املوارد املمكنة بغية التصدي  الفكرية بأأقل
املزتايد عىل خرباء امللكية الفكرية  الطلهب

كوميني وأأحصا  واملهنيني واملسؤولني احل

 اس تمكل.

وعرض تقرير تقيمي  للمرشوع 
عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة 

 (.CDIP/9/6 )الوثيقة 

 

نشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية  اإ
 .الفكرية

مت تدشني ما مجموعه ست أأاكدمييات 
وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية يف 

طار هذا املرشوع.  اإ

وتس تمكل الويبو حاليا مرحةل تدريب 
املدربني ومنسق  الأاكدمييات يف وتنظر 

ىل مراحل.يف ت   قس مي املرشوع اإ

مجموعة الأدوات 
واملواد التدريبية 
ة مكراجع  املعدَّ

للبدلان اليت تود 
أأن تنشئ 

أأاكدميياهتا الوطنية 

http://etisc.wipo.org/
http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة التنفيذوضع  وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

ووافقت اللجنة عىل املرحةل  .املصلحة ال خرين 
ع يف دورهتا الثانية لهذا املرشو

 .CDIP/9/10 Revالتاسعة )
1.) 

 .اجلديدة 

ؤسسات ممرشوع   20
امللكية الفكرية 

   اذلكية

رمز املرشوع 
DA_10_02 

جياد حلول الأمتتة حسب الاحتياجات  اإ
وتتصدى ماكتب امللكية الفكرية. لفائدة 
( 2عنارص للقضااي التالية: ) ةأأربع

تكنولوجيا املعلومات والتصالت ونظم 
التصالت الإلكرتونية املصممة خصيصا  

 (1الأفريقية للملكية الفكرية؛ ) للمنظمة
تكنولوجيا املعلومات والتصالت ونظم و 

التصالت الإلكرتونية املصممة خصيصا  
قلميية الأفريقية لل  ملكية للمنظمة الإ

حلول الأمتتة املصممة و ( 3الفكرية؛ )
خصيصا  يف مؤسسات امللكية الفكرية 

تنمت  اإىل البدلان الأقل منوا ؛  لثالثة بدلان

حلقات معل بشأأن الأمتتة تسهيال و ( 4)
 لتقامس التجار  الوطنية وتبادلها.

 اس تمكل

وعرض تقرير تقيمي  للمرشوع 
 العارشةعىل اللجنة يف دورهتا 

 (.CDIP/10/4  )الوثيقة

اس تخدام املكوانت واحللول التجارية املكيفة 
ى لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية دل

قلميية العامةل يف جمال ا ملؤسسات الوطنية أأو الإ
 .امللكية الفكرية

 :املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةمرشوع 

نظام لتطبيق أأجري العمل التحضّيي 

ىل أأمتتة امللكية الصناعية . وابلإضافة اإ

ذكل، مت رشاء املعدات للمكتب دلمع 

املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية اخلطة يف 

من أأجل  انعضو  اندولتُحددت و 

املرشوع، هام الس نغال وغابون. وقد مت 

عداد النظام  تدفق العمل يف مبا يالمئ اإ

من أأجل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 

لأسامء التجارية. املرشوع الفرع  املعين اب

ومت نقل البياانت وتدريب املس تخدمني 

 عىل اس تخدام النظام.

قلميية الأفريقية للملكية مرشوع  املنظمة الإ

 :الفكرية

خطارات  مت بنجاح تنصيب نظام اإ

لكرتوين لتبادل البياانت بني  مرشوع اإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  املنظمة الإ

ضاء ومخسة من ماكتب ادلول الأع

)بوتسواان وغاان وكينيا وانميبيا وأأوغندا(، 

وجيري اس تخدامه بكثافة. وطلبت النظام 

أأيضا ثالث دول أأعضاء أأخرى. ويسمح 
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هذا النظام ابلس تغناء عن اس تعامل 

قلميية الإخطارات الورقية بني  املنظمة الإ

 الأعضاء.الأفريقية للملكية الفكرية و 

 

بنية دمع الابتاكر   20
كنولوجيا ونقل الت 

لفائدة املؤسسات 
  الوطنية

رمز املرشوع  
DA_10_03 

نشاء أأو حتديث حتسني مجموعة من /اإ
دارة حقوق  الامنذج واملواد اليت ترتبط ابإ

امللكية الفكرية من ِقبل املؤسسات 
الأاكدميية ودوائر البحث، مبا يف ذكل 

دارة ماكتب نقل التكنولوجيا يف  نشاء واإ اإ
اس تكشاف مؤسسات البحوث العامة، و 
س امي اتفاقات  أ ليات لنقل التكنولوجيا )ل

الرتخيص( وتعزيز القدرة عىل صياغة 
 الرباءات.

 

 اس تمكل

وعرض تقرير تقيمي  للمرشوع 
 العارشةعىل اللجنة يف دورهتا 

 (.CDIP/10/8 )الوثيقة 

نشاء بنية دمع لالبتاكر ونقل التكنولوجيا  اإ
 لفائدة املؤسسات الوطنية.

رشادية د ة/أأ  س بعة اس تمكلت كتيبات اإ
واختربت تكل الأدوات  لنقل التكنولوجيا

اجلديدة يف عني املاكن يف بدلان خمتلفة 
هبدف مساعدة ادلول الأعضاء عىل تمنية 

وحتسني قدرات املؤسسات املعنية 
ابمللكية الفكرية. وتشمل تكل 

 الأد ة/الكتيبات ما ييل:

  1 الرباءات؛  كتا  ممارسة صياغة  2 
 لتقيمي الأصول غّي امللموسة يف دليل معيل

مجموعة تدريب تقيمي   3 معاهد الأحباث؛ 
  4 امللكية الفكرية للمعاهد الأاكدميية؛ 

مجموعة التدريب عىل مناذج العقود املتصةل 
ابمللكية الفكرية للجامعات ومنظامت 

دليل ترخيص   5 الأحباث عامة المتويل؛ 
 دليل الإدارة  6  العالمات التجارية؛

؛ الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة
   دليل التسويق.1 

ميكن النفاذ اإىل 
بوابة دمع 

الابتاكر ونقل 
التكنولوجيا عرب 
 الرابط  التايل:

-http://www
cms.wipo.int
/innovation/
en/index.ht

ml 

 

قدرة تعزيز   20
املؤسسات احلكومية 

أأحصا  املصلحة و 
مللكية اب املعنيني

الفكرية عىل الصعيد 
الوطين لإدارة 

مساعدة املؤسسات الوطنية ومنظامت 
ا  املصلحة العامةل يف ميدان أأحص

الصناعات الإبداعية واملمثةل لها عىل 
حتسني فهمها دلور امللكية الفكرية يف جمال 

 ة والهنوض ابلصناعات الإدارة الفعا
قلميية ، و الإبداعية قامة ش باكت اإ تسهيل اإ

 ،1009بريل قيد التنفيذ منذ أأ 
عىل أأن يُس تمكل يف نومفرب 

1025. 

أأحصا  و تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية 
مللكية الفكرية عىل الصعيد اب املعنينياملصلحة 

الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف 
الأداء والربط الش بيك  وحتسني، وتعزيزهاعلهيا 

 .بني منظامت الإدارة اجلاعية حلق املؤلف

للجنة  عىل وضع خطة وافقت ا
عادة توجيه املرشوع يف  اسرتاتيجية لإ

طة ، اخل تكل دورهتا العارشة. وبفضل
واسعا لإنشاء  املرشوع أأصبح نطاق

مؤسسات للملكية الفكرية أأكرث فعالية 
رساء توازن منصف بني حامية امللكية  واإ

 

http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-cms.wipo.int/innovation/en/index.html
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة التنفيذوضع  وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

الصناعات الإبداعية 
والإرشاف علهيا 

 وحتسني، وتعزيزها
الأداء والربط 

الش بيك بني منظامت 
الإدارة اجلاعية حلق 

  املؤلف

رمز املرشوع 
DA_10_04 

دارة اجلاعية حلق  قلميية لالإ أأو دون اإ
 املؤلف واحلقوق اجملاورة.

الفكرية واملصلحة العامة عرب توفّي بنية 
ة اجلاعية يف حتتية متقدمة ملنظامت الإدار 

 .البدلان النامية

 

تعزيز قدرات  20
 املؤسسات

واملس تخدمني يف 
جمال امللكية الفكرية 
 عىل لك من الصعيد

الوطين ودون 
قلمي   الإقلمي  والإ

 رمز املرشوع
DA_10_05 

يريم هذا املرشوع اإىل )أأ( تعزيز قدرة 
املؤسسات الوطنية يف جمال امللكية 

اربة متاكمةل الفكرية من خالل تطوير مق
ومهنج موحد لرمس الاسرتاتيجيات 
الوطنية يف جمال امللكية الفكرية اليت 

تامتىش مع احتياجات التمنية وأأولوايهتا عىل 
الصعيد الوطين؛ ) ( وتعزيز مؤسسات 

امللكية الفكرية عىل الصعيدين 
الإقلمي /دون الإقلمي  عن طريق تقدمي 
نشاء أ ليات تعاون عىل  املساعدة عىل اإ

لصعيد دون الإقلمي ؛ )ج( وتعزيز ا
قدرات مؤسسات دمع امللكية الفكرية 

والرشاكت الصغّية واملتوسطة من خالل 
اس تحداث مجموعة من الأدوات وأأنشطة 

 التدريب.

 اس تمكل

وعرض تقرير تقيمي  للمرشوع 
 العارشةعىل اللجنة يف دورهتا 

 (.CDIP/10/7 )الوثيقة 

 يف واملس تخدمني قدرات املؤسسات تعزيز
 جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد

 .الوطين ودون الإقلمي  والإقلمي 

كفاءات املؤسسات الوطنية، مبا فهيا  وتعزيز
جراءات  ماكتب امللكية الفكرية، يف تطبيق اإ

العالمات  التسجيل والفحص بفعالية يف جمايل
 التجارية والبياانت اجلغرافية.

صياغة الست رائدة البدلان اس تمكلت ال 

وخطط معل ع لسرتاتيجيات ير امش

يف جمال امللكية الفكرية ابس تخدام  وطنية

وعرض لك بدل  مهنجية الويبو املقرتحة

 اسرتاتيجيته عىل حكومته للموافقة علهيا.

 

وُشكت مجموعة من اخلرباء املمترسني 
الوطنيني وادلوليني، لتكون موردا قامي 

ى يف يساعد البدلان املهمتة احملمتةل الأخر 
 معلية صياغة اسرتاتيجية امللكية الفكرية.
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 املرشوعات حسب املوضوع

 وضع املرشوع وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة

26 
 10و

 امللكية الفكرية واملكل 
  العام

رمز املرشوع 
DA_16_20_01 

قرارا بأأمهية املكل العام يشمل املرشوع مجموعة  ،اإ
من ادلراسات الاس تقصائية والتحليلية 

اجليدة وحبثا عن الأدوات  اس تخالصا للمامرسات
املتاحة حاليا لتحديد ما قد أ ل اإىل املكل العام 

عليه مبا مينع اخلاصة من متلكه. ومن شأأن  واحلفاظ
 ادلراسات الاس تقصائية والتحليلية أأن تيرس

عداد حممتل التخطيط للتدابّي الالحق ة من اإ
تسهل  ملبادئ توجهيية أأو اس تنباط حممتل لأدوات

ليه أأو الثنني  حتديد مضمون املكل العام والنفاذ اإ
ويضم هذا املرشوع ثالثة عنارص تتصدى  .معا

لهذه القضية من منظور حق املؤلف والعالمات 
 .التجارية والرباءات

 اس تمكل.

وعرض تقرير تقيمي  
للمرشوع عىل 

 دورهتا اللجنة يف
التاسعة 
 )الوثيقة 

CDIP/9/7.) 

حتليل تداعيات وجود مكل عام ثري 
ليه، واس تكشاف  ويسهل النفاذ اإ

خمتلف الأدوات املتاحة لتحديد ما أ ل 
اإىل املكل العام والمتكني من النفاذ 
ليه، واقرتاح أأدوات أأو مبادئ  اإ

توجهيية يف هذا الصدد أأو العمل عىل 
با لتعزيز تطويرها حيامث اكن ذكل مناس  

النفاذ اإىل املكل العام واحلفاظ عىل 
ليه  .ابلفعل املعرفة اليت أ لت اإ

 حق املؤلف

دراسة النطاق بشأأن حق 

املؤلف واحلقوق اجملاورة 

  واملكل العام

ادلراسة الاس تقصائية و 

ن أأنظمة التسجيل الثانية ع

 والإيداع الطوع .

وادلراسة الاس تقصائية عن 

أأنظمة توثيق حق املؤلف 

امرسات املرتبطة به يف وامل

 .القطاع اخلاص

 

 التجارية العالمات

راسة عن المتكل غّي ادل

املرشوع لالإشارات )انظر 

الوثيقة 

CDIP/9/INF/5.) 

 

 الرباءات

انقشت اللجنة يف دورهتا 
الثامنة ادلراسة عن الرباءات 
واملكل العام ودراسة جدوى 

نشاء قواعد بياانت  عن اإ

 النطاق بشأأنسة نرشت درا
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

واملكل العام 
(CDIP/7/INF/2 عىل )

التايل:  الرابط 
http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=161162 

ونرشت ادلراسة 

ن الثانية عالاس تقصائية 

أأنظمة التسجيل والإيداع 

 التايل: الرابط عىل  الطوع 

http://www.wipo.int/

copyright/en/registrat

ion/registration_and

_deposit_system_03

_10.html 

ادلراسة عن المتكل نرشت و 

عىل  غّي املرشوع لالإشارات

 :التايل الرابط 

http://www.wipo.int/m

eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=200622 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
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 وضع املرشوع وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة

نرشت ادلراسات عن و  وطنية للرباءات.

الرباءات واملكل العام 

(CDIP/8/INF/2 و 

CDIP/8/INF/3 عىل )

 الرابط  التايل:

http://www.wipo.int/m

eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=182861  

 الرابط  التايل:و 

http://www.wipo.int/m

eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=182822 

 

 13و 1
 31و

مللكية الفكرية وس ياسة ا 
  املنافسة

 رمز املرشوع
DA_7_23_32_01 

 لأوجه أأفضل فهم حتقيق عىل التشجيع اإىل سعيا
 املنافسة وس ياسة الفكرية امللكية بني التفاعل

 اإىل املنتقةل والبدلان النامية نالبدلا يف س امي ول
جراء الويبو تضطلع الاقتصاد احلر، نظام  مجموعة ابإ
 احلديثة املامرسات تس تجمع الأنشطة من

 واحللول احملامك وأأحاكم القانونية والتطورات
 خمتارة. وتنطوي وأأقالمي بدلان يف املتاحة القانونية
جراء حبوث ودراسات  هذه الأنشطة عىل اإ

جراء دراسةاس تقصائية )مب  اس تقصائية ا فهيا اإ
 مقعا الإجبارية ابلرتاخيص الانتفاع حول وحتليل

 عالوة عىل عقد ،للمنافسة( املنافية للمامرسات
قلميية دون ندوات  جبنيف دراس ية وحلقات اإ
 اجملال. هذا يف اخلربات لتبادل حمافل بوصفها

 اس تمكل.

وعرض تقرير تقيمي  
للمرشوع عىل 

اللجنة يف دورهتا 
التاسعة 
 )الوثيقة 

CDIP/9/8.) 

س امي يف  الس ياسات ول راس متكني 
والبدلان الأقل منوا من البدلان النامية 

بني  التفاعلحتقيق فهم أأفضل لأوجه 
حقوق امللكية الفكرية وس ياسات 

 .املنافسة

والهنوض ابملامرسات املشجعة 
 للرتخيص يف جمال امللكية الفكرية.

اتحة ل التجار  فرصة لتباد واإ
الوطين  ينيواملعلومات عىل املس تو 

والإقلمي  بشأأن الصالت القامئة بني 
لكية الفكرية وس ياسات حقوق امل 
 .املنافسة

اس تمكلت ادلراسات التالية 
طارونوقشت   للجنة :ا يف اإ

التفاعل بني الإدارات ( 2
املعنية ابمللكية الفكرية 

والإدارات املعنية بقانون 
 املنافسة

(CDIP/8/INF/4؛) 

( العالقة بني استنفاد 1
الفكرية امللكية حقوق 

وقانون املنافسة 
(CDIP/8/INF/5؛) 

حتليل الإصدارات ( 3

ادلراسات الثالث املعنية 
ملنافسة ابمللكية الفكرية وا

 متاحة عىل املواقع التالية:

http://www.wipo.int/m

eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=182844 

 و

http://www.wipo.int/m

eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=182864 

http://www.wipo.int/m

eetings/en/doc_details.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
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 وضع املرشوع وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة

 وتضم برامج الويبو للتدريب يف جمال الرتخيص
لرتخيص املشجعة عىل قسام عن جوانب ا

 املنافسة واملامرسات املنافية للمنافسة وسينظم
اجامتع عامل  بشأأن الأمناط املس تجدة يف الرتخيص 

 حلق املؤلف. 

الاقتصادية/القانونية بشأأن 
أ اثر حقوق امللكية الفكرية 

 كحاجز للعبور
(CDPI/8/INF/6 

Corr.)؛ 

نفاذ حقوق ( ادل4 راسة عن اإ
امللكية الفكرية املنايف 

للمنافسة املرشوعة: ادلعاوى 
الصورية )الوثيقة 

CDIP/9/INF/6). 

jsp?doc_id=194637 

 و

http://www.wipo.int/m

eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=199801 

 

29 
 14و
 11و

 وتكنولوجيا الفكرية امللكية 
والتصالت،  املعلومات

والهوة الرمقية والنفاذ اإىل 
 ة املعرف

 رمز املرشوع
DA_19_24_27_01 

 حق جمال يف املرشوع من الأول العنرص يريم
 من مبصدر الأعضاء ادلول تزويد اإىل ؤلفامل

 اليت الفرص حول واملتوازنة املفيدة املعلومات
 املعلومات توزيعل  املعمتدة اجلديدة الامنذج تتيحها
 التعلمي جمالت عىل الرتكزي مع الإبداعية واملواد

 املعلومات وخدمات الربجميات وتطوير والبحث
 خدماتو  الإلكرتونية اجلرائد الإلكرتونية)مثل

 الإعالمية(. العام القطاع

 رمقنةعىل  املرشوع من الثاين العنرصويركرز 
 قاعدة لإنشاءالوطنية  الصناعية امللكية واثئق
تعزز نفاذ اجلهور اإىل احملتوى الرمق   بياانت

وتطوير همارات لإنشاء قاعدة بياانت وطنية يف 
جمال امللكية الفكرية مبا ييرس النفاذ عىل 

 املس تخدم.

 س تمكل.ا

وعرض تقرير تقيمي  
للمرشوع عىل 

اللجنة يف دورهتا 
 العارشة
 )الوثيقة 

CDIP/10/5.) 

ماكنيات  مجع املعلومات واس تكشاف اإ
نظام حق املؤلف ومواطن املرونة فيه 
والامنذج اخملتلفة لإدارة حق املؤلف 

لتعزيز النفاذ اإىل املعارف، مع الرتكزي 
 خصوصا عىل ما ييل: التعلمي والبحث؛
وممارسات تطوير الربجميات، مبا يف 
ذكل الربجميات اجملانية واملفتوحة 
املصدر؛ وخدمات املعلومات 

الإلكرتونية )مثل اجلرائد الإلكرتونية 
 وخدمات القطاع العام الإعالمية(.

الإسهام يف تضييق الهوة املعرفية بني و 
البدلان الصناعية والبدلان النامية )ول 

ل منوا( من خالالأقل  البدلان س امي
، مبا فهيا رمقنة بياانت امللكية الفكرية

 .الوطنيةبياانت امللكية الفكرية 

 حق املؤلف

 بشأأن دلراسةقُدمت ا
 الانتفاع حبق املؤلف 
ىل  للهنوض ابلنفاذ اإ
 لإبداعية ااملعلومات واملواد 

 اإىل ادلورة التاسعة للجنة.

رمقنة واثئق امللكية الصناعية 
 الوطنية

نة: نُفذ هذا عنرص الرمق 
العنرص بدرجات خمتلفة يف 

مكتبا للملكية الفكرية،  21
مبا فهيا الأريبو. وأأحرزت 
غالبية املاكتب تقدما حنو 
رمقنة جسالت براءاهتا 

واس تمكلت س تة ماكتب 

دراسة حق املؤلف متاحة 
 عىل املوقع التايل:

http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=202179  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179%20
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 وضع املرشوع وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة

 والأريبو املرشوع ابلاكمل.

29 
 30و
 32و

 للنفاذ أأدوات  اس تحداث
 املتعلقة املعلومات اإىل

  ابلرباءات

 رمز املرشوع
DA_19_30_31_01 

 DA_19_30_31_02و

 بدلانال  تزويد اإىل املقرتح املرشوع هذا يريم
 عىل بناء منوا، الأقل البدلان فهيا مبا النامية،
 الانتفاع تسهيل عىل تساعد خبدمات ،طلهبا

 يتعلق فامي ابلرباءات املتعلقة ابملعلومات
دة بتكنولوجيا  يف الأصلية أأنشطهتا تيسّي بغية حمدر
 منظامت مع ابلتعاون والتطوير والبحث الابتاكر
عن واقع  رتقاري. وصياغة أأخرى دولية حكومية

 وفرة من انطالقا الرباءات يف جمالت متخصصة
جراء بغية ابلرباءات املتعلقة املعلومات مصادر  اإ
 حقوق من هبا يتصل وما بعيهنا لتكنولوجيا حتليل
خمتارة؛  تكنولوجية جمالت يف الفكرية امللكية

لكرتوين دليل وس يقدم  مدمج فيديو قرص عىل اإ
 نتفاعالا عىل لتدريبل  الإنرتنت عىل أأو

 واس تغاللها، ابلرباءات املتعلقة ابملعلومات
 معل حلقات مبا فهيا ،كذكل مؤمترات متنظوس 

 س امي ول املنتفعني لفائدة تدريبية، ودورات
 والابتاكر. التكنولوجيا دمع مراكز موظف 

 اس تمكل.

وعرض تقرير تقيمي  
للمرشوع عىل 

اللجنة يف دورهتا 
 العارشة
 )الوثيقة 

CDIP/10/6) 

 

ووافقت اللجنة عىل 
لهذا املرحةل الثانية 

املرشوع يف دورهتا 
العارشة 

(CDIP/10/13). 

تعميق فهم املعنيني ابلبتاكر 
الس ياسات العامة  وراس والرشاكت 

يف البدلان النامية للتوهجات الرئيس ية 
يف تكنولوجيا بعيهنا وأ اثرها يف الأعامل 
 واجملمتع بغية متكيهنم من حتديد جمالت

 .تكنولوجيا احملددة واس تغاللهاال 

وصقل همارات البحث يف املعلومات 
عداد  املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها واإ

يف جمالت  تقارير عن واقع الرباءات
من خالل التعلمي الفعال  متخصصة

واملناسب للمسائل التالية: كيف جيرى 
 لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأأين؟ا

ربات وتيسّي املناقشات وتبادل اخل
ووهجات النظر وأأفضل املامرسات يف 
جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات من 
خالل دعوة املنتفعني اإىل الاجامتع يف 

 .منتظمةمواعيد 

تقارير عن  20اس ُتمكلت 
تتعلق  واقع الرباءات

للقاحات وعقاري اب
Atazanavir 

والطهي   Ritonavirو
ابلطاقة الشمس ية والتربيد 

زا ة و  ابلطاقة الشمس ية اإ
امللوحة وتنقية املياه 

والأمراض املهمةل وحتمل 
 .امللوحة

 دليل التعلمي الإلكرتوين

ُأطلق رسيا يف نومفرب 
دليل تفاعيل للتعلمي  1021

الإلكرتوين يف جمال 
اس تخدام املعلومات املتعلقة 

 ابلرباءات واس تغاللها.

 تقارير عن واقع الرباءات
 متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/p

atentscope/en/program

s/patent_landscapes/in

dex.html 

متاح  دليل التعلمي الإلكرتوين
 عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/ti

sc/en/etutorial.html 

 

33 
 38و
 42و

طار  حول  تعزيزمرشوع  اإ
دارة القامئة عىل  الويبو لالإ
رصد النتاجئ بغية دمع معلية ال
منائية   والتقيمي للأنشطة الإ

 رمز املرشوع
DA_33_38_41_01 

طار ( تصممي2) ق اإ  النتاجئ عىل وقامئ متسر
نشااه وتطويره  وتركزيه والتقيمي الرصد لأغراض واإ

وتوصيات  ابلتمنية املتصةل الويبو أأنشطة عىل
 .جدول أأعامل التمنية

 عىل الويبو قدرة ( والسع  من أأجل تعزيز1)
جراء  الويبو أأنشطة لوقع موضوعية تقيمي معليات اإ
 التمنية؛ عىل

قيد التنفيذ منذ يناير 
، عىل أأن 1020

يُس تمكل يف يونيو 
1023. 

دارة  طار الويبو الراهن لالإ تكييف اإ
القامئة عىل النتاجئ وتعزيزه لضامن حتيل 
مجيع الربامج برتكزي شديد عىل أأثر 

أأنشطة املنظمة يف التمنية، مبا يف ذكل 
دة التقنية، وتوفّي املزيد من املساع

أأدوات الإدارة دلمع الاحتياجات 
املعينة فامي يتعلق ابلتوصيات البالغ 

توصية، ودلمع احتياجات  45عددها 

مت تسلمي أأول مزيانية قامئة 
مبا فهيا تقدير  عىل النتاجئ،

حلصة التمنية حسب 
 النتيجة؛

طار التدابّي املعززة  اإ
)املؤرشات، خطوط 
 الأساس، الأهداف(؛

وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 

1021/1023 

http://www.wipo.int/

-about

wipo/en/budget/ 

عراض خاريج ملساعدة اس ت
الويبو التقنية يف جمال التعاون 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
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 يف التقنية للمساعدة الويبو معل ( واس تعراض3)
غية املساعدة عىل التمنية ب  لأغراض التعاون جمال

نشاء بعض أأسس العمل يف املس تقبل.  اإ

 الإبال  يف اللجنة.

والإسهام يف رصد الثقافة يف املنظمة 
وتقيميها، وخاصة فامي يتعلق بأأثر مجيع 

الربامج الوجهية يف التمنية، ومجع 
مات عن الأداء بشلك مهنج  املعلو 

واس تخداهما لضامن حتقيق القابلية 
للمساء ة ودمع املنظمة وأأحصا  

 املصاحل يف اختاذ القرارات املس تنّية.

جراء تقياميت  وزايدة الكفاءة يف اإ
مس تقةل وموضوعية لأثر أأنشطة الويبو 

 يف التمنية والقدرة عىل ذكل.

اس ُتمكل الاس تعراض 
اذلي أأجرته  اخلاريج 

اللجنة املعنية ابلتمنية 
وامللكية الفكرية للمساعدة 
 الفنية اليت تقدهما الويبو؛

مت تعممي التمنية يف لك 
 الأهداف الاسرتاتيجية

 املوضوعية؛

ة للمديرين من  قدرات معززَّ
أأجل التخطيط القامئ عىل 

النتاجئ، مبا يف ذكل الأنشطة 
 املوهجة حنو التمنية.

متاح عىل  من أأجل التمنية
 الرابط التايل:

http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=182842 

35 
 31و

 مرشوع حول امللكية 
الفكرية والتمنية الاجامتعية 

 والاقتصادية 

رمز املرشوع 
DA_35_37_01 

 عنيتأألف املرشوع من مجموعة من ادلراسات 
العالقة بني حامية امللكية الفكرية وخمتلف جوانب 
الأداء يف البدلان النامية. والهدف املنشود هو 
تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين مهنا واضعو 

لبدلان عند تصممي نظام الس ياسات يف تكل ا
عامل  هذا للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية وعند اإ

النظام. ومن املقرتح أأن تركز ادلراسات عىل ثالثة 
موضوعات عامة ويه الابتاكر احمليل وتعممي 

ادلويل والوطين واجلوانب  يناملعرفة عىل الصعيد
املؤسس ية لنظام امللكية الفكرية وعواقبه 

عداد ادلراسات فريق من الاقتصادية. وسيتوىل  اإ
الباحثني ويشارك فهيا مكتب خبّي الويبو 

 الاقتصادي وخرباء دوليون وابحثون حمليون.

قيد التنفيذ منذ 
، عىل 1020يوليو 

أأن يُس تمكل يف 
 .1023ديسمرب 

حتسني فهم ال اثر الاجامتعية 
والاقتصادية املرتتبة عىل حامية امللكية 

 .الفكرية يف البدلان النامية

تكوين كفاءات حتليلية يف البدلان و 
النامية اليت تقل فهيا ادلراسات 

الاقتصادية املنجزة يف جمال امللكية 
 الفكرية حىت اليوم.

انهتت ادلراسات القطرية يف 
ش ييل والربازيل من 

من  يلزماس تحداث ما 
بياانت امللكية الفكرية 

واس تخدمت فرق البحث 
تكل البياانت للتحقيق يف 

لكية تخدام امل أأمناط اس  
الفكرية عىل املس توى 

 .اجلزيئ

 

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
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29 
 30و
 32و

تكوين الكفاءات يف  
اس تعامل املعلومات التقنية 
والعلمية املالمئة جملالت 
تكنولوجية حمددة حال 
منائية حمددة   لتحدايت اإ

رمز املرشوع 
DA_19_30_31_02 

اإىل الإسهام يف تكوين  هذا املرشوع يريم
س تعامل املعلومات التقنية الكفاءات الوطنية يف ا

والعلمية املالمئة بوصفها التكنولوجيا املالمئة لرفع 
منائية حمددة تواهجها البدلان الأقل منوا،  حتدايت اإ

ماكنيات الاس تفادة من وهو يس تكشف  اإ
تكنولوجيا مالمئة لأول مرة من الناحية العملية، 

ابلعمل مع اجلهات املعنية احلكومية وغّي احلكومية 
 كل البدلان.يف ت

قيد التنفيذ منذ 
، 1020يوليو 

 اس تمكل.

عرض تقرير س يو  
تقيمي  للمرشوع عىل 

اللجنة يف دورهتا 
 املقبةل.

تعميق فهم املعنيني ابلبتاكر 
الس ياسات العامة  وراس والرشاكت 

يف البدلان النامية للتوهجات الرئيس ية 
يف تكنولوجيا بعيهنا وأ اثرها يف الأعامل 

 ة متكيهنم من حتديد جمالتواجملمتع بغي
 .واس تغاللها املعينةالتكنولوجيا 

وصقل همارات البحث يف املعلومات 
عداد  املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها واإ

يف جمالت تقارير عن واقع الرباءات 
من خالل التعلمي الفعال متخصصة 

واملناسب للمسائل التالية: كيف جيرى 
 ؟لبحث يف الرباءات؟ وملاذا؟ وأأينا

وتيسّي املناقشات وتبادل اخلربات 
ووهجات النظر وأأفضل املامرسات يف 
جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات من 
خالل دعوة املنتفعني اإىل الاجامتع يف 

 .منتظمةمواعيد 

اس تمكل املرشوع يف ثالث 
من أأقل البدلان منوا ويه: 
بنغالديش ونيبال وزامبيا. 
وحددت مجموعات اخلرباء 

يف لك بدل من  الوطنيني
تكل البدلان احتياجات البدل 

 .ذات الأولوية

 

 

 امللكية الفكرية وتوس مي  20و 4
املنتجات لتطوير الأعامل يف 

البدلان النامية والبدلان 
 الأقل منوا 

رمز املرشوع 
DA_4_10_01 

يريم هذا املرشوع اإىل دمع اجملمتعات احمللية يف 
يف صياغة ا البدلان النامية والبدلان الأقل منو 

اسرتاتيجيات تكفل انتفاعا سلامي ابمللكية الفكرية 
عند توس مي املنتجات مث تنفيذ تكل 

، مع الرتكزي خصوصا عىل الاسرتاتيجيات
 البياانت اجلغرافية والعالمات التجارية.

قيد التنفيذ منذ 
عىل ، 1020يوليو 

أأن يُس تمكل يف 
 .1023يونيو 

املسامهة يف تطوير الأعامل دلى 
قامة ائتالفات اجمل  متعات احمللية ابإ

اسرتاتيجية بني مجعيات املنتجني 
واملزارعني والرشاكت الصغّية 

واملتوسطة واملؤسسات العامة لتوس مي 
املنتج من خالل الانتفاع 

 الاسرتاتيج  حبقوق امللكية الفكرية.

 

رة، اخمت يف ثالثة بدلان رائدة
 دا،يه بامن واتيلند وأأوغن

واصل اخلرباء الاستشاريون 
الوطنيون وادلوليون العمل 
مع قطاع الأعامل واجلاعات 
والسلطات احلكومية عىل 
املس توى احمليل من أأجل 

صقل اسرتاتيجيات التوس مي 
اليت ُوضعت ابلنس بة لتسعة 
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والتوعية بوقع توس مي املنتجات عىل 
تطوير الأعامل دلى اجملمتعات احمللية 

لرشاكت الصغّية واملتوسطة احمللية، وا
 يف مضامر أأولوايت التمنية املس تدامة.

وزايدة التشديد، يف برامج املساعدة 
التقنية وأأنشطهتا، عىل احتياجات 
الرشاكت الصغّية واملتوسطة اليت 
تتناول البحث العلم  والصناعات 

 الثقافية.

منتجات خمتارة. ووضعت 
عطاء  الاسرتاتيجيات بغية اإ

صائصها الفريدة قمية خل
ماكنيات توس مي   ها الهائةل.واإ

 

ونظمت أأنشطة لتكوين 
الكفاءات ومشاورات مع 

أأحصا  املصلحة ليك حتظى 
الاسرتاتيجيات بقبول كبّي 

دلى جامعات أأحصا  
 املصلحة اس تعدادا لتنفيذها.

29 
 15و
 16و
 18و

 امللكية الفكرية ونقل 
التكنولوجيا: التحدايت 
 املشرتكة وبناء احللول 

رمز املرشوع 
DA_19_25_26_28_

01 

املرشوع مجموعة من الأنشطة اليت  هذا يشمل
ستس تكشف ما ميكن اختاذه من مبادرات 

وس ياسات تتعلق ابمللكية الفكرية للهنوض بنقل 
 ، وخاصة لفائدة البدلان النامية.التكنولوجيا

عىل مخس مراحل متدرجة حنو  وس ينسحب
اعامتد قامئة اقرتاحات وتوصيات وتدابّي حممتةل 

 كنولوجيا.للهنوض بنقل الت 

  تنظمي 2شمل املرشوع الأنشطة التالية:  ي و 
قلميية حول نقل  مخسة اجامتعات تشاورية اإ

حتدد البدلان معايّي تكويهنا  التكنولوجيا،
عداد بعض ادلراسات   1واختصاصاهتا؛   واإ

التحليلية مبا يف ذكل من دراسات اقتصادية 
فرادية بشأأن نقل التكنولوجيا عىل  ودراسات اإ

سهاما يف معل منتدى اخلرباء رفيع الصعيد ا دلويل اإ

قيد التنفيذ منذ يناير 
1022. 

اللجنة  تس تعرضوا
 تاسعةيف دورهتا ال 

اجلدول الزمين 
 للتنفيذ.

تعميق فهم املعنيني ابلبتاكر 
الس ياسات العامة  وراس والرشاكت 

البدلان النامية للتوهجات الرئيس ية  يف
يف تكنولوجيا بعيهنا وأ اثرها يف الأعامل 
 واجملمتع بغية متكيهنم من حتديد جمالت

 .التكنولوجيا احملددة واس تغاللها

وتعزيز الأنشطة والعكوف عىل 
اس تكشاف س ياسات ومبادرات نقل 
التكنولوجيا املتعلقة ابمللكية الفكرية 

رونة يف صكوك والانتفاع مبواطن امل
امللكية الفكرية ادلولية للهنوض بنقل 

 التكنولوجيا وتعمميها.

س امي اليت  وزايدة املبادرات، ول
تتخذها البدلان املتقدمة، للتشجيع 

ُعقد الاجامتع التشاوري 
الأول يف س نغافورة يويم 

 1021يوليو  21و 26
 .ابلنس بة للبدلان الأس يوية

ميكن النفاذ اإىل ورقة 
املرشوع اخلاصة مبرشوع 

امللكية الفكرية ونقل  
يا: التحدايت التكنولوج 

عىل   املشرتكة وبناء احللول
 التايل: الرابط 

http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=188786  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188786
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 وضع املرشوع وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة

تنظمي منتدى دويل رفيع   و 3؛  املس توى
املس توى للخرباء حول  نقل التكنولوجيا وامللكية 
الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء احللول  لتحليل 

وتقدمي  الاحتياجات يف جمال نقل التكنولوجيا
اقرتاحات بشأأن قامئة الاقرتاحات والتوصيات 

دابّي احملمتةل املذكورة أأعاله للهنوض بنقل والت
التكنولوجيا. وتقرر ادلول الأعضاء معايّي تكوين 

  4هذا املنتدى الرفيع املس توى واختصاصاته؛  
لكرتوين حول  نقل التكنولوجيا  نشاء منتدى اإ واإ

وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء 
يات وتضمني برامج الويبو أأية توص   5؛  احللول 

، بعد أأن معمتدة نتيجة للأنشطة املذكورة أأعاله
تنظر فهيا اللجنة وتقدم أأية توصية حممتةل اإىل 

 اجلعية العامة.

عىل التعاون بني املؤسسات العلمية 
ومؤسسات البحث يف البدلان 

 املتقدمة والبدلان النامية.

واس تكشاف وحتديد الس ياسات 
املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت  والتدابّي

ميكن أأن تتخذها ادلول الأعضاء دلمع 
 نقل التكنولوجيا وتعمميها.

 املرشوعات التعاونية  36
املفتوحة والامنذج القامئة عىل 

 كية الفكرية املل 

 DA_36_1رمز املرشوع 

يبادر هذا املرشوع مبجموعة من الأنشطة 
ايها من أأجل تبادل التجربة يف أأطر  مس تكشفا اإ
الابتاكر املفتوح )مبا فهيا الأطر املمتحورة حول 

املس تخدم واليت يشارك فهيا املس تخدم يف 
الابتاكر من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف 

ة والبدلان النامية، فضال عن مناذج البدلان املتقدم
 امللكية الفكرية.

قيد التنفيذ منذ يناير 
عىل أأن ، 1022

يُس تمكل يف يونيو 
1023. 

تبادل التجار  حول املرشوعات 
التعاونية مثل مرشوع اجملني البرشي 

 .وكذا مناذج امللكية الفكرية

ادلراسة الفرزية ُأجنزت 
 التحليلية
 )الوثيقة

CDPI/8/INF/7) 
تعليقات  يهناتضم ُروجعت ل و 

 .ادلول الأعضاء

ميكن النفاذ اإىل ادلراسة 
التحليلية للمرشوع الفرزية 

املعين ابملرشوعات التعاونية 
املفتوحة والامنذج القامئة عىل 

 الرابط امللكية الفكرية عىل 
 :التايل

http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=188513 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
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 وضع املرشوع وصف مقتضب للمرشوع امس املرشوع التوصية

 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة

39 
 40و

 امللكية الفكرية وجهرة 
الأدمغة  

DA_39_40_01 

ماكنية انتقال الأفراد ذوي املهارات العالية  متثل اإ
أأو ما  –من البدلان النامية اإىل البدلان املتقدمة 

للتمنية.  خطّياحتداي  –يعرف هبجرة الأدمغة 

ويصح هذا بصفة خاصة ابلنس بة لبعض 
الاقتصادات الأفريقية، اليت توجد فهيا أأعىل 

معدلت لهجرة ذوي املهارات يف العامل. ويريم 
املرشوع احلايل اإىل فهم هذه الظاهرة فهام أأفضل 
عن طريق بناء قاعدة بياانت شامةل عن ش تات 
العاملني أأحصا  املعارف حول العامل ابس تخدام 

عن اخملرتعني يف واثئق املتاحة ملعلومات ا
الرباءات. كام يس تكشف املرشوع أأيضا الصةل 
بني حامية امللكية الفكرية وجهرة العامل أأحصا  

 املعارف.

قيد التنفيذ منذ يناير 
1021. 

املسامهة يف زايدة وع  صانع  
الس ياسات ابلصالت اليت تربط بني 
 امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة وحتسني

 فهمهم لها.

وضع جدول أأعامل حبيث مس تنّي حول 
امللكية الفكرية والهجرة والتدفقات 

ساس الأ توفّي ل املعرفية املصاحبة، 
لدلراسات اليت س تجرى حول هذا 

 املوضوع يف املس تقبل.

 

عن  دراسة ختطيطيةمُجعت 
 تدفقات جهرة العلامء.

 

امللكية الفكرية والاقتصاد   34

غّي الرس   

DA_34_01 

 

الابتاكر يف وجود تشّي ادللئل املتفرقة اإىل 
توفر الكثّي من ي ل  ولكن. الاقتصاد غّي الرس 

املعلومات حول كيفية تودل الأصول غّي امللموسة 
احلصول علهيا الرس  وكيفية  يف الاقتصاد غّي

. ويعمل اس تخداهما يف التبادلت لالس تفادة مهناو 
اكر يف املرشوع عىل توفّي فهم أأفضل لالبت

القطاعات ذات الصةل والرابط بني امللكية الفكرية 
 والاقتصاد غّي الرس .

قيد التنفيذ منذ يناير 
1021. 

املسامهة يف زايدة وع  صانع  
الس ياسات ابلصالت اليت تربط بني 

والاقتصاد غّي الرس  امللكية الفكرية 
 وحتسني فهمهم لها.

اس ُتمكل أأول مرشوع 
ميية داخيل لدلراسة املفاه 

امللكية  الابتاكر و بشأأن 
غّي  الاقتصادوالفكرية 
  .الرس 

 

ونُظمت حلقة العمل ادلولية 
الأوىل بشأأن  الابتاكر 

 الاقتصادوامللكية الفكرية و 
  من قبل الويبو غّي الرس 

معهد البحوث الاقتصادية و 
( يف IERIبشأأن الابتاكر )

 بريتوراي جبنو  أأفريقيا يف

جدول أأعامل حلقة العمل 
 متاح عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/e
docs/mdocs/mdocs/en/
wipo_ip_econ_pre_1
2/wipo_ip_econ_pre
_12_ref_program.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_pre_12/wipo_ip_econ_pre_12_ref_program.pdf
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية النتيجة املتوقعة

نومفرب  12اإىل  29الفرتة من 
1021. 

26 
 10و

 الرباءات واملكل العام  
DA_16_20_02 

أأمهية ( 2يفحص هذا املرشوع ويس تكشف )
( ، ( وقع ممارسات 1دور املكل العام الغين وامليرسر

جمال الرباءات عىل املكل  بعض الرشاكت يف
 .العام

قيد التنفيذ منذ يناير 
1021. 

حتسني فهم أأثر ممارسات بعض 

الرشاكت يف جمال الرباءات عىل املكل 

العام وأأمهية دور املكل العام الغين 

 .وامليرسَّ 

عداد دراسة لتحليل  جيري اإ
وقع نظام الرباءات يف س ياق 
املكل العام عىل املس توى 

 اجلزيئ.

 

 20و 2
 22و
 23و
 29و
 15و
 31و

 مرشوع تعزيز التعاون 

حول امللكية الفكرية والتمنية 

بني بدلان اجلنو  من فامي 

بدلان انمية وبدلان أأقل منوا  

DA_1_10_11_13_

19_25_32_01 

عداد وسائل لتوجيه  ىل اإ يريم هذا املرشوع اإ

تعزيز التعاون حنو هجود خمتلف الأطراف الفاعةل 

 جمال امللكية الفكرية.بني بدلان اجلنو  يف 

قيد التنفيذ منذ يناير 
1021. 

البدلان و زايدة قدرة البدلان النامية 

قل منوا عىل التشارك يف معارفها الأ 

وخرباهتا يف جمال امللكية الفكرية 

 والتمنية.

ُعقد الاجامتع الأقالمي  الأول 
دارة امللكية الفكرية،  بشأأن اإ
واملوارد الوراثية واملعارف 

ة والفوللكور، وحق التقليدي
املؤلف واحلقوق اجملاورة يف 

برازيليا يف أأغسطس 
1021. 

ُعقد املؤمتر الس نوي الأول و 
بشأأن التعاون فامي بني بدلان 

اجلنو  يف جمال امللكية 
الفكرية والتمنية يف سبمترب 

  يف جنيف 1021

معلومات عن الاجامتع متاحة 
 عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/m

eetings/en/details.jsp?

meeting_id=26522 

معلومات عن املؤمتر متاحة 
 عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/m

eetings/en/details.jsp?

meeting_id=26802 

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26522
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26522
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26522
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26802
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26802
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26802

