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 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية

مانة عداد الأ   من اإ

 .4103حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية لعام  .0

ىل تقدمي رشح ُمجَمل لتنفيذ الويبو جلدول  .4 ىل اللجنة، اإ م من املدير العام اإ وهيدف هذا التقرير الس نوي اخلامس، املُقدَّ
ىل  تقدمي نظرة عامة عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية أأعامل التمنية يف مجيع برامج املنظمة وأأنشطهتا. ويريم التقرير اإ

طار املنظمة، والإجراءات املُتََّخذة يف ش ىت أأنشطة الويبو فامي يتعلق بتكل املبادئ. ة داخل اإ  وتعمميها، وتعممي مبادهئا املُوِّجه

ذ جدول أأعامل التمنية ويتأألف التقرير من جزأأين وثالثة مالحق. ويعرض اجلزء الأول النقاط البارزة خبصوص تنفي .3
" وخمتلف هيئات الويبو. ويركِز اجلزء الثاين عىل أأمه 4" الأنشطة العادية لربانمج الويبو، "0وتعمميه عىل املس تويني التاليني: "

ىل ذكل، يقدم املرفق الأول لهذه الوثيقة نظرًة عامًة عىل وضع  ضافة اإ التطورات يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية. واإ
نفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؛ ويعرض املرفق الثاين حملًة عن مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف ت 

4103عام 
1

ىل بعض التوصيات الرئيس ية  ضافًة اإ م املرفق الثالث موجزًا للمرشوعات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي، اإ ، ويُقِده
هما املُقيِهمون اخلارج   يون ووافقت علهيا ادلول الأعضاء.اليت قدَّ
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لهيا يف دورهتا الرابعة عرشة اس تعراٌض اكمٌل للتقدم احملرز يف تنفيذ مرشوعات   م اإ ذكل جدول أأعامل التمنية، مبا يف متاش يًا مع العرف املُتَّبع يف اللجنة، سوف يُقدَّ
 معلومات عن نفقات املزيانية واملنجزات، وذكل يف شلكه تقريٍر مرحيل.
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 اجلزء الأول: تعممي جدول أأعامل التمنية

 تعممي جدول أأعامل التمنية يف أأنشطة برانمج الويبو

، عىل النحو 4103اس متر التنفيُذ الفعال لتوصيات ومبادئ جدول أأعامل التمنية يف توجيه أأنشطة الويبو طوال عام  .2
 لفرتة الس نتني. الوارد يف وثيقة الربانمج واملزيانية

تُركِهز عىل تعممي التمنية يف مجيع الأهداف  4102/4105ول تزال وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة لفرتة الس نتني  .5
طار النتاجئ التنظميي املُنقَّح مشول تقديرات نفقات التمنية  سرتاتيجيةالا املوضوعية ومجيع برامج الويبو ذات الصةل. كام واصل اإ

م يف فرتة الس نتني حسب النتي . وعالوة عىل ذكل، مت تعممي 4104/4103جة متاش يًا مع هنج املزينة القامئة عىل النتاجئ اذلي قُِده
عدد من أأنشطة املرشوعات يف معل الويبو العادي بعد الانهتاء من عدة مرشوعات جلدول أأعامل التمنية وتقيمي هذه 

 .4103املرشوعات يف هناية عام 

عىل تفاصيل بشأأن دور لك برانمج ومسامهته يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية.  4104داء الربانمج لعام واش متل تقرير أأ  .6
ا  4104وجرى يف عام  يالء الاعتبار الواجب للتعليقات اليت تلقَّهته عداد التقارير عن تعممي جدول أأعامل التمنية مع اإ تعزيز اإ

 .4101/4100ة الس نتني ادلول الأعضاء خالل مناقشة تقرير أأداء الربانمج لفرت 

وواصل برانمج الويبو للتعاون التقين تشجيع ادلول الأعضاء ومساعدهتا يف معليات صياغة اسرتاتيجيات امللكية  .7
الفكرية وتنفيذها مبا يامتىش مع توصيات جدول أأعامل التمنية. واسرتاتيجيات امللكية الفكرية هذه ُمتِسقٌة مع خطط التمنية 

ىل تشجيع الابترار والإبدا.. وتوفر لدلول الأعضاء اس تجاابت شامةل الشامةل للبدلان امل  س تفيدة، و ي هتدف كذكل اإ
ىل التنفيذ والتقيمي، وابلتنس يق  د من خالل املشاورات، بدءًا من الصياغة الأولية وصوًل اإ لحتياجاهتا ذات الصةل واليت حُتدَّ

ىل جانب تطوير هذا ا لإطار، تعمل مبادئ جدول أأعامل التمنية وتوصياتُه عىل توجيه مع قطاعات أأخرى داخل املنظمة. واإ
ىل ادلول الأعضاء اليت مل تس تخدم بعُد اسرتاتيجيات امللكية  املساعدة التقنية كلك، مبا يف ذكل تكل املساعدة املقدمة اإ

 الفكرية اخلاصة هبا أأو مل تنتهه بعد من وضعها.

دماج اجلوانب الإمنائية املنح .8 ى لنظام امللكية الفكرية يف برامج أأاكدميية الويبو، متاش يًا مع التوصية واس متر حتسني اإ
4103الثالثة من توصيات جدول أأعامل التمنية. ويرد يف حافظة الربامج التعلميية والتدريبية لأاكدميية الويبو لعام 

2
ويف تقرير  

4103أأاكدميية الويبو الإحصايئ الس نوي لعام 
3

ضافًة اس تعراٌض عام واحض وشفاف ل  لأنشطة التدريبية اخلاصة ابلأاكدميية، اإ
يَت الرشااكت الا ىل الرشاكء واملشاركني يف مجيع براجمها التدريبية. وقد قَوه مع املؤسسات الأاكدميية واتِسعت،  سرتاتيجيةاإ

ا انطوى ابلأخص عىل أأوجه تعاوٍن س امي يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، مم ل
مشرتكة يف برامج املاجس تري وغريها من ادلورات التعلميية يف جمال امللكية الفكرية. واس تخدمت أأيضًا املؤسساُت الأاكدميية 

دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية. وقد ُصِهم حمتوى برا مج الرشيكة برامج الويبو للتعمل عن بعد، اليت اس متر فهيا حتسني اإ
ين من بدلان انمية. وُصِهمت بعض ادلورات  املدارس الصيفية خصيصًا ليشمل البعَد الإمنايئ للملكية الفكرية، وليشمل ُمحاِضه

املهنية لرُتكِهز حتديدًا عىل تمنية قدرات وضع الس ياسات والتفاوض يف ظل نظاٍم متوازن للملكية الفكرية من أأجل تعزيز 
عا. التمنية دة هيلكة املقررات التدريبية اليت تقدهما مجيع برامج أأاكدميية الويبو ليك تشمل هنجًا ديناميكيًا لُبعد وُُترى حاليًا اإ

ثيوبيا وبريو وتونس  ىل ذكل، ساعدت أأاكدمييُة الويبو كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص واإ ضافًة اإ جدول أأعامل التمنية. واإ
قامة مراكز تدريب للملكية الفكرية ق مة خصيصًا عىل اإ ادرة عىل حتقيق الاس تدامة ذاتيًا من خالل تقدمي دوراٍت تعلميية ُمصمَّ
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الوثيقة متاحة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2013.pdf. 

3
الوثيقة متاحة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  

http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/about/pdf/academy_statistics_2013.pdf. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/about/pdf/academy_statistics_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/about/pdf/academy_statistics_2013.pdf
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لعدد من املنسقني الأاكدمييني واملدربني، وذكل يف س ياق املرحةل الثانية من مرشو. جدول أأعامل التمنية الرائد لإنشاء 
أأاكدمييات وطنية جديدة للملكية الفكرية

4
. 

م برانمُج الويبو للرشاك .1 دارة امللكية الفكرية للرشاكت  08ت الصغرية واملتوسطة والابترار ونظَّ برانجمًا تدريبيًا بشأأن اإ
من توصيات جدول أأعامل  00و 01و 2و 0الصغرية واملتوسطة بناًء عىل طلب ادلول الأعضاء، وذكل متاش يًا مع التوصيات 

ف التجارية لدلوةل أأو الكهام مشاركًة وثيقًة يف مرحةل التمنية. وشارك مكتب امللكية الفكرية لدلوةل العضو املعنية أأو الغر 
ما مساهامت كبرية يف أأثناء تطوير الربامج وتنفيذها، مبا يف ذكل حني اختيار املتحدثني  التخطيط، واكن هلام دوٌر رئييس، وقدَّ

ىل ذكل، نُفِهذ خالل عام  ضافًة اإ برانجمًا  08يف ش ىت املناطق  بدلاً  07يف  4103ادلوليني واحملليني وموضوعات الربانمج. واإ
ىل  دارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة للملكية الفكرية، مما أأدى اإ لتدريب املدربني و/أأو حلقات دراسة وحلقات معل بشأأن اإ

كساهبم همارات  0 111تعريف حنو  دارة امللكية الفكرية واإ مشارك من الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها ابإ
دارهت ا. واكن الرتكزي منصبًا عىل مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل حتسني قدراهتا التنافس ية وأأداهئا التجاري ابلإدارة اإ

ىل لغات  اذلكية لأصول امللكية الفكرية. وترمجة املنشورات املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة وابنوراما امللكية الفكرية اإ
عداد مو  اد فعاةل للتوعية وبناء القدرات. واس متِرت النرشة الإخبارية الشهرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة متنوعة سامهت يف اإ

مداد حنو  أألف مشرتك يف مجيع أأحناء العامل بأأحدث الأخبار واملعلومات والوصالت املتعلقة ابلرشاكت الصغرية  21يف اإ
ة ومرتمجة، واس تقصاءات ودراسات، وابنوراما امللكية واملتوسطة. واس متر اكملعتاد عرض برامج مؤقتة، ومنشورات خمصص

 الفكرية بلغات متنوعة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

ىل ادلول الأعضاء الطالبة ذلكل،  .01 وواصلت املنظمة طوال العام تقدمي املساعدة الترشيعية املهيأأة حسب الاحتياجات اإ
 املساعدة يف تنفيذ الالازامات ادلولية عىل الصعيد الوطين، ملل وفقًا ملبادئ جدول أأعامل التمنية. واش متل ذكل أأيضًا عىل

تكل الالازامات الناش ئة عن اتفاق تريبس وش ىت املعاهدات اليت تديرها الويبو، مبا يف ذكل املعاهداتن اللتان مت اعامتدهام 
ىل املصنفات املنشورة لفائدة مؤخرًا وهام معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ  اإ

البرص أأو ذوي الإعاقات الأخرى يف قراءة املطبوعات. وعند تقدمي هذه اخلدمة، تتِبع الأمانُة  املعايقالأشخاص املكفوفني أأو 
ضافًة اإ  ىل مبدأأ احلياد، وتضع يف اعتبارها مواطن املرونة اليت تنص علهيا التفاقات ادلولية واختالف مس توايت التمنية. واإ

 ذكل، تلازم الأمانُة أأيضًا بواجب احلفاظ عىل الرسية.

وما تقوم به الويبو من معل بشأأن امللكية الفكرية واملنافسة يصري تدرجييًا وابنتظام منتدى متعدد الأطراف موثوقًا به  .00
" ازدايد عدد طلبات 0يف "للمناقشات اخلاصة ابملنطقة البينية املشرتكة بني امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. وينعكس ذكل 

ىل اعامتد س ياسات وطنية؛ " قلميية، اليت هيدف بعضها اإ متام 4املشاركة مع ادلول الأعضاء يف املناقشات الثنائية ودون الإ " واإ
بل عدد من ادلو  ل املرحةل الأوىل من ادلراسة الاس تقصائية املتعلقة بنقل التكنولوجيا ومراحفة الاحترار، مبسامهة فِعاةل من قه

، مع التوسع يف ادلراسة 4102الأعضاء ذات اخلربة الكبرية يف هذا املوضو.. وسوف تيل ذكل املرحةُل الثانية يف عام 
ن اكن عىل حنو أأقل تفصياًل، لتشمل مجيع ادلول الأعضاء، هبدف وضع خريطة للمامرسات املتبعة يف هذا  الاس تقصائية، واإ

نشاء منتدى "النادي ادلويل 3الصدد؛ " ابلتعاون مع أأماانت منظمة التعاون والتمنية يف  -للملكية الفكرية واملنافسة" " واإ
( والأونكتاد والويبو ومنظمة التجارة العاملية، بغرض السامح ابلتبادل غري الرمسي لوّجات OECDامليدان الاقتصادي )

مرانية التعاون يف جمال امللكية الفكرية واملنافسة  آن موِطدًا وُعقدت الاجامتعات ابنتظام.اذلي أأصب -النظر ومناقشة اإ  ح ال

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية طوال عام و  .04 ، مسرتشدًة ابلهدف الاسرتاتيجي 4103واصلت الويبو أأنشطهتا يف جمال اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" والتوصية  من توصيات جدول أأعامل التمنية. وتش متل  25السادس "التعاون ادلويل عىل اإ

نشطة عىل ما ييل بصفة خاصة، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء: تقدمي املساعدة الترشيعية بشأأن توافق الترشيع احلايل الأ 
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متاحة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  CDIP/9/10 REV.1وثيقة املرشو.  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386
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نفاذ وفقًا للجزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة  أأو مرشو. الترشيع مع الالازامات املتعلقة ابلإ
يالء الاع  ىل أأنشطة التدريب والتوعية )اتفاق تريبس(، مع اإ ضافًة اإ تبار الواجب ملواطن التوازن واملرونة الواردة يف التفاق، اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية: " " 0ذات الصةل. وفامي ييل الأهداف اليت عادًة ما تشرتك فهيا برامج تكوين الكفاءات اخلاصة ابإ
نفاذها عىل " وحفص املعايري 4التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدلان املُشارهكة؛ " النظر يف أأثر حامية امللكية الفكرية واإ

" واس تعراض مسائل موضوعية، مهنا توعية املس هتكل 3ادلنيا ومواطن املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ "
مداد أأحصاب2بوصفها تدبريًا وقائيًا والتخلص العادل من السلع املتعدية؛ " املصاحل مبعلومات عن كيفية وضع وتنفيذ  " واإ

" وتعزيز التعاون الاسرتاتيجي بني أأحصاب املصاحل من القطاعني العام واخلاص عىل حد 5اسرتاتيجيات توعية وطنية؛ "
ىل زايدة تعزيز التعاون والتنس يق املهنجيني والفعالني عىل الصعيد ادلويل مع  سواء. كام واصلت الويبو أأنشطهتا الرامية اإ

 املنظامت ادلولية الأخرى، من أأجل ضامن وجود هنٍج متوازن وشفاف لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.

من توصيات جدول أأعامل  02وتناولت أأمانُة الويبو مسأأةل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وفقًا للتوصية  .03
عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، واصلت اللجنُة التمنية وتلبيًة لطلبات ادلول الأعضاء. ويف ادلورة احلادية 

م معلومات عن أأربعة موضوعات ختص مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات، وطلبت من  املناقشات اخلاصة ابلواثئق اليت تُقِده
دَّ وثيقة وقائعية عن تنفيذ مواطن املرونة التالية يف القوانني الوطنية:  " نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية 0"الأمانة أأن تُعه

" وأأهلية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات للحامية مبوجب 4من اتفاق تريبس(، " 47احلصول عىل براءات الاخرتا. )املادة 
ىل ذكل، واصل ضافًة اإ ت الويبو براءة أأو استبعادها من هذه امحلاية. وسوف تُناقَش هذه الوثيقُة خالل ادلورة احلالية للجنة. واإ

ىل التوعية ابلتنفيذ العميل ملواطن املرونة عىل الصعيد الوطين. ويف هذا الصدد، نِظمت الويبو  تنفيذ الأنشطة اليت هتدف اإ
قلميية لبعض البدلان الأفريقية بشأأن تنفيذ واس تخدام عدد من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات، وُعقدت هذه  حلقة دراس ية اإ

ىل  41ديرابن، جنوب أأفريقيا، يف الفرتة من  احللقة ادلراس ية يف بدلًا من  07مشاراكً من  32، وحرضها 4103يناير  30اإ
فرادية عن "مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف املعاهدات  مت دراسة اإ بدلان أأفريقيا جنوب الصحراء. وعالوة عىل ذكل، قُِده

ن الأقل منوًا" خالل اجامت. الويبو الأقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان املتعددة الأطراف وأأمهيهتا للبدلان النامية والبدلا
اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإنفاذ، اذلي ُعقهد يف القاهرة، 

 .4103مرص، يف مايو 

مت الويبو الاجامت. الثامن من توصيات جدول أأعام 43و 40و 07ومع وضع التوصيات  .02 ل التمنية يف الاعتبار، نظَّ
ىل املصنفات  ملنصة أأحصاب املصاحل من أأجل مواصةل املناقشات اخلاصة بأأفضل الس بل لزايدة نفاذ الأشخاص املعايق البرص اإ

 عن العمل اذلي أدعِد يف احملمية ولتقيمي العمل اذلي قامت به الأفرقة الفرعية املعنية ابلتكنولوجيا وتكوين الكفاءات، فضالً 
طار التكنولوجيات ادلامعة. ودفعت الويبو  طار مرشو. املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم )تيغار( ومرشو. اإ اإ

 تراليف مشاركة خمتلف أأحصاب املصاحل اذلين مللوا جممتع املكفوفني فضاًل عن أأحصاب احلقوق من البدلان النامية.

حدى واكلت الأمم املتحدة  –من توصيات جدول أأعامل التمنية، ظلت الويبو  21و 31يتني وامتثاًل للتوص  .05 بصفهتا اإ
تشارك بنشاط يف أأعامل الأمم املتحدة من خالل زايدة تعاوهنا مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى، ل س امي  –املتخصصة 

 هذا الصدد، سامهت أأمانة الويبو يف ش ىت العمليات املتعلقة املشاركة فامي يتعلق ابلتمنية من مؤمترات ومعليات ومبادرات. ويف
، ويف معل الفريق العامل املفتوح ابب العضوية واملعين بأأهداف التمنية املس تدامة، ويف 4105ابلإطار الإمنايئ ملا بعد عام 

لفية. كام شاركت أأمانة الويبو ، ويف فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق الأهداف الإمنائية ل41تنفيذ مؤمتر ريو+ لأ
، ومؤمتر الأطراف التاسع عرش 4103بنشاط يف ادلورة املوضوعية جمللس الأمم املتحدة الاقتصادي والاجامتعي يف عام 

بعة لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ اذلي عقد يف وارسو، فضاًل عن اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التا
لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، واجمللس الاستشاري ملركز وش بكة تكنولوجيا املناخ، ومنتدى القمة 

(، ومنتدى WSIS+10جملمتع املعلومات، والاجامت. الاس تعرايض الرفيع املس توى للقمة العاملية جملمتع املعلومات ) العاملية
دارة  الإنرتنت. اإ
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 رز أأوجه تعاون الويبو مع منظومة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى:وفامي ييل أأب

. 4103اجمتع جملس الأمم املتحدة الاقتصادي والاجامتعي يف جنيف يف دورة موضوعية خالل شهر يوليو  ( أأ )
ىل  0وأدجري الاس تعراض الوزاري الس نوي يف أأثناء اجلزء الرفيع املس توى من  واكن موضوعه: ، 4103يوليو  5اإ

لفية".  "تسخري العمل والتكنولوجيا والابترار والإمرانيات الثقافية لتعزيز التمنية املس تدامة وحتقيق الأهداف الإمنائية للأ
، مع الاحتاد ادلويل لالتصالت 4103وانضِمت الويبو كرشيك رئييس يف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي لعام 

(ITU ومؤمتر الأمم املتحدة ل ،) ،)لتجارة والتمنية )الأونكتاد(، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو
قلميية للأمم املتحدة.  ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية )اليونيدو(، واللجان الإ

ر العمل والت  4103واكن الهدف من اجمللس الاقتصادي والاجامتعي لعام  كنولوجيا هو تسليط الضوء عىل َدوه
مراانت الثقافة  يف تعزيز التمنية املس تدامة وحتقيق  –والس ياسات الوطنية وادلولية ذات الصةل  –والابترار واإ

ظهار أأن للعمل والتكنولوجيا والابترار دورًا حاسامً يف لك هدف من  ىل اإ لفية. وسعى بذكل اإ الأهداف الإمنائية للأ
لفية، وذكل بأأمور مهن ىل املعرفة؛ 0ا: الأهداف الإمنائية للأ نتاجية، والتصنيع، والمنو 4( تعزيز النفاذ اإ ( وزايدة الإ

جياد فرص معل لئقة؛  ( وحتقيق الأمن 2( والهنوض ابلصحة واحلصول عىل الأدوية الأساس ية؛ 3الاقتصادي، واإ
نتاج وادلخل، وخباصة ملزار. أأحصاب  فة وبرفع الإ احليازات الصغرية؛ الغذايئ من خالل أأنظمة زراعية مس تدامة وُمنصه

( والهنوض بتكنولوجيات الطاقة املتجددة من أأجل الاس تجابة للتحدي املزدوج املمتثل يف احلد من الفقر يف جمال 5
 الطاقة مع احلد من تغري املناخ.

رضاء ، ل س امي بشأأن التكنولوجيات اخل41وقدم هذا املوضو. أأيضًا فرصًة للربط مبتابعة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+
. ونظرًا للصالت الواحضة مبجموعة من مرشوعات الويبو 4105والعمليات اجلارية املتعلقة ابلإطار الإمنايئ ملا بعد عام 

مت دورة اجمللس  وأأنشطة تكوين الكفاءات، فضاًل عن خربة الويبو اخلاصة داخل منظومة الأمم املتحدة، قدَّ
ز قمية وجود نظام متوازن للويبو لتؤدي دورًا قياداًي وبذكل تُع فرصًة فريدةً  4103الاقتصادي والاجامتعي لعام  ِزه

 ة الفكرية.يك للمل 

طار التحضري دلورة اجمللس الاقتصادي والاجامتعي لعام  ، عقدت أأمانة الويبو أأول اجامت. حتضريي 4103ويف اإ
قلميي مشرتك لأفريقيا بني الويبو واجمللس الاقتصادي والاجامتعي، اذلي انعقد يف   02دار السالم، تزنانيا، بتارخي اإ

قلميية أأخرى ويف منتدى اجمللس الاقتصادي 4103مارس  . وشاركت أأمانة الويبو أأيضًا يف اجامتعات حتضريية اإ
( 4103أأبريل  43( ومنتدى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي للرشاكة )4103مارس  47والاجامتعي للش باب )

 (.WIPO Re:Searchبحث )حيث جرى تروجي قاعدة بياانت الويبو لل 

وتُشلِكه حقوق امللكية الفكرية قضيًة رئيس يًة تناقَش يف مؤمتر الأطراف لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن  )ب(
تغري املناخ، ل س امي ما يتعلق ابلبترار ونقل التكنولوجيا اليت تتناول تغري املناخ. ويف هذا الصدد، واصلت الويبو 

مم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، اليت تشارك فهيا بصفة مراقب، متابعة املناقشات ذات الصةل يف اتفاقية الأ 
مت، عندما ُطلب مهنا ذكل، معلومات وقائعية عن نظام امللكية الفكرية، وخباصة فامي يتعلق بنقل التكنولوجيات  وقدَّ

 السلمية بيئيًا.

(. ويف لِكٍ من WSISة جملمتع املعلومات )، شاركت أأمانة الويبو بنشاط يف القمة العاملي42وامتثاًل للتوصية  )ج(
، واحلوار الرفيع املس توى بشأأن ابترارات ومعايري 4103احلفل الافتتايح لجامت. القمة، اذلي ُعقد يف مايو 

َّط الضوء عىل املبادئ  تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الاقتصادات الناش ئة، أألقى املدير العام خطااًب رئيس يًا سل
 .47و 01قوم علهيا عدد من توصيات جدول أأعامل التمنية، ل س امي التوصيتان اليت ي
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ىل  31ومع وضع التوصية  )د( من توصيات جدول أأعامل التمنية يف الاعتبار، ُدعيت أأمانة الويبو للمرة الأوىل اإ
عاملي، واكن هذا احلدث يف لهاي، حضور احلدث العاملي للجنة الأمم املتحدة املعنية ابملوارد املائية مبناس بة يوم املياه ال

قلميية للربانمج الهيدرولويج ادلويل التابع 4103مارس  44هولندا، يوم  . كام شاركت أأمانة الويبو يف املشاورة الإ
( ICWREلليونسكو بشأأن حومكة املياه اجلوفية يف لهاي ويف املؤمتر ادلويل الثاين للموارد املائية والإدارة البيئية )

ىل  1قد يف جنيف يف الفرتة من اذلي عُ   .4103أأبريل  00اإ

(، وهو مبادرة دولية تُشجع GEWواس تأأنفت الويبو مشاركهتا الفعاةل يف الأس بو. العاملي لرايدة الأعامل ) )ه(
الش باب عىل رايدة الأعامل والابترار يف ست قارات من خالل الأنشطة احمللية والوطنية والعاملية. وحتقيقًا لهذه 

دارة  –الغاية، شاركت الويبو  ابلتعاون مع الأونكتاد، ومكتب الأمم املتحدة يف جنيف، ومنظمة العمل ادلولية، واإ
يف تنظمي أأس بو.  –اكنتون جنيف ومقرها جنيف، وجامعة جنيف، واحتاد الرشاكت السويرسية  التمنية الاقتصادية يف

، وذكل امتثاًل 4103اكمل من الفعاليات واجللسات التدريبية يف جنيف يف الأس بو. العاملي لرايدة الأعامل لعام 
 املقام الأول عىل تشجيع الش باب من توصيات جدول أأعامل التمنية. وانصبَّ تركزي الويبو يف 21و 00و 2للتوصيات 

 عىل مبارشة الأعامل احلرة، وتنظمي جلسات لبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية ومعلومات الرباءات.

من توصيات جدول أأعامل التمنية، عكفت الويبو ومنظامت حكومية  21و 43و 01و 07و 06ومتاش يًا مع التوصيات  .06
ات حة هنج أأك ر مرونة لرتخيص موادها. ولهذا الغرض، شلكَّت املنظامت احلكومية ادلولية دولية أأخرى عىل مناقشة خيارات اإ

التالية فريقًا عاماًل معنيًا برتاخيص املنظامت احلكومية ادلولية: منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو(، ومنظمة التعاون 
(، WHO(، والبنك ادلويل، ومنظمة الصحة العاملية )UNة )(، والأمم املتحدOECDوالتمنية يف امليدان الاقتصادي )

(، واملنظمة الأوروبية ILO(، ومنظمة العمل ادلولية )ESA(، والواكةل الفضائية الأوروبية )IMFوصندوق النقد ادلويل )
ات بني أأعضاء (، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(. وقد جرت املناقشCERNللبحوث النووية )

الفريق العامل من خالل مؤمترات التواصل عن بعد واللقاءات املبارشة وّجًا لوجه. وقِدمت الويبو أأيضًا موقع وييك عىل 
الإنرتنت من أأجل تبادل املعلومات بني املنظامت احلكومية ادلولية. ويف هذا الس ياق، أدجريت مناقشات مع منظمة املشا. 

مرا نية تكييف تراخيص املشا. الإبداعي حسب متطلبات املنظامت احلكومية ادلولية وطبيعهتا الإبداعي، لس تكشاف اإ
اخلاصة. ومت اعامتد رخصة املشا. الإبداعي للمنظامت احلكومية ادلولية، ويس تخدهما حاليًا ابلفعل عدد من املنظامت احلكومية 

 النفاذ املفتوح.ادلولية، مما يوفر لها فرصًة لتعزيز س ياسات املعرفة املفتوحة و 

لفية  .07 مة من ادلول  44مبا يامتىش مع التوصية  –وواصلت أأمانة الويبو معلها بشأأن الأهداف الإمنائية للأ والطلبات املُقدَّ
لفية. وشاركت يف اجامت. لفرقة  –الأعضاء  يف املشاركة يف فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

ىل جانب 4103حيث نُظر يف مرشو. اخملطط الأويل لتقرير فرقة العمل لعام  4103فرباير  7العمل يوم  . وشاركت الويبو، اإ
بقسم يتعلق ابحلصول عىل الأدوية  4103منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية، يف هذا التقرير اذلي نرُش يف سبمترب 

ىل ادلراسة احلديثة الثالثية الأطراف )منظمة الصحة الأساس ية بأأسعار معقوةل وحقوق امللكية الفك رية. ويُشار يف الوثيقة اإ
ىل التكنولوجيات الطبية والابترار  الصالت القامئة بني  –العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو( بشأأن "تعزيز فرص النفاذ اإ

ىل ذكل، أأسهبت  ضافة اإ الأمانُة يف تقاريرها عن مسامهة الويبو يف حتقيق الأهداف الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة". واإ
لفية. وكررت ادلول  لفية وعن قياس واكلت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى ملسامههتا يف الأهداف الإمنائية للأ الإمنائية للأ

حاطهتا علامً هبذه املسأأةل خالل ادلورة الرابعة عرشة للجنة يف  بداء رغبهتا يف اإ  .4102نومفرب الأعضاء اإ

وواصلت الويبو حتديد الفرص وحتسيهنا وتعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف  .08
آزرها الوثيقني مع أأحصاب املصاحل  4103. وحافظت الويبو يف عام 24أأنشطة الويبو، مبا يتفق مع التوصية  عىل تعاوهنا وتأ

حلقات العمل واحللقات ادلراس ية اليت تنظمها الويبو يف جنيف وخارّجا وفهيا يشارك ممثلو  احلكوميني، سواء من خالل غري
عالمية أأو غريها من  اجملمتع املدين أأو يُدلون خبرباهتم، أأو من خالل تنظمي أأحداث جانبية لش ىت اللجان ادلامئة أأو جلسات اإ
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وميني. ول تزال اس تضافة الاجامت. الس نوي الثاين للمدير العام مع احملافل اليت ُُترى فهيا تبادلت قمية مع املشاركني غري احلك
، جزءًا أأساس يًا من تكل العملية، وهذه الاس تضافة تؤكد عىل 4103املنظامت غري احلكومية املعمتدة، اذلي ُعقد يف فرباير 

م منتدى الويبو الأمهيَة اخلاصة اليت تولهيا الويبو ملصاحل جممتع املنظامت غري احلكومية وشواغهل. وق م يف  – 4103دَّ اذلي نُِظه
طار سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  منصًة أأخرى للحوار مع املبدعني البارزين  –اإ

مراانت معِززة للحياة؛ وبشأأن كيفية نرشمه للمعرفة وفوائد اكتشافاهت م وامللهمني بشأأن ما تنطوي عليه أأفرارمه من اإ
وتطويراهتم؛ وبشأأن كيفية هتيئة بيئة تشجع عىل نو. العمل املُبتَكر اذلي يؤدونه. وسوف تواصل الويبو انهتاج طريق املبادرات 

ع وتُسهِهل مشاركة اجملمتُع املدين الفعاةل والهادفة يف أأنشطهتا.  اليت تُشِجه

ىل أأمهية .01 نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ حتقيق املنظمة لأعىل معايري الكفاءة واملقدرة والزناهة.  وتشري اتفاقية اإ
حدى املبادرات املُنفِهذة للتوصية  نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف الويبو هو اإ من توصيات جدول أأعامل التمنية،  6فاإ

. 4103تيجي يف أأوائل عام ، يف أأعقاب اختتام برانمج التقومي الاسرتا4103واليت بدأأ تعمميها يف أأنشطة الويبو يف عام 
ابلربانمج التدرييب الشامل للأخالقيات والزناهة  4103ويتعلق أأحد اجلوانب البارزة يف أأنشطة مكتب الأخالقيات يف عام 

. وأأظهرت نتاجئ اس تقصاءات ما بعد التدريب ارتفا. مس توى املشاركة 4103واس ُتمكل يف عام  4104اذلي ابُتدئ يف عام 
جراءات الإبالغ عن حالت سوء السلوك. يف التدريب، وارت فا. مس توى الوعي ابلقضااي الأخالقية اليت تواّجها الويبو واإ

وأأظهرت أأيضًا أأن التدريب قد هِيأأ املوظفني عىل حنو أأفضل حلل املشالك الأخالقية. وأأظهر اس تقصاء القمي الأساس ية، 
ادوا بأأهنم عىل بينة من مبادئ الويبو الأخالقية، بزايدة عن من املوظفني أأف ابملائة 18، أأن 4103أدعلن عنه يف عام  اذلي

. واكن اجملال الآخر اذلي شهد منوًا كبريًا يف ابملائة 72اليت اكنت  4100ونس بة عام  ابملائة 77اليت اكنت  4101 نس بة عام
رسيني واحلياديني بشأأن هو مس توى الاعرتاف مبكتب الأخالقيات وتقديره بوصفه مصدرًا للمشورة والتوجيه ال  4103 عام

جاملية بنس بة  جاملية 4104عىل النشاط املامثل يف عام  ابملائة 61مسائل أأخالقيات العمل. واكنت هناك زايدة اإ ، وزايدة اإ
. واكن من بني أأنوا. الاس تفسارات تكل الاس تفسارات املتعلقة ابلأنشطة اخلارجية، 4100مبقدار مخسة أأضعاف منذ عام 

عالانت كشف املصاحل أأو الاستامثرات، وتضارب املصاحل، و  الهدااي أأو الضيافة أأو لكهيام، والأمور املتعلقة ابلتوظيف، واإ
عداد الس ياسات، ل س امي من  وحامية املبلغني عن اخملالفات. كام واصل مكتب الأخالقيات معهل يف جمال وضع املعايري واإ

صالح نظام العدل ادلاخيل يف الويبو.  خالل دمع اإ

. ومت تعيني 4103علق مبوظفي الويبو، أدولهيت املساواة بني اجلنسني والتنو. عنايًة وثيقة. وعنُِيه خبرٌي يف يوليو وفامي يت .41
يالء العناية الواجبة لقضااي املساواة بني اجلنسني يف  مراكز لتنس يق الشؤون اجلنسانية يف مجيع الإدارات الأساس ية لضامن اإ

من مبادرات التوعية لضامن أأن املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة يف الويبو يُقبَلون عىل  معل الويبو الربانجمي. وأدجري عدد
ط للعدل  ن وُمبسَّ َّةل عنايًة خاصة. وُصِهم نظام ُمحسَّ أأساس أأوسع نطاق جغرايف ممكن. وأدولهيت ادلول الأعضاء غري املُمث

دخال تعديالت عىل نظام املوظفني ولتحته، ادلاخيل ونُفِذ مبشاركة طائفة متنوعة من املوظفني. ووافقت ادل ول الأعضاء عىل اإ
ىل 4102يناير  0اعتبارًا من  ضافًة اإ . فنصَّ نظاُم املوظفني ولتحته عىل وجوب ُتنب مجيع املوظفني لتضارب املصاحل، اإ

ق خالل عام  ىل ذكل، ُطِبه ضافًة اإ طاٌر تعاقديٌّ جد 4103وجوب الازاهمم ابلس تقالل واحلياد. واإ  يٌد لتوظيف املتعاقدين.اإ

. ويف 4103تعممي مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت اس ُتمكلت وقُيِهمت، واس متر خالل عام  4104وبدأأ يف عام  .40
 الصدد: هذا

 43و 7واصلت أأمانة الويبو، بعد الانهتاء من مرشو. امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة، تنفيذ التوصيات  "0"
، العمل اخلاص بأأوجه التالمس بني امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. وسعت 4111ام ، اليت تصدرت، منذ ع34و

عداد ورقات حبثية داخلية )ملل حالت رفض ترخيص حقوق  ىل حتسني فهم ذكل التالمس عن طريق اإ الأمانة اإ
راسة بشأأن أأثر اكتساب مذكرة ُمقارهنة بشأأن الهُنُج املمكنة( وتنس يق ادلراسات اخلارجية )ملل د –امللكية الفكرية 

( CLIPالرباءات واس تخداهما يف صناعة الهواتف اذلكية، واليت أأعدها املركز املعين ابلقوانني وس ياسات املعلومات )
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التابع للكية احلقوق يف جامعة فوردهام، نيويورك، ودراسة حق املؤلف واملنافسة والتمنية، اليت أأعدهتا مجعية ماكس 
تسهيل تبادل اخلربات بني ادلول الأعضاء عن طريق تنظمي اجامتعات دولية بشأأن امللكية  بالنك يف ميونيخ(. ومتِ 

الفكرية واملنافسة، عىل سبيل املثال: يف هراري، زمبابوي، ابلتعاون مع الأريبو والكوميسا؛ ومشاركة ممثلني عن 
بابوي، وكذكل يف هانوي، فييت انم، الواكلت الوطنية للملكية الصناعية واملنافسة يف كينيا ومالوي وزامبيا وزم 

توجد عىل و ابلتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، ومبشاركة ممثلني عن مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومكبوداي. 
طار الربانمج الفرعي  3.08موقع الويبو الإلكرتوين مجيع ادلراسات والاس تقصاءات الصادرة يف اإ

5
. 

رات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين وأأسفر مرشو. تعزيز قد "4"
ودون الإقلميي والإقلميي عن وضع مهنجية لصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية، مبا يامتىش مع الأولوايت 

ىل املرشوعات الرائدة اليت نُفِهذت يف  ت  6والأهداف التمنوية للك بدل. واستنادًا اإ بدلان، مت توحيد املهنجية اليت أدعهدَّ
عداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية.  من خالل تنفيذ املرشوعات، وتس تخدهما حاليًا البدلان املُشارهكة يف معليات اإ

ىل ذكل، مت تعممي املهنجية يف معل املراتب العادي. ضافًة اإ  واإ

( IP-TADقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ) واس متر اس تخدام التسهيالت اليت تقدهما "3"
اس تخدامًا واسع النطاق لأغراض خمتلفة. وعالوة عىل ذكل، اس متر ابنتظام حتديث قامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال 

دة تتعلق ابمللكية ( واس تخداهما كأداة لتحديد خرباء استشاريني ملهام وجمالت ُمحدَّ IP-ROCامللكية الفكرية )
جت يف املوقع الإلكرتوين لربانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا  الفكرية. وأدعهِدت أأيضًا قامئة اخلرباء الاستشاريني وُدمه

 (.WIPO GREENاخلرضاء )

ىل مراتب امللكية الفكرية "2" ىل تقدمي املساعدة التقنية اإ م يف معل املنظمة الأنشطُة الرامية اإ يف البدلان  وظلت تُعمَّ
النامية والبدلان الأقل منوًا بغية حتسني أأنظمة معلها القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض اس تقبال 

دارهتا وحفصها ونرشها. ويف هذا الصدد، يف هناية فرتة الس نتني، اكن هناك أأك ر من   65س ندات امللكية الفكرية واإ
مت مكتبًا يف ش ىت أأحناء العامل يس ت خدم حلول الأعامل التجارية اخلاصة ابلويبو لإدارة حقوق امللكية الفكرية، وقُِده

ىل تكل املراتب يف حتديث الأنظمة، ويف رمقنة جسالت امللكية الفكرية يف كثري من احلالت.  املساعدُة اإ

 تعممي جدول أأعامل التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى

آلية التنس يق"(،  .44 عداد التقارير )"أ جراءات الرصد والتقيمي واإ من خالل اعامتد امجلعية العامة للويبو لآليات التنس يق واإ
ىل "هيئات الويبو لتحديد الس بل اليت مِعمت هبا توصيات جدول أأعامل  ت امجلعيُة يف دورهتا التاسعة والثالثني تعلاميت اإ وّجَّ

 التمنية يف معلها".

آليةُ  .43 ىل امجلعيات وصفًا  وطلبت أ م اإ التنس يق أأيضًا من "هيئات الويبو املعنية أأن تُدرهج يف تقريرها الس نوي املُقدَّ
لإسهاهما يف تنفيذ لك توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية". وانقشت امجلعيُة العامة للويبو يف دورهتا الثالثة والأربعني يف 

ىل هذه امل  4103عام  شارات اإ ساهامتوثيقًة تتضمن اإ
6

. 

وعالوة عىل ذكل، قررت امجلعية العامة، خالل ادلورة نفسها، حني نظرت يف "تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  .42
WO/GA/43/10الفكرية" و"اس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية"، الواردين يف الوثيقتني 

7
 

                                                
5

 ./http://www.wipo.int/ip-competition/enادلراسات والاس تقصاءات متاحة عىل الرابط التايل:  
6

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245823متاحة عىل الرابط التايل:  WO/GA/43/11الوثيقة  
7

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=239806متاحة عىل الرابط التايل:  

http://www.wipo.int/ip-competition/en/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245823
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=239806
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و
8
WO/GA/43/11 " :نشاء اللجنة  4117ازاهما ابلتنفيذ الرامل لقرارها لعام " تؤكِد من جديد ال0عىل التوايل، أأن بشأأن اإ

A/43/13املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، الوارد يف الوثيقة 
9

جراءات الرصد والتقدير  آليات التنس يق واإ ، وقرارها بشأأن أ
عداد التقارير، الوارد يف الوثيقة  WO/GA/39/7واإ

10
بو تقف عىل قدم املساواة " وتؤكد من جديد أأن مجيع جلان الوي 4؛ "

ىل امجلعيات العامة؛ " " وحتيط علامً ابلشواغل اليت أأعربت عهنا بعض ادلول الأعضاء بشأأن تنفيذ ولية 3وترفع تقاريرها اإ
آليات التنس يق؛ " " وتلمتس من اللجنة أأن تناقش تينك املسأألتني خالل دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة، 2اللجنة وتنفيذ أ

ىل امجلعية العامة يف عام  وترفع "4102تقريرًا وتوصيات بشأأن املسأألتني اإ
11

. وبناء عىل ذكل، انقشت اللجنُة، خالل دورهتا 
الثانية عرشة، هذا القرار اذلي اختذته امجلعية العامة للويبو، وسوف تواصل مناقش ته يف دورهتا احلالية هبدف رفع تقرير 

ىل امجلعية العامة يف عام  آليات التنس يق. 4102وتوصيات اإ  بشأأن تنفيذ ولية اللجنة وأ

 ، ومسامههتا يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية.4103وفامي ييل ملخص للتطورات يف خمتلف هيئات الويبو خالل عام  .45

 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة عقدت اللجنة  .46
ىل  2احلكومية ادلولية( دورهتا الثالثة والعرشين يف الفرتة من   44، ودورهتا الرابعة والعرشين يف الفرتة من 4103فرباير  8اإ

ىل  ىل  05ين يف الفرتة من ، ودورهتا اخلامسة والعرش 4103أأبريل  46اإ . وركِزت اللجنُة احلكومية ادلولية 4103يوليو  42اإ
عىل التفاوض بشأأن مشاريع النصوص اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشرال التعبري الثقايف التقليدي وتوحيد 

ديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لفرتة ، عىل ُت4103مشاريع النصوص هذه وتبس يطها. ووافقت امجلعية العامة، يف سبمترب 
" مواصةل ترسيع معلها، ابنفتاح والازام 0. وُتديد الولية سوف يُمكِهن اللجنة احلكومية ادلولية من: "4102/4105الس نتني 

ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل )أأو نصوص صكوك  ىل النصوص هبدف التوصل اإ اتم، خبصوص املفاوضات املستندة اإ
" واتبا. برانمج 4نونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشرال التعبري الثقايف التقليدي؛ "قا

ىل طرائق معل مناس بة؛ " د بوضوح، استنادًا اإ " والاس تفادة من معلها احلايل واس تخدام لك واثئق معل الويبو، 3معل ُمحدَّ
ىل امجلعية العامة 2رى من ادلول الأعضاء؛ "وكذكل أأي مساهامت نصية أأخ " وتقدمي نص صٍك قانوين دويل أأو أأك ر اإ

، اليت سوف تُقمِيه النص )أأو النصوص( والتقدم احملرز وتنظر فهيام وتتخذ قرارًا بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس، 4102 لس نة
سوف تنظر امجلعية العامة أأيضًا يف احلاجة هبدف صياغة النص )أأو النصوص( يف شلكها الهنايئ يف غضون فرتة الس نتني. و 

ضافية، مع مراعاة الإجراءات اخلاصة ابملزيانية. ىل اجامتعات اإ  اإ

ىل اتفاق بشأأن برانمج معل للجنة احلكومية ادلولية لعام  .47 " سوف 0، وهو يتضمن ما ييل: "4102ومت أأيضًا التوصل اإ
أأايم بشأأن املوارد الوراثية، وسوف تبدأأ  5، ملدة 4102يف فرباير تكون ادلورة السادسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية، 

ابجامت. عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص لتبادل وّجات النظر حول املسائل الس ياس ية 
ادلورة السابعة  " وسوف تكون4الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات، وذكل بغية تقدمي املزيد من الإرشاد/التوجيه للمسار؛ "

أأايم، وسوف تركز عىل املعارف التقليدية تلهيا أأشرال التعبري  01، ملدة 4102والعرشين للجنة احلكومية ادلولية، يف أأبريل 
" وسوف تكون ادلورة الثامنة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية، يف 3الثقايف التقليدي، مبا يف ذكل مناقشات شامةل؛ "

ىل امجلعية العامة يف سبمترب  3شامةل ملدة ، دورة 4102يوليو   .4102أأايم، وسوف تُقمِيه التقدم احملرز وترفع توصيًة اإ

                                                
8

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245823رابط التايل: متاحة عىل ال 
9

 .ttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=85452hمتاحة عىل الرابط التايل:  
10

 .5o.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=13627http://www.wipمتاحة عىل الرابط التايل:  
11

و ي متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/12/5قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية يرد يف الوثيقة  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252126. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245823
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=85452
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=136275
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252126
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252126
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من توصيات جدول أأعامل التمنية اليت حتث  08واختتام مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية هو موضو. التوصية  .48
خالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اللجنة عىل "الإرسا. يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعا رف التقليدية والفوللكور، من غري اإ

مرانية وضع صك دويل واحد أأو أأك ر". ويسرتشد معل اللجنة احلكومية ادلولية أأيضًا ابلتوصيات   07و 06و 05و 02و 04اإ
تضمن مسارًا . وأأنشطة وضع القواعد واملعايري  ي أأنشطة قامئة عىل توجيه من ادلول الأعضاء و 24و 21و 44و 40و 41و

تشاركيًا يأأخذ بعني الاعتبار مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأولوايهتا فضاًل عن وّجات نظر أأحصاب املصاحل الآخرين، ومن 
(. ومسار اللجنة احلكومية ادلولية 24و 05مضهنم املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتان 

( ويأأخذ بعني الاعتبار مواطن 41و 06يراعي متامًا حدود املكل العام ودوره وسامته )التوصيتان  لوضع القواعد واملعايري
(. وتستند مفاوضات اللجنة 07و 02و 04املرونة يف التفاقات ادلولية للملكية الفكرية )وفقًا لتوصيات جدول أأعامل التمنية 

ىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة )التوصية (. 44( وتدمع الأهداف الإمنائية للأمم املتحدة )التوصية 40 احلكومية ادلولية اإ
ل اللجنة احلكومية ادلولية، من خالل معلها، مسامههَتا يف تعممي الاعتبارات الإمنائية يف معل الويبو.  وتُواصه

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

 45اليت ُعقدت يف الفرتة من  –لرباءات )جلنة الرباءات( واصلت ادلورة التاسعة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون ا .41
ىل  " 4" الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات؛ "0تناول املوضوعات امخلسة التالية: " – 4103فرباير  48اإ

حة؛ "3وَجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ " زابئن ومستشارهيم " ورسية التصالت بني ال2" والرباءات والصَّ
آنفًا عىل عدٍد من 5يف جمال الرباءات؛ " " ونقل التكنولوجيا. واستندت املناقشات اليت دارت حول املوضوعات املذكورة أ

مة من وفود ش ىت املقرتحات املُقدَّ
12

ا الأمانة. وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل، اتفقت جلنة الرباءات، دون   هته وواثئق عديدة أأعدَّ
ىل أأعامل تنس يقية الإخالل ب وليهتا، عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة العرشين عىل تقيص احلقائق وعىل أأل يؤدي هذا العمل اإ

 يف هذه املرحةل.

وأأنشطة جلنة الرباءات  ي أأنشطة قامئة عىل توجيه من ادلول الأعضاء وتضمن مسارًا تشاركيًا يأأخذ بعني الاعتبار  .31
ا فضاًل عن وّجات نظر أأحصاب املصاحل الآخرين، ومن مضهنم املنظامت احلكومية مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأولوايهت

(. وتراعي مناقشات جلنة الرباءات جوانَب املرونة يف اتفاقات 24و 05واملنظامت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتان  ادلولية
أأمورًا مهنا نقل التكنولوجيا املرتبطة ابمللكية (، وتتناول، عىل وجه اخلصوص، 07امللكية الفكرية ادلولية )وفقا للتوصية 

( فضاًل عن جوانب املرونة احملمتةل، والاس تثناءات والتقييدات لدلول الأعضاء 41و 45و 44و 01الفكرية )التوصيات 
مفتوحتني (. وقبل انعقاد ادلورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات، عقد رئيُس جلنة الرباءات مشاورتني متوازنتني 44)التوصية 

ُل جلنة الرباءات، من خالل معلها، مسامههَتا 40غري رمسيتني من أأجل تيسري احلوار بني ادلول الأعضاء وفقًا للتوصية  . وتواصه
 يف تعممي الاعتبارات الإمنائية يف معل الويبو.

 ةاللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافي

عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية )جلنة العالمات( دورهتا  .30
ىل  47التاسعة والعرشين يف الفرتة من  ىل  2، وعقدت دورهتا الثالثني يف الفرتة من 4103مايو  30اإ . ويف 4103نومفرب  8اإ
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مًة من وفد الربازيل )الوثيقتان   (. SCP/19/6و SCP/14/7فامي يتعلق مبوضو. "الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات"، اكنت املقرتحات ُمقدَّ
مت الوفود املقرتحات التالية: "فامي يتعلق مبوضو. "جودة الرباءات، مبا يف ذكل " مقرتحات من وفدي كندا واململكة املتحدة )الوثيقتان 0 أأنظمة الاعرتاض"، قدَّ

SCP/17/8 وSCP/18/9" الوثيقة 4(؛( ومقرتح من وفد ادلامنرك "SCP/17/7" ؛)ومقرتحات من وفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقتان 3 "
SCP/17/10 وSCP/19/4"ومقرتح من وفد اإس بانيا )الوثيقة 2(؛ و "SCP/19/5 مت مقرتحات من وفد حة"، قُِده (. وخبصوص موضو. "الرباءات والصَّ

(، ومن وفد الولايت املتحدة الأمريكية .Corr 7و  SCP/16/7جنوب أأفريقيا نيابًة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية )الوثيقتان 
 (.SCP/17/11 )الوثيقة
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 عدٌد من الوفود ببياانت تصف تنفيذ جلنة العالمات لتوصيات جدول أأعامل التمنيةادلورة التاسعة والعرشين، أأدىل
13

. وُذكر، 
عىل وجه اخلصوص، أأن معل جلنة العالمات احلايل فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية يقع داخل نطاق العديد من توصيات 

 أأثناء أأنشطة وضع القواعد واملعايري، وأأن اللجنة جدول أأعامل التمنية، أأل و ي الفئة اخلاصة ابملبادئ الواجب اتباعها يف
ىل حٍد ما الفئة أألف من  طِبقت تكل الرشوط يف ادلورة التاسعة والعرشين. وعالوة عىل ذكل، أأخذت الوفود يف اعتبارها اإ

مت لكُّ املقرتحات اليت مِعمهتا اجملموعة الأفريقية جدول أأعامل التمنية، املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وقدَّ
14

 
ومجهورية كوراي

15
والاحتاد الأورويب 

16
 0اقرتاحات حمددة لتضمني مواد يف املعاهدة احملمتةل لقانون التصاممي، وفقًا للتوصيات  

 من توصيات جدول أأعامل التمنية. 04و 00و 01و 1و 4و

آلية التنس يق قد أددرهج يف  .34 ىل أأن البند املتعلق بأ جدول أأعامل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة وعالوة عىل ذكل، أدشري اإ
ىل أأمهية بعض العمليات واملبادئ الواردة يف الفئة ابء بشأأن وضع القواعد واملعايري،  ىل ذكل، أدشري اإ ضافة اإ العالمات. واإ

ىل وجوب أأن تكون أأنشطة و  ضع وجوانب املرونة، والس ياسة العامة، واملكل العام، من توصيات جدول أأعامل التمنية، واإ
القواعد واملعايري مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء، وأأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية، وأأن تأأخذ بعني 

عداد دراسة عن الآاثر احملمتةل لعمل  الاعتبار حتقيق توازن بني التراليف واملنافع. ويف هذا الصدد، طلبت جلنة العالمات اإ
(.SCT/27/4 Add، وSCT/27/4صناعية وممارساته )اللجنة عىل قانون التصاممي ال 

17
. 

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف( دورهتا السادسة والعرشين يف الفرتة  .33
ىل  06 من برام معاهدة 4103ديسمرب  41اإ ىل ذكل، ُعقد اجامتعان للجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ ضافة اإ . واإ

ىل املصنفات املنشورة، وذكل يف جنيف  لتيسري نفاذ الأشخاص املعايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ
ىل  4103فرباير  44يف الفرتة من  . وعالوة عىل ذكل، ُعقدت دورة خاصة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 4103 أأبريل 41اإ

ىل  08واحلقوق اجملاورة يف الفرتة من  مت دورة غري رمسية ودورة خاصة للجنة ادلامئة املعنية حبق 4103فرباير  44اإ ؛ ونُِظه
ىل  01ًا، ُعقد يف الفرتة من . وأأخري 4103أأبريل  41أأبريل و 08املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الفرتة ما بني   4103أأبريل  04اإ

 اجامت. بني دورتني بشأأن حامية هيئات البث الإذاعي.

ست اللجنُة خالل عام  .32 البرص، ووافقت عىل  وقتًا كبريًا للتقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص املعايق 4103وكرَّ
ىل  عقد املؤمتر ادلبلومايس لإبرام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص املعايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

املصنفات املنشورة. وُعقد يف مراكش، املغرب، املؤمتُر ادلبلومايس الناحج لإبرام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص املعايق البرص 
ىل املصنفات املنشورة، وذكل يف الفرتة من والأشخا ىل  07ص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ . ولهذه 4103يونيو  48اإ

لزامية  ىل تمنية اجملمتع، وهدفها الرئييس هو وضع مجموعة من التقييدات والاس تثناءات الإ نساين واحض يريم اإ املعاهدة بُعٌد اإ
اقات الأخرى يف قراءة املطبوعاتلفائدة املكفوفني واملعايق البرص وذوي الإع

18
. وتُلزم املعاهدة الأطراَف املتعاقدة ابعامتد 

اتحهتا يف  خ املصنفات املنشورة وتوزيعها واإ مجموعة معيارية من التقييدات والاس تثناءات عىل قواعد حق املؤلف للسامح بنَسه
لهيا، وللسامح للمنظامت أأنساق هميأأة مبا ييرس نفاذ املكفوفني واملعايق البرص وذوي الإعاقات ا لأخرى يف قراءة املطبوعات اإ
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ىل  301انظر الفقرات من   من تقرير ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية  342اإ
(SCT/29/10 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=254726. 

14
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=224170متاحة عىل الرابط التايل:  SCT/28/5الوثيقة  
15

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234742متاحة عىل الرابط التايل:  SCT/29/6الوثيقة  
16

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=236582متاحة عىل الرابط التايل:  SCT/29/8الوثيقة  
17

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=210062الوثيقتان متاحتان عىل الرابطني التاليني عىل التوايل:  
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=237526و
18

 .http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016النص الرامل ملعاهدة مراكش متاح عىل الرابط التايل:  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=254726
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=224170
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234742
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=236582
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=210062
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=237526
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016
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اليت ختدم هؤلء املس تفيدين بتبادل تكل املصنفات عرب احلدود. ومع ذكل، شاركت اللجنة أأيضًا يف مناقشة التقييدات 
ىل حامية هيئات البث ضافة اإ والاس تثناءات املتعلقة ابلتعلمي واملكتبات واحملفوظات، اإ

19
. 

نفاذاللجنة الاستشارية   املعنية ابلإ

نفاذ أأي اجامت. يف عام   .4103مل تعقد اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  40عقد الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دورته السادسة يف الفرتة من  .35 . 4103مايو  42اإ
ىل حتسني أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا  وواصل الفريق العامل مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات الرامية اإ

ها الفريق العامل يف دورته الثالثة. وتركز هذه التحسينات  اليت س تقوم هبا أأمانة الويبو  –يامتىش مع التوصيات اليت أأقرَّ
عىل جعل نظام معاهدة التعاون بشأأن  –)بصفتهيا الوطنية وادلولية(  ومودعو الطلبات وادلول املتعاقدة واملراتب الوطنية

ىل البدلان النامية.  الرباءات أأك ر فعالية يف لك من معاجلة طلبات الرباءات، ودمع نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدة التقنية اإ
ها املكتب ادلويل بشأأن  مسأأةل خفض رسوم معاهدة التعاون بشأأن وأأحاط الفريق العامل بأأمور من بيهنا ورقة مناقشة أأعدَّ

الرباءات، وتتناول هذه الورقة الًك من مسأأةل خفض الرسوم للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومعاهد البحوث 
ومسأأةل معايري أأهلية  –خصوصًا، وليس حرصًا، تكل اليت من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  –الهادفة للرحب  غري

ض مودعي الطلبات من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل ختفيضات يف الرسومحصول بع
20

. 

مه املكتب ادلويل بشأأن ما مت تنفيذه من مرشوعات املساعدة التقنية املتصةل  .36 وأأحاط الفريق العامل علامً بتقريٍر قدَّ
ىل جانب 4103وحىت مارس  4104منوًا، يف عام  مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل ، اإ

4103أأنشطة املساعدة التقنية املقرر تنفيذها يف الفرتة املتبقية من عام 
21

. وقد وافق الفريق العامل يف دورته اخلامسة عىل 
مه  جعل هذه التقارير بندًا منتظامً يف جدول أأعامل دورات الفريق العامل املقبةل. كام أأحاط الفريق العامل علامً بتقرير شفهيِي قدَّ

آخر مس تجدات املناقشات اخلاصة ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال  املكتب ادلويل عن أ
CDIP/8/INF/1التعاون لأغراض التمنية )"املراجعة اخلارجية"؛ الوثيقة 

22
( والواثئق ذات الصةل يف ادلورة احلادية عرشة 

 نية ابلتمنية وامللكية الفكرية.للجنة املع 

 اجلزء الثاين: مرشوعات جدول أأعامل التمنية

ويبلغ . توصيًة من توصيات جدول أأعامل التمنية 33مرشوعًا لتنفيذ  48عىل  4103وافقت ادلول الأعضاء بهناية عام  .37
 ي.فرنك سويرس  46 536 111املورد املايل املقدر املعمتد حىت الآن لتنفيذ هذه املرشوعات 

م  .38 وترد يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة حملة اكمةل عن وضع مجيع مرشوعات جدول أأعامل التمنية اجلاري تنفيذها. وتُقِده
ىل جانب حاةل 4103اللمحة وصفًا لأربعة عرش مرشوعًا من مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام  ، اإ

جنازاهتا الرئيس ية ونتاجئه جنازها وتقيميها. ويسلط تنفيذها واإ ا. ويرد يف املرفق الثالث ملخٌص للمرشوعات الأربعة عرش اليت مت اإ
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متاحة عىل الروابط الآتية عىل التوايل:  SCCR/26/6، وSCCR/26/4 PROV، وSCCR/26/3الواثئق  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=242388 ،

، http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=242463و
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=257696و
20

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233964متاحة عىل الرابط التايل:  PCT/WG/6/10الوثيقة  
21

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233965متاحة عىل الرابط التايل:  PCT/WG/6/11الوثيقة  
22

 .24http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1828عىل الرابط التايل:  متاحة 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=242388
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=242388
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=242463
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=257696
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233964
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233965
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
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جنازات تكل امل  ىل بعض التوصيات الرئيس ية اليت قدهما املُقيِهمون  رشوعاتاملرفق الضوَء عىل اإ ضافًة اإ ونتاجئها الرئيس ية، اإ
 ووافقت علهيا ادلول الأعضاء.

م خالل عام  .31 تقريرا تقيمي هنائيان ومس تقالن بشأأن مرشوعني مكمتلني من مرشوعات جدول  4103وابختصار، قُِده
 أأعامل التمنية؛ لتنظر فهيام اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثانية عرشة، أأل وهام:

معينة حاًل لتحدايت تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية  "0"
منائية حمددة ) ىل ادلورة الثانية عرشة للجنة –( 30و 31و 01 تنفيذًا للتوصياتاإ م اإ تقرير تقيميي ُمقدَّ

23
 ؛

دارة القامئة عىل النتاجئ ) "4" طار الويبو لالإ ( بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائية RBMوتعزيز اإ
ىل ادلورة الثانية عرشة للجنة قريرت –( 20و 38و 33 تنفيذًا للتوصيات) م اإ 24تقيميي ُمقدَّ

. 

ىل موافقة اللجنة عىل ما ييل: .21  وأأِدت مناقشة التقريرين التقيمينِي املس تقلني اإ

َ مرحةًل اثنيًة من مرشو. تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية  "0" مانة أأن حُترِضه ينبغي للأ
منائية حمددة، مع توس يع نطاق املرشو. ليشمل مزيدًا من البدلان املالمئة جملالت تكنولوج  ية معينة حاًل لتحدايت اإ

 الأقل منوًا، وأأن تعرضها عىل ادلورة احلالية لتنظر فهيا.

دارة القامئة عىل النتاجئ )و  "4" طار الويبو لالإ ( بغية دمع معلية الرصد والتقيمي RBMينبغي تعممي "مرشو. تعزيز اإ
 ائية" يف برامج املنظمة العادية ومزيانيهتا الاعتيادية.للأنشطة الإمن

واتضح من مناقشات اللجنة للتقارير التقيميية وجود اهامتم ابلغ بتقيمي ما اس ُتمكل من مرشوعات جدول أأعامل التمنية،  .20
قة ابلتمنية، وتصممي مما يساعد يف اس تخالص ادلروس املس تفادة، ووضع أأفضل املامرسات، وتوجيه الأنشطة املس تقبلية املتعل

مه املُقميون من توصيات متفق علهيا تنفيذًا مهنجيًا، وأأن تضع  مرشوعات جديدة. وُطلب من املنظمة أأيضًا أأن تُنفِهذ ما قدَّ
ىل رصد تنفيذ  آليًة هتدف اإ تعليقات ادلول الأعضاء يف الاعتبار. ويف هذا الصدد، طبَّقت شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية أ

 يات.تكل التوص 

ىل ذكل، اس متر يف عام  .24 ضافًة اإ تنفيذ املرشوعات املعمتدة املتبقية. وُعرهض تقريٌر مرحيل عن تنفيذ هذه  4103واإ
(CDIP/12/2املرشوعات عىل ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )

25
وانقش ته ادلول الأعضاء. ويف  

 ت اعُتمدت فامي بني ادلورتني الثالثة والتاسعة للجنة ل تزال قيد التنفيذ، أأل و ي:، اكنت مثانية مرشوعا4103هناية عام 

تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة  "0"
امجلاعية حلق املؤلفالصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني أأداء ش بكة منظامت الإدارة 

26
تنفيذاً ) 

بعد موافقة اللجنة يف دورهتا العارشة  4105، عىل أأن يُس تمكل يف نومفرب 4103التنفيذ يف عام  قيد –( 01 للتوصية
 عىل اجلدول الزمين اجلديد؛

                                                
23

 .4http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=25069متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/12/3الوثيقة  
24

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/12/4الوثيقة  
25

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/12/2الوثيقة  
26

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/3/INF/2وثيقة املرشو.  
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27مرشو. بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعيةو  "4"
التنفيذ  قيد –( 37و 35 تنفيذًا للتوصيتني) 

 ؛4103يف عام 

( 48و 46و 45و 01 تنفيذًا للتوصياتاحللول ) بناء –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة و  "3"
4103التنفيذ يف عام  قيد –

28
بعد موافقة اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة عىل  4102، عىل أأن يُس تمكل حبلول يونيو 

 ؛اجلدول الزمين اجلديد

املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةو  "2"
29

التنفيذ  قيد –( 36 تنفيذًا للتوصية) 
بعد موافقة اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة عىل اجلدول  4102، عىل أأن يُس تمكل حبلول يونيو 4104عام  يف

 اجلديد؛ الزمين

املرحةل الثانية –لكية الفكرية نية جديدة يف جمال امل مرشو. رائد لإنشاء أأاكدمييات وط و  "5"
30

تنفيذاً ) 
 ؛4103التنفيذ يف عام  قيد –( 01 للتوصية

ىل قواعد البياانت امل و  "6" الثانية املرحةل –تخصصة ودمعها النفاذ اإ
31

قيد التنفيذ يف  -( 8 تنفيذًا للتوصية) 
 ؛4103 عام

وبعض البدلان الأفريقيةوركينا فاسو ب تعزيز القطا. السمعي البرصي وتطويره يفو  "7"
32

 4و 0 تنفيذًا للتوصيات) 
بعد موافقة اللجنة يف دورهتا الثانية  4105، عىل أأن يُس تمكل يف سبمترب 4103(، قيد التنفيذ يف عام 00و 01و 2و

 عرشة عىل اجلدول الزمين اجلديد؛

ىل املعلومات املتعو  "8" املرحةل الثانية –لقة ابلرباءات اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
33

 31و 01 تنفيذًا للتوصيات) 
 .4103التنفيذ يف عام  قيد –( 30و

، مت اس تكامل مخسة 4103يف ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، اليت ُعقدت يف نومفرب  .23
(CDIP/12/2مرشوعات وانقشت اللجنة تنفيذها )التقرير املرحيل 

34
رير تقيمي هذه املرشوعات خالل . وسوف تُعَرض تقا

 ادلورة احلالية للجنة. وتمتثل هذه املرشوعات فامي ييل:

ان النامية والبدلان الأقل منواً امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدل "0"
35

 2 تنفيذًا للتوصيتني) 
 (؛01و

 )سوف يُعَرض تقرير التقيمي اذلايت(؛ (41و 06 تنفيذًا للتوصيتنيوالرباءات واملكل العام ) "4"

                                                
27

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139640متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/5/7 Revوثيقة املرشو.  
28

متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/9/INF/4اس تعرضت اللجنة يف دورهتا التاسعة الواثئق املُنقَّحة للمرشوعات، مبا فهيا املزيانية واجلدول الزمين. الوثيقة  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624. 

29
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149209متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/6/6 Revوثيقة املرشو.  
30

متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/9/10 REV. 1وثيقة املرشو.  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=205386. 

31
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202263متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/9/9وثيقة املرشو.  
32

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/9/13وثيقة املرشو.  
33

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/10/13وثيقة املرشو.  
34

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743متاحة عىل الرابط التايل:  
35

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131716متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/5/5وثيقة املرشو.  
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http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131716
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ن بدلان انمية وبدلان أأقل منواً ومرشو. تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب م "3"
36

 
 (؛34و 45و 01و 03و 00و 01و 0 تنفيذًا للتوصيات)

وامللكية الفكرية وجهرة الأدمغة "2"
37

 (؛21و 31 تنفيذًا للتوصيتني) 

ية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيوامللك  "5"
38

 (.32 تنفيذًا للتوصية) 

ىل املرشوعات السالفة اذلكر، وافق الأعضاء يف ادلورة الثانية عرشة للجنة عىل اقرتاح مرشو. "امللكية  .22 ضافًة اإ واإ
دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا" ) (CDIP/12/6الفكرية واإ

39
. وبدأأ تنفيذ هذا املرشو. 

 .4102يف يناير عام 

الثانية عرشة للجنة املعنية  ادلورةوما زالت ادلول الأعضاء يف الويبو هتمت كثريًا بتنفيذ جدول أأعامل التمنية. وخالل  .25
ائية ابلتمنية وامللكية الفكرية، قدمت مجهورية مرص العربية مقرتح مرشو. بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمن

واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف
40

ة. . وجرت مراجعة هذا املقرتح ابلتشاور مع الأمانة، وسوف تنظر فيه اللجنة يف دورهتا احلالي
ىل اللجنة لتنظر فيه.  وهذا هو املرشو. الرابع اذلي تُقدمه ادلول الأعضاء اإ

 :4103وفامي ييل بعض النقاط البارزة يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف عام  .26

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها )التوصية  "0" ية ( يف هنا8مت الانهتاء من املرحةل الثانية من مرشو. النفاذ اإ
ىل املعلومات واملعارف. وجرى  02، ومت تعممي أأنشطة املرشو. يف الربانمج 4103عام  فامي يتعلق خبدمات النفاذ اإ

ىل تقوية اس تدامة املرشو. الطويةل الأجل عن طريق تعزيز تكوين الكفاءات احمللية، والربط الش بيك،  السعي اإ
عداد موارد تعمل جديدة. وبناًء عىل ذكل، ويف ظل وجو  م مزيد من  31د واإ مركزًا دلمع التكنولوجيا والابترار، نُِظه

ىل  ضافة اإ قلميية.  46جلسات تدريب املدربني وختطيط املرشوعات، اإ حلقة معل تدريبية وطنية ومخسة مؤمترات اإ
( عىل زايدة التشجيع عىل تبادل gpo.orhttp://etisc.wi" )eTISCومعلت املنصُة الإلكرتونية لإدارة املعارف "

ل حبلول هناية عام  711اخلربات وأأفضل املامرسات عرب ش بكة الإنرتنت، يف ظل وجود حنو  . 4103مس تخدم ُمسجَّ
قلميية  قلميية ابلتعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية يف أأفريقيا )املنظمة الإ عداد ش برات اإ وبدأأ املرشو. أأيضًا يف اإ

آس يا( ومنظمة التعاون الأفريقية ل  آس يا )رابطة أأمم جنوب رشيق أ لملكية الفكرية واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية( وأ
ىل صفحات املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع  الإساليم. وعالوة عىل ذكل، أدضيفت حلقات دراسة ش بكية جديدة اإ

نسخة من الأقراص املدجمة  4 111توزيع ما يزيد عىل التكنولوجيا والابترار لتعزيز العروض التقدميية يف املوقع، ومت 
لدلليل التوجهييي الإلكرتوين لس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها

41
، وأدمكهلت النسخة الفرنس ية لهذا 

ىل ذكل، اس مترت الزايدة يف جحم احملتوى اذلي ميك4103ادلليل التوجهييي الإلكرتوين يف هناية عام  ضافة اإ ن النفاذ . واإ
ىل الأحباث من أأجل التمنية والابترار ) ليه من ادلورايت العلمية والفنية يف برانمج النفاذ اإ (، واس مترت ARDIاإ

ىل املعلومات  كذكل الزايدة يف عدد املؤِسسات املس تخدمة للربانمج. وينطبق ذكل أأيضًا عىل برانمج النفاذ اإ
مران ASPIاملتخصصة بشأأن الرباءات ) ىل قواعد بياانت ُتارية خاصة ابلرباءات.( اذلي يوفر اإ  ية النفاذ اإ

                                                
36

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186تاحة عىل الرابط التايل: م  CDIP/7/6وثيقة املرشو.  
37

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=184781متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/7/4 Revوثيقة املرشو.  
38

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=190547متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/8/3 Revوثيقة املرشو.  
39

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/12/6وثيقة املرشو.  
40

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=255831متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/12/10الوثيقة  
41

لهيا الرابط التايل: متاح عىل قرص مدمج ومتوفر عىل ش بكة الإنرتنت يف الصفحة    .http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.htmlاليت يُفيض اإ

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=184781
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=190547
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=255831
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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طار املرشو. الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية، أدنشئت أأربع مؤسسات و "4" يف اإ
م هذه املؤسسات حاليًا  وطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية يف كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية وبريو وتونس. وتُقِده

الفكرية، مع مراعاة حتقيق توازن بني حامية امللكية الفكرية برامج تدريبية للجمهور اخلاريج خبصوص شؤون امللكية 
واملصلحة العامة

42
ثيوبيا، يف مرحةل التنفيذ، ويُفرتض أأن تنهتيا  . ول تزال الأاكدمييتان الرائداتن املتبقيتان، يف مرص واإ

ىل ذكل، مت الانهتا4105-4102من الأنشطة املقرر تنفيذها يف غضون فرتة الس نتني  ضافة اإ ء من برامج مصممة . واإ
جاميل ساعاهتا حنو  ساعة للك بدل، وذكل يف كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية  051خصيصًا لتدريب املدربني يبلغ اإ

جاميل  مدراًب ومه الآن يعتربون قادرين عىل تصممي وتقدمي برامج تدريبية تبعًا ملا دلهيم  66وبريو وتونس، ومت اعامتد اإ
مت أأيضًا وحداتن تدريبيتان من خربة يف امللكية الف كرية يف جمالهتم اخلاصة ووفق املعايري احملددة مس بقًا. وقُِده

قني الأاكدمييني خالل مرحةل  مت للُمنِسه قلميية وقُِده للمدربني املرصيني. وعالوة عىل ذكل، ُصِهمت ثالث وحدات اإ
دارة أأاكدمييات امللكية الفكرية ساعة تدريبية للموظفني الأساس يني  451املرشو.، وبلغ مجمو. ساعاهتا  املسؤولني عن اإ

الوطنية. كام مت تعزيز الاس تدامة اذلاتية للمرشو.: أأنتج موظفو الأاكدمييات الوطنية خطط معل وخططًا لتكوين 
دارة املرشو.، ومجيع  ضافية وغريها من الواثئق المنوذجية القانونية واخملتصة ابإ الكفاءات، فضاًل عن مواد تدريبية اإ

ىل GNIPAلأاكدمييات الرائدة الست أأعضاٌء يف الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية )ا (. وازداد النفاذ اإ
املعارف، لأن لك البدلان الست املس تفيدة جزء من مرشو. مكتبات الإيدا. التابعة للويبو، ومت رشاء مؤلفات 

ضافية.  ومراجع اإ

طار مرشو. تعزيز قدرة املؤسسات "3" احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد  ويف اإ
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها ولتحسني أأداء منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف 

الوظائف الالزمة وتشابكها، عنُِيه خبرٌي استشاري لس تكامل مجموعة من متطلبات الأعامل التجارية اليت تصف مجيع 
عت مسودة وثيقة رفيعة املس توى ملتطلبات الأعامل التجارية، مبا يف  لنظام الويبو اجلديد اخلاص حبق املؤلف. وُوضه

آن ابمس نظام "ش بكة  ليه ال قلميية وادلولية ودجمها. كام أدطلهق امٌس عىل النظام، ويُشار اإ دارة البياانت الإ ذكل متطلبات اإ
وهذه املتطلبات الرفيعة املس توى للأعامل التجارية مبثابة وثيقة مرجعية للرشاكء اذلين يُنتظر مهنم  الويبو حلق املؤلف".

تطوير النظام وتسلميه يف هذه البيئة املعقدة. وصيغت مجموعة من املواصفات لإعداد نظام "ش بكة الويبو حلق املؤلف" 
جراءات مناقصة رمسية لتحديد رشيك ُمَؤهَّ   ل من قطا. الصناعة دليه خربة ُتارية وتقنية.اجلديد، وبدأأت اإ

طار مرشو. امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا،  "2" ويف اإ
جراءات ملراقبة اجلودة والاعامتد ابلنس بة ملنتجات حمددة يف البدلان التجريبية الثالثة، أأل و ي رشادات واإ  ُوضعت اإ

ىل ذكل، نُفِهذ  ضافًة اإ نشاطًا من أأنشطة تكوين الكفاءات يف مجيع البدلان الثالثة، وجرت  05بامن واتيلند وأأوغندا. واإ
لت س ندات امللكية  توعية أأحصاب املصلحة وتدريهبم بشأأن ش ىت جوانب امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات. وجُسِه

رية واحدة، وشهادة واحدة، وتسمية منشأأ واحدة، وبيان جغرايف عالمات جامعية، وعالمة ُتا 3الفكرية التالية: 
اجامت. خرباء مضَّ خرباء استشاريني وطنيني ودولِيني اكنوا قد شاركوا  4103واحد. وعالوة عىل ذكل، ُعقد يف أأبريل 

ية والتوس مي. يف املرشو. يف البدلان الثالثة، وغريمه من اخلرباء الاستشاريني املشهورين يف جمال امللكية الفكر 
أأيضًا مؤمتر عن "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل وامجلاعات احمللية" يف مدينة س يول يف  وُعقد
4103 أأبريل

43
طار معل للملكية  نت ادلروس الأساس ية املس تفادة من مناقشات املؤمتر يف وثيقة بعنوان "اإ . وُدِوه

ص هذه الوثيقة جوانب دمع الرشاكت ا –الفكرية وتوس مي املنشأأ  حمللية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا"، وتُلِخه

                                                
42

ية الفكرية يف امجلهورية (، والأاكدميية الوطنية للملك APIتكل املؤسسات الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية  ي: مكتبة امللكية الفكرية يف كولومبيا ) 
 (.ATPI، والأاكدميية التونس ية للملكية الفكرية )(ECPI، ومدرسة املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو )(ANPI)ادلومينيكية 

43
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188توجد عىل الرابط التايل معلومات عن املؤمتر:  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
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رشادات لتنفيذ مرشوعات امللكية الفكرية والتوس مي وتقيميها. ومن املنتظر أأن تنرش الويبو هذه الوثيقة يف  مهنجية واإ
 .4102عام 

قتصادية وفقًا جلدو ه الزمين. وُعرضت عىل واكمتل بنجاح مرشو. امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والا "5"
اللجنة يف دورتهيا احلادية عرشة والثانية عرشة دراساٌت قطرية يف الربازيل وش ييل واتيلند وأأوروغواي 

(CDIP/11/INF/3 وCDIP/11/INF/4 وCDIP/12/INF/6 وCDIP/11/INF/2)
44

. وقد اكمتلت 
خيص الصني ومرص، وسوف تُعرض عىل اللجنة يف دورهتا احلالية. مجيع نتاجئ ادلراسات املتبقية، مبا يف ذكل ما 

ىل ذكل، ُعقد اجامت. خرباء بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف ديسمرب  ضافًة اإ . 4103واإ
دة من وانقش املشاركون الأساس يون يف دراسات البدلان الس تة وخرباء دوليون خمتارون ادلروس الرئيس ية املس تفا

آاثرها عىل وضع الس ياسة عىل الصعيدين الوطين وادلويل.  خمتلف ادلراسات، وقابلية تطبيقها عىل نطاق أأوسع، وأ
 وسوف يُعَرض عىل اللجنة يف دورهتا احلالية ملخص لوقائع الاجامت..

قدت الاجامتعات بناء احللول، عُ  –ويف س ياق مرشو. امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  "6"
قلميية الأربعة املتبقية بشأأن نقل التكنولوجيا يف أأربع مناطق )أأفريقيا والعامل العريب، واملنطقة الانتقالية،  التشاورية الإ

ومنطقة ادلول املتقدمة، ومنطقة أأمريرا الالتينية والبحر الرارييب
45

(. وقد جنحت هذه الاجامتعات التشاورية جناحًا 
اثرة اهامتم كبري دلى البدلان املشاركة ودلى َمنه حرض الاجامتعات. واكن هناك كثري من الأفرار املبتكرة اليت  كبريًا يف اإ

ىل ذكل، مت اس تالم مخس دراسات يف شلكها الهنايِئ من أأصل ست دراسات  ضافًة اإ طرهحا ممثلو البدلان اخملتلفة. واإ
ملنتدى اخلرباء الرفيع املس توى، املقرر أأن يكون  حتليلية راجعها الأقران؛ وسوف تقدم هذه ادلراسات مدخالت

مرحةل هنائية من املرشو.. وسوف تُعرض عىل اللجنة يف دورهتا احلالية ورقة مفاهمي كأساس للمناقشة يف منتدى 
 اخلرباء الرفيع املس توى.

طار مرشو. "املرشوعات التعاونية ا "7" م اجامت. خرباء يف مقر الويبو الرئييس، يف اإ ملفتوحة والامنذج القامئة ونُِظه
الفكرية"، يف شلك "مؤمتر الويبو بشأأن الابترار املفتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة"، اذلي  عىل امللكية

4102ُعقد يف يناير 
46

. وأأفاد املؤمتر من اخلربة اليت يمتتع هبا خرباء عامليون يف جمال الابترار املفتوح يف الأوساط 
الصناعة، مبا يف ذكل صناعة السيامن، وطرح املؤمتُر مسائل أأساس ية تُوضع يف الاعتبار عند تنفيذ مفاهمي الأاكدميية و 

جراءات مناقصة  الابترار املفتوح. وفامي يتعلق مبحتوى املنصة التفاعلية لتبادل اخلربات، جيري حاليًا الانهتاء من وضع اإ
دراسة تقيميية شامةل تتضمن أأطلسًا للتدفقات املعرفية العاملية  دولية خاصة ابلويبو من أأجل اختيار متعاقد لإعداد

 31يس تخدم مناذج تعاون تقليدية وجديدة ُمتاحة عىل ش بكة الإنرتنت يف لك أأحناء العامل، ومن املقرر أأن تُسملَّ قبل 
 .4102يونيو 

                                                
44

ادلراسة القطرية اخلاصة ابلربازيل وش ييل واتيلند وأأوروغواي متاحة عىل الروابط الآتية عىل التوايل:  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406؛ 

 ؛http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065و
 ؛1http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=25357و
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462و
45

توجد عىل الروابط التالية معلومات عن هذه الاجامتعات التشاورية الإقلميية:  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263 ،

، http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703و
، sp?meeting_id=31242ttp://www.wipo.int/meetings/en/details.jhو
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243و
46

: توجد عىل الرابط التايل معلومات عن مؤمتر الابترار املفتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
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طار مرشو. الرباءات واملكل العام، اكمتلت دراسة عن الرباءات واملكل ا "8" ( اثنيالعام )ويف اإ
(CDIP/12/INF/2 Rev.)

47
آاثر   وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة. وقد تناولت ادلراسة ابلتحليل أ

نظام الرباءات يف س ياق املكل العام عىل املس توى اجلزيئ، أأيه كيف تترصف اجلهات الفاعةل الفردية لنظام الرباءات 
رية يف الرباءات أأو عدم اس تخداهما، وكيف تؤثر تكل السلوكيات يف عند الاختيار بني اس تخدام احلقوق الاس تئلا

م عىل هامش ادلورة الثانية  املكل العام. والآراء والتعقيبات اليت وردت بشأأن ادلراسة، خالل احلدث اجلانيب اذلي نُِظه
ىل حد كبري. وسوف يُعَرض  جيابيًة اإ عىل اللجنة يف عرشة للجنة وكذكل خالل مناقشات اجللسة العامة، اكنت اإ

 دورهتا احلالية تقرير التقيمي اذلايت لهذا املرشو..

طار مرشو. تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان  "1" ويف اإ
لتعاون بني بدلان اجلنوب " اجامت. الويبو الأقالميي الثاين بشأأن ا0: "4103أأقل منوًا، حدثت الأنشطة التالية يف عام 

نفاذ، اذلي ُعقد يف القاهرة، يف  يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ
4103مايو 

48
" ومؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأن امللكية الفكرية 4، ابلتعاون مع حكومة مجهورية مرص العربية، "

4103قد يف جنيف يف نومفرب والتمنية، اذلي عُ 
49

، هبدف اس تعراض ما أدجنز من معل خالل اجامت. القاهرة الأقالميي 
ىل حد  ىل أأن الاجامتعني حقِقا التوقعات اإ ومناقشة س بل امليض قدمًا. وتشري تعقيبات املشاركني يف هذين احلدثني اإ

ز تقدم كبري فامي يتعلق بتنفيذ أأنشطة ىل ذكل، أدحره ضافًة اإ دخال  كبري. واإ املرشو. املتبقية القامئة عىل الويب، أأل وهو اإ
القدرات الوظيفية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية 

(IP-TAD( وقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ،)IP-DMDوقامئة اخل ) رباء
نشاء صفحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين وش بكة افرتاضية بشأأن ROCالاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية ) (، واإ

التعاون فامي بني بدلان اجلنوب
50

، وتعيني مسؤول اتصال للك مرشو. بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل 
 بدلان اجلنوب اليت ُُترى عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة. أأمانة الويبو لضامن التنس يق مع أأنشطة التعاون بني

ويف س ياق مرشو. امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، ُعرض عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة دراسة عن  "01"
(CDIP/12/INF/4معلية تتبع جغرايف ) –امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة 

51
ىل ذكل، ُعقدت يف  ضافًة اإ . واإ

حلقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة الأدمغة. وُعرض  4103 أأبريل
(CDIP/12/INF/5عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة ملخص حللقة العمل هذه )

52
. 

طار مرشو. امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، اس ُتمكلت دراسة تصوُّ  "00" ريِة عن الابترار وامللكية ويف اإ
الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة، وحظيت بتعقيبات قيِمة من وفود 

(CDIP/11/INF 5البدلان )
53

. واس ُتمكلت ادلراسات القطرية الثالث اخملطط لها، وسوف تُعرض عىل اللجنة يف 
 دورهتا احلالية.

طار  "04" وبعض البدلان الأفريقية، عنيَّ لك بوركينا فاسو  عي البرصي وتطويره يفمرشو. تعزيز القطا. السمويف اإ
بوركينا فاسو  بدلان  ي، ّجة تنس يق لتسهيل ختطيط املرشو. وتنفيذه، وهذه ال 4103بدل مس تفيد، خالل عام 

وكينيا والس نغال. وُعرض عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة دراسُة نطاق بشأأن تعزيز القطا. السمعي البرصي 
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 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106متاحة عىل الرابط التايل:  
48

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982الاجامت. الثاين متاح عىل الرابط التايل:  
49

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462املؤمتر الثاين متاح عىل الرابط التايل:  
50

 ./http://www.wipo.int/cooperation/en/south_southالصفحة اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل موقع الويبو الإلكرتوين:  
51

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189متاحة عىل الرابط التايل:  
52

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252266متاحة عىل الرابط التايل:  
53

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525متاحة عىل الرابط التايل:  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252266
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525
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(CDIP/12/INF/3وبعض البدلان الأفريقية )بوركينا فاسو  وتطويره يف
54

مت ادلراسة تقياميً لدلور احلايل  . وقدَّ
نتاّجا وتوزيعها يف البدلان الثالثة املتلقية. واس هُتهلت اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف متويل املصنفات السمعية  البرصية واإ

والس نغال وكينيا، بوركينا فاسو  طا. السمعي البرصي يفدراسٌة عن التفاوض امجلاعي والإدارة امجلاعية للحقوق يف الق
التفاوض امجلاعي ومت اس تالم مسودة مهنا. وسوف تُس تخدم نتاجئها كأساس حللقات معل تدريبية يف املوقع بشأأن 

. 4105و 4102والإدارة امجلاعية، واليت جيري حاليًا تصمميها وختطيطها، وسوف تُنفَّذ يف النصف الثاين من عايم 
وبسبب حدوث تأأخري يف تنظمي حلقات العمل التدريبية يف املوقع، اقرُتهح جدوٌل زمينٌّ جديدُّ ووافقت عليه اللجنة يف 

 دورهتا الثانية عرشة.

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات و "03" طار مرشو. اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ املرحةل الثانية، اس ُتمكلت  –يف اإ
لكرتونية واس تعادة املواد مع رشيك جديد هو  عادة تدوير اخمللفات الإ تقارير واقع الرباءات التالية: تكنولوجيات اإ

املتعلقة ابملوارد اجلينية احليوانية؛ وتكنولوجيات ترسيع  (؛ ونشاط منح الرباءاتUNEPبرانمج الأمم املتحدة للبيئة )
(؛ CERNاجلس اميت واس تخداماهتا الصناعية والطبية مع رشيك جديد هو املنظمة الأوروبية للبحوث النووية )

والأّجزة والتكنولوجيات املساعدة ذلوي الإعاقة البرصية والسمعية. وخالل الفرتة قيد الاس تعراض، مت حتديث 
رين اكمتال ونرُشا ابلفعل من تقارير واقع الرباءات بشأأن ريتوانفري وأأمراض هممةل خمتارة. ومت أأيضًا حتسني املوقع تقري

ىل ذكل، اس ُتمكلت املبادئ  ضافًة اإ الإلكرتوين لتقارير واقع الرباءات وحتديثه، حيث أدضيفت عرشة تقارير جديدة. واإ
عداد تقارير واقع الرباء . ونوقشت هذه 4102ات، وجرى حتضريها للنرش خالل الربع الأول من عام التوجهيية ملهنجية اإ

قلمييتني بشأأن حتليالت الرباءات ُعقدات يف عام  طار حلقيت معل اإ يف ريو دي جانريو 4103املبادئ التوجهيية يف اإ
55

 ،
الربازيل، ويف مانيال

56
لربازيل ومكتب الفلبني ( يف اINPI، الفلبني، ابلتعاون مع املعهد الوطين للملكية الصناعية )

 ( عىل التوايل.IPOPHLللملكية الفكرية )

 اخلامتة

ز تقدم كبري عىل مدى الس نوات امخلس املاضية يف ترس يخ جدول أأعامل التمنية وتعمميه يف أأعامل املنظمة.  .27 لقد أدحره
عداد وتنفيذ  آن، ابإ  ومعاهدتني جديدتني من مرشوعًا لتفعيل تكل التوصيات امخلس والأربعني 41وقامت الويبو، حىت ال

املعاهدات املتعددة الأطراف )بيجني
57

ومراكش 
58

شارات جلدول أأعامل التمنية. وواصلت الأمانة طوال  ( حتتواين عىل اإ
تنفيذ جدول أأعامل التمنية امتثاًل للقرارات والتوصيات اليت اعمتدهتا اللجنة. وحشدت لك املوارد الالزمة لتنفيذ  4103 عام

أأعامل التمنية يف حيهنا، مع مراعاة الاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية، وخباصة البدلان الأقل منوًا. ول تزال جدول  مرشوعات
دارة الويبو ملازمًة ابلازاماهتا ُتاه ادلول الأعضاء، ل س امي من حيث املساءةل واحلياد والكفاءة. ويمكن مس تقبل جدول أأعامل  اإ

وسوف تواصل أأمانة الويبو تيسري حوار بنِاء ابلطرق اليت تسامه هبا امللكية الفكرية يف التمنية التمنية يف أأيدي ادلول الأعضاء، 
 الاجامتعية والاقتصادية.

 ]ييل ذكل املرفق الأول[

                                                
54

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851متاحة عىل الرابط التايل:  
55

توجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل ريو الإقلميية بشأأن حتليالت الرباءات:  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167. 

56
توجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل مانيال الإقلميية بشأأن حتليالت الرباءات:  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543. 
57

( متاح عىل الرابط التايل: 4104السمعي البرصي ) النص الرامل ملعاهدة بيجني بشأأن الأداء 
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295837. 

58
ىل املصنفات امل   نشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو املعايق البرص أأو ذوي الإعاقات يوجد عىل الرابط التايل النص الرامل ملعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

 .http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016(: 4103الأخرى يف قراءة املطبوعات )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295837
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295837
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة  .0
التمنية التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موّجة حنو 

وقامئة عىل الطلب وشفافة و ي تأأخذ بعني 
الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة 

للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه 
اخلصوص فضاًل عن خمتلف مس توايت التمنية 

دراج  املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ
الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف 

د، ينبغي أأن يكون تصممي برامج هذا الصد
آليات تسلميها ومعليات تقيميها  املساعدة التقنية وأ

 خاصة بلك بدل.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .4117أأكتوبر 

 :انالتالي نتناولها املرشوعاي هذه التوصية 

. مرشو. "تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية 0
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان 

أأقل منوًا". )املرشو. 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (، CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

. مرشو. "تعزيز القطا. السمعي البرصي وتطويره 4
يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرشو. 

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/11/2 
CDIP/12/2 

ضافية للويبو من خالل تت .4 ربعات قدمي مساعدة اإ
نشاء صناديق ائامتنية أأو صناديق  املاحنني واإ

أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة البدلان 
الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع الاس مترار 

عطاء أأولوية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا  يف اإ
بفضل املوارد من داخل ومن خارج املزيانية 

ين للهنوض بعدة جمالت، مهنا الانتفا. القانو

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، وتناولها املرشو. 4111قيد التنفيذ منذ أأوائل عام 
(DA_02_01 مؤمتر حشد املوارد لأغراض" :)

(. CDIP/3/INF/2التمنية" )الوارد يف الوثيقة 
. وأأدرجت 4101واس ُتمكل هذا املرشو. يف نومفرب 

أأنشطة خمتلفة ملتابعة املرشوعات يف وثيقة الربانمج 
 .4103-4104و 4100-4101واملزيانية للفرتتني 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/2 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/3 
CDIP/12/2 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

والتجاري والثقايف والاقتصادي ابمللكية الفكرية 
 يف البدلان املذكورة.

ة وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة املعني
ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف دورهتا التاسعة 

(CDIP/9/3.) 

هذه التوصية يتناولها أأيضًا مرشو.: "تعزيز القطا. 
السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض 

البدلان الأفريقية" )املرشو. 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13.) 

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

أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوّجة للتمنية 
دراج امللكية الفكرية يف خمتلف  مع التأأكيد عىل اإ

وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية  املس توايت التعلميية
 الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .4117أأكتوبر 

، 4104/4103ويف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 
نفاق   037,1الإمنايئ يبلغ مجمو. املوارد اخملصصة لالإ

مليون فرنك سويرسي )ابس تثناء مرشوعات جدول 
نفاق  جاملية يف الإ أأعامل التمنية(. وميثل هذا زايدة اإ

ىل  4101/4100% يف الفرتة 01,2الإمنايئ من  اإ
 % يف الفرتة احلالية.40.3

ىل ذكل، متت املوافقة عىل ختصيص مبلغ  وابلإضافة اإ
جاميل قدره  لتنفيذ ماليني فرنك سويرسي  6,2اإ

مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف الفرتة 
من  8)يرىج الاطال. عىل اجلدول  4104/4103

 (.4104/4103وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

أأما ابلنس بة لإدراج امللكية الفكرية يف خمتلف 
املس توايت الأاكدميية، فيجري تنفيذ طائفة عريضة 

الغرض،  من الربامج والأنشطة املعدة خصيصا لهذا
طار أأاكدميية الويبو. واملبادراتن املهمتان  ول س امي يف اإ

يف هذا اجملال هام "الأاكدمييات اجلديدة يف جمال 
الوارد  DA_10_01امللكية الفكرية" )املرشوعان 

، واملرشو. CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 
DA_10_02  الوارد يف الوثيقةCDIP/9/10 

Rev.1 يف برامج الويبو ( ودمج جدول أأعامل التمنية
للتعلمي عن بعد اليت ينتفع هبا العديد من املؤسسات 

 الأاكدميية.

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت  .2
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف 

والصناعات الثقافية، جمال البحث العلمي 
ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل 

وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 وCDIP/5/5.) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 DA_10_05، وتناولها املرشو. 4117أأكتوبر 

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

 ودون الإقلميي والإقلميي".

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة املعنية 
ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف دورهتا العارشة 

(CDIP/10/7.) 

وسامه أأيضًا يف تنفيذ هذه التوصية عنرُص الصناعات 
بشأأن "تعزيز  DA_10_04الإبداعية للمرشو. 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/7 
CDIP/12/2 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني 
ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات 

الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء 
دارة امجلاعية حلق  والربط الش بيك بني منظامت الإ

 (.CDIP/3/INF/2املؤلف" )الوارد يف الوثيقة 

 أأيضًا املرشوعات التالية: هذه التوصية تتناولهاو 

. مرشو. بشأأن "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات 0
لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" 

الوارد يف الوثيقة  DA_04_10_01)املرشو. 
CDIP/5/5.) 

. مرشو. "تعزيز القطا. السمعي البرصي وتطويره 4
ريقية" )املرشو. يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأف

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 

دارة التصاممي 3 . مرشو. رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

الوارد يف الوثيقة  DA_4_10_02)املرشو. 
CDIP/12/6.) 
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عىل الويبو أأن تنرش معلومات عامة حول لك  .5
أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكرتوين 

وعلهيا أأن تقدم، بطلب من ادلول الأعضاء، 
تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو 

و اجلهات الأخرى املس تفيدة )ادلول الأعضاء( أأ 
 من النشاط.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (.CDIP/3/INF/2و

، وتناولها 4111التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
مرشو. جدول أأعامل التمنية بشأأن "قاعدة بياانت 

-IPللمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )
TAD .املرشو( ")DA_05_01  الوارد يف
واملتاح عىل الرابط  CDIP/3/INF/2الوثيقة 

 ./http://www.wipo.int/tad/en التايل:

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة املعنية 
التاسعة ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف دورهتا 

(CDIP/9/4.) 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/4 

عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني  .6
العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف 

يالء أأمهية  الازام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ
خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وُتنب ما قد 

دث من تضارب يف املصاحل. ويتعني عىل حي
عداد لتحة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا  الويبو اإ

يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى 
 ادلول الأعضاء.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

والوثيقة اليت تنفذ جزءا من 
 CDIP/3/2التوصية: الوثيقة 

 )قامئة اخلرباء الاستشاريني(.

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .4117أأكتوبر 

نشاء مكتب الويبو للأخالقيات، صدرت مدونة  بعد اإ
أأخالقيات، كجزء من نظام شامل للأخالقيات 

طار برانمج التقومي الاسرتاتيجي  والزناهة يف اإ
(SRPوحتتوي مدونة الأخالقيات ه .) 03ذه عىل 

 قمية ومبدأأً أأساس يًا، ملل الاس تقالل والولء واحلياد
 والزناهة، لتوجيه سلوكيات موظفي الويبو وترصفاهتم.

طار أأخالقيات الويبو ونظام الزناهة، ُوضعت  ويف اإ
أأيضًا س ياسة محلاية املبلغني عن اخملالفات، واس ُتمكل 

لزايم لتدريب مجيع املوظفني  4103يف عام  برانمج اإ
  الأخالقيات والزناهة عىل مس توى املنظمة.عىل

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

http://www.wipo.int/tad/en/
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

وُحدثت قامئة اخلرباء الاستشاريني اليت عرضت عىل 
ادلورة الثالثة للجنة وأأدرجت يف مرشو. "قاعدة 
-IPبياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )

TAD( ")DA-05-01القامئة متاحة عىل  ه(. وهذ
 املوقع الإلكرتوين التايل:

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

التشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة  .7
البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية 

النامية للمنافسة املرشوعة من خالل مد البدلان 
ول س امي البدلان الأقل منوا ابملساعدة التقنية 

بطلب مهنا، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التالمس 
 بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 وCDIP/4/4) 

لتمنية يف التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل ا

، وتناولها مرشو. من مرشوعات 4117أأكتوبر 
جدول أأعامل التمنية، هو مرشو. "امللكية الفكرية 

وس ياس ية املنافسة" )املرشو. 
DA_7_23_32_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/4/REV.) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة املعنية 
يف دورهتا التاسعة ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه 

(CDIP/9/8.) 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/3/4 

CDIP/3/5 
CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث  .8
والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املراتب 
الوطنية يف البدلان النامية ول س امي البدلان 

قلميية ودون  الأقل منوا، فضال عن منظامهتا الإ
ىل  قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ الإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الواثئق 

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

، وتناولهتا 4111التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
ىل  املرحلتان الأوىل والثانية من مرشو. "النفاذ اإ

 DA_08_01قواعد البياانت املتخصصة ودمعها" )
يف  DA_8_2، وCDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

 عىل التوايل(. CDIP/9/9الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 
CDIP/2/INF/3 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/5 
CDIP/10/2 

http://www.wipo.int/roc/en/
http://www.wipo.int/roc/en/
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف 
 اءات.الرب 

وُعرض تقرير تقيميي للمرحةل الأوىل من هذا املرشو. 
عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه 

 (.CDIP/9/5يف دورهتا التاسعة )

CDIP/12/2 

نشاء قاعدة بياانت ابلتنس يق مع  .1 مطالبة الويبو ابإ
ادلول الأعضاء لتلبية احتياجات التمنية احملددة 

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

ىل ردم الهوة الرمقية.  والرامية اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، وتناولها 4111التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
مرشو. "قاعدة بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية 

(" )املرشو. IP-DMDيف جمال امللكية الفكرية )
DA_09_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/3/INF/2.) 

قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال 
( متاحة عىل الرابط IP-DMDامللكية الفكرية )

 /http://www.wipo.int/dmd/enالتايل: 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه اللجنة 
 (.CDIP/10/3يف دورهتا العارشة )الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/3 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا  .01
املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 
وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن 

التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 
مؤسسات امللكية الفكرية أأك ر فعالية والهنوض 

بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة 
أأن متتد هذه املساعدة التقنية  العامة. وجيب

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، وتناولهتا 4111التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
 جلدول أأعامل التمنية:املرشوعات التالية 

. مرشو. رائد "لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف 0
 DA_10_01جمال امللكية الفكرية" )املرشو. 

 (،CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/1 
CDIP/2/2 
CDIP/4/12 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
CDIP/10/4 
CDIP/10/7 
CDIP/10/8 
CDIP/12/2 

http://www.wipo.int/dmd/en/
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

لتشمل املنظامت اليت تعىن ابمللكية الفكرية عىل 
 الصعيدين دون الإقلميي والإقلميي.

. ومرشو. ملؤسسات امللكية الفكرية اذلكية: 4
"اس تخدام املكوانت واحللول التجارية املكيفة 
لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية التابعة 
قلميية"  ملؤسسات امللكية الفكرية الوطنية والإ

الوارد يف الوثيقة  DA_10_02)املرشو. 
CDIP/3/INF/2.) 

نقل التكنولوجيا لفائدة ومرشو. "بنية دمع الابترار و . 3
الوارد يف  DA_10_03املؤسسات الوطنية" )املرشو. 

 (.CDIP/3/INF/2الوثيقة 

. "تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال 2
امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون 

الوارد  DA_10_05الإقلميي والإقلميي" )املرشو. 
 (.CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

ُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة و 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورتهيا التاسعة 

والعارشة لتنظر فهيا، و ي ترد يف الواثئق 
CDIP/9/6و ،CDIP/10/4و ،CDIP/10/8 ،

 عىل التوايل. CDIP/10/7و

وعالوة عىل ذكل، مت تناول هذه التوصية يف 
 املرشوعات التالية:

مرشو. رائد "لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف  .0
املرحةل الثانية" )املرشو.  –جمال امللكية الفكرية 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

DA_10_02  الوارد يف الوثيقةCDIP/9/10 
Rev.1.) 

. "تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب 4
املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين 

بداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها،  لإدارة الصناعات الإ
وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة 

 DA_10_04امجلاعية حلق املؤلف" )املرشو. 
 (.CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة 

. و"مرشو. بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات 3
لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" 

الوارد يف الوثيقة  DA_04_10_01 )املرشو.
CDIP/5/5.) 

. مرشو. تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية 2
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان 

أأقل منوًا. )املرشو. 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

ه . مرشو. "تعزيز القطا. السمعي البرصي وتطوير 5
يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرشو. 

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

دارة التصاممي 6 . مرشو. رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

الوارد يف الوثيقة  DA_4_10_02)املرشو. 
CDIP/12/6.) 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا  .00
الوطنية محلاية أأعامل الإبدا. والابترار 

تطوير البىن والاخرتا. عىل الصعيد احمليل ودمع 
التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لكاِم 

 اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .4117أأكتوبر 

من برامج الويبو، مبا  وهذه التوصية يتناولها العديد
، ويتناولها 31و 08و 02و 1و 3و 0فهيا الربامج 

بشلك غري مبارش عدد من مرشوعات جدول أأعامل 
 .01و 8التمنية اليت تتصدى للتوصيتني 

 : انالتالي نتناولها أأيضًا املرشوعاي هذه التوصية و 

. "تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي 0
نوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا" بني بدلان اجل 

)املرشو. 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (؛CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

. و"تعزيز القطا. السمعي البرصي وتطويره يف 4
بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرشو. 

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة  .04 امليض يف اإ
الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية، وفقًا 

 لختصاصها.

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

CDIP/3/3) 

يف  التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية
 .4117أأكتوبر 

مُعِهمت توصيات جدول أأعامل التمنية يف وثيقيت و 
والثنائية  4101/4100الربانمج واملزيانية للثنائية 

اكمتل املرشو. و . 4104/4103
DA_33_38_41_01  طار الويبو بشأأن تعزيز اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية  لالإ
(. .CDIP/4/8/Revقة وتقيميها" )الوارد يف الوثي

وُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا الثانية 
 (.CDIP/12/4عرشة لتنظر فيه )يرد يف الوثيقة 

، حتسن 4104/4103ويف تقرير أأداء الربانمج للفرتة 
الإبالغ بشأأن جدول أأعامل التمنية بدرجة كبرية مقارنة 

، ومت الإبالغ ابلتفصيل عن 4118/4111بتقرير 
مرشوعات جدول أأعامل التمنية وتوصيات تنفيذ 

 جدول أأعامل التمنية يف لك برانمج.

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 

يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما  .03
منائية الاُتاه ومدفوعة حبسب  الويبو، بوجه خاص، اإ

والاحتياجات اخلاصة  الطلب، مع مراعاة الأولوايت
ابلبدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوًا وكذا 

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

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (.CDIP/10/2و CDIP/8/2و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .4117أأكتوبر 

تقدمي املساعدة  4103خالل عام  واصلت الويبوو 
الترشيعية تلبيًة لطلبات سلطات ادلول الأعضاء. 

ىل هذه البدلان بشأأن الترشيعات  وقدمت املشورة اإ

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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وُتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/6/10يف س ياق الواثئق 

، CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 .CDIP/10/11و

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

 تنفيذ هذه الترشيعات.

لها أأيضا مرشو. تعزيز كام أأن هذه التوصية يتناو 
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان 

اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشو. 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان  .02
الأقل منوًا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف  والالازامات واإ
طار  اتفاق تريبس والانتفا. هبا، وذكل يف اإ

 الويبو ومنظمة التجارة العاملية.التفاق املربم بني 

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
لية )الواثئق التقارير املرح 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
، CDIP/8/2و
 (.CDIP/10/2و

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

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

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .4117أأكتوبر 

ىل البدلان وتقدم الو  يبو مشورهتا الترشيعية ابنتظام اإ
النامية والبدلان الأقل منوا بشأأن تنفيذ احلقوق 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف اتفاق  والالازامات واإ
 تريبس والانتفا. هبا. 

وعرضت عىل ادلورة اخلامسة للجنة وثيقة بشأأن "مواطن 
طار القانوين م  تعدد املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإ

الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين 
قلميي". كام ُعرض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة اجلزء  والإ

الثاين من هذه الوثيقة اذلي حيتوي عىل مخسة مواطن 
 مرونة جديدة وافقت علهيا اللجنة يف ادلورة السادسة.

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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وسوف تُعرض عىل اللجنة يف دورهتا احلالية وثيقة 
ذ مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار عن تنفي

 القانوين املتعدد الأطراف يف القوانني الوطنية.

كام تسامه الويبو ابنتظام يف ادلورات ادلراس ية ملنظمة 
التجارة العاملية بشأأن الس ياسة التجارية، ويف حلقات 

قلميية بشأأن قضااي ترتبط  العمل الوطنية أأو دون الإ
يبس ومواطن املرونة والس ياسات بتنفيذ اتفاق تر 

 العامة دلمع البدلان يف تنفيذ اتفاق تريبس.

وطبقا ملا اتفقت عليه ادلول الأعضاء يف ادلورة 
السادسة للجنة، س تنرش الويبو صفحة عىل الإنرتنت 

ختصص لتوفري املعلومات املتعلقة ابلنتفا. مبواطن 
وارد املرونة يف نظام امللكية الفكرية، مبا يف ذكل امل

اخلاصة مبواطن املرونة اليت ُتمعها الويبو وغريها من 
املنظامت احلكومية ادلولية، وقاعدة بياانت بشأأن 
الأحرام املتعلقة مبواطن املرونة يف قوانني امللكية 

-http://www.wipo.int/ipالفكرية الوطنية. )
development/en/agenda/flexibilities/.) 

يتعني أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري  .05
 كام ييل:

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
 التقارير املرحلية )الواثئق

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/10/2، وCDIP/8/2و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .4117أأكتوبر 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

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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 مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛  -

أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف و   -
 مس توايت التمنية؛

تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن  أأنو   -
 بني التراليف واملنافع؛

قامئة عىل مشاركة مجيع الأطراف حبيث و   -
تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت 

آراء  لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ
أأحصاب املصاحل الآخرين ومن مضهنم 

املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
 احلكومية املعمتدة؛

ممتثةل ملبدأأ احلياد اذلي تلازم به أأمانة و   -
 الويبو.

طلبت امجلعية العامة من مجيع  4117ويف أأكتوبر 
هيئات الويبو، مبا فهيا جلان وضع القواعد واملعايري، 

ىل التوصيات املتبقية  ضافة اإ تنفيذ هذه التوصية )اإ
توصية واحملِددة للتنفيذ الفوري(.  01البالغ عددها 

وتضطلع ادلول الأعضاء من خالل مشاركهتا يف هذه 
 ضامن تنفيذ هذه التوصيات. اللجان، بدور حامس يف

رشاك املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري  اإ
، 4103: يف س نة احلكومية والاهامتم بوّجات نظرها

منظمة غري حكومية اعامتدًا مؤقتًا يف جلان  38ُمنحت 
ىل ذكل، حصلت  ضافة اإ الويبو، اس تجابًة لطلهبا. واإ

 ثالث منظامت حكومية دولية، وست منظامت دولية
غري حكومية، وست منظامت وطنية غري حكومية 

عىل صفة مراقب دامئ يف الويبو، مما أأاتح لها الفرصة 
 للمشاركة يف اجامتعات هيئات الويبو ذات الصةل.

ووضعت ادلول الأعضاء يف دورة اللجان السابقة أأو 
 قامئ عىل توجيه الأعضاءامجلعية العامة جدول أأعامل 

 اللجان. وحِددت قضااي ملناقش هتا يف

: تعكس القضااي اليت ُتري اختالف مس توايت المنو
مناقش هتا حاليا يف اللجان مصاحل متنوعة وواسعة 

 اقرتحهتا بدلان لها مس توايت منو خمتلفة جدا.
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: طرحت هذه املسأأةل يف التوفيق بني التراليف واملزااي
 عدة مناس بات يف اللجنة.

انة معوما : هذا مبدأأ أأسايس ابلنس بة للأممبدأأ احلياد
 وملوظفهيا بصفهتم موظفني مدنيني دوليني.

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع  .06
القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف 

حتليل العواقب واملنافع الناُتة عن مكل عام 
 غزير ومفتوح.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/4/3REV) 

هذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل 
، وتناولها مرشو. "امللكية 4117التمنية يف أأكتوبر 

الفكرية واملكل العام" )املرشو. 
DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/4/3 

Rev..) 

هذا املرشو. لتنظر فيه اللجنة وعرض تقرير تقيميي ل 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا التاسعة. 

 (.CDIP/9/7)الوثيقة 

ىل ذكل، تناول هذه التوصيَة مرشوُ. "الرباءات  ضافة اإ واإ
الوارد يف  DA_16_20_02واملكل العام" )املرشو. 

انقشت اللجنة يف دورهتا و(. .CDIP/7/5 Revالوثيقة 
( اثنياعرشة دراسة عن الرباءات واملكل العام )الثانية 

(CDIP/12/INF/2 Rev. و ي متاحة عىل الرابط ،)
 التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc
_details.jsp?doc_id=253106 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا  .07
ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة 

يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل 
 اليت هتم البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
، CDIP/8/2و
 (CDIP/10/2و

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

، CDIP/6/10و
 CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 .CDIP/10/11و

أأعامل التمنية يف أأكتوبر قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول 
4117. 

وتسامه الوثيقتان بشأأن "مواطن املرونة املتعلقة 
ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف 

وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإقلميي" 
، CDIP/5/4)اجلزءان الأول والثاين( )الوثيقتان 

 ( يف التصدي لهذه التوصية.CDIP/7/3و

ىل ضافًة اإ  ذكل، تناولت اللجنُة وثيقًة بشأأن العمل واإ
املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف 

 CDIP/10/11الإطار القانوين املتعدد الأطراف )
.( خالل دورهتا العارشة، CDIP/10/11 Addو

و ي متاحة عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc

_details.jsp?doc_id=217942 
و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc
_details.jsp?doc_id=220342. 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرسا. يف  .08
مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف 

خالل بأأي نتاجئ  التقليدية والفوللكور، من غري اإ
مرانية وضع صك دويل واحد أأو أأك ر.  مبا فهيا اإ

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

 (.CDIP/8/2، وCDIP/6/3و

 .4117قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 

عىل  4103ووافقت امجلعية العامة للويبو يف عام 
متديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لفرتة الس نتني 

4102/4105. 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217942
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217942
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=220342
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=220342
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اللجنة احلكومية ادلولية ثالث مرات يف  اجمتعتو 
 .4103عام 

الرشو. يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن  .01
اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ 

ىل املعرفة  البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ
ابلنشاط الإبداعي  والتكنولوجيا للهنوض

والابتراري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف 
طار الويبو.  اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الواثئق 

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

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
أأعامل . وتناولهتا املرشوعات التالية جلدول 4117
 التمنية:

. "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 0
ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

: الوارد يف DA_19_24_27_01)املرشو. 
 (..CDIP/4/5 Revالوثيقة 

ىل املعلومات 4 . ومرشو. "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
املتعلقة ابلرباءات" )املرشو. 

DA_19_30_31_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/4/6.) 

. ومرشو. "تكوين الكفاءات يف اس تعامل 3
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية 

منائية حمددة" )املرشو.  حمددة حال لتحدايت اإ
DA_30_31_01 الوارد يف الوثيقة :
CDIP/5/6 Rev..) 

ُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة 
عنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا العارشة امل 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
CDIP/3/4 
Add. 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/5 
CDIP/10/6 
CDIP/12/2 
CDIP/12/3 
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، CDIP/10/5لتنظر فهيا، و ي ترد يف الواثئق 
 .CDIP/12/3، وCDIP/10/6و

وعالوة عىل ذكل، مت تناول هذه التوصية يف 
 املرشوعات التالية: 

. "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 0
بناء احللول" )املرشو.  –املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/4.) 

. "تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي 4
بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا". 

)املرشو. 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

ىل املعل3 ومات . ومرشو. "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
الثانية" )املرشو.  املرحةل –املتعلقة ابلرباءات 

DA_19_30_31_02  الوارد يف الوثيقة
CDIP/10/13.) 

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة  .41
ابمللكية الفكرية وادلامعة ملكل عام متني يف 

مرانية  ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/3 Rev..) 

، ويتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

مرشو. "امللكية الفكرية واملكل العام" )املرشو. 
CDIP/1/3 
CDIP/3/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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مراهنا أأن تساعد ادلول  عداد مبادئ توجهيية ابإ اإ
الأعضاء املهمتة ابملوضو. عىل حتديد املواد اليت 

ىل املكل العام وفقا لأنظمهتا آلت اإ  القانونية. أ

DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/4/3 

Rev..) 

لجنة فيه ال وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر 
 (.CDIP/9/7 يف دورهتا التاسعة )الوثيقة

ىل ذكل، تناول هذه التوصيَة مرشوُ.  ضافة اإ واإ
"الرباءات واملكل العام" )املرشو. 

DA_16_20_02  الوارد يف الوثيقةCDIP/7/5 
Rev..) 

الويبو مشاورات غري رمسية تكون ُُتري  .40
مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس بًا، 

قبل الرشو. يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع 
القواعد واملعايري، ابعامتد مسارات مدفوعة من 

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

 منوًا.

لتوصية يف س ياق متت مناقشة ا
التقارير املرحلية )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
4117. 

 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع  .44
للأهداف الإمنائية املتفق القواعد واملعايري دامعة 

علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف 
عالن الألفية.  الواردة يف اإ

ت مناقشة التوصية، ومت التفاق مت
بصورة عامة عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/3/3.) 

متت مناقشة تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف الأهداف 
لفية )الوثيقة  ( يف ادلورة CDIP/5/3الإمنائية للأ

اخلامسة للجنة، وقد أأنشئت صفحة عىل الإنرتنت 
لفية والويبو  بشأأن الأهداف الإمنائية للأ

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

 غري متاحة
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ينبغي لأمانة الويبو أأن تتناول يف واثئق معلها 
املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ما يناسب 

من القضااي التايل ذكرها عىل سبيل املثال، 
خالل بنتاجئ بتوجيه من ادلول الأعضاء  ودون اإ

مداولهتا: )أأ( احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية 
الفكرية عىل املس توى الوطين )ب( وأأوجه 

الصةل بني امللكية الفكرية واملنافسة )ج( ونقل 
التكنولوجيا املرتبط ابمللكية الفكرية )د( وما 

ميكن توافره من جوانب املرونة والاس تثناءات 
ضافة هء )والتقييدات لدلول الأعضا مرانية اإ ( واإ

أأحرام خاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوًا.

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

، CDIP/6/10و
، CDIP/8/4و
، CDIP/10/9و
، CDIP/11/3و
 .CDIP/12/8و

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

oals/.) 

ونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة متت 
جناز  مراجعهتا بشأأن تقدير مسامهة الويبو يف اإ

لفية ) لت CDIP/8/4الأهداف الإمنائية للأ (. وعُِده
هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار تعليقات ادلول 

( خالل ادلورة CDIP/10/9الأعضاء )الوثيقة 
 العارشة للجنة.

ىل ذكل، انقشت اللجنة خالل دورهتا احلادية  ضافًة اإ واإ
دراج الاحتياجات والنتاجئ  عرشة دراسة عن جدوى اإ

طار الويبو لنتاجئ  لفية مضن اإ منائية للأ املتعلقة ابلأهداف الإ
(. وانقشت اللجنة أأيضًا يف CDIP/11/3الثنائية )

لفية دو  منائية للأ رهتا الثانية عرشة وثيقًة عن الأهداف الإ
سهام الويبو يف تكل  يف واكلت الأمم املتحدة الأخرى واإ

 (.CDIP/12/8الأهداف )

النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات  .43
الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية مبا يعزز 

القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض 
ابلنشاط الإبداعي والابتراري ونقل التكنولوجيا 

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

، ويتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشو. "امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة" 

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

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية  اإ
 والبدلان الأقل منوا وتعمميها يف تكل البدلان.

لجنة وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه ال 
 (.CDIP/9/8 يف دورهتا التاسعة )الوثيقة

طار وليهتا، بتوس يع نطاق  .42 مطالبة الويبو، يف اإ
نشاطها املوِجه لردم الهِوة الرمقية متاش يًا مع 

مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع 
التضامن  املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق

 الرمقي.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/5 Rev..) 

، ويتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشو. "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 

ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
: الوارد يف DA_19_24_27_01)املرشو. 

 .(.CDIP/4/5 Revالوثيقة 

لجنة وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه ال 
 (.CDIP/10/5 يف دورهتا العارشة )الوثيقة

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/5 

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة  .45
ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل 

التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ 
التدابري املالمئة لمتكني البدلان املذكورة من فهم 

جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية 
ر، املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قد

 حسب ما يكون مناس با.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4 وُتري مناقشة .)
املزيد من الأنشطة يف س ياق 

، CDIP/6/10الواثئق 
، CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 .CDIP/10/11و

، ويتناولها 4101ديسمرب  التوصية قيد التنفيذ منذ
 مرشوعان: 

. "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 0
 DA_19_25_26_28_01بناء احللول" )املرشو.  –

 (؛CDIP/6/4الوارد يف الوثيقة 

. وتعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني 4
منوًا. )املرشو. بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل 

DA_1_10_11_13_19_25_32_01  الوارد يف
 (.CDIP/7/6الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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حِث ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة،  .46
عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي دلهيا عىل 
تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل وجه 
 اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4.) 

، ويتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
مرشو. "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 

ول" )املرشو. بناء احلل –املشرتكة 
DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/6/4.) 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من  .47
تكنولوجيا املعلومات والتصال حتقيقا للمنو 

طار  جراء نقاشات يف اإ مرانية اإ والتمنية بضامن اإ
من هيئات الويبو، والرتكزي عىل  هيئة مناس بة

أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من 
تكنولوجيا املعلومات والتصال ودورها يف 

يالء انتباه خاص  التمنية الاقتصادية والثقافية، واإ
ملساعدة ادلول الأعضاء عىل تشخيص 

الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية 
جيا املعلومات والتصال يف لالنتفا. بتكنولو 

 سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/5 Rev..) 

، ويتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشو. "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 

ىل املعرفة" )الوثيقة  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
CDIP/4/5 Rev..) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه اللجنة 
 (.CDIP/10/5الوثيقة يف دورهتا العارشة )

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/5 

تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان  .48
املتقدمة، اعامتده من الس ياسات والتدابري املرتبطة 

ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا 
 ونرشها يف البدلان النامية.

ت مناقشة التوصية، ومت التفاق مت
الأنشطة )الوثيقة عىل 

CDIP/6/4) 

، ويتناولها مرشو. 4101التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
 –"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

 DA_19_25_26_28_01بناء احللول" )املرشو. 
 (.CDIP/6/4الوارد يف الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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دراج املناقشات حول قضااي نقل التكنولوجيا  .41 اإ
املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن الاختصاصات 

حدى هيئات الويبو املناس بة.  املناطة ابإ

 غري متاحة CDIP/1/3 سيبدأأ تنفيذ التوصية بعدما يمت التفاق عىل الأنشطة. مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.

أأن تتعاون مع منظامت حكومية  ينبغي للويبو .31
دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا 

فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول 
ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة  س بل النفاذ اإ

ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفا. هبا، ول س امي يف 
ية اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمه 

 خاصة.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 
Rev.) 

 .4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 وتناولهتا املرشوعات التالية:

ىل املعلومات 0 . مرشو. "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 DA_19_30_31_01املتعلقة ابلرباءات" )املرشو. 

 (.CDIP/4/6الوارد يف الوثيقة 

. ومرشو. "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات 4
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال 

منائية حمددة" )املرشو.  : DA_30_31_01لتحدايت اإ
 (..CDIP/5/6 Revالوارد يف الوثيقة 

اللجنة  اوُعرضت تقارير تقيميية لتكل املرشوعات لتنظر فهي
 CDIP/10/6يف دورتهيا العارشة والثانية عرشة )الوثيقتان 

 (.CDIP/12/3و

ىل ذكل، هذه ال  ضافة اإ وصية يتناولها أأيضًا مرشو. تواإ
ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

 DA_19_30_31_02املرحةل الثانية" )املرشو.  –
 (.CDIP/10/13الوارد يف الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/6 
CDIP/12/2 
CDIP/12/3 
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اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم  .30
ىل البدلان النامية، كتوجيه  يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل  ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمِسن اإ الامتس اإ
 الرباءات.املعلومات العلنية الواردة يف س ندات 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 
Rev.) 

 ،4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 وتناولهتا املرشوعات التالية:

ىل املعلومات 0 . مرشو. "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
املتعلقة ابلرباءات" )املرشو. 

DA_19_30_31_01 وثيقة الوارد يف ال
CDIP/4/6.) 

. ومرشو. "تكوين الكفاءات يف اس تعامل 4
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية 

منائية حمددة" )املرشو.  حمددة حال لتحدايت اإ
DA_30_31_01 الوارد يف الوثيقة :
CDIP/5/6 Rev..) 

 اوُعرضت تقارير تقيميية لتكل املرشوعات لتنظر فهي
اللجنة يف دورتهيا العارشة والثانية عرشة )الوثيقتان 

CDIP/10/6 وCDIP/12/3.) 

ىل ذكل، هذه ال  ضافة اإ وصية يتناولها أأيضًا مرشو. تواإ
ىل املعلومات املتعلقة  "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

املرحةل الثانية" )املرشو.  –ابلرباءات 
DA_19_30_31_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/10/13.) 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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اتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب  .34 اإ
واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الصةل 

 بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

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

، وتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشو. "امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة" 

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

لجنة وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه ال 
 (.CDIP/9/8 يف دورهتا التاسعة )الوثيقة

أأيضا مرشو. تعزيز كام أأن هذه التوصية يتناولها 
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان 

اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشو. 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

آلية مراجعة وتقيمي انجعة،  مطالبة الويبو .33 بتطوير أ
س نوية الأساس، لتقدير جدوى مجيع أأنشطهتا 

املوّجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة 
التقنية ووضع املؤرشات واملقاييس اخلاصة لهذا 

 الغرض، حيث اكن ذكل مناس با.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/8 Rev.) 

، وتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل النتاجئ  طار الويبو لالإ مرشو. "تعزيز اإ

بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )املرشو. 
DA_33_38_41_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/8 Rev..) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه اللجنة 
يف دورهتا الثانية عرشة )يرد يف الوثيقة 

CDIP/12/4.) 

CDIP/1/3 CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
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جراء دراسة حول ما يعوق  .32 مطالبة الويبو ابإ
حامية امللكية الفكرية يف القطا. الاقتصادي غري 

دراسة التراليف واملنافع الرمسي، مبا يف ذكل 
ىل  امللموسة محلاية امللكية الفكرية ابلنظر خاصة اإ

خلق فرص العمل، بغية مساعدة ادلول الأعضاء 
 عىل تصممي برامج وطنية هامة.

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

 (CDIP/8/3و

ويتناولها مرشو. "امللكية الفكرية والاقتصاد غري 
الوارد يف الوثيقة  DA_34_01)املرشو.  الرمسي"

CDIP/8/3 Rev.).  

CDIP/1/3 
CDIP/6/9 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

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

والاجامتعي والثقايف لنتفا. تكل ادلول بأأنظمة 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (.CDIP/8/2و

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/5/7 Rev.) 

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
. ويتناولها أأيضا مرشو. "مرشو. حول امللكية 4117

لفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" )املرشو. ا
DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/7 

Rev. .) 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية  .36
املفتوحة ملل مرشو. اجملني البرشي وكذا مناذج 

 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/6) 

، ويتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
مرشو. "املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة 

 DA_36_01عىل امللكية الفكرية" )املرشو. 
 (.CDIP/6/6الوارد يف الوثيقة 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

جيوز للويبو أأن ُتري دراسات بشأأن حامية  .37

امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول 

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
. ويتناولها أأيضا مرشو. "مرشو. حول امللكية 4117

الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" )املرشو. 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني 

 امللكية الفكرية والتمنية.

(. متت مناقشة CDIP/8/2و
التوصية، ومت التفاق عىل 

 CDIP/5/7الأنشطة )الوثيقة 
Rev.) 

DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/7 
Rev..) 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/8 Rev.) 

، وتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل النتاجئ  طار الويبو لالإ مرشو. "تعزيز اإ

بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )املرشو. 
DA_33_38_41_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/8 Rev..) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه اللجنة 
نية عرشة )يرد يف الوثيقة يف دورهتا الثا

CDIP/12/4.) 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 

مطالبة الويبو، يف حدود اختصاصها وهممهتا،  .31
مبساعدة البدلان النامية ول س امي البدلان 

الأفريقية، ابلتعاون مع املنظامت ادلولية املعنية 
جراء دراسات حول جهرة  بذكل، عن طريق اإ

 وتقدمي توصيات عىل أأساسها.الأدمغة 

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

 CDIP/7/4و

ويتناولها مرشو. "امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة" 
الوارد يف الوثيقة  DA_39_40_01)املرشو. 

CDIP/7/4.) 

CDIP/1/3 
CDIP/6/8 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

مطالبة الويبو بتكليف تعاوهنا مع واكلت الأمم  .21
املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية، وفقا 

لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد 

مل تناقش اللجنُة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن التوصية  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
قيد التنفيذ معليًا، ل س امي يف س ياق مرشو. "امللكية 

الفكرية وجهرة الأدمغة" )املرشو. 

CDIP/1/3 CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة 
العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت 

ادلولية املعنية، وعىل وجه اخلصوص منظمة 
لتجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة ا

 القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

DA_39_40_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/7/4 ومرشو. " تعزيز التعاون حول )

امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من 
بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا". )املرشو. 

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 
 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

احلالية لتقدمي املساعدة جرد أأنشطة الويبو  .20
 التقنية يف جمال التعاون والتمنية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/4/8.) 

ومتت مناقش هتا أأيضا يف س ياق 
 CDIP/8/INF/1الوثيقة 

، وتناولها 4101التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل النتاجئ  طار الويبو لالإ مرشو. "تعزيز اإ

بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )املرشو. 
DA_33_38_41_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/8 Rev..) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. لتنظر فيه اللجنة 
نية عرشة )يرد يف الوثيقة يف دورهتا الثا

CDIP/12/4.) 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 

تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة  .24
للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا 

للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غري 
احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد 

 ابس مترار. ادلرس

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

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

 
، حصلت ثالث منظامت حكومية 4103ويف س نة 

دولية، وست منظامت دولية غري حكومية، وست 
نية غري حكومية عىل صفة مراقب يف منظامت وط 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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ىل  منظمة حكومية  71الويبو. وهبذا يصل اجملمو. اإ
 72منظمة دولية غري حكومية، و 425دولية، و

ىل ذكل،  ضافة اإ منظمة وطنية غري حكومية. واإ
ُمنحت صفة مراقب مؤقت لعدد من املنظامت غري 

احلكومية اليت طلبت ذكل للمشاركة يف جلان معينة، 
 لنحو التايل:و ي عىل ا

منظمة يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية  47 -
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 والفوللكور؛

منظامت يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق  01و -
 املؤلف واحلقوق اجملاورة؛

ومنظمة واحدة يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  -
اعية العالمات التجارية والتصاممي الصن

 والبياانت اجلغرافية.

وبذلت الويبو أأيضا ّجودا لإرشاك املنظامت غري 
احلكومية يف عدد من الأنشطة املنجزة. واس تضاف 

املدير العام اجامتعًا س نواًي مفتوحًا اثنيًا مع مجيع 
، مما 4103املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف فرباير 
حول  أأاتح الفرصة لإجراء حوار مع املدير العام

ىل جانب  4103أأولوايت الويبو وأأهدافها يف س نة  اإ
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املسائل املتعلقة ابلنظام ادلويل للملكية الفكرية. وأأتيح 
تسجيل ابلفيديو لالجامت. عىل موقع الويبو من أأجل 

ىل أأكرب عدد ممكن من امجلهور  الوصول اإ
(

http://www.wipo.int/meetings/en/detai
ls.jsp?meeting_id=28542.) 

واستند هذا الاجامت.، اذلي أأكد من جديد عىل 
الأمهية اليت تولهيا الويبو لإرشاك اجملمتع املدين يف 

ىل مبادرات أأخرى  ملل اجللسات الإعالمية معلها، اإ
 اليت أأجريت لفائدة املنظامت غري احلكومية.

النظر يف كيفية حتسني دور الويبو يف اختيار  .23
الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة املرتبطة 

ابمللكية الفكرية وتنفيذها يف مسار شفاف 
خالل بأأنشطة بتوجيه من  الأعضاء ودون اإ

 الويبو اجلارية.

 غري متاحة CDIP/1/3 سيبدأأ تنفيذ التوصية بعدما يمت التفاق عىل الأنشطة. مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.

ملِا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف  .22
منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول 

الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد 
الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري 

الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري 

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

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

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28542
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28542
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يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل 
ول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، طلب ادل

رشاك  وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية تسمح ابإ
اكفة ادلول الأعضاء. ويف حاةل عقد هذه 

خطار ادلول  الاجامتعات خارج جنيف، جيب اإ
الأعضاء مس بقا عرب قنوات رمسية واستشارهتا 

 حول مرشو. جدول الأعامل والربانمج.

طار  .25 نفاذ امللكية الفكرية يف اإ الاهامتمات انهتاج اإ
الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية 
بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية 
نفاذها يف تشجيع الإبدا. التكنولويج  الفكرية واإ
ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل 

ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل 
ىل الرف اهية الاجامتعية والاقتصادية حنو يؤدي اإ

ىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالازامات، مبا  واإ
 من اتفاق تريبس. 7يتفق مع املادة 

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

ُُترى املناقشات يف اللجنة الاستشارية املعنية 
طار التوصية اب نفاذ يف اإ ، ويسرتشد هبذه 25لإ

ذاكء الاحرتام  التوصية أأيضًا معُل الويبو يف جمال اإ
طار الربانمج   .07للملكية الفكرية، يف اإ

CDIP/1/3 غري متاحة 

 

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 املرشوعات اليت قيد التنفيذ

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشو. وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشو. املرشو. التوصية

ىل قواعد  8 "النفاذ اإ
البياانت املتخصصة 

املرحةل  –ودمعه 
الثانية" 

DA_08_02 

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان النامية، 
س امي من البدلان الأقل منوا، عىل املعارف  ل

التكنولوجية، يف شلك جمالت تقنية وقواعد 
بياانت متخصصة بشأأن الرباءات، من أأجل 

جراء حبوث يف الرباءات بفع  الية أأك ر.اإ

ىل  اكنت املرحةل الثانية من املرشو. هتدف اإ
احلفاظ عىل دمع البدلان اليت شاركت يف املرحةل 

الأوىل من املرشو. وتعزيز هذا ادلمع وتوِسع 
املرشو. ليشمل بدلااًن مل تشارك يف املرحةل 

نشاء 0الأوىل، وذكل عن طريق: " " دمع اإ
مراكز جديدة من مراكز دمع التكنولوجيا 

بترار، فضاًل عن دمع وصقل براجمها والا
" ومواصةل تطوير برانمج النفاذ 4التدريبية؛ "

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات  اإ
(ASPI ىل الأحباث من أأجل ( وبرانمج النفاذ اإ

نشاء منصة 3(؛ "ARDIالتمنية والابترار ) " واإ
لإدارة املعارف ملراكز دمع التكنولوجيا والابترار 

 التبادل بني هذه املراكز. بغية تيسري

قيد التنفيذ منذ 
 .4104مايو 

اكمتل حبلول هناية 
4103. 

ضامن اس تدامة مراكز دمع 
التكنولوجيا والابترار عىل 

املدى الطويل، وتعزيز قدرهتا 
عىل تقدمي خدمات دمع مالمئة 

وعالية اجلودة يف جمايل 
 التكنولوجيا والابترار.

آاثر التواصل  الاس تفادة من أ
بيك الناجت عن زايدة عدد الش  

مراكز دمع التكنولوجيا والابترار 
اليت أدنشئت يف املرحةل الأوىل 

 وعن تطور خرباهتا. 

متكني مراكز دمع التكنولوجيا 
والابترار من الإفادة من 

الش برات الوطنية والإقلميية 
وادلولية مكصدر ُممَكِهل 

ىل  للمعارف واخلربات، اإ
جانب ادلمع اذلي تتلقاه 

 رشة من الويبو.مبا

ازدايد عدد املس تخدمني من 
املؤسسات لربانمج النفاذ 
ىل املعلومات املتخصصة  اإ

 بشأأن الرباءات

ازداد تبادل أأفضل 
املامرسات، بسبب تسجيل 

مس تخدم يف  711حنو 
املنصة الإلكرتونية لإدارة 

" حبلول eTISCاملعارف "
 .4103هناية عام 

أدضيفت حلقات دراسة 
ىل صفحات  ش بكية جديدة اإ

لكرتوين ملراكز دمع  املوقع الإ
التكنولوجيا والابترار لتعزيز 
العروض التقدميية يف املوقع، 

 000 2ومت توزيع ما يزيد عىل 
نسخة من الأقراص املدجمة 
 لدلليل التوجهييي الإلكرتوين

أدطلقت املنصة 
الإلكرتونية لإدارة 

املعارف اخلاصة مبراكز 
دمع التكنولوجيا 

" eTISC" والابترار
(http://etisc.wip

o.org)  وأأعيد تصممي
ملراكز  املوقع الإلكرتوين
دمع التكنولوجيا 

 والابترار.

ادلليل التوجهييي 
الإلكرتوين بشأأن 

اس تخدام املعلومات 
املتعلقة ابلرباءات 

واس تغاللها متاح عىل 
قرص مدمج ومتوفر 

عىل ش بكة الإنرتنت يف 
الصفحة اليت يُفيض 

لهيا الرابط التايل:  اإ

http://etisc.wipo.org/
http://etisc.wipo.org/


CDIP/13/2 
Annex II 
2 
 

 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشو. وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشو. املرشو. التوصية

واملس تفيدون املس هتدفون مه 
الأفراد من اخملرتعني؛ 
والباحلون يف مراكز 

التكنولوجيا واجلامعات؛ 
والرشاكت الصغرية 

واملتوسطة؛ والقطا. 
الصناعي؛ والأوساط 

ىل  الأاكدميية )من املدارس اإ
اجلامعات(؛ وهمنيو امللكية 

الفكرية؛ وصانعو الس ياسات 
 احلكوميون، وغريمه.

مركزًا من مراكز دمع  31وقَّع 
عىل  التكنولوجيا والابترار

اتفاق مس توى اخلدمات، 
وتلت ذكل حلقة معل 

تدريبية أأوىل يف هناية عام 
4103. 

http://www.wip
o.int/tisc/en/etut

orial.html 

"مرشو. رائد لإنشاء  01
أأاكدمييات وطنية 

جديدة يف جمال 
 –امللكية الفكرية 

 الثانية" املرحةل
DA_10_02 

مرشو. رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة 
يف جمال امللكية الفكرية ملساعدة البدلان النامية 

نشاء مؤسسات والبدلان الأقل منوا عىل  اإ
للتدريب يف جمال امللكية الفكرية بأأقل املوارد 

املمكنة بغية التصدي لطلهبا املازايد عىل خرباء 
امللكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني احلكوميني 

 وأأحصاب املصلحة الآخرين.

ىل تعزيز املرشو. عن  هتدف املرحةل الثانية اإ
" وضع اسرتاتيجيات تنفيذ مكيفة 0طريق: "

تدريب املوارد البرشية ادلاخلية )تدريب و 

قيد التنفيذ منذ 
 .4104مايو 

اكمتل حبلول هناية 
4103. 

مساعدة كولومبيا، وامجلهورية 
ثيوبيا،  ادلومينيكية، ومرص، واإ

نشاء  وبريو، وتونس عىل اإ
مراكز للتدريب عىل امللكية 

الفكرية تكون قادرة عىل 
الاس مترار ذاتيًا وعىل تقدمي ما 

ل يقل عن برانجمي تدريب 
منتظمني بشأأن املسائل 

 الناش ئة يف جمال امللكية
 الفكرية.

نشاء أأربع مؤسسات  مت اإ
وطنية للتدريب عىل امللكية 

الفكرية، و ي تقدم حاليًا 
برانجمًا تدريبيًا )يف كولومبيا، 

وامجلهورية ادلومينيكية، 
 وبريو، وتونس(.

ول تزال الأاكدمييتان 
ثيوبيا،  الرائداتن، يف مرص واإ

يف مرحةل التنفيذ، ويُفرتض 
أأن تنهتيا من الأنشطة املقرر 

الأدوات واملواد  مجموعة
ة مكراجع  التدريبية املعدَّ

للبدلان اليت تود أأن 
تنشئ أأاكدميياهتا الوطنية 

و ي متاحة اجلديدة، 
عىل الرابط التايل: 

http://www.wip
o.int/academy/e
n/about/startup

_academies/ 

http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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نشاء املراكز احمللية  املدربني( املُشارهكة يف اإ
" وتوفري 4للتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛ "

" 3برامج تدريبية تليب احتياجات حملية حمددة؛ "
ىل املواد التدريبية  مرانية النفاذ اإ وتوفري اإ

 اسرتاتيجيةوالاستشارات املتخصصة لوضع 
" وتوفري أأدوات 2يذ ملؤسسة التدريب؛ "تنف 

دارية وتنظميية ومبادئ توجهيية من أأجل  اإ
الاس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب ولإنشاء 

نشاء بيئة 5مراكز جديدة؛ " " والإسهام يف اإ
ة يف  افرتاضية للحصول عىل مواد التدريب املُعدَّ

طار املرشو. وتبادلها مع الغري.  اإ

وتكوين موارد برشية حامسة 
تكون قادرة عىل وضع وتقدمي 

برامج للتدريب عىل امللكية 
الفكرية تراعي حتدايت التمنية 

الوطنية وأأولوايهتا واحتياجاهتا 
احمللية، وتراعي حتقيق توازن 

عادل بني حقوق امللكية 
 الفكرية واملصلحة العامة.

عداد مجموعة من الأدوات  اإ
لتوجهيية اليت ميكن واملبادئ ا

لدلول الأعضاء الأخرى املعنية 
نشاء  أأن تس تخدهما مكرجع يف اإ

 مؤسساهتا التدريبية اخلاصة.

نشاء منتدى  الإسهام يف اإ
للمناقشات بشأأن الانتفا. 

ابمللكية الفكرية لأغراض 
التمنية الاجامتعية 

والاقتصادية عىل املس تويني 
 الوطين والإقلميي.

تنفيذها يف غضون فرتة 
 .4105-4102الس نتني 

مت الانهتاء من برامج 
لتدريب املدربني بلغت مدهتا 

ساعة للك بدل،  051حنو 
 مدراًب. 66ومت اعامتد 

ُصِهمت ثالث وحدات 
قني  مت ملُنِسه قلميية وقُِده اإ

 أأاكدمييني.

مدربني رئيس يني  01حصل 
عىل منح دراس ية للحصول 

عىل درجة املاجس تري يف 
 جمال امللكية الفكرية.

خطط معل وخطط  أدنتهجت
لتكوين الكفاءات، فضاًل 

ضافية.  عن مواد تدريبية اإ

مجيع الأاكدمييات الرائدة 
الست أأعضاٌء يف الش بكة 

العاملية لأاكدمييات امللكية 
 (.GNIPAالفكرية )
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"تعزيز قدرة  01
املؤسسات احلكومية 

وأأحصاب املصلحة 
املعنيني ابمللكية 

الفكرية عىل الصعيد 
الوطين لإدارة 

الصناعات الإبداعية 
والإرشاف علهيا 

وتعزيزها، وحتسني 
الأداء والربط الش بيك 

بني منظامت الإدارة 
امجلاعية حلق املؤلف" 

DA_10_04 

مساعدة املؤسسات الوطنية ومنظامت أأحصاب 
ملصلحة العامةل يف ميدان الصناعات الإبداعية ا

واملمثةل لها عىل حتسني فهمها دلور امللكية 
الفكرية يف جمال الإدارة الفعاةل والهنوض 

قامة ش برات  ابلصناعات الإبداعية، وتسهيل اإ
دارة امجلاعية حلق  قلميية لالإ قلميية أأو دون اإ اإ

 املؤلف واحلقوق اجملاورة.

قيد التنفيذ منذ 
 عىل ،4111أأبريل 

أأن يُس تمكل يف 
 .4105نومفرب 

 :الصناعات الإبداعية

تقدير الأمهية الاقتصادية  -
دارة  للقطا. الإبداعي واإ

امللكية الفكرية يف الصناعات 
 الإبداعية.

دخال أأدوات القياس  - اإ
اخلاصة ابلويبو لتقيمي املسامهة 

الاقتصادية للصناعات 
 الإبداعية.

دارة الأصول القامئة عىل  - اإ
دارًة فعاةًل عند  امللكية الفكرية اإ

صياغة س ياسات/ 
 اسرتاتيجيات تطوير الأعامل.

 :منظامت الإدارة امجلاعية

جناز أأعامل الإدارة امجلاعية  - اإ
يف بيئة ش بكية وفقًا لأحدث 

 املعايري ادلولية.

تطوير منصة لتكنولوجيا  -
نشاء مركز بياانت.  املعلومات واإ

 4101اكمتل بنجاح يف عام 
اجلزء الأول من املرشو.، 

بداعية  املتعلق ابلصناعات الإ
 )انظر املرفق الثامن للوثيقة

CDIP/6/2) 

 :منظامت الإدارة امجلاعية

اس ُتمكلت وثيقة رفيعة 
املس توى ملتطلبات الأعامل 

التجارية من أأجل نظام 
الويبو اجلديد اخلاص حبق 

ىل هذا  املؤلف. ويُشار اإ
نظام النظام الآن ابمس 

"ش بكة الويبو حلق 
 .املؤلف"

وصيغت مجموعة من 
نظام املواصفات لإعداد 

حلق املؤلف" "ش بكة الويبو 
جراءات اجلديد ، وبدأأت اإ

مناقصة رمسية لتحديد رشيك 
ل من قطا. الصناعة دليه  ُمَؤهَّ

 خربة ُتارية وتقنية.

 غري متاحة

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=144382
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=144382
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عداد - نظام تسجيل فعال  اإ
من حيث التلكفة ويسهل 

حتمل أأعبائه لتحديد 
 املصنفات وماليك احلقوق.

 

"امللكية الفكرية  01 ،2
وتوس مي املنتجات 

لتطوير الأعامل يف 
البدلان النامية 

" والبدلان الأقل منوا
DA_4_10_01 

ىل تقدمي ادلمع  اكن هذا املرشو. هيدف اإ
للمجمتعات احمللية يف ثالثة بدلان خمتارة،  ي بامن 

واتيلند وأأوغندا، يف تصممي وتنفيذ اسرتاتيجيات 
لالس تخدام املناسب للملكية الفكرية يف توس مي 
املنتجات، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل البياانت 

 اجلغرافية والعالمات التجارية.

قيد التنفيذ منذ 
 .4101يوليو 

ل هناية اكمتل حبلو 
4103. 

املسامهة يف تطوير الأعامل 
قامة  دلى اجملمتعات احمللية ابإ

بني  اسرتاتيجيةائتالفات 
مجعيات املنتجني واملزارعني 

والرشاكت الصغرية واملتوسطة 
واملؤسسات العامة لتوس مي 

املنتج من خالل الانتفا. 
الاسرتاتيجي حبقوق امللكية 

 الفكرية.

ات والتوعية بوقع توس مي املنتج
عىل تطوير الأعامل دلى 

اجملمتعات احمللية والرشاكت 
الصغرية واملتوسطة احمللية، 

يف مضامر أأولوايت التمنية 
 املس تدامة.

وتعزيز كفاءات املؤسسات 
الوطنية، مبا فهيا مراتب 

رشادات وُ  ضعت اإ
جراءات ملراقبة اجلودة  واإ

 والاعامتد.

نُفِهذ مخسة عرش نشاطًا من 
أأنشطة تكوين الكفاءات يف 

 بامن واتيلند وأأوغندا.

ُعقد اجامت. خرباء ومؤمتر 
بشأأن "امللكية الفكرية 

وتوس مي املنتجات لتطوير 
الأعامل وامجلاعات احمللية" 
يف مدينة س يول يف أأبريل 

4103. 

لت س ندات ملكية  جُسِه
عالمات  3فكرية جديدة: 

جامعية، وعالمة ُتارية 
واحدة، وشهادة واحدة، 

ُعقد يف مدينة س يول 
مؤمتر عن "امللكية 

الفكرية وتوس مي 
املنتجات لتطوير 

الأعامل وامجلاعات 
احمللية" يف الفرتة من 

ىل  42 أأبريل  46اإ
4103 

(
http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=29188) 

 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
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امللكية الفكرية، يف تطبيق 
جراءات التسجيل والفحص  اإ

بفعالية يف جمايل العالمات 
 اجلغرافية.التجارية والبياانت 

وتسمية منشأأ واحدة، وبيان 
 جغرايف واحد.

"مرشو. حول  37، 35
امللكية الفكرية 

والتمنية الاجامتعية 
 والاقتصادية"

DA_35_37_01 

ادلراسات عن يتأألف املرشو. من مجموعة من 
العالقة بني حامية امللكية الفكرية وخمتلف 

جوانب الأداء يف البدلان النامية. والهدف 
املنشود هو تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين مهنا 

واضعو الس ياسات يف تكل البدلان عند تصممي 
عامل  نظام للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية وعند اإ

كز ادلراسات هذا النظام. ومن املقرتح أأن تر 
عىل ثالثة موضوعات عامة و ي الابترار احمليل 

وتعممي املعرفة عىل الصعيدين ادلويل والوطين 
واجلوانب املؤسس ية لنظام امللكية الفكرية 

عداد ادلراسات  وعواقبه الاقتصادية. وسيتوىل اإ
فريق من الباحلني ويشارك فهيا مكتب خبري 

ون الويبو الاقتصادي وخرباء دوليون وابحل
 حمليون.

قيد التنفيذ منذ 
 .4101يوليو 

حتسني فهم الآاثر الاجامتعية 
والاقتصادية املرتتبة عىل 

حامية امللكية الفكرية يف 
 البدلان النامية.

وتكوين كفاءات حتليلية يف 
البدلان اليت تقل فهيا 

ادلراسات الاقتصادية املنجزة 
يف جمال امللكية الفكرية حىت 

 اليوم.

هناية املطاف،  والإسهام، يف
يف اختاذ القرارات يف 

س ياسات امللكية الفكرية عىل 
الصعيدين الوطين وادلويل 

 مبزيد من الاستنارة.

انهتت ادلراسات القطرية 
اخلاصة ابلربازيل وش ييل 

واتيلند وأأوروغواي 
(CDIP/11/INF/3 ،
، CDIP/11/INF/4و
، CDIP/12/INF/6و
( CDIP/11/INF/2و

 من اس تحداث ما يلزم من
بياانت امللكية الفكرية، 

واس تخدمت فرق البحث 
تكل البياانت للتحقيق يف 

كية أأمناط اس تخدام املل 
الفكرية عىل املس توى 

 اجلزيئ.

اس ُتمكلت يف ديسمرب 
ادلراسات القطرية  4103

اخلاصة ابلصني ومرص 

ادلراسة القطرية 
اخلاصة ابلربازيل 

وش ييل واتيلند 
وأأوروغواي متاحة عىل 

 الروابط التالية:

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=23340

6 ،
و

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=23406

5 ،
و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233406
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=234065
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ض عىل واتيلند، وسوف تُعر 
 اللجنة يف دورهتا احلالية.

وُعقد اجامت. خرباء بشأأن 
كية الفكرية والتمنية املل 

الاجامتعية والاقتصادية يف 
. وانقش 4103ديسمرب 

املشاركون الأساس يون يف 
دراسات البدلان الس تة 
وخرباء دوليون خمتارون 

ادلروس الرئيس ية املس تفادة 
من خمتلف ادلراسات، 

وقابلية تطبيقها عىل نطاق 
آاثرها عىل وضع  أأوسع، وأ
الس ياسة عىل الصعيدين 

ويل. وسوف الوطين وادل
يُعَرض عىل اللجنة يف 

دورهتا احلالية ملخص لوقائع 
 الاجامت..

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=25357

1 ،
و

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=23346

2 

01، 
45، 
46، 48 

"امللكية الفكرية ونقل 
التكنولوجيا: 

التحدايت املشرتكة 

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

وس ياسات تتعلق ابمللكية الفكرية للهنوض بنقل 

قيد التنفيذ منذ 
 .4100يناير 

تندرج أأهداف هذا املرشو. 
طار التوصيات   45و 01يف اإ

 .48و 46و

" 4" و"0نُفِهذ النشاطان "
 من أأنشطة املرشو..

ورقة املرشو. اخلاصة 
مبرشو. "امللكية 

الفكرية ونقل 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=233462
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 وبناء احللول"
DA_19_25_26

_28_01 

 وخاصة لفائدة البدلان النامية.التكنولوجيا، 

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

 للهنوض بنقل التكنولوجيا.

" تنظمي 0ويشمل املرشو. الأنشطة التالية: "
قلميية حول نقل  مخسة اجامتعات تشاورية اإ

التكنولوجيا، حتدد البدلان معايري تكويهنا 
 تصاصاهتا؛واخ 

عداد بعض ادلراسات التحليلية مبا يف 4" " واإ
فرادية  ذكل من دراسات اقتصادية ودراسات اإ

بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل 
سهاما يف معل منتدى اخلرباء رفيع املس توى؛  اإ

" وتنظمي منتدى دويل رفيع املس توى للخرباء 3"
حول "نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: 

حدايت املشرتكة وبناء احللول" لتحليل الت
الاحتياجات يف جمال نقل التكنولوجيا وتقدمي 
اقرتاحات بشأأن قامئة الاقرتاحات والتوصيات 

والتدابري احملمتةل املذكورة أأعاله للهنوض بنقل 
التكنولوجيا. وتقرر ادلول الأعضاء معايري تكوين 

" 2هذا املنتدى الرفيع املس توى واختصاصاته؛ "

 

لت اللجنُة يف  عدَّ
دورهتا الثانية عرشة 

اجلدول الزمين 
 للتنفيذ.

يُس تمكل يف يونيو 
4102. 

وبوجه خاص، ابس تخدام هنج 
تدرجيي مبشاركة منظامت 

معمتدة ورشاكء جدد يعملون 

يف لك نوايح نقل 
 التكنولوجيا.

ياسات اس تكشاف الس  
املرتبطة ابمللكية الفكرية 

واملبادرات اجلديدة الرضورية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا 

ونرشها، لفائدة البدلان النامية 
ىل  عىل وجه اخلصوص، اإ

رساء تعاون دويل  جانب اإ
 بشأأن امللكية الفكرية.

واملس تفيدون املس هتدفون مه: 
احلكومات الوطنية من خالل 
 املسؤولني احلكوميني يف ش ىت

اجملالت وواضعي الس ياسات، 
واجلامعات ومؤسسات البحوث، 

والقطا. الصناعي، وخرباء امللكية 
الفكرية، ومديرو التكنولوجيا، 

 وغريمه.

ُعقدت لك الاجامتعات 
ط لها  قلميية املُخطَّ التشاورية الإ

بشأأن نقل التكنولوجيا يف مخس 
آس يا، وأأفريقيا مناطق،  أأل و ي أ

والعامل العريب، واملنطقة 
الانتقالية، ومنطقة ادلول 

املتقدمة، ومنطقة أأمريرا 
 الالتينية والبحر الرارييب.

ىل ذكل، مت اس تالم  ضافًة اإ واإ
مخس من أأصل ست دراسات 

حتليلية راجعها الأقران يف 
 شلكها الهنايئ.

وسوف تُعرض عىل اللجنة 
ة يف دورهتا احلالية ورق

مفاهمي كأساس للمناقشة يف 
منتدى اخلرباء الرفيع 

 املس توى.

التكنولوجيا: التحدايت 
املشرتكة وبناء احللول" 

متاحة عىل الرابط 
التايل: 

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=18878

6 

توجد عىل الروابط 
التالية معلومات عن 

هذه الاجامتعات 
قلميية:  التشاورية الإ

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=28643 ،
و

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=31263 ،

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
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/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
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لكرتوين حول "نقل التكنولوجيا واإ  نشاء منتدى اإ
وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء 

" وتضمني برامج الويبو أأية 5احللول"؛ "
توصيات معمتدة نتيجة للأنشطة املذكورة أأعاله، 
بعد أأن تنظر فهيا اللجنة وتقدم أأية توصية حممتةل 

ىل امجلعية العامة.  اإ

و
http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=30703 ،
و

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=31242 ،
و

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=31243 

 

"املرشوعات التعاونية  36
املفتوحة والامنذج 

القامئة عىل امللكية 
الفكرية" 

DA_36_1 

يبادر هذا املرشو. مبجموعة من الأنشطة 
ايها من أأجل تبادل التجربة يف أأطر  مس تكشفا اإ

الابترار املفتوح )مبا فهيا الأطر املمتحورة حول 
املس تخدم واليت يشارك فهيا املس تخدم يف 

الابترار من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف 

قيد التنفيذ منذ 
 .4100يناير 

لت اللجنُة يف  عدَّ
دورهتا الثانية عرشة 

نشاء منصة تفاعلية لتحقيق  اإ
أأوسع تبادل خربات ممكن 

بشأأن املرشوعات التعاونية 
املفتوحة والامنذج القامئة عىل 

 امللكية الفكرية.

م اجامت. خرباء يف مقر  نُِظه
الويبو الرئييس يف شلك 

"مؤمتر الويبو بشأأن الابترار 
املفتوح: املرشوعات التعاونية 

 44ومس تقبل املعرفة"، يف 

ىل  ميكن النفاذ اإ
ادلراسة الفرزية 

التحليلية للمرشو. 
املعين ابملرشوعات 

التعاونية املفتوحة 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
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البدلان املتقدمة والبدلان النامية، فضال عن 
 امللكية الفكرية. مناذج

اجلدول الزمين 
 للتنفيذ.

يُس تمكل يف يونيو 
4102. 

املعلومات واخلربات تبادل 
وأأفضل املامرسات احلالية، 

ىل تعزيز فهم  ضافة اإ اإ
الاس تخدامات احملمتةل لامنذج 

جراءاهتا بغية  امللكية الفكرية واإ
 .احمليل تشجيع الابترار

اتحة أأدوات امللكية  تسهيل اإ
الفكرية والتدريب الش بيك 

املقدمة من الويبو من خالل 
لكرتوين ومنتدى  نشاء موقع اإ اإ

لكرتو  ين.اإ

. وأأفاد 4102يناير  43و
املؤمتر من اخلربة اليت يمتتع 
هبا خرباء عامليون يف جمال 

الابترار املفتوح يف 
عة الأوساط الأاكدميية والصنا

)مبا يف ذكل صناعة السيامن( 
وطرح املؤمتُر مسائل 

أأساس ية تُوضع يف الاعتبار 
عند تنفيذ مفاهمي الابترار 

 املفتوح.

والامنذج القامئة عىل 
امللكية الفكرية عىل 

 الرابط التايل: 

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=18851

3 

مؤمتر الويبو بشأأن 
الابترار املفتوح: 

املرشوعات التعاونية 
ومس تقبل املعرفة: 

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=31762 

0، 4، 
2، 01، 

00 

"تعزيز القطا. 
السمعي البرصي 

وتطويره يف بوركينا 
فاسو وبعض البدلان 

 الأفريقية"

طار مس تدام للقطا.  ىل وضع اإ يسعى املرشو. اإ
بدلان رائدة،  ي بوركينا  3السمعي البرصي يف 

فاسو والس نغال وكينيا، عىل أأساس حتسني 
الأسواق والهيالك املهنية والبيئة التنظميية. 

ىل تعزيز التفامه والاس تخدام  وهيدف اإ

قيد التنفيذ منذ 
 .4103فرباير 

لت اللجنُة يف  عدَّ
دورهتا الثانية عرشة 

املسامهة يف حتسني اس تخدام 
نظام امللكية الفكرية لمتويل 

معية البرصية املصنفات الس 
نتاّجا وتوزيعها.  واإ

دل مس تفيد ّجَة يُعني لُك ب
تنس يق لتسهيل ختطيط 

 املرشو. وتنفيذه.

دراسة النطاق اخلاصة 
بتعزيز القطا. السمعي 

البرصي وتطويره يف 
بوركينا فاسو وبعض 

البدلان الأفريقية متاحة 

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
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/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
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DA_1_2_4_1
0_11_1 

الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية كأداة رئيس ية 
القطا. السمعي البرصي الأفريقي.  دلمع تطوير

وسوف تُركز أأنشطة املرشوعات عىل التمنية 
املهنية والتدريب، فضاًل عن تعزيز الُبىن التحتية 

 والكفاءات املؤسس ية ذات الصةل.

اجلدول الزمين 
 لتنفيذ املرشو..

سبمترب  يُس تمكل يف

4105. 

طار  عداد اإ امليض قدمًا يف اإ
فعال ومتوازن وبنية حتتية 

دارة العمليات القامئة  ملامرسة واإ
عىل حقوق امللكية الفكرية يف 

 القطا. السمعي البرصي.

وُعرض عىل اللجنة يف 
دورهتا الثانية عرشة دراسُة 

نطاق بشأأن تعزيز القطا. 
السمعي البرصي وتطويره يف 
بوركينا فاسو وبعض البدلان 

الأفريقية 
(CDIP/12/INF/3.) 

عىل الرابط التايل: 
http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=25085

1 

"الرباءات واملكل  41، 06
العام" 

DA_16_20_02 

" ادلور 0حفص هذا املرشوُ. واس تكشف "
" ووقع 4املهم للمكل العام الغين وامليرِس، "

ممارسات بعض الرشاكت يف جمال الرباءات عىل 
 املكل العام.

 اكمتل.

وسوف يُعِد تقرير 
تقيمي ذايت لهذا 

املرشو. ويُعَرض 
عىل اللجنة يف 

 احلالية. دورهتا

تعزيز فهم وقع ممارسات بعض 
الرشاكت يف جمال الرباءات 

عىل املكل العام وادلور املهم 
 ملكل عام غين وميرس.

ىل ما س بق،  ضافًة اإ واإ
مرانية  يس تكشف املرشو. اإ

تناول املسائل املتعلقة 
ابلرباءات واملكل العام يف 

مضامر أأنشطة وضع القواعد 
 واملعايري اليت تدمع ملراً عاماً 

 قواًي.

اكمتلت بنجاح دراسة عن 
( اثنياالرباءات واملكل العام )

وُعرضت عىل اللجنة يف 
دورهتا الثانية عرشة 

(CDIP/12/INF/2 
Rev..) 

ادلراسة اخلاصة 
ابلرباءات واملكل العام 

( متاحة عىل اثنيا)
 الرابط التايل:

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=25310

6 

 

0 ،01 ،
00 ،

"مرشو. تعزيز 
التعاون حول امللكية 

عداد وسائل لتوجيه  ىل اإ يريم هذا املرشو. اإ
ّجود خمتلف الأطراف الفاعةل حنو تعزيز التعاون 

 بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية.

قيد التنفيذ منذ 
 .4104يناير 

ىل  هيدف هذا املرشو. اإ
" حتسني فهم 0املسامهة يف: "

ُعقد يف القاهرة يف مايو 
اجامت. الويبو الأقالميي  4103

الاجامت. الثاين متاح 
عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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03 ،
01  ،
45 ،34 

الفكرية والتمنية فامي 
بني بدلان اجلنوب 

من بدلان انمية 
دلان أأقل منوا" وب

DA_1_10_11
_13_19_25_3

2_01 

اكمتل حبلول هناية 
4103. 

وسوف يُعَرض عىل 
اللجنة يف دورهتا 

احلالية تقرير تقيمي 
 ذايت لهذا املرشو..

 

امللكية الفكرية ومسامههتا 
املمكنة يف التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوًا؛ 
" وحتديد أأولوايت البدلان 4"

النامية والبدلان الأقل منوًا 
 واحتياجاهتا اخلاصة يف جمال

" 3امللكية الفكرية والتمنية؛ "
وقرارات مس تنرية بشلك 

أأفضل وواعية ابلس ياق 
الاجامتعي والاقتصادي تتَّخذ 

بشأأن س ياسات امللكية 
الفكرية عىل املس تويني 

الوطين والإقلميي يف اجلنوب؛ 
" وحتسني حامية 2"

الإبداعات احمللية ودمع 
الابترار يف البدلان النامية 

" 5ًا؛ "والبدلان الأقل منو 
وتشجيع نقل التكنولوجيا 

" وتعزيز الهيالك 6ونرشها؛ "
الأساس ية والكفاءات لصاحل 

البدلان النامية والبدلان الأقل 
منوًا لالنتفا. بأأقىص قدر من 

الفعالية ابمللكية الفكرية 

الثاين بشأأن التعاون بني 
بدلان اجلنوب يف جمالت 

الرباءات والعالمات التجارية 
والبياانت اجلغرافية 

نفاذ.  والتصاممي الصناعية والإ

وُعقد يف جنيف يف نومفرب 
ويبو الس نوي مؤمتر ال 4103

الثاين بشأأن امللكية الفكرية 
 والتمنية.

دخال  تقدم كبري يف اإ
القدرات الوظيفية للتعاون 

فامي بني بدلان اجلنوب يف 
قاعدة بياانت الويبو 

للمساعدة التقنية يف جمال 
-IPامللكية الفكرية )

TAD وقاعدة بياانت ،)
مطابقة الاحتياجات الإمنائية 

يف جمال امللكية الفكرية 
(IP-DMD وقامئة ،)

اخلرباء الاستشاريني 
(ROC نشاء صفحة (، واإ

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=28982 

املؤمتر الثاين متاح عىل 
 ط التايل:الراب

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=30462 

الصفحة اخلاصة 
ابلتعاون فامي بني بدلان 

اجلنوب عىل موقع 
الويبو الإلكرتوين: 

http://www.wip
o.int/cooperatio
n/en/south_sou

th/ 

 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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" وزايدة 7لأغراض التمنية؛ "
قدرة البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوًا عىل تقامس معارفها 

ُتارهبا يف جمال امللكية و 
 الفكرية والتمنية.

عىل موقع الويبو الإلكرتوين 
وش بكة افرتاضية بشأأن 

التعاون فامي بني بدلان 
 اجلنوب.

تعيني مسؤول اتصال للك 
مرشو. بشأأن التعاون فامي 

بني بدلان اجلنوب داخل 
أأمانة الويبو لضامن التنس يق 

مع أأنشطة التعاون بني بدلان 
اجلنوب اليت ُُترى عىل 

 نطاق منظومة الأمم املتحدة.

"امللكية الفكرية وجهرة  21، 31
الأدمغة" 

DA_39_40_01 

مرانية انتقال الأفراد ذوي املهارات العالية  متثل اإ
ىل البدلان املتقدمة  أأو ما  –من البدلان النامية اإ

حتداي خطريا للتمنية.  –يعرف هبجرة الأدمغة 
ويصح هذا بصفة خاصة ابلنس بة لبعض 

الاقتصادات الأفريقية، اليت توجد فهيا أأعىل 
معدلت لهجرة ذوي املهارات يف العامل. ويريم 

ىل فهم هذه الظاهرة فهام أأفضل  املرشو. احلايل اإ
عن طريق بناء قاعدة بياانت شامةل عن ش تات 
العاملني أأحصاب املعارف حول العامل ابس تخدام 

املعلومات املتاحة عن اخملرتعني يف واثئق 

قيد التنفيذ منذ 
 .4104يناير 

اكمتل حبلول هناية 
4103. 

وسوف يُعَرض عىل 
اللجنة يف دورهتا 

تقرير تقيمي  احلالية
 ذايت لهذا املرشو..

املسامهة يف زايدة وعي صانعي 
الس ياسات ابلصالت اليت 

تربط بني امللكية الفكرية وجهرة 
 الأدمغة وحتسني فهمهم لها.

 وضع جدول أأعامل حبيث
مس تنري حول امللكية الفكرية 

والهجرة والتدفقات املعرفية 
املصاحبة، لتوفري الأساس 

لدلراسات اليت س تجرى حول 
 هذا املوضو. يف املس تقبل.

ُعرضت عىل اللجنة يف 
دورهتا الثانية عرشة دراسة 

عن امللكية الفكرية وجهرة 
معلية تتبع جغرايف  –الأدمغة 

(CDIP/12/INF/4.) 

 4103يل ُعقدت يف أأبر 
حلقة معل اخلرباء املعنية 

ابمللكية الفكرية والتنقل 
ادلويل للعاملني يف جمال 

املعرفة وجهرة الأدمغة. 

توجد عىل الرابط 
التايل ادلراسة اخلاصة 
ابمللكية الفكرية وجهرة 

لية تتبع مع  –الأدمغة 
جغرايف: 

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=25218

9 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
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http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
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الرباءات. كام يس تكشف املرشو. أأيضا الصةل 
بني حامية امللكية الفكرية وجهرة العامل أأحصاب 

 عارف.امل

وُعرض عىل اللجنة يف 
دورهتا الثانية عرشة ملخص 

حللقة العمل هذه 
(CDIP/12/INF/5.) 

يوجد عىل الرابط 
التايل ملخص حللقة 

معل اخلرباء املعنية 
ابمللكية الفكرية والتنقل 

ادلويل للعاملني يف 
ال املعرفة وجهرة جم

الأدمغة: 
http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=25226

6 

"امللكية الفكرية  32
والاقتصاد غري 

الرمسي" 
DA_34_01 

ىل وجود  الابترار يف تشري ادللئل املتفرقة اإ
الاقتصاد غري الرمسي. ولكن ل يتوفر الكلري من 

املعلومات حول كيفية تودل الأصول غري امللموسة 
يف الاقتصاد غري الرمسي وكيفية احلصول علهيا 

واس تخداهما يف التبادلت لالس تفادة مهنا. 
ويعمل املرشو. عىل توفري فهم أأفضل لالبترار 

بني امللكية  يف القطاعات ذات الصةل والرابط
 الفكرية والاقتصاد غري الرمسي.

قيد التنفيذ منذ 
 .4104يناير 

اكمتل حبلول هناية 
4103. 

وسوف يُعَرض عىل 
اللجنة يف دورهتا 

تقرير تقيمي  احلالية
 ذايت لهذا املرشو..

ينبع هدف املرشو. مبارشًة 
من توصيات  32من التوصية 

جدول أأعامل التمنية: "املسامهة 
لوعي وتعزيز فهم يف زايدة ا

العالقة بني امللكية الفكرية 
والاقتصاد غري الرمسي دلى 

 واضعي الس ياسات".

ُعرضت عىل اللجنة يف 
دورهتا احلادية عرشة دراسة 

ريِة عن الابترار وامللكية  تصوُّ
الفكرية والاقتصاد غري الرمسي 

(CDIP/11/INF/5.) 

واس ُتمكلت ادلراسات 
القطرية الثالث اخملطط لها، 

سوف تُعرض عىل اللجنة و 
 يف دورهتا احلالية.

توجد عىل الرابط التايل 
ريِة  ادلراسة التصوُّ

اخلاصة ابلبترار وامللكية 
الفكرية والاقتصاد غري 

 الرمسي:
http://www.wip
o.int/meetings/e
n/doc_details.js
p?doc_id=23252

5 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252266
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252266
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01 ،
31 ،30 

"اس تحداث أأدوات 
ىل املعلومات  للنفاذ اإ

 –املتعلقة ابلرباءات 
 الثانية" املرحةل

DA_19_30_31
_02 

ىل تزويد البدلان  يريم هذا املرشو. املقرتح اإ
النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل 

طلهبا، خبدمات تساعد عىل تسهيل الانتفا. 
ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات فامي يتعلق 

بتكنولوجيا حمِددة بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية 
يف الابترار والبحث والتطوير ابلتعاون مع 

 منظامت حكومية دولية أأخرى.

ىل الاس مترار  هتدف املرحةل الثانية من املرشو. اإ
عداد تقارير جديدة عن واقع الرباءات يف  يف اإ

دة يف املرحةل الأوىل، وعرب تنظمي اجملالت املُحدَّ 
أأنشطة لنرش املعلومات وتكوين الكفاءات، 

قلميي بشأأن حتليالت  وخصوصا عرب تنظمي مؤمتر اإ
الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية مهنجية 

لإعداد تقارير عن واقع الرباءات ونرش أأفضل 
املامرسات وتبادلها بني مراتب امللكية الفكرية 

 مةل يف هذا اجملال.واملؤسسات العا

بدأأ التنفيذ يف 
 .4104ديسمرب 

ىل  حتسني النفاذ اإ
التكنولوجيات ومعرفة 

توّجات منح الرباءات وأأمناط 
الابترار يف جمالت 

تكنولوجية معينة. وبناء عىل 
ذكل، سوف تكون النتاجئ 

الرئيس ية للمرحةل الثانية  ي 
عداد س تة تقارير جديدة عن  اإ

واقع الرباءات فامي خيص 
موضوعات حمددة حتظى 

بأأمهية خاصة وأأولوية دلى 
البدلان الأقل منوًا والبدلان 

النامية يف اجملالت اليت 
دت خالل املرحةل الأوىل.  ُحِده

حتسني موقع الويبو الإلكرتوين 
احلايل اخلاص بتقارير واقع 

الرباءات من أأجل زايدة 
ىل التقارير  تيسري النفاذ اإ

 .املنشورة بشأأن واقع الرباءات

حتسني كفاءات مؤسسات 
البدلان النامية لس تخدام 

تقارير عن واقع  2اس ُتمكلت 
الرباءات، ومت حتديث 

تقريرين اكمتال ونرُشا ابلفعل 
مراض بشأأن ريتوانفري وأأ 

 هممةل خمتارة.

اس ُتمكلت املبادئ التوجهيية 
عداد تقارير واقع  ملهنجية اإ

الرباءات، وجرى حتضريها 
للنرش خالل الربع الأول من 

 .4102عام 

مت يف العام املايض  نُِظه
قلمييتان بشأأن  حلقتا معل اإ

حتليالت الرباءات، يف ريو 
دي جانريو، الربازيل، ويف 

 مانيال، الفلبني.

واقع  تقارير عن
الرباءات متاحة عىل 

الرابط التايل: 
http://www.wip
o.int/patentscop

e/en/programs/p
atent_landscape

s/index.html 

دليل التعلمي الإلكرتوين 
متاح عىل الرابط 

التايل: 
http://www.wip

o.int/tisc/en/etut
orial.html 

توجد عىل الرابط 
التايل واثئق حلقة معل 

قلميية بشأأن  ريو الإ
حتليالت الرباءات: 

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=30167 

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/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/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
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تقارير واقع الرباءات 
حدى  عدادها. وتمتثل اإ واإ

النتاجئ الأخرى يف صياغة 
مبادئ توجهيية مهنجية لإعداد 

 تقارير واقع الرباءات.

توجد عىل الرابط 
التايل واثئق حلقة معل 

قلميية بشأأن  مانيال الإ
حتليالت الرباءات: 

http://www.wip
o.int/meetings/e
n/details.jsp?mee

ting_id=31543 

"مرشو. رائد بشأأن  01، 2
دارة  امللكية الفكرية واإ

التصاممي لتطوير 
الأعامل يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل 
منوًا" 

DA_4_10_02 

ىل دمع الرشاكت الصغرية  هيدف املرشو. اإ
عداد ن واملتوسطة، اليت تتوىل ب  التصاممي شاط اإ

وتسويقها، يف الاس تخدام الفعال لنظام امللكية 
الفكرية ووضع الاسرتاتيجيات اليت تشجع عىل 

 الاستامثر يف التصاممي.

ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت الرائدة 
يف البدلان املُشارهكة، سوف يعزز املرشو. 

الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية 
وق التصاممي الصناعية، من الفكرية، ل س امي حق

جانب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تكل 
البدلان، مما يشجع عىل اتبا. هنج استبايق يف 

حامية التصاممي يف الأسواق احمللية وأأسواق 
 التصدير.

قيد التنفيذ منذ 
 .4102يناير 

يُس تمكل يف يناير 
4106. 

 :الهدف العام
املسامهة يف التمنية الاقتصادية 

بدلين من خالل تعزيز يف 
اسرتاتيجيهتام الوطنية 

آلية حامية حلقوق  لس تخدام أ
امللكية الفكرية املرتبطة 

ابلتصاممي والانتفا. هبا من 
قبل الرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة.

 :الأهداف احملددة
املسامهة يف تمنية الأعامل 

التجارية للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة يف البدلان 

 غري متاحة غري متاحة

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
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يق تشجيع املُشارهكة عن طر 
الاستامثر يف التصاممي من 

خالل الاس تخدام 
الاسرتاتيجي حلقوق امللكية 
الفكرية، وخباصة من خالل 

الاس تخدام الاستبايق لآليات 
امحلاية املناس بة للتصاممي اليت 
 اكنت هممةل حىت هذا الوقت؛

وحتسني قدرات مؤسسات 
التصاممي الوطنية، ومن بيهنا 

مراتب امللكية الفكرية، 
شجيع الاس تخدام لت 

الاسرتاتيجي لنظام امللكية 
الفكرية للرشاكت التجارية 

نتاج التصاممي، مما  القامئة عىل اإ
ىل زايدة اس تخدام  يؤدي اإ

آليات حامية التصاممي املتاحة.  أ

 

[لثاملرفق الثا ييل ذكل]
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 اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 الربامج املُنجزة اليت خضعت للتقيمي

ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

مؤمتر بشأأن "حشد املوارد  4
من أأجل التمنية" 
DA_02_01 

ىل عقد مؤمتر  اكن املرشو. هيدف اإ
ضافية من خارج  لتوفري موارد اإ
املزيانية دلمع الويبو يف أأنشطهتا 

ىل مساعدة البدلان النامية  الرامية اإ
عىل الاس تفادة من نظام امللكية 

نشاء صناديق استامئنية أأو  الفكرية، واإ
صناديق أأخرى للتربعات املالية 

لفائدة البدلان الأقل منوا عىل وجه 
اخلصوص ابلتعاون الوثيق مع ادلول 

 الأعضاء وجممتع املاحنني.

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

ىل أأبعد حد.  بأأفق حشد املوارد اإ

 فاصيل املؤمتر منشورة عىل الرابط التايل:ت

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?
meeting_id=19405 

ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة 
(CDIP/9/3 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=202623 

قرار 0" متعددة اجلوانب حلشد  اسرتاتيجية" اإ
املوارد تتطلب فرتة زمنية مدهتا أأربع س نوات 

 الأقل لتحقيق نتاجئ ملموسة ودمع هذه عىل
 .سرتاتيجيةالا

" الاس مترار يف رصد التقدم احملَرز يف حشد 4"
 41املوارد من خالل الربانمج 

جراء اس تعراض أأك ر تعمقا للكفاءة 3" " النظر يف اإ
 والفعالية بعد فرتة زمنية مدهتا أأربع س نوات.

نشاء 2" عادة النظر يف مدى مالءمة اإ " اإ
امئين منفصل متعدد املاحنني لصاحل صندوق است

 أأقل البدلان منواً 

" النظر يف س بل بديةل دلمع أأقل البدلان منواً 5"
ملل تكليف التعاون مع رشاكء متعددي 

اجلنس يات وزايدة دمع الصناديق الاستامئنية 
 احلالية لأقل البدلان منواً.

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/doc_details.jsp?doc_id=202623
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

" تشجيع ادلمع الإضايف داخل الويبو لزايدة 6"
ع مقرتحات مرشوعات من أأجل قدرهتا عىل وض

دمع حشد املوارد وتعزيزه مع حتديد ما يلزم من 
 الوقت واملوارد.

"قاعدة بياانت للمساعدة  5
التقنية يف جمال امللكية 

(" IP-TADالفكرية )
DA_05_01 

نشاء قاعدة بياانت موحدة  تصممي واإ
مجليع أأنشطة املساعدة التقنية مع ما 

وحتديهثا يلزم من الربامج احلاسوبية، 
 ابنتظام.

أأتيح نظام حاسويب جديد، يعرف ابمس نظام قطا. التمنية 
(DSS منذ سبمترب ،)وهو نظام مترامل لكيا يتأألف 4101 .

 من:

 (IP-TAD) الفكرية امللكية تمنية أأنشطة نظام –

 (IP-ROC) الاستشاريني للخرباء الويبو قامئة –

ىل نظام قطا. التمنية وقامئة اخلرباء الاستشاريني  وميكن النفاذ اإ
عرب الرابطني التاليني، عىل التوايل: 

http://www.wipo.int/tad 
 .http://www.wipo.int/rocو

ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة 
(CDIP/9/4:وهو متاح عىل الرابط التايل ،) 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=203283 

" ينبغي اس تحداث "خطة خلارطة طريق 0"
انتقالية" عىل هيئة ورقة خيارات تبني خمتلف 

 IP-TADبدائل لتطويع قاعدة بياانت ال 
لتامتىش مع نظام ختطيط املوارد املؤسس ية و/أأو 

عداد هذه الورقة وتقدميها  دماّجا به. وينبغي اإ اإ
 4104لفريق الإدارة العليا يف الويبو خالل عام 

 IP-TADحىت يقرر كيفية دمج قاعدة بياانت 
احلالية يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية 

ادلمج أأو اس تخدام القاعدة وتوقيت ذكل 
 كأرش يف لبياانت العام السابق.

" تلبية احتياجات املس تخدم: س يحتاج 4"
احلل التكنولويج حامتً أأن يضع يف الاعتبار 

نتاجئ هذا التقيمي املتعلقة بتطبيق املرشو. 
واحتياجات املس تخدم يف ادلاخل واخلارج 

 للمعلومات.

سع " يتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق وا3"
( أأو ما س يحل IP-TADلقاعدة البياانت )

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

طار ختطيط املوارد املؤسس ية بغية  حملها يف اإ
تعزيز أأمهيهتا واس تخداهما. الهدف البعيد الأجل: 

بذل الويبو جلهود تسويقية أأكرب تتعلق بقاعدة 
حصايئ س نوي  صدار منتج اإ البياانت ملل اإ
فضاًل عن أأنشطة املساعدة التقنية. الهدف 

ل: زايدة املساحة اخملصصة لقاعدة القصري الأج
ذ  البياانت عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت، اإ

يتعذر عىل عدد كبري من أأحصاب املصاحل يف 
لهيا.  اخلارج الوصول اإ

ىل قواعد البياانت  8 "النفاذ اإ
 –املتخصصة ودمعها 

املرحةل الأوىل" 
DA_08_01 

تيسري حصول املس تخدمني من 
من البدلان  س امي البدلان النامية، ل

الأقل منوا، عىل املعارف 
التكنولوجية، يف شلك جمالت تقنية 

وقواعد بياانت متخصصة بشأأن 
جراء حبوث يف  الرباءات، من أأجل اإ

 الرباءات بفعالية أأك ر.

ىل البحث  ميثل مرشو. النفاذ اإ
 اذلي –لأغراض التطوير والابترار 

من  جزءاً  – 4111انطلق يف يوليو 
مبساعدة  هذا املرشو. اخلاص

نشاء مراكز دلمع  البدلان يف اإ

ىل البحوث من أأجل التمنية والابترار مسامهًة  سامه برانمج النفاذ اإ
ىل أأك ر من  جمةل وكتاب، يف حني  01 111كبريًة يف زايدة احملتوى اإ

 ابطراد.أأن عدد املس تخدمني من املؤسسات يازايد أأيضًا 

ويتواصل ارتفا. عدد املس تخدمني من املؤسسات لربانمج 
ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات.  النفاذ اإ

برام  اتفاقًا من اتفاقات مس توى اخلدمات، وأأنشئت  35مت اإ
 ش برات وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابترار.

" eTISCأدطلقت املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "
(http://etisc.wipo.org)  وأأعيد تصممي املوقع الإلكرتوين

 ملراكز دمع التكنولوجيا والابترار.

جراءات املرحةل الثانية، فامي يتعلق بوثيقة  اإ
 املرشو.:

" ضامن أأن قوالب الرصد والتقيمي اذلايت 0"
 مفيدة لأغراض الإدارة واختاذ القرارات.

" واس تخدام مؤرشات النتاجئ والأداء احملددة 4"
والقابةل للقياس والتحقيق وذات الصةل واحملددة 

( لقياس الآاثر املرتتبة SMARTاملدة )معايري 
آاثره عىل مس توى  عىل املرشو. مبا يف ذكل أ

 املس تفيدين.

طار شامل لإدارة املرشوعات 3" " ووضع اإ
طار  وتنفيذه )عىل سبيل املثال: اس تخدام هنج اإ

http://etisc.wipo.org/
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

ىل  ضافة اإ التكنولوجيا والابترار اإ
نشاء ش بكة مماثةل.  اإ

ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة 
(CDIP/9/5:وهو متاح عىل الرابط التايل ،) 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=203099 

منطقي( لربط نتاجئ املرشو. ونواُته وأأنشطته 
 وموارده، ولإدراج اخملاطر والافرتاضات.

" وختطيط الرصد والتقياميت )اذلاتية( 2"
وتنفيذها لتعقب الأثر والاس تدامة الأطول أأمدًا 

 يف البدلان.

"قاعدة بياانت ملطابقة  1
الاحتياجات الإمنائية يف 

-IPجمال امللكية الفكرية )
DMD) "

DA_09_01 

تطوير قاعدة بياانت وبرجميات بغية 
نشاء معلية فعاةل ملطابقة  اإ

الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية 
 الفكرية للبدلان واملاحنني.

مت تدشني قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال 
، و ي 4100رمسيا يف أأغسطس  IP-DMDامللكية الفكرية 

ن "ملطابقة" احتياجات ادلول الأعضاء مع العروض جاهزة الآ 
 احملمتةل.

ىل نظام قطا. التمنية عرب الرابط التايل:  ميكن النفاذ اإ
://www.wipo.int/dmdhttp 

ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا العارشة 
(CDIP/10/3 وهو متاح عىل الرابط ،) :التايل

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=217446 

" حتتاج خطوط املسؤولية ومعليات تدفق 0"
ىل توضيح فوري. ويشمل هذا حتديد  العمل اإ

 أأدوار:

 شعبة خدمات الإنرتنت؛ 

 وقطا. القضااي العاملية؛ 

 قلميية؛  واملراتب الإ

 .وفريق املرشوعات اخلاصة 

" جيب أأن يبدأأ العمل الرتوجيي يف أأرس. 4"
وقت ممكن عىل املس تويني ادلاخيل واخلاريج 
عن طريق حضور فريق املرشو. لالجامتعات 

قلميية، ليك تعمل ادلول الأعضاء والأطراف  الإ
 الأداة.الأخرى املهمتة بوجود هذه 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446


CDIP/13/2 
Annex III 
5 
 

 

ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

" جيب أأن تعزز الويبو اتصالهتا ابملاحنني 3"
سعيا للحصول عىل دمع لطلبات املرشوعات 

 املوجودة يف قاعدة البياانت.

" بعد الانهتاء من ذكل، جيب حتديد 2"
أأولوايت البدلان بغية تصممي املرشوعات املالمئة 

 اليت يمت رفعها عىل قاعدة البياانت.

ىل أأن يمت ربطها  " حتتاج قاعدة البياانت5" اإ
طار نتاجئ الويبو ومزيانيهتا العادية  بشلك أأوثق ابإ

، وذكل لضامن أأن تظهر سرتاتيجيةوأأهدافها الا
أأية أأموال موّجة عرب قاعدة البياانت كنتاجئ 

 حمققة.

" جيب التفاق عىل أأهداف لقاعدة البياانت 6"
فامي يتعلق ملال بعدد ونوعيات املاحنني 

 عدد الرشااكت املنشأأة.والطلبات املتوقعة و 

"مرشو. رائد لإنشاء  01
أأاكدمييات وطنية جديدة 
يف جمال امللكية الفكرية" 

DA_10_01 

مرشو. رائد لإنشاء أأاكدمييات 
وطنية جديدة يف جمال امللكية 

الفكرية ملساعدة البدلان النامية 
نشاء  والبدلان الأقل منوا عىل اإ

مؤسسات للتدريب يف جمال امللكية 
ة بأأقل املوارد املمكنة بغية الفكري

مت تدشني ما مجموعه ست أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال 
طار هذا املرشو..  امللكية الفكرية يف اإ

ة مكراجع للبدلان اليت مجموعة الأدوات واملواد التدريبية امل عدَّ
تود أأن تنشئ أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة، و ي متاحة عىل 

الرابط التايل: 

 " العملية التجريبية:0"

  آخرين متديد العملية ملدة عامني أ
 لس تكاملها؛

  وحتديد أأفضل املامرسات اليت ينبغي
 تطبيقها عند التوسع يف املرشو..
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

التصدي لطلهبا املازايد عىل خرباء 
امللكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني 

احلكوميني وأأحصاب املصلحة 
 الآخرين.

http://www.wipo.int/academy/en/about/start
up_academies/ 

و. عىل اللجنة يف دورهتا ُعرض التقرير التقيميي لهذا املرش 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل: CDIP/9/6التاسعة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=202199 

 " وثيقة املرشو.:4"

  ضفاء مزيد تعديل وثيقة املرشو. واإ
 التنفيذ. اسرتاتيجيةمن الوضوح عىل 

  زايدة كفاءهتا ومرونهتا وجعلها قامئة
 أأك ر عىل الطلب.

 " الأمهية والفعالية:3"

عداد أأد اتحهتا اإ وات ومهنجيات ميكن اإ
لتس تخدهما ادلول الأعضاء يف الاُتاه املس تقبيل 

 للمرشو. بعد انهتاء املرحةل الثانية.

آزر 2"  والاس تدامة: يف املرحةل الثانية:" التأ

  يالء مزيد من الاهامتم بتعزيز ينبغي اإ
آزر دخل الويبو وخارّجا.  التأ

  يالء مزيد من الاهامتم وينبغي اإ
 ابلس تدامة.

"مرشو. مؤسسات  01
امللكية الفكرية اذلكية" 

DA_10_02 

جياد حلول الأمتتة حسب الاحتياجات  اإ
لفائدة مراتب امللكية الفكرية. وتتصدى 

 أأربعة عنارص للقضااي التالية:

 :مرشو. املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

أأجري العمل التحضريي لتطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية. 
ىل ذكل، مت رشاء املعدات للمكتب دلمع اخلطة يف  وابلإضافة اإ

ل وثيقة 0" " ينبغي لأمانة الويبو أأن تُعِده
 املرشو. اخلاصة ابملرشوعات من هذا النو.:

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199


CDIP/13/2 
Annex III 
7 
 

 

ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

( تكنولوجيا املعلومات 0)
والتصالت ونظم التصالت 

الإلكرتونية املصممة خصيصًا للمنظمة 
 كرية؛الأفريقية للملكية الف

تكنولوجيا املعلومات و ( 4)
والتصالت ونظم التصالت 

الإلكرتونية املصممة خصيصًا للمنظمة 
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية؛  الإ

( وحلول الأمتتة املصممة خصيصًا 3)
يف مؤسسات امللكية الفكرية لثالثة 

ىل البدلان الأقل منواً؛  بدلان تنمتي اإ

تة ( وحلقات معل بشأأن الأمت 2)
تسهيال لتقامس التجارب الوطنية 

 وتبادلها.

املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وُحددت دولتان عضوان من 
عداد النظام مبا أأج ل املرشو.، هام الس نغال وغابون. وقد مت اإ

يالمئ تدفق العمل يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من 
أأجل املرشو. الفرعي املعين ابلأسامء التجارية. ومت نقل 

 البياانت وتدريب املس تخدمني عىل اس تخدام النظام.

قلميية الأفريقية للملكية ال  :فكريةمرشو. املنظمة الإ
لكرتوين لتبادل البياانت  خطارات اإ مت بنجاح تنصيب نظام اإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ومخسة  بني مرشو. املنظمة الإ
من مراتب ادلول الأعضاء )بوتسواان وغاان وكينيا وانميبيا 

وأأوغندا(، وجيري اس تخدامه بكلافة. وطلبت النظام أأيضا 
النظام ابلس تغناء  ثالث دول أأعضاء أأخرى. ويسمح هذا

قلميية  عن اس تعامل الإخطارات الورقية بني املنظمة الإ
 الأفريقية للملكية الفكرية والأعضاء.

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة يف دورهتا 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل: CDIP/10/4العارشة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=217428 

  لإدراج الأدوات اليت ميكن أأن تساعد
املس تفيدين عىل رصد التقدم املُحَرز 

 املرشو..وقياس أأثر 

  جلعل تقدمي املس تفيدين لتقارير
لزاميًا.  مرحلية أأمرًا اإ

  لمتيزي املرشو. عن أأنشطة املساعدة

التقنية العادية اليت تقوم هبا أأمانة 
 الويبو.

  حتسني التفاقات التعاقدية مع املورد
احمليل للمعدات تكنولوجيا املعلومات 

والتصالت من حيث اجلودة 
 وخدمات ما بعد البيع.

" ينبغي لأمانة الويبو أأن تنهتيي من تسلمي 4"
املرشو. عىل النحو املذكور يف وثيقة املرشو. 

طار املزيانية  عن طريق تعممي الأنشطة يف اإ
 العادية. عىل وجه التحديد:

  تعزيز مرشو. الأريبو يف البدلان
امخلسة ومتديده ليشمل دول أأعضاء 

 أأخرى.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

  جياد املوارد واس تكامل معلية نرش اإ
تكنولوجيا املعلومات والتصالت  نظام

يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 
لإاتحة تبادل البياانت مع دولتني من 

ادلول الأعضاء )الس نغال وغابون( 
وذكل أأيضًا حسب توافر املوارد من 

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.

  النظر يف تنظمي حلقة معل تدريبية
روس بشأأن تبادل اخلربات وادل

 املس تفادة س نواًي يف الإقلمي.

" ينبغي لأمانة الويبو أأن ترخس مفهوم تقامس 3"
التراليف يف اسرتاتيجياهتا لتنفيذ املرشوعات 

 وتقدميها يف املس تقبل.

" ينبغي لأمانة الويبو ومراتب امللكية الفكرية 2"
أأن تضمن اس تدامة املرشو. من خالل توفري 

تكامل املرشو. املوارد الرضورية الالزمة لس  
 واس متراره.

"بنية دمع الابترار ونقل  01
التكنولوجيا لفائدة املؤسسات 

 DA_10_03الوطنية" 

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

بل  حقوق امللكية الفكرية من قه

رشادية لنقل التكنولوجيا  اس تمكلت س بعة أأدةل/كتيبات اإ
واختربت تكل الأدوات اجلديدة يف عني املران يف بدلان 

ول الأعضاء عىل تمنية وحتسني خمتلفة هبدف مساعدة ادل

" حبث أأفضل طريقة لتحديد وتلبية 0"
الاحتياجات املس مترة من حتديث املواد القامئة 

دمع املؤسسات واس تحداث حمتوايت جديدة ت
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

املؤسسات الأاكدميية ودوائر 
دارة  نشاء واإ البحث، مبا يف ذكل اإ

نقل التكنولوجيا يف  مراتب
مؤسسات البحوث العامة، 

آليات لنقل التكنولوجيا  واس تكشاف أ
)ل س امي اتفاقات الرتخيص( وتعزيز 

 القدرة عىل صياغة الرباءات.

قدرات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية. وتشمل تكل 
 الأدةل/الكتيبات ما ييل:

 " كتاب ممارسة صياغة الرباءات؛0"

دليل معيل لتقيمي الأصول غري امللموسة يف معاهد و " 4"
 الأحباث؛

 مجموعة تدريب تقيمي امللكية الفكرية للمعاهد الأاكدميية؛ و " 3"

مجموعة التدريب عىل مناذج العقود املتصةل ابمللكية و " 2"
 الفكرية للجامعات ومنظامت الأحباث عامة المتويل؛

 دليل ترخيص العالمات التجارية؛و " 5"

 لش برات الابترار املفتوحة؛ سرتاتيجيةدليل الإدارة الاو " 6"

 دليل التسويق.و " 7"

ىل بوابة دمع الابترار ونقل التكنولوجيا عرب  ميكن النفاذ اإ
الرابط التايل: 

http://www.ocmstest.wipo.int/innovation/en
/index.html 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة يف دورهتا 
الرابط التايل: (، وهو متاح عىل CDIP/10/8العارشة )

 الوطنية يف جمايل الابترار ونقل التكنولوجيا.

" امليض يف اس تكشاف وتقيمي خيارات 4"
اتحة فرص النفاذ بشلك مس متر وجماين ومفتوح  اإ

ىل املواد واملوارد املتعلقة  وابلطرق الإلكرتونية اإ
 ابلبترار ونقل التكنولوجيا.

" ومن أأجل زايدة فعالية وكفاءة ووجاهة 3"
احلالية وأأيِة مواد تُس تحدث يف املس تقبل  املواد

يف جمايل الابترار ونقل التكنولوجيا، ينبغي 
قلميية وملراتب الويبو الوطنية  ملراتب الويبو الإ

ىل اسرتعاء انتباه  أأن تقمي رشااكت هتدف اإ
ىل توافر  أأحصاب املصلحة عىل الصعيد الوطين اإ

ىل الأمانة وا م اإ دلول املواد الإلكرتونية، وأأن تُقِده
الأعضاء انطباعات املس تخدمني املس تقاة من 

 ُتارهبم.

http://www.ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www.ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=219464 

"تعزيز قدرات املؤسسات  01
واملس تخدمني يف جمال 

امللكية الفكرية عىل لك من 
الصعيد الوطين ودون 

الإقلميي والإقلميي" 
DA_10_05 

ىل )أأ( تعزيز قدرة  يريم املرشو. اإ
املؤسسات الوطنية يف جمال امللكية 

تطوير مقاربة الفكرية من خالل 
مترامةل ومهنج موحد لرمس 

الاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال 
امللكية الفكرية اليت تامتىش مع 

)ب(  احتياجات التمنية وأأولوايهتا؛
وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية 

عىل الصعيدين الإقلميي ودون 
الإقلميي عن طريق تقدمي املساعدة 

آليات تعاون عىل الصعيد  نشاء أ يف اإ
الإقلميي؛ )ج( وتعزيز قدرات دون 

مؤسسات دمع امللكية الفكرية 
والرشاكت الصغرية واملتوسطة من 

خالل اس تحداث مجموعة من 
 الأدوات وأأنشطة التدريب.

اس تمكلت البدلان الرائدة الست صياغة مشاريع 
لسرتاتيجيات وخطط معل وطنية يف جمال امللكية الفكرية 

وعرض لك بدل  ابس تخدام مهنجية الويبو املقرتحة
 اسرتاتيجيته عىل حكومته للموافقة علهيا.

وُشلكت مجموعة من اخلرباء املمترسني الوطنيني وادلوليني، 
لتكون موردا قامي يساعد البدلان املهمتة احملمتةل الأخرى يف 

 امللكية الفكرية. اسرتاتيجيةمعلية صياغة 

 ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة يف دورهتا
(، وهو متاح عىل الرابط التايل: CDIP/10/7العارشة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail
s.jsp?doc_id=219342 

 

" ابلنس بة لشعبة تنس يق جدول أأعامل 0"
دارة الربانمجDACDالتمنية ) وقسم الأداء  ( واإ

(PMPS:) 

  جراءات تصممي ينبغي أأن تكون اإ
دارته أأك ر رصامة.  املرشو. واإ

  ينبغي أأن حتتوي وثيقة املرشو. عىل
هدف شامل واحد، وفرضيات 

واحضة، واسرتاتيجيات للمخاطر 
واسرتاتيجيات للتخفيف مهنا، 

 للتواصل، وخطة انتقالية. اسرتاتيجيةو 

 " فامي خيص النتاجئ: 4"

ِضورة وجود صةل واحضة ومنطقية بني 
ينبغي يف هذا الصدد أأن  –احلصائل والنتاجئ 

طار منطقي. ويشمل ذكل  يُراعى اس تخدام اإ
ىل الطريقة اليت س تضمن هبا  الإشارة اإ

اسرتاتيجيات التنفيذ اخملتارة أأن تؤدي احلصائل 
ىل النتاجئ املرتقبة والوقع.  اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
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=219342
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

" ينبغي وضع نظام يسمح برصد أأنشطة 3"
ددة من أأنشطة مرشوعات جدول أأعامل حم

جراء  التمنية والإبالغ عهنا؛ من أأجل المتكن من اإ
تقيمي سلمي لفعالية املرشوعات من حيث 

 التلكفة. 

وينبغي أأيضًا للمسؤولني عن املرشوعات أأن 
طار رصد املرشوعات، لتتبع  يبذلوا ّجدًا، يف اإ

النفقات حبسب فئات التراليف والأنشطة يف 
 املعمتدة.املرشوعات 

 " الاس تدامة الأطول أأمدًا:2"

  ِضورة وجود خطة انتقالية لإدراج
مبادرات املرشو. يف الربانمج 

س ناد مسؤولية  واملزيانية العاديني أأو اإ
ىل ادلول الأعضاء  الأنشطة/املتابعة اإ

 املس تفيدة.

  دراج املرشو. يف أأنشطة ِضورة اإ
املراتب، و/أأو قسم الرشاكت الصغرية 

شعبة الابترار ويف معلية واملتوسطة يف 
وضع الربامج العادية للويبو، و/أأو وضعه 

 يف أأيدي البدلان املس تفيدة.
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ُ اتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  الرئيس ية منيقيِه مل

  مساعدة ادلول الأعضاء الأخرى اليت
مل تس تفد من املرحةل التجريبية من 

أأجل اس تخدام املهنجيات والأدوات 
طار املرشو. و/أأو  املس تحدثة يف اإ

 تكييفها.

 املرشوعات حسب املوضو.

مني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  توصيات املُقيِه

"امللكية الفكرية واملكل  41، 06
العام" 

DA_16_20_01 

قرارا بأأمهية املكل العام، يشمل  اإ
املرشو. مجموعة من ادلراسات 

الاس تقصائية والتحليلية اس تخالصا 
للمامرسات اجليدة وحبثا عن الأدوات 

ىل  آل اإ املتاحة حاليا لتحديد ما قد أ
املكل العام واحلفاظ عليه مبا مينع 

اخلاصة من متلكه. ومن شأأن 
ادلراسات الاس تقصائية والتحليلية 

 التخطيط للتدابري الالحقة أأن تيرس
عداد حممتل ملبادئ توجهيية أأو  من اإ

اس تنباط حممتل لأدوات تسهل 
حتديد مضمون املكل العام والنفاذ 

ليه أأو الثنني معا. ويضم هذا  اإ
املرشو. ثالثة عنارص تتصدى لهذه 

 حق املؤلف

رابط التايل دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف توجد عىل ال
 (:CDIP/7/INF/2واحلقوق اجملاورة واملكل العام )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=161162 

الاس تقصائية الثانية عن وتوجد عىل الرابط التايل ادلراسة 
أأنظمة التسجيل والإيدا. الطوعي: 

http://www.wipo.int/copyright/en/registration
/registration_and_deposit_system_03_10.ht

ml 

 الرابط التايل دراسة اس تقصائية عن أأنظمة توثيق وتوجد عىل
حق املؤلف واملامرسات املرتبطة به يف القطا. اخلاص: 

ل توجد توصيات خبصوص اُتاه العمل 
املس تقبيل للمرشو. أأو نطاق هذا العمل. 

 اقرُتحت الاس تنتاجات التالية:

دارة املرشو.  :اإ

" ينبغي أأن يكون للمرشو. نطاقًا أأك ر 0"
 تركزيًا واختصاصات أأوحض.

" ينبغي أأن يزداد الطابع العميل لدلراسات 4"
ء عىل اختاذ من أأجل مساعدة ادلول الأعضا

جراءات ملموسة للمس تقبل.  قرار بشأأن اإ

" قد يكون من الأفضل من الناحية 3"
العملية أأن تُفَصل مكوانت املرشو. اخملتلفة 

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
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مني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  توصيات املُقيِه

القضية من منظور حق املؤلف 
 والعالمات التجارية والرباءات.

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetin
gs/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey

_private_crdocystems.pdf 

 العالمات التجارية

توجد عىل الرابط التايل دراسة عن المتكل غري املرشو. 
شارات:  لالإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=200622 

 الرباءات

نشاء  انقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة دراسة جدوى عن اإ
قواعد بياانت وطنية للرباءات ودراسة عن الرباءات واملكل 

(، وهام CDIP/8/INF/3و CDIP/8/INF/2العام )
 متوفران عىل الرابطني التاليني: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=182861 

 و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=182822 

)الرباءات، وحق املؤلف، والعالمات 
التجارية( وأأن يديرها القطا. املعين يف الأمانة 
بشلك مس تقل؛ لأن القضااي يف هذه اجملالت 

كن أأن يُزيد من فعالية التحليل خمتلفة. وهذا مي
 ومعقه.

" معليات التقيمي اذلايت نوعية، وليست 2"
ىل وضع تنفيذ املرشو.، بل  ي  شارة اإ جمرد اإ

 أأبعد من ذكل.

 أأدوات ومبادئ توجهيية جديدة

مل تُس تحدث أأي أأدوات جديدة فعلية أأو 
طار املرشو. لزايدة  مبادئ توجهيية يف اإ

ىل املوضو. ا مرانية النفاذ اإ ىل املكل اإ آل اإ ذلي أ
ىل  آلت اإ العام أأو للحفاظ عىل املعارف اليت أ

املكل العام. يبدو أأن التسلسل الرديء 
وضيق الوقت هام السببان الرئيس يان لهذه 

 النتيجة.

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
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=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
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مني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  توصيات املُقيِه

ُعرض التقرير التقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة يف دورهتا 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل: CDIP/9/7التاسعة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=200703 

"امللكية الفكرية وس ياسة  34، 43، 7
املنافسة" 

DA_7_23_32_01 

ىل التشجيع عىل حتقيق فهم  سعيًا اإ
أأفضل لأوجه التفاعل بني امللكية 

الفكرية وس ياسة املنافسة ول س امي 
يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل 

ىل نظام الاقتصاد احلر، سوف  اإ
جراء مجموعة من  تضطلع الويبو ابإ

الأنشطة اليت حتلل املامرسات 
احلديثة والتطورات القانونية وأأحرام 

او  واحللول القانونية املتاحة يف احمل
بدلان وأأقالمي خمتارة، مع الرتكزي عىل 

القضااي املتعلقة برتخيص امللكية 
الفكرية. وعالوة عىل ذكل، سوف 

م سلسةل من احللقات ادلراس ية  تُنظَّ
قلميية وندوات يف جنيف  دون الإ
بوصفها حمافل لتبادل اخلربات يف 

هذا اجملال. وسوف تش متل برامج 
الويبو للتدريب يف جمال الرتخيص 

عىل قسم عن جوانب الرتخيص 

ومت الانهتاء من ادلراسات التالية، وانقش هتا اللجنة املعنية 
 رية:ابلتمنية وامللكية الفك

. التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية الفكرية والإدارات 0
 (؛CDIP/8/INF/4املعنية بقانون املنافسة )

. والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة 4
(CDIP/8/INF/5؛) 

آاثر حقوق 3 . وحتليل الإصدارات الاقتصادية/القانونية بشأأن أ
 (؛.CDPI/8/INF/6 Corrجز للعبور )امللكية الفكرية كحا

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املنايف للمنافسة 2 . ودراسة عن اإ
 (.CDIP/9/INF/6املرشوعة: ادلعاوى الصورية )الوثيقة 

ادلراسات الثالث املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة متاحة عىل 
 املواقع التالية:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=182844 

ل توجد توصيات خبصوص اُتاه العمل 
املس تقبيل للمرشو. أأو نطاق هذا العمل. 

 اقرُتحت الاس تنتاجات التالية:

 تصممي املرشو.

ل بد أأن تكون مدة التنفيذ أأطول )رمبا ثالث 
ىل ذكل، رمبا اكن أأحد  ضافًة اإ س نوات(. اإ

أأل وهو  –أأهداف املرشو. طموحًا جِدًا 
"الهنوض مبامرسات الرتخيص مبا يعزز 

يكن من السهل  ومل –القدرات التنافس ية" 
 قياسه، وهو الأمه.

دارة املرشو.  اإ

اكنت زايدة التنس يق اخلاريج الشامل سوف 
قامة رشااكت أأوثق مع املنظامت  تضمن اإ

ادلولية الأخرى ذات الصةل مبا فهيا الأونكتاد، 
ومنظمة التعاون ومنظمة التجارة العاملية، 

 والتمنية يف امليدان الاقتصادي.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
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املشجعة عىل املنافسة واملامرسات 
م  املنافية للمنافسة، وسوف يُنظَّ

اجامت. عاملي بشأأن الأمناط املس تجدة 
 يف ترخيص حلق املؤلف.

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=182864 
و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=194637 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=199801 

ُعرض التقرير التقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة يف دورهتا 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل: CDIP/9/8التاسعة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=200739 

01 ،42 ،
47 

"امللكية الفكرية 
وتكنولوجيا املعلومات 

والتصالت، والهوة الرمقية 
ىل املعرفة"  والنفاذ اإ

DA_19_24_27_01 

يريم العنرص الأول من املرشو. يف 
ىل تزويد ادلول  جمال حق املؤلف اإ

 الأعضاء مبصدر من املعلومات املفيدة
واملتوازنة حول الفرص اليت تتيحها 

الامنذج اجلديدة املعمتدة لتوزيع 
املعلومات واملواد الإبداعية مع الرتكزي 

عىل جمالت التعلمي والبحث وتطوير 
الربجميات وخدمات املعلومات 

 حق املؤلف

ىل قُدمت ادلراسة بشأأن "الانتفا. حبق املؤلف للهن وض ابلنفاذ اإ
ىل ادلورة التاسعة للجنة.  املعلومات واملواد الإبداعية" اإ

 مقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنيةر 

مكتبا  07عنرص الرمقنة: نُفذ هذا العنرص بدرجات خمتلفة يف 
للملكية الفكرية، مبا فهيا الأريبو. وأأحرزت غالبية املراتب تقدما 

ل وثيقة " ينبغي لأمان0" ة الويبو أأن تُعِده
املرشو.، عىل النحو التايل، لس تخداهما يف 
منائية مشاهبة يف املس تقبل:  تنفيذ مرشوعات اإ

  دراج معايري تقيمي موحدة ملشاركة اإ
مكتب امللكية الفكرية اليت تشمل 

منائية.  جوانب اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637%20
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=200739
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
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الإلكرتونية )ملل اجلرائد الإلكرتونية 
 وخدمات القطا. العام الإعالمية(.

ن املرشو. ويركِز العنرص الثاين م
عىل رمقنة واثئق امللكية الصناعية 

الوطنية لإنشاء قاعدة بياانت تعزز 
ىل احملتوى الرمقي  نفاذ امجلهور اإ

وتطوير همارات لإنشاء قاعدة بياانت 
وطنية يف جمال امللكية الفكرية مبا 

 ييرس النفاذ عىل املس تخدم.

لت س تة مراتب والأريبو حنو رمقنة جسالت براءاهتا واس تمك
 املرشو. ابلرامل.

 دراسة حق املؤلف متاحة عىل املوقع التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=202179 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة يف دورهتا العارشة 
(CDIP/10/5 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=217825 

  دراج أأدوات ميكن أأن تساعد اإ
مراتب امللكية الفكرية عىل رصد 

 َرز وقياس أأثر املرشو..التقدم املُح

  جعل تقدمي مراتب امللكية الفكرية
لزاميًا.  لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

  متيزي املرشو. عن أأنشطة املساعدة
التقنية العادية اليت تقوم هبا شعبة 

 حتديث البنية التحتية.

  جراءات الرشاء من تبس يط اإ
 املوردين اخلارجيني.

مرانية 4" " يعترب من الرضوري تقيمي اإ
د بعُد اس   تحداث أأنشطة جديدة للويبو، مل حُتدَّ

من خالل تقيمي اجلدوى. وذلكل ينبغي للويبو 
أأن تنظر يف كيفية دمع الشعبة املعنية حبق 

جراء هذا التقيمي، وكيفية متويل  املؤلف يف اإ
تنفيذ أأي أأنشطة جديدة، مبا فهيا أأنشطة 

ذاكء الوعي.  خماطبة امجلاهري واإ

رص الرمقنة، " وفامي خيص اس تدامة عن3"
يوىص بأأن تس تمكل أأمانة الويبو تنفيذ 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
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مني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  توصيات املُقيِه

املرشو. من أأجل ما ييل عىل وجه 
 اخلصوص:

  للعثور عىل املوارد الالزمة لإكامل
عنرص الرمقنة ابلنس بة مجليع مراتب 

امللكية الفكرية املُشارهكة البالغ عددها 
 مكتبًا. 06

  للنظر يف كيفية تقدمي ادلمع لضامن
جراء العملية الرمقي ة مجليع طلبات اإ

الرباءات اجلديدة اخلاصة مبراتب 
امللكية الفكرية املُشارهكة، والتشجيع 

جراء معلية مماثةل لسجالت  عىل اإ
 العالمات التجارية وطلباهتا.

01 ،31 ،
30 

"اس تحداث أأدوات للنفاذ 
ىل املعلومات املتعلقة  اإ

ابلرباءات" 
DA_19_30_31_01 

ىل تزويد  يريم هذا املرشو. املقرتح اإ
البدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل 

منوا، بناء عىل طلهبا، خبدمات 
تساعد عىل تسهيل الانتفا. 

ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات فامي 
يتعلق بتكنولوجيا حمِددة بغية تيسري 

أأنشطهتا الأصلية يف الابترار 
والبحث والتطوير ابلتعاون مع 

نظامت حكومية دولية أأخرى. م 

حات تقارير عن واقع الرباءات تتعلق ابللقا 01اس ُتمكلت 
والطهيي ابلطاقة  Ritonavirو Atazanavirوعقاري 

زاةل امللوحة وتنقية املياه  الشمس ية والتربيد ابلطاقة الشمس ية واإ
 والأمراض املهمةل وحتمل امللوحة.

 دليل التعلمي الإلكرتوين

دليل تفاعيل للتعلمي الإلكرتوين يف  4104أدطلق رمسيا يف نومفرب 
 قة ابلرباءات واس تغاللها.جمال اس تخدام املعلومات املتعل

" ينبغي حتديد مدة املرشو. عىل أأساس 0"
 تقدير معقول للوقت الالزم.

" تكييف مؤرشات املرشو. اليت يمت 4"
التحقق مهنا بشلك موضوعي حسب 

 التغريات الأطول أأجال.

دراج رصد النتاجئ أأو تقيميها ذاتيًا أأو 3" " اإ
 لكهيام يف مزيانية املرشو..
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مني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب املرشو. التوصية  توصيات املُقيِه

وصياغة تقارير عن واقع الرباءات يف 
جمالت متخصصة انطالقا من وفرة 

مصادر املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
جراء حتليل لتكنولوجيا بعيهنا  بغية اإ

وما يتصل هبا من حقوق امللكية 
الفكرية يف جمالت تكنولوجية خمتارة؛ 

لكرتوين عىل قرص  وس يقدم دليل اإ
نرتنت فيد يو مدمج أأو عىل الإ

للتدريب عىل الانتفا. ابملعلومات 
املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها، 

وستنظم مؤمترات كذكل، مبا فهيا 
حلقات معل ودورات تدريبية، 

لفائدة املنتفعني ول س امي موظفي 
 مراكز دمع التكنولوجيا والابترار.

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/patentscope/en/program
s/patent_landscapes/index.html 

 الإلكرتوين متاح عىل الرابط التايل:دليل التعلمي 

http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشو. عىل اللجنة يف دورهتا العارشة 
(CDIP/10/6 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=217682 

ووافقت اللجنة عىل املرحةل الثانية لهذا املرشو. يف دورهتا 
 (.CDIP/10/13العارشة )

دراج مزياني2" . –ة قامئة عىل النتاجئ " اإ  تُوزَّ
فهيا النفقات وفقًا لأبواب املزيانية عىل لك 

دارة  نتيجة من النتاجئ املتوقعة وعىل تلكفة اإ
 وثيقة املرشو.. يف –املرشو. 

" ينبغي تصنيف اخملاطر حسب درجة 5"
 أأثرها السليب احملمتل.

" ينبغي أأن تتضمن واثئق املرشو. 6"
جيب أأن تتوفر افرتاضات )رشوطًا خارجية 

 من أأجل حتقيق الأهداف(.

" ينبغي حتديد مالمح التنس يق داخل 7"
الويبو واملنظامت الأخرى حتديداً واحضًا 

)بتوضيح الإجراءات املشرتكة اليت جيب 
 اختاذها وحتديد املسؤولني(.

" ينبغي أأيضًا لتقارير التقيمي اذلايت أأن 8"
ظ ُُتري ابنتظام تقياميً ذاتيًا ملدى الاحتفا

 ابلأمهية وللكفاءة ولحامتل حتقق الاس تدامة.

" ينبغي أأن تربط التقارير املالية النفقات 1"
بأأبواب املزيانية وتوزعها عىل النتاجئ اخملتلفة 

 والتلكفة غري املبارشة للمرشو..

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/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002
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33 ،38 ،
20 

طار  مرشو. حول "تعزيز اإ
دارة القامئة عىل  الويبو لالإ

النتاجئ بغية دمع معلية 
الرصد والتقيمي للأنشطة 

الإمنائية" 
DA_33_38_41_01 

"0 " َّ طار مت ق وقامئ عىل ستصممي اإ
نشاؤه لأغراض  النتاجئ وتطويره واإ

الرصد والتقيمي وتركزيه عىل أأنشطة 
الويبو املتصةل ابلتمنية وتوصيات 

 امل التمنية.جدول أأع

" والسعي من أأجل تعزيز قدرة 4"
جراء معليات تقيمي  الويبو عىل اإ

موضوعية لوقع أأنشطة الويبو عىل 
 التمنية؛

" واس تعراض معل الويبو 3"
للمساعدة التقنية يف جمال التعاون 

لأغراض التمنية بغية املساعدة عىل 
نشاء بعض أأسس العمل يف  اإ

 املس تقبل.

امئة عىل النتاجئ، مبا فهيا تقدير حلصة مت تسلمي أأول مزيانية ق
 التمنية حسب النتيجة؛

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

اس ُتمكل الاس تعراض اخلاريج اذلي أأجرته اللجنة املعنية 
 ابلتمنية وامللكية الفكرية للمساعدة الفنية اليت تقدهما الويبو؛

 املوضوعية؛ سرتاتيجيةداف الامت تعممي التمنية يف لك الأه

ة للمديرين من أأجل التخطيط القامئ عىل النتاجئ،  قدرات معززَّ
 مبا يف ذكل الأنشطة املوّجة حنو التمنية.

متاحة عىل الرابط  4104/4103وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 
 التايل:

http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/ 

توجد عىل الرابط التايل مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت 
 تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=182842 

نشطة املقررة 0" " تقدمي مزيد من الوصف للأ
والربط ابملبادرات الأخرى يف واثئق 

 املرشو..

" ينبغي لإدارة الربانمج وقسم الأداء أأن 4"
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ وجمال  تعزز اإ

بسلسةل جديدة  تركزيه الإمنايئ، وأأن تضطلع
من حلقات العمل بشأأن الإطار، وأأن تشجع 

املراتب الوطنية للملكية الفكرية وغريها من 
أأحصاب املصلحة عىل مشاركة الويبو يف مجع 

البياانت الالزمة للرصد يف س ياق اخلطط 
القطرية املرتبطة ابخلطط الوطنية املتعلقة 

 ابمللكية الفكرية.

لقطرية اليت " تعجيل تنفيذ خطط الويبو ا3"
 تدرج الأطر القطرية لتقيمي التمنية.

" ينبغي لشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية 2"
أأن تضطلع ابس تعراض للتقيمي بشأأن تقياميت 

مرشو. جدول أأعامل التمنية اليت مت 
ىل الآن )بشأأن املهنجيات  الاضطال. هبا اإ

والهنج املس تخدمة، وحصة النتاجئ، ووضوح 
ىل ذكل (؛ وينبغي أأيضًا أأن التوصيات وما اإ

تتبع شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
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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ُعرض تقرير تقيميي للمرشو. عىل اللجنة يف دورهتا الثانية 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل: CDIP/12/4عرشة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=250693 

بشفافية ما يرتتب عىل نتاجئ وتوصيات تكل 
 التقياميت وتنفيذها.

01 ،31 ،
30 

"تكوين الكفاءات يف 
اس تعامل املعلومات التقنية 

والعلمية املالمئة جملالت 
تكنولوجية حمددة حال 

منائية حمددة"  لتحدايت اإ
DA_19_30_31_02 

ىل الإسهام يف  يريم هذا املرشو. اإ
تكوين الكفاءات الوطنية يف 

اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية 
املالمئة بوصفها التكنولوجيا املالمئة 
منائية حمددة تواّجها  لرفع حتدايت اإ

البدلان الأقل منوا، وهو يس تكشف 
مرانيات الاس تفادة من تكنولوجيا  اإ

عملية، مالمئة لأول مرة من الناحية ال 
ابلعمل مع اجلهات املعنية احلكومية 

 وغري احلكومية يف تكل البدلان.

نُفِهذ املرشو. يف ثالث من أأقل البدلان منوا و ي: بنغالديش 
ونيبال وزامبيا. وحددت مجموعات اخلرباء الوطنيني يف لك بدل 

 من تكل البدلان احتياجات البدل ذات الأولوية.

ىل اللجنة يف دورهتا الثانية ُعرض تقرير تقيميي للمرشو. ع
(، وهو متاح عىل الرابط التايل: CDIP/12/3عرشة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=250694 

 

نية " ينبغي للجنة أأن توافق عىل املرحةل الثا0"
من املرشو.. وذلكل ينبغي للجنة املعنية 

 لكية الفكرية أأن تنظر فامي ييل:ابلتمنية وامل 

  دمع البدلان التجريبية الثالثة لتنفيذ
خطط الأنشطة التجارية اخلاصة 

 هبا،

  والتوسع يف املرشو. ليشمل
مشاركني جدد من البدلان الأقل 

 منوًا،

  ُتريب مشاركة بعض البدلان النامية
 مت اختيارها يف املرشو..اليت ي

" ينبغي تعديل وثيقة املرشو. لتتناول ما 4"
 ييل:

  توفري معايري واحضة وشامةل لختيار
البدلان املُشارهكة جلعل املرشو. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
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ذات توجه مدفو. ابلطلب عىل حنو 
كسابه واثقة صةل  أأكرب، واإ

 واس تدامة.

  برام اتفاقات رشاكة أأو مذكرات اإ
ات تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤولي

 البدلان املُشارهكة والويبو.

  عداد مبادئ توجهيية بشأأن حتديد اإ
جمالت الاحتياجات )التشاور، 

وحتديد الأولوايت، وامللكية، 
 والتوثيق السلمي للعملية(.

  عداد مبادئ مجموعة اخلرباء الوطنية: اإ
توجهيية لتحديد معايري اختيار 

أأعضاء اجملموعة وأأسلوب تكويهنا 
ورئاس هتا والبدلت واختصاصاهتا 

واحلوافز املقررة وس بل التنس يق 
 ووضعها القانوين.

  ينبغي أأن يكون تنفيذ خطط
لزاميًا من  الأنشطة التجارية جزءًا اإ

املرشو. ويتعني التفاوض بشأأنه يف 
 اتفاقات الرشاكة.
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  .ينبغي احلفاظ عىل مدة املرشو
اليت تبلغ عامني واس تغاللها عىل حنو 

 أأك ر كفاءة.

 وس يع اجملالت اليت يركز ينبغي ت
علهيا املرشو. احملددة من قبل الويبو 

)البيئة، والزراعة، والطاقة، 
 والقطاعات الصناعية(.

" ينبغي لأمانة الويبو أأن تراجع الرتتيب 3"
عداد تقارير أأوضا. الرباءات  اخملطط للبحث واإ

 عىل النحو التايل:

  القيام ابلبحث يف الويبو والسامح
ء الوطنيني يف البحث مبشاركة اخلربا

 كتسابليف براءات الاخرتا. 
 املهارات الالزمة.

  اتحة فرصة للتفاعل املبارش وّجًا اإ
لوجه بني اخلبري الوطين واملستشار 
عداد  ادلويل وخرباء الويبو يف أأثناء اإ

 تقارير أأوضا. الرباءات.

" ينبغي لأمانة الويبو أأن تتأأكد مما ييل، من 2"
 أأجل حتسني الاس تدامة:
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  نبغي تسخري مزيد من املوارد يف ي
دارة املرشو. يف الشعبة املعنية  اإ

ابلبدلان الأقل منوًا يف الويبو، ودمع 
 تكوين الكفاءات يف ادلول الأعضاء.

  ينبغي تعممي اس تخدام التكنولوجيا
املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية 

 الفكرية الوطنية للبدلان املُشارهكة.

 

 والوثيقة[]هناية املرفق الثالث 


