
 

 

A 

CDIP/19/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 فرباير 22التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة التاسعةالدورة 
 2017 مايو 19اإىل  15جنيف، من 

 
 

 التنمية أجندةتقرير املدير العام عن تنفيذ 

عدادمن  مانة اإ  الأ

 .2016 لعامالتمنية  أأجندةتنفيذ عن م تقرير املدير العاعىل هذه الوثيقة تو  ت  .1

ىل تقدمي حملة عامة عن الأنشطة اليت تضطلع هبا لهيدف هذا التقرير الس نو  الثامن و  .2  أأجندةلتنفيذ الويبو لمدير العام اإ
 .املنظمة أأنشطةمجيع  عىل هوتعمميالتمنية 

 :مرفقاتين وحيتو  عىل ثالثة أأ جز  كون منهو يت، ف لتقارير السابقةيف ااملس تخدم النّسق نفسه التقرير يتّبع و  .3

 التمنية وتعمميه عىل املس تويني التاليني: أأجندةيقدم اجلزء الأول أأبرز النقاط خبصوص تنفيذ  )أأ( 

 الأنشطة العادية لربامج الويبو، "1"  

 .ومعل هيئات الويبو الأخرى "2"  

 اجلارية. التمنية أأجندةالثاين التطورات الرئيس ية يف تنفيذ مرشوعات  ويصف اجلزء )ب( 

 املرفقات التالية حملة عامة عن:وتقدم  )ج( 

 ،التمنية لأجندةحاةل تنفيذ التوصيات امخلس والأربعني  "1" 
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2016اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام التمنية  أأجندةرشوعات م و  "2" 
1
، 

ىل جاليت أُجنزت وقُيّمتالتمنية  أأجندةومرشوعات  "3"   قدهما اليتيس ية الرئ نب بعض التوصيات ا، اإ
 ن.ون خارجيومقيّ  مُ 

 هوتعممي التمنية أأجندةاجلزء الأول: تنفيذ 

 الويبوبرامج يف أأنشطة  هالتمنية وتعممي أأجندةتنفيذ 

اسرتشاد أأنشطة  ملنظمة معأأحد أأولوايت ا ،2016/17لثنائية يف وثيقة الربانمج واملزيانية ل  يتضحكام ، تمنيةظلت ال  .4
ظاهرة بشلك التمنية  أأجندةاكنت صالت الربامج بتوصيات لهذه الغاية، تقيقًا . و التمنية أأجندة توصياتالويبو التمنوية ب 

بدأأ خالل اذل   التمنيةأأجندة وعات تعممي مرش اس متر و  يف وصف لك برانمج معين يف وثيقة الربانمج واملزيانية. جوهر 
اتحة الس نوات السابقة، من حيث املضمون و   .جرى تعمميه مرشوعاً  18 يوجد، عىل وجه الإجامل،و . عىل حد سواءاملوارد اإ

ُّبعت يف اوعىل املس توى التنظميي،  .5 ، حيث 2015يف عام اليت اس ُتخدمت املهنجية التمنية  أأجندة لإبالغ عن تنفيذات
تقرير " يف احملرز اس تعراض التقدم"قسم يف هذا التقيمي مج ودُ التمنية أأجندة تنفيذ اخلاص ب تقيمي ال لمرة الأوىل تعممي لجرى 

عداد  يف ذه املهنجيةهب يس متر الاسرتشاد منفصل. وسوفلتناوهل يف قسم  ةالسابق الطريقةمن  أأداء الربانمج، بدلً  معلية اإ
 التقارير يف املس تقبل.

ذ  .6 . ةنفقات التمنيلتقدير  أأساساً  2015  وافقت عليه مجعيات الويبو يف عام التمنية" اذللنفقات ح "نق  التعريف املُ واُّتُّ
 عمتد.هذا التعريف املُ  2018/19 للثنائية وثيقة الربانمج واملزيانيةوسوف تس تخدم 

الفئة ، ل س امي توصيات هومبادئالتمنية  أأجندةتوصيات تسرتشد ب  تكوين الكفاءاتأأنشطة املساعدة التقنية و وظلت  .7
قل البدلان الأ لبدلان النامية و ايف تمنية ال حنو املوهجة  نشطةالأ تعزيز التعاون التقين وتسني تنفيذ  عىل. وقد ساعد ذكل أأل ف
تقيق أأهدافها عىل  مساعداً  عامالً بوصفه نظام امللكية الفكرية الانتفاع ب  مناس متر الرتكزي عىل متكني هذه البدلان و . منواً 

 يف الاقتصاد العاملي للمعرفة والابتاكر. االتمنوية وتعزيز مشاركهت

ىل انية تق تقدمي املساعدة ال  لرتكزي عىليف االويبو  تاس متر و  .8 وضع وتنفيذ س ياسات واسرتاتيجيات  عنددلول الأعضاء اإ
وضع وظل عىل املس توى الوطين. املنحى  ةمعليمللكية الفكرية والابتاكر من أأجل تقيق نتاجئ متوازنة و بشأأن اوطنية 

طار أأنسب ية، التوجي الويبو اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر، ابس تخدام مبادئ  أأنشطة القيام ب لتسهيلاإ
مع مس توى التمنية يف البدلان مبا يامتىش ، وذكل سقةن ذات أأهداف واحضة وحمددة واسرتاتيجية تنفيذ مُ  متسقة وملموسة
ذ اسرتاتيجيات تنفييف بع الهنج املتّ أأما من الأنشطة املعزوةل.  الاسرتاتيجية، بدلً  اية الوطنية وأأولوايهتو التمن هااملس تفيدة وأأهداف 

ظل ولوايت. وعالوة عىل ذكل، الأ حتياجات و الا، مع الرتكزي عىل اتعىل املرشوع قامئفهو وطنية للملكية الفكرية 
داخل ، تقدمي املساعدة يُنسق – برامج الويبوش ىت الأساس ية بني البدلان املس تفيدة و حلقة الوصل  بوصفه – 9 الربانمج
متنوعة صول امللكية الفكرية من خالل مجموعة الانتفاع بأأ مزيد من الكفاءة يف من أأجل تقيق ومع البدلان املس تفيدة،  املنظمة

ذاكء الوعي، شملمن الأنشطة اليت ت  فعاةل الدارة الإ البنية التحتية، و تطوير وتمنية املوارد البرشية و  ،واملشورة الترشيعية اإ
والانتفاع  ،توس مي املنتجات املصنفة عىل أأساس املنشأأ و ة، بل الرشاكت الصغرية واملتوسطصول امللكية الفكرية من ق  لأ 
ىل  ،ملعلومات املتعلقة ابلرباءات، وتعزيز الابتاكراب ذاكء الاحرتام ل ونقل التكنولوجيا، ابلإضافة اإ لملكية الفكرية وتعزيز تبادل اإ

                                                
1
م س اللجنة، اتمع ممارس ش ياً اومت   أأجندةات عواكمل للتقدم احملرز يف تنفيذ مرش اس تعراض  ، يف شلك تقرير مرحيل،اإىل اللجنة يف دورهتا العرشينوف يُقد 

 .احملققة كل معلومات عن نفقات املزيانية والنتاجئ، مبا يف ذالتمنية
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طالق املعلومات ونقل املعرفة، وغريها.  ىل تعزيز التعاونوأأن  اتعومبادرات ومرش وقد جرى أأيضًا تصممي واإ  شطة هتدف اإ
 .التجارب الناحجةو  املثىل تبادل املامرسات زايدةدون الإقلميي و و  الإقلميي

لبدلان ل س امي ل البرشية، تكوين الكفاءات لتدريب و اتقدمي أأنشطة ب  املعين لأسايسالكيان اأأاكدميية الويبو ظلت و  .9
 يةوتدريب ية تعلمي تقدمي أأنشطة واصلت الأاكدميية مبرحةل انتقالية. و اهتا اقتصادوالبدلان اليت متر  قل منواً البدلان الأ النامية و 
ضافية ل  اً هجود توبذلمنتظمة،  التمنية التوجه حنو هنج مراعاة مع  يف حدود املوارد املتاحة،، طلبات التعلمي والتدريبتلبية اإ

من بدمع  ، وذكلمع عدد من البدلان النامية اتعاوهن تمشارك، وعزز 50 000حنو اكدميية ودر بت الأ والتوازن اجلغرايف. 
اكدميية فريدة من نوعها يف تقدمي ظلت الأ من ادلول الأعضاء. و املقدمة السخية املساهامت و  قميّ ال موتعاوهنء الأاكدميية رشاك

بعد يوم زاد يومًا ، 2016يف عام وابلتعاون والرشاكة مع ادلول الأعضاء لصاحل دول أأعضاء أأخرى. متخصص  ن ّد تدريب 
ىل غريهااملعرفة املتخصصة قدمي املهارات و رشاكء نشطني يف تت أأصبحاليت البدلان النامية عدد  البدلان من البدلان النامية و  اإ
 التدريبية. ااحتياجاهتو من أأجل تلبية متطلباهتا  منواً قل الأ 

ادلول الأعضاء دلى ولوايت لأ او  يةحتياجات التدريب بشأأن الا 2015الأاكدميية دراسة اس تقصائية يف عام  تأأجر و  .10
الويبو املصدر ت ادلراسة الاس تقصائية أأن عددًا من ادلول الأعضاء تعترب أأظهر و وأأحصاب املصلحة يف جمال التدريب املهين. 

عادة  2016يف عام يف جمال امللكية الفكرية. ونتيجة ذلكل، بدأأ تكوين الكفاءات الوحيد للتدريب املهين و  املس تفيدين  تديداإ
 س هتدفني وأأولوايت التدريب.امل 

صدارات دورات التعمل عن بعد مع تعزيز التنوع واحملتوى من خالل دورة من  20أأكرث من  الأاكدمييةنظمت و  .11 تقدمي اإ
ة "ادلورة العامة، مبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص التعمل عن بعدمفصةل حسب الطلب من دورات و متخصصة   بشأأن امليَّس 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات"DL-101امللكية الفكرية ) . ومن ( لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذو  اإ
 معايقمن مليون خشص  285بني من مللكية الفكرية املنتفعني ابمفيد مبارش عىل  تأأثريذه ادلورة اخلاصة يكون له املتوقع أأن

 يف بدلان انمية. يف املائة مهنم 90اذلين يعيش  ،يف مجيع أأحناء العاملبرص ال 

للتعلمي عىل مس توى اكدميية دمعها الأ ، واصلت الالتحاق ابلتعلمي العايل يف جمال امللكية الفكريةتيسري دف هبو  .12
ماجس تري  برانجما 2016يف عام  وُأنشئ. ةادلراسات العليا يف جمال امللكية الفكرية من خالل برامج املاجس تري املشرتك

أأشاكل أأخرى من املساعدة أأيضًا مت ّد  تركيا. وقُ يف ، وجامعة أأنقرة يةش نغها  الصين مبدينة ي مع جامعة توجن انجديد نمشرتاك
ىل   تطوير املناجه وتوفري حمارضين دوليني.، مهنا اجلامعاتاإ

عداد التقاريرل   وفقاً و  .13 جراءات الرصد والتقيمي واإ  الويبوتقرير س نو  عن تنفيذ تقدمي ، واصلت الأمانة ليات التنس يق واإ
ىل الأمم املتحدة التمنية ندةج لأ  م تأألف هذا التقرير من تقرير املدير العام و . اإ ىل املُقد  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اإ

 أأجندةأأداء الربامج، اذل  سلط الضوء عىل الإجنازات الرئيس ية يف تنفيذ املنظمة بشأأن وتقرير  ،التمنية أأجندةبشأأن تنفيذ 
 .هوتعمميالتمنية 

مبا  2016خالل عام الأخرى تشارك بنشاط يف معل منظومة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية ظلت الويبو و  .14
. ابلتمنيةواملبادرات املتعلقة من خالل املشاركة يف العمليات وذكل ، 40و 31و 30و 24التمنية رمق  أأجندةمع توصيات يامتىش 

ل ، ااملسامهة فيش ىت العمليات و رصد  ، وواصلتولية الويبوب املتحدة ذات الصةل صلت الأمانة تعاوهنا مع منظامت الأممواو 
نتاجئ املؤمتر ) مسار سامواوتنفيذ  ،أ لية تيسري التكنولوجياو ، خطة معل أأديس أأابابو  ،2030خطة التمنية املس تدامة لعام س امي 

ر الثاين والعرشين للأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية املؤمتو (، ادلويل الثالث املعين ابدلول اجلزرية الصغرية النامية
واللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التابعة لتكل التفاقية، واجمللس الاستشار  ملركز ، (UNFCCCبشأأن تغري املناخ )

نرتنت الإ الس نو  لإدارة تدى ن امل (، و WSIS Forum) ومنتدى القمة العاملية جملمتع املعلومات، وش بكة تكنولوجيا املناخ
(IGF.) 
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 خالل هذه الفرتة:الأخرى تعاون الويبو مع منظومة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية أأوجه وفامي ييل أأبرز  .15

خطة تنفيذ ب الويبو بنشاط يف املناقشات التقنية والعمليات املشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة املعنية شاركت  "1"
فريق لمعل خمتلفة  مساراتاملس تدامة. كام شاركت الأمانة بنشاط يف التمنية وأأهداف  2030املس تدامة لعام  التمنية

العمل املشرتك بني واكلت الأمم املتحدة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية 
. واكن جزء أأسايس من هذا 2015التكنولوجيا يف عام  كجزء من أ لية تيسري أأنشأأته ادلول الأعضاء  ، اذلاملس تدامة
للمنتدى الس نو  الأول املتعدد أأحصاب منظومة الأمم املتحدة اذل  قامت به تنظمي ال مسامهة الويبو يف يمتثل يف العمل 

الأمم  مقريف قد ، اذل  عُ املصلحة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة
العمل  بشأأنلأمم املتحدة لعمل اذل  قامت به منظومة ا، واملشاركة يف معلية مسح ل2016املتحدة يف نيويورك يف يونيو 

لية تيسري التكنولوجيا اذل  تقتضيه أ  نرتنت عىل النحو منصة عىل الإ لإنشاء  اس تعداداً والتكنولوجيا والابتاكر 
 .ية(التمن  أأجندةمن توصيات  31و 30ان )التوصيت

منظامت رئيس ية رشيكة من املنظامت احلكومية ادلولية جانبًا همامً من جوانب العمل اذل  وظل التعاون مع  "2"
مع منظمة التجارة العاملية  العملوواصلت الويبو . الويبو بشأأن التمنية أأجندةتقوم به الويبو للمساعدة عىل تعممي 
قلميية وادلولية اليت نظمهتا منظمة يف س  مانةومنظمة الصحة العاملية. فشاركت الأ  لسةل من حلقات العمل الوطنية والإ

لعمل لمع مت أأيضًا ادلوقد  ، (لتجارة والصحة العامة"، جنيفبشأأن ا"حلقة العمل الس نوية )مثل  التجارة العاملية
طار التعاون الثاليث الأطراف القامئ بني  بشأأن  ة الصحة العامليةالويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظماجلار  يف اإ

 التمنية(. جندةأأ من توصيات  40و 14)التوصيتان مسائل تتعلق ابلصحة العامة والابتاكر والتجارة وامللكية الفكرية 
ىل جالويبو شاركت يف نيويورك، و "دور الابتاكر  بشأأن 2016يونيو  7يوم يف تنظمي حدث نب اليونيدو ااإ

كينيا وفنلندا دلى الأمم املتحدة ل  تنيادلامئ نيبرعاية مشرتكة من البعثتوذكل س تدامة" والتكنولوجيا لأغراض التمنية امل 
ابليوم العاملي احتفاًل الإبداع الرمقي عن تقدمي برانمج يف الويبو مع اليونسكو شاركت ، يف نيويورك أأيضاً ويف نيويورك. 

اش متل  أأعالهاملذكور العمل املشرتك بني الواكلت  فريقيف معل الويبو كام أأن . 2016أأبريل  26للملكية الفكرية يف 
من توصيات  30البنك ادلويل )التوصية مع واكلت الأمم املتحدة و واكةل من  31التعاون الوثيق مع عىل 
 (.التمنية أأجندة

ىل أأمانة الويبو عن كثب يف تقدمي ادلمع كام شاركت  "3" يف تنفيذ  اخاتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناإ
شاركت و (. ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ ،أأْ  اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا)التكنولوجية لالتفاقية لية ال  

املؤمتر الثاين والعرشين للأطراف يف يف اللجنة واملركز املذكورين، وشاركت أأيضًا بصفة مراقب الأمانة يف اجامتعات 
من  40( )التوصية 2016ملغرب )نوبمرب اب مراكشمدينة يف اذل  ُعقد  طارية بشأأن تغري املناخاتفاقية الأمم املتحدة الإ 

 (.التمنية أأجندةتوصيات 

عن مسامههتا يف تنفيذ نتاجئ الإبالغ اإىل سد الفجوة الرمقية، واصلت الأمانة الرامية أأنشطة الويبو  خيصوفامي  "4"
. 2016عام ل منتدى القمة العاملية جملمتع املعلوماتشاركت الأمانة بنشاط يف (. و WSISجملمتع املعلومات ) ةالقمة العاملي

ىل املنتدىرساةل ابلفيديو املدير العام وجه و  يف حبر من الإحبار "ترخيص الربجميات:  بشأأنونظمت الأمانة جلسة  ،اإ
ىل منتدى واخليارات".  دأأمانة الويبو بنشاط يف شاركت القمة، هذه ابلإضافة اإ  (IGF)ارة الإنرتنت منتدى اإ

الأمانة وشاركت اذل  تلعبه امللكية الفكرية يف هذا اجملال. املهم ، مما ساعد عىل رفع مس توى الوعي ابدلور 2016 لعام
 "حق املؤلف والإعاقة" و"حمتوى حميل من أأجل تقيق منو بشأأنمعل  حلقيتنظمت يف اجللسة الافتتاحية و 
 (.التمنية ةأأجندمن توصيات  24مس تدام" )التوصية 
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 – GEW 2016) 2016لعام مشاركهتا النشطة يف الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل  الويبو واس تأأنفت "5"
ىل  14 من نوبمرب(، وهو مبادرة دولية تشّجع الش باب عىل رايدة الأعامل والابتاكر من خالل أأنشطة حملية  18اإ

، ومكتب الأمم املتحدة (الأونكتاد)الأمم املتحدة للتجارة والتمنية مؤمتر  ابلتعاون مع – مانةووطنية وعاملية. واشرتكت الأ 
دارة التمنية الاقتصادية يف اكنتون جنيف، وجامعة جنيف(UNOG) يف جنيف ، واتاد الرشاكت (UNIGE) ، واإ
طار الأس بوع العاملي ل – (FER) السويَّسية رايدة يف تنظمي أأس بوع من الفعاليات وادلورات التدريبية يف جنيف يف اإ
ونّظمت اجامتعية.  اتعوالقيام مبرش و يف املقام الأول عىل تعزيز الابتاكر ينصب . واكن الرتكزي 2016الأعامل لعام 

 .تكوين الكفاءاتثالث دورات ل مهنا أأخرى، الويبو فعاليات 

ىل امنظومة الأمم املتحدة الإمنائية املقدم من  معاكن ادلو  "6"  ف التمنية املس تدامةهدادلول الأعضاء يف تنفيذها لأ اإ
احملافل املشرتكة بني ش ىت ، وشاركت الأمانة يف 2016مم املتحدة يف نيويورك يف عام لأ احمورًا رئيس يًا ركزت عليه 

لتمنية اب املعين املنتدى الس يايس الرفيع املس توىالويبو  تالواكلت كجزء من هذا العمل. عىل سبيل املثال، حض 

ُ ، اذلاملس تدامة الفريق الاستشار  املشرتك بني يف بنشاط شاركت اية اجمللس الاقتصاد  والاجامتعي، و رعبم ّظ    ن
اخلاص هبذا يف منتدى الرشاكة وداومت عىل املسامهة  ،(SIDS)الواكلت املعين ابدلول اجلزرية الصغرية النامية 

أأهداف التمنية برتك بني الواكلت املعين فريق اخلرباء املشلنية تق شاركت الأمانة يف املناقشات ال كام . الفريق الاستشار 
طار مؤرشات لتوفري هنج قامئ عىل الأدةل ، املس تدامة رصد أأهداف التمنية املس تدامة من أأجل فعملت عىل وضع اإ

للمساعدة تتعلق بنظام امللكية الفكرية معلومات وقائعية مانة تقدمي الأ  واصلتواس تعراض تنفيذها. ويف هذا العمل، 
 التمنية(. أأجندةمن توصيات  40النقاش املس تنري اذل  ُُيرى يف هذه العمليات )التوصية ثراء واإ عىل تسني 

لأنشطة  رمس خريطة يف ، نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةأأهداف التمنية املس تدامةس ياق مناقشة  يفو .16
هبا املنظمة يف الفرتة  تضطلعاليت انشطة الأ لضوء عىل اهذه اخلريطة  تسلطيك  2الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة

وعىل سبيل  3عمل املنظمة.بو غري مبارشة أأ مبارشة ذات صةل تصنيفها عىل أأهنا مع ، 2015اإىل سبمترب  2014من أأكتوبر 
ىل الأمانة ادلول الأعضاء املعنية تُقدم أأن ت اللجنة قرر، تابعةامل  وتكون من  املس تدامة اليت تتعلق بأأهداف التمنية املدخالتاإ

 ،وأأوغندا ،والربازيل ،تلقت الأمانة أأربعة مقرتحات من الصنيو . 4عمل الويبوبذات صةل  وهجة نظر تكل ادلول الأعضاء
املعنية ابلتمنية  للجنة لثامنة عرشةالاكرييب. ونوقشت هذه املقرتحات خالل ادلورة االبحر ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و 

تضمن ي ، أأول دورة تعقدها يف الس نة، يف س نوايً  الأمانة تقريراً م قّد  تُ . ونتيجة ذلكل، قررت اللجنة أأن كريةوامللكية الف
: )أأ( الأنشطة بشأأن الأهداف الفرعية املرتبطة هباو  أأهداف التمنية املس تدامةمعلومات عن مسامهة الويبو يف تنفيذ 

طار منظومة الأمم املتحدة؛  تضطلعاالأنشطة اليت و ؛ )ب( اليت اضطلعت هبا املنظمة مبفردها واملبادرات هبا املنظمة يف اإ
ىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلبهتاملساعدة اليت قدمو )ج(  بشأأن مناقش هتا  تواصل اللجنة أأيضاً وف . وسهذه ادلول ا الويبو اإ
دراجهذا املوضوع يف دوراهتا املقبةل، مبا يف ذكل طلب  تناولطريقة   الأعامل. جدول يفبند دامئ  اإ

م اتاد الكتب امليَّسة  .17 يف  نيوجتاري نيمنظامت غري حكومية وانرشين حكومياإىل ومساعدة تقنية  اً ( تدريبABC)وقد 
نتاج بشأأن  منواً  قلالبدلان الأ بدلان النامية و ال  ىل  م متويالً . كام قد  الكتب امليَّسةأأحدث معليات اإ نتاج مواد تعلميية اإ رشاكئه لإ
دارهتاخدمة الكتب التابعة لتاد الكتب امليَّسةابس تضافة " الاتاد قامكام للغات الوطنية. اب ، ويه قاعدة بياانت عاملية " واإ
ًا كتب دمةوقد قدمت هذه اخل. ا من هذه الكتبملكفوفني لس تكامل مجموعاهتامكتبات  عناوين الكتب امليَّسة تس تخدهمال 

                                                
2
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331416العنوان التايل:  يفمتاحة  CDIP/18/7الوثيقة  
3
متاحة يف هذه الوثيقة و  دورهتا السادسة عرشة. اليت انقش هتا اللجنة يف "2015خطة التمنية ملا بعد عام الويبو و املعنونة " CDIP/16/8يف الوثيقة ورد كام  

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=317858 :العنوان التايل
4
توقف ت هذه الوثيقة أأن وذكل لعدة أأس باب مهنا " عىل ادلورة املقبةل للجنة، 2015خطة التمنية ملا بعد عام الويبو و " بشأأنالوثيقة املنقحة تُعرض أأن  ر أأيضاً وتقر   

 .أأهداف التمنية املس تدامة عىل اعامتد مؤرشات
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ىل أأكرث من ميَّسًة  . فيا مشاركة ةمكتب 25 حىت ال ن من خالل اءة املطبوعاتمن العاجزين عن قر  خشص 100 000اإ
 لغة. 76أأكرث من كتاب ميَّس ب 353 000عىل  حالياً  "خدمة الكتب التابعة لتاد الكتب امليَّسة" تو وت 

، مع ءعضاأأ  107( WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث )اكن عدد أأعضاء ، 2016وحبلول هناية عام  .18
ت قاعدة بياانت البحثية العامة يف البدلان النامية، ل س امي يف أأفريقيا.  الأاكدميية واملؤسسات ؤسساتاملتزايد نس بة  وقد يَّس 

 مرشوعاتمن خالل مركز رشااكهتا اذل  تديره منظمة وذكل  ،معليات تعاون فامي بني أأعضاهئا حىت ال ن 107الويبو للبحث 
 النجاح املس متر لقاعدة بياانت الويبو للبحث،من خالل و . (BVGHالعاملية ) تسخري التكنولوجيا البيولوجية لأغراض الصحة

 ،س متر مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأأن قضااي امللكية الفكرية والصحة والتجارةامل والتعاون الثاليث 
يف جمال  اتمناقشة الس ياسدمعت و السل، البحث يف الأمراض املدارية املهمةل، واملالراي، و يف تيسري سامهت الويبو 
 (.التمنية أأجندةمن توصيات  40و 26و 25و 2اتساق الس ياسات )التوصيات  من أأجل زايدةالصحة العاملية 

معلية  100أأكرث من قد يَّست هذه املنصة ، و 2016حبلول هناية عام  رشياكً  74وبلغ عدد رشاكء منصة ويبو غرين  .19
وبلغ عدد واحتياج تكنولويج. مواتية للبيئة تكنولوجيا  2400كرث من ة بياانت ويبو غرين أأ يوجد حاليًا يف قاعد. و ترابط

حدى الوجنحت ن. ون واملشرتكواملس تخدممن مضهنم ، وعض 5000من  كرثأأعضاء ش بكة املنصة أأ  توفيقية ملنصة ال  اتفعالياإ
ىل ، وأأداوطالبي كنولوجيا اخلضاءمقديم الت يف التوفيق بني رشق أأفريقيا ب املياه والزراعة  ويبو غرين بشأأن ت هذه الفعالية اإ

ت ومذكرة تفامه واحدة. و ة خطاابت نوااي تسعتوقيع   ،لرتخيص بعد مشاورات مكثفة مع أأحصاب املصلحةلقامئة مرجعية ُأع د 
رين ويبو غحققت و مفاوضات الرتخيص. من أأجل لتحديد القضااي ذات الصةل هذه القامئة املرجعية  وميكن اس تخدام
تديث قاعدة والاس مترار يف من خالل التوسع يف ش بكهتا،  ، وذكلنقل التكنولوجيا اخلضاءل منصة بوصفها تسينات كبرية 
 (.التمنية أأجندةمن توصيات  40و 25و 2)التوصيات  الروابط تسهيلو  غرين،بياانت ويبو 

وذكل لتعاون مع املنتدى الاقتصاد  العاملي، ، ابويبوال أأعدته  ( اذلIAP) نيبرانمج مساعدة اخملرتعُأطلق رمسيًا و  .20
ىل  هذا الربانمج. وهيدف 2016أأكتوبر  17جنيف يف  يفُأقمي خالل حفل  الرشاكت اخملرتعني و  حمدود  املوارد منأأن ُيمع اإ

ادلول الأعضاء. برتحيب ر بتك  املُ حيظى هذا الربانمج . و دون مقابليقدمون خدماهتم  حايم براءاتمبالصغرية يف البدلان النامية 
العدد ليشمل  لربانمجا توس يع نطاقمن أأجل أأربعة طلبات جديدة قد وردت وهو ال ن يعمل باكمل طاقته يف ثالثة بدلان، و 

حىت ال ن يف همنيًا  50أأكرث من فقد جس ل : اهئحمايم الرباءات ووالكمن  اً حامس ي دعامً ى الربانمج تلقكام . من البدلاننفسه 
قلميية حملايم ال مجعياتمشاورات مع جُترى حاليًا ة، و البدلان املس تفيد ضايف يف  هئاووالكرباءات دولية واإ للحصول عىل دمع اإ

الإنرتنت، املقدمة عرب ورة خمرتعًا حىت ال ن ادل 70أأكرث من اتبع خملرتعني، ابولايت قضائية رئيس ية أأخرى. وفامي يتعلق 
يداادلمع يف خمرتعًا عىل  20حنو  ابلفعلحصل و  العنوان التايل:  يفمزيد من املعلومات  يوجدو . مرباءات اخلاصة هبالطلبات ع اإ

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

طار .21 لبدلان النامية يف ابماكتب امللكية الفكرية ذلت هجود خاصة لتعزيز مشاركة معل كبري الاقتصاديني، بُ  ويف اإ
خالل اجامتع متخصص  وقد ُأضيف من –نسقها الويبو ت تب امللكية الفكرية الاقتصاديني، اليت عاملية خلرباء ماكلاش بكة ال 
 .2016أأمرياك الالتينية يف املكس يك، يف أأكتوبر يف  التابعة ملاكتب امللكية الفكرية البحوث الاقتصادية اتوحدل

قامئة س ياسات معلية وضع دلمع  قاميً  مصدراً ية والاقتصادية ول تزال صفحات الويب اخلاصة بدراسات الويبو الإحصائ  .22
ثت الأدةل يف البدلان النامية. عىل  حصاءات بأأحباث هذه الصفحات وُحّد  ضافية واإ  التغطية القطرية.توس يع نطاق مع اإ

دارة امل  بشأأن الصغرية واملتوسطة احللقات ادلراس ية وحلقات العمل املتعلقة ابلرشاكتعدد من  ُأقميو  .23 يف  لكية الفكريةاإ
من رشاكت  ممثالً  717أأكرث من من هذه احللقات اس تفاد و . قل منواً البدلان الأ معظمها يف البدلان النامية و واكن ، بدلاً  11

التابعة لدلول واصلت ماكتب امللكية الفكرية و . بدلاً  19من رشاكت الصغرية واملتوسطة صغرية ومتوسطة ومؤسسات دامعة لل 
دور ب واضطلعتعن كثب يف مرحةل التخطيط، مشاركهتا  أأو الغرف التجارية اخلاصة هبذه ادلول أأو لكتاهامالأعضاء املعنية 

http://www.wipo.int/iap/en/
http://www.wipo.int/iap/en/
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عداد يف أأثناءمساهامت كبرية عن طريق تقدمي رائد  موضوعات الربامج. و اختيار املتحدثني عند ، مبا يف ذكل هاوتنفيذ الربامج اإ
تسني قدرهتا التنافس ية عىل الرشاكت هذه عىل مساعدة  منصباً  املتوسطةلرشاكت الصغرية و الأنشطة املتعلقة ابواكن تركزي 

 اتعواملساعدة من خالل هنج قامئ عىل املرش واس متر تقدمي من خالل الإدارة الفعاةل لأصول امللكية الفكرية.  هئا التجار وأأدا
ىل الت قطاعبوأأنشطة خاصة  و والإجراءات اليت تتخذها ادلوةل العضو. د عىل أأمهية التاكمل بني الويبيشدات حمددة، مما أأدى اإ

ىل  أأما ترمجة املنشورات املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة ومجموعة أأدوات ابنوراما امللكية الفكرية املتعددة الوسائط اإ
عداد مواد للتوعية وتكوين الكفاءات اس تخدمهتا الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤ فقد سامهت لغات متنوعة  سسات يف اإ

دارة امللكية الفكرية. مرشوع واكمتل  ادلامعة لها واملؤسسات الأاكدميية لأغراض توفري أأنشطة التعلمي والتدريب يف جمال اإ
دارة امللكية الفكرية ، وسوف يسامه يف زايدة ابنوراما امللكية الفكرية عىل الهواتف اجلواةل الرشاكت دلى تعزيز كفاءات اإ

واس متر موقع الويبو الإلكرتوين يف عرض برامج مؤقتة، ومنشورات خمصصة ومرتمجة، أأحناء العامل.  الصغرية واملتوسطة يف مجيع
وسامهت برامج وأأنشطة الويبو املتعلقة  واس تقصاءات، ودراسات، ومجموعة أأدوات ابنوراما امللكية الفكرية بلغات متنوعة.

 ميية الالزمة محلاية الإبداعات والابتاكرات والاخرتاعات احملليةابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تعزيز القدرات الوطنية/الإقل 
 (.التمنية أأجندةمن توصيات  11و 10و 4و 1توصيات ال )

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،  ويف .24 نفاذ يف س ياق املصاحل اجملمتعية الأوسع  يف تناول املنظمةاس مترت جمال اإ مسأأةل الإ
و التمنية. وقدمت الويبو، بناًء عىل طلب ادلول الأعضاء، مساعدًة ترشيعيًة بشأأن توافق نطاقًا، وخباصة الشواغل املوهجة حن

نفاذ مبقتىض اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، مع  الترشيع احمليل احلايل أأو مرشوع الترشيع احمليل مع الالزتامات املتعلقة ابلإ
 مواطن التوازن واملرونة الواردة يف التفاق.مراعاة 

م فة اإىل ذكل، وابلإضا .25 ذاكء موضوعات  لتناولالوعي  تكوين الكفاءات ورفع مس توىعدد من أأنشطة نُّظ  تتعلق ابإ
ىل  يةتدريب  وادمب أأيضاً ُعهد . وقد 5لملكية الفكريةل  حرتامالا نفاذ القانون و اإ كأداة النيابة العامة لس تخداهما أأعضاء سلطات اإ

لتخصيص من قبل عدد من السلطات الوطنية ل هذه املواد وُّتضع . اءاتمن فعاليات تكوين الكف فعاليات حمددة يفمرجعية 
ىل التلبية الاحتياجات احمللية. كام قدمت املساعدة  لملكية ل حرتام ذاكء الادلول الأعضاء يف وضع اسرتاتيجيات وطنية لإ اإ

 2016وُأنشئ يف عام فة. س هتد  مُ مللكية الفكرية يف جامعات مصاحل ابالفكرية، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل رفع مس توى الوعي 
 10 مناذلين ترتاوح أأعامرمه الفتيان والفتيات  دلىق املؤلف حبخصص لرفع مس توى الوعي مُ  6نرتنتعرب الإ  تدرييسمورد 

ىل س نوات  التعرف يف ماكتب امللكية الفكرية الاس تقصاء ليك تس تخدهما  مجموعة من أأدوات أأيضاً اس ُتحدثت س نة. و  15اإ
 وقياس فعالية محالت التوعية.ابلسلع املقدلة واملقرصنة هتكل فامي يتعلق سلوك املس  عىل

قامة عالقات وثيقة مع منظامت .26 دولية أأخرى ومع القطاع اخلاص هبدف ضامن اتساق  حكومية واس مترت املنظمة يف اإ
ىل تعمميهذا التعاون أأدى الس ياسات وتقيق أأقىص قدر من التأأثري من خالل املوارد املشرتكة. و  رؤية الويبو املمتثةل يف  اإ

منايئ  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل معل رشاكء الويبو. وتُنرش عىل موقع الويبو الإلكرتوين التوجه اتباع هنج اإ حيال اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  .معلومات عن مجيع الأنشطة اليت تقودها الويبو فامي يتعلق ابإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  ياً دول  اً مؤمتر  (SMPGة لبدلية ش نغها  )نظمت الويبو واحلكومة الشعبيو  .27  –بشأأن اإ
 17 ية يويمش نغها  الصين مدينة (، يف SIPO)املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية ، بدمع من تفزي الابتاكر والإبداع

مللكية الفكرية بني واضعي الس ياسات ادلولية، احرتام ابشأأن املؤمتر منتدى رفيع املس توى للحوار وفر و . 2016نوبمرب  18و
لتأأكيد عىل ابالمنو، وو التطور تدفع جعةل تفز الابتاكر و التجارب اليت اكنت فيا امللكية الفكرية تبادل ب للمشاركني مما مسح 
ذاكءلملكية الفكرية من خالل تبادل معلومات عل حرتام ذاكء الاابإ الالزتام   يفاملس تجدة رفة ابلقضااي الوعي العام وتعزيز املع ن اإ
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 – الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. وتناول املؤمتر موضوعات مثل: القضائية اأأحاكهمامللكية الفكرية و منازعات تسوية 
ها تغالل واس   امللكية الفكرية تسويقو  ؛نظام امللكية الفكرية لتحقيق الأهداف الإمنائية الوطنيةالانتفاع ب  منمتكني البدلان  كيفية
ذاكء الاالتعاون ادلويل عىل و  جتاراًي؛ مع الوطنية  والتجاربوما القضااي الرئيس ية؟؛  ما اجلهات الفاعةللملكية الفكرية: ل حرتام اإ
بطريقة فعاةل وجه أأفضل ميكن حلها عىل : كيف امللكية الفكرية نازعاتوم  ؛نفاذ امللكية الفكريةواملبتكرة لإ  الفعاةل لياتال  

 .؟املس تجدةالقضااي يه : ما القضائية االفصل يف منازعات امللكية الفكرية وأأحاكهمو  ومتوازنة؟؛

ىل االويبو  مة منقد  املُ زادت املساعدة الترشيعية و  .28 بدلان انضامم  لعدد من الأس باب، أأل ويه دلول الأعضاء نتيجةً اإ
ىل معاهدات الويبو  ىل منظمة التجارة العاملية، وامل اإ مع الس ياسات الوطنية  اً عل القانون متوافقجب الاهامتمتعددة الأطراف أأو اإ

قلميية، و  حديثة، واملشاركة يف معليات  /ممارساتعنارص جديدة أأو اجتاهاتدراج رباءات لإ قوانني العادة النظر يف اإ والإ
مت املشورة الترشيعية، واتفاقات التجارة التفضيلية. ةالتاكمل الاقتصاد  الإقلميي ىل والس ياس ية وقُّد   ادلول الأعضاء، بناء اإ
منائية املنحىالتمنية. وحُ  أأجندةعىل طلهبا؛ امتثاًل لتوصيات  توازاًن جيدًا،  ومتوازنة ،رص أأشد احلرص عىل أأن تكون املشورة اإ

مة خصيصًا لتناسب الوضع الفريد للك دوةل من ادلول الأعضاء )وفقًا للتوصية  وحمايدة، من توصيات  13وُمصم 
من  17و 14ان )التوصيت مع مراعاة مواطن املرونة املنطبقة عىل البدلان عىل اختالف مس توايهتا الإمنائية ،التمنية( أأجندة

 (.التمنية جندةأأ  توصيات

وقامت . تناولت الويبو مسأأةل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، التمنية أأجندةمن توصيات  14 للتوصية فقاً وو  .29
قاعدة بياانت ل املنتظم تحديثل اخليارات املمكنة ل  ومناقشةس تكشاف بعة عرشة والثامنة عرشة اباللجنة يف دورتيا السا

ُّ 8أأنشأأهتا اللجنةاليت  7املرونةمواطن  تديث قاعدة البياانت اإىل هتدف هذه ال لية سوف أ لية حمددة. و تطبيق فق عىل . وات
ىلم ادلول الأعضاء دتقوف لهذا الغرض، سو م. ابنتظا اليت  أأحاكهما الوطنية املتعلقة مبواطن املرونةما يُس تجد يف  الأمانة اإ
ادلول قبل من مس تجدات جديد، بعنوان "ركن يف وسوف تُدرج تكل املس تجدات  يف قاعدة البياانت.موجودة أأصاًل  اكنت

ىل لية ال  عى سوف تسالأعضاء". و  تدابري اُّتاذ يف حاليًا الأمانة وتنظر عىل معلومات دقيقة. اطالع املس تخدمني ضامن اإ
ىل منصة عىل حنو أأفضل ولنقلها بياانت ال   قاعدةوجودة يفملعلومات املالضامن نرش  حبث  وسائلفيا دمج تُ سوف جديدة اإ

بالغ وف ُير  . وسجديدة  ذه الإجراءات يف دورة مقبةل.هبلجنة ال اإ

وجيا: التحدايت املشرتكة وبناء التقرير التقيميي بشأأن مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولمناقشة ويف س ياق  .30
جراء مسح لأ  ، نظرت اللجنة يف9احللول قدمت الأمانة معلومات بشأأن و . 10يف جمال نقل التكنولوجياقامئة نشطة الويبو الاإ

قل احلالية اخلدمات  ميية املتعلقة بنقل التكنولوجيا وأأنشطة الويبو املتعلقة ابلتعاون وتبادل املعلومات مع املنظامت ادلولية والإ
ت قرروعىل سبيل املتابعة، . ولية الويبومبا يتجاوز نطاق خدمات نقل املعرفة قدم الأخرى ذات الصةل اليت ميكن أأن ت

الفصل بني مع للجنة،  ثامنة عرشةيف ادلورة ال  هتابنقل التكنولوجيا ملناقش تتعلق ادلول الأعضاء مقرتحات تقدم  اللجنة أأن
من وفود  مشرتاكً  اً تلقت الأمانة اقرتاحو . سة العامة والاقرتاحات احملّددة للعمل املمكنالاقرتاحات اخلاصة مبسائل الس يا

من وفد جنوب  اً اقرتاحتلقت ، و مليض قدماً اسبيل مسائل الس ياسة العامة و سرتاليا وكندا بشأأن أأ و  الأمريكية الولايت املتحدة
الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان ا: مرشوع لإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيبشأأن أأفريقيا 
يف ادلورة احلالية. وثيقة منقحة  تنظر يفأأيدت اللجنة اقرتاح جنوب أأفريقيا من حيث املبدأأ وسوف . ونتيجة ذلكل، النامية

 من هذا الاقرتاح. 5ة البند شرتك، ومواصةل مناقشامل قرتاح الامن  6و 4و 3و 2و 1يف البنود  كام وافقت عىل امليض قدماً 
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عند ، تقدمي املساعدة، واصلت الأمانة التمنية أأجندةمن توصيات  14و 13و 11و 10و 1توصيات ال مع  ومتاش ياً  .31
قلميية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملع عىل، طلهبا  رفاوضع وتنفيذ الس ياسات والترشيعات الوطنية والإ

تكوين  ، هبدفلأحصاب املصلحة املتعددين تطبيقيةمعل حلقة مت الأمانة نظّ و التعبري الثقايف التقليد . التقليدية وأأشاكل 
رئيس ية، الكومية احلواكلت العن  ممثيل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، فضالً دلى ورفع مس توى الوعي  الكفاءات

امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف ل العالقة بني مساراهتا اليت تدور حو وتعزيز حوارات الس ياسات الوطنية و 
 (.التمنية أأجندةمن توصيات  42و 3ان التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد  )التوصيت

التمنية، واصلت الويبو تديد فرص تعزيز مشاركة اجملمتع املدين يف أأنشطهتا  أأجندة من توصيات 42وامتثاًل للتوصية  .32
من املشاركة القوية جملموعة متنوعة من املنظامت غري احلكومية ادلولية والوطنية اس تفاد معل املنظمة و ض بتكل الفرص. والهنو 

احلفاظ عىل أأوارص . واس متر يف برامج الويبو وأأحداهثاة هذه املنظامت املعمتدة مكراقبني يف اجامتعاهتا الرمسية، فضاًل عن مسامه
تحقيق أأداة ل بوصفها مللكية الفكرية اب الهنوضمن خالل أأنشطة سامهت يف ملعنية غري احلكومية اجلهات االتعاون الوثيق مع 

ع وتُسهّ ل مشاركة اجملمتع لمنو الاقتصاد  والتمنية يف مجيع أأحناء العامل. ا وسوف تواصل الويبو انهتاج طريق املبادرات اليت تُشّج 
 املس تقبلية. املدين الفعاةل والهادفة يف أأنشطهتا

وواصل مكتب الأخالقيات التأأكد من أأن العاملني يف الويبو عىل مجيع املس توايت يدركون الزتاماهتم الأخالقية  .33
موظفي الويبو. ويف هذا الصدد، واصل بوصفهم أأعضاء يف هيئة الناش ئة عن وضعهم بوصفهم موظفني مدنيني دوليني و 

اإىل ي ابلسلوك الأخاليق، وتقدمي املشورة والتوجيه الَّسيني مكتب الأخالقيات الرتكزي عىل وضع املعايري، وتعزيز الوع
 معضالت أأخالقية. تنشأأ عهناموظفي الويبو بشأأن احلالت اليت 

املقمّي  وعرض. التمنية أأجندة لتنفيذ توصيات مس تقالً  اً س تقلني اس تعراضامل ارجيني اخلرباء اخلختار من فريق مُ  أأجرىو  .34
مبضمون  . وأأحاطت اللجنة علامً 11للجنةلثامنة عرشة ادلورة ا ه عىلوتوصيات هاس تنتاجاتو  هنتاجئو  الاس تعراضمهنجية الرئييس 
ىل موهجة التوصيات الواردة فيه أأن بأأقرت و التقرير  ادلول الأعضاء أأل ويه ، التمنية أأجندةتنفيذ ب اجلهات الفاعةل املعنية ش ىت اإ

ىل ادلورة احلالية ردها عو واللجنة والأمانة.  ليا.قدمت الأمانة اإ  ىل التوصيات املوهجة اإ

مندوبون من مهنم  ،مشارك 400. ومجع 2016أأبريل  8و 7يويم امللكية الفكرية والتمنية  بشأأنقد املؤمتر ادلويل عُ و  .35
الس يد روب ديفيس، وزير التجارة  وأألقى معايل. الإنرتنت ربعمشاهد من خالل البث  600و دوةل عضواً  75كرث من أأ 

 رفيع املس توى بشأأن الكيفية اليت ميكن هبا لنظام حقوق امللكية منظوراً فيا م قد   لكمة رئيس ية ،ياوالصناعة يف جنوب أأفريق 
رفيع  متحدثً  21من خربات  اس تفاد املؤمتر أأيضاً و  أأن يساعد عىل أأفضل وجه البدلان النامية لتحقيق أأهدافها الإمنائية. الفكرية

وأأحصاب امللكية  ،واجملمتع املدين ،مثل ممثيل احلكوماتب املصلحة ش ىت أأحصاومشاركة  ،املس توى من خمتلف القطاعات
ىل كام جرى واملنظامت غري احلكومية.  ،واملنظامت احلكومية ادلولية امجلعيات الصناعية،الفكرية، و  يالء الاعتبار الواجب اإ اإ

نتدى لتبادل املؤمتر مبثابة م واكن حدثني. اختيار املت عندمبادئ التوازن اجلغرايف واخلربة املناس بة والتوازن يف وهجات النظر 
قلميية وادلولية وهجات النظر ش ىت  دور امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية  بشأأنعىل املس توايت الوطنية والإ

من برتحيب ابلغ  حظي املؤمتر. و 12املؤمترهذا عن الأمانة قدمته  تقريراً  ثامنة عرشةوالثقافية. وانقشت اللجنة يف دورهتا ال 
من  اً مقد  مُ  اً ادلورة احلالية للجنة مقرتحوف تناقش أأعربت عن رغبهتا يف عقد مؤمترات مماثةل لك س نتني. وساليت الوفود 

 اجملموعة الأفريقية يف هذا الصدد.

بعد أأن مرشوعًا،  18التمنية املعممة التالية البالغ عددها  أأجندةعلقة مبرشوعات الأعامل املت 2016عام اس مترت خالل و  .36
جناز تكل املرشوعات وتقيميها تقياميً خارجيًا مس تقالً   .مت اإ
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، تواصل الويبو العمل عىل تديد الرشاكء وادلمع املايل اخلارج عن ملؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنيةاس تكامًل  "1"
ىل تعز  2016اس مترت يف عام و املزيانية لرباجمها ومرشوعاهتا.  مبادرة "ويبو غرين"، يز الرشااكت دلمع اجلهود الرامية اإ

ة واتاد ،قاعدة بياانت الويبو للبحثو  م ادلضافة اإىل ذكل، اإ . و الكتب امليَّس  برامج الويبو يف تديد اإىل ش ىت مع قُّد 
عداد مقرتحات املرش يف و ،اتعومتويل املرش تواصل معها من أأجل وال اجلهات املاحنة احملمتةل   .اتعواإ

طار املرش  "2" قامة أأاكدمييات وطنية "انش ئة" يف جمال امللكية الفكرية، واصلت أأاكدميية الويبو ويف اإ وع الرائد لإ
ىل ادلول الأعضاء  )أأاكدمييات  يف جمال امللكية الفكرية مكتفية ذاتياً ة مراكز تدريب وطنيقامة لإ تقدمي املساعدة اإ

مداد أأاكدمييات امللكية الفكرية  يةالأاكدمي  انش ئة( تركز عىل أأهداف وأأولوايت وطنية حمددة. كام ركزت هجودها عىل اإ
ثة واجلديدة مع مراعاة جمالت اهامتماهتا وُّتصصها.  القامئة مبوارد التدريب املُحد 

التكنولوجيا مراكز دمع تطوير  حنوالس نوات الأخرية شهدته الاجتاه القو  اذل   2016واس متر يف عام  "3"
ذ يوجد ال نوالابتاكر طار ليت ُأنشئت يفا مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكردليل  مدرج يف مركز 500أأكرث من  ، اإ  اإ

ُ و . اً دوةل عضو  59رمسية يف  اتعومرش  البحث يف قواعد بياانت بشأأن  بدلاً  26 يفتدريبية ميدانية  اتفعاليمت ّظ  ن
ىل  ادلمع   مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرقدمت و . تليالت الرباءاتبشأأن و ا التكنولوجي  400 000ما يقرب من اإ
. وعالوة عىل 2015يف عام  املراكز بشأأن الأنشطة اليت نُفّ ذت وفقًا لس تقصاءذكل و ، عىل مدار الس نة اس تفسار
عضو،  1700ما يقرب من منصة تبادل املعارف اخلاصة مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الإلكرتونية يوجد يف ذكل، 

يف  مبارش شاركت املراكز بشلكالعام املايض. كام  يف زايرة 22 000أأكرث من نصة بلغ عدد زايرات صفحات امل و 
نشاء وتطوير برانمج مساعدة اخملرتع يف ل تزال تدمع تطوير هذا الربانمج و ،2016يف ثالثة بدلان رائدة يف عام  نياإ

 .2016يف أأكتوبر هل أأعقاب الإطالق العاملي 

ن برانمج الويبو ل  "4" ىل ااإ ني القطاعني العام ( هو رشاكة بARDIلبحوث من أأجل التمنية والابتاكر )لنفاذ اإ
 من البدلان بدلاً  85مؤسسة مسجةل يف  850أأكرث من نفاذ ل سهّيُ هو النارشين يف العامل، و من أأمه  واخلاص مع بعض

ىل ما يقرب من قل منوًا الأ بدلان ال نامية و ال  ب اكت 20 000رتاك وعلمية وتقنية متاحة مقابل رسوم اش جمةل 8000اإ
لكرتوين م حمتوى  (R4L)هذا الربانمج رشيك لربامج "البحث من أأجل احلياة" كام أأن  .ومصنف مرجعي اإ اليت تُقّد 

يف اجملالت اليت تتخصص فيا لك من منظمة الصحة العاملية ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( وبرانمج الأمم املتحدة 
ماكنية فيوفرا معًا  ،للبيئة ىل ما يقرب من  8 200نفاذ أأكرث من اإ ةل اإ برانمج النفاذ ويوفر  جمةل. 77 000مؤسسة ُمسج 

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات  ماكنية نفاذ  (ASPI)اإ بدلًا من البدلان  27يف مؤسسة ُمسج ةل  50أأكرث من اإ
ىل البحث التجار  يف الرباءات واخلدمات  الأقل منواً البدلان النامية و  برانمج اإىل رشيك جديد وابنضامم . التحليليةاإ

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات اذلين  ةتجاريال بياانت ال اعد و يم ققّد  مُ اإجاميل عدد رتفع ي، 2016عام  يف النفاذ اإ
ىل س بعة داخل الربانمج البحث التجار  يف الرباءات وأأنظمة التحليلخدمات  ونقدمي  .اإ

البدلان يف البدلان النامية و الويبو التقنية اليت تقوم هبا  مجيع املساعدات( DSSية )ويغطي نظام قطاع التمن  "5"
ل سّج  اليت تُ ( IP-TADقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )ويتضمن هذا النظام . قل منواً الأ 

لع هبا، و الأنشطة  عنمعلومات  زن معلومات عن ُّت يتل امللكية الفكرية القامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمااملضط 
لإدارة من أأجل مساعدة امكس تودع للمعلومات ول يزال نظام قطاع التمنية يُس تخدم اخلرباء واملتحدثني واملشاركني. 

 فامي بنيعن التعاون نتظم امل  الإبالغبغرض زن البياانت خيالتقنية. كام أأنه  اترصد املساعد عىلالعليا وادلول الأعضاء 
التخطيط معلية يف نظام قطاع التمنية دمج يُ الويبو. ومن املقرر أأن    تقوم بهاذلبدلان اجلنوب والتعاون الثاليث 

 .اوتسيهن عن توس يع أأدوات الإبالغ معلية تميل البياانت، فضالً لأمتتة  2017يف عام للموارد املؤسس ية 
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قت خطة و  "6" اليت اكنت تُسمى سابقًا "قاعدة  بياانتال ت يف قاعدة زايدة معليات التحميل وحفز املطابقالُطّب 
ىل "( IP-DMDمطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )بياانت  موفق الويبو " قبل أأن يتغري امسها اإ

(WIPO Match)" . القطاعني بني الأمانة منو الرشااكت القامئة ) َّستي ، "موفق الويبو"من خالل جتديد منصة و
اخلاصة وارد الويبو احملدودة وتزيد من م(؛ ةاخلاصات القطاع بنيفامي و  ،بني القطاعات احلكوميةفامي و لعام واخلاص، ا
الانتفاع ابمللكية تيَّس و  ،املزيانية العادية تقدهمااليت ل ميكن أأن  يف جمال امللكية الفكرية أأنشطة املساعدة التقنيةب

جنالفكرية لتحقيق التمنية من خالل  مبادرة انحجة  "موفق الويبو"من أأجل جعل و وأأنشطة ملموسة.  اتعومرش  ازاإ
ن لهذه املنصة مبرحةل انتقالية، اقتصاداهتا والبدلان اليت متر  قل منواً البدلان الأ لتلبية الاحتياجات يف البدلان النامية و  فاإ

لكرتوين أ من موقع  ليه ن الوصول وملس تخدميس تطيع احيث  ة املنصاتبيئة متعدديف عمل يواحد ميكن أأن اإ اإ
الاضطالع بأأنشطة حاليًا الهواتف اذلكية. وُير  اسوب والأهجزة اللوحية و احلأأهجزة هجزة مثل ش ىت الأ ابس تخدام 

ذه املنصة هب لتعريفهممنظامت غري حكومية/ منظامت حكومية دولية/ مراقبني مع تروُيية مع ادلول الأعضاء وكذكل 
 .مبنافعهاديدة و اجل التوفيقية

وذكل بناًء  الاس تفادة من املساعدة التقنية يف جمال املكل العام، قل منواً البدلان الأ النامية و  البدلانواصلت و  "7"
 .13العامواملكل رباءات واملكل العام، ومرشوع الامللكية الفكرية مرشوع نتاجئ  عىل

متعدد الأطراف يف هذا  مكنتدى نهتاوحافظت عىل ماك ،واصلت الويبو معلها بشأأن امللكية الفكرية واملنافسةو  "8"
 2016عام  يفالويبو ز معل رك   التمنية، أأجندةمن توصيات  32و 23و 7رمق ذات الصةل اجملال. وفامي يتعلق ابلتوصيات 
املنظمة ظلت و امللكية الفكرية واملنافسة يف البدلان النامية والاقتصادات الناش ئة.  بشأأنعىل رصد السوابق القضائية 

ماكنية التعاون وتبادلت  تشارك ال راء بنشاط يف الفريق اخملتص املعين ابمللكية الفكرية واملنافسة، حيث انقشت اإ
 تكام عزز(. OECDمع الأونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصاد  ) واخلربات

 يف مناقشات بشأأن قضااي املنافسة املتعلقة ابمللكية الفكرية تسامهف الويبو مشاركهتا يف ش بكة املنافسة ادلولية، 
 ملنافسة.املعنية ابواكلت الجممتع  يفؤيدة للمنافسة املنظر ال وهجة  طرحتو 

ةلفوبعد تعممي مهنجية الويبو املُ  "9" طار مرشوع اللجنة ص  مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات " املعنون يف اإ
 تعماميً ( 2013-2010" )فكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلمييواملس تخدمني يف جمال امللكية ال

 2016يف عام  ، ظلت هذه املهنجية تُس تخدمقل منواً البدلان الأ برامج املساعدة التقنية يف البدلان النامية و  عىل اكمالً 
 .الواقعة يف لك الأقالمي ملكية فكرية وطنية جديدة يف البدلان النامية ةاسرتاتيجي 15كأساس لصياغة 

ىل  بناءً و  "10" لأعامل التجارية الزراعية لاسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتوس مي  تصمميعىل املبادرات اجلارية الرامية اإ
ت، ول  منطقة البحر الاكرييب، حيث اكنل س امي يف مكبوداي وكينيا ويف تقدم  ُأحر ز احمللية،  اليدوية ومنتجات احلرف

وهجات ماحنة(  ،ومنظامت حكومية دولية ،من الرشاكء )مبا يف ذكل مجعيات املنتجني ائتالفتعمل مع  الويبوتزال، 

                                                
13
 امللكية الفكرية واملكل العام:مرشوع يف اإطار س تقصاءات اليت ُأع ّدت ادلراسات والا 

 دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام 
 ادلراسة الاس تقصائية الثانية بشأأن أأنظمة التسجيل والإيداع الطوعيني 
 دراسة عن الرباءات واملكل العام 
 توثيق حق املؤلف واملامرسات املرتبطة به يف القطاع اخلاص دراسة اس تقصائية عن أأنظمة 
 دراسة عن المتكل غري املرشوع لالإشارات 
 ليا عن طريق موقع ركن الرباءات نشاء قواعد بياانت وطنية للرباءات وضامن النفاذ اإ  دراسة جدوى اإ
 التحليل املقارن للهُنج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف 

 ت يف اإطار مرشوع الرباءات واملكل العام:دراسات ُأع د  
 ( 2دراسة عن الرباءات واملكل العام) 
 ( 2اإضافة اإىل ادلراسة املتعلقة ابلرباءات واملكل العام) 
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فواكه و ، والاكاكو الرفيع، رز البمبود  الفاخرالأ  )أأ ْ  ابملنشأأ مرتبطة  رئيس ية تجاتن لتحسني القدرة التنافس ية مل 
من  س توحاةامل  اتعوهذه املرش و يف كينيا(.  سوجة يدوايً منطقة البحر الاكرييب، والسالل املن ُمختارة من وخضوات 

ترُبهن  "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً " بشأأنمرشوع اللجنة 
قلميية. اليت تقوم هبا يف أأنشطة املساعدة التقنية العادية التمنية  أأجندةتعممي عىل  قدم بيااًن معليًا كام أأهنا تاملاكتب الإ
ادلول الأعضاء املشاركة يف هذه  يفتقيق نتاجئ التمنية الاقتصادية املرجوة س تغالل امللكية الفكرية يف اية كيف ل 

 .اتعواملرش 

ش ىت التكنولوجيات اليت هتم البدلان اليت متر اقتصاداهتا واس مترت التطورات يف جمال تقارير واقع الرباءات يف  "11"
أأمراض أأحد تقارير واقع الرباءات بشأأن ، مبا يف ذكل الانهتاء من قل منواً البدلان الأ والبدلان النامية و حةل انتقالية مبر 

ةلاملناطق املدارية  جاميل عدد تقارير واقع الرباءات ، املهم  ىل اليت فوصل اإ ت بتلكيف من الويبو اإ ضافةً تقريراً  15ُأع د   . واإ
يف جمالت الصحة العامة  و الفريدة من تقارير واقع الرباءات اليت أأعدهتا منظامت أأخرىمجموعة الويبزادت اإىل ذكل، 

ىل  التوغريها من اجملتكنولوجيات املعلومات والتصالت والأغذية والزراعة وتغري املناخ والبيئة، و  كام . تقريراً  175اإ
م لرباءات، لتحليل اوحة املصدر فتامل  دواتالأ  عندليل  2016نرُش عىل ش بكة الإنرتنت يف هناية عام  معلومات مما قد 

فتوحة املصدر خملتلف مراحل صياغة امل رشادات خطوة خبطوة حول كيفية اس تخدام مجموعة من الأدوات اإ مفصةل و 
بشأأن قمية مضافة  قدمي خدمات ذاتيف تمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ت هبدف تمنية قدرات واقع الرباءا تقارير

 رباءات.التليالت 

ت يف جمال التعاون لأغراض التمنية، اعمتدملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اخلاصة ابيف س ياق املناقشات و "12"
لس بل املمكنة لتعزيز معل املنظمة يف تقدمي املساعدة التقنية هذا الاقرتاح اب يتنبأأ و . 14س بانيااإ وفد قدمه  اً اقرتاح اللجنة

ص يف س ياق هذا الاقرتاح، ولتمنية. يف جمال التعاون من أأجل ا بعنوان من بنود جدول الأعامل فرعي  دبنسوف خُيص 
هذه سوف تس متر . و املُعمت د" للقضااي الواردة يف الاقرتاح مساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون من أأجل التمنية"

اللجنة  ، سوف تناقشيف هناية هذه الفرتةو. فكريةاملعنية ابلتمنية وامللكية ال لجنةل قبةل الست امل  يف ادلوراتاملناقشة 
 .15"ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبواب"املتعلقة والوثئق لالقرتاح  تنفيذ الهنايئال 

جامعة مع مطبعة الويبو اشرتكت  ،رشوع اللجنة بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسياس تكامًل مل و  "13"
ادلويل اثل بشأأن التنقل كتاب مم 2016اكمتل يف عام . و 2016ج يف نرش كتاب حول هذا املوضوع يف عام اكمربد
 .2017عام لينرُش يف  –اخلاص ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة  اللجنةاستنادًا اإىل مرشوع  – والابتاكرهب اللمو 

 التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى أأجندةتعممي 

ن  .37 عداد التقارير )"أ لية التنس يق"( أ ليات الت اإ جراءات الرصد والتقيمي واإ يف  وامجلعية العامة للويباليت اعمتدهتا نس يق واإ
ت، من مضن ما يف دورهتا اخلامسة طلباملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اللجنة ووافقت عليا  التاسعة والثالثني ادورهت
 تالتمنية عىل معلها". وانقش أأجندةعّمم من خاللها توصيات س بل اليت تُ دد ال أأن ت"هيئات الويبو املعنية  اإىل طلبت،

شارات وثيقةً  2016امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثامنة والأربعني يف عام  ىل هذه املساهامت تتضمن اإ  .16اإ

توصيات  سامههتا يف تنفيذمل ، و 2016وفامي ييل ملخص للتطورات اليت حدثت يف ش ىت هيئات الويبو خالل عام  .38
 :التمنية أأجندة

                                                
14
 العنوان التايل:املتاح يف ، سابعة عرشةلخص الرئيس لدلورة ال مليرد الاقرتاح يف امللحق الأول  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf 
15
 .CDIP/16/6و ،CDIP/9/16و، CDIP/9/15و ،CDIP/8/INF/1الوثئق  أأشار اإىل ثامنة عرشةقرار الوارد يف ملخص الرئيس لدلورة ال لا 
16
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=352476املتاحة يف العنوان التايل:  WO/GA/48/13الوثيقة  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=352476
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 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  2015 أأكتوبر يفوافقت امجلعية العامة  .39
برانمج معل للجنة وافقت أأيضًا عىل ، و 2016/17للثنائية )اللجنة احلكومية ادلولية( ة والفوللكور الوراثية واملعارف التقليدي

 2016أأربع مرات يف عام  احلكومية ادلوليةاللجنة  ت، اجمتعلولية املُت فق عليال وفقاً و . خالل هذه الثنائية احلكومية ادلولية
احلكومية ادلولية  للجنةن وورة الثالثادلو  ،املوارد الوراثية يف فربايرلية بشأأن ن للجنة احلكومية ادلو وادلورة التاسعة والعرش )

بشأأن املعارف التقليدية يف سبمترب، ن للجنة احلكومية ادلولية ووادلورة احلادية والثالث يونيو،-املوارد الوراثية يف مايو بشأأن
نصوص ال  زاد تطوروقد ديسمرب(. -رف التقليدية يف نوبمربللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املعان وادلورة الثانية والثالثو 

ُ  وفقاً و . ةملوارد الوراثية واملعارف التقليدياخلاصة ابالتفاوضية  امللكية الفكرية واملوارد حلقة دراس ية بشأأن  متّظ  للولية، ن
ذاكء ا، وذكل امللكية الفكرية واملعارف التقليدية ، وحلقة دراس ية بشأأنالوراثية ملعارف عىل الصعيدين الإقلميي من أأجل اإ

 .، مع الرتكزي عىل القضااي العالقةذات الصةلوالأقالميي وبلوغ توافق يف ال راء بشأأن القضااي 

معل اللجنة احلكومية ادلولية حىت ذكل عن  يوقائعتقرير ب  علامً  2016لعام للولية، أأحاطت امجلعية العامة  وفقاً و  .40
 الوقت.

التمنية، اليت تث  أأجندةمن توصيات  18هو موضوع التوصية ف للجنة احلكومية ادلولية مفاوضات ا الانهتاء منأأما  .41
اللجنة عىل "الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإخالل بأأ  نتاجئ مبا فيا 

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث".   20و 17و 16و 15و 14و 12التوصيات  :ت الصةلالتوصيات الأخرى ذاومن اإ
 :42و 40و 22و 21و

مصاحل لك يراعي وتضمن مسارًا تشاركيًا  ،أأنشطة وضع القواعد واملعايري عىل توجيه من ادلول الأعضاءتقوم  "1"
ادلولية ادلول الأعضاء وأأولوايهتا فضاًل عن وهجات نظر أأحصاب املصاحل ال خرين، مبا يف ذكل املنظامت احلكومية 

يامتىش . و يف حمافل أأخرى اجلار والعمل  ،واملنظامت غري احلكومية، احملليةاجملمتعات الشعوب الأصلية و  ووممثلاملعمتدة، 
 .42و 40و 15هذا مع التوصيات 

حدود املكل العام ودوره وسامته مبا يامتىش مع عىل النحو الواجب  يرياعفمسار وضع القواعد واملعايري أأما  "2"
مبا يأأخذ بعني الاعتبار مواطن املرونة املنصوص عليا يف التفاقات ادلولية للملكية الفكرية ، و 20و 16 نيصيتالتو 

 .17و 14و 12التوصيات يامتىش مع 

يه و، 21مبا يامتىش مع التوصية وتستند مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة  "3"
 .22لتوصية مبا يامتىش مع ا الإمنائيةتحدة لأمم امل اهداف دامعة لأ 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

والعرشين يف الفرتة امسة والعرشين واخلرابعة عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( دورتيا ال .42
ىل  27من  ىل  12والفرتة من  2016يو ن يو  30اإ التوايل. وواصلت جلنة الرباءات تناول املوضوعات ، عىل 2016ديسمرب  15اإ

" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، 2" الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، "1امخلسة التالية: "
ت " ونقل التكنولوجيا. وتناول5" ورسية التصالت بني مستشار  الرباءات وزابئهنم؛ "4" والرباءات والصحة، "3"

التمنية(،  أأجندةمن توصيات  17املناقشات، من مضن ما تناولته، مواطن املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية )التوصية 
نقل و التمنية(،  أأجندةمن توصيات  22ومواطن املرونة احملمتةل والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابدلول الأعضاء )التوصية 

 التمنية(. أأجندةمن توصيات  29و 25و 22و 19لكية الفكرية )التوصيات التكنولوجيا املتعلقة ابمل 
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بني ادلول الأعضاء، فامي وتقوم أأنشطة جلنة الرباءات عىل توجيه من ادلول الأعضاء، وتستند، بغرض تيسري احلوار  .43
ت قدمًا يف املناقشات بناء التمنية. ومضت جلنة الرباءا أأجندةمن توصيات  21اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة وفقًا للتوصية 

لسات تشاركية سهّلت جب اسرتشدت املناقشات كام مانة واملقرتحات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء. الأ عىل الوثئق اليت أأعدهتا 
يف مسار تشاريك يراعي مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأولوايهتا فضاًل  توأأسهمتبادل معلومات عن جتارب ادلول الأعضاء. 

ر أأحصاب املصاحل ال خرين، مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتان عن وهجات نظ
ىل  2016عام  يفراهنة قضااي الالتشاركية بشأأن اللسات اجل عدد من وأأدى عقد  التمنية(. أأجندةمن توصيات  42و 15  دةايزاإ

 تدعميالاس تثناءات والقيود اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية أأو  "1"يه: وأأل ، هتا الوفودناولفهم املوضوعات اليت ت 
التجارب الوطنية املتعلقة ابس تخدام مواطن املرونة املتاحة فامي خيص الرباءات املتعلقة ابلصحة و  "2"؛ أأو لكيام الاقتصاد

عن  فضالً  ،قة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجياالعالو  "3"؛ للهنوض بأأهداف الصحة العامة أأو التحدايت ذات الصةل
 .أأمثةل وحالت عرضها خرباء من خمتلف املناطق بغرض تعميق فهم أأثر كفاية الكشف عىل نقل التكنولوجيا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

ة بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية )جلنة العالمات( دورهتا عقدت اللجنة ادلامئة املعني .44
ىل  25والثالثني يف الفرتة من امسة اخل ىل  17والثالثني يف الفرتة من سادسة ، ودورهتا ال 2016أأبريل  27اإ  19اإ

ابلتصاممي الصناعية، وحامية أأسامء البدلان من تسجيلها . والعمل احلايل اذل  تقوم به جلنة العالمات فامي يتعلق 2016 أأكتوبر
م عّم  ويُ  التمنية أأجندةمن توصيات  15يامتىش مع التوصية ل يزال واس تخداهما كعالمات جتارية، والبياانت اجلغرافية 

 .التمنية جندةأأ 

ُتجرى حاليًا ف ( SCT/35/3و SCT/35/2 نيالوثيقتانظر املفاوضات اخلاصة مبرشوع معاهدة قانون التصاممي )أأما  .45
 وىل. ويُ ادلراسة  املتعلقة ابل ثر احملمتةل لعمل جلنة العالماتضع يف الاعتبار بطريقة شامةل وقامئة عىل توجيات الأعضاء، وت

حملمتةل لتاكليف والفوائد املرتتبة عىل تنفيذ هذه النتيجة ال التمنية يف ادلول الأعضاء يف الويبو و  ايتالاعتبار الواجب ملس تو

مقرتحات ول تزال أأيضًا تُناقش . ، وذكل حسب نتاجئ تكل ادلراسة(.SCT/27/4 Addو SCT/27/4)الوثيقتان 
دراج مادة/قرار بشأأن املساعدة التقنية، مع مراعاة التوصيتني  ، وخبصوص التمنية أأجندةمن توصيات  12و 10خبصوص اإ

دراج حمك بشأأن الكشف عن املصدر أأو املنشأأ يف مرشوع  .معاهدة قانون التصاممي اإ

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

. فُعقدت ادلورة 2016اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف( مرتني يف عام  .46
ىل  9ن يف الفرتة من وثالثثانية وال ال  ىل  14ن يف الفرتة من ووالثالثثالثة ، وُعقدت ادلورة ال 2016ايو م 13اإ نوبمرب  18اإ

صت اللجنُة وقتًا كبريًا ملناقشة مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، ولفائدة 2016 . وخص 
وفيسور املؤسسات التعلميية والبحثية، ولفائدة الأشخاص ذو  الإعاقات الأخرى. وأأحاطت اللجنُة علامً بدراسة أأعدها الرب 

 (.SCCR/33/3)الوثيقة  يةوالبحث  يةؤسسات التعلمي املالتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة بشأأن  دانيال سينغ
ىل اس متعت اللجنة كام . دوةل 188 البالغ عددها ادلراسة الترشيعات الوطنية مجليع ادلول الأعضاء يف الويبوهذه مشلت و  اإ

. الأشخاص ذو  الإعاقات الأخرىتقييدات واس تثناءات حق املؤلف لفائدة بشأأن ة عن دراسة اس تطالعيتقدميي عرض 
ت و   .جلنة حق املؤلف أأجندةاملوضوعات املدرجة عىل  بشأأنتني ملناقشة ثرية ومفيدة امل ساس هااتن ادلراس تان الأ رَّس 

نفاذ  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذ )جل  .47 نفاذ( دورهتا احلعقدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ ىل  5يف الفرتة من ادية عرشة نة الإ . 2016سبمترب  7اإ
ذاكء الاحرتام  نفاذ واإ نفاذ عىل املساعدة التقنية والتنس يق مع املنظامت الأخرى والقطاع اخلاص يف جمال الإ وترك ز معل جلنة الإ
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طار الاهامتمات اجملمتعية ذهالتمنية، تتناول  أأجندةمن توصيات  45للملكية الفكرية. وطبقًا للتوصية  نفاذ يف اإ ه اللجنُة الإ
نفاذ:ادية عرشة يف برانمج معل ادلورة احل تجىلاليت ت ، التوجه الأوسع نطاقًا وخصوصًا الشواغل الإمنائية تبادل " 1" للجنة الإ

ء الاحرتام للملكية املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاك
وتبادل " 2" لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت؛ ، طبقاً والش باب خصوصاً  الفكرية بني امجلهور معوماً 

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ لي  ةاملعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ
تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة " و 3" منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛تسوية ل 

نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى  ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإ
نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان التمنية واختالف التقاليد القانونية واح جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ امتل اإ
الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة تجارب تبادل ال " و 4" وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء؛

 طبقا لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي
نفاذوولية  التمنية ذات الصةل أأجندةتوصيات ل   .جلنة الإ

ىل و  .48 نفاذربانمج معل وحلقيت نقاش فامي يتعلق بمن عروض اخلرباء  عرضاً  38اس متعت اللجنة اإ عىل هامش و . جلنة الإ
نفاذ م ، دورة جلنة الإ من ادلول الأعضاء يف عرضت مثاين هجات عرض لس ياحة. و معرض عن احرتام امللكية الفكرية وانُّظ 
ىل الأفضل نياملس هتلكمحالت مصممة لتغيري سلوك  أأخرى الويبو ومنظامت قررت اللجنة و الوطنية.  عىل احلدود ، ل س امياإ

ىل  4يف الفرتة من  االثانية عرشة، املقرر عقده ايف دورهتمعلها واصل وف تس اأأهن س املوضوعات عىل أأسا ،2017سبمترب  6اإ
 املذكورة أأعاله.الأربعة 

 الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  17يف الفرتة من تاسعة عقد الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دورته ال  .49 . 2016مايو  20اإ
، مبا ني أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوواصل الفريق العامل مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات الرامية اإىل تس

هذه التوصيات اليت أأقرها الفريق العامل اش متلت الفريق العامل قد أأقرها يف دورته الثالثة. و اكن التوصيات اليت يامتىش مع 
التمنية  أأجندة كيفية التوفيق بني التطوير املس تقبيل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتوصياتبشأأن توصيات عىل 

ىل الفئة جمي وتركّز هذه التحسينات، اليت س تقوم هبا أأمانة الويبو ومودعو الطلبات  .املعمول هبا، ل س امي بدءًا من الفئة أأل ف اإ
وادلول املتعاقدة واملاكتب الوطنية )بصفتيا الوطنية وادلولية(، عىل جعل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث فعالية يف 

ىل البدلان النامية لّكل   .من معاجلة طلبات الرباءات ودمع نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدة التقنية اإ

"وضع س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي بشأأن من الربازيل  اً مقد  مُ  اً انقش الفريق العامل اقرتاحو .50
يداع الرباءات من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث املموةل من اخلزينة العامة لبعض البدلان، ل س امي البدلان النامية  اإ

الاقتصاديني لتقدمي أأن تعمل مع كبري من الأمانة الفريق العامل (. وطلب PCT/WG/9/25" )الوثيقة والبدلان الأقل منواً 
ىل الفريق العامل  امتّد  قُ  ني السابقتني الالتنيدلراس تلتبمةل  بات معاهدة التعاون بشأأن ل ط  رسومل الإجامليةرونة بشأأن املاإ

ىل نفصةلامل رسوم المرونة بشأأن أأوجه ( و PCT/WG/7/6الرباءات )الوثيقة  العامة مع منظامت البحث جلامعات و ا ابلنس بة اإ
. 2017عام يف الفريق العامل يف دورته ليناقشها (، PCT/WG/8/11لبدلان املتقدمة والنامية )الوثيقة اخلاصة ابالقمي 

يف قاعدة العامة منظامت البحث و تديد اجلامعات يف من املعلومات عن الهنج املتبع  اً مزيدأأن تقدم لتبمةل تكل ال وينبغي 
عي الطلبات بناًء عىل املعاهدة ضافية ينبغي أأن ت، و ُمود  ل س امي تكل ، يف الرسوم ُّتفيضات افرتاضيةبشأأن عرض نتاجئ حمااكة اإ

ع س نوايً اليت من شأأهنا أأن جتعل هذه التخفيضات مقصور مة من لك ُمود   .ًة عىل عدد معني من الطلبات ادلولية املُقد 

عاهدة مب املتعلقةاملساعدة التقنية بشأأن مرشوعات تقرير صادر عن املكتب ادلويل علامً ب الفريق العامل كام أأحاط  .51
ضافًة ، 2016فرباير شهر وحىت  2015 يف عام البدلان النامية والبدلان الأقل منواً نُفّ ذت لصاحل التعاون بشأأن الرباءات اليت  اإ
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ىل  واكن الفريق العامل قد (. PCT/WG/9/8)الوثيقة  2016ها يف الفرتة املتبقية من عام أأنشطة املساعدة التقنية اخملطط ل اإ
ج التقارير اليت من هذا القبيل كبند منتظم  للفريق ادلورات املقبةل  أأجندةبنود  مضناتفق، يف دورته اخلامسة، عىل أأن تُدر 

السادسة عرشة  تنييف ادلوراليت جرت املناقشات بشأأن تحديث من املكتب ادلويل ب  علامً لفريق العامل كام أأحاط االعامل. 
املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال  بشأأنلتمنية وامللكية الفكرية املعنية اب والسابعة عرشة للجنة
 (.CDIP/8/INF/1منية )الوثيقة التعاون من أأجل الت 

املكتب ادلويل لدلورة الثامنة للفريق العامل ه أأعد  اقرتاح بشأأن ضافة اإىل ذكل، واصل الفريق العامل مناقشاته اإ و  .52
مع مراعاة  ،تسني التنس يق بني املاكتب الوطنية يف جمال تدريب فاحيص الرباءاتمن أأجل ( PCT/WG/8/7)الوثيقة 

ىل تدريب  ،يف تقدمي التدريب الفعال وتبادل اخلرباتل عىل املدى البعيد، مسائل التخطيط الفعا ومطابقة الاحتياجات اإ
املكتب  اقام هبدراسة اس تقصائية تقيمي علامً ب الفريق العامل وأأحاط . تقدمي التدريب املعينالفاحصني دلى املاكتب القادرة عىل 

جراءات املتابعة املقرتحة، مبا يف ذكل  ،رباءاتتدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي للادلويل بشأأن  دعوة واتفق عىل اُّتاذ اإ
ىل املودعوة  ؛أأو تلقهتا نفذهتا املاكتبتقدمي تقارير س نوية عن الأنشطة التدريبية اليت اإىل اكتب امل اتحةاكتب املاحنة اإ مزيد  اإ

ىل اية قادرة عىل متويل الأنشطة التدريب الادلول الأعضاء ودعوة  ؛من فرص التدريب نشاء صناديق استامئنية أأو لنظر يف اإ اإ
الصناديق الاستامئنية احلالية بغية توفري مزيد من املوارد املالية لمتويل تدريب الفاحصني يف البدلان  ترتيباتتوس يع نطاق 

ت ليت ا اتالكفاءمناذج املناجه و  فضاًل عن ،ادلراسة اذلاتيةأأو دورات تبادل مواد  اإىل اكتبامل ةودعو  ؛النامية لتدريب ُأع د 
 .دلهيا لرباءاتاملوضوعي لفحص القامئني عىل ال

ج، كبند منتظم، عىل، وأأخرياً  .53 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات لك دورة من دورات الفريق العامل التابع مل أأجندة يُدر 
 البدلان الناميةانتفاع ري مبارش عىل اليت لها تأأثالتقنية وتكوين الكفاءات أأنشطة املساعدة  بشأأنه املكتب ادلويل دّ ع  يُ  تقرير  
ذ تت نف  عاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تُ مب علقةأأنشطة املساعدة التقنية املت بشأأنعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و مب

وامجلعية العامة  ،يبواإرشاف هيئات الويبو الأخرى )ل س امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، واللجنة املعنية مبعايري الو 
يرد و . 2012عاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته اخلامسة يف عام اُّتذه الفريق العامل التابع مللقرار  وفقاً ، وذكل للويبو(
م اذل  ، حدث، التقرير الأ 17الإلكرتوين عىل موقع الويبواملتاحة ، PCT/WG/9/8 الوثيقة يف معلومات مفصةل وشامةل يُقّد 
، عاهدةملاملتعلقة ابالتقنية أأنشطة املساعدة من  2016شهرين من عام يف أأول و 2015يف عام م به املكتب ادلويل ا قامعّ 

م . 2016يف الفرتة املتبقية من عام اكن من اخملطط تنفيذها هذه الأنشطة اليت شمل وكذكل خطة العمل اليت ت  وسوف يُقد 
ىل الفريق العامل  ،2017و 2016يشمل عايم من هذا القبيل، أ خر تقرير   يهنظر ف ي عاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل التابع ملاإ
 .2017مايو  ةدوريف 

 التمنية أأجندةاجلزء الثاين: مرشوعات 

توصية. وتبلغ املوارد املالية  34مرشوعًا لتنفيذ  34، اكنت ادلول الأعضاء قد وافقت عىل 2016حبلول هناية عام  .54
رة   فرناكً سويَّساًي. 30 108 792ال ن لتنفيذ هذه املرشوعات  حىتاملوافق عليا املُقد 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  2016خالل عام م ّد  وقُ  .55 التمنية أأجندة ملرشوع  هنايئمس تقل  يتقرير تقيمياإ
 4و 2و 1توصيات ال تنفيذ ل فريقية )البدلان الأ بعض و تعزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره يف بوركينا فاسو بشأأن  املُنجز

 السابعة عرشة. هتادورلتنظر فيه يف ( التمنية جندةأأ من توصيات  11و 10و

هذه  تقارير تقيمياللجنة  ، وانقشتالتمنية جندةأأ من مرشوعات  مرشوعاً  27 مّي  قُ ، 2016وحبلول هناية عام  .56
جناز بتقرير وامللكية الفكرية علامً  أأحاطت اللجنة املعنية ابلتمنيةاإىل ذكل،  ضافةً اإ . و املرشوعات رائد بشأأن امللكية الرشوع امل اإ

                                                
17
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=331637 
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دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  تقرير وف تناقش اللجنة يف دورهتا احلالية . وسالفكرية واإ
 تقيمي هذا املرشوع.

زة جندةأأ ات عول تزال تقارير التقيمي املس تقةل ملرش و .57 تقيمي فعالية من دلول الأعضاء اأأداة أأساس ية تُمكّ ن  التمنية املُنج 
. التمنية جندةأأ ذات الصةل ب اجلديدة اتعوابلتمنية واملرش ة املتعلقة ياملس تقبل للأنشطة  اتتوجيقدمي وت اتعوتنفيذ هذه املرش 

قدهما ذكل للتأأكد من أأن التوصيات املتفق عليا اليت التوصيات املنبثقة عن التقياميت، و راعي وضعت أأمانة الويبو أ لية تو 
 ذ عىل النحو الواجب.نف  مون تُ قيّ  املُ 

عرشة للجنة املعنية ابلتمنية ثامنة املتبقية. وُعر ض عىل ادلورة ال س تة تنفيذ املرشوعات املعمتدة ال  2016واس متر يف عام  .58
ل تزال ، اكنت 2016وانقش ته ادلول الأعضاء. ويف هناية عام  وامللكية الفكرية تقرير  مرحيل  عن تنفيذ هذه املرشوعات،

 مرشوعات قيد التنفيذ، أأل ويه: س تةتوجد 

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان  "1"
 ،النامية

 املرحةل الثانية، – عية والاقتصاديةامللكية الفكرية والتمنية الاجامتمرشوع و  "2"

 مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حالً و  "3"
منائية حمددة  املرحةل الثانية، – لتحدايت اإ

ية مع مؤسسات التدريب القضايئ التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكر و  "4"
 ،يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

 املرحةل الثانية، – تعزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقيةو  "5"

 .مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصاديةو  "6"

 التمنية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير: جندةأأ  بعض النقاط البارزة فامي خيص تنفيذ مرشوعات وفامي ييل .59

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص يف س ياق مرشوع  "1"
أأو احملمتل  احلايل س تخداملأأفضل املامرسات فامي يتعلق اب بشأأنأأنشطة حبث وتوثيق نُفّ ذت ، وغريها من البدلان النامية

دليل متت صياغة . و احملليةالوطنية/ ملعارف والتقاليد والثقافةابلس ياحة واب بغرض الهنوضدوات امللكية الفكرية لأ 
د بدأأت . وقمراجعته من قبل نظراء ر  حالياً جتو  ،فضل املامرسات يف جمال امللكية الفكرية والس ياحةلأ الويبو 

طار  احملمتلتديد جمالت التعاون بغية ( UNWTOمناقشات مع منظمة الس ياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة ) يف اإ
حاطة يف جنيف مع ممثلني عن البعثات ادلامئة القطر ، عُ  الصعيدعىل تنفيذ ص ال فامي خيو املرشوع.  قدت جلسة اإ
 تنّي  رس  لناك والإكوادور وانميبيا، عُ  يفوومرص وانميبيا ورس  لناك.  كوادوريه الإ أأل وتارة، للبدلان اخمل املعنية 

اجامتعات عدة قدت قيادة املؤسسات الرائدة، عُ وب . أأحصاب املصلحة املعنيني ابلس ياحةد ّد  الواكلت الرائدة، وحُ 
ُ هتركزي بؤرة تنس يقية عىل املس توى الوطين لتحديد نطاق املرشوع و  مشاورات أأحصاب جوةل من أأول مت ّظ  . ون

ة بدلان يف ثالثخرباء وطنيني وتعيني تديد وجرى يف مجيع البدلان التجريبية الأربعة.  الصعيد القطر املصلحة عىل 
فرادية دراسات  بشأأنلإجراء حبوث عىل املس توى القطر   صدار و اإ جراء . مناس بةتوصيات اإ ثالث وُير  حاليًا اإ

 دراسات وطنية.
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 بشلك جيد يف ريسي املرحةل الثانية  – لكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصاديةامل مرشوع تنفيذ اكن و  "2"
ىل ادلورة ال قد  . وكام ورد يف التقرير املرحيل املُ 2016 عام (، بدأأت س بعة CDIP/18/2للجنة ) ثامنة عرشةم اإ
ل معظم هذه من أأجبعثات تقيص حقائق ومشاورات مع أأحصاب املصلحة وقد ُأجريت  ،دراسات اتعومرش 

 لهذه النواجت عىلملخصات وف تُعرض ، وس2016يف النصف الثاين من عام  أأوىل النواجت تملّ  سُ و . املرشوعات
 .2017عام يف اللجنة دورات 

مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة يف س ياق و "3"
منا حالً   ةاخلرباء الوطنيأأفرقة برعاية اجامتعات وطنية  2016خالل عام ُعقدت ، املرحةل الثانية – ئية حمددةلتحدايت اإ
ستاليت  طار ملرشوع ا من أأجل ُأّس  ثيوبيا أأل وزارة العلوم والتكنولوجيا يف البدلان املشاركة الثالثة، يف اإ ويه اإ

جنحت هذه و  ،وأأمانة الويبو ونن ودوليوخرباء وطني ةالوطنيأأفرقة اخلرباء حض اجامتعات كام ورواندا وتزنانيا. 
من البدلان بدل ولوية للك ذات الأ الاحتياجات التكنولوجية الاجامتعات يف تديد جمالني وطنيني من جمالت 

ُ الس تة  جمال من جمالت الاحتياجات التكنولوجية لكلرباءات حبث يف الطلب ُأع د  بعد ذكل، و املشاركة.  . دةحد  امل
ليه التكنولوجياوفقًا لأ رباءات يف الالبحث معليات اس تكامل عىل  الويبو حالياً عمل وت ابلتعاون مع  حدث ما توصلت اإ

تديد احللول من أأجل التكنولوجيا واقع وتقارير الرباءات  يفتقارير البحث عداد ابإ  يسمح حينئذسوف ، مما احلكومات
ضافة اإىل ذكل، الاحت جمال من جمالت التكنولوجية املناس بة للك  برانمج تدرييب هذا العام سوف يُقام ياجات. واإ

 ، وذكل بغرضاملس تفيدة من املرشوعيف البدلان  الرئيس يني كبار املسؤولنيمن أأجل التكنولوجية تكوين الكفاءات ل 
ىل املعلومات التقنية والعلمية نفاذ مواصةل تعزيز القدرات التقنية الوطنية يف ال  بناء القدرات من أأجل ا واس تخداهماإ

 .ة والتمنيةالتكنولوجي

التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع بشأأن  عمتداملُ مرشوع ل ل  وفقاً و  "4"
قلميية ، وابلتنس يق مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً   املعنينيمنسقي اجملموعات الإ

بدلان ووقع الاختيار عىل أأربعة . 2016شهرة يوليو يف بداية الاختيار ، مت الانهتاء من معلية هموبدمع  يف جنيف
 ،ومنطقة البحر الاكرييب ،أأمرياك الالتينية نطقةم كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي. ومتثل تكل البدلان أأل ويه ، جتريبية

ىل البدلان ال رسلت . وأُ وعة البدلان الأقل منواً ثل نيبال مجممت كام واملنطقة العربية.  تجريبية، اس تبياانت تقيمي الاحتياجات اإ
فقد ُعقدت،  لتفاق عىل خارطة طريق لتنفيذ املرشوع وتديد الأولوايت الوطنيةااجامتعات أأما ردود. واس ُتلمت ال

 مع ممثيل البدلان املذكورة.، عىل حنو مشرتك ومنفصل

فريقيةتيف س ياق مرشوع و "5" أأجرت  ،عزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأ
 2016عام  خالل –بوركينا فاسو وكينيا والس نغال واملغرب وكوت ديفوار  أأل ويه –الويبو والبدلان املس تفيدة 

تحديد الأنشطة ومهنجية ل و لالتفاق عىل نطاق املرشوع، و ، نياملشاورات الالزمة لتحديد منسقي املرشوع الوطني
حق املؤلف للمهنيني العاملني يف صناعة  بشأأنُأع د  مزيد من وحدات التعمّل عن بعد تنفيذها. وعالوة عىل ذكل، 

ىل ابلتعاون مع أأاكدميية الويبوالسيامن  دارة احلقوق.امليدانية بعض الأنشطة التدريبية ، ابلإضافة اإ  يف جمال اإ

أأسس  تضع، وُ ام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصاديةمرشوع اس تخد س ياقيف و "6"
تعيني موظف مؤقت لتنس يق أأنشطة املرشوع وخرباء استشاريني خارجيني لإعداد نواجت بعد النجاح يف املرشوع 

اليت الاخرتاعات م واس تخداتحديد ب  اخلاصةدةل للأ املسودات الاكمةل الأوىل  2016يف عام بدأأت و . حمددة للمرشوع
ىل املكل   العام.أ لت اإ
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 اخلامتة

وقد  التمنية وتعمميه يف برامج الويبو ومزيانيهتا. جندةأأ تنفيذ يف املاضية  الامثينعىل مدى الس نوات ُأحرز تقدم منتظم  .60
ىل عام  2008التمنية من عام  جندةأأ  ملراجعة املس تقةل لتنفيذاب اضطلع  اخلرباء اذل فريُق عىل الوجه الصحيح  هبذه احلقيقةأأقر  اإ

2015. 

عداد وتنفيذ متو .61 ، 2016التمنية موضع التنفيذ. ويف عام  جندةأأ وضع توصيات دف مرشوعًا هب 34، حىت ال ن، اإ
 واصلت أأمانة الويبو بذل هجودها واس تخدام مجيع املوارد الالزمة لتلبية احتياجات ادلول الأعضاء وأأولوايهتا.

ىل ةابلتعددية واملشاركة واحلوار واحللول الوسط املناس ب ول الأعضاءادل لزتاماأأدى و  .62 املطروحة منذ زمن  حل القضااي اإ
ملساعدة التقنية اليت تقدهما امراجعة ، و املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنيةأأبرزها: ومن اللجنة،  جندةأأ عىل  طويل

فامي خيص حرز تقدم هائل اُ . كام التمنية جندةأأ والاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات  ،الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
 متيناً  هذه التطورات أأساساً أأوجدت املرونة يف نظام امللكية الفكرية. وقد مواطن معل اللجنة املتعلق بنقل التكنولوجيا و 

 لتعزيز الإجنازات اليت تققت.

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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ANNEX I 

 املرفق الأول

 2016التمنية يف هناية ديسمرب  جندةأأ توصيات وضع تنفيذ 

 التقارير الوثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

ُيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة  .1
التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية 
وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني 

تبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة الاع 
عىل وجه  للبدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

اخلصوص فضاًل عن خمتلف مس توايت التمنية 
دراج  املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف 
هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج 

يات تسلميها ومعليات تقيميها املساعدة التقنية وأ ل 
 خاصة بلك بدل.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التمنية يف  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 .2007أأكتوبر 

 :انالتالي نا املرشوعاتناولهي هذه التوصية و 

 مرشوع "تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية .1
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية 

وبدلان أأقل منوًا". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 .(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

ادلورة الثالثة عرشة  عىل يّ تقرير تقيمي وُعرض
، ويرد هذا للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 .CDIP/13/4الوثيقة التقرير يف 

تعزيز القطاع السمعي البرص  مرشوع "و  .2
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان 

" )املرشوع الأفريقية
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13؛) 

لتنظر فيه لهذا املرشوع  يّ تقرير تقيميُعرض و 
املعنية ابلتمنية  ادلورة السابعة عرشة للجنة

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/11/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/17/3 
CDIP/18/2 
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 التقارير الوثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

 (.CDIP/17/3) وامللكية الفكرية

أأيضًا ضافة اإىل ذكل، يتناول املرشوعان التاليان اإ و 
 هذه التوصية:

مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البرص  . 1
 وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية

" )املرشوع املرحةل الثانية –
DA_1_2_4_10_11  الوارد يف الوثيقة

CDIP/17/7)، 

 لثقافة:مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة وا. و 2
دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف 

رشوع امل مرص وغريها من البدلان النامية )
DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/15/7 Rev.). 

ضافية ت .2 ىل اقدمي مساعدة اإ لويبو من خالل اإ
نشاء صناديق ائامتنية أأو  تربعات املاحنني واإ

صناديق أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة 
عىل وجه اخلصوص، مع  البدلان الأقل منواً 

عطاء أأولوية كربى لمتويل  الاس مترار يف اإ
الأنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل ومن 

ج املزيانية للهنوض بعدة جمالت، مهنا خار 
الانتفاع القانوين والتجار  والثقايف والاقتصاد  

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

 CDIP/2/4 )الوثيقتان
 (CDIP/3/INF/2و

، 2009قيد التنفيذ منذ أأوائل عام هذه التوصية 
 :ملرشوعان التاليانا ناولهايت و 

(: "مؤمتر حشد DA_02_01املرشوع ) .1
املوارد لأغراض التمنية" )الوارد يف الوثيقة 

CDIP/3/INF/2 واس ُتبمل هذا املرشوع .)
. وأأدرجت أأنشطة ملتابعة 2010يف نوبمرب 

املرشوعات يف وثيقة الربانمج واملزيانية 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 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/17/3 
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 .2013-2012و 2011-2010 ابمللكية الفكرية يف البدلان املذكورة.

ي لهذا املرشوع عىل اللجنة وُعرض تقرير تقيمي
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف 

 (.CDIP/9/3دورهتا التاسعة )

"تعزيز القطاع السمعي البرص  مرشوع و . 2
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان 

الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13.) 

يميي لهذا املرشوع عىل اللجنة وُعرض تقرير تق 

املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف 
 (.CDIP/17/3) السابعة عرشةدورهتا 

ضافة اإىل ذكل، يتناول هذه التوصية مرشوع  واإ
"تعزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره يف 

املرحةل  – بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية
 DA_1_2_4_10_11" )املرشوع الثانية

 (.CDIP/17/7الوارد يف الوثيقة 

CDIP/18/2 

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

حنو ثقافة امللكية الفكرية املوهجة  أأمور، مهنا

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

ية يف التمن  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 .2007أأكتوبر 

ويف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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دراج امللكية الفكرية يف ا لتمنية مع التأأكيد عىل اإ

خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور 
 ابمللكية الفكرية.

CDIP/2/4) 2016/2017 يبلغ مجموع املوارد اخملصصة ،
نفاق الإمنايئ  مليون فرنك سويَّس   144.1لالإ

التمنية(. وميثل هذا  جندةأأ )ابس تثناء مرشوعات 
نفاق الإمنايئ من جاملية يف الإ % يف  21.3زايدة اإ

% يف الثنائية 21.4 اإىل 2012/2013الثنائية 
 احلالية.

وابلإضافة اإىل ذكل، متت املوافقة عىل ُّتصيص 
جاميل قدره فرنك سويَّس   مليون 1.5 مبلغ اإ
التمنية يف الثنائية  جندةأأ  لتنفيذ مرشوعات

 6)يرىج الاطالع عىل اجلدول  2016/2017
من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

2016/2017.) 

دراج امللكية الفكرية يف شطة لأن أأما ابلنس بة  اإ
خمتلف املس توايت الأاكدميية، فيجر  تنفيذ 
طائفة عريضة من الربامج والأنشطة املعدة 

طار أأاكدميية  خصيصا لهذا الغرض، ول س امي يف اإ
الويبو. واملبادراتن املهمتان يف هذا اجملال هام 
"الأاكدمييات اجلديدة يف جمال امللكية الفكرية" 

الوارد يف الوثيقة  DA_10_01)املرشوع 
CDIP/3/INF/2 واملرشوع ،DA_10_02 
الذلان  CDIP/9/10 Rev.1الوارد يف الوثيقة 

( اس تبمال وقياّم وأأدرجا يف برانمج ومزيانية الويبو
التمنية يف برامج الويبو للتعلمي عن  جندةأأ ودمج 

بعد اليت ينتفع هبا العديد من املؤسسات 

CDIP/9/6 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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 الأاكدميية.

 بعةادلورة السا اعُتمد يفاإىل ذكل، ضافًة اإ و 
عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اقرتاح 

مرشوع بشأأن التعاون عىل التعلمي والتدريب 
املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع 

التدريب القضايئ يف البدلان النامية  مؤسسات
)املرشوع  والبدلان الأقل منواً 

DA_3_10_45_01  د يف الوثيقة الوار
CDIP/16/7 Rev.)  وبدأأ تنفيذه يف أأكتوبر

2016. 

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت  .4
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف 

لعلمي والصناعات الثقافية، جمال البحث ا
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.) 

التمنية  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد هذه 
 .2007أأكتوبر  يف

  وتناولهتا املرشوعات التالية:

أأن "تعزيز قدرات املؤسسات بشمرشوع . 1
واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك 
 من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي"

الوثيقة الوارد يف  DA_10_05املرشوع )
CDIP/3/2)، 

امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات " مرشوعو  .2
تطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل ل 

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 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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الوارد يف  DA_04_10_01 )املرشوع "منواً 
 ،(CDIP/5/5الوثيقة 

"تعزيز القطاع السمعي البرص  . ومرشوع 3
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان 

الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13)، 

دارة "رائد بشأأن الوع رش . وامل 4 امللكية الفكرية واإ
التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية 

)املرشوع  "والبدلان الأقل منواً 
DA_4_10_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/12/6). 

للمرشوعات الثالثة الأوىل تقيمي ت تقارير وُعرض
يف عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

والسابعة عرشة والثالثة عرشة لعارشة ادوراهتا 
، CDIP/13/3، وCDIP/10/7) عىل التوايل

 .(CDIP/17/3و

وُعرض يف ادلورة احلالية تقرير التقيمي اخلاص 
دارة "بشأأن ابملرشوع الرائد  امللكية الفكرية واإ

التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية 
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 ".والبدلان الأقل منواً 

فيذ هذه التوصية عنرُص وسامه أأيضًا يف تن 
 DA_10_04الصناعات الإبداعية للمرشوع 

بشأأن "تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب 
املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد 
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف 
عليا وتعزيزها، وتسني الأداء والربط الش بيك 

ية حلق املؤلف" )الوارد بني منظامت الإدارة امجلاع 
 (.CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

تناولها مرشوع "تعزيز ل يزال ي هذه التوصية و 
القطاع السمعي البرص  وتطويره يف بوركينا 

" املرحةل الثانية – فاسو وبعض البدلان الأفريقية
الوارد يف  DA_1_2_4_10_11)املرشوع 
 (.CDIP/17/7الوثيقة 

ت برامج الويبو وابلإضافة اإىل ذكل، سامه
وأأنشطهتا املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة 

محلاية أأعامل  /الإقلمييةكفاءات الوطنيةالتعزيز يف 
 .الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل

عىل الويبو أأن تنرش معلومات عامة حول لك  .5
أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكرتوين 

اقشة التوصية، ومت التفاق متت من
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
التمنية بشأأن "قاعدة  جندةأأ وتناولها مرشوع 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
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وعليا أأن تقدم، بطلب من ادلول الأعضاء، 
تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو 
)ادلول الأعضاء( أأو اجلهات الأخرى املس تفيدة 

 من النشاط.

CDIP/2/4 
 (.CDIP/3/INF/2و

بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية 
(IP-TAD املرشوع( ")DA_05_01  الوارد

الرابط  يفواملتاح  CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 
 .(/http://www.wipo.int/tad/en التايل:

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف 

 (.CDIP/9/4دورهتا التاسعة )

ت املساعدة التقنية قاعدة بياان بشأأن م عرضّد  وقُ 
(IP-TAD خالل ادلورة ال )عرشة للجنة ثامنة 

 .املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

CDIP/8/2 
CDIP/9/4 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني  .6
 العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف
يالء أأمهية  الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ

خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجتنب ما قد 
حيدث من تضارب يف املصاحل. ويتعني عىل 
عداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا  الويبو اإ
يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى 

 ادلول الأعضاء.

التفاق متت مناقشة التوصية، ومت 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

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

 )قامئة اخلرباء الاستشاريني(.

التمنية يف  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 .2007أأكتوبر 

برانمج التقومي الاسرتاتيجي  اس تكاملبعد 
(SRP)  أأجر  لويبوا مدونة أأخالقياتواعامتد ،

تدريب مكثف، وميكن اعتبار أأن الوعي كبري 
 مبسائل الأخالقيات يف الوييو.

وواصل مكتب الأخالقيات التأأكد من أأن 
العاملني يف الويبو عىل مجيع املس توايت يدركون 
الزتاماهتم الأخالقية الناش ئة عن وضعهم بوصفهم 
موظفني مدنيني دوليني وموظفني يف الويبو. ويف 

دد، واصل مكتب الأخالقيات الرتكزي هذا الص
عىل وضع املعايري، وتعزيز الوعي ابلسلوك 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

http://www.wipo.int/tad/en/
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الأخاليق، وتقدمي املشورة والتوجيه الَّسيني 
ملوظفي الويبو بشأأن احلالت اليت تتسبب يف 

 معضالت أأخالقية.

وُحدثت قامئة اخلرباء الاستشاريني اليت عرضت 
عىل ادلورة الثالثة للجنة وأأدرجت يف مرشوع 

قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية "
املرشوع (" )IP-TADالفكرية )

DA_05_01القامئة متاحة عىل املوقع  ه(. وهذ
 الإلكرتوين التايل:

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

التشجيع عىل اُّتاذ تدابري من شأأهنا مساعدة  .7
البدلان عىل التصد  للمامرسات املنافية 

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

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 وCDIP/4/4) 

التمنية يف  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
، وتناولها مرشوع من مرشوعات 2007أأكتوبر 

التمنية، هو مرشوع "امللكية الفكرية  جندةأأ 
وس ياس ية املنافسة" )املرشوع 

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

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف 

 (.CDIP/9/8دورهتا التاسعة )

، املساعدة اإىل 2016مت، خالل عام ّد  وقُ 
الترشيعات والس ياسات  بشأأنالبدلان النامية 

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 
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ني امللكية الفكرية العامة املتعلقة ابلصةل ب
 واملنافسة.

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث  .8
والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب 
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
قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف 

 الرباءات.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثئق 

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

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
لهتا املرحلتان الأوىل والثانية من مرشوع وتناو 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها"  "النفاذ اإ
(DA_08_01  يف الوثيقة

CDIP/3/INF/2و ،DA_8_2  يف الوثيقة
CDIP/9/9 .)عىل التوايل 

واملرحةل  للمرحةل الأوىلان تقيميي انوُعرض تقرير 
من هذا املرشوع عىل اللجنة املعنية  الثانية
ا ييف دورت امية وامللكية الفكرية لتنظر فيابلتمن 

 CDIP/9/5الوثيقتان )والرابعة عرشة التاسعة 
 ( عىل التوايل.CDIP/14/5و

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 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

نشاء قاعد .9 ة بياانت ابلتنس يق مع 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

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
وتناولها مرشوع "قاعدة بياانت ملطابقة 

الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية 
(IP-DMD املرشوع( ")DA_09_01 

 (.CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة 

قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف 
( متاحة عىل IP-DMDكية الفكرية )جمال املل 

 الرابط التايل:

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

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



CDIP/19/2 
Annex I 
11 

 التقارير الوثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

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

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
اللجنة يف دورهتا العارشة )الوثيقة 

CDIP/10/3.) 

م ا خالل ادلورة الثامنة عرشة عرض بشأأهن وقُّد 
 املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وتغري امس للجنة
قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف "

ىل "موفق " (IP-DMDجمال امللكية الفكرية ) اإ
(، ويه متاحة يف WIPO Matchالويبو" )

العنوان التايل: 
http://www.wipo.int/wipo-

match/en/. 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا  .10
املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 
وتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن 
التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض 
ة واملصلحة بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكري

العامة. وُيب أأن متتد هذه املساعدة التقنية 
لتشمل املنظامت اليت تعىن ابمللكية الفكرية عىل 

 الصعيدين دون الإقلميي والإقلميي.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
 التمنية: جندةأأ ما ييل من مرشوعات لها وتناو 

رائد "لإنشاء أأاكدمييات وطنية الرشوع امل . 1
الأوىل  تاناملرحل  جديدة يف جمال امللكية الفكرية"

الوارد يف  DA_10_01)املرشوع  والثانية
 DA_10_02و CDIP/3/INF/2الوثيقة 

 ،(CDIP/9/10 Rev.1 الوارد 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 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

http://www.wipo.int/dmd/en/
http://www.wipo.int/dmd/en/
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لكية الفكرية اذلكية: . ومرشوع ملؤسسات امل 2
"اس تخدام املكوانت واحللول التجارية املكيفة 
لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية التابعة 
قلميية"  ملؤسسات امللكية الفكرية الوطنية والإ

الوارد يف الوثيقة  DA_10_02)املرشوع 
CDIP/3/INF/2)، 

. ومرشوع "بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا 3
دة املؤسسات الوطنية" )املرشوع لفائ

DA_10_03  الوارد يف الوثيقة
CDIP/3/INF/2)، 

"تعزيز قدرات املؤسسات ومرشوع . 4
واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك 
من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي" 

الوارد يف الوثيقة  DA_10_05)املرشوع 
CDIP/3/INF/2)، 

ية الفكرية وتوس مي املنتجات امللك "مرشوع و . 5
لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

الوارد يف  DA_04_10_01)املرشوع  "منوا
 ،(CDIP/5/5الوثيقة 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية "مرشوع . و 6
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية 

رشوع امل ) "وبدلان أأقل منوا
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 ،(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 
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"تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية  . ومرشوع7
وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل 
الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية 

والإرشاف عليا وتعزيزها، وتسني الأداء والربط 
ق الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حل

الوارد يف  DA_10_04املؤلف" )املرشوع 
 ،(CDIP/3/INF/2الوثيقة 

مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البرص  . و 8
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان 

الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13)، 

دارة "رائد بشأأن الرشوع وامل . 9 امللكية الفكرية واإ
ممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية التصا

)املرشوع  "والبدلان الأقل منواً 
DA_4_10_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/12/6). 

وُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل 
لتنظر فيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

يف دوارهتا التاسعة والعارشة والثالثة عرشة 
هذه  واخلامسة عرشة، وتردوالرابعة عرشة 

، CDIP/9/6يف الوثئق  التقارير
، CDIP/10/4و، CDIP/14/4و
، CDIP/10/7، وCDIP/10/8و
، CDIP/13/4، وCDIP/13/3و
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عىل  CDIP/17/3، وCDIP/15/14و
 التوايل.

وُعرض عىل ادلورة احلالية تقرير تقيمي املرشوع 
دارة التصاممي  الرائد بشأأن "امللكية الفكرية واإ

وير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل لتط
 منوًا.

وعالوة عىل ذكل، تتناول املرشوعات التالية هذه 
 التوصية:

مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع 
الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف 
مرص وغريها من البدلان النامية )املرشوع 

DA_1_10_12_40_01 وارد يف الوثيقة ال
CDIP/15/7 Rev.)، 

"تعزيز القطاع السمعي البرص  ومرشوع 
 وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية

" )املرشوع املرحةل الثانية –
DA_1_2_4_10_11  الوارد يف الوثيقة

CDIP/17/7)، 

التعاون عىل التعلمي والتدريب "مرشوع بشأأن و 
ة الفكرية مع املهين يف جمال حقوق امللكي

التدريب القضايئ يف البدلان النامية  ؤسساتم
)املرشوع  "والبدلان الأقل منواً 

DA_3_10_45_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/16/7 Rev..) 
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مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا  .11
الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر 

والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن 
التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لكاّم 

 لويبو.اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص ا

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التمنية يف  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 .2007أأكتوبر 

وهذه التوصية يتناولها العديد من برامج الويبو، 
، 30و 18و 14و 9و 3و 1مبا فيا الربامج 

عات ويتناولها بشلك غري مبارش عدد من مرشو
 .10و 8التمنية اليت تتصدى للتوصيتني  جندةأأ 

 املرشوعان التاليان:هذه التوصية تناولها و 

تعزيز القطاع السمعي البرص  "مرشوع  .1
 وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية

" )املرشوع املرحةل الأوىل –
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13)، 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية وع ". ومرش 2
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية 

)املرشوع  "وبدلان أأقل منوا
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

عىل  نياملرشوع ينلهذ انتقيميي انوُعرض تقرير 
 وادلورة السابعة عرشة ادلورة الثالثة عرشة

 تنييف الوثيق  انالتقرير  نويرد هذا للجنة،
CDIP/13/4 وCDIP/17/3 عىل التوايل. 

ضافة اإىل ذكل، ل تزال هذه التوصية يتناولها  واإ

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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تعزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره مرشوع "
 – يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية

املرحةل الثانية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11  الوارد يف الوثيقة

CDIP/17/7.) 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة  .12 امليض يف اإ
الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية، وفقًا 

 لختصاصها.

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

CDIP/3/3) 

التمنية يف  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 .2007أأكتوبر 

الربانمج ئق التمنية يف وث جندةأأ  مُعّ مت توصياتو 
والثنائية  2010/2011واملزيانية للثنائية 

اكمتل و . 2016/2017والثنائية  2012/2013
بشأأن  DA_33_38_41_01املرشوع 

طار" دارة القامئة عىل النتاجئ بغية  تعزيز اإ الويبو لالإ
دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )الوارد يف 

(. وُعرض تقرير .CDIP/4/8/Revالوثيقة 
تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة لتنظر 

 (.CDIP/12/4فيه )يرد يف الوثيقة 

 جندةأأ وللمرة الأوىل، ُأدرج تقيمي تنفيذ توصيات 
، ومن مث  2014ة يف تقرير أأداء الربانمج التمني

ُأدمج بصورة اكمةل يف اللمحة العامة عن التقدم 
حرازه يف لك برانمج، بدلً  الهنج من  اذل  مت اإ

 .تناوهل يف بند مس تقلالسابق املمتثل يف 

ضافًة اإىل ذكل، يتناول هذه التوصية  أأيضًا  واإ
 "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع مرشوعُ 

الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف 

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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مرص وغريها من البدلان النامية )املرشوع 
DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/15/7 Rev.). 

اعدة الترشيعية اليت تقدهما يتعني أأن تكون املس .13
منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب  الويبو، بوجه خاص، اإ
الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة 
ابلبدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوًا وكذا 

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

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الوثئق 

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

وجتر  مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/6/10يف س ياق الوثئق 

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

التمنية يف  جندةأأ  التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد
 .2007أأكتوبر 

تقدمي  2016واصلت الويبو خالل عام و 
املساعدة الترشيعية تلبيًة لطلبات سلطات ادلول 
ىل هذه البدلان بشأأن  الأعضاء. وقدمت املشورة اإ

الترشيعات القامئة أأو مرشوعات الترشيعات 
دلهيا، واس تأأنست ابخليارات املتاحة واختيارات 

 يف تنفيذ هذه الترشيعات. الس ياسة العامة

تعزيز "مرشوع  هذه التوصية تناولها أأيضاً و 
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني 
 "بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا

)املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

وُعرض التقرير  (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 
عىل ادلورة الثالثة عرشة التقيميي لهذا املرشوع 

للجنة، ويرد هذا التقرير يف الوثيقة 
CDIP/13/4. 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان  .14
الأقل منوًا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق 

ع املها، وفهم مواطن املرونة يف والالزتامات واإ
طار  اتفاق تريبس والانتفاع هبا، وذكل يف اإ

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الوثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
، CDIP/8/2و

التمنية يف  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 .2007أأكتوبر 

ىل  وتقدم الويبو مشورهتا الترشيعية ابنتظام اإ
لأقل منوا بشأأن تنفيذ البدلان النامية والبدلان ا

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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 (.CDIP/10/2و التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.

وجتر  مناقشة املزيد من الأنشطة 
 CDIP/5/4ق الوثئق يف س يا

 CDIP/7/3و CDIP/6/10و
 CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 CDIP/10/10و
 CDIP/10/11و
 CDIP/13/10و
 CDIP/15/6و
 .CDIP/16/5و

 

عاملها، وفهم مواطن املرونة  احلقوق والالزتامات واإ
وعرضت عىل  .يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا

ادلورة اخلامسة للجنة وثيقة بشأأن "مواطن املرونة 
املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف 
قلميي".  وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإ
كام ُعرض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة اجلزء الثاين 
من هذه الوثيقة اذل  حيتو  عىل مخسة مواطن 
مرونة جديدة وافقت عليا اللجنة يف ادلورة 

لجنة يف دورهتا الثالثة ال وانقشت  السادسة.
عرشة اجلزء الثالث من الوثيقة اليت تتضمن 

عىل اللجنة يف عرض و  .موطين مرونة جديدين
وثيقة المن  الرابعُ  اجلزءُ هتا اخلامسة عرشة دور

 .اليت تتضمن موطين مرونة

كام تسامه الويبو ابنتظام يف ادلورات ادلراس ية 
ملنظمة التجارة العاملية بشأأن الس ياسة التجارية، 
قلميية  ويف حلقات العمل الوطنية أأو دون الإ

بشأأن قضااي ترتبط بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن 
اسات العامة دلمع البدلان يف تنفيذ املرونة والس ي
 اتفاق تريبس.

 خاللوطبقا ملا اتفقت عليه ادلول الأعضاء 
الويبو صفحة  تادلورة السادسة للجنة، نرش 

عىل الإنرتنت ُّتصص لتوفري املعلومات املتعلقة 
ابلنتفاع مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، 

رونة اليت مبا يف ذكل املوارد اخلاصة مبواطن امل
جتمعها الويبو وغريها من املنظامت احلكومية 

ادلولية، وقاعدة بياانت بشأأن الأحاكم املتعلقة 

CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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 مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية.
 املرونة بناءً مواطن تديث قاعدة البياانت جرى و 

، عىل طلب اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة
 حكامً  1371عىل  لياً حاتتو  قاعدة البياانت و 

بشأأن ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعلقة 
 ختارة.مُ ولية قضائية  202مبواطن املرونة من 

 وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة
مواطن صفحة  لّكل من حدثة مناملُ نسخة ال 

 اتابللغاملرونة وقاعدة بياانت مواطن املرونة 
ن  لإس بانية. الفرنس ية واو زيية لكالإ

ُعرض أأيضًا عىل اللجنة يف دورهتا السادسة و 
مواطن عن تديث قاعدة بياانت  تقرير  عرشة 

الوثيقة املرونة، وورد هذا التقرير يف 
CDIP/16/5. 

قاعدة تحديث رضت أ لية ل ضافًة اإىل ذكل، عُ اإ و 
ادلورة السابعة عرشة  عىلبياانت مواطن املرونة 

ُعرض ة الفكرية، و للجنة املعنية ابلتمنية وامللكي
ل بشأأن أ لية لتحديث قاعدة بياانت  اقرتاح ُمعد 

لهذه  ادلورة الثامنة عرشة عىلمواطن املرونة 
 CDIP/17/5)الوثيقتان  اللجنة

 عىل التوايل(. CDIP/18/5و

 صفحة مواطن املرونة متاحة عىل الرابط التايل:
-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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/. 

وقاعدة بياانت مواطن املرونة متاحة عىل الرابط 
http://www.wipo.int/ip-التايل: 

en/agenda/flexibilitiesdevelopment/
/search.jsp. 

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/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
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يتعني أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري  .15
 كام ييل:

 مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛  -

أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف و   -
 لتمنية؛مس توايت ا

أأن تأأخذ بعني الاعتبار تقيق توازن و   -
 بني التاكليف واملنافع؛

قامئة عىل مشاركة مجيع الأطراف حبيث و   -
تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت 
لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء 
أأحصاب املصاحل ال خرين ومن مضهنم 

املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
 املعمتدة؛احلكومية 

ممتثةل ملبدأأ احلياد اذل  تلزتم به أأمانة و   -
 الويبو.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
 التقارير املرحلية )الوثئق

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

التمنية يف  جندةأأ التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 .2007أأكتوبر 

العامة من طلبت امجلعية  ،2007ويف أأكتوبر 
مجيع هيئات الويبو، مبا فيا جلان وضع القواعد 

ضافة اإىل  واملعايري، تنفيذ هذه التوصية )اإ
توصية  19التوصيات املتبقية البالغ عددها 

وتضطلع ادلول  واحملّددة للتنفيذ الفور (.
اللجان،  تكلالأعضاء من خالل مشاركهتا يف 

 بدور حامس يف ضامن تنفيذ هذه التوصيات.

اك املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري اإرش 
: يف س نة احلكومية والاهامتم بوهجات نظرها

 غريدولية ت منظامثالث  اعُتمدت، 2016
غري وطنيتان منظمتان ، و جديدةحكومية 
، دامئ خالل امجلعيات الأخريةراقب مكحكوميتني 
ىل اجملوهبذا يصل  منظمة دولية غري  258موع اإ
غري حكومية وطنية  منظمة 83حكومية و

 .حصلت عىل صفة مراقب دامئ يف الويبو

عامل الأ جدول ُوضع  :عىل توجيه الأعضاء القيام
، وذكل من وحّددت قضااي ملناقش هتا يف اللجان

بل ادلول الأعضاء يف دورة اللجان السابقة أأو  ق 
 امجلعية العامة.

: تعكس القضااي اليت اختالف مس توايت المنو
يف اللجان مصاحل متنوعة  لياً جتر  مناقش هتا حا

 وواسعة اقرتحهتا بدلان لها مس توايت منو خمتلفة.

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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: طرحت هذه التوفيق بني التاكليف واملزااي
 املسأأةل يف عدة مناس بات يف اللجنة.

مانة مبدأأ احلياد : هذا مبدأأ أأسايس ابلنس بة للأ
 معوما وملوظفيا بصفهتم موظفني مدنيني دوليني

 38و 33و 9الفقرات  انظر عىل وجه اخلصوص)
معايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية من  42و

 .(ادلولية

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع  .16
القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف 

عواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام تليل ال
 غزير ومفتوح.

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

التمنية  جندةأأ هذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 
 املرشوعات التالية: اهت، وتناول2007يف أأكتوبر 

مرشوع "امللكية الفكرية واملكل العام"  .1
الوارد يف الوثيقة  DA_16_20_01ملرشوع )ا

CDIP/4/3 Rev..) 

رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه وعُ 
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا 

 (.CDIP/9/7التاسعة. )الوثيقة 

بشأأن  DA_16_20_02 وعرش امل . 2
"الرباءات واملكل العام" )الوارد يف الوثيقة 

CDIP/7/5 Rev. .)خاللانقشت اللجنة و 
دورهتا الثانية عرشة دراسة عن الرباءات واملكل 

 CDIP/12/INF/2الوثيقة ( )ثنياالعام )
Rev.:ويه متاحة عىل الرابط التايل ،) 

http://www.wipo.int/meetings/en/d

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 
CDIP/13/7 
CDIP/16/4 
Rev. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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details.jsp?doc_id=253106oc_ 

م تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع لتنظر فيه ّد  وقُ 
الوثيقة لجنة يف دورهتا الثالثة عرشة )ال 

CDIP/13/7.) 

عىل وافقت اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة و 
اس تخدام املعلومات "مرشوع بشأأن اقرتاح 

املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية 
يف الوثيقة رد و  "الاقتصادية

CDIP/16/4 Rev. وبدأأ تنفيذ املرشوع يف .
 .2016أأبريل 

ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا  .17
انب املرونة ومبا فيا وضع القواعد واملعايري، جو 

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

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقرير املرحيل )الوثئق 

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

وجتر  مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/5/4يف س ياق الوثئق 

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

التمنية يف أأكتوبر  جندةأأ قيد التنفيذ منذ اعامتد 
2007. 

 14يرىج الرجوع اإىل وضع تنفيذ التوصية 
 (.12)املرفق الأول، الصفحة 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

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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، CDIP/13/10و
، CDIP/15/6و
 .CDIP/16/5و

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف  .18
مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف 
خالل بأأ  نتاجئ  التقليدية والفوللكور، من غري اإ
ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث.  مبا فيا اإ

توصية يف س ياق التقرير متت مناقشة ال 
، CDIP/3/5املرحيل )الوثئق 

 (.CDIP/8/2، وCDIP/6/3و

 .2007التمنية يف أأكتوبر  جندةأأ قيد التنفيذ منذ اعامتد 

امجلعية العامة للويبو يف دورهتا اخلامسة  وجددت
ولية اللجنة  2015وامخلسني املعقودة يف أأكتوبر 
. ومت 2016/2017احلكومية ادلولية للثنائية 

ىل اتفاق بشأأن برانمج معل اللجنة  أأيضًا التوصل اإ
طبقًا و . 2017و 2016عايم لاحلكومية ادلولية 

للولية وبرانمج العمل اجلديدين للجنة احلكومية 
ادلولية، اجمتعت اللجنة مرتني يف الفرتة املمتدة 

ىل  2016من يناير   .2016يوليو اإ

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن  .19
اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ 
ىل املعرفة  البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ

والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي 
يف والابتاكر  وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة 

طار الويبو.  اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثئق 

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

التمنية يف أأكتوبر  جندةأأ  قيد التنفيذ منذ اعامتد
 تناولهتا املرشوعات التالية:هذه التوصية . و 2007

. "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 1
ىل املعرفة" والتصال ت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
الوارد يف  DA_19_24_27_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/5 Revالوثيقة 

ىل 2 . ومرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
الأوىل  تان، املرحل املعلومات املتعلقة ابلرباءات"

 DA_19_30_31_01)املرشوع والثانية 

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 
CDIP/14/2 
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املرشوع و  CDIP/4/6 الوارد يف الوثيقة
DA_19_30_31_02 الوارد يف الوثيقة 

CDIP/10/13.) 

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

منائية حمددة"  تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
الوارد يف الوثيقة  DA_30_31_01)املرشوع 

CDIP/5/6 Rev..) 

لفكرية تعزيز التعاون حول امللكية ا. ومرشوع "4
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية 

وبدلان أأقل منوًا" )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: . ومرشوع 5
بناء احللول" )املرشوع  –التحدايت املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف
 (.CDIP/6/3ة الوثيق

ُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل و 
هتا االلجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دور

والسادسة  والثانية عرشة والرابعة عرشة العارشة
لتنظر فيا، ويه ترد يف الوثئق  عرشة

CDIP/10/5و ،CDIP/10/6 ،

CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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، CDIP/14/6و ،CDIP/12/3و
 .CDIP/16/3و

 يتناولها مرشوع ، هذه التوصيةوعالوة عىل ذكل
تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية "

والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال 
منائية حمددة" الثانية  املرحةل – لتحدايت اإ

الوارد يف  DA_19_30_31_03 )املرشوع
 (.CDIP/13/9الوثيقة 

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة  .20
ابمللكية الفكرية وادلامعة ملكل عام متني يف 

ماكنية ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل  اإ
ماكهنا أأن تساعد ادلول  عداد مبادئ توجيية ابإ اإ
الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل تديد املواد اليت 

ىل املكل العام وفقا لأنظمهتا القانونية.  أ لت اإ

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

ولها تناي و  ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 :انالتالي نارشوعامل 

"امللكية الفكرية واملكل العام" مرشوع  .1

الوارد يف الوثيقة  DA_16_20_01)املرشوع 

CDIP/4/3 Rev..) 

وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
يف دورهتا  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اللجنة

 (.CDIP/9/7التاسعة )الوثيقة 

بشأأن  DA_16_20_02 رشوع. وامل 2
"الرباءات واملكل العام" الوارد يف الوثيقة 

CDIP/7/5 Rev.. 

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

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/16/4 
Rev. 
CDIP/18/2 
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عىل اللجنة تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع ُعرض و 
لتنظر فيه يف دورهتا الثالثة عرشة، وورد هذا 

 .CDIP/13/7التقرير يف الوثيقة 

وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف و 
بشأأن ُمقرت ح مرشوع عرشة عىل دورهتا السابعة 

اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام "
يتناول هذه التوصية  "لأغراض التمنية الاقتصادية

رد يف الوثيقة او ال DA_16_20_03)املرشوع 
CDIP/16/4 Rev.).  وبدأأ تنفيذ هذا املرشوع

 .2016يف أأبريل 

جُتر  الويبو مشاورات غري رمسية تكون  .21
مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس بًا، 

قبل الرشوع يف أأ  أأنشطة جديدة بشأأن وضع 
القواعد واملعايري، ابعامتد مسارات مدفوعة من 
الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول 

عضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل الأ 
 منوًا.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الوثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

التمنية يف أأكتوبر  جندةأأ قيد التنفيذ منذ اعامتد 
2007. 

 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع  .22
القواعد واملعايري دامعة للأهداف الإمنائية املتفق 
عليا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فيا الأهداف 

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

CDIP/3/3.) 

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

يف ادلورة اخلامسة للجنة، وقد أأنشئت صفحة 
لفية عىل الإنرتن ت بشأأن الأهداف الإمنائية للأ

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

 غري متاحة
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عالن الألفية.  الواردة يف اإ

ينبغي لأمانة الويبو أأن تتناول يف وثئق معلها 
القواعد واملعايري ما يناسب  املتعلقة بأأنشطة وضع

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

 مداولهتا:

)أأ( احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية الفكرية عىل 
 ؛املس توى الوطين

)ب( وأأوجه الصةل بني امللكية الفكرية 
 ؛واملنافسة

 ؛رتبط ابمللكية الفكرية)ج( ونقل التكنولوجيا امل

)د( وما ميكن توافره من جوانب املرونة 
 ؛والاس تثناءات والتقييدات لدلول الأعضاء

ضافة أأحاكم خاصة ابلبدلان ه) ماكنية اإ ( واإ
 النامية والبدلان الأقل منوًا.

املزيد من الأنشطة وجتر  مناقشة 
، CDIP/5/3يف س ياق الوثئق 

، CDIP/6/10و
، CDIP/8/4و
، CDIP/10/9و
، CDIP/11/3و
 ،CDIP/12/8و
 ..CDIP/14/12 Revو

http://www.wipo.int/ip-والويبو )
development/en/agenda/millenniu

m_goals/.) 

ونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة متت 
جناز  مراجعهتا بشأأن تقدير مسامهة الويبو يف اإ
لفية ) (. CDIP/8/4الأهداف الإمنائية للأ

لت هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار  وعُّد 
( CDIP/10/9تعليقات ادلول الأعضاء )الوثيقة 

 خالل ادلورة العارشة للجنة.

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

طار والنت لفية مضن اإ منائية للأ اجئ املتعلقة ابلأهداف الإ
(. CDIP/11/3الوثيقة الويبو لنتاجئ الثنائية )

وانقشت اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة وثيقًة عن 
لفية يف واكلت الأمم املتحدة  منائية للأ الأهداف الإ

سهام الويبو يف تكل الأهداف ) الوثيقة الأخرى واإ
CDIP/12/8) لجنة يف دورهتا الرابعة ، وانقشت ال

( .CDIP/14/12 Revعرشة وثيقة معدةل )الوثيقة 
بشأأن تكل املسأأةل تغطي منظامت وبرامج أأخرى اتبعة 

مم املتحدة وتوسع نطاق ادلراسة الاس تقصائية  للأ
 .  CDIP/12/8الواردة يف الوثيقة 

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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ات النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرس .23
الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية مبا يعزز 
القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض 

ابلنشاط الإبداعي والابتاكر  ونقل التكنولوجيا 
ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية  اإ
 والبدلان الأقل منوا وتعمميها يف تكل البدلان.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
لأنشطة )الوثيقة عىل ا

CDIP/4/4 Rev..) 

، 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير هذه 
ويتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وس ياسة 

 DA_7_23_32_01املنافسة" )املرشوع 
 (..CDIP/4/4 Revالوارد يف الوثيقة 

وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
اللجنة يف دورهتا التاسعة 

 (.CDIP/9/8 )الوثيقة

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

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

طار وليهتا، بتوس يع نطاق  .24 مطالبة الويبو، يف اإ
نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية متاش يًا مع 
مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع 

املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن 
 الرمقي.

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

، 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير هذه 
ويتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا 
ىل  املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

: DA_19_24_27_01املعرفة" )املرشوع 
 (..CDIP/4/5 Revالوارد يف الوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
اللجنة يف دورهتا العارشة 

 (.CDIP/10/5 )الوثيقة

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

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

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة  .25
ابمللكية الفكرية والضورية لتشجيع نقل 
واُّتاذ  التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية

التدابري املالمئة لمتكني البدلان املذكورة من فهم 
جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية 
املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

 (.CDIP/6/4 )الوثيقة

يف مزيد من املناقشات  رىُيُ و 
، CDIP/6/10س ياق الوثئق 

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب هذه 
 :التاليان رشوعانامل 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني ". 1
 "بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منواً 

)املرشوع 

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

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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، CDIP/8/5، وCDIP/7/3و .حسب ما يكون مناس باً 
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 .CDIP/10/11و

DA_1_10_11_13_19_25_32_01  الوارد
 ،(CDIP/7/6يف الوثيقة 

"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت و. 2
بناء احللول" )املرشوع  –املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/4). 

عىل  وعنياملرش ين هذيان ل تقيمي  انتقرير ُعرض و 
الثالثة عرشة ادلورتني  اللجنة لتنظر فيام يف

، ويرد التقريران يف والسادسة عرشة عىل التوايل
 .CDIP/16/3و CDIP/13/4 الوثيقتني

حّث ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة،  .26
ا عىل عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي دلهي

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 

 (.CDIP/6/4 )الوثيقة

، 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب هذه 
رية ونقل وتناولها مرشوع "امللكية الفك

بناء احللول"  –التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 
 DA_19_25_26_28_01)املرشوع 

 (.CDIP/6/4الوارد يف الوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة 
لتنظر فيه يف دورهتا السادسة عرشة، ويرد هذا 

 .CDIP/16/3التقرير يف الوثيقة 

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

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من  .27
تكنولوجيا املعلومات والتصال تقيقا للمنو 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

، 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير هذه 
وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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طار  جراء نقاشات يف اإ ماكنية اإ والتمنية بضامن اإ
هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل 

من  أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية
تكنولوجيا املعلومات والتصال ودورها يف 

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

الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية 
لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف 
 ية.سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقاف 

ىل  (..CDIP/4/5 Rev )الوثيقة املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
 (..CDIP/4/5 Revاملعرفة" )الوثيقة 

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

CDIP/10/5 

تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان  .28
املتقدمة، اعامتده من الس ياسات والتدابري املرتبطة 

ولوجيا ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكن
 ونرشها يف البدلان النامية.

ت مناقشة التوصية، ومت التفاق مت
عىل الأنشطة 

 .(CDIP/6/4 )الوثيقة

، 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب هذه 
وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية ونقل 

بناء احللول"  –التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 
 DA_19_25_26_28_01)املرشوع 
 (.CDIP/6/4يف الوثيقة الوارد 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
السادسة عرشة، ويرد هذا دورهتا  اللجنة يف

 .CDIP/16/3التقرير يف الوثيقة 

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

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 

دراج املناقشات حول قضااي نقل التكنولوجيا  .29 اإ
لكية الفكرية مضن الاختصاصات املرتبطة ابمل 

حدى هيئات الويبو املناس بة.  املناطة ابإ

نقل التكنولوجيا يف بشأأن مناقشة  رى حالياً جتُ  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
لأ  مناقشات هيئات الويبو املناس بة. وميكن 

قرار مس تقبلية بشأأن هذا الأمر أأن تسرتشد ب
عداد خرائط ملبادرات  وأأنشطة نقل اللجنة بشأأن اإ

CDIP/1/3 غري متاحة 
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الاقرتاح املشرتك املقدم من بناًء عىل التكنولوجيا 
 وفود الولايت املتحدة وأأسرتاليا وكندا.

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية  .30
دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا 
فيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول 

ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة  س بل النفاذ اإ
ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف 
اجملالت اليت توليا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية 

 خاصة.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

 CDIP/4/6 )الوثيقتان
 (.CDIP/5/6 Revو

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 :انالتالي نناولها املرشوعات و 

ىل املعلومات مرشوع . 1 "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 الأوىل والثانيةتان املرحل  – املتعلقة ابلرباءات"

يف الوثيقة  اردالو  DA_19_30_31_01)املرشوع 
CDIP/4/6 وDA_19_30_31_02  يف  اردالو

 ،(CDIP/10/13الوثيقة 

عامل املعلومات . ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس ت2
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال 

منائية حمددة" )املرشوع  لتحدايت اإ
DA_30_31_01 الوارد يف الوثيقة :CDIP/5/6 

Rev..) 

 التنظر في لهذين املرشوعنيوُعرضت تقارير تقيميية 
والرابعة عرشة العارشة والثانية عرشة  دوراهتااللجنة يف 

 CDIP/12/3و CDIP/10/6 ئق)الوث
 .(CDIP/14/6و

ضافة اإىل ذكل، هذه ال  وصية يتناولها أأيضًا مرشوع تواإ
"تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية 
والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/6 
CDIP/12/2 
CDIP/12/3 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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منائية حمددة" )املرشوع  الثانية املرحةل – لتحدايت اإ
DA_30_31_03قة : الوارد يف الوثي
CDIP/13/9 Rev..) 

اُّتاذ مبادرات تتفق عليا ادلول الأعضاء وتسهم  .31
ىل البدلان النامية، كتوجيه  يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل الويبو بتسهي ىل الامتس اإ ل نفاذ حمّسن اإ
 املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

 CDIP/4/6 )الوثيقتان
 .(.CDIP/5/6 Revو

 ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 :انالتالي نوتناولها املرشوعا

ىل 1 . مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
الأوىل تان املرحل  –تعلقة ابلرباءات" املعلومات امل 

 DA_19_30_31_01والثانية )املرشوع 
 CDIP/4/6الوارد يف الوثيقة 

الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_02و
CDIP/10/13)، 

. ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل 2
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت 

منا ئية حمددة" تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
: الوارد يف DA_30_31_01)املرشوع 
 (..CDIP/5/6 Revالوثيقة 

لتنظر هذين املرشوعني وُعرضت تقارير تقيميية ل 
 العارشة والثانية عرشة دوراهتااللجنة يف  افي

 CDIP/10/6)الوثئق  والرابعة عرشة
 (.CDIP/14/6و CDIP/12/3و

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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ضافة اإىل ذكل، هذه التوصية يتناولها أأيضًا  واإ
مرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات 
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة 

منائية حمددة"  املرحةل الثانية – حال لتحدايت اإ
الوارد يف الوثيقة  DA_30_31_03)املرشوع 

CDIP/13/9 Rev..) 

اتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب  .32 اإ
واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الصةل 
 بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

 .(.CDIP/4/4 Rev )الوثيقة

، وتناولها 2010ذ يناير التوصية قيد التنفيذ من
 ان التاليان:رشوعامل 

"امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة" )املرشوع . 1
DA_7_23_32_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/4 Rev.)، 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية . و"2
فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل 

)املرشوع  "منواً 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

ين لهذ انتقيميي انتقرير عىل اللجنة رض وعُ 
والثالثة  ا التاسعةييف دورتاملرشوعني لتنظر فيام 

عرشة، ويرد هذا التقريران يف الوثيقتني 
CDIP/9/8 وCDIP/13/4عىل التوايل ، . 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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مطالبة الويبو بتطوير أ لية مراجعة وتقيمي انجعة،  .33
س نوية الأساس، لتقدير جدوى مجيع أأنشطهتا 
املوهجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة 
التقنية ووضع املؤرشات واملقاييس اخلاصة لهذا 

 .الغرض، حيث اكن ذكل مناس باً 

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

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 

الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع 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 

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

كل دراسة التاكليف واملنافع الرمسي، مبا يف ذ
امللموسة محلاية امللكية الفكرية ابلنظر خاصة اإىل 
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

، وتناولها 2011نوبمرب التوصية قيد التنفيذ منذ 
"امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي"  مرشوع

الوارد يف الوثيقة  DA_34_01)املرشوع 
CDIP/8/3 Rev.).  

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الثالثةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/13/5.) 

CDIP/1/3 
CDIP/6/9 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/13/5 

جراء دراسات جديدة، بطلب مطالبة الو  .35 يبو ابإ
من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصاد  

والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
 ةرير مرحلياس ياق تق
، CDIP/3/5 )الوثئق

 (.CDIP/8/2، وCDIP/6/3و

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 

التمنية يف  جندةأأ  قيد التنفيذ منذ اعامتدالتوصية 
وتناولها "مرشوع امللكية الفكرية  ،2007أأكتوبر 

الاجامتعية" )املرشوع ووالتمنية الاقتصادية 
DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/5/7 Rev.). 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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الأنشطة )الوثيقة عىل 
CDIP/5/7 Rev.) 

فيه وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الرابعةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/14/3.) 

ضافةً  وافقت ادلورة الرابعة عرشة اإىل ذكل،  واإ
الوارد ) عىل مرحةل ثنية من هذا املرشوعللجنة 

قيد ، وهذه املرحةل (CDIP/15/3يف الوثيقة 
 .2015يناير  1التنفيذ منذ 

CDIP/14/3 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية  .36
املفتوحة مثل مرشوع اجملني البرش  وكذا مناذج 

 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

 (CDIP/6/6 )الوثيقة

، 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
ويتناولها مرشوع "املرشوعات التعاونية املفتوحة 
والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية" )املرشوع 

DA_36_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/6.) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
 يرد هذا التقريرادلورة اخلامسة عرشة ) اللجنة يف
 (.CDIP/15/3يف الوثيقة 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

ُيوز للويبو أأن جتر  دراسات بشأأن حامية  .37

امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول 

الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني 

 امللكية الفكرية والتمنية.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
)الوثئق  ةرير مرحلياتق

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
(. متت مناقشة CDIP/8/2و

التوصية، ومت التفاق عىل 
 CDIP/5/7الأنشطة )الوثيقة

التمنية يف  جندةأأ قيد التنفيذ منذ اعامتد التوصية 
امللكية الفكرية ". وتناولها مرشوع 2007أأكتوبر 

ملرشوع الاجامتعية" )اووالتمنية الاقتصادية 
DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/5/7 Rev..) 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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Rev.)  وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
عرشة )يرد يف الوثيقة  الرابعةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/14/3.) 

ضافةً  وافقت ادلورة الرابعة عرشة اإىل ذكل،  واإ
، وهذه عىل مرحةل ثنية من هذا املرشوعللجنة 
 .2015يناير  1يذ منذ قيد التنف املرحةل 

CDIP/14/3 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 

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 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 

الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

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

CDIP/12/4.) 

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

مطالبة الويبو، يف حدود اختصاصها وهممهتا،  .39
مبساعدة البدلان النامية ول س امي البدلان 

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

 الأدمغة وتقدمي توصيات عىل أأساسها.

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

 .CDIP/7/4و

، 2014 مارسالتوصية قيد التنفيذ منذ هذه 
وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة" 

الوارد يف الوثيقة  DA_39_40_01)املرشوع 
CDIP/7/4.) 

ذا املرشوع لتنظر فيه وُعرض تقرير تقيميي له
عرشة )يرد يف الوثيقة  الثالثةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/1/3 
CDIP/6/8 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/13/6 
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CDIP/13/6.) 

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم  .40
املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية، وفقا 
نكتاد لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأو 
وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة 
العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت 
ادلولية املعنية، وعىل وجه اخلصوص منظمة 
التجارة العاملية لتعزيز التعاون تقيقا للكفاءة 

 القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

يف س ياق قد نُفّ ذت  التوصية أأن من املاُلحظ مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
  التاليني:نيرشوعامل 

"تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية مرشوع  .1
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية 

وبدلان أأقل منوًا" )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 ، (CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

دمغة" "امللكية الفكرية وجهرة الأ مرشوع و . 2
الوارد يف الوثيقة  DA_39_40_01)املرشوع 

CDIP/7/4.) 

وُعرض تقريران تقيمييان لهذين املرشوعني لتنظر 
فيام اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة، ويرد هذان 

 CDIP/13/4التقريران يف الوثيقتني 
 عىل التوايل. CDIP/13/5و

مرشوع هذه التوصية يتناولها اإىل ذكل،  ضافةً اإ و 
دمع الأهداف ية الفكرية والس ياحة والثقافة: "امللك 

الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها 
رشوع امل ) "من البدلان النامية

DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/1/3 CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
CDIP/18/2 
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CDIP/15/7 Rev..)  وبدأأ تنفيذ هذا املرشوع
 .2016يف يناير 

جرد أأنشطة الويبو احلالية لتقدمي املساعدة  .41
 التقنية يف جمال التعاون والتمنية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة 

 (.CDIP/4/8 )الوثيقة

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

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل مرشوع  طار الويبو لالإ "تعزيز اإ

النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 
الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

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

CDIP/12/4.) 

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

تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة  .42
للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا 

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

 ادلرس ابس مترار.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
)الوثئق  ةحليرير مر اس ياق تق

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 .(CDIP/8/2و

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

، اعُتمدت ثالث منظامت 2016وخالل عام 
دولية غري حكومية جديدة، ومنظمتان وطنيتان 
غري حكوميتني مكراقب دامئ خالل امجلعيات 

ىل رتفع العدد الإجاميل يالأخرية، وهبذا   258اإ
منظمة وطنية  83منظمة دولية غري حكومية و

غري حكومية حصلت عىل صفة مراقب دامئ يف 
 الويبو.

ضافة اإىل ذكل،  طلبت منظمتان غري واإ
 مؤقت صفة مراقبعىل  حكوميتني احلصول

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف للمشاركة يف 
املنظمتان عىل  واحلقوق اجملاورة، وحصلت هااتن

 هذه الصفة.

لإرشاك املنظامت غري  هجوداً  وبذلت الويبو أأيضاً 
احلكومية يف عدد من الأنشطة املنجزة. 

فتوح امل س نو  ال  جامتعواس تضاف املدير العام الا
 أأبريلمع مجيع املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف 

مع  مبارش ، مما أأاتح فرصة لإجراء حوار2015
ول أأولوايت الويبو وأأهدافها يف املدير العام ح

ىل جانب  2015س نة  اس تعراض لالإجنازات اإ
 .2014احملققة يف 

النظر يف كيفية تسني دور الويبو يف اختيار  .43
الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة املرتبطة 

الفكرية وتنفيذها يف مسار شفاف ابمللكية 
بتوجيه من الأعضاء ودون اإخالل بأأنشطة 

 الويبو اجلارية.

فور أأن تتفق ادلول سيبدأأ تنفيذ التوصية  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
 عىل الأنشطة.الأعضاء 

CDIP/1/3 غري متاحة 

ملّا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف  .44
تحدة تعمل بتوجيه من ادلول منظومة الأمم امل 

الأعضاء فيا، بمن املستساغ أأن تعقد 
الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري 

الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري 

متت مناقشة هذه التوصية يف 
)الوثئق  ةرير مرحلياس ياق تق

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 .(CDIP/8/2و

ذه مؤرش أأداء يتعلق هب 21يف الربانمج يرد 
 التوصية.

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل 
طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، 

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

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

 حول مرشوع جدول الأعامل والربانمج.

CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

نفاذ امللكية الفكرية يف اإطار الاهامتمات  .45 انهتاج اإ
الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية 

لكية بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امل 
نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج  الفكرية واإ
ونقل التكنولوجيا ونرشها تقيقا للمنفعة املتبادةل 
ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل 
ىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية  حنو يؤد  اإ
ىل تقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات، مبا  واإ

 ن اتفاق تريبس.م 7يتفق مع املادة 

ابلفعل يف س ياق اللجنة التوصية قيد التنفيذ  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
نفاذ  .الاستشارية املعنية ابلإ

جُترى مناقشات يف اللجنة الاستشارية املعنية و 
طار التوصية  نفاذ يف اإ ، ويسرتشد هبذه 45ابلإ

ذاكء الاحرتام  التوصية أأيضًا معُل الويبو يف جمال اإ
طار الربانمج لل   .17ملكية الفكرية، يف اإ

لجنة املعنية ابلتمنية وافقت ال ضافًة اإىل ذكل، اإ و  
ة عرشة بعادلورة السايف دورهتا وامللكية الفكرية 

التعاون "بشأأن يتناول هذه التوصية مرشوع عىل 
عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق 
يف امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ 

)املرشوع  "البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 
DA_3_10_45_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/16/7 Rev..)  وهذا املرشوع قيد

CDIP/1/3 CDIP/18/2 
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 .2016التنفيذ منذ يوليو 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[



CDIP/19/2 

ANNEX II 

الثايناملرفق   

 2016التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام  جندةأأ مرشوعات 

 يد التنفيذمرشوعات ق 

منائية حمددة  "1"  املرحةل الثانية –تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
DA_19_30_31_03 –  31و 30و 19التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

تصدى املرشوع ملشالكت التمنية يف البدلان ي 
عىل أأساس جمالت الاحتياج احملددة  الأقل منواً 
ىل  .التمنية الوطنية طوفق خط وهيدف اإ

املسامهة يف تكوين الكفاءات الوطنية للبدلان 
لتحسني تس يري املعلومات التقنية  الأقل منواً 

دارهتا واس تخداهما ليك تنشئ تكل  والعلمية واإ
قواعد التكنولوجيا املناس بة لها، وتقق البدلان 

المنو وأأهداف التمنية الوطنية عرب نقل املعرفة 
الانعاكسات  وتكوين الكفاءات، مع مراعاة

الاجامتعية والثقافية واجلنسانية لس تخدام 
التكنولوجيا من خالل التفاعل مع مجموعة من 

ويتوىخ  .اخلرباء واملنظامت الوطنية املركزية
قيق نتاجئ مناس بة لقطاع معني يف املرشوع ت 

جمال احتياج معني يف بدل ما، وس يكون ذكل 
وس يةل فعاةل ملساعدة احلكومات والواكلت 
 مهالوطنية للتمنية واجملمتعات والأفراد يف هجود
ىل اس تخدام املعلومات العلمية وما  الرامية اإ

 .2014يوليو قيد التنفيذ منذ 

 .2017س تبمل يف يوليو يُ 

" تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية 1"
والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة 
عىل الصعيد الوطين من أأجل تقيق أأهداف 

 التمنية؛

" وتكوين كفاءات مؤسس ية وطنية يف 2"
اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل 

 ات احملددة؛سد الاحتياج

املعلومات التقنية  اس تخراج" وتنس يق 3"
والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة 

يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه 
 التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.

بدلان  ةثالثوقع الاختيار عىل 
ثيوبيا ورواندا وتزنانيا يهمشاركة،   ،اإ

دة حد  ملُ ملعايري الاختيار ا وفقاً 
وثيقة املرشوع املنصوص عليا يف 

(CDIP/13/9.) 

خالل ثالثة بدلان  طلق املرشوع يفأُ 
الاجامتعات التشاورية الوطنية اليت 

ة لك بدل من هذه قدت يف عامصعُ 
 .البدلان

يف البدلان الثالثة أأفرقة خرباء  نشئتأُ 
حل اتتأألف من أأحصاب املصوطنية 

 ع.الرئيس يني لتنس يق تنفيذ املرشو

 نين دولييمستشار وعي نت الأمانة 
 .نيووطني
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حرز تقدم يف تديد الاحتياجات يف أُ  .يتعلق هبا من معلومات تقنية لأغراض التمنية
طلب  د  ع  البدلان الثالثة املس تفيدة، وأُ 

الرباءات للك جمال من يف حبث 
جمالت الاحتياجات التكنولوجية 

 الس تة احملددة.

وُعقدت اجامتعات لتكوين الكفاءات 
التكنولوجية يف البدلان املس تفيدة 

ومشلت التعاون مع مؤسسات وطنية 
أأخرى ومهنا اجلامعات اليت ركزت عىل 

فوائد الانتفاع ابملعلومات العلمية 
والتقنية يف تكوين الكفاءات 

 التكنولوجية.
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 املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  "2"

DA_35_37_02 -  37و 35التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ مرشوعوصف مقتضب لل 

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع 
"امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية 

 .CDIP/5/7 Rev) "والاجامتعية
 .2013املس تبمل يف هناية ( 1

طارايً  لدلراسات  وس يظل مرشوعا اإ
قلميية اليت تسعى اإىل سد  الوطنية والإ

عرفية اليت تواجه واضعي الفجوة امل
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام 

 .للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية

 

تسني فهم ال ثر الاجامتعية والاقتصادية  .2015قيد التنفيذ منذ يناير 
املرتتبة عىل حامية امللكية الفكرية ومعلية أأكرث 

 استنارة يف اُّتاذ القرارات.

كفاءات وللمرشوع هدف جانيب هو تكوين 
تليلية يف البدلان النامية اليت تقل فيا 

ادلراسات الاقتصادية املنجزة يف جمال امللكية 
 الفكرية حىت اليوم.

ويس هتدف املرشوع أأساسا واضعي 
الس ياسات ومستشارهيم، رمغ أأن اجلهات 
املس تفيدة الأخرى تشمل املنظامت غري 
 .ةً احلكومية وخرباء الاقتصاد وامجلهور عام

يف كولومبيا  ةجديد تادراس تيجر أُ 
 اس تجابةً  ؛واتيلند والفلبني وبولندا

ات هذه حكومللطلبات املقدمة من 
 .البدلان

وفدت أأوىل بعثات تقيص احلقائق أُ 
مبا يف ذكل  ،ذه ادلراساتبشأأن ه

حملية مجعت أأحصاب حلقات معل 
ذو  الصةل حل الرئيس يني ااملص

 ابملوضوعات حمل تركزي ادلراسات.
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 امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية "3"
DA_1_10_12_40_01 –  40و 12و 10و 1التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

ظام املرشوع اإىل تليل دور ن هيدف
ودمع هذا ادلور ورفع  امللكية الفكرية

يف جمال النشاط  مس توى الوعي به
الاقتصاد  املتصل ابلس ياحة، مبا يف 

ذكل النشاط املتعلق ابلهنوض 
ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية 

 و/أأو احمللية.

وسينف ذ املرشوع يف أأربعة بدلان 
رائدة، مهنا مرص، حيث س يدف اإىل 

أأحصاب املصلحة  تكوين كفاءات
ذاكء الوعي ابلقوامس  الرئيس يني واإ

املشرتكة بني امللكية الفكرية والس ياحة 
طار س ياسات المنو والتمنية.  يف اإ

 .2016قيد التنفيذ منذ يناير 

ُأطلقت : 2016ديسمرب 
مرشوعات رائدة يف أأربعة 

دليل اكمتل بدلان رائدة؛ و 
 الويبو.

 

وصيات من ت 40و 12و 10و 1تنفيذًا للتوصيات 
التمنية، هيدف املرشوع اإىل تقيق هدف  جندةأأ 

 عام وأأهداف أأكرث تديدا عىل النحو التايل:

 الهدف العام:
تليل دور نظام وأأدوات امللكية الفكرية يف 
الهنوض ابلس ياحة واملعارف والتقاليد والثقافة 
الوطنية و/أأو احمللية يف س ياق أأهداف المنو 

ذاكء الوعي به.والتمنية الوطنية، ودمع   ذكل ادلور واإ

 أأهداف حمددة:
" تكوين الكفاءات دلى أأحصاب املصلحة 1"

الرئيس يني يف جمال الس ياحة فضاًل عن السلطات 
الوطنية، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية، فامي 
خيص س بل اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات 
امللكية الفكرية لإضافة القمية وتنويع النشاط 

املتصل ابلس ياحة، مبا يف ذكل النشاط  الاقتصاد 
املتعلق ابلهنوض ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية 

 و/أأو احمللية؛

ذاكء الوعي يف صفوف اجملمتع الأاكدميي  "2" واإ
بشأأن القوامس املشرتكة بني امللكية الفكرية 

مؤسسات رائدة لالإرشاف  تدّد  حُ 
ع عىل الصعيد وعىل تنفيذ املرش 

يف ثالثة من البدلان القطر  
رس  أأل ويه الرائدة الأربعة )

 وانميبيا(. ،كوادوراإ و  ،لناك

ادة املؤسسات الرائدة، ُعقدت وبقي
عدة اجامتعات تنس يقية عىل 

املس توى الوطين لتحديد نطاق 
 املرشوع وبؤرة تركزيه.

مت أأول جوةل من مشاورات  ونُّظ 
أأحصاب املصلحة عىل الصعيد 

 الرائدةالقطر  يف مجيع البدلان 
 الأربعة.

وجرى تديد وتعيني خرباء 
وطنيني يف ثالثة بدلان لإجراء 

 املس توى القطر  حبوث عىل
صدار  فرادية واإ بشأأن دراسات اإ
توصيات مناس بة. وُير  حاليًا 

اتفاقات تعاون/ أأو  اعامتد
مبادئ توجيية لتنفيذ 
 ان.املرشوع يف ثالثة بدل

تديد مراكز تنس يق يف 
املؤسسات الرئيس ية وأأحصاب 
املصلحة الرئيس يني يف ثالثة 

هذه املراكز يف  وتنظميبدلان، 
 جلان توجيية وطنية.

رفع الوعي بشأأن الانتفاع 
ابمللكية الفكرية وبدورها يف 

الس ياحة والثقافة نتيجًة 
ملشاورات أأحصاب املصلحة 
 والتغطية الصحفية النسبية.

أ راء أأحصاب املصلحة  توافق
الوطنيني عىل نطاق املرشوع 
وبؤرة تركزيه عىل املس توى 
 القطر  يف ثالثة بدلان.

اخلطوط واملوافقة عىل 
 راساتادلالعريضة للبحوث/ 
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طار س ياسات المنو والتمنية عىل  والس ياحة يف اإ
س تحداث مواد الصعيد احمليل، وذكل هبدف ا

دراج مناجه متخصصة يف مدارس  تعلميية وتشجيع اإ

دارة الس ياحة ويف الأاكدمييات الوطنية للملكية  اإ
 الفكرية.

جراء ثالث دراسات وطنية.  اإ

ومتت صياغة دليل الويبو بشأأن 
م  امللكية الفكرية والس ياحة، وقُّد 

 .داخليني للمراجعة من قبل نظراء

يف ثالثة  الوطنيةالإفرادية 
 بدلان.

تسني املسودة اجلاهزة 
لتقدميها للمراجعة من قبل 

 نظراء خارجيني.

 

  تمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً التعاون عىل ال  "4"
DA_3_10_45_01 –  45و 10و 3التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

تكوين مرشوع يف لل هدف الأسايس ال  يمتثل
الكفاءات لتوفري برامج تعلميية وتدريبية فعاةل 
وجمدية يف جمال حقوق امللكية الفكرية عىل 

مبا يف ذكل  ،الصعيد الوطين لفائدة القضاة
للتعمل اذلايت بعنوان  / دليلاس تحداث مرجع

أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية "
الس ياسة ، وذكل مع مراعاة "الفكرية
تيجية الوطنية حلقوق امللكية والاسرتا
يف  املصلحة العامةوضع مع ، و الفكرية
ىل تعزيز  .الاعتبار وهيدف املرشوع تديدًا اإ
حلقوق امللكية  ن املوضوعيولقانلالقضاة فهم 

عارفهم يف ذكل اجملال عن مل همالفكرية وتطبيق 
طريق تمنية التفكري املتسق واملنطقي 

قيد التنفيذ منذ يوليو 
2016. 

ة ملؤسسات تقدمي املساعدة التقنية واملهني" 1"
التدريب القضايئ من أأجل تعزيز قدرات وهمارات 
القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء وغريمه يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يك يمتكنوا من 
البت بفعالية وكفاءة يف منازعات حقوق امللكية 
الفكرية بطريقة تضمن الاتساق مع الاحتياجات 

 لبدل املعين.ل ة احملددة والأولوايت الإمنائي

 جندةأأ توصيات من  3 التوصيةومتاش يًا مع " 2"
التمنية، يسعى املرشوع اإىل وضع ثقافة ملكية 

فكرية موهجة حنو التمنية يف الهيئات القضائية تفز 
ن بيئة  الابتاكر والإبداع عىل املس توى احمليل وتّس 

ابلتنس يق مع منسقي اجملموعات  مت
ويه أأل أأربعة بدلان رائدة، اختيار 

 .بال ونيجريايكوس تارياك ولبنان وني 

اس تبياانت تقيمي ُأرسلت 
ىل البدلان الرائدة  ،الاحتياجات اإ

 .اس ُتلمت الردودو 

قدت اجامتعات بصورة مشرتكة عُ 
فصةل مع ممثيل البدلان املذكورة نوم 

لالتفاق عىل خارطة طريق لتنفيذ 
املرشوع وتديد الأولوايت 

 .الوطنية
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كيهنم من واملهارات التحليلية النقدية لمت 
صدار أأحاكم مسببة عادةل وفعاةل ومس تنرية  اإ
وقامئة عىل جحج سلمية ُّتص منازعات حقوق 

يف احملامك والهيئات القضائية امللكية الفكرية 
 .املعنية هبذه احلقوق

 ،أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدةُُّتتار 
)أأفريقيا وأ س يا  أأن خُيتار لك مهنا من منطقة

اك الالتينية والاكرييب واحمليط الهادئ وأأمري
حداها من كون توأأن  ،العربية( واملنطقة اإ

هذه املؤسسات متثل أأن و  ،البدلان الأقل منواً 
طائفة متنوعة من التقاليد واخللفيات 

 القضائية.

املؤسسات من خالل وسينف ذ املرشوع 
 الوطنية القامئة املعنية ابلتدريب القضايئ.
وسيس تخدم املرشوع عند الاقتضاء 

الإماكنية املضامني التعلميية والتدريبية املتاحة و 
لكرتونيًا واليت أأعدهتا الويبو   وأأ ورقيًا أأو اإ

املؤسسات املسامهة يف ادلول الأعضاء يف 
جمال حقوق امللكية الفكرية بعد ترمجهتا أأو 

 تكييفها للس ياق احمليل.

 التعاون ادلويل ونقل التكنولوجيا والاستامثر.

 جندةأأ توصيات من  10 التوصيةومتاش يًا مع " 3"
ىل زايدة فعالية مؤسسات  التمنية، يريم املرشوع اإ

تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل 
الصعيد الوطين، وتعزيز التوازن العادل بني حامية 

 حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة.

 جندةأأ وصيات تمن  45التوصية ومتاش يًا مع " 4"
ىل  تكوين الكفاءات التمنية، يسعى املرشوع اإ

التقنية يف الهيئات القضائية والتأأثري يف مواقفها 
ىل  رساء توجه حنو التمنية يؤد  اإ وسلوكياهتا بغية اإ
قامة نظام لتسوية منازعات حقوق امللكية الفكرية  اإ
يتسم ابلتوازن والفعالية والكفاءة ويدمع املواهب 

ر والإبداع عىل الصعيد احمليل مع تفزي والابتاك
وماكفأأة وحامية حقوق ومصاحل مجيع أأحصاب 

حقوق امللكية الفكرية ومس تخديم حقوق امللكية 
الفكرية واملصلحة العامة عىل حنو منصف وعادل 

 ومتوازن.

ن ون وطنيواستشاري سوف يُعني  
 ورةادل تكييفمن أأجل للمرشوع 

لتناسب رئيس ية التدريبية ال 
 لس ياقات الوطنية.ا

عداد مرشوع خمطط حاليًا ُير   اإ
 لدلورة التدريبية الرئيس ية.
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 اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية "5"
DA_16_20_03 –  20و 16التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية املرشوع أأهداف وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

ىل أأنشطة الربانمج اجلار   املُقرتح يستند املرشوع اإ
نشاء وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا  تنفيذها بغرض اإ

بشأأن  والابتاكر، ونتاجئ ادلراسات املنجزة سابقاً 
امللكية الفكرية واملكل العام )عنرص الرباءات( وبشأأن 

ىل بوابة الوضع الرباءات واملكل العام، و  كذكل اإ
طار مرشوع جدول الأعامل  القانوين القامئة واملُعدة يف اإ

 املس تبمل بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات.

ىل تبمةل  ويريم املرشوع، عىل وجه التحديد، اإ
اخلدمات اليت تقدهما ال ن مراكز دمع التكنولوجيا 

ضافة خدمات وأأدوات جديدة لها فائدة  والابتاكر ابإ
فراد الأ لية عىل أأرض الواقع ول س امي خلدمة مع 

املبتكرين والرشاكت يف البدلان النامية والبدلان الأقل 
، مبا يسمح لتكل املراكز بعدم الاقتصار عىل منواً 

تديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام، بل 
 يف ورواد الأعاملكذكل دمع اخملرتعني والباحثني 

من أأجل اس تحداث نتاجئ اس تخدام تكل املعلومات 
الإسهام يف تسني من مث  و  ،حبثية ومنتجات جديدة

فعالية اس تغالل واس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف 
املكل العام، ابعتبارها مصدرا لس تحداث املعارف 
والابتاكرات عىل الصعيد احمليل وزايدة قدرة البدلان 

قيد التنفيذ منذ أأبريل 
2016 

الغرض من املرشوع املقرتح هو تيسري نفاذ 
ىل املعارف  البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  اإ

والتكنولوجيا ومساعدة ادلول الأعضاء املهمتة عىل 
تديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل العام 

ىل املكل الع ام مضن ولايهتا أأو املوضوع اذل  أ ل اإ
 القضائية بتدعمي وتوفري ما ييل:

خدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا  "1"
والابتاكر بغرض تديد الاخرتاعات املوجودة يف 

 املكل العام؛

وخدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا " 2"
والابتاكر بغرض دمع اس تخدام الاخرتاعات 

 أأساساً  املوجودة يف املكل العام ابعتبارها
دارة  لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ واإ

 تكل النتاجئ واملنتجات وتسويقها لحقا؛

ماكنية  "3" نة للوضع القانوين تتيح اإ وبوابة حمس ّ
اس تخدام أأسهل وحمتوى أأكرب عن كيفية احلصول 
عىل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين يف خمتلف 

 الولايت القضائية.

وع بعد ُوضعت أأسس املرش 
النجاح يف تعيني موظف مؤقت 
لتنس يق أأنشطة املرشوع وخرباء 
استشاريني خارجيني لإعداد 

نواجت حمددة للمرشوع، أأل ومه 
 5رئيس يان ومتخصصان خبريان 

 معاونونخرباء متخصصون 
العملية  الإرشادية لتحرير الأدةل

اخلاصة بتحديد الاخرتاعات 
والانتفاع  املدرجة يف املكل العام

 .هبا

زود خدمات مبأأيضًا اس ُتعني و 
لس تحداث سامت وتسينات 
 .جديدة يف بوابة الوضع القانوين

من املتوقع أأن تكون 
املسودات الاكمةل الأوىل 

دةل الإرشادية اخلاصة للأ 
بتحديد الاخرتاعات 
 املدرجة يف املكل العام

جاهزة حبلول  والانتفاع هبا
 .2017يناير  شهرهناية 

وابة بوالعمل جار بشأأن 
اجلديدة  الوضع القانوين

قًا للجدول الزمين وف
 احملدد.
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يات النامية والأقل منوا عىل تكييف خمتلف التكنولوج 
 واستيعاهبا.

 

 املرحةل الثانية – تعزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية "6"
DA_1_2_4_10_11 –  11و 10و 4و 2و 1التوصيات 

 النتاجئ يةالإجنازات الرئيس   أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

ىل أأن يوفر   للعاملني يف جمال السيامنيسعى املرشوع اإ
من طار حق املؤلف الانتفاع ابإ أأدوات معلية لتحسني 

اتحة فرص لتأأمني  أأجل زايدة نتاج الأفالم واإ متويل اإ
تدفقات ادلخل من خالل تسني املامرسات 

دارة احلقوق ،التعاقدية  ،وتأأمني التوزيع ،وتسني اإ
مية وتأأمني تدفقات  ادلخل من خالل وضع سالسل ق 

وتُنشئ املرحةل الثانية من املرشوع زمًخا جديًدا  قانونية.
ىل تعزيز اس تدامة املرشوع وفعاليته. وسوف  هيدف اإ

تس تفيد هذه املرحةل من املرحةل الأوىل اليت وضعت 
اللبنات الأوىل لإذاكء الوعي وبناء املعارف الضورية 

القطاع، هذا كرية يف مللكية الفاببشأأن الانتفاع 
ىل املامرسني   رضورايً اذل  ل ولتوفري ادلمع املس متر اإ

 لتحقيق نتاجئ ملموسة عىل مس توى املامرسات املهنية.

قيد التنفيذ منذ يونيو 
2016 

 هتدف املرحةل الثانية اإىل تقيق الأهداف ال تية:

تطوير القطاع السمعي البرص  دلى البدلان " 1"
ضفاء الصفة الاحرتافية عىل املس تفيدة من خالل  اإ

فهم التأأثري املتبادل بني نظام امللكية الفكرية 
والقطاع وتعميق فهم املبدعني والفنانني لهذا 
دارة الأصول القامئة عىل  الأمر، حيث ميكن اإ
امللكية الفكرية عند صياغة خطط العمل/ 

اسرتاتيجياته أأثناء املراحل الرئيس ية يف معلية 
 صناعة الأفالم؛

دمع تطوير احملتوى احمليل وتوزيعه من خالل " 2"
متكن املنشأ ت الصغرية  سوف همارات معززة

يرادات من  واملتوسطة من تأأمني تدفقات الإ
 الأسواق احمللية وادلولية؛

تعزيز رحبية العمليات القامئة عىل حق املؤلف " 3"

ت ابلتعاون مع أأاكدميية  ُأع د 
الويبو وحدات تعمّل عن بعد 
بشأأن حق املؤلف للمهنيني 
 العاملني يف صناعة السيامن.

ميدانية أأنشطة تدريبية نُفّ ذت و 
دارة احلقوق  .يف جمال اإ
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دارة أأصول امللكية  من خالل تسني همارات اإ
ية، والكفاءات املؤسس ية الفكرية، والأطر القانون 

احملس نة من خالل تطوير البنية التحتية بشلك 
 ؛خاص

ذاكء احرتام حق املؤلف." 4"  اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[



CDIP/19/2 

ANNEX III 
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 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت خضعت للتقيمي يف اإطاراس تعراض املرشوعات املُنجزة 

 املرشوعات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي

 مؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية "1"
DA_02_01 –  2التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

ىل عقد مؤمتر لتوفري  اكن املرشوع هيدف اإ
ضافية من خارج املزيانية دلمع  موارد اإ
ىل مساعدة  الويبو يف أأنشطهتا الرامية اإ
البدلان النامية عىل الاس تفادة من نظام 
نشاء صناديق استامئنية  امللكية الفكرية، واإ

ة لفائدة أأو صناديق أأخرى للتربعات املالي
عىل وجه اخلصوص  البدلان الأقل منواً 

ابلتعاون الوثيق مع ادلول الأعضاء وجممتع 
 املاحنني.

خلص العديد من العرب بفضل التشاور مع املاحنني بشأأن تطوير اس تُ 
هتم يف العمل، وكيف ميكن الهنوض بأأفق حشد يفهم أأوسع ملهنج 

ىل أأبعد حد.  املوارد اإ

 الرابط التايل:تفاصيل املؤمتر منشورة عىل 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meet

ing_id=19405 

(،  CDIP/9/3ُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
وهو متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp
?doc_id=202623 

قرار اسرتاتيجية متعددة اجلوانب حلشد املوارد تتطلب فرتة زمنية مدهتا  "1"  اإ
 اتيجية.أأربع س نوات عىل الأقل لتحقيق نتاجئ ملموسة ودمع هذه الاسرت 

ز يف حشد املوارد من خالل و "2"  الاس مترار يف رصد التقدم احملر 
  20 الربانمج

جراء اس تعراض أأكرث تعمقا للكفاءة والفعالية بعد فرتة زمنية و  "3"  النظر يف اإ
 مدهتا أأربع س نوات.

نشاء صندوق استامئين منفصل متعدد و  "4"  عادة النظر يف مدى مالءمة اإ اإ
  .البدلان منواً  املاحنني لصاحل أأقل

النظر يف س بل بديةل دلمع أأقل البدلان منوًا مثل تكثيف التعاون مع و  "5" 
رشاكء متعدد  اجلنس يات وزايدة دمع الصناديق الاستامئنية احلالية لأقل البدلان 

 منوًا.

تشجيع ادلمع الإضايف داخل الويبو لزايدة قدرهتا عىل وضع مقرتحات و  "6" 
شد املوارد وتعزيزه مع تديد ما يلزم من الوقت مرشوعات من أأجل دمع ح 

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

 واملوارد.

 ( IP-TADقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ) "2"
DA_05_01 –  5التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء قاعدة بياانت موحدة مجليع  تصممي واإ
أأنشطة املساعدة التقنية مع ما يلزم من 
 .الربامج احلاسوبية، وتديهثا ابنتظام

 

، منذ (DSS)أأتيح نظام حاسويب جديد، يعرف ابمس نظام قطاع التمنية 
 :. وهو نظام متاكمل لكيا يتأألف من2010 سبمترب

 ،( IP-TADنظام أأنشطة تمنية امللكية الفكرية ) (أأ  )
 .(IP-ROC)ريني قامئة الويبو للخرباء الاستشاو  (ب )

ىل نظام قطاع التمنية وقامئة اخلرباء الاستشاريني عرب الرابطني  وميكن النفاذ اإ
 http://www.wipo.int/tadالتاليني، عىل التوايل: 

 .http://www.wipo.int/rocو

(، وهو متاح  CDIP/9/4ُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
 عىل الرابط التايل:

jsp?doc_id=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.
203283 

 

ينبغي اس تحداث "خطة خلارطة طريق انتقالية" عىل هيئة  "1" 
  IP-TADورقة خيارات تبني خمتلف البدائل لتطويع قاعدة بياانت 

دماهجا به. وينبغي  لتامتىش مع نظام ُّتطيط املوارد املؤسس ية و/أأو اإ
عداد هذه الورقة وتقدميها لفريق الإدارة العليا يف الويبو خ الل اإ

احلالية   IP-TADحىت يقرر كيفية دمج قاعدة بياانت  2012 عام
يف نظام ُّتطيط املوارد املؤسس ية وتوقيت ذكل ادلمج أأو اس تخدام 

 القاعدة كأرش يف لبياانت العام السابق.

تلبية احتياجات املس تخدم: س يحتاج احلل التكنولويج حامتً  "2" 
تعلقة بتطبيق املرشوع أأن يضع يف الاعتبار نتاجئ هذا التقيمي امل 

 واحتياجات املس تخدم يف ادلاخل واخلارج للمعلومات.

-IPيتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق واسع لقاعدة البياانت )و  "3" 
TAD  طار ُّتطيط املوارد املؤسس ية بغية ( أأو ما س يحل حملها يف اإ

تعزيز أأمهيهتا واس تخداهما. الهدف البعيد الأجل: بذل الويبو جلهود 
صدار منتج اإحصايئ تسو  يقية أأكرب تتعلق بقاعدة البياانت مثل اإ

الهدف القصري الأجل:  .س نو  فضاًل عن أأنشطة املساعدة التقنية
زايدة املساحة اخملصصة لقاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل 

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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ذ يتعذر عىل عدد كبري من أأحصاب املصاحل يف اخلارج  الإنرتنت، اإ

ليا  .الوصول اإ

 املرحةل الأوىل –ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها النفاذ اإ  "3"
DA_08_01 –  8التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان 
، س امي من البدلان الأقل منواً   النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
ت تقنية وقواعد بياانت متخصصة جمال

جراء حبوث يف  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ
 الرباءات بفعالية أأكرث.

ىل البحث لأغراض  ميثل مرشوع النفاذ اإ
اذل  انطلق يف  –التطوير والابتاكر 

من هذا املرشوع  جزءاً  – 2009يوليو 
نشاء مراكز  اخلاص مبساعدة البدلان يف اإ

ضافة اإىل دلمع التكنولوجيا والابتاكر  اإ
نشاء ش بكة مماثةل.  اإ

 

ىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر مسامهًة كبريًة يف زايدة  سامه برانمج النفاذ اإ
ىل أأكرث من  جمةل وكتاب، يف حني أأن عدد املس تخدمني من  10 000احملتوى اإ

 .املؤسسات يزتايد أأيضًا ابطراد

ىل املعلومات ويتواصل ارتفاع عدد املس تخدمني من املؤسسات لربانمج  النفاذ اإ
 .املتخصصة بشأأن الرباءات

برامو اتفاقًا من اتفاقات مس توى اخلدمات، وأأنشئت  (35) مخسة وثالثني مت اإ
 ش باكت وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

"  eTISCُأطلقت املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "و 
)//etisc.wipo.orghttp:(   وأأعيد تصممي املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع

 التكنولوجيا والابتاكر.

(، وهو متاح  CDIP/9/5ُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
 عىل الرابط التايل:

//www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=http:
203099 

جراءات املرحةل الثانية، فامي يتعلق بوثيقة املرشوع   :اإ

ضامن أأن قوالب الرصد والتقيمي اذلايت مفيدة لأغراض الإدارة  "1" 
 واُّتاذ القرارات.

واس تخدام مؤرشات النتاجئ والأداء احملددة والقابةل للقياس  "2" 
( لقياس  SMARTقيق وذات الصةل واحملددة املدة )معايري والتح 

ال ثر املرتتبة عىل املرشوع مبا يف ذكل أ ثره عىل مس توى 
 املس تفيدين.

طار شامل لإدارة املرشوعات وتنفيذه )عىل سبيل  "3"  ووضع اإ
طار منطقي( لربط نتاجئ املرشوع ونواجته  املثال: اس تخدام هنج اإ

 اج اخملاطر والافرتاضات.وأأنشطته وموارده، ولإدر 

اذلاتية وتنفيذها لتعقب والتقياميت وُّتطيط الرصد والتقياميت  "4" 
 الأثر والاس تدامة الأطول أأمدًا يف البدلان.

 

 

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
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ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها  "4"  الثانية املرحةل –النفاذ اإ
DA_08_02 –  8التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  لنتاجئالإجنازات الرئيس ية وا وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان 
، س امي من البدلان الأقل منواً   النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 

جراء حبوث يف  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ
 الرباءات بفعالية أأكرث.

ن املرشوع هتدف اكنت املرحةل الثانية م
ىل احلفاظ عىل دمع البدلان اليت شاركت  اإ
يف املرحةل الأوىل من املرشوع وتعزيز هذا 

ادلمع وتوّسع املرشوع ليشمل بدلااًن مل 
تشارك يف املرحةل الأوىل، وذكل عن 

 طريق:

نشاء مراكز جديدة من مراكز 1" " دمع اإ
دمع التكنولوجيا والابتاكر، فضاًل عن دمع 

 ا التدريبية؛وصقل براجمه

ىل 2" " ومواصةل تطوير برانمج النفاذ اإ
املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات 

(ASPI  ىل الأحباث من ( وبرانمج النفاذ اإ

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 600زايدة بأأكرث من 
ARDI  ىل أأكرث من  30)من حنو  مؤسسة(. 200مؤسسة اإ

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 300وزايدة بأأكرث من 
ASPI  ىل  6)من  مؤسسة(. 20مؤسسات اإ

يف املنصة  اً دممس تخ 650تبادل أأفضل املامرسات، بفضل تسجيل وزاد 
، ومشاركهتم يف 2013" حبلول هناية عام  eTISCالإلكرتونية لإدارة املعارف "

 مسامهة. 520

ىل املوقع الإلكرتوين ملراكز  (7س بع ) ُأضيفت  حلقات دراسة ش بكية جديدة اإ
ابلإنلكزيية وواحدة ابلفرنس ية( ومن  ست حلقاتدمع التكنولوجيا والابتاكر )

ضافة حلقا نسخة  2000ووزع أأكرث من  .ت أأخرى ابنتظام خبمس لغاتاملتوقع اإ
 .من ادلليل التوجييي الإلكرتوين عىل أأقراص مدجمة

مركزًا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل اتفاق  (39تسعة وثالثني ) وق ع
 .2013مس توى اخلدمات، وتلت ذكل حلقة معل تدريبية أأوىل يف هناية عام 

ندوات  (8مثاين )حلقة معل تدريبية وطنية و  (56ست ومخسون ) وُأقميت
قلميية.  اإ

" عىل الرابط التايل:  eTISCوتتاح املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "

أأن تواصل أأمانة الويبو دمع هذا املرشوع كنشاط معّمم عىل  "1"
ذا اكنت الرتتيبات املالية قطاع  البنية التحتية العاملية واس تعراض ما اإ

% من املزيانية من وحدات خارج 60احلالية، أأ  جلب ما يقارب 
 الطريقة الأكرث فعالية لإدارة مزيانية هذا املرشوع.يه هذا القطاع، 

ابلنس بة لدلول الأعضاء وماكتهبا الوطنية املعنية ابمللكية و "2"
نشاء ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا الفكرية، ال يت يه بصدد اإ

والابتاكر أأو اليت ُّتطط ذلكل: تقدمي ما يكفي من ادلمع من أأجل 
 تعزيز اس تدامة تكل املراكز عىل املدى الطويل.

أأن ينظر قسم دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف أأمانة الويبو يف و  "3"
نولوجيا كيفية تكييف أأنشطته دلمع اس تدامة مراكز دمع التك 

 .والابتاكر عىل املدى الطويل

أأن ينظر مجيع أأحصاب املصلحة املعنيون ابملرشوع يُوىص بو  "4"
)أأمانة الويبو وادلول الأعضاء واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية 
واملؤسسات املضيفة( يف كيفية زايدة دمج مراكز دمع التكنولوجيا 

 ر الأمع.الابتاكو التكنولوجيا والابتاكر يف مبادرات
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  لنتاجئالإجنازات الرئيس ية وا وصف مقتضب للمرشوع

 (؛ ARDIأأجل التمنية والابتاكر )

نشاء منصة 3" لإدارة املعارف جديدة " واإ
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية 

 ز.تيسري التبادل بني هذه املراك

 

http://etisc.wipo.org 

ادلليل التوجييي الإلكرتوين بشأأن اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
اللها متاح عىل قرص مدمج ومتوفر عىل ش بكة الإنرتنت يف الصفحة اليت واس تغ

ليا الرابط التايل:  يُفيض اإ
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html 

 

 ( IP-DMDقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ) "5"
DA_09_01 –  9التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء  تطوير قاعدة بياانت وبرجميات بغية اإ
لإمنائية معلية فعاةل ملطابقة الاحتياجات ا

 يف جمال امللكية الفكرية للبدلان واملاحنني.

 

مت اإطالق قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية  
(IP-DMD  ) ًويه جاهزة ال ن "ملطابقة" 2011يف أأغسطس  رمسيا ،

 .احتياجات ادلول الأعضاء مع العروض احملمتةل

ىل نظام قطاع ا لتمنية عرب الرابط التايل: ميكن النفاذ اإ

http://www.wipo.int/dmd 

(، وهو متاح  CDIP/10/3ُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا العارشة )و 
عىل الرابط التايل: 

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

ىل توضيح  "1"  تتاج خطوط املسؤولية ومعليات تدفق العمل اإ
 :فور . ويشمل هذا تديد أأدوار

 شعبة خدمات الإنرتنت؛ 

 وقطاع القضااي العاملية؛ 

 قلميية؛  واملاكتب الإ

 .وفريق املرشوعات اخلاصة 

العمل الرتوُيي يف أأرسع وقت ممكن عىل  ُيب أأن يبدأأ و  "2" 

http://etisc.wipo.org/
http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
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217446 

 

املس تويني ادلاخيل واخلاريج عن طريق حضور فريق املرشوع 
قلميية، ليك تعمل ادلول الأعضاء والأطراف الأخرى  لالجامتعات الإ

 املهمتة بوجود هذه الأداة.

للحصول عىل  ُيب أأن تعزز الويبو اتصالهتا ابملاحنني سعياً و  "3" 
 .عات املوجودة يف قاعدة البياانتدمع لطلبات املرشو

بعد الانهتاء من ذكل، ُيب تديد أأولوايت البدلان بغية و  "4" 
 تصممي املرشوعات املالمئة اليت يمت رفعها عىل قاعدة البياانت.

طار و  "5"  ىل أأن يمت ربطها بشلك أأوثق ابإ تتاج قاعدة البياانت اإ
اتيجية، وذكل لضامن نتاجئ الويبو ومزيانيهتا العادية وأأهدافها الاسرت 

 أأن تظهر أأية أأموال موهجة عرب قاعدة البياانت كنتاجئ حمققة.

 ُيب التفاق عىل أأهداف لقاعدة البياانت فامي يتعلق مثالً و  "6" 
 بعدد ونوعيات املاحنني والطلبات املتوقعة وعدد الرشااكت املنشأأة.

 

 مللكية الفكريةمرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال ا "6"
DA_10_01 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد لإنشاء أأاكدمييات الرشوع يريم امل 
اإىل وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية 

مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
نشاء مؤسسات للتدريب يف  جمال عىل اإ

مت تدشني ما مجموعه ست أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال 
طار هذا املرشوع  .امللكية الفكرية يف اإ

ة مكراجع للبدلان اليت الأ من مجموعة  دوات واملواد التدريبية املعد 

 يبية: العملية التجر  "1" 

  ،متديد العملية ملدة عامني أ خرين لس تكاملها -

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
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امللكية الفكرية بأأقل املوارد املمكنة بغية 
التصد  لطلهبا املزتايد عىل خرباء امللكية 
الفكرية واملهنيني واملسؤولني احلكوميني 

 وأأحصاب املصلحة ال خرين.

 

تود أأن تنشئ أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل 
 :الرابط التايل

http://www.wipo.int/academy/en/about/startu
p_academies/ 

تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة ُعرض و 
(CDIP/9/6  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.j
sp?doc_id=202199 

 

 وتديد أأفضل املامرسات اليت ينبغي تطبيقها عند التوسع يف املرشوع. -

 وثيقة املرشوع: "2" 

ضفاء مزيد من الوضوح عىل اسرتاتيجية التنفيذ -  ،تعديل وثيقة املرشوع واإ

 زايدة كفاءهتا ومرونهتا وجعلها قامئة أأكرث عىل الطلب.و  -

 الأمهية والفعالية: "3" 

اتحهتا لتس تخدهما ادلول الأعضاء يف الاجتاه  عداد أأدوات ومهنجيات ميكن اإ اإ
 املس تقبيل للمرشوع بعد انهتاء املرحةل الثانية.

 التأ زر والاس تدامة: يف املرحةل الثانية:  "4" 

يالء مزيد من الاهامتم بتعزيز التأ زر دخل الويبو وخارهجا. -  ينبغي اإ

يال -  ء مزيد من الاهامتم ابلس تدامة.وينبغي اإ

 

 املرحةل الثانية –املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية  "7"
DA_10_02 –  10التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

طنية جديدة يف رائد لإنشاء أأاكدمييات و الرشوع هيدف امل 
ىل م جمال امللكية الفكرية  ساعدة البدلان النامية والبدلان اإ

نشاء مؤسسات للتدريب يف جمال امللكية  الأقل منواً  عىل اإ

مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية يف  مخسةتوفر حاليا 
كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وبريو وتونس برامج تدريب 

ينبغي للويبو أأن تنظر، عقب معليات تقيمي املرشوع، يف  "1"
دارة لالس تجابة للك توصية من  وضع خطط معل أأو خطط اإ

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/19/2 
Annex III 
8 

الفكرية بأأقل املوارد املمكنة بغية التصد  لطلهبا املزتايد عىل 
خرباء امللكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني احلكوميني 

 خرين.وأأحصاب املصلحة ال  

ىل تعزيز املرشوع عن طريق:واكنت   املرحةل الثانية هتدف اإ

" وضع اسرتاتيجيات تنفيذ مكيفة وتدريب املوارد 1"
نشاء  البرشية ادلاخلية )تدريب املدربني( املُشار كة يف اإ

 املراكز احمللية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛

 ددة؛" وتوفري برامج تدريبية تليب احتياجات حملية حم2"

ىل املواد التدريبية والاستشارات 3" ماكنية النفاذ اإ " وتوفري اإ
 املتخصصة لوضع اسرتاتيجية تنفيذ ملؤسسة التدريب؛

دارية وتنظميية ومبادئ توجيية من 4" " وتوفري أأدوات اإ
أأجل الاس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب ولإنشاء مراكز 

 جديدة؛

نشاء بيئة افرتاضية5" للحصول عىل مواد  " والإسهام يف اإ
طار املرشوع وتبادلها مع الغري. ة يف اإ  التدريب املُعد 

 للجمهور اخلاريج.

يس يف مهنجيات التدر  مدرابً  (86) س تة ومثانني ومت اعامتد
قامة  واجلوانب املوضوعية للملكية الفكرية، مبا يف ذكل الهنوض ابإ

وتلقى  .توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة
املدربون احملددون من البدلان امخلسة تدريبات خمصصة حسب 

ساعة  800احتياجاهتم لصقل هماراهتم التعلميية )قدم ما مقداره 
جامل يف  .(بدلان مخسة من التدريب اإ

قني أأاكدمييني. مت ملُنّس  قلميية وقُّد   ومُصّ مت ثالث وحدات اإ

دراس ية اكمةل لاللتحاق بربامج  نحاً م   أأساس ياً  مدرابً  18ومنح 
 املاجس تري ادلويل يف قانون امللكية الفكرية.

بدلان رائدة تدريبات عىل  5مواطنا من  8480وتلقى ما عدده 
ؤسسات وطنية رائدة للتدريب عىل امللكية الفكرية من خالل م

 امللكية الفكرية.

يف الش بكة العاملية  ومجيع الأاكدمييات الرائدة الست أأعضاء
 (. GNIPAلأاكدمييات امللكية الفكرية )

الأدوات واملواد التدريبية مكراجع للبدلان اليت  من مجموعةُأعدت 
 الرابط تود أأن تنشئ أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل

التايل: 
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup

_academies/ 

 لتقيمي.توصيات ا

فامي خيص املرشوعات املامثةل املقبةل، سواء أأاكنت مموةل و  "2"
بوصفها مرشوعًا خاصًا أأو من خالل مزيانية الويبو العادية، ينبغي 

 تعزيز دور املاكتب الإقلميية يف مجيع مراحل املرشوع.

قلميية، و  "3" ينبغي، ابلتنس يق بني أأاكدميية الويبو واملاكتب الإ
لالس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب املنشأأة  وضع مؤرشات قياس

وخباصة يف ضوء اندراج هذا النشاط يف مزيانية الويبو كجزء 
 منتظم.

دعامً ملراكز التدريب احلديثة املنشأأ، ينبغي لأاكدميية و  "4"
الويبو أأن تضع ابلتنس يق مع املكتب الإقلميي املعين صيغة تقيمي 

ىل املراكز يك تكيفها وتس تخدهم ا يف تقيمي املدر بني من ترسل اإ
 حيث كفاية هماراهتم وقدرهتم عىل تقدمي التدريب يف املس تقبل.

ينبغي للويبو أأن تطلق مرشوع صفحة الوييك رمسيًا وأأن و  "5"
وينبغي تديد مرشف لصفحة  تروجه يف صفوف ادلول الأعضاء.

نشاء  الوييك يك يطور ويراقب املناقشات والإسهامات املتعلقة ابإ
م فيا من تدريب. مؤسسات  تدريب عىل امللكية الفكرية وما يقد 

ينبغي لفريق املرشوع أأن ينهتيي بَّسعة وابلتنس يق و  "6"
عداد مجموعة املبادئ التوجيية  قلميية من اإ الوثيق مع املاكتب الإ
اجلار  يف الوقت الراهن بشأأن املسارات الالزمة لإنشاء مركز 

 الفكرية. تدريب مس تدام ذاتيا يف جمال امللكية

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية "8"
DA_10_02 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ُياد حلول الأمتتة حسب الاحتياجات  اإ
وتتصدى  .لفائدة ماكتب امللكية الفكرية
  :أأربعة عنارص للقضااي التالية

وجيا املعلومات والتصالت تكنول .1 
ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة 
خصيصًا للمنظمة الأفريقية للملكية 

 الفكرية؛ 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت و  .2 
ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة 

قلميية الأفريقية للملكية  خصيصًا للمنظمة الإ
 الفكرية )الأريبو(؛ 

املصممة خصيصًا يف وحلول الأمتتة  .3 
مؤسسات امللكية الفكرية لثالثة بدلان 

ىل البدلان الأقل منوًا؛  تنمتي اإ

وحلقات معل بشأأن الأمتتة تسهيال  .4 
 لتقامس التجارب الوطنية وتبادلها.

 

 مرشوع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية: 

لإضافة واب .العمل التحضري  لتطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية نُفّ ذ
اإىل ذكل، مت رشاء املعدات للمكتب دلمع اخلطة يف املنظمة الأفريقية 
للملكية الفكرية وُحددت دولتان عضوان من أأجل املرشوع، هام 

عداد النظام مبا يالمئ تدفق العمل يف  .الس نغال وغابون وقد مت اإ
املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من أأجل املرشوع الفرعي املعين 

ومت نقل البياانت وتدريب املس تخدمني عىل  .امء التجاريةابلأس
 .اس تخدام النظام

 مرشوع الأريبو:

لكرتوين لتبادل البياانت بني  خطارات اإ مت بنجاح تنصيب نظام اإ
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ومخسة من ماكتب  مرشوع املنظمة الإ

ندا(، وُير  ادلول الأعضاء )بوتسواان وغاان وكينيا وانميبيا وأأوغ 
 .وطلبت النظام أأيضا ثالث دول أأعضاء أأخرى .اس تخدامه بكثافة

ويسمح هذا النظام ابلس تغناء عن اس تعامل الإخطارات الورقية بني 
 .املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية والأعضاء

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?d

ل وثيقة املرشوع اخلاصة ابملرشوعات من  "1"  ينبغي لأمانة الويبو أأن تُعّد 
 هذا النوع:

دراج الأدوات اليت ميكن أأن تساعد املس تفيدين عىل رصد التقدم لإ  -
ز وقياس أأثر املرشوع.  املُحر 

لزاميًا. -  جلعل تقدمي املس تفيدين لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

لمتيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا أأمانة  -

 الويبو.

يل للمعدات تكنولوجيا تسني التفاقات التعاقدية مع املورد احمل -
 املعلومات والتصالت من حيث اجلودة وخدمات ما بعد البيع.

ينبغي لأمانة الويبو أأن تنهتيي من تسلمي املرشوع عىل النحو املذكور و  "2" 
طار املزيانية العادية.  عىل و يف وثيقة املرشوع عن طريق تعممي الأنشطة يف اإ

 :وجه التحديد

بدلان امخلسة ومتديده ليشمل دول أأعضاء تعزيز مرشوع الأريبو يف ال  -
 أأخرى.

ُياد املوارد واس تكامل معلية نرش نظام تكنولوجيا املعلومات  - اإ
والتصالت يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية لإاتحة تبادل 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

oc_id=217428 

 

البياانت مع دولتني من ادلول الأعضاء )الس نغال وغابون( وذكل 
 لأفريقية للملكية الفكرية.أأيضًا حسب توافر املوارد من املنظمة ا

النظر يف تنظمي حلقة معل تدريبية بشأأن تبادل اخلربات وادلروس  -
 املس تفادة س نواًي يف الإقلمي.

ينبغي لأمانة الويبو أأن ترخس مفهوم تقامس التاكليف يف اسرتاتيجياهتا و  "3" 
 لتنفيذ املرشوعات وتقدميها يف املس تقبل.

ب امللكية الفكرية أأن تضمن اس تدامة ينبغي لأمانة الويبو وماكتو  "4" 
املرشوع من خالل توفري املوارد الضورية الالزمة لس تكامل املرشوع 

 واس متراره.

 

 بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية "9"
DA_10_03 –  10التوصية 

 ني الرئيس يةتوصيات املقيّم الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

عداد أأو تديث/تسني مجموعة من  اإ
دارة حقوق  الامنذج واملواد اليت ترتبط ابإ
بل املؤسسات  امللكية الفكرية من ق 
الأاكدميية ودوائر البحث، مبا يف ذكل 

دارة ماكتب نقل التكنولوجيا يف  نشاء واإ اإ
مؤسسات البحوث العامة، واس تكشاف 

رشادية لنقل التكنولوجيا واختُ اس تُ  ربت تكل الأدوات بملت س بعة أأدةل/كتيبات اإ
اجلديدة يف عني املاكن يف بدلان خمتلفة هبدف مساعدة ادلول الأعضاء عىل تمنية 

بات الإرشادية والأدةل/الكتي  .وتسني قدرات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية
 :يه

أأفضل طريقة لتحديد وتلبية الاحتياجات املس مترة  النظر يف "1" 
من تديث املواد القامئة واس تحداث حمتوايت جديدة تدمع 
 املؤسسات الوطنية يف جمايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا.

اتحة فرص النفاذ  امليض يف اس تكشاف وتقيميو  "2"  خيارات اإ
ىل املواد  بشلك مس متر وجماين ومفتوح وابلطرق الإلكرتونية اإ

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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 ني الرئيس يةتوصيات املقيّم الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

اقات أ ليات لنقل التكنولوجيا )ل س امي اتف
الرتخيص( وتعزيز القدرة عىل صياغة 

 الرباءات.

 

 كتاب ممارسة صياغة الرباءات؛ "1"

 ودليل معيل لتقيمي الأصول غري امللموسة يف معاهد الأحباث؛ "2" 

 الأاكدميية؛ ؤسساتومجموعة تدريب تقيمي امللكية الفكرية للم "3" 

ومجموعة التدريب عىل مناذج العقود املتصةل ابمللكية الفكرية للجامعات  "4" 
 عامة المتويل؛الحباث ومنظامت الأ 

 ودليل ترخيص العالمات التجارية؛ "5" 

 ودليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة؛ "6"

 ودليل التسويق. "7" 

ىل بوابة دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا عرب الرابط التايل: وميكن  النفاذ اإ

ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html-http://www  

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/8 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،) 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
219464 

 واملوارد املتعلقة ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا.

ومن أأجل زايدة فعالية وكفاءة ووجاهة املواد احلالية وأأيّة  "3" 
مواد تُس تحدث يف املس تقبل يف جمايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا، 

قلميية وملاكتب الويبو الوطنية أأن تقمي ينبغي مل اكتب الويبو الإ
ىل اسرتعاء انتباه أأحصاب املصلحة عىل الصعيد  رشااكت هتدف اإ
ىل الأمانة وادلول  م اإ ىل توافر املواد الإلكرتونية، وأأن تُقّد  الوطين اإ

 الأعضاء انطباعات املس تخدمني املس تقاة من جتارهبم.

 

http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
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 سسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلمييمرشوع تعزيز قدرات املؤ  "10"
DA_10_05 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل:    يريم املرشوع اإ

تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية يف  (أأ )
رية من خالل تطوير جمال امللكية الفك

مقاربة متاكمةل ومهنج موحد لرمس 
الاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية 
الفكرية اليت تامتىش مع احتياجات التمنية 

 وأأولوايهتا؛ 

وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية  ب()
قلميي عن  عىل الصعيدين الإقلميي ودون الإ
نشاء أ ليات  طريق تقدمي املساعدة يف اإ

  الصعيد دون الإقلميي؛ تعاون عىل

وتعزيز قدرات مؤسسات دمع  (ج)
امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية 

واملتوسطة من خالل اس تحداث مجموعة 
 من الأدوات وأأنشطة التدريب.

 

البدلان الرائدة الست صياغة  مجيع اس تبملت
لسرتاتيجيات وخطط معل وطنية يف  مرشوعات

هنجية الويبو املقرتحة جمال امللكية الفكرية ابس تخدام م 
وعرض لك بدل اسرتاتيجيته عىل حكومته للموافقة 

 عليا.

وُشلكت مجموعة من اخلرباء املمترسني الوطنيني 
وادلوليني، لتكون موردا قامي يساعد البدلان املهمتة 
احملمتةل الأخرى يف معلية صياغة اسرتاتيجية امللكية 

 الفكرية.

ع عىل اللجنة يف ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوو 
(، وهو متاح عىل  CDIP/10/7دورهتا العارشة )
 الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc
_details.jsp?doc_id=219342 

 

دارة الربامج والأداء قسم ( و  DACDية )التمن  جندةأأ ابلنس بة لشعبة تنس يق  "1"  اإ
(PMPS  :) 

دارته أأكرث رصامة - جراءات تصممي املرشوع واإ  .ينبغي أأن تكون اإ

ينبغي أأن تتو  وثيقة املرشوع عىل هدف شامل واحد، وفرضيات واحضة،  -
واسرتاتيجيات للمخاطر واسرتاتيجيات للتخفيف مهنا، واسرتاتيجية للتواصل، وخطة 

 انتقالية.

 فامي خيص النتاجئ:و  "2" 

ينبغي يف هذا الصدد أأن يُراعى  –رضورة وجود صةل واحضة ومنطقية بني احلصائل والنتاجئ 
طار منطقي ىل الطريقة اليت س تضمن هبا اسرتاتيجيات  .اس تخدام اإ ويشمل ذكل الإشارة اإ

ىل النتاجئ املرتقبة والوقع  .التنفيذ اخملتارة أأن تؤد  احلصائل اإ

التمنية  جندةأأ نظام يسمح برصد أأنشطة حمددة من أأنشطة مرشوعات  ينبغي وضعو  "3" 
جراء تقيمي سلمي لفعالية املرشوعات من حيث التلكفة  .والإبالغ عهنا؛ من أأجل المتكن من اإ

وينبغي أأيضًا للمسؤولني عن املرشوعات أأن يبذلوا هجدًا، يف اإطار رصد املرشوعات، لتتبع 
 والأنشطة يف املرشوعات املعمتدة.النفقات حبسب فئات التاكليف 

 الاس تدامة الأطول أأمداً:و "4" 

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رضورة وجود خطة انتقالية لإدراج مبادرات املرشوع يف الربانمج واملزيانية   -
ىل ادلول الأعضاء املس تفيدة س ناد مسؤولية الأنشطة/املتابعة اإ  .العاديني أأو اإ

دراج املرشوع يف أأنشطة املاكتب، و/أأو قسم الرش   - اكت الصغرية رضورة اإ
واملتوسطة يف شعبة الابتاكر ويف معلية وضع الربامج العادية للويبو، و/أأو وضعه يف 

 أأيد  البدلان املس تفيدة.

مساعدة ادلول الأعضاء الأخرى اليت مل تس تفد من املرحةل التجريبية من أأجل   -
طار املرشوع و/أأو تكييفها  .اس تخدام املهنجيات والأدوات املس تحدثة يف اإ
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 املرشوعات املواضيعية

 امللكية الفكرية واملكل العام "11"
DA_16_20_01 –  20و 16التوصيتان 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

قراراً  يشمل سوف بأأمهية املكل العام،  اإ
املرشوع مجموعة من ادلراسات 

الاس تقصائية والتحليلية اس تخالصا 
للمامرسات اجليدة وحبثا عن الأدوات 

ىل املكل  املتاحة حاليا لتحديد ما قد أ ل اإ
العام واحلفاظ عليه مبا مينع اخلاصة من 

ومن شأأن ادلراسات الاس تقصائية  .متلكه
والتحليلية أأن تيَّس التخطيط للتدابري 
عداد حممتل ملبادئ توجيية  الالحقة من اإ
 أأو اس تنباط حممتل لأدوات تسهل تديد
ليه أأو الثنني  مضمون املكل العام والنفاذ اإ

ويضم هذا املرشوع ثالثة عنارص  .معا
تتصدى لهذه القضية من منظور حق 
 .املؤلف والعالمات التجارية والرباءات

 

 حق املؤلف 

توجد عىل الرابط التايل دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل  
 (:CDIP/7/INF/2العام )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
161162 

وتوجد عىل الرابط التايل ادلراسة الاس تقصائية الثانية عن أأنظمة التسجيل 
 والإيداع الطوعي:

http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration
_and_deposit_system_03_10.html 

وتوجد عىل الرابط التايل دراسة اس تقصائية عن أأنظمة توثيق حق املؤلف 
 ع اخلاص:واملامرسات املرتبطة به يف القطا

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/
wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf 

 ةالعالمات التجاري 

توجد عىل الرابط التايل دراسة عن المتكل غري املرشوع لالإشارات: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو 
  :اقرُتحت الاس تنتاجات التاليةو  .نطاق هذا العمل

دا    :رة املرشوعاإ

أأكرث تركزيًا واختصاصات  أأن يكون للمرشوع نطاق ينبغي "1" 
 أأوحض.

ينبغي أأن يزداد الطابع العميل لدلراسات من أأجل مساعدة و  "2" 
جراءات ملموسة للمس تقبل.  ادلول الأعضاء عىل اُّتاذ قرار بشأأن اإ

ل و  "3"  قد يكون من الأفضل من الناحية العملية أأن تُفص 
وع اخملتلفة )الرباءات، وحق املؤلف، والعالمات مكوانت املرش 

التجارية( وأأن يديرها القطاع املعين يف الأمانة بشلك مس تقل؛ لأن 
القضااي يف هذه اجملالت خمتلفة. وهذا ميكن أأن يُزيد من فعالية 

 .التحليل ومعقه

شارة اإىل وضع و  "4"  معليات التقيمي اذلايت نوعية، وليست جمرد اإ
 ، بل يه أأبعد من ذكل.تنفيذ املرشوع

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/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


CDIP/19/2 
Annex III 
15 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

200622 

 الرباءات 

نشاء قواعد بياانت وطنية انقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة دراسة جدوى ع ن اإ
  CDIP/8/INF/2) للرباءات ودراسة عن الرباءات واملكل العام

 ، وهام متوفران عىل الرابطني التاليني:( CDIP/8/INF/3و

ls.jsp?doc_id=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
182861 

 و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182822 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
(CDIP/9/7 وهو متاح عىل الرا ،):بط التايل 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
200703 

 أأدوات ومبادئ توجيية جديدة 

طار  مل تُس تحدث أأ  أأدوات جديدة فعلية أأو مبادئ توجيية يف اإ
ىل املكل العام  ماكنية النفاذ اإىل املوضوع اذل  أ ل اإ املرشوع لزايدة اإ

ىل املكل العام يبدو أأن  .أأو للحفاظ عىل املعارف اليت أ لت اإ
 السببان الرئيس يان لهذه التسلسل الرد ء وضيق الوقت هام

 .النتيجة

 

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
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
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 امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة "12"
DA_7_23_32_01 –  32و 23و 7التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل التشجيع عىل تقيق فهم أأفضل  سعيًا اإ
لأوجه التفاعل بني امللكية الفكرية 

سة املنافسة ول س امي يف البدلان وس يا
ىل نظام  النامية والبدلان املنتقةل اإ

الاقتصاد احلر، سوف تضطلع الويبو 
جراء مجموعة من الأنشطة اليت تلل  ابإ
املامرسات احلديثة والتطورات القانونية 
وأأحاكم احملامك واحللول القانونية املتاحة يف 

بدلان وأأقالمي خمتارة، مع الرتكزي عىل 
 .ضااي املتعلقة برتخيص امللكية الفكريةالق

م سلسةل  وعالوة عىل ذكل، سوف تُنظ 
قلميية  من احللقات ادلراس ية دون الإ

وندوات يف جنيف بوصفها حمافل لتبادل 
وسوف تش متل  .اخلربات يف هذا اجملال

برامج الويبو للتدريب يف جمال الرتخيص 
عىل قسم عن جوانب الرتخيص املشجعة 

ة واملامرسات املنافية عىل املنافس
م اجامتع عاملي  للمنافسة، وسوف يُنظ 

بشأأن الأمناط املس تجدة يف ترخيص حلق 
 .املؤلف

 :مت الانهتاء من ادلراسات التالية، وانقش هتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

نون التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية الفكرية والإدارات املعنية بقا .1
 (؛ CDIP/8/INF/4املنافسة )

والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة  .2
(CDIP/8/INF/5) ؛ 

وتليل الإصدارات الاقتصادية/القانونية بشأأن أ ثر حقوق امللكية الفكرية  .3
 (؛ .CDIP/8/INF/6 Corrكحاجز للعبور )

نفاذ حقوق امللكية الفكري .4 ة املنايف للمنافسة املرشوعة: ودراسة عن اإ
 (. CDIP/9/INF/6ادلعاوى الصورية )الوثيقة 

 ادلراسات الثالث املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة متاحة عىل املواقع التالية:

n/doc_details.jsp?doc_id=http://www.wipo.int/meetings/e
182844 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182864 

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

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو 
  :اقرُتحت الاس تنتاجات التاليةو  .نطاق هذا العمل

 تصممي املرشوع 

ضافًة اإىل  (.ل بد أأن تكون مدة التنفيذ أأطول )رمبا ثالث س نوات اإ
أأل وهو  –ذكل، رمبا اكن أأحد أأهداف املرشوع طموحًا جّدًا 

 ومل –"الهنوض مبامرسات الرتخيص مبا يعزز القدرات التنافس ية" 
 .يكن من السهل قياسه، وهو الأمه

دا   :رة املرشوعاإ

قامة رشااكت  اكنت زايدة التنس يق اخلاريج الشامل سوف تضمن اإ
أأوثق مع املنظامت ادلولية الأخرى ذات الصةل مبا فيا الأونكتاد، 
ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان 

 .الاقتصاد 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

 194637 

 و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
199801 

سعة ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاو 
(CDIP/9/8  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
200739 

 

ىل املعرفة امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، "13"  والهوة الرمقية والنفاذ اإ
DA_19_24_27_01 –  27و 24و 19التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

يريم العنرص الأول من املرشوع يف جمال 
ىل تزويد ادلول الأعضاء  حق املؤلف اإ
مبصدر من املعلومات املفيدة واملتوازنة 

ول الفرص اليت تتيحها الامنذج اجلديدة ح
املعمتدة لتوزيع املعلومات واملواد الإبداعية 
مع الرتكزي عىل جمالت التعلمي والبحث 
وتطوير الربجميات وخدمات املعلومات 

 حق املؤلف 

قُدمت دراسة بشأأن "الانتفاع حبق املؤلف 
ىل  املعلومات واملواد الإبداعية" للهنوض ابلنفاذ اإ

ىل ادلورة التاسعة للجنة  .اإ

 رمقنة وثئق امللكية الصناعية الوطنية 

ل وثيقة املرشوع، عىل النحو التايل، لس تخداهما يف تنفيذ  ينبغي "1"  لأمانة الويبو أأن تُعّد 
منائية مشاهبة يف املس تقبل:  مرشوعات اإ

منائية. - دراج معايري تقيمي موحدة ملشاركة مكتب امللكية الفكرية اليت تشمل جوانب اإ  اإ

دراج أأدوات ميكن أأن تساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل رصد التقدو  - ز وقياس اإ م املُحر 
 أأثر املرشوع.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

الإلكرتونية )مثل اجلرائد الإلكرتونية 
 وخدمات القطاع العام الإعالمية(.

 ويركّز العنرص الثاين من املرشوع عىل
رمقنة وثئق امللكية الصناعية الوطنية 
لإنشاء قاعدة بياانت تعزز نفاذ امجلهور 

ىل احملتوى الرمقي وتطوير همارات لإنشاء  اإ
قاعدة بياانت وطنية يف جمال امللكية 
 الفكرية مبا ييَّس النفاذ عىل املس تخدم.

 

عنرص الرمقنة: نُفذ هذا العنرص بدرجات خمتلفة يف 
قلميية للملكية الفكرية، مبا فيا  مكتباً  17 املنظمة الإ

وأأحرزت  (.الأريبو)الأفريقية للملكية الفكرية 
حنو رمقنة جسالت براءاهتا  قدماً غالبية املاكتب ت

واس تبملت س تة ماكتب والأريبو املرشوع 
 .ابلاكمل

 دراسة حق املؤلف متاحة عىل املوقع التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/do
c_details.jsp?doc_id=202179 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف و 
(، وهو متاح عىل  CDIP/10/5دورهتا العارشة )
 الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/do
c_details.jsp?doc_id=217825 

 

لزامياً و  -  .جعل تقدمي ماكتب امللكية الفكرية لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

متيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا شعبة تديث البنية و  -
 التحتية.

جراءات الرشاء من املوردين اخلارجيني.و  -  تبس يط اإ

د بعُد من خالل يعترب من الضور  تقيميو  "2"  ماكنية اس تحداث أأنشطة جديدة للويبو، مل ُتد   اإ
جراء هذا  تقيمي اجلدوى. وذلكل ينبغي للويبو أأن تنظر يف كيفية دمع الشعبة املعنية حبق املؤلف يف اإ

ذاكء الوعي  .التقيمي، وكيفية متويل تنفيذ أأ  أأنشطة جديدة، مبا فيا أأنشطة خماطبة امجلاهري واإ

ص اس تدامة عنرص الرمقنة، يوىص بأأن تس تبمل أأمانة الويبو تنفيذ املرشوع من وفامي خي "3" 
 أأجل ما ييل عىل وجه اخلصوص:

للعثور عىل املوارد الالزمة لإكامل عنرص الرمقنة ابلنس بة مجليع ماكتب امللكية الفكرية  -
 .مكتباً 16املُشار كة البالغ عددها 

جراء ال  - عملية الرمقية مجليع طلبات الرباءات اجلديدة للنظر يف كيفية تقدمي ادلمع لضامن اإ
جراء معلية مماثةل لسجالت  اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية املُشار كة، والتشجيع عىل اإ

 العالمات التجارية وطلباهتا.

 

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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ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات "14"  اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
DA_19_30_31_01 –  31و 30و 19التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ تضب للمرشوعوصف مق 

ىل تزويد  يريم هذا املرشوع املقرتح اإ
، البدلان النامية، مبا فيا البدلان الأقل منواً 
بناء عىل طلهبا، خبدمات تساعد عىل 
تسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 

بغية ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمّددة 
تيسري أأنشطهتا الأصلية يف الابتاكر 

والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت 
سوف تُصاغ و  .حكومية دولية أأخرى

تقارير عن واقع الرباءات يف جمالت 
من وفرة مصادر  متخصصة انطالقاً 

جراء  املعلومات املتعلقة ابلرباءات بغية اإ
تليل لتكنولوجيا بعيهنا وما يتصل هبا من 

لكية الفكرية يف جمالت حقوق امل 
لكرتوين  تكنولوجية خمتارة؛ وس يقدم دليل اإ
عىل قرص فيديو مدمج أأو عىل الإنرتنت 
للتدريب عىل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 
ابلرباءات واس تغاللها، وستنظم مؤمترات 
كذكل، مبا فيا حلقات معل ودورات 

تدريبية، لفائدة املنتفعني ول س امي موظفي 
 . التكنولوجيا والابتاكرمراكز دمع

تقارير عن واقع الرباءات تتعلق  (10عرشة ) اس ُتبملت
وريتوانفري  ( Atazanavir) أأاتزاانفري وعقار  ،ابللقاحات

(Ritonavir ،) والتربيد ابلطاقة  ،والطهيي ابلطاقة الشمس ية
زاةل امللوحة ،الشمس ية وتمل  ،والأمراض املهمةل ،وتنقية املياه ،واإ
 .امللوحة

 ادلليل التوجييي الإلكرتوين

دليل تفاعيل للتعلمي الإلكرتوين يف  2012يف نوبمرب  ُأطلق رمسياً 
 جمال اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها.

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/
patent_landscapes/index.html 

 دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط التايل:

n/index.html http://www.wipo.int/tisc/e
ask_the_expert_chats.html 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/6  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

 ينبغي تديد مدة املرشوع عىل أأساس تقدير معقول للوقت الالزم. "1" 

تكييف مؤرشات املرشوع اليت يمت التحقق مهنا بشلك موضوعي حسب و  "2" 
 التغريات الأطول أأجال.

دراج رصد النتاجئ أأو تقيميها ذاتيًا أأو لكيام يف مزيانية املرشوع.و  "3"   اإ

دراج مزيانية قامئة عىل النتاجئ و  "4"  ع فيا النفقات وفقًا لأبواب املزيانية  –اإ تُوز 
دارة املرشوع  يف وثيقة  –عىل لك نتيجة من النتاجئ املتوقعة وعىل تلكفة اإ

 املرشوع.

 ينبغي تصنيف اخملاطر حسب درجة أأثرها السليب احملمتل.و  "5" 

)رشوطًا خارجية ُيب أأن  ينبغي أأن تتضمن وثئق املرشوع افرتاضاتو  "6" 
 تتوفر من أأجل تقيق الأهداف(.

ينبغي تديد مالمح التنس يق داخل الويبو واملنظامت الأخرى تديدًا و  "7" 
 واحضًا )بتوضيح الإجراءات املشرتكة اليت ُيب اُّتاذها وتديد املسؤولني(.

ذاتيًا ملدى  ينبغي أأيضًا لتقارير التقيمي اذلايت أأن جُتر  ابنتظام تقياميً و  "8" 
 الاحتفاظ ابلأمهية وللكفاءة ولحامتل تقق الاس تدامة.

ينبغي أأن تربط التقارير املالية النفقات بأأبواب املزيانية وتوزعها عىل النتاجئ و  "9" 

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/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ تضب للمرشوعوصف مق 

_details.jshttp://www.wipo.int/meetings/en/doc
p?doc_id=217682 

 اخملتلفة والتلكفة غري املبارشة للمرشوع.

 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  "15"   الثانيةاملرحةل –اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل تزويد  يريم هذا املرشوع املقرتح اإ
البدلان النامية، مبا فيا البدلان الأقل 

، بناء عىل طلهبا، خبدمات تساعد منواً 
ومات عىل تسهيل الانتفاع ابملعل

املتعلقة ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا 
دة بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية يف حمدّ 

الابتاكر والبحث والتطوير ابلتعاون مع 
 .منظامت حكومية دولية أأخرى

ىل و  هتدف املرحةل الثانية من املرشوع اإ
عداد تقارير جديدة عن  الاس مترار يف اإ
دة يف  واقع الرباءات يف اجملالت احملد 
املرحةل الأوىل، وعرب تنظمي أأنشطة 
لنرش املعلومات وتكوين الكفاءات، 

قلميي بشأأن  وخصوصا عرب تنظمي مؤمتر اإ

رشاكء  (3ثالثة ) عن واقع الرباءات ابلتعاون معجديدة تقارير  (6) س تة اس ُتبملت
من تقارير اجلهات اخلارجية عن واقع الرباءات  جديداً  تقريراً  51درج وأُ  تعاون جدد.

 عىل املوقع الش بيك.

قلمييتان بشأأن تليالت الرباءات، يفو  مت يف العام املايض حلقتا معل اإ  ريو د  نُّظ 
 لفلبني.اب لربازيل، ويف مانيالاب جانريو

عداد تقارير واقع الرباءات ابلتعاون مع خبري خاريج د  ع  أُ و  ت املبادئ التوجيية ملهنجية اإ
واس تعرضهتا الويبو وسامهت فيا مع مراعاة الانطباعات الواردة أأثناء حلقيت العمل 

 ني.الإقلمييتني من ماكتب امللكية الفكرية واملشارك

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landsca
pes/index.html 

 لتايل:دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط ا

ينبغي ضبط توقيت تقياميت املرشوعات عىل حنو يضمن  "1"
ىل توصيات التقيمي املتعلقة نفاذ الشُّ  عب املسؤوةل عن التنفيذ اإ

بتصممي مراحل املرشوع الالحقة يف مرحةل صياغة اقرتاح 
ىل املرشوع، وقبل أأن تك ون ملزمة بتقدمي اقرتاحات املرشوع اإ

 اللجنة لعامتدها.

ينبغي النظر يف مدى دمع الرتمجة لأهداف املرشوع و  "2"
دراج  .وكفاءته وفعاليته عىل أأساس لك نتيجة عىل حدة وينبغي اإ

 .بنود مزيانية اكفية بشأأن الرتمجة يف اقرتاحات املرشوع

املرشوع نرش نتاجئ املرشوع أأمر رضور  لوجاهة و  "3"
 وفعاليته، وينبغي أأن ُّتصص مزيانية هل وفقا لهذا الأساس.

جراء مزيد من ادلراسة مجليع اخليارات املتعلقة و  "4" ينبغي اإ
بتعقب جتارب املس تخدمني وتقيميها، والنظر يف الأنشطة 

جنازات  بالغ املنخرطني مبارشة يف املرشوع ابإ املساعدة يف اإ

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/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
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تليالت الرباءات بغية صياغة مبادئ 
توجيية مهنجية لإعداد تقارير عن واقع 

الرباءات ونرش أأفضل املامرسات 
وتبادلها بني ماكتب امللكية الفكرية 

 هذا اجملال. واملؤسسات العامةل يف

 

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html 
ask_the_expert_chats.html 

قلميية بشأأن تليالت الرباءات: و  توجد عىل الرابط التايل وثئق حلقة معل ريو الإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=3016

7 

قلميية بشأأن تليالت الرباءات: و  توجد عىل الرابط التايل وثئق حلقة معل مانيال الإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=3154

3 

 املرشوع.

 املرشوع عند تعمميه مكرشوع تقدمي ينبغي أأن يُنظر اإىلو  "5"
خدمات يتطلب همارات وخربات وجتارب خاصة، ومن مث ينظم 

 وُّتصص هل املوارد البرشية عىل هذا الأساس.

جراء ما ورد  "6" ينبغي للويبو ودولها الأعضاء أأن تنظر يف اإ
من أأنشطة مقبةل يف  CDIP/14/6من الوثيقة  6يف التوصية 
 .هذا اجملال

 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائيةمرش  "16" طار الويبو لالإ  وع تعزيز اإ
DA_33_38_41_01 –  41و 38و 33التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

طار مت سق وقامئ عىل  "1"  تصممي اإ
نشاؤه لأغراض الرصد النتاجئ وتطويره  واإ

والتقيمي وتركزيه عىل أأنشطة الويبو املتصةل 
 التمنية. جندةأأ ابلتمنية وتوصيات 

والسعي من أأجل تعزيز قدرة  "2" 
جراء معليات تقيمي موضوعية  الويبو عىل اإ

 لوقع أأنشطة الويبو عىل التمنية؛ 

واس تعراض معل الويبو للمساعدة  "3" 

مت تسلمي أأول مزيانية قامئة عىل النتاجئ، مبا فيا تقدير حلصة التمنية حسب  "1"
 النتيجة؛

طار التدابري املعززة )املؤرشات، خطوط الأساس، الأهداف(؛ "2"  اإ

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية اس ُتبمل الاس تعراض اخلاريج اذل  أأجرته   "3"
 اليت تقدهما الويبو؛ التقنيةالفكرية للمساعدة 

 مت تعممي التمنية يف لك الأهداف الاسرتاتيجية املوضوعية؛  "4"

تقدمي مزيد من الوصف للأنشطة املقررة والربط ابملبادرات  "1" 
 الأخرى يف وثئق املرشوع.

دارة الربامج قسم ينبغي ل  "2"  طار الإدارة يالأداء أأن و اإ عزز اإ
ضطلع بسلسةل جديدة يالقامئة عىل النتاجئ وجمال تركزيه الإمنايئ، وأأن 

شجع املاكتب الوطنية ي من حلقات العمل بشأأن الإطار، وأأن 
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.

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
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
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ن لأغراض التمنية التقنية يف جمال التعاو 
نشاء بعض أأسس  بغية املساعدة عىل اإ

 العمل يف املس تقبل.

 

ة للمديرين من أأجل التخطيط القامئ عىل النتاجئ، مبا يف ذكل  "5" قدرات معزز 
 .الأنشطة املوهجة حنو التمنية

 متاحة عىل الرابط التايل: 2014/2015املزيانية للثنائية وثيقة الربانمج و 

wipo/en/budget/-http://www.wipo.int/about 

توجد عىل الرابط التايل مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف 
 ة:جمال التعاون لأغراض التمني

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182842 

ُعرض تقرير تقيميي للمرشوع عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة و 
(CDIP/12/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
250693 

تعجيل تنفيذ خطط الويبو القطرية اليت تدرج الأطر القطرية  "3" 
 لتقيمي التمنية.

التمنية أأن تضطلع ابس تعراض  جندةأأ ينبغي لشعبة تنس يق  "4" 
التمنية اليت مت الاضطالع هبا  جندةأأ للتقيمي بشأأن تقياميت مرشوع 

ىل ال ن )ب  شأأن املهنجيات والهنج املس تخدمة، وحصة النتاجئ، اإ
ووضوح التوصيات وما اإىل ذكل(؛ وينبغي أأيضًا أأن تتبع شعبة 

التمنية بشفافية ما يرتتب عىل نتاجئ وتوصيات تكل  جندةأأ تنس يق 
 التقياميت وتنفيذها.

 

منائية حمددةتكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جمل "17"  الت تكنولوجية معينة حاًل لتحدايت اإ
DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل الإسهام يف  يريم هذا املرشوع اإ
تكوين الكفاءات الوطنية يف اس تعامل 

مئة املعلومات التقنية والعلمية املال

ن أأقل نُفّ ذ املرشوع يف ثالث م
ويه: بنغالديش  البدلان منواً 

وحددت  .ونيبال وزامبيا

  :أأن تنظر فامي ييل لهاينبغي للجنة أأن توافق عىل املرحةل الثانية من املرشوع. وذلكل ينبغي  "1" 

 طط الأنشطة التجارية اخلاصة هبا، دمع البدلان التجريبية الثالثة لتنفيذ خ -

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
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
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بوصفها التكنولوجيا املالمئة لرفع 
منائية حمددة تواهجها البدلان  تدايت اإ

ماكنيات الأقل منواً  ، وهو يس تكشف اإ
الاس تفادة من تكنولوجيا مالمئة لأول 
مرة من الناحية العملية، ابلعمل مع 

اجلهات املعنية احلكومية وغري 
 احلكومية يف تكل البدلان.

 

مجموعات اخلرباء الوطنيني يف لك 
بدل من تكل البدلان احتياجات 

 .البدل ذات الأولوية

ُعرض تقرير تقيميي للمرشوع و 
عىل اللجنة يف دورهتا الثانية 

(، وهو  CDIP/12/3عرشة )
متاح عىل الرابط التايل: 

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

sp?doc_id=250694 

  

 من البدلان الأقل منوًا،  اً والتوسع يف املرشوع ليشمل مشاركني جدد -

 جتريب مشاركة بعض البدلان النامية اليت يمت اختيارها يف املرشوع.و  -

 ينبغي تعديل وثيقة املرشوع لتتناول ما ييل:و  "2" 

ار كة جلعل املرشوع ذات توجه مدفوع ابلطلب عىل حنو توفري معايري واحضة وشامةل لختيار البدلان املُش -
كسابه وثقة صةل واس تدامة.  أأكرب، واإ

برام اتفاقات رشاكة أأو مذكرات تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤوليات البدلان املُشار كة والويبو. -  اإ

عداد مبادئ توجيية بشأأن تديد جمالت الاحتياجات )التشاور، وتديد الأولوايت، وامللكية، - والتوثيق  اإ
 السلمي للعملية(.

عداد مبادئ توجيية لتحديد معايري اختيار أأعضاء اجملموعة وأأسلوب تكويهنا  - مجموعة اخلرباء الوطنية: اإ
 واختصاصاهتا ورئاس هتا والبدلت واحلوافز املقررة وس بل التنس يق ووضعها القانوين.

لزاميًا م - ن املرشوع ويتعني التفاوض بشأأنه يف اتفاقات ينبغي أأن يكون تنفيذ خطط الأنشطة التجارية جزءًا اإ
 الرشاكة.

 ينبغي احلفاظ عىل مدة املرشوع اليت تبلغ عامني واس تغاللها عىل حنو أأكرث كفاءة. -

ينبغي توس يع اجملالت اليت يركز عليا املرشوع احملددة من قبل الويبو )البيئة، والزراعة، والطاقة، والقطاعات   -
 (.الصناعية

عداد تقارير أأوضاع الرباءات عىل النحو التايل:ينبغي و  "3"   لأمانة الويبو أأن تراجع الرتتيب اخملطط للبحث واإ

املهارات  بسات ك لالقيام ابلبحث يف الويبو والسامح مبشاركة اخلرباء الوطنيني يف البحث يف براءات الاخرتاع  -

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
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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 الالزمة.

اتحة فرصة للتفاعل املبارش وهجًا لوجه بني اخلبري الوطين - عداد اإ  واملستشار ادلويل وخرباء الويبو يف أأثناء اإ
 تقارير أأوضاع الرباءات.

 ينبغي لأمانة الويبو أأن تتأأكد مما ييل، من أأجل تسني الاس تدامة:و  "4" 

دارة املرشوع يف الشعبة املعنية ابلبدلان الأقل منوًا يف الويبو، ودمع تكوين  - ينبغي تسخري مزيد من املوارد يف اإ
 ادلول الأعضاء. الكفاءات يف

 ينبغي تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان املُشار كة. -

 

 امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  "18"
DA_4_10_01 –  10و 4التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل تقدمي ادلمع  اكن هذا املرشوع هيدف اإ
للمجمتعات احمللية يف ثالثة بدلان خمتارة، 

يه بامن واتيلند وأأوغندا، يف تصممي وتنفيذ 
اسرتاتيجيات لالس تخدام املناسب للملكية 
الفكرية يف توس مي املنتجات، مع الرتكزي 

خاصة عىل البياانت اجلغرافية بصفة 
 والعالمات التجارية.

جراءات ملراقبة اجلودة وال  رشادات واإ  .تصديقُوضعت اإ

نُفّ ذ مخسة عرش نشاطًا من أأنشطة تكوين الكفاءات يف و 
 بامن واتيلند وأأوغندا.

ُعقد اجامتع خرباء ومؤمتر بشأأن "امللكية الفكرية و 
ت احمللية" يف وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل وامجلاعا

 .2013مدينة س يول يف أأبريل 

لت س ندات ملكية فكرية جديدة: و  عالمات  3جُسّ 

تنظر فامي فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل أأمانة الويبو أأن  "1"
ذا اكن الأمر كذكل،  ذا اكنت يف الوضع الأمثل اذل  يؤهلها لإدارة هذه املرشوعات، واإ اإ

 عليا أأن تنظر يف اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات.

فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل أأمانة الويبو أأن تدد و  "2"
 ثناء مرحةل التنفيذ.بدرجة أأكرب مدى مشاركهتا ودمعها أأ 

ينبغي لدلول الأعضاء املهمتة بتطوير مرشوعات امللكية الفكرية والتوس مي عىل و  "3"
مس توى اجملمتعات أأن تستمثر يف تمنية قدرة ماكتهبا الوطنية للملكية الفكرية عىل دمع مثل 
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واحدة، عالمة تصديق جامعية، وعالمة جتارية واحدة، و 
 وتسمية منشأأ واحدة، وبيان جغرايف واحد.

ُعقد يف مدينة س يول مؤمتر عن "امللكية الفكرية و 
احمللية" يف  وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل وامجلاعات

ىل  24الفرتة من   2013أأبريل  26اإ
(

http://www.wipo.int/meetings/en/details.
jsp?meeting_id=29188) 

ية وأأن تضع هذه املرشوعات يف الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكر  .هذه املرشوعات
 .عىل النحو املالمئ

ينبغي أأن تقدم أأمانة الويبو وادلول الأعضاء ادلمع لإطار امللكية الفكرية والتوس مي و  "4"
 .وتعمل عىل تعزيزه هبدف تفزي مزيد من الوعي وتطبيق الإطار

ينبغي أأن تواصل أأمانة الويبو تقدمي ادلمع للمرشوعات الفرعية التسعة يف مرحةل و  "5"
من خالل ادلمع املوجه وزايرات املتابعة )من موظفي الويبو أأو اخلرباء  2014تنفيذها عام 

اخلارجيني( ولكن مع تقييد ادلمع بتحديد اسرتاتيجية للخروج )مفصةل يف تقرير هنايئ( من 
أأجل التسلمي لدلول الأعضاء؛ وأأن تنظر الويبو يف دراسة أأكرث تعمقا لأثر املرشوع )ميكن 

ة/أأاكدميية كطرف ثلث(؛ وأأن يأأخذ الفريق العامل املعين أأن تضطلع هبا مؤسسة حبثي
 ابمللكية الفكرية والتوس مي عىل مس توى املنظمة يف الاعتبار نتاجئ هذا التقرير واس تنتاجاته.

 

 مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية "19"
DA_35_37_01 –  37و 35التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  زات الرئيس ية والنتاجئالإجنا وصف مقتضب للمرشوع

يتأألف املرشوع من مجموعة من 
ادلراسات عن العالقة بني حامية 

امللكية الفكرية وخمتلف جوانب الأداء 
والهدف املنشود  .يف البدلان النامية

هو تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين 
مهنا واضعو الس ياسات يف تكل 

نظام للملكية  البدلان عند تصممي

انهتت ادلراسات القطرية اخلاصة ابلربازيل وش ييل والصني ومرص واتيلند وأأورغوا  من 
اس تحداث ما يلزم من بياانت امللكية الفكرية، واس تخدمت فرق البحث تكل البياانت 

 ط اس تخدام امللكية الفكرية عىل املس توى اجلزيئ.للتحقيق يف أأمنا

 وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للمرشوع:

ىل بياانت ادلراسات  )أأ( الربازيل: دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإ
الاس تقصائية عىل مس توى الرشاكت؛ وقاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة 

عداد مرشوع متابعة "1" من أأجل توس يع نطاق النتاجئ  اإ
لالقرتاحات الواردة يف التقرير التقيميي  احلالية وتعزيزها وفقاً 

(/3CDIP/14 )طار  .1التوصية  يف اإ

املوافقة عىل مرشوع متابعة لمتكني ادلول الأعضاء و  "2"
حصائية بشأأن امللكية من اس تحداث مجموعة البياانت الإ 

الفكرية واس تخداهما من أأجل الإسهام يف وضع الس ياسات 

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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عامل هذا  الفكرية يهنض ابلتمنية وعند اإ
ومن املقرتح أأن تركز  .النظام

ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة 
ويه الابتاكر احمليل وتعممي املعرفة 
عىل الصعيدين ادلويل والوطين 

واجلوانب املؤسس ية لنظام امللكية 
وسيتوىل  .الفكرية وعواقبه الاقتصادية

عداد ادلراسات فريق من الباحثني  اإ
ويشارك فيا مكتب خبري الويبو 

الاقتصاد  وخرباء دوليون وابحثون 
 .حمليون

 

ازييل للملكية الفكرية؛ ودراسة حول اس تخدام امللكية ابمللكية الفكرية دلى املكتب الرب 
ىل هذه البياانت؛ ودراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية  الفكرية يف الربازيل استنادا اإ

 وأأداء التصدير.

ش ييل: قاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب  )ب(
دراسة و خدام امللكية الفكرية يف ش ييل؛ دراسة حول اس تو الش ييل للملكية الفكرية؛ 

دراسة حول منح براءات أأجنبية و حول السطو عىل العالمات التجارية يف ش ييل؛ 
 عىل املس تحضات الصيدلنية يف ش ييل.

أأوروغوا : دراسة حول امللكية الفكرية يف قطاع الغاابت؛ ودراسة حول منح  )ج(
يدلنية، مبا يف ذكل قاعدة بياانت الرباءات وبنية السوق يف دوائر الصناعات الص 

مصغرة حول طلبات حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملس تحضات الصيدلنية 
 ومنتجاهتا.

مرص: دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا املعلومات  )د(
 .والتصالت

 براءات الصني: دراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني يف احلصول عىل )ه(
 أأجنبية واسرتاتيجيات الرشاكت الصينية يف احلصول عىل الرباءات.

اتيلند: قاعدة بياانت تسجيل الوحدات لطلبات مناذج املنفعة يف اتيلند؛  )و(
ودراسة حول اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند؛ ودراسة حول العالقة بني اس تخدام 

 .مناذج املنفعة وأأداء الرشاكت التايلندية

قد اجامتع للخرباء بشأأن امللكية ضافة اإىل ذكل، ُعقدت حلقات معل يف مجيع البدلان وعُ اإ و 
 .2013الاجامتعية يف ديسمرب والفكرية والتمنية الاقتصادية 

 من التقرير التقيميي. 1وفقا للمبادئ املقرتحة يف التوصية 

التخطيط والرصد: ينبغي تعزيز اس تخدام أأدوات و  "3"
تعزيز مراقبة جودة املرشوعات يف مرحةل التصممي، والعمل 

 ابلإطار املنطقي كأساس لإدارة دورة حياة املرشوع.

ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء و  "4"
يالء اهامتم خاص ملواصةل تدريب متخصصني جدد  اإ

املرشوع للمحافظة عىل املعارف املكتس بة يف مراحل 
 وتناقلها، وينبغي توثيق اس تحداث مجموعة البياانت توثيقاً 

ق. واحضاً   من أأجل ضامن تديث مس متر ومنس 
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 الرباءات واملكل العام "20"
DA_16_20_02 –  20و 16التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

" 1شف "واس تك  حفص هذا املرشوع
" 2، "تاحوامل  الرث ادلور املهم للمكل العام 

ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف جمال 
 الرباءات عىل املكل العام.

اكمتلت بنجاح دراسة عن الرباءات واملكل العام )ثنيا( وُعرضت 
 عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة

(CDIP/12/INF/2 Rev.). 

 :وادلراسة متاحة عىل املوقع التايل
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.js

p?doc_id=253106 

 

  :تقرير تقيميي ذايت بشأأن املرشوع، وفامي ييل اس تنتاجاته الرئيس ية د  ع  أُ 

اسة، خالل احلدث اجلانيب اذل  ال راء والتعقيبات اليت وردت بشأأن ادلر  "1"
م عىل هامش ادلورة الثانية عرشة للجنة وكذكل خالل مناقشات اجللسة  نُّظ 

ُيابية اإىل حد   .بعيدالعامة، اكنت اإ

حدى ادلول الأعضاء و  "2" ت اإ ابلس تنتاج اذل  عىل وجه اخلصوص أأقر 
ليه ادلراسة واذل  مفاده أأن العالقة الشامةل بني الرباءات و الابتاكر خلصت اإ

ومكل عام ثر  متاح دون قيود عالقة معقّدة ودقيقة، وأأعربت عن اعتقادها أأن 
 يف فهم كيفية تأأثر املكل العام بش ىت اجلهات الفاعةل والعوامل. ادلراسة مفيدة

 

 امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة "21"
DA_39_40_01 –  40و 39التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  ة والنتاجئالإجنازات الرئيس ي وصف مقتضب للمرشوع

ماكنية انتقال الأفراد ذو  املهارات  متثل اإ
ىل البدلان  العالية من البدلان النامية اإ

 –أأو ما يعرف هبجرة الأدمغة  –املتقدمة 
ويصح هذا بصفة  .للتمنية خطرياً  تدايً 

خاصة ابلنس بة لبعض الاقتصادات 

ُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة دراسة عن امللكية الفكرية 
 .(CDIP/12/INF/4)معلية تتبع جغرايف  –وجهرة الأدمغة 

حلقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية  2013ُعقدت يف أأبريل 
وُعرض عىل  .ل املعرفة وجهرة الأدمغةوالتنقل ادلويل للعاملني يف جما

دمع اس مترار البحث يف جمال امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، ول س امي  "1"
 ،عىل املواضيع التالية: )أأ( أأس باب ونتاجئ جهرة العامل ذو  املهارات

ئلية من أأجل متيزي اخملرتعني وأأصوهلم واس تخدام الأسامء الشخصية والعا )ب(
)د( واس تقصاءات حول  ،)ج( واس تقصاءات حول اخملرتعني ،املهاجرة

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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لت الأفريقية، اليت توجد فيا أأعىل معد
ويريم  .لهجرة ذو  املهارات يف العامل

ىل فهم هذه الظاهرة فهامً   املرشوع احلايل اإ
أأفضل عن طريق بناء قاعدة بياانت شامةل 
عن ش تات العاملني أأحصاب املعارف حول 

العامل ابس تخدام املعلومات املتاحة عن 
كام  .اخملرتعني يف وثئق الرباءات
ية الصةل بني حام يس تكشف املرشوع أأيضاً 

امللكية الفكرية وجهرة العامل أأحصاب 
 .املعارف

اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة ملخص حللقة العمل هذه 
(CDIP/12/INF/5). 

توجد عىل الرابط التايل ادلراسة اخلاصة ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة 
معلية تتبع جغرايف:  –

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?d
oc_id=252189 

يوجد عىل الرابط التايل ملخص حللقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية 
الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة الأدمغة: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?d
oc_id=252266 

 املهاجرين العائدين ذو  املهارات العالية.

جراء أأحباث ميكهنا أأن تؤد  و  "2" دمع أأمانة الويبو للبدلان الأفريقية يف اإ
ىل: )أأ( تنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين، مبا فيم ا ن، من العودة اإىل وخملرتعاإ

)ب( وفهم وتسني معرفة العديد من البدلان الأفريقية جبالياهتا يف  ،وطهنم
 اخلارج.

تعزيز اس تدامة البحث بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، وينبغي و  "3"
مانة أأن تقوم مبا ييل: )أأ( دمع مواصةل البحث يف املوضوع؛ )ب( ودمع  للأ

حثني من البدلان النامية عرب مرشوعات مشرتكة؛ تكوين الكفاءات للبا
دمع تكوين الكفاءات لالس تجابة للطلبات املزتايدة عىل قواعد البياانت و  )ج(

ىل نتاجئ مرشوع البحث؛ )د( ضافية  املعّدة استنادًا اإ ودمع حلقات معل اإ
عداد عدد أأكرب من املنشورات.  لتعممي نتاجئ مرشوع البحث؛ )ه( ودمع اإ

 

 كية الفكرية والاقتصاد غري الرمسياملل  "22"
DA_34_01 –  34التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تشري ادللئل املتفرقة اإىل وجود الابتاكر 
ولكن ل يتوفر  .يف الاقتصاد غري الرمسي

الكثري من املعلومات حول كيفية تودل 
موسة يف الاقتصاد غري الأصول غري املل

الرمسي وكيفية احلصول عليا واس تخداهما 
ويعمل  .يف التبادلت لالس تفادة مهنا

عن  ةمفاهمييُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة دراسة  
(  CDIP/11/INF/5الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي )

ويه متاحة عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc

_id=232525 

ينبغي أأن جُتر  أأمانة الويبو مناقشات داخليًا ومع ادلول الأعضاء  "1"
لتوضيح املشاركة الإضافية احملمتةل يف الهنوض بنواجت املرشوع ودمع العمل 

 .املامثل الإضايف داخل دول أأخرى من ادلول الأعضاء

والهيئات املعنية  وينبغي لأمانة الويبو أأن تشرتك مع املؤسسات "2"
بل لضامن رصد هذا الأثر وقياسه و  رسال تعقيبات بشأأنه اإ للبحث عن س ُ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
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=252266
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525
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املرشوع عىل توفري فهم أأفضل لالبتاكر يف 
القطاعات ذات الصةل والرابط بني امللكية 

 .الفكرية والاقتصاد غري الرمسي

ة يف دورهتا الثالثة عرشة ثالث دراسات قطرية وُعرضت عىل اللجن 
 خاصة بغاان وكينيا وجنوب أأفريقيا.

 :وتكل ادلراسات متاحة عىل الرابط التايل
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc

_id=267526؛ 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc

_id=267443؛ 

و
details.jsp?dochttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_

_id=268545 

ىل ادلول الأعضاء  .اإ

ومن أأجل زايدة ضامن الاس تدامة، ينبغي بأأن تقوم تكل ادلول  "3"
الأعضاء اليت اس تضافت ادلراسات الإفرادية القطرية بنرش ادلراسات عىل 

ىل مواصةل القيام مبزيد من العمل أأوسع نطاق ممكن داخل بدلاهنا وابدل عوة اإ
 .يف هذا اجملال

املس تقبلية أأن تتأأكد أأن املزيانية اكفية  لالنهتاء  مرشوعاتوينبغي لل  "4"
 .بنجاح من لك نواجت املرشوع، يف حلقة معل هنائية بشأأن املرشوع مثالً 

يات وينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تضمن أأن  توص  "5"
التمنية امل صوغة عىل حنو ُمهبم تُفَّسها اللجنُة عىل حنول يُعطي الأمانة   جندةأأ 

 توجيًا مناس بًا للسامح بتصممي املرشوع وتنفيذه بفعالية.

 

ب "23" داعية والإرشاف عليا وتعزيزها، ولتحسني الأداء والربط الش بيك بني تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإ
 منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

DA_10_04 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

مساعدة املؤسسات الوطنية ومنظامت 
 العامةل يف ميدان احلأأحصاب املص

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

رشوع، املتعلق ابلصناعات اجلزء الأول من امل  2010اكمتل بنجاح يف عام  -
 .(CDIP/6/2 الإبداعية )انظر املرفق الثامن للوثيقة

 منظامت الإدارة امجلاعية: - 

عند تنفيذ مرشوعات معقدة، من الأحسن تضمني وثئق  "1"
دارة املرشوع املرشوع توجيات للمرشفني عىل املرشوع ات بشأأن هُنُج اإ

 وتنفيذه.

عداد التقارير  "2" يف املس تقبل، س يكون من العميل، من حيث اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268545
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268545
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

الإدارة الفعاةل والهنوض ابلصناعات 
قلميية  قامة ش باكت اإ الإبداعية، وتسهيل اإ

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

 

اس ُتبملت وثيقة رفيعة املس توى ملتطلبات الأعامل التجارية من أأجل نظام 
ىل هذا النظام ال ن ابمس نظام  .الويبو اجلديد اخلاص حبق املؤلف ويُشار اإ

 ."ؤلف"ش بكة الويبو حلق امل

امجلاعية اذلين  الإدارةحلقة معل يف جنيف ليك يلتقي ممثلو منظامت  وُعقدت
 الرفيعةحيمتل أأن يس تخدموا النظام اجلديد، ولس تعراض متطلبات الأعامل 

من شأأنه تقدمي املشورة لفريق  جتار  نشاء فريق خرباءلإ املس توى، و
 أأثناء وضع النظام.يف املرشوع 

 .لتحديد رشيك لوضع النظام 2014احات يف بداية بدأأت معلية طلب الاقرت 

مرحليت الإنشاء  خاللاملرشوع قود س ي، و مدير تقين للمرشوع مت توظيف
 والتجريب.

نشاء مركز بياانت  .تطوير منصة لتكنولوجيا املعلومات واإ

واملتابعة، عرض املرشوعات الفردية واملنفصةل يف وثئق مرشوع 
 منفصةل.

عىل لقات ادلراس ية قد ينطو  تنظمي حلقات العمل واحل "3"
قبل فينبغي، ليني. رشاكء حم ترتيبات لوجستية معقدة والاعامتد عىل 

جراء تقيمي شامل للرشاكء امليدانيني لضامن الأحداثتنظمي تكل  ، اإ
ماكنية الاعامتد عىل الرشاكء اخملتارين يف املساعدة عىل التخطيط  اإ

بتفصيل اكف بغية جتنب الاضطرار اإىل حل الصعوابت  للأحداث
 .بعينه العملية واللوجستية يف املاكن

قة تصممي املرشوعات يف املس تقبل تدابري ينبغي أأن تدرج يف وثي "4"
شهور أأو س نوات من رصد املشاركني عىل فرتات زمنية بعد أأسابيع أأو 

من أأجل أأن يكون دلى الويبو فهم أأفضل لفعالية  حداثتنظمي الأ 
وتديد مضموهنا حداث ووقعها، مما سيساعد عىل تصممي الأ  الأحداث

 بطريقة أأكرث فعالية.
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 لتعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةاملرشوعات ا "24"
DA_36_1 –  36التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

هذا املرشوع مبجموعة من يبدأأ  سوف
ايها من أأجل تبادل  الأنشطة مس تكشفاً  اإ

أأطر الابتاكر املفتوح اخلاصة ب اخلربات
ا فيا الأطر املمتحورة حول املس تخدم )مب

واليت يشارك فيا املس تخدم يف الابتاكر 
من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف 
 البدلان املتقدمة والبدلان النامية، فضالً 

 عن مناذج امللكية الفكرية.

م اجامتع خرباء يف مقر الويبو الرئييس يف شلك مؤمتر  لويبو بشأأن لنُّظ 
يناير  23و 22فتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة، يف الابتاكر امل 
2014. 

يف دورهتا الرابعة عرشة  وامللكية الفكرية لتمنيةاملعنية ابلجنة ال ُعرضت عىل و 
 دراسة تقيميية معمقة ودراسة بشأأن "التدفقات املعرفية العاملية".

وع املعنون توجد عىل املوقع التايل ادلراسة الفرزية التحليلية للمرش و 
 "املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية":

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=188513 

بشأأن الابتاكر املفتوح: املرشوعات  مؤمتر الويبويوجد عىل املوقع التايل 
: التعاونية ومس تقبل املعرفة

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=31762 

أأن "التدفقات دراسة تقيميية معمقة ودراسة بشتوجد عىل املوقعني التاليني و 
عىل التوايل:  املعرفية العاملية"

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=287169 

و

ىل أأمانة الويبو بشأأن  "1"  :املنصة التفاعلية الانهتاء مناإ

 ،اس تكامل نسخة جتريبية للمنصة التفاعلية (أأ  )

واختبار املنصة التفاعلية واحلصول عىل انطباعات  (ب )
 ،املس تخدمني

دراج انطباعات املس تخدمني (ج )  ،واإ

ىل اللجنة يف دورهتا  (د ) وتقدمي نسخة هنائية للمنصة اإ
 ،2015السابعة عرشة اليت س تعقد يف نوبمرب 

 وتديد هممة واحضة وُّتصيص موارد لصيانة املنصة (ه )
 التفاعلية وتديهثا ابنتظام.

عداد اقرتاح للجنة بشأأن كيفية تيسري  "2" ىل أأمانة الويبو بشأأن اإ اإ
 :الابتاكر املفتوح عرب برامج الويبو القامئة

املرشوعات يف جمال امرسات املمواصةل تديد أأفضل  (أأ  )
شاركها وت تكل املامرسات  التعاونية املفتوحة ومجع

 ،)ادلراسات(

ة لتكوين الكفاءات )مبا يف ذكل وتقدمي برامج معلي (ب )

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/doc_details.jsp?doc_id=287169
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287169
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http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=287416  

(: CDIP 14/INF/13"التدفقات املعرفية العاملية" ) عنتقرير 
ip_14/chttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cd

dip_14_inf_13.pdf 

http://www-تفاعلية )لقطات الشاشة( ال نصة امل  نسخة مبدئية من
ocmstest.wipo.int/innovation ( بعدُ ليست متاحة للنفاذ العام) 

مس هتدفني مجموعات الأدوات( مصممة خصيصا ملس تخدمني 
 ،حمددين

وتقدمي برامج تكوين الكفاءات ملقديم خدمات امللكية  (ج )
الفكرية و/ أأو خدمات الابتاكر يف البدلان النامية، مثل 
ىل  ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا، وما اإ

 ،ذكل

عات جتريبية حمددة يف جمال التعاون ودمع مرشو (د )
 ،املفتوح يف البدلان النامية

خلق بيئة مواتية بشأأن وتقدمي املشورة لدلول الأعضاء  (ه )
 للتعاون املفتوح يف س ياساهتا بشأأن امللكية الفكرية.

ىل أأمانة الويبو بشأأن تعزيز  "3" الويبو يف مؤمترات التعاون حضور اإ
ن حضور الويبو املفتوح ابنتظام يف املؤمترات ادلولية  وظهورها: اإ
سبيل املثال ل احلرص،  لبتاكر املفتوح )مبا يف ذكل، عىلاملعنية اب

اليت تنظمها منظامت الأمم املتحدة الأخرى( قد يساعدها  حداثالأ 
عىل أأن تكون "املركز املرجعي" يف جمال املرشوعات التعاونية 

س تفادة من خلق رؤية واحضة، والاقد يساعدها عىل املفتوحة، و 
ضافية من مجموعة واسعة من املشاركني يف املؤمترات.  خربات اإ

ىل أأمانة "4" بشأأن ضامن تطبيق أأدوات التخطيط  الويبو اإ
دارة املرشوعات  :للمرشوعات ورصدها يف دورة اإ

ىل  (أأ  ) تعزيز مراقبة جودة املرشوعات اجلديدة املقدمة اإ
لويبو اللجنة فامي خيص التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات ا

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287416%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287416%20
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
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دارة املرشوعات  ،القامئة يف دورة اإ

ىل  (ب ) وتعزيز مراقبة جودة التقارير املرحلية املقدمة اإ
اللجنة للتأأكد من التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات الويبو 

دارة املرشوعات  ،القامئة يف دورة اإ

والنظر يف العمل ابلإطار املنطقي كأساس يف دورة  (ج )
دارة املرشوع  ات،اإ

دخال مق (د ) دارة والنظر يف اإ جبارية بشأأن دورة اإ ررات اإ
 ،املرشوعات للمرشفني عىل املرشوعات يف املس تقبل

تدريب منتظم للمرشفني عىل تقدمي وضامن  (ه )
 املرشوعات بناء عىل الطلب.

 

 مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منواً  "25"
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 –  32و 25و 19و 13و 11و 10و 1التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

عداد وسائل  ىل اإ يريم هذا املرشوع اإ
لتوجيه هجود خمتلف الأطراف الفاعةل 

حنو تعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب يف 
 جمال امللكية الفكرية.

اجامتع الويبو الأقالميي الثاين بشأأن التعاون  2013قد يف القاهرة يف مايو عُ 
بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت 

نفاذ. واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

d=28982 

ىل ادلول الأعضاء وأأمانة الويبو بشأأن تعممي التعاون بني  "1" اإ
 من أأنشطة الويبو: بدلان اجلنوب بوصفه جزءًا منتظامً 

أأن تُعد  الأمانُة خارطة طريق، لتنظر فيا يُوىص ب (أأ  )
ادلول الأعضاء، لتعممي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
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ُعقد مؤمتر الويبو الس نو  الثاين بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف و 
واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  .2013يف نوبمرب 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=30462 

بملت الصفحة الإلكرتونية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف هناية واس تُ 
 21جانيب لدلورة الثالثة عرشة للجنة يف  حدثيف  طلقت رمسياً وأُ  ،2013
ىل  النفاذ. وميكن 2014مايو  املنصة عىل هذا الرابط: اإ
(http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/.) 

عن التصال بشأأن التعاون فامي  وعنُّي مدير املرشوع، حبمك منصبه، مسؤولً 
 .طبيعة املرشوعمته اذل  ت بني بدلان اجلنوب بسبب ضيق الوقت 

قدرات وظيفية جديدة يف قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية  تحدثاس تُ و 
(، وقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات IP-TADيف جمال امللكية الفكرية )

 (.IP-DMDالإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )

لني، نُفذ عدد من الأنشطة للرتوجي لصفحة الويب بني املس تخدمني احملمتو 
ضافية ومجلع معلومات  فامي بني بدلان  اخلاصة ابلتعاون عن قواعد البياانتاإ

ئل التواصل صة اجلديدة عرب أأدوات وساالرتوجي للمن اجلنوب، مبا يف ذكل
 .الاجامتعي ذات الصةل

ُ و  اجامتع خرباء أأقالميي بشأأن التعاون فامي بني  2016مايو يف يف بريو  ظّم  ن
الثاليث لإاتحة املعلومات واملعارف ودمع الابتاكر بدلان اجلنوب والتعاون 

وغريمه من ممثيل  انمياً  بدلاً  20من  خبرياً  50 حنوونقل التكنولوجيا، مبشاركة 
 ادلول املتقدمة واملنظامت احلكومية ادلولية.

 ،ابعتباره اسرتاتيجية تنفيذ لإمتام الهُنُج احلالية

ق بو  (ب ) صة تُنّس  ُياد وظيفة تنس يق ُمخص  أأن تنظر يف اإ
لأمم املتحدة أأيضًا مع املنظامت الأخرى داخل منظومة ا

ضفاء الطابع الرمسي عىل التعاون مع مكتب  وخارهجا، ويف اإ
 الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب.

ىل ال  "2" بشأأن متديد  وامللكية الفكرية لتمنيةاملعنية اب لجنةاإ
 املرشوع:

 :ملوافقة عىل متديد املرشوع ملدة س نة واحدة من أأجلا (أأ  )

ىل الويب بناًء عىل صقل مجيع الأدوات القامئة ع -
تعقيبات املس تخدمني، والرتوجي لها بني املس تخدمني 
احملمتلني واحلفاظ عليا )مبا يف ذكل مجع املعلومات 

 ،لقواعد البياانت(

وُّتطيط الأنشطة احلالية للتعاون فامي بني بدلان  -
اجلنوب داخل الويبو، ودراسة املامرسات اجليدة 

 ،ىداخل منظامت الأمم املتحدة الأخر 

والاس مترار يف املشاركة بنشاط يف ش ىت مبادرات  -
الأمم املتحدة املتعلقة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب 

  ،والتعاون الثاليث

ن و  (ب ) املوافقة عىل اس تخدام أأموال املرشوع املتبقية )اإ
وجدت( والمتويل الإضايف للمحافظة عىل موارد املوظفني 

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/
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 .احلالية من أأجل فرتة المتديد

التمنية  جندةأأ وشعبة تنس يق  اتعواللجنة ومدير  املرش  اإىل "3"
 :ىل القطاعات املعنية بتكوين الكفاءات التقنية بشأأن تنظمي املؤمتراتاإ و 

ينبغي أأن تُركّ ز املؤمترات عىل عدد حمدود من  (أأ  )
املوضوعات اليت يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا )مثل 

ىل جانب العالما ت التجارية(، من أأجل البياانت اجلغرافية اإ
دة تتعلق  تلبية حاجة املشاركني ذو  اخلربة يف جمالت ُمحد 

 ابمللكية الفكرية.

وعند تنظمي املؤمترات يف أأعقاب اجامتعات امجلعية  (ب )
العامة لدلول الأعضاء أأو اجامتعات اللجنة، ينبغي الرتجيح 
بعناية بني مزية تقيق وفورات يف التاكليف والعيب املمتثل 

ىل املشاركني املناس بني.يف   عدم الوصول اإ

ىل اللجنة ومدير  املرش  "4" التمنية  جندةأأ وشعبة تنس يق  اتعواإ
 :بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني

دراج اخلرباء اذلين مل يعملوا مع  (أأ  ) يُوىص  ابلنظر يف اإ
الويبو من قبل ولكن دلهيم اخلربة الالزمة يف قامئة 

 ،الاستشاريني اخلرباء

جراو  (ب ) ء تقيمي مهنجي لأداء اخلرباء الاستشاريني اإ
اتحة املعلومات ذات الصةل مجليع املوظفني.  اخلارجيني واإ
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 بناء احللول –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  "26"
DA_19_25_26_28_01 –  28و 26و 25و 19التوصيات 

 وصيات املقيّمني الرئيس يةت الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

يشمل املرشوع مجموعة من الأنشطة اليت 
ستس تكشف ما ميكن اُّتاذه من 

س ياسات تتعلق ابمللكية من مبادرات و 
الفكرية للهنوض بنقل التكنولوجيا، 

 وخاصة لفائدة البدلان النامية.

مخس مراحل متدرجة وف يتأألف من وس
اعامتد قامئة اقرتاحات وتوصيات هبدف 
 ري حممتةل للهنوض بنقل التكنولوجيا.وتداب

 ويشمل املرشوع الأنشطة التالية:

تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية  "1"
قلميية حول نقل التكنولوجيا،  تدد و اإ

 ،البدلان معايري تكويهنا واختصاصاهتا

عداد عدد من ادلراسات و  "2" اإ
التحليلية اخلاضعة ملراجعة الأقران، مبا يف 

ادية ودراسات ذكل من دراسات اقتص
فرادية بشأأن نقل التكنولوجيا عىل  اإ

سهاماً  يف معل منتدى  الصعيد ادلويل اإ

 " من أأنشطة املرشوع.2" و"1نُفّ ذ النشاطان "

ط و  قلميية املُخط  لها بشأأن نقل ُعقدت لك الاجامتعات التشاورية الإ
، أأل ويه أ س يا، وأأفريقيا والعامل العريب، املناطق امخلسةالتكنولوجيا يف 

منطقة ادلول املتقدمة، ومنطقة و والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر، 
وتوجد عىل املواقع التالية معلومات عن  أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب.
قلميية:  الاجامتعات التشاورية الإ

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting
_id=28643 ، 

و
p?meetinghttp://www.wipo.int/meetings/en/details.js
_id=31263، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting

_id=30703، 

و
t/meetings/en/details.jsp?meetinghttp://www.wipo.in

_id=31242، 

ىل  "1"  كيفية عناقرتاح  وضعادلول الأعضاء وأأمانة الويبو بشأأن اإ
نقل التكنولوجيا. ينبغي  تيسري ملزيد من الإسهامات يفويبو تقدمي ال

دمات الويبو برمس خمطط خلالأمانة مطالبة لدلول الأعضاء أأن تنظر يف 
 مع اهنكيفية اس تكاملها وتسيتوضيح و  ،احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا

 رشوع.امل نتاجئ مراعاة 

ىل الأمانة  "2"  تنظر يف تقدمي ادلمع يف جمالت التدخل التالية:ل اإ

مواصةل تديد أأفضل املامرسات يف جمال نقل التكنولوجيا  (أأ  )
جراء من خالل ، وذكل ومجع تكل املامرسات وتشاركها دراسات اإ

فرادية  ضافية وتوثيق قصص النجاح الناإ اجتة عن التعاون بني اإ
تديد مناذج ومن الأمهية مباكن البدلان النامية والبدلان املتقدمة. 

 . اخلاصة ابلبدلان اليت أأصبحت مؤخرًا من البدلان املتقدمةالتمنية 

تقدمي برامج معلية لتكوين الكفاءات )مبا يف ذكل مواصةل و  (ب )
فني ملس تخدمني  مجموعات الأدوات( مصممة خصيصاً  ُمس هتد 

 مع الرتكزي عىل البدلان الأقل منواً. ددينحم

تقدمي برامج تكوين الكفاءات ملقديم خدمات مواصةل و  (ج )
امللكية الفكرية و/أأو خدمات الابتاكر يف البدلان النامية، مثل 
 .ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا، وما اإىل ذكل

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=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
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 ،اخلرباء الرفيع املس توى

وتنظمي منتدى دويل رفيع  "3"
املس توى للخرباء حول "نقل التكنولوجيا 
وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء 
احللول" لتحليل الاحتياجات يف جمال 

وجيا وتقدمي اقرتاحات بشأأن نقل التكنول
قامئة الاقرتاحات والتوصيات والتدابري 
احملمتةل املذكورة أأعاله للهنوض بنقل 

التكنولوجيا. وتقرر ادلول الأعضاء معايري 
تكوين هذا املنتدى الرفيع املس توى 

 ،واختصاصاته

لكرتوين حول  "4" نشاء منتدى اإ واإ
"نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: 

 ،ت املشرتكة وبناء احللول"التحداي

نتيجة وتضمني برامج الويبو أأية  "5"
لأنشطة املذكورة أأعاله، بعد تُسفر عهنا ا

أأن تنظر فيا اللجنة وتقدم أأية توصية 
ىل امجلعية العامة.  حممتةل اإ

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting

_id=31243. 

وُعرض عىل جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة عرشة ست دراسات تليلية 
 وهذه ادلراسات متاحة عىل املواقع التالية: الأقران.راجعها 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do
c_id=287167 ، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=287217، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=287221، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=287221، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=287164، 

و

دة ل أأنشطة ودمع  (د ) ىلنقل التكنولوجيا جتريبية ُمحد  لبدلان ا اإ
 .ةلأغراض توضيحيوتوثيق هذه الأنشطة النامية 

سداء (ه ) دة و  اإ ىل مة خصيصاً صم  مُ مشورة ُمحد   بشأأن الس ياسات اإ
من  دلول الأعضاء، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منواً ا

طار قانوين  أأجل وضع نقل التكنولوجيا. وميكن أأن متكيين ل اإ
املرونة بش ىت مواطن شورة بشأأن الانتفاع امل  ذكلشمل ي 

 التفاقات ادلولية.املنصوص عليا يف 

ضافة قدرات تليلية لقاعدة بياانت ركن الرباءات  (و ) من اإ
عامة املس تخدمني يف مجيع البدلان، مبا يف اس تفادة تعزيز أأجل 

ظر يف توفري أ لية انرباءات. البياانت ، من ذكل البدلان الأقل منواً 
البياين للبياانت والأدةل والتصوير البياانت  للتنقيب عن
 ة.مللكية الفكرياخلاصة ابالإحصائية 

عن نقل التكنولوجيا الإلكرتوين اخلاص ب  ملوقعاتعزيز فائدة  (ز )
مجيع أأنشطة الويبو وكذكل موارد الويبو طريق عرض 

 واملؤسسات الوطنية.

سداء (ح ) ىل ااملشورة  اإ دلول الأعضاء بشأأن أأفضل اإ
 .تتية فعاةل لالبتاكربىن ش بكة و من أأجل تطوير  املامرسات

ىل  "3" الس تفادة من وجود الويبو يف املؤمترات املتعلقة لأأمانة الويبو اإ
مانة   نتدايتز وجودها الفعال يف امل تعز أأن بنقل التكنولوجيا. ينبغي للأ

ثبات حضورها نقل التكنولوجيا هبدف اخلاصة ب واملؤمترات ادلولية  اإ
ة الإضافية من طائفة متنوعة رب اخل والاس تفادة من واملسامهة خبربهتا الفنية

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/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
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http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do
c_id=287165، 

و
jsp?dohttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.

c_id=287218. 

يف دورهتا الرابعة عرشة عىل ورقة مفاهمي كأساس  ووافقت اللجنة أأيضاً 
 للمناقشة يف منتدى اخلرباء الرفيع املس توى.

امللكية منتدى اخلرباء ادلويل بشأأن  2015وُعقد يف جنيف يف فرباير 
 ، ومجع بنيلولبناء احل –الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

ت ست ال راسات ادلاخلرباء اذلين أأجروا  طار املرشوع، اليت ُأع د  يف اإ
مثانيُة خرباء  أأيضاً  وأأجرى. اذل  راجعوا هذه ادلراساتربعة والأقران الأ 

نقل  بشأأن جولت من املناقشاتست دوليني من بدلان متقدمة وانمية 
 و:معلومات عن منتدى الويبوتوجد عىل املوقع التايل التكنولوجيا. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting
_id=35562 

ىل ادلورة اخلامسة عرشة للجنةّد  ضافة اإىل ذكل، قُ اإ و  عن  تقرير   م اإ
)الوثيقة  دلويلمنتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ا

CDIP/15/5.) 

 .اتمن املشاركني يف املؤمتر 

ىل  "4" دارة املرش  ا عىلتعزيز قدراهتبشأأن أأمانة الويبو اإ  اتعواإ
 :التمنية جندةأأ ات عوومراقبة جودة مرش 

لتخطيط من أأجل اتطبيق أأداة الإطار املنطقي  (أأ  )
 .التمنية ورصدها وتقيميها جندةأأ ملرشوعات 

دخال النظر يف  (ب ) جبارية  دوراتاإ دارة املرش بشأأن اإ  اتعواإ
 .اتعواملرش   ر يملد

دخال أ لية (ج ) من شعبة تنس يق يُطلب مبقتضاها  النظر يف اإ
مجيع القرارات الإدارية عىل " هتا"تأأشري أأن تضع التمنية  أأجندة

 .التمنية أأجندةات عوالرئيس ية املتعلقة مبرش 

مع مدير  ة منتظممرحلية اجامتعات تديد مواعيد  (د )
 .التمنية أأجندة اتعومرش 

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
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 بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  تعزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره يف "27"
DA_1_2_4_10_11_1 –  11و 10و 4و 2و 1التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

طار مس تدام  يسعى املرشوع اإىل وضع اإ
بدلان  3قطاع السمعي البرص  يف لل

رائدة، يه بوركينا فاسو وكينيا والس نغال، 
عىل أأساس تسني الأسواق والهيالك 

ىل تعزيز  املهنية والبيئة التنظميية. وهيدف اإ
التفامه والاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام 
امللكية الفكرية كأداة رئيس ية دلمع تطوير 

القطاع السمعي البرص  الأفريقي. 
ف تُركز أأنشطة املرشوعات عىل وسو 

التمنية املهنية والتدريب، فضاًل عن تعزيز 
الُبىن التحتية والكفاءات املؤسس ية ذات 

 الصةل.

 :2اخليار 

تَّسيع تطوير هيدف اإىل اكن املرشوع 
القطاع السمعي البرص  من خالل 

املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف 
دة سبيل زايدة فهم نظام حق املؤلف وزاي

 اس تخدامه.

ىل اقرتاح قدمه  واكن املرشوع مستنداً  اإ

 يُعني لك بدل مس تفيد مسؤول اتصال لتسهيل ُّتطيط املرشوع وتنفيذه.

 حلقات العمل التدريبية:

مت حلقتا معل تدريبيتان للمهنيني السيامنئيني يف كينيا يف أأبريل   2014نُّظ 
 .2015وأأبريل 

 2014وُعقدت حلقتا معل وطنيتان للمهنيني السيامنئيني يف يوليو 
ا فاسو. وشاركت الويبو أأيضًا يف برانمج تدرييب يف بوركين 2015وسبمترب 

طار  نتاج والتوزيع يف العرص الرمقي"، وذكل مضن اإ بشأأن "العقود والإ
الربانمج الرمسي لدلورة الرابعة والعرشين للمهرجان الأفريقي للسيامن 

 .2015(، اذل  نُظم يف مارس FESPACOوالتلفزيون )فيس باكو 

مت حلقتان دراسيتان للم  هنيني السيامنئيني يف الس نغال يف سبمترب ونُّظ 
. وبناء عىل طلب من احلكومة ونقابة احملامني، 2015ويف يونيو  2014

ُعقدت حلقتا معل تطبيقيتان للمحامني بشأأن حق املؤلف والعقود يف 
. وُدعي حمامون 2015ويونيو  2015القطاع السمعي البرص  يف مارس 
 ات التدريبية.من بوركينا فاسو للمشاركة يف اجللس

 بناء املؤسسات واملهارات. التدريب امليداين والرتخيص:

م ونُفّ ذ يف بوركينا فاسو يف يونيو  برانمج رفيع املس توى  2015نُّظ 
لتدريب املدير العام ملكتب بوركينا فاسو حلق املؤلف وبناء هماراته، 

بأأن تُدمع مرحةل ثنية  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية جنةوىص الل تُ  "1"
لهذا املرشوع وأأن تُتاح املوارد الالزمة لأمانة الويبو لمتكني تنفيذها 

 بكفاءة.

تصممي مرحةل ثنية، ابلرتكزي عىل تدعمي  عندوىص أأمانة الويبو، تُ  "2"
ذا  ما أأضيفت التقدم احملرز حىت ال ن يف البدلان الثالثة واحلرص، اإ
جراء تصممي دقيق لنطاق ادلمع املُقدم. كام يتعنّي  بدلان أأخرى، عىل اإ

نة للرصد واملتابعة وزايدة موظفي ادلمع الإدار  أأو  ،وضع أأنشطة حمس ّ
احللول البديةل الأخرى، مثل املنسقني الإقلمييني، مما هو ُمدرج يف 

دلمع البدلان اإىل ذكل، ينبغي ُّتصيص مزيانية اكفية  ضافةً اإ و  املزيانية.
ضافية أأخرى.  الثالثة املشاركة وأأية بدلان اإ

وىص بأأن يؤكّد لك أأحصاب املصاحل الوطنيني )ماكتب حق يُ " و 3"
والواكلت الأخرى( يف  ،واللجان السيامنئية ،ووزارات الثقافة ،املؤلف

، دمعهم للمرشوع والزتاهمم به ويضمنوا دمع البدلان املشاركة، جمّدداً 
 الرئيس ية، مثل أأدوار املنسقني احملليني.وصون الأدوار 
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وفد بوركينا فاسو دلى اللجنة املعنية 
ىل  ابلتمنية وامللكية الفكرية ودعا فيه اإ

دراج ثالثة بدلان يف هنج رائد  ويه اإ
ل، وهذا بوركينا فاسو وكينيا والس نغا

مت تطويره من قبل أأمانة الويبو الاقرتاح 
 .نةومت اعامتده من قبل اللج 

ق وذكل ابلتعاون مع ادليوان الوطين اجلزائر  حلقوق املؤلف واحلقو 
 (.ONDAاجملاورة )

ُأنشئت فرقة معل تضم منتجني وموزعني وهيئة الأفالم الكينية و 
(KFC( وجملس كينيا حلق املؤلف )KECOBO لوضع خارطة طريق )

لإنشاء منظمة معنية ابلإدارة امجلاعية حلقوق املصنفات السمعية 
 والبرصية.

وركينا دراسة نطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرص  وتطويره يف ب
(، ويه متاحة  CDIP/12/INF/3فاسو وبعض البدلان الأفريقية )

عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=250851  

احلقوق والإدارة امجلاعية للحقوق يف دراسة بشأأن التفاوض امجلاعي عىل و 
(، ويه متاحة عىل CDIP/14/INF/2القطاع السمعي البرص  )

 الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do
c_id=283200  

 

 

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=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
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دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  "28" مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
DA_4_10_02  –  10و 4التوصيتان 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

دف املرشوع اإىل دمع الرشاكت هي
الصغرية واملتوسطة، اليت تتوىل بنشاط 

عداد التصاممي وتسويقها، يف الاس تخدام  اإ
الفعال لنظام امللكية الفكرية ووضع 

الاسرتاتيجيات اليت سوف تشجع عىل 
 الاستامثر يف التصاممي.

ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت 
ز عّز  سوف يُ  الرائدة يف البدلان املُشار كة،

املرشوع الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق 
امللكية الفكرية، ل س امي حقوق التصاممي 
الصناعية، من جانب الرشاكت الصغرية 
واملتوسطة يف تكل البدلان، مما يشجع 

عىل اتباع هنج استبايق يف حامية التصاممي 
 يف الأسواق احمللية وأأسواق التصدير.

هام الأرجنتني واملغرب، وفقًا ملعايري اختيار  ،نين مشاركيبدل مت اختيار
دة.  ُمحد 

 ُأجريت دراسات جدوى يف الك البدلين.

يف بوينس أ يرس ابلأرجنتني، ويف  2015عرض املرشوع يف أأبريل 
مارس يف ادلار البيضاء ابملغرب. وتنظمي حلقة معل لبناء قدرات خرباء 

 وطنيني يف الك البدلين: الأرجنتني واملغرب.

اختيار مثانية وس تني رشكة مس تفيدة من الرشاكت الصغرية مت 
 واملتوسطة.

 

 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[


