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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشرونالدورة 
ىل نومفرب  27جنيف، من   2017ديسمرب  1اإ

 
 

 تقارير مرحلية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما ييل: .1

 جندة التمنية التالية:تقارير مرحلية عن مرشوعات أأ  (أأ  )

دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من : امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة "1"
 البدلان النامية )املرفق الأول(؛

 املرحةل الثانية )املرفق الثاين(؛  –وامللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية  "2"

س تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة كحل تكوين الكفاءات يف او  "3"
منائية حمددة  املرحةل الثانية )املرفق الثالث(؛ – لتحدايت اإ

ملرحةل الثانية ا – ركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقيةوتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بو  "4"
 (؛الرابع)املرفق 

 ومرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية )املرفق اخلامس(؛ "5"

والتعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب  "6"
 (. السادس)املرفق  لقضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  ا

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
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ىل يونيو  2016تقرير مرحيل عن الفرتة من يوليو  (ب ) ، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري )التوصيات التسع 2017اإ
اتيجيات املعمتدة عىل الاسرت  – لجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةل حس امب اتفقت عليه ا –ويُرك ِّز التقريُر . عرشة(

وتوجد قامئة الأنشطة وغريها من املعلومات ذات الصةل يف . لتنفيذ لك توصية، ويُسل ِّط الضوء عىل أأمه الإجنازات
: ( اليت ميكن الاطالع علهيا يف العنوان التايلIP-TADقواعد بياانت املساعدة التقنية )

po.int/tad://www.wihttp. 

منية وامللكية الفكرية مدعوة  .2 ن اللجنة املعنية ابلت اإ
ىل الإحاطة علم   ابملعلومات الواردة يف مرفقات  اإ

 الوثيقة. هذه

 ]تيل ذكل املرفقات[

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad


CDIP/20/2 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 

 ملخص املرشوع

 DA_1_10_12_40_01 رمز املرشوع

 العنوان

 

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

 توصية أأجندة التمنية

 

مهنا أأهنا  ،جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات: 1التوصية 
ة وحو التمنية وقامئة عىل الطلب وففافة و ي تأأذذ بع ن الاعتبار الأولوايت وَّج مُ 

عن  عىل وجه اخلصوص فضال   منوا  الأقل اصة ابلبدلان النامية والبدلان والاحتياجات اخل
دراج الأنشطة يف أأطر  خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

زمنية لس تكمل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية 
 اصة بلك بدل.وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها ذ

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال : 10التوصية 
امللكية الفكرية وحتسيهنا من ذالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

والهنوض بتوازن عادل ب ن حمية  ،هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية
عىل  وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا  . كرية واملصلحة العامةامللكية الف

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية. قلميية ودون الإ  املنظمت الإ

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية : 12التوصية  امليض يف اإ
 والتقنية، وفقا  لختصاصها.

لبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسائل امللكية مطا: 40التوصية 
لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة  الفكرية وفقا  

ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظمت ادلولية املعنية، وعىل وجه 
للكفاءة القصوى يف تنفيذ  ارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا  اخلصوص منظمة التج

 التمنية. برامج

 فرنك سويرسي 320 000: مجموع التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن مزيانية املرشوع

 2016يناير  1 اترخي بدء املرشوع

 فهرا   36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 واملعنية والصةل بربامج الويب

 4و 3و 30الصةل ابلربامج 
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ذ ابتت متثل أأحد  أأحد العنارصأأصبحت الس ياحة  وصف مقتضب للمرشوع الفاعةل الرئيس ية يف التجارة ادلولية، اإ
واليوم، يف ظل عامل معومل يسوده . مصادر ادلذل الرئيس ية يف العديد من البدلان النامية

خمصص عىل منتجات وذدمات  التنافس الشديد، تمتزي الس ياحة عىل وحو مزتايد بطلب
وميكن لأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة أأن يؤدوا دورا   .ممتزية تتسم بقمية مضافة

رئيس يا  يف توفري منتجات وذدمات عالية اجلودة للس ياح من ذالل تلبية مصاحلهم 
وحتقيقا  ذلكل، ميكن هلم أأن يس تفيدوا بشدة من الاس تخدام . واحتياجاهتم احملددة

 تيجي لنظام امللكية الفكرية.الاسرتا

ىل حتليل دور نظام امللكية الفكرية ودمع هذا ادلور ورفع  ومن مث هيدف املرشوع اإ
مس توى الوعي به يف جمال النشاط الاقتصادي املتصل ابلس ياحة، مبا يف ذكل النشاط 

ىل ذ. املتعلق ابلهنوض ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمللية كل، سينظر وسعيا  اإ
 واسرتاتيجيات   املرشوع عن كثب يف التجارب العملية اليت ميكن أأن تساعد فهيا أأدوات  

حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية العامل ن يف جمال الس ياحة عىل حتقيق قدرهتم التنافس ية 
ىل خطوات مبتكرة و  ىل استنادا  اإ التعاون والتأ زر، مس تفيدين يف ذكل من التأ زر القامئ اإ

 .لنواجت، والإسهام ابلتايل يف حتس ن الوضع الاقتصادي معوما  ب ن ا

ىل تكوين كفاءات  وسينفَذ املرشوع يف أأربعة بدلان رائدة، مهنا مرص، حيث س هيدف اإ
ذاكء الوعي ابلقوامس املشرتكة ب ن امللكية الفكرية والس ياحة  أأحصاب املصلحة الرئيس ي ن واإ

طار س ياسات المنو والتمنية  .يف اإ

ب واملمرسات الفضىل املوثقة، والاسرتاتيجيات والأدوات وتوجهيات ادلليل والتجار 
طار املرشوع ستسهم كذكل يف توجيه قرارات الس ياسة العامة  العميل اليت وضعت يف اإ

ذاكء الوعي العام بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلس ياحة واملعارف  واإ
فضال  عن تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجامتعية  ،ليةوالتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمل 

 والثقافية عىل الصعيد الوطين.
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 الس يدة فرانشيساك توسو مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية 

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية : 1.3النتيجة املرتقبة ھ
 الأهداف الإمنائية الوطنية. تامتىش مع

كفاءات معَززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة : 2.3النتيجة املرتقبة ھ
من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ىل اقتصاد السوق احلر. الأقل منوا    والبدلان املنتقةل اإ

تقدم احملرز يف ال 
 املرشوع تنفيذ

 

ىل منتصف دورة التنفيذ )أأْي  (، 2016منذ بدايته يف يناير  فهرا   18وصل املرشوع اإ
وحو حتقيق أأهداف املرشوع عىل مس توى الإدارة املركزية  ول يزال السعي مس مترا  

د للمرشوع بقيادة الويبو، ومن ذالل التنفيذ الالمركزي عىل املس توى امليداين عىل ح
كوادور ومرص وانميبيا ورسياملُختارة الأربعة الرائدةسواء، يف البدلان   لناك. ، أأل و ي اإ

عداد ادلليل العميل بشأأن اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية وأأدواهتا من أأجل الرتوجي  أأما اإ
وقد اكن مضمونه موضع حبوث أأصلية فامةل، وخضع لعدة . الس يايح، فمير مبراحهل الهنائية

من املراجعة ادلاذلية واخلارجية اليت يقوم هبا الزمالء. وجرى، عىل وحو غري  جولت
طالع الباحث ن يف  الأربعة عىل نسخ أأولية من ادلليل لتوجيه  البدلان الرائدةرمسي، اإ

 وتيسري حبوهثم ولتقدمي أأمثةل عىل "أأفضل املمرسات".

الرائدة وحتديد أأحصاب املصلحة الأربعة بتعي ن الواكلت  البدلان الرائدةومل يُكتَف يف 
الوطني ن يف جمال الس ياحة وغريها، بغرض الإرشاف عىل التنفيذ عىل املس توى القطري 

ودمع هذا التنفيذ، بل ُأنشئت أأيضا  جلان توجهيية رمسية، مما أأوجد أ ليات وطنية لمتثيل 
الس ياحة  ائتالف من الرشاكء املهمت ن ابلس تفادة من نظام امللكية الفكرية لتعزيز

 الثقايف. والرتاث

عت اتفاقات تعاون من أأجل تنفيذ املرشوعات عىل الصعيد القطري ب ن الويبو  وُوق ِّ
واملؤسسات الرائدة الأربعة يف البدلان الأربعة، أأل و ي املكتب الوطين للملكية الفكرية 

(IEPI كوادور، ووزارة اخلارجية يف مرص، واملكتب الوطين للملكية الفكر ية ( يف اإ
(BIPA( يف انميبيا، والهيئة الرسيالنكية للتمنية الس ياحية )SLTDAيف رسي ) .لناك 

كوادور، انميبيا، رسي فرادية وطنية )اإ لناك(، وجيري  ومت الانهتاء من ثالث دراسات اإ
ىل حبوث نوعية ومكية  فرادية واحدة )مرص(. وتستند هذه ادلراسات اإ جراء دراسة اإ حاليا اإ

م هبا أأفرقة من الاستشاري ن الوطني ن، بتوجيه من اللجان التوجهيية واسعة النطاق تقو 
وقد قَدمت ادلراسات ّمك   هائال  من الأدةل املستندية بشأأن الاس تخدام . الوطنية ومبوافقهتا

احلايل و/أأو احملمتل لنظام امللكية الفكرية بغرض الرتوجي للس ياحة يف البدلان املعنية، 
وصيات العملية لينظر فهيا واضعو الس ياسات الوطنية وغريمه من وقَدمت سلسةل  من الت

 أأحصاب املصلحة.

وقد حدث تنس يق وثيق مع املؤسسات الرائدة واللجان التوجهيية الوطنية، بعد سلسةل 
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طالق املرشوعات ) ذاكء الوعي واإ اجامتعات  (6من الاجامتعات، مبا يف ذكل فعاليات اإ
ىل تكل 4حصاب املصلحة احمللي ن )وطنية(، وزايرات ميدانية لتوعية أأ  (، ابلإضافة اإ

الزايرات اليت قام هبا ذرباء استشاريون وطنيون يف أأثناء حبوهثم(، وحلقات معل لتكوين 
ىل رفع مس توايت الوعي وفهم الفوائد الاقتصادية  3الكفاءات ) حلقات معل(، مما أأدى اإ

. حة والثقافة يف البدلان املعنيةالناف ئة عن اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل تعزيز الس يا
( ابس تخدام طرائق مؤمترات الفيديو، بغرض التنس يق 19وُعقدت أأيضا  عدة اجامتعات )

 مع أأحصاب املصلحة الوطني ن وتوعيهتم.

ضافية بشأأن تكوين الكفاءات يف قطاعات بعيهنا يف  وجيري حاليا  التخطيط لفعاليات اإ
ىل جانب تط  وير مواد التدريس والتوعية، يف فرتة التنفيذ املتبقية.البدلان الأربعة مجيعها، اإ

 :بدل رائدوفامي ييل بيان تفصييل ابلتقدم احملرز والأنشطة املُحَددة املضطلع هبا يف لك 

 رسي لناك

اكمتلت مرحةل البحوث والواثئق الوطنية، ومت الانهتاء من دراسة وطنية بشأأن 
 الثقافة يف رسي لناك"."اس تخدام امللكية الفكرية يف الس ياحة و 

ذاكء الوعي وتكوين الكفاءات: ُعقدت جلسة توعية مع اللجنة التوجهيية الوطنية  اإ
طالق املرشوع(، وُعقدت حلقة معل لتكوين الكفاءات مع أأحصاب املصلحة يف قطاع  )اإ

الس ياحة )احلكومة والقطاع اخلاص(، وُأجريت زايرة ميدانية للتحقق من حصة نتاجئ 
ذاكء الوعي دلى أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة )مع الرتكزي عىل الس ياحة البحوث ولإ 

 البيئية والس ياحة العالجية(.

ع اتفاق تعاون مع املؤسسة الرائدة وجيري حاليا  وضع اخلطة  التنس يق املؤسيس: ُوق ِّ
 اجامتعات بتقنية مؤمترات الفيديو مع الواكةل الرائدة واللجنة( 8)القطرية، وُعقدت مثانية 

التوجهيية، وكذكل مع املستشار الوطين، لتنس يق الأنشطة، وملناقشة حمور تركزي 
ذاكء الوعي بدور امللكية الفكرية يف الرتوجي  ادلراسة البحثية الوطنية، وملواصةل اإ

 الوطنية. للس ياحة

 انميبيا

اكمتلت مرحةل البحوث والواثئق الوطنية، ومت الانهتاء من دراسة وطنية بعنوان 
فرادية بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف الس ياحة والثقافة يف انميبيا"."دراسا  ت اإ

طالق  ذاكء الوعي وتكوين الكفاءات: ُعقدت حلقة معل للتوعية مع اللجنة التوجهيية )اإ اإ
املرشوع(، وُعقدت حلقة معل وطنية لتكوين الكفاءات مع أأحصاب املصلحة يف قطاع 

وُأجريت زايرة ميدانية للتحقق من حصة نتاجئ  الس ياحة )احلكومة والقطاع اخلاص(،
البحوث ولإذاكء الوعي دلى أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة )مع الرتكزي عىل الس ياحة 

 البيئية والس ياحة الثقافية(.
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ع اتفاق تعاون مع املؤسسة الرائدة وجيري حاليا  وضع اخلطة : التنس يق املؤسيس ُوق ِّ
ت بتقنية مؤمترات الفيديو مع الواكةل الرائدة واملستشارين القطرية، وُعقدت مخسة اجامتعا

 الوطني ن، لتنس يق الأنشطة وملناقشة حمور تركزي ادلراسة البحثية القطرية.

كوادور  :اإ

اكمتلت مرحةل البحوث والواثئق الوطنية، ومت الانهتاء من دراسة وطنية بعنوان 
فرادية بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف  كوادور"."دراسات اإ  الس ياحة والثقافة يف اإ

طالق  ذاكء الوعي وتكوين الكفاءات: ُعقدت حلقتا معل للتوعية مع اللجنة التوجهيية )اإ اإ
املرشوع وحلقة معل التنفيذ املرحيل(، وُعقدت حلقة معل قطاعية لتكوين الكفاءات مع 

ن أأحصاب املصلحة يف قطاع الس ياحة )احلكومة والقطاع اخلاص(، وُأجريت زايرات
ميدانيتان للتحقق من حصة نتاجئ البحوث ولإذاكء الوعي دلى أأحصاب املصلحة يف جمال 

 الس ياحة يف مناطق ادلراسات الإفرادية.

ع اتفاق تعاون مع املؤسسة الرائدة: التنس يق املؤسيس وجيري حاليا  وضع اخلطة  ،ُوق ِّ
ةل الرائدة واملستشارين القطرية، وُعقدت س تة اجامتعات بتقنية مؤمترات الفيديو مع الواك

 الوطني ن، لتنس يق الأنشطة وملناقشة حمور تركزي ادلراسة البحثية القطرية.

 مرص:

عداد دراسة وطنية بشأأن  ل تزال مرحةل البحوث والواثئق الوطنية مس مترة من أأجل اإ
 "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة يف مرص".

ذاكء الوعي وتكوين الكفاو ُعقدت جلس تا توعية مع اللجنة : ءات مس مترةل تزال مرحةل اإ
طالق املرشوع واجامتع التنس يق مع أأحصاب املصلحة(.  التوجهيية )اإ

مل ينتهِّ بعُد تبادل اخلطاابت مع املؤسسة الرائدة ومل جيرِّ التفاوض : التنس يق املؤسيس
 بشأأن اخلطة القطرية حىت ال ن.
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أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

ىل وجود اهامتم عىل املس توى تشري  النتاجئ احملرزة يف املرحةل احلالية من تنفيذ املرشوع اإ
القطري ابس تكشاف العالقة ب ن الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية والرتوجي 

نشاء جلان توجهيية . للس ياحة والرتاث الثقايف رشحية من أأحصاب متثل ويشهد عىل ذكل اإ
 .يف مجيع البدلان الأربعة احلكويم واخلاصاملصلحة يف القطاع ن 

ول يزال يتع ن النظر يف مشاركة اللجان التوجهيية يف مراحل املرشوع الالحقة، مبا يف 
قرار واعامتد توصيات ادلراسات الوطنية )سواء أأاكنت يف فلك س ياسات عامة،  ذكل اإ

صالح ترشيعي، أأو اسرتاتيجيات جتارية لأحصاب املصلحة يف جمال  الس ياحة(. أأو اإ

وقد أأظهرت التجربة حىت ال ن أأن املشاركة النشطة لأعضاء اللجنة التوجهيية يف مرحةل 
عداد ادلراسات  ىل جانب اخلرباء الاستشاري ن الوطني ن )يف أأثناء اإ البحث الواثئقي، اإ

الوطنية والتحقق مهنا عىل سبيل املثال(، قد حققت دعم  مؤسس يا  أأقوى للمرشوع 
كم يشري التنس يق واحلوار املس متران مع . اف ئة عن ادلراسات الوطنيةوللتوصيات الن

عداد وتنفيذ  ىل الزتام السلطات الوطنية وأأحصاب املصلحة ابإ اللجان التوجهيية الوطنية اإ
مرشوعات مس تقبلية من أأجل التمنية الس ياحية املس تدامة، من ذالل اس تخدام أأدوات 

لواقع، تدل املرحةل البحثية الوطنية عىل أأن مرشوع ويف ا. امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا
أأجندة التمنية احلايل قد ميهد الطريق لإعداد مرشوعات وطنية مس تقبلية، حيث ميكن أأن 
يؤدي اس تخدام نظام امللكية الفكرية دورا  حاسم  يف توس مي املناطق أأو املدن أأو الوّجات 

ا الثقايف، ومعارفها وتقاليدها الوطنية أأو ذات الأمهية الس ياحية، وكذكل يف الرتوجي لرتاهث
احمللية، مما يُعزز يف هناية املطاف التمنية الاجامتعية والاقتصادية لوّجات 

 املس تدامة. الس ياحة

جرى يف بعض الأحيان مواّجة خماطر التأأخر يف تنفيذ املرشوع عىل الصعيد القطري  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
اطر عىل الفور( فامي يتعلق مبا ييل: )أأ( بطء اس تجابة الواكلت/ )وجرى التصدي لهذه اخمل

املعي نة املسؤوةل عن تنس يق تغيري احلكومة والسلطات و )ب(  املؤسسات الرائدة املعينة؛
ىل الرتكزي فامي اضطلع به وأأنشطة املرشوع عىل الصعيد الوطين؛ )ج(  الافتقار اإ

 راسات الإفرادية الوطنية. الاستشاريون الوطنيون من حبوث وتوثيق لدل

وللتخفيف من حدة هذه اخملاطر، جتري مواصةل التنس يق الوثيق )من ذالل تكرار 
الاجامتعات اليت تُعقد عن بعد بواسطة الفيديو والبعثات وفقا  للجدول الزمين للمرشوع( 

ل س امي  املؤسسات الرائدة ومع اخلرباء الاستشاري ن الوطني ن املُعيَن ن،أأو مع الواكلت 
هبدف التحقق من حصة حبوث وواثئق ادلراسات الإفرادية الوطنية من ذالل 

 . املالحظات امليدانية والإسهامات اليت يقدهما أأحصاب املصلحة

برام اتفاقات تعاون  املؤسسات الرائدة أأو تبادل الرسائل ب ن الويبو والواكلت أأو كم أأن اإ
ط البدلان الرائدةيف  ارا  مؤسس يا  لوضع ورصد الزتامات الطرف ن )الويبو الأربعة قد أأوجد اإ

 والواكلت الرائدة الوطنية( فامي خيص تنفيذ املرشوع.
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مسائل تقتيض دعم / اهامتما  
 فوراي  

 ل ينطبق

بعد الانهتاء من مرحةل البحث والتوثيق، من ذالل لك ٍّ من البحث املركزي )عىل  امليض قدما  
الأربعة، سوف يُرك ِّز املرشوع  البدلان الرائدةداين يف والبحث املي مس توى الأمانة(

ذاكء الوعي، وذكل هبدف:  أأنشطته املقبةل عىل تكوين الكفاءات واإ

نرش نتاجئ البحوث والتوصيات الناجتة عن ادلراسات الإفرادية الوطنية فامي  (أأ  )
 ب ن أأحصاب املصلحة الرئيس ي ن يف جمال الس ياحة؛

حة الرئيس ي ن يف جمال الس ياحة فامي وتكوين كفاءات دلى أأحصاب املصل (ب )
خيص س بل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا لإضافة القمية وتنويع 

النشاط الاقتصادي املتصل ابلس ياحة، مبا يف ذكل النشاط املتعلق ابلهنوض 
 ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمللية؛

ذاكء الوعي يف صفوف اجملمتع ا (ج ) لأاكدميي بشأأن القوامس املشرتكة ب ن امللكية واإ
طار س ياسات المنو والتمنية عىل الصعيد احمليل، وذكل  الفكرية والس ياحة يف اإ

دارة  دراج مناجه متخصصة يف مدارس اإ هبدف اس تحداث مواد تعلميية وتيسري اإ
 الس ياحة ويف الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية. 

حلقات دراس ية خمصصة لفئات خمتارة أأو حلقات معل  وس تكون هذه الأنشطة يف فلك
عالمية وتعلميية، البدلان الرائدةمن امجلاهري املس هتدفة يف  عداد مواد اإ ، وستنطوي عىل اإ

 حسب احلاجة.

. من املتوقع أأن يتطابق اجلدول الزمين للتنفيذ الفعيل مع اجلدول املقدر يف وثيقة املرشوع اجلدول الزمين للتنفيذ
 ري تنفيذ مجيع الأنشطة حسب املوعد املقرر.وجرى/جي

 %50: هو 2017معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف سبمترب  معدل تنفيذ املرشوع 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية التقارير السابقة  . هذا هو التقرير املرحيل الثاين املُقَدم اإ

ىل ادلورة الثامنة CDIP/18/2وثيقة ويرد التقرير الأول يف املرفق الأول لل م اإ ، وقُد ِّ
 عرشة للجنة.
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

فارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَق ابلاكمل

 

نواجت املرشوع
1

  
 )النتيجة املرتقبة(

  يذ الناحجمؤرشات التنف 
 )مؤرشات النواجت(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

وضع دليل معيل بشأأن امللكية 
الفكرية والس ياحة وتوثيق أأربع 

فرادية   دراسات اإ

 

نرش دليل معيل بشأأن  )أأ(
اس تخدام نظم وأأدوات امللكية 

الفكرية لأغراض تشجيع الس ياحة، 
مبا يف ذكل من ذالل الهنوض 

 الثقافة الوطنية؛ابملعارف والتقاليد و 

ادلليل العميل يف مرحةل املراجعة 
 .الهنائية

*** 

فرادية  )ب( جراء أأربع دراسات اإ واإ
 (.بدل رائدوتوثيقها )دراسة عن لك 

فرادية  ،اكمتلت ثالث دراسات اإ
 .وتوجد دراسة واحدة قيد الإعداد

*** 

 رائدةاختيار ثالثة بدلان 
ىل مرص(   )ابلإضافة اإ

بدلان )استنادا  اختيار ثالثة  )أأ(
ىل معايري اختيار متفق علهيا(؛  اإ

وحتديد واكلت/مؤسسات  )ب(
رائدة لتنفيذ املرشوع عىل 

 القطري. الصعيد

 

كوادور  )أأ( وقع الاختيار عىل اإ
وانميبيا ورسي لناك لتكون بدلاان  

ىل مرص( رائدة  )ابلإضافة اإ

)ب( املكتب الوطين للملكية 
كوادور؛ اإ IEPIالفكرية ) دارة ( يف اإ

الأعمل التجارية وامللكية الفكرية 
(BIPA يف انميبيا؛ ) الهيئة و

الرسيالنكية للتمنية الس ياحية 
(SLTDA يف رسي لناك؛ ) وزارة و

 اخلارجية )مرص(

**** 

 

**** 

حتديد أأحصاب املصلحة 
والسلطات الوطنية املعنية 

 ابلس ياحة

حتديد أأحصاب املصةل املعني ن 
ابلتنس يق مع  ابلس ياحة، يف لك بدل،

 املؤسسات الرائدة.

مت حتديد أأحصاب املصلحة الرئيس ي ن 
وتنظميهم يف جلان توجهيية وطنية 

بدلان، ابلتنس يق مع الواكلت  4 يف
 الرائدة

 

**** 

                                                
1

 من وثيقة املرشوع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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املوافقة عىل خطط املرشوع 
 عىل الصعيد القطري

 

وضع خطط تنفيذ املرشوع )خطة 
 للك بدل(

مت توقيع اتفاقات تعاون/ تبادل 
ئل ب ن الويبو والواكلت الرائدة رسا
كوادور، وانميبيا،  3يف  بدلان )اإ

ورسي لناك(، وجيري حاليا  وضع 
خطط للمرشوع عىل الصعيد 

القطري وفقا  لتفاقات التعاون؛ ول 
 يزال ذكل قيد التنفيذ يف مرص.

*** 

توعية أأحصاب املصلحة 
والسلطات الوطنية املعنية 

 ابلس ياحة، مبا يف ذكل ماكتب
 امللكية الفكرية

تنظمي فعاليت ن لتكوين الكفاءات يف 
لتوعية أأحصاب املصلحة  بدل رائدلك 

املعني ن ابلس ياحة وتعزيز قدرات 
السلطات الوطنية عىل تقدمي دمع 

ىل النشاط  حمدد القطاع اإ
الاقتصادي املتصل ابلس ياحة من 

 ذالل اس تخدام امللكية الفكرية.

فعالية واحدة لتكوين  تُعقد
ىل الك فاءات يف لك بدل، ابلإضافة اإ

اجامتعات توعية/تروجي ُعقدت مع 
أأعضاء اللجنة التوجهيية يف مجيع 

 البدلان الأربعة

** 

ذاكء وعي اجملمتع الأاكدميي  اإ
ابلقوامس املشرتكة ب ن امللكية 

الفكرية والس ياحة والهنوض 
ابملعارف والتقاليد والثقافة 

 الوطنية لأغراض التمنية

نتاج م عالمية/مواد للتوعية )أأ( اإ واد اإ
 )ما ل يقل عن فيمل واثئقي واحد(؛

ووضع مواد تعلميية/تدريبية  )ب(
)ما ل يقل عن مجموعة واحدة( 

دراّجا يف املناجه ادلراس ية.  واإ

ُعقدت اجامتعات أأولية يف بدلين )هم 
انميبيا ورسي لناك( مع اجملمتع 

الأاكدميي، وُأجريت مناقشات أأولية 
عداد  مواد تعلميية ومواد بشأأن اإ

عالمية/ مواد للتوعية  اإ

** 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 )مؤرشات النتاجئ( املرشوع

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

تكوين الكفاءات دلى أأحصاب 
املصلحة الرئيس ي ن يف جمال 

الس ياحة، فضال  عن 
السلطات الوطنية/احمللية، مبا 

ية يف ذكل ماكتب امللك 
الفكرية، بشأأن س بل 

اس تخدام أأدوات امللكية 
الفكرية واسرتاتيجياهتا لإضافة 

قمية وتنويع النشاط 

الاقتصادي املتصل ابلس ياحة، 
مبا يف ذكل النشاط املتعلق 

اس تحداث السلطات الوطنية يف 
لتجريبية مجيعها لبىن البدلان الأربعة ا

بغية تقدمي ذدمات استشارية بشأأن 
دور امللكية الفكرية والس ياحة يف 

 المنو والتمنية الوطنية.
 

ُأنشئت جلان توجهيية بشأأن امللكية 
الفكرية والس ياحة يف مجيع البدلان 

الأربعة. ول يزال مس تقبل هذه 
نشاء هيالك أأدوم يف هناية  اللجان واإ

دير السلطات املرشوع ذاضعا  لتق
الوطنية. وس تويص الويبو ابختاذ هذا 

 الإجراء لضمن اس تدامة املرشوع.

** 

أأحصاب  ،الرشوع يف وضع، أأو وضع
مصلحة معني ن ابلس ياحة فامي ل يقل 
عن بدلين خططا  لس تخدام أأدوات 

واسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف 

مل يُقمي  بعد. من السابق لأوانه تقيمي 
هذا املؤرش، لأن ادلراسات الوطنية 

بشأأن اس تخدام أأدوات امللكية 
 –الفكرية للرتوجي للس ياحة 

 ل تقيمي
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مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 )مؤرشات النتاجئ( املرشوع

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

ابلهنوض ابلس ياحة واملعارف 
والتقاليد والثقافة الوطنية 

 احمللية. و/أأو

تعزيز قدراهتا التنافس ية والهنوض 
والتقاليد والثقافة  ابلس ياحة واملعارف

 الوطنية و/أأو احمللية.

ىل  مل –وتوصيات لك مهنا  تُقَدم بعُد اإ
 أأحصاب املصلحة الوطني ن.

ذاكء وعي الأوساط الأاكدميية  اإ
بشأأن القوامس املشرتكة ب ن 

امللكية الفكرية والس ياحة يف 
طار س ياسات المنو والتمنية  اإ

بغية وضع مواد تعلميية وتعزيز 
دراج مناجه دراس ية خمصصة  اإ

دارة الس ياحة  يف مدارس اإ
والأاكدمييات الوطنية 

 الفكرية. للملكية

اعامتد ما ل يزيد عىل مدرس ت ن من 
دارة الس   ياحة وما ل يقل مدارس اإ

عن أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية 
مناجه دراس ية ومواد تعلميية وتدريبية 

 وضعها املرشوع.

أأفارت ابلفعل مدرس تان من مدارس 
دارة الس ياحة يف بدلين )هم انميبيا  اإ
ىل أأهنم ينواين وضع  ورسي لناك( اإ
واعامتد مناجه ومواد تعلميية/ تدريبية 

 ة والس ياحة.بشأأن امللكية الفكري

** 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 ملخص املرشوع

 DA_35_37_02 رمز املرشوع

منية الاجامتعية الاقتصادية  العنوان  املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والت

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي : 35التوصية  توصية أأجندة التمنية مطالبة الويبو ابإ
 تكل ادلول بنظم امللكية الفكرية.ثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع الأ 

جراء دراسات بشأأن حمية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من : 37التوصية  جيوز للويبو اإ
 ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري ب ن امللكية الفكرية والتمنية. 

 فرنك سويرسي. 485 000:  املتعلقة ابملوظف نالتاكليف غري مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي.  316 000: التاكليف املتعلقة ابملوظف ن*

 *يشمل هذا املبلغ تلكفة موظف املرشوع، لكنه ل يشمل مساهمت موظفي الويبو.

 2015يناير  1 اترخي بدء املرشوع

 فهرا   36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 صةل بربامج الويبواملعنية وال

 . 10و 9و 8جُترى ادلراسات ابلتعاون مع الربامج 

منية الاقتصادية هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع  وصف مقتضب للمرشوع امللكية الفكرية والت
ول يزال مرشوعا  . 2013( اذلي اكمتل يف هناية CDIP/5/7 Rev. 1) والاجامتعية

قلميية  ىل تضييق الفجوة املعرفية اليت تواجه جامعا  لدلراسات الوطنية والإ اليت تسعى اإ
 واضعي الس ياسات عند تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية. 

ىل حتقيق أأهداف املرشوع الأصيل نفسها، تعزتم املرحةل  ىل جانب مواصةل السعي اإ واإ
وع وتوس يع نطاق الثانية تعزيز اس تدامة البحوث اليت بدأأت يف املرحةل الأوىل من املرش 

معل ادلراسة لتغطي بدلاان  ومناطق جديدة، وتتناول مواضيع جديدة مل تشملها 
 الأوىل. املرحةل
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 الس يد اكرسنت فينك مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع ووحو أأفضل يف صياغة  2.5ھ
 لس ياسات العامة.ا

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

قلميية متنوعة. أأحرز املرشوع تقدما  جيدا  بوجه عام جراء دراسات قطرية واإ . ورشعنا يف اإ
 وفامي ييل ملخص لأمه املس تجدات يف لك دراسة:

 كولومبيا

يف اليت ُأجريت ، تقتيض ادلراسة CDIP/18/2و CDIP/16/2كم ورد يف الوثيقت ن 
نشاء قاعدة بياانت لوحدة تسجيل بياانت امللكية الفكرية لغرض التحليل كو  لومبيا اإ

جراء حتليل ملدى الانتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا، وتقيمي جترييب  الاقتصادي، واإ
وقد أأحرزت ادلراسة تقدما  جيدا  وفقا  . للمبادرات احلديثة لس ياس يات امللكية الفكرية

 .2017ىخ، ومن املتوقع أأن خُتتمت يف منتصف سبمترب للجدول الزمين املتو

 بولندا

ىل CDIP/18/2و CDIP/16/2كم ورد يف الوثيقت ن  ، تسعى ادلراسة يف بولندا اإ
طار تنفيذ . اس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية يف الابتاكر يف القطاع الصحي ويف اإ

واكن الهدف . 2016 ادلراسة، ُعقدت حلقة معل وس يطة يف مدينة كراكوف يف سبمترب
رشاك أأحصاب مصلحة رئيس ي ن من قطاع الصحة يف  الرئييس من حلقة العمل هو اإ

ىل تغيري واجه املرشوع بعض التأأذري ولكن . مناقشة النتاجئ الأولية لدلراسة نظرا  للحاجة اإ
املستشار الرئييس ابتفاق مشرتك مع مكتب الرباءات البولندي. وجيري حاليا  تعي ن 

 .ُجدد مستشارين

 رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا

تركز هذه ادلراسة عىل فهم دور التصاممي الصناعية يف ثالثة من بدلان جنوب رشق 
ندونيس يا واتيلند والفلب نوأ س يا، أأل  وتنطوي هذه ادلراسة، يف جوهرها، عىل .  ي اإ

جراء اس تقصاء واسع النطاق ملودعي طلبات التصاممي الصناعية يف  وكم ُأفري سابقا  . اإ
َدْت بعثتان لتقيص احلقائق يف البدلين الأذريين يف CDIP/18/2الوثيقة  ، ُأوفِّ

ومشلت هااتن البعثتان تنظمي حلقات معل حملية يف مانيال وابنكوك فارك . 2016 يونيو
فهيا أأحصاب املصلحة الرئيس يون املعنيون مبحور تركزي ادلراسة. وساعدت هذه احللقات 

وُأقميت فعالية مشاهبة يف جاكرات . لعمل ادلراسة املقرتحة عىل حتديد اجتاه موضوعي
ومنذ ذكل احل ن، نرُشت ادلراسة الاس تقصائية يف اتيلند . 2017مارس  2و 1 يويم

ندونيس يا يف أأبريل ويونيو وأأغسطس   ، عىل التوايل.2017والفلب ن واإ
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 أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية

ن هذه ادلراسة، كم ورد يف  ، حتلل العالقة ب ن اس تخدام امللكية CDIP/18/2الوثيقة اإ
قلميية . الفكرية والتدفقات التجارية يف املنطقة الاقتصادية الإقلميية وقد أأحرزت ادلراسة الإ

طار تنفيذ ادلراسة، ُعقدت حلقة معل تقنية مبشاركة مراكز . تقدما  عىل النحو املقرر ويف اإ
، حيث نُوقشت املسودة 2017لفادور يف مارس تنس يق اتبعة للك بدل مشارك يف الس

وُأجريت عقب ذكل جولتان من املناقشات التقنية يف فهري أأبريل . الأوىل لدلراسة
ويف . ويونيو، مبشاركة مراكز التنس يق الوطنية والبعثات املوجودة يف جنيف

م عرض هنايئ لدلراسة ذالل الاجامتع التقين اس تعدادا  لالجامت2017 يوليو ع ، قُد ِّ
ىل الوزراء  م ملخص موجز اإ الوزاري اخلامس لأمرياك الوسطى بشأأن امللكية الفكرية، وقُد ِّ

 والنشاط الوحيد املتبقي هو املراجعة اخلارجية.. ذالل اجللسة العامة

 أأوغندا

ىل حتس ن فهمنا دلور الابتاكر CDIP/18/2هتدف هذه ادلراسة، كم ورد يف الوثيقة  ، اإ
وتركز ادلراسة بوجه ذاص عىل الصناعات . أأحد البدلان الأقل منوا  وامللكية الفكرية يف 

ىل حتديد القيود . القامئة عىل الزراعة يف أأوغندا وتريم ادلراسة، من ب ن أأمور أأخرى، اإ
التجارية والتقنية واملؤسس ية والس ياس ية اليت تقوض أأو حتد من أ اثر البحث والتطوير 

مت حلقة معل مبناس بة . الزراعي الأوغندي والابتاكر ونرش التكنولوجيا يف اجملال ونُظ ِّ
عداد عنارص ادلراسة املتبقية، وما . 2016الإطالق يف أأوغندا يف أأكتوبر  وجيري حاليا  اإ

يتصل هبا من أأعمل ميدانية وأأعمل اس تقصائية، من أأجل التسلمي يف الوقت املناسب، 
 .2017ومن املقرر عقد حلقة معل ختامية يف هناية عام 

 ف ييل

ىل نتاجئ املرحةل الأوىل من هذا املرشوع  هذه دراسة متابعة يف ف ييل تستند اإ
(. وتس تكشف هذه ادلراسة العوامل اليت تدفع الرشاكت يف ف ييل CDIP/5/7) اجلامع

ىل الانتفاع حبقوق امللكية الفكرية. وقد مُجعت البياانت، وجيري  تنفيذ  يف الوقت احلايلاإ
 .2017الوقت املناسب يف هناية عام ادلراسة من أأجل التسلمي يف 

 دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين

ىل مجع أأدةل جتريبية عىل الأمناط العاملية الرئيس ية لقطاع  تسعى هذه ادلراسة اجلديدة اإ
وُعقدت يف جنيف حلقة معل . التعدين من حيث الابتاكر والانتفاع ابمللكية الفكرية

ت أأحصاب املصلحة الرئ  وساعدت عىل حتديد الاجتاه . 2017يس ي ن يف مارس تقنية مض 
املوضوعي لعمل ادلراسة املقرتحة. ونُوقشت الأدوار واملسؤوليات الرئيس ية ذالل حلقة 

ىل الأطراف املشاركة وماكتب امللكية الفكرية وتشلك أأعمل ادلراسة . العمل، وُأس ندت اإ
املرحةل الأوىل من دراسة اللجنة اليت س ُتجرى يف ف ييل والربازيل جزءا  من متابعة أأعمل 

ومنذ ذكل احل ن، بدأأ العمل العاملي لرمس خرائط . املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
 الرباءات، وجرى اختيار الاستشاري ن لش ييل والربازيل. 
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أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

ة احلالية، غري أأن عقد من السابق لأوانه اس تخالص أأي دروس من ادلراسات القطري
مشاورات متأأنية مع أأحصاب املصلحة يف البداية ل يزال عامال  حموراي  لضمن تويل البدل 

 ملقاليد أأعمل ادلراسة ولتحديد التوجه ادلقيق للعمل البحيث.

ر يف التقرير تطلبت معلية تعي ن املسؤول عن املرشوع مدة أأطول من املتوقع، كم ُذك اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
وتسبب ذكل يف بعض التأأذري يف اتباع اجلدول . (CDIP/18/2املرحيل السابق )

الزمين العام للتنفيذ. ورمغ تنفيذ لك دراسة يف الوقت املناسب قدر الإماكن، ُطلب متديد 
 .2018املرشوع ملدة س تة أأفهر حىت منتصف عام 

مسائل تقتيض دعم / اهامتما  
 فوراي  

 ل ينطبق

سيمت الانهتاء من مجيع ادلراسات وفقا  للجدول الزمين لتنفيذ املرشوع )ويف ضوء   .1 يض قدما  امل
 أأفهر(. 6المتديد املطلوب ملدة 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. .2  س ُتقَدم ملخصات معلية للك دراسة اإ

، كم 16 س يجري تعممي مزيد من أأعمل ادلراسة الاقتصادية عىل أأنشطة الربانمج .3
 .2018/19هو مب ن يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية 

ن التأأذري رمغ أأن ادلراسات قد نُف ذت يف الوقت املناسب قدر الإماكن، كم اجلدول الزمين للتنفيذ  ُذكر أأعاله، فاإ
يف تعي ن املسؤول عن املرشوع يعين أأن الانهتاء من أأعمل ادلراسة سيتطلب  الأويل

 متديد املرشوع ملدة س تة أأفهر.

 %70: هو 2017معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف سبمترب  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية التقارير السابقة  . هذا هو التقرير الثالث املُقَدم اإ

ىل اللجنة CDIP/16/2ورد التقرير املرحيل الأول يف املرفق الرابع للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
وورد التقرير املرحيل الثاين يف . املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا السادسة عرشة

ىل اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة.CDIP/18/2املرفق الثاين للوثيقة  م اإ  ، وقُد ِّ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

فارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي قدمل ت ** *** ****

 مل يُقمي  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَق ابلاكمل

 

نواجت املرشوع
2

  
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النواجت(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

مرشوعات دراس ية  5أأو  4
جديدة عىل الصعيد القطري 

 أأو الإقلميي.

ُعقدت حلقات معل يف السلفادور  معل حمليةعقد حلقات 
ندونيس يا وبولندا وأأوغندا. وُعقدت يف  واإ

جنيف حلقة معل مع أأحصاب املصلحة يف 
واجامتعات تقنية مع بعثات  ،قطاع التعدين

 أأمرياك الوسطى )انظر أأعاله(. 

 

 

*** 

جناز ادلراسات ومجموعات  اإ
 البياانت اجلزئية

 ** جيري تنفيذ مجيع ادلراسات.

أأعمل متابعة يف البدلان اليت 
اس تفادت من املرحةل 

 الاوىل.

قامة حلقات معل حملية، تنفيذ  اإ
ادلراسات، احلفاظ عىل مجموعات 

 البياانت اجلزئية.

  من املبكر للغاية تقيميها.

النجاح يف عقد ندوة تضم  ندوة حبثية هنائية. 
الباحث ن وواضعي الس ياسات 

 الرئيس ي ن.

  ة تقيميها.من املبكر للغاي

  

                                                
2

 من وثيقة املرشوع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوع
 هدف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

حتس ن فهم ال اثر الاقتصادية 
كرية لس ياسات امللكية الف

 واختاذ قرارات أأكرث استنارة

 

صالحات  دراسات تفيد مبارشة اإ
 الس ياسة العامة

 ل تقيمي من املبكر للغاية تقيميها.

قواعد بياانت ودراسات 
يس تعملها أأو يستشهد هبا واضعو 

الس ياسات والباحثون والإعالم 
 وغريمه من أأحصاب املصلحة 

 ل تقيمي من املبكر للغاية تقيميها.

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

 



CDIP/20/2 

ANNEX III 

 املرفق الثالث
 

 

 ملخص املرشوع

 DA_19_30_31_03 رمز املرشوع

 العنوان

 

ملعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة تكوين الكفاءات يف اس تخدام ا
منائية حمددة  املرحةل الثانية – كحل لتحدايت اإ

 توصية أأجندة التمنية

 

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل : 19التوصية 
ىل  املعرفة والتكنولوجيا للهنوض امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  اإ

طار الويبو.   ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظمت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح : 30التوصية 
ىل  للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا ، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

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

ىل : 31التوصية  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل الويبو ىل املعلومات العلنية  البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ ن اإ بتسهيل نفاذ حمس 

 الواردة يف س ندات الرباءات.

 مزيانية املرشوع

 

 فرنك سويرسي. 200 000املوارد غري املتعلقة ابملوظف ن: 

 فرنك سويرسي. 267 792: املوارد املتعلقة ابملوظف ن

 2014يوليو  اترخي بدء املرشوع

 فهرا   36 مدة املرشوع

لرئيس ية قطاعات الويبو ا
 املعنية والصةل بربامج الويبو

 18و 14و 9و 1الصةل ابلربامج 

مت املرحةل ، ُص ِّ 2013لأهداف املرحةل الأوىل من املرشوع، اليت اكمتلت يف أأبريل  وفقا   وصف مقتضب للمرشوع
دارة واس تخدام  الثانية للهنوض ابلقدرات الوطنية للبدلان الأقل منوا  يف جمالت تنظمي واإ

ومات التكنولوجية والعلمية هبدف بناء قواعد تكنولوجية مناس بة وتلبية احتياجات املعل
تمنوية حمددة عىل الصعيد الوطين، ومن مَثَ تيسري المنو الاقتصادي والإسهام يف التخفيف 

 من وطأأة الفقر.

وتقتيض اجلوانب الرئيس ية للمرشوع نقل املعرفة، وتكوين رأأس املال البرشي، وبناء 
ت التكنولوجية ومراعاة ال اثر الاجامتعية والثقافية واملساواة ب ن اجلنس ن يف القدرا

دتاس تخدام التكنولوجيات اليت  من ذالل التفاعل املشرتك مع مجموعة من اخلرباء  ُحد ِّ
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 الوطني ن ومنظمت التنس يق يف البدلان املس تفيدة. 

 ويف ضوء ما س بق، تشمل الأهداف احملددة للمرشوع ما ييل: 

تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات  )أأ(
 احملددة عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف التمنية؛ 

وبناء قدرات مؤسس ية وطنية يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل  )ب(
 ددة؛سد الاحتياجات احمل

ومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة وتنس يق اسرتجاع املعل )ج(
 لتكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه ا

ىل توفري احللول التكنولوجية املالمئة جملالت الاحتياج احملددة  ولأن هذا املرشوع هيدف اإ
ة التنفيذ تتطلب تعاون ومشاركة طائفة من وفق اخلطط التمنوية الوطنية، فاإن اسرتاتيجي

ىل املؤسسات يف ف ىت القطاعات.  اجلهات الفاعةل بدءا  من الأفراد ووصول  اإ
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 الس يد كيفيل فينكورو مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية

التمنية، تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض : الهدف الاسرتاتيجي الثالث
 .9 الربانمج

كفاءات معَززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة : 2.3النتيجة املرتقبة ھ
من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ىل اقتصاد السوق احلر. الأقل منوا    والبدلان املنتقةل اإ

زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان : 4.3رتقبة ھالنتيجة امل أ ليات وبرامج تعاونية معز 
 النامية والبدلان الأقل منوا .

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من : 2.4النتيجة املرتقبة ھ ن اإ نفاذ حمس 
 قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور بغرض تشجيع الابتاكر والإبداع.

لتقدم احملرز يف ا
 املرشوع تنفيذ

ىل يونيو  2016ذالل الفرتة من يوليو  ز تقدم كبري يف حتقيق عدد من 2017اإ ، أُحرِّ
ثيوبيا ورواندا وتزنانيا.  الإجنازات الرئيس ية يف مجيع البدلان املس تفيدة الثالثة، أأل و ي اإ

عداد الواثئق وعىل وجه اخلصوص، مت الانهتاء، يف البدلان املس تفيدة الثالثة، من  اإ
الرئيس ية لنواجت املرشوع، مبا فهيا الامتسات البحث يف الرباءات، وتقارير البحث يف 

الرباءات، وتقارير الواقع التكنولويج، وهذا سيساعد فامي بعد عىل حتديد أأنسب 
 التكنولوجيات جملال ن من جمالت الاحتياجات ذات الأولوية للك بدل.

رى أأيضا  تكوين الكفاءات التكنولوجية اليت تُرك ِّز عىل ويف أأثناء تنفيذ املرشوع، ج
وعىل وجه اخلصوص، ُأرسلت بعثة . اس تخدام املعلومات التقنية ومعلومات الرباءات

ىل مدينة  لتكوين الكفاءات التكنولوجية مع مشارك ن من البدلان الثالثة املس تفيدة اإ
ىل  20كوالاملبور مبالزياي يف الفرتة من  وسه لت هذه البعثة التعمل من . 2017مارس  24اإ

قامة ف ىت جمالت التكنولوجيا  جتارب التمنية التكنولوجية يف البدلان الأخرى وتقامس اإ
 وتطبيقها ملعاجلة جمالت احتياج حمددة. 

 أأثيوبيا

ىل يونيو  2016ذالل الفرتة من يوليو  ىل توافق يف 2017اإ ، توصل فريق اخلرباء الوطين اإ
من جمالت الاحتياجات الإمنائية ذات الأولوية، أأل وهم احلاجة  ال راء بشأأن جمال ن

ىل " تكنولوجيا جتفيف القهوة ابلطاقة الشمس ية اليت من فأأهنا أأن متنع خسائر ما بعد 1" اإ
" ، م قمية  مضافة  ، ومن مث تُقد  ن جودة الُُب  " وتكنولوجيا تربية الأسمك 2احلصاد وأأن حُتس ِّ

ختلق فرص معل فضال  عن ن فواغل الأمن الغذايئ احمليل و اليت من فأأهنا أأن ختفف م
 ر.فرص تصدي

جراء  وعىل وجه اخلصوص، مت الانهتاء من جمالت الاحتياجات ذات الأولوية بعد اإ
مشاورات ومناقشات فعاةل فامي يتعلق بتأأثري التكنولوجيات احملددة عىل أأهداف 

ثيوبيا  الإمنائية.  اإ
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م من الامتسات البحث يف وُأعَِّدت وثيقتان للبحث عن ا لرباءات عىل أأساس ما قُد ِّ
الرباءات اليت قَدمت قامئة  خمترصة  ابلتكنولوجيات املناس بة للك جمال من جمالت 

 الاحتياجات ذات الأولوية احملددة. 

وابس تخدام املعلومات املُقَدمة يف تقارير البحث يف الرباءات، قام اخلبري الاستشاري 
عداد ت قارير عن الواقع التكنولويج، ورك زت هذه التقارير عىل حتديد أأنسب ادلويل ابإ

 تكنولوجيا للك احتياج من الاحتياجات احملددة.

، وسيشارك يف 2017ومن املُتوىخ عقد اجامتع لفريق اخلرباء الوطين يف فهر أأغسطس 
مناقشاته  ومن املتوقع أأن يُرك ِّز الاجامتع. هذا الاجامتع ذرباء وطنيون ودوليون والويبو

عىل القامئة اخملترصة للتكنولوجيات املقرتحة للك جمال من جمالت الاحتياجات، وأأن 
 خيتار أأنسب تكنولوجيا لتنفيذها عىل الصعيد الوطين. 

عداد  ثيوبيا  ي اإ ويف هذا الس ياق، س تكون املرحةل الأذرية من معلية تنفيذ املرشوع يف اإ
ات، من أأجل ضمن التطبيق العميل والتكرار خطط أأعمل للك تكنولوجيا من التكنولوجي

هداف الإمنائية.  عىل الصعيد الوطين حتقيقا  للأ

 رواندا

يف رواندا، جنح فريق اخلرباء الوطين يف الانهتاء من حتديد جمال ن من جمالت 
  ناملالمئ  نالتكنولوجي ن ومن املتوقع أأن يؤدي حتديد احلل. الاحتياجات ذات الأولوية

" تكنولوجيا 1يس ي ن من جمالت الاحتياجات الإمنائية ذات الأولوية، أأل وهم: "جملال ن رئ 
ىل تعزيز وتيسري حصول 2تقطري املياه ابلطاقة الشمس ية " " وتكنولوجيا تربية الأسمك، اإ

نتاج السميك اذلي سيسهم يف حتقيق الأمن الغذايئ  الأرس عىل مياه رشب نقية وزايدة الإ
 الوطين وزايدة ادلذل.

ىل جمايل الاحتياج  وبعد ذكل، ُأعِّد  تقريران من تقارير البحث يف الرباءات استنادا  اإ
احملددين ذوا الأولوية، وقدم هذان التقريران صورة مفصةل للحلول التقنية والعلمية املتاحة 

 يف نظام الرباءات.

عداد تقريرين عن الواقع التكنولويج قَدما حملة  عامة عن أأنسب وقام الاستشاري ادلويل ابإ
التكنولوجيات ومن فأأهنم أأن يوّجا معلية مداولت فريق اخلرباء الوطين للموافقة الهنائية 

 عىل التكنولوجيا املناس بة للك جمال من جمالت الاحتياجات.

ىل  26وعقد فريق اخلرباء الوطين اجامتعا  يف مدينة كيغايل يف الفرتة من   28اإ
ع عن املوافقة عىل تكنولوجيا مناس بة للك جمال من ، وأأسفر هذا الاجامت2017 يونيو

ىل تقريري البحث يف الرباءات وتقريري  جمالت الاحتياجات احملددة استنادا  اإ
 التكنولويج. الواقع

عداد خطط الأعمل اليت سوف يُسرتفد هبا يف اس تخدام احللول  وجيري حاليا  اإ
ىل  التكنولوجية للمجالت الوطنية احملددة اليت تنطوي عىل مشالك، ومن مَث تؤدي اإ
 حتقيق الأهداف املتعلقة ابلتمنية عىل وحو مس تدام.
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 تزنانيا

أأدى اس تخدام تقيمي الاحتياجات الوطنية يف فلك مشاورات وطنية أأجراها فريق 
ىل حتديد اجملالت ذات الأولوية من خطة التمنية الوطنية يف تزنانيا . اخلرباء الوطين اإ

ىل ذكل، ذاللها  جرى أأحصاب املصلحة املتعددين ُعقدت مشاورات مع وابلإضافة اإ
عىل جمايل الاحتياجات، من ذالل اختاذ املوافقة تقرير فريق اخلرباء الوطين، و  النظر يف

 قرارات عىل الصعيد الوطين.

" معاجلة الأعشاب البحرية 1وجمال الاحتياجات الذلان متت املوافقة علهيم هم: "
 " وتكنولوجيا تربية الأسمك.2اجينان، "لس تخالص صغ الاكر 

وُأعَِّد بعد ذكل تقريران عن البحث يف الرباءات، وقَدم هذان التقريران قامئة خمترصة 
عداد . ابلتكنولوجيات بناء  عىل واثئق الرباءات املتاحة وسه ل تقريرا البحث يف الرباءات اإ

 تياجات.تقريرين عن الواقع التكنولويج للك جمال من جمايل الاح 

، ومن املتوقع أأن 2017وس يعقد فريق اخلرباء الوطين اجامتعا  يف دار السالم يف يوليو 
يُسفر الاجامتع عن املوافقة عىل تكنولوجيا واحدة للك جمال من جمايل الاحتياجات 

ىل النظر يف أأي خطوات مقبةل لتنفيذ ما حُيَدد من تكنولوجيات عىل  احملددين، ابلإضافة اإ
 وطين.الصعيد ال

 وجيري حاليا  وضع خطط معل للك تكنولوجيا من التكنولوجيت ن املُوافق علهيم. 

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

ضفاء الطابع املؤسيس عىل أأفرقة اخلرباء الوطنية للك بدل من البدلان املس تفيدة  ن اإ اإ
وتُصاغ . الأجل للمرشوعيضمن املسؤولية الوطنية طوال العملية والاس تدامة الطويةل 

أأيضا  نواجت املرشوع مثل خطط الأعمل اخلاصة بلك تكنولوجيا من التكنولوجيات احملددة 
 من أأجل تطبيق التكنولوجيات وتكرارها عىل املدى الطويل عىل الصعيد الوطين.

لوطنية الرئيس ية مثل يعمتد املرشوع عىل مشاركة مجموعة من املؤسسات ا: اخملاطر اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
وزارات العلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتعلمي، والصحة، والتجارة، والصناعة، والبيئة، 

وتتطلب مشاركة مجيع هذه املؤسسات . والتخطيط، ومؤسسات التعلمي العايل والبحوث
دي الوطنية تنس يقا  عىل املس توى الوطين، ويس تغرق هذا التنس يق وقتا  طويال  ورمبا يؤ 

ىل تأأذريات يف معلية تنفيذ املرشوع.  اإ

تعي ن ذرباء وطني ن ذوي ذربات ومعارف حملية يضمن تعزيز : أ اثرهاالتخفيف من 
 التنس يق، ومن مَث التخفيف من حدة اخلطر.

مسائل تقتيض دعم / اهامتما  
 فوراي  

 ل ينطبق
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من تنفيذ املرشوع يف مجيع البدلان  تمتثل اخلطوة التالية يف اس تكمل املرحةل الأذرية امليض قدما  
 املس تفيدة الثالثة املُختارة.

وتشمل هذه املرحةل الانهتاء من اختيار أأفرقة اخلرباء الوطنية لتكنولوجيا لك جمال من 
عداد خطط أأعمل لتطبيق التكنولوجيات املناس بة احملددة  جمالت الاحتياجات، واإ

 وتسويقها عىل الصعيد الوطين.

اجلدول الزمين للتنفيذ ُمؤَخر حاليا  بسبب املشاورات الوطنية اجلارية فامي يتعلق ابختيار  مين للتنفيذاجلدول الز 
 تكنولوجيات للك جمال من جمالت الاحتياجات.

 %57: هو 2017معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف سبمترب  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.هذا هو التقرير املرحيل ال التقارير السابقة  رابع املُقَدم اإ

م ،CDIP/14/2ورد التقرير الأول عن املرشوع يف املرفق السابع للوثيقة  ىل وقُد ِّ  اإ
وورد التقرير الثاين يف . عرشة الرابعة دورهتا يف الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف CDIP/16/2املرفق الثالث للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
، CDIP/18/2وورد التقرير الثالث يف املرفق الثالث للوثيقة . دورهتا السادسة عرشة

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة عرشة. م اإ  وقُد ِّ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

فار   ات السريمفتاح نظام اإ

 ل ينطبق ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَق ابلاكمل

 

نواجت املرشوع
3

  
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النواجت(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

 فريق اخلرباء الوطين
بدلان تشكيل فريق اخلرباء يف ال 

 30الثالثة املُختارة يف غضون 
 يوما  من بداية املرشوع.

مت تشكيل فريق ذرباء وطين يف البدلان 
ثيوبيا، ورواندا، وتزنانيا(.  املس تفيدة )اإ

**** 

تقرير عن واقع التكنولوجيا 
 املالمئة

اتحة التقرير اخلاص بواقع  اإ
 التكنولوجيا املالمئة للحكومة

 .والويبو

عن واقع التكنولوجيات للك  ُأعَِّدت تقارير 
احتياج من الاحتياجات التكنولوجية 

الوطنية املُحَددة، وذكل بناء  عىل معلومات 
 ُمس متدة من تقارير البحث يف الرباءات. 

وسوف يس تخدم فريق اخلرباء الوطين 
لتحديد أأنسب  تقارير واقع التكنولوجيات

تكنولوجيا مالمئة لتحقيق الأهداف الإمنائية 
  .يةالوطن 

**** 

خطة معل لتطبيق ما 
اختياره من  مت

 تكنولوجيات مالمئة

اختيار تكنولوجيا واحدة أأو أأكرث 
من التكنولوجيات املالمئة 

لتنفيذها، وصياغة خطة معل 
أأفهر  6لتنفيذ املرشوع معلي ا  بعد 

 من بداية املرشوع.

 تنفيذ خطة العمل.

أأوفكت معلية اختيار تكنولوجيات مجليع 
حتياجات املُحَددة عىل الانهتاء. جمالت الا

م  عداد خطط معل س ُتقد ِّ وجيري حاليا  اإ
توجهيات بشأأن تطبيق التكنولوجيات 

 وتكرارها عىل الصعيد الوطين. 

** 

 برانمج التوعية

ل برانمج التوعية اذلي اكامت
يس هتدف قطاعات ُمحَدد يف 

فهرا  من  24غضون 
 املرشوع. بداية

لت مؤخرا  بعثة لت كوين الكفاءات ُأرسِّ
التكنولوجية مع مشارك ن من البدلان الثالثة 

ىل مدينة كوالاملبور املالزيية،  املس تفيدة اإ
وسه لت هذه البعثة التعمل من جتارب التمنية 

التكنولوجية يف البدلان الأخرى وتقامس 

**** 

                                                
3

 (.CDIP/13/9من وثيقة املرشوع الأصلية ) 3.2وفقا  للقسم   
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نواجت املرشوع
3

  
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النواجت(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

قامة ف ىت جمالت التكنولوجيا وتطبيقها  اإ
 ملعاجلة جمالت احتياج حمددة.

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف  املرشوع أأهداف
 املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

تعزيز القدرات الوطنية 
للبدلان الأقل منوا  يف 

اس تخدام احللول التقنية 
والعلمية املالمئة للتصدي 

منائية  لتحدايت اإ
 ُمحَددة وطنية

عدد املنظمت واجملمتعات  .1
ى الوطين اذلين والأفراد عىل املس تو 

طبقوا واس تخدموا التكنولوجيا املالمئة 
منائية ُمحَددة يف  كحل لتحدايت اإ

 البدلان الأقل منوا  

 ل تقيمي من املبكر للغاية تقدميها.

حتس ن فهم اس تخدام 
املعلومات التقنية والعلمية 

أأجل الابتاكر  من
الكفاءات  وتكوين

 الوطنية. التكنولوجية

ا املالءمة اس تخدام التكنولوجي .1
من أأجل التمنية من ذالل معليات 

البحث يف الرباءات، وتقارير الرباءات، 
وتقارير واقع التكنولوجيا، 

 العمل. وخطط

عدد اخلرباء، وأأعضاء فريق  .2
 .اخلرباء الوطين يف البدلان الأقل منوا  

 من املبكر للغاية تقدميها. 
 

 ل تقيمي

تسويق التكنولوجيا املالمئة  .1 الاس تدامة
 ُ  حَددة يف البدلان الأقل منوا .امل

تكرار املرشوع يف جمالت  .2
قدر أأخرى يف البدلان الأقل منوا  بأأدىن 

 من ادلمع املُقدم من الويبو.

نشاء مؤسسات ملواصةل العمل  .3 اإ
عىل التكنولوجيا املالمئة عىل 

 الوطين. املس توى

اس مترار برامج تكوين الكفاءات  .4

 ل تقيمي من املبكر للغاية تقدميها.
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مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف  املرشوع أأهداف
 املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

التكنولوجية الوطنية يف جمال 
تكنولوجيا املالمئة وتوسعة نطاق ال 

 الربامج. هذه

جعل فريق اخلرباء الوطين هيئة  .5
دامئة لتعزيز العمل عىل التكنولوجيا 

 ملالمئة يف البدلان الأقل منوا .ا

الاس تفادة من التكنولوجيا  .6
املالمئة يف التمنية الاقتصادية املدرجة 

يف الس ياسات والاسرتاتيجيات 
والابتاكر يف الوطنية للملكية الفكرية 

 البدلان الأقل منوا .

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 ملخص املرشوع

 DA_1_2_4_10_11 رمز املرشوع

 العنوان

 

 –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية 
 املرحةل الثانية

 يةتوصية أأجندة التمن 

 

 1التوصية 
جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موّجة وحو 

التمنية وقامئة عىل الطلب وففافة و ي تأأذذ بع ن الاعتبار الأولوايت والاحتياجات 
عن خمتلف  عىل وجه اخلصوص فضال   اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية  مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ
ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية . لس تكمل الربامج

 وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها ذاصة بلك بدل.

 2التوصية 
نشا ضافية للويبو من ذالل تربعات املاوح ن واإ ء صناديق ائامتنية أأو تقدمي مساعدة اإ

صناديق أأخرى للتربعات داذل الويبو لفائدة البدلان الأقل منوا  عىل وجه اخلصوص، مع 
عطاء أأولية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داذل ومن  الاس مترار يف اإ

دي ابمللكية ذارج املزيانية للهنوض بعدة جمالت، مهنا الانتفاع القانوين والتجاري والاقتصا
 الفكرية يف البدلان املذكورة.

 4التوصية 
التأأكيد بشلك ذاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل 

يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل 
 الفكرية. وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية

 10التوصية 
مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 

وحتسيهنا من ذالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 
مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حمية امللكية الفكرية 

قلميية  وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا  . واملصلحة العامة عىل املنظمت الإ
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية.  ودون الإ

 11التوصية 
مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعمل الإبداع والابتاكر 

ىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم ودمع تطوير الب والاذرتاع عىل الصعيد احمليل
 .والتكنولوجيا لك م اكن ذكل مناس با  ووفقا  لختصاص الويبو
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 مزيانية املرشوع

 

 فرنك سويرسي  110 000: التاكليف املتعلقة ابملوظف ن

 فرنك سويرسي  430 000: التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن

 فرنك سويرسي  540 000: اجملموع

 2016يونيو  ملرشوعاترخي بدء ا

 فهرا   30 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 املعنية والصةل بربامج الويبو

 17و 16و 15و 11و 9الصةل ابلربامج 

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا  وصف مقتضب للمرشوع
ىل CDIP 9/13يف الوثيقة فاسو وبعض البدلان الأفريقية" الوارد  ، واذلي استند اإ

وخضع املرشوع ملزيد من التطوير ليشمل يف املرحةل . اقرتاح قَدمه وفد بوركينا فاسو
املرحةل الأوىل يف  واكمتلت. التجريبية ثالثة بدلان،  ي: بوركينا فاسو، وكينيا، والس نغال

 .2015ديسمرب 

ىل مواصةل السعي لت  حقيق الهدف الرئييس للمرشوع الأصيل، وهتدف املرحةل الثانية اإ
ضفاء  ىل ترسيع الانتفاع ابمللكية الفكرية دلمع تمنية القطاع السمعي البرصي الأفريقي واإ واإ

عت أأنشطة لزايدة فهم واس تخدام نظام حق املؤلف من أأجل . الطابع املهين عليه وقد ُوضِّ
دارة احلقوق، واغتنام دمع المتويل السمعي البرصي، وتعزيز املمرسات التعاقدية، وت عزيز اإ

 الفرص املتاحة يف السوق الرمقية السمعية البرصية الأفريقية الناف ئة.

عت اللجنة  وتتناول املرحةل الثانية موضوعات جديدة ذات طابع أأكرث تركزيا ، وقد وس 
ضافي ن، هم املغرب وكوت ديفوار ويُرك ِّز املرشوع عىل . نطاق هذه املرحةل لتشمل بدلين اإ

د حمدود من البدلان املس تفيدة، هبدف ضمن التأ زر الناحج وتبادل اخلربات ب ن بعض عد
 الصناعات السمعية البرصية الأفريقية اليت تشهد توسعا  رسيعا .

 املرشوع من ثالثة عنارص رئيس ية.ويتأألف 

 العنرص الأول يف جمال البحث والتعمل عن بعد، أأما العنرص الثاين فرُيك ِّز عىل التطوير
 املهين والتدريب، وأأما العنرص الثالث فيتعلق ابلأطر التنظميية والإدارية.
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 الس يدة اكرول كرول مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية

 3الربانمج 

دارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف  قدرات وهمارات حمس نة لتحقيق فعالية اس تعمل واإ
حملتوى السمعي البرصي والاس تغالل القانوين هل، ودلمع تمنية القطاع السمعي جمال متويل ا

مع مراعاة الهنوض ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية البرصي احمليل يف هذا العرص الرمقي، 
 والثقافية.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 

 معلومات أأساس ية: .1

ي البرصي بوعي اكفٍّ بأأمهية حق املؤلف ول مل يمتتع أأحصاب املصاحل يف اجملال السمع
ىل املوارد والاستشارات يف هذا  ىل تدريبات قانونية متخصصة ول اإ ابلقدرة عىل الوصول اإ

ىل الشك يف ملكية  اجملال. ونتيجة ذلكل، غالبا  ما تكون العقود غري موجودة مما يؤدي اإ
ِّض فرص املُنتِّج ن يف المتويل والاستامثر  وابملثل، تكون الإيرادات . للخطراحلقوق، ويُعر 

ىل حد بعيد لمتويل صناعة قابةل لالس مترار، بسبب  اليت حيققها أأحصاب احلقوق غري اكفية اإ
 م كفاية فرص التوزيع والاس تغالل.عد

ن اخُتمتت املرحةل الأوىل من املرشوع وقَدم خبري استشاري مس تقل تقيامي  لها،  وما اإ
ع ووافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف اقرُتحت مرحةل اثنية من املرشو

. وفهد املرشوع بعض التأأذري يف بدء الأنشطة. 2016دورهتا السابعة عرشة يف مايو 
ومتكنت مجيع البدلان من تعي ن أأو تأأكيد مركز التنس يق الوطين اخلاص هبا لتنفيذ 

 .2017ي قَدم املعلومات يف يوليو ابس تثناء املغرب اذل 2016املرشوع حبلول هناية عام 

ىل وثيقة املرشوع اليت وافقت علهيا اللجنة دت الأنشطة . ويستند تنفيذ املرشوع اإ كم ُحد ِّ
طار الاجامتعات اليت ُعقدت مع  مراكز التنس يق الوطنية للمرشوع. ونُوقشت يف اإ

ز التقدم التايل ذالل الفرتة قيد النظر:  وقد ُأحرِّ

 عن بعد ادلراسة والتعمل .2

سل طت املرحةل الأوىل الضوء عىل عدم وجود بياانت موثوقة عن السوق يف القطاع 
جراء دراسة جدوى لتحديد . السمعي البرصي يف البدلان املس تفيدة وصدر تلكيف ابإ

زاء مجع  املصادر احلالية للمعلومات، وتقيمي احتياجات السوق، واقرتاح هنج مس تدام اإ
وهذه البياانت الاقتصادية ل غىن عهنا لرصد . البرصي البياانت يف القطاع السمعي

 هذا القطاع.تطورات السوق ولوضع أأطر س ياساتية مناس بة ل 

عداد دورة تعلميية لصانعي الأفالم الأفارقة ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو وقد . وجيري حاليا  اإ
عداد احملتوى مرحةل هنائية، ومن املقرر أأن جُترى مرحةل الاختب ار التجرييب يف الربع بلغ اإ

 .2018الأول من عام 
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 الاستامثر يف املوارد البرشية: التدريب والتطوير املهين .3

اس مترت أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات، وتصدت لبعض التحدايت الناف ئة اليت 
 تواجه القطاع، ومهنا املوضوعات التالية عىل وجه اخلصوص:

 عية البرصية الرمقية،التطورات اليت حتدث يف السوق السم  -

- ،  وترخيص قنوات البث 

نتاج احمل - يل من والطريقة اليت ميكن هبا للسلطات الوطنية وأأحصاب املصلحة تعزيز الإ
 ذالل الس ياسات المتكينية.

يدرسون املواد  واس هُتدفت أأيضا  فئات جديدة مثل هيئات تنظمي البث والطالب اذلين
 السمعية البرصية.

 كينيا

( واللجنة الكينية السيامنئية KECOBOلس الكيين حلق املؤلف )اس تضاف اجمل
(KFCندوة تدريبية بشأأن الإطار التنظميي للقطاع السمعي البرصي ) . وركَز التدريب

نتاج والتوزيع ومن ذالل جلسات ادلراسات . حتديدا  عىل أأثر السوق الرمقية عىل الإ
ت واقعية لوضع خطط متويل، وصياغة الإفرادية، معل املشاركون عىل سيناريوهات حلال

العقود ونظم ترخيص احلقوق مع املنصات الرمقية، واتفاقات التوزيع، واتفاقات حقوق 
نشاء هيلك ملنظمت الإدارة . فناين الأداء ىل الأمام وحو اإ واكنت حلقة العمل مبثابة خطوة اإ

 وقيت مناسب.اعُترب رضوراي  وذا تامجلاعية يف القطاع السمعي البرصي، وهو ما 

 بوركينا فاسو

مت حلقة معل تدريبية تزامنت مع همرجان فيس باكو السيامنيئ، وهو أأحد أأمه التجمعات  نُظ ِّ
وحرض التدريب ممثلون عن اجملمتع املرصيف واملايل تبادلوا معلومات . السيامنئية يف أأفريقيا

ضايف وأأعربوا عن رغبهتم . بشأأن ف ىت خمططات المتويل ادلولية لهذا القطاع يف تدريب اإ
عىل متويل الأفالم السيامنئية لأن مصادر المتويل التقليدية حاليا ، ل س امي يف القطاع العام، 

ل تكفي لتلبية الاحتياجات املزتايدة برسعة، وهذا املوضوع رضوري لنجاح أأداء أأي 
وأأاتحت مشاركة مسؤويل امجلاعة الاقتصادية دلول غرب . حميل قطاع مسعي برصي

( فرصة  للنظر يف UEMOA( والاحتاد النقدي لغرب أأفريقيا )ECOWAS) ياأأفريق 
 تنس يق الس ياسات السمعية البرصية يف املنطقة لتحس ن فرص الاستامثر. 

 كوت ديفوار

م نشاط رفيع املس توى لهيئات تنظمي البث والتصالت ىل البدلان امخلسة . نُظ ِّ وابلإضافة اإ
م بدمع من  بدلا  أأفريقيا   17املس تفيدة، فارك  وغري أأفريقي يف هذا النشاط اذلي نُظ ِّ

هذه أأول مرة يتعرض فهيا حلق املؤلف  تواكن. (OIF)املنظمة ادلولية للفرنكفونية 
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. أأحصاب املصلحة اذلين يؤدون يف الوقت احلايل دورا  همم  يف رصد معليات هيئات البث
ىل حد بعيد ومن اجلدير ابذلكر أأن أأحصاب احلقوق السمعية البرصية اكن وا ل يس تطيعون اإ

ويس تثين هذا الوضع مصدرا  همم  . ترخيص هيئات بث  من أأجل بث احملتوى اخلاص هبم
ماكنية  نتاج احملتوى واإ ىل املؤلف ن واملُنتِّج ن اذلين يستمثرون يف اإ يرادات ابلنس بة اإ لالإ

ركون التفاوض بشأأن المتويل املس بق ملصنفات جديدة مع هيئات البث. واعمتد املشا
 صد التقدم احملرز يف هذا اجملال.توصيات وبرانمج معل لر 

 الس نغال

مت حلقة معل تدريبية ابلتعاون مع جامعة سانت لويس اليت تقدم برانمج املاجس تري  نُظ ِّ
ىل فئات . الوحيد يف املنطقة بشأأن صناعة الرسوم املتحركة واكن ذكل حماوةل للوصول اإ

 مسأأةل زايدة التعاون مع اجلامعة.ش حاليا  صة. وتُناقَ غري مس تغةل من املهني ن ذارج العا

ىل ذكل، أأيَد النائب العام يف الس نغال املرشوع، والمتس تدريب أأعضاء  وابلإضافة اإ
 السمعية البرصية عىل حق املؤلف. النيابة العامة املعني ن بعدد مزتايد من القضااي

 أأطر ادلمع والإدارة .4

املعامالت القامئة عىل امللكية الفكرية لتعزيز بقاء هذه  يمتثل الهدف يف زايدة رحبية
 ملرشوع يف تنفيذ مبادرات أأبرزها:واس متر ا. الصناعة وتقوية املراكز التفاوضية

 تقدمي املشورة ملراجعة قانون حق املؤلف يف بوركينا فاسو. -

ىل معاهدة  - جراء بعض املشاورات مع السلطات، متكَن البدل من الانضمم اإ بعد اإ
 .2017بيج ن بشأأن الأداء السمعي البرصي يف يوليو 

م  - سداء املشورة بشأأن مرشوع قانون التصالت والصحافة يف الس نغال، اذلي يُنظ ِّ اإ
مت 2017ويف الربع الأول من عام . القطاع السمعي البرصي بصفة ذاصة ، قُد ِّ

ىل الس نغال. وتعاون أأحد احملام ن وأأحد الأاكدميي ن ا ملؤهل ن تأأهيال  مشورة ترشيعية اإ
طار الس ياسات اخلاصة ابلقطاع  عاليا  مع السلطات الس نغالية لضمن تالؤم اإ

السمعي البرصي مع متطلبات العرص الرمقي ومتاف يه مع املعايري ادلولية ومع قانون 
وُعقدت مشاورة حكومية دولية خمتارة رفيعة املس توى يف . 2008حق املؤلف لعام 

دذالها عىل النص.عملناقشة الت 2017فرباير   ديالت املقرتح اإ

ويتضمن مرشوع القانون اذلي . وقدم أأيضا  ذرباء من املغرب بعض املساهمت -
نص سابقة معظم التعديالت املُوىص هبا. وميثل ال  2017اعمتده الربملان يف يونيو 

 قانونية لتنظمي القطاع.

دارة احلقوق.وُأقميت أأنشطة تدريبي  ة متنوعة مشلت دمع اإ

( يف BURIDA) مكتب كوت ديفوار حلق املؤلفم تدريب لبعض موظفي نُظ ِّ  -
 جمال احلقوق السمعية البرصية.
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م  -  مجعية املؤلف ن وامللحن ن املرسحي نمن ذالل التعاون مع التدريب وقُد ِّ
(SACD.و ي منظمة الإدارة امجلاعية للحقوق السمعية البرصية يف فرنسا ،) 

م أأيضا  تدريب يف جمال احل - قوق السمعية والبرصية وحقوق فناين الأداء ملنظمة وقُد ِّ
وجرى التدريب من ذالل . "SODAVالإدارة امجلاعية اجلديدة يف الس نغال "

يفاد بعثة . (AEPOالتعاون مع الرابطة الأوروبية حلقوق فناين الأداء ) وعقب اإ
عت خطة معل دلمع تطوير الهيلك وسريصد املرشوع التقدم احملرز . ذرباء، ُوضِّ

 نتاجئ منظمة الإدارة امجلاعية يف الس نغال.و 

لهيا ادلراسة اخلاصة  بناء   –ويف كينيا، نُف ِّذت  - عىل الاس تنتاجات اليت توصلت اإ
، ابلتفاوض امجلاعي بشأأن احلقوق والإدارة امجلاعية لها يف القطاع السمعي البرصي

الكيين مبادرات ب ن السلطات احمللية واجمللس  عدة – CDIP/14/INF/2الوثيقة 
(، للجمع ب ن KFC( واللجنة الكينية السيامنئية )KECOBOحلق املؤلف )

دارة جمعية  أأحصاب املصلحة يف جمال املوس يقى واجملال السمعي البرصي لإنشاء اإ
 وسريصد املرشوع التطورات.. للحقوق السمعية البرصية

م أأيضا  قطاع البنية التحتية العاملية ادلمع  من ذالل تطوير برانمج ويف هذا اجملال، يُقد ِّ
WIPO CONNECT ورمغ أأنه ل يشمل احلقوق السمعية البرصية حىت ال ن، فاإن .

 منظمة الإدارة امجلاعية تتابع تطويره وتعتربه أأداة مفيدة لتطوير الإدارة يف هذا اجملال.

 ويبحث املرشوع يف امجلع ب ن املمرسة الفردية للحقوق والإدارة امجلاعية لها.

جشعت لك حلقة معل تدريبية عىل حدوث حوار ُمنَظم ب ن ممثيل سلسةل القمية السمعية  س الرئيس ية املس تفادةادلرو
ىل اجلهات الفاعةل واملُنتج ن واملوزع ن وجتار التجزئة  البرصية )بدءا  من املديرين وصول  اإ

 واملنصات الإلكرتونية واملذيع ن وممثيل القطاع املرصيف واملايل(.

ىل التكنولوجيا الرمقية والبدل ان املس تفيدة  ي أأسواق متر مبرحةل انتقالية متأأثرة  ابلتحول اإ
وانتشار املنصات اليت تقدم فيديوهات حسب الطلب، مثل أأفرياك ماجيك، وكنال 

ىل تطبيق متطلبات أأفد . بلس، وأأوراجن بل التوزيع اجلديدة املنتج ن احمللي ن اإ وتدفع س ُ
كرية فامي يتعلق بسلسةل س ند امللكية وتوثيق حق املؤلف رصامة خبصوص امللكية الف

 .لالس تفادة من منصات التوزيع اجلديدة

وقد جتىل  ذكل يف الاس تخدام الأكرث انتظاما  لعقود امللكية الفكرية، والتوثيق الأوحض حلق 
املؤلف، وتسجيل املصنفات، وحتس ن الأسلوب فامي يتعلق ابلعالقات ب ن ف ىت قطاعات 

اب  . ةالصناع ِّ وأأصبح ال ن أأحد أأوائل املشارك ن يف املرشوع، وهو ُمنتج سيامنيئ، ُمدر 
سان ومتك ن من تسويق أأعمهل يف الأسواق ادلولية يف اخلارج حيث قوبل ابس تِّح . منتظم  

 فديد وحصل عىل أأعىل اجلوائز.

ىل ذكل، أأاتح املرشوع فرصة لتعزيز احلوار ب ن املهني ن السيامنئي  ن وابلإضافة اإ
واملسؤول ن احلكومي ن، مما سامه يف زايدة مبادرات ادلمع احلكويم فامي يتعلق بتعزيز 

نتاج املشرتك، والصناديق املالية السيامنئية، واحرتام حق  احملتوى احمليل، ومعاهدات الإ
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واكن، ول يزال، املرشوع مفيدا  أأيضا يف الإسهام يف بعض التطورات املتعلقة . املؤلف
 عىل الصعيد الوطين. ابلس ياسات 

. الطلب املزتايد عىل أأنشطة التدريب وعدد طلبات املشاركة يتجاوزان املوارد املتاحة اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
وتمتثل اس تجابة التخفيف من أ اثر اخملاطر يف تنفيذ مرشوعات ذات أأولوية وضمن 

قامة عالقات تأ زر عىل  املشاركة الهادفة الشامةل لعدة بدلان لتسهيل تبادل اخلربات واإ
ىل تدريب املُنتج ن واملُوزع ن اذلين يمتتعون . املس توى احمليل ويسعى املرشوع أأيضا  اإ

  بقدرة تنظميية فعاةل عىل تطوير مرشوعات مسعية برصية معقدة بهنج ُموَجه وحو السوق.

ىل ذكل، جيب أأن يتكيف املرشوع مع بعض العوامل اخلارجية املرتب طة وابلإضافة اإ
 :ييل مبا

د احتياجات جديدة يف  )أأ( ىل ف بكة تلفزيونية رمقية، مما يُوجِّ التحول الرسيع اإ
 لك بدل،

والتطورات الس ياس ية والأمنية احمللية اليت ميكن أأن تُبطئ أأو تعوق التنفيذ  )ب(
 الصحيح للمرشوع.

دارة املرشوع مرونة  يف تصممي وتنفيذ الأنشطة لتلبي ة ويف ضوء ما تقدم، حققت اإ
و ي تسعى جاهدة لضمن التنس يق مع ّجات . الاحتياجات املتغرية والقيود اخلارجية

التنس يق احمللية اليت تؤدي دورا  رئيس يا  يف ضمن اتساق الأنشطة وتيسري التقدم 
 التنفيذ. يف

مسائل تقتيض دعم / اهامتما  
 فوراي  

العملية لقطاعات اجملمتعات  تطلب البدلان زايدة عدد أأنشطة املرشوع ملعاجلة الاحتياجات
 املالية والقانونية عىل وحو فامل، من أأجل تعزيز تطبيق املعايري ادلولية.

ن اكنت  ن الأنشطة اخملتلفة، واإ ورمغ حدوث بعض الأمثةل عىل التغيريات املرغوبة، فاإ
تمكيلية، س تظل مطلوبة عىل مدى فرتة زمنية ممتدة تتجاوز الوقت اخملصص لضمن تطور 

 عة عىل أأساس مت ن من الفهم العام حلق املؤلف والاس تخدام املتواصل للعقود.الصنا

تمتثل اخلطوات التالية يف اس تكمل املراحل الالحقة من اسرتاتيجية التنفيذ يف البدلان  امليض قدما  

 امخلسة املس تفيدة اخملتارة مع الرتكزي بوجه ذاص عىل املرشوعات اخملتارة:

ىل امله  - ني ن واحملام ن والهيئات التنظميية بشأأن حق املؤلف، ل س امي تقدمي تدريب اإ
 فامي يتعلق ابللزتامات والصياغة التعاقدية،

 والتدريب عىل المتويل السيامنيئ، -

دارة احلقوق، مبا يف ذكل مواّجة التحدايت املرتبطة ابلرتخيص الرمقي  - ودمع أأطر اإ
 للمحتوى السمعي البرصي عىل منصات جديدة،

 مرشوع التعمل عن بعد. واس تكمل  -
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 سيُنفَذ املرشوع وفقا  للجدول الزمين الوارد يف وثيقة املرشوع. اجلدول الزمين للتنفيذ

 %40: هو 2017معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف سبمترب  معدل تنفيذ املرشوع 

ىل اللجنة املعنية التقارير السابقة  ابلتمنية وامللكية الفكرية. هذا هو التقرير املرحيل الثاين املُقَدم اإ

ىل اللجنة يف CDIP/18/2وورد التقرير الأول يف املرفق السادس للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
 دورهتا الثامنة عرشة.
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

فارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي  بعد/ توقف مل يوجد تقد بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَق ابلاكمل

 

نواجت املرشوع
4

  
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النواجت(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

 

دراسة جدوى بشأأن مجع 
 بياانت السوق

 

 حلقات معل اخلرباء

 مكمتةل
مت تعي ن ّجات التنس يق والتفاق عىل 

 الأنشطة
**** 

 *** نفيذقيد الت  دراسة مكمتةل

 قيد التنفيذ
مس توى أأعىل من املهارات املهنية، وتنظمي 

 القطاع، واس تخدام املعايري املهنية
*** 

التدريب يف املوقع/ تكوين 
الكفاءات بشأأن الرتخيص 

 امجلاعي والإدارة امجلاعية 

 ]قيد التنفيذ؟[
حتس ن همارات الرتخيص لتوزيع احملتوى عىل 

 املس تخدم ن 
** 

ية التحتية تطوير البن 
 املؤسس ية 

دارة امجلاعية فامي  قيد التنفيذ تعزيز الهيالك الأساس ية لالإ
 يتعلق ابحلقوق السمعية البرصية.

** 

تنفيذ برانمج التعمل عن بعد 
عداد وحدة تعلميية  واإ

 للمحام ن

اس تكمل وحدات جديدة 
عن العقود يف القطاع 

سيتع ن . السمعي البرصي
اس تكمل برانمج التعمل عن 

 2017بُعد حبلول هناية عام 
طالقه يف عام   .2018واإ

نشاء عنرص تدرييب دامئ للسيامنئي ن يف  اإ
 أأفريقيا.

** 

ذاكء  تطوير مواد ذاصة ابإ
 الوعي ومواد تروجيية

عداد ونرش كتيب عن حق  اإ
املؤلف للمهني ن العامل ن يف 

 جمال صناعة الأفالم.

توزيع الكتيب عىل املهني ن العامل ن يف صناعة 
 لأفالم يف كينيا أأساسا  واس تخداهمم هل.ا

**** 

                                                
4

 من وثيقة املرشوع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

املسامهة يف حتس ن 
اس تخدام نظام امللكية 

الفكرية لمتويل املصنفات 
السمعية البرصية 

نتاّجا  وتوزيعها واإ

 

 

 

 

طوير بنية امليض قدما  يف ت
حتتية فعاةل للعمليات القامئة 
عىل حقوق امللكية الفكرية 
والرتخيص واملهارات ذات 

الصةل لتحس ن العائدات 
املالية عىل املبدع ن يف 

القطاع السمعي 
 والصناعة البرصي

 

زايدة اس تخدام املشارك ن للمهارات 
املكتس بة لمتويل املصنفات السمعية 

نتاّجا وتوزيعها  )يمت التأأكد البرصية واإ
من ذكل عن طريق اس تبيان للتقيمي 

ىل املشارك ن بعد  يُرَسل اإ
 التدريب( انهتاء

زايدة عدد املعامالت املتعلقة ابمللكية 
الفكرية يف القطاع السمعي البرصي 

نتاج والتوزيع.   فامي يتعلق ابلإ

مت حلقات معل بشأأن تكوين  نُظ ِّ
الكفاءات وأأنشطة تدريبية بشأأن أأفضل 

ت، وحققت مس توى عاليا  من املمرسا
 الرضا. أأوراق التقيمي متاحة. 

 

تعزيز تاكمل امللكية الفكرية 
واس تخداهما يف العقود وحتس ن توثيق 

 حق املؤلف.

*** 

زايدة عدد املعامالت القامئة عىل 
حقوق امللكية الفكرية لرتخيص 

احلقوق السمعية البرصية من ذالل 
مفاوضات جمعية وممارسات 

ص امجلاعي وتنفيذ املبادئ الرتخي
التوجهيية. )حُيَدد أأساس املقارنة من 

 ذالل ادلراسة.(

زايدة وتطور البنية التحتية لرتخيص 
احلقوق السمعية البرصية مبا يتفق مع 

املعايري ادلولية، ل س امي من ذالل 
 منظمت الإدارة امجلاعية. 

التنفيذ املطرد للأدوات وقواعد 
ارة املصنفات الأعمل املالمئة لإد

السمعية البرصية مبا يتفق مع 
 ادلولية.  املعايري

 

من املبكر للغاية تقيميها. س تجري 
 مواصةل التدريب. 

 

 

من املبكر للغاية تقيميها ولكن املرشوع 
صالحاهتا  يؤثر عىل السلطات يف اإ

 الس ياساتية ودمعها للقطاع. 

 من املبكر للغاية تقيميها.

كية الفكرية من تأأكد تعزيز اس تخدام املل 
ذالل املمرسة التعاقدية والواثئق 

 وتسجيل املصنفات. 

** 

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 ملخص املرشوع

 DA_16_20_03 رمز املرشوع

منية الاقتصادية العنوان غراض الت  اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأ

كل العام بع ن الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق معليات أأذذ حمية امل: 16التوصية  توصية أأجندة التمنية
 الويبو املعيارية، والتعمق يف حتليل ال اثر والعواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة ابمللكية الفكرية وادلامعة ملكل عام : 20التوصية 
ماكهنا أأن تساعد مت ن يف  عداد مبادئ توجهيية ابإ ماكنية اإ ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ىل املكل العام وفقا  لأنظمهتا القانونية.  ادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت أ لت اإ

فرنك  250 000( و2017-2016فرنك سويرسي ) 300 000: التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن مزيانية املرشوع
 (*2018سويرسي )

فرنك  100 000( و2017-2016فرنك سويرسي ) 150 000: التاكليف املتعلقة ابملوظف ن
 (*2018سويرسي )

 2016أأبريل  اترخي بدء املرشوع

 فهرا   36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية املعنية والصةل 

 بربامج الويبو

 14و 10و 9و 1الصةل ابلربامج 

وصف مقتضب 
 للمرشوع

نشاء وتطوير مراكز دمع  ىل أأنشطة الربانمج اجلاري تنفيذها بغرض اإ يستند املرشوع املُقرتح اإ
التكنولوجيا والابتاكر، ونتاجئ ادلراسات املنجزة سابقا  بشأأن امللكية الفكرية واملكل العام )عنرص 

ىل  بوابة الوضع القانوين القامئة واملُعدة يف الرباءات( وبشأأن الرباءات واملكل العام، ويستند كذكل اإ
طار مرشوع جدول الأعمل املس تمكل بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات.  اإ

ىل  اخلدمات اليت تقدهما ال ن مراكز دمع  اس تكملويريم املرشوع، عىل وجه التحديد، اإ
ىل اخلدمات اليت تُ  ضافة ذدمات وأأدوات جديدة اإ قَدم حاليا ، مبا يسمح التكنولوجيا والابتاكر ابإ

لتكل املراكز بعدم الاقتصار عىل حتديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام، بل كذكل دمع 
اخملرتع ن والباحث ن ورواد الأعمل يف اس تخدام تكل املعلومات من أأجل اس تحداث نتاجئ حبثية 

دام الاذرتاعات املوجودة ومنتجات جديدة، ومن مَث الإسهام يف حتس ن فعالية اس تغالل واس تخ
يف املكل العام، ابعتبارها مصدرا  لس تحداث املعارف والابتاكرات عىل الصعيد احمليل وزايدة 

 قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  عىل تكييف خمتلف التكنولوجيات واستيعاهبا.

 * رهنا  مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية.



CDIP/20/2 

Annex V 
2 
 

 

 د أأليخاندرو رواك اكمبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسيكالس ي مديرا املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية

( كفاءات معَززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 9)الربانمج  2.3ھ
والبدلان  املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية

ىل اقتصاد السوق احلر. الأقل منوا    والبدلان املنتقةل اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما 14و 9)الربانجمان  2.4ھ ن اإ ( نفاذ حمس 
بداع.  من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 

جراءات تعي ن موظف مؤقت 2016وأأكتوبر  2016ما ب ن يوليو  يف الفرتة ، اكمتلت اإ
جراءات الاس تعانة ابستشاري ن ذارجي ن للمساعدة يف ف ىت  لتنس يق أأنشطة املرشوع واإ

 أأنشطة املرشوع.

 دليالن معليان بشأأن حتديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما .1

عداد دليل ن متاف يا  مع اسرتاتيجية تنفيذ امل  رشوع، ومتاف يا ، عىل وجه اخلصوص، مع اإ
معلي ن بشأأن حتديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما، ع ُن ِّ خبريان 

ىل . متخصصان رئيس يان لإعداد ادلليل ن ولإعداد املواد التدريبية ذات صةل وابلإضافة اإ
عداد ادلليل ن بو  جه عام، اس ُتع ن خبمسة ذرباء اخلبريين الرئيس ي ن املسؤول ن عن اإ

متخصص ن معاون ن يف صياغة مدذالت ُمحَددة بشأأن موضوعات ُمختارة لإدراّجا يف 
 (.1.3.2ادلليل ن، وفقا  لوثيقة املرشوع الأصلية )القسم 

، وقام 2017وتلقت الأمانة مسودت ن أأوليت ن لدلليل ن يف الفرتة ما ب ن يناير وفرباير 
الرئيس يان بتنقيحهم وتوحيدها ذالل الفرتة من مارس حىت اخلبريان املتخصصان 

 بعد أأن أأجرت الأمانة اس تعراضا  أأوليا  للمحتوى. 2017 يونيو

ومن املتوقع يف املرحةل الثانية، وفقا  لسرتاتيجية التنفيذ، أأن تقوم مراكز دمع التكنولوجيا 
تكنولوجيا والابتاكر بتجريب والابتاكر املُختارة عرب ف ىت الش باكت الوطنية ملراكز دمع ال 

تحديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما املتعلق ن ب مسوديت ادلليل ن 
لضمن أأن ادلليل ن يلبيان احتياجات موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر واملنتفع ن 

داهتا مبرحةل انتقالية، وبعد هبا يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  والبدلان اليت متر اقتصا
ذكل س يقوم اخلبريان املتخصصان الرئيس يان بتنقيح ادلليل ن وحتسيهنم مرة أأخرى مع 

 مراعاة ال راء والتعقيبات اليت مُجعت ذالل املرحةل التجريبية.

ومتش يا  مع ما ورد أأعاله، بدأأت الأعمل التحضريية للمرحةل التجريبية ذالل الفرتة قيد 
يالء مراعاة ذاصة لعتبارات التنوع اجلغرايف والاجامتعي . الاس تعراض ومع اإ

والاقتصادي، وقدرة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املرتقبة عىل دمع اخلدمات اجلديدة 
لتحديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما ذارج نطاق اخلدمات 

ماكنية تطبيق ادلليل ن ومدى الأساس ية، فضال  عن قدرهتا عىل تقدمي تعقيب ات بشأأن اإ
د مثاين ف باكت وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر دلهيا القدرة  تمالءمهتم، ُحد ِّ
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كينيا وجنوب أأفريقيا )منطقة : واملوارد الاكفية للمشاركة يف هذه العملية التجريبية، أأل و ي
فلب ن )منطقة أ س يا واحمليط الهادئ(، أأفريقيا(، واملغرب )البدلان العربية(، ومالزياي وال 

وكولومبيا وكواب )أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب(، والاحتاد الرويس )البدلان اليت 
ولتوثيق جتارب املراكز الرائدة يف تطبيق ادلليل ن . متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة(

ديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام ومجلع ادلروس املس تفادة واملمرسات اجليدة يف حت
جراء مشاورات مع  واس تخداهما، رشعت الأمانة أأيضا  ذالل الفرتة قيد الاس تعراض يف اإ
عدد من أأحصاب املصلحة لتحديد ذرباء تقيمي مناس ب ن يتولون قيادة العملية التجريبية يف 

ا والابتاكر )من املقرر لك ف بكة من الش باكت الوطنية اخملتارة ملراكز دمع التكنولوجي
جراؤها يف الفرتة  (.2017ما ب ن أأغسطس ونومفرب  اإ

نة )بوابة جسالت الرباءات( .2  بوابة الوضع القانوين احملس  

جراءات تعي ن ُمتعاقد لإدذال مزيات وحتسينات جديدة عىل  2016انهتت يف سبمترب  اإ
جراء حتليل تفصييل . بوابة جسالت الرباءات القامئة ىل جانب اإ لالحتياجات والثغرات واإ

ىل مجموعات  ل اإ من قبل خبري ذاريج يف التصال الرمقي )مبا يف ذكل اس تقصاء ُأرسِّ
مس تخديم معلومات الرباءات مجلع تعقيبات من املس تخدم ن واقرتاحات للتحس ن، 
م عدد من  ومناقشات داذلية مع أأحصاب املصلحة املشارك ن يف تطوير البوابة(، قُد ِّ

البوابة أأسهل يف الاس تخدام ولتكييفها مبا يتالءم مع احتياجات التوصيات جلعل 
يالء مراعاة . املس تخدم ن وجرى اس تكشاف احللول التقنية نتيجة  لهذا التحليل، مع اإ

ذاصة لرضورة وضع خريطة تفاعلية أأسهل يف الاس تخدام، ورضورة توفري وظائف حبث 
 خدم ن.تمتقدم للمس  

جراء مشاورات مع مجموعة م  تنوعة من أأحصاب املصلحة مثل قسم الأمم املتحدة وبعد اإ
( بشأأن اس تخدام بياانت الأمم املتحدة الرمسية UNGISللمعلومات اجلغرافية املاكنية )

جراء مناقشات مع  اخلاصة ابحلدود ادلولية من أأجل وضع خريطة جديدة، فضال  عن اإ
دارة تكنولوجيا املعلوم ات والتصالت يف الويبو الزمالء املعني ن يف فعبة التصالت واإ

ر اخلريطة، مبا يامتىش مع  بشأأن خيارات التنفيذ التقين مبا يف ذكل الربجميات املمكنة لتصوُّ
د حلٌّ فعال  من حيث التلكفة لتطوير واّجة جديدة  الس ياسات التنظميية احلالية، ُحد ِّ

 تتضمن وظائف حبث متقدم، وحمتوى معززا ، وخريطة تفاعلية جديدة.

عداد الواّجة اجلديدة وتصمميها، ع ُن ِّ خبري وابلإ  ىل العمل املُضطلع به فامي يتعلق ابإ ضافة اإ
لس تعراض املعلومات احلالية املتعلقة ابلوضع القانوين  2017يف الربع الأول من عام 

املوجودة يف البوابة، وحتديث املعلومات، واس تكمل املعلومات احلالية املتاحة يف البوابة 
ىل هذه العملية، ُعقدت أأيضا  . ضافية للولايت القضائية اجلديدةببياانت اإ  وابلإضافة اإ

مشاورات داذلية مع الزمالء يف فعبة التصنيفات واملعايري ادلولية لتحديد الصالت اليت 
تربط ب ن بوابة جسالت الرباءات والعمل اذلي اضطلعت به اللجنة املعنية مبعايري الويبو 

انت الوضع القانوين، وفامي يتعلق عىل وجه اخلصوص بوضع معايري فامي يتعلق بتبادل بيا
جديدة بشأأن معلومات الوضع القانوين، لضمن أأن تؤذذ أأي معلومات ذات صةل يف 

 الاعتبار عند تصممي البوابة اجلديدة.
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عداد الواّجة اجلديدة، مبا يف ذكل احملتوى اجلديد واملُحَدث،  ومن املتوقع أأن يكمتل اإ
 .2017اية عام حبلول هن

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

الأمثةل عىل النجاح وأأثر املرشوع حمدودة نظرا  لأن تنفيذ املرشوع ل يزال يف 
 مبكرة. مرحةل

ىل تكوين فريق من اخلرباء من ف ىت املناطق  ولكن جتدر الإفارة يف هذه املرحةل اإ
عداد دليل ن  اجلغرافية، عن طريق انتقاء ذرباء متخصص ن رئيس ي ن ومعاون ن من أأجل اإ

عداد قامئة بأأسمء هؤلء  بشأأن حتديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما، واإ
لهيم يف الأنشطة  ماكهنم الاضطالع بدور أأهل الرأأي اذلين يُرَجع اإ اخلرباء اذلين س يكون ابإ

اعدة مراكز دمع التكنولوجيا املس تقبلية املرتبطة بتنفيذ املرشوع وما بعده، عند مس
والابتاكر عىل وجه اخلصوص عىل اس تخدام ادلليل ن، وعند تطوير ذدماهتا اجلديدة 

 لتحديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما.

 كم هو مب ن يف وثيقة املرشوع: اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

كنولوجيا والابتاكر عىل فهم املعلومات عدم كفاية قدرة موظفي مراكز دمع الت : اخملاطر
الواردة يف ادلليل ن العملي ن بشأأن حتديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام 

 واس تخداهما، وعىل اس تعمل هذه املعلومات بفعالية.

ر لقدرات موظفي مراكز دمع : التخفيف من حدهتا س ُيكيَف ادلليالن وفق املس توى املقد 
تاكر، وس ُتوضع قامئة خبرباء أأساس ي ن لتقدمي دمع تفاعيل بشأأن املسائل التكنولوجيا والاب 

 اليت يتناولها ادلليالن.

مسائل تقتيض دعم / اهامتما  
 فوراي  

 ل ينطبق

وفقا  لسرتاتيجية تنفيذ املرشوع، من املتوقع يف املرحةل التالية منه جتريب مسوديت  امليض قدما  
ذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما، وذكل يف ادلليل ن املتعلق ن بتحديد الا

مراكز ُمختارة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عرب ف باكت وطنية متنوعة ملراكز دمع 
وحتقيقا  لهذه الغاية، س تكمتل الأعمل التحضريية لبدء املرحةل . التكنولوجيا والابتاكر

املناس ب ن لقيادة املرشوعات الرائدة يف لك منطقة( التجريبية )مبا يف ذكل اختيار اخلرباء 
 .2017حبلول أأوائل يوليو 

ملناقشة مضمون  2017ولإطالق العملية الرائدة، سيُنَظم اجامتع للخرباء يف يوليو 
ادلليل ن مع اخلبريين املتخصص ن الرئيس ي ن، ولوضع ومواءمة، عىل وجه اخلصوص، هُنُج 

وحينئذ س يجب عىل مراكز دمع التكنولوجيا .  منطقةفعاةل للعملية التجريبية يف لك
أأن ختترب ادلليل ن وأأن تقدم تعقيبات بشأأن تطبيقهم  2017والابتاكر املُختارة حىت نومفرب 

ىل جتارهبا عداد . عىل أأرض الواقع، استنادا  اإ وس يقوم اخلبريان الرئيس يان املسؤولن عن اإ
تعقيبات اليت جُتَمع ذالل املرحةل التجريبية، ادلليل ن بتنقيحهم وحتسيهنم بناء  عىل ال 
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عداد مواد تدريبية لس تخداهما فامي يتعلق ابدلليل ن يف أأنشطة املساعدة  وس يقومان ابإ
طار املرشوع )  ( وما بعده.2018التقنية املس تقبلية املتوقعة يف اإ

عداد وتصممي الواّجة اجلديدة لبوابة جسالت ال رباءات، وابلتوازي مع ذكل، سوف ينهتيي اإ
مبا يف ذكل احملتوى اجلديد واملُحَدث، وذكل ابلتعاون مع فعبة التصالت وأأحصاب 

طالق البوا بة اجلديدة حبلول هناية املصلحة ال خرين ذوي الصةل، ومن املتوقع اإ
 .2017 عام

*، وفقا  لسرتاتيجية تنفيذ املرشوع، س ُترتَجم النسختان الهنائيتان من 2018ويف عام 
ىل اللغات الرمسية الست، وس ُتعممن عىل الش باكت الوطنية ملراكز دمع  ادلليل ن اإ

 التكنولوجيا والابتاكر من ذالل سلسةل من أأنشطة املساعدة التقنية.

 :يسري التنفيذ وفقا  للجدول الزمين اجلدول الزمين للتنفيذ

املوجودة يف  وكم هو مب ن أأعاله، س تخضع مسودات ادلليل ن املتعلق ن بتحديد الاذرتاعات
يف  2017وديسمرب  2017املكل العام واس تخداهما لالختبار يف الفرتة ما ب ن يوليو 

ف باكت وطنية ُمختارة من ف باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وس ُتوضع الصيغة 
 الهنائية لدلليل ن بناء  عىل التعقيبات اليت جُتمع ذالل املرحةل التجريبية.

الواثئق املُقدمة من املرشوعات التجريبية )واثئق التجارب واملمرسات  ومن املتوقع تسلمي
اجليدة يف حتديد الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما( واملواد التدريبية حبلول 

 كم هو مقرر. 2017هناية عام 

طار املرشوع، اليت ستتأألف يف البد اية وس يجري توس يع ف بكة اخلرباء اليت س ُتنشأأ يف اإ
ضافة اخلرباء  عداد ادلليل ن، ابإ من اخلرباء املتخصص ن الرئيس ي ن واملُعاون ن املشارك ن يف اإ

 التكنولوجيااذلين س يقودون العملية التجريبية يف الش باكت الوطنية اخملتارة ملراكز دمع 
 والابتاكر.

عداد البوابة اجلديدة لسجالت الرباءات وتصمميها حبل ول هناية ومن املتوقع أأن يكمتل اإ
 ، كم هو مقرر.2017 عام

 %36: هو 2017معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف سبمترب  معدل تنفيذ املرشوع 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. التقارير السابقة  هذا هو التقرير املرحيل الثاين املُقَدم اإ

ىل اللجنة يف CDIP/18/2وورد التقرير الأول يف املرفق اخلامس للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
 دورهتا الثامنة عرشة.

  * رهنا  مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية.
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

فارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَق ابلاكمل

 

وعنواجت املرش 
5

 
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النواجت(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

. دليالن بشأأن حتديد 1
الاذرتاعات املوجودة يف املكل 

 العام واس تخداهما

 

تسلمي أأول صيغة هنائية ملسوديت 
 .2016ادلليل ن حبلول هناية عام 

 

تسلمت الأمانة مسوديت ادلليل ن يف 
، 2017رتة ما ب ن يناير وفرباير الف

ىل  ومتت مراجعهتا وتوحيدهم استنادا  اإ
اس تعراض أأويل للمحتوى يف الفرتة ما 

ومن املتوقع . 2017ب ن مارس ويونيو 
أأن يكمتل ادلليالن الهنائيان حبلول هناية 

 .2017عام 

*** 

. الواثئق اليت تتناول التجارب 2
وأأفضل املمرسات يف حتديد 

ت املوجودة يف املكل الاذرتاعا
 العام واس تخداهما

اس تالم الواثئق من املرشوعات 
 .2017التجريبية حبلول هناية عام 

الأعمل التحضريية للمرحةل التجريبية 
قيد التنفيذ، ومن املتوقع أأن تبدأأ 

املرشوعات التجريبية يف أأغسطس 
2017. 

** 

 . قامئة اخلرباء الأساس ي ن3

 

ن ااس ين أأساوضع قامئة هبا خبري 
عىل الأقل للك منطقة حبلول 

 .2016هناية عام 

 

تش متل القامئة الأولية عىل اخلرباء 

املتخصص ن الرئيس ي ن واملعاون ن 
عداد ادلليل ن،  املشارك ن يف اإ

ضافة اخلرباء  وس يجري توس يع نطاقها ابإ
املشارك ن يف العملية التجريبية )حبلول 

 (.2017هناية عام 

** 

 . املواد التدريبية4

 

عداد ما ل يقل عن عرض ن  اإ
ىل ادلليل ن املتعلق ن  استنادا  اإ

بتحديد الاذرتاعات املوجودة يف 
املكل العام واس تخداهما حبلول 

 .2017منتصف عام 

اليت س ُتَعد   التدريبية ل ينطبق )املواد
لدلليل ن الهنائيت ن  بناء  عىل النسخت ن

عام  هناية من املتوقع أأن تكمتل حبلول
2017.) 

 ل تقيمي

                                                
5

 من وثيقة املرشوع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم  



CDIP/20/2 

Annex V 
7 
 

 

وعنواجت املرش 
5

 
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النواجت(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

نة5  . بوابة الوضع القانوين احملس  

 

اس تحداث واّجة جديدة حبلول 
ضافة و . 2016منتصف عام  اإ

صفحات مساعدة جديدة حبلول 
ضافة و . 2017منتصف عام  اإ

اس امترة جديدة حبلول هناية 
 .2017 عام

عداد الواّجة  من املتوقع الانهتاء من اإ
اجلديدة ذات احملتوى املُحَدث 

والوظائف املُحَدثة )مبا يف ذكل 
صفحات املساعدة اجلديدة( حبلول 

 .2017هناية عام 

*** 

اتحة ادلليل ن 6  املتعلق ن. اإ
تحديد الاذرتاعات املوجودة ب 

يف املكل العام واس تخداهما 
 نية*ابللغت ن الفرنس ية والإس با

تسلمي ادلليل ن املرتمج ن حبلول 
 .2018منتصف عام 

 

 ل تقيمي ل ينطبق

. همارات لإدارة وتوفري 7
اخلدمات املتعلقة ابلذرتاعات 

 املدرجة يف املكل العام**

فادة الاس تقصاءات املس تمكةل  اإ
يف حلقات العمل حبلول هناية 

بأأن املرشوع قد أأدى  2018 عام
ىل تمنية املهارات يف اإ  دارة و/أأو اإ

توفري اخلدمات املتعلقة 
ابلذرتاعات املدرجة يف املكل 

 العام.

 ل تقيمي ل ينطبق

منية وامللكية الرتمجة جبميع اللغات الرمسية الست، وفقا   * لتقرير ادلورة الثامنة عرشة للجنة املعنية ابلت
 (CDIP/18/11) الفكرية

 ** رهنا  مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية
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 مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف املرشوع داف املرشوعأأه

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

. تيسري نفاذ البدلان النامية 1
ىل  والبدلان الأقل منوا  اإ

املعارف والتكنولوجيا 
ومساعدة ادلول الأعضاء 

املهمتة عىل حتديد واس تخدام 
املوضوع املوجود يف املكل 

وع اذلي أ ل العام أأو املوض
ىل املكل العام مضن  اإ

 القضائية ولايهتا

 

متك ن ما ل يقل عن س تة مراكز عىل مس توى 
خمتلف الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

نشاء ذدمات لتحديد  والابتاكر من اإ
 الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام.

ومتك ن ما ل يقل عن أأربعة مراكز عىل مس توى 
ت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا خمتلف الش باك

نشاء ذدمات دلمع اس تخدام  والابتاكر من اإ
 الاذرتاعات املوجودة يف املكل العام.

وزاد عدد املس تخدم ن عىل مس توى خمتلف 
الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

والابتاكر اذلين اس تطاعوا حتديد املعلومات 
 ا.املوجودة يف املكل العام واس تخداهم

 ل تقيمي ل ينطبق

 ]ييل ذكل املرفق السادس[ 
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 ملخص املرشوع

 DA_3_10_45_01 رمز املرشوع

منية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات  العنوان التعاون عىل الت
قل منوا    التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأ

زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض : 3التوصية  يةتوصية أأجندة التمن 
دراج امللكية الفكرية يف  جبمةل أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوّجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإ

 خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية : 10ة التوصي
الفكرية وحتسيهنا من ذالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حمية امللكية الفكرية واملصلحة 
قلميية  وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا  . العامة قلميية ودون الإ عىل املنظمت الإ

 املعنية ابمللكية الفكرية.

طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت : 45التوصية  نفاذ امللكية الفكرية يف اإ انهتاج اإ
نفاذها يف تشجيع املعنية ابلتمنية بصفة ذاصة، حبيث تسهم حمية حقوق امللكية  الفكرية واإ

الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا  للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف 
ىل حتقيق  ىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية واإ التكنولوجية وللمنتفع ن هبا وعىل وحو يؤدي اإ

 س.بفاق تري من ات 7التوازن ب ن احلقوق والالزتامات، مبا يتفق مع املادة 

 فرنك سويرسي، ُمخَصصة لكها للتاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن. 500 000 مزيانية املرشوع

 2016يوليو  15 اترخي بدء املرشوع

 فهرا   24 مدة املرشوع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية املعنية 

 والصةل بربامج الويبو

 17و 10و 9الربامج 
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وصف مقتضب 
 للمرشوع

سايس للمرشوع يف تكوين الكفاءات لتوفري برامج تعلميية وتدريبية فعاةل وجمدية يمتثل الهدف الأ 
يف جمال حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لفائدة القضاة، مبا يف ذكل اس تحداث 

مرجع/ دليل للتعمل اذلايت بعنوان "أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية"، وذكل مع 
الاسرتاتيجية الوطنية حلقوق امللكية الفكرية، ومع وضع املصلحة العامة يف مراعاة الس ياسة و

ىل تعزيز فهم القضاة للقانون املوضوعي حلقوق امللكية . الاعتبار وهيدف املرشوع حتديدا  اإ
الفكرية وتطبيقهم ملعارفهم يف ذكل اجملال عن طريق تمنية التفكري املتسق واملنطقي واملهارات 

صدار أأحاكم مسببة عادةل وفعاةل ومس تنرية وقامئة عىل جحج سلمية التحليلية النق دية لمتكيهنم من اإ
 ت القضائية املعنية هبذه احلقوق.ختص منازعات حقوق امللكية الفكرية يف احملامك والهيئا

 اختيار معاهد التدريب القضايئ الرائدة:

مهنا من منطقة )أأفريقيا، وأ س يا  خُتتار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة، وحُيبذ أأن تكون لك
حداها من البدلان  واحمليط الهادئ، وأأمرياك الالتينية والاكرييب، واملنطقة العربية(، وأأن تكون اإ

 من التقاليد واخللفيات القضائية.الأقل منوا ، وأأن متثل هذه املؤسسات طائفة متنوعة 

لكية الفكرية، واليت تشمل وس تخَصص الربامج التعلميية والتدريبية يف جمال حقوق امل 
مرجع/دليل التعمل اذلايت "أأدوات القضاة يف جمال امللكية الفكرية"، ملعاجلة الثغرات احملددة 

والتكيف مع الاحتياجات املبيَنة والبىن التعلميية املتاحة والقدرات الاستيعابية املتوفرة وأأساليب 
ن الأقل منوا  يف البدلان النامية والبدلا التعمل  املفضةل دلى أأعضاء النظم القضائية املعنية

 اخملتارة. الرائدة

وتُراعى العوامل التالية عند تنفيذ أأنشطة املرشوع يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  
 اخملتارة: الرائدة

 القوان ن والأطر القانونية والتفاقات املعنية حبقوق امللكية الفكرية؛ )أأ(

 املعنية حبقوق امللكية الفكرية؛ رتاتيجياتوالس ياسات والاس )ب(

والفجوات والاحتياجات والأولوايت التدريبية القضائية كم وردت يف أأطر التمنية  )ج(
 الاقتصادية الوطنية؛

 والاعتبارات الإمنائية واملصلحة العامة. )د(

 .قامئة املعنية ابلتدريب القضايئوسينفَذ املرشوع من ذالل املؤسسات الوطنية ال

وسيس تخدم املرشوع، عند الاقتضاء والإماكنية، املضام ن التعلميية والتدريبية املتاحة ورقيا  أأو 
لكرتونيا  واليت أأعدهتا الويبو أأو املؤسسات املسامهة يف ادلول الأعضاء يف جمال حقوق امللكية  اإ

 الفكرية بعد ترمجهتا أأو تكييفها للس ياق احمليل.
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 عنارص املرشوع الرئيس ية:

 اختيار معاهد التدريب القضايئ الأربعة الرائدة؛ ف.أأل

وتقيمي الاحتياجات التعلميية والتدريبية للنظام القضايئ يف البدلان الرائدة اخملتارة يف جمال  ابء.
حقوق امللكية الفكرية لتحديد طبيعة احملتوايت والوحدات التعلميية والتدريبية حلقوق امللكية 

ىل "مجموعة الأدوات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية الفكرية ونطاقها، وكذكل ا لأمر ابلنس بة اإ
 فائدة القضاة" املزمع اس تحداهثا؛ل

عداد دراسة اس تقصائية بشأأن املبادرات اجلارية يف جمال تدريب الهيئات القضائية عىل  جمي. واإ
ان املتقدمة حقوق امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  فضال  عن البدل

لالس تفادة من نتاجئها ول س امي املمرسات الفضىل يف تدريب الهيئات القضائية عىل حقوق 
 امللكية الفكرية؛

ىل العنرصين ابء وجمي، وضع حمتوايت ووحدات تعلميية وتدريبية يف جمال  دال. استنادا  اإ
ق امللكية الفكرية؛ )ب( حقوق امللكية الفكرية من أأجل )أأ( التدريب الأويل والمتهيدي عىل حقو 

والتدريب ادلاذيل يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مراعاة الأسلوب أأو الأساليب املفضةل 
لتوفري التدريب )التدريب املبارش أأو الش بيك أأو اخملتلط( اخملصصة للثغرات احملددة 

وايت التعلميية وستشمل احملت. والاحتياجات املعرب عهنا والأولوايت الرئيس ية للبدل اخملتار
للتعمل اذلايت بعنوان "مجموعة أأدوات ذاصة حبقوق امللكية الفكرية لفائدة  ا  والتدريبية مرجع

وميكن أأن تشمل تكل . القضاة"، وس تعد مجموعة من أأجل لك من املؤسسات الرائدة اخملتارة
لكرتونية مهنا القوان ن والس ياسات اخلاصة حبقوق امل  لكية الفكرية، اجملموعات حمتوايت ورقية واإ

وأأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وأأبرز السوابق القضائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية 
وغريها من احملتوايت املتفق علهيا ذالل مرحةل تقيمي احتياجات املرشوع والقامئة عىل املمرسات 

 اجليدة املنطبقة.

ىل العنارص ابء وجمي ودال يف هاء. جتربة مضام ن التعلمي والتدريب يف جمال  والاستناد اإ
حقوق امللكية الفكرية واليت تشمل "أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" من ذالل 
توفري برامج تعلمي وتدريب واس تخدام ردود الفعل املتلقاة لتحس ن أأهداف التعمل  املنشودة من 

كية الفكرية ومناجهها ادلراس ية ووضع مضاميهنا ادلورات التعلميية والتدريبية اخلاصة حبقوق املل 
 ب تنفيذها وطرائق تقيمي نتاجئها؛وأأسالي

تعزيز الش باكت والرشااكت القامئة مع املؤسسات الوطنية املعنية ابلتدريب القضايئ بغية  واو.
تبادل اخلربات ابنتظام والاس تفادة من جتارب ال خرين يف املبادرات ونواجت التدريب عىل حقوق 

قامة "جممتع ممارسة" همين ف بيك أأو . امللكية الفكرية وميكن أأن يتخذ ذكل أأفاكل  عديدة مهنا اإ
أأكرث يُعىن مبسائل حقوق امللكية الفكرية للتعمل الش بيك والاجامتعي ب ن الأقران من القضاة 

 واملدع ن العام ن؛

 لتدريب القضايئ املس تفيد.املساعدة عىل اقتناء املراجع والأدةل بغية تعزيز مكتبة معهد ا زاي.
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 الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي  مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
 يف الربانمج واملزيانية 

: كفاءات معَززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 2.3النتيجة املرتقبة ھ
 لتمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض ا

ىل اقتصاد السوق احلر.  والبدلان املنتقةل اإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 

تواصل أأاكدميية الويبو تنفيذ املرشوع ابلتنس يق مع البدلان الرائدة الأربعة )كوس تارياك ولبنان 
فيذه، مبادئ أأساس ية عديدة مثل أأمهية ويقر املرشوع، طوال مراحل تن . ونيبال ونيجرياي(

الامتثال التام لحتياجات البدلان املس تفيدة وأأولوايهتا، وضمن اس تدامة املرشوع، واس تخدام 
ضافية.  نتاجئ املرشوع لصاحل بدلان اإ

عداد دورة عامة للتعمل عن بعد من فأأهنا أأن  واختذت أأاكدميية الويبو خيارا  اسرتاتيجيا  بأأن أ ثرت اإ
ىل كفاءة هذا التدبري . ع احتياجات وأأولوايت لك بدل من البدلان الرائدةتتكيف م وابلإضافة اإ

ن ادلورة العامة من فأأهنا أأن متهد الطريق لس تخدامه لحقا  يف عدد أأكرب  من حيث التلكفة، فاإ
ىل مؤسسات التدريب . من البدلان املس تفيدة وتلق ت أأاكدميية الويبو الامتسات لتقدمي املساعدة اإ

ىل البدلان الأربعة املشاركة يف املرحةل التجريبية للمرشوع.ا  لقضايئ من بدلان أأخرى ابلإضافة اإ

وُأنشئت قنوات اتصال مبارشة ومس مترة مع مؤسسات التدريب القضايئ وغريها من السلطات 
 وقد حتقق ذكل من ذالل ّجات التنس يق الوطنية املُعيَنة. الوطنية املعنية يف البدلان الرائدة

ومن ذالل الاجامتعات اليت ُعقدت عىل وحو مشرتك ومنفصل عىل حد سواء مع ممثيل البدلان 
دت يف هذه الردود . املذكورة ةل عىل اس تبيان لتقيمي الاحتياجات، وُحد ِّ ووردت ردود ُمفص 

وأأاتحت بعثات تقيمي الاحتياجات . جمالت التدريب والأساليب املُفَضةل لتقدمي التدريب املذكور
مت يف لك بدل مس تفيد فرصا  قمية  ملواصةل مناقشة أأهداف املرشوع ونتاجئه مع ا ليت نُظ ِّ

السلطات الوطنية ذات الصةل، وحتديد الأولوايت الوطنية والاحتياجات الوطنية، والتفاق 
ونُوقشت اتفاقات التعاون وواثئق املرشوع . عىل خرائط الطريق وخطط العمل وطرائق التنفيذ

عت يف  صيغهتا الهنائية مع البدلان الرائدة. وُوضِّ

ومن الناحية املوضوعية، تس تخدم أأاكدميية الويبو موادها التدريبية، ل س امي من دورات التعلمي 
وجرى اختيار فريق . عن بعد، من أأجل تطوير حمتوى تدرييب مامتسك ومعيل للسلطة القضائية

شاركة يف هذا املسعى ابلتنس يق مع من القضاة املشهورين اذلين ميثلون مناطق خمتلفة للم 
للتأأكد من مشولية ادلورة  2017واجمتع الفريق يف يوليو . الأاكدميية وقطاعات الويبو املعنية

بوصفها أأداة تعلميية ومن احتواهئا عىل أأهداف تعمل حمددة بوضوح، واس تعرض واقرتح دعاوى 
 جيات املناس بة لتدريب القضاة.قضائية ذات صةل ومتارين معلية حملتوى ادلورة، وانقش املهن 

ن املرشوع يسري عىل ما يرام عىل الرمغ من بعض التأأذريات يف  أأما عىل الصعيد الوطين، فاإ
ىل النظام الأسايس اخلاص للمؤسسات  الإطار الزمين العام للتنفيذ اليت ترجع يف املقام الأول اإ

نفيذ املرشوع ولختاذ القرارات املس تفيدة، والوقت الالزم اذلي حيتاجونه للتعرف عىل طرائق ت 
ل تعديل طفيف عىل الإطار الزمين لتنفيذ املرشوع يف البدلان الرائدة . املناس بة وذلكل ُأدذِّ

 موعدا  لهناية املرشوع. 2018الأربعة ملراعاة تكل التأأذريات، مع الإبقاء عىل يوليو 
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 ائدة:وحىت ال ن، نُف ِّذت الإجراءات التالية ابلتنس يق مع البدلان الر 

 كوس تارياك

مت، حس امب اكن خمططا ، بعثة لتقيمي الاحتياجات يف كوس تارياك يف الفرتة من  ىل  4نُظ ِّ  7اإ
دغار سريفانتس فياللتا للقضاء ). 2017 يوليو مت اجامتعات مع مدرسة اإ (، ECVSJونُظ ِّ

مية امللكية ووزارة العدل، وحممكة كوس تارياك العليا، واللجنة املشرتكة ب ن املؤسسات املعنية حب
 الفكرية والهنوض هبا، وجملس الإدارة العليا لسجل كوس تارياك الوطين.

ع اتفاق تعاون.  وُوق ِّ

وعينت كوس تارياك فريقا  من القضاة والأساتذة ذوي اخلربة من كوس تارياك ليكونوا مستشارين 
عداد ادلورات التدريبية عىل الصعيد الوطين ، ابلتنس يق وطني ن للمرشوع وليتولوا مسؤولية اإ

 مع الويبو.

مدراب  مس تقبليا  من ب ن أأعضاء الهيئة القضائية، وسيبدأأ قريبا  برانمج  30وس ُتع ن  كوس تارياك 
 لتدريب املدرب ن يف كوس تارياك.

 لبنان

مت بعثة لتقيمي الاحتياجات يف لبنان يف الفرتة من  ىل  4نُظ ِّ وُعقدت اجامتعات . 2017يوليو  6اإ
 يف معهد ادلروس القضائية، ووزارة العدل، وجملس القضاء الأعىل.مع كبار املسؤول ن 

 ن املنتظر توقيع التفاق قريبا .ونُوقشت أأحاكم اتفاق تعاون مع السلطات اللبنانية، وم

وعيَنت أأيضا  وزارة العدل أأس تاذا  ذا ذربة يف جمال امللكية الفكرية من لبنان مستشارا  وطنيا  
عداد ادلورات التدريبية عىل الصعيد الوطين ابلتنس يق مع للمرشوع ليكون مسؤول  ع ن اإ

ىل  15وسيبدأأ برانمج لتدريب املدرب ن من أأجل تدريب ما يرتاوح من . الويبو عضوا  من  30اإ
 أأعضاء الهيئة القضائية.

 نيبال 

مت بعثة لتقيمي الاحتياجات يف نيبال يف الفرتة من  ىل  22نُظ ِّ مت . 2017مايو  24اإ ونُظ ِّ
(، NJAعات مع كبار املسؤول ن والفريق الأاكدميي للأاكدميية القضائية الوطنية يف نيبال )اجامت

 وحممكة نيبال العليا، ووزارة الصناعة، ومكتب مسجل حق املؤلف. 

ع اتفاق تعاون.  وُوق ِّ

وعيَنت الأاكدميية القضائية الوطنية حماميا  خبريا  من نيبال مستشارا  وطنيا  للمرشوع ليكون 
عداد ادلورات التدريبية عىل الصعيد الوطين ابلتنس يق مع الويبو.  مسؤول  عن اإ

اب  مس تقبليا  من ب ن أأعضاء الهيئة القضائية لتلكيفهم مبسؤولية تقدمي  15وعيَنت نيبال  ِّ ُمدر 
 وسيبدأأ قريبا  برانمج لتدريب املدرب ن يف نيبال.. تدريب يف جمال امللكية الفكرية
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 نيجرياي

مت ىل  29بعثة لتقيمي الاحتياجات يف نيجرياي يف الفرتة من  نُظ ِّ وُعقدت . 2017مايو  31اإ
(، واللجنة الوطنية حلق املؤلف، NJIاجامتعات مع كبار املسؤول ن يف املعهد القضايئ الوطين )

واحملمكة الاحتادية العليا يف أأبوجا، والوزارة الاحتادية للصناعة والتجارة والاستامثر، واملكتب 
 (.NOTAPلوطين لعمليات اقتناء التكنولوجيا والرتوجي لها )ا

ع اتفاق تعاون.  وُوق ِّ

وع َن املعهد القضايئ الوطين أأس تاذا  ذا ذربة يف جمال امللكية الفكرية من نيجرياي مستشارا  وطنيا  
عداد ادلورات التدريبية عىل ال  صعيد الوطين ابلتنس يق للمرشوع ليكون مسؤول  عن اإ

 و.الويب مع

مدراب  مس تقبليا  من ب ن أأعضاء الهيئة القضائية وف به القضائية،  15كم أأن نيجرياي بصدد تعي ن 
 قريبا  برانمج لتدريب املدرب ن. وسيبدأأ 

ىل جانب الردود عىل اس تبياانت تقيمي الاحتياجات، مكَنت أأاكدميية  ، اإ ومجيع البعثات، جممتعة 
دريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية يف البدلان الرائدة، الويبو من تقيمي احتياجات التعلمي والت

عداده يف جمال امللكية  ومسحت لها بتحديد طبيعة ونطاق احملتوى التعلميي والتدرييب اذلي يتع ن اإ
 الفكرية، وأأاتحت لها التفاق عىل خطط معل ُمحَددة لتنفيذ املرشوع عىل الصعيد الوطين.

رجعية والكتب ابلتعاون مع البدلان الرائدة، وسوف جيري اقتناء وجيري حاليا  حتديد املواد امل
اتحهتا قريبا .  هذه املواد والكتب واإ

عداد منصة التدريب  وابلتوازي مع مجيع الإجراءات املذكورة أأعاله، تقوم أأاكدميية الويبو حاليا  ابإ
لأنشطة اخملطط لها الإلكرتوين اخلاصة هبا )مركز الويبو للتعمل الإلكرتوين( من أأجل اس تضافة ا

نشاء  ِّب ن الوطني ن، واإ طار املرشوع، مبا يف ذكل تنظمي دورات تدريبية ذاصة للُمدر  يف اإ
منتدايت من أأجل تبادل الأفاكر والتعمل من الأقران فامي ب ن الهيئة القضائية الوطنية وف بكة 

ىل. تضم مؤسسات التدريب القضايئ اتحة النفاذ املبارش اإ ادلورات واملنتدايت  ومن املقرر أأيضا  اإ
 من ذالل الهواتف اذلكية والأّجزة اللوحية.

وعالوة عىل ذكل، سيبدأأ وضع خرائط ملؤسسات التدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية 
ىل الهيئة القضائية املوجودة يف لك أأوحاء العامل. وقد ُأعَِّد  وغريها من مبادرات التدريب املوّجة اإ

 وَزع قريبا .اس تبيان لهذا الغرض، وس يُ 

واقرتحت البدلان الرائدة أأن تواصل الويبو، فور الانهتاء من املرشوع، تقدمي املساعدة كوس يةل 
 للحفاظ عىل النتاجئ اليت ستتحقق.

جناز مجيع 2018وسوف ينهتيي املرشوع، ما مل حيدث مزيد من التأأذري، حبلول يوليو  ، بعد اإ
عداد وحدات تد ريبية ُمخَصصة للجهاز القضايئ تليب الأولوايت النواجت املتوقعة، ل س امي اإ

واملتطلبات الوطنية، وتكوين مجموعة أأساس ية من القضاة واسعي املعرفة واملُدَرب ن تدريبا  جيدا  
نشاء منتدايت وف باكت افرتاضية.  يف جمال امللكية الفكرية، واإ
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أأمثةل عىل النجاح/ 
الأثر وادلروس 

 الرئيس ية
 ينطبقل 

لتخفيف من اخملاطر وا
 أ اثرها

 ميكن توقع اخملاطر التالية يف أأثناء تنفيذ املرشوع:

ويمتثل أأحد التدابري . صعوابت يف تنظمي تدريب متواصل لهيئة قضائية مشغوةل )أأ(
الرئيس ية ملواّجة هذه اخملاطر يف ضمن املشاركة والتأأييد الاكمل ن من جانب مؤسسة 

عداد ادلورات . يف مجيع مراحل املرشوعالتدريب القضايئ و/أأو السلطات املعنية  كم أأن اإ
 ؛التدريبية عرب الإنرتنت من فأأنه أأن يساعد عىل التخفيف من حدة هذا اخلطر

ورمبا تتسبب ظروف البدل الرائد اخملتار يف عرقةل املرشوع، ويف هذه احلاةل  )ب(
ذا مل تنجح وميكن تعليق أأو تأأجيل املرشوع يف البدل ا. س ُتواَصل املناقشات الالزمة ملعين اإ

 ؛هذه املناقشات

رمبا يواجه اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت قيودا  يف البدلان النامية و  )ج(
ولعل أأحد التدابري الرئيس ية . والبدلان الأقل منوا ، مثل غياب الإنرتنت أأو بطء رسعته

 جمال حقوق ملواّجة هذا اخلطر الشديد هو التأأكد من طبع دليل "أأدوات القضاة يف
 امللكية الفكرية".
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مسائل تقتيض دعم / 
 اهامتما  فوراي  

حتس با  لطلبات املساعدة املزتايدة اليت أأعربت عهنا بدلان أأخرى، كوس يةل لتحقيق أأقىص قدر 
عداد الوحدات التدريبية وكأداة لتعزيز اس تدامة املرشوع كلك، أ ثرت أأاكدميية  من الكفاءة يف اإ

عداد دورة ع امة للتعمل عن بعد من فأأهنا أأن تليب احتياجات لك بدل من البدلان الرائدة الويبو اإ
وس يكون من املمكن اس تخدام . وغريها من البدلان الطالبة وأأولوايت لك بدل مهنا وخصوصياته

ىل ادلورات . ادلورة بسهوةل يف ادلورات التدريبية اليت تُقام وّجا  لوجه وسيُتاح النفاذ اإ
من ذالل الهواتف اذلكية والأّجزة اللوحية من أأجل تيسري نفاذ الهيئة واحملتوايت الأخرى 

ىل املعلومات والتعمل مهنا.  القضائية اإ

ىل الهيئة القضائية؛ - امليض قدما   ة اإ  الانهتاء من ادلورة العامة للتعمل  عن بعد املُوّج 

 بدل وختصيص ادلورة حسب الاحتياجات والأولوايت والس ياقات القضائية الوطنية للك -
 من البدلان الرائدة؛

عداد برانمج "تدريب املُدر ِّب" للك بدل رائد؛ -  واإ

 وتنظمي دورات تدريبية جتريبية ابلتنس يق مع مؤسسات التدريب القضايئ املعنية؛ -

نشاء منتدايت وف باكت افرتاضية من أأجل الهيئة القضائية؛ -  واإ

 وتوفري مواد تعلميية مناس بة؛ -

نشاء قاعدة بياانت تتضمن معلومات ذات صةل عن وبدء معلية رمس اخلرائط بغية  - اإ
مؤسسات التدريب القضايئ القامئة يف مجيع أأوحاء العامل اليت تقدم تدريبا  يف جمال حقوق 

 امللكية الفكرية للهيئة القضائية.

 يُنفَذ املرشوع وفقا  للجدول الزمين الوارد يف وثيقة املرشوع. اجلدول الزمين للتنفيذ

 %15: هو 2017معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف سبمترب  املرشوع معدل تنفيذ 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. التقارير السابقة  هذا هو التقرير املرحيل الثاين املُقَدم اإ

ىل اللجنة يف دورهتا CDIP/18/2وورد التقرير الأول يف املرفق الرابع للوثيقة  م اإ ، وقُد ِّ
 عرشة. الثامنة
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

فارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي  بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَق ابلاكمل

 

نواجت املرشوع
6

  
 )النتيجة املرتقبة(

 )مؤرشات النواجت( مؤرشات التنفيذ الناحج
 راهنالوضع ال بياانت الأداء

عداد قامئة مبؤسسات  اإ
التدريب يف جمال حقوق 

امللكية الفكرية وبغريها من 
املبادرات التدريبية اخلاصة 

ابجلهاز القضايئ عىل 
 العاملي الصعيد

عداد تكل القامئة، -  اإ

جناز التحليل الأويل. -  واإ

ُأعَِّد  ،ل تنطبق
اس تقصاء بشأأن 

التعلمي والتدريب يف 
جمال امللكية الفكرية 

القضائية  للهيئة
املوجودة يف مجيع 

أأوحاء العامل، وسوف 
يُوَزع هذا 

 الاس تقصاء قريبا .

** 

وضع وحدات تدريب عىل 
امللكية الفكرية ُمخَصصة 

للقضاة ورجال القضاء يف لك 
 مرشوع رائد.

قرار السلطات  - اس تكمل الوحدات واإ
قلميية املعنية لها.  الوطنية أأو الإ

 الأقل  تنظمي دورة تدريبية واحدة عىل -
)ف بكية أأو خمتلطة أأو غري ف بكية( 

ابلتعاون مع لك مؤسسة تدريب مس تفيدة 
ىل الوحدات واملناجه ادلراس ية  استنادا  اإ

وأأساليب التدريب املس تحدثة بغية حتقيق 
 النتاجئ التعلميية املنشودة.

عداد  جيري حاليا  اإ
وحدة عامة للتعمل عن 

وستبدأأ معلية . بعد
التخصيص قريبا  

ق مع ابلتنس ي
الاستشاري ن 

الوطني ن للمرشوع 
يف البدلان 

 الأربعة. الرائدة

** 

تدريب مجموعة من القضاة، 
مهنم ُمدر ِّب حممتل واحد أأو 

ىل  أأكرث، استنادا  اإ
 املس تحدثة الوحدات

 اس تكمل املس تفيدين ادلورة التدريبية

 ل تقيمي ينطبقل 

                                                
6

 من وثيقة املرشوع الأصلية. 3.2وفقا  للقسم   
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نواجت املرشوع
6

  
 )النتيجة املرتقبة(

 )مؤرشات النواجت( مؤرشات التنفيذ الناحج
 راهنالوضع ال بياانت الأداء

قامة ف بكة تربط ب ن  اإ
 مؤسسات التدريب القضايئ.

عر  اثنتان عىل الأقل من مؤسسات  اباإ
التدريب القضايئ عن رغبهتم يف زايدة التواصل 

 والتعاون يف جمال التدريب املتخصص.
 ل تقيمي ينطبقل 

 

 مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف املرشوع أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

تعزيز قدرات وهمارات القضاة 
 العام ن يف البدلان واملدع ن

النامية والبدلان الأقل منوا  
لمتكيهنم من البت بفعالية وجناعة 

يف منازعات امللكية الفكرية مبا 
يامتىش مع الاحتياجات 

والأولوايت الإمنائية احملددة 
 البدل. يف

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدع ن 50اإ
العام ن ورجال القضاء املس تفيدين بأأهنم 

س بوا همارات جديدة للبت بفعالية وكفاءة يف اكت 
 منازعات امللكية الفكرية.

 ل تقيمي ينطبقل 

غرس ثقافة ملكية فكرية موّجة 
وحو التمنية يف الهيئات القضائية 

حتفز الابتاكر والإبداع عىل 
ن بيئة  املس توى احمليل وحتس ِّ

التعاون ادلويل ونقل 
 والاستامثر. التكنولوجيا

قرار ما ل  % من القضاة واملدع ن 50يقل عن اإ
العام ن ورجال القضاء املس تفيدين ابلعالقة ب ن 

البت بفعالية وكفاءة والابتاكر والإبداع عىل 
 الصعيد احمليل.

 ل تقيمي ينطبقل 

زايدة فعالية املؤسسات الوطنية 
لتسوية منازعات امللكية الفكرية 

وحتقيق توازن جيد ب ن حمية 
كرية حقوق امللكية الف

 العام. والصاحل

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدع ن 50اإ
العام ن ورجال القضاء املس تفيدين ابلعالقة 

 التالزمية ب ن تسوية املنازعات واملصلحة العامة.

فارة ما ل يقل عن  % من القضاة واملدع ن 50اإ
ىل أأن  العام ن ورجال القضاء املس تفيدين اإ

 جمال التدريب قد حسن هماراهتم يف
 املنازعات. تسوية

 ل تقيمي ينطبقل 
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 مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف املرشوع أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

رساء توجه وحو التمنية يف  اإ
قامة  الهيئات القضائية بغية اإ

نظام لتسوية منازعات حقوق 
امللكية الفكرية يتسم ابلتوازن 

والفعالية والكفاءة ويدمع 
املواهب والابتاكر والإبداع 
عىل الصعيد احمليل مع حتفزي 

 وماكفأأة وحمية حقوق ومصاحل
مجيع أأحصاب حقوق امللكية 
الفكرية ومس تخديم حقوق 

امللكية الفكرية واملصلحة 
عىل وحو منصف  العامة

 ومتوازن. وعادل

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدع ن 50اإ
العام ن املس تفيدين بأأمهية حتقيق توازن ب ن 

احلقوق واملصاحل اخلاصة بأأحصاب حقوق امللكية 
 لصاحل العام.الفكرية ومس تخدمهيا وا

 ل تقيمي ينطبقل 

 ]ييل ذكل املرفق السابع[
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 ن الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موّجة وحو التمنية وقامئة عىل الطلب وففافة و ي تأأذذ بع: 1التوصية 
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكمل الربامج عىل وجه اخلصوص فضال   بدلان الأقل منوا  ابلبدلان النامية وال  ويف هذا الصدد، . عن خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

 ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها ذاصة بلك بدل.

 الإجنازات ت التنفيذاسرتاتيجيا 

الاضطالع بتقدمي املساعدة التقنية، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، 
بعد أأن يمت تصمميها وصياغهتا وتنفيذها ابلتشاور والتعاون الوثيق مع 

البدلان املعنية لتليب الاحتياجات احملددة ومس توى التمنية وأأولوايت 
 .اجات البدلان الأقل منوا  البدل تلبية اكمةل، مع الرتكزي ذاصة عىل احتي

تقدمي املساعدة للبدلان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن 
ويعد الغرض الرئييس من . امللكية الفكرية لفائدة مجيع أأحصاب املصاحل

هذه الاسرتاتيجيات هو الإسهام يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية 
ة بفضل الانتفاع الفعال والثقافية والتكنولوجية يف البدلان املس تفيد

 بنظام امللكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة عىل عاتق  وتظل املسؤولية الأوىل عن اإ
البدلان املعنية، مع الزتام الويبو التام بتقدمي لك ما يلزم من املساعدة 

التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من حيث التلكفة أأو التدذل يف 
 املناسب. الوقت

بدلان النامية والبدلان الأقل منوا  يف الاس تفادة من املساعدة عىل تصممي وتطوير وتنفيذ اس مترت ال 
 الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية اليت تتسق مع خططها الإمنائية العامة وتليب احتياجاهتا وأأولوايهتا.

يف املنطقة  3 بدلان يف أأفريقيا، ويف 30اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية قيد التنفيذ ) 50ويوجد ما مجموعه 
يف البدلان  22يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب(، مهنا  8يف أ س يا واحمليط الهادئ، و 9العربية، و
 الأقل منوا .

واس متر اس تخدام قواعد البياانت املتخصصة كأدوات للتوثيق والإبالغ الفعال عن تقدمي املساعدة التقنية، ل 
، املتاحة عىل IP-TADاعد البياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )س امي قو 

http://www.wipo.int/tad/en/( وقامئة اخلرباء الاستشاري ن )ROC-IP املتاحة عىل ،
w.wipo.int/roc/en/http://ww (، وقاعدة بياانت "ويبو ماتش" املطورة مؤخرا  )املتاحة عىل

/armatch/-.wipo.int/wipohttp://www.) 

لكرتوين واحد أ من يعمل عىل بيئة متعددة الأنظمة ميكن  ىل موقع اإ النفاذ ترقية قاعدة بياانت "ويبو ماتش" اإ
لهيا من أأّجزة خمتلفة مثل احلاسوب واحلاسوب اللويح والهواتف اذلكية ويُسهل ذكل منو الرشااكت القامئة . اإ

)ب ن القطاع ن العام واخلاص، وفامي ب ن القطاع العام، وفامي ب ن القطاع اخلاص( يف مرشوعات وأأنشطة 
ضطلع بأأنشطة تروجيية مع ادلول الأعضاء وا. ملموسة من أأجل اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية

ة التوفيقية وكذكل مع منظمت غري حكومية أأو منظمت حكومية دولية أأو مراقب ن لتعريفهم هبذه املنص
 اجلديدة ومبنافعها.

 

http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/roc/en/
http://www.wipo.int/roc/en/
http://www.wipo.int/wipo-match/ar/
http://www.wipo.int/wipo-match/ar/
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 الإجنازات ت التنفيذاسرتاتيجيا 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، وملزيد من IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء الربانمج لعام املعلومات حو   2016ل الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .10و 9(، وخباصة الربانجمان WO/PBC/26/2)الوثيقة 
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دراج امللكية الفكرية يف خمتلف  زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور، مهنا ثقافة امللكية: 3التوصية  الفكرية املوّجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإ
 املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

منية  الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املوّجة للت
كرب  وحفز وعي امجلهور بصورة أأ

 الفكرية ابمللكية

ذاك ء الوعي بأأمهية دور امللكية الفكرية يف اإ
التمنية الوطنية يف اكفة قطاعات اجملمتع، وتعزيز 

النقاش واحلوار املس تنري واملتوازن حول قضااي 
امللكية الفكرية كجزء ل يتجزأأ من برامج الويبو 

وتشجيع الويبو لإرشاك مجيع . وأأنشطهتا
أأحصاب املصاحل الوطني ن عرب أأنشطهتا وبراجمها 

من معلية  خملتلفة ابعتبار أأن ذكل يشلك جزءا  ا
. التعريف بثقافة امللكية الفكرية املوّجة للتمنية

وجيرى تطويع برامج معينة خصيصا  
للمؤسسات العامة ولأحصاب املصاحل يف جمال 

امللكية الفكرية وللمنتفع ن هبا، وتس هتدف هذه 
الربامج قطاعات جممتعية خمتلفة، مهنا 

كز البحوث، والرشاكت اجلامعات، ومرا
الصغرية واملتوسطة، والصناعات الإبداعية، 

والسكل ادلبلومايس، واجلهاز القضايئ، 

، بدلا   124( يف 2016يف املائة عىل أأرقام عام  12فعالية )بزايدة  500أأبرزت ذارطة فعاليات اليوم العاملي للملكية الفكرية أأكرث من 
. وكم يف العام املايض، اكنت أأربعة من البدلان امخلسة اليت متتعت بأأكرب عدد من املعجب ن مفعيشة  أأعذب" –"الابتاكر حتت فعار 

 .الهند، واملكس يك، والربازيل، ومرص –ابلصفحة اخملصصة لليوم العاملي للملكية الفكرية عىل فيس بوك من البدلان النامية 

رشاك طائفة واسعة من امجلهور وقطاع عريض من الصناعات يف املساعدة عىل  اهدة مراكشملعوأأدت محةل تروجيية  ىل اإ ذب جاإ
 . اهامتم واضعي الس ياسات وعامة الناس هبذا الإجناز املهم يف جمال حق املؤلف

عة عىل  ضع التنفيذ يف اجملالت الرئيس ية منذ ، فقد ُوضع الزتاهما بتيسري النفاذ مو ميثاق النرش املُيرَس ولأن الويبو من املنظمت املُوق ِّ
وُوضعت مجيع املنشورات ذات الصةل مبعاهدة مراكش بنسق ُميرَس للأفخاص ذوي الإعاقات . الاجامتع الأذري مجلعيات الويبو

 . البرصية أأو غريمه من الأفخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، جبميع اللغات الرمسية

ويف . ، مما يسهم يف تسهيل تبادل املعارف واملعلومات عرب احلدود اجلغرافية2016يف أأكتوبر  ملفتوحس ياسة النفاذ اوتبنت املنظمة 
بداعي اخلاص ابملنظمت احلكومية ادلولية، مما يسمح للمس تخدم ن  118العام املايض، صدر  منشورا  مبوجب ترخيص املشاع الإ

ذن. عىل الإنرتنت ابس تنساخ أأو توزيع أأو تكييف حمتوى الويبو ىل احلصول عىل اإ  دون احلاجة اإ

ونرُشت مواد مرجعية رائدة يف اجملال، وُوز ِّعت من ذالل منصهتا عىل الإنرتنت، مما يسمح للمس تخدم ن ابلبحث عن املعارف 
وحظيت صفحة هذه اخلدمة بأأكرث . والانتفاع هبا من منشورات الويبو وموادها الإعالمية 1 355الواردة يف أأكرث من 

وتتاح مجيع منشورات الويبو عىل الإنرتنت للتزنيل جماان  )مبا يف ذكل املنشورات . مشاهدة منذ امجلعيات الأذرية 300 000 من
اليت اكنت تُعرض للبيع سابقا (، مع وجود خيار رشاء نسخ مطبوعة من ذالل ذدمة الطباعة عند الطلب، مما يسهم أأيضا  يف 

 عضاء.تسهيل تبادل املعارف عرب مجيع ادلول الأ 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اليت تنرش معلومات وحتديثات هممة عن أأنشطة الويبو وقطاع امللكية الفكرية مجليع ادلول الأعضاء،  نرشة الويبو الإخباريةأأما  واملسؤولون احلكوميون، واجملمتع املدين.
ىل ما يقرب من  وتصدر هذه النرشة مرت ن يف الأس بوع بست لغات، مما يُسه ِّل . بدلا   175أألف مشرتك يف أأكرث من  14فوصلت اإ

 . ضاء علهيا ويضمن تبادل الأخبار واملعارف يف حيهنااطالع مجيع ادلول الأع

جديدا ، ركز أأكرثها عىل الانتفاع الناحج ابمللكية الفكرية من جانب خمتلف  فيديو( 131وأأنتجت الويبو مائة وواحد وثالث ن )
مليون  1.55لفيديوهات، أأكرث من وتلقت قناة الويبو عىل يوتيوب، اليت نرُشت فهيا هذه ا. املبدع ن واملبتكرين يف البدلان النامية

 .مشاهدة يف العام املايض، مما عَزز فهم امجلهور الأوسع وواضعي الس ياسات دلور امللكية الفكرية يف تمنية الاقتصادات ادلينامية

وجرى جتريب . برانمج الإحاطات امليدانيةخشص من ذالل  1200مجموعة، اس تفاد مهنا  50واس تضافت فعبة التصالت  
ىل جانب جدول زمين منتظم لفعاليات احللقات ادلراس ية الش بكية بر انمج جديد لالجامتعات الشهرية اليت تُعقد وّجا  لوجه، اإ

ىل منصة افرتاضية، تسمح الويبو للمشارك ن من مجيع . الافرتاضية اليت ميكن لأي خشص حضورها من مجيع أأوحاء العامل وابلنتقال اإ
 . املنظمة البدلان ابلتعامل مبارشة  مع

يداع منشورات الويبواتسع نطاق   ليشمل بدلان يف أأمرياك الالتينية وأأفريقيا ومناطق أأورواب الوسطى والرشقية. برانمج مكتبات اإ

ه الويبو وحو ذدمة العمالءجيري حتس ن  دارة الاس تفسارات الواردة من ذالل العديد من املبادرات، مهنا حتديث أأنظمة  توجُّ واإ
ىل الإدارات الصحيحة برسعة.توزيع املاكمل  ات حبيث ميكن توجيه الاس تفسارات الواردة من أأي بدل يف العامل اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ جنازات IP-TADواإ (، وملزيد من املعلومات حول اإ
ىل (، WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016تقرير أأداء الربانمج لعام  التصالت اليت تتعلق هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .19 الربانمج
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تعلمي امللكية الفكرية يف مجيع 
 ادلراس ية املس توايت

افرتكت الويبو مع معاهد أأاكدميية يف تقدمي 
عداد برامج للحصول عىل درجات  واإ

كم . علمية/دبلومات يف جمال امللكية الفكرية
مع معاهد أأاكدميية، أأقامت رشااكت اسرتاتيجية 

ل س امي يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  
ىل نظام الاقتصاد احلر كم . والبدلان املنتقةل اإ

مشلت الرشااكت مع املؤسسات الأاكدميية وضع 
مواد ومناجه تعلميية وتدريبية بشأأن امللكية 

وُأعِّدت دورات جديدة للتعمل عن بعد، . الفكرية
وركز . جه ادلراس ية للمؤسساتوُأدرجت يف املنا

قامة  برانمج التمنية املهنية تركزيا  ذاصا  عىل اإ
رشااكت فامي ب ن بدلان اجلنوب لزايدة ضمن 

الرتكزي عىل التمنية عند تدريب املسؤول ن 
احلكومي ن. ويف مجيع برامج الأاكدميية، اكن هناك 

ّجد مزتايد لإدراج اجلوانب املوّجة وحو التمنية يف 
 امللكية الفكرية. الأاكدميية.نظام 

واصلت مجيع برامج أأاكدميية الويبو دمج عنرص التمنية يف مضموهنا ومراعاة اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل تعزيز التوازن 
 العادل ب ن حمية امللكية الفكرية واملصلحة العامة.

مت برامج تعلميية وتدريبية بشأأن امللكية الفكرية لأكرث من  ز التعاون مع عدد من 2016مشارك يف عام  55 000وقُد ِّ ِّ ، وُعز 
 البدلان النامية بدمع من رشاكهئا.

 واس تجابت حمتوايت التدريب للطلبات التعلميية والتدريبية مع مراعاة التوجه وحو التمنية والتوازن اجلغرايف.

ىل بدلان انمية أأخرى  مت تدريبات الأقران ابلرشاكة مع بدلان انمية اإ  وبدلان أأقل منوا  تلبية  لحتياجاته ومتطلباهتا التعلميية.وقُد ِّ

وأأدرجت ادلورة التنفيذية للتعلمي عن بعد املعنونة "تعزيز النفاذ التكنولوجيات الطبية والابتاكر" يف كتالوج أأاكدميية الويبو يف 
طار اتفاق تعاون . وتتناول ادلورة أأوجه التقاطع ب ن جمالت الصحة العامة وامللكية الفكري2016 عام ة والتجارة، وقد ُوضعت يف اإ

 ثاليث ب ن منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو. 

دورة متقدمة بشأأن "ترخيص الربجميات مبا فهيا الربجميات املفتوحة املصدر". وتعزز هذه ادلورة  2016وُأطلقت أأيضا  يف عام 
ماكنيات الربجميات املسجةل امللكية واملفتوحة املصدر وأ اثرها.املتقدم  ة الوعي ابإ

ىل اجلامعات، مما يرَس الالتحاق  وُأدذلت برامج ماجس تري مشرتكة جديدة، فضال  عن زايدة الأفاكل الأخرى لدلمع املُقَدم اإ
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  والبدلان اليت متر  بدراسات عليا فائقة اجلودة يف جمال امللكية الفكرية، ل س امي للمشارك ن من

 اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.

ىل ادلول الأعضاء لإنشاء مراكز وطنية للتدريب اذلايت عىل امللكية الفكرية )أأاكدمييات انف ئة( تُركز  مت املساعدة بنجاح اإ وقُد ِّ
مت . عىل أأهدافها وأأولوايهتا الوطنية املُحَددة ىل أأاكدمييات امللكية وقُد ِّ موارد تدريبية جديدة ذات حمتوى ُمحَدث وُمخَصص اإ

 الفكرية الوطنية القامئة.

 يف املائة يف املشاركة يف مدارس الويبو الصيفية اليت ُأقميت يف مجيع أأوحاء العامل. 20زايدة بنس بة 
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عاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال عىل مرشوع "الت 2016ويف س ياق تنفيذ هذه التوصية، متت املوافقة يف عام 
ىل تقدمي . حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا " وهيدف املرشوع اإ

ىل مؤسسات التدريب القضايئ يف أأربعة بدلان رائدة )كوس تارياك، ولبنان، ونيبال،  ونيجرياي( من أأجل تعزيز املساعدة التقنية اإ
 قدرات وهمارات القضاة يف التعامل مع املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، وملزيد من املعلومات حول IP-TADواإ
ىل  (، WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016تقرير أأداء الربانمج لعام الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

ىل املنشور املعنون "اس تعراض أأاكدميية الويبو يف عام  11 الربانمج  ".2016واإ
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مساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل التأأكيد بشلك ذاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، و : 4التوصية 
 وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للرشاكت الصغرية واملتوسطة

مساعدة ادلول الأعضاء عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة 
 ة واملتوسطة.بشأأن امللكية الفكرية للرشاكت الصغري 

تعزيز قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها عىل 
أأفضل يف تعزيز اس تخدام نظام امللكية الفكرية عىل وحو 

 التنافس ية. قدرهتا

عداد حمتوى متعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة لالسرتفاد به يف  اإ
ام الأول، أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات اليت تس هتدف، يف املق

 املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

قامة عالقات وطيدة  وقد بُذلت ّجود ذاصة دلمع البدلان النامية يف اإ
ب ن مؤسسات البحث والصناعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة 

قامة رشااكت ب ن مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص من  هبدف اإ
صول امللكية الفكرية وتكفل حتالف اجلهود ب ن فأأهنا تعظمي قمية أأ 

 الأوساط العلمية والتجارية والثقافية والواكلت احلكومية ادلامعة لها. 

ذاكء وعي عام  ىل اإ جناز أأنشطهتا اخملتلفة الرامية اإ اس مترار الويبو يف اإ
بأأمهية امللكية الفكرية يف القدرة التنافس ية يف الأسواق وتكوين قدرات 

ىل نظام مت حتديد مدى نفاذ أأحصاب املصلحة يف جم ال الابتاكر )مبا يف ذكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة( اإ
ىل لتفيا وسلوفاكيا وجورجيا . امللكية الفكرية وانتفاعهم به واس تغالهلم هل من ذالل بعثات تقيمي ُأرسلت اإ

مت توصيات لينظر فهيا واضعو الس ياسات من أأجل حتس ن هذا  النفاذ والانتفاع والاس تغالل. وقُد ِّ

قلميي ُعقد يف تبادل ا خلربات وتعزيز التفامه بشأأن أأمهية اسرتاتيجية امللكية الفكرية من ذالل مؤمتر دون اإ
 جورجيا.

ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ورواد الأعمل بشأأن  التنظمي الناحج لتدريبات تكوين الكفاءات املُوَّجة اإ
دارة امللكية ال فكرية، وأأمهية التوس مي، والانتفاع التجاري الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية، واإ

قلميية، وبرامج تدريبية، وحلقات معل،  16ابمللكية الفكرية، وتقيميها من ذالل  قلميية ودون اإ فعالية وطنية اإ
مت يف   بدلا . 13وحلقات دراس ية نُظ ِّ

جراء دراسات بشأأن التحدايت اليت تواجه الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤس  سات املتناهية التلكيف ابإ
دارة امللكية الفكرية وكيفية التصدي لتكل التحدايت )كولومبيا(؛ وبشأأن كيفية  الصغر والصغرية واملتوسطة يف اإ

يران الإسالمية(  . تنش يط الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية وتعزيزه )مجهورية اإ

طالق املرشوع القطري اذلي سيُنفَذ يف جنوب أأفريقيا ويتصدى عىل وحو فامل للتحدايت املتعلقة ابمللكية  اإ
 الفكرية اليت تواجه الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف جنوب أأفريقيا وكيفية التخفيف من وطأأة هذه التحدايت.

الانهتاء من دراسات تقيمي الاحتياجات اليت أأجريت يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة املرصية يف اس تخدام 
املوجودة يف ادلمع املُقَدم من املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية  نظام امللكية الفكرية، والثغرات
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

تدريب املدرب ن يف حلقات العمل والندوات وغريها من  حملية بفضل
عالمية عن امللكية  عداد مواد اإ الأنشطة املبارشة وّجا لوجه، فضال عن اإ

لكرتونية ومنشورات  الفكرية لقطاع الأعمل )من مطبوعات ومواقع اإ
لهيا( وتعممي تكل املواد.  وأأقراص مدجمة وما اإ

 واملتوسطة، واس تكشاف التدذالت الس ياساتية املُنفَذة يف أأماكن أأخرى ملواّجة تكل التحدايت.

قلميية بشأأن نرش ثقافة امللكية الفكرية فامي ب ن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  تنظمي حلقة دراس ية اإ
ُج اجملربة لبناء ثقافة امللكية الفكرية بشلك فعال  س نغافورة لإمداد املشارك ن ابلأدوات وأأفضل املمرسات والهنُّ

ومن ذالل دعوة موظف ن من مكتب امللكية الفكرية . داذل جممتع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف بدلاهنم
لويبو فرصة لإقامة عالقة ب ن منظمت ن والهيئة احلكومية املسؤوةل عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة، أأاتحت ا

 حكوميت ن هممت ن.
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعية

عداد دراسات عن مسامهة الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف  اإ
واكن الغرض الرئييس من هذه ادلراسات هو متك ن البدلان . الاقتصاد

جراء حتليل  مقارن لإسهام من حتديد صناعاهتا القامئة عىل حق املؤلف واإ
تكل الصناعات يف الاقتصاد مقارنة بقطاعات أأخرى أأو صناعات 

ىل مساعدة  كم هتدف هذه ادلراسات أأيضا  . مشاهبة يف بدلان أأخرى اإ
 واضعي الس ياسات يف حتديد اخليارات املناس بة يف س ياساهتا الوطنية. 

بداعية خمتارة هبدف تلبية احتياجاهتا  عداد أأدوات معلية لقطاعات اإ اإ
اخلاصة، واس تعمل تكل الأدوات يف حلقات دراس ية يف عدد 

 البدلان. من

بذل ّجود لإقامة رشااكت مع حكومات ومنظمت دولية هممتة مع تعزيز 
 الرشاكت الناجتة والقامئة.

كوادور يف  طالق واس تكمل دراسة اس تقصائية عن املسامهة الاقتصادية لصناعة حق املؤلف يف اإ اإ
كوادور. يف فعالية 2017 مايو  س ياساتية رفيعة املس توى يف كيتو، اإ

دارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية للنارشين الصغار واملتوسط ن يف البدلان  الانهتاء من أأداة تُركز عىل اإ
ضافيت ن بشأأن انتفاع مطوري تطبيقات الهواتف اجلواةل ابمللكية و. النامية عداد أأدات ن اإ الاس مترار يف اإ

 رات امللكية الفكرية عند اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي.الفكرية وبشأأن اعتبا

رشاكة بشأأن الصناعات الإبداعية مع حكوميت الولايت املتحدة الأمريكية وفنلندا، وكذكل مع الاحتاد 
 (.ICMP( والاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى )CISACادلويل مجلعيات املؤلف ن وامللحن ن )

ىل الأنشطة الوار  ضافة اإ (، وملزيد من IP-TADدة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )واإ
ىل تقرير أأداء الربانمج لعام   2016املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .3(، وخباصة الربانمج WO/PBC/26/2)الوثيقة 



CDIP/20/2 
Annex VII 
10 
 

 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للجامعات ومؤسسات البحث

ري لأنشطة الويبو ادلامعة للجامعات واملؤسسات البحثية التكثيف الكب
وتركزي ادلمع عىل . نتيجة  لزتايد الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء

ثالثة أأنواع رئيس ية من الأنشطة. أأول ، مساعدة اجلامعات ومؤسسات 
البحث عىل وضع س ياسات مؤسس ية بشأأن امللكية الفكرية من أأجل 

دارة أأصول املل  كية الفكرية وفقا  لختصاص هذه اجلامعات تسهيل اإ
اثنيا ، دمع الويبو لإنشاء ف باكت من املؤسسات . واملؤسسات ورسالهتا

البحثية مبراكز ذدمة رئيس ية يف جمال امللكية الفكرية لمتك ن ادلول 
نشاء بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة لأغراض الابتاكر.  الأعضاء من اإ

جامعات ومؤسسات البحوث برامج تدريبية معلية اثلثا ، تقدمي الويبو لل
وخمصصة بشأأن الس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية، وترخيص 

دارة  التكنولوجيا، وتقيمي الرباءات، وصياغة الرباءات، واإ
 والتسويق. التكنولوجيا،

عداد س ياسات ملكية فكري طارية للملكية الفكرية من أأجل جامعات بوتسواان، واإ عداد س ياسة اإ ة يف ثالث اإ
جامعات/ مؤسسات حبثية )اثنتان يف موزامبيق وأأخرى يف بوتسواان(، وتعزيز س ياسات امللكية الفكرية يف 

 لوفاكيا وبولندا واجلبل الأسود.أأربع جامعات/ مؤسسات حبثية يقع مقرها يف جورجيا وس

ضافة  ىل قاعدة بياانت س ياسات امللكية  15س ياسة جديدة من  114اإ الفكرية للجامعات بدلا  جديدا  اإ
 بدلا . 70س ياسة من  494، وجتمعت فهيا 2016واملؤسسات البحثية العامة اليت ُأطلقت يف يونيو 

نشاء مكتب لنقل التكنولوجيا يف وزارة العلوم يف اجلبل الأسود ز تقدم وحو تعزيز . اإ ماكتب لنقل  4وُأحرِّ
 .2016عام ة ومس تقةل تشغيليا  يف التكنولوجيا يف تونس، لتكون مس تدام

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، وملزيد من IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء الربانمج لعام   2016املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .30(، وخباصة الربانمج WO/PBC/26/2)الوثيقة 

عداد اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية اسرتاتيجية   دلمع اإ

تقدمي دمع يس هتدف دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط 
ويشمل ذكل اس تحداث أأدوات معلية . للتمنية الاقتصادية الوطنية

عداد اسرتاتيجيات امللكية  تشدد عىل أأمهية اخليارات الوطنية يف اإ
ة احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة مع مراعا. الفكرية وتطبيقها

واملؤسسات العامةل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية عند 

طار  وضع مهنجية لصياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية يف فلك مجموعة من الأدوات العملية يف اإ
املؤسسات واملس تخدم ن يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين  "مرشوع تعزيز قدرات

 CDIP/3/INF/2ودون الإقلميي والإقلميي" الوارد يف الوثيقة 
(.pdf2_inf_3dip_/c3http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_.) 

تعممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية يف العمل العادي للمنظمة هبدف ضمن امللكية الوطنية 
 بية الاحتياجات احملددة للك بدل.والاس تدامة ولتل 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

عداد الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.  اإ

 

بدلا   50وجيري حاليا  تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير امللكية الفكرية يف 
جمل  ) بدلان يف  8بدلان يف أ س يا واحمليط الهادئ، و 9بدلان يف املنطقة العربية، و 3بدلا  يف أأفريقيا، و 30اإ

 .بدلا  من البدلان الأقل منوا   22أأمرياك الالتينية والاكرييب(، مهنا 

ضافيا . 34 وجيري رمس خطط أأو اسرتاتيجيات للملكية الفكرية أأو دذلت مرحةل املوافقة الهنائية يف  بدلا  اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، وملزيد من IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء الربانمج لعام   2016املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .10و 9(، وخباصة الربانجمان WO/PBC/26/2)الوثيقة 

أأسهم مرشوع متخصص بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير 
( يف CDIP/5/5الأعمل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  )الوثيقة 

 .4تنفيذ التوصية 

اس ُتمكل املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعمل يف البدلان النامية والبدلان الأقل 
، وُأدرج يف العمل العادي للمنظمة.  منوا ، وقمي ِّ

اس تفادت بدلان أأخرى من املساعدة اليت تقدهما الويبو لتصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتوس مي 
وُأنشئ ائتالف من الرشاكء )مبا يف ذكل مجعيات . للأعمل التجارية الزراعية ومنتجات احلرف اليدوية احمللية

لتحس ن القدرة مكبوداي وكينيا ومنطقة البحر الاكرييب  مت حكومية دولية، وّجات ماوحة( يفاملنتج ن، ومنظ
التنافس ية ملنتجات رئيس ية مرتبطة ابملنشأأ )أأْي الأرز المكبودي الفاخر، والاكاكو الرفيع، وفواكه وخرضوات 

 ُمختارة من منطقة البحر الاكرييب، والسالل املنسوجة يدواي  يف كينيا(.

ض ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )واإ (، وملزيد من IP-TADافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج لعام   2016املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .9(، الربانمج WO/PBC/26/2)الوثيقة 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

دارة التصاممي من أأجل تطوير  ُأطلق مرشوع رائد للملكية الفكرية واإ
 الأعمل يف البدلان النامية البدلان الأقل منوا .

 . 2017وقُمي ِّ يف مارس  2016اكمتل املرشوع يف أأبريل 
ىل ادلورة احلالية للجنة )الوثيقة  م تقرير عن تعممي أأنشطة املرشوع اإ  (.CDIP/20/4وقُد ِّ
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يالء أأمهية ذاصة ملدونة أأذالق املهنعىل موظفي الويبو وذرباهئا الا: 6التوصية  ة القامئة وجتنب ما قد ستشاري ن العامل ن يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ
عداد لحئة ابخلرباء الاستشاري ن دلهيا يف جمال املساعدة التقنية و . حيدث من تضارب يف املصاحل  التعريف هبم دلى ادلول الأعضاء.ويتع ن عىل الويبو اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

دماج معايري السلوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية يف  اإ
العقود املربمة مع مجيع موظفي الويبو، مبن فهيم اخلرباء الاستشاريون اذلين 

 تس تع ن هبم الويبو.

دارة جديدة  بشأأن املنازعات واملظامل املتعلقة مباكن العمل وبشأأن تطبيق تدابري تأأديبية، مما أأوجد صدرت تعماميت اإ
نصاف وجدية ورسعة، ومن مَث سامه يف توفري ماكن معل حمرتم ومتنامغ. طارا  تنظمييا  حلل هذه القضااي ابإ  اإ

ذاكء الوعي بأأمهية مدوانت الأذالقيات والزناهة وحتس ن فهمها.  اإ

 

وواصل مكتب الأذالقيات الرتكزي عىل وضع . في الويبو لرفع مس توى وعهيم بقضااي الأذالقياتجرى تدريب موظ
ىل موظفي الويبو بشأأن احلالت اليت  املعايري، وتعزيز الوعي ابلسلوك الأذاليق، وتقدمي املشورة والتوجيه الرسي ن اإ

 تنشأأ عهنا معضالت أأذالقية.

ىل موظفي الويبو بشأأن مواصةل وضع املعايري لتعزيز الوعي ابلسل وك الأذاليق، ولتقدمي املشورة والتوجيه الرسي ن اإ
 احلالت اليت تنشأأ عهنا معضالت أأذالقية.

ىل  2من  بدوام اكمل قامت فعبة الرقابة ادلاذلية يف الويبو بزايدة عدد احملقق ن اذلين يعملون فهيا تطوير قدرة الويبو عىل التحقيق يف اخملالفات اليت تُرتكب داذلها.  . 3اإ

حتديد أأفضل املمرسات يف أأعمل التحقيق اليت تضطلع هبا فعبة الرقابة ادلاذلية، من ذالل مشاركهتا يف 
(، ومؤمتر احملقق ن ادلولي ن، UN-RISالاجامتعات الس نوية اليت تعقدها مجموعة ممثيل دوائر التحقيق ابلأمم املتحدة )

 يف برانمج الأغذية العاملي.والتقيمي اخلاريج جلودة وظيفة التحقيق 

ضافة أأحاكم بشأأن التحقيقات ادلاذلية. ومن مَث نُق ِّحت س ياسة  2016نُق ِّح ميثاق الرقابة ادلاذلية يف عام  مع اإ
جراءات التحقيق يف فرباير   .2017التحقيق ودليل اإ
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اتحهتا. عداد قامئة خبرباء الويبو الاستشاري ن يف جمال املساعدة التقنية واإ حتديث قامئة اخلرباء الاستشاري ن املقدمة ودجمها مع مرشوع "قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية جرى  اإ
. /http://www.wipo.int/roc/enالقامئة متاحة يف العنوان التايل: و (. _05DA_01الفكرية" )املرشوع 

ىل ادلو  مت اإ رة احلالية للجنة وثيقة تتناول ممارسات الويبو احلالية فامي يتعلق ابختيار اخلرباء الاستشاري ن ُوقد ِّ
 (.CDIP/20/9املعني ن ابملساعدة التقنية )الوثيقة 

http://www.wipo.int/roc/en/
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البدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوا ابملساعدة التقنية  ل مد  من فأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للممرسات املنافية للمنافسة املرشوعة من ذال التشجيع عىل اختاذ تدابري: 7التوصية 
 بطلب مهنا، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التالمس ب ن حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل التصدي  توفر الويبو، عند الطلب، املساعدة واملشورة الترشيعية اليت هتدف اإ
ىل وضع حد ل لممرسات املنافية للمنافسة املرشوعة يف جمال امللكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق امللكية الفكرية . لتكل املمرسات
احلرصية، مبا يف ذكل الاس تثناءات والتقييدات املالمئة املفروضة عىل هذه 

ىل اخليارات  احلقوق، فضال   القانونية مثل الرتاخيص الإجبارية وغري عن اللجوء اإ
طار املعايري ادلولية عند  وتقدمي املشورة أأيضا  . ذكل من التدابري املسموح هبا يف اإ

الطلب يف مسائل ذات صةل ابلبنود التجارية التقييدية وغري ذكل من مضام ن 
 نافسة.عقود الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية اليت قد يكون لها أأثر سليب عىل امل 

عداد مرشوع متخصص عن امللكية  ىل ذكل، ومبقتىض هذه التوصية، مت اإ ضافة اإ واإ
 (، وتنفيذه.CDIP/4/4 Revالفكرية وس ياسة املنافسة )

املشاركة بنشاط يف املنتدايت ادلولية )أأْي ف بكة املنافسة ادلولية( وتعزيز تبادل املعلومات فامي ب ن املنظمت 
التجارة العاملية، ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي( بشأأن امللكية  ادلولية )الأونكتاد، ومنظمة

ىل الاقتصادات النامية والناف ئة.  الفكرية وقضااي املنافسة، مع الإفارة بوجه ذاص اإ

نفاذ املنافسة فامي يتعلق ابلأسعار الباهامل  تقدمي ىل جلنة املنافسة يف جنوب أأفريقيا بشأأن مسائل اإ ظة يف شورة اإ
 صناعة املس تحرضات الصيدلنية.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، وملزيد من IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء الربانمج لعام   2016املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .18 الربانمج (، وخباصةWO/PBC/26/2)الوثيقة 
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لتحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لك م مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعمل الإبداع والابتاكر والاذرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن ا: 11التوصية 
 اكن ذكل مناس با  ووفقا  لختصاص الويبو.

 الإجنازات فيذاسرتاتيجيات التن 

دورات تدريبية بشأأن حمية امللكية الفكرية وصياغة الرباءات لفائدة العلمء 
والباحث ن واملسؤول ن التقني ن واخملرتع ن واحملام ن بغية تعزيز املعارف املتعلقة 

ابمللكية الفكرية ونظام الرباءات وتعزيز قدرة املصادر الوطنية لتوليد امللكية 
ات ومؤسسات البحث والتطوير عىل اس تخدام نظام الرباءات الفكرية واجلامع

عن طريق تطبيق الاسرتاتيجيات اخملتلفة للرباءات والأدوات املتاحة من أأجل 
بداعاهتم يف التمنية املس تدامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا .  اس تغالل اإ

املعنية ابلبحث اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول الأعضاء ومؤسساهتا 
قامة وتطبيق أأنظمة فعاةل لنقل التكنولوجيا.  والتطوير عىل اإ

لهيا.  تعزيز الانتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والنفاذ اإ

عداد برامج تكوين الكفاءات يف جمال صياغة الرباءات تنظمي دورت ن تدريبيت ن عىل الصعيد الإقلميي، . اإ
ة الرباءات الإقلميي، وست دورات تدريبية وطنية يف جمال صياغ ودورت ن تدريبيت ن عىل الصعيد دون

 يف البدلان النامية.

دارة امللكية الفكرية ونقل املعرفة يف  املشاركة واملسامهة يف املناقشات يف س تة مؤمترات دولية بشأأن اإ
 "ماكتب نقل التكنولوجيا" ابملؤسسات الأاكدميية واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير.

قلميية يف أأفريقيا وأ س يا وأأمرياك تنظ قلميية ودون اإ مي مثاين حلقات معل وحلقات دراس ية وطنية واإ
الالتينية وأأورواب لزايدة الوعي والسمح بتبادل املمرسات اجليدة بشأأن معليات نقل التكنولوجيا وبشأأن 

عاليات عىل أأمهية وضع وركَز أأيضا  العديد من هذه الف. تسويق التكنولوجيات اليت تس تحدهثا اجلامعات
س ياسات مؤسس ية للملكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير لإدارة نقل التكنولوجيا 

 واس تخدام نظام الرباءات.

ىل اللغة الفيتنامية.  ترمجة "مجموعة أأدوات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ملاكتب نقل التكنولوجيا" اإ

( ملساعدة اخملرتع ن ذوي املوارد احملدودة IAP )تنفيذ برانمج مساعدة اخملرتع ن
جراءات  يف البدلان النامية عىل احلصول عىل مساعدة همنية جماان  فامي يتعلق ابإ

 منح الرباءات دلى مكتب الرباءات الوطين أأو الإقلميي.

ىل اذلين تنقصهم املوارد يف البدلان النامية سوف حيسن  وتقدمي املساعدة جماان  اإ

طالق برانمج مساعدة اخملرتع ن يف "احللقة ادلراس ية ادلولية بشأأن دور اخلدمات اجملانية يف تيسري  اإ
ىل نظام الرباءات" اليت نظمهتا الويبو يف جنيف يوم  وهذه احللقة ادلراس ية . 2016ر أأكتوب 17النفاذ اإ

 مشاراك . 50حرضها أأكرث من 

 اعدة اخملرتع ن يف ثالثة بدلان.تنفيذ برانمج مس
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 الإجنازات فيذاسرتاتيجيات التن 

 ىل نظام الرباءات وحيسن الابتاكر احمليل.النفاذ اإ 

 نرش ثقافة اخلدمات اجملانية عىل نطاق واسع يف جمال الرباءات

وكيال  من والكء  41اختيار مثانية خمرتع ن جدد، وانضمم أأربعة رعاة جدد، وتسجيل 
 مكتطوع ن. الرباءات

دارة امجلاعية ل  ذاكء الوعي ابجلوانب التطبيقية والنظرية لالإ ش ىت فئات املصنفات اإ
 احملمية مبوجب حق املؤلف وفناين الأداء.

 

يف س ياق مرشوع "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو حتققت الإجنازات التالية 
 :املرحةل الثانية" –ان الأفريقية وبعض البدل

صالح منظمة الإدارة امجلاعية "مج  مت مساعدة تقنية للمساعدة عىل اإ عية حقوق الاس تنساخ يف قُد ِّ
 .2017أأبريل -ينيا، نريويب، يناير(، ك KOPIKENكينيا" )

، بوركينا مسامهة حق املؤلف يف متويل القطاع السمعي البرصي يف أأفريقياُعقدت حلقة دراس ية عن 
 .2017مارس  1فاسو، واغادوغو، 

، ساحل العاج، الرمقي حق املؤلف وتنظمي القطاع السمعي البرصي يف العرصُعقدت ندوة دولية عن 
 .2017مايو  16و 15أأبيدجان، 

مت مساعدة من أأجل تعزيز قدرات منظمة الإدارة امجلاعية " املكتب الس نغايل حلق املؤلف قُد 
 .2017يونيو  28-30 ،(SODAV" )واحلقوق اجملاورة

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، وملزيد IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  من املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .3 (، وخباصة الربانمجWO/PBC/26/2)الوثيقة  2016 لعام
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دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية، وفقا  : 12التوصية   لختصاصها. امليض يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

دماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع جمالت معل الويبو، ل س امي يف  من أأجل زايدة اإ
أأنشطة املساعدة املوضوعية والتقنية، حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج واملزيانية 

طار جدول أأعمل الويبو بشأأن  التمنية عىل عىل جتس يد التوصيات املعمتدة يف اإ
 النحو السلمي يف لك الربامج املعنية.

ىل توصيات بعيهنا من  فارات اإ مضن  أأجندة التمنيةوأأضيفت، بصورة ذاصة، اإ
نصوص الربامج، كم أأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل بأأجندة 

دماج أأجندة التمنية عىل وحو مناسب مضن معلية . التمنية" وقد تس ىن بفضل ذكل اإ
امج الويبو العادية عىل صعيد املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية يف التنفيذ وضع بر 

ملزيد من التفاصيل حول  2014/2015)انظر وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
 الطريقة اليت ُأدجمت هبا أأجندة التمنية مضن أأنشطة الويبو(.

دماجا  اتما  يف معليا ت التخطيط يف املنظمة، عىل النحو ل تزال توصيات أأجندة التمنية تُدمج اإ
واسرتاتيجيات التنفيذ  2016/17املب ن يف وصف الربامج يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

 .2018/19 يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية

زيانية وظهرت الصالت ب ن الربانمج وتوصيات أأجندة التمنية بشلك أأوحض يف وثيقة الربانمج وامل
 ، من ذالل اس تخدام رمس بياين.2018/19املقرتحة للثنائية 

% يف 21.1ويُقاس مدى دمج التمنية يف أأنشطة الويبو حبصة التمنية يف املنظمة اليت بلغت 
ىل املزيانية بعد التحويالت حىت هناية عام  استنادا   2016/17الثنائية  وعىل صعيد مجيع . 2016اإ

 39نتيجة من نتاجئ الويبو املرتقبة البالغ عددها  27وجد ما مجموعه الأهداف الاسرتاتيجية، ي
منائية يف الثنائية   .2016/17نتيجة لها حصة اإ

واس متر الاسرتفاد بتوصيات أأجندة التمنية ذات الصةل يف تصممي أأنشطة الويبو والتخطيط لها 
م تقرير مفصل عن تنفيذ أأجندة التمنية يف تقرير أأداء. وتنفيذها  2016الربانمج لعام  وقُد ِّ

 (.WO/PBC/26/2 )الوثيقة
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منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحت : 13التوصية  ياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ول س امي يتع ن أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه ذاص، اإ
 لتمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تكون الأنشطة حمل جداول زمنية لس تكملها.البدلان الأقل منوا  وكذا مس توايت ا

عملها، وفهم مواطن املرونة يف: 14التوصية  طار  والانتفاع هبا، وذكلس  اتفاق تريبتضع الويبو حتت ترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ يف اإ
 التفاق املربم ب ن الويبو ومنظمة التجارة العاملية.

ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان  ينبغي أأن تأأذذ الويبو يف احلس بان، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية: 17التوصية 
 .منوا   الأقل

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

تركزي املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال املرونة عىل املساعدة الترشيعية 
ذاكء الوعي وبناء القدرات وتقدمي هذه املساعدة من ذالل وسائل خمتلفة، . واإ

 بيهنا: من

 مشاورات رفيعة املس توى، -

عدادها، مرشوعاتومناقشة  -  القوان ن واإ

 عراض مرشوعات القوان ن واللواحئ وتقدمي املشورة بشأأهنا،واس ت -

 وتنظمي الاجامتعات واملشاركة فهيا، -

يفاد بعثات من اخلرباء الفني ن، ومعل زايرات دراس ية،  -  واإ

 وتنظمي زايرات تقنية للمسؤول ن احلكومي ن من العوامص، -

 وتدريب واضعي الس ياسات احمللية وبناء قدراهتم.  -

 تنظمي عدد من احللقات ادلراس ية اليت تناولت مواطن املرونة، مثل:

يف سانت  ،وطنية بشأأن اتفاق تريبس اذلي ترعاه منظمة التجارة العاملية حلقة دراس ية "1"
 .2017فنسنت وجزر غرينادين، يف فرباير 

حلقة دراس ية وطنية بشأأن قانون الرباءات: الإطار القانوين املتعدد الأطراف وتنفيذه  "2"
 .2017عىل الصعيد الوطين يف أأولنبااتر، منغوليا، يف فرباير 

ل وطنية ملنظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية الفكرية والصحة العامة، يف لويم، حلقة مع "3"
 .2017توغو، يف يوليو 

 وُوضعت أ لية حمددة لتحديث قاعدة بياانت مواطن املرونة ابنتظام يف العنوان التايل:
development/en/agenda/flexibilities/search.jsp-http://www.wipo.int/ip 

 .لضمن حصول املس تخدم ن عىل معلومات دقيقة

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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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ترشيعية يف جمال املرونة بناء عىل طلب من البدلان الراغبة يف تقدم املساعدة ال 
ذكل، ويمت توفريها عىل أأساس ثنايئ، ويراعى فهيا الرسية، وتقدم بأأرسع ما ميكن 

ىل املوارد املتاحة وبفضل هذه املساعدة، يتس ىن لواضعي الس ياسات . ابلنظر اإ
منوا  اختاذ قرارات مس تنرية  واخلرباء القانوني ن يف البدلان النامية والبدلان الأقل

طار القانون ادلويل،  بشأأن اس تخدام اخليارات القانونية وأأوجه املرونة املتوفرة يف اإ
 . مبا يف ذكل اتفاق تريبس عىل مس توى التنفيذ يف القوان ن الوطنية

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العاملية، تقدم الويبو، عىل أأساس الرسية  ويف اإ
التعاون التقين واملشورة القانونية والترشيعية للبدلان النامية والبدلان  واحليادية،

ويف هذا . الأقل منوا  لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة اخليارات الترشيعية املتاحة
مت اجامتعات مشرتكة ومشاورات مع منظمة التجارة العاملية لتحس ن  الس ياق، نُظ ِّ

 التعاون املتبادل.

ىل املعاهدات كم تُقَدم امل  ىل البدلان فامي يتعلق ابلنضمم اإ ساعدة، عند الطلب، اإ
قلميية، مع الأذذ يف  ادلولية والالزتام بتنفيذ رشوطها، مبا يف ذكل التفاقات الإ

ىل حتقيقها ويمت . الاعتبار الأولوايت الإمنائية لتكل البدلان والأهداف اليت تسعى اإ
يالء اهامتم اكمل للأحاكم املتعلقة   ابلبدلان الأقل منوا، وكذا لحتياجاهتا اخلاصة.اإ

تقدم املساعدة الترشيعية فامي يتعلق بزايدة الوعي وتنفيذ جوانب املرونة يف نظام 
امللكية الفكرية بناء عىل طلب البدلان، مع مراعاة أأولوايت واحتياجات لك بدل 

 عىل حدة. 

ذت خطوا ت لضمن قيام لك من ويف س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري، اختُّ
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات 

ىل منصة جديدة هبا وسائل حبث جديدة  . انتقال قاعدة البياانت اإ

ىل ادلورة احلالية لل  م اإ جنة واس تجابة لطلب قدمته اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة، قُد ِّ
التدابري املتخذة لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة بياانت مواطن املرونة  عن تقرير

 (.CDIP/20/5 )الوثيقة

ىل ادلول الأعضاء نتيجة  لعدد من الأس باب، أأل و ي:  وزادت املساعدة الترشيعية املُقَدمة اإ
ىل منظمة الت ىل معاهدات الويبو املتعددة الأطراف أأو اإ جارة العاملية، والاهامتم انضمم بدلان اإ

عادة النظر يف قوان ن الرباءات لإدراج  قلميية، واإ جبعل القانون متوافقا  مع الس ياسات الوطنية والإ
عنارص جديدة أأو اجتاهات/ممارسات حديثة، واملشاركة يف معليات التاكمل الاقتصادي 

قلميية، واتفاقات التجارة التفضيلية وّجة وحو التمنية، وقامئة عىل واكنت املشورة املقدمة م. الإ
 الطلب، ومتوازنة، وحمايدة، ومصممة خصيصا  لتناسب أأولوايت لك دوةل عضو واحتياجاهتا.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
ة يف املساعدة التقنية اليت يوجد مزيد من املعلومات عن أأنشطة الويبو املتعلقة مبواطن املرون

تقدهما الويبو، وكذا أأنشطة وضع القواعد واملعايري يف صفحة الويبو الإلكرتونية املذكورة أأعاله 
، ويف تقرير CDIP/9/11اخلاصة مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وكذكل يف الوثيقة 

 9و 8و 4و 3و 2و 1الربامج  (، ل س اميWO/PBC/26/2)الوثيقة  2016أأداء الربانمج لعام 
 . 10و
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اجلغرافية، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  املؤرشاتوالتصاممي الصناعية و 
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واحلقوق اجملاورة، واللجنة احلكومية ادلولية 

ابلهامتم عىل وحو مناسب بأأوجه )جلنة املعارف(  واملعارف التقليدية والفوللكور
  اتفاقيات امللكية الفكرية ادلولية.املرونة يف

وتراعي الويبو يف تقدمي املشورة الترشيعية القواعد اليت ميكن تنفيذها بأأسلوب 
 مرن، مع مراعاة التفاوت يف الاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية للك بدل.

 

 جيب أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري: : 15التوصية 

 فامةل وقامئة عىل توجيه الأعضاء،  (أأ  )

 وأأن تأأذذ بع ن الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية،  (ب )

 وأأن تأأذذ بع ن الاعتبار حتقيق توازن ب ن التاكليف واملنافع، (ج )

دلولية راف، حبيث تأأذذ بع ن الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء أأحصاب املصاحل ال خرين، ومهنم املنظمت احلكومية اوأأن تقوم عىل مشاركة مجيع الأط (د )
 واملنظمت غري احلكومية املعمتدة، وأأن تتسق مع مبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة الويبو.

من  ية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس با ، قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملعايري، ابعامتد مسارات مدفوعةجُتري الويبو مشاورات غري رمس : 21التوصية 
 الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول الأعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا .
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مسية أأو غري الرمسية عهتا واكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد الاجامتعات أأو املشاورات الر ا اكنت الويبو بطبيمل  : 44 التوصية
رشاك اكفة ادلول الأعضاء. ويف بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسا  مانة نظمها الأ ت املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو واليت  ، وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وففافية تسمح ابإ

خطار ادلول الأعضاء بذكل عرب القنوات الرمسية ويف وقت مبكر جدا ومشاورهتا بشأأن مرش   .وع جدول الأعمل والربانمجحال تنظمي اجامتع من ذكل القبيل ذارج جنيف، وجب اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 ُ ف ِّذت هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ن
، واللجنة ادلامئة املعنية جلنة املعارفو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

 اجلغرافية.  ؤرشاتات التجارية والتصاممي الصناعية واملبقانون العالم

 

متول الويبو حضور املرحش ن من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة الويبو اخلاصة 
 بوضع القواعد واملعايري.

جراءاهتا معلية مدفوعة من ادلول الأعضاء، حيث توازن ب ن  تعد هذه الأنشطة واإ
 ولية واملشاركة.التاكليف واملنافع ومتتاز ابلشم

ذالل ادلورات الثانية والعرشين والثالثة والعرشين والرابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون 
ىل  27( اليت ُعقدت يف الفرتة من SCPالرباءات ) ىل  30ومن  2015يوليو  31اإ  4نومفرب اإ

ىل  27ومن  2015ديسمرب  عضاء مناقشة عىل التوايل، واصلت ادلول الأ  2016يونيو  30اإ
" 2" التقييدات والاس تثناءات حلقوق الرباءات؛ "1مجةل أأمور من بيهنا املسائل التالية: "

" ورسي ة التواصل 4" والرباءات والصحة؛ "3وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "
هيم؛ "  " ونقل التكنولوجيا.5ب ن املستشارين يف جمال الرباءات ومولك 

ملراجعة قانون الويبو المنوذيج للبدلان النامية بشأأن الاذرتاعات قدمته مجموعة  ونوقش اقرتاح
طار البند "مسائل أأخرى" من جدول الأعمل ويف ادلورة . بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف اإ

السادسة والعرشين، قررت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأن تقوم الأمانة، أأثناء 
عالمية ذالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املداول ت الهنائية لهذا الاقرتاح، بتنظمي جلسة اإ

وملزيد من . ادلامئة بشأأن املساعدة الترشيعية يف جمال الرباءات وتكوين الكفاءات املتصةل هبا
 املعلومات عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، يرىج الاطالع عىل تقرير اللجنة

ىل امجلعية العامة )الوثيقة   (.WO/GA/49/6ادلامئة املُقَدم اإ

، 2016واجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ثالث مرات منذ يونيو 
وتواصل مناقشاهتا حول البنود التالية: حمية هيئات البث، والتقييدات والاس تثناءات: 

يدات والاس تثناءات: املؤسسات التعلميية والبحثية املكتبات ودور احملفوظات، والتقي 
والأفخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وعالوة عىل ذكل، بدأأت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

طار بند "مسائل أأخرى"، هم: حتليل حق  واحلقوق اجملاورة مناقشة قضيت ن أأخري ن يف اإ
عادة البي وملزيد من املعلومات عن معل اللجنة ادلامئة . عاملؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية، وحق اإ

ىل تقرير اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، يرىج الرجوع اإ
ىل امجلعية العامة )الوثيقة   (.WO/GA/49/5واحلقوق اجملاورة املُقَدم اإ

، اجمتعت 2015ليه امجلعية العامة يف عام ومعال  بوليهتا اجلديدة وبرانمج العمل اذلي وافقت ع 
، وتفاوضت بشأأن الصكوك 2017ويوليو  2016الفرتة ما ب ن يونيو  أأربع مرات يف جلنة املعارف

 اكل التعبري الثقايف التقليدي.القانونية ادلولية املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأف

تنظمي احللقت ن ادلراس يت ن التاليت ن لإذاكء املعارف عىل الصعيدين الإقلميي والأقالميي وبلوغ 
توافق يف ال راء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأفاكل التعبري الثقايف 

 لقضااي العالقة:التقليدي، عىل التوايل، مع الرتكزي عىل ا

 ،2016نومفرب  25و 24حلقة دراس ية بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية يف  -

 9و 8وحلقة دراس ية بشأأن امللكية الفكرية وأأفاكل التعبري الثقايف التقليدي يف  -
 .2017 يونيو

ىل التقرير اخلاص هبذه اللجنة جلنة املعارفوملزيد من املعلومات عن معل  ، يُرىج الرجوع اإ
ىل امجلعية العامة )الوثيقة   (.WO/GA/49/11املُقَدم اإ

 املؤرشاتواجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية و 
هتا بشأأن نص اقرتاح أأسايس ملعاهدة قانون التصاممي، بغية اجلغرافية مرت ن، وواصلت مناقشا

وترد معلومات أأكرث . وضع الصيغة الهنائية للنص، عىل النحو اذلي لكفهتا به امجلعية العامة للويبو
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل عقد مؤمتر WO/GA/49/8تفصيال  يف الوثيقة  ، املعنونة "مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 التصاممي".دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون 

اجلغرافية يف ادلورة السادسة والثالث ن للجنة  املؤرشاتونُوقشت خيارات لربانمج معل بشأأن 
اجلغرافية متاف يا  مع  ؤرشاترية والتصاممي الصناعية واملادلامئة املعنية بقانون العالمات التجا

اخلاصة حبمية املؤرشات  مطالبة امجلعية العامة لهذه اللجنة مبا ييل: "]...[ دراسة خمتلف الأنظمة
 اجلغرافية، مضن وليهتا احلالية ومبا يشمل لك اجلوانب".

ىل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية.  اخلطوات املتخذة وحو تنفيذ ذدمة النفاذ الرمقي اإ

وملزيد من املعلومات عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي 
ىل التقرير اخلاص هبذه اللجنة  املؤرشاتصناعية و ال  اجلغرافية، يُرىج الرجوع اإ

 (.WO/GA/49/7 )الوثيقة

واكنت لك أأنشطة اللجنة فامةل، وتوّجها ادلول الأعضاء، وقامئة عىل مشاورات مفتوحة 
 ومتوازنة تشمل اجملمتع املدين معوما .

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املسا ضافة اإ (، IP-TADعدة التقنية للملكية الفكرية )واإ
ىل تقرير أأداء  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .4و 3، و2، و1(، وخباصة الربامج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016الربانمج لعام 
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 واعد واملعايري يف س ياق معليات الويبو املعيارية، والتعمق يف حتليل ال اثر والعواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.أأذذ حمية املكل العام بع ن الاعتبار عند وضع الق: 16التوصية 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اكنت هذه التوصية جزءا  من املرشوع املتخصص املتعلق ابمللكية 
لرباءات واملكل (، ومن مرشوع اCDIP/4/3العام ) واملكل الفكرية

 . (CDIP/7/5/Rev) العام

ىل ذكل، نُف ِّذت أأيضا  هذه التوصية يف جمال املعارف التقليدية حيث  ضافة اإ واإ
ُدجمت التدابري التطبيقية والقانونية لضمن عدم تعرض املعارف التقليدية اليت تدذل 

صدارها بطريق اخلطأأ.  بوضوح يف املكل العام محلاية عن طريق براءات مت اإ

 

 

وُرفع تقرير . (.CDIP/4/3 Revنُف ِّذ بنجاح املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية واملكل العام )
ىل ادلورة التاسعة للجنة )الوثيقة  ومُع م املرشوع يف . (CDIP/9/7تقيميي لهذا املرشوع اإ

 الربامج العادية ذات الصةل.

ىل CDIP/13/7ير تقيمي ذايت )واكمتل املرشوع املتعلق ابلرباءات واملكل العام، وقُدم تقر  ( اإ
طار هذا املرشوع، قُدمت دراسة بشأأن الرباءات واملكل . اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة ويف اإ

ىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة..CDIP/12/INF/2 Rev( )2العام )  ( اإ

لتمنية ومتت املوافقة عىل مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض ا

وحيتوي املرفق . يف ادلورة السابعة عرشة للجنة 2016( يف أأبريل CDIP/16/4الاقتصادية )
 اخلامس لهذه الوثيقة عىل مزيد من املعلومات عن تنفيذ املرشوع.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء وملزيد من املعلومات حو  ل الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .4و 3، و2، و1(، وخباصة الربامج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016الربانمج لعام 
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ماكنية وضع صك دويل واحد أأوعىل الإرساع يف مسارها بشأأن حمية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللك جلنة املعارفحث : 18التوصية  ذالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ  أأكرث. ور، من غري اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

عىل مناقشات ادلول الأعضاء، يف حدود الولية وبرانمج  جلنة املعارفتركزي معل 
اتحة مواد . العمل الذلين خولهتم لها امجلعية العامة كثرية، وتعمل الأمانة عىل اإ

 جلنة املعارفوذرباء، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء لهتيئة بيئة مواتية ملفاوضات 
 وتيسري هذه املفاوضات.

 

، ووافقت 2016/2017 للثنائية جلنة املعارفولية  2015جَددت امجلعية العامة للويبو يف عام 
 عىل برانمج معل.

 2016 ، وفقا  لوليهتا وبرانمج معلها، أأربع مرات يف الفرتة ما ب ن يونيوجلنة املعارفواجمتعت 
، وتفاوضت بشأأن الصكوك القانونية ادلولية املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأفاكل 2017ويوليو 

ىل امجلعية العامة لعام   .2017التعبري الثقايف التقليدي، وقي مت التقدم احملرز، وقدمت توصية اإ

ىل امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر وقُد ِّ  تقرير )بعنوان "تقرير عن اللجنة احلكومية  2017م اإ
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور"، الوارد يف 

 (.WO/GA/49/11 الوثيقة

مت حلقتان در جلنة املعارفوطبقا  لولية  اسيتان لإذاكء املعارف عىل الصعيدين الإقلميي ، نُظ ِّ
والأقالميي وبلوغ توافق يف ال راء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية 

 وأأفاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التق  ضافة اإ (، IP-TADنية للملكية الفكرية )واإ
ىل تقرير أأداء  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .4(، وخباصة الربانمج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016الربانمج لعام 
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بداعي الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف: 19التوصية  ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإ  تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  اإ
طار الويبو.  والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل تنفيذ هذه التوصية بواسطة الربامج  ضافة اإ كم هو  15، و14، و9، و3، و1اإ
من  19، مت  التصدي للتوصية 2015-2014 ن يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية مب

 جانب املرشوعات التالية اليت وافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية:

مرشوع بشأأن امللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت،  "1"
ىل املعرفة )  (، .CDIP/4/5 Revوالهوة الرمقية، والنفاذ اإ

ىل املعلومات املتعلقة  "2" مرشوع بشأأن اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 (،CDIP/10/13( والثانية )CDIP/4/6ابلرباءات، املرحلتان الأوىل )

تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات اكامتل مرشوع معين ب  "3"
منائية  التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإ

( .CDIP/5/6 Rev، ل تزال املرحلتان الأوىل )ددةحم
 .2014( من املرشوع نفسه قيد التنفيذ منذ يونيو CDIP/13/9) والثانية

تعزيز التعاون بشأأن امللكية الفكرية والتمنية فامي ب ن بدلان اجلنوب  "4"
 (.CDIP/7/6من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا  )

التحدايت : تكنولوجيامرشوع معين ابمللكية الفكرية ونقل ال  "5"
جياد –املشرتكة   (..CDIP/6/4 Rev) احللول اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

. وملزيد 15و 14و 9و 3و 1(، وخباصة الربامج WO/PBC/26/2ثيقة )الو  2016الربانمج لعام 
ىل تقارير تقيمي املرشوعات املتعلقة مبا ييل:  من املعلومات، يُرىج الرجوع اإ

ىل  "1" امللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية، والنفاذ اإ
 (،CDIP/10/5) املعرفة

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات، املرحلتان الأوىل واس تحداث أأدوات للنف "2" اذ اإ
 (،CDIP/14/6و CDIP/10/6) والثانية

تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة و  "3"
منائية حمددة  (،CDIP/12/3الأوىل ) املرحةل – كحل لتحدايت اإ

ن امللكية الفكرية والتمنية فامي ب ن بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان وتعزيز التعاون بشأأ  "4"
 (،CDIP/13/4أأقل منوا  )

جياد –التحدايت املشرتكة : امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا "5"  (.CDIP/16/3احللول ) اإ

ىل التقرير املرحيل عن مرشوع  دام تكوين الكفاءات يف اس تخوفضال عن ذكل، يُرىج الرجوع اإ
منائية حمددة املرحةل  – املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإ

 الثانية الواردة يف املرفق الثالث لهذه الوثيقة.
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جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي وال : 35التوصية   ثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظم امللكية الفكرية.مطالبة الويبو ابإ

جراء دراسات بشأأن حمية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري ب ن امللكية الف: 37التوصية   كرية والتمنية.جيوز للويبو اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل تعزيز قدرات اخلرباء الاقتصا دي ن، ل س امي يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ
نظام الاقتصاد احلر، من أأجل الرشوع يف أأحباث اقتصادية جتريبية بشأأن امللكية 

 الفكرية.

ز تقدم كبري يف تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية   املرحةل –ُأحرِّ
ونُف ِّذت . املُب َن ابلتفصيل يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة (، عىل النحوCDIP/18/2الثانية )

معظم دراسات هذا املرشوع ابلتعاون مع ذرباء اقتصادي ن من بدلان انمية وبدلان متر مبرحةل 
نشاء قواعد بياانت جتريبية تعزز القدرة البحثية عىل وحو دامئ.  انتقالية، وتقتيض هذه ادلراسات اإ

دة عىل موقع الويبو الإلكرتوين، ل س امي بشأأن حتديد نوع اجلنس يف ونرُشت ورقات معل جدي
توجهيات مهنجية للباحث ن الاقتصادي ن من  تقدمي –طلبات الرباءات وقياس جتمعات الابتاكر 

 مجيع أأوحاء العامل.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء وملز  يد من املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .16(، وخباصة الربانمج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016الربانمج لعام 

عداد واثئق مرجعية تقدم نظرة عامة عىل البحوث الاقتصادية التجريبية احلالية  اإ
غرات البحثية، واقرتاح جمالت حبث بشأأن حقوق امللكية الفكرية، وحتديد الث

 ممكنة للمس تقبل.

جرى التعامل مبارشة مع هذه التوصيات من ذالل مرشوع بعنوان "املرشوع 
 املعين ابمللكية الفكرية والتمنية

الوارد يف الوثيقة  DA_35_37_01الاجامتعية والاقتصادية" )املرشوع  
CDIP/5/7 Rev.كرية والتمنية الاجامتعية ( واملرشوع املعين ابمللكية الف

 (.DA_35_37_02الثانية )املرشوع  املرحةل –والاقتصادية 
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ضية قيد ري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه الق تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظمت غ: 42التوصية 
 ابس مترار. ادلرس

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ل تزال الإجراءات والرشوط احلالية بشأأن منح صفة مراقب يف الويبو للك من 
أأحصاب املصلحة املعني ن من املنظمت غري احلكومية واملنظمت احلكومية ادلولية 

نح صفة مراقب ملنظمة وهتدف معلية املراجعة املتعلقة مب . متوافقة مع هذه التوصية
ىل ضمن جديهتا ومصداقيهتا، وعالقة أأنشطهتا مبجال امللكية الفكرية، وينبغي أأن  ما اإ

عالوة عىل أأنه من املتعارف عليه، يف حاةل الطلبات املقدمة من . يس متر ذكل
جراء مشاورات مع ادلوةل املعنية، وقد تب ن   املنظمت غري احلكومية الوطنية، اإ

الإجراء همم ومفيد لضمن مشاركة املنظمت اليت لها عالقة بعمل أأيضا  أأن ذكل 
جراءات الاعامتد هذه، تس متر . أأيضا   أأجندة التمنيةالويبو وبتوصيات  وجبانب اإ

الويبو يف حتديد وتنفيذ املبادرات اليت تيرس املشاركة الفعاةل للمراقب ن واجملمتع 
 املدين كلك يف أأنشطهتا.

منظمت غري حكومية/ مراقب ن من اجملمتع املدين، سواء يف جنيف  ُعقدت مشاورات عديدة مع
بالغنا  بقاء أأحصاب املصلحة املعني ن عىل عمل بعمل الويبو، وللسمح هلم ابإ أأو يف امليدان، لإ

 بأأولوايت س ياسة امللكية الفكرية املوضوعية.

 ما ييل: 2016/2017وتشمل اجملموعات اليت ُأجريت معها مشاورات يف الإطار الزمين 

 ( امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريةAIPPI) 

 ( الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعيةFICPI) 

 ( امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةAIPLA) 

 ( مجعية ماليك حقوق امللكية الفكريةIPO) 

 ( املعهد ادلويل لإدارة امللكية الفكريةI3PM) 

  العاملي/ الغرفة التجاريةمركز امللكية الفكرية 

 ( مجعية منظمت فناين الأداء الأوروبي ن( قطاع حق املؤلفAEPO-ARTIS ،)
(، الاحتاد ادلويل مجلعيات ARIPOاملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )

ذاعة )CISACاملؤلف ن وامللحن ن ) (، جملس EBU(، الاحتاد الأورويب لالإ
(، EVA(، رابطة الفنان ن الأوروبي ن للفنون املرئية )EPCالنارشين الأوروبي ن )

(، الاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى FIMالاحتاد ادلويل للموس يقي ن )
(ICMP( امجلعية ادلولية للنارشين ،)IPA الاحتاد ادلويل لصناعة ،)

(، الاحتاد ادلويل للمنظمت املعنية حبقوق النسخ IFPIالفونوغرامات )
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(IFRROاحتا ،)( د فناين الأداء من أأمرياك الالتينيةLatín Artis الرابطة ،)
(، مجعية أأمناء احملفوظات NORCODE) الرنوجيية لتطوير حق املؤلف

(، اجملموعة ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب SAAالأمريكية )
(STM)) 

 ( الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنيةIFPMA) 

  لكية الإدارة جبامعة ميالن بوكوين 

 ( امجلعية الأملانية لوالكء الرباءاتGRUR) 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة اإ (، IP-TADواإ
ىل تقرير أأداء  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ

 .20(، وخباصة الربانمج WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016انمج لعام الرب

 ]هناية املرفق السابع والوثيقة[

 

 

 

 

 

 


