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CDIP/22/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  14التارخي: 

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
ىل  19جنيف، من   2018نومفرب  23اإ

 تقرير مرحلي
عداد مانة من اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما ييل: .1

عداد هذه الوثيقةأأجندة التمنية التالية مرشوعات وفر معلومات حمدثة عن تنفيذتتقارير مرحلية  (أأ  ) ىل وقت اإ  :، اإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان اإ  "1"

 النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية )املرفق الأول(؛

 )املرفق الثاين(؛ علومات املوجودة يف امل ك العام لأررا  التمنية قالقتصاديةاس تخدام املو  "2"

والتعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب  "3"

 القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا )املرفق الثالث(؛

حة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنو  ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من مللكية الفكرية والس ياوا "4"

 (؛الرابعالبدلان النامية )املرفق 
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املرحةل الثانية  –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية و  "5"

 .)املرفق اخلامس(

جناز حول مرشوع أأجندة التمنية  (ب ) املرحةل الثانية  – امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية وقالجامتعيةأأن بشتقرير اإ

 (.السادس)املرفق 

ىل يونيو  2017تقرير مرحيل عن الفرتة من يوليو  (ج ) املرفق السابع(. ، بشأأن توصيات أأجندة التمنية )2018اإ

ذات الصةل يف الربانمج هتا ابلربامج عالقيقدم التقرير نظرة شامةل لتنفيذ التوصيات امخلس والأربعني و و 

جنازات 19/2018ثنائيةواملزيانية لل  الواثئق رتباطاهتا مع التمنية ذات الصةل واأأجندة ، واس تعراًضا لأنشطة/اإ

التقرير عىل قالسرتاتيجيات فريكّز  ،التوصيات التسع عرشة للتنفيذ الفوري الوجهية. وفامي خيصالأخرى 

وتوجد قامئة الأنشطة وغريها من  .جلنةحس امب وافقت عليه ، املعمتدة لتنفيذ لك توصية من التوصيات

( اليت ميكن قالطالع علهيا يف العنوان IP-TADاملعلومات ذات الصةل يف قواعد بياانت املساعدة التقنية )

 .http://www.wipo.int/tadالتايل: 

منية وامللك  .2 ن اللجنة املعنية ابلت ية الفكرية اإ

ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 الوثيقة. مرفقات هذه

 ]تيل ذكل املرفقات[

http://www.wipo.int/tad
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 املرشوع ملخص
 DA_1_10_12_ 23_ 25_ 31_ 40_01 رمز املرشوع

 العنوان

 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال  اإ

 ان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.يف البدل

 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا  :1التوصية  توصيات أأجندة التمنية

ت موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني قالعتبار الأولواي

وقالحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل وجه اخلصوص فضاًل عن 

دراج الأنشطة يف أأطر  خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية  .زمنية لس تكامل الربامج

 .ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل وأ ليات تسلميها

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

امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

حامية  هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية، والهنو  بتوازن عادل بني

وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضًا عىل  .امللكية الفكرية واملصلحة العامة

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .املنظامت الإ

دماج قالعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية 12التوصية  : امليض يف اإ

 ا.والتقنية، وفقًا لختصاصه

النظر يف أأفضل الس بل للهنو  مبامرسات الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية  :23التوصية 

مبا يعزز القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنو  ابلنشاط الإبداعي وقالبتاكري ونقل 

ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية وأأقل البدلان منوا وتعمميها يف ت ك  التكنولوجيا اإ

 البدلان.

: اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية 25التوصية 

لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني 

البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن 

 س تفادة مهنا بأأكرب قدر، حسب ما يكون مناس با.قال

ىل  :31لتوصية ا اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل املعلومات العلنية  ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمّسن اإ البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 الواردة يف س ندات الرباءات.

بو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسائل امللكية مطالبة الوي : 40التوصية 

الفكرية وفقا لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة 

ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية، لتعزيز 
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 ى يف تنفيذ برامج التمنية.التعاون حتقيقا للكفاءة القصو 

 مزيانية املرشوع

 

 فرنك سويرسي 314 000مجموع تاكليف خالف املوظفني: 

 فرنك سويرسي 270 000مجموع تاكليف املوظفني: 

 اترخي بدء املرشوع

 

 2018يناير 

 مدة املرشوع

 

 اشهر  31

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 املعنية والصةل بربامج الويبو
 .30و 9و 14الصةل ابلربامج 

 وصف مقتضب للمرشوع

 

لقد سنّت العديد من بدلان العامل ترشيعات لضامن زايدة العائدات قالجامتعية 

وتس توجب هذه  .وقالقتصادية الناش ئة عن قالستامثرات العامة يف البحث و/أأو التطوير

يف جمال  املقاربة التنازلية اس تجابة تصاعدية عىل صعيد التوعية والتدريب وتطوير املهارات

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لصاحل ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا ومديرهيا  اإ

 .ومس تخدمهيا

وتُثبط قالبتاكَر عوامل عدة )من مجيع الأشاكل سواء اكنت تزايدية أأو اجامتعية أأو 

دارة امللكي ىل ذكل.( مهنا نقص املهارات املطلوبة يف اإ ة الفكرية مفتوحة أأو جذرية، وما اإ

 ونقل التكنولوجيا دلى املمولني واملطورين واملديرين واملس تخدمني يف سلسة قمية قالبتاكر

ىل تعزيز القدرات قالبتاكرية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  وهيدف املرشوع اإ

، اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية عن طريق نرش فرص التدريب/تكوين الكفاءات

وفرص التعاون، واملواد التعلميية مثل الأدةل التوجهيية وواثئق أأفضل املامرسات )الأاكدميية 

مهنا والعملية( لتس تفيد مهنا مجموعة من الفاعلني عىل طول قمية قالبتاكر بشلك أأكرث 

 اس هتدافا.

( بدلان رائدة خمتارة، مبا يف ذكل جنوب أأفريقيا، حيث 4يف أأربعة ) وسينفذ املرشوع

ىل تكوين كفاءات أأاحاب املصاحل الرئيس يني )بدءا من املمولني واملطورين هي دف اإ

واملديرين واملس تخدمني يف أ خر املطاف( وزايدة التعاون بني ادلول الأعضاء لتسهيل نقل 

 املعرفة.

ىل توضيح الكيفية اليت ميكن هبا للبدلان النامية والناش ئة والأقل منوا أأن  ويسعى املرشوع اإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيات، مع حتقيق تس تفيد  من تمنية القدرات يف جمال اإ

 .الهدف الهنايئ العام املمتثل يف تعزيز قالبتاكر

  



CDIP/22/2 

Annex I 
3 
 

 الس يد أأليخاندرو رواك اكمبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسيك مديرا املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة 2.3رتقبة  النتيجة امل : كفاءات معزَّ

من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأررا  التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ىل اقتصاد السوق احلر.  الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 

 املرشوع

 

ىل 2017ة من ديسمرب يف الفرت  ، اس ُتمكل تعيني موظف مؤقت لتنس يق 2018أأبريل  اإ
 ع.وأأنشطة املرشوع وخرباء استشاريني خارجيني للمساعدة يف خمتلف أأنشطة املرش 

ومجموعة أأدوات لتقيمي قالحتياجات التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل  دليلوضع  .1
 التكنولوجيا

ومجموعة أأدوات لتقيمي قالحتياجات مهنجية وضع و  وعمتاش يًا مع اسرتاتيجية تنفيذ املرش 
التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل التكنولوجيا وتسويقها/اس تغاللها بغية حتسني اس هتداف 

تعيني خبري لتقيمي ذ، جرى أأنشطة التدريب من حيث امجلهور واملوضوع والتنفي
 اذج قالس تقصاء املرتبطة هبا.قالحتياجات التدريبية لإعداد ادلليل ومجموعة الأدوات ومن

وعرضت بري مع فريق مرشوع الويبو لتطوير مرشوع ادلليل ومجموعة الأدوات. اخل ومعل 
يف  لتقيمي قالحتياجات التدريبية مرشوع ادلليل ومجموعة الأدوات أأول نسخة هنائية من

 .2018ىل فريق مرشوع الويبو يف هناية يونيو عنقل التكنولوجيا 

 مرشوعسخة ن بري اخل ه فيم قدّ  ،2018يوليو  13و 12 جنيف يوي نظم اجامتع يفو 

ىل فريق مرشوع الويبو واخلرباء القطريني )انظر أأدانه( اذلي  ادلليل ومجموعة الأدوات اإ

لخرباء لقالجامتع فرصة  اكنس يقود تقياميت قالحتياجات التدريبية يف ادلول الرائدة. و 

من اخلطوات القادمة ومجموعة الأدوات ومناقشة مدخالهتم بشأأن ادلليل  لتقدميالقطريني 

 أأجل تنفيذ تقيمي قالحتياجات التكنولوجية ووضع خطط التدريب يف لك بدل.

عداد خريطة لسالسل قمية قالبتاكر يف أأربعة بدلان  .2  رائدةاإ

عداد خريط مفصةل لسالسل قمية قالبتاكر يف  متاش يا مع اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع واإ

 السل قمية قالبتاكرستقيمي قالحتياجات التدريبية من بني عنارص مع دة، و أأربعة بدلان رائ

ووضع خطط تدريبية لصاحل هذه البدلان الأربعة الرائدة بغية قالس تجابة لهذه 

(، عنُي خبري قطري يف 3.3.2و 2.3.2 القسمنيقالحتياجات، ووفقا لوثيقة املرشوع )

 هام املذكورة أأعاله. ربعة الرائدة لتويل امل لك من هذه البدلان الأ 

فريق مرشوع  تواصل ،الرائدةلبدلان الأربعة لهذه ارباء اخلحتديد  وبغر  املساعدة يف

 :مع اجلهات التاليةالويبو 

 املكتب الوطين لإدارة امللكية الفكرية )جنوب أأفريقيا( -

 )ش ييل( املعهد الوطين للملكية الصناعية -

 ا )رواندا(وزارة التجارة والصناعة وشؤون رشق أأفريقي -
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ندونيس يا دلى الأمم  -  العاملية،ومنظمة التجارة  املتحدة،البعثة ادلامئة مجلهورية اإ

 واملنظامت ادلولية الأخرى

، أأعد اخلرباء القطريون خريطة تفصيلية لسالسل قمية قالبتاكر التنفيذووفقًا لسرتاتيجية 

ين واملديرين ومس تخدي )املمولني واملطور هذه السالسل ، مبا يف ذكل عنارصماهنيف بدل

امللكية الفكرية واملؤسسات ادلامعة املرتبطة هبا مثل مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر( 

كومية احلتصال لوالعالقات فامي بيهنا. ومعل اخلرباء القطريون ابلتعاون مع هجات ا

 متت . كامالوجهيةللمساعدة يف حتديد مجيع املنظامت اخلاصة بلك بدل وذكل رئيس ية ال

ىل مناقشة جامعية مع فريق  دعوة اخلرباء القطريني واملسؤولني احلكوميني لالنضامم اإ

لتعزيز  eTISCاملنصة الإلكرتونية ملراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر  بشأأنمرشوع الويبو 

 التعاون بني مجيع الأطراف.

اردة من فريق ت الو بعد التعليقا رمس اخلرائط تقارير وُوضعت اللمسات الأخرية عىل

 .2018يف هناية يونيو  مرشوع الويبو

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 

 وادلروس الرئيس ية

قامة اتصالت مع املنظامت الرئيس ية يف سالسل قمية  جمال جنح اخلرباء القطريون يف اإ

الرشاكء احلكوميني كام هو اليت وفرها تسهيالت ال  خاصة بفضل، نابتاكر داخل البدلقال

اخلرباء القطريون أأكرث يف  وجنحيف تنفيذ املرشوع" أأعاله. احملرز "التقدم  مقسموحض يف 

سالسل قمية قالبتاكر من خالل قالجامتعات  رمس خرائطبمجع بياانت املسح اخلاصة 

 املبارشة ومقابالت الهاتف أأو مؤمترات الفيديو بدًل من الربيد الإلكرتوين.
 

تقيمي قالحتياجات خبري و ني اخلرباء القطريني مت تيسري التعاون وتبادل اخلربات بوقد 

نشاء مجموعة عىل الإنرتنت خمصصة للمرشوع التدريبية  وفريق مرشوع الويبو من خالل اإ

نرشت فهيا واليت  ،eTISCاملنصة الإلكرتونية ملراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر  بشأأن

 .ومتت مناقش هتا والأس ئةل النتاجئ

 :كام هو مبني يف وثيقة املرشوع رهااخملاطر والتخفيف من أ اث
 

 اخملاطر: دوران املوارد البرشية بني املس تفيدين من أأنشطة التدريب.
 

اسرتاتيجية ختفيف اخملاطر: الرتكزي عىل تدريب املدربني ودمع املؤسسات مثل مراكز دمع 

ىل  .املوظفني  أأد ى حد من أأثر دورانالتكنولوجيا وقالبتاكر لمتكني ادلمع احمليل والتقليل اإ
 

ىل وسوف تصبح هذه اخملاطر أأكرث تركزًيا يف املرحةل التالية من املرشوع.  ابلإضافة اإ

ن التعامل مع اجتاهات جفوات املهارات عرب  ذكل، يف لك بدل س ميكن من  املنظامتفاإ

 توفري حلول تدريبية أأكرث تركزًيا.

مسائل تقتيض دعامً/ اهامتمًا 

 فورايً 

 

 غري متاح
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ومجموعة أأدوات لتقيمي قالحتياجات التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل  دليلوضع  .1 امليض قدما
  التكنولوجيا

 
عداد  بدلاهنم،كجزء من تقيمي قالحتياجات التدريبية يف  س يقوم اخلرباء القطريون ابإ

زي عىل قابلية تطبيق ت ك مع الرتك الأدوات،التعليقات والتوصيات حول ادلليل ومجموعة 

ادلليل  اجملالت اليت ميكن حتسيهنا يف وتسليط الضوء عىل الوطنية، ىل وضعياهتمعاملواد 

 حبلول هنايةتعليقاهتم املكتوبة  القطريونرباء اخلمن املتوقع أأن يقدم و . ومجموعة الأدوات

 .2018نومفرب 

جبمع  تقيمي قالحتياجات التدريبية، س يقوم خبري املرشوع تنفيذش يا مع اسرتاتيجية امتو 

ىل جانب التعليقات اليت قدهما اخلرباء القطريون  ،من هجة القطرينييقات اخلرباء تعل  اإ

من أأجل وذكل ، من هجة أأخرى يف يوليو اذلي ُعقد وفريق مرشوع الويبو يف قالجامتع

عداد دليل  تعديل . ومن تقيمي قالحتياجات التدريبيةبغية  منقحني تومجموعة الأدواواإ

 .2018عام  حبلول هناية نيوعة الأدوات املنقحومجم املتوقع قالنهتاء من ادلليل
 

  رائدةيف أأربعة بدلان تقيمي قالحتياجات التدريبية  .2
 

 2018يوليو  13و 12حرض اخلرباء القطريون اجامتعًا يف جنيف يوي  أأعاله،كام ذكر 

ادلليل ومجموعة  من مرشوعنسخة  تقيمي قالحتياجات التدريبيةخبري فيه حيث قدم 

اليت و  وسوف يطلع اخلرباء القطريون عىل سالسل قمية ابلبتاكر يف بدلاهنم الأدوات.

ىل دليل  ابملرشوع،اخلاصة  رمس اخلرائطخالل مرحةل  ُحصل علهيا ومجموعة ابلإضافة اإ

تقيمي قالحتياجات التدريبية بني وذكل بغر   التدريبية،تقيمي قالحتياجات بشأأن الأدوات 

 عنارص سلسةل قمية قالبتاكر.
 

حتياجات بياانت تقيمي قال عنس تقدم تقارير تقيمي قالحتياجات التدريبية نظرة عامة و 

بدلان للك منظمة مس هتدفة وأأي اجتاهات متت مالحظهتا عرب املنظامت يف التدريبية 

يف هناية أأكتوبر تقيمي قالحتياجات التدريبية تقارير  تُقدممن املتوقع أأن و . اخلرباء القطريني

2018. 

 يف أأربعة بدلان رائدة يةلتدريب طط ااخل .3
 

تقيمي رير اتق القطريونرباء اخل، سيس تخدم (3.3.2وفقًا لوثيقة املرشوع )القسم 

 يةحتياجات التدريب لتلبية قال يةطط التدريب اخلللمساعدة يف وضع قالحتياجات التدريبية 

ابلتشاور مع فريق  يةطط التدريب اخل تسلميتوقع من اخلرباء القطريني يُ و احملددة يف بدلاهنم. 

 .2018مرشوع الويبو حبلول هناية عام 
 

 تنفيذ الأنشطة التدريبية .4
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 ةالتدريبيطط اخلوستس تخدم  2019ستبدأأ املرحةل الثانية من املرشوع يف يناير 

مبا يف ذكل، حسب قالقتضاء، ، ةالتدريبينشطة الأ املوضوعة للبدلان الأربعة الرائدة لتنفيذ 

من املتوقع أأن و . واملشاركة يف الربامج التعلميية ،تعلمي عن بعدال الأنشطة يف املوقع، و 

معل معلية للتدريب عىل التسويق  حلقاتهذه عىل  تكوين الكفاءاتتش متل أأنشطة 

دارة امللكية الفكرية اليت تس هتدف اجلهات الفاعةل الرئيس ية ورمبا  الفعال للتكنولوجيا واإ

اس تكشاف الفرص املتاحة لإقامة رشااكت فرص التدريب والتدريب أأثناء العمل. وسيمت 

دارة امللكية الفكرية واجلامعات واملؤسسات الأخرى اليت تمتتع بقدرات  مع منظامت اإ

قامة ،وجهية ىل اإ ىلتعاون بني بدلان اجلنوب كأحد الوسائل  ابلإضافة اإ أأقىص  للوصول اإ

 الطويل. عىل املدى ة هذه الأنشطةواس تداماملعرفة وترك الأثر نقل يف جمال قدر 
 

من فريق مرشوع الويبو  ، س ينهتيي2019يف عام  يةنشطة التدريب الأ من أأجل بدء و 

 اخلرباء أأو املزيانيات واجلداول الزمنية واختيار املدربني فامي خيصالأعامل التحضريية 

مع احلفاظ عىل اتصال  ،2018عام  حبلول هناية الرضوريةاملناس بني لإعداد املواد التدريبية 

عدادمه  وثيق مع  املذكورة أأعاله. يةلخطط التدريب لاخلرباء القطريني أأثناء اإ

 التايل: يسري التنفيذ وفقًا للجدول الزمين اجلدول الزمين للتنفيذ
 

لتقيمي قالحتياجات  ومجموعة الأدوات دلليل هنايئ مرشوعأأول  دمقُ ، كام ذكر أأعاله

 .2018يف هناية يونيو  ئدللك بدل رابتاكر قالسلسةل قمية  رمس خرائطو  التدريبية
 

 حبلول هناية اخلاصة بلك بدل رائدتقيمي قالحتياجات التدريبية تقارير  تسلميومن املتوقع 

 .2018أأكتوبر 
 

من املتوقع أأن يقدم اخلرباء القطريون التعليقات والتوصيات بشأأن ادلليل ومجموعة و 

 .2018الأدوات كام هو مقرر يف هناية نومفرب 
 

 .2018املذكورة أأعاله كام هو مقرر يف هناية عام  يةطط التدريب اخل سلميت من املتوقع و 
 

 ،2018عام  حبلول هنايةادلليل ومجموعة الأدوات املنقحني كام هو مقرر  تسلميومن املتوقع 

 يف انتظار تلقي التعليقات من اخلرباء القطريني يف الوقت احملدد.
 

 .2019يف عام  يةريب خطط التدلوفقا ل يةنشطة التدريب الأ  وستُنفذ

 يف املائة 22هو:  2018أأرسطس  حبلول هنايةمعدل اس تخدام املزيانية   معدل تنفيذ املرشوع

 .لجنةهذا هو أأول تقرير مرحيل ل  التقارير السابقة
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

                                         
1

 ، وثيقة املرشوعمن  2.3لقسم ل وفقًا  

املرشوع نتاجئ
1

 

 )النتيجة املرتقبة(
مؤرشات الإجناز الناحج 

 )مؤرشات النتاجئ(

 

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

 

توفري التدريب التقيمي . 1

مهنجية واحتياجات مجموعة 

 الأدوات

 

أأول مرشوع هنايئ  تسلمي

وات حبلول للمهنجية ومجموعة الأد

 .2018منتصف عام 

 

ادلليل ومجموعة  قدمت نسخة من مرشوع

 .2018يونيو  29الأدوات يف 
 

ومن املتوقع قالنهتاء من ادلليل الهنايئ 

 .2018ومجموعة الأدوات يف هناية عام 

 

 

*** 

سالسل  رمس خرائط. 2

قمية قالبتاكر يف أأربعة بدلان 

 رائدة

تسلمي اخلرائط حبلول منتصف 

 .2018عام 

 29خرائط جنوب أأفريقيا يف تقرير  تسلمي

 .2018يونيو 

 

يوليو  2يف ش ييل خرائط تقرير  تسلمي

2018. 

 

ندونيس يا يف تقرير خرائط  تسلمي  30اإ

 .2018يونيو 

 

يوليو  1رواندا يف تقرير خرائط  تسلمي

2018. 

**** 

 

وضع خطة تدريبية وفقا . 3

لنتاجئ تقيمي قالحتياجات 

 التدريبية

 

 

اخلطة التدريبية حبلول  تسلمي

 .2018هناية عام 

 

حتياجات بدأأ اخلرباء القطريون يف تقيمي قال

 .2018يف يوليو  يةالتدريب 
 

تقيمي تقارير  تسلميومن املتوقع 

 

** 
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مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوع

أأهداف املرشوع )مؤرشات 

 النتاجئ(

 

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

 

طار لزايدة الفعالية يف  وضع اإ

اس هتداف أأنشطة تكوين 

الكفاءات يف جمال نقل 

 ولوجيا.التكن

 

شارة املشاركني يف ادلراسة  اإ

ىل أأن تكوين  قالس تقصائية اإ

الكفاءات يامتىش مع أأولوايهتم 

يف  60واحتياجاهتم )الهدف: 

 املائة(

 

 

 ل تقيمي

 

 ل تقيمي

واس تحداث الكفاءات 

الالزمة لإدارة امللكية الفكرية 

ونقل التكنولوجيا دلى 

الفاعلني الرئيس يني يف فئات 

الفكرية  ممويل امللكية

ومطورهيا ومديرهيا 

 ومس تخدمهيا؛

اعتبار املشاركني يف ادلراسة 

قالس تقصائية أأن معارفهم 

دارة امللكية  وهماراهتم يف جمايل اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا قد 

 يف املائة( 60ازدادت )الهدف: 

 ل تقيمي ل تقيمي

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

يف هناية أأكتوبر  قالحتياجات التدريبية

طط اخل تُقدم. ومن املتوقع أأن 2018

 .2018 حبلول هناية يةالتدريب 

 

 يةة التدريب نشطالأ تنفيذ . 4

 يةخطة التدريب لوفقا ل

 

قالنهتاء من التدريب حبلول هناية 

 .2019عام 

 

 يةنشطة التدريب الأ ستستند ) غري ُمتاح

اليت من املتوقع أأن  يةطط التدريب اخلعىل 

 (2018تكمتل حبلول هناية عام 

 

 ل تقيمي

 

وتنقيح املهنجية تقيمي . 5

 *ومجموعة الأدوات

 

ة الأدوات املهنجية ومجموع تسلمي

املنقحة حبلول هناية الربع الأول 

 .2020من عام 

 

 غري متاح

 

 

 ل تقيمي
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 ملخص املرشوع
 DA_16_20_03 رمز املرشوع

 العنوان

 
منية قالقتصادية ررا  الت  اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام لأ

 توصيات أأجندة التمنية

 

 

: أأخذ حامية امل ك العام بعني قالعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق 16 التوصية

الناجتة عن م ك عام  معليات الويبو املعيارية، والتعمق يف حتليل ال اثر والعواقب واملنافع

 رزير ومفتوح.

: الهنو  بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة ابمللكية الفكرية وادلامعة 20التوصية 

عداد مبادئ توجهيية  ماكنية اإ مل ك عام متني يف ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ماكهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد  ىل امل ك ابإ املواد اليت أ لت اإ

 العام وفقًا لأنظمهتا القانونية.

 

 مزيانية املرشوع

 

 

( 2017-2016فرنك سويرسي ) 300 000التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني: 

 (2018سويرسي ) فرنك 250 000و

 100 000( و2017-2016فرنك سويرسي ) 150 000التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 (2018فرنك سويرسي )

 

 اترخي بدء املرشوع

 

 

 2016أأبريل 

 مدة املرشوع

 

 

 أأشهر 36

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 املعنية والصةل بربامج الويبو

 14و 10و 9و 1الصةل ابلربامج 

نشاء وتطوير مراكز  وصف مقتضب للمرشوع ىل أأنشطة الربانمج اجلاري تنفيذها بغر  اإ يستند املرشوع املُقرتح اإ

وقالبتاكر، ونتاجئ ادلراسات املنجزة سابقًا بشأأن امللكية الفكرية وامل ك  دمع التكنولوجيا

ىل بوابة الوضع  العام )عنرص الرباءات( وبشأأن الرباءات وامل ك العام، ويستند كذكل اإ

طار مرشوع جدول الأعامل املس تمكل بشأأن بياانت الوضع  القانوين القامئة واملُعدة يف اإ

 القانوين للرباءات.
 

ىل اس تكامل اخلدمات اليت تقدهما ال ن مراكز دمع ويري  املرشوع، عىل وجه التحديد، اإ
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م حاليًا، مبا  ىل اخلدمات اليت تُقدَّ ضافة خدمات وأأدوات جديدة اإ التكنولوجيا وقالبتاكر ابإ

يسمح لت ك املراكز بعدم قالقتصار عىل حتديد قالخرتاعات املوجودة يف امل ك العام، بل 

 والباحثني ورواد الأعامل يف اس تخدام ت ك املعلومات من أأجل كذكل دمع اخملرتعني

اس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة، ومن مثَّ الإسهام يف حتسني فعالية اس تغالل 

واس تخدام قالخرتاعات املوجودة يف امل ك العام، ابعتبارها مصدرًا لس تحداث املعارف 

لبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل وقالبتاكرات عىل الصعيد احمليل وزايدة قدرة ا

 تكييف خمتلف التكنولوجيات واستيعاهبا.

 

  



CDIP/22/2 

Annex II 

3 
 

 الس يد أأليخاندرو رواك اكمبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسيك مديرا املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

 

زة للموا9)الربانمج  2.3النتيجة املرتقبة ه  رد البرشية القادرة عىل تلبية ( كفاءات معزَّ

تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأررا  التمنية يف البدلان 

 .النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات قالقتصادات املتحوةل
 

ىل املعلومات املتعلقة ابملل 14و 9)الربانجمان  2.4النتيجة املرتقبة ه  كية ( نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع قالبتاكر 

 .والإبداع

 

التقدم احملرز يف تنفيذ 

 املرشوع

 

 

 دليالن معليان بشأأن حتديد قالخرتاعات املوجودة يف امل ك العام واس تخداهما .1
 

دام حتديد واس تخ ولح دليلني معلينياثنني  بشأأن صياغة التنفيذمع اسرتاتيجية  متاش يا

مع احتياجات موظفي مراكز دمع  ادلليلنيلضامن تكييف و  ،العام امل كقالخرتاعات يف 

واحتياجات الباحثني وأأرابب املشاريع يف البدلان النامية، وزع  التكنولوجيا وقالبتاكر

ينيا ك ويه:  بدلان رائدة تسعيف ادلليلني وُجراب عرب مراكز دلمع التكنولوجيا مت اختيارها 

وجنوب أأفريقيا )منطقة أأفريقيا(، واملغرب )البدلان العربية(، ومالزياي والفلبني )منطقة 

كولومبيا وكواب )أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر والأرجنتني و  أ س يا واحمليط الهادئ(

 . الاكرييب(، وقالحتاد الرويس )البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة(

 

وش باكت مراكز دمع التكنولوجيا  ادلليلنيس بعة خرباء دلهيم معرفة دقيقة مبوضوع  وعنُي

وقالبتاكر يف البدلان الرائدة اخملتارة لقيادة العملية التجريبية وتوثيق وتقيمي جتارب مراكز 

ىل ادلليلنيدمع التكنولوجيا وقالبتاكر يف تطبيق  . وقد مت ذكل ابس تخدام مهنجية تستند اإ

، أأي ابس تخدام معايري الكفاءة اتريك لتقيمي التدريب ومس توايته الأربعةمنوذج كريكب

قياس جوانب حمددة من جتارب مراكز دمع التكنولوجيا ل والفعالية واملالءمة والتأأثري 

 وقالبتاكر.

 

ىل ديسمرب  اليت اس مترت وقد بدأأت العملية التجريبية ( 2017ملدة س تة أأشهر )من يوليو اإ

 متخصصني ، واذلي مجع بني خبريين2017 يوليو 26و 25يوي  يف جنيفبعقد اجامتع 

الهنج الفعاةل  وتطوير وتنس يق ادلليلنيرئيس يني واخلرباء القطريني الس بعة ملناقشة حمتوى 

يف البدلان  ادلليلنييف لك من البدلان اخملتارة. وأأدى جتريب  التجريبيةلعملية ررا  الأ 

ىل ىل  ادلليلني وزايدة تكييفن كيفية تنقيح عدد من التوصيات بشأأ  تقدمي التسع اإ استنادًا اإ

قام اخلرباء املتخصصون جتارب واحتياجات مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر. وقد 

دراهجا يف مشاريع منقحة.  ابس تعرا الرئيس يون  هذه التوصيات ابلتنس يق مع الويبو واإ
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ضافية من خبري ت مساهامت تُوقع احلصول عىلكام  من جات ونقل التكنولوجيا طوير املنتاإ

ملساعدة يف اس تعرا  ادلليل حول اس تخدام قالخرتاعات يف امل ك العام يف ضوء أأجل ا

 من البدلان الرائدة. مُجعتالتعليقات اليت 

دليل حتديد قالخرتاعات يف امل ك العام يف اخلاص بالهنايئ الاكمل  املرشوعمن  وُانهتيي

قالخرتاعات  اس تخدامايئ الاكمل اخلاص بدليل وُانهتيي من املرشوع الهن ،2018يونيو 

متاش يا  داخلًيا،بدأأت قالس تعدادات  س بق،يف ضوء ما و. 2018يف يوليو يف امل ك العام 

 ادلليلنيحلصول عىل املوافقة لإصدار ا أأجل وذكل من الويبو،مع س ياسة منشورات 

زايدة بغية  احرتافية حتريرية وتصمميية احتواهئام عىل مساهامتيف الويبو مع رين مكنشو 

 استيعاهبا وتأأثريها.

 

ىل صياغة  ىل  ،ادلليلنيوابلإضافة اإ أأعد اخلرباء الرئيس يون أأيضًا مواد تدريبية تستند اإ

تقدمي املساعدة التقنية ل ل املرحةل التالية من املرشوع خال الذلين سيس تخدمان ادلليلني

حداثتطوير املهارات ل و  وقالبتاكر،لش باكت خمتارة من مراكز دمع التكنولوجيا   واإ

مع دلالعام و امل كخدمات مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر لتحديد قالخرتاعات يف 

 ومنتجات حبثية جديدة. مساهامت لتقدمياس تخدام قالخرتاعات يف امل ك العام كأساس 
 

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

دة مبا يف ذكل وظائف البحث املتقدم واحملتوى املعزز اس متر تطوير الواهجة اجلدي 

 واخلريطة التفاعلية اجلديدة يف الفرتة قيد قالس تعرا .
 

التقين واملوضوعي داخل املنظمة ومع قسم الأمم املتحدة  نيوأأجريت مشاورات مع القطاع

 اصة ابحلدوداخل الرمسية لأمم املتحدةا اس تخدام بياانت املاكنية بشأأنللمعلومات اجلغرافية 

جديدة لضامن قالمتثال مجليع الس ياسات والقواعد ذات خريطة وضع من أأجل ادلولية 

 لواهجة اجلديدة.صاحل اتارة لاخمل تقنية ال لول احلوتنفيذ  الصةل،
 

وحتديث  لس تعرا علومات الرباءات معين مبخبري  عنُي معزز،فامي يتعلق بتوفري حمتوى و 

املرحةل الأوىل من املرشوع )كام ورد يف التقرير السابق حمتوى البوابة وروابطها خالل 

ولية لك لعداد ملفات مساعدة تفصيلية تعىن ابإ  اجلديدة اليت ُُكف ابملهمة(. وقد لجنةل 

لوضع اب ذات الصةلعلومات واملضافية الإ علومات امل معجبو  البوابة،مدرجة يف  قضائية

لرباءات اليت مل يمت تضميهنا اب خاصة لوماتومجموعات مع الولايت القضائيةلصاحل القانوين 

ولية قضائية  200لأكرث من  يف الوقت احلايل معلومات ومُجعتبعد يف البوابة. 

 حيثللك ولية قضائية ملفات املساعدة  وُأنشئت، ابلرباءات خاصةومجموعات معلومات 

لهيا  النفاذميكن  لومات تفصيلية وحتتوي عىل مع البرص،ملس تخدمني من معايق من قبل ااإ

لكرتونية واجلرائد سجالتال  توفرعن  ، هاووظائف  يةالبحث  هاومزاايرباءات لل الإ
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ضافية ملساعدة املس تخدمني  يةحبث  ومزااي ،املتعلقة حبامية براءات قالخرتاعواخلصوصيات  اإ

بشلك أأكرب يف البحث عن الوضع القانوين لرباءات قالخرتاع يف خمتلف الولايت القضائية 

 معايريو  )قانون املوضوعيةمشاورات أأيضا مع اجملالت  وُاجريتيع أأحناء العامل. يف مج 

 الرباءات( للتحقق من اس تخدام مصطلحات حمددة.
 

رباءات ال جسالتووظائف بوابة  ومزياتمن أأجل تسليط الضوء عىل الواهجة اجلديدة و 

عداد، مت ابة السابقني وجلذب مس تخدمني جددملس تخدي البو  علميي قصري فيديو ت  اإ

البوابة  ابلزتامن مع وس يصدرالفيديو. يف خبري التصالت وبدمع من  شعبةابلتنس يق مع 

 اجلديدة.

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 

 وادلروس الرئيس ية

بوضوح منذ  لك خبري حتديد مسامهةمن خالل مدعومة معلية الصياغة التعاونية  اكنت 

اكن دور فقد ، املتخصصني عاوننياملرباء اخلمن مخسة  مساهامت قدهما. وبوجود البداية

 مخلفياهت ختتلفرباء خمن  املساهامت وتنقيحاخلرباء الرئيس يني حاسام يف جتميع وحتليل 

بني الأقسام  ةجيد وضامن سالسةاكنت القدرة عىل جتميع املعلومات  وقد. هتموأأمناط كتاب

 .هتاملنجاح يف صيارل عنرصا حاسام  لدلليلنياخملتلفة 

 

 امأأهن الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكراخملتارة  ش باكتال يف  ادلليلني جتريب بتأأث 

جذب هذا ، وقد ادلليلني وقميهتام التعلمييةعنرص همم للغاية يف التحقق من احة حمتوى 

أأكدت و . دمع التكنولوجيا وقالبتاكرابلفعل الكثري من قالهامتم من مراكز  التجريب

مراكز دمع صاحل القمية املضافة املهمة لهذه املوارد اجلديدة ل ل علهيااحملصالتعليقات 

ىل  م اكن اختيار اخلرباء القطريني اذلين دلهي ذكل،التكنولوجيا وقالبتاكر. وابلإضافة اإ

لنجاح يف ل أأمًرا رضوراًي  ادلليلني ُجرب فهيااملناطق اليت معرفة جيدة ابملوضوع والبدلان/

دمع التكنولوجيا كز ابدمع من مر  وقالبتاكر،دمع التكنولوجيا  مجع وتوثيق جتارب مراكز

 يف هذه العملية. اليت يه هجات التنس يق ةاملعنيوقالبتاكر 
 

نشاء  عدويُ  من مناطق جغرافية خمتلفة واذلين س يكونون قادرين ينحدرون خرباء مجمع من اإ

ويف  ادلليلنياس تخدام عىل العمل كأخصائيني يف دمع مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر يف 

ىل جانب ام، لتحديد قالخرتاعات واس تخداهما يف امل ك الع اتطوير خدماهت قالهامتم اذلي اإ

عىل  اجيد ا، مؤرشالتجريبيةعملية ل مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر كنتيجة ل  جذبته

 جناح هذا املرشوع وأأثره املس تقبيل.

كفاية قدرة موظفي مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر عىل فهم املعلومات  اخملاطر: عدم اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

الواردة يف ادلليلني العمليني بشأأن حتديد قالخرتاعات املوجودة يف امل ك العام 

 واس تخداهما، وعىل اس تعامل هذه املعلومات بفعالية.

 املقّدر لقدرات وفق املس توى ادلليلنيهود لتكييف مجموعة من اجل  بُذلت: اخملاطر ختفيف



CDIP/22/2 

Annex II 

6 
 

يف مراكز  مرشوعي ادلليلنيموظفي مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر من خالل جتريب 

راكز دمع التكنولوجيا ملعرب تسعة ش باكت وطنية  اخملتارةدمع التكنولوجيا وقالبتاكر 

 وقد ُأخذت. يةوقالبتاكر يف البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقال 

يف  وُدجمتيف قالعتبار أأثناء معلية املراجعة  العملية همن هذ مُجعتاليت  التعليقات

رشادات معلية ) سيشمالن والذلين، نيالهنائي املرشوعني الرسوم البيانية و  ابلقوالب مرفقةاإ

فرادية( وأأمثةل ودراسات املتسلسةل طار اإ نشاؤها يف اإ . كام ستساعد قامئة اخلرباء اليت مت اإ

عىل التخفيف من هذه اخملاطر من خالل تقدمي ادلمع ملوظفي مراكز دمع املرشوع 

خالل أأنشطة التدريب  ادلليالنتناولها س ي يا وقالبتاكر بشأأن القضااي اليت التكنولوج 

ساعدة مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر يف تطوير بغية م  يف املس تقبل التقنيةواملساعدة 

 ذا اجملال.املهارات واخلدمات الرضورية يف ه

مسائل تقتيض دعامً/ اهامتمًا 

 فورايً 

بدأأ  (،اخلامس املرفق، CDIP/18/2كام ورد يف التقرير املرحيل الأول للمرشوع )

 2016الأنشطة الفعلية يف أأكتوبر  انطلقت حيث أأشهر،املرشوع بتأأخري أأويل ملدة س تة 

، 2016يف أأبريل رشوع عىل امل  اللجنة موافقة، بعد ُأطلقتالإجراءات اليت ُانهتيي من )

 املرشوع نتاجئلتعيني موظفني مؤقتني لتنس يق أأنشطة املرشوع واختيار خرباء لتنفيذ 

يف أأكتوبر رمسيا تنفيذ املرحةل الأوىل من املرشوع بدء ، مما مسح ب 2016ددة يف سبمترب احمل

2016.) 
 

يُطلب متديد  مرشوع،لل ملدة س تة أأشهر يف اترخي البدء الفعيل  الأويلراعاة هذا التأأخري مبو 

اتحة مدة يف  2019املرشوع حبلول أأبريل  نتاجئمجيع  تنفيذ ميكن منموارد املرشوع مما  اإ

طار زمين مدته  رفق ابلتقرير املرحيل يُ و هذا املرشوع. تنفيذ ل  اللجنةشهرًا توافق عليه  36اإ

وجدول  جدول زمين منقح للتنفيذ مع مراعاة التأأخري الأويل يف تنفيذ أأنشطة املرشوع

 موارد حسب انجت املرشوع.للمنقح 
 

التأأخري الأويل ملدة  حيث أأصبحت تعكس 2017-2016 لثنائيةا أأموال ختصيصأأعيد و 

لضامن التنفيذ و س تة أأشهر ومتثل النفقات الفعلية عىل النحو املبني يف اجلدول املرفق. 

ىل ا لبد من املرشوع،الاكمل لأنشطة   50 000ملوظفني )نقل املوارد من غري املوظفني اإ

مضن حدود املزيانية املعمتدة اخملصصة للمرشوع. وميثل هذا املبلغ  (،فرنك سويرسي

أأساسًا املوارد غري املنفقة اخملصصة لبعثات املوظفني وغريها من اخلدمات التعاقدية 

يف التاكليف من خالل  مدخراتمت حتقيق و. 17-2016 الثنائيةخالل  ادلليلنيلتجريب 

ع مع اخلرباء القطريني الرائدين يف جنيف لإطالق العملية التجريبية )بدًل من تنظمي اجامت

ىل لك بدل رائد( وعن طريق اختيار خرباء من البدل أأو املنطقة اليت   ُجربسفر املوظفني اإ

 واحد(. رائدأأكرث من بدل  تغطية)يف بعض احلالت  ادلليلنيفهيا 
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  امليض قدما

لدلليل اخلاص بتحديد قالخرتاعات يف امل ك العام  لاكملالهنايئ ا من خالل املرشوع

ون يكوقع أأن ، من املت2018مت قالنهتاء مهنا يف يونيو  اليتبه واملواد التدريبية املرتبطة 

يف يوليو  االعام جاهز  امل كلدلليل الثاين حول اس تخدام قالخرتاعات يف  الهنايئ املرشوع

2018. 
 

وتصممي حترير  من قالحرتافيةاملرحةل  ، وقبل الويبويا مع س ياسة املنشورات يفمتاش  و 

ىل لغات الويبو الرمسية  لدلليلنيترمجة و  خارجيني رباء داخليني/خل احملتوى س ُيقدم الست،اإ

 .للنظراءموضوعي س تعرا  للقيام اب مناس بني
 

 من أأجل البدء يف تقدمي املساعدة التقنية ابدلليلني مواد التدريب املرتبطة ستُنقحكام 

لش باكت خمتارة من مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر ودمعها يف تطوير املهارات الالزمة 

قامةويف   وفامي خيص اخلدمات لتحديد قالخرتاعات واس تخداهما يف امل ك العام. اإ

حلقات معل يف ش باكت وطنية خمتارة من مراكز دمع  ستُنظم املرشوع، اسرتاتيجية تنفيذ

 للبدء يف تطوير املهارات واخلدمات يف هذا اجملال.التكنولوجيا وقالبتاكر 
 

 جسالتبوابة من الصيغة احملس نة  س توضع اللمسات الهنائية عىل، وابلتوازي مع ذكل

 وسرُتسل، غريها من أأاحاب املصلحة املعنينيرباءات ابلتعاون مع شعبة التصالت و ال

ىل علوممعين مب خبريمن املعلومات اليت جتمعها الأمانة بدمع  داراتات الرباءات اإ امللكية  اإ

عىل أأساس  رباءاتالبوابة جسالت  حتديث ومن املقرر. مهنا للتحقق املعنيةالفكرية 

للمس تخدمني وادلول الأعضاء ابلإبالغ عن أأي  التواصيلمنوذج ال يسمح وس ، س نوي

 البوابة. يفوعكسها تغيريات جيب مراعاهتا 

ىل ليلنيادلحمتوى  س يقدم ،2018ىل ديسمرب اإ  2018من يوليو  اجلدول الزمين للتنفيذ اخلرباء ادلاخليني  اإ

جراء قالس تعرا  املوضوعياملعنيني  يف ضوء و. وس يكون موضوعا للتنقيح من أأجل اإ

تحرير لقيام ابل الويبو والإطار الزمين املقدر ل  اخلطوات املطلوبة مبوجب س ياسة منشورات

من واملدققة واملصممة  املنقحةنسخة الهنائية من املتوقع أأن تكون ال  قالحرتافيني،والتصممي 

ىل اللغات وس تكون . 2018ادلليلني جاهزة للرتمجة حبلول ديسمرب  الست الرتمجة اإ

 العملية. مناخلطوة الهنائية  الرمسية يه
 

لن تكون متاحة قبل بداية عام  ادلليلنياملرتمجة الهنائية من  النسخعىل الرمغ من أأن و 

بدء تدريب ش باكت خمتارة من مراكز دمع املتعلقة ب ة الأنشط ستنطلق ،2019

بدمع من  2018يف الربع الأخري من عام  ادلليلنيالتكنولوجيا وقالبتاكر حول موضوع 

اخلرباء  أأعدهاابس تخدام املواد التدريبية اليت  وذكل املرشوع، يف اخلرباء املعنيني

 التدريب.مواد  وتنقيح لتجريبالرئيس يون. وس تكون هذه أأيًضا فرصة 
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وابلتوازي مع ذكل، س توضع اللمسات الهنائية عىل الصيغة احملس نة من بوابة جسالت 

الرباءات ابلتعاون مع شعبة التصالت وغريها من أأاحاب املصلحة املعنيني، وسرُتسل 

دارات امللكية  ىل اإ املعلومات اليت جتمعها الأمانة بدمع من خبري معين مبعلومات الرباءات اإ

 .2018املتوقع أأن تُطلق البوابة حبلول هناية عام ملعنية للتحقق مهنا. ومن الفكرية ا
 

مع الأخذ يف  املتصةل بذكل،لأنشطة واملوارد اتنفيذ اخلاص ب نقح امل زمين ال دولاجل ُأرسل

 .جلنةلتوافق عليه  ،قالعتبار التأأخري ملدة س تة أأشهر يف اترخي بدء تنفيذ املرشوع الأويل

   وعمعدل تنفيذ املرش 

 يف املائة 62هو:  2018معدل اس تخدام املزيانية بهناية أأرسطس 

  التقارير السابقة

ىل اللجنةهذا هو التقرير املرحيل الثالث املرفوع   .اإ
 

ىل اللجنة يف  ،CDIP/18/2للوثيقة وورد التقرير الأول يف املرفق اخلامس  م اإ وقُّدِّ

، CDIP/20/2 للوثيقة اخلامسرفق وورد التقرير الثاين يف امل .دورهتا الثامنة عرشة

ىل  م اإ  .العرشينيف دورهتا  اللجنةوقُّدِّ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي تقدمل  ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

 

2نتاجئ املرشوع
 

 ة()النتيجة املرتقب

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

دليالن معليان بشأأن . 1

حتديد قالخرتاعات املوجودة 

 يف امل ك العام واس تخداهما

 

من تسلمي أأول صيغة هنائية 

ادلليلني حبلول هناية  مرشوعي

 .2016عام 

 

عداد   مرشوع موحد من ادلليلنيمت اإ

. 2017يف يونيو  اذلي ُأجري للتجريب

 وسيُسمل املرشوعني الهنائيني من ادلليلني

 لالس تعرا  ين)جاهز  2018حبلول يوليو 

(. حرتايفقال وللتحرير والتصممي

املس تعرضة ستس تمكل النسخ الهنائية )و 

 .2018( حبلول هناية عام واملنقحة

*** 

الواثئق اليت تتناول . 2

التجارب وأأفضل املامرسات 

ديد قالخرتاعات يف حت

املوجودة يف امل ك العام 

 واس تخداهما

 

اس تالم الواثئق من املرشوعات 

 .2017التجريبية حبلول هناية عام 

اكفة قُدمت و  ادلليلني املكمتلني ُجرب

الرائدة  البدلانالتقارير اليت توثق جتارب 

  .2017يف ديسمرب 

**** 

 . قامئة اخلرباء الرئيس يني3

 

ان أأساس يان وضع قامئة هبا خبري 

عىل الأقل للك منطقة حبلول 

 .2016هناية عام 

 

عملية ب و  ادلليلنيعداد ابإ  املعنيوناخلرباء 

ن للعمل كخرباء دلمع حومتا التجريب مه

يف مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر 

قامةويف  ادلليلنياس تخدام  اخلدمات  اإ

لتحديد قالخرتاعات واس تخداهما يف امل ك 

 العام.

**** 

 املواد التدريبية. 4

 

عداد ما ل يقل عن عرضني  اإ

ىل ادلليلني املتعلقني  استنادًا اإ

 اليت يُتوقعمشاريع املواد التدريبية  تسلمي

نتيجة لس تخداهما يف أأنشطة  تنقيحها

*** 

                                         
2

 .وثيقة املرشوعمن  2.3لقسم ل وفقًا  
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2نتاجئ املرشوع
 

 ة()النتيجة املرتقب

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

بتحديد قالخرتاعات املوجودة يف 

امل ك العام واس تخداهما حبلول 

 .2017منتصف عام 

 

اين من عام املساعدة التقنية يف النصف الث

2018. 

. بوابة الوضع القانوين 5

 احملس نة

 

اس تحداث واهجة جديدة حبلول 

ضافة  .2016منتصف عام  واإ

صفحات مساعدة جديدة حبلول 

ضافة  .2017منتصف عام  واإ

اس امترة جديدة حبلول هناية عام 

2017. 

الواهجة اجلديدة مع حتديث  اس تحداث

)مبا يف ذكل ملفات  ووظائفها حمتواها

ولية  200املساعدة اجلديدة لأكرث من 

 ويُتوقع قالنهتاء من اس امترةقضائية( 

 .2018التعليقات حبلول هناية عام 

*** 

دليالن معليان بشأأن . 6

حتديد قالخرتاعات املوجودة 

يف امل ك العام واس تخداهما 

)انظر  ابللغات الرمسية الست

 ( CDIP/18/11الوثيقة 

 

حبلول  تسلمي ادلليلني املرتمجني

 .2018منتصف عام 

 

ىل اللغات الست توقع البدء يف يُ  الرتمجة اإ

 الهنايئ قالس تعرا مبجرد قالنهتاء من 

)حبلول  قالحرتافيني والتحرير والتصممي

 (.2018هناية عام 

** 

همارات لإدارة وتوفري . 7

اخلدمات املتعلقة 

خرتاعات املدرجة يف ابل

 امل ك العام

 

فادة قالس تقصاءات امل  س تمكةل اإ

يف حلقات العمل حبلول هناية عام 

ىل  2018 بأأن املرشوع قد أأدى اإ

دارة و/أأو  تمنية املهارات يف اإ

توفري اخلدمات املتعلقة 

ابلخرتاعات املدرجة يف امل ك 

 العام.

 

تقدمي املساعدة التقنية لش باكت خمتارة من 

مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر دلمعها يف 

يف  تنطلقأأن واملقرر هذه املهارات  تمنية

. وقد بدأأ 2018النصف الثاين من عام 

 التخطيط لهذا النشاط.ابلفعل 

** 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوع

أأهداف املرشوع )مؤرشات 

 النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن
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تيسري نفاذ البدلان . 1

النامية والبدلان الأقل منوًا 

ىل املعارف والتكنولوج  يا اإ

ومساعدة ادلول الأعضاء 

املهمتة عىل حتديد 

واس تخدام املوضوع 

املوجود يف امل ك العام أأو 

ىل امل ك  املوضوع اذلي أ ل اإ

 العام مضن ولايهتا القضائية

 

متكّن ما ل يقل عن س تة مراكز 

عىل مس توى خمتلف الش باكت 

الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

قامةوقالبتاكر من  خدمات  اإ

قالخرتاعات املوجودة يف  لتحديد

 امل ك العام.

ومتكّن ما ل يقل عن أأربعة مراكز 

عىل مس توى خمتلف الش باكت 

الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

قامةوقالبتاكر من  خدمات دلمع  اإ

اس تخدام قالخرتاعات املوجودة 

 يف امل ك العام.

وزاد عدد املس تخدمني عىل 

مس توى خمتلف الش باكت 

دمع التكنولوجيا  الوطنية ملراكز

وقالبتاكر اذلين اس تطاعوا 

حتديد املعلومات املوجودة يف 

 امل ك العام واس تخداهما.

 NA 

 3املنقحاجلدول الزمين  .1

 2017-2016)أأ( الثنائية 

 

                                         
3

كام هو موحض ابلتفصيل يف  (،2016بدء املرشوع )أأكتوبر ل الفعيل  تارخيال ملدة س تة أأشهر يف  الأويلدول الزمين املنقح يف احلس بان التأأخر يأأخذ اجل 

 التقرير املرحيل.

 2017فصول  2016فصول    الأنشطة

 4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل  4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل 

   x x x    صياغة ادلليلني

 x x       جتريب ادلليلني

تطوير بوابة الوضع 

القانوين وحتسني 

 حمتواها

   x x x x x 
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 2019-2018)ب( الثنائية 

 

 2019فصول  2018فصول  الأنشطة

 2الفصل  1الفصل  4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل 

    x x x قالنهتاء من ادلليلني

عداد املواد التدريبية     x X  اإ

 x x x x   ترمجة ادلليلني وتعمميهام

تقدمي املساعدة التقنية لش باكت 

مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر 

مبا يف ذكل حلقات العمل بشأأن 

 وأأفضل املامرسات التجارب

  x x x x 

تطوير بوابة الوضع القانوين 

 وحتسني حمتواها
x x x x   
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 4املوارد املنقحة حسب النتاجئ .2

 2017-2016لثنائية )أأ( ا 

 )ابلفرنك السويرسي(  

 اجملموع اجملموع 2017 2016 املرشوع نتاجئ

  خالف املوظفني *املوظفون خالف املوظفني *املوظفون خالف املوظفني *املوظفون 

دليالن بشأأن حتديد قالخرتاعات املوجودة يف 

  امل ك العام واس تخداهما

 20000  -  30000  60000  50000  60000 110000 

الواثئق اليت تتناول التجارب وأأفضل املامرسات 

يف حتديد قالخرتاعات املوجودة يف امل ك العام 

 واس تخداهما

 -  -  60000  90000  60000  90000 150000 

نة  110000 70000  40000  55000  30000   15000  10000  بوابة الوضع القانوين احملس ّ

 370000 220000 150000 205000 120000  15000  30000  اجملموع

 

 19-2018)ب( الثنائية 

 اجملموع اجملموع 2019 2018 املرشوع نتاجئ

  خالف املوظفني *املوظفون خالف املوظفني *املوظفون خالف املوظفني املوظفون 

 60000  20000   40000  - - 20000  40000 دليالن بشأأن حتديد قالخرتاعات املوجودة يف 

                                         
4

عادة    2017-2016 للثنائيةختصيص الأموال  وُأعيدفرنك سويرسي(.  800 000)مزيانية قدرها اللجنة لأصلية اليت وافقت علهيا يف حدود املزيانية ا املنقح،املوارد لضامن تنفيذ أأنشطة املرشوع مبا يامتىش مع اجلدول الزمين للتنفيذ  ختصيصاإ

 ، ومتثل النفقات الفعلية.ملدة س تة أأشهر يف تنفيذ املرشوع تعكس التأأخري الأويلل املرشوع  نتاجئعرب 
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)تسلمي املرشوعني  امل ك العام واس تخداهما

 هنائيني(ال

النُسخ املرتمجة لدلليلني بشأأن حتديد 

قالخرتاعات املوجودة يف امل ك العام 

 واس تخداهما

 10000  50000 - -  10000  50000  60000 

 20000  10000  10000  - - 10000  10000  قامئة اخلرباء واملواد التدريبية اجلديدة واملعززة

همارات لإدارة وتوفري اخلدمات املتعلقة 

 ابلخرتاعات املدرجة يف امل ك العام**

 50000 100000  30000  80000  80000 180000 260000 

نة  30000  20000  10000  - -  20000  10000  بوابة الوضع القانوين احملس ّ

 430000 280000 150000 80000  30000  200000 120000 اجملموع

 

الثالث[ املرفق]ييل ذكل 
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 ملخص املرشوع
 DA_3_10_45_01 رمز املرشوع

 العنوان

 

 

التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات 

 التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 
 

 توصيات أأجندة التمنية

 

 

ايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو : ز3التوصية 

دراج امللكية  للهنو  جبمةل أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإ

 الفكرية يف خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.
 

دلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال : مساعدة ا10التوصية 

امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية، والهنو  بتوازن عادل بني حامية 

نسحب هذه املساعدة التقنية أأيضًا عىل وينبغي أأن ت  .امللكية الفكرية واملصلحة العامة

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .املنظامت الإ

قلميية  قلميية ودون الإ وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضًا عىل املنظامت الإ

 املعنية ابمللكية الفكرية. 
 

طار قال45التوصية  نفاذ امللكية الفكرية يف اإ هامتمات قالجامتعية الأوسع : انهتاج اإ

وقالنشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية 

نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقًا للمنفعة املتبادةل  واإ

ىل الرفا هية قالجامتعية ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإ

ىل حتقيق التوازن بني احلقوق وقاللزتامات، مبا يتفق مع املادة  من اتفاق  7وقالقتصادية واإ

 تريبس.
 

 مزيانية املرشوع

 

 

صة ُكها للتاكليف غري املتعلقة ابملوظفني. 500 000  فرنك سويرسي، ُمخصَّ

 اترخي بدء املرشوع

 

 

 2016يوليو  15

 مدة املرشوع

 

 

 أأشهر 24

اعات الويبو الرئيس ية قط

 املعنية والصةل بربامج الويبو

 

 17و 10و 9الصةل بربامج الويبو 
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  وصف مقتضب للمرشوع

يمتثل الهدف الأسايس للمرشوع يف تكوين الكفاءات لتوفري برامج تعلميية وتدريبية فعاةل 

يف ذكل وجمدية يف جمال حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لفائدة القضاة، مبا 

اس تحداث مرجع/ دليل للتعمل اذلايت بعنوان "أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية 

مراعاة الس ياسة وقالسرتاتيجية الوطنية حلقوق امللكية الفكرية، ومع  الفكرية"، وذكل مع

ىل تعزيز فهم القضاة للقانون  .وضع املصلحة العامة يف قالعتبار وهيدف املرشوع حتديدًا اإ

حلقوق امللكية الفكرية وتطبيقهم ملعارفهم يف ذكل اجملال عن طريق تمنية التفكري املوضوعي 

صدار أأحاكم مسببة عادةل  املتسق واملنطقي واملهارات التحليلية النقدية لمتكيهنم من اإ

وفعاةل ومس تنرية وقامئة عىل جحج سلمية ختص منازعات حقوق امللكية الفكرية يف احملامك 

 .ملعنية هبذه احلقوقوالهيئات القضائية ا

 اختيار معاهد التدريب القضايئ الرائدة:
 

خُتتار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة، وُُيبذ أأن تكون لك مهنا من منطقة )أأفريقيا، 

، واملنطقة العربية(، وأأن أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييبوأ س يا واحمليط الهادئ، و 

حداها من البدلان الأقل منوًا، وأأن متثل هذه املؤسسات طائفة متنوعة من التقاليد  تكون اإ

 .واخللفيات القضائية
 

ص الربامج التعلميية والتدريبية يف جمال حقوق امللكية الفكرية، واليت تشمل  وس تخصَّ

مرجع/دليل التعمل اذلايت "أأدوات القضاة يف جمال امللكية الفكرية"، ملعاجلة الثغرات احملددة 

َّنة والبىن التعلميية املتاحة والقدرات قالستيعابية املتوفرة والتكيف مع قال حتياجات املبي

وأأساليب التعمّل املفضةل دلى أأعضاء النظم القضائية املعنية يف البدلان النامية والبدلان 

 .الأقل منوًا الرائدة اخملتارة
 

والبدلان الأقل منواً  وتُراعى العوامل التالية عند تنفيذ أأنشطة املرشوع يف البدلان النامية

 الرائدة اخملتارة:
 

 )أأ( القوانني والأطر القانونية والتفاقات املعنية حبقوق امللكية الفكرية؛

 ب( والس ياسات وقالسرتاتيجيات املعنية حبقوق امللكية الفكرية؛)

)ج( والفجوات وقالحتياجات والأولوايت التدريبية القضائية كام وردت يف أأطر التمنية 

 تصادية الوطنية؛قالق 

 )د( وقالعتبارات الإمنائية واملصلحة العامة.
 

 املرشوع من خالل مؤسسات التدريب القضايئ الوطنية احلالية. ويُنفذ

وسيس تخدم املرشوع، عند قالقتضاء والإماكنية، املضامني التعلميية والتدريبية املتاحة 

لكرتونيًا واليت أأعدهتا الويبو أأو املؤسسات املسامهة يف ادلول الأعضاء يف جمال  ورقيًا أأو اإ
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 حقوق امللكية الفكرية بعد ترمجهتا أأو تكييفها للس ياق احمليل.
 

 عنارص املرشوع الرئيس ية:

 

 اختيار معاهد التدريب القضايئ الأربعة الرائدة؛أألف. 
 

رة يف وتقيمي قالحتياجات التعلميية والتدريبية للنظام القضايئ يف البدلان الرائدة اخملتاابء. 

جمال حقوق امللكية الفكرية لتحديد طبيعة احملتوايت والوحدات التعلميية والتدريبية حلقوق 

ىل "مجموعة الأدوات اخلاصة حبقوق  امللكية الفكرية ونطاقها، وكذكل الأمر ابلنس بة اإ

 الفكرية لفائدة القضاة" املزمع اس تحداهثا؛ امللكية
 

عداد دراسة اس تقصائية بشأأن املبجمي.  ادرات اجلارية يف جمال تدريب الهيئات القضائية واإ

عىل حقوق امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا فضاًل عن البدلان 

املتقدمة لالس تفادة من نتاجئها ول س امي املامرسات الفضىل يف تدريب الهيئات القضائية 

 عىل حقوق امللكية الفكرية؛
 

ىل ال دال.  عنرصين ابء وجمي، وضع حمتوايت ووحدات تعلميية وتدريبية يف جمال استنادًا اإ

حقوق امللكية الفكرية من أأجل )أأ( التدريب الأويل والمتهيدي عىل حقوق امللكية 

الفكرية؛ )ب( والتدريب ادلاخيل يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مراعاة الأسلوب أأو 

املبارش أأو الش بيك أأو اخملتلط( اخملصصة الأساليب املفضةل لتوفري التدريب )التدريب 

وستشمل  .للثغرات احملددة وقالحتياجات املعرب عهنا والأولوايت الرئيس ية للبدل اخملتار

احملتوايت التعلميية والتدريبية مرجعًا للتعمل اذلايت بعنوان "مجموعة أأدوات خاصة حبقوق 

لك من املؤسسات الرائدة امللكية الفكرية لفائدة القضاة"، وس تعد مجموعة من أأجل 

لكرتونية مهنا القوانني  .اخملتارة وميكن أأن تشمل ت ك اجملموعات حمتوايت ورقية واإ

والس ياسات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية، وأأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وأأبرز 

ق علهيا خالل السوابق القضائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية وغريها من احملتوايت املتف

 .مرحةل تقيمي احتياجات املرشوع والقامئة عىل املامرسات اجليدة املنطبقة
 

ىل العنارص ابء وجمي ودال يف جتربة مضامني التعلمي والتدريب يف جمال هاء.  وقالستناد اإ

حقوق امللكية الفكرية واليت تشمل "أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" من 

رامج تعلمي وتدريب واس تخدام ردود الفعل املتلقاة لتحسني أأهداف التعمّل خالل توفري ب

التعلميية والتدريبية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية ومناجهها ادلراس ية  املنشودة من ادلورات

 ووضع مضاميهنا وأأساليب تنفيذها وطرائق تقيمي نتاجئها؛

ت الوطنية املعنية ابلتدريب القضايئ تعزيز الش باكت والرشااكت القامئة مع املؤسساواو. و 

التدريب  نتاجئبغية تبادل اخلربات ابنتظام وقالس تفادة من جتارب ال خرين يف املبادرات و 
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قامة "جممتع ممارسة"  .عىل حقوق امللكية الفكرية وميكن أأن يتخذ ذكل أأشاكًل عديدة مهنا اإ

تعمل الش بيك وقالجامتعي بني همين ش بيك أأو أأكرث يُعىن مبسائل حقوق امللكية الفكرية لل 

 الأقران من القضاة واملدعني العامني؛
 

املساعدة عىل اقتناء املراجع والأدةل بغية تعزيز مكتبة معهد التدريب القضايئ و زاي. 

 املس تفيد.

 

 

 الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي املرشوع مدير

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة 2.3جة املرتقبة  النتي : كفاءات معزَّ

من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأررا  التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ىل اقتصاد السوق احلر.  الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 

 املرشوع

 

 

يف بداية  هرتب تنفيذ املرشوع من مراحهل الهنائية ابلرمغ من التأأخري البس يط اذلي واهجاق

هذا التقدم الكبري بفضل ادلمع وقاللزتام اذلي أأبدته البدلان الرائدة  حتققالعملية. وقد 

 املس تفيدة )كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي(.
 

مبا يف ذكل  معينة،ملبادئ أأساس ية أأمهية قصوى  ُأعطيت التنفيذ،خطوات  عرب مجيعو 

وتلبية احتياجاهتم وأأولوايهتم وضامن  املس تفيدة، البدلانالتنس يق الاكمل والتشاور مع 

 اس تدامة املرشوع عىل املس توى الوطين.
 

عداد نتاجئه لتلبية  املرشوع،لضامن اس تدامة و  وذكل من  احملمتةلديدة اجلطلبات ال يمت اإ

بدلان أأخرى يف  تنش هئااذلي ميكن أأن  للهيئات القضائيةملس متر ملساعدة يف التعلمي اأأجل ا

 املس تقبل.
 

 الأساس ية تقريبًا: النواجتقالنهتاء من مجيع  2018ويوليو  2017الفرتة بني يوليو وشهدت 
 

تدريبية عن بُعد بشأأن امللكية الفكرية  عامة دورة ابس تحداثقامت أأاكدميية الويبو  .1

من مث و عدة قا  وأأس تاذ من ذوي اخلربة من مرص. مبسا ئيةالقضا لصاح الهيئات

فريق من القضاة ذوي اخلربة من أأسرتاليا وبلجياك والصني وبريو والفلبني  قام

 .ابس تعرا  املواد وجنوب أأفريقيا

ىل .2  وطنيةأأربع دورات تدريبية تُرمجت ، تدريبية عن بُعدال عامة الورة ادل واستنادًا اإ

الرائدة. وأأجريت معلية التخصيص  لصاحل البدلان وُخصصت وُاس تعرضت

مع مراعاة  املس تفيدة،ابلتنس يق الاكمل مع اخلرباء الوطنيني اذلين اختارهتم البدلان 
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 .قالحتياجات والأولوايت والس ياقات القضائية الوطنية للك بدل
 

برانمج تدريب املدربني متعدد الأوجه للك بدل رائد. ونظمت دورات  وأأنشئ .3

للك بدل رائد ابلتنس يق مع مؤسسات  وبشلك مبارش  عن بعدتعلميلل تدريبية خاصة 

ة ادلوليني والوطنيني ذوي ساعدة القضاة والأساتذمب التدريب القضايئ املعنية و 

 ؛اخلربة
 

 مرفقة، ناس بة بشأأن حقوق امللكية الفكريةعىل املواد البيبليوررافية امل  لوحُتّص  .4

ىل وُأرسلت ، الوجهية نشورات الويبومب  . وقد القضايئتدريب ال  ساتمجيع مؤس اإ

 الرائدة؛املنشورات ابلتنس يق الاكمل مع البدلان  ُاختريت
 

ىل قاعدة  النفاذ اجملاينملؤسسات التدريب القضايئ الوطنية  وأأتيح .5 اليت  بياانتال اإ

من مس متدة مليون دعوى قضائية بشأأن حقوق امللكية الفكرية  3.5أأكرث من تضم 

أأبرم عقد مع رشكة متخصصة يف هذا و نوات. بدلان ملدة ثالث س   110أأكرث من 

 .الصدد
 

مؤسسات  لتس تخدهما اكدميية الويبومنصة التعمل الإلكرتوين التابعة لأ  وُأتيحت .6

 .لأررا  التعلمي املس متر التدريب القضايئ للك بدل رائد
 

يف  الأقرانوُأنشئت أأربع منتدايت وطنية مغلقة بشأأن تقامس املعلومات والتعمل بني  .7

لإنشاء ملفاهتم الشخصية  ابلنفاذلمشاركني ومُسح ل يف لك بدل رائد.  ئيةالقضا الهيئة

س تظل املنتدايت مفتوحة وميكن و واس تخدام أأدوات التصال املتاحة للمنتدى. 

لهيا بعد قالنهتاء من املرشوع النفاذ  .اإ
 

نشاء ش بكة دولية بني مؤسسات التدريب القضايئ و  .8 تقوم أأاكدميية الويبو حاليًا ابإ

ر ملوجودة يف مجيع أأحناء العامل لتبادل املعلومات واخلربات حول أأنشطة التعلمي املس متا

ىل املنتدايت القامئة اليت ت املتعلقة ابمللكية الفكرية. وس   لصاحل البدلان ُأنشئتستند اإ

ؤسسات التدريب القضايئ املوجودة يف مجيع أأحناء العامل مل وس ُتوجه دعوةالرائدة. 

ىل الش    .بكةلالنضامم اإ
 

ىل أأصبحيف ال ونة الأخرية و .9 دورات أأاكدميية الويبو من خالل  ابلإماكن النفاذ اإ

ىل  النفاذالأهجزة احملموةل )الهواتف اذلكية والأهجزة اللوحية( من أأجل تسهيل  اإ

اتحة، سيمت أأيًضا لقضاةاراحة  ولأجلادلورات.  الوحدات اخملصصة والش باكت  اإ

 .زة احملموةلاملذكورة أأعاله من خالل ت ك الأهج
 

مؤسسات التدريب القضايئ القامئة اليت توفر  رمس خرائطلوُأطلق اس تقصاء  .10
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 .للهيئات القضائيةالتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية 
 

ىل توجيه املدربني يف  .11 عداد دليل خمصص للمدرس للك بدل رائد هيدف اإ كام جيري اإ

 أأداهئم التعلميي املس متر.
 

" للتعلمي املس متر املوجه للقضاةذكورة أأعاله "مجموعة أأدوات الويبو امل تشلك مجيع النواجت

 .CDIP/16/7 REV.2الواردة يف الوثيقة 
 

، فقد اطط له، كام خُ 2018يف يوليو املرشوع  نواجتمعظم اس تكامل عىل الرمغ من أأن و 

ىل  أأشهر من أأجل القيام بأأنشطة هادفة من شأأهنا  مخلسةمتديد ال ريئ أأن هناك حاجة اإ

 قالختبار أأنشطة س تجري أأاكدميية الويبو سلسةل منو امن اجلودة املثىل لنتاجئ املرشوع. ض

ىل نومفرب  وقالس تعرا  والتعزيز  ،2018، واعتباًرا من ديسمرب 2018من أأرسطس اإ

وتسلميها. ومن املتوقع أأن يمت  واس تعراضهامجيع خمرجات املرشوع  من احملمتل اختبار

 .2018ديسمرب  31قالنهتاء من املرشوع يف 
 

وفقًا  أأعاله،نُفذت مجيع الأنشطة اخلاصة ابلبدلان املذكورة  الوطين،عىل الصعيد و 

دغار رسفانتس فياللتا للقضاء )1لتفاقات التعاون املربمة مع )  Escuela( مدرسة اإ

Judicial ميية القضائية الوطنية الأاكدو ( 3) ؛وزارة العدل يف لبنانو ( 2) كوس تارياك؛( يف

 اللجنة الوطنية حلق املؤلف يف نيجرياي.و ( 4؛ )يباليف ن 
 

معرفهتم ابمللكية  بتعزيزوأأعرب املشاركون عن تقديرمه للتدريبات اليت مسحت هلم 

أأنشأأوا مجموعة أأساس ية من اخلرباء الوطنيني املس تعدين لتقدمي  نيجرياي،ويف حاةل  الفكرية،

 دورات التعلمي املس متر للقضاة.
 

 ت التالية يف البدلان املعنية:اجملموعاشاركت و 
 

 كوس تارياك

عىل  اس متر وتلقوا تدريبا أأساس يا ومعليقاضيا يف برانمج التعلمي امل  24شاركت مجموعة من 

مبشاركة أأساتذة ابرزين من كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية  وبشلك مبارشالإنرتنت 

س بانيا.  منكبري وقايض   مكدربني يف هذا الربانمج.معل الأساتذة والقضاة الوطنيون و اإ
 

 لبنان

قاضيًا يف برانمج التعلمي املس متر وتلقوا تدريبًا أأساس يًا ومعليًا عىل  20شاركت مجموعة من 

ىل قاٍ   ذوي خربة مبشاركة أأساتذة وقضاةوبشلك مبارش الإنرتنت  من مرص ابلإضافة اإ

 وخبري من لبنان. ممترس
 

 نيبال
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ىل وحمامك احملافظاتالعليا  امكاحمل منقاضيًا  13شاركت مجموعة من  حمامني  ابلإضافة اإ

. وشارك يف هذا وبشلك مبارشالإنرتنت  عىلحكوميني يف برانمج التعلمي املس متر 

من الفلبني وأأساتذة قانون امللكية الفكرية من الهند واململكة  ذو خربةالربانمج قا  

أألقى و ااي امللكية الفكرية. مع املشاركني بشأأن مجموعة خمتارة من قض وااملتحدة وتفاعل

 حملمكة العليا وخرباء أ خرون من نيبال حمارضات وقدموا جتارب وطنية معلية.من اقاضيان 
 

 نيجرياي

برانمج التعلمي املس متر عىل من أأساتذة القانون واملامرسني يف  18شاركت مجموعة من 

ثيوب الإنرتنت وبشلك مبارش يا وكينيا املساعدة . وقدم أأساتذة القانون ذوي اخلربة من اإ

ت ك الأنشطة التدريبية. واختارت نيجرياي تعزيز قدرة اخلرباء يف جمال  لتس يريواخلربة 

ىل القضاة عىل  امللكية الفكرية اذلين س يقومون لحقًا بنقل أأنشطة التعلمي املس متر اإ

 املس توى الوطين.
 

لك قا  مشارك  خاللها حيث يقوم الأربعة،تابعة يف البدلان امل  دوراتمن املقرر تنظمي و 

يف حاةل وبتقدمي تدريب حول موضوع معني للقضاة ال خرين املشاركني يف الربانمج. 

ىل مجموعة خمتارة من  التعلمي املس متر دوراتبون بتقدمي س يقوم املدربون املدرّ  نيجرياي، اإ

 قضاة. 10
 

اجلوانب الرئيس ية  املتابعة تقياميً جيدًا للتقدم احملرز فامي يتعلق جبميع دوراتوس توفر 

)كوس تارياك ونيبال ونيجرياي( ويف نومفرب  2018يف أأكتوبر  وستُنظملنشاط التدريب. 

 )لبنان(. 2018
 

جيابية للغاية. وطلبت البدلان الرائدة  واكنت التقارير الأولية الواردة من البدلان الرائدة اإ

جد و. و املُحققةالنتاجئ  يزتعز بعد انهتاء املرشوع أأن تواصل الويبو التعاون معها من أأجل 

أأشارت مجيع مؤسسات التدريب القضايئ و بعضهم أأن فوائد املرشوع فاقت توقعاهتم. 

ىل أأهنا س تدرج حقوق امللكية الفكرية يف براجمها للتعلمي املس متر ابس تخدام  املس تفيدة اإ

املرشوع لس تدامة  قواي هذا قاللزتام ضامان ويُعدمؤخرًا لهذا الغر .  املُنش ئةالوحدات 

 .عىل املس توى الوطين

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 

 ُمتاح غري وادلروس الرئيس ية

 اخملاطر التالية:  توقع حدوثميكن  املرشوع،يف س ياق تنفيذ  املرشوع،كام ورد يف وثيقة  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
 

التدابري ويمتثل أأحد  .صعوابت يف تنظمي تدريب متواصل لهيئة قضائية مشغوةل)أأ( 

الرئيس ية ملواهجة هذه اخملاطر يف ضامن املشاركة والتأأييد الاكملني من جانب مؤسسة 



CDIP/22/2 

Annex III 

8 
 

عداد ادلورات  .التدريب القضايئ و/أأو السلطات املعنية يف مجيع مراحل املرشوع كام أأن اإ

 التدريبية عرب الإنرتنت من شأأنه أأن يساعد عىل التخفيف من حدة هذا اخلطر؛
 

نفيذ املرشوع ادلمع الاكمل من مؤسسات التدريب القضايئ تلقى ت  ال ن،وحىت 

وابلتايل مل تتحقق اخملاطر املتوقعة ومل  املعنية،يف البدلان املس تفيدة  املعنيةوالسلطات 

 يكن لها أأي تأأثري سليب عىل الأداء.
 

احامتل عرقةل ظروف البدل الرائد اخملتار املرشوع، وينبغي يف هذه احلاةل مواصةل )ب( 

رجاء تنفيذ املرشوع يف البدل .ناقشاتامل  ذا تعرّثت ت ك املناقشات، جيوز تعليق أأو اإ  .واإ
 

مت ختفيف اخملاطر وليس لها وقد اكنت الظروف يف البدلان اخملتارة مواتية لتنفيذ املرشوع. 

 أأي تأأثري سليب عىل الأداء. 
 

 البدلان النامية ورمبا يواجه اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت قيودًا يف)ج( 

ولعل أأحد التدابري الرئيس ية  .والبدلان الأقل منوًا، مثل رياب الإنرتنت أأو بطء رسعته

ملواهجة هذا اخلطر الشديد هو التأأكد من طبع دليل "أأدوات القضاة يف جمال حقوق 

 ."امللكية الفكرية
 

التصالت يف مل تكن هناك قيود خطرية فامي يتعلق ابس تخدام تكنولوجيا املعلومات و 

ذالبدلان املس تفيدة  لهيا  النفاذتيحت مواد التدريب يف أأشاكل يسهل أُ  اإ وهبذا طباعهتا. و اإ

 اخملاطر وليس لها أأي تأأثري سليب عىل الأداء. من هذه تخفيفال مت 

مسائل تقتيض دعامً/ اهامتمًا 

 فورايً 

 

عداد أأدوات التعلمي   لالس تجابة الأرضية أأعدت أأاكدميية الويبو أأيضاً  املس متر،أأثناء اإ

 الأخرى؛ملساعدة اليت أأعربت عهنا البدلان بشأأن الطلبات اجلديدة احملمتةل ل 
 

، ميكن تعممي أأنشطة املرشوع مضن الربامج العادية وع ونظر اللجنة فيهورهنا بتقيمي املرش 

، واحملافظة عىل نوع من اجلديدة البدلانللويبو. وهذا من شأأنه تسهيل تلبية طلبات 

 اأأعربت ابلفعل عن اهامتهم عىل اعتبار اهنا ،2018الرائدة بعد عام  للبدلانعدة املسا

 .بذكل واحضال

 

  امليض قدما

من خالل اختبار  أأساسا 2018ديسمرب  31وضع اللمسات الأخرية عىل املرشوع حبلول 

 ؛النواجت وتعزيز واس تعرا 
 

اليت و ب القضايئ القامئة مؤسسات التدريبشأأن  رمس اخلرائطعىل وضع اللمسات الأخرية 

 التعلمي املس متر بشأأن حقوق امللكية الفكرية. توفر
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  اجلدول الزمين للتنفيذ

 2018 ديسمرب 31- 2016يوليو  15
 

، كام ُخطط لها، فقد 2018وعىل الرمغ من أأن اس تكامل معظم نواجت املرشوع يف يوليو 

ىل المتديد مخلسة أأشهر من أأجل القيا قالختبار م بأأنشطة ريئ أأن هناك حاجة اإ

 .ضامن اجلودة املثىل لنتاجئ املرشوعو  وقالس تعرا 

   معدل تنفيذ املرشوع

 يف املائة 37هو:  2018هناية أأرسطس  حبلولمعدل اس تخدام املزيانية 
 

  التقارير السابقة

ىل اللجنةهذا هو التقرير املرحيل الثالث املقدم   .اإ
 

ىل اللجنة يف  ،CDIP/18/2 للوثيقة وورد التقرير الأول يف املرفق السادس م اإ وقُّدِّ

 ،CDIP/20/2 للوثيقة السادسوورد التقرير الثاين يف املرفق  .دورهتا الثامنة عرشة

م  ىل اللجنةوقُّدِّ  .العرشينيف دورهتا  اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ملُمحقَّق ابلاك

 

 

نتاجئ املرشوع
5

 

 )النتيجة املرتقبة(

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

 

عداد قامئة مبؤسسات  اإ

التدريب يف جمال حقوق 

امللكية الفكرية وبغريها من 

اخلاصة  املبادرات التدريبية

ابجلهاز القضايئ عىل الصعيد 

 العاملي
 

 

 ُأعدت ت ك القامئة؛ -

 التحليل الأويل. وُأجنز -

 

وأُطلق  ادلراسة قالس تقصائية مُعمت

جراء  .التحليل الأويل اإ

 

*** 

وضع وحدات تدريب عىل 

صة  امللكية الفكرية ُمخصَّ

للقضاة ورجال القضاء يف لك 

 مرشوع رائد.

 

اس تكامل الوحدات  -

قرار  السلطات واإ

قلميية  الوطنية أأو الإ

 املعنية لها.
 

تنظمي ما ل يقل عن  -

دورة تدريبية واحدة 

)ش بكية أأو خمتلطة أأو 

مبارشة( ابلتعاون مع 

لك معهد تدريب 

ىل  مس تفيد استنادًا اإ

الوحدات واملناجه 

 

نية السلطات الوط قيام  -

مجيع الوحدات الأربع تخصيص ب 

قرارها. واس تكاملها  واإ

أأكرث من دورة تدريبية  تنظمي -

واحدة للك بدل رائد ابلتعاون مع 

مؤسسات التدريب القضايئ 

ىل الوحدات استنادااملس تفيدة   اإ

 .حدثةس تامل 

 

**** 

                                         
5

 .وثيقة املرشوعمن  2.3لقسم ل وفقًا  
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5نتاجئ املرشوع
 

 )النتيجة املرتقبة(

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

وأأساليب التدريب 

احملددة حديثًا بغية 

حتقيق نتاجئ التعمل 

 املنشودة.

 

تدريب مجموعة من القضاة، 

مهنم ُمدّرِّب حممتل واحد أأو 

ىل الوحد ات أأكرث، استنادًا اإ

 املس تحدثة

اس تكامل املس تفيدين ادلورة 

 التدريبية

 

تدريب مجيع القضاة واملدربني من البدلان 

ىل الوحدات  الرائدة الأربعة استنادًا اإ

 املس تحدثة.

 

**** 

قامة ش بكة تربط بني  اإ

 مؤسسات التدريب القضايئ.

 

عراب اثنتان عىل الأقل من  اإ

مؤسسات التدريب القضايئ عن 

ة التواصل رربهتام يف زايد

والتعاون يف جمال التدريب 

 املتخصص.
 

 

أأعربت مجيع مؤسسات التدريب القضايئ 

قامة اتصالت مع  عن رربهتا يف اإ

املؤسسات املامثةل الأخرى والتعاون بشلك 

 أأوثق يف جمال التدريب املتخصص.

 

**** 

 

 

 

 

 نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 نتاجئ()مؤرشات ال 

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

 

تعزيز قدرات وهمارات القضاة 

واملدعني العامني يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوًا 

لمتكيهنم من البت بفعالية 

وجناعة يف منازعات امللكية 

 

قرا % من 50ر ما ل يقل عن اإ

القضاة واملدعني العامني ورجال 

القضاء املس تفيدين بأأهنم اكتس بوا 

همارات جديدة للبت بفعالية 

وكفاءة يف منازعات امللكية 

 

أأفاد معظم القضاة املدربني أأهنم اكتس بوا 

بت بفعالية وكفاءة يف ل ل همارات جديدة 

 منازعات امللكية الفكرية.

 

**** 
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الفكرية مبا يامتىش مع 

قالحتياجات والأولوايت 

 الإمنائية احملددة يف البدل.

 

 الفكرية.

 

فكرية ال لكيةامل س ثقافة رر 

وهجة حنو التمنية يف الهيئات امل

فز ُي وهو ما القضائية

قالبتاكر والإبداع عىل 

ن بيئة  املس توى احمليل وحتّسِّ

التعاون ادلويل ونقل 

 التكنولوجيا وقالستامثر.

 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة واملدعني العامني ورجال 

ني القضاء املس تفيدين ابلعالقة ب

البت بفعالية وكفاءة وقالبتاكر 

 والإبداع عىل الصعيد احمليل.

 

لعالقة لالقضاة املدربني  معظم يس توعب

بني البت بفعالية وكفاءة وقالبتاكر 

 والإبداع عىل الصعيد احمليل.

 

**** 

 

زايدة فعالية املؤسسات 

الوطنية لتسوية منازعات 

امللكية الفكرية وحتقيق توازن 

حقوق امللكية جيد بني حامية 

 الفكرية والصاحل العام.

 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة واملدعني العامني ورجال 

القضاء املس تفيدين ابلعالقة 

التالزمية بني تسوية املنازعات 

 واملصلحة العامة.

شارة ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة واملدعني العامني ورجال 

ىل أأن  القضاء املس تفيدين اإ

قد حسن هماراهتم يف  التدريب

 جمال تسوية املنازعات.

 

 

قرار معظم القضاة املدربني ابلعالقة بني  اإ

 العام. والصاحل البت يف املنازعات
 

ىل أأن  أأشار معظم القضاة املدربني اإ

 جمال تسويةالتدريب س يحسن هماراهتم يف 

 .املنازعات

 

**** 

 

رساء توجه حنو التمنية يف  اإ

قامة الهيئات القضائية بغية اإ 

نظام لتسوية منازعات حقوق 

امللكية الفكرية يتسم ابلتوازن 

والفعالية والكفاءة ويدمع 

املواهب وقالبتاكر والإبداع 

عىل الصعيد احمليل مع حتفزي 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة واملدعني العامني 

املس تفيدين بأأمهية حتقيق توازن 

بني احلقوق واملصاحل اخلاصة 

بأأاحاب حقوق امللكية الفكرية 

 ومس تخدمهيا والصاحل العام.

 

قرار معظم القضاة املدربني بأأمهية حتقيق  اإ

توازن بني احلقوق واملصاحل اخلاصة 

اب حقوق امللكية الفكرية بأأاح

 ومس تخدمهيا والصاحل العام

 

**** 
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وماكفأأة وحامية حقوق 

ومصاحل مجيع أأاحاب حقوق 

امللكية الفكرية ومس تخدي 

حقوق امللكية الفكرية 

واملصلحة العامة عىل حنو 

 وعادل ومتوازن. منصف

 

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 ملخص املرشوع
 DA_1_10_12_40_01 رمز املرشوع

 العنوان

 

 

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنو  ابلرتاث الثقايف يف 

 مرص وغريها من البدلان النامية
 

 يات أأجندة التمنيةتوص 

 

 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا  :1التوصية 

موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني قالعتبار الأولوايت 

عن وقالحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل وجه اخلصوص فضاًل 

دراج الأنشطة يف أأطر  خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية  .زمنية لس تكامل الربامج

 .وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل
 

ا املؤسس ية الوطنية يف جمال مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهت :10التوصية 

امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية، والهنو  بتوازن عادل بني حامية 

ًا عىل وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيض .امللكية الفكرية واملصلحة العامة

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .املنظامت الإ
 

دماج قالعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية 12لتوصية ا : امليض يف اإ

 والتقنية، وفقًا لختصاصها.
 

امللكية  مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسائل: 40التوصية 

الفكرية وفقًا لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة 

ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية، وعىل وجه 

برامج اخلصوص منظمة التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقًا للكفاءة القصوى يف تنفيذ 

 التمنية.

 

 مزيانية املرشوع

 

 

صة ُكها للتاكليف غري املتعلقة ابملوظفني. 320 000  فرنك سويرسي، ُمخصَّ
 

 اترخي بدء املرشوع

 

 

 2016يناير  1

  مدة املرشوع
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 أأشهر 36 

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 املعنية والصةل بربامج الويبو

 

 .30و 18و 9و 4و 3الصةل ابلربامج 

  ب للمرشوعوصف مقتض

ذ ابتت متثل أأحد  أأصبحت الس ياحة أأحد العنارص الفاعةل الرئيس ية يف التجارة ادلولية، اإ

واليوم، يف ظل عامل معومل يسوده  .مصادر ادلخل الرئيس ية يف العديد من البدلان النامية

التنافس الشديد، تمتزي الس ياحة عىل حنو مزتايد بطلب خمصص عىل منتجات وخدمات 

 .م بقمية مضافةممتزية تتس
 

وميكن لأاحاب املصلحة يف جمال الس ياحة أأن يؤدوا دورًا رئيس يًا يف توفري منتجات 

وحتقيقًا  .وخدمات عالية اجلودة للس ياح من خالل تلبية مصاحلهم واحتياجاهتم احملددة

 .ذلكل، ميكن هلم أأن يس تفيدوا بشدة من قالس تخدام قالسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية

ىل حتليل دور نظام امللكية الفكرية ودمع هذا ادلور ورفع ومن مث  هيدف املرشوع اإ

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

ىل ذكل، سينظر  .املتعلق ابلهنو  ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمللية وسعيًا اإ

رب العملية اليت ميكن أأن تساعد فهيا أأدواٌت واسرتاتيجياٌت املرشوع عن كثب يف التجا

حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية العاملني يف جمال الس ياحة عىل حتقيق قدرهتم التنافس ية 

ىل التعاون والتأ زر، مس تفيدين يف ذكل من التأ زر ىل خطوات مبتكرة واإ القامئ  استنادًا اإ

 .الوضع قالقتصادي معوماً  ، والإسهام ابلتايل يف حتسنينتاجئبني ال 
 

ىل تكوين كفاءات  وسينفَّذ املرشوع يف أأربعة بدلان رائدة، مهنا مرص، حيث س هيدف اإ

ذاكء الوعي ابلقوامس املشرتكة بني امللكية الفكرية والس ياحة  أأاحاب املصلحة الرئيس يني واإ

طار س ياسات المنو والتمنية.  يف اإ
 

سرتاتيجيات والأدوات وتوجهيات ادلليل والتجارب واملامرسات الفضىل املوثقة، وقال

طار املرشوع ستسهم كذكل يف توجيه قرارات الس ياسة العامة  العميل اليت وضعت يف اإ

ذاكء الوعي العام بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف الهنو  ابلس ياحة واملعارف  واإ

قتصادية وقالجامتعية والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمللية، فضاًل عن تعزيز الفوائد قال

 والثقافية عىل الصعيد الوطين.
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 الس يدة فرانشيساك توسو املرشوع ةمدير 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

 

: اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل قالبتاكر وامللكية الفكرية 1.3النتيجة املرتقبة  

 تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنية.
 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة : 2.3النتيجة املرتقبة   كفاءات معزَّ

من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأررا  التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ىل اقتصاد السوق احلر.  الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 

 وعاملرش 

 

 الصعيد القطريتنفيذ املرشوع عىل " 1"
 

كوادور وع يف البدلان الرائدة اخملتارةيف الس نة الثالثة والأخرية من تنفيذ املرش  ، أأي اإ

رسيالناك، حقق املرشوع تقدما عىل مس توايت خمتلفة تبعا للظروف وومرص وانميبيا 

حلالت قدرة البدلان عىل اخملتلفة يف البدلان املعنية. وقد أأعاقت هذه الظروف يف بعض ا

من املناقشات مع  سابقا واليت انبثقت اخلاصة وقاللزتاماتتوصيات ال  تتبع وتنفيذ

 املؤسسات الرشيكة وأأاحاب املصلحة ال خرين.
 

حتديد الواكلت الوطنية الرائدة وأأاحاب املصلحة  فقد دمع اخلصوص،وعىل وجه 

القطري خالل الس نتني  الصعيدعىل الرئيس يني يف جمال الس ياحة بشلك كبري التنفيذ 

خضعت مجيع فرق املشاريع الوطنية خالل الأشهر  ذكل،الأوليني من املرشوع. ومع 

جيابية أأو سلبية ، مما والتشكيةلعرش املاضية لتغيريات يف القيادة  الثين ىل نتاجئ اإ أأدى اإ

 تنفيذ املرشوع.جراء 
 

 الإكوادور

يف  وذكل ابلعمل( الفكريةحقوق امللكية  صلحةم) تقدما ملحوظا الواكةل الرائدة حققت

 املرشوع ويُنفذرشاكة مع املؤسسات يف القطاعني اخلاص والعام ومع الأوساط الأاكدميية. 

 جهبات رئيس ية: 3عىل  حاليا
 

أأ( التعاون مع وزارة الس ياحة )لبناء قدرات السلطات الس ياحية عىل اس تخدام أأدوات 

 ؛ة(امللكية الفكرية لتشجيع الس ياح
 

دورات أأاكدميية عن امللكية الفكرية يف جمال الس ياحة  لإدخالب( التعاون مع اجلامعات )

 ؛ اث الثقايف يف املناجه ادلراس ية(وحامية الرت 
 

، لتشجيع اس تخدام احملافظاتابرك )عىل مس توى -ع جيوج( التعاون مع مبادرة مرشو

ابرك -ياحة يف س ياق مبادرة جيوأأدوات امللكية الفكرية من خالل الأعامل املتعلقة ابلس  

 اليونسكو(. ترأأسهااليت 
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أأاحاب املصلحة الوطنيني و  مصلحة حقوق امللكية الفكريةوقد نظمت الويبو ابلتعاون مع 

مصلحة حقوق امللكية  تنعي كلذلی اإ باإلضافة وحلقات معل للتوعية.  ثالث والإقلمييني

ت کارللش امللكية الفكريةت مادخول حرة لمستمورة المشم ايدلتقن يرمختان فيوظمالفكرية 

 م.لحجاة طسولمترة والصغيا
  

 مرص

يف الربع الأخري  رمسيالإطالقها  وُخطط 2018قالنهتاء من ادلراسة الوطنية يف أأبريل  مت

أأعضاء اللجنة التوجهيية  طالعل 2018ورشة معل يف مارس  ونُظمت. 2018من عام 

ادلراسة الوطنية. ومت تعزيز تعبئة أأاحاب عىل قالس تنتاجات والتوصيات الناش ئة عن 

 املصلحة اخملتارين من خالل زايرات ميدانية خمصصة.
 

 انميبيا

الس ياسات يف فرباير  لصناعادلراسة الوطنية رمسيًا خالل ورشة معل وطنية  ُأطلقت

ىل سلسةل من التوصيات العملية. ونظرًا للتغريات ادلاخلية يف الواكةل  ،2018 مما أأدى اإ

ن تنفيذ ت ك التوصيات ل يزال قيد املناقشة مع القيادة القطرية اجلديدة  ئدة،الرا فاإ

 .2018الأخري من عام  عللمرشوع يف الرب
 

 سرييالناك

خالل ندوة وطنية شارك فهيا  2017نرُشت ادلراسة الوطنية وأأطلقت رمسيا يف نومفرب 

غريات ادلاخلية يف نتيجة للتو أأاحاب املصلحة يف جمال الس ياحة وصناع الس ياسات. 

تأأخر تنفيذ توصيات ورشة العمل وما زال يتعني مناقش هتا مع القيادة  الرائدة،الواكةل 

 .2018القطرية اجلديدة للمرشوع يف الربع الأخري من عام 
 

عدادبُذلت هجود خاصة دلمع  ،يضاأأ  ابلتقريروخالل الفرتة املشموةل  لعامتدها  مواد تعلميية اإ

كوادور وانميبيا  منن ون وطنيواستشاريويقوم طنية خمتارة. يف مدارس س ياحية و  اإ

وجيري التفاو  لإدخال دورات  ،مواد تعلمييةصياغة ثالث مجموعات من ب  لناكورسي 

 lasيف جامعة لس فريساس أأرماداس ) التوايل،عىل  والس ياحة،يف جمال امللكية الفكرية 

Fuerzas Armadas، كوادور دارة الإ مدرسة لوم والتكنولوجيا/معة انميبيا للعجاو  (؛اإ

دارة الفنادق (ة )انميبياحيالس يا ؛ وجامعة كولومبو ومعهد رسي لناك للس ياحة واإ

 الناك(.رسي)
 

 تنفيذ مرشوع عىل مس توى الأمانة" 2"
 

الس ياحة  لتشجيعخضع ادلليل العميل بشأأن اس تخدام أأنظمة وأأدوات امللكية الفكرية 

عادة  هبدف التقاط الرسائل الأساس ية الناش ئة عن  غةالصيالسلسةل من معليات اإ
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ىل أأفضل املامرسات ادلولية بشأأن  الأحباث الأصلية يف البدلان الرائدة الأربعة ابلإضافة اإ

بدأأت املفاوضات مع منظمة الأمم املتحدة  الصدد،. ويف هذا للس ياحة املس تدام التشجيع

صدار ذك هبدفو  احلارض،جارية يف الوقت  ول تزال العاملية للس ياحة وتوزيع ادلليل  اإ

عترب التعاون احملمتل مع منظمة الس ياحة العاملية مررواًب للغاية يُ ويف هذا الإطار املذكور. 

لإعادة تنظمي حمتوى كبري هجد  يُبذل الوقت،وجيري السعي بنشاط لتحقيقه. ويف نفس 

فشل  حاةليف  ادلليل،احلايل املتاح من أأجل وضع اللمسات الأخرية عىل  املرشوع

 التعاون مع منظمة الس ياحة العاملية يف حتقيق ذكل.

 

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 

 وادلروس الرئيس ية

 

القطري حتت توجيه الواكةل الرائدة  الصعيداملشاريع عىل  لفرقوثبت أأن املشاركة النشطة 

بح من أأص و القطري.  الصعيداملعينة يه العنرص الأسايس للنجاح يف تنفيذ املشاريع عىل 

الواحض أأنه عندما خصصت الواكةل املسؤوةل الوقت واملوارد لإنشاء فرق املرشوع 

 واحمللية،ومتكيهنا من قالخنراط بفعالية مع أأاحاب املصلحة يف الس ياحة الوطنية  الوطنية،

ماكانت واسعة النطاق من حيث  حتول ىل رشااكت واعدة ذات اإ املرشوع بشلك خالق اإ

يف رياب الزتام واحض ابلوقت  أأخرى،. ومن انحية لكفاءاتتكوين ازايدة الوعي. و 

مل بذلها املرشوع اكن لها أأثر سطحي يبدو أأن اجلهود اليت  الوطين،واملوارد عىل املس توى 

ماكنه  .اس تدامته يكن ابإ
 

هبا فرق  تضطلعواكن من الواحض أأيضا أأن مبادرات التوعية املناس بة واملتكررة اليت 

من  حتقيق فوائدأأن متكن أأاحاب املصلحة يف جمال الس ياحة من  املشاريع الوطنية ميكن

يف هذه واملرتبطة ابلس ياحة.  أأنشطة الأعاملقالس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف 

ىل اس تخدام أأدوات  احلالت، أأصبح بعض أأاحاب املصلحة أأنفسهم والكء يدعون اإ

ذات  العالمات التجارية توهجاامللكية الفكرية املناس بة ملناطق/مدن/واسرتاتيجيات 

ىل وكذكل  الس ياحية،الأمهية  مما  احمللية،قايف واملعرفة والتقاليد الوطنية/تعزيز الرتاث الثاإ

قالقتصادية للوهجات الس ياحية وقالجامتعية  التمنية يف هناية املطاف تعزيزيعين 

 املس تدامة.
 

ذ كوادور،الإ هذه ادلروس الأساس ية بشلك رئييس من جتربة  ُاس تخلصتوقد  دافع  اإ

 املرشوععن  ةيناميكيمتسم ابدلفريق مرشوع خالل الثين عرش شهرا املاضية بشدة 

قلميية )يف حاةل  وأأمام (،املؤسسات احلكومية )أأساسا وزارة الس ياحة أأمام السلطات الإ

 املدارس الس ياحية وبعض اجلامعات الوطنية اخملتارة. وأأمام ،(ابرك-جيومبادرة مرشوع 

  أ اثرها والتخفيف من اخملاطر

ىل خماطر التأأخري يف تنفيذ املرشوعات عىل  التنبيهمت  القطري يف التقرير املرحيل  الصعيداإ

ول س امي فامي يتعلق مبا ييل: )أأ( قالس تجابة البطيئة  (،CDIP 20/2الوثيقة السابق )
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املسؤوةل تغيري احلكومة والسلطات املعينة و )ب(  املعينة؛املؤسسات الرائدة للواكلت/

 عن تنس يق أأنشطة املرشوع عىل املس توى الوطين.
 

ل س امي نتيجة للتغريات  اخملاطر،بعض هذه  تحتقق التقرير،ويف الفرتة املشموةل هبذا 

 مرص،يف بعض احلالت ) واكن من الصعب املسؤوةل.الرائدة ادلاخلية يف الواكلت 

أأو يف  املعينة، التنس يق هجاتياب احلفاظ عىل التنس يق الوثيق يف ر ( رسيالناك انميبيا،

 رياب القيادة الوطنية العامة للمرشوع.
 

يف الفرتة املتبقية من  كثبسيتعني عىل املرشوع أأن يرصد عن  الس ياقات،ويف هذه 

تنفيذ  اليت ختص القامئة تبادل الرسائلطراف للزتامات اتفاقات التعاون/امتثال الأ  التنفيذ

 املرشوع.
 

 رشوع بتحقيق النتاجئ املتفق علهيا يف ضوء الظروف السائدة.امل  وسيسمح متديد

مسائل تقتيض دعامً/ اهامتمًا 

 فورايً 

 

عىل املس توى  املشاريعواليت أأثرت سلًبا عىل تنفيذ  أأعاله،يف ضوء الظروف املذكورة 

أأبريل  30أأشهر حىت  4ملدة  يلزم متديد املرشوع بدلان،القطري يف ثالثة من أأصل أأربعة 

 املرفق. جلدول التنفيذوفقًا  املتبقيةاس تكامل الأنشطة بغية  2019
 

  امليض قدما

نشاءالناك من أأجل ت الرائدة يف مرص وانميبيا ورسيجتري مناقشات مع الواكل فرق  اإ

مصلحة حقوق يضا مع ق أأ لتنسير اسيستمية. وواقع جديدة للمرشوع ووضع خطط معل 

علی ل ومنّسق بشلك جيد، يع فعارمشاق يرفا وادور، واليت دلهيکاإ في امللكية الفكرية 

جراء عالن اإ مم ررلا  دة.لقياوى اعلی مسترات تغيين اإ
 

الناك لوضع اللمسات الأخرية عىل املهام ميبيا ورسيالإكوادور وان يفعطى الأولوية س تُ و 

بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف الس ياحة. كام سيمت تناول  مواد تعلميية لإعداداجلارية 

 مثل هذه املواد كجزء من املناجه ادلراس ية يف هذا الس ياق. داعامت
 

، س تكون الأولوية للحصول عىل دمع س يايس رفيع املس توى لتنظمي نشاط مرص يفو

يف الس ياحة والرتاث  أأاحاب املصلحة احلصول عىل ادلمع الاكمل منالوعي مع  لزايدة

 الثقايف.
 

لاللزتامات اليت اتفقت علهيا الأطراف  دقيق اس تعرا  مجيع البدلان الأربعة يفوس ُيجرى 

عادة تقيمي الأطر املؤسس ية اليت قد تضمن  وذكل احلالية،التعاون  اتفاقاتمبوجب  هبدف اإ

ىل ما بعد دورة املرشوع احلالية.  اس تدامة املرشوع اإ
 

اس تخدام امللكية  بشأأنس يوىل اهامتم كبري لإعادة صياغة ووضع ادلليل العميل  وأأخريًا،
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 مما اكن متوقعًا يف البداية. أأصعبويه هممة أأثبتت أأهنا  -رية يف الس ياحة الفك

  اجلدول الزمين للتنفيذ

 ىل اجلدول املرفق.يُرىج قالطالع ع
 

   معدل تنفيذ املرشوع

 يف املائة 75هو:  2018عدل اس تخدام املزيانية حبلول هناية أأرسطس م

  التقارير السابقة

ىل اللجنةلثالث املقدم هذا هو التقرير املرحيل ا  .اإ
 

ىل اللجنة يف دورهتا  ،CDIP/18/2 للوثيقة الأولوورد التقرير الأول يف املرفق  م اإ وقُّدِّ

م  ،CDIP/20/2 للوثيقة الأولوورد التقرير الثاين يف املرفق  .الثامنة عرشة ىل وقُّدِّ اإ

 .العرشينيف دورهتا  اللجنة
 

  



CDIP/22/2 

Annex IV 
8 
 

 التقيمي اذلايت للمرشوع

 

شارات السريمفتاح نظا  م اإ

 

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

 

نتاجئ املرشوع
6

 

 )النتيجة املرتقبة(

 

)مؤرشات  مؤرشات الإجناز الناحج

 النتاجئ(

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

 

وضع دليل معيل بشأأن امللكية 

لفكرية والس ياحة وتوثيق أأربع ا

فرادية  دراسات اإ

 

)أأ( نرش دليل معيل بشأأن اس تخدام 

نظم وأأدوات امللكية الفكرية لأررا  

تشجيع الس ياحة، مبا يف ذكل من 

خالل الهنو  ابملعارف والتقاليد 

 والثقافة الوطنية؛

 

عادة صياغة ادلليل العميل  جيري اإ

عىل أأساس املواد املكثفة واس مترار 

جرا ء الأحباث طوال فرتة تنفيذ اإ

 املرشوع

*** 

فرادية  جراء أأربع دراسات اإ )ب( واإ

 وتوثيقها )دراسة عن لك بدل رائد(.

 

فراديةاس تكامل   **** أأربع دراسات اإ

اختيار ثالثة بدلان رائدة 

ىل مرص)  (ابلإضافة اإ

ىل  )أأ( اختيار ثالثة بدلان )استناداً اإ

 معايري اختيار متفق علهيا(؛
 

يد واكلت/مؤسسات )ب( وحتد

رائدة لتنفيذ املرشوع عىل الصعيد 

 القطري.

 

كوادور )أأ( وقع قال ختيار عىل اإ

الناك لتكون بدلااًن وانميبيا ورسي

ىل مرص(  رائدة )ابلإضافة اإ
 

مصلحة حقوق امللكية )ب( 

كوادور فيالفكرية  دارة الأعامل ؛ اإ اإ

( BIPAالتجارية وامللكية الفكرية )

الرسيالنكية يف انميبيا؛ والهيئة 

( يف SLTDAللتمنية الس ياحية )

**** 

**** 
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 .وثيقة املرشوعمن  2.3لقسم ل وفقًا  
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رسي لناك؛ ووزارة اخلارجية 

)مرص(
7

 
 

حتديد أأاحاب املصلحة 

والسلطات الوطنية املعنية 

 ابلس ياحة

 

حتديد أأاحاب املصةل املعنيني 

ابلس ياحة، يف لك بدل، ابلتنس يق مع 

 املؤسسات الرائدة.
 

 

مت حتديد أأاحاب املصلحة 

تنظميهم يف جلان الرئيس يني و 

بدلان،  4توجهيية وطنية يف 

 .ابلتنس يق مع الواكلت الرائدة

 

**** 

املوافقة عىل خطط املرشوع 

 عىل الصعيد القطري

 

وضع خطط تنفيذ املرشوع )خطة 

 للك بدل(

تبادل الرسائل ن/اتفاقات التعاو 

املوقعة  الرائدةبني الويبو والواكلت 

 التفاقات واس تعرا بدلان.  4يف 

ووضع اللمسات الأخرية عىل 

الأطر املؤسس ية لس تدامة 

 املرشوع قيد التنفيذ.

*** 

توعية أأاحاب املصلحة 

والسلطات الوطنية املعنية 

ابلس ياحة، مبا يف ذكل ماكتب 

 امللكية الفكرية

 

تنظمي فعاليتني لتكوين الكفاءات يف 

لك بدل رائد لتوعية أأاحاب املصلحة 

قدرات  املعنيني ابلس ياحة وتعزيز

السلطات الوطنية عىل تقدمي دمع 

ىل النشاط  حمدد القطاع اإ

قالقتصادي املتصل ابلس ياحة من 

 .خالل اس تخدام امللكية الفكرية

 

كوادور: - جراء اإ السلطات  اإ

حلقات  3 الوطنية للملكية الفكرية

أأاحاب املصلحة  لصاحل معل

جراهئا )+و   ةمبادر ( 20اس مترار اإ

 ؛لزايدة الوعي

الوعي مع  لزايدةوات ند 3مرص:  -

 ؛أأعضاء اللجنة التوجهيية

حلقات معل وطنية  3انميبيا:  -

لأاحاب املصلحة يف جمال 

 الس ياسات؛الس ياحة وصانعي 

حلقات معل وطنية  3الناك: رسي -

لأاحاب املصلحة يف جمال 

 الس ياحة وصانعي الس ياسات.

** 

ذاكء وعي اجملمتع الأاكدميي  اإ

لكية ابلقوامس املشرتكة بني امل 

الفكرية والس ياحة والهنو  

ابملعارف والتقاليد والثقافة 

عالمية/مواد للتوعية  نتاج مواد اإ )أأ( اإ

 )ما ل يقل عن فيمل واثئقي واحد(؛

)ب( ووضع مواد تعلميية/تدريبية )ما 

دراهجا  ل يقل عن مجموعة واحدة( واإ

لكرتوني)أأ(  واحدة عىل  ةندوة اإ

الأقل عن امللكية الفكرية 

 الفيملوالس ياحة والثقافة بدًل من 

 الواثئقي؛
 

*** 
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، مما أأدى اإىل تباطؤ مجيع املؤسسات الأربع، حدثت تغيريات رئيس ية يف قيادة املشاريع عىل املس توى القطري يف املشموةل ابلتقرير ةخالل الفرتة احلالي 

 التنفيذ الإجاميل للمشاريع يف ثالثة من أأصل أأربعة بدلان.
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 الوطنية لأررا  التمنية

 

 )ب( ثالث مجموعات من املواد يف املناجه ادلراس ية.

كوادور ، التعلميية قيد الإعداد )اإ

 الناك(رسي انميبيا،
 

 

 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق أأهداف  أأهداف املرشوع

 املرشوع )مؤرشات النتاجئ(

نظام  بياانت الأداء

شارات  اإ

 السري

تكوين الكفاءات دلى أأاحاب 

املصلحة الرئيس يني يف جمال 

الس ياحة، فضاًل عن 

السلطات الوطنية/احمللية، مبا 

يف ذكل ماكتب امللكية 

الفكرية، بشأأن س بل 

اس تخدام أأدوات امللكية 

الفكرية واسرتاتيجياهتا لإضافة 

قمية وتنويع النشاط 

قالقتصادي املتصل ابلس ياحة، 

ذكل النشاط املتعلق مبا يف 

ابلهنو  ابلس ياحة واملعارف 

والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو 

 احمللية.

اس تحداث السلطات الوطنية يف 

مجيعها لبىن  الرائدةالبدلان الأربعة 

بغية تقدمي خدمات استشارية بشأأن 

دور امللكية الفكرية والس ياحة يف 

 المنو والتمنية الوطنية.

بشأأن امللكية ُأنشئت جلان توجهيية 

الفكرية والس ياحة يف مجيع البدلان 

ول يزال مس تقبل هذه  .الأربعة

نشاء هيالك أأدوم يف هناية  اللجان واإ

املرشوع خاضعًا لتقدير السلطات 

وس تويص الويبو ابختاذ هذا  .الوطنية

 .الإجراء لضامن اس تدامة املرشوع

 

** 

عنيني امل  صلحةاملأأاحاب  وضع

 أأول عن بدلين فامي ل يق ابلس ياحة

لس تخدام  خطط يف وضع همرشوع 

أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية 

يف تعزيز قدراهتا التنافس ية والهنو  

ابلس ياحة واملعارف والتقاليد والثقافة 

 الوطنية و/أأو احمللية.

كوادور:  - مصلحة حقوق وضع اإ

مع وزارة  ابلتعاون امللكية الفكرية

موعة جمل ابرك-جيومرشوع و  الس ياحة

من اخلطط لس تخدام أأدوات 

واسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف 

تعزيز قدراهتا التنافس ية والهنو  

ابلس ياحة واملعارف والتقاليد والثقافة 

 الوطنية و/أأو احمللية.
 

** 

ذاكء وعي الأوساط الأاكدميية  اإ

بشأأن القوامس املشرتكة بني 

امللكية الفكرية والس ياحة يف 

طار س ياسات المن و والتمنية اإ

بغية وضع مواد تعلميية وتعزيز 

دراج مناجه دراس ية خمصصة  اإ

دارة الس ياحة  يف مدارس اإ

اعامتد ما ل يزيد عىل مدرس تني من 

دارة الس ياحة وما ل يقل  مدارس اإ

عن أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية 

يبية مناجه دراس ية ومواد تعلميية وتدر 

 وضعها املرشوع.

كوادور -  دورة تدريباس تكامل : اإ

ساعة حول امللكية  40 من املدربني

الفكرية والس ياحة والتمنية احمللية 

 (؛2018)ستنطلق يف سبمترب 

دارة : وافقت مدرسة انميبيا - اإ

التابعة جلامعة انميبيا للعلوم  الفنادق

دراج دورة حول والتكنولوجيا  عىل اإ

*** 
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والأاكدمييات الوطنية للملكية 

 الفكرية.

دارة امللكية ال  فكرية والس ياحة.اإ

: مفاوضات جارية لإدخال رسيالناك -

دورة يف جمال امللكية الفكرية 

 والس ياحة يف جامعة كولومبو.
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 اجلدول الزمين للتنفيذ
 

 الفصول الس نوية الأنشطة

 

 

 

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاين

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاين

الفصل 

 الثالث

 الفصل

 الرابع

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاين

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاين

وضع دليل 

معيل 

ودراسات 

فرادية بشأأن  اإ

امللكية 

الفكرية 

 والس ياحة

تأأليف  -

مجموعة دراسة 

)تضم الويبو 

وخرباء 

 خارجيني(

اختيار  -

 خرباء

اختيار  -

دراسات 

فرادية  اإ

وضع دليل  -

ودراسات 

فرا  ديةاإ

 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

        

اختيار البدل 

 الرائد

 

x              

 

تعيني واكلت 

 رائدة

x x             

 

حتديد أأاحاب 

املصلحة 

 داخل البدلان

 x x            

 

وضع خطط 

قطرية 

 واملوافقة علهيا

)لضامن 

اس تدامة نتاجئ 

املرشوع عىل 

املس توى 

  x x x        x x 
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 املؤسيس(

 

السلسةل 

الأوىل من 

فعاليات 

تكوين 

الكفاءات 

لصاحل أأاحاب 

 املصلحة

    x x x x     x  

 

اس تحداث 

مواد توعية 

)مرئية 

ومطبوعة( 

  ومواد تعلميية

      x x x x x x   

السلسةل 

الثانية من 

 فعاليات

تكوين 

الكفاءات/ال

توعية 

لأاحاب 

  املصلحة

        

 

 

x 

 

x 

 

x 

 x  

واد اعامتد م

تعلميية/مناجه 

 دراس ية

           x x x 

تقرير التقيمي 

 الهنايئ

           x  x 

 

 املرفق اخلامس[ ]ييل ذكل
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 ملخص املرشوع
 DA_1_2_4_10_11  رمز املرشوع

 العنوان

 

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

  الثانية

 يات أأجندة التمنيةتوص 

 

 1 ةالتوصي

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا، أأهنا موهجة حنو 

التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية، وتأأخذ بعني قالعتبار الأولوايت وقالحتياجات 

فضال عن مراعاة تفاوت  اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص،

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية  .مس توايت التمنية احملققة يف ادلول الأعضاء وينبغي اإ

ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية  .لس تكامل الربامج

 .وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل
 

 2التوصية 

ضافية للويبو نشاء صناديق ائامتنية أأو  تقدمي مساعدة اإ من خالل تربعات املاحنني واإ

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

عطاء أأولية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل ومن  قالس مترار يف اإ

فاع القانوين والتجاري وقالقتصادي ابمللكية خارج املزيانية للهنو  بعدة جمالت، مهنا قالنت

 الفكرية يف البدلان املذكورة.

 

 4 ةالتوصي

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل 

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

 لوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.وضع قالسرتاتيجيات ا
 

 10 التوصية

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

وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

عادل بني حامية امللكية الفكرية  مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنو  بتوازن

قلميية  .واملصلحة العامة وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضًا عىل املنظامت الإ

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية  .ودون الإ
 

 11 ةالتوصي

ساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع وقالبتاكر م 
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عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم  وقالخرتاع

 والتكنولوجيا ُكاّم اكن ذكل مناس بًا ووفقًا لختصاص الويبو. 

 مزيانية املرشوع

 

 

 فرنك سويرسي 110 000التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 فرنك سويرسي 430 000التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني: 

 فرنك سويرسي 540 000اجملموع: 

 

  اترخي بدء املرشوع

 2016يونيو 
 

   مدة املرشوع

 أأشهر 30
 

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 املعنية والصةل بربامج الويبو

 

 17و 16و 15و 11و 9الصةل ابلربامج 
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  وصف مقتضب للمرشوع

ث الثقايف دورًا هامًا يف تعزيز الرتا والصناعات السمعية البرصيةتلعب صناعات الأفالم 

واحلفاظ عليه. كام أأهنا توفر فرص العمل وتشجع قالبتاكر وتسامه يف قالقتصادات 

ماكانهتا قالقتصادية الاكمةل.  ذكل،الوطنية. ومع  جيب اختاذ خطوات ملموسة لتحقيق اإ

لمتويل صناعة قابةل لالس مترار، العائدات اليت ُيققها أأاحاب احلقوق غري اكفية  وتُعد

 .فرص التوزيع وقالس تغالل بسبب عدم كفاية
 

ىل اقرتاح من وفد بوركينا  CDIP/9/13املرشوع هو متابعة ملرشوع هذا و  اذلي استند اإ

ضفاء مزيد من التطويرات عليهوقامت أأمانة الويبو  فاسو، مشلت يف البداية ثالثة و . ابإ

مس تقل يف  بشلك وقُميتمن املرحةل الأوىل  وُانهتييوالس نغال.  كينياو  فاسوبدلان: بوركينا 

 .2016هناية عام 
 

دمع تمنية القطاع السمعي البرصي الأفريقي من  يفالهدف الرئييس للمرحةل الثانية ويمتثل 

وحتقيق خالل زايدة فهم واس تخدام نظام حق املؤلف لإدارة أأصول امللكية الفكرية 

مرشوع  وهذاقالس تفادة من الإماكانت قالقتصادية للقطاع.  بغر  قالنتفاع املايل مهنا

هبدف ضامن التأ زر الناحج وتبادل  املس تفيدة،يركز عىل عدد حمدود من البدلان  رائد

 :اخلربات بني بعض الصناعات السمعية البرصية الأفريقية اليت تشهد توسعًا رسيعاً 
 

 بعد؛املبادرات القامئة عىل البحوث والتعلمي عن  -

  التدريب؛التطوير املهين وأأنشطة و  -

 طار التنظميي.تعزيز الإ و  -
 

ىل زايدة رحبية املعامالت القامئة عىل امللكية الفكرية يف قطاع و  تسعى مجيع املكوانت اإ

وتعزيز القدرات املؤسس ية وتطوير  الوجهيةمن خالل فهم املامرسات  السمعي البرصي

 فرًصا حقيقية لتعزيز هذا القطاع. أأكرثبكفاءة س تخدام املؤلف اويوفر البنية التحتية. 
 

ىل تعزيز اس تدامة املرشوع وتُ  نشئ املرحةل الثانية من املرشوع زمًخا جديًدا هيدف اإ

هذه املرحةل من متكن سوف و . هذه الصناعةيف دمع التغيريات الهيلكية و  وفعاليته

املرحةل الأوىل اليت وضعت اللبنات الأوىل لإذاكء الوعي وبناء املعارف قالس تفادة من 

ىل  وفرتقد و يف هذا القطاع،  كية الفكريةاس تخدام املل الرضورية بشأأن  ادلمع املس متر اإ

 واجملموعات القانونية لتعزيز املهارات واملامرسات املهنية وفقا للمعايري ادلولية.  املهنيني
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  املرشوع ةمدير 

 الس يدة اكرول كرول

 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

 3الربانمج 
 

دارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف قدرات وهمارات  حمس نة لتحقيق فعالية اس تعامل واإ

جمال متويل احملتوى السمعي البرصي وقالس تغالل القانوين هل، ودلمع تمنية القطاع 

السمعي البرصي احمليل يف هذا العرص الرمقي، مع مراعاة الهنو  ابلتمنية قالقتصادية 

 .وقالجامتعية والثقافية
 

رز يف تنفيذ التقدم احمل

 املرشوع

 

 :معلومات أأساس ية. 1
 

اكن التنفيذ يتقدم عىل حنو مر  عىل أأساس التنس يق املنتظم بني مدير املرشوع 

ىل واثئق املرشوع واجلداول الزمنية املعمتدة. اإ التنفيذ  واستندالوطنية.  وهجات التنس يق

مجموعة  مت ونُفذتُص  الوطنية، وهجات التنس يقبعد تبادل ال راء بني مدير املرشوع و 

ىل اخلطوات  الفاعلنيالعدد الكبري من  للتعامل معمن الأنشطة املتنوعة  ابلإضافة اإ

يف هنج و البدلان بنيمعظم الأنشطة  ونُظمتاخملتلفة يف سلسةل القمية السمعية البرصية. 

ىل مجيع البدلان بغية اشامل   وفقًا للمتطلبات اللغوية. املس تفيدة،لوصول اإ
 

 والتعلمي عن بعد . البحث2
 

عرفة فامي يتعلق حبجم أأو ضعف املأأظهرت املرحةل الأوىل من املرشوع عدم كفاية و  -

جراء لإ  وُأس ندت املهمةطبيعة الأسواق السمعية البرصية احمللية يف البدلان املس تفيدة. 

تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف دراسة جدوى بعنوان "

 ".عدد من البدلان الأفريقية
 

حتقيق نتاجئ بغر  س ياسات فعاةل  لوضعتتناول هذه ادلراسة أأمهية مجع بياانت السوق و 

دارهتا  ملموسة للقطاع السمعي البرصي مبا يف ذكل اكتساب حقوق امللكية الفكرية واإ

السوق بشأأن الامنذج قالقتصادية  معلوماتسلط الضوء عىل أأمهية ت تخداهما. و واس  

 املطلوبفهم اهات كرشط مس بق خللق املعرفة و وامجلاهري والإيرادات وقالجت والفاعلني

 لصياغة س ياسات واسرتاتيجيات مامتسكة وفعاةل للقطاع.
 

وتعزز  ،حق املؤلفذكل مبا يف  بنجاح،تساعد هذه البياانت أأيًضا عىل تنفيذ الس ياسة و 

 الس ياسات، أأثر وتقديرسهل معلية تقيمي ت لفعاةل حلقوق املبدعني. كام أأنه الإدارة ا

للقيام حددت ادلراسة مقرتحات و وقالمتثال لاللزتامات التنظميية.  المتويل،واس تخدام 

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46438
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 السمعيقطاع النرش نتاجئ املرشوع وتعزيز مجع البياانت يف من أأجل ة زيد من الأنشطمب

طالق دراسة جتريبية لتعزيز التعاون البرصي حول هذه  العابر للبدلان. كام أأوصت ابإ

نشاء منظمة  ادلراسة يف ادلورة احلادية  وقُدمتللبدلان الأفريقية.  حبوثالقضااي واإ

مزيد وراء حيث تقرر أأن تقوم الأمانة ابس تكشاف احلاجة واجلدوى  لجنةوالعرشين ل 

اس هذه التوصيات وس تقدم وهجات النظر يف هذه من الأعامل ذات الصةل عىل أأس

 ادلورة للجنة.
 

، وقد ُأعدت هنائيةال احلهامر ادلورة التدريبية للمخرجني السيامنئيني الأفارقة وصلت  -

مرحةل  جترياحملتوى ومن املقرر أأن  وضعمت قالنهتاء من وابلتعاون مع أأاكدميية الويبو. 

 .2018قالختبار التجرييب يف هناية عام 
 

 الأشخاص. التدريب والتطوير املهين: قالستامثر يف 3
 

نطاق واسع من  مضن املؤلفمزيد من الفهم والوعي حبقوق  لإذاكءالأنشطة  ُصمت

 ةالبرصي ةالسمعي املصنفاتاملهنيني اذلين يشاركون بشلك مبارش أأو غري مبارش يف 

العمل رضورة  تضمنرشوع قالقتصادية أأو القانونية. ومن اجلدير ابذلكر أأن امل  وبيئهتا

بشلك وثيق مع الفئات الثالث التالية من أأاحاب املصلحة الناش ئة من مجيع البدلان 

 املس تفيدة من املرشوع:

 

 ؛أأ( املنتجون

 ؛وهيئات البثب( 

 ن.والقضاة واحملامو ج( 
 

 مزيد من التفاصيل املتعلقة ابلأنشطة اليت أأجريت للك من هذه الفئات:وترد أأدانه 
 

 نتجون:أأ( امل 
 

ضفاء الطابع قالحرتايف عىل السوق السمعية  أأماممت تناول الفرص والتحدايت  . 1 اإ

نظم و كينيا.  يفالتدريبية اليت نظمت يف نريويب  البرصية يف كينيا يف سلسةل من الأنشطة

وجلنة الأفالم الكينية سلسةل من الأنشطة مع الرتكزي بشلك  الكيينق املؤلف جملس ح

نتاج املس تقل. خاص عىل البيئ ومشلت هذه ة التنظميية والترشيعية الالزمة لمنو قطاع الإ

 :نشطة ما ييلالأ 
 

املس توى بدمع من خرباء التلفزيون والسيامن من قالحتاد التجاري  ةمائدة مس تديرة رفيع -

وأأمثةل عىل  واقعيةتناول املهنيون سيناريوهات و للمنتجني املس تقلني يف اململكة املتحدة. 

نتاج الأفالم املام شلك رشطا أأساس يا للتوافق ي  وهو ما املس تقةل،رسات اجليدة لتعزيز اإ
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نتاج والبث اليت  حديثا عىل احملتوى احمليل. كام سامه النشاط يف  أُدخلتمع حصص الإ

 حتسني تصنيف الرشاكت السمعية البرصية يف كينيا.

  

ادلويل للأفالم  راعشاكلإ  سوقو  شاركت الويبو أأيضًا يف العديد من أأنشطة همرجان -

يف جلسة س ياس ية رفيعة  مساهامتقدم املرشوع و والتلفزيون اذلي عقد يف نريويب. 

 وضع الصيغة الهنائية لس ياسة الأفالم الوطنية. هدفها هواملس توى 
 

ىل  - حل الزناعات يف القطاع السمعي البرصي أأيًضا من  مت تناول ذكل،ابلإضافة اإ

القطاع السمعي  يفات لزناعتسوية ال  البديةل خلياراتانّظم بشأأن  خاصخالل تدريب 

السمعي يف احملامني وأأاحاب املصلحة  يف صفوفلموضوع أأمهية كبرية لاكن و البرصي. 

مذكرة تفامه  جملس حق املؤلف الكيين وقع ،2018يف سبمترب  ذلكل،البرصي. ونتيجة 

قامة تعاون رمسي  الزناعات املتعلقة  تسويةيف مع مركز التحكمي والوساطة التابع للويبو لإ

طلبت البدلان الناطقة ابلفرنس ية اليت  الناحج،هذا املثال  وعقبحبق املؤلف يف كينيا. 

قامة يه جزء من املرشوع  مثل هذه ادلورات التدريبية يف املس تقبل عىل أأساس اإ

 التحدايت السمعية البرصية والتقاليد القانونية اخلاصة هبا.

 

يف ة مع عدد من املنتجني الصاعدين ا فرصة لالخنراط بفعاليأأاتح املرشوع أأيض. 2

 بشعبية كبرية يف أأفريقيا حاليا. ، وهو شلك تلفزيوين ُيظىسلسةل السمعي البرصي

 حيث ابحلياة،هيمين جيل جديد من منتجي الأفالم عىل هذا السوق اجلديد النابض و 

ىل املهارات الالزم ونيفتقر  مولكهن للقطاع،دفعة  يعطون  ملشاريعهم،العقود  لوضعة اإ

طار السوق السمعي  موجهتدريب  وهبذا نُظموحتقيق ادلخل من أأصوهلم الإبداعية.  يف اإ

يف واغادورو يف  (Series-Series) البرصي الإفريقي بعنوان "سلسةل املسلسالت"

يعمل هذا السوق قالحرتايف كحاضنة للمسلسالت الناش ئة واملهنيني و بوركينا فاسو. 

 مولممولني وموزعني دوليني. ومن اجلدير ابذلكر أأن املرشوع  حبضورقيا من أأفري 

اكنت  الأفالم،سوق  وأأثناءمشاركني من كوت ديفوار والس نغال للمشاركة يف السوق. 

النتيجة املبارشة لهذه املبادرة يه أأن البدلين اكان قادرين عىل احلصول عىل متويل وتوزيع 

 ملموسني ملشاريعهام.
 

 بثال  هيئاتب( 
 

ىل انفجار يف أأدى املشه يضطلع و يف مجيع أأحناء أأفريقيا.  البثخدمات د الرمقي احلايل اإ

منظمو التصالت بدور رئييس يف رصد أأنشطة هذه الكياانت وضامن قالمتثال 

 املؤلف. حلقمتثال للس ياسات التنظميية للقطاع السمعي البرصي مبا يف ذكل قال
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من أأجل بفاعلية هيئات البث الرتخيص ل ة البرصية من مل يمتكن أأاحاب احلقوق السمعيو

نتاهجم الإبداعي.  ماكنية لدلخلمصدًرا همًما  ويشلك هذا اخلريحتقيق ادلخل من اإ  مع اإ

 .هيئت البثالتفاو  عىل المتويل املس بق مع 
 

طار هذا  م أأول تدريب من نوعه يف جمال  املرشوع،ويف اإ هيئات صاحل ل حق املؤلفنُظِّّ

طلب ترتبت عن هذا  . ومن بني النتاجئ اليتللبثاون مع قالحتاد الأفريقي البث ابلتع

توفري أأحاكم تعاقدية منوذجية لقياس معليات الرتخيص بني أأاحاب احلقوق 

هيئات البث خاصة لصاحل  تنظمي تدريبات املتابعةل  وجه بطلبتواملس تخدمني. وقد 

 .الناطقة ابلإنلكزيية
 

 نوالقضاة واحملامو ج( 
 

 والسوابق القضائية املتخصصة املتعلقةدورتني تدريبيتني حول حق املؤلف  نُظمت

للمجمتع القانوين. واكن أأولها بناء عىل طلب املدعني العامني يف  لسمعي البرصياب

صاحل ل اكن واثنهياالس نغال مبشاركة زمالهئم من املهنيني من البدلان املس تفيدة الأخرى. 

 كوت ديفوار.احملامني يف نقابة 
 

ويواجه العدد املزتايد من املعامالت التجارية يف القطاع السمعي البرصي نقصا يف 

واحملامني املؤهلني من ذوي اخلربة يف اجلوانب  الهيئات القضائية دلىاملهارات املتخصصة 

 وُأعداتان حنو املامرسة تموهج  الك ادلوراتن واكنتالتعاقدية للقطاع السمعي البرصي. 

عىل الصعيد احمليل والسوابق القضائية  ،والعقود احمللية الإفرادية،ات راسادلعىل أأساس 

 ُوهجت طلبات لتحديث. وقد املهنيني لنتظارات نالك الفعاليتا تواس تجاب. وادلويل

عداد دليل قانوين ل  تويل، فضال عن لأنشطةا قضائية يتعلق ابلقطاع السمعي السوابق ل اإ

هنية لهذه اجملمتعات القانونية وممارساهتا التعاقدية. دمع املامرسات امل ه ميكن واذلي البرصي

بشلك جيد قالس تغالل الفعال واليقني القانوين بني الأطراف  املُصاغةتضمن العقود و 

 واملاكفأأة العادةل.
 

 . دمع الأطر املؤسس ية والإدارة4
 

نية من بني أأمه أأهداف املرشوع "زايدة توليد الإيرادات من خالل حتسني الأطر القانو 

دارة املعامالت القامئة عىل حقوق امللكية الفكرية يومنا . وحىت والبىن التحتية لفائدة اإ

يرادات فعاةل لس تغالل  وفنانو الأداء يف جمالمل يؤّمن املؤلفون  ،هذا السمعي البرصي اإ

ل  احلدود،احملتوى الإفريقي عرب  ولبثاحملتوى السمعي البرصي عىل الش باكت الرمقية 

 أأورواب.س امي يف 
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 مثل: منالتحدايت وهناك العديد من 
 

دارة البياانت مجلع وتوزيع احملتوى السمعي البرصي رضورة وجود  - أأدوات فعاةل لإ

 ؛يقي فامي يتعلق ابخلدمات الرمقيةالأفر 

 ؛الضخمةملبدعني عند التفاو  مع اخلدمات الرمقية ى املساومة دلا قصور يف -

 ؛يف جمال السمعي البرصيتعاونني والرشاكء يف المتويل ضعف العقود بني املبدعني وامل  -

ىل  - الإدارة امجلاعية للحقوق السمعية البرصية لس تخدامات أأو جمالت  تعزيزاحلاجة اإ

 حمددة تشمل أأنظمة البث التلفزيوين والنسخ اخلاص.
 

 ابلتفاو  امجلاعي بشأأن احلقوقدلراسة اخلاصة ا هذه اجملالت ابلفعل يف ُحددتوقد 

املتاحة  CDIP/14/INF/2، الوثيقة والإدارة امجلاعية لها يف القطاع السمعي البرصي

عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_14/cdip_14_

inf_2.pdf. 
 

ويس متر املرشوع يف توفري الأدوات واملهارات لتحسني املامرسة الفردية للحقوق والإدارة 

حيث خيضع عدد من احلقوق  البرصية،كام هو معمول به يف الصناعة السمعية  امجلاعية

ماكانت  ملنتجني السمعني صاحل ل الاكمةل قالنتفاعلس يطرة منتجي الأفالم لضامن اإ

 البرصيني.
 

 :هام اكل يت نشاطني تدريبيني ونُظم
 

البرصي لسمعي حول الإدارة امجلاعية يف القطاع ا لبدلانا فامي بنيتدريب نُظم  -

عىل الإدارة امجلاعية يف القطاع السمعي البرصي وأأدوات  يف املغرب. وقد ركز

صدار الرتاخيص دى هذا . وقد أأ حسب الطلب الإلكرتونية املتاحةخلدمات ل اإ

ىل اعامتد "خطة  متهد الطريق ملزيد من  حيثاجلديدة"  مدينة معلالنشاط اإ

صدار االتعاون بني بدلان ررب أأفريقيا يف جمال  اكنت النتيجة و . ةالرمقيلرتاخيص اإ

لهيا امللموسة  نشاءمسامهة يه  2018يف يوليو اليت تُوّصل اإ اململكة  التدريب يف اإ

حول حق املؤلف والإدارة  قالسرتاتيجية"معهد ررب أأفريقيا للبحوث  املغربية

 تعزيز التعاون يف اجملالت املتعلقة ابلقطاع السمعي البرصي.بغية امجلاعية" 
 

يف تعزيز همارات البدلان  لس نغالابيف دااكر  نُّظماثين  تدريب متخصص سامه -

دارة  املاكفأ ت اخلاصة ابلنسخ. وقد وضعت كوت  أأنظمةاملس تفيدة من أأجل اإ

النسخ اخلاصة  بأأنظمةديفوار والس نغال واملغرب مؤخرا الزتامات قانونية تتعلق 

 تفعيلها هذه البدلان يلزم ذكل،اليت تشمل أأيضا القطاع السمعي البرصي. ومع 
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هذا النشاط ابلتعاون مع  ونُّظم. يةر هارات الإداامل بنية التحتية الفعاةل و ال من خالل 

 املس متدة منعىل تبادل املعرفة  وركز .قالحتاد ادلويل مجلعيات حقوق املؤلفني

دارة هذا احلق يف أأفريقيا  مثل بوركينا  بدلان يفاملامرسات الأكرث تقدما املتعلقة ابإ

 اسو واجلزائر.ف
 

ىل السلطات الوطنية  تقدميكام واصل املرشوع  املشورة الترشيعية عىل أأساس الطلب اإ

هذه  ومشلتا يتيح بيئة تنظميية احية. مم البرصي يف مساعهيا حنو دمع القطاع السمعي

قدت حلقة عُ و قالسرتاتيجيات احلكومية حتديث أأطر قوانني حق املؤلف والتصالت. 

لتقدمي املشورة بشأأن قانون حق املؤلف  بوركينا فاسو يف واغادورومعل وطنية يف 

 واذلي س يجعل القانون مطابقا ملعاهدات الويبو ادلولية. ة اعامتدهنقح والتحقق من احامل 
 

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 

 وادلروس الرئيس ية

 :دوث تطورين هممنيحب متزيتحيث السوق اليت شهدها تحولت ال فامي ييل 

  

 ىل التلفزيون الرمقي  اكامتل عدم حتدايت  يطرحمر الأ  هذا بعد ولكنالتحول اإ

 ؛ومطالب كبرية
 

  خدمات البث والبث عرب احلدود يف أأفريقيا مثل يف  املس مترالمنوNetflix 

ىل Canal Aو Irokoو Africa Magicو  جُتهز لهاواليت مل  ذكل،، وما اإ

صدار بعد أ ليات  دارة املهارات عىل ، وهناك هبا اخلاصة خيصاالرت اإ نقص يف اإ

عىل  الإلكرتونيةاخلدمات ادلولية اليت دلى جًدا  الكبريةشهية ال الرمغ من 

 حملتوى الأفريقي.ا
 

ىل تنفيذ متطلبات أأكرث وتدفع  هذه الس بل اجلديدة للتوزيع أأيضًا املنتجني احملليني اإ

تخدام املعايري ادلولية امللكية واس   س ندامللكية الفكرية لسلسةل  بتوثيقرصامة فامي يتعلق 

 لتوثيق ملكية امللكية الفكرية والتحمك يف حقوق التوزيع.
 

احلوار بني خمتلف قطاعات  فامي خيص لوحظ حتسن اللهجة التنفيذ،عىل مدى فرتة و 

ىلالصناعة  ، تراخيص موس يقيةو ، برضورة وجود اتفاقات مكتوبة زايدة الوعي ابلإضافة اإ

يف هناية املطاف يف  ذكل سامهي س  ثحي القدرات،هذه ر تطو  أأنلأنشطة ل ولبداخل. 

يراداتزايدة  يراداتهناك ابلفعل منو يف و هذه الصناعة.  اإ خيص خاصة من هيئات االرت  اإ

 الرمقيني. والفاعلنيالبث 
 

ىل و اس متر املرشوع يف تعزيز احلوار بني املهنيني السيامنئيني والسلطات  ذكل،ابلإضافة اإ

 املس تفيدة، ادلور النشط للسلطات التنظميية يف مجيع البدلان احلكومية. وتشمل الأمثةل

خطوات الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي يف كوت ديفوار حيث اختذت  خاصة
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أ ليات  بتعزيز. وهناك مثال أ خر يتعلق هيئات البث حلق املؤلفملموسة لضامن احرتام 

 .لكيينجملس حق املؤلف ايف كينيا من خالل التسوية البديةل 
 

من أأجل س بل وُأنشئت دلمع الصناعة البدلان يف مجيع وُوضعت ال ليات والأنظمة املالية 

 لتعاون املس تدام مع املؤسسات املالية.ا
 

تتطور التكنولوجيا والسوق بوترية رسيعة. وقد يف حني  ،جاريةالعمليات  ولتزال هذه

ىل  التوجيه وادلمع مواصةل  السوقيف طلب اجلهات الفاعةل الرئيس ية اس مترار أأدى ذكل اإ

عىل  لقطاع السمعي البرصيامنو أأجل  نمبشلك اسرتاتيجي  حق املؤلفلس تخدام 

ىل و. مس تدامحنو  ، مل يمتكن املرشوع من معاجلة واملواردلإطار الزمين حمدودية اابلنظر اإ

ىل التعلمي عن بعدوحدات  تؤديمن املتوقع أأن و مجيع الطلبات.  نشاء مكون تدرييب اإ  اإ

 دامئ للمهنيني.
 

  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

ىل حد كبري ابدلمع املقدم من  املرشوع،كام ُذكر يف وثيقة  يرتبط أأثر املرشوع وفعاليته اإ

جيادشجع عىل ت اليت ت حلكوماا طار متكيين  اإ س ياسات مبسطة للقطاع. كام أأنه ب  مرفوقاإ

بناء ب  للسامحف الهيئات الوطنية تلبني خم س يق الفعال عىل املس توى الوطين يرتبط ابلتن 

تضمنت اسرتاتيجية التخفيف املتوقعة يف وثيقة  املعىن،الثقة مع املؤسسات املالية. وهبذا 

جراء  املرشوع ضامن التعاون املس متر مع السلطات الوطنية وهجات التنس يق من خالل اإ

الأنشطة. وقد مشاورات دقيقة وطلب املشاركة الاكمةل من الرشاكء احملليني يف تنفيذ 

ابلفعل يف التخفيف من جزء من هذه  هجات التنس يقأأسهم التنس يق الفعال من خالل 

ىل واخملاطر يف معظم البدلان.  جيب عىل املرشوع التكيف مع بعض  ذكل،ابلإضافة اإ

عىل املس توى احمليل  البارزة قالجتاهات اخلارجية املرتبطة ابلتغيريات الس ياس ية اخلارجية

 ىل خطط التنفيذ عىل أأر  الواقع.واليت تؤثر ع
 

مسائل تقتيض دعامً/ اهامتمًا 

 فورايً 

 

عدد املؤسسات والرشاكء اخنفا  و ، السائد حالياالوعي  لخنفا  مس توايتنظرًا 

حداث تغيري البنية التحتيةوضعف ، املعنيني ، يواجه املرشوع حتدايت فامي يتعلق ابإ

طاره الزمين اخملصص.  جوهري يف اإ
 

حداهثا،مغ من وجود بعض الأمثةل للتغريات وعىل الر ل أأنه ل يزال يلزم  املرروب اإ اإ

جراء تدخالت خمتلفة ولكن ممكةل خالل فرتة زمنية  تتجاوز الإطار الزمين  مس مترةاإ

املالية  الأنظمة وتعزيز للعقود،للمرشوع. وس يتيح ذكل تعممي قالس تخدام املس متر 

 املؤسسات املالية. دمعجذب بغر  ثقة ال  لبناء وهام عامالن ،الناش ئة لتمنية الصناعة
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  امليض قدما

طالق  سيُس تمكل لتعلمي التجريبية ل وحدات الاملرشوع وفقًا للجداول الزمنية بيامن ل يزال اإ

 عن بعد قيد التنفيذ.
 

  اجلدول الزمين للتنفيذ

 يمت تنفيذ املرشوع وفقًا للجدول الزمين لوثيقة املرشوع.
 

   رشوعمعدل تنفيذ امل 

 يف املائة. 89هو:  2018معدل اس تخدام املزيانية حبلول هناية أأرسطس 

  التقارير السابقة

ىل اللجنةهذا هو التقرير املرحيل الثالث املقدم   .اإ
 

ىل اللجنة يف  ،CDIP/18/2 للوثيقة السادسوورد التقرير الأول يف املرفق  م اإ وقُّدِّ

م  ،CDIP/20/2 للوثيقة الرابع يف املرفق وورد التقرير الثاين .دورهتا الثامنة عرشة وقُّدِّ

ىل اللجنة  .العرشينيف دورهتا  اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

 

نتاجئ املرشوع
8

 

 املرتقبة( )النتيجة

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

ورقات حتديد النطاق 

 سةوادلرا

عمل العرضت ادلراسة وانقشت جمالت   مكمتةل

  اليت ُاقرتحتديدة اجل
**** 

عقد حلقات العمل وتقيمي  حلقات معل اخلرباء

جيابيا  املشاركني لها تقيامي اإ

ىل أأن  أأغلب رأأشا املس تفيدين اإ

وميكهنم هماراهتم حتسنت 

 .يف املامرسة املهنية اس تخداهما

وتنظمي  ،مس توى أأعىل من املهارات املهنية

 املهنية،وزايدة اس تخدام املعايري  القطاع،

 دلمع الأعامل. حق املؤلفوفهم دور 

**** 

عىل  يف عني املاكنالتدريب 

صدار الرتاخيص  ةامجلاعي اإ

 امجلاعية والإدارة

وتقيمي املشاركني  الأنشطةعقد 

جيابيا أأغلب  ، وأأشارلها تقيامي اإ

ىل أأن املهارات  املشاركني  لهااإ

 صةل مبارشة بتحسني معلهم

صدار الرتاخيصهمارات حتسن   *** اإ

تطوير البنية التحتية 

لإدارة  والطلباتواملهارات 

 السمعي البرصيحقوق 
 

املهنجيات وبرانمج  وضع

 بعدالتعلمي عن 

 

 املُحدثةقبول الأنظمة والأدوات 

 وتطبيقها

 أأعىل من احلقوق ايتمس تو - قيد النفيذ

 

 

 

 قيد التنفيذ التعلمي عن بعد تكييف

** 

 

 

 

*** 

 

 

                                         
8

 .وثيقة املرشوعمن  2.3لقسم ل وفقًا  
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مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوع

أأهداف املرشوع )مؤرشات 

 النتاجئ(

نظام  بياانت الأداء

شارات  اإ

 السري

م املسامهة يف حتسني اس تخدا

نظام امللكية الفكرية لمتويل 

املصنفات السمعية البرصية 

نتاهجا وتوزيعها  واإ

 

يس تخدم املشاركون بشلك أأكرب 

نتاج  املهارات املكتس بة لمتويل واإ

السمعية  املصنفاتوتوزيع 

 البرصية
 

 

 

زايدة عدد املعامالت املتعلقة 

ابمللكية الفكرية يف القطاع 

السمعي البرصي فامي يتعلق 

نتا  .ج والتوزيعابلإ
 

زايدة القنوات املرشوعة لبيع 

 حقوق الأفالم الأفريقية

 

نشطة الأ حلقات معل اخلرباء و تنظمي 

بأأفضل املامرسات  بشأأن املوهجة يةالتدريب 

مس توايت عالية من حيث اكنت ذات 

تلقى املس تفيدون احملددين و التقدير. 

 التدريب.
 

زايدة الوعي واس تخدام امللكية الفكرية يف 

توثيق حق خذ يف قالعتبار والأ ود. العق

بشلك  وسلسةل س ند امللكية املؤلف

 مزتايد.
 

صالحات  سامه املرشوع يف التأأثري عىل اإ

لواحئ القطاع السمعي اسات و الس ي

  البرصي.

*** 

امليض قدمًا يف تطوير بنية 

حتتية فعاةل للعمليات القامئة 

عىل حقوق امللكية الفكرية 

صدار الرتاخيص ت واملهارا واإ

ذات الصةل لتحسني 

العائدات املالية عىل املبدعني 

يف القطاع السمعي البرصي 

 والصناعة

ت القامئة عىل زايدة عدد املعامال

صدار امللكية الفكرية  بسبب اإ

احلقوق السمعية  تراخيص

البرصية من خالل املفاوضات 

صدار امجلاعية وممارسات  اإ

وتنفيذ املبادئ  ةامجلاعي الرتاخيص

 التوجهيية.
 

البنية التحتية  تطوير وزايدة

احلقوق  لإصدار تراخيص

السمعية البرصية مبا يتفق مع 

املعايري ادلولية، ل س امي من 

 .خالل منظامت الإدارة امجلاعية
 

التنفيذ املطرد للأدوات وقواعد 

الأعامل املالمئة لإدارة املصنفات 

املزيد من ادلمع لإدارة رضورة تقدمي 

رمغ ادلمع املرحيل احلقوق السمعية البرصية 

 .املقدم

 

أأدوات وقواعد الأعامل وزايدة جيري وضع 

التنس يق عىل مس توى ررب أأفريقيا. 

اذلين  السمعي البرصي مؤلفيعدد  وازداد

جزًءا من منظامت الإدارة  يشلكون

 ة.امجلاعي

*** 
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السمعية البرصية مبا يتفق مع 

رقة و  س تحدد) .املعايري ادلولية

 حتديد النطاق خط الأساس(

 

 ]ييل ذكل املرفق السادس[
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 ملخص املرشوع
 DA_35_37_02 رمز املرشوع

 العنوان

 
 املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية وقالجامتعية 

 توصيات أأجندة التمنية

 

 

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي  :35التوصية  مطالبة الويبو ابإ

 .قتصادي وقالجامتعي والثقايف لنتفاع ت ك ادلول بنظم امللكية الفكريةالأثر قال
 

جراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من 37التوصية  : جيوز للويبو اإ

 .ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني امللكية الفكرية والتمنية
 

 مزيانية املرشوع

 

 

 فرنك سويرسي. 485 000ملتعلقة ابملوظفني: التاكليف غري ا

 فرنك سويرسي. 316 000التاكليف املتعلقة ابملوظفني*: 

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

 

 مدة املرشوع

 

 

 أأشهر 42

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 املعنية والصةل بربامج الويبو

 .10و 9و 8الصةل ابلربامج 

  وصف مقتضب للمرشوع

 هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية وقالجامتعية

(CDIP/5/7 Rev. 1)  ول يزال مرشوعًا جامعًا  .2013اذلي اكمتل يف هناية

ىل تضييق الفجوة املعرفية اليت تواجه واضعي  قلميية اليت تسعى اإ لدلراسات الوطنية والإ

 .لس ياسات عند تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يهنض ابلتمنيةا
 

ىل حتقيق أأهداف املرشوع الأصيل نفسها، تعزتم املرحةل  ىل جانب مواصةل السعي اإ واإ

الثانية تعزيز اس تدامة البحوث اليت بدأأت يف املرحةل الأوىل من املرشوع وتوس يع نطاق 

وتتناول مواضيع جديدة مل تشملها املرحةل  معل ادلراسة لتغطي بدلااًن ومناطق جديدة،

 .الأوىل
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  املرشوع مدير

 الس يد اكرسنت فينك

 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

 

اس تخدام حتليالت الويبو قالقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة  2.5 

 الس ياسات العامة
 

 

حملة عامة موجزة عن تنفيذ 

 وعاملرش 

 

قلميية كام اكن متوقعا يف الأصل.  يلخص ما ييل و مت تنفيذ مجيع ادلراسات القطرية والإ

 العنارص الرئيس ية للك دراسة:
 

 كولومبيا*

، تقتيض ادلراسة CDIP/20/2و CDIP/18/2 وCDIP/16/2الواثئق كام ورد يف 

نشاء قاعدة بياانت لوحدة تسجيل بياانت امللك  ية الفكرية لغر  اليت ُأجريت يف كولومبيا اإ

جراء حتليل ملدى  يف كولومبيا، وتقيمي  اس تخدام امللكية الفكريةالتحليل قالقتصادي، واإ

رضت نتاجئ ادلراسة عىل ادلول عُ و  .جترييب للمبادرات احلديثة لس ياس يات امللكية الفكرية

. ويرد ملخص ادلراسة يف الوثيقة لجنةالأعضاء يف ادلورة العرشين ل 

CDIP/20/INF/2. 
 

 بولندا

، سعت CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2 ئقعىل النحو املبني يف الواث

 ادلراسة يف بولندا لس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية يف قالبتاكر يف قطاع الصحة.

طار تنفيذ ادلراسة، ُعقدت حلقة معل وس يطة يف مدينة كراكوف يف سبمترب   .2016ويف اإ

رشاك أأاحاب مصلحة رئيس يني من قطاع واكن الهدف الرئييس من حلقة  العمل هو اإ

ولكن واجه املرشوع بعض التأأخري نظرًا للحاجة  .الصحة يف مناقشة النتاجئ الأولية لدلراسة

ىل تغيري املستشار الرئييس ابتفاق مشرتك مع مكتب الرباءات البولندي واجه ، و اإ

عضاء يف ادلورة الثانية عر  نتاجئ ادلراسة عىل ادلول الأ املرشوع بعض التأأخري. وس تُ 

  .لجنةوالعرشين ل 
 

 رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا

يف ثالثة بدلان يف جنوب الصناعية  التصامميركزت هذه ادلراسة عىل فهم اس تخدام 

ندونيس يا ، ويه: رشق أ س يا عىل  يف جوهرها اش متلت ادلراسةو  ند.والفلبني واتيل واإ

 يفكام س بق بيانه و الصناعي.  التصامميملودعي طلبات النطاق  ةواسع دراسة اس تقصائية

يفاد بعثات لتقيص احلقائق CDIP/20/2و CDIP/18/2 الوثيقتني لبدلين يف ا، مت اإ

ندونيس يا يف مارس  ،2016الأخريين يف يونيو  ىل اإ ادلراسة  مُعمت. وقد 2017واإ



CDIP/22/2 

Annex VI 
3 
 

يونيو  من مجموعة الردود ابلاكمل حبلول وُانهتييبعد ذكل يف البدلان الثالثة  قالس تقصائية

 .لجنةىل ادلول الأعضاء يف ادلورة الثانية والعرشين ل عنتاجئ ادلراسة  وس ُتعر . 2018
 

 أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية

، حللت ادلراسة العالقة CDIP/20/2و CDIP/18/2عىل النحو املبني يف الوثيقتني 

 وكجزء من الإقلميي.تصادي وتدفقات التجارة يف اجملال قالق  اس تخدام امللكية الفكريةبني 

 لك منمعل تقنية مبشاركة هجات التنس يق  حلقة، ُعقدت يف السلفادور تنفيذ ادلراسة

دلراسة. وتبع ذكل ا املرشوع الأول من نوقش فهيا، حيث 2017بدل مشارك يف أأبريل 

الوطنية  هجات التنس يق امشلتحيث ، وأأبريل ويونيجولتني من املناقشات التقنية يف 

ادلراسة خالل  ُعرضت، 2017يف يوليو ويف جنيف.  اليت يوجد مقرها ثاتوالبع 

رياك الوسطى حول امللكية أأميف الجامتع الوزاري اخلامس ل للتحضري التقينقالجامتع 

النتاجئ الهنائية  ُعرضت، ومت تقدمي ملخص موجز للوزراء خالل اجللسة العامة. كام الفكرية

. ويرد ملخص ادلراسة يف الوثيقة لجنةورة العرشين ل لدلراسة عىل ادلول الأعضاء يف ادل

CDIP/20/INF/3. 
 

 أأورندا

، اكن الهدف من وراء CDIP/20/2و CDIP/18/2عىل النحو املبني يف الوثيقتني 

 هذه ادلراسة هو فهم ادلور اذلي يلعبه قالبتاكر وامللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوا.

، هاواكن هدف  .صناعات القامئة عىل الزراعة يف أأورنداادلراسة بوجه خاص عىل ال  وركزت

حتديد القيود التجارية والتقنية واملؤسس ية والس ياس ية اليت  هومن بني أأمور أأخرى، 

تقو  أأو حتد من أ اثر البحث والتطوير وقالبتاكر ونرش التكنولوجيا يف اجملال الزراعي 

مت حلقة معل مبناس بة الإطالق يف أأو  .الأورندي  وُاس تمكل .2016رندا يف أأكتوبر ونُّظِّ

 أأثناءىل ادلول الأعضاء عالنتاجئ الهنائية لدلراسة  وُعرضت. 2018املرشوع يف أأوائل عام 

 .CDIP/21/INF/3 . ويرد ملخص ادلراسة يف الوثيقةلجنةادلورة احلادية والعرشين ل 

 ش ييل

رحةل الأوىل من اعمتدت عىل نتاجئ امل حيث تابعة يف ش يلامل ة دراس ةراسادلاكنت هذه 

اس تكشفت ادلراسة حمددات اس تخدام و (. CDIP/5/7املرشوع الشامل احلايل )

 بشأأن رنية وفريدةابلعامتد عىل مجموعة بياانت  ،ملكية الفكريةلل ش ييل الرشاكت يف 

ىل ادلول عالنتاجئ الهنائية لدلراسة  وُعرضتأأداء الرشكة.  وعىل امللكية الفكريةاس تخدام 

 . ويرد ملخص ادلراسة يف الوثيقةلجنةادلورة احلادية والعرشين ل  أأثناءالأعضاء 

CDIP/21/INF/4. 
 

 دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين

ىل مجع أأدةل جتريبية  سعت الأمناط العاملية الرئيس ية لقطاع  بشأأنهذه ادلراسة اجلديدة اإ



CDIP/22/2 

Annex VI 
4 
 

نيف حلقة معل وُعقدت يف ج  .اس تخدام امللكية الفكريةالتعدين من حيث قالبتاكر و 

وساعدت عىل حتديد قالجتاه  .2017تقنية مّضت أأاحاب املصلحة الرئيس يني يف مارس 

ونُوقشت الأدوار واملسؤوليات الرئيس ية خالل حلقة  .ادلراسة املقرتحة لأعاملاملوضوعي 

ىل الأطراف املشاركة وماكتب امللكية الفكرية تعترب أأعامل ادلراسة . و العمل، وُأس ندت اإ

 احلني،. ومنذ ذكل لجنةوالربازيل جزًءا من متابعة أأعامل دراسة املرحةل الأوىل ل  يف ش ييل

ش ييل والربازيل يف قالستشاريون  ، وقدمالرباءات رمس خرائطالشامةل لعامل الأ مت تنفيذ 

دورة  أأثناءعر  نتاجئ ادلراس تني القطريتني عىل ادلول الأعضاء س تُ و دراساهتم اخلاصة. 

 .لجنةمقبةل ل 
 

جئ / أأثر املرشوع نتا

 وادلروس الرئيس ية

 

ُ  والندوات العملحلقات كشفت  أأاحاب  ادلراسات القطرية عن اهامتم بشأأنظمت اليت ن

قوي بأأعامل ادلراسة املتوخاة مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية ومقدي ال املصلحة

ىل والطلبات والهيئات الأاكدميية.  كيفية  بشأأنخيل احلوار ادلا فقد عززت ذكل،ابلإضافة اإ

 تأأثري امللكية الفكرية عىل الأداء قالقتصادي.
 

جراء  الرمسية  ادلراسات قالس تقصائيةويمتثل أأحد ادلروس الأساس ية املس تفادة يف أأن اإ

ىل حد كبري عىل املوارد ويواجه يف كثري من الأحيان عقبات غري  واملقابالت النوعية يعمتد اإ

، بولندا، التعدين، ابطة أأمم جنوب رشيق أ س يار يف بعض احلالت )اس تغرق و متوقعة. 

( الأمر وقتا أأطول من املتوقع لوضع اللمسات الأخرية عىل هذا النوع من الأحباث. ش ييل

ماكنية حدوث مثل هذا التأأخري  الأخذ يف قالعتبارمن املهم و  وقالحتفاظ مبهةل زمنية اإ

 لتجنب التأأخري. احتياطية

  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

اس تغرقت معلية  (CDIP/20/2و CDIP/18/2) حلية السابقةام ذكر يف التقارير املر وك

التوظيف ملوظف املرشوع وقتا أأطول مما اكن متوقعا يف البداية. وقد تسبب ذكل يف 

ىل متديد املرشوع ملدة  أأشهر.  6بعض التأأخري يف اجلدول الزمين للتنفيذ الإجاميل ، وأأدى اإ

 مجيع ادلراسات وفقا جلدول تنفيذ املرشوع. مت قالنهتاء من ذكل،خالف 
 

   معدل تنفيذ املرشوع

  ةيف املائ 85هو:  2018اية أأرسطس معدل اس تخدام املزيانية حبلول هن

  التقارير السابقة

ىل اللجنة يف دورهتا CDIP/16/2للوثيقة  الرابعورد التقرير الأول يف املرفق  م اإ ، وقُّدِّ

م CDIP/18/2للوثيقة  الثاينالثاين يف املرفق  عرشة. وورد التقرير السادسة ىل ، وقُّدِّ اإ

يف املرفق الثاين للوثيقة  لثوورد التقرير الثا .الثامنة عرشةيف دورهتا  اللجنة

CDIP/20/2 م ىل اللجنة، وقُّدِّ  يف دورهتا العرشين اإ
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  املتابعة

، كام هو 16س يجري تعممي مزيد من أأعامل ادلراسة قالقتصادية عىل أأنشطة الربانمج 

 .2018/19للثنائية  اقرتاح الربانمج واملزيانية مبني يف وثيقة 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع
 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

 

9نتاجئ املرشوع
 

 رتقبة()النتيجة امل

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 

 

 بياانت الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السري

ىل  4 مشاريع دراسة  5اإ

جديدة عىل املس توى 

 القطري أأو الإقلميي

 

 عقد حلقات معل حملية

حلقات معل يف السلفادور ُعقدت 

ندونيس يا وبولندا واتيلند  والفلبني واإ

ل مع وُعقدت يف جنيف حلقة مع .وأأورندا

أأاحاب املصلحة يف قطاع التعدين، 

واجامتعات تقنية مع بعثات أأمرياك الوسطى 

 )انظر أأعاله(.

 

*** 

 

جناز ادلراسات ومجموعات  اإ

 البياانت اجلزئية

 

 *** .نرش ادلراسات القطريةتقدمي/

 

 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوع

أأهداف املرشوع )مؤرشات 

 النتاجئ(

نظام  ءبياانت الأدا

شارات  اإ

 السري

 

حتسني فهم ال اثر قالقتصادية 

لس ياسات امللكية الفكرية 

  واختاذ قرارات أأكرث استنارة

حلقات حضور رفيع املس توى يف 

الإشارة ؛ دلراسةاب املتعلقة عملال

ىل دلراسات يف أأوراق ا اإ

 الصحفية؛الس ياسات واملقالت 

 

 من املبكر للغاية تقيميها.

 

 

 ل تقيمي

                                         
9

 .وثيقة املرشوعمن  2.3لقسم ل ا وفقً  
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قالستشهادات من عدد ورود 

؛ ةقالبحث الالح أأعامليف 

اس تخدام قواعد البياانت اليت 

 يف س ياق هذا املرشوع. ُأنشئت

 

 ]ييل ذكل املرفق السابع[
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 1 ةالتوصي  التوصية )التوصيات(

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موهجة حنو 

الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني قالعتبار الأولوايت وقالحتياجات  التمنية وقامئة عىل

اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن خمتلف 

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية  مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

صممي برامج املساعدة التقنية ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون ت .لس تكامل الربامج

 .وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 31 و 30 و 17 و 16و 15 و 14 و 11 و 10 و 9 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1

 32و

 

( ويه قيد التنفيذ منذ CDIP/1/4) نةلج نوقشت هذه التوصية يف ادلورة الأوىل ل   التنفيذ

هذه التوصية . وتستند اسرتاتيجية تنفيذ 2007 عام الويبو بشأأن التمنية يفأأجندة اعامتد 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء  وعىل النحو ( CDIP/2/4)الوثيقة  لجنةادلورة الثانية ل اإ

 اسرتاتيجية التنفيذ:وفامي ييل . CDIP/3/5يف الوثيقة  الوارد

ضطالع بتقدمي املساعدة التقنية، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، بعد أأن يمت قال"

تصمميها وصيارهتا وتنفيذها ابلتشاور والتعاون الوثيق مع البدلان املعنية لتليب 

 قالحتياجات احملددة ومس توى التمنية وأأولوايت البدل تلبية اكمةل، مع الرتكزي خاصة عىل

 .واً احتياجات البدلان الأقل من
 

تقدمي املساعدة للبدلان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية 

ويعد الغر  الرئييس من هذه قالسرتاتيجيات هو  لفائدة مجيع أأاحاب املصاحل.

الإسهام يف التمنية قالقتصادية وقالجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف البدلان املس تفيدة 

 ال بنظام امللكية الفكرية.بفضل قالنتفاع الفع
 

عداد هذه العملية واقعة عىل عاتق البدلان املعنية، مع  وتظل املسؤولية الأوىل عن اإ

الزتام الويبو التام بتقدمي لك ما يلزم من املساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من 

 ."حيث التلكفة أأو التدخل يف الوقت املناسب
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 ة:التالي املكمتةل أأجندة التمنيةهذه التوصية من خالل  نُفذت

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية  -

 (CDIP/7/6)) وبدلان أأقل منوا

-و وبعض البدلان الأفريقية سطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاتعزيز وتطوير الق -

 (CDIP/9/13) الأوىل املرحةل
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ىل ذكلو عىل التمنية اجلارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خالل  تُتناول، ابلإضافة اإ

 :النحو التايل
 

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنو  ابلرتاث الثقايف يف  -

 (.CDIP/15/7 Revالنامية" ) البدلان مرص وغريها من
 

-وبعض البدلان الأفريقية  بوركينا فاسوزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف تع -

 (CDIP/17/7) الثانية املرحةل
 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: ا - ملرشوع املقرتح من جنوب أأفريقيا بشأأن اإ

قل منوا الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأ 

 (.CDIP/19/11 Rev) والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية
 

أأكرث  وسهلقطاع التمنية يف الويبو  أأجرى ،2018ويونيو  2017يف الفرتة ما بني يوليو  الإجنازاتالأنشطة/

نشاط واليت مشلت خمتلف جوانب تطوير أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية  300من 

 حولأأنشطة بشأأن زايدة الوعي  106بتاكر. ومشلت هذه املبادرات واسرتاتيجيات قال

ىل جانب ، ريبا لتكوين الكفاءاتدت 42و الفكرية،اس تخدام امللكية  مرشوعًا  30اإ

سلسةل من الأنشطة وقالجامتعات  فضال عنحول امللكية الفكرية وقالقتصاد،  ودراسة

دارة أأفضل املامرسات وتبادل اخلربات امل  بتشاركاملتعلقة  . امللكية الفكريةفيدة بشأأن اإ

اليت تس هتدف بشلك أأسايس املسؤولني احلكوميني وأأاحاب  الأنشطة،ومن بني هذه 

دارة أأصول امللكية عىل نقل التكنولو مهنا  16ركز حوايل  ال خرين،املصلحة  جيا واإ

ىل 35رمت ، و الفكرية نظام  ، مثلنة خدمات ماكتب امللكية الفكريةتسهيل رمق  مهنا اإ

دارة امللكية الصناعية  رباءاتركن ال، و (WIPO Fileنظام ويبو فايل )و  (،IPAS) اإ

(Patentscope) ،( ونظام ويبو اببليشWIPO Publish.) يف جمال التحكمي و

بناء هذه الأنشطة  وُعقدتمكتبا من خدمات مركز الويبو.  18، يس تفيد والوساطة

ىل  التمنية،وموهجة حنو  عىل الطلب ويه متكني البدلان من اس تخدام نظام وهتدف اإ

املعرفة القامئ عىل العاملي قتصاد امللكية الفكرية دلهيا وقالس تفادة من مشاركهتا يف قال

 وقالبتاكر.
 

شهدت الفرتة قيد قالس تعرا  زايدة كبرية يف اس تخدام خدمات الويبو.  ذلكل،ونتيجة 

دارة امللكية الصناووصل عدد املاكتب املس تفيدة من  ىل ما مجموعه  (IPASعية )نظام اإ اإ

 أأفريقيا، يف 19و، أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييبيف منطقة  مهنا 22 مكتبًا، 69

. وقد بلغ عدد البدلان أ س يا واحمليط الهادئمنطقة  يف 14و ،البدلان العربية يف 14و

 62 ُأنشئد : فقهماماملس تفيدة من نرش مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر أأيضًا عددًا 
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أأفريقيا  تربعتحيث  النامية،مركزًا من مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر يف البدلان 

نشاء يف منطقة أأمرياك الالتينية مركزا  16 ُأنشئ، و مركز فهيا 25 عىل رأأس القامئة ابإ

 العامل العريب. يف 10و، يف منطقة أ س يا واحمليط الهادي 11و الاكرييب،
 

امية والبدلان الأقل منوًا يف قالس تفادة من املساعدة عىل تصممي اس مترت البدلان النو 

وتطوير وتنفيذ قالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية اليت تتسق مع خططها الإمنائية 

 العامة وتليب احتياجاهتا وأأولوايهتا.

 يف بدلان يف 32اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية قيد التنفيذ ) 55ويوجد ما مجموعه 

منطقة أأمرياك يف  8يف أ س يا واحمليط الهادئ، و 9يف املنطقة العربية، و 3أأفريقيا، و

 يف البدلان الأقل منواً. 24(، مهنا الالتينية الاكرييب
 

فامي يتعلق ابلبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة: اعمتدت لتفيا اسرتاتيجيهتا و 

 أأن جورجيا بصدد وضع الصيغة الهنائية لسرتاتيجيهتا يف حني الفكرية،الوطنية للملكية 

طالقها التالية،لبدلان يف ااخلاصة. واس متر تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية  عام  منذ اإ

 : هنغاراي وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وأأوكرانيا.2017
 

ىل املرفقات الرابع واخلامس و  جنازات   خيصفاميمن هذه الوثيقة  والأوليرىج الرجوع اإ اإ

 .أأعاله واليت ل تزال قيد التنفيذالتمنية املذكورة  أأجندةمشاريع 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/11/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛ CDIP/14/2 ؛

CDIP/16/2 ؛CDIP/17/3 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  التوصية،املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه  وملزيد من يرىج الرجوع اإ

 (.WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17 للثنائية أأداء الويبو
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 2التوصية  (التوصياتالتوصية )

نشاء صناديق ائامتنية أأو  ضافية للويبو من خالل تربعات املاحنني واإ تقدمي مساعدة اإ

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

عطاء أأولية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل  قالس مترار يف اإ

خارج املزيانية للهنو  بعدة جمالت، مهنا قالنتفاع القانوين والتجاري وقالقتصادي  ومن

 ابمللكية الفكرية يف البدلان املذكورة.

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 

 

 30و 20و 17و 16و 15و 14و 11و 9و 4و 3و 2و 1

   التنفيذ

 لجنة. وقد نوقشت يف ادلورة الأوىل ل 2009تنفيذ منذ عام اكنت هذه التوصية قيد ال 

(CDIP/1/4و )لجنةمن خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الثانية ل  مت تناولها ،

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4عىل النحو املبني يف الواثئق 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 ية:تناولت املشاريع التالية أأساسا هذه التوص 

 (CDIP/3/INF/2) مؤمتر حشد املوارد لأررا  التمنية -
 

 –و وبعض البدلان الأفريقية سفاتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا  -

 (CDIP/9/13الأوىل )املرحةل 
 

ىل ذكل هذه التوصية من خالل مرشوع أأجندة التمنية اجلاري كام  تُتناول وابلإضافة اإ

 ييل:
 

 –ر القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية تعزيز وتطوي -

 (CDIP/17/7) الثانيةاملرحةل 

اس تكامًل ملؤمتر حشد املوارد لأررا  التمنية، تواصل الويبو العمل عىل حتديد الرشاكء   الأنشطة/الإجنازات

اجلهود خالل الفرتة واس مترت ومشاريعها. وادلمع املايل اخلارج عن املزيانية لرباجمها 

قاعدة بياانت و  ،منصة ويبو ررينززت الرشااكت دلمع حيث عُ  ابلتقرير،املشموةل 

 .حتاد الكتب امليرسةوا ،الويبو للبحث
 

 2016/17 للثنائية أأداء الربانمجاخلاص بتقرير الويبو عن  ويرد يف املرفق العارش

(WO/PBC/28/7 )طا ر صناديق الويبو تقرير مفّصل عن الأنشطة املنفذة يف اإ

عىل  ولالطالعمبا يف ذكل املعلومات الربانجمية واملالية.  ،2017يف عام  قالستامئنية

طار الصناديق املزيد من امل ىل  قالستامئنية،علومات عن املوارد يف اإ يرىج الرجوع اإ
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املرفق اخلامس الوارد يف  2018/19للثنائية اقرتاح الربانمج واملزيانية 

(WO/PBC/27/8.) 
 

تعزيز وتطوير القطاع السمعي مرشوع  منلالطالع عىل الإجنازات اليت حتققت و 

ىل املرحةل الثانية –البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  ، يرىج الرجوع اإ

 املرفق اخلامس من هذه الوثيقة.
  

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2 ؛CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: نةفهيا اللج فامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/9/3 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/17/3 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير يرىج التوصية،املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه  وملزيد من  الرجوع اإ

 (.WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17 للثنائية أأداء الويبو
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 3 التوصية التوصية )التوصيات(

زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنو  جبمةل 

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

 خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية. 
 

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 
 

 30و 19و 17و 15و 14و 11و 10و 9و 4و 3و 2و 1

 

 قيد التنفيذ منذ اعامتد ( ويهCDIP/2/4) لجنةل  الثانيةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة   التنفيذ

تنفيذ ال وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية . 2007ويبو بشأأن التمنية يف عام أأجندة ال

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية ل استنادا تفق علهيا امل  )الوثيقة  لجنةاإ

CDIP/2/4 وعىل النحو الوارد يف الوثيقة )CDIP/3/5 . لتنفيذ اسرتاتيجية اوتتكون

 شقني ويه كام ييل: من

 

الهنو  بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية وحفز وعي امجلهور بصورة  ( أأ 

 أأكرب ابمللكية الفكرية
 

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

لكية الفكرية كجزء ل يتجزأأ من برامج النقاش واحلوار املس تنري واملتوازن حول قضااي امل 

وتشجيع الويبو لإرشاك مجيع أأاحاب املصاحل الوطنيني عرب أأنشطهتا  .الويبو وأأنشطهتا

وبراجمها اخملتلفة ابعتبار أأن ذكل يشلك جزءًا من معلية التعريف بثقافة امللكية الفكرية 

العامة ولأاحاب املصاحل وجيرى تطويع برامج معينة خصيصًا للمؤسسات  .املوهجة للتمنية

يف جمال امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا، وتس هتدف هذه الربامج قطاعات جممتعية خمتلفة، 

مهنا اجلامعات، ومراكز البحوث، والرشاكت الصغرية واملتوسطة، والصناعات الإبداعية، 

 .ينوالس ك ادلبلومايس، واجلهاز القضايئ، واملسؤولون احلكوميون، واجملمتع املد
 

دخال ( ب  امللكية الفكرية يف مجيع املس توايت ادلراس ية اإ
 

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

كام أأقامت رشااكت اسرتاتيجية مع معاهد  .علمية/دبلومات يف جمال امللكية الفكرية

ىل نظام قالقتصاد أأاكدميية، ل س امي يف البدلان النامية والبدلان الأقل من وًا والبدلان املنتقةل اإ

كام مشلت الرشااكت مع املؤسسات الأاكدميية وضع مواد ومناجه تعلميية وتدريبية بشأأن  .احلر

، وُأدرجت يف املناجه ادلراس ية تعلمي عن بعدوُأعِّدت دورات جديدة لل  امللكية الفكرية.

قامة رشااكت فامي بني بدلان  وركز برانمج التمنية املهنية تركزيًا خاصاً  للمؤسسات. عىل اإ
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ويف مجيع برامج  اجلنوب لزايدة ضامن الرتكزي عىل التمنية عند تدريب املسؤولني احلكوميني.

الأاكدميية، اكن هناك هجد مزتايد لإدراج اجلوانب املوهجة حنو التمنية يف نظام امللكية 

 الفكرية.
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 :كام ييلاجلاري  أأجندة التمنيةالتوصية من خالل مرشوع هذه  تُتناول
 

التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات  عىلالتعاون  -

  .CDIP/16/7 Rev) التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
 

ىل ذكل طار  هذه التوصية أأيضا مت تناول، وابلإضافة اإ من خالل الربامج والأنشطة يف اإ

"الأاكدمييات اجلديدة يف جمال امللكية الفكرية"  بشأأنول س امي املشاريع  الويبو،أأاكدميية 

اليت ُاس تمكلت وقُميت وُأدرجت  (.CDIP/9/10 Revو CDIP/3/INF/2)الوثيقتان 

 يف برانمج ومزيانية الويبو. 

كرب الهنو  بثقافة املل  ( أأ   الأنشطة/الإجنازات منية وحفز وعي امجلهور بصورة أأ كية الفكرية املوهجة للت

 ابمللكية الفكرية

 حيث يمتثل الهدف مهنا يف هتاعددا من الأنشطة ودمعالتصالت يف الويبو  شعبة أأطلقت

ة مللكية الفكريابزايدة وعي امجلهور ابمللكية الفكرية وتوزيع مساهامت الويبو يف جمال املعرفة 

 اس تخداهما. احاب املصلحةيتس ىن لأ ىت حوالرتوجي لها 
 

 الوعي ابمللكية الفكرية 
 

ادلول  ابلتعاون مع نُفذتاليت  ،2018محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  وضعت

ىل العدد ) وقالخنراط، جساًل جديًدا للمشاركة الأعضاء والكياانت الأخرى ابلإضافة اإ

 ملرأأة يف جمال قالبتاكر والإبداع التغيري: امتكنيوضوع ملاكن و (. 2017يف عام  القيايس

( 2017بعام مقارنة  يف املائة 26)بزايدة  فعالية 630صدى دلى امجلهور العاملي من خالل 

قلميًا )بزايدة بدًلا/ 135يف  من بني أأكرب بدلان  7واكنت (. 2017عام مقارنًة ب يف املائة 11اإ

من ليوم العاملي للملكية الفكرية يف فيس بوك دلهيا أأكرب عدد من املعجبني اباليت بدلان  10

 وابكس تان. الهند واملكس يك والربازيل ومرص وبريو وكولومبيا -البدلان النامية 
 

وتويرت ولينكدن  الإلكرتوين هامثل موقع  - ' للويبواململوكة'الإعالمية قنوات ال وشهدت 

يصال املزيد قالس تخدام زايدة ملحوظة يف  والرسائل الإخبارية  WIPوجمةل بو واير ووي  واإ

ىل مجهور مزتايد. من  املعلومات حول أأنشطة الويبو اإ
 

 املعرفة موارد 
 

مرجعية هامة لدلول  ورؤى تقدمي معلومات 2018يواصل مؤرش قالبتاكر العاملي لعام 
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تقرير هذا العام عىل نطاق واسع يف وسائل الإعالم العاملية مبا يف ذكل  نرُشالأعضاء. وقد 

، يكونوميستوذي اإ  ،يب يب يسوعالم الرئيس ية مثل أأسايه ش ميبون، الإ  يف وسائل

ندايو، ذا س تاندرد )كينيا(و ، أأو غلوبوو  ،يويورك اتميزن و ، مانيال بوليتنيو   ،اتميز أأوف اإ

 وواش نطن بوست.
 

يداع منشورات الويبو ب وتوسع ضافيتني  ليشملرانمج مكتبات اإ حىت دولتني عضوين اإ

 .120 ادلول هو بذكل ما مجموع ، ليصبح2018يوليو  حلول
 

صدار  زمالءمن  40، مت تدريب ام الويبو مبيثاق النرش امليرّس للزت  ومواصةل الويبو عىل اإ

لهيا  النفاذيسهل  PDFبنسق واثئق  ماكنية اإ ىل أأنشطة الويبو  النفاذمن أأجل زايدة اإ اإ

 .لصاحل القراء املعاقني برصاي
 

اليت تسمح ملس تخدي الإنرتنت  ،2016توح لعام تواصل س ياسة الويبو بشأأن النفاذ املف 

ىل  ذن،ابس تنساخ حمتوى الويبو أأو توزيعه أأو تكييفه دون احلاجة اإ بدمع نرش حمتوى  اإ

 الويبو عىل نطاق واسع.
 

 رشاك  أأاحاب املصلحة اإ
 

. وقد قام ما 2017يف نومفرب  "WIPO Delegate احملمول " الهاتف تطبيق أأصدر

يوليو حلول ب املصلحة يف الويبو بتزنيل التطبيق حىت من أأاحاخشص  900مجموعه 

يوفر التطبيق للمس تخدمني حتديثات حول قالجامتعات والواثئق والأخبار املتعلقة و . 2018

 .احملموةلبأأنشطة الويبو مبارشة عىل أأهجزهتم 
 

خدمة العمالء التابع للويبو عىل توحيد التعامل مع اس تفسارات العمالء عرب  جملسيركز و 

اليت أأدخلت عىل التحسينات  وأأدتأأنظمة امللكية الفكرية العاملية وغريها من اخلدمات. 

ىل حتسني  دمع  اس تجابة خدمة العمالء. وقتأأنظمة خدمة العمالء اإ
 

 تعلمي امللكية الفكرية يف مجيع املس توايت ادلراس ية ( ب
 

اة اس تخدام امللكية واصلت مجيع برامج أأاكدميية الويبو دمج عنرص التمنية يف مضموهنا ومراع

 الفكرية من أأجل تعزيز التوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة.
 

ىل أأكرث من وقُ  مشارك يف  66 000دمت برامج التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية اإ

ليت التعاون مع عدد من البدلان النامية من خالل الرشاكة مع املؤسسات ا وُعزز، 2017

دلهيا املعرفة الالزمة لتقدميها. واس تجابت حمتوايت التدريب لطلبات واحتياجات التعلمي 

 والتدريب يف البدلان النامية مع مراعاة الهنج املوجه حنو التمنية والتوازن اجلغرايف.
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ضافية لأمهية وفوائد التعاون فامي بني بدلان  ،2017ويف عام  أأعطت أأاكدميية الويبو أأولوية اإ

مية رشاكء نشطني يف توفري جلنوب والتعاون الثاليث. وأأصبح عدد مزتايد من البدلان الناا

طار برانمج التطوير و النامية  الأخرى املتخصصة للبدلان اوهماراهت امعارفه الأقل منوا يف اإ

طار هذا الربانمج يف  70 نُظم ،2017يف عام واملهين.  يف املائة من ادلورات املقدمة يف اإ

مسؤوًل  382 ومن مضنالنامية من خالل رشااكت مع مؤسسات من اجلنوب.  البدلان

 يف املائة. 52، اكنت نس بة النساء 2017يف عام  اذلي تلقوا التدريبحكوميًا 
 

طالق نسخ بلغات جديدة من  واصل برانمج التعلمي عن بعد توس يع حمفظته من خالل اإ

ىل ختصيص ا التعلمي عن بعددورات  دلورات والوحدات لتلبية احتياجات وحتويل تركزيه اإ

 البدلان النامية.
 

 امللكية الفكرية للش باب واملدرسني خدمةالأاكدميية رمسًيا أأطلقت  ،2018يف مايو و

(IP4Youth & Teachers) . طالق يركز أأسلوب التدريس اذلي تطبقه اخلدمة عىل و اإ

بداعلالعنان   من وراء ذكل هو. والهدف من خالل امللكية الفكرية وتقديرهام وقالبتاكر الإ

قامة حوار بني  وماكتب امللكية الفكرية من خالل  وواضعي املناجه ادلراس ية املدرسنياإ

اتحة ىل  النفاذ اإ  .يتوى التعلمياحمل اإ
 

دارة املوارد  خمصصًا للرتكزي عىل  خمتلطاتعلاميً  البرشية،وقدمت أأاكدميية الويبو ابلتعاون مع اإ

اكن و . اذلي أأطلقته اليونسكو العلوم جمال يفالنساء  مجالرباءات واملشاركني يف بران

 حتتجنابملعرفة املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت  العاملاتالهدف الرئييس من ادلورة هو تزويد 

لهيا محلاية  ضافة يف علوم احلياة  نأأحباهثاإ لال واإ  .هياقمية اإ
 

الأخرى اليت تقوم بأأعامل  دلمع املعرفة ابمللكية الفكرية بني موظفي املنظامت ادلوليةو

ىل موظفي البنك ادلويل من خالل  قُدمت التطوير، مجمع بعض دورات التعمل عن بعد اإ

 . املفتوح للبنك ادلويلميالتعل
 

ىل دورات التعلو اس متر نرش  ،واملتقدمة مهنا الأساس يةاملعيارية عن بعد  ميابلإضافة اإ

جملموعات املس هتدفة يف صفوف ا اخملتلط ميمهنجية التدريب اجلديدة املعروفة ابمس التعل

 مثل رواد الأعامل واملدرسني يف املدارس قالبتدائية والثانوية. اخلاصة
 

 عن بعد املتقدمة بنس بة ميبتخفيض رسوم دورات التعل 2016عام  الصادر يف قرارال وأأدى

ىل  داهتا مبرحةل يف املائة للمشاركني من البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصا 50تصل اإ

ىل يةانتقال   زايدة املشاركة من ت ك البدلان. اإ
 

حيث شارك س تة برامج ماجس تري مشرتكة عىل مس توى العامل  ُأتيحت ،2017يف عام و

أأشاكل أأخرى من  قُدمت. كام أأخرى برامج جديدة 3 وُأطلقتطالب  180أأكرث من  فهيا



CDIP/22/2 
Annex VII 
10 

 

ىل  وتوفري مراجع امللكية الفكرية  اس ية،ادلر املناجه  صياغةمبا يف ذكل  اجلامعات،املساعدة اإ

 ودمع مشاركة احملارضين ادلوليني يف دورات ادلراسات العليا. املدرس ية،والكتب 
 

وواصلت أأاكدميية الويبو دمعها للبدلان يف بناء قدراهتا الوطنية يف جمال امللكية الفكرية من 

. "يدة يف جمال امللكية الفكريةاجلد الوطنية الأاكدمييات"خالل تعممي املرشوع الرائد لإنشاء 

 .2017مخسة من هذه املشاريع حبلول عام  وُاس تمكل
 

جنازات مرشوع و  التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال لالطالع عىل اإ

ان النامية والبدلان الأقل حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدل

ىل املرفق الثالث لهذه الوثيقة.يُ  (،CDIP/16/7 Rev. 2) منوا  رىج الرجوع اإ

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/6/3؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

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

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة  الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

ىل املنشور املعنون " (WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17الويبو للثنائية  اكدميية أأ  واإ

 ."2017الويبو: اس تعرا  عام 
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التوصية 

 )التوصيات(

 4 ةالتوصي

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

البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع قالسرتاتيجيات 

 الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

 

ات الصةل الربامج ذ

يف الربانمج 

واملزيانية للثنائية 

2018/2019 
 

 30و 15و 14و 11و 10و 9و 3

 

( ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة الثانية ل   التنفيذ

ىل  . وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية التنفيذ املتفق2007الويبو بشأأن التمنية يف عام  علهيا استنادا اإ

( CDIP/5/5و CDIP/2/4)الوثيقتان  لجنةاملناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية واخلامسة ل 

ويه كام  جوانب متعددة. وتتكون اسرتاتيجية التنفيذ من CDIP/3/5وعىل النحو الوارد يف الوثيقة 

 ييل:
 

 اسرتاتيجية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ( أأ 
 

ضاء عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة بشأأن امللكية الفكرية للرشاكت مساعدة ادلول الأع

 الصغرية واملتوسطة.

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

 .عىل حنو أأفضل يف تعزيز قدرهتا التنافس ية
 

عداد حمتوى متعلق ابلرشاكت الصغرية و  املتوسطة لالسرتشاد به يف أأنشطة التدريب وتكوين اإ

 الكفاءات اليت تس هتدف، يف املقام الأول، املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة.
 

قامة عالقات وطيدة بني   مؤسسات البحثوقد بُذلت هجود خاصة دلمع البدلان النامية يف اإ

قامة رشااكت بني مؤسسات القطاع العام والصناعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة هب دف اإ

والقطاع اخلاص من شأأهنا تعظمي قمية أأصول امللكية الفكرية وتكفل حتالف اجلهود بني الأوساط العلمية 

 .والتجارية والثقافية والواكلت احلكومية ادلامعة لها
 

ذاكء وعي عام ب ىل اإ جناز أأنشطهتا اخملتلفة الرامية اإ أأمهية امللكية الفكرية يف القدرة اس مترار الويبو يف اإ

التنافس ية يف الأسواق وتكوين قدرات حملية بفضل تدريب املدربني يف حلقات العمل والندوات 

عالمية عن امللكية الفكرية لقطاع  عداد مواد اإ وغريها من الأنشطة املبارشة وهجا لوجه، فضال عن اإ

لكرتونية ومنشورات وأأقر  لهيا( وتعممي ت ك املواد.الأعامل )من مطبوعات ومواقع اإ  اص مدجمة وما اإ
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 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعية ( ب
 

عداد دراسات عن مسامهة الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف قالقتصاد واكن الغر  الرئييس من  .اإ

جراء حتليل مقارن  هذه ادلراسات هو متكني البدلان من حتديد صناعاهتا القامئة عىل حق املؤلف واإ

كام  . ك الصناعات يف قالقتصاد مقارنة بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشاهبة يف بدلان أأخرىلإسهام ت

ىل مساعدة واضعي الس ياسات يف حتديد اخليارات املناس بة يف س ياساهتا  هتدف هذه ادلراسات أأيضًا اإ

 .الوطنية
 

بداعية خمتارة هبدف تلبية احتياجاهتا اخلاصة، واس تعام عداد أأدوات معلية لقطاعات اإ ل ت ك الأدوات اإ

 يف حلقات دراس ية يف عدد من البدلان.
 

 بذل هجود لإقامة رشااكت مع حكومات ومنظامت دولية هممتة مع تعزيز الرشاكت الناجتة والقامئة.

 

 مؤسسات البحثاسرتاتيجية للجامعات و  ( ج
 

الواردة من  نتيجًة لزتايد الطلبات مؤسسات البحثالتكثيف الكبري لأنشطة الويبو ادلامعة للجامعات و 

أأوًل، مساعدة اجلامعات  .وتركزي ادلمع عىل ثالثة أأنواع رئيس ية من الأنشطة .ادلول الأعضاء

دارة أأصول  ومؤسسات البحث عىل وضع س ياسات مؤسس ية بشأأن امللكية الفكرية من أأجل تسهيل اإ

ويبو لإنشاء ش باكت اثنيًا، دمع ال .امللكية الفكرية وفقًا لختصاص هذه اجلامعات واملؤسسات ورسالهتا

نشاء  مؤسسات البحثمن  مبراكز خدمة رئيس ية يف جمال امللكية الفكرية لمتكني ادلول الأعضاء من اإ

اثلثًا، تقدمي الويبو للجامعات ومؤسسات  .بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة لأررا  قالبتاكر

ية الفكرية، وترخيص البحوث برامج تدريبية معلية وخمصصة بشأأن الس ياسات املؤسس ية للملك 

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

عداد اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية ( د  اسرتاتيجية دلمع اإ
 

 .تقدمي دمع يس هتدف دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط للتمنية قالقتصادية الوطنية

عداد اسرتاتيجيات  ويشمل ذكل اس تحداث أأدوات معلية تشدد عىل أأمهية اخليارات الوطنية يف اإ

مع مراعاة احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامةل يف  .امللكية الفكرية وتطبيقها

عداد قالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية  .جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية عند اإ
 

م مرشوع متخصص بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان أأسه ( ه

 .4( يف تنفيذ التوصية CDIP/5/5النامية والبدلان الأقل منوًا )الوثيقة 
 

ُأطلق مرشوع رائد للملكية الفكرية واإدارة التصاممي من أأجل تطوير الأعامل يف البدلان  ( و

 النامية البدلان الأقل منوًا.
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مشاريع أأجندة 

 التمنية ذات الصةل

 نُفذت هذه التوصية من خالل أأجندة التمنية املكمتةل التالية:

مللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ا -

(CDIP/5/5) 
 

املرحةل الأوىل -الأفريقية تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان  -

(CDIP/9/13) 
 

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان  - املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ

 (CDIP/12/6) الأقل منواً 

عزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأاحاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين ت -

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

 (CDIP/3/INF/2) الإدارة امجلاعية حلق املؤلف
 

ىل ذكل   هذه التوصية من خالل مرشوع أأجندة التمنية اجلاري كام ييل: تُتناولوابلإضافة اإ

 

املرحةل الثانية -وبعض البدلان الأفريقية  نا فاسوبوركي تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف  -

(CDIP/17/7) 
 

 اسرتاتيجية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ( أأ   الأنشطة/الإجنازات
 

ىل الصغرية واملتوسطة الرشاكتذكل مت حتديد مدى نفاذ أأاحاب املصلحة يف جمال قالبتاكر )مبا يف  ( اإ

ىل لتفيا وسلوفاكيا نظام امللكية الفكرية وانتفاعهم به واس تغالهلم  هل من خالل بعثات تقيمي ُأرسلت اإ

مت توصيات لينظر فهيا واضعو الس ياسات من أأجل حتسني هذا النفاذ وقالنتفاع  .وجورجيا وقُّدِّ

قلميية عن تطوير وتنفيذ قالسرتاتيجيات الوطنية للملكية  ندوةقدت يف ريغا ولتفيا وعُ . وقالس تغالل اإ

 الفكرية.
 

جرا حدى ادلراسات  ءومت التلكف ابإ الفكرية يف ليتوانيا ولإصدار  يس تعر  واقع امللكيةعداد تقرير لإ اإ

توصيات بشأأن القضااي اليت يُنظر فهيا يف وضع اسرتاتيجية للملكية الفكرية من أأجل دمع اقتصاد أأكرث 

ىل حكومة ليتوانيا.  ابتاكرا بفعالية ومت تقدميه اإ

قلميي ُعقد  تبادل اخلربات وتعزيز التفامه بشأأن أأمهية اسرتاتيجية امللكية الفكرية من خالل مؤمتر دون اإ

 .يف جورجيا
 

الصغرية واملتوسطة ورواد الأعامل بشأأن  للرشاكت تكوين الكفاءاتالتنظمي الناحج لتدريبات 

دارة و  ،قالس تخدام قالسرتاتيجي الفكرية وتسويق  للعالمات التجارية،، وأأمهية الرتوجي امللكية الفكريةاإ

 26 تنظمي وتنافس ية الرشاكت الصغرية واملتوسطة من خالل ،وتقيمي امللكية الفكرية ،ة الفكريةامللكي

عىل املس توى الوطين ودون الإقلميي  ية وحلقات العمل والندواتتدريب ال ربامج الو  من الفعاليات
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 .بدلا 22يف  والإقلميي
 

جراء دراسات بشأأن التحدايت اليت تواجه الرشاكت الصغ  والرشاكترية واملتوسطة التلكيف ابإ

دارة امللكية الفكرية وكيفية التصدي لت ك التحدايت  املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف اإ

يران الإسالمية))كولومبيا(؛ وبشأأن كيفية تنش يط قالنتفاع الفعال ابمللكية الفكرية وتعزيزه   (.مجهورية اإ
 

بادئ امل سطة بشأأن أأدوات تقيمي قالحتياجات و تو امل صغرية و ال الرشاكت مجعيات مناقشات معوجتري 

الصغرية واملتوسطة اليت تتلقى ادلمع واملشورة  الرشاكتتقيمي التقدم اذلي حترزه أ لية ب املتعلقةتوجهيية ال 

ي اجلاري تنفيذه يف العمل ملتابعة املرشوع القطر  فرقةاجامتع اذلي ُيرزه امللكية الفكرية و  يف جمال

بشلك شامل التحدايت املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تواجه  ل هذه املناقشات. وتتناو جنوب أأفريقيا

 التخفيف من هذه التحدايت. هبا ميكناليت  يةكيف ال الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف جنوب أأفريقيا و 
 

واذلي  2019-2018وُعقدت حلقة معل يف ثالث مدن يف كينيا لتوفري الأساس لتنفيذ املرشوع يف 

الصغرية واملتوسطة من خالل  للرشاكتبشأأن "حتسني القدرة التنافس ية  2018ايو بدأأ يف م

 "م الفعال لنظام امللكية الفكرية.قالس تخدا
 

طار الربانمج اجلديد لشعبة دمع  وُأطلقت الصغرية واملتوسطة ورايدة الأعامل  الرشاكتادلراسات يف اإ

دارة  .صول امللكية الفكريةلأ  القطاع احلكوي ملعاجلة اإ
 

دراسات تقيمي قالحتياجات يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة  عىل ى وضع اللمسات الأخريةر وج

م من املؤسسات عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية، و  بشأأناملرصية  الثغرات املوجودة يف ادلمع املُقدَّ

يف أأماكن أأخرى  التدخالت الس ياساتية املُنفَّذة وُاس تكشفتادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، 

 ملواهجة ت ك التحدايت.

قلميية  ندوةتنظمي   الصغرية واملتوسطة بني الرشاكتبشأأن نرش ثقافة امللكية الفكرية فامي يف س نغافورة اإ

ُج اجملربة لبناء ثقافة امللكية الفكرية بشلك فعال  لإمداد املشاركني ابلأدوات وأأفضل املامرسات والهنه

ومن خالل دعوة موظفني من مكتب امللكية  .ة واملتوسطة يف بدلاهنمع الرشاكت الصغري مجمداخل 

الفكرية والهيئة احلكومية املسؤوةل عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة، أأاتحت الويبو فرصة لإقامة 

 .همتنيامل كوميتني احلنظمتني امل عالقة بني 
 

 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعية ( ب
 

دارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية للنارشين الصغار أأداة تُرك وضع اللمسات الأخرية عىل ز عىل اإ

 .واملتوسطني يف البدلان النامية

أأداة  واس تحداثأأداة بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات الهاتف احملمول،  وضع اللمسات الأخرية عىل

 قالجامتعي. التواصلبشأأن اعتبارات امللكية الفكرية عند اس تخدام وسائل 
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ت الإبداعية يف جمال النرش واملوس يقى وأألعاب الفيديو يف الفلبني والأرجنتني وبريو الرشاك تنظمي

دارة  حلقات وش ييل  .حق املؤلفمعل حول اإ
 

 اسرتاتيجية للجامعات ومؤسسات البحث ( ج
 

اكدميية والبحثيةمجموعة  وضع اكدميية  - أأدوات امللكية الفكرية للمؤسسات الأ توصيل البحوث الأ

مت ية للمؤسسات الأاكدميية منوذج س ياسة امللكية الفكر  "1ويشمل ذكل ما ييل: " ، عابلقتصاد واجمل

 مرجعية خاصة قامئةو  "3"؛ س ياسة امللكية الفكرية منوذجمبادئ توجهيية لتنفيذ و  "2"؛ والبحثية

 حالت افرتاضية."و 6" ؛التفاقات المنوذجيةو  "5"؛ خارطة طريق للتسويقو  "4"؛ اتاب الس ياسكتّ ب 
 

نتاجئ امللكية الفكرية املتعلقة ب للتعامل مع تسويق  كفاءات عاليةش بكة من اخلرباء ذوي  شئتوُأن 

 .الرائدرشوع امل يف املؤسسات الأاكدميية يف دول البلطيق كجزء من  ُأجريتالبحوث اليت 
 

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية. اس تكامل  مرشوع اإ
 

ضافة  ىل قاعدة بدلان جديدة 7من دة مس متس ياسة جديدة  38اإ بياانت س ياسات امللكية الفكرية  اإ

 497 وترامك ما مجموعه، العامة مؤسسات البحثجامعات و لواملوهجة ل 2016اليت ُأطلقت يف يونيو 

 .بدلاً  71س ياسة من 
 

عداد اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية ( د  اسرتاتيجية دلمع اإ

 

وعة من الأدوات العملية يف ات وطنية للملكية الفكرية يف شلك مجموضع مهنجية لصياغة اسرتاتيجي

طار   مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيداإ

 CDIP/3/INF/2 الوطين ودون الإقلميي والإقلميي الوارد يف الوثيقة

)http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf) . 

   
 

تعممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية يف العمل العادي للمنظمة هبدف ضامن امللكية 

 .الوطنية وقالس تدامة ولتلبية قالحتياجات احملددة للك بدل

 55ري حاليًا تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير امللكية الفكرية يف وجي

جامل ) بدلا يف أأفريقيا وبدلان يف املنطقة العربية ومثانية بدلان يف أ س يا واحمليط الهادئ ومثانية  32بدلا اإ

 ن البدلان الأقل منوا.بدلا م 24(، مهنا أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييببدلان يف 
 

أأسهم مرشوع متخصص بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان  ( ه

 .4( يف تنفيذ التوصية CDIP/5/5النامية والبدلان الأقل منوًا )الوثيقة 

ىل اخلربات املكتس بة من مرشوع لأعامل يف امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا بشأأن واستناًدا اإ

لتعزيز القدرة  مواتية للملكية الفكريةمرشوع لإنشاء "بيئة  ُأطلق منوًا،البدلان النامية والبدلان الأقل 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf)
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احمليط الهادئ  جرز التنافس ية للأعامل من خالل العالمات التجارية والتصاممي" يف بدلان خمتارة: يف

ادلميقراطية  لو ، مجهورية)مكبوداي رابطة أأمم جنوب رشيق أ يسو  (،، اببوا رينيا اجلديدة)ساموا

يران الإسالمية (،بنغالديش بواتن،رابطة جنوب أ س يا للتعاون الإقلميي )و ، الشعبية(  ،مجهورية اإ

 ومنغوليا.
 

ُأطلق مرشوع رائد للملكية الفكرية واإدارة التصاممي من أأجل تطوير الأعامل يف البدلان  ( و

 النامية البدلان الأقل منوًا.
 

العرشين يف ديسمرب  يف دورهتا لجنةال ووافقت . 2017وقُمّيِّ يف مارس  2016اكمتل املرشوع يف أأبريل 

رشوع بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية امل عىل متابعة  2017

تابعة من دمج أأنشطة امل  مكوانتسيتأألف أأحد و . املرشوع اس تعرا  تقيمي عقب والبدلان الأقل منواً 

 .وتكوين الكفاءاتلتوعية العادية اب معل الأمانة اخلاصاملرشوع يف 
 

املرحةل -و وبعض البدلان الأفريقية سركينا فاتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بو يف س ياق و

رصي يف راسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البد ُعرضت، الثانية

رد وت. (CDIP/21/INF/2) لجنةأأثناء ادلورة الواحدة والعرشين ل  عدد من البدلان الأفريقية

طار املرشوععن  معلومات مفصةل أأكرث يف املرفق اخلامس لهذه  الأنشطة الأخرى املضطلع هبا يف اإ

 .الوثيقة

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5: لجنةفهيا ال فامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/3؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/17/3؛ CDIP/18/2 ؛CDIP/19/4 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد من  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو للثنائية املعلومات حول الإ  جنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17
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 5 التوصية التوصية )التوصيات(

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

اء، تفاصيل عن أأنشطة حمددة الإلكرتوين وعلهيا أأن تقدم، بطلب من ادلول الأعض

 مبوافقة ادلوةل العضو )ادلول الأعضاء( أأو اجلهات الأخرى املس تفيدة من النشاط.

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 32و 31و 30و 17و 15و 14و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

 لجنة. وقد نوقشت يف ادلورة الأوىل ل 2009نذ عام اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ م   التنفيذ

(CDIP/1/4و )لجنةمن خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الثانية ل  مت تناولها ،

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4عىل النحو املبني يف الواثئق 
 

م عر  بشأأن قاعدة بياانت املساعدة التقنية ) ( خالل ادلورة الثامنة IP-TADوقُّدِّ

 .لجنةة ل عرش 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

مت تناول التوصية بشلك رئييس من خالل مرشوع قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن 

 (CDIP/3/INF/2)املرفق الثاين للوثيقة امللكية الفكرية 
 

من  لجنةل  5مبوجب التوصية ( IP-TADقاعدة بياانت املساعدة التقنية )ُأحدثت   الأنشطة/الإجنازات

ومات عن أأنشطة املساعدة معلقاعدة بياانت املساعدة التقنية وفر وتالتمنية.  أأجندة

أأو  منوامن بدل انم أأو أأقل  أأكرثاكن مس تفيد واحد أأو لويبو حيث اليت تقدهما االتقنية 

 مبرحةل انتقالية. اقتصاده بدل ميرمن 
 

ىل  يف البدايةو هذه  تاكنو  ،ملساعدة التقنيةقاعدة بياانت اأأدخلت املعلومات يدواي اإ

ىل ادلقة. مفتقرةللوقت وأأحيااًن  ومستنفذة ةشاقً  العملية  اإ
 

دماج وهو  الأعامل، ملعلوماتنظم دمع القرار ب  املتعلق اجلديد رشوعامل  غري أأنه مبجرد اإ

ىل التخطيط للموارد املؤسس يةجزء من مرشوع  ن البياانت يف، قالنتقال اإ الوقت  فاإ

ىلمن خ حُتملاحلايل  لكرتونيًا اإ قاعدة بياانت املساعدة  الل معلية تلقائية ويمت نقلها اإ

أأن تمتزي ، ويضمن متضمنة ل خر التحديثات قاعدة البياانت جيعلهذا و . التقنية

نشاء أأنواع من ميكن  الأعامل معلوماتاس تخدام أأداة  كام أأندقة أأعىل. املعلومات ب اإ

دارة العليا.وسه ابتاكرية التقارير اليت تُعدخمتلفة من   ةل قالس تخدام ومفيدة لالإ
 

 :قاعدة بياانت املساعدة التقنية بعض مزيات البحث اجلديدة يفوفامي ييل 
 

 مزية نشاط البحث
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 : عنوان النشاط1اجلزء 

 موضوع امللكية الفكرية للنشاط: 2اجلزء 

 النشاط شعبة: قطاع/3اجلزء 

 : نوع النشاط4اجلزء 

 : لغة النشاط5اجلزء 

 منظم النشاط :6اجلزء 

 نشاطمن ال  : البدلان املس تفيدة7اجلزء 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/9/4. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملز  يد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 6 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

عىل موظفي الويبو وخرباهئا قالستشاريني العاملني يف جمال املساعدة التقنية قالس مترار 

يالء أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجتنب يف الزتام احلي اد والقابلية للمساءةل ابإ

عداد لحئة ابخلرباء  .ما قد ُيدث من تضارب يف املصاحل ويتعني عىل الويبو اإ

 .قالستشاريني دلهيا يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى ادلول الأعضاء

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019زيانية للثنائية وامل
 

 32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 10و 9و 7و 4و 3و 2و 1

( ويه قيد التنفيذ منذ CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة الثانية ل   التنفيذ

. وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية 2007اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية ل التنفيذ املتفق ع  لجنةلهيا استنادا اإ

ىل . و(CDIP/2/4)الوثيقتان  اسرتاتيجية التنفيذ فامي يتعلق جبزء ترد  ذكل،ابلإضافة اإ

تنفيذ  ويتشلك. CDIP/3/2يف الوثيقة  -قالستشاريني اخلرباء قامئة –من التوصية 

 :هذه التوصية مما ييل

 

دماج معايري الس (أأ   لوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية يف اإ

العقود املربمة مع مجيع موظفي الويبو، مبن فهيم اخلرباء قالستشاريون اذلين 

 تس تعني هبم الويبو.
 

ذاكء الوعي بأأمهية مدوانت الأخالقيات والزناهة وحتسني فهمها.و  (ب   اإ
 

 ؛ داخلها ترتكباليت فات التحقيق يف اخملال تطوير قدرة الويبو عىلو  (ج 
 

اتحهتا.و  (د  عداد قامئة خبرباء الويبو قالستشاريني يف جمال املساعدة التقنية واإ  اإ
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 غري متاح

 

صدار س ياسة بشأأن  (أأ    الأنشطة/الإجنازات اليت صدرت  املصاحل،لإفصاح املايل والإعالن عن ااإ

طار الأ  الفرتة، هذه خالل معايري السلوك املعمول هبا يف خالقيات ومواءمته مع لتعزيز اإ

 أأفضل املامرسات.لتعزيز و  ،تحدة يف اخلدمة املدنية ادلوليةالأمم امل 
 

ل تزال اجلهود  ،املركز علهيافامي يتعلق بأأعداد موظفي الويبو والقضااي  (ب 

واصل مكتب  ذكل،لزايدة مس توى الوعي بقضااي الأخالقيات. وعالوة عىل  مس مترة

ىل موظفي الأخالقيات الرتكزي عىل وضع املعايري  وتقدمي املشورة والتوجيه الرسيني اإ
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عىل مجيع  ويتسم التجاوب. الويبو بشأأن احلالت اليت تنشأأ عهنا معضالت أأخالقية

 جيابية.ابلإ املس توايت 
 

رمق  التعممي الإداري) نيعمتدت س ياسة اجلزاءات اخلاصة ابلبائعواُ  (ج 

ىل جانب (31/2017 مما مسح للويبو بفر   الصةل،الإجراءات الإدارية ذات ، اإ

أأهنم شعبة الرقابة ادلاخلية  وجدتأأو عدم الأهلية عىل البائعني اذلين  احلظرعقوابت 

 خمالفات. يف ارتاكب متورطني
 

ساءة عمتدت س ياسة منقحة كام اُ  للحامية من الأعامل قالنتقامية النامجة عن الإبالغ عن اإ

 يف معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصولسلوك وعن التعاون 

وغريمه من املوظفني  هموحقوق امية اخملربين ح، مما يعزز (33/2017رمق  التعممي الإداري)

 املتعاونني يف أأنشطة الرقابة.
 

حتديدها يف جمال كذا اتبعت شعبة الرقابة ادلاخلية مناقشات بشأأن أأفضل املامرسات و و

ممثيل دوائر التحقيق ابلأمم مجموعة الل املشاركة يف اجامتعات وأأنشطة التحقيقات من خ

 ومؤمتر احملققني ادلوليني. املتحدة
 

يف و لجنةيف ادلورة الثالثة ل املعروضة  قامئة اخلرباء قالستشاريني وُدجمت (د 

" )املرشوع قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكريةاملرشوع "

DA_05_01وهو ما مكن من  يف الويبو،ة يموارد املؤسس  للتخطيط ال ام ( مع نظ

 الإبالغ.بتعزيز قدرات  والسامحأأمتتة حتميل البياانت 
 

ىل أأنه يف أأعقاب  )الوارد يف  نقاطالست  املكون من قرتاحقالاعامتد وجتدر الإشارة اإ

ُطلب من الأمانة أأن تقوم  (،لجنةل  17يف ادلورة  لخص الرئيسملالأول  امللحق

نظرت اللجنة  الصدد،. ويف هذا عىل حنو اعتياديقامئة اخلرباء قالستشاريني حديث بت

قامئة اخلرباء اليت قدمت معلومات عن اس تخدام  CDIP/20/6يف الوثيقة 

 يف املس تقبل. وحتديهثاقالستشاريني 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/20/6. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل  تقرير وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 7 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

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

تقنية بطلب مهنا، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التالمس بني حقوق امللكية الفكرية ال 

 وس ياسات املنافسة.

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 11و 10و 9و 3و 2و 1

نذ ( ويه قيد التنفيذ م CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة الثانية ل   التنفيذ

. وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية 2007اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية   لجنةل  والرابعةالتنفيذ املتفق علهيا استنادا اإ

. CDIP/3/5( وعىل النحو الوارد يف الوثيقة CDIP/4/4و CDIP/2/4)الوثيقتان 

 اتيجية التنفيذ:اسرت  وفامي ييل
 

ىل التصدي  توفر الويبو، عند الطلب، املساعدة واملشورة الترشيعية اليت هتدف اإ

ىل وضع حد لت ك  للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة يف جمال امللكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق امللكية الفكرية احلرصية،  .املامرسات

 ذكل قالس تثناءات والتقييدات املالمئة املفروضة عىل هذه احلقوق، فضاًل عن مبا يف

ىل اخليارات القانونية مثل الرتاخيص الإجبارية وغري ذكل من التدابري املسموح  اللجوء اإ

طار املعايري ادلولية وتقدمي املشورة أأيضًا عند الطلب يف مسائل ذات صةل  .هبا يف اإ

ية وغري ذكل من مضامني عقود الرتخيص يف جمال امللكية ابلبنود التجارية التقييد

 .الفكرية اليت قد يكون لها أأثر سليب عىل املنافسة
 

عداد مرشوع متخصص عن امللكية  ىل ذكل، ومبقتىض هذه التوصية، مت اإ ضافة اإ واإ

 .، وتنفيذه(CDIP/4/4 Rev) الفكرية وس ياسة املنافسة
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

هذه التوصية من خالل مرشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة  نُفذت

(CDIP/4/4 Rev..) 

رصد السوابق القضائية املتعلقة ابمللكية  عىل 2018و 2017ركز معل الويبو يف عاي   الأنشطة/الإجنازات

 الفكرية واملنافسة يف قالقتصادات النامية والناش ئة.
 

ىل ذكلابلإ و لويبو ومنظمة التجارة العاملية مشرتك بني ا يدجد كتاب س يصدر، ضافة اإ

حول "س ياسة املنافسة وامللكية الفكرية يف قالقتصاد العاملي  2018حبلول هناية عام 

مشهورين يف جمال امللكية  ابحثنيالكتاب مساهامت من هذا يتضمن و ". الراهن
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جارة العاملية ومنظمة الفكرية واملنافسة. وهو نتاج لتعاون الويبو مع الأونكتاد ومنظمة الت

لفريق اخملتص املعين ابمللكية الفكرية ايف  والتمنية يف امليدان قالقتصادي التعاون

 .واملنافسة
 

ولس امي الفريق العامل املعين  ادلولية،كام عززت الويبو مشاركهتا يف ش بكة املنافسة 

تعلقة ابمللكية يف مناقشات بشأأن قضااي املنافسة امل  فسامهت، ابلسلوك الأحادي اجلانب

 .متع الواكلت املعنية ابملنافسةالفكرية وطرحت وهجة النظر املؤيدة للمنافسة يف جم 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2؛ CDIP/3/5: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/6/3 ؛CDIP/8/2 ؛CDIP/9/8 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ 

CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 8 التوصية التوصية )التوصيات(

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة 

املاكتب الوطنية يف البدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوا، فضال عن منظامهتا 

ىل قواع قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ قلميية ودون الإ د بياانت متخصصة الإ

 لأررا  البحث يف الرباءات.

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 15و 14و 13و 9

 لجنةل  الأوىلأأثناء ادلورة  وقد نوقشت. 2009عام  أأوائلهذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 ة)الوثيق لجنةقة علهيا يف ادلورة الثانية ل ومت تناولها من خالل الأنشطة اليت متت املواف

CDIP/2/4 تنييق ( وعىل النحو الوارد يف الوث CDIP/3/INF/2 وCDIP/9/9. 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها  بشأأناملرشوع  تناول املرحلتان الأوىل  –النفاذ اإ

 .(CDIP/9/9و CDIP/3/INF/2) التوصية بشلك رئييس ذهه والثانية
 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها س تمكل اُ   الأنشطة/الإجنازات املرفق الثالث )املرشوع بشأأن النفاذ اإ

 شهد واذلي، قالعتيادية الربانمجأأنشطة يف  ومُعم( CDIP/3/INF/2من الوثيقة 

ى اخلدمة مع اتفاقات مس تو  بتوقيعهاأأخرى عضو دوةل  16 انضاممخالل الس نة املاضية 

ىل ما مجموعه دمع راكز ملالويبو لإنشاء ش باكت وطنية   77التكنولوجيا وقالبتاكر لتصل اإ

 .وقالبتاكر مراكز دمع التكنولوجيا ا منكز مر  682ش بكة وطنية تضم 
 

عايري راكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر اليت تفي مبملش بكة وطنية  30هناك توجد و 

ضفاء الطابع املؤسيسأأن بشقالس تدامة احملددة مس بقا   مجموعة من اخلدماتعىل  اإ

مشل التدريب عىل مدار العام و ، مبا يف ذكل خدمات القمية املضافة. وتشغيلها وتوفريها

قلمييني يف  حلقة 24املايض  ىل عني املاكنمعل وطنية واجامتعني دون اإ ، ابلإضافة اإ

 نرتنت.عن بعد والندوات عرب الإ  التعلميمجموعة متنوعة من دورات 
 

ىل الأحباث من أأجل التمنية وقالبتاكر يتيح و  ماكنية برانمج النفاذ اإ ىل أأكرث من  النفاذاإ اإ

يف حني  مسجةل،مؤسسة  1 100دورية قامئة عىل قالشرتاك يف أأكرث من  30 000

ىل املعلومات املتخصصة برانمج  يضم اليت ميكهنا مؤسسة مسجةل  50أأكرث من النفاذ اإ

ىل قواعد النفاذ  دمات قواعد خل قدمنيم 8 ويوفرهارباءات ابل اخلاصة تجاريةال  بياانتال اإ

 ، واحد مهنم انضم هذا العام.بياانت الرباءات

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/9/5 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/14/5 ؛
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CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 9 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

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

ىل ردم الهوة الرمقي  ة.ابملساعدة التقنية والرامية اإ

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 

 

9 

 لجنة. وقد نوقشت يف ادلورة الأوىل ل 2009اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/1/4و )لجنةل ادلورة الثانية ل من خالل الأنشطة املتفق علهيا خال مت تناولها 

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتنيث يف الو  الواردعىل النحو و 

 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

قاعدة بياانت مطابقة قالحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية  بشأأناملرشوع  تناول

 (.CDIP/3/INF/2)املرفق الثاين للوثيقة  التوصية بشلك رئييس هذهالفكرية 
 

ل وقد وّسعت منصة الويبو  الأنشطة/الإجنازات للمطابقة بشأأن املساعدة التقنية انتشارها لتشمل  كرتونيةالإ

 احلكومية،واملنظامت غري  الفكرية،مبا يف ذكل ماكتب امللكية  بدلا، 33مؤيدا من  60

 13وماكتب نقل التكنولوجيا. ويه حتتوي حالًيا عىل  واجلامعات، ة،يالصناع الرشاكت و 

 مت حىت ال ن. مطابقات 4 حتقيق مع ،لدلمع احلاجةعن  تعبرًيا 13ودلمع تقدمي اعرًضا ل 
 

لكرتونية للأمم املتحدة هبدف دمع خطة التمنية املنصة يف  وجيري دمج املنصة الإ

 .2030املس تدامة لعام 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/10/3. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضا فة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 10 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

الأعضاء عىل تطوير القدرات املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية  ساعدة ادلولم 

وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والسعي يف حتقيق توازن عادل بني حامية امللكية 

تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت وينبغي أأن . الفكرية واملصلحة العامة

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .الإ
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 

 

 30و 17و 15و 11و 10و 9و 7و 4و 3و 2و 1

 لجنةشت يف ادلورة الأوىل ل . وقد نوق 2009اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/1/4و )لجنةل ادلورة الثانية ل من خالل الأنشطة املتفق علهيا خال مت تناولها 

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتنييف الوث  الواردعىل النحو و 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 تناولت املشاريع التالية هذه التوصية بشلك رئييس: 
 

 املرحلتان –ئد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية املرشوع الرا -

 (CDIP/9/10 Rev.1و CDIP/3/INF/2) الثانيةو  الأوىل
 

 (CDIP/3/INF/2) مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية -
 

 (CDIP/3/INF/2) بنية دمع قالبتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية -
 

ملؤسسات احلكومية وأأاحاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل تعزيز قدرة ا -

الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني أأداء 

 (CDIP/3/INF/2) ش بكة منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف
 

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

 (CDIP/3/INF/2املرفق التاسع للوثيقة ) الوطين ودون الإقلميي والإقلميي
 

 امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا -

(CDIP/5/5) 
 

ان انمية تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدل -

 (CDIP/7/6) وبدلان أأقل منوا

 –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  -
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 (CDIP/9/13) الأوىلاملرحةل 
 

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان ا - ملرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ

 (CDIP/12/6) االنامية والبدلان الأقل منو 
 

ىل ذكلو عىل التمنية اجلارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خالل  تُتناول، ابلإضافة اإ

 :النحو التايل
 

 امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنو  ابلرتاث الثقايف يف -

 (.CDIP/15/7 Rev) النامية البدلان مرص وغريها من
 

-وبعض البدلان الأفريقية  بوركينا فاسوع السمعي البرصي يف تعزيز وتطوير القطا -

 (CDIP/17/7) الثانية املرحةل
 

مرشوع التعاون يف جمال التمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب  -

 املهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا

(CDIP/16/7 Rev. 2) 
 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو  - اإ

 فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

(CDIP/19/11 Rev.) 
 

ىل النامية ع قالبتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان عزيز دور النساء يفت - 

 (.CDIP/21/12 Rev) اس تخدام نظام امللكية الفكرية

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنو  يف س ياق مرشوع   الأنشطة/الإجنازات

ادلراسة عن امللكية الفكرية: اكمتلت ، ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية

مبابورا اجليولوجية أ لية لتعزيز  طار مرشوع حديقة اإ  اليت جتري يفهوية املقاطعة يف اإ

كوادور  ىل اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين. وس تعر  ادلراسات ع وُعرضتاإ

طار هذا املرشوع عىل ادلورة   احلالية. وملزيد مناملس تمكةل الأخرى اليت أأجريت يف اإ

طار ىل املرفق  املرشوع،هذا  املعلومات حول الأنشطة املضطلع هبا يف اإ يرىج الرجوع اإ

 هذه الوثيقة.ل الرابع 
 

تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض يف س ياق مرشوع و

دراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت  اكمتلت الثانية،املرحةل -البدلان الأفريقية 

 وُعرضت عىلان الأفريقية اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من البدل

هذه الوثيقة معلومات أأكرث ل رد يف املرفق اخلامس ت. و اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين
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طار   املرشوع.هذا تفصياًل عن الأنشطة الأخرى املضطلع هبا يف اإ
 

مرشوع التعاون يف جمال التمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية يف س ياق و

، بدلان النامية وأأقل البدلان منواهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف ال والتدريب امل 

وملزيد من املعلومات مرحلته الهنائية.  عىل اعتبار أأنه يفحتققت معظم خمرجات املرشوع 

طار هذا املرشوع ىل وول خمرجاته حول الأنشطة املضطلع هبا يف اإ ، يرىج الرجوع اإ

 لهذه الوثيقة. الثالثاملرفق 
 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية مرشوع  مشلو  اإ

الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا 

، تعيني خبري لتقيمي .CDIP/19/11 Revكام هو موحض يف الوثيقة  ،مبرحةل انتقالية

وأأربعة خرباء قطريني يف لك من البدلان الرائدة املعينة: ش ييل  قالحتياجات التدريبية

ندونيس يا ورواندا وجنوب أأفريقيا.  ملزيد من املعلومات حول الأنشطة املضطلع هبا يف و واإ

ىل  طار هذا املرشوع، يرىج الرجوع اإ  .املرفق الأول لهذه الوثيقةاإ
 

وهو مرشوع  ،2018م متت املوافقة عىل مرشوع جديد يتناول هذه التوصية يف عاو 

تعزيز دور النساء يف قالبتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية  يدور حول

تنفيذ سيبدأأ و (. .CDIP/21/12 Rev)الوثيقة  عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية

 .2019املرشوع يف عام 
 

عن نظام معاهدة  معلومات مفصةلتقدمي واصلت الويبو أأيضًا  ،1وكام ورد يف التوصية 

ماكتب للتدريب وال ، الأطراف املتعاقدة يف معاهدة الرباءات للمس تخدمني من الرباءات

املساعدة التقنية و  الرباءات،الإدارات ادلولية عىل أأداء هماهما مبوجب معاهدة  مبا يف ذكل

 املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت.

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

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

CDIP/12/2؛ CDIP/13/3؛ CDIP/13/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/14/4؛ 

CDIP/15/4 ؛CDIP/16/2؛ CDIP/17/3 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/4 ؛

CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة  اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 11 ةالتوصي التوصية )التوصيات( 

اء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع وقالبتاكر مساعدة ادلول الأعض

وقالخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم 

 .والتكنولوجيا ُكاّم اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 17و 15و 14و 9و 5و 4و 3و 2و 1

( ويه قيد التنفيذ منذ CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة الثانية ل   التنفيذ

. وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية 2007اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء   ة)الوثيق لجنةل ادلورة الثانية التنفيذ املتفق علهيا استنادا اإ

CDIP/2/4 وعىل النحو الوارد يف الوثيقة )CDIP/3/5 وتتكون اسرتاتيجية التنفيذ .

 من جوانب متعددة ويه كام ييل:
 

دورات تدريبية بشأأن حامية امللكية الفكرية وصياغة الرباءات لفائدة العلامء  ( أأ 

 بغية تعزيز املعارف املتعلقة والباحثني واملسؤولني التقنيني واخملرتعني واحملامني

ابمللكية الفكرية ونظام الرباءات وتعزيز قدرة املصادر الوطنية لتوليد امللكية 

الفكرية واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير عىل اس تخدام نظام الرباءات 

عن طريق تطبيق قالسرتاتيجيات اخملتلفة للرباءات والأدوات املتاحة من أأجل 

بداعا  هتم يف التمنية املس تدامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.اس تغالل اإ
 

اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول الأعضاء ومؤسساهتا املعنية ابلبحث 

قامة وتطبيق أأنظمة فعاةل لنقل التكنولوجيا.  والتطوير عىل اإ
 

لهيا.  تعزيز قالنتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والنفاذ اإ
 

( ملساعدة اخملرتعني ذوي املوارد IAPذ برانمج مساعدة اخملرتعني )تنفي ( ب

احملدودة يف البدلان النامية عىل احلصول عىل مساعدة همنية جمااًن فامي يتعلق 

جراءات منح الرباءات دلى مكتب الرباءات الوطين أأو الإقلميي.  ابإ
 

ىل اذلين تنقصهم املوارد يف البدلان  النامية سوف ُيسن النفاذ وتقدمي املساعدة جمااًن اإ

ىل نظام الرباءات وُيسن قالبتاكر احمليل.  اإ
 

 نرش ثقافة اخلدمات اجملانية عىل نطاق واسع يف جمال الرباءات

دارة امجلاعية لش ىت فئات  ( ج ذاكء الوعي ابجلوانب التطبيقية والنظرية لالإ اإ

 املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف وفناين الأداء.

 من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية:  هذه التوصيةنُفذت منية ذات مشاريع أأجندة الت 
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  الصةل

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية  -

 (CDIP/7/6) وبدلان أأقل منوا
 

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

 (CDIP/9/13) الأوىلاملرحةل 
 

ىل ذكلو عىل التمنية اجلارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خالل  تُتناول، ابلإضافة اإ

 :النحو التايل
 

-وبعض البدلان الأفريقية  بوركينا فاسوتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف  -

 (CDIP/17/7) الثانية املرحةل
 

حداث ( أأ   زاتالأنشطة/الإجنا قلميية وقطرية جديدة لتعزيز قدرة أأاحاب املصلحة يف  اإ مشاريع اإ

لنقل املعرفة ورأأس املال  مواتيةقالبتاكر يف ادلول الأعضاء عىل خلق بيئة 

نتاج للمتكن البرشي  نتاجئ مس تدامة تتعلق ابمللكية الفكرية لصاحل اجملمتع. من اإ
 

قلميي  دونتنظمي دورتني تدريبيتني  قلميي دورات تدريبية  وثالثتنياإ  دورات وس تة ةاإ

وطنية حول نقل املعرفة وتسويق امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان تدريبية 

لسامح بتبادل املامرسات اجليدة بشأأن معليات نقل التكنولوجيا ل اليت متر مبرحةل انتقالية 

 .وبشأأن تسويق التكنولوجيات اليت تس تحدهثا اجلامعات
 

دارة امللكية الفكرية املشارك ة واملسامهة يف املناقشات يف س تة مؤمترات دولية بشأأن اإ

ونقل املعرفة يف "ماكتب نقل التكنولوجيا" ابملؤسسات الأاكدميية واجلامعات 

 ومؤسسات البحث والتطوير.
 

وتقدمي  الأاكدميية،ملؤسسات صاحل ال جديدة للملكية الفكريةمجموعة أأدوات  اس تحداث

مللكية الفكرية يف املؤسسات الأاكدميية بشأأن ال لإنشاء س ياسات مؤسس ية وذج ودليمن

ىل أأدوات تنفيذ الس ياس ات وخريطة الأصول الفكرية يف ات مثل مناذج التفاقابلإضافة اإ

ىل مجموعة الأدوات هذه  وتُرمجتاملؤسسات الأاكدميية.  ندونيس ية حتت اإ رعاية اللغة الإ

 نقل التكنولوجيا يف أ س يا.بشأأن ين دلى الويبو صندوق أأسرتاليا قالستامئ برانمج
 

، اذلي مت تنفيذه يف البداية يف ثالثة بدلان مساعدة اخملرتعني برانمجُوسع  ( ب

فريقيا يف عام كولومبيا واملغرب والفلبني( رائدة ) ليشمل الإكوادور وجنوب اإ

ىل أأكرث من ال. وقد وصلت ش بكة حماميي 2017 عضًوا  90رباءات اجملانيني اإ

. وقد 2018تصف عام من  حىتخمرتعًا من الربانمج  30 ة أأكرث مناس تفاد مع

داخل البدلان و ، يف اجامتعات الويبوربانمج مساعدة اخملرتعني مت الرتوجي لـ
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 ومن خالل اجلهات الراعية للربانمج. اخلارجية،احملافل يف و ،الأعضاء
 

الرباءات للمس تخدمني واصلت الويبو أأيضًا تقدمي معلومات مفصةل عن نظام معاهدة و 

من الأطراف املتعاقدة يف معاهدة الرباءات، والتدريب للماكتب مبا يف ذكل الإدارات 

ادلولية عىل أأداء هماهما مبوجب معاهدة الرباءات، واملساعدة التقنية املتعلقة بتكنولوجيا 

ىل املعلومات والتصالت يف  املساعدة للبدلان اليت تنظر قُدمت ذكل،. وابلإضافة اإ

ىل معاهدة  تقرير مفصل  ويُتاحمبا يف ذكل املشورة وزايدة الوعي.  الرباءات،قالنضامم اإ

طار معاهدة التعاون يف عاي   كجزء 2018و 2017عن تنس يق املساعدة التقنية يف اإ

ىل دورات الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن  من التقارير ادلورية املقدمة اإ

نظمت الويبو أأو شاركت يف  ومعومًا،(. PCT/WG/11/22ثيقة الرباءات )انظر الو 

 57قدت يف عُ  ابلتقرير، واليتمبعاهدة الرباءات خالل الفرتة املشموةل  ةمرتبط فعالية 66

هذه  بدلا 90مشارك من أأكرث من  3 900بدلًا ويف مقر الويبو. وحرض أأكرث من 

ىل موظفي املكتب واملس  الفعاليات احملمتلني من  واملودعنيتخدمني ، واليت اكنت موهجة اإ

 .مؤسسات البحثالرشاكت واجلامعات و 
 

 الإجنازات التالية يف جمال الإدارة امجلاعية: ُحققت ( ج
 

 ُدّربت منظمة الإدارة امجلاعية CSG (Collecting Society of The 

Gambia ) غامبيا )مبساعدة منظامت الإدارة امجلاعية من  ابجنول،يف

منظمة و  (COSOMAعية حق املؤلف يف مالوي )مج و  وغاان،مالوي 

ىل يونيو  -( CopyGhana) حقوق النسخ يف غاان  .2018من أأبريل اإ
 

  قالحتاد ادلويل لصناعة الفونورراماتمشرتك بني الويبو ويف س ياق مرشوع 

للحقوق  امجلاعيةالإدارة و جملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الأداء و 

ىل املاكتب القطرية ومنظامت  قُدمت املوس يقى، اجملاورة يف جمال املساعدة اإ

ركزت عىل  حيث ،يف مانيال ابلفلبني حلقة معل تقدالإدارة امجلاعية وعُ 

ىل 2017ديسمرب من  -املوس يقى  جمال يف اجملاورةالإدارة امجلاعية للحقوق   اإ

 2018يونيو 
 

  دارة امجلاعية للنسخ نشاء نظام لالإ  2017يوليو من ، يف تونساملساعدة يف اإ

ىل   2018 يونيواإ
 

  تنظمي زايرة دراس ية ملمثلني من املاكتب القطرية ومنظامت الإدارة امجلاعية

ثيوبيا، ،والرأأس الأخرض بوتسواان،من  وسان توي  وليبرياي، وكينيا، واإ

ىل انميبيا   2017نومفرب  -وبرينسييب اإ
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 امت الإدارة امجلاعية تنظمي زايرة دراس ية ملمثلني من املاكتب القطرية ومنظ

ىل   2018مارس  -مجهورية كوراي  س يول يفمن مكبوداي وميامنار ومنغوليا اإ
 

  تنظمي زايرة دراس ية لـ( مجعية حق املؤلف يف مالويCOSOMA )

ىل  النظام الرضييب املتعلق ابلنسخ اخلاص  خيصفامي  بولندا،)مالوي( اإ

 2018فرباير  -النصية واملصورة  واملصنفات
 

 ىل هاييت يف صياغة اللواحئ املتعلقة ابلإدارة امجلاعية )التوزيع تقدمي  املساعدة اإ

ىل  نومفرب  -وحتديد الرسوم(   2017من أأكتوبر اإ
 

 ىل اببوا رينيا  تقدمي فامي يتعلق ابلأحاكم املتعلقة  اجلديدةاملشورة الترشيعية اإ

 2017سبمترب  -ابلإدارة امجلاعية 
 

  2018أأبريل  -اعية يف بنني معل حول الإدارة امجل حلقةعقد 
 

ىل ذكل جريت مشاورات مع ادلول الأعضاء يف الويبو وأأاحاب املصلحة ، أُ وابلإضافة اإ

، منظامت الإدارة امجلاعية لصاحلال خرين بشأأن مجموعة أأدوات املامرسات اجليدة للويبو 

يف جمال  ومدوانت السلوك واللواحئويه وثيقة غري معيارية جتمع بني أأمثةل الترشيعات 

 العامل. مجيع أأحناءالإدارة امجلاعية من 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/17/3؛ CDIP/17/4 ؛CDIP/18/2؛ CDIP/19/5؛ CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 12 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

دماج قالعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية،  امليض يف اإ

 وفقًا لختصاصها.

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 32و 31و 30و 20و 19و 17و 16و 15و 14و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

. 2007منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام قيد التنفيذ ة هذه التوصي اكنت  التنفيذ

من خالل الأنشطة وقد مت تناولها ( CDIP/2/4) لجنةنوقشت يف ادلورة الثانية ل و 

 لجنةل  لثةت اليت دارت أأثناء ادلورة الثااملناقشا يفاملوافق علهيا عل نطاق واسع 

 ييل وفامي. CDIP/3/5وثيقة ( وعىل النحو الوارد يف الCDIP/3/3)الوثيقة 

 اسرتاتيجية التنفيذ:
 

دماج قالعتبارات الإمنائية يف مجيع جمالت معل الويبو، ول س امي  ىل املزيد من اإ سعيا اإ

يف أأنشطهتا الفنية ومساعدهتا التقنية، حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج واملزيانية عىل 

طار  بشأأن التمنية عىل النحو السلمي يف لك الويبو  ندةأأج جتس يد التوصيات املعمتدة يف اإ

 الربامج املعنية.
 

ىل توصيات بعيهنا من أأجندة التمنية مضن نصوص  شارات اإ وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ

وقد تس ىن  ."الربامج، كام أأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل بأأجندة التمنية

دماج أأجندة التمنية عىل حنو مناسب مضن معلية  وضع برامج الويبو العادية بفضل ذكل اإ

عىل صعيد املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية يف التنفيذ )انظر وثيقة الربانمج واملزيانية 

ملزيد من التفاصيل حول الطريقة اليت ُأدجمت هبا أأجندة التمنية  2014/2015للثنائية 

 (. مضن أأنشطة الويبو

 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 :ولها املرشوع التايلوهذه التوصية يتنا

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها  - طار الويبو لالإ  تعزيز اإ
 

ىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل  وابلإضافة اإ

 النحو التايل:
 

 ائية والهنو  ابلرتاث الثقايف يفامللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمن  -

 (.CDIP/15/7 Rev) النامية البدلان مرص وغريها من

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو  - اإ

فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية 
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(CDIP/19/11 Rev). 
 

مقرتح املرشوع املقدم من وفود كندا واملكس يك والولايت املتحدة الأمريكية بشأأن  -

تعزيز دور النساء يف قالبتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل 

 .CDIP/21/12اس تخدام نظام امللكية الفكرية، الوارد يف الوثيقة 
 

عىل  ابملنظمة،دمج توصيات أأجندة التمنية ابلاكمل يف معليات التخطيط اخلاصة  اس متر  الأنشطة/الإجنازات

 واملزيانية للثنائية الربانمج يف التنفيذ واسرتاتيجيات الربانمجالنحو املبني يف رسد 

 بني الروابط وتظهر. 19-2018 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية وثيقة يف 2016/17

 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية وثيقة يف ابرز بشلك دة التمنيةأأجن وتوصيات الربامج

 ، من خالل اس تخدام الرسوم التوضيحية.2018/19
 

دماجيقاس مدى و  يف قالعتبار  توصيات أأجندة التمنية اليت تأأخذها، التمنية يف الويبو اإ

 للثنائيةة يف املائ 20.3 تبلغ اليت اكنتو ، حصة التمنية يف املنظمةحسب ، وتوهجها

ميع جب  ومرورا. لثنائيةأأثناء اعىل أأساس املزيانية الهنائية بعد التحويالت  2016/17

 التسعة والثالثنيمن نتاجئ الويبو نتيجة  27 جموعه املاكن  قالسرتاتيجية،الأهداف 

. ومبوجب التعريف املنقح لنفقات التمنية يف 2016/17لثنائية ل حصة يف التمنية  املرتقبة

يف املائة  18.3توقع أأن تبلغ حصة التمنية يُ  ،2018/19 للثنائيةالربانمج واملزيانية وثيقة 

حصة  39من أأصل نتيجة من نتاجئ الويبو املرتقبة  19عىل أأن تكون ملا مجموعه ، للثنائية

 يف التمنية.
 

طار النتاجئ  الأهداف قالسرتاتيجية والنتاجئ املتوقعة اليت 2018/19 للثنائية كام يربز اإ

طارمه يف أأهداف التمنية املس تدامة. اتس مجموعة  تسامه لك هدف اسرتاتيجي ويف اإ

يف أأهداف  املنظمةواسعة من الربامج والأنشطة اليت تشمل القطاعات ذات الصةل يف 

 للثنائية يف وثيقة الربانمج واملزيانية واردةبرانجمًا  31ن أأصل مفالتمنية املس تدامة. 

، (WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17 للثنائية لويبويف تقرير أأداء او 2018/19

 برانجمًا بأأهداف التمنية املس تدامة. 22 يرتبط
 

اس متر تصممي وختطيط وتنفيذ أأنشطة الويبو ابلسرتشاد بتوصيات أأجندة التمنية ذات و 

 للثنائية تقرير أأداء الويبو يف أأجندة التمنيةتقرير شامل ومفصل حول تنفيذ  ويردالصةل. 

ىل 2016/17 الأنشطة اليت وافقت علهيا  برانجمًا يف تنفيذ 12 ُادرج ذكل،. وابلإضافة اإ

 .أأعاملهاتعممي أأجندة التمنية يف  ابرانجم 23 وعكس ،جلنة
 

ىل يرىج الرجو  التوصية،ملزيد من املعلومات عن املرشوع اجلاري ذي الصةل هبذه و  ع اإ

 هذه الوثيقة.ل املرفقني الأول والرابع 
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تعزيز بشأأن  ،2018وافقة عىل مرشوع جديد يتناول هذه التوصية يف عام متت املوقد 

، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل ورايدة الأعاملقالبتاكر  دور النساء يف

تنفيذ  وسينطلق(. .CDIP/21/12 Revالوثيقة ) اس تخدام نظام امللكية الفكرية،

 .2019املرشوع يف عام 
 

ى ذات التقارير/الواثئق الأخر 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5: فهيا اللجنةفامي ييل التقارير اليت نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2؛ 

CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملزيد من املعلومات حو  ل الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 13 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

منائية قالجتاه  يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ

ولوايت وقالحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ومدفوعة حبسب الطلب، مع مراعاة الأ 

ول س امي البدلان الأقل منوًا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي 

 أأن تكون الأنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها.
 

 14 ةالتوصي
 

يذ احلقوق تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا مشورهتا بشأأن تنف 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس وقالنتفاع هبا، وذكل يف  وقاللزتامات واإ

طار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.  اإ
 

 17 ةالتوصي
 

ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب 

قات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي ت ك اليت هتم البدلان النامية والبدلان املرونة يف اتفا

 الأقل منواً.
 

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 
 

 32و 17و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

ىلهيا تفق علامل تنفيذ ال وقد مت تناول هذه التوصيات يف أأعقاب اسرتاتيجية   التنفيذ  استنادا اإ

 CDIP/3/5 ئقرير املرحلية اخملتلفة )الواثيف س ياق التقا اليت دارت املناقشات

: الواثئق التالية( وكذكل CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و

CDIP/5/4 وCDIP/6/10 وCDIP/7/3 وCDIP/8/5 وCDIP/9/11 

 CDIP/15/6و CDIP/13/10و CDIP/10/11و CDIP/10/10و

. 2007التمنية يف عام الويبو بشأأن  قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة . ويهCDIP/16/5و

 اسرتاتيجية التنفيذ: وفامي ييل
 

ذاكء  تركزي املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال املرونة عىل املساعدة الترشيعية واإ

 :وتقدمي هذه املساعدة من خالل وسائل خمتلفة، من بيهنا .تكوين الكفاءاتالوعي و 
 

 ؛مشاورات رفيعة املس توى -

عدادها -  ؛ومناقشة مرشوعات القوانني واإ

 ؛واس تعرا  مرشوعات القوانني واللواحئ وتقدمي املشورة بشأأهنا -



CDIP/22/2 
Annex VII 
37 

 

 ؛وتنظمي قالجامتعات واملشاركة فهيا -

يفاد بعثات من اخلرباء الفنيني -  ؛ومعل زايرات دراس ية ؛واإ

 ؛ من العواموتنظمي زايرات تقنية للمسؤولني احلكوميني -

 .وتكوين كفاءاهتموتدريب واضعي الس ياسات احمللية  -
 

تقدم املساعدة الترشيعية يف جمال املرونة بناء عىل طلب من البدلان الراربة يف ذكل، و 

ىل  ويمت توفريها عىل أأساس ثنايئ، ويراعى فهيا الرسية، وتقدم بأأرسع ما ميكن ابلنظر اإ

اعدة، يتس ىن لواضعي الس ياسات واخلرباء القانونيني يف وبفضل هذه املس .املوارد املتاحة

البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن اس تخدام اخليارات 

طار القانون ادلويل، مبا يف ذكل اتفاق تريبس عىل  القانونية وأأوجه املرونة املتوفرة يف اإ

 .الوطنية مس توى التنفيذ يف القوانني
 

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العاملية، تقدم الويبو، عىل أأساس الرسية ويف اإ 

واحليادية، التعاون التقين واملشورة القانونية والترشيعية للبدلان النامية والبدلان الأقل 

ويف هذا الس ياق،  .منوًا لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة اخليارات الترشيعية املتاحة

مت اجامتعات م  شرتكة ومشاورات مع منظمة التجارة العاملية لتحسني التعاون نُّظِّ

 .املتبادل
 

ىل املعاهدات ادلولية  ىل البدلان فامي يتعلق ابلنضامم اإ م املساعدة، عند الطلب، اإ كام تُقدَّ

قلميية، مع الأخذ يف قالعتبار  وقاللزتام بتنفيذ رشوطها، مبا يف ذكل التفاقات الإ

ىل حتقيقهاالأولوايت الإمنائية لت ك يالء اهامتم  . البدلان والأهداف اليت تسعى اإ ويمت اإ

 .اكمل للأحاكم املتعلقة ابلبدلان الأقل منوا، وكذا لحتياجاهتا اخلاصة
 

ذت خطوات لضامن قيام لك من اللجنة  ويف س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري، اخته

عنية بقانون العالمات والتصاممي ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة امل 

الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

واللجنة احلكومية ادلولية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

امللكية الفكرية  اتفاقاتة يف )جلنة املعارف( ابلهامتم عىل حنو مناسب بأأوجه املرون

 .ادلولية

ىل  مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار " بشأأنُعرضت وثيقة  ذكل،وابلإضافة اإ

عىل  "القانوين متعدد الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطين والإقلميي

وضوع منذ ذكل مناقشة هذا امل هذه اللجنة يف واس مترت. يف دورهتا اخلامسة لجنةال 

  احلني عىل أأساس ت ك الوثيقة.
 

وطبقا ملا اتفقت عليه ادلول الأعضاء خالل ادلورة السادسة للجنة، نرشت الويبو 
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صفحة عىل الإنرتنت ختصص لتوفري املعلومات املتعلقة ابلنتفاع مبواطن املرونة يف نظام 

اليت جتمعها الويبو وغريها من  امللكية الفكرية، مبا يف ذكل املوارد اخلاصة مبواطن املرونة

املنظامت احلكومية ادلولية، وقاعدة بياانت بشأأن الأحاكم املتعلقة مبواطن املرونة يف 

وجرى حتديث قاعدة البياانت مواطن املرونة بناًء عىل  .قوانني امللكية الفكرية الوطنية

حكامً  1371عىل  طلب اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة، وحتتوي قاعدة البياانت حالياً 

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

وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة النسخة املُحدثة من لّكٍ من  .ُمختارة

صفحة مواطن املرونة وقاعدة بياانت مواطن املرونة ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية 

 .انيةوالإس ب
 

وُعر  أأيضًا عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة تقريٌر عن حتديث قاعدة بياانت 

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

ىل ذكل، ُعرضت أ لية لتحديث قاعدة بياانت مواطن ا ضافًة اإ ملرونة عىل ادلورة واإ

ل بشأأن للجنةالسابعة عرشة  أ لية لتحديث قاعدة بياانت مواطن ، وُعر  اقرتاح ُمعدَّ

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

ووافقت اللجنة عىل أأحد اخليارات الواردة يف قالقرتاح (. عىل التوايل  CDIP/18/5و

ل ك لية للتحديث ادلوري لقاعدة بياانت املرونة يف نظام امللكية الفكرية.  مواطن املعدَّ

التدابري املتخذة لنرش املعلومات الواردة يف قدمت الأمانة وثيقة عن  ،ذلكل ومكتابعة

( وأأحاطت اللجنة علام CDIP/20/5 الوثيقة)قاعدة البياانت بشأأن مواطن املرونة 

 فهيا. املقدمةابملعلومات 

http://www.wipo.int/ip-وصفحة مواطن املرونة متاحة عىل الرابط: 

development/en/agenda/flexibilities/database.html  

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

تعزيز  بشأأن املكمتةل أأجندة التمنيةالتوصيات أأيًضا من خالل مرشوع  هذهنُفذت 

والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل التعاون حول امللكية الفكرية 

 (CDIP/7/6) منوا

نظرت اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين  ،CDIP/21/4يف س ياق مناقشة الوثيقة   الأنشطة/الإجنازات

 اليت تتضمهنا طواتاخلوكذكل  الويبو،يف خصائص املساعدة الترشيعية املقدمة من 

 عىل ادلوةل العضو الويبو وتُطلع الطلب؛املساعدة الترشيعية فقط عند  وتُقدمالعملية. 

هذه مع مراعاة خصائص واحتياجات  وتفاعلية،خيارات الس ياسات بطريقة موضوعية 

خمتلف اجملالت املتعلقة  وتغطي هذه الس ياسات ذكل؛ادلوةل العضو اليت تطلب 

وغريها( والأنشطة  التقليدية،ف أأو املعار  الرباءات حق املؤلف أأوابمللكية الفكرية )

أأو تنفيذ مواطن  املعاهدات،والتصديق عىل  واللواحئ،)مراجعة وحتديث القوانني 

ىل و(. وغريها املرونة، شمل ت و  للغاية؛العملية ثنائية ورسية  تُعد هذه ذكل،ابلإضافة اإ

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
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قلميية واجملالت  رشاك مجيع أأاحاب  ؛املوضوعيةلك من املاكتب الإ ىل اإ وتسعى اإ

 املصلحة املعنيني وكذكل ضامن اخلربة املطلوبة.
 

قدمت شعبة قانون الرباءات املشورة الترشيعية والس ياساتية  ،وخالل الفرتة قيد النظر

ىل  منوًا بشأأن تنفيذ وتشغيل احلقوق وقاللزتامات الأقل البدلان و من البدلان النامية  20اإ

 يبس.املرونة الواردة يف اتفاق تر  مواطن وفهم واس تخدام
 

مواطن  ابلتفصيل فهيا نوقشتندوات  8شعبة قانون الرباءات أأو شاركت يف  ونظمت

مبا يف ذكل مناقشة خيار الس ياسات لتنفيذها  ،رباءاتالقانون ب املتعلقةاملرونة 

 واس تخداهما عىل حنو فعال. 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/17/4؛ CDIP/18/2؛ CDIP/19/5؛ CDIP/20/2 ؛CDIP/16/5 ؛

CDIP/17/5 ؛CDIP/18/5 ؛CDIP/20/5. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية ، ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 15 التوصية التوصية )التوصيات(

 يتعني أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري كام ييل:

 عضاء؛الشمولية، وأأن تكون قامئة عىل توجيه الأ  (أأ  )
 

 وأأن تأأخذ بعني قالعتبار خمتلف مس توايت التمنية؛ (ب )
 

 وأأن تأأخذ بعني قالعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع، (ج )
 

وأأن تقوم عىل مشاركة مجيع الأطراف، حبيث تأأخذ بعني قالعتبار  (د )

مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء أأاحاب املصاحل ال خرين، 

ت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة، وأأن تتسق ومهنم املنظام

 مع مبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة الويبو.
 

 21 التوصية
 

جُتري الويبو مشاورات غري رمسية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس بًا، 

مسارات قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملعايري، ابعامتد 

مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول الأعضاء ول س امي البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوًا.
 

 44 التوصية
 

ملّا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من 

املشاورات الرمسية أأو غري  ادلول الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد قالجامتعات أأو

الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل 

بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية 

رشاك اكفة ادلول الأعضاء خارج يل العنوان ويف حال تنظمي اجامتع من ذكل ا .تسمح ابإ

خطار ادلول الأعضاء بذكل عرب القنوات الرمسية ويف وقت مبكر  جنيف، وجب اإ

 .جدا ومشاورهتا بشأأن مرشوع جدول الأعامل والربانمج

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 

 

 32و 31و 6و 5و 4و 3و 2و 1

ن مجيع هيئات الويبو، مبا فهيا جلان وضع طلبت امجلعية العامة م 2007يف أأكتوبر   التنفيذ

ىل التوصيات املتبقية البالغ عددها  ضافة اإ  16القواعد واملعايري، تنفيذ هذه التوصية )اإ

يف أأعقاب اسرتاتيجية  هذه التوصيات وقد مت تناول. (توصية واحملّددة للتنفيذ الفوري
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ىل املناقشات استنادا تفق علهيا امل تنفيذ ال  طار تقارياإ ئق )الواث ر مرحلية خمتلفةيف اإ

CDIP/3/5 وCDIP/6/3 وCDIP/8/2 وCDIP/10/2).  ويه قيد التنفيذ

 اسرتاتيجية التنفيذ: وفامي ييل .2007منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 
 

نُفِّّذت هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة 

حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وجلنة املعارف، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون  املعنية

 .العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 

متول الويبو حضور املرحشني من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة الويبو اخلاصة 

 بوضع القواعد واملعايري.
 

ج راءاهتا معلية مدفوعة من ادلول الأعضاء، حيث توازن بني تعد هذه الأنشطة واإ

 التاكليف واملنافع ومتتاز ابلشمولية واملشاركة.
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 غري متاح
 

. 2018ويونيو  2017واجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات مرتني بني يوليو   الأنشطة/الإجنازات

 "1" الأعضاء مناقشة مجةل أأمور من بيهنا القضااي التالية:وواصلت ادلول 

مبا يف ذكل  الرباءات،جودة و  "2"قالس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات؛ 

" ورسية التصالت بني مستشاري 4" والصحة؛الرباءات و  "3" قالعرتا ؛ أأنظمة

 " ونقل التكنولوجيا.5الرباءات وزابئهنم؛ "
 

املعنية  ريج يف توسعة القاعدة املشرتكة اليت تنطلق مهنا اللجنة ادلامئةأأسهم الهنج التدو 

جراء مناقشاهتا. بقانون الرباءات كام أأسهم اس تخدام اللجنة ادلامئة ملهنجيات  يف اإ

عداد دراسات أأساس ية وتنظمي ندوات وجلسات تشاركية بشأأن تنفيذ  خمتلفة، مثل اإ

رب والتحدايت الوطنية، يف تقدم قانون الرباءات عىل الصعيد الوطين والتجا

قدمت ادلول و . املناقشات حول القضااي ذات قالهامتم املشرتك يف اللجنة ادلامئة

ول الأعضاء عددا من املقرتحات بشأأن املوضوعات املذكورة أأعاله، مما يبنّي الزتام ادل

 .الأعضاء بعمل اللجنة ادلامئة
 

. 2017واحلقوق اجملاورة مرتني منذ يوليو اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف و 

مناقشاهتا حول البنود التالية: حامية هيئات البث، والتقييدات  وواصلت

وقالس تثناءات: املكتبات ودور احملفوظات، والتقييدات وقالس تثناءات: املؤسسات 

 التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.
 

حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مناقشات ممثرة بشأأن  وعقدت اللجنة ادلامئة املعنية
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ىل نص واحد محلاية هيئات البث ىل امجلعية العامةو  التوصل اإ  لعام أأرسلت توصية اإ

 بلومايس.ادلؤمتر املحول موضوع  2018
 

النتاجئ احملدثة لدلراسات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تلقت و 

مكتبات ودور احملفوظات ل ل ابلنس بة ي التقييدات وقالس تثناءات الشامةل اليت تغط

بشأأن التقييدات  النطاقفضاًل عن دراسة  والبحثية،واملؤسسات التعلميية 

اللجنة ادلامئة اعمتدت و لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ابلنس بة لوقالس تثناءات 

هذه  عىل 2019خطط معل للعمل حىت عام املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

 املوضوعات.
 

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مناقشة  واصلتوعالوة عىل ذكل، 

طار بند "مسائل أأخرى"،  ثالث قضااي أأخرى : حتليل حق املؤلف املتعلق ويهيف اإ

عادة البيعاب  .امية حقوق خمريج املرسحوح ،لبيئة الرمقية، وحق اإ
 

ديد ولية اللجنة احلكومية عىل جت 2017أأكتوبر ة للويبو يف وافقت امجلعية العامو 

 للثنائية روالفوللكو ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل اتفاق بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية  .2018/2019 ومت أأيضًا التوصل اإ

 .2019و 2018لعاي ادلولية 
 

ة وبرانمج العمل اجلديدين للجنة احلكومية ادلولية، اجمتعت اللجنة مرتني بقًا للوليوط 

للتفاو  عىل صك قانوين دويل بشأأن  2018ويوليو  2018يف الفرتة املمتدة من يناير 

مت و  .املوارد الوراثية عن اللجنة احلكومية  "تقرير  WO/GA/50/8) الوثيقةقّدِّ

ىل ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملو  ارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور"( اإ

 .2018امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر 
 

يونيو  24فريق خرباء خمصص للموارد اجلينية يف  ُأنشئ اجلديدة،لولية ل وطبقا

 قانونية قضااي لتناول ادلولية، احلكومية للجنة السادسة والثالثني، قبل ادلورة 2018

 حمددة. تقنيةية أأو ات ياسس   أأو
 

ىل مجموعة  لتنضافموارد جديدة منشورات/ وُأعدت وُأتيحت ومتاكمةل من  موحدةاإ

 "2" ؛دواتالأ توثيق املعارف التقليدية: مجموعة  "1"الأدةل العملية واملوارد الأخرى: 

، فيديو متحرك"3"؛ دليل بشأأن قضااي امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع

أأثناء تنقلهم يف القضااي الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية  ية شعب الياكوانوييروي حاك

 واملعارف التقليدية.
 

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية اجمتعت و 
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. ويف ضوء قرار امجلعية العامة للويبو لعام 2017مرتني منذ يوليو  واملؤرشات اجلغرافية

النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون "مواصةل النظر يف  2017

موضوع  بفعاليةجلنة العالمات  مل تناقش "،2018 عام دورهتا القادمة يفالتصاممي يف 

هذا املوضوع يف جدول أأعاملها.  ورود، عىل الرمغ من اس مترار معاهدة قانون التصاممي

واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  بشأأنمناقشاهتا  هذه اللجنةاصلت وو 

رشط وجود صةل ( 1هام ) جانبني،، مع الرتكزي بشلك خاص عىل واحملارف/اخلطوط

بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو 

علق وفامي يت ( والأساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصاممي املتحركة.2املنتج، )

حامية أأسامء واصلت اللجنة مناقشاهتا بشأأن  أأخرى،مضن بنود  التجارية،ابلعالمات 

، مع الأخذ يف قالعتبار اقرتاحني البدلان من تسجيلها وقالنتفاع هبا كعالمات جتارية

جلنة اعمتدت  اجلغرافية، ابملؤرشاتفامي يتعلق  وأأخريا،جديدين من ادلول الأعضاء. 

صدار اس تبيانني حول هذا املوضوع. خطة معل بدأأت العالمات  بتنفيذها عن طريق اإ
 

واكنت لك أأنشطة اللجنة شامةل، وتوهجها ادلول الأعضاء، وقامئة عىل مشاورات 

 مفتوحة ومتوازنة تشمل اجملمتع املدين معومًا.
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

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

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

اللجنة  بشأأن والتقريرين، (WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17يبو للثنائية أأداء الو 

ىل امجلعية العامة )الوثيقتان  املقدمني ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  WO/GA/49/6اإ

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  بشأأن، والتقرير (WO/GA/50/4و

ىل  املقدماجملاورة  اللجنة  بشأأنتقرير ال ، و (WO/GA/50/3 لوثيقة)ا العامة امجلعيةاإ

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

ىل امجلعية العامة )الوثيقة املقدم اللجنة  بشأأنوالتقرير  ،(.WO/GA/50/8 Prov اإ

اجلغرافية  واملؤرشاتالصناعية  والتصامميادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية 

ىل امجلعية العامة )الوثيقة  املقدم  (.WO/GA/50/5اإ
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 16 التوصية التوصية )التوصيات(
 

أأخذ حامية امل ك العام بعني قالعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق الويبو 

 والتعمق يف حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن م ك عام رزير ومفتوح.
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 16و 14و 11و 10و 9و 4و 3و 2و 1

اكنت قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام نوقشت هذه التوصية و   التنفيذ

ىل استنادااملوافق علهيا  اسرتاتيجية التنفيذ. وقد مت تناولها من خالل 2007 املناقشات  اإ

وفامي ييل  .(CDIP/4/3 Rev.1للجنة )الوثيقة  الرابعةاليت دارت أأثناء ادلورة 

 اسرتاتيجية التنفيذ:
 

 اكنت هذه التوصية جزءًا من املرشوع املتخصص املتعلق ابمللكية الفكرية وامل ك العام

(CDIP/4/3) العام، ومن مرشوع الرباءات وامل ك (CDIP/7/5/Rev). 
 

ضافة ىل ذكل، نُفِّّذت أأيضًا هذه التوصية يف جمال املعارف التقليدية حيث ُدجمت  واإ اإ

التدابري التطبيقية والقانونية لضامن عدم تعر  املعارف التقليدية اليت تدخل بوضوح يف 

صدارها بطريق اخلطأأ   .امل ك العام محلاية عن طريق براءات مت اإ

 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 ه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو التايل:هذ مت تناول
 

 (CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) امللكية الفكرية وامل ك العام -

 (.CDIP/7/5 Revالرباءات وامل ك العام ) -
 

ىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل  وابلإضافة اإ

 ايل:النحو الت
 

 اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام لفائدة التمنية قالقتصادية -

(CDIP/16/4 Rev.). 
 

طار مرشوع   الأنشطة/الإجنازات اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام لفائدة التمنية قالقتصادية يف اإ

(CDIP/16/4 REV.،)  عدادمت واس تخدام دليلني معليني للمساعدة يف حتديد  اإ

امل ك العام. ولضامن تكييف الأدةل مع احتياجات مراكز دمع  مضن اندرجاملوضوع اذلي 

الأقل منواً و الأعامل يف البدلان النامية  ورواد ،واملبتكرين ،التكنولوجيا وقالبتاكر

راكز دمع ملالأدةل عرب تسعة ش باكت وطنية  مت جتريب انتقالية،والبدلان اليت متر مبرحةل 

 2017 يوليو 26و 25 جنيف يوي اجامتع للخرباء يف ونُظمولوجيا وقالبتاكر. التكن
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 لإطالق هذه العملية.
 

ىل اللغات الرمسية الست.  عداد ادلليلني وجيري نرشهام وترمجهتام اإ وقد مت قالنهتاء من اإ

وجيري ال ن تنظمي حلقات معل تدريبية بدمع من اخلرباء املشاركني يف املرشوع ملوظفي 

ز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر لمتكيهنم من الرتوجي لدلليلني واس تخداهمام يف حمفظة مراك

 خدماهتم.

  

ىل جسالت النفاذلتسهيل و  القانوين  ابلوضع ذات الصةلالرباءات واملعلومات  جرائدو  اإ

ذا اكن قالخرتاع   العام،امل ك  يندرج مضناملتاحة عىل الإنرتنت للمساعدة يف حتديد ما اإ

طار نفس املرشوع مع تجعة بوابة جسالمتت مرا واهجة  توفري براءات الويبو يف اإ

سلطة قضائية  200لأكرث من  وتوس يع وحتديث احملتوى جديدة ومتطورة للمس تخدمني

 تعلقة ابلرباءات.امل علومات املومجموعات 
 

طار هذا و  يرىج  املرشوع،ملزيد من املعلومات التفصيلية عن الأنشطة املضطلع هبا يف اإ

ىل املرفق الثاين لهذه الوثيقة.  الرجوع اإ
 

ىل و طارسلسةل من ادلراسات واملبادئ ال  عدتأُ  ذكل،ابلإضافة اإ مرشوع  توجهيية يف اإ

مللكية الفكرية وامل ك العام ومرشوع براءات قالخرتاع وامل ك العام. وعىل وجه ا

راسة ودعن أأنظمة التسجيل والإيداع الطوعي أأجريت دراسة اس تقصائية  اخلصوص،

 يف القطاع اخلاص وُاضطلع ابملامرسات أأنظمة توثيق حق املؤلف اس تقصائية عن

ملزيد لإجراء امبوجب مرشوع امللكية الفكرية وامل ك العام. ويه تشلك خط الأساس 

ل  ادلول الأعضاء رشط أأن تكونمن ادلراسات اليت يتعني النظر فهيا يف هذا الس ياق 

 .تزال تس تخدهما

ئق الأخرى ذات التقارير/الواث

 الصةل

؛ CDIP/6/3 ؛CDIP/6/2 ؛CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/8/2؛ CDIP/9/7؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/13/7؛ 

CDIP/16/4 Rev. ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللك  ية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 18 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية 

ماكنية وضع صك و  خالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ املعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإ

 دويل واحد أأو أأكرث.
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

4 

نوقشت هذه التوصية واكنت قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام   التنفيذ

ىل املناقشات  .2007 وقد مت تناولها من خالل اسرتاتيجية التنفيذ املوافق علهيا استنادا اإ

طار تقارير مرحلية خمتلفة )الواثئق   CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5يف اإ

 (. وفامي ييل اسرتاتيجية التنفيذ:CDIP/10/2و
 

ود الولية عىل مناقشات ادلول الأعضاء، يف حداللجنة احلكومية ادلولية تركزي معل 

اتحة مواد كثرية،  .وبرانمج العمل الذلين خولهتام لها امجلعية العامة وتعمل الأمانة عىل اإ

وخرباء، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء لهتيئة بيئة مواتية ملفاوضات جلنة املعارف 

 .وتيسري هذه املفاوضات
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 غري متاح

 

عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية  2017وافقت امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر   الأنشطة/الإجنازات

ىل اتفاق بشأأن برانمج معل للجنة احلكومية 2018/2019 للثنائية . كام مت التوصل اإ

 .2019و 2018ادلولية يف عاي 
 

اللجنة مرتني  طبقًا للولية وبرانمج العمل اجلديدين للجنة احلكومية ادلولية، اجمتعتو 

للتفاو  عىل صك قانوين دويل بشأأن  2018ويوليو  2018يف الفرتة املمتدة من يناير 

 .املوارد الوراثية
 

مت الوثيقة تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية "( WO/GA/50/8) قّدِّ

ىل امجلعي ة العامة للويبو يف الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور"( اإ

 .2018أأكتوبر 

 

، 2018يونيو  24فريق خرباء خمصص للموارد اجلينية يف  ُأنشئ اجلديدة،لولية ل وطبقا

 أأو قانونية قضااي لتناول ادلولية، احلكومية للجنة السادسة والثالثنيقبل ادلورة 

 حمددة. تقنيةية أأو ات ياسس  
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. 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5 ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: فامي

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملزيد من املعلومات حول الإجنازات امل  تعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 19 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف 

ىل املعرف ة والتكنولوجيا للهنو  تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ

طار الويبو.  ابلنشاط الإبداعي وقالبتاكري وتعزيز ت ك الأنشطة املنجزة يف اإ
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 

 

 30و 15و 14و 5و 3و 2و 1

تمنية يف عام نوقشت هذه التوصية واكنت قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن ال   التنفيذ

ىل املناقشات 2007 . وقد مت تناولها من خالل اسرتاتيجية التنفيذ املوافق علهيا استنادا اإ

 (CDIP/4/6و .CDIP/4/5 Revيقتان )الوث  للجنةاليت دارت يف ادلورة الرابعة ل

 . (CDIP/6/4) للجنةوادلورة السادسة ل
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية:  نُفذت هذه التوصية
 

ىل املعرفة -  امللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية، والنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.) 
 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  -  املرحلتان الأوىل والثانيةاس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 
 

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية  -

منائية حمددة  حمددة حالً   .CDIP/5/6 Rev) الثانيةو  تان الأوىلاملرحل  –لتحدايت اإ

 (CDIP/13/9و

 CDIP/6/4) احللول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء -

Rev.) 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية  -

 (CDIP/7/6) وبدلان أأقل منوا
 

ىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل  وابلإضافة اإ

 النحو التايل:
 

دارة امللكية الفكرية ونق - ل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو اإ

 فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

CDIP/19/11 Rev.)) 
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تعزيز دور املرأأة يف قالبتاكر ورايدة الأعامل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل  -

(. وسيبدأأ تنفيذه يف يناير .CDIP/21/12 Rev) ظام امللكية الفكريةاس تخدام ن

2019. 
 

ىل تقارير  التوصية،للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه   الأنشطة/الإجنازات يرىج الرجوع اإ

 :بشأأنالتقيمي اخلاصة ابملشاريع 
 

لهوة الرمقية، والنفاذ " امللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، وا1"

ىل املعرفة )  ؛(CDIP/10/5اإ
 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات، املرحلتان الأوىل " 2" اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

 ؛(CDIP/14/6و CDIP/10/6والثانية )
 

تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت " 3"

منائية حمددة تكنولوجية معينة كحل لتحد  املرحلتان الأوىل والثانية –ايت اإ

(CDIP/12/3 وCDIP/12/12)؛ 
 

تعزيز التعاون بشأأن امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان " 4"

 ؛(CDIP/13/4انمية وبدلان أأقل منوًا )
 

جياد احلل –" امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 5" ول اإ

(CDIP/16/3 .) 
 

ىل  مللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: اب ويف س ياق املرشوع اخلاص ذكل،ابلإضافة اإ

جياد احللول –لتحدايت املشرتكة ا الثامنة عرشة عىل دورهتا  يفاللجنة  وافقت ،اإ

 CDIP/18/6الوثيقةاقرتحهتا ادلول الأعضاء )قالضطالع بعدد من الإجراءات اليت 

Rev..)  قدمت الأمانة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الواثئق  التفاق، هذاوعقب

ىل ادلورتني العرشين واحلادية والعرشين للجنة )من  ىل  27التالية اإ ديسمرب  1نومفرب اإ

ىل  14ومن  2017  (:2018مايو  18اإ
 

(. وأأحاطت CDIP/20/11تعزيز أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا ) -

علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة وجشعت الأمانة عىل مواصةل الرتوجي لأنشطة  اللجنة

 الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 

عداد خرائط -  بشأأنأأنشطة بادرات و قالضطالع مب ادلولية مع  واملؤمترات املنتدايت اإ

 (.CDIP/20/12نقل التكنولوجيا )
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طار مرشوع  اذلي أأًنشأأ  الإلكرتويننتدى امل ام خارطة طريق بشأأن تعزيز اس تخد - يف اإ

جياد احللول  –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  اإ

(CDIP/20/11 وعالوة عىل .)،أأعدت الأمانة تقديرًا لتاكليف التنفيذ اليت  ذكل

نة يف عىل أأن تنظر الأما وُاتفق. (CDIP/21/6) يف ادلورة احلادية والعرشين قُدمت

ل س امي مراكز دمع  احلالية،املقرتحات اليت تقدمت هبا الوفود بشأأن اس تخدام املنصات 

تني منقح  حئة تاكليفول طة طريقر اخ وأأن تعد الإلكرتونية،التكنولوجيا وقالبتاكر 

 لدلورة املقبةل للجنة.
 

يتعلق ليل الفجوات يف خدمات وأأنشطة نقل التكنولوجيا القامئة يف الويبو فامي حت  -

. (CDIP/21/5)يف الوثيقة  ةالوارد التمنية "اجملموعة ج"بتوصيات أأجندة الويبو بشأأن 

ىل الأمانة قامئة ابملؤرشات لتقيمي الأنشطة الواردة و  قررت اللجنة أأن تقدم الوفود املهمتة اإ

 يف الوثيقة لتوحيدها وعرضها يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة.
 

دارة امللك مرشوع مشل و  ية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية اإ

الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا 

، تعيني خبري لتقيمي .CDIP/19/11 Revكام هو موحض يف الوثيقة  ،مبرحةل انتقالية

ني يف لك من البدلان الرائدة املعينة: ش ييل قالحتياجات التدريبية وأأربعة خرباء قطري

ندونيس يا ورواندا وجنوب أأفريقيا.  ملزيد من املعلومات حول الأنشطة املضطلع هبا يف و واإ

ىل  طار هذا املرشوع، يرىج الرجوع اإ  .املرفق الأول لهذه الوثيقةاإ
 

المئة جملالت مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املُأجنز وقُمي 

. ونظرت اللجنة يف التقيمي منائية حمددة ـ املرحةل الثانيةتكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ 

 . (CDIP/21/13يف دورهتا احلادية والعرشين )الوثيقة 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/6/3 ؛CDIP/6/2 ؛CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

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

CDIP/12/3؛ CDIP/13/4؛ CDIP/14/2؛ CDIP/14/6 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/16/3؛ CDIP/17/4؛ CDIP/18/2؛ CDIP/19/5؛ CDIP/20/2 ؛

CDIP/21/13. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفك رية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 20 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

الهنو  بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة ابمللكية الفكرية وادلامعة مل ك عام متني 

ماكهنا أأن يف عداد مبادئ توجهيية ابإ ماكنية اإ  ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ىل امل ك العام وفقا  تساعد ادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت أ لت اإ

 لأنظمهتا القانونية.
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 32و 14و 9و 4و 2

 لجنةل  الثانية. وقد نوقشت يف ادلورة 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/2/4و )لجنةل  الثالثةمن خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة  مت تناولها ،

 .CDIP/4/3 الوثيقةعىل النحو املبني يف 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 لتوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو التايل:هذه ا مت تناول
 

 (CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) امللكية الفكرية وامل ك العام -

 (.CDIP/7/5 Revالرباءات وامل ك العام ) -
 

ىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة ا بشأأن لتمنية اجلارية وابلإضافة اإ

 CDIP/16/4) علومات املوجودة يف امل ك العام لفائدة التمنية قالقتصاديةاس تخدام امل

Rev.). 
 

طار مرشوع   الأنشطة/الإجنازات اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام لفائدة التمنية قالقتصادية يف اإ

(CDIP/16/4 REV.،)  عدادمت دليلني معليني للمساعدة يف حتديد واس تخدام  اإ

امل ك العام. ولضامن تكييف الأدةل مع احتياجات مراكز دمع  مضن اندرجي املوضوع اذل

الأقل منواً و الأعامل يف البدلان النامية  ورواد ،واملبتكرين ،التكنولوجيا وقالبتاكر

راكز دمع ملمت جتريب الأدةل عرب تسعة ش باكت وطنية  انتقالية،والبدلان اليت متر مبرحةل 

 2017 يوليو 26و 25اجامتع للخرباء يف جنيف يوي  نُظمو التكنولوجيا وقالبتاكر. 

 لإطالق هذه العملية.
 

ىل اللغات الرمسية الست.  عداد ادلليلني وجيري نرشهام وترمجهتام اإ وقد مت قالنهتاء من اإ

وجيري ال ن تنظمي حلقات معل تدريبية بدمع من اخلرباء املشاركني يف املرشوع ملوظفي 

قالبتاكر لمتكيهنم من الرتوجي لدلليلني واس تخداهمام يف حمفظة مراكز دمع التكنولوجيا و

 خدماهتم.

  

طار هذا و  يرىج  املرشوع،ملزيد من املعلومات التفصيلية عن الأنشطة املضطلع هبا يف اإ
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ىل املرفق الثاين لهذه الوثيقة.  الرجوع اإ
 

ىل ذكلو طهتا اخلاصة يف أأنشتس تخدم ادلول الأعضاء وكذكل الويبو  ل تزال .ابلإضافة اإ

طار املرشوع بشأأن  اليت ُأعدت ادلراسات واملبادئ التوجهيية ابملساعدة التقنية يف اإ

ما  دراسة نطاق بشأأنالعام ) وامل كرباءات الامللكية الفكرية وامل ك العام ومرشوع 

املرحلتان وامل ك العام ) الرباءاتو ؛ حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامل ك العام ييل:

شاراتو  (؛الثانيةالأوىل و  نشاء قواعد بياانت و  ؛المت ك غري املرشوع لالإ دراسة جدوى اإ

لهيا عن طريق موقع ركن  التحليل املقارن و  ؛الرباءاتوطنية للرباءات وضامن النفاذ اإ

 .(للهُنج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/3/4 ؛CDIP/3/3؛ CDIP/1/3رت فهيا اللجنة: فامي ييل التقارير اليت نظ

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

CDIP/13/7 ؛CDIP/16/4 Rev. ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/21/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملزيد من املعلومات حول  الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

  



CDIP/22/2 
Annex VII 
53 

 

 22 التوصية التوصية )التوصيات(

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

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

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

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

خالل بنتاجئ مداولهتا:  امللكية الفكرية عىل املس توى  احلفاظ عىل تنفيذ قواعد )أأ(اإ

الوطين )ب( وأأوجه الصةل بني امللكية الفكرية واملنافسة )ج( ونقل التكنولوجيا املرتبطة 

ابمللكية الفكرية )د( وما ميكن توافره من جوانب املرونة وقالس تثناءات والتقييدات 

ضافة أأحاكم خاصة ابلبدلان النامية والبدل)ه( لدلول الأعضاء  ماكنية اإ  ان الأقل منواً.واإ
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 21و 20و 9و 4و 3و 2و 1

ومت تناولها من خالل ( CDIP/2/4) لجنةل  الثانيةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة   التنفيذ

 ثيقةالو للجنة، عىل النحو املبني يف  الثالثةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/3/3. 

طار الواثئق التالية:  وأأجرت  CDIP/5/3اللجنة مزيدا من املناقشات يف اإ

 CDIP/12/8و CDIP/11/3و CDIP/8/4 CDIP10/9و CDIP/6/10و

 ..CDIP/14/12 Revو
 

لفية" نوقشو  )الوثيقة  "تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

CDIP/5/3وقد أأنشئت صفحة عىل الإنرتنت بشأأن ( يف ادلورة اخلامسة للجنة ،

لفية والويبو ) http://www.wipo.int/ip-الأهداف الإمنائية للأ

development/en/agenda/millennium_goals/.)  
 

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

لفية جناز الأهداف الإمنائية للأ لت هذه الوثيقة لتأأخذ بعني  .(CDIP/8/4) اإ وعُّدِّ

خالل ادلورة العارشة  (CDIP/10/9 قالعتبار تعليقات ادلول الأعضاء )الوثيقة

 .للجنة
 

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

طار الويبو لنتاجئ  لفية مضن اإ دراج قالحتياجات والنتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ اإ

وانقشت اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة وثيقًة عن  (.CDIP/11/3 الثنائية )الوثيقة

سهام الويبو يف ت ك  لفية يف واكلت الأمم املتحدة الأخرى واإ الأهداف الإمنائية للأ

، وانقشت اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة وثيقة (CDIP/12/8 )الوثيقة الأهداف

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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بشأأن ت ك املسأأةل تغطي منظامت وبرامج  (.CDIP/14/12 Rev معدةل )الوثيقة

 أأخرى اتبعة للأمم املتحدة وتوسع نطاق ادلراسة قالس تقصائية الواردة يف الوثيقة

CDIP/12/8.. 
 

لفية مبجرد اعامتد خطة التمنية املس تدامة ختمتت املناقشات حول الأهداف الإمناُ و  ائية للأ

الأمانة  عرضت الصدد،. ويف هذا 2015وأأهداف التمنية املس تدامة يف عام  2030لعام 

 2015يف دورهتا السادسة عرشة وثيقة عن الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام 

(CDIP/16/8 )طة ملخصًا قصريًا عن مشاركة الويبو يف معلية خقدمت  حيث

طار 2015التمنية ملا بعد عام  مؤرشات أأهداف التمنية  ويف العمل اجلاري بشأأن اإ

 عرشة خريطةالسابعة  يف دورهتا أأيضا عرضت الأمانة ومكتابعة ذلكل،. املس تدامة

حيث ( CDIP/17/8الويبو املتصةل بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ) لأنشطة

 بأأهداف التمنية املس تدامة. ت الصةلذاالأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو  حددت
 

ىل اختاذ و   مساهامتادلول الأعضاء تقدمي  بطلب قرارأأدت املناقشة بشأأن الوثيقتني اإ

تربير مرفقة برشح/ املنظمةعمل ل مناس بةفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة اليت تراها 

مساهامت ادلول مجموعة ونظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة يف  لوهجات نظرها.

الأعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة بعمل الويبو، الواردة يف 

املس تلمة  املساهامت أأخرى،مضن أأمور  الوثيقة،. وتضمنت هذه CDIP/18/4 الوثيقة

دراجطلبت حيث  وفد الربازيل من بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن أأهداف التمنية  اإ

 قضية مخلسة جلسات متتالية.هذه ال  ونوقشتاملس تدامة. 

 

ىل  ىل  ذكل،وابلإضافة اإ قررت ادلورة الثامنة عرشة أأنه ينبغي تقدمي تقرير س نوي اإ

اللجنة، يف أأول دورة تعقدها خالل الس نة، تقريرا س نواي ُيتوي عىل معلومات بشأأن 

مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت ذات الصةل فامي خيص ما 

)ب( والأنشطة اليت  )أأ( الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها؛ يل:ي

)ج( واملساعدة اليت تقدهما  تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة الأمم املتحدة؛

ىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا. املمثل اخلاص للمدير العام للويبو  وقدم الويبو اإ

ىل  الأول حول هذا املوضوع التقرير مم املتحدة للتمنية املس تدامةامللكف بأأهداف الأ  اإ

 (.CDIP/19/6) ادلورة التاسعة عرشة للجنة

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 غري متاح

 

دراجختمتت املناقشات حول اُ و   الأنشطة/الإجنازات بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة يف جدول بند دامئ  اإ

أأي مناقشة بشأأن أأهداف أأن جتري  ّرروقُ  احلادية والعرشين. هتادوريف أأعامل اللجنة 

طار لجنةالتمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل ل  بند جدول الأعامل املُعنون "امللكية  يف اإ
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 ."الفكرية والتمنية

مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة  بشأأنم التقرير الس نوي الثاين دّ كام قُ 

 (.CDIP/21/10رتبطة هبا خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة )والأهداف امل
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 CDIP/17/8و CDIP/16/8فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/21/10و CDIP/19/6و CDIP/18/4و
  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية  بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 23التوصية  التوصية )التوصيات(

مبا يعزز  النظر يف أأفضل الس بل للهنو  مبامرسات الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية

القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنو  ابلنشاط الإبداعي وقالبتاكري ونقل 

ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وتعمميها يف  التكنولوجيا اإ

 ت ك البدلان.
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 9و 3و 2و 1

 لجنةل  الثانية. وقد نوقشت يف ادلورة 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/2/4و )لجنةل  الثالثةمن خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة  مت تناولها ،

 . .CDIP/4/4 Revالوثيقةعىل النحو املبني يف 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

هذه التوصية عىل حنو أأسايس  رشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسةم  تناول

(CDIP/4/4 Rev.). 
 

ىل ذكل  ضافة اإ دارة امللكية مرشوع بشأأن من خالل هذه التوصية جيري تناول واإ اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان 

ل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية النامية والبدلان الأق

(CDIP/19/11/Rev..) 
 

دارة امللكية الفكرية ونقل اعمتدت اللجنة   الأنشطة/الإجنازات يف دورهتا التاسعة عرشة مرشوع اإ

التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان 

 2018تنفيذه يف عام  وبدأأتوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية الأقل من

ومشل تعيني خبري لتقيمي قالحتياجات التدريبية  .(.CDIP/19/11/Rev الوثيقة)

ندونيس يا ورواندا  وأأربعة خرباء قطريني يف لك من البدلان الرائدة املعينة: ش ييل واإ

 وجنوب أأفريقيا.
 

دلليل يتضمن مهنجية ومجموعة أأدوات لتقيمي قالحتياجات  الأول املرشوع ُانهتيي من

اس تخداهما للمتكني من تعلقة بنقل التكنولوجيا وتسويقها/التدريبية يف اجملالت امل 

من  والتنفيذاس هتداف أأنشطة التدريب بشلك أأفضل من حيث امجلهور واملوضوع 

أأعد اخلرباء القطريون  ذكل،خالل خبري لتقيمي قالحتياجات التدريبية. وابلتوازي مع 

مبا يف ذكل عنارصها )املمولني  خريطة مفصةل لسالسل قمية قالبتاكر يف بدلمه

واملطورين واملديرين ومس تخدي امللكية الفكرية واملؤسسات ادلامعة املرتبطة هبا مثل 

 مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر( والعالقات بيهنا لتحديد نتاجئ التدريب اليت سيمت
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طار هذا املرشوعملزيد من املعلومات حول الأنشطة و  حتقيقها. ، يرىج املضطلع هبا يف اإ

ىل املرفق الأول   وثيقة.هذه الل الرجوع اإ
 

ىل  طار س ياسات امللكية الفكرية  حلقاتعدة  نُظمت ذكل،وابلإضافة اإ معل يف اإ

ندونيس يا ومالزياي  ملؤسسات البحوث وتسويق امللكية الفكرية يف الفلبني واإ

يران الإسالمية وكولومبيا واملغرب.  وأأوزبكس تان ومجهورية اإ
 

طار و  نُظم التكنولوجيا،نقل رانمج صندوق أأسرتاليا قالستامئين دلى الويبو بشأأن بيف اإ

صدار يف جمال  لتكوين الكفاءاتبرانجمني  الرتاخيص يف أ س يا من أأجل تشجيع اإ

صدار تراخيص امللكية الفكرية ادلامعةممارسات   افس ية يف البيئة الأاكدميية.لتنل  اإ

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/9/8و
  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملزيد من املعلومات حول الإ  جنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 24التوصية  التوصية )التوصيات(

طار وليهتا، بتوس يع نطاق نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية متاش يًا  مطالبة الويبو، يف اإ

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

 .الرمقي
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 20و 18و 15و 14و 13و 9

من خالل  مت تناولها. وقد نوقشت و2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

، عىل النحو املبني يف لجنةل  الثالثةورة الأنشطة املتفق علهيا خالل ادل

 . .CDIP/4/5 Revالوثيقة
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

وة الرمقية والنفاذ امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهرشوع م  تناول

ىل املعرفة  .(.CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev) هذه التوصية عىل حنو أأسايس اإ
 

 .2017بنشاط يف منتدى القمة العاملية جملمتع املعلومات يف عام  أأمانة الويبواخنرطت   جنازاتالأنشطة/الإ 

ىل ذكل نظمت الأمانة دورة بعنوان "املنظامت ادلولية واملصادر املفتوحة"  وابلإضافة اإ

وشاركت أأيضا يف دورة نظمهتا اليونسكو بشأأن "س ياق البياانت الكبرية وادلراسات 

 متعات املعرفة."التحليلية جمل 
 

عدا وجيري حاليا دارة معلومات  داإ مؤمتر دويل للبدلان الأقل منوًا بشأأن حق املؤلف واإ

ذاكء الوعي دلى بعض البدلان الأقل منواً والبدلان النامية بشأأن  القطاع العام ىل اإ هيدف اإ

 .2019وس ُيعقد يف  املؤلف،املواضيع املتعلقة مبعلومات القطاع العام وحق 

ير/الواثئق الأخرى ذات التقار 

 الصةل

 CDIP/8/2و CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/10/5و
  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ 

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 25 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

التوصية اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية 

لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني 

ان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن البدل

 .بأأكرب قدر، حس امب يكون مناس با قالس تفادة مهنا

  

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 18و 9و 5و 3و 2و 1

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010م اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عا  التنفيذ

 للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيقة اخلامسةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/6/4 . 
 

طار الواثئق التالية:   CDIP/6/10وأأجرت اللجنة مزيدا من املناقشات يف اإ

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

 .CDIP/10/11و

أأجندة التمنية ذات  مشاريع

 الصةل

 نُفذت هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية: 
 

 CDIP/6/4) امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول -

Rev.) 

 تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية -

 (CDIP/7/6) وبدلان أأقل منوا
 

طار مناقشة مرشوع  امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء يف اإ

، نظرت اللجنة يف دوراهتا اخلامسة عرشة والسادسة عرشة والسابعة عرشة يف احللول

ىل الصعيد التقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا ع" 1الواثئق التالية: "

" 3(؛ "CDIP/16/3للمرشوع ) ي" والتقرير التقيمي2(؛ "CDIP/15/5) ادلويل

 (.CDIP/17/9) مسح الأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجياو 
 

ضاء املهمتة تقّدم ادلول الأعاللجنة أأن  ت، قررCDIP/17/9وأأثناء مناقشة الوثيقة 

صة مبسائل الس ياسة العامة وينبغي الفصل بني قالقرتاحات اخلاللمناقشة اقرتاحات 

 CDIP/18/6وتتضمن الوثيقة الترصف بشأأهنا.  اليت ُُيمتلاخلاصة وقالقرتاحات 

Rev.  وفد جنوب أأفريقيا واقرتاح مشرتك من وفود أأسرتاليا املساهامت اليت تقدم هبا

 وكندا والولايت املتحدة الأمريكية.
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ىل قالقرتاح املشرتك نظرت اللجنة يف ال  واثئق التالية: واس تجابة اإ
 

 (CDIP/20/11) اردها املتعلقة بنقل التكنولوجياتروجي أأنشطة الويبو ومو  -
 

 خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا -

(CDIP/20/12) 
 

خارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف  -

طار "املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء اإ

 (CDIP/20/7" )احللول
 

 (.CDIP/20/10 Rev) ميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاجت  -
 

دارة امللكية مرشوع  (.CDIP/19/11 Revواعمتدت اللجنة يف دورهتا العرشين ) اإ

وجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان الفكرية ونقل التكنول

اذلي اقرتحه وفد  النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

 .جنوب أأفريقيا
 

تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية ومكتابعة ملرشوع 

خارطة أأنشطة التعاون فامي بني ، ُعر  مرشوع البدلان النامية والبدلان الأقل منوا بني

لأول مرة يف ( CDIP/17/4) بدلان اجلنوب داخل املنظمة العاملية للملكية الفكرية

رضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا وعُ ادلورة السابعة عرشة للجنة. 

(، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقات املقدمة CDIP/19/5التاسعة عرشة )الوثيقة 

من ادلول الأعضاء واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب اليت اضُطلع هبا يف 

 .2016و 2014الفرتة ما بني 

نشاهئا.  نوقش  الأنشطة/الإجنازات  ابلتقرير،خالل الفرتة املشموةل و موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ اإ

جرت مناقشات بشأأن هذه املسأأةل عىل أأساس قالقرتاح املشرتك من وفود أأسرتاليا 

 وابلتايل نظرت اللجنة يف الواثئق التالية: الأمريكية،وكندا والولايت املتحدة 
 

ليل الفجوات يف خدمات وأأنشطة نقل التكنولوجيا القامئة يف الويبو فامي يتعلق حت  -

 ؛ (CDIP/21/5)يف الوثيقة  ةالوارد منية "اجملموعة ج"الت بتوصيات أأجندة الويبو بشأأن 
 

تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب  -

" "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول 

(CDIP/21/6.) 
 

 .املسأأةله ستس متر ادلورة احلالية للجنة يف مناقشة هذو 
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طار  دارة امللكية رشوع بشأأن م ملزيد من املعلومات عن الأنشطة املضطلع هبا يف اإ اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان 

ىل ، يرىج الرجوع متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت اإ

 املرفق الأول لهذه الوثيقة.

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/12/2؛ CDIP/13/4؛ CDIP/14/2؛ CDIP/15/5؛ CDIP/16/2 ؛

CDIP/16/3 ؛CDIP/17/4؛ CDIP/17/9 ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/7 ؛

CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛CDIP/20/12 ؛CDIP/21/5 ؛

CDIP/21/6 . 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 26 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

حّث ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة، عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي 

دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

 .منوًا عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها
 

الصةل يف الربامج ذات 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 

 30و 14و 11و 9

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

 للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيقة اخلامسةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/6/4 . 
 

ذات مشاريع أأجندة التمنية 

 الصةل

هذه  مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول تناول

 (..CDIP/6/4 Revالتوصية عىل حنو أأسايس )
 

نشاء   الأنشطة/الإجنازات كذا ملؤسسات الأاكدميية والبحثية و فائدة الملكية الفكرية لل س ياسة الويبو  منوذجاإ

ىل جانب يص،للتخص املبادئ التوجهيية  ىل التسويق قالجامتعي 1) اإ ( الإشارات اإ

أأو  التربع،مثل قالس تخدام غري الهادف للرحب أأو  الأاكدميية،املسؤول خملرجات البحوث 

ماكنية  اتوة لأس باباحلر  النفاذاإ نساني دون دفع أأي اإ تقامس املامرسات و ( 2) ؛هاأأو غري  ةاإ

 قة بنقل املعرفة.الأمور املتعل بشأأنية ات اجليدة واخلربات الس ياس
 

نشاء  اتحة مع قاعدة بياانتاإ اخلاصة مئة س ياسات امللكية الفكرية القا ىلاإ  تؤدي روابط اإ

عىل مبادئ عضها ب واليت ُيتوي  العامل،ؤسسات الأاكدميية والبحثية يف مجيع أأحناء ابمل

شار  ىل التعاون  اتتوجهيية أأو اإ أأو التسويق املسؤول الشامل واجلنوب و/بدلان بني فامي اإ

 ونقل املعرفة.
 

ر فهيا من أأجل تعزيز التعاون والتبادل مع نظَ توصيات ليك يُ وقدم واضعو الس ياسات 

الندوات ، ل س امي خالل حلقات العمل و طوير يف البدلان الناميةمؤسسات البحث والت

 .بتكوين الكفاءاتاملتعلقة 
 

 30الفكرية للجامعات ) املناقشات أأثناء اجامتع اخلرباء بشأأن س ياسات امللكيةوُأطلقت 

منوذج س ياسة  من حول كيفية قالس تفادة أأخرى،من بني أأمور  (،، جنيف2017مايو 

ر يف لتعزيز التعاون والتبادل مع مؤسسات البحث والتطوي الويبو للملكية الفكرية

 البدلان النامية.
 

http://www.wipo.int/about-ip/ar/universities_research/ip_policies/index.html
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س ياسات امللكية الفكرية للجامعات،  بشأأن ،عىل موقع الويبو الإلكرتوين ونرُشت

فراديةدراسة  دارة امللكية الفكرية وتسويق نتاجئ البحوث املموةل من القطاع اعن  اإ لعام اإ

، واليت تقدم رؤى حول كيفية تصممي أأطر الس ياسات دلمع تسويق يف جنوب أأفريقيا

 .من القطاع العام ث والتطوير املموةلو البحنتاجئ 
 

 طبيعةعرضت الويبو يف جلنة التجارة ونقل التكنولوجيا التابعة ملنظمة التجارة العاملية و 

أأجل قالبتاكر ونقل مة من دور امللكية الفكرية يف تسخري البحوث العا

 مؤسسات البحثالتعاون ونقل املعرفة بني  عىل مما يشجع التكنولوجيا،املعرفة/

 للملكية الفكرية يف البدلان النامية. الرئييس ابعتبارها املنتج
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 CDIP/10/2و CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/16/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
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 27التوصية  التوصية )التوصيات(

تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصال حتقيقا للمنو 

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

علومات والتصال ودورها عىل أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا امل

يالء انتباه خاص ملساعدة ادلول الأعضاء عىل  يف التمنية قالقتصادية والثقافية. واإ

تشخيص قالسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا 

 املعلومات والتصال يف سبيل تمنيهتا قالقتصادية وقالجامتعية والثقافية.
 

ت الصةل يف الربامج ذا

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 
 

 غري متاح

 واستندت الأنشطة املتفق عىل. 2010 يناير اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ  التنفيذ

ىل وثيقة املرشوع يف وافقت اللجنة  ذكل،. وعالوة عىل  .CDIP/4/5 Revتنفيذها اإ

يف التقرير املرحيل عن املقرتحة  امليض قدماً خطوات  عىلالتاسعة عرشة  دورهتا

ىل املعلومات " أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة ابلنتفاع حبق املؤلف للهنو  ابلنفاذ اإ

 (.CDIP/19/8")الوثيقة واملواد الإبداعية
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

رمقية، مللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة ال تناول "مرشوع

ىل املعرفة  CDIP/5/REF_CDIP/4/5هذه التوصية عىل حنو أأسايس ) "والنفاذ اإ

Rev..) 
 

 الفكرية،ورمقنة بياانت وواثئق امللكية  الفكرية،توفر الويبو أأنظمة لإدارة حقوق امللكية   الأنشطة/الإجنازات

عيدين الإقلميي وتبادل معلومات امللكية الفكرية عىل الص  ،لواثئقل الإلكرتونية دارةالإ و 

اخلدمات عىل  هذه تفاصيل حول وتُتاحونظم الأعامل ذات الصةل.  وادلويل،

http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business

dex.html_solutions/in. . 
 

 نظام واحدمللكية الفكرية يف مجيع املناطق من ماكتب امكتبًا  83يس تخدم أأكرث من و 

ظام أأمتتة امللكية الصناعية ناكتب امللكية الفكرية )أأي مل الويبو أأو أأكرث من أأنظمة

(IPAS ) النظام قاللكرتوين لإدارة و( الواثئقEDMS) وانرش الويبو (WIPO 

Publish )سح الضويئ ل مل ويبو ال وبرانمج(WIPO Scan)  ومنوذج الويبو لنظام

 يف هذا اجملال. تتناىم طلبات املساعدة ول تزال( مدريد
 

ىل يونيو  2017خالل الفرتة املمتدة من يوليو و  بشأأن اس متر تقدمي املساعدة  ،2018اإ

http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
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كجزء من أأنشطة الويبو  أأو يف عني املاكن عن بعد هذه الأنظمة ونرشها سواء

 ية.الأساس  
 

اكتب امللكية مل الويبو حتسني قدرات املاكتب اليت تس تفيد من حلول مسأأةل تناولومت 

 عىل زايدة اس تقاللية موظفي زيرتكال مع الفكرية بعقد عدة حلقات معل يف الأقالمي

العمل التدريبية هذه جزًءا من اسرتاتيجية  حلقاتتشلك و مكتب امللكية الفكرية. 

 احمليل ونقل املعرفة.عىل املس توى  لتكوين الكفاءاتالويبو 
 

ىل اختاذ مبادرات معلية لتحقيق الأهداف املنصوص علهيا يف  ولأن احلاجة تدعو اإ

حدى املبادرات  معاهدة مراكش، أأنشئ احتاد الكتب امليرّسة )قالحتاد(، اذلي يعد اإ

 .اهدة مراكش عىل املس توى التشغييلالعاملية لتنفيذ مع
 

ادلول أأمام  2014يونيو  30يف  ُأطلقتالقطاعني العام واخلاص رشاكة بني  هو وقالحتاد

املنظامت اجلامعة . ويضم اجملاورة الأعضاء يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق

  :بقيادة الويبو التالية
 

 احتاد ديزي؛ -

 .املنتدى ادلويل للمؤلفنيو  -

 جمللس ادلويل لتعلمي الأشخاص معايق البرص؛وا -

 قالحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا؛و -

 ؛قالحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق قالس تنساخو -

 رابطة النارشين ادلولية؛و  -

 مؤسسة سايت س يفرز اخلريية؛ و  -

 قالحتاد العاملي للمكفوفني.و -
 

 يف رشاكة مع املنظامت اليت ختدم الأشخاص 2017/2018 الفرتة يفودخل قالحتاد 

التالية لتقدمي التدريب بدلان الـ  بدل من 12قراءة املطبوعات يف  يف ذوي الإعاقة

نتاج الكتب  بشأأن التقنيةواملساعدة  : الأرجنتني وبنغالديش امليرسةأأحدث تقنيات اإ

ندونيس يا واملكس يك ومنغوليا ونيبال ورسيالناك  وبوتسواان وبوركينا فاسو والهند واإ

نتاج ما  س يكون قالحتاد قد مولالل هذه املشاريع من خو فييت انم. وأأورورواي و  اإ

من  الوطنية،، ومجيع املواد التعلميية ابللغات امليرسة من الكتب عنوان 2000رب ايق

ىل مايو  2017مايو   .2018اإ
 

ىل  دارة ويل للبدلان الأقل منوًا بشأأن حق املادلؤمتر امل يوجد ذكل،وابلإضافة اإ ؤلف واإ

ىل، اذلمعلومات القطاع العام ذاكء الوعي دلى بعض البدلان الأقل منوًا  ي هيدف اإ اإ
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علومات القطاع العام وحق املؤلف، قيد والبدلان النامية بشأأن املواضيع املتعلقة مب

 .2019عقد عام س يُ الإعداد حاليًا و 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 CDIP/10/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/19/8و CDIP/16/2و
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 28 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

التوصية تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان املتقدمة، اعامتده من 

الس ياسات والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها 

 .يف البدلان النامية
 

الربامج ذات الصةل يف 

ئية الربانمج واملزيانية للثنا

2018/2019 
 

 30و 15و 14و 13و 11و 9و 5و 1

 

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

 للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيقة اخلامسةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/6/4 . 
 

طار ا  CDIP/17/9لواثئق التالية: وأأجرت اللجنة مزيدا من املناقشات يف اإ

 CDIP/20/11و CDIP/20/10وCDIP/20/7 و .CDIP/18/6 Revو

 .CDIP/20/12و

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

هذه  مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللولتناول 

 (..CDIP/6/4 Revالتوصية عىل حنو أأسايس )
 

طار مناق و امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء شة مرشوع يف اإ

، نظرت اللجنة يف دوراهتا اخلامسة عرشة والسادسة عرشة والسابعة عرشة يف احللول

التقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد " 1الواثئق التالية: "

" 3(؛ "CDIP/16/3ر التقيميي للمرشوع )" والتقري2(؛ "CDIP/15/5) ادلويل

 (.CDIP/17/9) مسح الأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجياو 
 

ضاء املهمتة تقّدم ادلول الأع، قررت اللجنة أأن CDIP/17/9وأأثناء مناقشة الوثيقة 

وينبغي الفصل بني قالقرتاحات اخلاصة مبسائل الس ياسة العامة للمناقشة اقرتاحات 

 CDIP/18/6صة اليت ُُيمتل الترصف بشأأهنا. وتتضمن الوثيقة اخلاوقالقرتاحات 

Rev.  وفد جنوب أأفريقيا واقرتاح مشرتك من وفود أأسرتاليا املساهامت اليت تقدم هبا

 وكندا والولايت املتحدة الأمريكية.
 

ىل قالقرتاح املشرتك نظرت اللجنة يف الواثئق التالية:   واس تجابة اإ
 

 (CDIP/20/11) اردها املتعلقة بنقل التكنولوجياتروجي أأنشطة الويبو ومو  -
 

 خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا -
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(CDIP/20/12) 
 

خارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف  -

طار"املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التك  نولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء اإ

 (CDIP/20/7" )احللول
 

 (.CDIP/20/10 Rev) ميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاجت  -
 

دارة امللكية مرشوع ( .CDIP/19/11 Revواعمتدت اللجنة يف دورهتا العرشين ) اإ

 حنو فعال يف البدلان الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل

اذلي اقرتحه وفد  النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

 .جنوب أأفريقيا
 

تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية ومكتابعة ملرشوع 

خارطة أأنشطة التعاون فامي بني   مرشوع ، ُعر بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

( لأول مرة يف CDIP/17/4) بدلان اجلنوب داخل املنظمة العاملية للملكية الفكرية

رضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا ادلورة السابعة عرشة للجنة. وعُ 

املقدمة  (، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقاتCDIP/19/5التاسعة عرشة )الوثيقة 

من ادلول الأعضاء واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب اليت اضُطلع هبا يف 

 .2016و 2014الفرتة ما بني 

نشاهئا.  نوقش  الأنشطة/الإجنازات  ابلتقرير،خالل الفرتة املشموةل و موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ اإ

قرتاح املشرتك من وفود أأسرتاليا جرت مناقشات بشأأن هذه املسأأةل عىل أأساس قال

 وابلتايل نظرت اللجنة يف الواثئق التالية: الأمريكية،وكندا والولايت املتحدة 
 

ليل الفجوات يف خدمات وأأنشطة نقل التكنولوجيا القامئة يف الويبو فامي يتعلق حت  -

 ؛ (CDIP/21/5)يف الوثيقة  ةالوارد التمنية "اجملموعة ج"بتوصيات أأجندة الويبو بشأأن 
 

تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب  -

" "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول 

(CDIP/21/6.) 
 

 .املسأأةلستس متر ادلورة احلالية للجنة يف مناقشة هذه و 
 

طار  ملزيد من املعلومات عن الأنشطة دارة امللكية رشوع بشأأن م املضطلع هبا يف اإ اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان 

ىل  النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، يرىج الرجوع اإ
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 املرفق الأول لهذه الوثيقة.

الواثئق الأخرى ذات التقارير/

 الصةل

 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/12/2؛ CDIP/14/2؛ CDIP/16/3 ؛CDIP/17/9؛CDIP/18/6 

Rev. ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/7 ؛CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛

CDIP/20/12 ؛CDIP/21/5 ؛CDIP/21/6 . 
 

ىل الأنشطة ال واردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

 

  



CDIP/22/2 
Annex VII 
70 

 

 29 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

دراج املناقشات حول قضااي ن قل التكنولوجيا املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن اإ

حدى هيئات الويبو املناس بة.  قالختصاصات املناطة ابإ
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 8و 1

طار الواثئق التالية:   التنفيذ  .CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9نوقشت هذه التوصية يف اإ

 .CDIP/20/12وCDIP/20/11 وCDIP/20/10 وCDIP/20/7 و

 .جُترى حاليًا مناقشة بشأأن نقل التكنولوجيا يف هيئات الويبو املناس بة
 

جُترى حاليًا مناقشة بشأأن نقل التكنولوجيا يف هيئات الويبو وعالوة عىل ذكل، 

 .املناس بة
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 غري متاح

 

نشاهئا.  موضوع نوقش  الأنشطة/الإجنازات  ابلتقرير،خالل الفرتة املشموةل و نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ اإ

جرت مناقشات بشأأن هذه املسأأةل عىل أأساس قالقرتاح املشرتك من وفود أأسرتاليا 

وقشت بناًء ملزيد من املعلومات عن الواثئق اليت نو الأمريكية. وكندا والولايت املتحدة 

ىل التوصيتني ، يرىج العىل قالقرتاح املشرتك  .28و 25رجوع اإ
 

ىل و طاريف  ذكل،ابلإضافة اإ ادلول  الرباءات، واصلتاللجنة ادلامئة املعنية بقانون  اإ

همت يف النقل الفعال تبادل املعلومات حول أأحاكم قانون الرباءات اليت أأس  الأعضاء

املعنية اقرتحت بعض الوفود يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة و  .للتكنولوجيا

ىل  9اليت عقدت يف الفرتة من  ،بقانون الرباءات أأنشطة ستنفذها  ،2018يوليو  12اإ

جراء مناقشات حول هذا املوضوع يف بنفسها اللجنة ادلامئةهذه  ، بيامن اقرتح أ خرون اإ

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2اليت نظرت فهيا اللجنة:  فامي ييل التقارير

CDIP/12/2؛ CDIP/14/2؛ CDIP/16/3 ؛CDIP/17/9؛CDIP/18/6 

Rev. ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/7 ؛CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛

CDIP/20/12 ؛CDIP/21/5 ؛CDIP/21/6 . 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأ  ن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ
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 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 30 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان 

ىل املعلومات  النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية قالنتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت اليت تولهيا 

 اجلهة صاحبة الطلب أأمهية خاصة.
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019 واملزيانية للثنائية

 

 30و 18و 15و 14و 13و 12و 9و 5

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010 ينايراكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 تنيجنة، عىل النحو املبني يف الوثيق لل  الرابعةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 ومت تناول هذه التوصية عىل حنو رئييس من خالل املرشوعني التاليني: 
 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  -  املرحلتان الأوىل والثانية -اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 
 

ة جملالت مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئ -

منائية حمددة  املرحلتان الأوىل والثانية – تكنولوجية حمددة حاّل لتحدايت اإ

(CDIP/5/6 Rev.  وCDIP/13/9). 
 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءاتمرشوع بشأأن أأ( ُأطلق   الأنشطة/الإجنازات ، اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

عداد تقا ويشمل ،31و  30و  19التوصيات  اذلي يعاجل عداد اإ رير واقع الرباءات واإ

 .2014يف عام  ومُعم 2009، يف عام عداد تقارير واقع الرباءاتلإ املبادئ التوجهيية 
 

ىل يونيو  2017يف الفرتة من يوليو وواصلت الويبو  دمع البدلان النامية يف  2018اإ

رباءات وموظفي مراكز دمع القالس تفادة من معلومات الرباءات من خالل حتليالت 

 رباءات. ومشلت أأنشطة الويبو ما ييل:النولوجيا وقالبتاكر يف تقدمي خدمات حتليل التك 
 

جراء  -  ؛بدلان انمية 6رباءات يف الالتدريب عىل حتليالت اإ
 

عداد و  - رابطة أأمم جنوب  منطقةعن املوارد اجلينية البحرية يف واقع الرباءات  تقريراإ

 (؛رشيق أ س يا )بمتويل من مكتب الرباءات الياابين
 

عداد دليل لتحليالت الرباءات )بمتو  -  ويل من مكتب الرباءات الياابين(؛ اإ
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طالق قاعدة بياانت قابةل للبحث عن تقاريرو  -  210براءات مبا يف ذكل أأكرث من  واقع اإ

 رباءات يف خمتلف اجملالت.واقع العن  تقرير
 

الويبو  املقدمة من ظل قالهامتم بتحليالت الرباءات واملعلومات نفسها،وخالل الفرتة 

 من تقارير واقع الرباءات يف الويبو بنسق نسخة 42 474حيث مت حتميل  مرتفعًا،

PDF  من دليل الأدوات اجملانية  الإلكرتونيةلنسخة ا مرة عىل 45 460والنقر ملا مجموعه

عىل صفحات  مرة 15 700 والنقر ملا مجموعهواملفتوحة املصدر لتحليالت الرباءات 

 اصة بتقارير واقع الرباءات. الويبو اخل
 

بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة  مرشوع ُأجنزب( 

منائية حمددة  ثالثة بدلان  يفبنجاح  املرحةل الثانية –التكنولوجية كحلول لتحدايت اإ

ثيوبيا ورواندا وتزنانيا. ومس تفيدة  من  31و 19 التوصيتنينفذ هذا املرشوع أأيًضا و يه اإ

 .توصيات أأجندة التمنية
 

واكن الهدف الرئييس للمرشوع هو تيسري اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املناس بة 

 يف تلبية قالحتياجات الإمنائية احملددة وطنيا.
 

 رجات التالية:اخمل املرشوع، ترتبت عنهخالل فرتة  اخلصوص،عىل وجه و 
 

عداد س تة تقارير عن 1) ركزت عىل حتديد  حيث تنولوجياالتك  واقع( اإ

احملددة  الس تة ل من قالحتياجاتمع ُك تناس باوالأكرث  املالمئة تالتكنولوجيا

 للك بدل(. احتياجني)
 

عداد( 2)  تلتكنولوجيااخطوات مجيع  ست خطط معل تصف ابلتفصيل تنفيذ اإ

جتهزي النب ومجع الأعشاب البحرية ويف جمال تربية الأحياء من أأجل اخملتارة 

 املائية من أأجل الأمن الغذايئ وتنويع النظم الغذائية الوطنية.
 

س تة اجامتعات يف البدلان املشاركة. وركزت  مجموعة اخلرباء الوطنية عقد( 3)

للتنفيذ الوطين.  والأكرث مالمئةقالجامتعات عىل اختيار أأنسب التكنولوجيات 

ىل  تطبيق  ةنياخلرباء الوط  مجموعةانقشت اجامتعات  ذكل،وابلإضافة اإ

منايئ  أأثرمبا يف ذكل كيفية ضامن توليد  الوطين،التكنولوجيات عىل املس توى  اإ

جيايب من اس تخدام التكنولوجيات عىل املدى القصري واملتوسط  ملموس واإ

 .والطويل
 

ابلتفصيل خالل ادلورة احلادية والعرشين  ابس تقاللية ونوقشكام مت تقيمي املرشوع 

قيمي أأن املرشوع قد مت تنفيذه بنجاح يف مجيع البدلان املس تفيدة تقرير الت  وأأشارللجنة. 
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 قد حتققت. ونواجتهوأأن مجيع أأهداف املرشوع  الثالث،
 

يف موزامبيق وأأورندا تنفيذ مشاريع ثنائية  ُأطلق التقيمي،وبغية تنفيذ توصيات تقرير 

 ة.من أأجل التمنية عىل أأساس حتليل احلاج املالمئةبشأأن نقل التكنولوجيا 
 

ىل  عدد من املبادرات بتقوم شعبة أأقل البدلان منوا يف الوقت احلايل  ذكل،وابلإضافة اإ

مبا يف ذكل توثيق قصص  املالمئة،لإنشاء مركز امتياز بشأأن اس تخدام التكنولوجيا 

عداد دليل عن اس تخدام  النجاح،  .التكنولوجيا املالمئةواإ
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:  فامي ييل

CDIP/10/2؛ CDIP/10/6؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/12/3؛CDIP/14/2  ؛

CDIP/14/6؛ CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/21/13 . 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 31 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

ىل البدلان  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل املعلومات العلنية الواردة يف النامية، كتوجيه الامت ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمّسن اإ س اإ

 .س ندات الرباءات
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 

 

 30و 20و 15و 14و 13و 12و 9و 5

  

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

تني جنة، عىل النحو املبني يف الوثيق لل  الرابعةنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الأ 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 نُفذت هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية: 
 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  -  املرحلتان الأوىل والثانيةاس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 
 

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية  -

منائية حمددة  حمددة حالً   .CDIP/5/6 Rev) الثانيةو  تان الأوىلاملرحل  –لتحدايت اإ

 (CDIP/13/9و
 

ىل ذكل، تُتنا ول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل وابلإضافة اإ

 النحو التايل:
 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو  - اإ

 فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

CDIP/19/11 Rev.)) 

تعزيز دور املرأأة يف قالبتاكر ورايدة الأعامل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل  -

(. وسيبدأأ تنفيذه يف يناير .CDIP/21/12 Rev) اس تخدام نظام امللكية الفكرية

2019. 
 

المئة كجزء من مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية امل  الأنشطة/الإجنازات

منائية حمددة  من  ُانهتيي الثانية، املرحةل –جملالت تكنولوجية حمددة حاًل لتحدايت اإ

عداد تقارير  ىل تقارير البحث  واقع التكنولوجياتاإ  احتياجنيالرباءات للك  عناستنادًا اإ

ثيو  قالحتياجات الإمنائيةجمالت من  بيا ورواندا وتزنانيا(. وقد يف مجيع البدلان الثالثة )اإ

لك من مع  تناس باوالأكرث  املالمئةعىل حتديد التكنولوجيا  ت هذه التقاريرركز 
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دورهتا احلادية والعرشين  ونظرت اللجنة يفمن املرشوع  وُانهتيي. يناحملدد نيقالحتياج

 (.CDIP/21/13يف تقرير التقيمي يف )الوثيقة 
 

طار مرشوع  دة التمنية قالقتصادية اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام لفائيف اإ

(CDIP/16/4 REV.،)  عدادمت دليلني معليني للمساعدة يف حتديد واس تخدام  اإ

امل ك العام. ولضامن تكييف الأدةل مع احتياجات مراكز دمع  مضن اندرجاملوضوع اذلي 

الأقل منواً و الأعامل يف البدلان النامية  ورواد ،واملبتكرين ،التكنولوجيا وقالبتاكر

راكز دمع ملمت جتريب الأدةل عرب تسعة ش باكت وطنية  انتقالية،ن اليت متر مبرحةل والبدلا

 2017 يوليو 26و 25اجامتع للخرباء يف جنيف يوي  ونُظمالتكنولوجيا وقالبتاكر. 

ىل  لإطالق هذه العملية. عداد ادلليلني وجيري نرشهام وترمجهتام اإ وقد مت قالنهتاء من اإ

ري ال ن تنظمي حلقات معل تدريبية بدمع من اخلرباء اللغات الرمسية الست. وجي

املشاركني يف املرشوع ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر لمتكيهنم من الرتوجي 

ملزيد من املعلومات التفصيلية عن الأنشطة و  لدلليلني واس تخداهمام يف حمفظة خدماهتم.

طار هذا  ىل املرشوع،املضطلع هبا يف اإ  املرفق الثاين لهذه الوثيقة. يرىج الرجوع اإ
 

تعزيز بشأأن  ،2018متت املوافقة عىل مرشوع جديد يتناول هذه التوصية يف عام وقد 

، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل ورايدة الأعاملقالبتاكر  دور النساء يف

تنفيذ  وسينطلق(. .CDIP/21/12 Revالوثيقة ) اس تخدام نظام امللكية الفكرية،

 .2019وع يف عام املرش 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2؛ CDIP/10/6؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/12/3؛CDIP/14/2  ؛

CDIP/14/6؛ CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/11/ Rev. ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/21/13 . 
 

ىل  الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 32 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

اتحة الفرصة يف ال ويبو لتبادل التجارب واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الصةل اإ

 .بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 11و 9و 4

ن خالل . وقد نوقشت ومت تناولها م2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

ة جنة، عىل النحو املبني يف الوثيقلل  الثالثةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/4/4 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 نُفذت هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية: 
 

 .CDIP/4/4 Rev)) س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة -
 

ز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية بني البدلان عزيت -

 (CDIP/7/6) النامية والبدلان الأقل منو
 

وعززت ماكنهتا مكنتدى س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة واصلت الويبو معلها بشأأن   الأنشطة/الإجنازات

فريق اخملتص ال نة املشاركة بنشاط يفواصلت الأماو  متعدد الأطراف يف هذا اجملال.

ماكنية التعاون وتبادل ال راء واخلربات مع  واملنافسة،املعين ابمللكية الفكرية  وانقشت اإ

قالقتصادي. وكام  يف امليدان والتمنية الأونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون

شرتك بني الويبو ومنظمة س يصدر كتاب جديد م  ،7ذكران أأعاله فامي يتعلق ابلتوصية 

 ية يف قالقتصاد العاملي الراهن"التجارة العاملية حول "س ياسة املنافسة وامللكية الفكر 

 كجزء من هذا التعاون. 2018حبلول هناية عام 
 

الفريق العامل املعين  ولس امي كام عززت الويبو مشاركهتا يف ش بكة املنافسة ادلولية،

ت يف مناقشات بشأأن قضااي املنافسة املتعلقة ابمللكية فسامه ،ابلسلوك الأحادي اجلانب

 .متع الواكلت املعنية ابملنافسةالفكرية وطرحت وهجة النظر املؤيدة للمنافسة يف جم 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/9/8 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛CDIP/14/2  ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/17/4 ؛CDIDIP/19/5.  
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ
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 .(WO/PBC/28/7الوثيقة ) 2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 33 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

مطالبة الويبو بتطوير أ لية مراجعة وتقيمي انجعة، س نوية الأساس، لتقدير جدوى مجيع 

أأنشطهتا املوهجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة التقنية ووضع املؤرشات 

 اس با.واملقاييس اخلاصة لهذا الغر ، حيث اكن ذكل من

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 

 

 22و 9و 8

 

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

ة جنة، عىل النحو املبني يف الوثيقلل  الرابعةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/4/8 Rev.. 
 

ط دارة القامئة عىل النتاجئ ار متابعة املناقشات بشأأن مرشوع ويف اإ طار الويبو لالإ "تعزيز اإ

، مت يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة اعامتد بغية دمع معلية رصد الأنشطة الإمنائية وتقيميها"

ن من ست نقاط ورد يف امللحق الأول مللخص رئيس ادلورة السابعة  مقرتح ُمكوَّ

عامل بشأأن "املساعدة الأ جدول يف  جديد ُأضيف بند فرعي الصدد،ويف هذا  عرشة.

ىل جدول أأعامل اللجنة. التقنية  اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأررا  التمنية " اإ
 

 جدول الأعامل:  منهذا البند الفرعي  مبوجبوفامي ييل الواثئق اليت نوقشت 
 

دخالها عىل الصفحة الإلكرتوني. ا1 ة اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت لتحسينات املمكن اإ

 (CDIP/19/10) هما الويبوتقد
 

عن املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل اخلربات  تقرير -2

 (CDIP/20/3) والأدوات واملهنجيات
 

 تقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء قالستشاريني -3

(CDIP/20/6) 
 

ضافة ذلكل قدم اخلبري قالقتصادي الرئييس يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة عرضا  واإ

وسوف تس متر املناقشات  بشأأن س ياسات املراجعة اخلارجية اليت يقوم هبا الزمالء.

 مبوجب هذا البند الفرعي جلدول الأعامل ملدة ثالث دورات متعاقبة للجنة.
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

  تناول هذه التوصية عىل حنو رئييس من خالل املرشوع التايل: ومت
 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية رصد الأنشطة الإمنائية  - طار الويبو لالإ تعزيز اإ
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 (.CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev) وتقيميها
 

دارة القامئة عىل الن  حتدد  الأنشطة/الإجنازات طار الويبو لالإ ربانمج اليف  عليه وتوافقتاجئ ادلول الأعضاء اإ

أأي مؤرشات الأداء وخطوط الأساس  ويضع هذا الإطار املعايري، ،زيانيةاملو 

املوهجة مبا يف ذكل أأنشطة الويبو   يف الثنائيةقميّ لأداء اذلي س يُ اب ويقارهنا والأهداف،

ىل ادلول الأعضاء عىل  وسرُتفع. حنو التمنية ء أأساس س نوي يف تقارير أأداالتقارير اإ

طار الويبو شهد حت  .الويبو ىل أأن اإ ، 2012/13س نا مس مترا منذ الثنائية وجتدر الإشارة اإ

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية كام يتضح من 

 (.WO/PBC/28/8ة )الوثيق 2016/17
 

طار النتاجئ و  طار مؤرشا من  287 2016/17 للثنائيةحدد اإ  39مؤرشات الأداء يف اإ

 الوثيقة) 2016/17للثنائية  أأداء الويبو تقريروقمي النتاجئ املتوقعة. نتيجة من 

WO/PBC/28/7) 506  طار مؤرشات الأداء. تقياميت مؤرشات الأداءمن  يف اإ

طار و  طار الأ مؤرشات من  272 2018/19 الثنائيةحدد اإ من نتيجة  39داء يف اإ

التقدم احملرز  اذلي يتعقب، الثنائيةنتصف مل  وس ُيعر  تقرير أأداء الويبوالنتاجئ املتوقعة. 

اسعة والعرشين للجنة الربانمج ، يف ادلورة التللثنائيةحنو حتقيق الأهداف احملددة 

 .2019واملزيانية يف يوليو 
 

ىل و عن الأنشطة املضطلع هبا كجزء من  ملزيد من املعلومات املفصةل ذكل،ابلإضافة اإ

ىل التوصية بشأأن املساعدة التقنيةقالقرتاح املكون من الست نقاط  ، يرىج الرجوع اإ

41. 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2 التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: فامي ييل

CDIP/10/2؛ CDIP/12/4 ؛CDIP/20/3؛CDIP/20/6  ؛CDIP/21/4 ؛

CDIP/21/9. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه الت وصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=411030
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 34 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

ة امللكية الفكرية ابلنظر غري الرمسي، مبا يف ذكل دراسة التاكليف واملنافع امللموسة محلاي

ىل خلق فرص العمل، بغية مساعدة ادلول الأعضاء عىل تصممي برامج وطنية  خاصة اإ

 .هامة
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 16و 9و 8

 

طار . وقد نوقشت2011اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ اليتني: الوثيقتني الت يف اإ

CDIP/6/9 و CDIP/8/3 . 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

أأسايس هذه التوصية عىل حنو  امللكية الفكرية وقالقتصاد غري الرمسيتناول مرشوع 

(CDIP/8/3 Rev. .) 
 

بشأأن امللكية الفكرية وقالقتصاد غري الرمسي  اللجنةمرشوع  انمجة عنادلراسة  هذه  الأنشطة/الإجنازات

(CDIP/8/3 Rev. )قتصاد غري قالبعد ذكل " ُحرراذلي  ول يزال يُستشهد ابجملدل

مطبعة الويبو و  ، املنشور برشاكة بني"الرمسي يف ادلول النامية: حمّرك ابتاكر خفي؟

 ية.ات ، يف اجملالت الأاكدميية وادلراسات الس ياساكمربيدججامعة 
 

اذلي يف أأس بوع أأفريقيا  2017توبر أأك يف  ةرمسي فعاليةكام اكن انجت دراسة اللجنة حمور 

املرصد  مع وابلتعاون .الرشاكة اجلديدة من أأجل تمنية أأفريقيالأمم املتحدة مبشاركة نظمته ا

، مت د الأفريقي وجامعة الأمم املتحدةالحتال التابعالأفريقي للعلوم والتكنولوجيا وقالبتاكر 

ذات  تكوين الكفاءات لياتوفعاقياس قالبتاكر  حلقات العمل بشأأنعر  العمل يف 

العمل ادلراسة بشأأن "قالبتاكر يف الصناعات القامئة عىل  أأثرى هذا وأأخريًا،الصةل. 

 اللجنة يف ، اليت نُفذت كجزء من مرشوع(CDIP/21/INF/3الزراعة يف أأورندا" )

 (.CDIP/14/7)الثانية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية وقالجامتعية  مرحلته

  

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/13/5. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج  الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 35 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

 قالقتصادي وقالجامتعي والثقايف لنتفاع ت ك ادلول بأأنظمة امللكية الفكرية.
 

 37 ةالتوصي

جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول 

 الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني امللكية الفكرية والتمنية.
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 16و 8

ىلتفق علهيا امل تنفيذ ال اتيجية مت تناول هذه التوصيات يف أأعقاب اسرت   التنفيذ  استنادا اإ

 CDIP/3/5 ئقرير املرحلية اخملتلفة )الواثيف س ياق التقا اليت دارت املناقشات

ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد . (.CDIP/5/7 Revو CDIP/8/2و CDIP/6/3و

عزيز ومتحورت اسرتاتيجية التنفيذ حول ت. 2007التمنية يف عام الويبو بشأأن أأجندة 

رات اخلرباء قالقتصاديني، ل س امي يف البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا قد

، ية جتريبية بشأأن امللكية الفكريةمبرحةل انتقالية، من أأجل الرشوع يف أأحباث اقتصاد

البحوث قالقتصادية التجريبية احلالية  عنعداد واثئق مرجعية تقدم نظرة عامة وحول اإ 

الفكرية، وحتديد الثغرات البحثية، واقرتاح جمالت حبث ممكنة بشأأن حقوق امللكية 

 للمس تقبل.
 

مللكية الفكرية اب املعين رشوعامل جرى التعامل مبارشة مع هذه التوصيات من خالل و 

الوارد يف الوثيقة  DA_35_37_01)املرشوع ة قالجامتعية وقالقتصادي والتمنية

CDIP/5/7 Rev.).  الفكرية والتمنية قالجامتعية كيةواملرشوع املعين ابملل 

 (.DA_35_37_02املرحةل الثانية )املرشوع  –وقالقتصادية 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

 : أأجندة التمنية املكمتل التايل مرشوعنُفذت هذه التوصية من خالل 
 

 (.CDIP/5/7 Rev) امللكية الفكرية والتمنية قالجامتعية وقالقتصادية -
 

ىل ذكلضافة ابلإ و عىل تناول هذه التوصية من خالل مرشوع أأجندة التمنية اجلاري تُ  ،اإ

 :النحو التايل
 

 (CDIP/14/7) املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية قالجامتعية وقالقتصادية  -
 

 املرحةل الثانية –مللكية الفكرية والتمنية قالجامتعية وقالقتصادية ُأجنز املرشوع املعين اب  الأنشطة/الإجنازات

ونُفِّّذت معظم بنجاح عىل النحو املبني ابلتفصيل يف املرفق السادس لهذه الوثيقة. 
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دراسات هذا املرشوع ابلتعاون مع خرباء اقتصاديني من بدلان انمية وبدلان متر مبرحةل 

نشاء قواعد بياانت جتريبية تعزز القدرة البحثية عىل  انتقالية، وتقتيض هذه ادلراسات اإ

 .و دامئحن
 

حول دور رأأس  2017مللكية الفكرية يف نومفرب بشأأن نرشت الويبو تقرير عاملي جديد و 

ىل تقدمي تقديرات أأصلية حول  املال غري امللموس يف سالسل القمية العاملية. ابلإضافة اإ

نتاج   عنيقدم التقرير أأيًضا نظرة عامة و  العاملي،مسامهة رأأس املال غري امللموس يف الإ

منائية الإ  عادبالأ ذات  فراديةالإ راسات ادلت قالقتصادية حول هذا املوضوع و الأدبيا

 هامة.ال 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/8/2 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛CDIP/14/2  ؛CDIP/14/3 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير اتالإجنازات املتعلقة هبذه التوصي وملزيد من املعلومات حول ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 36 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية املفتوحة مثل مرشوع اجملني البرشي وكذا 

 .مناذج امللكية الفكرية
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 30و 9و 8

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

ة جنة، عىل النحو املبني يف الوثيقلل  السادسةشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الأن 

CDIP/6/6. 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

هذه  ذج القامئة عىل امللكية الفكريةتناول مرشوع املرشوعات التعاونية املفتوحة والامن

 (. .CDIP/6/6 Rev)التوصية عىل حنو أأسايس 
 

، املعقودةتقدم بوابة نقل التكنولوجيا والتعاون املفتوح معلومات عن قالجامتعات   الأنشطة/الإجنازات

التمنية  أأجندةعدت يف س ياق مشاريع وكذكل الواثئق وادلراسات واملواد الأخرى اليت أُ 

ذج املرشوعات التعاونية املفتوحة والامن مثل " قل التكنولوجيا والتعاون املفتوحبشأأن ن

يع مجل ، وكذكل منتدى لدلول الأعضاء واملراقبني وُأنشئ". ية الفكريةالقامئة عىل امللك 

اقرتاحات املس تخدمني املبارشين و  أ راءو تعليقات لتبادل  املعنيني،أأاحاب املصلحة 

 ،التدريب أأدوات والأدةل ومجموعات ،وأأدوات امللكية الفكرية ،حول ادلراسات املنشورة

تواصل ادلول الأعضاء اس تخدام البوابة و بة. حمتوى البواوتصممي و  ،وواثئق الفعاليات

 وقالس تفادة من املنتدى.
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/12/2؛CDIP/14/2  ؛CDIP/15/3 ؛CDIP/16/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املس اعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير ةوملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 38 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

جراء معليات تقيمي موضوعية لوقع أأن   .شطة الويبو عىل التمنيةتعزيز قدرة الويبو عىل اإ
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 22و 9و 8

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ    التنفيذ

ة جنة، عىل النحو املبني يف الوثيقلل  الرابعةالأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة 

CDIP/4/8 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية رصد تناول مرشوع  طار الويبو لالإ تعزيز اإ

هذه التوصية عىل حنو أأسايس الأنشطة الإمنائية وتقيميها 

(CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev. .) 
 

جنازات هذه التوصية، لالطالع  الأنشطة/الإجنازات ىل الوثيقة " عىل اإ  الأدوات ميتقي يُرىج الرجوع اإ

واملهنجيات احلالية لقياس الوقع والكفاءة والفعالية لأنشطة املساعدة التقنية عىل خمتلف 

 لت قابةل للتحسني"، واليت ُعرضت يف ادلورة احلالية للجنة. ا، لتحديد جماملس توايت

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/6/2 ؛CDIP/6/2ر اليت نظرت فهيا اللجنة: فامي ييل التقاري

CDIP/10/2؛CDIP/12/2 .  
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير ةوملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 39 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

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

 .اسهاجهرة الأدمغة وتقدمي توصيات عىل أأس
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 16و 9و 8

طار الوثيقتني . وقد نوقشت 2014اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ التاليتني: يف اإ

CDIP/6/8 و CDIP/7/4. 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

هذه التوصية عىل حنو أأسايس  دمغةامللكية الفكرية وجهرة الأ تناول مرشوع 

(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev. .) 
 

بعنوان  مشرتاك كتااباكمربدج مطبعة جامعة نرشت لك من الويبو و  ،2017يف عام   الأنشطة/الإجنازات

" ، لتنقل ادلويل للمواهب وقالبتاكر: أأدةل جديدة وال اثر املرتتبة عىل الس ياساتا"

ىل حد كبري  ىل خمرجات مرشوع واذلي يستند اإ بشأأن امللكية الفكرية وجهرة اللجنة  اإ

والأاكدمييني.  واضعي الس ياساتيس هتدف الكتاب لك من و (. CDIP/7/4الأدمغة )

ليه أأشريوقد   ة.يناقشات الس ياس  امل ابلفعل يف ادلراسات الأاكدميية و  اإ
 

ىل  مع  باحثني،لل واصلت الويبو توفري قاعدة بياانت جهرة اخملرتعني  ذكل،وابلإضافة اإ

 .2018ويونيو  2017تلقي أأربعة طلبات من الباحثني الأاكدمييني يف الفرتة بني يوليو 
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/13/6 . 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة  التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير ةوملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 40 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

ئل امللكية الفكرية، مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسا

وفقا لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة 

ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية، وعىل وجه 

برامج  التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ اخلصوص منظمة

 .التمنية
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 20و 18و 17و 9و 8و 4و 3و 1

 انقشت اللجنة جزئيا هذه التوصية.  التنفيذ

 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

هذه التوصية عىل حنو أأسايس  امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةتناول مرشوع 

(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev. .) 
 

ىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل  وابلإضافة اإ

 النحو التايل:
 

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنو  ابلرتاث الثقايف يف  -

 (.CDIP/15/7 Rev) مرص وغريها من البدلان النامية
 

وجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا الرت  -

 (.CDIP/19/11 Rev) والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية
 

تعمل الويبو ابس مترار عىل تعميق تعاوهنا مع رشاكء الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية   الأنشطة/الإجنازات

. الهامةالرشااكت والأنشطة يف عدد من اجملالت  وضعظلت نشطة يف ادلولية و 

ويشمل ذكل الصحة العامة وتغري املناخ والتجارة وقالقتصاد الرمقي ورايدة الأعامل 

وقالبتاكر والإبداع والتكنولوجيا. كام اكن موضوع املساواة بني اجلنسني من القضااي 

 ل س امي ت ك املتعلقة ابلبتاكر.و ة،أأنشطالشامةل اليت عاجلهتا الويبو يف عدة 

 

يبقى التعاون مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية أأولوية عالية. وخالل و 

شاركت الويبو يف دورات جملس منظمة التجارة العاملية املتعلقة جبوانب  الفرتة،هذه 

مة التجارة العاملية حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة وقامت ابلتنس يق مع منظ

قلميية وادلولية بشأأن خمتلف املواضيع.  تعاونت و مبسامههتا يف حلقات العمل الوطنية والإ

التجارة العمل الس نوية بشأأن  حلقةالويبو بشلك وثيق مع منظمة التجارة العاملية يف 
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ىل  6)من  والصحة العامة ىل العمل اذلي 2017نومفرب  10اإ يف به  ُاضطلع(. وابلإضافة اإ

 العاملية،س ياق التعاون الثاليث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة 

مبا يف ذكل  الصةل،شاركت الويبو يف اجامتعات ومعليات منظمة الصحة العاملية ذات 

مم بني  ةالعمل املشرتك وفرقةاجمللس التنفيذي ومجعية الصحة العاملية  الواكلت التابعة للأ

 . الأمرا  غري املعدية ماكحفة ومنع بشأأن املتحدة
 

طار الأس بوع العاملي لرايدة الأعاملو ىل  13من يف جنيف ) 2017 عام يف اإ  نومفرب 17اإ

الأونكتاد والويبو ابلتعاون مع رشاكء أ خرين حداًث مشرتاًك حول  تنظم (،2017

منية املس تدامة: رايدة ررا  الرشاكت الناش ئة لأ  عامل ل الش بابأأهداف الت  ررا لأ لأ

منية املس تدامة من أأاحاب عرشة من الش باب  ُاختري دولية،يف أأعقاب منافسة و. الت

ىل جنيف مك  الرشاكت الناش ئة سابقني هنائيني لعر  أأفاكر الأعامل ت ودعوا للحضور اإ

، قدم املستمثرون هذا احلدث وأأثناءحتدايت التمنية املس تدامة.  مواهجة اليت تسامه يف

يع فل توزحبهذا احلدث  وُاختمتالعرشة. الهنائيني لمتسابقني ل  يقاهتمتعل  املؤثروناخلرباء و 

من املتسابقون الهنائيون العرشة فائزين من تزنانيا وموزامبيق. واس تفاد عىل اجلوائز 

 الويبو. قدمهتابشأأن امللكية الفكرية  تكوين الكفاءاتدورة 
 

بأأنشطة مشرتكة مع أأبرمت الويبو اتفاقات رمسية لالضطالع  الفرتة،وخالل هذه 

التجارة املنظامت احلكومية ادلولية مثل الواكةل ادلولية للطاقة املتجددة والأونكتاد بشأأن "

 2018 عام أأس بوع التجارة الإلكرتونيةنظمت الويبو حداًث خالل و ". الإلكرتونية للجميع

ىل  16)من  رة لتجال  ادلامعةبرامج الويبو وأأنشطهتا  أأثرىاذلي و ( 2018أأبريل  20اإ

 الإلكرتونية.
 

بني  تنس يقال واصل مكتب  نيويورك،يف س ياق التصال مع مقر الأمم املتحدة يف و

طار خطة و  الويبو نيويورك تعميق تعاونه بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية يف اإ

 اسامهت الويبو خبرباهتو  .وأأهداف التمنية املس تدامة 2030عام لالتمنية املس تدامة 

فرقة العمل مللكية الفكرية يف س ياق أ لية تيسري التكنولوجيا كعضو نشط يف تعلقة ابامل 

أأهداف التمنية  لأررا ابلعمل والتكنولوجيا وقالبتاكر  ةاملعنياملشرتكة بني الواكلت 

دارة الأمم املتحدو  الأونكتادحاليًا لك من  ايف رئاس هت، وتشرتك املس تدامة ة للشؤون اإ

الويبو عىل وجه اخلصوص مع الأونكتاد وبرانمج الأمم  تعاونت. و قالقتصادية وقالجامتعية

ببناء الكفاءات يف جمالت العمل املتحدة للبيئة واليونسكو يف الفريق الفرعي املعين 

 الس ياق،ويف هذا  .فرقة العمل املشرتكة بني الواكلتوالتكنولوجيا وقالبتاكر التابع ل

تدريبية جتريبية حول العلوم  قة معلاملنظمني حلل من بني الأعضاءاكنت الويبو 

نة الأمم جل قدت ابلتنس يق مع عُ و ، بتاكر لأهداف التمنية املس تدامةوالتكنولوجيا وقال

فرقة العمل املشرتكة بني و الإسكوا( )املتحدة قالقتصادية وقالجامتعية لغريب أ س يا 
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خبرائط ين الفريق الفرعي املعيف س ياق و(. 2018الأردن )أأبريل و  يف عامنالواكلت 

، لعمل والتكنولوجيا وقالبتاكر التابع لفرقة العمل املشرتكة بني الواكلتالطريق اخلاصة اب

لياابن )مايو ابوكيو ُعقد يف ط الفريق العامل اذليسامهت الويبو وشاركت يف اجامتع 

حداثالويبو عن كثب يف  وسامهت(. 2018 العمل  بشأأن ةالإلكرتوني املنصة اإ

ىل التكنولوجيا كجزء من اتفاق الوصول لتيسري تصم واليت، بتاكروالتكنولوجيا وقال  اإ

عىل منصات  ويبو ررين مثالنيو بياانت ويبو ماتش ال  يتعدقاتعترب و تيسري التكنولوجيا. 

املنصة الإلكرتونية. وابلتعاون  لإحداثواملوجودة يف املراحل التجريبية  يةالتوفيق الويبو 

 للمرأأة،بية والعمل والثقافة )اليونسكو( ومنظمة الأمم املتحدة مع منظمة الأمم املتحدة للرت 

العمل والتكنولوجيا ملساواة بني اجلنسني و الفريق الفرعي املعين ابأأسست الويبو 

والعمل  املساواة بني اجلنسنيمًعا مرشوع حول  نالواكلات ااتنه وأأطلقتوقالبتاكر، 

يتضمن سلسةل من حلقات و املس تدامة  أأهداف التمنية والتكنولوجيا وقالبتاكر لأررا 

نرتنت وعقد  عامة حول هذا املوضوع يف الأمم  جلساتالعمل للخرباء ومنتدى عىل الإ

الويبو أأيضًا رشاكة مع منظمة الأمم  وأأبرمتاملتحدة يف نيويورك خالل هذه الفرتة. 

والبعثات ادلامئة املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو( ومنظمة الأمم املتحدة للمرأأة 

للمنسا وسانت فنسنت وجزر ررينادين يف الأمم املتحدة يف نيويورك من أأجل تنظمي 

 اتومبتكر  اتدة يف نيويورك حول النساء مكبدعفيمل يف الأمم املتح ندوة نقاش وعر 

 .2018الفكرية  مبناس بة اليوم العاملي للملكية
 

واكلت الأمم  ُأجريت ابلتعاون بني هذه، اليت تتسامه مجيع أأنشطة التعاون والرشااكو 

 .املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية، يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة
 

 املرفقنييرىج قالطالع عىل  اجلارية،التمنية  أأجندةملزيد من املعلومات حول مشاريع و 

 هذه الوثيقة.ل الأول والرابع 

 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2يل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: فامي ي

CDIP/13/4 ؛CDIP/13/6 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير ةالتوصيوملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه  ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 41 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 
 

 30و 17و 11و 10و 9و 8و 5و 4و 3و 2و 1

واستندت الأنشطة املتفق عىل تنفيذها مبدئيا   .2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

كذكل يف س ياق قالس تعرا  اخلاريج  . ونوقشت .CDIP/4/8 Revعىل وثيقة املرشوع 

الوارد يف الوثيقة  التمنية،  للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأررا

CDIP/8/INF/1 أأجندةس تمكل النقاش مبقرتح مشرتك من مجموعة اُ  لحقة،. ويف مرحةل 

التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون 

داريتني أأعدهتابو( CDIP/9/16لأررا  التمنية )الوثيقة  الوثيقتان  -الأمانة  امس تجابتني اإ

CDIP/9/14   وCDIP/16/6. 

 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

س بانيا اقرتاحًا ابس تعرا   املذكورة،وعقب مناقشة الواثئق  املمكنة لتعزيز  الس بلقدم وفد اإ

 ونقحت اللجنةمعل املنظمة يف تقدمي املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأررا  التمنية. 

الأول  امللحقيف دورهتا السابعة عرشة. ويرد قالقرتاح املنقح يف  ووافقت عليه قالقرتاح

غالقعرشة الثامنة  دورهتايف  قررت اللجنةو . يف دورهتا السابعة عرشة رئيس اللجنة مللخص  اإ

يف جدول الأعامل  فرعي ؛ وفتح بنداعدة التقنية اليت تقدهما الويبوقالس تعرا  اخلاريج للمس

واذلي يركز عىل " عدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأررا  التمنيةملساابعنوان "

 .من ست نقاط وارد يف امللحق الأولمقرتح 
 

طار  ملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال ايف جدول الأعامل بعنوان " الفرعي بندال يف اإ

التحسينات  بشأأن  CDIP/19/10"، نظرت اللجنة يف الوثيقة التعاون لأررا  التمنية

كبري قالقتصاديني يف وقدم ، اخلاصة ابملساعدة التقنيةالإلكرتونية املمكنة عىل صفحة الويبو 

 نياخلارجي الأقران بشأأن اس تعراضاتعن س ياسة الويبو ا عرضادلورة التاسعة عرشة للجنة 

 (.2017)مايو 
 

طار هذا  يف ادلورة احلالية وكذكل يف ل الأعامل البند الفرعي يف جدو وستس متر املناقشات يف اإ

يف هناية هذه و(. والعرشون الرابعةادلورة و  ادلورة الثالثة والعرشونخريني للجنة )الأ ورتني ادل

 يف التقرير الهنايئ. ستنظر اللجنة الفرتة،
  

دارة القامت تناول هذه التوصية من خالل مرشوع "  الأنشطة/الإجنازات طار الويبو لالإ مئة عىل النتاجئ بغية تعزيز اإ

شلك هذا و (. .CDIP/4/8 Rev)الوثيقة  دمع معلية رصد الأنشطة الإمنائية وتقيميها"
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 التنفيذ. جسل، كام هو موحض يف زيد من العملللقيام مباملرشوع نقطة انطالق 
 

ىل يونيو  2017 يف الفرتة من يوليو  ، نظرت اللجنة يف الواثئق التالية:2018اإ

 

ملائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل اخلربات تقرير عن ا)أأ( 

 ؛(CDIP/20/3والأدوات واملهنجيات )
 

 ؛(CDIP/20/6تقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء قالستشاريني ))ب( 
 

 التقنيةقامئة لتقدمي املساعدة مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو ال)ج( 

(CDIP/21/4؛) 
 

 (.CDIP/21/9) ممارسات الويبو لختيار اخلرباء قالستشاريني لأررا  املساعدة التقنية)د( 
 

ىل و لكرتونية أأطلقت الويبو صفحة ذكل،ابلإضافة اإ جديدة بشأأن املساعدة التقنية عىل أأساس  اإ

 التايل:عىل العنوان  واملتاحة  CDIP/19/10املناقشات اليت دارت حول الوثيقة 

http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html ،

ىل قامئة اخلرباء قالستشاريني ويه بصدد جتديد  الوثيقة  اليت دارت بشأأن ناقشاتامل استناًدا اإ

CDIP/20/6. 
 

نشاء منتدى دامئ بشأأن املساعدة التقنية.  ماكنية اإ احلالية  ادلورةستنظر و كام انقشت اللجنة اإ

نشاء منتدى عىل   دورةصص خَ بشأأن املساعدة التقنية. وس تُ  الويبيف وثيقة حول جدوى اإ

اخلربات واملامرسات  لتقامساملساعدة التقنية لدلول الأعضاء  تقدمي تفاعيل بشأأنال لحوار لواحدة 

 يف هذا الصدد.
 

التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2 فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:

CDIP/12/4 ؛CDIP/20/3 ؛CDIP/20/6 ؛CDIP/21/4 ؛CDIP/21/9 . 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية ال فكرية، وملزيد ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17للثنائية 
 

  

http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html
http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html


CDIP/22/2 
Annex VII 
92 

 

 42 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة 

وفقا للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه الويبو، 

 .القضية قيد ادلرس ابس مترار

 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 20 و 18و 8و 4

 CDIP/6/3و CDIP/3/5نوقشت هذه التوصية يف س ياق تقارير مرحلية خمتلفة )  التنفيذ

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن التوصية قيد التنفيذ و .(CDIP/8/2و 

 . واسرتاتيجية التنفيذ يه عىل النحو التايل: معليًا ابلفعل
 

ل تزال الإجراءات والرشوط احلالية بشأأن منح صفة مراقب يف الويبو للك من "

ملنظامت احلكومية ادلولية أأاحاب املصلحة املعنيني من املنظامت غري احلكومية وا

وهتدف معلية املراجعة املتعلقة مبنح صفة مراقب ملنظمة ما  .متوافقة مع هذه التوصية

ىل ضامن جديهتا ومصداقيهتا، وعالقة أأنشطهتا مبجال امللكية الفكرية، وينبغي أأن  اإ

عالوة عىل أأنه من املتعارف عليه، يف حاةل الطلبات املقدمة من  .يس متر ذكل

جراء مشاورات مع ادلوةل املعنية، وقد تبنّي أأيضًا املنظام ت غري احلكومية الوطنية، اإ

أأن ذكل الإجراء همم ومفيد لضامن مشاركة املنظامت اليت لها عالقة بعمل الويبو 

جراءات قالعامتد هذه، تس متر الويبو يف  .وبتوصيات أأجندة التمنية أأيضاً  وجبانب اإ

املشاركة الفعاةل للمراقبني واجملمتع املدين كلك يف حتديد وتنفيذ املبادرات اليت تيرس 

 ."أأنشطهتا
 

 غري متاح مشاريع أأجندة التمنية ذات الصةل

 

ُعقدت مشاورات عديدة مع منظامت غري حكومية/ مراقبني من اجملمتع املدين، سواء   الأنشطة/الإجنازات

بقاء أأاحاب املصلحة املعنيني عىل عمل  بعمل الويبو، يف جنيف أأو يف امليدان، لإ

بالرنا بأأولوايت س ياسة امللكية الفكرية املوضوعية.  وللسامح هلم ابإ

ما  2016/2017وتشمل اجملموعات اليت ُأجريت معها مشاورات يف الإطار الزمين 

 ييل:

  امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية(AIPPI) 

 منظمة الصناعات البيوتكنولوجية (BIO) 

 لرابطة الأوروبية ل ا( لصناعات احليويةEUROPABIO) 

 ( قالحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعيةFICPI) 
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 ( امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةAIPLA) 

 مجعية أأاحاب امللكية الفكريةIPO))  

 ا( ملعهد ادلويل لإدارة امللكية الفكريةI3PM) 

 مركز امللكية الفكرية العاملي/ الغرفة التجارية 

  املؤلف )مجعية منظامت فناين الأداء الأوروبيني )قطاع حقAEPO-

ARTIS( قلميية الأفريقية للملكية الفكرية (، قالحتاد ARIPO(، املنظمة الإ

ذاعة CISACادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ) (، قالحتاد الأورويب لالإ

(EBU( جملس النارشين الأوروبيني ،)EPC رابطة الفنانني الأوروبيني ،)

(، قالحتاد FIM(، قالحتاد ادلويل للموس يقيني )EVAنون املرئية )للف 

(، IPA(، امجلعية ادلولية للنارشين )ICMPادلويل لنارشي املوس يقى )

(، قالحتاد ادلويل للمنظامت IFPIقالحتاد ادلويل لصناعة الفونوررامات )

ة (، احتاد فناين الأداء من أأمرياك الالتينيIFRROاملعنية حبقوق النسخ )

(Latín Artis الرابطة الرنوجيية لتطوير حق املؤلف ،)

(NORCODE( مجعية أأمناء احملفوظات الأمريكية ،)SAA اجملموعة ،)

 ((STMادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب )

 ( قالحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنيةIFPMA) 

 كوينُكية الإدارة جبامعة ميالن بو 

 ( امجلعية الأملانية لوالكء الرباءاتGRUR) 

 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5 فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:

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

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعد ة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإ

ىل تقرير ةوملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 43 يةالتوص  التوصية )التوصيات(

الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة النظر يف كيفية حتسني دور الويبو يف اختيار 

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

 بأأنشطة الويبو اجلارية.
 

الربامج ذات الصةل يف الربانمج 

 2018/2019واملزيانية للثنائية 
 

 22و 9و 8

 

مبجرد موافقة ادلول الأعضاء عىل  نفيذهات سيبدأأ و مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.   التنفيذ

 الأنشطة.
 

 غري متاح مشاريع أأجندة التمنية ذات الصةل

 

ل أأن الويبو تدير العديد من توصية مل تناقشها اللجنة عىل الرمغ من أأن هذه ال   الأنشطة/الإجنازات اإ

واجملمتع  لرايدة الأعاملقطاع  تتيحالرشااكت الناحجة بني القطاعني العام واخلاص واليت 

 تقوم علهياخرباهتم وتوفري المتويل لعدد من الس ياسات العامة الهامة اليت  بتقامساملدين 

 الرشااكت: وفامي ييل أأبرزهممة الويبو. 
 

 احتاد الكتب امليرّسة 

  قاعدة البياانتWIPO Re:Search 

 ( ىل البحوث من أأجل التمنية وقالبتاكر  (ARDIالنفاذ اإ

 ىل امل  علومات املتخصصة بشأأن الرباءات )أسس يب(برانمج النفاذ اإ

 ويبو ررين 

 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 غري متاح
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 45 ةصيالتو  التوصية )التوصيات(

طار قالهامتمات قالجامتعية الأوسع وقالنشغالت املعنية  نفاذ امللكية الفكرية يف اإ انهتاج اإ

نفاذها يف تشجيع ابلتمنية بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امل  لكية الفكرية واإ

الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف 

ىل  التكنولوجية ىل الرفاهية قالجامتعية وقالقتصادية واإ وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإ

 .من اتفاق تريبس 7حتقيق التوازن بني احلقوق وقاللزتامات، مبا يتفق مع املادة 
 

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 
 

 17و 11و 9

 .انقشت اللجنة جزئيا هذه التوصية  التنفيذ
 

نفاذوتوجد هذه   .التوصية قيد التنفيذ ابلفعل يف س ياق اللجنة قالستشارية املعنية ابلإ

طار التوصية  وجُترى مناقشات يف اللجنة قالستشارية املعنية نفاذ يف اإ ، 45ابلإ

ذاكء قالحرتام للملكية الفكرية، يف  ويسرتشد هبذه التوصية أأيضًا معُل الويبو يف جمال اإ

طار الربانمج  ىل  .17اإ مرشوع "التعاون عىل التعلمي والتدريب  يتناول ذكل،وابلإضافة اإ

البدلان النامية املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف 

متت املوافقة و (. .CDIP/16/7 Rev والبدلان الأقل منو" هذه التوصية أأيضًا )الوثيقة

 2016قيد التنفيذ منذ يوليو  وهوعىل هذا املرشوع يف ادلورة السابعة عرشة للجنة 
 

مشاريع أأجندة التمنية ذات 

 الصةل

التعاون عىل التعلمي بشأأن  التمنية اجلاري أأجندة مرشوعهذه التوصية من خالل  ناولتُ 

والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان 

 (.CDIP/16/7 Rev.2النامية والبدلان الأقل منو )
 

شعبة الويبو واصلت  (،2018يونيو -2017خالل الفرتة قيد قالس تعرا  )يوليو   الأنشطة/الإجنازات

ذاك ، والس ياسات ،التعاون ادلويل بشأأنأأنشطهتا ء قالحرتام للملكية الفكرية املعنية ابإ

ذاكءيف جمال  وزايدة الوعي وتكوين الكفاءات،، واملساعدة التقنية لملكية ل حرتام قال اإ

ىلالفكرية  املوهجة حنو التمنية وفقا  وقالهامتمات الواسعةاملصاحل اجملمتعية  ابلنظر اإ

والهدف قالسرتاتيجي السادس للويبو "التعاون ادلويل  التمنية أأجندةمن  45للتوصية 

ذاكء قالحرتام للملكية الفكرية".  بشأأن اإ
 

 أأ( الس ياسة ادلولية والتعاون
 

نفاذ اس مترت اللجنة قالستشار  عاملي لدلول الأعضاء لتبادل  ىتدن مك ية املعنية ابلإ

نفاذ املامرسات واخلربات الوطنية وتسهيل احلوار ادلويل بشأأن الس ياسات  املتعلقة ابإ
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ذاكءامللكية الفكرية  اليت  للجنةادلورة الثانية عرشة  وأأثناءملكية الفكرية. لل حرتام قال واإ

ىل  4عقدت يف الفرتة من   نتبادلت ادلول الأعضاء معلومات ع ، 2017سبمترب  6اإ

" أأنشطة التوعية وامحلالت قالسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء قالحرتام للملكية 1"

" والرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات 2؛ "ش بابرية بني عامة الناس، ل س امي ال الفك

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة  وأأنظمة اإ

هما الويبو، مع 3متوازنة وشامةل وفعاةل؛ " مواطن  مراعاة" واملساعدة الترشيعية اليت تُقّدِّ

جراءات  التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل املرونة ومس توى ساءة اس تعامل اإ اإ

نفاذ قلميية ل نشطةالأ بشأأن قصص النجاح و " 4؛ "الإ لواكلت واملسؤولني الوطنية والإ

للجنة التمنية ذات الصةل وولية أأجندة الوطين مبا يامتىش مع توصيات  ىىل املس تو ع

نفاذ  .قالستشارية املعنية ابلإ

ادلول الأعضاء عىل مواصةل العمل عىل هذه البنود الأربعة خالل ادلورة الثالثة افقت وو 

نفاذ. )انظر  عرشة للجنة قالستشارية املعنية ابلإ

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42290)  

 

 ب( املساعدة الترشيعية
 

طار ثنايئ وحمايد ورسي صارمتوازنة امل و  املتخصصةترشيعية ال ساعدة امل  قُدمت  يف اإ

ىل التمنية أأجندةتوصيات  من 45و 14و 13وفقًا للتوصيات  من ادلول دوةل  11، اإ

 ذكل. الأعضاء اليت طلبت

)انظر 

www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372936). 
   

 التقنية وتكوين الكفاءاتج( املساعدة 
 

نشاًطا  34 نُظم الإقلميية،بناء عىل طلب ادلول الأعضاء أأو املنظامت احلكومية ادلولية 

قلميينشا 13أأو  اوطنينشاطا  21والتدريب ) لتكوين الكفاءات ( يف جمال طا دون اإ

ذاكء نفاذ القانون و/فائدة ململكية الفكرية لل حرتام قال اإ  القضائية. الهيئةأأو أأعضاء وظفي اإ

)انظر 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html.)   

الويبو بشأأن التمنية.  أأجندةمن  45رتشدت هذه الأنشطة التدريبية ابلتوصية اسو 

انظر  تكوين الكفاءات،يف أأنشطة  45بشأأن تنفيذ التوصية و )

(

ement/ar/wipo_ace_1http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforc

1/wipo_ace_11_10.pdf.)  
 

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42290
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42290
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf
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نفاذ القانون واملدعني العامني معدةل من طبعات  وُانشئت مواد الويبو التدريبية ملوظفي اإ

يف  مرجعيةس تخداهما كأداة لملرص والأردن واملغرب وانميبيا للوفاء ابملتطلبات احمللية و

 نفاذ القانون.لإ  الوطنية سلطاتال  كفاءاتلتكوين مناس بات حمددة 
 

ذاكء الوعيد( أأنشطة   اإ
 

بدمع من وزارة الثقافة  لتقيمي احرتام املس هت ك للملكية الفكرية أأداة الويبو تعدّ أُ 

دلول الأعضاء لتقيمي ل خمصصمناسب  كمنوذجيف مجهورية كوراي  والرايضة والس ياحة

ذاكء الوعية أأنشط ولتقيمي فعاليةمواقف املس هتلكني من السلع املقرصنة واملقدلة   .اإ

)انظر 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=37333

6.)  

أأيًضا بدمع من  ُاعّدت، واليت احرتام حق املؤلف بشأأنمواد التدريس احلالية  وتُرمجت

ىل يف مجهورية كوراي، والرايضة والس ياحة  وزارة الثقافة اللغات العربية والفرنس ية اإ

لهيا عىل املوقع الإلكرتوين التعلميي ابللغة الإجنلزيية  النفاذوميكن  ،والإس بانية اإ

www.respectforcopyright.org، لكرتونية اب للغة وكذكل عىل النسخة الإ

  .www.respectoporelderechodeautor.orgعىل املوقع  الإس بانية
 

بدمع  www.respectfortrademarks.orgموقع أ خر عىل ش بكة الإنرتنت  وُاحدث

بشأأن احرتام  يف صفوف الش باب،خاصة  الوعي، لإذاكء الياابين،اءات من مكتب الرب 

 العالمات التجارية.
 

التقارير/الواثئق الأخرى ذات 

 الصةل

 .CDIP/20/2؛ CDIP/18/2 فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:
 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية،  ابلإضافة اإ

ىل تقرير ةوملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

 ]هناية املرفق السابع والوثيقة[

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=373336
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=373336
http://www.respectforcopyright.org/
http://www.respectforcopyright.org/
http://www.respectoporelderechodeautor.org/
http://www.respectfortrademarks.org/
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