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CDIP/22/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  14 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

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

 البلدان يف الربجميات قطاع يف الفكرية امللكية استخدام تعزيز مشروع بشأن اقرتاح مشروع معدل
 كينيا مجهورية من املقرتح األفريقية

عداد مانة من اإ  الأ

بشأأن مرشوع  CDIP/21/7اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، يف دورهتا احلادية والعرشين، الوثيقة  قشتان .1

ونظرت اللجنة بشلك مجهورية كينيا.  اذلي اقرتحتهتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأفريقية 

جيايب يف اقرتاح املرشوع و"المتست من وفد كينيا التشاور مع الأطراف املعنية، وخباصة الأمانة، من أأجل التعّمق يف  اإ

 نظر فيه يف دورهتا املقبةل."تفاصيل الاقرتاح يك ت 

 .يف احلس بان اقرتاحات أأمانة الويبو أأخذ، ياقرتاح مرشوع معدل مقدم من مجهورية كينياويدرج مرفق هذه الوثيقة  .2

ن اللجنة املعنية  .3 منية وامللكية الفكرية اإ ابلت

 مدعوة للنظر يف مرفق هذه الوثيقة.

[ييل ذكل املرفق]
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ANNEX 

 

 27و 24و 23و 11توصيات جدول أأعامل التمنية رمق 

 وثيقة املرشوع

 

 موجز .1

 DA_11_23_24_27_01 رمز املرشوع

 تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات  العنوان

الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا : مساعدة ادلول 11التوصية  توصيات جدول أأعامل التمنية

الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل 

الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال 

العلوم والتكنولوجيا لكاّم اكن ذكل مناس بًا ووفقًا لختصاص 

 الويبو.

: النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات 23التوصية 

يف جمال امللكية الفكرية مبا يعزز القدرات التنافس ية الرتخيص 

ول س امي هبدف الهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل 

ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية وأأقل  التكنولوجيا اإ

 البدلان منوا وتعمميها يف تكل البدلان.

طار وليهتا، بتوس يع24التوصية  نطاق  : مطالبة الويبو، يف اإ

نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية متاش يًا مع مقررات مؤمتر 

القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق 

 التضامن الرمقي.

: تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من 27التوصية 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت حتقيقا للمنو والتمنية بضامن 

ماكن  طار هيئة مناس بة من هيئات اإ جراء نقاشات يف اإ ية اإ

الويبو، والرتكزي عىل أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية 

من تكنولوجيا املعلومات والتصالت ودورها يف التمنية 

 والثقافية.والاجامتعية الاقتصادية 

ىل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع  وصف مقتضب للمرشوع يسعى املرشوع اإ

الربجميات دلمع المنو الاقتصادي يف ثالثة بدلان مس تفيدة من 

 يف بدلان أأخرى.خالل توفري أأدوات ميكن اس تخداهما أأيضًا 
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املرشوع بين وعن طريق أأنشطته والنتاجئ اليت حيققها، س ي 

جميات بشأأن قطاع الرب معارف وخربات أأحصاب املصلحة يف 

مىت وكيف ميكن اس تخدام خمتلف أأدوات امللكية الفكرية يف 

 وتسويقها.دمع تطوير تطبيقات الهاتف النقال 

البدلان املس تفيدة وداخل وس ينشئ املرشوع صالت بني 

مراكز تكنولوجيا بني ماكتب امللكية الفكرية و لك بدل 

 مؤسسات البحث والصناعة.و  املعلومات والتصالت

رشوع اقرتحته كينيا يف الأصل يف ادلورة احلادية هذا امل 

للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )الوثيقة والعرشين 

CDIP/21/7) املقرتح املرشوع معامل ، وحتدد هذه الوثيقة

 ردًا عىل تعليقات ادلول الأعضاء. هوتوسع نطاق

 س يحدد لحقاً  برانمج التنفيذ

العالمات /املنفعةمناذج  حق املؤلف/الرباءات/

 /التصاممي/الأرسار التجارية/املنافسةالتجارية

الصةل بربانمج )برامج(/مرشوع )مرشوعات( أ خر ذي صةل 

 التمنية جدول أأعاملمن مرشوعات 

 30؛ 17؛ 11؛ 7؛ 3؛ 2؛ 1الربامج 

DA_7_23_ 32_01 ؛DA_19_24_27_01 ؛

DA_1_2_4_10_11_01 ؛

DA_1_2_4_10_11_02. 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل  3.2 الربانمج واملزيانية منالصةل ابلنتاجئ املرتقبة  كفاءات معزَّ

واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 

قل منوا والبدلان  منية يف البدلان النامية والبدلان الأ غراض الت لأ

 .ذات الاقتصادات املتحوةل

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية نفاذ  4.2 حمّسن اإ

واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 .لتشجيع الابتاكر والإبداع

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  3.6

ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية 

غراض دمع الابتاكر  .الفكرية لأ
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 2019يناير  1من  نطالقاشهرًا ا 36 رشوعمدة امل 

 فرنك سويرسي 361 000: املوظفني خالفمجموع تاكليف  مزيانية املرشوع

 وصف املرشوع .2

 مقدمة املوضوع 2.1

ىل الإنرتنت وجعلته يف متناول امجليع يف مجيع أأحناء العامل وودلحفزت الهواتف اذلكية و  طلبا  تاحلزمة العريضة النقاةل النفاذ اإ

بل أأيضًا خمتلف القطاعات  تكنولوجيا املعلومات والتصالتكبريا عىل التطبيقات النقاةل. ويعول الابتاكر والمنو يف 

أأكرث فأأكرث عىل تطبيقات الهواتف اذلكية. وينترش هذا الابتاكر عىل الصعيد العاملي الاقتصادية من قبيل املصارف والزراعة 

أأنشأأت احلكومات ، قطاعومنظمي املشاريع يف البدلان النامية. وبتعاون مع ال طوري الربجمياتمل وميثل فرصًا جديدة ابلنس بة

 لتعزيز التفاعل بني مطوري الربجميات والأاكدمييني ومنظمي املشاريع واملستمثرين. مراكز تكنولوجيا املعلومات والتصالت

لمشاركة يف التمنية املس تدامة يف مجيع القارات، ع الربجميات ل فرص ابلنس بة لقطاهذه ادلينامية اجلديدة العديد من ال لقوخت

يف تسويق دوات اليت ميكن اس تخداهما وياكفأأ الإبداع والابتاكر والاستامثر. ويتيح نظام امللكية الفكرية مجموعة من الأ 

أأحصاب املصلحة يف قطاع  تطبيقات الهاتف النقال، غري أأن أأفضل تركيبة من الأدوات تتوقف عىل الس ياق. وغالبا ما يفتقر

ىل  نظام امللكية الفكرية املعلومات واملعرفة بشأأن أأدوات امللكية الفكرية املتاحة وكيفية الاس تفادة مهنا. واس تخدام الربجميات اإ

 دلمع تطبيقات الهاتف النقال ل يزال يطرح حتدايت يف العديد من الأسواق الناش ئة.

  الأهداف 2.2

ىل حتقيق الهدف العام وأأهداف حمددة أأخرى27و 24و 23و 11أأعامل التمنية معاجلة توصيات جدول   ، وهيدف املرشوع اإ

 :عىل النحو التايل

 هدف عام:

اع الربجميات، مبا يف ذكل توفري املسامهة يف التمنية الاقتصادية لثالثة بدلان من خالل حتسني اس تخدام امللكية الفكرية يف قط

 يضًا.يف بدلان أأخرى أأ  اهماس تخداميكن دوات أأ 

 أأهداف حمددة:

املسامهة يف حتسني اس تخدام امللكية الفكرية دلمع تطبيقات الهاتف النقال من خالل تدريب الباحثني ومطوري الربجميات 

 دوات دلمع املساعي ذات الصةل.هذه الأ اس تخدام  يةدوات امللكية الفكرية املتاحة، وكيف أأ ومنظمي املشاريع بشأأن مجموعة 

ذاكء وعي منظمي املشاريع واملؤسسات املالية و   وغريمه من املستمثرين بشأأن أأحصاب املرشوعات الرأأساملية املشرتكةاإ

 كأصول وأأداة للتعاون من خالل تعزيز تبادل املعرفة واخلربات.كية الفكرية ل امل  اس تخدام

ذاكء احرتام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات من خالل تثقيف الباحثني  ومطوري الربجميات ومنظمي املشاريع بشأأن اإ

 تطبيقات الهاتف النقال، مبا فهيا الوساطة والتحكمي.اية حقوق امللكية الفكرية بفعالية يف محلالأدوات والإجراءات 
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  اسرتاتيجية التنفيذ 2.3

 النطاقأألف 

 سينفذ املرشوع يف ثالثة بدلان رائدة.

جراء سيتعني عىل ادلول الأعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع  وضعها احلايل فامي يتعلق ابس تخدام امللكية الفكرية يف لحتليل اإ

والتعاون بني مؤسسات  الهاتف النقال ومراكز املعلومات والتصالتقطاع الربجميات، مع الرتكزي بوجه خاص عىل تطبيقات 

 الأحباث.

 البدلان املس تفيدةمعايري اختيار ابء 

 يف مكتبس يكون عىل ادلول الأعضاء املهمتة تعيني هجة اتصال قطرية وواكةل وطنية رئيس ية، عىل سبيل املثال مسؤول 

 ام ييل:عولية ة الفكرية، اذلي ينبغي أأن يقدم معلومات أأ لملكيحلقوق املؤلف أأو يف مكتب ل 

يف أأمثل الأحوال بقصص جناح وبياانت اقتصادية  حاةل أأداء قطاع تطبيقات الهاتف النقال احمليل )مدمعة -

حصائية(؛  واإ

عراب قطاع تطبيقات الهاتف النقال احمليل عن اهامتمه )من الأفضل عن طريق تطبيقات الهاتف النقال  - اإ

 املوجودة/مجعيات جتارة الربجميات(؛

ىل أأدوات ملكية فكرية محلاية تطبيقات الهاتف النقال مبوجب -  الإطار القانوين الوطين؛ وجود و/أأو الافتقار اإ

  قطاع الربجميات احمليل؛احملددة يففكرية اللكية امل الاس تخدام احلايل لأدوات  -

 تفاصيل حمددة بشأأن الثغرات والتحدايت املعروفة اليت يتعني أأن يتصدى لها املرشوع؛ -

 النتاجئ املتوقعة من تنفيذ املرشوع؛ -

 املرشوع؛الالزتام والاسرتاتيجية من أأجل تعممي نتاجئ  -

ماكنية -  أأفضل مس تخدم للملكية الفكرية يف قطاع الربجميات عىل املس توى الإقلميي والاس تعدادقيام بدور ل ا اإ

 للمسامهة يف تكرار النتاجئ والأدوات يف دول أأعضاء أأخرى؛

 مؤمترات ابلفيدو.عقد ل تكنولوجيا التصالت واملعلومات ومرافقل  )مراكز( وجود مركز -

 دراسة النطاقجمي 

ن ما  من البدلان املشاركة وتوجيه  بدل تقيمي الوضع يف لك لتعمق يفيمت اختيار البدلان الثالثة، س تجرى دراسة نطاق ل اإ

 وس تكون اختصاصات دراسة النطاق اكل يت:أأنشطة املرشوع ونتاجئه وغاايته. 
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 ملرشوع؛تقيمي جحم وخصائص قطاع تطبيقات الهاتف النقال يف البدلان الثالثة املس تفيدة من ا -

اية تطبيقات الهاتف النقال يف البدلان الثالثة املس تفيدة امللكية الفكرية وطريقة اس تخداهما محلأأدوات  توافروصف  -

 من املرشوع؛

 الأموال وتأأمني الاستامثر؛ رؤوس كوس يةل حلشدوصف أأي اس تخدام للملكية الفكرية يف قطاع الربجميات  -

حباث ومراكز تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف البدلان الثالثة وصف تعاون قطاع الربجميات مع مؤسسات الأ  -

 املرشوع، وادلور اذلي تؤديه امللكية الفكرية يف هذه البدلان؛املس تفيدة من 

تعاون ابلنس بة لقطاع الربجميات يف البدلان وأ ليات  قامئة عىل امللكية الفكريةتوافر أ ليات متويل حملية وأأجنبية تقيمي  -

 املس تفيدة؛الثالثة 

يف املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، ل س امي يف  راسات أأو املبادرات احلديثة أأو اجلاري تنفيذهاالبحث عن ادل -

ثراء املرشوع أأو والاحتاد ادلويل لالتصالت، اليت  نظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو(مل ا من شأأهنا اإ

 ؛معه خلق روابط تأ زر

جل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية دلمع أأ من واحتياجاته قطاع الربجميات احمليل  املطروحة أأمام تحدايتال تقيمي  -

ىل البحوث الواثئقية واملقابالت مع أأحصاب املصلحة يف البدلان الثالثة  تطبيقات الهواتف النقاةل، ابلستناد اإ

مانة العامة للويبو، اقرتاح أأنشطة حمددة يف لك واحدة وابلتشاور مع البدلان املس تفيدة من املرشوع والأ املس تفيدة؛ 

 ة من أأجل تنفيذ املرشوع وحتقيق النتاجئ املتوقعة؛من البدلان املس تفيد

املس تفيدة، بعد عام واحد أأو ثالثة أأو لقياس الأثر الإجاميل للمرشوع يف البدلان الثالثة  الأساس يةحتديد املؤرشات  -

 .ذهالانهتاء من تنفي منمخسة أأعوام 

 الأنشطة والنتاجئدال 

 :، وذكل رهنًا بتحسيهنا عقب الانهتاء من دراسة النطاقسيمت تنفيذ الأنشطة وحتقيق النتاجئ التالية

 الهاتف النقال؛نرش وترمجة منشور الويبو اخملطط هل بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات  -

حقوق املؤلف امية تطبيقات الهاتف النقال، مبا يف ذكل ذات الصةل حب تصنيف خمتلف حقوق امللكية الفكريةو  -

 والأرسار التجارية؛ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي والرباءات 

ىل  وحدةوتنظمي  - تدريبية بشأأن دور امللكية الفكرية يف تطوير تطبيقات الهاتف النقال وبيعها )مبا يف ذكل النفاذ اإ

وضوع احملمي للطرف ال خر، وكذكل بشأأن كيفية اس تخدام امللكية الفكرية كوس يةل اس تخدام املو غري معلومات ال

 حلشد الأموال وتأأمني الاستامثر(.
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خيص املس تخدم الهنايئ ا، مبا فهيا تر وحدة تدريبية بشأأن العقود الرئيس ية يف قطاع تطبيقات الهاتف النقالوتنظمي  -

 واتفاقات مطور التطبيقات؛

الوساطة والتحكمي يف قطاع تطبيقات الهاتف النقال اليت يتعني تطويرها ابلتعاون مع بشأأن  وحدات تدريبيةوتنظمي  -

 ةومنظمي املشاريع ودورمركز الويبو للتحكمي والوساطة )دورة واحدة لفائدة مطوري تطبيقات الهاتف النقال 

 متقدمة أأكرث لفائدة احملامني واملسؤولني احلكوميني(؛

قامة  - أأحصاب املصلحة يف قطاع الربجميات واملؤسسات املالية ورؤوس الأموال املشرتكة وغريمه حوار تفاعيل بني واإ

 من املستمثرين يف البدلان الثالثة املس تفيدة؛

عرب املؤمترات ابلفيديو لتحفزي تبادل املعرفة  مراكز املعلومات والتصالت يف البدلان الثالثة املس تفيدةبني ربط الو  -

اجلامعات  معالربجميات بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية، مبا يشمل التعاون واخلربات بني أأحصاب املصلحة يف قطاع 

 والتحدايت واحللول؛ الأخرى والرشااكت التجارية وقصص النجاح يف جمال امللكية الفكرية يةؤسسات البحث املو 

تس هتدف طلبة عمل احلاسوب يف مدارس التعلمي الثانوي  بشأأن امللكية الفكريةأأساس ية اد تثقيفية عداد مو واإ  -

 يف البدلان املس تفيدة؛ واجلامعات واملؤسسات البحثية الأخرى

وحمامني خمتصني متطوعني ملساعدة رشاكت الربجميات الناش ئة  رسنيمتم  جتارية قادة أأعاملبرانمج رصد لربط ووضع  -

 ن املس تفيدة؛يف البدلا

يف مللكية الفكرية لس تخداهما يف البدلان املس تفيدة من املرشوع وتكرارها اب خاصة وعة أأدواتواس تحداث مجم -

 لفائدة همنيي قطاع الربجميات؛ دورة التعمل عن بُعد اليت تقدهما أأاكدميية الويبوبدلان هممتة أأخرى، من خالل 

ادلويل للمعارف اخلاصة ابمللكية الفكرية واملامرسات امحليدة يف  واس تحداث منصة عىل الإنرتنت لتعزيز التبادل -

 قطاع الربجميات؛

 يف لك بدل من البدلان املس تفيدة من املرشوع )حلقة دراس ية أأوىل لإطالق املرشوعحلقتني دراس يتني وتنظمي  -

 الهنائية(؛واحللقة ادلراس ية الثانية لتأأكيد النتاجئ مع أأحصاب املصلحة احملليني؛ ابلتعاون 

يف مقر الويبو يف جنيف )الاجامتع  املس تفيدة البدلان الثالثة يفاجامتعي تنس يق مع هجات التصال الوطنية وعقد  -

متام دراسة النطاق؛ والاجامتع الثاين لس تكامل النتاجئ الهنائية و الأول   (؛تأأكيدهابعد اإ

  ميض قدمًا ابلأنشطة والنتاجئ املذكورة أأعاله.للمؤمتر ابلفيديو مع املس تفيدين من املرشوع حسب الطلب وعقد  -
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 اخملاطر احملمتةل واسرتاتيجيات التخفيف مهنا 2.4

 اخملاطر احملمتةل

 احمليل تدين مس توى امللكية عىل الصعيد

 تدابري التخفيف

من لك بدل مس تفيد من  للمرشوعخمصص  قس يعني منس

دارة دورة حياة املرشوع يف لك بدل ابلتشاور معأأ  مدير  جل اإ

 مرشوع الويبو.

 نفيذأأنه ل ميكن ت أأظهر اس تعراض منتصف املدة ويف حاةل  

مراحل املرشوع يف بدل مس تفيد واحد أأو العديد من البدلان 

  املذكور. )البدلان( وقف املرشوع يف البدليتعني املس تفيدة، 

)املنشأ ت الصغرية ابملرشوع املس تفيدين احملمتلني اهامتم عدم 

 والرشاكت الناش ئة، واجلامعات وغريها(واملتوسطة 

علومات بشأأن حيتاج الرشاكء الوطنيون للحصول عىل م

جراء لإ املرشوع ومزاايه احملمتةل يف املراحل الأوىل من تنفيذه و

أأنه نويعها لضامن تقيمي أأويل لتحديد مجموعات املس تفيدين وت 

 يمت التطرق لتوقعاهتم بطريقة سلمية خالل ادلورات التدريبية

 واحللقات ادلراس ية واجامتعات التنس يق.

عراب يتعني التحقق منو  قطاع تطبيقات الهاتف النقال  اإ

يف لك من  طالق املرشوعابإ  عن اهامتمهاحمليل/امجلعيات 

 .التجارية مبناس بة انعقاد احللقة ادلراس ية البدلان املس تفيدة

 املراجعة والتقيمي .3

 اجلدول الزمين لس تعراض املرشوع 3.1

طالق املرشوع؛ 18 ،تقيمي ذايت يف منتصف املدة  شهرا عقب اإ

متام تقيمي ذايت  املرشوع؛ هنايئ عقب اإ

 الانهتاء من املرشوع والتقيمي اذلايت الهنايئ. بعدتقيمي خاريج 

 التقيمي اذلايت للمرشوع 3.2

 مؤرشات الإجناز الناحج )مؤرشات النتاجئ( نتاجئ املرشوع

ىل معايري الاختيار( اخملتارةالبدلان املس تفيدة   اختيار ثالثة بدلان )قرار يستند اإ

نظرة شامةل عن قطاع الربجميات يف البدلان  - تقرير دراسة النطاق

 ؛الثالثة املس تفيدة
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حملة عامة عن توافر أأدوات امللكية الفكرية يف  -

 ؛البدلان الثالثة املس تفيدة واس تخداهما

من حملة عامة عن التحدايت والاحتياجات  -

أأجل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع 

 ؛الربجميات يف البدلان الثالثة املس تفيدة

حملة عامة عن اس تخدام امللكية الفكرية يف  -

كوس يةل حلشد الأموال وتأأمني قطاع الربجميات 

 الاستامثرات

مؤرشات أأساس ية لقياس الأثر الإجاميل  -

 ؛للمرشوع يف البدلان الثالثة املس تفيدة

اح أأنشطة حمددة لتنفيذ املرشوع وحتقيق اقرت  -

 ؛النتاجئ املتوقعة

هنايئ لدلراسة توافق عليه هجات تقرير  -

 .التصال احمللية للبدلان املس تفيدة وأأمانة الويبو

 

ىلترمجة املنشور  - منشور الويبو بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال للويبو اللغات الرمسية  اإ

 ؛البدلان املس تفيدة من املرشوع املس تخدمة يف

عدد الإحصاءات املتعلقة بتزنيل منشور الويبو )أأو  -

نرتنت(  ؛زايرات صفحة املنشور عىل الإ

جيابيا عىل منشور يعقبون اإ نس بة املس تفيدين اذلين  -

الويبو بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات الهاتف 

ليهالنقال فامي يتعلق مبحتواه وسهوةل   .النفاذ اإ

امية تطبيقات ذات الصةل حبحقوق امللكية الفكرية  تصنيف

 الهاتف النقال
بدل يف لك  عنيةحتدد أأنواع احلقوق امل  جداولثالثة  -

 ؛من البدلان املس تفيدة

قل يف لك واحد من رشكتني انش ئتني عىل الأ تأأكيد  -

من أأجل تعزيز  دولاجل منفعةالبدلان املس تفيدة 
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 ؛اس تخدام امللكية الفكرية

 البحث/مراكز البحث والتطويرعدد مؤسسات  -

ومراكز املعلومات والتصالت واجلامعات يف لك 

 منفعةتؤكد  اليت واحد من البدلان املس تفيدة

 .جل اس تخدام امللكية الفكريةأأ من  دولاجل

وحدة تدريبية بشأأن دور امللكية الفكرية يف تطوير منتجات 

ىل برجميات جديدة وتسويقها  وخدمات تستند اإ
تأأكيد رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك بدل  -

 من أأجل الهنوضمس تفيد منفعة ادلروس التدريبية 

 ؛س تخدام امللكية الفكريةاب

عدد املشاركني اذلين حرضوا التدريب حبسب  -

القطاع )هيئة جتارية، منظمة للبحث والتطوير، 

ىل ذكل(  .جامعة، قطاع حكويم، منشأأة وما اإ

العقود الرئيس ية يف قطاع تطبيقات وحدة تدريبية بشأأن 

 الهاتف النقال
تأأكيد رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك بدل  -

التدريبية لتعزيز اس تخدام  وحداتمس تفيد منفعة ال

 ؛امللكية الفكرية

عدد املشاركني اذلين حرضوا التدريب حبسب  -

القطاع )هيئة جتارية، منظمة للبحث والتطوير، 

ىل ذكل( جامعة، قطاع حكويم، منشأأة  .وما اإ

 وحدات تدريبية بشأأن الوساطة والتحكمي

 

  )واحدة تتوجه ملطوريتدريبيتني تقدمي وحدتني -

 الربجميات والثانية يف جمال ومنظمي املشاريع

 (للمحامني واملسؤولني احلكوميني

 صنفوناذلين ي  نس بة املشاركني )حبسب الوحدة( -

جيابيا ا  لتدريب واملواد التدريبيةاإ

رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك بدل مس تفيد  -

ىل الوساطة  منازعةً يل بند حتكمي أأو حت تدرج  أأو اإ

 .التحكمي

حوار مع املؤسسات املالية ورؤوس الأموال املشرتكة 

 واملستمثرين
قامة حوار تفاعيل يف البدلان الثالثة املس تفيدة -  ؛اإ

عدد املشاركني يف احلوار من قطاع تطبيقات  -
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 النقال والقطاع املايلالهاتف 

 الربط بني مراكز املعلومات والتصالت يف البدلان املس تفيدة

 

ابلفيديو مبشاركة البدلان الثالثة  اتعقد مؤمتر  -

 ؛املس تفيدة

نس بة املشاركني يف املؤمتر ابلفيديو اذلين يؤكدون  -

 .جدواه

ابللغات احمللية  ابمللكية الفكريةمواد التوعية  - مواد التوعية ابمللكية الفكرية لفائدة الطلبة

 ؛يف البدلان الثالثة املس تفيدة س تخدمةامل 

نس بة الطلبة يف لك بدل مس تفيد اذلين يؤكدون  -

بشأأن امللكية منفعة املواد ابلنس بة لإذاكء وعهيم 

 الفكرية

 ؛مسامهةاس تعداد ثالثة موهجني عىل الأقل لل  - توجهيييبرانمج 

عىل الأقل يف لك واحد من  اثنني الزتام مس تفيدين -

 ؛البدلان الثالثة املس تفيدة من الربانمج ابملشاركة

بالغ رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك واحد  - اإ

عن قصص/حالت  من البدلان الثالثة املس تفيدة

( من برانمج التوجيه لتعزيز الفوائد العمليةجناح )

 اس تخدام امللكية الفكرية

مجموعة الأدوات املتاحة لالس تخدام يف البدلان  - ية الفكريةمجموعة الأدوات بشأأن امللك 

 ؛املس تفيدة وغريها من البدلان املهمتة بلغات العمل

مجموعات املس تخدمني حبسب نس بة املس تفيدين ) -

جيابيًا مجموعة الأدوات بشأأن  البدل( اذلين يصنفون اإ

امللكية الفكرية من حيث نوعية احملتوى وسهوةل 

لهيا  .النفاذ اإ

عىل الإنرتنت املتاحة لالس تخدام يف املنصات  - نصات عىل الإنرتنتامل 

 ؛البدلان املس تفيدة وغريها من البدلان املهمتة

نس بة املس تفيدين )مجموعات املس تخدمني يف لك  -
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جيابيا يؤكدون منفعة املنصة /بدل( اذلين يصنفون اإ

 .ابلنس بة لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية

عدد ومجموعة املشاركني حبسب البدل وحبسب حلقة  - واحد من البدلان املس تفيدةحلقات دراس ية بشأأن لك 

 ؛العمل

نس بة املشاركني )حبسب البدل( اذلين يصنفون  -

جيابيا نتاجئ لك حلقة دراس ية  ؛اإ

 .نس بة املشاراكت -

/هجات التصال مديري املرشوعات القطريةعدد  - اجامتعات التنس يق يف جنيف

 ؛لك اجامتعلالوطنية 

جيابيا نتاجئ لك نس بة  - املشاركني اذلين يصنفون اإ

 ؛اجامتع

 .نس بة املشاراكت -

مؤرشات النجاح يف حتقيق أأهداف املرشوع )مؤرشات  أأهداف املرشوع

 النتاجئ(

أأدةل من بدلين مس تفيدين عىل الأقل تربز الأثر  - املسامهة يف المنو الاقتصادي

الإجيايب من خالل دراسات حالت وقصص جناح 

 .تعزيز قطاع الربجميات احمليلب  اخلاصاملرشوع 

زايدة المتويل وخيارات الاضطالع بأأعامل جتارية ابلنس بة 

 لتطبيقات الهاتف النقال
تأأكيد رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك بدل  -

للحصول عىل مس تفيد جدوى املرشوع ابلنس بة 

التعاون مع الأموال القامئة عىل امللكية الفكرية أأو 

و مركز للمعلومات والتصالت أأو مؤسسة حبثية أأ 

 .فاعلني من القطاع

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف قطاع الربجميات تأأكيد رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك بدل  - اإ

جناح مس تفيد من خالل دراسات حالت وقصص 

جدوى املرشوع ابلنس بة للهنوض حبقوقها املتعلقة 

 .و تسويهتانع الزناعات أأ م ابمللكية الفكرية، و 
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 املرفق

 

 مجموع املوارد حبسب النتاجئ .4

 *2019عام  ( أأ )

 اجملموع اجملموع 2019 نتاجئ املرشوع

 غري املوظفني املوظفني غري املوظفني املوظفني

 20 000 20 000  20 000  دراسة النطاق

اجامتع التنس يق الأول مع 

 الوطنيةهجات التصال 

 000 20  000 20 000 20 

احللقات ادلراس ية الأوىل يف 

 البدلان الثالثة املس تفيدة

 000 30  000 30 000 30 

الويبو بشأأن  طبوعاتترمجة م 

امللكية الفكرية وتطبيقات 

 الهاتف النقال

 000 30  000 30 000 30 

 100 000 100 000  100 000  اجملموع
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*2021-2020الثنائية  ( ب)
1

 

 اجملموع اجملموع 2021 2020 نتاجئ املرشوع

  غري املوظفني املوظفني غري املوظفني املوظفني غري املوظفني املوظفني

  0    0  

ىل ووحدة دراس ية بشأأن  عريضة النفاذ اإ

 معلومات امللكية الفكرية للطرف ال خر

 000 10  000 8  000 18  

  18 000  8 000  10 000  ووحدة تدريبية بشأأن العقود عريضة

نفاذ والوساطة والتحكمي  وحدة تدريبية بشأأن الإ

 لفائدة منظمي املشاريع يف قطاع الربجميات

 12 000  000 8  000 20  

  20 000  8 000  000 12  واملستمثريناحلوار مع املؤسسات املالية 

عقد مؤمترات ابلفيديو بني مراكز املعلومات 

 مس تفيدةوالتصالت يف س تة بدلان 

 000 5  000 5  000 10  

مواد التوعية ابمللكية الفكرية لفائدة طلبة علوم 

 احلاسوب

 000 5  000 5  000 10  

  10 000    10 000  برانمج التوجيه

  40 000  20 000  20 000 لفائدة  مجموعة الأدوات اخلاصة ابمللكية الفكرية
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 قطاع الربجميات

  30 000  15 000  15 000  املنصات عىل الإنرتنت

حلقة دراس ية ختامية يف البدلان الثالثة 

 املس تفيدة

 000 10  000 10  000 20  

  30 000  30 000    أ خر حلقة دراس ية يف البدلان الثالثة املس تفيدة

  20 000  20 000    أ خر اجامتع تنس يق مع هجات التصال الوطنية

  15 000  15 000    التقيمي اذلايت للمرشوع

  261 000  152 000  109 000  اجملموع

*
1 

رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية
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 موارد خالف املوظفني حبسب فئة التلكفة
 *2019عام  (أأ  )

  )ابلفرناكت السويرسية( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية السفر والتدريب واملنح 

التدريب واملنح الأخرى  سفر الغري همامت املوظفني الأنشطة

 املرتبطة ابلسفر

اخلدمات  النرش املؤمترات

 التعاقدية الفردية

اخلدمات 

 التعاقدية الأخرى

 

 20 000  20 000      دراسة النطاق

ي تنس يقال جامتع الا

مع نقاط التصال  الأول

 الوطنية 

 000 20      000 20 

 الأوىل راس يةادللقة احل

يف البدلان الثالثة 

 املس تفيدة

000 15 000 15      000 30 

الويبو  طبوعاتترمجة م 

بشأأن امللكية الفكرية 

 وتطبيقات الهاتف النقال

      000 30 000 30 

 100 000 30 000 20 000    35 000 15 000 اجملموع
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 2021-2020الثنائية  (ب )

 

  )ابلفرناكت السويرسية( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية السفر والتدريب واملنح الأنشطة

همامت  

 املوظفني

التدريب واملنح  سفر الغري

الأخرى املرتبطة 

 ابلسفر

اخلدمات  النرش املؤمترات

التعاقدية 

 الفردية

اخلدمات 

التعاقدية 

 الأخرى

 

ىل  تدريبيةووحدة  عريضة بشأأن النفاذ اإ

 معلومات امللكية الفكرية للطرف ال خر

     000 18  000 18 

 18 000  18 000      ووحدة تدريبية بشأأن العقود عريضة

نفاذ والوساطة  وحدة تدريبية بشأأن الإ

والتحكمي لفائدة منظمي املشاريع يف 

 قطاع الربجميات

     000 20  000 20 

نفاذ والوساطة  وحدة تدريبية بشأأن الإ

 والتحكمي لفائدة احملامني واملسؤولني

     000 20  000 20 

 10 000        احلوار مع املؤسسات املالية واملستمثرين

 10 000 10 000      عقد مؤمترات ابلفيديو بني مراكز 
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املعلومات والتصالت يف س تة بدلان 

 مس تفيدة

ابمللكية الفكرية لفائدة مواد التوعية 

  احلاسوبطلبة عمل

    000 5  000 5 000 10 

 40 000 10 000     15 000 15 000 التوجيهبرانمج 

مجموعة الأدوات اخلاصة ابمللكية الفكرية 

 لفائدة قطاع الربجميات

    000 10 000 20  000 50 

 20 000 20 000       املنصات عىل الإنرتنت

حلقة دراس ية ختامية يف البدلان الثالثة 

 املس تفيدة

000 10 000 10      000 20 

دراس ية يف البدلان الثالثة أ خر حلقة 

 املس تفيدة

000 10 000 10      000 20 

أ خر اجامتع تنس يق مع هجات التصال 

 الوطنية

000 5 000 15      000 20 

 15 000 15 000       التقيمي اذلايت للمرشوع

 261 000 60 000 96 000 15 000   50 000 40 000 اجملموع

 واملزيانية رهنا مبوافقة جلنة الربانمج* 
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 جلدول الزمين للتنفيذا

 *2019عام  (ج )

 2019 فصول عام النشاط

 الرابع الثالث الثاين الأول 

    x البدلان املس تفيدة اختيار

  x x  دراسة النطاق

مع هجات  ي الأولتنس يقال جامتع الا

 التصال الوطنية

  x  

يف البدلان  الأوىل ادلراس ية احللقة

 الثالثة املس تفيدة

   x 

بشأأن امللكية  الويبو طبوعاتترمجة م 

 الفكرية وتطبيقات الهاتف النقال

x x   
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 2021-2020الثنائية  ( أأ )

 2021فصول عام  2020فصول عام  النشاط

 الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين الأول 

جدول ووحدة دراس ية 

ىل   علوماتاملبشأأن النفاذ اإ

مللكية الفكرية اخلاصة اب

 للطرف ال خر

 x x x x    

جدول ووحدة تدريبية 

 بشأأن العقود

 

 x x x x    

نفاذ  وحدة تدريبية بشأأن الإ

والوساطة والتحكمي لفائدة 

منظمي املشاريع يف قطاع 

 الربجميات

 x x x x    

نفاذ  وحدة تدريبية بشأأن الإ

والوساطة والتحكمي لفائدة 

 احملامني واملسؤولني

   x x x x  

    x x x x احلوار مع املؤسسات 
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 املالية واملستمثرين

عقد مؤمترات ابلفيديو بني 

مراكز املعلومات 

 بدلانال والتصالت يف 

 س تفيدةالثالثة امل 

 

 x  x  x  x 

ابمللكية مواد التوعية 

 الفكرية لفائدة طلبة عمل

 احلاسوب

  x x     

  x x x x x x  برانمج التوجيه

مجموعة الأدوات اخلاصة 

ابمللكية الفكرية لفائدة 

 تطبيقات الهاتف النقال

 x x x x x x  

 املنصات عىل الإنرتنت

 

 x x x x x x  

 الأخرية راس يةادللقة احل

يف البدلان الثالثة 

 املس تفيدة

     x x  
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 ي الأخريتنس يقال جامتع الا

 مع هجات التصال الوطنية

 

       x 

 x        اذلايت للمرشوعالتقيمي 

 2019عام لواملزيانية عىل مزيانية املرشوع  جالربانم* رهنا مبوافقة جلنة 

 [هناية املرفق والوثيقة]

 


