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 ادليباجة

مهتا ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف ادلورة احلادية عرشة  ُأِعدَّ هذا ادلليل اس تجابًة لتوصية قدَّ
ادلول مبزيد من الشفافية يف تقدمي مساعدة الويبو التقنية، وطلبت من  للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، حيث طالبت

ع املواد احلالية املتعلقة ابملساعدة التقنية يف دليل ش م ِ امل بشأأن تقدمي املساعدة التقنيةالويبو أأن ُتج
1

. 

ىل أأن يكون مبثابة بوابة لأنشطة املساعدة التقنية وخدماهتا اليت تقدهما الوي  ىل ادلول ويسعى ادلليل ا  ٌه ا  وجَّ بو. وهو مج
واملؤسسات والأفراد املهمتني بربامج الويبو للمساعدة التقنية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر  الأعضاء

 مبرحةل انتقالية.

م ادلليلٌ   يف وثيقة واحدة سهةل القراءة. ويجقدَّ

الرئييس للمساعدة التقنية ومبادئ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية اليت  ويجسل ِط ادلليلج يف مقدمته الضوَء عىل الهدف
 .يجسرتَشد هبا يف تقدمي املساعدة التقنية

ِضعت موضع التنفيذ لتيسري  م القسمج الأول حملًة عامًة عن املالمح الرئيس ية لس ياسات املساعدة التقنية ومعلياهتا اليت وج ويجقد ِ
 دها وتقيميها.تقدمي املساعدة التقنية ورص

وأأخريًا، يجسل ِط ادلليلج الضوَء عىل اجملاالت الرئيس ية للمساعدة التقنية والأنشطة ذات الصةل لمتكني الأفراد واملؤسسات 
ر عن عمل ما ختتاره فامي يتعلق بربامج الويبو للمساعدة التقنية. ِ  املعنية من أأن تجقر 

س متدٌّ من تقارير الويبو ومواد ها اخلاصة بأأدوات التمنية وخدماهتا، ووثيقة الويبو للربانمج واملزيانية، وتقارير وحمتوى ادلليل مج
 أأداء الربامج، واملذكرات ادلاخلية املتنوعة اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.

  

                                                
1

اليت تقدهما الويبو يف التقنية اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة  CDIP/9/16 انظر الوثيقة 
ىل  01، وملخص الرئيس لدلورة احلادية عرشة للجنة التمنية، من 2102مايو  8جمال التعاون لأغراض التمنية،   .2101مايو  01ا 
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 احملتوايت

 مقدمة

 التمنية أأعامل جدول ومبادئ الأهداف .أأوالً 

 التقنية الويبو ملساعدة الرئيس ية السامت .اثنياً 
 التقنية الويبو ملساعدة التوجهيية واملبادئ الس ياسات (أأ )
 التقدمي اسرتاتيجية (ب)
 املس تفيدون (ج)
 :الأموال مصادر (د)

 العادية املزيانية "0"
 الاستامئنية الصناديق "2"
 التربعات "1"

 والعمليات السامت: التقنية املساعدة تقدمي .اثلثاً 
 التعاون أأساليب (أأ )
 :ييل مبا اخلاصة العمليات (ب)

 الفكرية للملكية وطنية واسرتاتيجيات طريةقج  خطط وضع "0"
ميها اال منايئ التعاون أأنشطة رصد "2"  وتقي
 املساعدة طلب "1"

 لتقدميها الزمين واال طار املساعدة عىل املوافقة معايري (ج)
 مبادئ توجهيية بشأأن التعاون مع الرشاكء )د(

 لوضع الربانمج واملزيانيةاال طار الزمين  "0"
 ابلتعاون مع الويبو أأحداثتنظمي قواعد وا جراءات  "2"
رشاك متحدثني وحمارضين "1"   قواعد ا 
جراءات "4"  السفر ا 

رشاك معلية (ه)  اال منايئ التعاون أأنشطة تنفيذ يف أأخرى هجات ا 
 :ابلتمنية املتعلقة البياانت قواعد (و)

 (TAD) التقنية املساعدة بياانت قاعدة "0"
 (ROC) الاستشاريني اخلرباء قامئة "2"
 املطابقة بياانت قاعدة "1"

 وأأنشطته اال منايئ التعاون برامج .رابعاً 

نشطة الرئيس ية اجملاالت: الأول اجلزء  الصةل ذات والأدوات للأ

م اخلدمة والرشاكء، مسؤول االتصال داخل الويبو،عنوان ) قد ِ ختََص، مج رابط  لك برانمج أأو نشاط، وصف مج
 (اال لكرتوين املوقع

عداد (أأ )  وتنفيذها الفكرية للملكية وقطاعية ومؤسس ية وطنية اسرتاتيجيات ا 
ىل النفاذ تعزيز (ب)  :التكنولوجيات وتبادل املعرفة ا 

نشاء البنية التحتية ) "0"  (مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرا 
 (Patentscope ،IP Advantage ،ARDI ،ASPI) عد البياانت املتاحة عىل اال نرتنتواق "2"
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 WIPO-Greenو Re-Searchمنصات مثل  "1"
 (تقارير عن واقع الرباءات، البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقةخدمات معلومات الرباءات ) "4"

 :واملعرفية التقنية التحتية البنية تعزيز (ج)
دارةنظام  "0"  امللكية الصناعية ا 
ميية(منصات تقامس العمل  "2" ميية أأو دون اال قل  )اال قل

سداء الترشيعية املساعدة تقدمي (د)  الس ياسات بشأأن املشورة وا 
 امللكية الصناعية "0"
 حق املؤلف "2"

 الوراثية واملوارد التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف محلاية واملشورة ادلمع تقدمي (ه)
ضافة احمللية املنتجات لتوس مي الفكرية امللكية أأدوات اس تخدام (و) لهيا قمية وا   ا 
 :أأجل من الكفاءات تكوين (ز)

دارة "0" ميها الصناعية امللكية ا   وتنظ
دارة "2" ميه املؤلف حق ا   وتنظ
اس تحداث الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير لأصول امللكية  "1"

 الفكرية واس تخداهما وا دارهتا
نفاذ  "4"  حقوق امللكية الفكريةا 

 :واال قلميي الوطين الصعيدين عىل الفكرية امللكية تدريس (ح)
اكدمييات  "0" ميية للملكية الفكرية، ماجس تري احلقوق يف جمال امللكية الفكرية، الأ اكدمييات الوطنية واال قل الأ

جعد، املدرسة الصيفية،   تدريب املدربنيالناش ئة، ندوة ملدريس امللكية الفكرية، التعمل  عن ب
دراج تعزيز (ط)  الوطنية الابتاكر أأنظمة يف الفكرية امللكية ا 
 اال قلميي ودون واال قلميي الأقالميي التعاون تعزيز (ي)
 ادلولية احلكومية واملنظامت املتحدة الأمم واكالت مع رشااكت (ك)
 والوساطة ابلتحكمي املتعلقة اخلدمات (ل)
 الفكرية امللكية بشأأن العام الوعي تعزيز (م)
 انتقالية مبرحةل متر اليت للبدلان أأدوات (ن)
 الاقتصادية ادلراسات (س)
 الفكرية امللكية ورشااكت املوارد تعبئة يف واملشورة ادلمع تقدمي (ع)

ىل املساعدة تقدمي: الثاين اجلزء  منواً  البدلان أأقل ا 

 املرفقات

م ملخص رئيس ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية  .0 جقدَّ ابلتمنية وامللكية الفكرية مرفقٌة به توصيات الاقرتاح املشرتك امل
من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون 

 لأغراض التمنية.
 تقدميها.طرية: أأداة للتخطيط ملساعدة الويبو التقنية و قالب اخلطة القج  .2
هما الويبو .1  .منوذج اخلطة القطرية: أأداة ختطيطية وتنفيذية للمساعدة التقنية اليت تقد 
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 مقدمة

 الأهداف ومبادئ جدول أأعامل التمنية أأواًل.

 دمع حامية –من بني أأمور أأخرى  –تنبع املساعدة التقنية من الوالية الأولية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، ويه 
ولية أأخرى حيامث اكن ذكل مالمئاً امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون بني ادلول وابلتعاون مع أأي منظمة د

2
. 

نشاء الويبو يف البند اخلامس من املادة الرابعة عىل أأن  ت اتفاقية ا  تعرض املنظمة تعاوهنا عىل ادلول ولتحقيق هذه الوالية، نصَّ
جوقَّع يف عام امللكية الفكريةعدة القانونية الفنية يف جمال اليت تطلب املسا بني  0714. وُأعيد التأأكيد عىل هذا ادلور يف االتفاق امل

ىل التعاون يف تقدمي املساعدة التقنية من أأجل التمنية يف جمال اال بداع الفكري والهنوض بنقل  الأمم املتحدة والويبو واذلي دعا ا 
ىل البدلانالتكنولو  النامية وتيسريه جيا ا 

3
. 

ىل تعممي التمنية يف أأعامل املنظمة، 2111ويف عام  ، اعمتدت مجعية ادلول الأعضاء يف الويبو جدول أأعامل التمنية اذلي أأدى ا 
 وذكر من مضن املبادئ التوجهيية أأن أأنشطة التعاون ينبغي أأن تكون:

ةً  - وهجَّ  حنو التمنية، مج

 عىل الطلب، وقامئةً  -

 ،افةً وشفَّ  -

 ،ومراعيًة للك بدل عىل حدة -

يال ء اهامتم وينبغي أأن تأأخذ بعني الاعتبار الاحتياجات اخلاصة لدلول الأعضاء وأأولوايهتا وخمتلف مس توايت التمنية فهيا، مع ا 
خاص بأأقل البدلان منواً 

4
. 

ة التقنية اليت تقدهما وعىل ضوء الوالية السالفة اذلكر ومبادئ جدول أأعامل التمنية، تمتثل الأهداف الأساس ية للمساعد
 يف: الويبو

 مساعدة البدلان النامية عىل جين مثار نظام امللكية الفكرية، -

 النامية،املتقدمة و وتقليص الفجوة املعرفية بني البدلان  -

 يف اقتصاد الابتاكر العاملي، واس تخداهما للملكية الفكرية من أأجل التمنية. الناميةوتعزيز مشاركة البدلان  -

                                                
2

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية "0"1املادة   .من اتفاقية ا 
3

جرَبم بني الأمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،    0714انظر املادتني التاسعة والعارشة من االتفاق امل
4

طار جدول أأعامل الويبو بشأأن التمني   2111ة"، انظر "الفئة أألف: املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، من التوصيات امخلس والأربعني املعمتدة يف ا 
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 سامت الرئيس ية ملساعدة الويبو التقنيةال  اثنيًا.

 الس ياسات واملبادئ التوجهيية ملساعدة الويبو التقنية )أأ(

السمة الرئيس ية اليت تتصف هبا مساعدة الويبو التقنية منذ بدايهتا يف الس بعينيات يه أأن س ياسات املساعدة التقنية 
تكيف مع التحدايت املتغرية للملكية الفكرية يف السوق العاملية. ففي الس نوات الأوىل اكنت ت ابس مترار ل طورت ت

نشاء البنية املساعدة التقنية تجرك ِز، وفقًا لوالية املنظمة، عىل تقدمي ادلمع القانوين  دارة امللكية الفكرية وا  من أأجل ا 
دارية مناس بة ادلول الأعضاء. واكن ادلافع الرئ  التحتية املناس بة لها يف قامة بنية حتتية قانونية وا  ييس للمساعدة هو ا 

 للملكية الفكرية يف مجيع البدلان النامية.

حدثت حتوالت جوهرية يف البيئة الاقتصادية والاجامتعية والثقافية بسبب عوملة التجارة واعامتد اتفاق جوانب و 
نشاء منظمة التجارة العاملية 0774م حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( يف عا ىل ا  ضافة ا  ، ا 

ىل والثورة الرمقية يف التسعينيات 0771 عام . وبناء حدوث حتول كبري يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، مما أأدى ا 
ول عىل مراعاة التحدايت الناُتة عن احلصمن أأجل عىل طلب ادلول الأعضاء، تغريَّ تركزي مساعدة الويبو التقنية 

عضوية منظمة التجارة العاملية، وهو ما اقتىض مضنًا قبول معايري معينة وردت يف اتفاق تريبس. فأأصبحت أأولوية 
مساعدة الويبو التقنية يه مساعدة البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا عىل فهم الزتاماهتا ادلولية واختاذ قرارات مس تنرية 

اتفاق تريبس. وحتقيقًا لهذه الغاية، وقَّعت الويبو ومنظمة التجارة العاملية يف  بشأأن الس ياسات فامي يتعلق بتنفيذ
ق لدلول الأعضاء يف لك مهنام هبدف  0771 عام نسَّ اتفاق تعاون مكَّن املنظمتني من تقدمي دمع قانوين وترشيعي مج

قامة برامج تكوين ال كفاءات عىل املس توايت الوطنية زايدة الوعي ابلزتامات اتفاق تريبس ادلولية والاشرتاك يف ا 
قلميية والأقالميية. ويف الوقت نفسه، شاركت الويبو يف حتديث ماكتب امللكية الفكرية هبدف  قلميية واال  ودون اال 

مة للمنتفعني. جقدَّ  حتسني خدمات امللكية الفكرية امل

طار محلهتا ال زاةل الغموض عن امللكية الفكرية بتوس يع نطاق برانمج  ويف أأواخر التسعينيات، قامت الويبو يف ا 
املساعدة التقنية تدرجييًا ليشمل القضااي اجلديدة والناش ئة مثل امللكية الفكرية والتجارة اال لكرتونية، وامللكية الفكرية 

 والرشاكت الصغرية واملتوسطة، وامللكية الفكرية والتكنولوجيا البيولوجية، وحامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الفوللكوري، وامللكية الفكرية والصناعات اال بداعية. واكنت الويبو هتدف من وراء 

ىل تعزيز قدرة البدلان النامية عىل  ماكنيات أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا. وِمْن مثَّ عاََل  الاس تفادة منذكل أأيضًا ا  ا 
 الطلب علهيا زايدًة كبريًة.جنم املساعدة التقنية، وازداد 

لفية نقطَة حتول أأخرى يف س ياسات  2111واكن اعامتد امجلعية العامة للأمم املتحدة يف عام  للأهداف اال منائية للأ
مة من  جقدَّ َّطت الرتكزي عىل مفهوم التمنية املس تدامة يف املساعدة امل لفية سل امللكية الفكرية. فالأهداف اال منائية للأ

دخال منظامت الأمم ىل البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا. واكن هذا يعين ابلنس بة للملكية الفكرية ا   املتحدة وواكالهتا ا 
مفهوم التوازن بني حامية امللكية الفكرية والفوائد اليت تعود عىل اجملمتع والتمنية الاجامتعية. ورمغ الاس مترار يف تقدمي 

ىل زايدة الوعي بأأوجه املرونة يف اتفاق نية ويف تكوين الكفاءات، حتوَّ املساعدة التقليدية يف النوايح القانو  ل الرتكزي ا 
دارهتا واس تغاللها ُتاراًي،  اس تحداثتريبس، وتمنية قدرات البدلان الأعضاء عىل  أأصول امللكية الفكرية وامتالكها وا 

تنفيذها كأطر الس تخدام امللكية وعىل صياغة الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية واملؤسس ية للملكية الفكرية و 
 ال.الفكرية من أأجل التمنية عىل حنو متناسق واسرتاتيجي وفعَّ 

دماج الاعتبارات اال منائية يف مجيع أأنشطهتا ومناقشاهتا، وذكل بناًء عىل طلب  2118ورشعت الويبو منذ عام  يف ا 
عداد مشاريع واقعي ة وابلغة التأأثري وتنفيذها  حولاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقد نتج عن هذا التَّ  الأخري ا 

ىل تعزيز القدرة عىل اس تخدام امللكية الفكرية والاس تفادة مهنا يف  وتطوير خمتلف الأدوات واخلدمات اليت هتدف ا 
 حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية.
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 اسرتاتيجية التقدمي )ب(

ىل: تسعى اسرتاتيجية  تقدمي املساعدة التقنية ا 

الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية اليت توفر  صياغةتمنية القدرات املس تدامة للبدلان عىل  -
طارًا متناسقًا لتعزيز الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية، وعىل تنفيذ هذه الس ياسات والاسرتاتيجيات؛  ا 

وتكوين ثروة برشية متخصصة من واضعي الس ياسات، ومديري امللكية الفكرية، ومماريس املهن القانونية،  -
 حق املؤلفومديري التكنولوجيا، والقضاة، وأأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية، واملبدعني، وأأحصاب 

 الويبو يف املقام الأول؛ اال بداعية. ويمت تناول هذا من خالل أأاكدميية الصناعاتيف  احلقوق اجملاورةو 

دارهتا يف اجلامعات ومؤسسات  اس تحداثواملساعدة يف تشييد املؤسسات اليت تدمع  - أأصول امللكية الفكرية وا 
 اال بداعية؛ صناعاتواملتوسطة، وال  البحث والتطوير، والرشاكت الصغرية

قامة بنية حتتية ُتارية حديثة للملكية الفكرية من أأجل تعزيز وحتسني جود - ىل  ة وكفاءةوا  تقدمي اخلدمات ا 
ىل املوظفني احملليني؛ لحةأأحصاب املص  يف امللكية الفكرية واملنتفعني هبا، مبا يف ذكل نقل املعرفة ا 

برام اتفاقات  - قامة رشااكت عىل الصعيدين الوطين واال قلميي لزايدة انتشار الربامج. وحيدث ذكل من خالل ا  وا 
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  تعاون ومذكرات تفامه مع ش ىت املؤسسات واملنظامت الرشيكة مثل املنظمة اال 

)الأريبو(، واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، والفريق العامل التابع لرابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا واملعين 
دد القطاعات، ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية، ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقين والاقتصادي املتع

وبدلان منتدى جزر احمليط الهادئ، ومجموعة دول منطقة الأنديز، وامجلاعة الاكريبية، والسوق املشرتكة 
 اجلامعات، للجنوب، ومنظمة دول رشق البحر الاكرييب، وأأمانة التاكمل الاجامتعي لأمرياك الوسطى، وش ىتَّ 

قلميية؛  وأأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية واال 

يز مشاركة البدلان النامية الأعضاء وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية يف املناقشات ادلولية وتعز  -
قامة منابر للحوار وتبادل اخلربات من أأجل تعزيز التعاون داخل اال قلمي وفامي بني بشأأن ا مللكية الفكرية، وا 

 نوب.الأقالمي، مبا يف ذكل التعاون فامي بني بدلان اجل 

 وعند تقدمي املساعدة التقنية، تقوم الويبو مبا ييل حسب الطلب:

سداء املشورة القانونية والس ياساتية والتقنية وليدة اخلربة عىل املس توايت املؤسس ية والوطنية واال قلميية -  ،ا 

جراء برامج تدريبية عن بجعد ووهجًا لوجه، وتقدمي منح دراس ية لنيل شهادات املاجس تري يف قانو - ن وا 
 ،الفكرية امللكية

دارة حق  زايرات دراس ية لتدريب املوظفني عىل ش ىتَّ ميوتنظ - دارة امللكية الفكرية وتس يري منظامت ا   جوانب ا 
 ،املؤلف، وتدريب موظفي امللكية الفكرية أأثناء العمل يف ماكتب امللكية الفكرية الأكرث تقدماً 

 قضااي املس توى وندوات وحلقات مناقشة بشأأن ش ىتَّ وتنظمي حلقات معل وحلقات دراس ية ومؤمترات رفيعة  -
 ،امللكية الفكرية ذات الصةل ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

ىل قواعد البياانت التقنية والعلمية اخملتلفة لتعزيز املعرفة ابمللكية الفكرية ولتقدمي  - اتحة النفاذ ا  جراء دراسات وا  وا 
 ،معلومات عن خيارات الس ياسات

ير البنية التحتية وتقدمي ادلمع التقين كجزء من مشاريع تطوير البنية التحتية اليت غالبًا ما ختضع لتوقيع وتطو  -
متسك البدل أأو املنظمة املعنية أأن والبدلان أأو املنظامت املس تفيدة لضامن اتفاقات مس توى اخلدمات بني الويبو 

 .تلزتم هباو بزمام معلية التنفيذ 
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قلميية،  ظفاحتحتياجات والأولوايت القطرية، و الويبو الاليب وبذكل ت جراء حوار وحترص عىل التوازانت اال  عىل ا 
قلميية للملكية الفكرية لضامن الأخذ بزمام  عرب منسقهيا، مع ،مس متر ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملنظامت اال 

طار الصناديق الاستامئنية.الأنشطة. وتجطبَّق املبادئ نفسها عىل مشاريع جدول أأعامل التمنية وأأنشط   ته اليت تجنفَّذ يف ا 

 املس تفيدون )ج(

بدلًا مير مبرحةل انتقالية  11بدلًا من أأقل البدلان منوًا، و 47بدلًا انميًا، و 81املس تفيدون من مساعدة الويبو التقنية مه 
 بدلًا. 067 املس تفيدة يف أأورواب وأ س يا، وبذكل يكون مجموع البدلان

ىل اال دارات احلكومية اخملتلفة، واحلكومات يه  ه بصفة خاصة ا  املس تفيد الرئييس من مساعدة الويبو التقنية اليت تجوجَّ
خذي القرارات، والربملانيني، والأوساط الأاكدميية، وأأحصاب حقوق امللكية الفكرية، تَّ وواضعي الس ياسات ومج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، واملبدعني واملبتكرين احملمتلني، ومراكز البحث والتطوير، والو اكالت املسؤوةل عن ا 
 الصغرية واملتوسطة والكبرية، واملس هتلكني، واجملمتع املدين. قطاعاتوالرشاكت وال

ىل زايدة  ىل حتسني معرفة الش باب ابمللكية الفكرية وحتدايهتا يف السوق العاملية وا  وتقمي الويبو برامج هتدف ا 
 ذلكل. مهفهم 

واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية اليت وق عت اتفاقات تعاون مع الويبو تس تفيد أأيضًا من املساعدة 
كية ل مل ابالتقنية اليت تقدهما الويبو من خالل تبادل معلومات عن القضااي ذات الاهامتم املشرتك، واملشورة اخلاصة 

تساب خربة ابمللكية الفكرية من خالل الزايرات ادلراس ية أأو ادلورات الفكرية يف جمايل القانون والس ياسات، واك 
 التدريبية، واملشاركة يف اجامتعات الويبو وغريها من الأنشطة.

 مصادر الأموال )د(

جاميل مزيانية الفرتة  ل نفسها بنفسها. فاكن ثالثة وتسعون يف املائة من ا  ِ اًل  2102/2101الويبو منظمٌة تجمو  موَّ مج
 ذاتيًا. متويالً 

مة من خالل ترتيبات الصناديق  جقدَّ ل أأنشطة املساعدة التقنية وخدماهتا من املزيانية العادية والتربعات امل وتجموَّ
الاستامئنية مع اجلهات املاحنة الثنائية وواكالت التمنية. ومصدر الأموال الثالث هو التربعات املالية أأو العينية اليت 

دة.تقدهما اجلهات املاحنة الث  حدَّ  نائية واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية لتغطية مصاريف أأنشطة مج

صة للمساعدة التقنية 2102ووفقًا ملا جاء يف التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  جخصَّ جاميل املساهامت امل ، بلغ ا 
يرادات الويبو ملائةاب 2,1، وهو ما ميثل 2102مليون فرنك سويرسي يف عام  1,1 جاميل ا  من ا 

5
. 

جاميل مزيانية  ابملائة 22واملتوقع أأن تكون  2104/2101لفرتة اويجبني ِ اجلدول التايل حصة التمنية يف مزيانية  من ا 
 .الويبو

                                                
5

 .1، ص: 2102: التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام WO/PBC/21/4وثيقة الويبو  
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  2104/01الويبو املعمتدة للثنائية  ومزيانية برانمج وثيقةاملصدر: 

 املزيانية العادية "0"

متثل املزيانية العادية أأكرب مصدر لمتويل برانمج الويبو للمساعدة التقنية، فهيي تغطي مصاريف مجموعة كبرية من 
الأنشطة، مهنا املساعدة القانونية والترشيعية، وصياغة س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا، وتطوير البنية 

دا دارًة فعاةل، وتمنية املوارد املؤسس ية والبرشية مع التحتية من أأجل حتديث ماكتب امللكية الفكرية وا  رهتا ا 
الرتكزي بصفة خاصة عىل تعزيز قدرات الابتاكر واال بداع، وحتسني انتفاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

اال بداعية ابمللكية الفكرية لزايدة قدرهتا التنافس ية يف السوق  اعاتومؤسسات البحث والتطوير والصن
 العاملية، فضاًل عن املشاركة يف املناقشات اخلاصة بس ياسات امللكية الفكرية.

 الصناديق الاستامئنية "2"

ج  ةل من موَّ متثل الصناديق الاستامئنية مصدرًا همامً ملوارد أأنشطة املساعدة التقنية اليت تجك ِل تكل الأنشطة امل
من الربازيل وفنلندا وفرنسا  ةاستامئنيصناديَق  2102/2101املزيانية العادية. وقد أأدارت الويبو يف الفرتة 

س بانيا والوالايت املتحدة الأمريكية. ومشلت تكل الصناديقج جماالت مثل  يطاليا وكوراي والياابن والربتغال وا  وا 
 بني بدلان اجلنوب، وحتديث البنية التحتية للملكية الفكرية، تقدمي املشورة بشأأن الس ياسات، والتعاون فامي

قامةو  عداد س ياسات امللكية الفكرية وتنفيذها، والابتاكر، ونقل التكنولوجيا  ا  رشااكت وتكوين كفاءات يف ا 
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 فنلندا
1% 

 فرنسا
3% 

 إيطاليا
4% 

 اليابان
57% 

 البرتغال
1% 

 جمهورية كوريا
17% 

 إسبانيا
4% 

 الواليات المتحدة
5% 

/  االتحاد األوروبي
 باكستان

8% 

ذاكء الاح دارهتا، واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لتوس مي املنتجات واخلدمات احمللية، وحق املؤلف، وا  رتام وا 
 حلقوق امللكية الفكرية.

جوقَّعة بني الويبو واجلهات املاحنة ومبا يتفق مع نظام الويبو  وتدير الويبو الصناديَق الاستامئنية وفقًا لالتفاقات امل
رى بشلك عام مشاورات متهيدية بني الويبو  املايل والحئته. وخيتلف أأسلوب العمل ابختالف اجلهة املاحنة. وُتج

ن يجوقَّع االتفاق وتجدفَع الأموال، واجلهة املناح ة لتحديد الأهداف ونطاق أأنشطة الصندوق والبدلان املتلقية. وما ا 
د يف االتفاق  ةتتوىل الويبو تنفيذ املشاريع والأنشطة ابلتشاور الوثيق مع اجله دَّ املاحنة والبدلان املس تفيدة. وحيج

 رصد أأنشطة الصندوق وتقيميها.

 
سهام الصناديق الاستامئنية يف وضع الربامج للثنائية   2102/01ا 

 )حبسب املاحنني(
 

عضاء يف الويبو 2102/01للثنائية  الويبو مزيانيةو برانمج وثيقة  متدهتا مجعيات ادلول الأ  كام اع
مترب  27يف   .2100سب
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 تربعات أأخرى "1"

مة من ادلول الأعضاء من البدلان املتقدمة والنامية  جقدَّ مثة مصدر أ خر ملوارد املساعدة التقنية هو التربعات امل
دة. ومن أأمثةل ذكل: مسامهة جنوب أأفريقيا يف صندوق تربعات  حدَّ مجلاعات امن أأجل مشاريع وأأنشطة مج

الشعوب الأصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية  لتيسري مشاركة 2111الأصلية واحمللية املعمتدة اذلي ُأنشئ عام 
 املعنية ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور، ومتويل الواكةل السويدية للتعاون اال منايئ ادلويل

(SIDA) لأنشطة تكوين الكفاءات يف أأقل البدلان منوًا، واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية (SIPO) 
ل ش ىت أأنشطة التعاون اال قلميي والأقالميي الس نوية لأغراض التمنية، فضاًل عن ترتيبات املساهامت اذلي يجمو ِ 

العينية اليت تقوم هبا الويبو مع بعض البدلان واملؤسسات مثل مذكرة التفامه مع س نغافورة، وبرانمج التدريب 
 .(IIPTI)الس نوي مع املعهد الكوري ادلويل للتدريب يف جمال امللكية الفكرية 

 تقدمي املساعدة التقنية: السامت والعمليات اثلثًا.

 أأساليب التعاون )أأ(

طار الصناديق الاستامئنية يه اخلطط القج  جتَّفق علهيا يف ا  طرية يه أأسلوب التقدمي الرئييس. واملشاريع والأنشطة امل
 أأساليب أأخرى من أأساليب التعاون مع الويبو.

ولتقدمي املساعدة  بوصفه أأداًة للتخطيط الأكرث كفاءةً  2102/2101فرتة الس نتني طرية يف هنج اخلطة القج  ظهروقد 
ىل احتياجات البدل  ىل البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. وتستند اخلطة ا  التقنية ا 

د من خالل املشاورا دَّ رى مع ادلول املعنية واملشاورات ومصاحله وأأهدافه اال منائية ذات الأولوية اليت حتج ت اليت ُتج

 3البرنامح 
19% 

 أفريقيا - 9البرنامج 
22% 

آسيا  - 9البرنامج 
 والهادئ
50% 

أمريكا  - 9البرنامج 
 الالتينية

4% 

 11البرنامج 
4% 

 17البرنامج 
1% 

سهام الصناديق الاستامئنية يف وضع الربامج للثنائية   (حبسب الربامج) - 2012/13ا 

عضاء يف الويبو 2102/01للثنائية  الويبو مزيانيةو برانمج وثيقة  متدهتا مجعيات ادلول الأ  كام اع

مترب  27يف   .2100سب
 



  

11 

مة. وتجوّض ِ  رى عىل نطاق املنظ  ىل لك بدل من البدلان، عىل  تقدمه الويبوس  اذلي  التقينادلمَع اخلطةج ادلاخلية اليت ُتج ا 
ىل مدار س نتني، هبدف الانتفاع ابمللكية الفكرية للمسامهة يف حتقيق الأهداف اال منائية للبدلان. وخيضع تنفيذ  اخلطة ا 

 مراجعة وتقيمي س نويني مبا يامتىش مع دورة اال بالغ عن أأداء برامج الويبو.

دة تجعرب عهنا ادلول الأعضاء. ومن أأمثةل ذكل أأن ادلول الأعضاء قد  حدَّ م املشاريع بوجه عام لتلبية احتياجات مج وتجصمَّ
ت حبلول عام  طار جدول أأعامل  فرنك سويرسيليون م  21,4ما مجموعه س بعة وعرشين مرشوعًا بقمية  2102أأقرَّ يف ا 

زال اكن ال ي 2102الويبو بشأأن التمنية؛ اس تجابًة لتوصيات من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ويف هناية عام 
أأحد عرش مرشوعًا قيد التنفيذ

6
متنوعة ختص الس ياس يات وتكوين الكفاءات وتمنية املهارات  مشالكوتعاجل املشاريعج  .

قلميية أأو الأقالميية.  والبنية التحتية، ويه تجنفَّذ عىل املس توايت القطرية أأو اال 

طار الصناديق الاستامئنية وغريها من التربعات متثل فئًة أأخرى. ويف هذا الصدد، يكون  والأنشطة اليت تجنفَّذ يف ا 
امتم أأو الواكةل الرشيكة وحتدد جماالت الاه عة بني الويبو وادلوةلوقَّ صك التعاون هو اتفاق أأو مذكرة تفامه أأو تعاون مج 

، واال طار الزمين للتنفيذ، والبدلان أأو املنطقة املتلقية، واملوارد، واجلدول الزمين لرصد رتقبةوالأنشطة، والنتاجئ امل
طار الصناديق الاستامئنية و  من  موارد جزءاً ما يرتبط هبا من التنفيذ وتقيميه. ومتثل الأنشطة اليت تجنفَّذ يف ا 

 طرية.القج  اخلطة

 :العمليات اخلاصة مبا ييل )ب(

 طرية واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكريةوضع خطط قج  "0"

 ومجيع الأطراف الرئيس ية الفاعةل.  العضوطرية ابلتشاور الوثيق مع ادلوةلتجوَضع اخلطة القج 

 طرية عىل ما ييل:وتنطوي معلية وضع خطة قج 

 ،وأأولوايته وأأهدافهحتديد احتياجات البدل  -

 ،، والأنشطة اليت س تجحق ِق هذه النتاجئ، ومؤرشات الأداءقعةأأو النواجت املتو  املرتقبةوحتديد نتاجئ البدل  -

قلميية أأو ادلولية الأخرى، أأيامن أأمكن. -  وحتديد املوارد املتوفرة داخل الويبو و/أأو املنظامت اال 

 شاوراً ت طواهتا تتطلب حوارًا متواصاًل مع البدل املعين و هذه العملية عىل املشاركة. فلك خطوة من ختقوم و 
َعب الويبو وقطاعاهتا وبراجمها الأخرى  اً أأفقي ماكتب الويبو  تديرهايف تنفيذ اخلطة. وهذه العملية  املشاركةمع شج

دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة بوصفها  قلميية أأو ا   طرية.اخلطة القج  راعياال 

ٌم لتسهيل العمليات وتنس يقها. املرفقويرد يف  صمَّ  الثاين قالٌب مج

عدادبع معلية وتت    وطنية للملكية الفكرية هنجًا تشاركيًا وشاماًل ابلقدر نفسه.السرتاتيجيات الا ا 

 وفامي ييل اخلطوات:

جلنًة توجهييًة بتقيمي الاحتياجات، وتجشلك ِ السلطاتج احلكومية  ونودولي ونحملي ونيقوم مستشار  -
 ،لقيادة معلية صياغة الس ياسة والاسرتاتيجية

م منتدى لأحصاب املصلحة من أأجل التصديق عىل التقرير واس تنتاجات تقيمي الاحتياجات -  ،مث يجنظَّ

                                                
6

ىل ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن تنفيذ جدول أأعامل الت   م ا  جقدَّ ، 2101منية، مايو تقرير املدير العام للويبو امل
 .04 ص:
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خرباء الويبو ساعدة والاسرتاتيجية مب  الصياغة الس ياسةَ  جلنةج  تصيغوبناًء عىل نتاجئ التقرير،  -
ىل الويبو للتعليق عليهالاستشاريني، مث يجقدَّ   ،م مرشوع النص ا 

ىل جلنة الصياغة -  ،وتراجع الويبو مرشوع الس ياسة والاسرتاتيجية، وترسل تعليقاهتا ا 

م منتدى أأحصاب املصلحة للتصديق عليه -  ،مث يجصاغ مرشوع الوثيقة يف شلكه الهنايئ، ويجنظَّ

ىل احلكومة للحصول عىل موافقة جملس الوزراء - م النص ا   ،مث يجقدَّ

م منتدى لزايدة الوعي بشأأن الس ياسة والاسرتاتيجية اجلديدتني واملوافقة عىل  - وحاملا يجعمتَد، يجنظَّ
 ،التنفيذ خطة

رى مزيد من املشاورات ملناقشة  - من دمع ومتابعة، وللمساعدة عند  تقدمه الويبو ميكن أأنما وجيج
 الرضورة يف حتديد الرشاكء احملمتلني.

ميهارصد أأنشطة التعاون  "2"  اال منايئ وتقي

شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة اال دارية وجلنة  نتجنفَّذ همام الرصد والتقيمي من خالل الرقابة ادلاخلية بتنس يق م
ممارسة الرقابة عىل معليات الويبو. وتمتثل  عىلالويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت تساعد ادلول الأعضاء 

جراءاهتا وتقيميها عىل حنٍو املهام الرئيس ية لشعبة الت دقيق ادلاخيل والرقابة اال دارية يف حفص معليات الويبو وا 
جياد هنج منتظم لتقيمي الفعالية وحتسيهنا، ن اكنت النتاجئ امل مس تقل، وا  قد حتققت أأم ال. وتتأألف  رتقبةوحتديد ا 

جلغرافية الس بعة لدلول الأعضاء جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من س بعة أأعضاء ميثلون املناطق ا
 الويبو. يف

وتس تعني الويبو عىل نطاق عاملي خبرباء مس تقلني ال جراء التقيمي. وتجقميَّ الأنشطة اخلارجة عن املزيانية بناًء عىل 
، ُأجري بناًء عىل طلب ادلول الأعضاء تقيمٌي خاريٌج 2101طلب الأطراف املعنية وابلتعاون معها. ويف عام 

والتقرير موجود يف الصفحة اليت  لمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية.مس تقٌل ل 
لهيا هذا الرابط:   .WIPO/en/oversight/-www.wipo.int/aboutيفيض ا 

طار برانمج  ىل ذكل، ويف ا  ضافًة ا  ىل وا  طارًا قامئًا عىل النتاجئ أأدى ا  التقومي الاسرتاتيجي، وضعت الويبو ا 
ز القدرة عىل التقيمي اذلايت. وهذا اال طار أأداة  حتسني التخطيط الاسرتاتيجي والتشغييل للأنشطة اال منائية وعزَّ

اليت تقدهما مة ال مداد ادلول الأعضاء مبعلومات ذات جودة أأفضل عن أأداء الأعامل وغريها من اخلدمات قي  
رى التقيمي يف هناية لك عام لتوفري معلومات يجسرتَشد هبا يف التخطيط للس نة التالية. وتجقميَّ الأنشطة  الويبو. وجيج

 اخلارجة عن املزيانية بناء عىل طلب الأطراف املعنية وابلتعاون معها.

ىل:والتعقيبات أأو ال راء اليت تتعلق مبساعدة الويبو التقنية ينبغي أأن تجوجَّ   ه ا 

 انئب املدير العام
 قطاع التعاون لأغراض التمنية

 الويبو
34, Chemin des Colombettes 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

http://www.wipo.int/about-WIPO/en/oversight/
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 طلب املساعدة "1"

ىل: ه ا   مجيع طلبات املساعدة ينبغي أأن تجوجَّ

 املدير العام
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
34 Chemin des Colombettes 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

د فامي ييل:و  جحدَّ جراءات تقدمي طلبات املساعدة تبعًا لنوع النشاط عىل النحو امل  ختتلف ا 

البدل أأو املؤسسة اليت ترغب يف احلصول عىل املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ينبغي أأن تبعث  -
ن وجدت، بأأهداف البدل اال منائية، والنت برساةل توّض نوع املساعدة املطلوبة، وغرض   ةجيها، وصلهتا، ا 

 ، وعدد املس تفيدين ونبذة عهنم، وأأنسب فرتة زمنية للنشاط.املرتقبة

بداء  - البدل أأو املؤسسة اليت ترغب يف املشاركة يف مرشوع جديد أأو متواصل ينبغي أأن تبعث برساةل ا 
للطلب، والصةل بأأهداف البدل اال منائية، والفوائد  املرشوع املعين، والأساس املنطقي وّض ِ اهامتم تج 

ن وجدوا(، ومدى اس تعداد  املتوقعة أأو التأأثري املرتقب، واملس تفيدين، والرشاكء احملليني احملمتلني )ا 
 البدل أأو املؤسسة لدلمع، واال طار الزمين الأنسب.

ىل الويبو قبل وينبغي للأشخاص الراغبني يف دورات أأاكدميية الويبو ملء اس امترة الطلب  - وتقدميها ا 
د. ويوجد عىل املوقع اال لكرتوين لأاكدميية الويبو فهرس ابلربانمج الس نوي وتوجد أأيضًا  جحدَّ املوعد امل

 .emy/enwww.wipo.int/acadاس امترة الطلب: 

 بدلانوجدير ابذلكر أأن البدلان )النامية أأو الأقل منوًا( ينبغي أأن يتصل لك مهنا مبكتبه ابال قلميي )أأفريقيا، ال 
العربية، أ س يا وبدلان احمليط الهادئ، وأأمرياك الالتينية وبدلان منطقة البحر الاكرييب( للمشاورات الأولية وغري 

يف هذا اتصال الويبو مراكز لق مبساعدة الويبو التقنية. ومسؤولو الرمسية وللمتابعة أأو لأي معلومات تتع
 مه: الصدد

 املدير اال قلميي

أأمرياك الالتينية وبدلان منطقة قلميي لأفريقيا/البدلان العربية/أ س يا ودول احمليط الهادي/املكتب اال  
 الاكرييب البحر

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
34, Chemin des Colombettes 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

ىل ذكلا  و   :ضافة ا 

 هو: اتصال الويبو املعين ابملساعدة املتعلقة ابالحتياجات اخلاصة لأقل البدلان منواً مركز مسؤول 

 شعبة أأقل البدلان منواً  مدير

file:///D:/Users/ilias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.wipo.int/academy/en
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 الويبو
34, Chemin des Colombettes 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

 اتصال الويبو املعين ابلبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية يف أأورواب وأ س يا هو:مركز مسؤول و 

دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة  مدير  (DTDC)ا 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
34, Chemin des Colombettes 

Ch-1211 Geneva 20 
Switzerland 

 وافقة عىل املساعدة واال طار الزمين لتقدميهامعايري امل )ج(

القسم املعين ابس تخدام فحصها املكتب اال قلميي أأو القطاع/الشعبة/طلبات املساعدة اليت تتلقاها الويبو ي 
 التالية: املعايري

 ،جيب أأن تتلقى الويبو طلبًا رمسياً  -

امللكية الفكرية الوطنية، أأو مرشوع من طرية أأو اسرتاتيجية جزءاً من اخلطة القج وينبغي أأن يكون النشاط  -
 ،مشاريع الويبو أأو مبادرة من مبادراهتا

د احتياجات املساعدة  النشاطج  يعاجلوينبغي أأن  - دَّ احتياجات البدل وأأن يكون متوافقًا مع أأهدافه التمنوية. وحتج
الك  ة املعنية أأوالتقنية وتوقعاهتا من خالل تقيمي مهنجي لالحتياجات أأو مشاورات مع السلطات الوطني

 .الأمرين قبل صياغة خطة العمل الس نوية وختصيص املزيانية املطلوبة

 ومن املعايري الأخرى:

تَّفق عليه. وجيري التَّثبُّت من مدى  - اس تعداد البدل املتلقي أأو املؤسسة املتلقية لتلقي ادلمع يف وقت مج
 ،جاتالتأأهب من خالل بعثات تقيص احلقائق أأو بعثات تقيمي الاحتيا

د الأولوايت يف معلية وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل الس نوية وختصيص املزيانية مع  - دَّ وتوافر املوارد. وحتج
يالء الاعتبار الواجب لأمهية الأنشطة واملزيانية املتاحة.  ا 

عب اخملتصة داخل الويبو ومع املؤسسات   الرشيكة.وختضع مجيع طلبات املساعدة ملشاورات مع القطاعات أأو الشُّ

ة  جوَّضَّ وينبغي تقدمي طلبات املشاركة يف ادلورات التدريبية اليت تقدهما أأاكدميية الويبو يف موعد ال يتجاوز املواعيد امل
. وينبغي تقدمي الطلبات اليت تتعلق بأأنشطة www.wipo.int/academy/enعىل املوقع اال لكرتوين لأاكدميية الويبو 

قلميية والأقالميية داثحتارخي املتوقع للأ ال أأخرى قبل  ؛ ال اتحة الوقت الاكيف ال جراء أأس بوعا 04 بفرتة ال تقل عن اال 
 مشاورات مع الأطراف الفاعةل الرئيس ية ولعمليات املوافقة ادلاخلية.
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 الرشاكء مع لتعاونا بشأأن توجهيية مبادئ (د)

تخطيط ل ل  الأساس يةاملساعدة التقنية التعاون مع العديد من الرشاكء. وفامي ييل بعض النقاط  تقدميبرانمج  يتطلب
 كفاءة أأكرب:ب هانشطة املساعدة التقنية وتنفيذلأ 

 اال طار الزمين لوضع الربانمج واملزيانية "0"
طار  ىليناير  منلفرتة ابو ربانمج واملزيانية يف الوي للالس نوي  التخطيطغطي ية للثنائية، يورة الربجم ادليف ا   ا 

. وتشمل للويبو راقب املايلاملتعلاميت ل  وفقاملزيانية بني سبمترب ونومفرب الربانمج و ل التخطيط وجيري. ديسمرب
ذكل  ويمت ،الرشيكة دلول واملنظامتا كذكلو املس تفيدة مع البدلان واملؤسسات خطوات التخطيط مشاورات 

طار و دلول الأعضاءل/أأكتوبر مجعيات سبمتربيف غالب الأحيان أأثناء   مثالويبو، بني قطاعات شاورات امل يف ا 
 وافق عليه.وي ذكل يف العام املدير ينظر، و ةالقطري اخلططملزيانية و اربانمج و الصاغ ي

م يف فرتات متفق علهيا انتظاجامتعات املشاورات الرمسية مع ادلول واملنظامت الرشيكة تنظم ابأأن  ابذلكر واجلدير
 للس نة التالية. يطخط الت حاةل التعاون و  الس تعراض

 ابلتعاون مع الويبو أأحداث تنظميقواعد وا جراءات  "2"
طار برانمج املساعدة التقنية، تنظم  قلميية والأقالميية  الأحداثالعديد من الويبو يف ا  قلميية واال  الوطنية ودون اال 

 حمارضات،و  ،مؤمتراتوجه العموم،  عىل ،الأحداث تكل وتكونابلتعاون مع ادلول و/أأو املنظامت الرشيكة. 
 تكونراس ية ينبغي أأن دوزايرات  ودراس ية، وتعلمييةتدريبية معل  وحلقات ،واجامتعات ومنتدايت، ،وندوات

مع  خمصصأأي حدث  يتناسبجيب أأن و اجلارية.  وعاتأأو املرش  املعمتدة الربانمج واملزيانية وثيقةجزءا من 
 امللكية الفكرية أأو اتفاق التعاون مع ادلول أأو املنظامت الرشيكة. بشأأن تهاسرتاتيجي  أأو البدل خطة

)أأو  نظمةامل وةل أأو ادلاملساعدة التقنية خارج مقر الويبو ابلتعاون مع البدل املضيف و/أأو أأحداث معظم  وتقام
املضيف لمساعدة من البدل رس امي ل  أأو طلب ةرمسي دعوةتنظمي احلدث  يتطلبيف هذه احلاةل، و. رشيكةال أأكرث( 

جراءو  املضيفةؤسسة املأأو  املدير وموافقة  الانهتاء من املشاورات وعندمشاورات مكثفة مع مجيع الأطراف.  ا 
ىل  ترسل، عىل احلدث العام للويبو  رسلتج ذكل،  معوازاة ومباحلدث.  فيه تؤكد ارمسي خطااب ةاملضيف اجلهةالويبو ا 

ىل اتادلعو  وفقا  ةاللوجستي الرتتيباتترتيبات السفر و  تخذوتج  ،املتعاوننيوالرشاكء  واملتخصصني ملشاركنيا ا 
 ذلكل.

ىل و    تخصصنيمتول التاكليف املتعلقة مبشاركة املشاركني الأجانب وامل  هتا،رهنا مبوافق الويبو، أأنُتدر اال شارة ا 
ن اقتىض احلال تاكليف الرتتيبات اللوجستية متويلمه يف است و   .ا 

رشاك متحدثني وحمارضين  "1"  قواعد ا 
ىل ونواحمللي وناخلارجين واملتحدثون واحملارض  يدعىغالبا ما  الويبو وتبادل معارفهم أأحداث املشاركة يف  ا 

رشاك احلالية يه  فالقاعدةالتاكليف،  يف الفعالية حتقيق أأجل ومنوخرباهتم يف جمال ختصصهم.  أأجنيب  متحدثا 
قلميية و اعىل الأكرث يف الأحداث  اثنني نيخارجي دثنيومتحوطنية اللأحداث ا يفواحد   .الأقالمييةال 

رشاك ويمت طار اتفاقاملتحدثني واحملارض  ا  حمددة وبرانمج  مواصفاتاخلاصة عىل أأساس  اتلخدملالويبو  ين يف ا 
 مناملتحدثني واحملارضين  أأسامءكتب املعين امل شعبة/ال  تأأخذن يف تنظمي احلدث. و وتفق عليه املشاركي لحدث ل

ابلتشاور مع  ورشاكهئا الويبو دلى وجهيةقواعد بياانت أأخرى أأية  لويبو أأولالاستشاريني  اخلرباء قامئة
قبول ب بناء عىل تأأكيد خطي و واملشاركني يف تنظمي احلدث.  ساعدة التقنيةامل  من املس تفيدة/املؤسسة ادلوةل

 الويبو.و ارض احمل/املتحدث بنيي اتفاق رمسع يوق ت يمت، واملواصفاتادلعوة 
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جراءا "4"  السفر تا 
 ترتيبات السفر.عن  تعلاميت مفصةل تتضمنالويبو دعوة  هاول متيف هممة ( بدلان أأو أأفراد) املسافرة اجلهات تتلقى

ها أأن ينبغي تعينيلويبو اس امترة لملشاركة يف حدث ادلول ا عام، بوجه ،تس تمليف هذا الصدد، و ن واملشارك ميلأ
نة سلطةال قعها وتو  املعينون ىل الويبو يف تو  املعي ِ  .حمددة ةزمني فرتةعاد ا 

رسالاملتحدثني واحملارضين  عىل ويتعني  همعىل نرش ملفهم الشخيص ونص عرض  ملدلعوة وموافقهتخطي  قبول ا 
 .اال لكرتوين ىل موقع الويبوع

ربانمج الأمم املتحدة احمللية ل اكتبامل عرب، عند الاقتضاء، تمت رتتيبات السفر أأوبالويبو مبارشة  تقوم ،بعد ذكلو 
تَصحي الأمين ال احلصول عىل و  ،الطريانتذاكر  جحز:  ما ييل شمل اال جراءي يف لكتا احلالتني، ينبغي أأن واال منايئ. 

ىل يسافر خشص لأي املتحدة لأممل جراءو  ،أأمنية قيود علهيا طبقن ت  أأماكن ا   تسهيلل  املضيف البدل مع اتترتيب ا 
صدار  .خولادل اتتأأشري  ا 

دلعوة من أأجل ا يفالتعلاميت الواردة  بدقةبع أأن يت  الويبو وهومتحدث وحمارض مت وذلا مفن املهم للك مشارك
 .احملدد الوقت ومضن يةفعال  أأكرثبطريقة و بسالسة رتتيبات السفر ب القيام

رشاك هجات أأخرى يف تنفيذ أأنشطة التعاون اال منايئ (ه)  معلية ا 

رشاكيلزم غالبًا ما  ية التحتية تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية وأأنشطهتا املتعلقة بتطوير البن ل  يم خدمات أ خرينقد ِ مج  ا 
رشاك مج  ةم اخلدمقد ِ . وقد يكون مج وبناء املؤسسات حدى رشاكت القطاع اخلاص أأو منظمًة رشيكًة. وخيضع ا  م قد ِ ا 

ضفي هذه العقود أأو االتفاقات عىل العالقة طابعًا مؤسس يًا مبا يامتىش حيث تج اخلدمة لعقود أأو اتفاقات رمسية أأو للكهيام 
 مع نظام الويبو املايل والحئته.

رشاك مقديم اخلدمات وتمتثل  ابلتشاور  مواصفات وضعأأنشطة التعاون اال منايئ يف  تقدمييف اخلطوة الأوىل يف معلية ا 
 اخلدمةمقدم جيري حتديد وبعد ذكل، . رةاملقد   التاكليفامي عىل هتم، وال س اكء املعنيني واحلصول عىل موافقمع الرش 

 اخلدمة توقع الويبو ومقدم ،خريويف الأ الويبو. يف  شرتايتجراءات امل ا  وفقا لقواعد و ة نوع اخلدمحبسب واختيار 
 .لتقدمي اخلدمة عىل العقد أأو االتفاق اخملتار

منية (و)  قواعد البياانت املتعلقة ابلت

طار جدول أأعامل التمنية قواعدج البياانت التالية اليت ميكن البحث فهيا، وذكل لتيسري تقدمي املساعدة ُأنشئت يف  ا 
عالم امجلهور، مما يزيد الشفافية يف تقدمي املساعدة التقنية: ىل ادلول الأعضاء وا   التقنية ا 
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 :(IP-TAD) قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية "0"

رى يف البدلان  حتتوي قاعدة بياانت املساعدة التقنية عىل معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت ُتج
النامية وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. وهذه املعلومات مس متدٌة من التقارير اليت تتلقاها 

لهيا هذا الرابطالصفحة اليت  الويبو. وميكن الاطالع عىل التفاصيل يف : يجفيض ا 
www.wipo.int/tad/en/. 

 (:ROC" قامئة اخلرباء الاستشاريني )2"

بناء عىل طلب  2117قامئة اخلرباء الاستشاريني يه قاعدة بياانت ميكن البحث فهيا، وقد ُأنشئت يف عام 
 الفكرية.اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

حتتوي عىل معلومات مفيدة عن الاستشاريني واخلرباء اذلين تس تعني هبم الويبو لالضطالع بأأنشطة يه و
دة للمساعدة التقنية يف جم حدَّ الوطين واال قلميي. وتسعى قاعدة البياانت  صعيدينال امللكية الفكرية عىل ال مج

جياد مزيد من الشفافية يف اخلربة املس تخدمة يف الأ  ىل ا  نشطة التقنية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا ا 
لهيا هذا الرابط ويوجد مزيد من التفاصيل يف والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. : الصفحة اليت يجفيض ا 
www.wipo.int/roc/en/. 

 " قاعدة بياانت املطابقة:1"

دة تتعلق ابمللكية الفكرية، ومن خاللها:يه أأداة ش بكية مل حدَّ منائية مج  طابقة احتياجات ا 

 ،تصيغ البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية احتياجاهتا -

 ،وتعرض اجلهاتج املاحنةج احملمتةلج املواردَ  -

 .وتجقمي ِ الويبو الأفاكَر، وتطابقها مع الرشاكء املناس بني -

لهيا هذا الرابطالتفاصيل متوفرة و   .www.wipo.int/dmd/en: يف الصفحة اليت يجفيض ا 

 

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


 برانمج التعاون اال منايئ وأأنشطته رابعًا.

نشطة والأدوات ذات الصةلاجلزء الأول: اجملاالت الرئيس ية   للأ

عدادتشمل مساعدة الويبو التقنية مجموعًة كبريًة من جماالت الأنشطة اليت تمتثل أأراكهنا الرئيس ية يف:  طار تنظميي وس ياسايت للملكية الفكرية،  وضعس ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا، و  ا  ا 
مة للم برشي متخصص، وتعزيز خدمة مكتب امللك  تحتية للملكية الفكرية وتمنية موردال بنية ال وتطوير  جقدَّ ، والتشجيع عىل الابتاكر واال بداع. وهذا اجلزء يلقي الضوء عىل نتفعنيية الفكرية امل

 هذه اجملاالت الرئيس ية والأدوات والأنشطة ذات الصةل.

عداد اسرتاتيجيات وطنية ومؤسس ية وقطاعية للملكية الفكرية وتنفيذها: )أأ(  ا 

عداد س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا اليت تدمع املؤسسات والقطتشارك  اعات الثقافية والتعلميية والبحثية. وتسعى الويبو يف برانمج كبري ملساعدة دولها الأعضاء ومؤسساهتا يف ا 
ىل تكوين كفاءات وطنية ال  ول امللكية الفكرية واس تخدام هذه الأصول لتحقيق ماكسب اقتصادية ومنفعة اجامتعية.أأص س تحداثس ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا الوطنية واملؤسس ية ا 

 هجات االتصال/ الروابط الوصف العنوان

عداد اسرتاتيجيات وطنية ومؤسس ية وقطاعية  ا 
 للملكية الفكرية وتنفيذها

تتأألف املساعدة من تقدمي ادلمع التقين من خالل استشاريني حمليني 
بناء عىل طلب من احلكومة ومبا يامتىش مع جدول ودوليني، وذكل 

جراء تقيمي لالحتياجات  أأعامل الويبو بشأأن التمنية. وينطوي هذا عىل ا 
ابس تخدام مهنجية الويبو، وتكوين كفاءات حملية لتتوىل توجيه صياغة 

الس ياسات والاسرتاتيجيات وتنفيذها الحقًا، وتنظمي مشاورات 
والتصديق عىل الس ياسة واجامتعات مع أأحصاب املصلحة، 

 والاسرتاتيجية.

وبذكل تضمن الويبو أأن الس ياسات والاسرتاتيجيات تليب الاحتياجات 
والتحدايت امللموسة اليت تواهجها الأوساط البحثية والتجارية، وتامتىش 

منائية  .مع أأهداف البدل اال 

 مو اخلدمة:قد ِ مج 

قلميية -  املاكتب اال 

 شعبة البدلان الأقل منواً  -

 الابتاكرشعبة  -

دارة املساعدة التقنية واملشاريع اخلاصة -  ا 

 مسؤولو االتصال داخل الويبو: املديرون

 رابط املوقع اال لكرتوين:

www.wipo.int/eds/en 

www.wipo.int/ipstrategies/en 

http://www.wipo.int/eds/en
http://www.wipo.int/eds/en
http://www.wipo.int/ipstrategies/en
http://www.wipo.int/ipstrategies/en
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ىل املعب( )  رف وتبادل التكنولوجيات:اتعزيز النفاذ ا 

ىل ادلمع القانوين واملايل واءلبدلان النامية تعاين من عدم مالال تزال معظم ا ملهين الس تخدام مة البنية التحتية البحثية، واخنفاض مس توايت الاستامثر يف امللكية الفكرية وادلراية هبا، والافتقار ا 
يف سات البحثية والأاكدميية والتجارية ذات اال ماكنيات الكبرية نظام امللكية الفكرية وطنيًا ودوليًا، فضاًل عن أأمر خطري هو جهرة ذوي الكفاءة وُشج  املوارد. ويس هتدف هذا الربانمج املؤس 

ىل قواعد بياانت امللكية الفكرية ومنصاهتا التالية اليت تديرها الويبو بغية تعزيز ال  اس تحداث ماكنية النفاذ ا  ىل املعلومات العلمية والتقنية، مبا يف ذكل براءات أأصول للملكية الفكرية، ويتيح ا  نفاذ ا 
ليه التكنولوجيات. الاخرتاع  احملمية وأ خر ما وصلت ا 

 هجات االتصال/ الروابط الوصف العنوان

نشاء البنية التحتية  :ا 

مراكز دمع التكنولوجيا 
 والابتاكر

نشاء  ىل ا  هيدف مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ا 
املراكز وبناء قدراهتا لتلبية احتياجات الأوساط البحثية 

قامةوالتجارية احمللية. ويكن ادلمع أأساسًا يف  ش بكة من  ا 
مديري التكنولوجيا ومس تخدمهيا من خالل التدريب ومشورة 

ىل موارد الرب  اءات وس ندات غري اخلرباء واملساعدة يف النفاذ ا 
الرباءات املتوفرة عىل ش بكة اال نرتنت، واسرتجاع معلومات 

مفيدة عن التكنولوجيات واملنافسني. ويوجد دليل عىل ش بكة 
م معلومات  اال نرتنت ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يجقد ِ

 .تفصيلية عن املراكز املنشأأة واخلدمات اليت تقدهما

 مو اخلدمة:قد ِ مج 

دارة البدلان شعبة الن قلميية، وا  ىل املعلومات واملعارف ابلتعاون الوثيق مع املاكتب اال  فاذ ا 
 اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة، وشعبة البدلان الأقل منواً 

دارة البدلان اليت  قلميية، ومدير ا  مسؤول االتصال داخل الويبو: مديرو املاكتب اال 
 املتقدمةمتر مبرحةل انتقالية والبدلان 

 /www.wipo.int/tiscرابط املوقع اال لكرتوين: 

عد البياانت املتاحة عىل واق
 :اال نرتنت

 ركن الرباءات
(Patentscope) 

"ركن الرباءات" هو خدمة حبث جمانية تقدهما الويبو، وتسمح 
 2,2براءة، مبا يف ذكل ابلبحث يف أأكرث من ثالثة ماليني وثيقة 

مليون طلب من الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة 
 التعاون بشأأن الرباءات.

ىل املعلومات واملعارف م اخلدمة: شعبة النفاذ ا  قد ِ  مج

 ديريناملمسؤول االتصال داخل الويبو: كبري 

 رابط املوقع اال لكرتوين:
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

 IPقاعدة بياانت 
Advantage 

مدخاًل واحدًا لالطالع  IP Advantageتوفر قاعدة بياانت 
عىل ادلراسات اال فرادية اليت تؤرخ لتجارب خمرتعني ومبدعني 

ورجال أأعامل وابحثني من لك أأحناء العامل مع امللكية الفكرية. 

مو اخلدمة: شعبة االتصاالت بدمع من مكتب الويبو يف الياابن قد ِ  مج

http://www.wipo.int/tisc/


  

3 

 هجات االتصال/ الروابط الوصف العنوان

ية وتجلقي ادلراساتج اال فرادية الضوَء عىل كيفية معل امللك 
الفكرية عىل أأرض الواقع، وتوّض كيف ميكن لالس تغالل الناحج 

 لها أأن يسامه يف التمنية.

 االتصال داخل الويبو: مركز خدمة العمالءمركز 

 www.wipo.int/ipadvantage/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

ىل الأحباث من أأجل  النفاذ ا 
 (ARDIالتمنية والابتاكر )

ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر  يوفر برانمج النفاذ ا 
(ARDI )– ور النرش البارزة مع  ابملشاركة العلوم  يف جمايلدج

ماكنية نفاذ أأقل البدلان منوًا جمااًن و  –والتكنولوجيا  نفاذ البدلان ا 
ًا  النامية مقابل أأجر ىل أأكرث من بس يط جد  جمةل  01 111ا 

 .اً جازة علميمج وكتاب وقاعدة بياانت تقنية وعلمية 

ىل املعلومات واملعارف وشعبة االتصاالت مو اخلدمة: شعبة النفاذ ا  قد ِ  مج

 ة العمالءاالتصال داخل الويبو: مركز خدم مركز

 www.wipo.int/ardi/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

ىل املعلومات  النفاذ ا 
 املتخصصة بشأأن الرباءات

(ASPI) 

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات يوفر  برانمج النفاذ ا 
(ASPI )– الرباءات كبار موردي قواعد بياانت  مع ابلتعاون

ىل قواعد بياانت الرباءات التجارية،  – التجارية ماكنية النفاذ ا  ا 
ىل أأدوات  ضافًة ا   ها.وحتليل  متطورة السرتجاع بياانت الرباءاتا 

ىل املعلومات واملعارف وشعبة االتصاالت مو اخلدمة: شعبة النفاذ ا  قد ِ  مج

 االتصال داخل الويبو: مركز خدمة العمالءمركز 

 www.wipo.int/aspi/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

 املنصات:

WIPO Re:Search 

ىل  WIPO Re:Searchتوفر منصة  ماكنية النفاذ ا  املركبات ا 
لبياانت املتاحة وا والتكنولوجيات واخلربة الفنية الصيدالنية

ىل تسهيل  للبحوث يف جمال الأمراض املهمةل. وتسعى أأيضًا ا 
قامة رشااكت جديدة دلمع املنظامت اليت ُتري حبواثً  بشأأن  ا 

 العالج. طرق

م اخلدمة: شعبة التحدايت العاملية قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

 www.wipo.int/research/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

WIPO Green  برانمجWIPO Green  هو أأداة تسمح مبطابقة احتياجات
وتجيرس ِ هذه  تكنولوجيا املناخ مع ماليك التكنولوجيات اخلرضاء

ىل التدريب، املطابقة . وتشمل اخلدمات اال ضافية روابط ا 
وتسوية املنازعات، واملشورة بشأأن ادلمع والاستشارات، 

 املايل.

م اخلدمة: شعبة التحدايت العاملية قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

 www3.wipo.int/wipogreen/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

http://www.wipo.int/ipadvantage/en
http://www.wipo.int/ardi/en
http://www.wipo.int/aspi/en
http://www.wipo.int/research/en
http://www.wipo.int/green/
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علومات مل الويبو خدمات
للبدلان  (WPIS) الرباءات

 النامية

 

( WPISيقدم برانمج خدمات الويبو ملعلومات الرباءات )
تقارير البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة لتكنولوجيات 

دة جيدًا. حدَّ  معينة مج

رابط املوقع اال لكرتوين: 
tp://www.wipo.int/patentscope/en/data/developing_countht

ries.html 

مة للمخرتعني واملبتكرين ي  واقع الرباءات يه أأدوات ق  تقارير تقارير عن واقع الرباءات
للأنشطة  شامالً  ليالً . وتقدم هذه التقارير حت ورجال الأعامل

، مبا عنياملتعلقة ابالبتاكر ومنح الرباءات يف جمال تكنولويج م
اجلهات الفاعةل ، و ةالتكنولوجي التوهجاتيف ذكل معلومات عن 

التعاون. توهجات رباءات و ال، والتوزيع اجلغرايف حلقوق الرئيس ية
والأمن الغذايئ  ،الصحة العامةومن اجملاالت املشموةل: 
 .خلا  والزراعة، وتغري املناخ، 

م اخلدمة: شعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب  قد ِ  امللكية الفكريةمج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

رابط املوقع اال لكرتوين: 
www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes 

 

 :تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية )ج(

 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

دارة امللكية الصناعية  نظام ا 
(IPAS) 

دارة امللكية الصناعية ) ( هو برانمج حاسويب IPASنظام ا 
م جمااًن للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليت متر  يجقدَّ

طار حتديث ماكتب امللكية الفكرية. وحزمة  مبرحةل انتقالية يف ا 
أأمتتة العمليات املتعلقة مبعاجلة حقوق امللكية الصناعية، أأي 

براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والرسوم والامنذج 
الصناعية، تشمل تقيمي احتياجات الأمتتة، وتوفري الأهجزة 

والربجميات، ونقل املعرفة للموظفني احملليني من خالل سلسةل 

م اخلدمة: شعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

رابط املوقع اال لكرتوين: 
calassistance/www.wipo.int/global_ip/en/activities/techni 

http://www.wipo.int/patentscope/en/data/developing_countries.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/data/developing_countries.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/
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 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

 الالحق.من الربامج التدريبية وادلمع التقين 

 :منصات تقامس العمل

ىل  نظام النفاذ املركزي ا 
 WIPO) البحث والفحص

CASE) 

ىل البحث والفحص  (WIPO) CASEنظام النفاذ املركزي ا 
ىل تسهيل تبادل املعلومات اخلاصة بتقارير  هو منصة هتدف ا 

جشاِركة. وقد  البحث والفحص بني ماكتب امللكية الفكرية امل
براءات أأسرتاليا  اس تخدمت هذا النظام يف البداية ماكتبج 

، وجيوز 2101وكندا واململكة املتحدة منذ شهر مارس عام 
ىل النظام عن طري خطار لأي مكتب براءات أأن ينضم ا  ق ا 

يداع أأو  ىل مكتب ا  املكتب ادلويل والاختيار بني التحول ا 
 مكتب نفاذ فقط.

م اخلدمة: شعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

 t/case/en/www.wipo.inرابط املوقع اال لكرتوين: 

يسمح متوفر عىل ش بكة اال نرتنت و خدمة النفاذ الرمقي يه نظام  خدمة النفاذ الرمقي
 بتبادل واثئق الأولوية بني ماكتب امللكية الفكرية تباداًل أ منًا.

م اخلدمة: شعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

املوقع اال لكرتوين: رابط 
https://webaccess.wipo.int/priority_documents/en/ 

http://www.wipo.int/case/en/
https://webaccess.wipo.int/priority_documents/en/
https://webaccess.wipo.int/priority_documents/en/
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سداء املشورة بشأأن الس ياسات: )د(  تقدمي املساعدة الترشيعية وا 

م الويبو املشورة القانونية والترشيعية والس ياساتية بشأأن  الترشيعات السارية أأو مشاريع القوانني اخلاصة ابمللكية الصناعية وحق املؤلف، وذكل بناًء عىل طلب من ادلول الأعضاء النامية تجقد ِ
بداء تعليقات عىل مرشوع القانون، ومراجعة مشاريع النصوص وانني الوطنيني من أأجل فهم أأفضل لنطاق مع صائغي الق وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. وتتضمن املساعدة: ا 

جرش ِعني جراء دراسات عن مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تريبس، وتوعية امل سداء املشورة املتخصصة وا  وواضعي الس ياسات والعاملني يف جمال القانون  الترشيعات وخيارات الس ياسات، وا 
نفاذ وعامة الناس من خالل حلقات در   اس ية أأو حلقات معل لنرش الترشيعات اجلديدة وتبس يطها وتسهيل تطبيقها.والقضاة وموظفي اال 

 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

 يشمل ادلمع القانوين والتقين ما ييل: امللكية الصناعية

قلميية للملكية  - تقدمي ادلمع لتكييف الترشيعات الوطنية واال 
 ،ادلامئة التَّغريالصناعية حسب بيئة امللكية الفكرية ادلولية 

تنظمي زايرات املسؤولني ملقر الويبو لالجامتع خبرباء الويبو و  -
جراء اس تعراض شامل للنصوص القانونية ومناقش هتا  من أأجل ا 
لضامن وجود فهم جيد للقضااي املطروحة وخيارات الس ياسات 

املتاحة للبدلان النامية وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل 
 ،قاليةانت

قلميية وأأقالميية بشأأن قضااي مثل و  - تنظمي منتدايت وطنية وا 
مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، وس ياسة قانون املنافسة؛ 

لتعزيز القدرة عىل تطبيق احلقوق والواجبات وفهمها 
 ،والاس تفادة من مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تريبس

قشات وضع املعايري يف منا –ابلتَّناوب  –تيسري املشاركة و  -
رى يف اللجان ادلامئة ذات الصةل بقانون براءات  اليت ُتج

الاخرتاع وقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية 

مو اخلدمة: قد ِ  مج

 شعبة الس ياسات القانونية والترشيعية -

قلميية -  املاكتب اال 

 ديرون، املاكتب اال قلمييةمسؤولو االتصال داخل الويبو: امل

 رابط املوقع اال لكرتوين:

development/en/legislative_assistance-www.wipo.int/ip 

 

http://www.wipo.int/ip-development/en/legislative_assistance
http://www.wipo.int/ip-development/en/legislative_assistance
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 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

 والبياانت اجلغرافية

م كذكل ادلمع القانوين والتقين، بناء عىل طلب من ادلول  حق املؤلف يجقدَّ
قلميية للملكية الفكرية. وهو يكن يف:  الأعضاء واملنظامت اال 

تقدمي املشورة وادلمع يف صياغة ترشيعات حق املؤلف أأو  -
دراج معاهدات حق املؤلف  حتديهثا أأو يف الك الأمرين ويف ا 

 اجلديدة يف القوانني احمللية. وهذا يشمل:

بداء تعليقات عىل مشاريع النصوص -  ،ا 

رسال بعثات او  -  ،خلرباء الاستشاريةا 

 ،تنظمي زايرات املسؤولني لالجامتع خبرباء الويبوو  -

لتوعية ابملعاهدات اجلديدة والترشيعات ل تنظمي أأحداث و  -
 ،الوطنية اجلديدة أأو املشاركة يف هذه الأحداث

يف مناقشات وضع املعايري  –ابلتَّناوب  –تيسري املشاركة و  -
رى يف اللجان ادلامئة ذات  الصةل حبق املؤلف واحلقوق اليت ُتج

 .اجملاورة

قد ِ   شعبة تمنية حق املؤلفمو اخلدمة: شعبة قانون حق املؤلف/مج

عبتني املذكورتني أ نفاً  ومسؤول  االتصال داخل الويبو: مديرا الشُّ

 www.wipo.int/copyright/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

 

 

 

http://www.wipo.int/copyright/en
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 تقدمي ادلمع واملشورة محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية: )ه(

أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال قانون امللكية الفكرية ويف جمال اال دارة الاسرتاتيجية  قدميتنطوي املساعدة يف هذا اجملال عىل تقدمي املشورة يف جمايل القانون والس ياسات عند الطلب، وت
سداء النصح والتوجيه بشأأن قضااي امللكية حلقوق امللكية الفكرية واملصاحل يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وتقدمي املساعدة يف جمال توثيق املعارف التقليدية واملوارد ال الفكرية وراثية، وا 

بالغ املتعلقة ابملوارد الوراثية، ال س امي بشأأن رشط الكشف املقرتح وبشأأن عقود النفاذ وتقامس أأحصاب  املنافع، وتقدمي معلومات وتفسريات وتوضيحات بشأأن القضااي واخليارات من أأجل ا 
 املصلحة بلك جديد.

 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

عداد س ياسة واسرتاتيجية  ا 
 الصعيد الوطين محلاية عىل

امللكية الفكرية للمعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري 

 الثقايف التقليدي

عداد س ياسة واسرتاتيجية عىل الصعيد  تقدمي ادلمع يف ا 
الوطين محلاية امللكية الفكرية للمعارف التقليدية وأأشاكل 

د الاسرتاتيجيةج أأيضًا العنارص د ِ  التعبري الثقايف التقليدي. وحتج
 الرئيس ية لقضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية.

م اخلدمة: شعبة املعارف التقليدية قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

 /www.wipo.int/tk/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

قاعدة بياانت للقوانني 
الترشيعية اخلاصة والتدابري 

ابملعارف التقليدية وأأشاكل 
التعبري الثقايف التقليدي 

 واملوارد الوراثية

تقدم قاعدة البياانت مجموعًة منتقاة من القوانني واللواحئ 
قلميية اخلاصة حبامية  التنفيذية والقوانني المنوذجية الوطنية واال 

ن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي م
المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام، فضاًل عن نصوص 

 ترشيعية تتعلق ابملوارد الوراثية.

 www.wipo.int/tk/en/legal_textsرابط املوقع اال لكرتوين: 

برانمج الزماالت يف جمال 
قانون امللكية الفكرية 

 للشعوب الأصلية

ىل تعزيز قدرات حمايم الشعوب دف برانمج الزماالت هي ا 
الأصلية ومستشاري الس ياسات يف قانون امللكية الفكرية. 

ىل املنمتني للشعوب م الربانمج ا  ذوي الأصلية من  ويجقدَّ
ىل وجود كفاءات أأقوى يف  اخلربة القانونية لتلبية احلاجة ا 

 قانون امللكية الفكرية للشعوب الأصلية.

  /www.wipo.int/tk/en/indigenous/fellowshipقع اال لكرتوين:رابط املو 

http://www.wipo.int/tk/en/
http://www.wipo.int/tk/en/legal_texts
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/fellowship/
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 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

 مرشوع الرتاث اال بداعي:

الربانمج التدرييب للتوثيق 
دارة امللكية الفكرية  الثقايف وا 

 يقدم الربانمج التدرييب:

دارة دعامً تقنيًا يف توثيق  - رشادات بشأأن ا  الرتاث الثقايف وا 
 مصاحل امللكية الفكرية املتعلقة به،

للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات  الصة وافيةخو  -
دارة حقوق امللكية  وغريها من املؤسسات الثقافية املعنية اب 

 ،الفكرية

م و  - دارة امللكية الفكرية واملهرجاانت الفنية: وهو دليل يجقد ِ ا 
رشادات  بشأأن كيفية اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية مثل ا 

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والتصديق والعالمات امجلاعية 
 .يف املهرجاانت الفنية

 روابط املوقع اال لكرتوين:

ip_man.htmlwww.wipo.int/tk/en/training/cult_doc_ 

archives.html-www.wipo.int/tk/en/culturalheritage/museums 

 روابط املوقع اال لكرتوين: 

festivals.html-arts-www.wipo.in/tk/en/culturalheritage/ip 

www.wipo.int/tk/en/briefs.html 

 

مذكرة معلومات أأساس ية عن 
دارة  امللكية الفكرية ا 

 واملنتجات احلرفية التقليدية

ة ويف الغالب جممتعية  يرسَّ د املذكرةج حلواًل معلية ومج د ِ حتج
الس تغالل الفرص اليت يتيحها نظامج امللكية الفكرية للحرف 

اليدوية من أأجل زايدة فعالية الاعرتاف ابملنتجات احلرفية 
 .تصاديًة قي ِمةً وحاميهتا وتسويقها بوصفها أأصواًل ثقافيًة واق 

 رابط املوقع اال لكرتوين: 

www.wipo.int/tk/en/briefs.html 

 

لكرتونية معنية بقضااي  بوابة ا 
امللكية الفكرية املتعلقة بقواعد 

بياانت املعارف التقليدية 
 واملوارد الوراثية وجسالهتا

ىل تسهيل دراسة قضااي امللكية تسعى البوابة  اال لكرتونية ا 
الفكرية املتعلقة بقواعد بياانت املعارف التقليدية واملوارد 

 .الوراثية وجسالهتا

 رابط املوقع اال لكرتوين: 

www.wipo.int/tk/en/databases/tkportal 

اتفاقات النفاذ  قاعدة بياانت
وتقامس املنافع املتعلقة ابلتنوع 

حتتوي عىل متاحة عرب ش بكة اال نرتنت و يه قاعدة بياانت 
م  معلومات عن املامرسات التعاقدية ذات الصةل، وتجقد ِ

 /www.wipo.int/tk/en/databases/contractsرابط املوقع اال لكرتوين: 

http://www.wipo.int/tk/en/training/cult_doc_ip_man.html
http://www.wipo.int/tk/en/training/cult_doc_ip_man.html
http://www.wipo.int/tk/en/culturalheritage/museums-archives.html
http://www.wipo.int/tk/en/culturalheritage/museums-archives.html
http://www.wipo.in/tk/en/culturalheritage/ip-arts-festivals.html
http://www.wipo.in/tk/en/culturalheritage/ip-arts-festivals.html
http://www.wipo.int/tk/en/briefs.html
http://www.wipo.int/tk/en/briefs.html
http://www.wipo.int/tk/en/briefs.html
http://www.wipo.int/tk/en/briefs.html
http://www.wipo.int/tk/en/databases/tkportal
http://www.wipo.int/tk/en/databases/tkportal
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/
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 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

جتَّفق  البيولويج رشادات بشأأن جوانب امللكية الفكرية للرشوط امل ا 
 علهيا من أأجل التقامس العادل واملنصف للمنافع.

املبادئ التوجهيية للملكية 
الفكرية اليت ترسي عىل 
النفاذ والتقامس املنصف 

 للمنافع

اخلاصة تتناول املبادئ التوجهيية جوانب امللكية الفكرية 
ىل املوارد الوراثية وترتيبات التقامس املنصف للمنافع  ابلنفاذ ا 

 اليت حتمك اس تخدام املوارد الوراثية.

رابط املوقع اال لكرتوين: 
6457www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=14 

دراسة الويبو التقنية عن 
رشوط الكشف يف الرباءات 

فامي خيص املوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية

تتناول ادلراسةج ما يرد يف أأنظمة قوانني الرباءات من رشوط 
الكشف عن معلومات تتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف 

 .اتالتقليدية الوثيقة الصةل ابالخرتاعات املشموةل ابلرباء

رابط املوقع اال لكرتوين: 
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/786/wip

o_pub_786.pdf 

ة ش ىتَّ املنشورات ومذكرات اال حاطة واملواد اخلاص موارد أأخرى
ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 

 الوراثية،

ىل املشرتكني  والتحديثات اال لكرتونية ادلورية اليت تجرَسل ا 
 يف القامئة الربيدية للمعارف التقليدية،

ث ابنتظام عىل موقع املعارف  ولقطة فوتوغرافية دَّ حتج
وَجزة وحديثة عن  التقليدية اال لكرتوين لتقدمي معلومات مج

 حاةل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية.

 /www.wipo.int/tk/en/resourcesرابط املوقع اال لكرتوين: 

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146457
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146457
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf
http://www.wipo.int/tk/en/resources/
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لهيالكية الفكرية لتوس مي املنتجات احمللية و اس تخدام أأدوات امل  )و( ضافة قمية ا   ا 

ىل تمنية قدرات ادلول الأعضاء عىل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية مثل العالمات امجل مه الويبو يف هذا اجملال ا  اعية وعالمات التصديق ال ضافة قمية للمنتجات احمللية هيدف ادلمع اذلي تجقد ِ
عداد مهنجية وزايدة قدرهتا عىل  جف ِذت يف اتيلند وبامن وأأوغندا عىل ا  ىل  وللويباملنافسة يف السوق العاملية. وساعدت مشاريع جدول أأعامل التمنية التجريبية اليت ن وأأظهرت تكل املشاريع احلاجة ا 

ىل حتدي ىل ما أأبعد من والية الويبو. وهتدف املشاريع ا  قامة رشااكت من شأأهنا أأن ترتقي ابملشاريع ا  لهيا وزايدة قدرهتا عىل املنافسة من ا  ضافة قمية ا  ماكنية ا  د املنتجات احمللية اليت تتجىل فهيا ا 
 لويبو.خاصة ابمللكية الفكرية ابس تخدام مهنجية الانتفاع ابخالل 

 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

مشاريع امللكية الفكرية 
 والتوس مي

نْتَجني أأو  تتأألف اخلطوات الرئيس ية من حتديد واختيار مج
ثالثة من املنتجات ذات اال ماكانت التصديرية الكبرية، مث 
دراسة املنتجات لتحديد خصائصها الفريدة ومواطن القوة 

والضعف فهيا وأأحصاب املصلحة والسوق احملمتةل. وبناًء عىل 
لك منتج. ومن النتاجئ، تجوَضع وتجنفَّذ اسرتاتيجية توس مي ل

جف ِذت حىت ال ن: اتيلند )مقاش ماه  املشاريع التجريبية اليت ن
ب، ابنغ تشو تشا  جقصَّ جام تني جوك، حرير المفوم امل

ويكر(، بامن )الأانانس، القهوة، موال كوه(، أأوغندا )الفانيال، 
ْمِسم، والقطن(، وزجنبار )القرنفل(.  والس ِ

مو اخلدمة: قد ِ  مج

دارة أأفريقيا و  -  املشاريع اخلاصة الأخرىا 

قلميية -  املاكتب اال 

 شعبة البدلان الأقل منواً  -

 املديرونتصال داخل الويبو: كبري املديرين/مسؤولو اال

رابط املوقع اال لكرتوين: 
www.wipo.inthttp://www.wipo.int/tk/en/briefs.html 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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 تكوين الكفاءات ال دارة امللكية الصناعية وحق املؤلف وتنظميهام: )ز(

 الروابطتصال/هجات اال الوصف العنوان

دارة امللكية الصناعية  ا 
 وتنظميها

ىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا تتكون  مة ا  جقدَّ املساعدة امل
 يف جوهرها من:

جراء حتليل لترشيعات امللكية الفكرية، وتقيمي ما يتعل - ق ا 
 ،هبا من احتياجات وأأولوايت وجحم أأعامل امللكية الفكرية

عداد خطة معل لتحديث خدمات ماكتب امللكية  - وا 
الفكرية ومعلياهتا التجارية وتنفيذ هذه اخلطة، وذكل بناًء 

 ،عىل النتاجئ

 ،وتبس يط معليات امللكية الصناعية -

وتمنية همارات موظفي ماكتب امللكية الفكرية الوطنية  -
قلميية من خالل تنظمي حلقات معل وحلقات دراس ية وا ال 

وجوالت دراس ية لكبار املوظفني والفاحصني من أأجل تعزيز 
والتصاممي معرفهتم برباءات الاخرتاع والعالمات التجارية 

والبياانت اجلغرافية فضاًل عن معاهدة التعاون بشأأن الصناعية 
جراءاهتالرباءات وأأنظمة مدريد والهاي ولش بونة   ،اوا 

دارة خدمات امللكية الفكرية ومنتجاهتا التجارية و  - حتديث ا 
ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية ومنظامت امللكية الفكرية 

ىل ماكتب امللكية الفكرية  قلميية، مبا يف ذكل نقل املعرفة ا  اال 
 ،ومنظامهتا

تطوير وتوفري أأدوات لتعزيز تبادل البياانت بني ماكتب و  -

مو اخلدمة: قد ِ  مج

قلميية -  املاكتب اال 

 شعبة التعاون ادلويل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتو  -

 شعبة ادلمع الوظيفي، قطاع العالمات والرسوم والامنذجو  -

 شعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكريةو  -

دارة البدلان اليت متر  قلميية ومدير ا  مسؤولو االتصال داخل الويبو: مديرو املاكتب اال 
 (DTDC) املتقدمةمبرحةل انتقالية والبدلان 
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 الروابطتصال/هجات اال الوصف العنوان

قلمييةامللكية الفكرية   .الوطنية واال 

دارة حق املؤلف وتنظميه مة بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء  ا  جقدَّ تشمل املساعدة امل
 ما ييل:

جراء تقيمي لالحتياجات ووضع خطة معل تراعي  - ا 
دةا جحدَّ   ،حتياجات البدل وأأولوايته امل

نشاء منظامت اال دارة امجلاعية ويف  - وتقدمي ادلمع يف ا 
صياغة القواعد واال جراءات، وذكل بناًء عىل نتاجئ تقيمي 

 ،الاحتياجات

سداء املشورة املتخصصة وتكوين الكفاءات ال دارة و  - ا 
 ،منظامت اال دارة امجلاعية بكفاءة نيابة عن املبدعني

، (WIPOCOS)توفري الأدوات، مبا يف ذكل برانمج و  -
ىل  مة ا  جقدَّ  ،املنتفعنيلتحسني اخلدمات امل

دارة حق و  - تنظمي حلقات معل تدريبية يف ش ىت جوانب ا 
املؤلف وتدريب املديرين التنفيذيني عىل اال دارة الرش يدة 

 ،ملنظامت اال دارة امجلاعية

ىل تعزيز تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية اذلي يسعو  - ى ا 
الأداء والربط الش بيك ملنظامت اال دارة امجلاعية يف غرب 

نشاء مزيد منأأفريقيا   ،منظامت اال دارة امجلاعية الفعاةل وا 

جراء دراسات لقياس جحم الصناعات القامئة عىل حق و  - ا 

مو اخلدمة: قد ِ  مج

 شعبة تمنية حق املؤلف -

 شعبة حلول الأعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكريةو  -

دارة البدلان اليت متر  قلميية ومدير ا  مسؤولو االتصال داخل الويبو: مديرو املاكتب اال 
 (DTDC) املتقدمةمبرحةل انتقالية والبدلان 

 /www.wipo.int/copyright/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

http://www.wipo.int/copyright/en/
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 الروابطتصال/هجات اال الوصف العنوان

املؤلف وتأأثري حق املؤلف يف الاقتصادات ابس تخدام 
 ،مهنجية الويبو

املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق توفري أأدوات مثل و  -
ىل املصنفات الأدبية  ماكنية النفاذ ا  هبم )تيغار( اليت توفر ا 
املمتتعة حبامية حق املؤلف للأشخاص العاجزين عن قراءة 

 .املطبوعات

اس تحداث الرشاكت الصغرية 
ة واجلامعات واملتوسط

ومؤسسات البحث والتطوير 
لأصول امللكية الفكرية 

دارهتا  واس تخداهما وا 

 يتضمن الربانمج:

تكوين الكفاءات ال عداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية  -
اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة والس تخدام أأدوات 

 ،امللكية الفكرية لفائدة هذه الرشاكت

ملامرسات الفضىل يف اس تخدام مجع التجارب الناحجة واو  -
الرشاكت الصغرية واملتوسطة لنظام امللكية الفكرية من أأجل 

زايدة الوعي بأأمهية نظام امللكية الفكرية ابلنس بة لهذه 
 ،الرشاكت

املنشورات اخلاصة ابنتفاع الرشاكت الصغرية  ختصيصو  -
 ،واملتوسطة ابمللكية الفكرية

عن قضااي امللكية  تقدمي معلومات عرب ش بكة اال نرتنتو  -
خبارية  الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ونرش رساةل ا 

لكرتونية شهرية عن امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية  ا 
 ،واملتوسطة

بداع من خالل تنظمي حلقات و  - تعزيز قدرات الابتاكر واال 

مو اخلدمة: قد ِ  مج

قلميية، وقسم الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وشعبة الابتاكر، وشعبة البدلان  املاكتب اال 
دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة  الأقل منوًا، وا 

دارة البدلان اليت متر مبرحةل  قلميية، ومدير ا  انتقالية مسؤولو االتصال: مديرو املاكتب اال 
 والبدلان املتقدمة

 روابط املوقع اال لكرتوين:

www.wipo.int/sme/en 

www.wipo.int/innovation/en 

www.wipo.int/eds/en 

www.wipo.int/uipc/en 

http://www.wipo.int/sme/en
http://www.wipo.int/sme/en
http://www.wipo.int/innovation/en
http://www.wipo.int/innovation/en
http://www.wipo.int/eds/en
http://www.wipo.int/eds/en
http://www.wipo.int/uipc/en
http://www.wipo.int/uipc/en
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 الروابطتصال/هجات اال الوصف العنوان

معل تدريبية وحلقات دراس ية بشأأن ش ىت مواضيع امللكية 
عداد س ياسات امللكية الفكرية، الفكرية، مبا يف ذكل  ا 

جراءات نقل التكنولوجيا للجامعات ومعاهد البحث  وا 
والتطوير، وامللكية الفكرية ودور اجلامعات ومعاهد البحث 

والتطوير، والرتخيص الناحج للتكنولوجيا، وصياغة 
الرباءات، ومنح الامتيازات، وهمارات التفاوض بشأأن 

 ،الفكرية امللكية الفكرية، وتقيمي امللكية

عداد س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا للجامعات و  - ا 
 ،ومعاهد البحث والتطوير

نشاء و  - سداء املشورة املتخصصة وتقدمي ادلمع من أأجل ا  ا 
ماكتب امللكية الفكرية داخل اجلامعات ومعاهد البحث 

 ،والتطوير

قلميية وأأقالمييةوعقد  - لتبادل املعارف واخلربات من  ندوة ا 
قامة رشااكت جديدة  ،أأجل تعزيز التواصل وا 

نشاء بنية و  - مبادرة اجلامعة ملساعدة ادلول الأعضاء يف ا 
حتتية للملكية الفكرية وتمنية الرثوة البرشية وتعزيز 

الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من خالل نظام توجيه 
 املتقدمة.بدمع من مؤسسات رشيكة من البدلان 

ذاكء الاحرتام حلقوق امللكية  ا 
 الفكرية:

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من  ُتري تمنية القدرات يف ا 
 خالل:

قلميية بشأأن  - تنظمي حلقات معل وحلقات دراس ية وطنية وا 

مو اخلدمة: قد ِ  مج

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية -  شعبة ا 
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 الروابطتصال/هجات اال الوصف العنوان

ثر الاجامتعي ش ىت اجلوانب، مبا يف ذكل زايدة الوعي ابلأ 
والاقتصادي النامج عن التعدي عىل حقوق امللكية 

 ،الفكرية

 ،عقد ندوات للقضاة لتبادل املعرفة واخلربةو  -

 ،نرش كتب عن الاجهتاد القضايئو  -

التشجيع عىل املشاركة يف املناقشات املتعلقة و  -
رى يف جلنة الويبو الاستشارية املعنية  ابلس ياسات اليت ُتج

نفاذ حقوق امللكية الفكرية ويف غريها من املنتدايت  اب 
قلميية وادلولية  .اال 

قلمييةو  -  املاكتب اال 

دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمةو  -  ا 

قلميية، ومدير ا   دارة البدلان اليت متر مسؤولو االتصال داخل الويبو: مديرو املاكتب اال 
 املتقدمةمبرحةل انتقالية والبدلان 

 روابط املوقع اال لكرتوين:

www.wipo.int/enforcement/en 

www.wipo.int/eds/en 

 الصعيدين الوطين واال قلميي:تدريس امللكية الفكرية عىل  )ح(

اكدمييات الناش ئة، ندوة ملدريس املل  ميية للملكية الفكرية، ماجس تري احلقوق يف جمال امللكية الفكرية، الأ اكدمييات الوطنية واال قل جعد، املدرسة الصيفية، وتدريب الأ كية الفكرية، التعمل  عن ب
 املدربني:

طار برانمج أأاكدميية الويبو، تقدم الويبو برامج تعلميية أأساس ية ومتقدمة يف ش ىت جوانب امللكية الفكرية ابلتعاون مع اجلامعات، و   متنح درجات جامعية ودبلومات وشهادات.يف ا 

 وترد فامي ييل الربامج الأساس ية.

 .http://wipo.int/academy/en/courses/rp_catalog/index.jspللتسجيل أأو الاطالع عىل فهرس ادلورات، تفضل بزايرة: و 

http://www.wipo.int/enforcement/en
http://www.wipo.int/enforcement/en
http://www.wipo.int/eds/en
http://www.wipo.int/eds/en
http://wipo.int/academy/en/courses/rp_catalog/index.jsp
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 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

م الربانمج تدريبًا عامًا ومتخصصًا للمسؤولني احلكوميني برانمج التطوير املهين  يجقد ِ
 الصناعية وحق املؤلف.يف جمايل امللكية 

طار الربانمج نفسه: وتقدم الويبو  يف ا 

دورة متقدمة مشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية  -
 ،عن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني

دورات عن امللكية الصناعية لكبار املسؤولني من و  -
 ،مؤسسات البحث والتطوير ومراكز نقل التكنولوجيا

 .عن منظامت اال دارة امجلاعيةدورات و  -

 /www.wipo.int/academy/en رابط املوقع اال لكرتوين:

طار هذا الربانمج برامج تعلميية متقدمة يف  برانمج املؤسسات الأاكدميية م الويبو يف ا  تجقد ِ
املهنيني اجلامعيني، جمال امللكية الفكرية للخرجيني، والش باب 

والباحثني واملسؤولني احلكوميني، وذكل ابلتعاون مع 
 املؤسسات الأاكدميية، كام ييل:

م س تة برامج لنيل درجة ماجس تري احلقوق يف جمال  - تجقدَّ
 امللكية الفكرية يف الأماكن التالية:

قلميي( -  ،جامعة أأفريقيا، مواتري، زمبابوي )برانمج ا 

ثانية، ايوندي، الاكمريون )برانمج جامعة ايوندي ال و  -
قلميي(  ،ا 

قلميي(و  -  ،بوينس أ يرس، الأرجنتني )برانمج ا 

رابط املوقع اال لكرتوين: 
www.wipo.int/academy/en/courses/academic_institutions/ 

http://www.wipo.int/academy/en/
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 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

قلميي(و  -  ،بريس بان، أأسرتاليا )برانمج ا 

 ،س يول، مجهورية كوراي )برانمج دويل(و  -

يطاليا )برانمج دويل(و  -  .جامعة تورينو، تورينو، ا 

م  طار الربانمج نفسه  أأخراتن تانمتقدم  دوراتنوتجقدَّ يف ا 
 :هام

َّفة عن امللكية الفكرية ورايدة الأعامل  - جكث ادلورة الصيفية امل
رسائيل،  التجارية، جامعة حيفا، ا 

الندوة املشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية و  -
دورة رفيعة املس توى  ويه ملدريس امللكية الفكرية،

 .رسائيللأحصاب املشاريع التجارية يف حيفا، ا  

طار برانمج الت   تتعاون عدعمل عن بج برانمج الت   مع أأاكدمييني  عدعمل عن بج الويبو يف ا 
تدريبًا يف وتقدم  من اجلامعات املنترشة يف مجيع أأحناء العامل

ا يف ذكل حق املؤلف، مجيع جوانب امللكية الفكرية مب
وبراءات الاخرتاع، والبحث عن معلومات الرباءات، 

، وامللكية الفكرية والتجارة الأساس ية صياغة الرباءاتو 
اال لكرتونية، وامللكية الفكرية والتكنولوجيا البيولوجية، 

والعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت 
جراءات التحكمي والوساطة مبقتىض قواعد  اجلغرافية، وا 

دارةو الويبو،  . الكتب يف قطاع نرش امللكية الفكرية ا 
طريقة عىل  2102عد منذ عام مل عن بج عوحتتوي دورات الت  

لتدريس جدول أأعامل الويبو بشأأن  مصممة تدريس خاصة

رابط املوقع اال لكرتوين: 
.wipo.int/academy/en/courses/distance_learningwww 

http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning
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 الروابطهجات االتصال/ الوصف العنوان

التمنية وال س امي املكل العام ومواطن املرونة املتعلقة ابمللكية 
ذاكء الوعي ومعاجلة الفكرية هبدف  كيفية اس تخدام املكل ا 

العام ومواطن مرونة امللكية الفكرية يف اجملاالت اال منائية 
وجود ثالث دورات  2104ئيس ية. وسيشهد عام الر 

ضافية يه: اقتصادايت امللكية الفكرية والابتاكر، وامللكية  ا 
 الفكرية والصحة العامة، وامللكية الفكرية واملعارف التقليدية.

برانمج املدرسة الصيفية 
 بشأأن امللكية الفكرية

ىل تعزيز معرفة الطالب الأكرب س نًا  هيدف الربانمج ا 
واملهنيني الش باب يف مجيع املناطق ابمللكية الفكرية ودور 

 .الويبو وهماهما

رابط املوقع اال لكرتوين: 
www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school 

يقدم الربانمج دورات قصرية ومكثفة ملديري الأعامل  الربانمج التنفيذي
التجارية وكبار املديرين التنفيذيني يف القطاع اخلاص، 

دارة منتجات  ومعليات وخاصًة العاملني يف تطوير وا 
 جديدة.

 www.wipo.int/academy/en/courses/executiveرابط املوقع اال لكرتوين: 

نشاء أأاكدمييات ملكية فكرية يف  يكن الأاكدمييات الناش ئة املرشوع يف ا 
جامعات ومؤسسات التدريب عىل امللكية الفكرية لتلبية 

الطلب املزتايد عىل املتخصصني يف امللكية الفكرية وممهتنهيا. 
ة الفكرية يك منسق املل وتتأألف املساعدة من: اختيار 

نشاء مكتبة مرجعية للملكية الفكرية، واملشاركة  وتدريبه، وا 
يف دورتني ُتريبيتني، وتدريب مجموعة أأساس ية من مخسة 

مشل املرشوع حىت ال ن: كولومبيا، وامجلهورية قد مدربني. و 
ثيوبيا، وبريو، وتونس.  ادلومينيكية، ومَص، وا 

رابط املوقع اال لكرتوين: 
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/ 

http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school
http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school
http://www.wipo.int/academy/en/courses/executive
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دراج امللكية الف )ط(  كرية يف أأنظمة الابتاكر الوطنية:تعزيز ا 

 الرابطاالتصال/ اتهج الوصف العنوان

دراج امللكية الفكرية يف  تعزيز ا 
 أأنظمة الابتاكر الوطنية

 تتضمن املساعدة:

ندوة رفيعة املس توى لواضعي الس ياسات وكبار املسؤولني  -
دراج امللكية الفكرية يف أأنظمة الابتاكر  للتشجيع عىل ا 

 الوطنية

حلقات معل رفيعة املس توى ملديري التكنولوجيا وكبار و  -
 الباحثني

سداء املشورة يف صياغة س ياسات و  - تقدمي املساعدة وا 
الابتاكر  أأنظمةامللكية الفكرية اليت تضع يف الاعتبار 

 ةالوطين القامئ

مو اخلدمة: قد ِ قلميية ،عبة الابتاكرش  مج  املاكتب اال 

دارة البدلان اليت متر مبرحةل مسؤولو االتصال: مديرو املاكتب اال   قلميية ومدير ا 

 املتقدمةانتقالية والبدلان 

 www.wipo.int/eds/en: رابط املوقع اال لكرتوين

 تعزيز التعاون الأقالميي واال قلميي ودون اال قلميي: )ي(

 الرابطاالتصال/ اتهج الوصف العنوان

تعزيز التعاون الأقالميي 
 واال قلميي ودون اال قلميي

 تتضمن املساعدة:

منتدايت رفيعة املس توى لواضعي الس ياسات وكبار  -
مسؤويل امللكية الفكرية للتشجيع عىل احلوار بشأأن قضااي 

 ،ات اليت هتم  املناطقالس ياس

مشاورات رفيعة املس توى لتعزيز التعاون فامي بني بدلان و  -

مو اخلدمة: قد ِ قلميية مج دارة العالقات اخلارجية / املاكتب اال   ا 

دارة البدلان اليت متر مبرحةل  قلميية ومدير ا  مسؤولو االتصال: مديرو املاكتب اال 
 املتقدمةانتقالية والبدلان 

 /www.wipo.int/eds/enرابط املوقع اال لكرتوين: 
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 ،اجلنوب

حلقات دراس ية أأقالميية رفيعة املس توى لكبار املسؤولني و  -
احلكوميني ومسؤويل ماكتب امللكية الفكرية وكبار الباحثني 

بشأأن ش ىت جوانب امللكية الفكرية والابتاكر هبدف 
التشجيع عىل تبادل املعارف واخلربات فامي بني البدلان 

رسائيل واملناطق. وترعى أأسرتاليا والربازيل والصني والهند وا  
واملكس يك والياابن ومجهورية كوراي وس نغافورة أأحدااًث 

 ،لميياس نويًة لتعزيز التعاون اال قلميي والأق

املساعدة يف صياغة س ياسات امللكية الفكرية اليت تضع و  -
 ،يف الاعتبار نظام الابتاكر الوطين القامئ

تنظمي زايرات دراس ية لالس تفادة من املامرسات اجليدة و  -
جتَّبعة يف بدلان أأخرى  .امل

 الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية: رشااكت مع واكالت )ك(

عد الرشااكتج اليت تجقام مع واكالت الأمم املتحدة من التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها مساعدة الويبو التقنية هو اس مترار تزايد الطلب عىل املساعدة وتزايد توقعات ادلول الأعضاء. وتسا
ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليتومنظامهتا واملنظام جقدم ا    متر مبرحةل انتقالية.ت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية عىل توس يع نطاق ادلمع امل

تعاوهنا بشأأن قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بوالية لك مهنا. وهذه  وقد وقَّعت الويبو مذكرات تفامه واتفاقات تعاون مع واكالت الأمم املتحدة ومنظامت أأخرى ال ضفاء الطابع املؤسيس عىل
، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(، وبرانمج الأمم (ITU) ، والاحتاد ادلويل لالتصاالت(FAO) املنظامت الأممية وادلولية تشمل: منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة

قلميية امخلس، أأال ويه: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا(UNIDO) ، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية(UNEP) بيئةاملتحدة لل  ، (ECA) ، وجلان الأمم املتحدة اال 
، (ESCAP) ، واللجنة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط الهادئ(ECLAC) ، واللجنة الاقتصادية لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب(ECE) واللجنة الاقتصادية لأورواب

 .(WTO) ، ومنظمة التجارة العاملية(UNCTAD) ، ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية(ITC) ، ومركز التجارة ادلولية(ESCWA) واللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغريب أ س يا



  

22 

جياد  العامةلقات معل مع كثري من املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وقد أأقامت الويبو أأيضًا عال قلميية وادلولية هبدف ا  يف جمال امللكية الفكرية عىل املس توايت الوطنية واال 
حداث تأأثري أأكرب يف ادلول الأعضاء. وتنطوي هذه الرشااكت عىل  برامو مشاورات منتظمة عقد أأوجه تأ زر وا   . ويف هذا الصدد، يرد فامي ييل تلخيٌص للأنشطة املضطلع هبا:تعاون ترتيبات ا 
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 تشمل الأنشطة ما ييل: رشااكت مع منظامت الأمم املتحدة

يالء  - الاشرتاك يف وضع مشاريع وأأنشطة وتنفيذها مع ا 
الاعتبار الواجب لالحتياجات واملصاحل اليت تعرب عهنا 

ادلول الأعضاء )أأمثةل: تعاون الويبو ومنظمة الصحة العاملية 
قامة رشااكت للعمل البحيث  يف مرشوع البحث املتعلق اب 
بشأأن الأمراض املدارية املهمةل، وتعاون الويبو واليونسكو 

بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
يبو ومنظمة الثقايف التقليدي الفوللكوري، وتعاون الو 

التجارة العاملية يف تقدمي ادلمع الترشيعي والتقين فامي يتعلق 
 ،ابتفاق تريبس(

رشاك منظامت رشيكة يف املشاريع اليت تتجاوز والية و  - ا 
الويبو، مثل مركز التجارة ادلولية يف توس مي املنتجات 

 احمللية،

املشاركة اجلوهرية يف احللقات ادلراس ية وحلقات العمل و  -
ريبية لتبادل املعارف واخلربات )برانمج الأمم املتحدة التد

قلميية للأمم املتحدة(  ،للبيئة، اللجان اال 

املشاركة يف الأحداث البارزة لواكالت الأمم املتحدة من و  -
أأجل تقدمي رؤية امللكية الفكرية يف املناقشات اخلاصة 

 .ابلس ياسات

عب ا قلميية والشُّ مو اخلدمة: املاكتب اال  قد ِ  خملتصةمج

عب اخملتصة  مسؤولو االتصال داخل الويبو: مديرو الشُّ

 روابط املوقع اال لكرتوين:

www.wipo.int/eds/en/ 

www3.wipo.int/wipogreen/en/about 

www.wipo.int/research/en/ 

www.wipo.int/copyright/en/ 

http://www.wipo.int/eds/en/
http://www.wipo.int/eds/en/
file:///D:/Users/ilias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www3.wipo.int/wipogreen/en/about
file:///D:/Users/ilias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www3.wipo.int/wipogreen/en/about
http://www.wipo.int/research/en/
http://www.wipo.int/research/en/
http://www.wipo.int/copyright/en/
http://www.wipo.int/copyright/en/
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رشااكت مع منظامت امللكية الفكرية 
 اال قلميية

طويل من التعاون الوثيق يف تقدمي تمتتع الويبو بتارخي 
ىل دولها الأعضاء مع منظامت امللكية  املساعدة التقنية ا 

قلميية، مثل املنظمة اال قلميية الأفريقية للملكية  الفكرية اال 
الفكرية )الأريبو(، واملكتب الأورويب للرباءات، واملنظمة 

الأفريقية للملكية الفكرية، ومكتب التنس يق يف السوق 
ة. ويتضمن ذكل أأنشطة ومشاريع مشرتكة تتعلق ادلاخلي

ذاكء الاحرتام  ابملوارد البرشية وتطوير البنية التحتية وا 
 للملكية الفكرية.

 

رشااكت مع منظامت حكومية دولية 
 ومنظامت غري حكومية أأخرى

تتعاون الويبو تعاواًن وثيقًا مع العديد من املنظامت احلكومية 
احلكومية املنخرطة يف أأنشطة امللكية ادلولية واملنظامت غري 

الفكرية وامللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
قلميية  عىل حد سواء، وذكل عىل املس توايت الوطنية واال 

وادلولية. وهذه املنظامت تشمل: الاحتاد الأفريقي، والسوق 
املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب الأفريقي )الكوميسا(، 

، وامجلاعة الاقتصادية دلول (EAC)أأفريقيا  وجامعة رشق
، وامجلاعة اال منائية للجنوب (ECOWAS)غرب أأفريقيا 

، وجامعة ادلول العربية، ومنظمة املؤمتر (SADC)الأفريقي 
، (IDB)، والبنك اال ساليم للتمنية (OIC)اال ساليم 

واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )أألكسو(، واملنظمة 
يسيسكو(، اال سال مية ادلولية للرتبية والثقافة والعلوم )ا 

، واحتاد احملامني العرب، (GCC)وجملس التعاون اخلليجي 
، ومبادرة (ASEAN)ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا 

خليج البنغال للتعاون التقين والاقتصادي املتعدد 
القطاعات، ورابطة جنوب أ س يا للتعاون اال قلميي 
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(SAARC)زر احمليط الهادئ، ، وبدلان منتدى ج
والسوق املشرتكة لبدلان اخملروط اجلنويب 

(MERCOSUR) وامجلاعة الاكريبية والسوق املشرتكة ،
(CARICOM) وأأمانة التاكمل الاقتصادي لأمرياك ،

، (CAN)، وجامعة دول الأنديز (SIECA)الوسطى 
، واملنظمة (OECS)ومنظمة دول رشق البحر الاكرييب 

، وامجلعية ادلولية للعالمات (OIF)ة ادلولية للفرنكوفوني
، والاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني (INTA)التجارية 

، والاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية (CISAC)وامللحنني 
نظمة ادلولية للرشطة ، وامل (IFFRO)حبقوق الاس تنساخ 

 .(WCO)اال نرتبول(، ومنظمة امجلارك العاملية اجلنائية )

 تعلقة ابلتحكمي والوساطة:اخلدمات امل  )ل(

 ترد فامي ييل أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة بعمل مركز التحكمي والوساطة:

 ابطوالر االتصال/ اتهج الوصف العنوان

عمل عن بجعد بشأأن املالمح الرئيس ية تقدم الويبو دورة للت   عمل عن بجعددورة الت  
عداد واال جراءات البديةل لتسوية املنازعات، ويه من  ا 

 .مركز الويبو للتحكمي والوساطة

مو اخلدمة: أأاكدميي قد ِ  مركز التحكمي والوساطةة الويبو/مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير التنفيذي لأاكدميية الويبو

رابط املوقع اال لكرتوين: 
.int/academy/en/courses/distance_learningwww.wipo 

خدمة تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول 
 املكونة من رموز البدلان للحقول العليا

، يقدم مركز الويبو للتحكمي 2102اعتبارًا من يونيو 
ىل  دارة احلقول  61والوساطة املشورة ا  هجة من هجات ا 

م اخلدمة:  قد ِ  مركز التحكمي والوساطةمج

http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning


  

25 

 ابطوالر االتصال/ اتهج الوصف العنوان

ال س امي من البدلان العليا املكونة من رموز البدلان، و
جراءات تسوية  النامية، بغية وضع رشوط التسجيل وا 

املنازعات فضاًل عن مصادر املعلومات املتنوعة 
للمس تخدمني اذلين يرغبون يف تسجيل أأسامء احلقول يف 

يداع نزاعاتاحلقول العليا املكونة من رموز البدلان أأو  فامي  ا 
 .يتعلق بأأسامء احلقول

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

رابط املوقع اال لكرتوين: 
www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.htlm 

 تعزيز الوعي العام بشأأن امللكية الفكرية: )م(

م الويبو عدد ىل الوضع الأمثلًا من الأدوات واخلدمات تجقد ِ  . وهذه الأدوات يه:للمساعدة عىل الوصول ابلتواصل ا 

 ابطوالر االتصال/ اتهج الوصف العنوان

وطنية التوعية لل اسرتاتيجيات ومحةل 
 قيةوحلقات معل تطبي 

 www.wipo.int/ip_outreach/en: رابط املوقع اال لكرتوين دليل التخطيط محلالت التوعية وتنفيذها

قلميية للصحفيني مة حسب الطلب  حلقات معل تدريبية ا  صمَّ م عند الطلب حلقات معل مج تجنظَّ
 .لزايدة الوعي ابمللكية الفكرية دلى الصحفيني

http://www.wipo.int/ip-: رابط املوقع اال لكرتوين
outreach/en/tools/guides 

الربانمج يف منح ميداليات للمخرتعني واملبتكرين  يكن برانمج جوائز الويبو
 .واملبدعني البارزين يف مجيع أأحناء العامل

 www.wipo.int/ip_outreach/awards/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

امللكية الفكرية لك عام ابليوم العاملي للملكية  أأوساطتفل حت  اليوم العاملي للملكية الفكرية
أأبريل. وعىل َمْن يرغب يف املشاركة يف  26الفكرية يف 

الاحتفال أأن يتصل مبكتب امللكية الفكرية املوجود يف بدله. 
وتقدم الويبو يف هذه املناس بة مواد تروجيية، وتوجد أأيضًا 

 /www.wipo.int/ip_outreach/ipday/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.htlm
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.htlm
http://www.wipo.int/ip_outreach/en
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/tools/guides
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/tools/guides
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/tools/guides
http://www.wipo.int/ip_outreach/awards/en
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 ك.صفحة خاصة بيوم امللكية الفكرية عىل موقع الفيس بو 

 :من الأدوات املوجودة عىل ش بكة اال نرتنت

 قناة الويبو عىل موقع يوتيوب

ُتمع الويبو قصصًا قصرية عن اس تخدام اخملرتعني واملبدعني 
رضها عىل قناهتا لنظام امللكية الفكرية اس تخدامًا انحجًا وتع

 .وبعىل موقع يوتي

لكرتوين:   www.youtube.com/user/wipoرابط املوقع اال 

الفيديوهات اليت تنتجها الويبو لعرض أأمثةل لالس تخدام  فيديوهات الويبو
 الناحج للملكية الفكرية من ِقبل خمرتعني ومبدعني

لكرتوين:   .com/user/wipowww.youtubeرابط املوقع اال 

التوعية عىل أأرض الواقع وقاعدة بياانت 
 التوعية

حتتوي قاعدة البياانت عىل معلومات عن مبادرات ممتعة 
هذه ل للتوعية ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل وروابط 

 .املبادرات

م اخلدمة: شعبة االتصاالت قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

 outreach/en-www.wipo.int/ip رابط املوقع اال لكرتوين

حتتوي قاعدة بياانت التوعية عىل دراسات عن وعي ش ىت  قاعدة بياانت التوعية
ابمللكية الفئات املس هتدفة ومواقفها وسلوكها فامي يتعلق 

 .الفكرية

 outreach/en-www.wipo.int/ip: رابط املوقع اال لكرتوين

 تقدم مكتبة الويبو: منشورات الويبو ومكتبهتا

 ،أألف مرجع 11أأكرث من  -

لكرتونيةو  - ىل  ،خدمات مكتبية ورقية وا  مبا يف ذكل النفاذ ا 
صدارات اجمل  ،الت ادلورية وقواعد بياانت املؤلفات الراهنةا 

 معلومات عامة ومنشورات تعلميية للأطفال واملدارسو  -

م اخلدمة: مكتبة الويبو قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: الرئيس

 رابط املوقع اال لكرتوين: ال يوجد

http://www.youtube.com/user/wipo
http://www.youtube.com/user/wipo
http://www.wipo.int/ip-outreach/en
http://www.wipo.int/ip-outreach/en
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تكون ادلول الأعضاء أأو املؤسسات اليت ترغب يف أأن  برانمج مكتبات اال يداع
مرجعًا للويبو يف بدلها تتلقي، بناء عىل طلهبا، مجموعة اكمةل 

من مجيع منشورات الويبو والتحديثات املس تقبلية لتكوين 
 .مكتبات حملية

م اخلدمة: مكتبة الويبو قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: الرئيس

 رابط املوقع اال لكرتوين: ال يوجد

 

 مبرحةل انتقالية:أأدوات للبدلان اليت متر  )ن(

 ابطوالر االتصال/ اتهج الوصف العنوان

رشادات ال عداد اسرتاتيجية امللكية الفكرية  ا 
 يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية

تجبني ِ هذه الأداة خطوات صياغة اسرتاتيجية وطنية للملكية 
قرارها بنجاح  .الفكرية وا 

دارة البدلان اليت متر مبرحةل م اخلدمة: ا  قد ِ  املتقدمةانتقالية والبدلان  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير

 www.wipo.int/dcea/en/toolsرابط املوقع اال لكرتوين: 

س ياسة منوذجية للملكية الفكرية للجامعات 
واملؤسسات البحثية يف البدلان اليت متر 

 مبرحةل انتقالية

عداد س ياسات امللكية  ىل احلث عىل ا  دليل معيل هيدف ا 
نشاء بنية حتتية للملكية الفكرية يف اجلامعات  الفكرية وا 

 واملؤسسات التعلميية

 www.wipo.int/dcea/en/toolsرابط املوقع اال لكرتوين: 

دارة امللكية الفكرية الأاكدمي  ية والابتاكر ا 
 املبكر يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية

أأداة معلية ملساعدة مديري التكنولوجيا يف اجلامعات 
ووالكء الابتاكر يف اال دارة املبكرة لالبتاكر ونقل 

ىل السوق. وتركز الأداة يف املقام  التكنولوجيا من اجلامعة ا 
، وعقود الأول عىل حامية امللكية الفكرية، ونقل املعرفة

 التعاون البحيث، وجوانب املوارد التنظميية والبرشية.

 www.wipo.int/dcea/en/toolsرابط املوقع اال لكرتوين: 

http://www.wipo.int/dcea/en/tools
http://www.wipo.int/dcea/en/tools
http://www.wipo.int/dcea/en/tools
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عداد عالمة  التوس مي الوطين ىل مساعدة ادلول الأعضاء يف ا  أأداة هتدف ا 
خلدمات الوطنية، ُتارية قوية وممزية للمنتجات وا

واس تحداث عالمة وطنية هبدف اكتساب مزية تنافس ية يف 
قلميية والعاملية.  السوق احمللية واال 

 www.wipo.int/dcea/en/tools رابط املوقع اال لكرتوين:

تدريس امللكية الفكرية يف البدلان اليت متر 
 ليةمبرحةل انتقا

أأداة لتحديد الاحتياجات اخلاصة للبدلان اليت متر مبرحةل 
انتقالية فامي يتعلق ابلتدريب عىل امللكية الفكرية وتدريسها، 

وحتديد الأهداف ووضع مهنج درايس أأسايس ذي 
مهنجيات مبتكرة لتدريس امللكية الفكرية يف البدلان اليت 

 متر مبرحةل انتقالية

 www.wipo.int/dcea/en/toolsرابط املوقع اال لكرتوين: 

لكرتوين ملدريس امللكية الفكرية الغرض من املوقع اال لكرتوين هو الهنوض بتدريس امللكية  موقع ا 
الفكرية والتدريب علهيا وزايدة فعالية ذكل يف البدلان اليت 

قوقاز وأ س يا الوسطى تقع يف أأورواب الوسطى والرشقية وال
ىل بدلان منطقة البحر الأبيض املتوسط. ويوفر  ضافًة ا  ا 

املوقع اال لكرتوين منصًة للتواصل واكتساب خربات أأاكدميية 
وهمنية جامعية، وتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات بني 

اجلامعات وش ىت مؤسسات التدريب والأفراد املنخرطني يف 
عداد قاعدة  تدريس امللكية الفكرية والتدريب علهيا، وا 

بياانت للمناجه واملواد التعلميية، ونرش معلومات عن 
الأحداث املتعلقة بتدريس امللكية الفكرية يف البدلان اليت 

متر مبرحةل انتقالية، وتطوير أأداة خاصة ابلويبو تكون 
مكرسة لتدريس امللكية الفكرية يف البدلان اليت متر مبرحةل 

 انتقالية.

 www.wipo.int/dcea/en/toolsاال لكرتوين: رابط املوقع 

http://www.wipo.int/tdc/en/tools
http://www.wipo.int/dcea/en/tools
http://www.wipo.int/dcea/en/tools
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية نفاذ القانون والقضاة والقطاع  ا  مٌة ملساعدة أأهجزة ا  صمَّ أأداٌة مج
اخلاص واملس هتلكني يف وضع اسرتاتيجيات فعاةل ملواهجة 

الاسرتاتيجيات عىل التقليد والقرصنة وتنفيذ هذه 
 الصعيدين الوطين واال قلميي

 www.wipo.int/dcea/en/toolsرابط املوقع اال لكرتوين: 

دراسة عن السامت اخلاصة لنظام حق 
 املؤلف يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية

 ية:يشمل هذا العمل البحيث املسائل التال 

دارة حق املؤلف )املهام احلكومية والهيلك التنظميي  - حاةل ا 
 مبا يف ذكل الأحاكم ذات الصةل يف قوانني حق املؤلف(،

نرتنت لعام و - والأحاكم  0776الامتثال ملعاهديت الويبو لال 
 ذات الصةل يف الترشيع الوطين وتنفيذها،

وق أأحاكم قوانني حق املؤلف بشأأن امللكية الأوىل للحقو  -
فات اليت أأبدعها مؤلفون عاملون( نص  يتعلق ابمل )ال س امي فامي

 وبشأأن مسأأةل انتقال ملكية احلقوق الاقتصادية،

 التنظمي الترشيعي لعقود حق املؤلف،و  -

اال دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتنظمي و  -
 ذكل يف قوانني حق املؤلف.

 www.wipo.int/dcea/en/toolsرابط املوقع اال لكرتوين: 

تعديل قوانني حق املؤلف يف البدلان اليت 
متر مبرحةل انتقالية لتناسب التكنولوجيات 

 اجلديدة

ىل معاهدة الويبو بشأأن  موضوع هذا البحث هو الانضامم ا 
حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل 

 وتنفيذهام. ويصف البحث السامت الرئيس ية لهاتني الصويت
لهيام. ويتناول أأيضًا ابلتفصيل  املعاهدتني وحاةل الانضامم ا 

دات اس تجابًة تنفيذ أأحاكم هاتني املعاهدتني اللتني اعتجمِ 

 www.wipo.int/dcea/en/toolsاال لكرتوين: رابط املوقع 

http://www.wipo.int/dcea/en/tools
http://www.wipo.int/dcea/en/tools
http://www.wipo.int/dcea/en/tools
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للتحدايت اليت تطرهحا التكنولوجيا الرمقية وش بكة اال نرتنت 
طار جدول الأعامل الرمقي.  يف ا 

اجلوانب الاقتصادية للملكية الفكرية يف 
 البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية

سوف تشمل هذه املبادرة دراسًة عن القضااي الناش ئة يف 
الفكرية لأغراض املنطقة فامي يتعلق ابس تخدام حقوق امللكية 

 التمنية الاقتصادية.

 www.wipo.int/dcea/en/toolsرابط املوقع اال لكرتوين: 

 ادلراسات الاقتصادية: )س(

بتحدايت امللكية الفكرية وأأثرها عىل الأداء الاقتصادي، وتوفري املعلومات الالزمة اليت تشارك الويبو يف ش ىتَّ ادلراسات الاقتصادية الأاكدميية لزايدة وعي واضعي الس ياسات وعامة الناس 
قلميية وا جراء مناقشات بشأأن الس ياسات عىل املس توايت الوطنية واال  لهيا يف اختاذ القرارات املتعلقة ابلس ياسات، واحلث عىل ا   يفدلولية. ومجيع املنشورات واملواد ذات الصةل متاحة يجستنَد ا 

لهيا هذا الرابط  .www.wipo.int/econ_stat/en: الصفحة اليت يجفيض ا 

 ابطوالر االتصال/ اتهج الوصف العنوان

تشمل سلسةل الويبو بشأأن اقتصادايت امللكية الفكرية  سلسةل حلقات الويبو ادلراس ية
املتعلقة برباءات الاخرتاع مجموعًة كبريًة من املواضيع 

ىل ذكل.  والابتاكر وحق املؤلف والعالمات التجارية وما ا 
وتوجد تسجيالت مرئية للعروض التقدميية والأوراق 

 البحثية.

م اخلدمة: شعبة الشؤون الاقتصادية واال حصاءات قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: كبري الاقتصاديني

 رابط املوقع اال لكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html 

منائية ش ىت القضااي الراهنة الوثيقة الصةل  ادلراسات اال منائية تتناول ادلراسات اال 
، ابلبدلان النامية، مثل امللكية الفكرية وجهرة ذوي الكفاءة

وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، وامللكية الفكرية 
 والتمنية الاقتصادية والاجامتعية.

 رابط املوقع اال لكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html 

http://www.wipo.int/dcea/en/tools
http://www.wipo.int/econ_stat/en
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/seminars.html
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هذا التقرير مرجٌع همٌم. ويصف تقرير امللكية الفكرية العاملي  كرية العامليتقرير امللكية الف
 .يف واقع الابتاكر التوهجاتأأمه  2100لعام 

 رابط املوقع اال لكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr 

مؤرش الابتاكر العاملي هو مصدر أ خر للمعلومات القي مة.  العاملي مؤرش الابتاكر
وتركز النسخة السادسة عىل ادليناميكيات احمللية لالبتاكر 

بوصفها مفتاحًا للتغلب عىل الفجوة املوجودة يف الابتاكر 
 .العاملي

 رابط املوقع اال لكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/index.html 

 

حصائيات امللكية الفكرية حصائيات حديثة من مجيع أأحناء العامل ا   /www.wipo.int/ipstats/enرابط املوقع اال لكرتوين:  ا 

حصائية من مؤمترات  الاقتصاديةأأوراق معل حبوث الويبو  يه عبارة عن دراسات اقتصادية وا 
مهتا الويبو أأو دمعهتا.  أأاكدميية نظَّ

 رابط املوقع اال لكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en/economics/publications.html 

 تقدمي ادلمع واملشورة يف تعبئة املوارد ورشااكت امللكية الفكرية: )ع(

 الرابطاالتصال/ ةهج الوصف العنوان

ادلمع واملشورة يف تعبئة املوارد ورشااكت 
 امللكية الفكرية

 تشمل املساعدة ما ييل:

 حتديد مصادر المتويل احملمتةل، -

استامثرية وتقدمي املشورة واملساعدة يف تصممي مشاريع  -
 مقبوةل مَصفيًا،

نشاء منصات لتعبئة املوارد مبشاركة املاحنني احملمتلني  - وا 
 .والبدلان املتلقية

دارة العالقات اخلارجية م اخلدمة: ا  قد ِ  مج

 مسؤول االتصال داخل الويبو: املدير التنفيذي

 po.int//en/www.wiرابط املوقع اال لكرتوين: 

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/index.html
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/index.html
http://www.wipo.int/ipstats/en/
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/publications.html
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/publications.html
http://www.wipo.int/en/
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ىل أأقل البدلان منواً   اجلزء الثاين: تقدمي املساعدة ا 

من أ س يا واحمليط الهادئ، وبدل واحد من أأمرياك الالتينية بدلًا  04من املنطقة العربية، وبدلان  4بدلًا من أأفريقيا، و 11بدلًا من أأقل البدلان منوًا و 47تراعي مساعدة الويبو التقنية الاحتياجات اخلاصة لـ 
طار الهدف الاسرتاتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع ابمللكية من املس تفيدين من يه الفكرية يف سبيل التمنية. وأأقل البدلان منوًا  وبدلان منطقة البحر الاكرييب، وذكل مبا يامتىش مع جدول أأعامل التمنية ويف ا 

مة خصيصًا لتلبية احتياجات أأقل البدلان منوًا وتجرشف ع التقليدي اخلاص ابلترشيعادلمع العام  صمَّ دة مج حدَّ ىل مشاريع وأأنشطة مج ضافًة ا  ىل تنس يقها شعبة البدلان الأقل منوًا. والبنية التحتية وتكوين الكفاءات، ا 
 وهذه الأنشطة يه:

 الرابطاالتصال/ ةهج الوصف العنوان

عداد س ياسات امللكي ة الفكرية ا 
 والابتاكر

ىل  م ادلمع التقين واملشورة ا  طار هذا الربانمج، يجقدَّ يف ا 
البدلان الأقل منوًا بناء عىل طلهبا. وحيدث ذكل بتعاون 

 وثيق مع شعبة الابتاكر يف الويبو.

مو اخلدمة: قد ِ  شعبة أأقل البدلان منواً ملاكتب اال قلميية/شعبة الابتاكر/ا مج

 الويبو: مديرو املاكتب اال قلمييةمسؤولو االتصال داخل 

 /www.wipo.int/ldcs/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

املؤمترات الوزارية واجامتعات 
املائدة املس تديرة الأقالميية الرفيعة 

 املس توى

م حدٌث س نوٌي لهتيئة املناخ املناسب ال جراء مناقشة  يجنظَّ
 م  هتج اليت  قضااي س ياسات امللكية الفكريةل عة املس توىرفي

 .أأقل البدلان منواً 

م اخلدمة: شعبة البدلان الأقل منواً  قد ِ  مج

 مسؤول االتصال: املدير

 /www.wipo.int/ldcs/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

نشاء مراكز خدمات استشارية  ا 
 ومعلومات بشأأن امللكية الفكرية

نشاء  تتلقى أأقل البدلان منوًا، بناء عىل طلهبا، مساعدًة يف ا 
صة للملكية الفكرية بوصفها  خصَّ عالمية مج مراكز استشارية وا 

ىل الأوساط البحثية  أأدوات قي مة يف تعزيز الوصول ا 
 .والعلمية والتجارية

م اخلدمة: شعبة البدلان الأقل منواً  قد ِ  مج

 ول االتصال: املديرمسؤ 

 /www.wipo.int/ldcs/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات 
 احمللية

جف ِذ يف أأوغندا يكن يف املساعدة  املرشوع التجرييب اذلي ن
ضافة قمية  لهيا من عىل حتديد املنتجات الزراعية احمللية وا  ا 

 خالل الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية.

مو اخلدمة: قد ِ دارة أأفريقيا واملشاريع اخلاصة/شعبة أأقل البدلان منوًا/ مج قلمييةا   املاكتب اال 

قلميية  مسؤولو االتصال داخل الويبو: املدير، املاكتب اال 
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 الرابطاالتصال/ ةهج الوصف العنوان

 /www.wipo.int/ldcs/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

تكوين الكفاءات يف اس تخدام 
 :مشاريع التكنولوجيا املالمئة

ىل مساعدة البدل يف:  هيدف هذا املرشوع ا 

" حتديد املشلكة التكنولوجية اليت يتعني معاجلهتا مع 0"
 مراعاة احتياجات البدل ذات الأولوية،

ابس تخدام " والبحث عن احللول التكنولوجية املناس بة 2"
 أأدوات الويبو،

يف وضع خطة معل  –بناًء عىل النتاجئ  –" واملساعدة 1"
 وتنفيذها ابلتشاور الوثيق مع أأحصاب املصلحة املعنيني.

بدلان من أأقل البدلان منوًا،  1ومت تنفيذ مشاريع ُتريبية يف 
 ويه: بنغالديش ونيبال وزامبيا.

م اخلدمة: شعبة البدلان الأقل منواً  قد ِ  مج

 سؤول االتصال: املديرم 

 /www.wipo.int/ldcs/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

دورة متقدمة عن امللكية الصناعية 
 يف الاقتصاد العاملي

م ادلورة لك عام بمتويل من السويد لواضعي س ياسات  تجنظَّ
قام عىل أأربع قرارات من أأقل البدلان منوًا. وتج  متخذيو 

مراحل، يه: تقيمي املشاركني لالحتياجات، مث عقد دورة 
ملدة أأس بوعني يف س توكهومل لتعزيز ادلراية ابمللكية الفكرية 

وتبادل اخلربات مع الأشخاص ذوي اخلربة واملشاركني 
عداد املشاركني ملرشوع امللكية الفكرية  السويديني، مث ا 

ىل أأوطاهنم، مث عقد حل قة دراس ية ملدة أأس بوع عند عودهتم ا 
 واحد بعد مرور عام ملراجعة املشاريع.

مو اخلدمة: أأاكدميية الويبو وشعبة البدلان الأقل منواً  قد ِ  مج

 مسؤول االتصال: مدير شعبة البدلان الأقل منواً 

 /www.wipo.int/ldcs/enرابط املوقع اال لكرتوين: 

 [املرفقات]تيل ذكل 
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 الأول املرفق
 ابال نلكزييةالأصل: 

 2101 مايو 01التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 الدورة احلادية عشرة
ىل  01جنيف، من   2101مايو  01ا 

 
 

 ملخص الرئيس

 

ىل  01)اللجنة( يف الفرتة من  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةللجنة انعقدت ادلورة احلادية عرشة  .0 . 2101مايو  01ا 
 مراقبا. 11دوةل عضوا و 74 وحرضها

اكتادلامئ جليبويت رئيسا، وانتخبت الس يدة  محمد س ياد دواليه، املمثلوانتخبت اللجنة من جديد السفري  .2 غوتيا اينري ا  ، ا 
 (، جورجيا انئبة للرئيس.SAKPATENTI) الفكريةانئبة مدير املركز الوطين للملكية 

 .CDIP/11/1 Prov. 2واعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .1

طار البند  .4  (.CDIP/10/18 Prov.من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا العارشة ) 4ويف ا 

طار  .1 ىل البياانت العامة اليت أأدىلاللج من جدول الأعامل، اس متعت  1البند ويف ا  لب  .اجملموعاتمنسقو هبا  نة ا  وطج
 من الوفود الأخرى تقدمي بياانهتا كتابة.

طار البند  .6 م املدير العام تقريره CDIP/11/2 من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة 6ويف ا  عن تنفيذ . وقد 
ام املدير العام بتقدمي تقارير س نوية. وقجدم عدد من التعليقات عىل . وأأشادت الوفود ابلزت 2102يف س نة  جدول أأعامل التمنية

رقة العمل وف 21ريو +  س امي ما خيص اخلطط القطرية ومشاركة الويبو يف مسار التقرير والتجمست توضيحات بشأأنه، ال
لفية تب الويبو يف نيويورك عىل ومدير مك  الس يد جيفري أأونياما. ورد انئب املدير العام املعنية ابلأهداف اال منائية للأ

عالمية لفائدة ادلول  دخال حتسينات عىل التقارير املقبةل. واتجفق عىل أأن تنظم الأمانة جلسات ا  املالحظات ووافقا عىل ا 
 الأعضاء بشأأن مسامهة الويبو يف معل هيئات الأمم املتحدة الأخرى.

طار البند  .1 ٍل لتنفيذ بعض التوصيات املعمتدة عىل من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف برانمج مع 1ويف ا 
 التايل: النحو

طار أأحاطت اللجنة علام بدراسة  )أأ( لفية مضن ا  دراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف اال منائية للأ جدوى ا 
(، اليت أأعدها اخلبري الاستشاري يف جمال التقيمي، وابلتوضيحات اال ضافية اليت CDIP/11/3) الويبو لنتاجئ الثنائية
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ت  ا أأعربت بأأنه ينبغي للويبو أأن تسامه قدمهتا الأمانة يف هذا اخلصوص. وأأقر  لفية، ولكهن  يف تنفيذ الأهداف اال منائية للأ
ىل اختاذ املزيد من اخلطوات لزايدة ترس يخ  تكل الأهداف يف أأهداف املنظمة. عن أ راء خمتلفة بشأأن احلاجة ا 

لفية، يف دة لقياس مسامهة الويبو يف الأهداف اال منائية للأ حني مل تؤيد  واقرتحت بعض الوفود وضع مؤرشات حمد 
لب من الأمانة أأن تعمل، ابس تخدام املوارد املتاحة داخليا، عىل ُتميع املعلومات عن  وفود أأخرى ذكل الاقرتاح. وطج

جها واكالت الأمم املتحدة الأخرى، وخباصة واكالت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى، لقياس املامرسات اليت تنهت 
ىل ادلورة القادمة للجنة عن الطريقة اليت سامهت هبا  لفية، وأأن تقدم تقريرا موجزا ا  مسامههتا يف الأهداف اال منائية للأ

ىل ادلراسات اليت أأجريت يف هذا املوضوع، مبا يف ذكل الوثيقة  الويبو يف تكل الأهداف حىت اترخيه، استنادا ا 
CDIP/11/3  عىل سبيل اذلكر ال احلَص. وميكن أأن يتضمن ذكل التقرير املوجز معلومات عن مسامهة الويبو يف

لفية، ابس تخدام املهنجية املبي نة يف  8و 6و 0الغاايت الست املندرجة مضن الأهداف  من الأهداف اال منائية للأ
، وينغي أأن يش متل أأيضا عىل تقيمي رسدي للطريقة اليت تسامه هبا الويبو حاليا يف الأهداف CDIP/11/3 الوثيقة

ىل اس تخدام املهنجية املبي نة يف  لفية، دون أأن تضطر يف الوقت الراهن ا  امخلسة الأخرى من الأهداف اال منائية للأ
 .CDIP/11/3الوثيقة 

 لتقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةارجية للمساعدة ااخلراجعة وانقشت اللجنة امل )ب(
 ( وعددا من الواثئق املرتبطة هبا ويه:CDIP/8/INF/1 )الوثيقة

رد اال دارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية  "0"
 (؛CDIP/9/14 )الوثيقة

ق العامل اخملصص املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون تقرير الفريو  "2"
 (؛CDIP/9/15 )الوثيقة لأغراض التمنية

اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف و  "1"
 (؛CDIP/9/16 )الوثيقة اض التمنيةجمال التعاون لأغر 

وضع تنفيذ بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف و  "4"
 (.CDIP/11/4 )الوثيقة جمال التعاون لأغراض التمنية

اال جراءات والمتست من الأمانة مواصةل واعرتفت اللجنة ابلعمل املس متر يف جمال التوصيات وبرضورة اختاذ املزيد من 
العمل اذلي تقوم به واختاذ مزيد من اال جراءات بشأأن الاقرتاحات الثالثة التالية، مع مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا 

ىل ادلورة القادمة للجنة:  الوفود، وتقدمي تقرير ا 

()أأ( الواردة يف 2نية، طبقا للتوصية أألف)ُتميع املواد القامئة يف دليل شامل بشأأن تقدمي املساعدة التق  "0"
 ؛CDIP/9/16 الوثيقة

ليه وحيتوي عىل مزيد من  "2" وضامن حتديث موقع الويبو اال لكرتوين ليكون موردا أأكرث فعالية يسهل النفاذ ا 
الواردة ( 0البياانت احملدثة للتواصل حول أأنشطة التعاون اال منايئ، طبقا للفقرتني )أأ( و)ب( من التوصية واو)

 ؛CDIP/9/16 يف الوثيقة

وحفص قاعدة البياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية بغرض تيسري اال ماكانت البحثية، وضامن حتديث تكل القاعدة  "1"
( الواردة يف 0ابنتظام من خالل تغذيهتا مبعلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية، طبقا للتوصية زاي)

 .CDIP/9/16 الوثيقة

 تواصل اللجنة املناقشات يف دورهتا القادمة حول اقرتاحات ادلول الأعضاء بشأأن هذا املوضوع. واتجفق عىل أأن
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بشأأن تنظمي املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية. واتجفق عىل  CDIP/11/5ونظرت اللجنة يف الوثيقة  )ج(
مها عىل   منسقي اجملموعات  ي يعمتدوها.أأن تجعد  الأمانة قامئة ابملتحدثني لأغراض املؤمتر وتعم 

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابالنتفاع حبق املؤلف للهنوض اجلتقيمي وانقشت اللجنة  )د( دوى بشأأن ا 
بداعية ىل املعلومات واملواد اال  جقدمة يف CDIP/11/6)الوثيقة  ابلنفاذ ا  (. وأأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاحات امل

عداد خطة تنفيذية أأكرث تفصيال الوثيقة وأأدلت بعد د من التعليقات واملقرتحات. والمتست وفود أأخرى من الأمانة ا 
 البرشية  ي تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.املالية و تشمل معلومات عن ال اثر املرتتبة عىل املوارد 

بداع التصاممي لتطوير الأعامل يف ا  و رية كوراي حول امللكية الفكرية اقرتاح مرشوع من مجهو ونظرت اللجنة يف  )ه(
(. وأأعربت الوفود عن تقديرها لالقرتاح وشكرت مجهورية CDIP/11/7)الوثيقة  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

ىل وثيقة مرشوع  كوراي عىل هذه املبادرة. والتجمس من مجهورية كوراي العمل مع الأمانة عىل تطوير الاقرتاح وحتويهل ا 
ات اللجنة، مع مراعاة املالحظات اليت أأدىل هبا احلضور، مبا يف ذكل مجموعة البدلان الأقل منوا، وعرضها من مرشوع

 عىل اللجنة يف دورهتا القادمة  ي تنظر فهيا.

طار امل التمنية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعوانقشت اللجنة  )و(  ةأ ليكام هو مطلوب يف ا 
جراءات الر  التنس يق عداد التقارير. وذك رت اللجنة ابلقرار املعين الصادر عن امجلعية العامة وأأحاطت وا  صد والتقيمي وا 

، اذلي بشأأن مواصفات ومهنجية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةعلام ابالقرتاح املشرتك 
اللجنة عىل ختصيص ما يكفي من الوقت يف  قدمته مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. واتفقت

جراء الاس تعراض يف هناية  دروهتا القادمة ملناقشة هذه املسأأةل بغرض تنفيذ قرار امجلعية العامة القايض برضورة ا 
 . وحتقيقا لهذا الغرض اتفقت اللجنة عىل عقد اجامتع غري رمسي قبل دورهتا القادمة.2101-2102 الثنائية

 الواثئق التالية وأأحاطت علام مبحتوايهتا: وانقشت اللجنة )ز(

 الأثر احملمتل حلقوق امللكية الفكرية عىل السلسةل احلرجية يف أأوروغواي "0"
 (؛CDIP/11/INF/2 )الوثيقة

 دراسة قطرية للربازيل - والتمنية الاقتصادية والاجامتعيةامللكية الفكرية و  "2"
 (؛CDIP/11/INF/3 )الوثيقة

 (؛CDIP/11/INF/4)الوثيقة  ش ييليف  امتعية والاقتصاديةالفكرية والتمنية الاجامللكية و  "1"

 (.CDIP/11/INF/5)الوثيقة  دراسة تصورية عن الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيو  "4"

ىل وضع بند دامئ يف جدول الأعامل لتناول ادلراسات  اال فرادية املتعلقة ابمللكية وأأي دت بعض الوفود الاقرتاح ادلاعي ا 
الفكرية، يف حني أأبدت وفود أأخرى رفضها لهذا الاقرتاح. واتجفق عىل أأن تناقش اللجنة يف دوراهتا القادمة ادلراسات 

اليت س تججرى يف املس تقبل مضن املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية 
 (.CDIP/5/7 )الوثيقة

العمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف اال طار القانوين اللجنة مناقشاهتا حول وواصلت  )ح(
(. والمتست من الأمانة الاضطالع بعمل يف CDIP/10/11 Addو CDIP/10/11)الوثيقتان  متعدد الأطراف

 اجملالني التاليني من مواطن املرونة:

 من اتفاق تريبس(؛ 21اية برباءة )املادة نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحل "0"
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ومواطن املرونة فامي يتعلق بقابلية حامية الاخرتاعات يف جمال الربامج احلاسوبية برباءة، أأو اس تثناهئا من  "2"
 من اتفاق تريبس( 21قابلية امحلاية برباءة )املادة 

قائعية بشأأن تنفيذ مواطن املرونة املعنية يف القوانني وينبغي أأن تس تخدم الأمانة املوارد املتاحة داخليا ال عداد وثيقة و 
ىل العمل اذلي تقوم  الوطنية وتفادي الازدواجية مع الأعامل الأخرى اجلارية يف الويبو والاستناد، يف الوقت ذاته، ا 

حدى  دوراهتا القادمة. به حاليا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وينبغي أأن تجعرض تكل الوثيقة عىل اللجنة يف ا 
وس تواصل اللجنة، يف دورهتا املقبةل، مناقشاهتا حول العمل اذلي ما زال ينبغي الاضطالع به يف جمال مواطن 

 املرونة.

ىل جدول  اقرتاحوانقشت اللجنة  )ط( ضافة بند جديد ا  والتمنية  امللكية الفكرية بشأأن هاأأعامل ا 
ىل تقدمي  (. وأأبديت أ راء خمتلفة.CDIP/6/12 Rev )الوثيقة حول هذا الاقرتاح. ودعا الرئيس ادلول الأعضاء ا 

املزيد من التفاصيل عن الاقرتاح لتيسري املناقشات يف املس تقبل. وستتواصل مناقشة هذا البند من جدول الأعامل 
 يف ادلورة املقبةل.

طار البند  .8 الاقرتاحات واتفقت عىل قامئة من جدول الأعامل بشأأن العمل املقبل، انقشت اللجنة عددا من  8ويف ا 
 ابلقضااي/الواثئق لدلورة القادمة.

ىل أأن   .7 عداد مرشوع تقرير ادلورة احلادية عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  وأأشارت اللجنة ا  الأمانة ستتوىل ا 
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلول ت الأعضاء، وس   ية واملنظامت غري تيح مرشوع التقرير أأيضًا يف شلك ا 

رسالها قبل اال لكرتويناحلكومية، عىل موقع الويبو  ل ا  ىل الأمانة، ويفضَّ رسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة ا  . وينبغي ا 
 .اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثانية عرشة عىل انعقاد الاجامتع املقبل بامثنية أأسابيع. وس يجعرض مرشوع التقرير بعد ذكل

ىل امجلعية العامة.وس يكون ه .01  ذا امللخص تقريَر اللجنة ا 

 ]هناية ملخص الرئيس[

 

  



 

5 

اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف جمال 
 التعاون لأغراض التمنية

 توصيات

تياجات والاسرتاتيجيات اال منائية الوطنية والزتامات الويبو عىل حوار يف س ياق الاح  اال منايئجيب أأن يقوم التعاون  .0
. وينبغي أأن يتجاوز تركزي أأنشطة التعاون اال منايئ للويبو "تلبية الطلبات" وأأن يعزز للميض قدما جبدول أأعامل التمنية

ساعدة وفقا ملس توى احلوار مع ادلول الأعضاء وفامي بيهنا حول الاحتياجات والأولوايت ومدى مالءمة خمتلف أأنواع امل 
عىل موارد الويبو  املتنافسةالتمنية يف بدل ما ودرجة الاس تعداد والقدرة الاستيعابية واخملاطر، فضال عن املطالب 

 7.جدول أأعامل التمنيةيف  ابمليض قدماوالزتاماهتا 

تاجئ واحلصائل وينبغي ملوظفي الويبو التطرق بَصاحة للعوائق واخملاطر مع السلطات الوطنية ليك تكون الن  .2
 8واقعية. املرتقبة

وينبغي بذل هجود أأكرب لتحديد اخليارات ومناقشة البدائل، عندما تتجاوز الأنشطة نطاق تكل اليت بوسع  .1
جنازها. الويبو  9ا 

وينبغي أأن تكون الأولوية لالهامتم بقدر أأكرب بأأنشطة التعاون اال منايئ اليت متك ن من التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.  .4
منايئ  ومثال، ميكن تعزيز تقامس التجارب واخلربة بني البدلان النامية ابعتبار ذكل وس يةل ال جناز أأنشطة ذات توجه ا 

 10وفعاةل بقدر أأكرب.

وينبغي للويبو أأن تعزز هجودها لتكييف أأنشطة التعاون اال منايئ اخلاصة هبا بطريقة أأفضل مع الأهداف والظروف  .1
دراج مقاربة موهجة حنو التمنية ابتساق والاعرتاف بأأمهية الس ياق الاجامتعي والاقتصادي  اال منائية الوطنية. وجيب ا 

 11وابلأهداف والأولوايت الوطنية وابحمليط التنظميي واملؤسيس الأمع للبدل.

وينبغي للويبو أأن تساعد البدلان يف تقيمي الاحتياجات الوطنية وحتديث ذكل حىت تكون أأنشطة التعاون اال منايئ  .6
 12والتمنية.لس ياسات أأو الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية قة ابمللكية الفكرية مسرتشدة اباملتعل

عىل املس توى القطري لأنشطة التعاون اال منايئ اليت وينبغي أأن تس تخدم تقياميت الاحتياجات لتحسني التخطيط  .1
 13ترتبط بنتاجئ مرتقبة وأأهداف ومؤرشات أأداء واَّضة.

بو واملس تفيدين متابعة حوار أأجدى حول مدى الاس تعداد والتحدايت واخملاطر. وينبغي لأمانة وجيب عىل أأمانة الوي  .8
ال عالم البدلان ابملطالب اليت ميكن أأن تفرضها أأنشطة التعاون اال منايئ  الاستباقيةالويبو أأن تبذل قدرا أأكرب من اجلهود 

ىل تصممي اخلطط القطرية  من مرحةل –املؤسس ية والبرشية واملالية  –عىل املوارد الوطنية  تقيمي الاحتياجات ا 
ىل تقيمي للموارد ادلاخلية املتاحة يف  مانة أأن تكيف أأو توامئ أأو تؤجل الأنشطة املقرتحة استنادا ا  وتنفيذها. وينبغي للأ
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يد البدلان املس تفيدة. وينبغي أأن تكون معلية التخطيط القطري أأداة لبناء التفامه حول قيود املوارد ورضورة حتد
 14الأولوايت.

نشاء جلان وطنية معنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .7 ىل ا  وينبغي للويبو بطلب من دول عضو أأن تدمع اجلهود الرامية ا 
صالحات امللكية الفكرية  تشارك فهيا مجموع الواكالت احلكومية املعنية العامةل عىل الس ياسة العامة يف جماالت متأأثرة اب 

 الصحة والتعلمي والثقافة والزراعة والصناعة(، مبا يشمل تقدمي ادلمع للمشاورة العامة )مثل الواكالت العامةل يف
 15وتقدميها. واملسامهة يف صياغة خطط قطرية وتصممي املساعدة اال منائية املتعلقة ابمللكية الفكرية

 16قدمي املساعدة التقنية.وينبغي للويبو أأن تضمن توازان يف الرؤى وتنوع أأحصاب املصلحة واخلرباء املسامهني يف ت .01

اتحة البحوث  .00 وال بد من الاهامتم أأكرث بضامن التوجه اال منايئ واملراجعة املتناظرة واجلودة واسرتاتيجية التواصل وا 
 17وادلراسات اليت أأجرهتا الويبو.

ىل بناء املعارف واخلربة داخل املنظمة وخارهجا بشأأن العال .02 قة بني خمتلف أأنظمة وينبغي للويبو أأن تدمع اجلهود الرامية ا 
امللكية الفكرية وقواعدها وس ياساهتا وممارساهتا وأ اثرها اال منائية يف خمتلف املس توايت والقطاعات املتنوعة. ومن مث 

 18س يكون هذا أأساسا همام لفهم ادلرجة اليت تسامه هبا أأنشطة التعاون اال منايئ اخلاصة ابلويبو يف النتاجئ اال منائية احملددة.

يبو أأن تويل اهامتما أأكرب للبياانت اليت ُتمعها وتنسقها واملس تخدمة لقياس أأداهئا. وهذا جيب أأن يكون وينبغي للو  .01
متاكمال بدمع ادلول الأعضاء  ي ُتمع يه أأيضا بياانت وجهية لقياس العالقة بني س ياسات امللكية الفكرية والأطر 

شطة التعاون اال منايئ اخلاصة ابلويبو. ويف بداية الأنشطة الرئيس ية، القانونية والتنظميية والنتاجئ اال منائية اخملتلفة ووقع أأن 
ينبغي ملوظفي الويبو والسلطات احمللية االتفاق عىل طريقة قياس التقدم والنجاح يف النشاط وال بد لعملية مجع 

 19البياانت أأن تضطلع مبثل هذه التقياميت.

ل صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية تعاجل الأولوايت وينبغي للويبو أأن حتسن دمعها للبدلان النامية من أأج .04
اال منائية. وجيب أأن تقوم مساعدة الويبو يف جمال س ياسات امللكية الفكرية عىل أأدوات ومهنجيات ختضع للتقيمي 

 20والصقل والتثبيت بمتحيص.

ة ال رشاد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، ولتيسري معلية املراجعة والتحسني املهمة لأدوات الويبو ومهنجياهتا املس تخدم .01
اتحهتا للجمهور عىل املوقع اال لكرتوين للويبو.  21ينبغي ا 

عالم ادلول الأعضاء امللمتسة للمساعدة من أأجل صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ابلأدوات واملهنجيات  .06 وينبغي ا 
 22اليت أأعدهتا الويبو وهجات فاعةل أأخرى يف اجملال.
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 23كون هدف املساعدة الترشيعية للويبو هو خدمة الأهداف اال منائية للبدل املس تفيد.وينبغي أأن ي .01

وقبل الرد عىل طلب املساعدة الترشيعية، ينبغي للويبو أأن تعمل مع البدل الس تقصاء أأولوايته اال منائية واحتياجاته  .08
 24والزتاماته ادلولية يف هذا الصدد.قطاعا قطاعا )مثل الزراعة والصحة والتعلمي وتكنولوجيا املعلومات وغري ذكل( 

وينبغي للويبو أأن تقدم للبدلان النامية مجموعة اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف القوانني ادلولية. وينبغي لها أأيضا أأن  .07
توّض و/أأو تتقامس اخلربات عن الطريقة اليت قد ُتعل اخليارات اخملتلفة عامل عرقةل أأو تقدم ملواصةل 

 25اال منائية. الغاايت

ىل املعاهدات. .21  26وينبغي للويبو أأن تدمع الأعضاء لتقدير التاكليف واملزااي املرتتبة عىل انضامم الويبو ا 

وينبغي للتثقيف ابمللكية الفكرية أأال يتواصل بصفة معزوةل، بل أأن يرتبط بغريه من جماالت التعلمي ومسائل الس ياسة  .20
  27والعمل والتكنولوجيا والتعلمي والصناعات الثقافية وغري ذكل. العامة عىل نطاق أأوسع مثل س ياسة الابتاكر

يالء عناية أأكرب لتقيمي اخملاطر الاستبايق وللحوار مع البدلان املس تفيدة بشأأن رشوط جناح مرشوعات  .22 وينبغي ا 
 28حتديث ماكتب امللكية الفكرية واملتابعة اجلارية والالزتام املطلوب من البدلان املس تفيدة.

للويبو أأن تضمن توازان أأكرب بني دمعها للمس تخدمني الاعتياديني لنظام امللكية الفكرية )أأحصاب احلقوق( وينبغي  .21
ىل  وملس تخديم املنتجات واخلدمات احملمية ابمللكية الفكرية )الباحثون واملكتبات والطالب واملواطنون اذلين يسعون ا 

ىل التكنولوجيا(.   29النفاذ ا 

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر،ول الأعضاء عىل أأنشطة الويبو للمس تخدمني، مثل وحىت يف حال تزايد طلب ادل .24
جنازها قبل توس يع نطاقها. وبعد ذكل ميكن أأن يس تخدم التقيمي أأساسا  ينبغي تقيمي جناح املرشوعات الرائدة اجلاري ا 

ريقة اليت متكن من تعممي الأنشطة أأو لتطبيق العرب املس تخلصة عىل أأي معل يف هذا اجملال يف املس تقبل، ولتقيمي الط
دراهجا عىل حنو أأمثل يف أأنشطة التعاون اال منايئ الأخرى للويبو وال عطاء الأولوية لطلبات البدلان متاش يا مع  ا 

 30اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وتقياميت الاحتياجات واخلطط القطرية من أأجل مساعدة الويبو.

يبو بشأأن الابتاكر واال بداع ابلنقاشات املوسعة وبتجارب أأنظمة الابتاكر وجيب أأن تسرتشد أأنشطة الو  .21
ىل املعارف. وينبغي أأن يكون دور الويبو هو بناء  والاسرتاتيجيات اال منائية وأأهداف الس ياسة العامة، مثل النفاذ ا 

ال تس تطيع مساعدة البدلان  الفهم فامي خيص مىت وكيف تس تطيع ال ليات والاسرتاتيجيات املتعلقة ابمللكية الفكرية أأو
حراز تقدم يف هذه اجملاالت ووضع لك من التحليل واملساعدة بصفة حازمة يف س ياق مجموعة من التدابري  النامية يف ا 

 31الس ياس ية الأخرى واال جراءات املؤسس ية املطلوبة.

 [الثايناملرفق ييل ذكل ]
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 الثاين املرفق

هما الويبو يةوتنفيذ يةمنوذج اخلطة القطرية: أأداة ختطيط   للمساعدة التقنية اليت تقد 

جراءات  مبادئ أأساس ية وا 

صا وشامال يكفل التخطيط والتنفيذ للمساعدة اليت تقدهما الويبو يف البدل.  .0 طارا خمص  تتيح اخلطة القطرية ا 
ىل خمططاته اال منائية الوطنية مبا يف وس تأأخذ  اخلطة القطرية يف احلس بان الأهداف اال منائية الوطنية للبدل ابالستناد ا 

ن وجدت، وس تربز كيف س تدمع الويبو البدل  ذكل الاسرتاتيجيات والس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية والابتاكر، ا 
سهام يف حتقيق تكل   الأهداف اال منائية.من أأجل تسخري امللكية الفكرية لال 

مس اخلطة مبا يراعي س ياق الويبو للتخطيط املؤسيس، أأي النتاجئ املرتقبة للربانمج واملزيانية .2  .32وسرتج

 وس توضع اخلطة لفرتة س نتني وس تقوم عىل ثالث مس توايت تشاورية عىل الأقل: .1

 بني املاكتب اال قلميية/شعبة البدلان الأقل منوا والبدلان؛ "0"
قلميية مع سائر القطاعات/الربامج يف الويبو؛وداخليا  "2"  يف الويبو، أأي املاكتب اال 
قلميية والبدلان )التثبيت(؛ "1"  وبني املاكتب اال 
قلميية/ادلولية، حسب احلال.و وبني الويبو  "4"  سائر املنظامت اال 

 يف تنفيذها.بدء عرض اخلطة عىل البدل للموافقة علهيا قبل ومن املرتقب أأن تج 

 معلية التخطيط والتنفيذ عىل ما ييل:وس تقوم  .4

 حتديد الاحتياجات والأولوايت والأهداف؛ "0"
 وحتديد النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء أأو اال جنازات؛ "2"
 أأو مجموعة الأنشطة لتحقيق النتاجئ خالل مدة اخلطة؛ املتفق علهياوتنفيذ املهنجية  "1"
قلميية  "4"  وش بعة البدلان الأقل منوا وسائر قطاعات/برامج الويبو(.واملوارد املتاحة )املاكتب اال 

ىل اس تعراض وتقيمي س نوي و  .1 يوافق التقرير الس نوي عن أأداء الربانمج. ومن يف موعد س يخضع تنفيذ اخلطة ا 
دخال تغيريات عىل اخلطة خالل معلية التنفيذ وكذكل بعد ذكل الاس تعراض والتقيمي.  املمكن ا 

ىل املبادئ س يكون للك قطاعات الويبو و  .6 املعنية ابلأنشطة اال منائية دور يف اال سهام يف اخلطة ابالستناد ا 
واال جراءات املبي نة أأعاله. ويف بداية معلية التخطيط القطري، وبعدها حسب احلال، ستتقدم قطاعات الويبو املعنية 

قلميية قلميية ال دراهجا مضن اخلطة. وستتوى املاكتب اال  ىل املاكتب اال  سهاماهتا ا  قيادة العملية وتضمن التشاور امجلاعي  اب 
 وترصد حتقيق النتاجئ.
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 2102/01[ امس البدل] –خطة الويبو 

 [التارخي] –متفق علهيا بني الويبو والبدل 

 ، اسرتاتيجية الابتاكر ، الس ياسات والاسرتاتيجيات بشأأن العلوم والتكنولوجيا الوطنية القامئة بشأأن امللكية الفكرية الس ياسات والاسرتاتيجيات العالقة مع: –س ياق التخطيط  .0
عالن التوجه ، اخلطة اال منائية متوسطة الأجل ، الس ياسة والاسرتاتيجية بشأأن الثقافة واال بداع   ، الاسرتاتيجيات واخملططات الصناعية ، ا 

 ؛ خالفه ___________________ البدل(-؛ التثبيت )املاكتب ؛ داخليا )الويبو( البدل –املاكتب  - التشاوري:املسار  .2

 جدول خطة العمل القطرية .1

 

 الهدف
 الاسرتاتيجي

 النتاجئ املرتقبة
 )الربانمج واملزيانية(

 مؤرشات الأداء
 اخلاصة ابلبدل

 الأنشطة/اال جنازات
 (0)الس نة 

 الأنشطة/اال جنازات
 (2)الس نة 

 القطاع/الربانمج
 املعين ابلتنفيذ

النظراء عىل املس توى 
 ادلويل/الوطين

الهدف 
الاسرتاتيجي 

تطور الأول: 
متوازن لوضع 

القواعد واملعايري 
ادلولية بشأأن 
 امللكية الفكرية

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة 
 ومتوازنة للملكية الفكرية

     

اختاذ قرارات قامئة عىل الأدةل فامي خيص قضااي 
 حق املؤلف

     

الهدف 
الاسرتاتيجي 

تقدمي : الثاين
خدمات عاملية يف 

عالقات أأقوى مع مس تخديم معاهدة التعاون 
 بشأأن الرباءات واملاكتب

     

اس تخدام نظام الهاي اس تخداما أأوسع 
 وأأفضل
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جمال امللكية 
الفكرية من الطراز 

 الأول

اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة اس تخداما 
أأفضل، مبا يف ذكل اس تخدامه يف البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوا

     

الهدف 
الاسرتاتيجي 

تسهيل : الثالث
الانتفاع ابمللكية 

الفكرية يف سبيل 
 التمنية

منائية  س ياسات واسرتاتيجيات وخطط ا 
 وطنية حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية

الفكرية والابتاكر تامتىش مع الأهداف 
 اال منائية الوطنية

     

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل 
تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل 

الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض 
التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

ل نظام   الاقتصاد احلروالبدلان املنتقةل ا 

     

دارة امللكية الفكرية لفائدة  همارات حمس نة يف ا 
 قطاع الأعامل

     

أ ليات وبرامج التعاون والرشااكت اجلديدة أأو 
 املعززة يف البدلان الأقل منوا

     

فهم أأحسن وقدرة أأكرب دلى الرشاكت 
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها 

ابمللكية الفكرية بنجاح من أأجل عىل الانتفاع 
 دمع الابتاكر والتسويق

     

الهدف 
: الاسرتاتيجي الرابع

تنس يق البنية 

ىل املعلومات واملعارف املتعلقة  نفاذ معزز ا 
ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة 
أأجل  مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من

     



 

11 

التحتية العاملية 
للملكية الفكرية 

 وتطويرها

الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل 
املصنفات اال بداعية احملمية واملصنفات 

 اال بداعية يف املكل العام

تزايد انتشار مجموعات الرباءات املرمقنة 
قلميية التابعة لدلول  للماكتب الوطنية/اال 

 الأعضاء يف الويبو

     

ماكتب بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة لفائدة 
امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية 

اتحة خدمات أأفضل  ىل ا  الفكرية مبا يقود ا 
)بتلكفة أأقل، أأرسع وجودة أأعىل( لفائدة 

 أأحصاب املصلحة

     

الهدف 
الاسرتاتيجي 

التعاون : السادس
ذاكء  ادلويل عىل ا 
الاحرتام للملكية 

 الفكرية

ادلول تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني 
ذاكء الاحرتام للملكية  الأعضاء حول ا 

من  41الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية رمق 
 جدول أأعامل التمنية

     

 

 الثالث[املرفق ]ييل ذكل 
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 الثالث املرفق

ه توفري املساعدة التقنية  قامئة ابملبادئ والتوصيات وتعلاميت الويبو اليت توج 

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، اتفاقية  -  0711ا 

توفري املساعدة التقنية  بشأأن 01و 7)املاداتن  0714اتفاق بني الأمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ديسمرب  -
 البدلان النامية، عىل التوايل(الهنوض بنقل التكنولوجيا وتيسريه لفائدة بشأأن و  ،لأغراض التمنية يف جمال اال بداع الفكري

، التقين-: املساعدة والتعاون يف اجملال القانوين4اتفاق بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية، املادة  -
 0771ديسمرب 

 2111توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية املعمتدة يف أأكتوبر  -

 2100، حتديث 2101 ، أأبريل(SRP)ويبو بشأأن التقومي الاسرتاتيجي خارطة الطريق لربانمج ال -

 2100توصيات الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية، أأغسطس  -

 2102مدونة الويبو للأخالقيات،  -

 

 

 الثالث والوثيقة[املرفق ]هناية 

 



لمزيد من المعلومات:
www.wipo.int :الموقع اإللكتروني

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18 
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

+4122 338 هاتف: 9111
+4122 733 54 فاكس: 28


