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WO/GA/47/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015يوليو  7التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية اديةالعواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 جدول أعمال التنميةالتنمية وامللكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات ب املعنية لجنةعن التقرير 

عدادمن  مانة اإ  الأ

عقدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اجامتعني منذ ادلورة السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة  .1
ىل  22والعرشين( للجمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، املنعقدة من  ادلورة ، وهام 2014سبمترب  30اإ

ىل  10الرابعة عرشة من  ىل  20وادلورة اخلامسة عرشة من  2014نومفرب  14اإ  .2015أأبريل  24اإ

ىل امجلعية العامة. .2  وقررت اللجنة يف هاتني ادلورتني أأن حيل ملخص الرئيس حمل تقرير اللجنة اإ

املدير العام عن تنفيذ جدول وحيتوي مرفق الوثيقة عىل تقرير  امللخصني املذكورين،وعليه حتتوي هذه الوثيقة عىل  .3
 (.CDIP/15/2)الوثيقة  2014أأعامل التمنية يف عام 

ىل  .4 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
منية ابتقرير عن اللجنة املعنية الإحاطة علام "ابل  لت

وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول 
منية  (.WO/GA/47/9" )الوثيقة أأعامل الت

 

 [CDIP/15/2والوثيقة  انامللخص ييل ذكل]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2014 نومفرب 14التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  10جنيف، من   2014 نومفرب 14اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

ىل  10)اللجنة( يف الفرتة من  للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةعرشة  الرابعةانعقدت ادلورة  .1 . 2014 نومفرب 14اإ
 مراقبا. 31دوةل عضوا و 79  وحرضها

 .CDIP/14/1 Prov. 2 رتح يف الوثيقةواعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل كام هو مق .2

طار البند  .3 منظمتني غري حكوميتني هام مالواك ادلولية واللجنة القانونية من جدول الأعامل، قررت اللجنة قبول  3ويف اإ
 ني.مؤقت نيصفة مراقبب (CAPAJللتمنية اذلاتية للشعوب الأصلية يف منطقة الأنديز )

طار البند  .4 عرشة الوارد يف  الثالثةمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا من جدول الأعامل، اع  4ويف اإ
 .CDIP/13/13 Prov. الوثيقة

طار البند  .5 ىل البياانت العامة للوفود. من جدول الأعامل، 5ويف اإ  اس متعت اللجنة اإ

طار البند  .6 املعنونة "تقارير مرحلية". وأأحاطت  CDIP/14/2 نظرت اللجنة يف الوثيقة من جدول الأعامل، 6ويف اإ
 علام مبضموهنا. وأأبلغ املسؤولون عن املشاريع ادلول الأعضاء ابلتقدم احملرز يف املشاريع قيد التنفيذ.

 ونظرت اللجنة يف التقارير التقيميية التالية وأأحاطت علام هبا: .7

 ؛CDIP/14/3الوارد يف الوثيقة  التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية "1"
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الوارد يف  املرحةل الثانية -ت وطنية انش ئة للملكية الفكرية تقرير التقيمي عن املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدميياو  "2"
 ؛CDIP/14/4 الوثيقة

ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع و  "3" الوارد يف  املرحةل الثانية -التقرير التقيميي ملرشوع النفاذ اإ
 .CDIP/14/5 الوثيقة

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات و  "4" الوارد يف  املرحةل الثانية -التقرير التقيميي ملرشوع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 .CDIP/14/6الوثيقة 

 ورد املقيّمون اخلارجيون عىل مالحظات الوفود. ، جرى تبادل لوهجات النظر.يةتقارير التقيمي ال بعد عرض و 

طار البند  .8 وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا ن جدول الأعامل أأيضا، انقشت اللجنة م 6ويف اإ
. ولنئ أأشادت بعض الوفود ابملعلومات الواردة من CDIP/14/10 الوارد يف الوثيقة من توصيات جدول أأعامل التمنية

عداد التقارير ىل تغيري أأسلوب اإ وتقّدمت دول أأعضاء ابقرتاحات يف هذا . هيئات الويبو املعنية، فقد دعت وفود أأخرى اإ
طار الصدد.  أ ليات التنس يق وأأعاد لك وفد التأأكيد عىل موقفه بشأأن جلان الويبو اليت ينبغي اعتبارها "الهيئات املعنية" يف اإ

عداد التقارير جراءات الرصد والتقيمي واإ  .واإ

طار البند  .9 امللكية الفكرية والتمنية ملرشوع  لمرحةل الثانيةمن جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف مسودة اقرتاح ل 7ويف اإ
 . ووافقت اللجنة عىل مرشوع الاقرتاح.CDIP/14/7الوثيقة الوارد يف  الاجامتعية والاقتصادية

بناء احللول  –ورقة مفاهمي ملرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة ونظرت اللجنة يف  .10
. واتفقت عىل أأن تُتاح لدلول الأعضاء فرصة تبادل ال راء CDIP/14/8الوثيقة يف  ةالوارد (28و 26و 25و 19)التوصيات 

خالل منتدى اخلرباء الرفيع املس توى. وستنظر اللجنة أأيضا يف حصائل ذكل املنتدى. ووافقت اللجنة عىل ورقة املفاهمي 
 بصيغهتا املعدةل.

الوارد يف  املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قرار امجلعية العامة للويبو بشأأنوانقشت اللجنة  .11
 . وقررت اللجنة مواصةل املناقشات يف هذا الشأأن أأثناء دورهتا املقبةل.CDIP/12/5و CDIP/14/11الوثيقتني 

لفية يف ونظرت اللجنة يف التقرير املراجع عن  .12 والواكلت املتخصصة الأخرى واكلت القياس تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
سهام الويبو يف عن و ، لأمم املتحدةل . وأأشادت الوفود ابلتقرير. CDIP/14/12 Revالوثيقة الوارد يف ، تكل الأهدافتنفيذ اإ

لفية. ولكن  وطلبت بعض الوفود من الأمانة أأن تقدم للجنة تقارير مس مترة عن مسامهة الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
 .2015تحقق أأي اتفاق بشأأن ذكل الطلب. وُطلب من اللجنة الإبالغ عن جدول أأعامل التمنية الالزم اتباعه يف ما بعد مل ي 

امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مرص ونظرت اللجنة يف مرشوع عن  .13
. وأأبدت بعض الوفود دمعها لعامتد املرشوع، يف حني أأبدت CDIP/13/8ة الوثيقالوارد يف  ،وغريها من البدلان النامية

وفود أأخرى شواغل يف هذا الصدد. وقّررت اللجنة أأن تتلقى تعليقات من ادلول الأعضاء حول املرشوع وتراجعه يك تنظر 
 فيه يف دورهتا القادمة.

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة لونظرت اللجنة يف  .14 لويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض الاقرتاح املعدل بشأأن اإ
بداعية ىل املعلومات واملواد الإ . وبعد تبادل ال راء، وتقدمي توضيحات عن نطاق CDIP/13/11الوثيقة الوارد يف  ابلنفاذ اإ

 بعض الأنشطة وتنفيذها، وافقت اللجنة عىل ما ييل:
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مانة أأن تعمل مع ادلول الأعض1فامي خيص النشاط  - اء املهمتة لإعداد اقرتاح بشأأن خطة تنفيذ ، ينبغي للأ
ىل اللجنة؛  مرشوع جترييب ملموس وتقدميه اإ

مانة تنفيذها وفقا للوثيقة4و 3و 2وفامي خيص الأنشطة  - ، مع مراعاة التعليقات CDIP/13/11 ، ينبغي للأ
 املُقدمة من ادلول الأعضاء؛

مانة اختاذ ترتيبات لإعد5وفامي خيص النشاط  - زاء ، ينبغي للأ اد دراسة اس تقصائية شامةل بشأأن الهنج الوطنية اإ
 معلومات القطاع العام؛

 ، ستنظر الأمانة فيه عند حتقيق تقدم يف الأنشطة الأخرى.6وفامي خيص النشاط  -

كام هو مطلوب يف  لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املس تقل الاس تعراضمواصفات وانقشت اللجنة واعمتدت  .15
طار أ لية التن   س يق. وترد نسخة للمواصفات يف مرفق امللخص )انظر املرفق(.اإ

وانقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية. واتفقت اللجنة عىل عقده عىل هامش ادلورة  .16
السادسة عرشة أأو السابعة عرشة للجنة. وُطلب من الأمانة اس تكامل قامئة املتحدثني الواردة يف 

، مع مراعاة الاقرتاحات املُقدمة من ادلول الأعضاء قبل هناية .WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 Prov قةالوثي
 .2015أأو هناية مارس  2015 يناير

املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية وانقشت اللجنة  .17
وقّررت اللجنة  (.CDIP/11/4و CDIP/9/16و CDIP/9/15و CDIP/9/14و CDIP/8/INF/1 )الواثئق

 مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة.

دارهتا امجلاعية يف القطاع السمعي البرصيوانقشت اللجنة  .18 ، الواردة ادلراسة اخلاصة ابلتفاوض امجلاعي عىل احلقوق واإ
ىل الفرنس ية.، وأأحاطت علام هبا. وأأحاطت علامCDIP/14/INF/2 يف الوثيقة   بطلب ترةمة الوثيقة اإ

املُضطلع هبا يف س ياق املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية التالية  وانقشت اللجنة ادلراسات .19
 :وأأحاطت علام هباالاقتصادية، 

 ؛CDIP/14/INF/3 ، الواردة يف الوثيقةمغتصيب العالمات التجارية: أأدةل من ش ييل "1"

 ؛CDIP/14/INF/4 ، الواردة يف الوثيقةادلراسة عن وقع مناذج املنفعة يف اتيلندو  "2"

، الواردة يف ادلراسة املتعلقة ابس تخدام امللكية الفكرية وأأداء صادرات الرشاكت الربازيليةو  "3"
 ؛CDIP/14/INF/5 الوثيقة

 ؛CDIP/14/INF/6 د يف الوثيقة، الوار (2011-2000تقرير عن اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل )و  "4"

 ؛CDIP/13/INF/5، الواردة يف الوثيقة أأوروغوايامللكية الفكرية عىل صناعة ادلواء يف  تأأثري عنراسة ادلو  "5"

ادلراسة املتعلقة بدور الرباءات يف اسرتاتيجيات الأعامل: حبث بشأأن دوافع الرشاكت الصينية محلاية اخرتاعاهتا و  "6"
 ؛CDIP/13/INF/8برباءات وتنفيذها وتصنيعها للرباءات، الواردة يف الوثيقة 

الاخرتاعات برباءات عىل ادلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية و  "7"
 ؛CDIP/13/INF/9الصعيد ادلويل، الواردة يف الوثيقة 
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وانقشت اللجنة ادلراسات التالية املُضطلع هبا يف س ياق املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  .20
 بناء احللول، وأأحاطت علام هبا: -التحدايت املشرتكة 

، الواردة يف الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويلراسة بشأأن اقتصادايت امللكية د "1"
 ؛CDIP/INF/7 الوثيقة

، الواردة يف الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجياو  "2"
 ؛CDIP/14/INF/8 الوثيقة

، الواردة يف بحث والتطوير يف البدلان املتقدمة والناميةراسات احلاةل عن التعاون والتبادل بني مؤسسات ال ود "3"
 ؛CDIP/14/INF/9 الوثيقة

 ؛CDIP/14/INF/10 ، الواردة يف الوثيقةالس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجياو  "4"

، الواردة يف نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: حتليل من منظور البدلان الناميةو   "5"
 ؛CDIP/14/INF/11 الوثيقة

بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير، مما يتضمن أ ليات لٍك من ادلفع والسحب، مع و  "6"
 .CDIP/14/INF/12 ، الواردة يف الوثيقةتركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح

ة ادلراسات وطلبت تطبيق اس تعراض جامعي صارم عىل ةميع دراسات الويبو. وأأبدت بعض الوفود شواغل خبصوص نوعي
ىل اتفاق بشأأن ذكل  وطلبت وفود أأخرى أأن تُعرض ادلراسات من قبل واضعهيا يف ادلورة القادمة. ولكن مل يمت التوصل اإ

 الطلب.

عات التعاونية املفتوحة والامنذج ملرشووانقشت اللجنة ادلراس تني التاليتني املُضطلع هبام يف س ياق املرشوع اخلاص اب .21
 ، وأأحاطت علام هبام:القامئة عىل امللكية الفكرية

 ؛CDIP/14/INF/13 ، الواردة يف الوثيقةتدفقات املعرفة العاملية "1"

قة بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةوا "2" يف ، الواردة دلراسة التقيميية املعمَّ
 .CDIP/14/INF/14 الوثيقة

طار البند  .22 ، اتفقت اللجنة عىل قامئة ابلقضااي/الواثئق لأغراض دورهتا اخلاص ابلعمل املقبل من جدول الأعامل 8ويف اإ
 املقبةل.
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عداد مرشوع تقرير ادلورة  .23 ىل أأّن الأمانة ستتوىل اإ عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  الرابعةوأأشارت اللجنة اإ
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية، عىل موقع  الأعضاء، وس تتيحه أأيضًا يف شلك اإ

رسالها قبل انعقاد الا ل اإ ىل الأمانة، ويفضَّ رسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة اإ جامتع املقبل الويبو الإلكرتوين. وينبغي اإ
 عرشة. اخلامسةبامثنية أأسابيع. وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا 

ىل امجلعية العامة. .24  وس يكون هذا امللخص تقريَر اللجنة اإ

[ييل ذكل املرفق]



ANNEX 

 املرفق
 

 لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املس تقل الاس تعراضمواصفات 

 معلومات أأساس ية

دول أأعامل التمنية.  م طلبت امجلعية جل ةوأأربعني توصي امخس ،2007يف امجلعية العامة لعام  ،اعمتدت ادلول الأعضاء يف الويبو
-2012"من اللجنة أأن جتري اس تعراضًا مس تقاًل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية الفرتة  2010العامة للويبو لعام 

جراء اس تعراض أ خر. وستتوىل اللجنة هممة املوا2013 ماكنية اإ فقة .  وعقب النظر يف ذكل الاس تعراض، للجنة أأن تبّت يف اإ
أ ليات  -]انظر املرفق الأول 1".عىل مواصفات الاس تعراض واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية

جراءات الرصد والتق  عداد التقارير يميالتنس يق واإ  توصيات جدول أأعامل التمنية[ –[ ]املرفق الثاين واإ

 هغرض الاس تعراض ونطاق

)املشار معل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  ، بطريقة شامةل،س تعراض"(هذا الاس تعراض املس تقل )"الا يقمي
ليه فامي ييل بعبارة "معل الويبو"(   ة.كفاءوالاس تدامة وال ثرالأ و الفعالية و  من حيث الوجاهة 2013-2008 الفرتةخالل اإ

 تناولهااليت ينبغي  الرئيس ية املسائل

ىل أأي مدى  :الوجاهة .1 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية احتياجات اخلاصة ب معل الويبو ونتاجئ أأنشطهتا يليب اإ
 ؟املس هتدفني املس تفيدينادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل وغريمه من 

جابة عىل ذكلمعل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؟  أأثرالأثر: ما هو  .2 ناول أأن يت ، جيب ولالإ
يف ةميع الأثر الفعيل لعمل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية عىل خمتلف املس توايت و الاس تعراض

 ها.براجم و  هيئات الويبو

ىل أأي مدى ال .3 جابة عىل يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؟  معل الويبو فعال ميكن اعتبارفعالية: اإ ولالإ
ذا  بيانض س تعرايتناول الاأأن ، جيب ذكل نتاجئ متش يا مع توصيات جدول ال يف حتقيق  اكن معل الويبو فعالما اإ

ذا اكن الهنج القامئ عىل املرش  أأعامل التمنية، وكذكل  .فعال وعاتما اإ

ىل أأي الكفاءة:  .4 تنفيذ توصيات حنو يف معلها املوجه بكفاءة مدى اس تخدمت الويبو املوارد البرشية واملالية اإ
 التمنية؟جدول أأعامل 

جابة عىل ذكلتاجئ معل الويبو عىل املدى الطويل؟ اس تدامة ن ما يه درجة الاس تدامة:  .5 د أأن حيدّ ، جيب ولالإ
من معل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  املس تخلصةأأفضل املامرسات وادلروس الاس تعراض أأيضا 

 هبدف حتقيق نتاجئ مس تدامة يف املس تقبل.

ىل الاس تعراض شري ي سائل املذكورة أأعاله، جيب أأن امل وعند تناول  دخالها عىل لتحسينات اأأيضا اإ أأداء الويبو اليت ميكن اإ
 .ومعلها يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

                                                
1

جراءات الرصد والتق  أ ليات  عداد التقارير يميالتنس يق واإ  .واإ
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 املهنجية

ىلمة و ارص همته بس تعراض مب الافريق  يقوممن املتوقع أأن  مفيدة لدلول الأعضاء يف  واس تنتاجاتمعلومات  كفاءة للتوصل اإ
 .الويبو

تنفيذ توصيات جدول ب  ذات الصةلأأ( اس تعراض الواثئق )عىل الأقل:العنارص التالية س تعراض تشمل مهنجية الاأأن جيب و 
جراء مقابالت أأو مناقشاتو ب( ) أأعامل التمنية املعمتدة؛ وموظفي  مع ادلول الأعضاءتركز عىل موضوعات معينة جامعية  اإ

دراسات اس تقصائية. و د( ) ، مع مراعاة القيود عىل املزيانية؛ةرضور ال سبحب زايرات ميدانية، و ج( ) س تفيدين؛الويبو وامل 
ىل ذكل، قد و عداد من أأجل  مالمئة أأساليب أأخرىيس تخدم املس تعرضون ابلإضافة اإ  .توثيقا جيداق موثّ و ق عمّ ماس تعراض اإ

 .املتعلقة بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةالوجهية ةميع املواد واملعلومات  مس تعرضنيأأمانة الويبو لل  وتتيح

 فريق الاس تعراض

 .قا لإجراءات الويبو املعمول هباوف رى معلية اختيار فريق الاس تعراضجتُ 

صعيد لك  الشامل عىل س تعراضالالإجناز واخلربة املعارف ما يلزم من املهارات و الاس تعراض  فريقى ينبغي أأن يكون دلو 
 مبصداقية واس تقاللية. الفئات الست من توصيات جدول أأعامل التمنية

ا ييل: )أأ( ولية الويبو، )ب( وتوصيات جدول أأعامل التمنية، مبا يف ذكل املساعدة التقنية، مبملّما أأن يكون الفريق وينبغي 
 )ج( والتحدايت الإمنائية اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف الويبو.

يف يف تقدمي املساعدة التقنية معلية خربة تكون دلى أأحدهام  يف امللكية الفكرية والتمنية ينأأن يضم الفريق خبري ينبغي وابلتايل 
 2.ومقمّي رئييس حمرتفتكون دلى ال خر خربة معلية يف التعامل مع التحدايت الإمنائية، و جمال امللكية الفكرية 

جراء وعند  فريق الأمم املتحدة اليت يس تخدهما قواعد العايري و املو  لمبادئ التوجهييةأأن ميتثل ل  قفريالاس تعراض، ينبغي للاإ
ىل جانبيف منظومة الأمم املتحدة،  تالتقياميلإجراء املعين ابلتقيمي   (.2010لتقيمي )ل لويبو اس ياسة  اإ

 النتاجئ املتوقعة

دخال حتسينات حممتةل عىل أأداء الويبو ومعلها يف تنفيذ يُتوقّع من الاس تعراض، دلى تناول املسائل الرئيس ية، أأن يقرتح  أأيضا اإ
 توصيات جدول أأعامل التمنية.

ةمع البياانت  قطر و  ،هنجيالأسلوب املالتقيمي و  ملهنجيةتضمن وصفا اس هتالليا ي  اتقرير يف البداية فريق الاس تعراض  يُعدو 
جراء مقابالت اذلي سيمت أأحصاب املصلحة الرئيس يني ، و وحتليلها  .وخطة معل الاس تعراض ،معايري تقيمي الأداءو  ،معهماإ

 .والتوصيات الأولية يتضمن الاس تنتاجاتتقرير الاس تعراض ل مرشوع أأول فريق الاس تعراض وبعد ذكل، يُعد 

 مقدمةو  معيلمن ملخص يتأألف وذا جحم معقول بشلك واحض  ومنظام اموجز  اتقرير  ةس تعراض الهنائيالا وتكون حصيةل
واس تنتاجات ، املتبعة لتقيمياتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املعمتدة، ومهنجية بغرض املنجز للعمل  وصف موجزو 

ضافة، يف هيلك واحضوواردة مدعومة بأأدةل  ىل  اإ  .توصياتال اإ

                                                
2

 النظر عن خلفية اخلرباء، جيب عىل الفريق اس تعراض تنفيذ التوصيات يف لك الفئات الست من توصيات جدول أأعامل التمنية. برصف 
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ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالس تعراض فريق الاس تعراض تقدمي الايُطلب من املرشف عىل و   .هنايئ اإ
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 املزيانية

تلكفة الوحدة  وصف أأبواب املزيانية 
 ابلفرنك السويرسي

 اجملموع

 ابلفرنك السويرسي

 40 000 20 000  )خبريان اثنان( 3أأتعاب اخلرباء

 25 000 25 000 4املقمّي الرئييسأأتعاب 

ىل جنيف أأثناء معلية  بعثة اإ
الاس تعراض، مبا يف ذكل جلسة 

عالمية مع ادلول الأعضاء  يف الويبو اإ
)املرشف عىل فريق الاس تعراض 

 وخبريان، أأس بوعان(

 40 500 /للبعثة13 500

ىل جنيف لتقدمي التقرير الهنايئ  بعثة اإ
من قبل املرشف عىل فريق 

 أأايم( 3الاس تعراض )
 10 000 /للبعثة10 000

نرش التقرير الهنايئ لالس تعراض 
 وتوزيعه وترةمته

 3 960 /للصفحة132

جاميل لتغطية  زايرات ميدانية )مبلغ اإ
 بعثات( 5

 40 000 /للبعثة8 000

 2 000 ل يوجد احتياط لتاكليف طارئة

 161 460  املزيانية الإجاملية

 

 الرصد

بالغ أأمانة الويبو ابنتظام ابلتقدم احملرز يف الاس تعراض.جيب   عىل املس تعرضني اإ

فريق الاس تعراض، والتقرير الاس هتاليل، وأأول مرشوع لتقرير وتُبلغ أأمانة الويبو ادلول الأعضاء ابنتظام بعملية اختيار 
 الاس تعراض.

                                                
3

ضافية )طبقا للمامرسة املأألوفة يف الويبو(، يف حال احتاج اخلرباء مزيدا من الوق  ّددة ت لإجناز املهمة احملأأعطت ادلول الأعضاء للأمانة مرونة لتخصيص مزيانية اإ
 يف هذه املواصفات.

4
ضافية )طبقا للمامرسة املأألوفة يف الويبو(، يف حال احتاج املرشف عىل الاس تعراض   مزيدا من الوقت أأعطت ادلول الأعضاء للأمانة مرونة لتخصيص مزيانية اإ

 لإجناز املهمة احملّددة يف هذه املواصفات.
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 اجلدول الزمين

 الأسابيع النشاط

بداية معلية 
الاس تعراض: موافقة 

اللجنة عىل مواصفات 
 الاس تعراض

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

. صياغة طلب 1
 ونرشهالعروض 

                                        

. الفحص املس بق 2
 للمرحشني

                                        

مرحشني  . اختيار3
 لفريق الاس تعراض

                                        

. املوافقة الإدارية 4
 للويبو

                                        

 2و 1النتاجئ املرتقبة )
أأعاله(:  4و 3و

تشكيل فريق 
 الاس تعراض

                                        

عداد فريق 5 . اإ
للتقرير  الاس تعراض

 الاس هتاليل

                                        

النتيجة املرتقبة: 
تقرير  مرشوع

ل يتجاوز اس هتاليل 
صفحة  15 جحمه

يتضمن أأس ئةل و 
هميلكة  يةاس تعراض 

و/أأو اس تبياانت 
من أأجل  اس تقصائية
 أ راءاس تطالع 

 املصاحلأأحصاب 
 الرئيس يني
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

. زايرة فريق 6
ىل  الاس تعراض اإ

اجامتعات مع  -الويبو 
ممثيل ادلول الأعضاء 

وموظفي الويبو 
 املعنيني

                                        

 النتاجئ املرتقبة: 
اس تكامل التقرير  -

 .الاس هتاليل
توثيق نتاجئ  -

الاجامتعات مع 
 .املصاحلأأحصاب 

ةمع البياانت  -
 واملعلومات.

                                        

                                         . اس تعراض العمل7

. النظر يف مرشوع 8
 تقرير الاس تعراض

                                        

. اس تكامل تقرير 9
 الاس تعراض

                                        

 8و 7النتاجئ املرتقبة )
أأعاله(: تقدمي  9و

مرشوع تقرير 
الاس تعراض والتقرير 

 الهنايئ لالس تعراض 

                                        

دخال 10 . اإ
التعديالت الشلكية 

عىل تقرير 
الاس تعراض وترةمته 

 ونرشه كوثيقة للجنة
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ذا بدأأت معلية الاس تعراض بعد ادلورة الرابعة عرشة للجنة )الأس بوع الرابع من يونيو  استنادا ىل هذا اجلدول، اإ وميكن أأن تنظر اللجنة يف تقرير  2015(، فستُس تمكل حبلول منتصف نومفرب 2015اإ

 .2016ورهتا السابعة عرشة يف مايو الاس تعراض خالل د

ىل تأأخري يف بعض الأنشطة.شهري طوال الفرتة املقدرة. ولكن من املتوقع أأن يؤدي اخنفاض وترية العمل يف متواصل هذا اجلدول الزمين املؤقت عىل افرتاض معل  وُأعد  يوليو وأأغسطس اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

املرتقبة:  النتيجة
التقرير الهنايئ 

لالس تعراض. يرتمج 
ىل  التقرير الهنايئ اإ

لغات الويبو الرمسية 
ويُنرش عىل الصفحة 

الإلكرتونية للجنة قبل 
املقمّي أأن يقدمه 

ىل ادلورة  الرئييس اإ
للجنة  اخلامسة عرشة

بثالثة  2015 يف مايو
 أأشهر

                                        



 

 

 

A 

 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأبريل 24التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 اخلامسة عشرةالدورة 
ىل  20جنيف، من   2015أأبريل  24اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

ىل 20)اللجنة( يف الفرتة من  الفكريةللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية انعقدت ادلورة اخلامسة عرشة  .1 . 2015 أأبريل 24 اإ
 مراقبا. 37دوةل عضوا و 92  وحرضها

طار البند  .2 رجنتني، رئيسا،  2ويف اإ من جدول الأعامل، انتخبت اللجنة السفري أألبريتو دالوتو، املمثل ادلامئ للأ
مستشار -حمامللجزائر، والس يد ج. تود ريفس، وانتخبت الس يدة أأحالم سارة رشخيي، ملحقة دبلوماس ية دلى البعثة ادلامئة 

مكتب الس ياسة العامة والشؤون ادلولية مبكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، انئبني دلى 
 للرئيس.

طار البند  .3 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل ابلصيغة املقرتحة يف  3ويف اإ
 .CDIP/15/1 الوثيقة

طار البند  .4 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الرابعة عرشة الوارد يف  4ويف اإ
 .CDIP/14/13 الوثيقة

طار البند  .5 ىل البياانت العامة للمنسقني الإقلمييني والوفود الوطنية.  5ويف اإ من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ
بعض الوفود، جمددا، دمعها لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتعمميها بفعالية يف برامج املنظمة. ورأأت بعض وأأكّدت 

 وفود أأن الزمخ الإجيايب اذلي تشلّك يف ادلورة السابقة للجنة ينبغي أأن يتواصل لتوجيه معل ادلورة احلالية.ال
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طار البند  .6 ره اخلاص بتنفيذ جدول أأعامل التمنية والوارد يف ، عرض املدير العام تقريمن جدول الأعامل 6ويف اإ
جراء تفكري جامعي من أأجل ضامن جدول أأعامل بناء ومعيل للمنظمة. ورحبCDIP/15/2 الوثيقة ىل اإ ت . ودعا الوفود اإ

عن  بتقرير املدير العام والزتامه بتنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعمميه. وخالل املناقشات، أأعربت بعض الوفودبعض الوفود 
دمعها لتعزيز دور أأاكدميية الويبو يف الرتوجي حلقوق امللكية الفكرية. وأأحاطت اللجنة علام بطلبات الوفود بشأأن بعض اجملالت 

احملددة من قبيل التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، واملرشوعات املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة، واملساعدة 
نة، واس تخدام التكنولوجيا املناس بة وتكوين الكفاءات من أأجل تعزيز المنو املس تدام واملتوازن يف التقنية، ومواطن املرو

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وشّددت الوفود عىل أأمهية حتقيق تقدم بشأأن القضااي املعلّقة املرتبطة بأ لية التنس يق.

 ظات اليت قدمهتا الوفود، وأأكّد الزتام الويبو بتناول مالحظاهتا وشواغلها.ورّد الس يد ماتوس، انئب املدير العام، عىل املالح

تعزيز القطاع السمعي البرصي ويف س ياق مناقشة تقرير املدير العام، وبناء عىل الامتس من الأمانة، تقّرر متديد تنفيذ مرشوع 
 .2015 دورهتا التاسعة، ح ى هناية ديسمرب ، اذلي اعمتدته اللجنة يفوتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية

طار البند نفسه، نظرت اللجنة يف التقريرين التقيمييني التاليني والتوصيات الواردة فهيام وأأحاطت علام هبا: .7  ويف اإ

، ملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةاملرشوع اخلاص ابلتقرير التقيميي بشأأن ا "1"
 ؛CDIP/15/3 الوارد يف الوثيقة

التقرير التقيميي بشأأن مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية و  "2"
الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا والهنوض هبا، وتعزيز الأداء والربط الش بيك 

 .CDIP/15/4 ، الوارد يف الوثيقةامجلاعية حلق املؤلفبني منظامت الإدارة 

وعقب عرض التقريرين التقيمييني، جرى تبادل لل راء. ورّد املقيّمون املس تقلون اخلارجيون وأأمانة الويبو عىل املالحظات اليت 
 قدمهتا الوفود.

ين املذكورين أ نفا، مع مراعاة تعليقات ادلول وتقّرر أأن تتخذ الأمانة الإجراءات املناس بة بشأأن التوصيات الواردة يف التقرير 
 الأعضاء وحتفظاهتا.

طار البند  .8 امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف اقرتاح املرشوع التايل:  7ويف اإ
. وأأخذ CDIP/15/7 يف الوثيقة، الوارد لرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان الناميةالهنوض اب الأهداف الإمنائية و دمع

بداء الاهامتم ابلس تفادة من املرشوع. وعقب مشاورة غري رمسية بني  عدد كبري من الوفود اللكمة دلمع اقرتاح املرشوع واإ
دخال بعض التعديالت عليه. وس تتيح الأمانة وثيقة مراجعة تشمل تكل  الوفود املهمتة، اعمتدت اللجنة املرشوع مع اإ

 التعديالت.

طار البند نفسه، نظرت اللجنة يف التقرير ع ويف .9 ، ن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويلاإ
. ودلى الإحاطة علام ابلتقرير، قّررت اللجنة مواصةل مناقشة املسأأةل يف دورهتا القادمة CDIP/15/5 الوارد يف الوثيقة

ىل تكل الوثيقة وأأي أأفاكر أأخرى تودّ   ادلول طرهحا. استنادا اإ

طار البند نفسه، انقشت اللجنة  .10 قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ويف اإ
. ومل تمتّكن اللجنة من بلوغ اتفاق حول املسأألتني املعنيتني. CDIP/12/5و  CDIP/14/11، الوارد يف الوثيقتنيالفكرية

ن أأمكن، مشاورات غري رمسية عىل هامش اجامتع امجلعية العامة لعام وُطلب من رئيس ال  ، دون 2015لجنة أأن جيري، اإ
ىل ورقة معل غري رمسية يقدهما الرئيس وقامئة يقرتهحا  التدخل يف املسائل الأخرى املطروحة عىل امجلعية، وذكل استنادا اإ

يف اللجنة. وبناء عىل ذكل، طلبت اللجنة من امجلعية العامة  وفدا اجلزائر ونيجرياي تتضمن أأمثةل عىل أأنشطة ميكن مناقش هتا
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ىل امجلعية  السامح لها مبواصةل املناقشة خالل دورتهيا السادسة عرشة والسابعة عرشة وتقدمي تقرير وتوصيات حول املسأألتني اإ
 .2016العامة يف عام 

طار البند نفسه، أأحاطت اللجنة علام مب .11 لرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف واطن املرونة املتعلقة ابويف اإ
. وتقّرر مواصةل املناقشات CDIP/15/6، الواردة يف الوثيقة اجلزء الرابع –وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإقلميي 

رونة وتقدمي حول هذا البند خالل ادلورة القادمة للجنة. وُطلب من اللجنة أأيضا حتديث قاعدة البياانت بشأأن مواطن امل
ىل اللجنة يف دورهتا القادمة.  تقرير بشأأهنا اإ

 املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةوانقشت اللجنة  .12
(. وطلبت اللجنة من CDIP/11/4و CDIP/9/16و CDIP/9/15و CDIP/9/14و CDIP/8/INF/1 )الواثئق

ىل  CDIP/9/14الإدارة الوارد يف الوثيقة الأمانة حتديث رد  وقّررت مواصةل املناقشات حول املوضوع املذكور أ نفا استنادا اإ
س بانيا، وأأي اقرتاحات أأخرى من ادلول الأعضاء، والنسخة احملدثة لرد الإدارة.  النقاط الواردة يف اقرتاح وفد اإ

طار البند نفسه، انقشت اللجنة  .13 ، الواردة يف صيدلنية يف ش ييلادلراسة عن الرباءات ال ويف اإ
طار املرشوع حول امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية ، واملُعدة يف CDIP/15/INF/2 الوثيقة الوارد يف اإ
 ، وأأحاطت علام هبا..CDIP/5/7 Rev الوثيقة

طار البند  .14 القضااي/الواثئق لأغراض  من جدول الأعامل بشأأن العمل املقبل، اتفقت اللجنة حول قامئة من 8ويف اإ
 دورهتا القادمة.

ىل أأن .15 عداد مرشوع تقرير ادلورة  وأأشارت اللجنة اإ مئة لدلول عرشة وتبليغه للبعثات ادلا اخلامسةالأمانة ستتوىل اإ
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية، عىل موقع  الأعضاء، وس تتيحه أأيضا يف شلك اإ

رسالها قبل انعقاد الاجامتع املقبل  ل اإ ىل الأمانة، ويفضَّ رسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة اإ الويبو الإلكرتوين. وينبغي اإ
 عرشة. السادسةبامثنية أأسابيع. وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا 

ىل امجلعية العامة. رشة،، هو وملخص ادلورة الرابعة ع وس يكون هذا امللخص .16  تقريَر اللجنة اإ

 ]هناية الوثيقة[
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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 اخلامسة عشرةالدورة 
ىل  20جنيف، من   2015أأبريل  24اإ

 
 

 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية

عدادمن  مانة اإ  الأ

وهذا التقرير هو التقرير  .2014حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية لعام  .1
ىل اللجنة.  الس نوي السادس اذلي يقدمه املدير العام اإ

ىل  .2 عطاء ادلول الأعضاء نبذة عامة عن مشاركة الويبو يف وهيدف التقرير اإ ، توصيات جدول أأعامل التمنيةةميع تنفيذ اإ
طار املنظمة ولك أأنشطهتا لهيا، وتعمميها يف مجمل اإ  .واملبادئ اليت تستند اإ

يذ جدول أأعامل التمنية . ويعرض اجلزء الأول النقاط البارزة خبصوص تنف مرافقويتأألف التقرير من جزأأين وثالثة  .3
" وخمتلف هيئات الويبو. ويركّز اجلزء الثاين عىل أأمه 2" الأنشطة العادية لربانمج الويبو، "1وتعمميه عىل املس تويني التاليني: "

ىل ذكل، يقدم ضافة اإ وضع  نعامة ع نبذةاملرفق الأول لهذه الوثيقة  التطورات يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية. واإ
ُ ا قامئةتمنية؛ ويعرض املرفق الثاين يذ توصيات جدول أأعامل ال تنف  ضافةملرشوعات امل ىل بعض  نجزة اليت خضعت للتقيمي، اإ اإ

هما املُقيِّّمون اخلارجيون مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت نبذة عامة عن  م املرفق الثالثويقد، التوصيات الرئيس ية اليت قدَّ
2014اكنت قيد التنفيذ يف عام 

5
. 

                                                
5

لهيا يف دورهتا قدّ يُ يف اللجنة، س   ةبعاملُتّ  املامرسةمتاش يًا مع   للتقدم احملرز يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية، مبا يف  عرشة اس تعراض اكمل السادسةم اإ
 ، وذكل يف شلكِّ تقريٍر مرحيل.نتاجئ املنشودةوال  ذكل معلومات عن نفقات املزيانية
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 اجلزء الأول: تعممي جدول أأعامل التمنية

 أأنشطة برانمج الويبو يفتعممي جدول أأعامل التمنية 

، عىل النحو الوارد يف وثيقة 2014أأنشطة الويبو طوال عام  توّجهتوصيات ومبادئ جدول أأعامل التمنية ظلّت  .4
 .2014/2015لثنائية ل  الربانمج واملزيانية

وثيقة الربانمج أأهداف الويبو الاسرتاتيجية وبراجمها املعنية، عىل حنو ما تركّز عليه يتواصل تعممي التمنية يف ةميع و  .5
طار النتاجئ اذلي وضعته املنظمة واذلي يشمل2014/2015 للثنائيةاملزيانية و  تقديرات نفقات التمنية حسب  ، ل س امي مضن اإ

، اذلي اش متل عىل 2012/2013الل تقرير أأداء الربانمج مت تعزيز الإبالغ عن تعممي جدول أأعامل التمنية من خنتيجة. كام لك 
جدول أأعامل التمنية . وعالوة عىل ذكل، مت تعممي عدد من مرشوعات وصف ملسامهة لك برانمج يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية

 ُ  6.العادي املنظمةمعل يف  نجزة اليت خضعت للتقيميامل

دلان الأقل منوا عىل تصممي ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية يف جمال مساعدة البدلان النامية والب يف واس مترت الويبو .6
تعزيز الإبداع عىل حد سواء. ومن خالل مرشوع امللكية الفكرية تتسق مع خططها الإمنائية معوما ومتّكن من تعزيز الابتاكر و 

، اذلي ن الإقلميي والإقلمييقدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودو 
ومجموعة من الأدوات العملية لصياغة اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  مرنة ، ُوضعت مهنجية2012مكل يف مايو اس تُ 

املهنجية والأدوات لس تخداهما يف معليات صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية اخلاصة ابمللكية  تكلمت مُعّ و  امللكية الفكرية.
ىل جانب هذا الإطار،  الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. املساعدة  بادئ جدول أأعامل التمنية وتوصياتهتوجه م واإ

ىل ا، مبا يف ذكل املساعدة املقدماليت تقدهما الويبوالتقنية  ة الفكرية اسرتاتيجيات امللكي دلول الأعضاء اليت مل تس تخدم بعدة اإ
 بعد من وضعها. اخلاصة هبا أأو مل تنته

واصلت أأاكدميية الويبو اختاذ لك التدابري الالزمة لضامن توفري براجمها التعلميية والتدريبية للبدلان النامية والبدلان و  .7
منحة  100ا مبرحةل انتقالية. وبدمع خسي من رشاكء الويبو الاسرتاتيجيني، قُّدم حنو الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهت

ىل درجات ودورات جامعية متخصصة يف جمال امللكية الفكرية. وأأتيحت  دراس ية لتيسري نفاذ مس تفيدين من البدلان النامية اإ
ما ابجملان أأو مقابل رمس رمزي. وابلإضافة دورات تدريبية همنية بدون أأي مقابل فضال عن دورات تدريبية عىل الإنرتن ت اإ

ىل حمفظة ىل تكل اخلدمات اليت أأصبحت مكس با للبدلان النامية، واإ املتاحة س نواي، تقدم الربامج التعلميية والتدريبية  اإ
الأاكدميية ابنتظام دورات تدريبية مصممة حسب الاحتياجات، بناء عىل طلب السلطات احلكومية، ل س امي يف مرشوع 

الأاكدمييات اجلديدة، ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، والربامج واملبادرات اخلاصة ابجلامعات. كام اس ُتعرضت احملتوايت 
واملناجه التدريبية وُكّيفت بغية دمج اجلوانب الإمنائية للملكية الفكرية يف الربامج، وفقا لتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية. 

منائية للملكية الفكرية جزءا ل يتجزأأ من املناجه اليت يضعها لك من برانمج املؤسسات الأاكدميية وبرانمج وابتت اجلوانب الإ 
مت ادلورات التدريبية اليت يوفرها برانمج التطوير املهين للرتكزي حتديدا عىل  التعمل عن بعد وبرانمج املدارس الصيفية. وُُصّ

نشاء أأنظمة متوازنة للملكية الفكرية كفيةل بدفع التمنية والهنوض تعزيز القدرات يف جمايل وضع الس ياسات وا لتفاوض بغرض اإ
ىل ادلورات التدريبية أأاتحت الأاكدميية،  ىل ذكل وبغرض زايدة فرص نفاذ املس تفيدين من البدلان النامية اإ هبا. وابلإضافة اإ

 لأول مّرة، قامئهتا اخملصصة لدلورات بلك لغات الأمم املتحدة.

الويبو للرشاكت الصغرية  نّظم برانمج، من توصيات جدول أأعامل التمنية 11و 10و 4و 1توصيات لل  وامتثال .8
دارة امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة  ندوة أأو حلقة معل أأو برانجما لتدريب املدربني 20واملتوسطة  يف بشأأن اإ

الواقعة يف أأفريقيا واملنطقة العربية وأ س يا واحمليط الهادئ بدلا، معظمها من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  19
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 من هذا التقرير. 21و 20انظر الفقرتني  
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قلمييني لتدريب املدربني عىل الإدارة الفعاةل . الالتينية والاكرييب، أأو شارك يف تكل التظاهرات وأأمرياك ىل جانب برانجمني اإ واإ
ملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الأصول امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة لفائدة ادلول الأعضاء يف 

ممثل عن الرشاكت  900والبدلان الأفريقية الناطقة ابللغة الربتغالية، اس تفاد من تكل الربامج أأكرث من  الفكرية )الأريبو(
بدلان بدلا من ال  35بدلا من البدلان الأقل منوا و 15بدلا، مبا يف ذكل  50الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها يف 

 الأعضاء ف التجارية لدلولأأو الغر و/تب امللكية الفكرية ماك توشاركالنامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. 
مساهامت كبرية أأثناء تطوير الربامج وتنفيذها، مبا  تيف مرحةل التخطيط، واكن لها دور رئييس، وقدم مشاركة وثيقةاملعنية 

، مشل برانمج تدريب املدربني تنظمي طاوةل مس تديرة 4. وطبقا للتوصية امجوموضوعات الرب  تحدثنياختيار امل  يفيف ذكل 
للمناقشة ُحددت فهيا التحدايت اليت تواجه الرشاكت الصغرية واملتوسطة واقرُتحت فهيا خريطة طريق جملاهبة تكل التحدايت. 

واملؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وأأحصاب ومشلت قامئة املشاركني واضعي الس ياسات عىل الصعيد احمليل 
املصاحل املعنيني. وسامه هذا النشاط يف وضع اسرتاتيجيات وطنية مناس بة يف جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية 

فس ية وأأداهئا التجاري واكن الرتكزي منصبًا عىل مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل حتسني قدراهتا التناواملتوسطة. 
مجموعة أأدوات ترةمة املنشورات املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة و سامهت و  الفكرية. هتالأصول ملكي الفعاةلابلإدارة 

عداد مواد املتعددة الوسائط ابنوراما امللكية الفكرية  ىل لغات متنوعة يف اإ تكوين الكفاءات اس تخدمهتا الرشاكت للتوعية و اإ
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها واملؤسسات الأاكدميية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

دارة امللكية ال ت واس متر فكرية. اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة لأغراض توفري أأنشطة التعلمي والتدريب يف جمال اإ
مداد حنو  مشرتك يف ةميع أأحناء العامل بأأحدث الأخبار  40 000النرشة الإخبارية الشهرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اإ

فضال عن مساعدة واضعي الس ياسات عىل صوغ  – علقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطةواملعلومات والوصالت املت
واس متر اكملعتاد عرض برامج امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة. اسرتاتيجيات وطنية مناس بة يف جمال 

مؤقتة، ومنشورات خمصصة ومرتةمة، واس تقصاءات ودراسات، وابنوراما امللكية الفكرية بلغات متنوعة عىل موقع الويبو 
وع جنيف للمقاوةل اذلي توىل تنس يقه ، سامه برانمج الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف أأس ب40وطبقا للتوصية  الإلكرتوين.

الأونكتاد وشارك فيه مركز التجارة ادلولية. كام شارك الربانمج يف اجامتع نظمته منظمة التجارة العاملية حول موضوع الرشاكت 
قلميية الصغرية واملتوسطة. وسامهت برامج وأأنشطة الويبو املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تعزيز القدرات الوطني ة/الإ

الالزمة محلاية الإبداعات والابتاكرات والاخرتاعات احمللية. ومن أأجل امليض يف زايدة توفري خدمات دمع امللكية الفكرية 
رشادية بعنوان "الابتاكر لضامن  عداد وثيقة اإ للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها، يعكف مستشاران عىل اإ

 م الرشاكت الصغرية واملتوسطة للملكية الفكرية."تعزيز اس تخدا –النجاح 

ىل ادلول الأعضاءوواصلت املنظمة طوال العام تقدمي املساعدة الترشيعية  .9 جدول وطبقا لتوصيات  بناء عىل طلهبا. اإ
منائية املنحى ومتوازنة وُمصّممة وفق الاحتياجات والس ياسات الإمنائية اخلاصأأعامل التمنية ة هبا، مع ، اكنت تكل املساعدة اإ

مراعاة مواطن املرونة املنطبقة عىل البدلان عىل اختالف مس توايهتا الإمنائية. كام قُدمت مساعدة يف اعامتد أأو تدعمي الأطر 
اتفاق جوانب حقوق القانونية الوطنية أأو الإقلميية وضامن امتثالها للمعايري والالزتامات ادلولية، ل س امي تكل احملددة مبوجب 

 اتفاق تريبس( والتفاقات اليت تديرها الويبو.كرية املتصةل ابلتجارة )امللكية الف

موثوقًا به و منتدى متعدد الأطراف  يكتسب أأمهية ابعتبارهمللكية الفكرية واملنافسة اب املتعلقالويبو ظّل معل و  .10
عدد طلبات املشاركة مع  تزايد "1"  ييل:ني امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. وينعكس ذكل فاميصةل باصة ابلللمناقشات اخل

ىل اعامتد س   قلميية، اليت هيدف بعضها اإ  الثانيةاملرحةل بدء " و 2ياسات وطنية؛ "ادلول الأعضاء يف املناقشات الثنائية ودون الإ
، من قبل عدد من ادلول الأعضاء نشطةيا وماكحفة الاحتاكر، مبسامهة من ادلراسة الاس تقصائية املتعلقة بنقل التكنولوج 

عداد دراسات داخلية وخارجية 3" ؛اجملال الهاميف هذا  اليت يتبعها الأعضاءهبدف وضع خريطة للمامرسات  " والاس مترار يف اإ
تدعمي جامعة املصاحل ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة )اليت " و 4املنافسة "ني امللكية الفكرية و تتناول جوانب الصةل ب

أأماانت منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي رمسي امس "النادي"(ٍ، واليت تشارك مضهنا يُطلق علهيا بشلك غري 
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ماكنية التعاون يفتبادل ل  ةرمسيغري و  يف معليات منتظمة لتجارة العامليةوالأونكتاد والويبو ومنظمة ا  وهجات النظر ومناقشة اإ
 .جمال امللكية الفكرية واملنافسة

ذاكء الاحرت  عامالطوال  واصلت الويبوو  .11 لهدف الاسرتاتيجي السادس . وطبقا ل ام للملكية الفكريةأأنشطهتا يف جمال اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" والتوصية  ، تناولت املنظمة مسأأةل من توصيات جدول أأعامل التمنية 45"التعاون ادلويل عىل اإ

نفاذ يف س ياق املصاحل الاجامتعية الأوسع نطاقا وخب  ،، بناء عىل طلب ادلول الأعضاءقدمت الويبو. و اصة الشواغل الإمنائيةالإ
نفاذ وفقامرشوع الترشيع مع الا ترشيعية بشأأن توافق الترشيع احلايل أأومساعدة  اتفاق للجزء الثالث من  لزتامات املتعلقة ابلإ

يالء الاعتبار تريبس وتكوين أأنشطة التدريب كام نُظم العديد من  .الواردة يف التفاق ملواطن التوازن واملرونة التام، مع اإ
ىل النظر يف . و الكفاءات نفاذها عىل التمنية الاجامتاكنت تكل التظاهرات تريم معوما اإ عية أأثر حامية امللكية الفكرية واإ

. وابلإضافة ريبسوحفص املعايري ادلنيا ومواطن املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق ت ارِّكةشوالاقتصادية يف البدلان امل 
ىل ذكل،  بطريقة تراعي البيئة وتكفل السالمة، أأو أأمهية التخلص من السلع املتعدية مثل مسائل موضوعية،  تضاس تعر اإ

التدابري الوقائية يف معاجلة معيات التعدي عىل امللكية الفكرية، أأو منظور املس هتكل وسلوكه جتاه التقليد والقرصنة. وعالوة 
ىل ادلول الأعضاء، بناء عىل طلهبا، مساعدة يف وضع اسرتاتيجيات وطنية لإذاكء الاحرتام عىل ذكل، قدمت املن ظمة اإ

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية يف أأوساط جامعات مصاحل مس هتدفة بدقة. وحتقيقا ذلكل  للملكية الفكرية، ل س امي الرتكزي عىل اإ
املعنيني بغية تقيمي البيئة الاجامتعية والاقتصادية للبدل املعين  الغرض، نُظمت اجامتعات مبارشة مع أأحصاب املصاحل الوطنيني

ومس تواه الإمنايئ وحتديد الاحتياجات اخلاصة به، قبل المتكّن من تصممي الاسرتاتيجيات الوطنية حسب الاحتياجات 
ذاكء الاحرتا م للملكية الفكرية، واصلت ابلتعاون مع ادلوةل العضو املعنية. وأأخريا، ولضامن تعاون مهنجي وشفاف يف جمال اإ

قامة عالقات وثيقة مع سائر املنظامت ادلولية والقطاع اخلاص. وميّكن ذكل التعاون، القامئ بدافع ضامن الاتساق  املنظمة اإ
ذاكء الاحرتام للملكية  منايئ حيال اإ حداث أأكرب أأثر من خالل تقامس املوارد، من تعممي رؤية الويبو املمتثةل يف اتباع هنج اإ واإ

لفكرية يف معل رشاكء الويبو، والإسهام ابلتايل يف النقاش اجلاري بشأأن التوازن املناسب يف حامية حقوق امللكية الفكرية ا
نفاذها. وعقب توصيات من وفود بعض ادلول الأعضاء، نرُشت عىل موقع الويبو الإلكرتوين معلومات عن ةميع الأنشطة  واإ

ذاكء   7الاحرتام للملكية الفكرية، مبا يف ذكل الربامج وقامئة املتحدثني.اليت تقودها الويبو فامي يتعلق ابإ

وصيات جدول أأعامل من ت 14الويبو مسأأةل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وفقًا للتوصية  وتناولت أأمانة .12
وثيقة عن عرشة،  الثالثة هتادور ، يفجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةانقشت الل التمنية وتلبية لطلبات ادلول الأعضاء. و

" نطاق اس تثناء النبااتت من 1مواطن املرونة التالية يف القوانني الوطنية: "يف الإطار املتعدد الأطراف وتنفيذ مواطن املرونة 
لحامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات لقابلية " و 2ريبس(، "من اتفاق ت 27قابلية احلصول عىل براءات الاخرتاع )املادة 

كام طلبت اللجنة من الأمانة أأن تعد، بتجميع معلومات وقائعية وتاليف تقدمي أأية امحلاية.  تكلمن  اس تثناهئامبوجب براءة أأو 
نفاذ الرباءات  توصيات، وثيقة عن موطنني جديدين من مواطن املرونة، وهام تطبيق أأو عدم تطبيق عقوابت جنائية يف اإ

ىل تقييد احلقوق املرتبطة ابلرباءات )التب تُسمى من اتفاق تريبس( و  61)املادة  التدابري املتعلقة ابلأمن واليت قد تؤدي اإ
بداء اهامتم مبسأأةل  73"الاس تثناءات الأمنية( )املادة  ىل ذكل، واصلت ادلول الأعضاء اإ من اتفاق تريبس(. وابلإضافة اإ

، جلسة تشاركية بشأأن "اس تخدام البدلان 2014يف يناير مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية. ويف هذا الصدد نُظمت، 
دوةل عضوا وثالث منظامت غري حكومية  20ملواطن املرونة املتاحة فامي خيص الرباءات املتعلقة ابلصحة" قدم خاللها 

 8مداخالت.

 التاسعع مت الويبو الاجامتل أأعامل التمنية يف الاعتبار، نظّ من توصيات جدو  23و 21و 17ومع وضع التوصيات  .13
زايدة نفاذ الأشخاص الكفيةل بالس بل بغرض مناقشة  2014فرباير  14، اذلي ُعقد يف جنيف يف ملنصة أأحصاب املصاحل

ىل املصنفات احملمية ىل "احتاد من  "1وركّز الاجامتع عىل النقاط التالية: " .معايق البرص اإ تطوير مقرتح للمنتدى وحتويهل اإ
                                                

7
 .http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.htmlوقع التايل: ميكن الاطالع عىل املعلومات عىل امل 
8

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=262921ميكن الاطالع عىل موجز اجللسة التشاركية عىل املوقع التايل:  

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=262921
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عداد نظم تراخيص لتسهيل نقل املصنفات عرب احلدود يف أأنساق " و 2، ""(ABCُميرّسة" )"أأجل توفري الكتب يف أأنساق  اإ
ىل أأن  َّرسة اإ ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  يسريت ل معاهدة مراكش  تدخلُمي النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ودفعت الويبو حزّي النفاذ.  معايق البرص"( )''معاهدة مراكش بشأأن الأشخاص ذوي اإ
 ّ  لوا جممتع املكفوفني فضاًل عن أأحصاب احلقوق من البدلان النامية.تاكليف مشاركة خمتلف أأحصاب املصاحل اذلين مث

يف  ، طوال العامل،ت الويبو تشارك بنشاطمن توصيات جدول أأعامل التمنية، ظلّ  40و 30و 24ات وامتثاًل للتوصي .14
من تعاوهنا مع سائر أأمانة الويبو وزادت مؤمترات ومعليات ومبادرات.  يف، ل س امي املشاركة الأمم املتحدةومة منظأأعامل 

فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ مةل أأمور مهنا جب ش  ى تتعلقمعليات منظامت الأمم املتحدة وواصلت مراقبة 
لفية فريق العامل املفتوح ابب العضوية واملعين بأأهداف التمنية ، ومعل ال2015بعد عام التمنية ملا وخطة ، الأهداف الإمنائية للأ

تحدة الإطارية اتفاقية الأمم امل يف ؤمتر الأطراف مل يف ادلورة العرشينكام شاركت والإسهام يف تكل العمليات، املس تدامة، 
، واجمللس الاستشاري ملركز وش بكة نولوجياة ابلتك املعنيالتابعة لتكل التفاقية و اللجنة التنفيذية و ، بشأأن تغري املناخ

قمة العاملية جملمتع س تعراض نتاجئ المتع املعلومات، والاجامتع الرفيع املس توى لجمل  القمة العامليةومنتدى تكنولوجيا املناخ، 
دارةWSIS+10املعلومات ) نرتنت. (، ومنتدى اإ  الإ

 :يف تكل الفرتة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرىوفامي ييل أأبرز أأوجه تعاون الويبو مع منظومة  .15

لفية عنرصا أأساس يا يف معل الأمم املتحدة يف عام  )أأ( . ويف هذا 2014اكن ترسيع بلوغ الأهداف الإمنائية للأ
لفيةفرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية لالصدد، شاركت أأمانة الويبو يف معل  ، عىل حنو لأ

ما طلبته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. كام سامهت الأمانة، مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية، 
ىل الأدوية الأساس ية بأأسعار معقوةل. ويشري التقرير  2014يف جزء تقرير فرقة العمل املذكورة لعام  املتعلق ابلنفاذ اإ

ىل الت عاون الثاليث الأطراف القامئ بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية وادلراسة بشأأن أأيضا اإ
ىل" الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية  -  التكنولوجيات الطبية والابتاكرتعزيز فرص النفاذ اإ

ىل ذكل، أأسهبت الأمانة". والتجارة ضافة اإ لفية وعن يف تقاريرها ع واإ ن مسامهة الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
لفيةقياس واكلت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى ملسامههت ىل اللجنة ا يف الأهداف الإمنائية للأ ، وقدمت وثيقة اإ

 من توصيات جدول أأعامل التمنية(. 40)التوصية  20149املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف نومفرب 

وغري ذكل من العمليات  فريق العامل املفتوح ابب العضوية واملعين بأأهداف التمنية املس تدامةواكن معل ال )ب(
مم املتحدة بشأأن 2015التمنية ملا بعد عام املتعلقة خبطة  ، مثل احلوارات املنظمة اليت حددهتا امجلعية العامة للأ

 273تمنية ونقل ونرش التكنولوجيا النظيفة والسلمية بيئيا )الفقرة الرتتيبات املمكنة لوضع أ لية تيسري متكّن من تعزيز ال 
مم املتحدة يف نيويورك يف عام 20من وثيقة نتاجئ مؤمتر ريو + ىل ما 2014( حمور الرتكزي الرئييس للأ . وابلنظر اإ

ت الأمانة، بصفة تكتس يه املناقشات املتعلقة ابلتمنية ونقل التكنولوجيات من أأمهية ابلنس بة لولية الويبو، شارك
مراقب، يف الاجامتعات ذات الصةل وعرضت معلها يف دورة أأبريل للحوارات املنظمة. وعالوة عىل ذكل، شاركت 
الأمانة بنشاط يف أ ليات ادلمع املشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة فامي خيص ثالث معيات، مثل فريق الأمم املتحدة 

. ويف هذا العمل، أأسهمت الأمانة 2015التمنية ملا بعد عام  املتحدة واملعين خبطة لدلمع التقين وفريق العمل التابع للأمم
ثراء النقاش حول هذه العمليات )التوصية  من  40مبعلومات وقائعية عن قضااي ذات صةل بولية الويبو للمساعدة يف اإ

 توصيات جدول أأعامل التمنية(.

                                                
9

لفية يف الواكلت والواكلت املتخصصة الأخرى للأمم املتحدة، وعن اإس   ، هام الويبو يف تنفيذ تكل الأهدافالتقرير املراجع عن قياس تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=289245وقع التايل: املتاح عىل امل

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=289245
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الرشيكة جانبا همام من معل الويبو للمساعدة عىل تعممي جدول  ويظل التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية )ج(
أأعامل الويبو بشأأن التمنية. واجلدير ابذلكر يف هذا الصدد العمل املتواصل مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة 

قلميية اليت نظمهتا منظمة الت جارة العاملية، فضال عن العاملية. وشاركت الأمانة يف سلسةل من حلقات العمل الوطنية والإ
طار التعاون الثاليث الأطراف القامئ بني تكل املنظامت الثالث )التوصيتان  من  40و 14دمع العمل اجلاري يف اإ

 توصيات جدول أأعامل التمنية(.

 تحدةلتفاقية الأمم امل وشاركت الأمانة بشلك وثيق كذكل يف توفري ادلمع الالزم لتنفيذ ال لية التكنولوجية  )د(
( وشاركت الأمانة مركز وش بكة تكنولوجيا املناخو  نولوجيااملعنية ابلتك  اللجنة التنفيذية)أأي  الإطارية بشأأن تغري املناخ

(، WIPO GREENيف اجامتعات اللجنة واملركز املذكورين وأأصبح ذكل املركز من رشاكء برانمج الويبو للبيئة )
ش بكة تكنولوجيا املناخ. كام شاركت الأمانة بصفة مراقب يف وابملثل أأصبحت الويبو أأحد الأعضاء الأوائل يف 

، وخباصة يف ادلورة العرشين ملؤمتر الأطراف يف تحدة الإطارية بشأأن تغري املناخلتفاقية الأمم امل ادلورات التفاوضية 
 من توصيات جدول أأعامل التمنية(. 40( )التوصية 2014تكل التفاقية يف لامي ببريو )ديسمرب 

ىل ردم الفجوة الرمقية، واصلت الأمانة الإبالغ عن مساهامهتا يف عام و  )ه(  2014فامي خيص أأنشطة الويبو الرامية اإ
قمة العاملية جملمتع ، والإبالغ عن مسامههتا يف اس تعراض تنفيذ نتاجئ المتع املعلوماتجمل  القمة العامليةيف تنفيذ نتاجئ 

. وشاركت الأمانة 2013/9بعد مرور عرش س نوات، وذكل اس تجابة لقرار اجمللس الاقتصادي والاجامتعي املعلومات 
اذلي ُعقد يف  (WSIS+10قمة العاملية جملمتع املعلومات )س تعراض نتاجئ الالاجامتع الرفيع املس توى لبنشاط يف 

ىل  10جنيف يف الفرتة من  سة الافتتاحية لالجامتع الرفيع املس توى اليت . وخاطب املدير العام اجلل 2014يونيو  13اإ
وسائل الإعالم والإنرتنت: قنوات جديدة لالإبداع نظمها ميرّسو الأمم املتحدة، ونظمت الأمانة حلقة معل بشأأن "

دارةيف س ياق منتدى اجامتع القمة. وشاركت الأمانة بنشاط يف  والتوزيع تغرّي مشهد السوق" حيث  الإنرتنت منتدى اإ
ذاكء الوعي ابدلور اذلي تلعبه امللكية الفكرية يف هذا اجملال وتعزيز مبادرات ساعدت ع ىل ضامن نقاش متوازن واإ

"النشاط التجاري يف " 1الويبو وأأنشطهتا ذات الصةل. وشاركت الويبو يف تنظمي حلقيت معل يف ذكل املنتدى: "
لهيا"و" 2" الإبداع: احملتوى اذلي يس تحدثه املس تخدم وامللكية الفكرية" بداع الثقافة الرمقية وحاميهتا واإاتحة النفاذ اإ . "اإ

ىل  17وشاركت الويبو كذكل يف مؤمتر جنيف بشأأن الإنرتنت اذلي ُعقد يف الفرتة من  . وتناول 2014نومفرب  19اإ
دارة الإنرتنت والس ياسات الر  مقية املؤمتر القضااي احلامسة الأمهية والفجوات القامئة والتطورات املس تقبلية يف اإ

 من توصيات جدول أأعامل التمنية(. 24 )التوصية

ع الش باب شجّ (، وهو مبادرة دولية ت GEW) لمقاوةل الأس بوع العاملي لواس تأأنفت الويبو مشاركهتا الفعاةل يف (و)
كتب وم  ابلتعاون مع الأونكتاد، شاركت الويبوو والابتاكر من خالل الأنشطة احمللية والوطنية والعاملية.  املقاوةلعىل 

دارة التمنية الاقت ومركز التجارة ادلولية تحدة يف جنيفالأمم امل  وجامعة جنيف واحتاد  صادية يف اكنتون جنيفواإ
طارالتدريبية يف  وراتأأس بوع اكمل من الفعاليات وادليف تنظمي ، الرشاكت السويرسية لمقاوةل الأس بوع العاملي ل اإ

تكوين ل  دوراتوتنظمي املقاوةل تشجيع الش باب عىل تعزيز الابتاكر و  رتكزي يف املقام الأول عىلال . وانصب2014 لعام
من توصيات جدول أأعامل  40و 11و 4)التوصيات  الرباءاتعن معلومات توفري يف جمال امللكية الفكرية و  الكفاءات

 التمنية(.

الهيدرولويج ادلويل املعقودة وشاركت الأمانة يف ادلورة احلادية والعرشين للمجلس احلكويم ادلويل للربانمج  )ز(
ىل  18يف مقّر اليونسكو بباريس يف الفرتة من  يونيو؛ ويف املؤمتر ادلويل الثالث املعين ابملوارد املائية والإدارة  20اإ

ىل  13( املعقود يف أأنتاليا يف الفرتة من ICWRE-2014البيئية: الأمن املايئ والغذايئ وأأمن الطاقة وتغري املناخ ) اإ
؛ ونّظمت تظاهرة هامش ية مع الربانمج الهيدرولويج ادلويل )اليونسكو( يف الأس بوع العاملي للمياه يف مايو 15

ىل  31س توكهومل )من   من توصيات جدول أأعامل التمنية(. 40و 30سبمترب( )التوصيتان  6أأغسطس اإ
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رج املزيانية لرباجمها وواصلت الأمانة العمل عىل حتديد الرشاكء والبحث عن ادلمع املايل من مصادر خا )ح(
قامة رشااكت من أأجل دمع برانمج الويبو للبيئة 2014ومرشوعاهتا. وطوال عام  ، ركّزت هجود التوعية عىل اإ

(WIPO GREEN( وبرانمج الويبو املتعلق ابلبحث )WIPO Re:Searchوالا )د من أأجل توفري الكتب يف حتا
 لتمنية(.من توصيات جدول أأعامل ا 2)التوصية  يرّسةأأنساق مُ 

، واصلت الويبو تعزيز مشاركهتا مع اجملمتع املدين وزايدة مشاركهتا يف الأنشطة ذات الصةل. 42واس تجابة للتوصية  .16
، معززا الزتام الويبو مبواصةل 2014واس تضاف املدير العام اجامتعا س نواي مع املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف مارس 

اب املصاحل غري احلكوميني وتنظمي منتدايت يف هذا املضامر. كام اس مترت الويبو يف السعي التعاون الوثيق مع رشاكهئا من أأحص
من أأجل اس تحداث منصات متعددة الأطراف ورشااكت مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني تركّز عىل الاضطالع بأأنشطة 

ة ابعتبارها أأداة للمنو الاقتصادي والتمنية يف لك ملموسة من أأجل زايدة توفري خدمات الويبو والإسهام يف تعزيز امللكية الفكري
قامة حوار قمّي مع  عالمية وحلقات معل وندوات موضوعية فرصا لتعزيز التعاون واإ أأرجاء العامل. كام أأاتح تنظمي اجامتعات اإ

واصلت  أأحصاب املصاحل غري احلكوميني عىل صعيد ةميع جمالت الربامج وأأولوايت املنظمة. ومن خالل تكل الأنشطة،
 املنظمة الزتاهما بتحديد وتنفيذ املبادرات اليت تشّجع وتيرّس املشاركة النشطة للمجمتع املدين يف معلها.

نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف الويبو من املبادرات املنفذة للتوصية  .17 من توصيات جدول أأعامل  6واكن اإ
. ويف أأعقاب تدريب اختتام برانمج التقومي الاسرتاتيجينشطة الويبو بعد يف تعمميها يف أأ  2013التمنية، اليت رُشع يف عام 

مكثّف بعد اعامتد مدونة أأخالقيات الويبو، أأصبح مس توى الوعي بقضااي الأخالقيات مرتفعا للغاية يف الويبو. وخالل 
، 6مرتبطة ابلتوصية ، واصل مكتب الأخالقيات توفري املشورة ملوظفي الويبو واضطلع بأأنشطة ختص قضااي 2014 عام

عداد أأو الضيافةو/والهدااي س امي الأنشطة اخلارجية، وتضارب املصاحل،  ل عالانت كشف الأصول. واكن جيري اإ ، فضال عن اإ
ضايف يف جمال الأخالقيات لتوفريه يف عام  ملوظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني، مبا يف ذكل بشأأن قضااي  2015تدريب اإ

 ن توصيات جدول أأعامل التمنية.م 6مرتبطة ابلتوصية 

وأأويل التنوع اجلغرايف واملنظور اجلنساين اهامتما خاصا فامي يتعلق مبوظفي الويبو. واخُتذ عدد من املبادرات يك يتقدم  .18
عاليم خالل امجلعية  مللء شواغر الويبو مرتحشني من أأوسع جمال جغرايف ممكن. وُعقدت تظاهرة توعوية حمددة وأأقمي جناح اإ

ذاكء الوعي 2014ة يف سبمترب العام ، مع الرتكزي عىل ادلول الأعضاء اليت ليس لها موطنني يعملون يف الويبو، من أأجل اإ
بأأمهية التنوع اجلغرايف والأدوار اليت ميكن لدلول الأعضاء تأأديهتا يف تيسري تقدم املرتحشني املؤهلني مللء شواغر يف الويبو. ويف 

ياسة للويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني، اليت مشلت تعممي مراعاة املنظور اجلنساين ، أأصدر املدير أأول س  2014أأغسطس 
يف الربامج وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف الويبو عىل حد سواء. وعقب الرشوع يف تنفيذ النسخة املراجعة لنظام املوظفني 

دارية حتّدد الإجراءات اخلاصة ابلزناعات ، أأصدر 2014يناير  1ولحئته بشأأن نظام العداةل ادلاخلية اجلديد يف  ت تعماميت اإ
طارا تنظمييا واحضا لتحقيق ةمةل أأمور مهنا تعزيز قمي  والشاكوى املتعلقة مباكن العمل وتطبيق التدابري التأأديبية، مما يوفر اإ

 جمال الأخالقيات لفائدة الزناهة واحلياد واملساءةل يف أأوساط موظفي الويبو. وتواصل، عىل صعيد املنظمة، توفري تدريب يف
لك موظفي الويبو اجلدد بغرض التوعية مبدونة أأخالقيات الويبو وضامن فهم موظفي الويبو لاللزتامات الأخالقية املطلوبة 

 مهنم.

جناز مرشوعات جدول أأعامل التمنية وخضوعها لتقيمي خاريج مس تقل، مت تعمميها يف أأنشطة برامج الويبو.  .19 وبعد اإ
 الأمور التالية: 2014الربامج خالل عام  ومشل تعممي تكل

طار الويبو اذلي اس هتهل ، حتقيق الأهدافومقاييس  الثنائيةلنتاجئ املنظمة تعزيز أأطر اس متر  "1" مرشوع تعزيز اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع  ، يف توفري أأساس قوي لرصد وتقيمي أأنشطة الويبو، رصد الأنشطة الإمنائية وتقيميهالالإ

 مبا يف ذكل جمال التعاون لأغراض التمنية.
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( تُس تخدم لأغراض متعددة ويه توفر معلومات عن IP-TADوما زالت قاعدة بياانت املساعدة التقنية ) "2"
أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية حيث تشمل قامئة املس تفيدين أأحد البدلان النامية أأو البدلان الأقل منوا أأو 

( معلومات عن املستشارين اذلين ROCمتر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. كام تشمل قامئة املستشارين )البدلان اليت 
تس تخدهمم الويبو لالضطالع بأأنشطة حمددة يف جمال املساعدة التقنية عىل الصعيد الوطين يف البدلان النامية والبدلان 

. وحُتّدث قاعدة البياانت ابنتظام وتُس تخدم كأداة للكشف عن الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية
 مستشارين يف ميدان امللكية الفكرية لتلكيفهم مبهام معّينة يف جمالت حمددة.

( منصة IP-DMD) طابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكريةاخلاصة مب بياانتال اعدة وتوفر ق "3"
و مساعدة لتنفيذ مرشوعات تتعلق ابمللكية الفكرية، ويه ُمصممة للتوفيق بني احتياجات للامتس متويل من املاحنني أأ 

ادلول الأعضاء وعروض املساعدة احملمتةل. وجيري تعزيز قاعدة البياانت هذه بفضل مساهامت ادلول الأعضاء. غري أأنه 
ىل زايدة نس بة اس تخداهما.  جيب أأن تسعى ادلول الأعضاء اإ

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعهارشوع اومت، من خالل م  "4" نشاء لنفاذ اإ مركزا من مراكز دمع  39، اإ
ىل املعلومات التكنولوجية يف البدلان  التكنولوجيا والابتاكر يف بدلان متعددة يف لك أأحناء العامل من أأجل تيسري النفاذ اإ

ىل ذكل، النامية والبدلان الأقل منوا. وتس تفيد املراكز املذكورة من دمع الويب و املتواصل لضامن اس تدامهتا. وابلإضافة اإ
ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءاتأأنشئ  ىل الأحباث من أأجل التمنية ( وبASPI) برانمج النفاذ اإ رانمج النفاذ اإ

. وجيري تعزيز قاعديت البياانت هاتني بفضل المنو املتواصل للموارد املتاحة وتزايد عدد ( ARDIوالابتاكر )
جناز املرحةل الثانية، مُعم املرشوع يف أأنشطة قسم دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف عام امل   .2014س تخدمني. وعقب اإ

ومُعّم مرشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة يف العمل العادي لربانمج الويبو بشأأن امللكية الفكرية  "5"
نشاء شعبة امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة.  10والتحدايت العاملية. ومتخض املرشوع عن اإ

لك من الصعيد  مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىليف ظل و "6"
امللكية يف جمال لصياغة اسرتاتيجيات وطنية وأأدوات معلية مهنجية  ُوضعت ،الوطين ودون الإقلميي والإقلميي

 11.الفكرية

ىل ذكل، اقرُتح تعممي املرشوعات التالية يف الأنشطة العادية احملددة يف الربانمج واملزيانية  .20 وابلإضافة اإ
 :2014/15 للثنائية

. س تواصل الويبو تعزيز القدرات يف جمال امللكية الفكرية "جديدة"ائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية ر الرشوع امل  "1"
املؤسس ية والبرشية الوطنية والإقلميية من خالل امليض يف تطوير البنية التحتية واملرافق الأخرى بغرض زايدة 

الفكرية واملصلحة العامة فضال عن تلبية كفاءات املؤسسات الوطنية وتشجيع حتقيق توازن عادل بني حامية امللكية 
الأولوايت والأهداف الإمنائية الوطنية والاس تجابة للطلب املتنايم الصادر عن خرباء امللكية الفكرية واملهنيني 

 واملسؤولني احلكوميني وغريمه من أأحصاب املصاحل عىل الصعيد الوطين.

. س تواصل ن الأقل منواالأعامل يف البدلان النامية والبدلامرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير  "2"
املسامهة يف تطوير الأعامل يف اجملمتعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامة عن طريق بناء الويبو 

ؤسسات امل اتامللكية الفكرية؛ وتعزيز قدر قوق ل الاس تخدام الاسرتاتيجي حلللمنتجات من خال أأدوات توس مي

                                                
10

ىل الفقرة    أأعاله لالطالع عىل أأنشطة هذه الشعبة. 10يُرىج الرجوع اإ
11

ىل الفقرة     معلومات بشأأن الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.للحصول عىل 6يُرىج الرجوع اإ
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دارةالوطنية، مبا فهيا ماكتب امللكية الفكرية، عىل  ذاكء  اإ جراءات تسجيل العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية؛ واإ اإ
 الوعي بأأثر توس مي املنتجات عىل تطوير الأعامل يف اجملمتعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة.

ىل املعلومات ا "3" . س تواصل الويبو تعزيز الابتاكر والمنو ملتعلقة ابلرباءاتمرشوع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
جراء تيسري الاقتصادي يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا من خالل  قرارات اختاذ و  اتالس ياسبشأأن مناقشات اإ

رباءات يف التوفري تقارير واقع ب  وذكلاستنارة فامي خيص البحث والتطوير والاستامثر ونقل التكنولوجيا أأكرث  عىل حنو
 اجملالت املعنية؛

 تعممي جدول أأعامل التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى

عداد .21 جراءات الرصد والتقيمي واإ التقارير )"أ لية التنس يق"(،  من خالل اعامتد امجلعية العامة للويبو ل ليات التنس يق واإ
ىل "هيئات الويبو لتحديد الس بل اليت يف دورهتا التاسعة والثالثني تعلامي وهّجت امجلعية توصيات جدول  من خاللها تعّممت اإ

 أأعامل التمنية يف معلها".

تضمني تقاريرها الس نوية وصفا لإسهاهما يف تنفيذ "هيئات الويبو املعنية ، يف ةمةل أأمور، من أ لية التنس يق وطلبت .22
 وثيقة 2014والأربعني يف عام  السادسةالعامة للويبو يف دورهتا  ". وانقشت امجلعيةالتوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية 

ىل  شارات اإ املساهامت تكلتتضمن اإ
12

. 

 ، ومسامههتا يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية.2014فامي ييل ملخص للتطورات يف خمتلف هيئات الويبو خالل عام و  .23

 الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد 

)اللجنة  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورعقدت  .24
ىل  3، دورهتا السادسة والعرشين يف الفرتة من 2015-2014، طبقا لوليهتا للثنائية احلكومية ادلولية( ، 2014فرباير  7اإ

ىل  24ودورهتا السابعة والعرشين يف الفرتة من  ىل  7، ودورهتا الثامنة والعرشين يف الفرتة من 2014أأبريل  4مارس اإ اإ
. وواصلت اللجنة احلكومية ادلولية التفاوض بشأأن مرشوعات النصوص املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف 2014يوليو  9

، مل تتخذ امجلعية العامة قرارا بشأأن برانمج معل اللجنة 2014تقليدي. ويف سبمترب التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال 
 .2015احلكومية ادلولية يف عام 

اليت حتث  ،من توصيات جدول أأعامل التمنية 18مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية هو موضوع التوصية س تكامل وا .25
خالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اللجنة عىل "الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد  الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإ

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث". ويسرتشد معل اللجنة احلكومية ادلولية أأيضًا ابلتوصيات   17و 16و 15و 14و 12اإ
 يراعيضاء وتضمن مسارًا تشاركيًا أأنشطة وضع القواعد واملعايري عىل توجيه من ادلول الأعتقوم . و 42و 40و 22و 21و 20و

املنظامت احلكومية ادلولية  مبا يف ذكلمصاحل لك ادلول الأعضاء وأأولوايهتا فضاًل عن وهجات نظر أأحصاب املصاحل ال خرين، 
مسار  يراعي. و (40، والعمل املُضطلع به يف حمافل أأخرى )التوصية (42و 15واملنظامت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتان 

( ويأأخذ 20و 16وضع القواعد واملعايري متامًا حدود املكل العام ودوره وسامته )التوصيتان اخلاص باللجنة احلكومية ادلولية 
 12يف التفاقات ادلولية للملكية الفكرية )وفقًا لتوصيات جدول أأعامل التمنية املنصوص علهيا بعني الاعتبار مواطن املرونة 

ىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة )التوصية (. وتستند مفاوضات 17و 14و ( وتدمع الأهداف 21اللجنة احلكومية ادلولية اإ
 يف تعممي الاعتبارات الإمنائية يف معل الويبو.يسهم معل اللجنة احلكومية ادلولية (. و 22املتحدة )التوصية  الإمنائية للأمم
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 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

ىل  27ملعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( دورتهيا العرشين واحلادية والعرشين يف الفرتة من عقدت اللجنة ادلامئة ا .26 اإ
ىل  3والفرتة من  2014يناير  31 تناول ، واصلت جلنة الرباءات 2014وخالل عام  13، عىل التوايل.2014نومفرب  7اإ

مة ودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظ" وج2الرباءات؛ " حقوقعىل " الاس تثناءات والتقييدات 1املوضوعات امخلسة التالية: "
 " ونقل التكنولوجيا.5؛ "مزابئهنو  الرباءات بني مستشاري " ورسية التصالت4حة؛ "" والرباءات والص3الاعرتاض؛ "

وأأخذت املناقشات يف الاعتبار مواطن املرونة املنصوص علهيا يف التفاقات ادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية )طبقا للتوصية 
 25و 22و 19( وتناولت، عىل وجه اخلصوص، مسائل عدة مهنا نقل التكنولوجيا املرتبط ابمللكية الفكرية )التوصيات 17

 (.22ناءات والتقييدات احملمتةل لفائدة ادلول الأعضاء )التوصية ( فضال عن مواطن املرونة والاس تث 29و

ىل واثئق أأعدهتا الأمانة  .27 بل متعددة، مبا يف ذكل مناقشات تستند اإ ومضت جلنة الرباءات قدما ابملناقشات ابتباع س ُ
سهّلت تبادل  واقرتاحات تقدمت هبا ادلول الأعضاء، وندوات اش متلت عىل مداخالت خرباء خارجيني، وجلسات تشاركية

بل يف مسار  مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأولوايهتا  يراعي تشاريكاملعلومات عن جتارب ادلول الأعضاء. وأأسهمت تكل الس ُ
 املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة مبا يف ذكلفضاًل عن وهجات نظر أأحصاب املصاحل ال خرين، 

، ُعقدت ندواتن بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، وندوة بشأأن 2014ام . ويف ع(42و 15)التوصيتان 
رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات، وجلسة تشاركية حول التجارب اخلاصة بتقامس العمل والتعاون عىل الصعيد 

  خيص الرباءات املتعلقة ابلصحة.ادلويل، وجلسة تشاركية حول اس تخدام البدلان ملواطن املرونة املتاحة فامي

ىل تيسري احلوار بني ادلول الأعضاءوتستند، بغرض أأنشطة جلنة الرباءات عىل توجيه من ادلول الأعضاء تقوم و  .28 ، اإ
يف تعممي الاعتبارات  الإسهامجلنة الرباءات، من خالل معلها،  اصل. وتو 21وفقًا للتوصية  مشاورات مفتوحة ومتوازنة

 ل الويبو.الإمنائية يف مع

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية )جلنة العالمات( دورهتا  .29
ىل  17يف الفرتة من  احلادية والثالثني ىل  24الثالثني يف الفرتة من الثانية و ، وعقدت دورهتا 2014 سمار  21اإ نومفرب  26اإ

املعنية توصيات يف تنفيذ ال جلنة العالمات  مسامهة عنمن الوفود ببياانت  ، أأدىل عددثالثنيوال  احلادية. ويف ادلورة 2014
جدول أأعامل التمنيةمن 

14
ندرج  يتعلق ابلتصاممي الصناعية ي فامي . وُذكر، عىل وجه اخلصوص، أأن معل جلنة العالمات احلايل

د واملعايري ينبغي أأن عىل أأن أأنشطة الويبو لوضع القواعمن توصيات جدول أأعامل التمنية، اليت تنص  15التوصية نطاق  مضن
التاكليف  حتقيق توازن بني وتراعيعىل توجيه الأعضاء، وتأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية،  تكون شامةل وقامئة

مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو يف احلس بان عىل مشاركة ةميع الأطراف حبيث تأأخذ  واملنافع، وتكون قامئة
 الفئةوعالوة عىل ذكل، تناولت الوفود ووهجات نظر أأحصاب املصلحة ال خرين وتكون ممتش ية مع وهجة نظر أأمانة الويبو. 

ىل أأن تعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءاتأألف من جدول أأعامل التمنية، امل  اقرتاح الرئيس بشأأن املساعدة . كام أأشري اإ
لولية وُُسّل أأيضا الزتام اب. التقنية يتضمن أأحاكمًا فعلية ملادة املساعدة التقنية اليت س تدرج يف معاهدة قانون التصاممي

ىل ا  ل عىل النص اخلاص ابملساعدة التقنية.بشأأن العمالعالمات جلنة ملمنوحة من امجلعية العامة اإ

                                                
13

عىل التوايل:  متاحة عىل الرابطني التاليني العرشين واحلادية والعرشين جلنة الرباءات دوريتاخلاصة بواثئق العمل  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30925 ،
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(، وهو متاح عىل الرابط التايل: SCT/31/10) العالماتللجنة  ثالثنيوال  احلاديةمن تقرير ادلورة  216و 215 تنيالفقر  انظر 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=291281. 
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ىل أأن جدول أأعامل التمنية قد مُعم بشلك اكمل يف أأنشطة الويبو املتعلقة ابلتصاممي  .30 ىل ذكل، أأشري اإ وابلإضافة اإ
الصناعية والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية، مبا يف ذكل العمل عىل صعيد جلنة العالمات. وقد ُعقدت املفاوضات 

اهدة قانون التصاممي بطريقة شامةل وقامئة عىل توجهيات الأعضاء وأأخذت يف الاعتبار ادلراسة املتعلقة ابل اثر احملمتةل بشأأن مع
والتاكليف ايت التمنية س توتلف م ليت أأولت الاعتبار الواجب خمل ا، مبا يف ذكل املساعدة التقنية، 15لعمل جلنة العالمات

التصاممي بفوائد عىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، ل س امي الرشاكت الصغرية  وس يعود تنفيذ معاهدة قانون والفوائد.
واملتوسطة يف تكل البدلان. كام أأسهم العمل املُنجز يف جلنة العالمات بشأأن العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية يف زايدة 

جيابية يف  جمال جلنة العالمات. الفهم، وتواصل تنفيذ جدول أأعامل التمنية بطريقة اإ

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

. 2014ثالث مّرات يف عام ( أأو اللجنة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف اجمتعت .31
ىل يل أأبر  28 ن يف الفرتة منوة والعرش بعالسا ةورواكنت ادلورات املعقودة كام ييل: ادل مايو، وادلورة الثامنة والعرشون  8اإ

ىل  30يف الفرتة من  ىل  8يوليو، وادلورة التاسعة والعرشون يف الفرتة من  4يونيو اإ ، 2014وخالل عام . ديسمرب 12اإ
ىل عدد  من كّرست اللجنة وقتا كبريا ملناقشة التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، واستندت يف ذكل اإ

ىل  واثئق العمل. وعىل وجه اخلصوص اس متعت جلنة حق املؤلف، يف دورهتا التاسعة والعرشين املعقودة يف ديسمرب، اإ
العرض اذلي قدمه الأس تاذ كينيت كروز عن ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات 

حتمل العنوان نفسه  2008ت يف عام م، واليت حّدثت دراسة سابقة قُد SCCR/29/3ودور احملفوظات، الواردة يف الوثيقة 
بت اللجنة ابلعرض وشاركت الوفود واجلهات املراقبة يف جلسة موسعة للأس ئةل ورحّ  . SCCR/17/2 وترد يف الوثيقة

ىل ذكل، انقشت جلنة حق املؤلف أأيضا موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة  والأجوبة. مؤسسات التعلمي وابلإضافة اإ
عاقات أأخرى.  والبحث ولفائدة الأشخاص ذوي اإ

ويامتىش معل جلنة حق املؤلف متاما مع توجهيات جدول أأعامل التمنية، ل س امي تكل الواردة يف فئته ابء: وضع القواعد  .32
يف تيسري مسارات التفاوض واملعايري، وجوانب املرونة، والس ياسة العامة، واملكل العام. وتتّبع جلنة حق املؤلف مبدأأ احلياد 

بني ادلول الأعضاء. وتقوم تكل املسارات، دوما، عىل املشاركة وعىل هنج يراعي تعددية أأحصاب املصاحل. أأما أأنشطة وضع 
ىل توجهيات الأعضاء؛ ويه تراعي خمتلف مس توايت التمنية ومواطن املرونة  القواعد واملعايري فهيي أأنشطة شامةل تستند اإ

 فاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية.املتاحة يف الت

نفاذ  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذ( دورهتا التاسعة يف الفرتة من  .33 نفاذ )جلنة الإ ىل  3عقدت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ . وركّز 2014مارس  5اإ
نفاذ عىل املساعدة التقنية والتنس يق مع املنظامت الأخرى والقطا ذاكء الاحرتام معل جلنة الإ نفاذ واإ ع اخلاص يف جمال الإ

نفاذ يف س ياق املصاحل اجملمتعية  45للملكية الفكرية. وطبقا جلدول أأعامل التمنية، وخباصة التوصية  منه، تتناول اللجنة الإ
نفاذ: ) رسات الأنظمة مما( 1الأوسع نطاقا وخصوصا الشواغل الإمنائية، مما يتجّسد يف برانمج معل ادلورة التاسعة للجنة الإ

الإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل " و 2؛ "البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها
نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق املنتجات   .املقرصنةأأو  املقدّلةتدابري الإ

نفاذ وعن معل مركز ( أأعقب تقدمي معلومات أأساس ية عن الأنظمة الب1ومضن البند ) .34 ديةل لتسوية املنازعات كأداة لالإ
الويبو للتحكمي والوساطة عرض مخس جتارب وطنية بشأأن اس تخدام تكل الأنظمة كبديل أأو خطوة أأولية تس بق املقاضاة 

ىل أأربعة موضوعات. أأول، تقامست2أأمام احملامك يف جمال املسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية. وقُّسم البند ) أأربعة دول أأعضاء  ( اإ
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ىل ذكل، ركّزت ثالثة عروض عىل  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وابلإضافة اإ قلميية جتربهتا يف جمال التوعية بغرض اإ ومنظمة اإ
مناذج أأعامل جديدة تتيح بديال قانونيا لقرصنة حق املؤلف. وفامي خيص موضوع أأمن سالسل التوريد، ركّز أأحد العروض عىل 

ية الواجبة والتفاقات الطوعية بني أأحصاب املصاحل ملنع حالت التعدي عىل امللكية الفكرية. وأأخريا، عرض مبادرات العنا
ثالث دول أأعضاء وممثلني اثنني عن القطاع املعين جتربهتم مع التدابري الوقائية، ل س امي يف جمال الإنرتنت. وقُدم، يف اجملموع، 

نفاذ.عرضا من قبل خرباء خالل ادلورة الت 22  16اسعة للجنة الإ

نفاذ أأيضا مسامههتا يف جدول أأعامل التمنية وفقا ل لية التنس يق. وأأكّدت الوفود، جمّددا، عىل ادلور  .35 وانقشت جلنة الإ
نفاذ يف جدول أأعامل  45التوجهييي للتوصية  من جدول أأعامل التمنية ابلنس بة لعمل اللجنة وأأبرزت املسامهة الإجيابية للجنة الإ

قامة وتنفيذ مرشوعات واسرتاتيجيات التمنية ابإ  اتحهتا منتدى ميكّن، عىل حنو ممثر ونشط، من تبادل التجارب الوطنية يف اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. نفاذ واإ  يف جمال الإ

 الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  10يف الفرتة من  السابعةدورته عقد الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .36 . 2014 يونيو 13اإ
ىل حتسني أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا  وواصل الفريق العامل مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات الرامية اإ

ها الفريق العامل يف دورته الثالثة. وتركّ  س تقوم هبا أأمانة الويبو ومودعو اليت ، ز هذه التحسيناتيامتىش مع التوصيات اليت أأقرَّ
عىل جعل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث  ،نية )بصفتهيا الوطنية وادلولية(الطلبات وادلول املتعاقدة واملاكتب الوط 

ىل البدلان النامية.ودمع نقل التكنولوجيا وتقدمي املساع يف لك من معاجلة طلبات الرباءات فعالية  دة التقنية اإ

دخالها عىل جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن أأمور مهنا عىل عدة الفريق العامل  وافقو  .37 التحسينات املقرتح اإ
الرباءات واخلاصة مبنح ختفيضات لبعض املودعني من بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، بغرض تقدميها 

ىل ةمعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  . 2014يك تعمتدها. واعمتدت امجلعية املذكورة تكل التعديالت يف سبمترب اإ
 املايضاملس تخدم منذ أأواسط تسعينات القرن و املعيار القامئ عىل ادلخل املدخةل عىل جدول الرسوم التعديالت وحتّدث 

ا رشوط الأهلية لالس تفادة من وتُدرج معيارا يقوم عىل الابتاكر بغرض حتديد ادلول اليت يس تويف مواطنوها واملقميون فهي
. وعالوة عىل نيأأشخاص طبيعي املودعة من قبلختفيضات يف الرسوم املُدرجة يف جدول الرسوم فامي خيص الطلبات ادلولية 

ىل دول ُمصنّفة يف فئة البدلان الأقل  ذكل، س يواصل ةميع مودعي الطلبات، سواء أأاكنوا أأشخاصا طبيعيني أأم ل، واملنمتني اإ
 الاس تفادة من التخفيضات يف الرسوم كام هو احلال ال ن.منوا، 

ىل ذكل، واصل الفريق العامل مناقشاته حول ختفيضات الرسوم للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  .38 وابلإضافة اإ
ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل سبيل اذلكر  ل احلرص. وأأحاط ومعاهد البحث غري الرحبية، ل س امي تكل املنمتية اإ

الفريق العامل علام، عىل اخلصوص، بدراسة أأعدها املكتب ادلويل بشأأن مرونة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبوثيقة 
توفر تفاصيل عن ختفيضات رسوم الرباءات اليت متنحها املاكتب للأشخاص الطبيعيني والرشاكت الصغرية واملتوسطة 

جراء مزيد من العمل يف هذا الصدد فطلب من املكتب  واجلامعات ومعاهد البحث غري الرحبية. ووافق الفريق العامل عىل اإ
جراء دراسة تمكيلية حول ختفيضات الرسوم للجامعات، عىل أأن تنظر تكل ادلراسة يف الظروف اليت يمت مضهنا منح  ادلويل اإ

ىل البدلان ال  ذا مس توايت خمتلفة من ختفيضات الرسوم للجامعات املنمتية اإ نامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتقدمة، وما اإ
يداع الطلبات اذلي تنهتجه اجلامعات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يتجاوب مع مرونة الرسوم بطريقة  اكن سلوك اإ

 خمتلفة عن سلوك اجلامعات يف البدلان املتقدمة.

                                                
16

نفاذ عرب الرابط التايل:   ىل لك واثئق العمل والعروض اخلاصة ابدلورة التاسعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ ميكن النفاذ اإ
p://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137htt. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30137
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املكتب ادلويل بشأأن ما مت تنفيذه من مرشوعات املساعدة التقنية  مهأأحاط الفريق العامل علام بتقريٍر قدّ أأخريا، و  .39
ىل 2014 أأبريلوح ى  2013، يف عام ان النامية والبدلان الأقل منوااملتصةل مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لصاحل البدل ، اإ

 ،يف دورته اخلامسة ،ق الفريق العاملواف. و 2014ر تنفيذها يف الفرتة املتبقية من عام جانب أأنشطة املساعدة التقنية املقرّ 
مه املكتب ةل. كام أأحاط الفريق العامل علام بتقرير شفهيي قدّ املقبه جدول أأعامل دوراتيف  التقارير بندا منتظام تكلعىل جعل 

شأأن ب عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  الثالثةيف ادلورة اليت جرت ادلويل عن أ خر مس تجدات املناقشات 
املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية )"املراجعة اخلارجية"؛ 

 (.CDIP/8/INF/1 الوثيقة

 اجلزء الثاين: مرشوعات جدول أأعامل التمنية

من توصيات جدول  توصية 33مرشوعا لتنفيذ  30عىل  وافقتقد  ادلول الأعضاء، اكنت 2014حبلول أأواخر عام  .40
 .سويرساي فرناك 27 804 792املرشوعات  تكلح ى ال ن لتنفيذ  اخملصصة ةرد املاليابلغ املو ت . و أأعامل التمنية

الامثنية املُنجزة التالية من مرشوعات رشوعات امل شأأن الهنائية ب  س تقةلامل تقيمي ال رير اتق، 2014خالل عام ت، وقُّدم .41
 :والرابعة عرشة عرشة لثةا الثاهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورتتنظر فهييك  جدول أأعامل التمنية

 تنفيذا) ان النامية والبدلان الأقل منواامللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلمرشوع  "1"
 (؛10و 4 للتوصيتني

 ن بدلان انمية وبدلان أأقل منواة فامي بني بدلان اجلنوب مومرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمني "2"
 (؛32و 25و 19و 13و 11و 10و 1 تنفيذا للتوصيات)

 ؛(34 تنفيذا للتوصية) ية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيامللك مرشوع و  "3"

 (؛40و 39 تنفيذا للتوصيتني) امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةمرشوع و  "4"

 ؛(37و 35 تنفيذا للتوصيتنيالفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية )مرشوع امللكية و  "5"

تنفيذا ) املرحةل الثانية –لكية الفكرية رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امل الرشوع وامل  "6"
 ؛(10 للتوصية

ىل قواعد البياانت امل ومرشوع  "7"  ؛(8 ا للتوصيةتنفيذ) الثانية املرحةل –تخصصة ودمعها النفاذ اإ

ىل املعلومات املتعومرشوع  "8"  19 تنفيذا للتوصيات) املرحةل الثانية –لقة ابلرباءات اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 .(31و 30و

ىل موافقة اللجنة عىل  التقيمي املس تقةل تقاريروأأّدت مناقشة  .42  ما ييل:ةمةل أأمور مهنا اإ

ن بدلان انمية وبدلان الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب متعزيز التعاون حول امللكية متديد مدة مرشوع  "1"
 بس نة واحدة، مبا ميكّن من اس تكامل الأنشطة العالقة مضن مزيانية املرشوع املتبقية. أأقل منوا

 .امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعيةواملوافقة عىل املرحةل الثانية من مرشوع  "2"

 يك تنظر فيه اللجنة. الرباءات واملكل العامتقيمي ذايت خبصوص مرشوع  كام قُّدم تقرير .43
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وتعترب ادلول الأعضاء تقارير التقيمي املس تقةل عن مرشوعات جدول الأعامل املُنجزة أأداة أأساس ية لتقيمي تنفيذها وتقدمي  .44
مانة، جمّددا، عىل الزتاهما بتنفيذ توجهيات للأنشطة الإمنائية القادمة واملرشوعات اجلديدة. وبناء عىل ذكل، أأكّدت الأ 

التوصيات املتفق علهيا الصادرة عن املقيّمني، مع أأخذ تعليقات ادلول الأعضاء يف احلس بان، وأأنشأأت نظاما لرصد تنفيذ تكل 
 17التوصيات.

ل التمنية، مما واتضح من مناقشات اللجنة للتقارير التقيميية وجود اهامتم ابلغ بتقيمي ما اس ُتمكل من مرشوعات جدول أأعام
يساعد يف اس تخالص ادلروس املس تفادة، ووضع أأفضل املامرسات، وتوجيه الأنشطة املس تقبلية املتعلقة ابلتمنية، وتصممي 

مه امل مرشوعات جديدة. وُطلب من املنظمة  ، وأأن تضع مون من توصيات متفق علهيا تنفيذا مهنجياقيّ أأيضًا أأن تُنفِّّذ ما قدَّ
ىل رصد تنفيذ  التمنية أ ليةقت شعبة تنس يق جدول أأعامل يف الاعتبار. ويف هذا الصدد، طبّ ء تعليقات ادلول الأعضا هتدف اإ

 تكل التوصيات.

املرشوعات عىل ادلورة  تكلمرحيل عن تنفيذ  راملعمتدة املتبقية. وُعرِّض تقري تنفيذ املرشوعات 2014اس متر يف عام و  .45
(CDIP/14/2الفكرية )عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  الرابعة

18
، اكنت 2014وانقش ته ادلول الأعضاء. ويف هناية عام  

 للجنة ل تزال قيد التنفيذ، أأل ويه: ثالثة عرشة بني ادلورتني الثالثة وال مثانية مرشوعات اعُتمدت فامي

طين لإدارة تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الو  "1"
الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق 

املؤلف
19

 ؛2014التنفيذ يف عام  قيد –( 10 تنفيذا للتوصية) 

امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعيةمرشوع و  "2"
20

التنفيذ يف  قيد –( 37و 35 تنفيذا للتوصيتني) 
 ؛2014عام 

( 28و 26و 25و 19 تنفيذا للتوصياتاحللول ) بناء –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة و  "3"
2014التنفيذ يف عام  قيد –

21
 ؛

املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةومرشوع  "4"
22

 قيد – (36 تنفيذا للتوصية) 
 ؛2014عام  التنفيذ يف

بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يفو  "5"
23

 2و 1 للتوصيات تنفيذا) 
بعد موافقة اللجنة يف دورهتا الثانية  2015، عىل أأن يُس تمكل يف سبمترب 2014(، قيد التنفيذ يف عام 11و 10و 4و

 اجلديد؛ عرشة عىل اجلدول الزمين

 ن بدلان انمية وبدلان أأقل منواومرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب م "6"
 ؛2014التنفيذ يف عام  قيد – (32و 25و 19و 13و 11و 10و 1 تنفيذا للتوصيات)

                                                
17

ىل املرفق الثالث من هذه الوثيقة ملزيد من التفاصيل.   يُرىج الرجوع اإ
18

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=285690متاحة عىل الرابط التايل:  /214CDIP/الوثيقة  
19

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/3/INF/2وثيقة املرشوع  
20

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286771 متاحة عىل الرابط التايل: /Rev14CDIP 7/وثيقة املرشوع  
21

التايل: متاحة عىل الرابط  CDIP/9/INF/4للمرشوعات، مبا فهيا املزيانية واجلدول الزمين. الوثيقة  املراجعةاس تعرضت اللجنة يف دورهتا التاسعة الواثئق  
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624. 

22
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149209متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/6/6 Revوثيقة املرشوع  
23

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139متاحة عىل الرابط التايل:  CDIP/9/13وثيقة املرشوع  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=285690
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202624
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=149209
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
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دارة التصاممي لتطوير الرشوع امل  "7"  ان النامية والبدلان الأقل منواالأعامل يف البدلرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
 ؛2014التنفيذ يف عام  قيد – (10و 4 للتوصيتني تنفيذا)

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال ومرشوع  "8"
منائية حمددة   .2014التنفيذ يف عام  قيد –( 31و 30و 19 للتوصيات تنفيذا) املرحةل الثانية –لتحدايت اإ

يف دورهتا الرابعة عرشة املعقودة يف  اموانقشت اللجنة تنفيذهاس ُتمكل مرشوعان ، وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .46
(CDIP/14/2)التقرير املرحيل  2014نومفرب 

24
 اخلامسة عرشةخالل ادلورة ني املذكورين تقيمي املرشوع اعرض تقرير يُ . وس  

 :واملرشوعان هامللجنة. 

تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة  "1"
الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق 

 ؛املؤلف

 .التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةاملرشوعات ومرشوع  "2"

الثانية عرشة للجنة املعنية  ادلورةادلول الأعضاء يف الويبو هتمت كثريًا بتنفيذ جدول أأعامل التمنية. وخالل ظلّت و  .47
ة الفكرية والس ياحة: دمع ، قدمت ةمهورية مرص العربية مقرتح مرشوع بشأأن امللكي)جلنة التمنية( ابلتمنية وامللكية الفكرية

ا هياللجنة يف دورت وانقش تهابلتشاور مع الأمانة، مراجعة للاملقرتح  ذكل خضعائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف. و الأهداف الإمن
 .وستنظر فيه اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة. الثالثة عرشة والرابعة عرشة

 :2014مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف عام  تنفيذ  خيصوفامي ييل بعض النقاط البارزة فامي .48

طار مرشوع  "1" تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد يف اإ
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة 

اجلزء الأول من املرشوع، املتعلق ابلصناعات الإبداعية )انظر  2010بنجاح يف عام  ، اس ُتمكلق املؤلفامجلاعية حل
امت الإدارة امجلاعية حلق مبنظ. وفامي خيص العنرص الثاين من املرشوع، املتعلق (CDIP/6/2املرفق الثامن للوثيقة 

، فقد صيغت واس ُتعرضت مجموعة اكمةل من املتطلبات )متطلبات القطاع الرفيعة املس توى(. كام أأحرز تقدم يف املؤلف
، 2014العمل عىل وضع منوذج أأعامل لتطوير وتشغيل نظام الويبو اجلديد حلق املؤلف بطريقة مس تدامة. ويف أأبريل 

مجلاعية اذلين حُيمتل أأن يس تخدموا النظام اجلديد، ُعقدت حلقة معل يف جنيف للجمع بني ممثيّل منظامت الإدارة ا
ىل  نشاء مجموعة من خرباء القطاع س تقدم املشورة اإ وذكل بغرض اس تعراض متطلبات القطاع الرفيعة املس توى واإ

ىل املتطلبات املوثقة، اس هُتلت معلية لطلب تقدمي  ىل ذكل، واستنادا اإ فريق املرشوع أأثناء تطوير النظام. وابلإضافة اإ
بغية حتديد رشيك لأغراض تطوير النظام. واس ُتمكل التقيمي وجيري التفاوض حاليا عىل  2014رتاحات يف أأوائل عام اق

(. وسيتوىل الرشيك توفري برانمج حاسويب للعنارص احمللية من النظام )اليت يُعزتم نرشها يف 2014العقد )ح ى يوليو 
كة )لإقامة وصالت بني منظامت الإدارة امجلاعية يف الش باكت منظامت الإدارة امجلاعية( ولعنارص النظام املشرت 

قامة وصالت مع الأنظمة ادلولية لإدارة احلقوق(. وعنُّي أأيضا مدير تقين للمرشوع س يقود املرشوع طوال  قلميية واإ الإ
هناء املرشوع رمسي ا. وس ُيقدم تقرير مرحليت التطوير والتجريب. ووافقت جلنة التمنية ، يف دورهتا الرابعة عرشة، عىل اإ

 تقيميي عن هذا املرشوع خالل ادلورة احلالية للجنة.

                                                
24

 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=285690 متاحة عىل الرابط التايل: 
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راسات ُعرضت ادلبناء احللول،  –ويف س ياق مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  "2"
جراؤها واخلاضعة ملراجعة ستال تحليلية ال   تكل تقدم؛ و ة عرشةعىل جلنة التمنية يف دورهتا الرابع الأقران املقّرر اإ

سهاماتادلراسات  ىل  اإ يف  ،عىل اللجنة ترضعُ كام هنائية من املرشوع. الرحةل املأأن يكون  املزمع، منتدى اخلرباءاإ
 ورقة مفاهمي كأساس للمناقشة يف منتدى اخلرباء. الرابعة عرشة،دورهتا 

طار  "3" خرباء يف مقر م اجامتع نُظّ ، الفكرية  امللكيةاملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىلمرشوع ويف اإ
، اذلي ُعقد يف مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر املفتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفةالويبو الرئييس، يف شلك 

2014يناير 
25

 متحداث رفيع املس توى من البدلان املتقدمة والبدلان النامية، فضال 17مشل املؤمتر مداخالت من . و 
جيايب من قبل احلارضين والصحف ووسائل الإعالم  عن مناقشات جامعية حول الابتاكر املفتوح، وحظي ابنطباع اإ

ىل ذكل، ُعرضت عىل جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة عرشة  ية معّمقة ودراسة عن دراسة تقيمي احمللية. وابلإضافة اإ
نشاؤها.، لإدراهجام يف املنصة التفتدفقات املعرفية العامليةال   اعلية املزمع اإ

ن بدلان انمية وبدلان مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب ماس ُتمكل و  "4"
، وخضع للتقيمي كام اكن مقّررا. وطبقا لقرار ادلول الأعضاء وافقت اللجنة، يف دورهتا الثالثة عرشة، عىل أأقل منوا

بس نة واحدة مبا ميّكن من اس تكامل الأنشطة العالقة مضن مزيانية املرشوع املتبقية. وُطّورت متديد مدة املرشوع 
ساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية قاعدة بياانت امل وُأدرجت يف القدرات الوظيفية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب 

(IP-TAD ،) ئية يف جمال امللكية الفكريةطابقة الاحتياجات الإمنااخلاصة مببياانت ال اعدة قو (IP-DMD) ،
لكرتونيةو  تعاون فامي بني بدلان اجلنوباخلاصة ابل  أأدرجت يف املنصة اإ

26
قامئة اخلرباء الاستشاريني يف اس ُتمكلت و  .

اليت تتضمن خرباء وأأشخاص مرجعيني من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ، التعاون فامي بني بدلان اجلنوبجمال 
لكرتونيةوالبدل ضايف يف الصفحة اإ لتعاون فامي بني اخلاصة اب ان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، وأأدرجت ومورد اإ

وعنُّي مدير  .2014وأأطلقت رمسيا يف مايو  2013. واس ُتمكلت تكل الصفحة الإلكرتونية يف أأواخر عام بدلان اجلنوب
بسبب القيود الزمنية الناةمة عن بني بدلان اجلنوب فامي عاون تصال بشأأن التل عن المسؤواملرشوع، حبمك منصبه، 

 طبيعة املرشوع.

طار مرشوع تعزيز القطاع السم "5" ُعقدت وبعض البدلان الأفريقية، بوركينا فاسو  عي البرصي وتطويره يفويف اإ
، ويف 2014 يوليو ، ويف واغادوغو ببوركينا فاسو يف2014ثالث حلقات معل تدريبية يف نريويب بكينيا يف أأبريل 

مشاراك. ومت اختيار املشاركني يف حلقات العمل  50. واس تقطبت لك مهنا حنو 2014دااكر ابلس نغال يف سبمترب 
ابلتشاور الوثيق مع مسؤويل التصال املعّينني من قبل لك بدل مس تفيد. وأأقمي تعاون أأيضا مع رشيك دويل خاريج 

جناز املرشوع. واشرتكت املنظمة ادلولية للفرنكوفونية يف تنظمي حلقيت العمل املعقودتني يف واغادوغو ودااكر  لأغراض اإ
ىل ذكل،  ثراء العنارص املوضوعية للتدريب. وابلإضافة اإ ويف وضع براجمهام. وأأثبت ذكل التعاون فائدته ومكّن من اإ

قوق والإدارة امجلاعية للحقوق ُعرضت عىل جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة عرشة دراسة بشأأن التفاوض امجلاعي عىل احل
 يف القطاع السمعي البرصي.

طار امل  "6" دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الرشوع ويف اإ رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
، مت اختيار البدلين املشاركني، وهام الأرجنتني واملغرب، بعد حتليل وثيقة اقرتاح املرشوع للك مهنام الأقل منواً 

ىل معايري اختيار حمددة. ومت حتديد الواكلت الوطنية الرائدة. وتسعى الويبو والواكلت الرائدة للك من  واستنادا اإ
ىل بلوغ اتفاق حول تقرير " جراء معليات اس تعراض البدلين املشاركني، حاليا، اإ بيان نطاق املرشوع"، مبا يشمل اإ

                                                
25

توجد عىل الرابط التايل معلومات عن مؤمتر الابتاكر املفتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة:  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762. 

26
 ./http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south: الرابط التايلعىل متاحة  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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ومناقشات منتظمة بني الك الطرفني لكتساب فهم مشرتك واحض عن نطاق املرشوع والأهداف املشرتكة. ومل حُيّدد 
بعد منسقو املرشوع القطريون ولكن اتُفق عىل أأدوارمه ومسؤولياهتم. وعالوة عىل ذكل، ُعقدت ندوة دولية حول 

، وأأاتحت تكل الندوة فرصة لتوعية أأوىل 2014ملال املرتبط ابلتصاممي الصناعية يف بوينس أ يرس يف سبمترب رأأس ا
طالق املرشوع الرائد يف الأرجنتني.  واإ

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت ، تنفيذ مرشوع 2014بدأأ، يف عام و  "7"
منائية حمددةتكنولوجية حمددة حال . وأأبدى عدد من ادلول الأعضاء اهامتما كبريا للمشاركة املرحةل الثانية –  لتحدايت اإ

ووردت طلبات ويه قيد النظر من أأجل دراسة اجملالت احملددة لالحتياجات ومالءمهتا لحتياجات يف املرشوع، 
طار املسؤوليات احملددة اليت الزتمت هبا وجتري املشاورات مع تكل البدلان اليت أأبدت اهامتهم .التمنية للبدلان ا يف اإ

ىل الطلب والاس تدامة  .ةميع الأطراف، ول س امي فامي خيص عنرصي الاستناد اإ

 اخلامتة

 الستعىل مدى الس نوات واثئق برانمج ومزيانية الويبو تعزيزا كبريا  جدول أأعامل التمنية وتعمميه يف شهد تنفيذ .49
عداد وتنفيذ من ل ن، ، ح ى ا. ومتكّنت الويبواملاضية ىل أأنشطة توصيات ترةمة  بغرضمرشوعًا  30اإ جدول أأعامل التمنية اإ

، واصلت الأمانة وضع التمنية يف ُصمي أأنشطهتا، وحشد لك املوارد الالزمة لتلبية احتياجات ادلول 2014 عامملموسة. ويف 
دارة تنفيذ جدول أأعامل التمنية  الويبو بذل هجودها لضامن الأعضاء، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وتواصل اإ

 بطريقة فعاةل وتيسري حوار بنّاء بشأأن مسامهة امللكية الفكرية يف التمنية.

]ييل ذكل املرفق الأول[
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 2014أأعامل التمنية يف هناية ديسمرب  وضع تنفيذ توصيات جدول

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة  .1
التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية 

وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني 
ايت والاحتياجات اخلاصة الاعتبار الأولو

للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه 
اخلصوص فضاًل عن خمتلف مس توايت التمنية 

دراج  املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ
الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف 

هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج 
ومعليات تقيميها املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها 

 خاصة بلك بدل.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

 :انالتالي نتناولها املرشوعاي هذه التوصية 

"تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية  . مرشوع1
والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان 

أأقل منوًا". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (، CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

. مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره 2
وع يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرش 

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/11/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 

ضافية للويبو من خالل تربعات ت .2 قدمي مساعدة اإ
نشاء صناديق ائامتنية أأو صناديق  املاحنني واإ

البدلان  أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة
الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع الاس مترار 

عطاء أأولوية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا  يف اإ
بفضل املوارد من داخل ومن خارج املزيانية 

للهنوض بعدة جمالت، مهنا الانتفاع القانوين 

التوصية، ومت التفاق  متت مناقشة
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، وتناولها املرشوع 2009قيد التنفيذ منذ أأوائل عام 
(DA_02_01 مؤمتر حشد املوارد لأغراض" :)

(. CDIP/3/INF/2التمنية" )الوارد يف الوثيقة 
. وأأدرجت 2010واس ُتمكل هذا املرشوع يف نومفرب 

املرشوعات يف وثيقة الربانمج واملزيانية  أأنشطة ملتابعة
 .2013-2012و 2011-2010للفرتتني 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/2 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/3 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 



CDIP/15/2 
Annex I 
2 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

والتجاري والثقايف والاقتصادي ابمللكية الفكرية 
 يف البدلان املذكورة.

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

(CDIP/9/3.) 

هذه التوصية يتناولها أأيضًا مرشوع: "تعزيز القطاع 
ه يف بوركينا فاسو وبعض السمعي البرصي وتطوير 

البدلان الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13.) 

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

أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية 
دراج امللكية الفكرية يف خمتلف  مع التأأكيد عىل اإ

املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية 
 الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

اعامتد جدول أأعامل التمنية يف  التوصية قيد التنفيذ منذ
 .2007أأكتوبر 

، 2014/2015ويف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
نفاق الإمنايئ   144.1يبلغ مجموع املوارد اخملصصة لالإ

مليون فرنك سويرسي )ابس تثناء مرشوعات جدول 
نفاق  جاملية يف الإ أأعامل التمنية(. وميثل هذا زايدة اإ

ىل 2010/2011الثنائية % يف  21.3الإمنايئ من  اإ
 % يف الثنائية احلالية.21.4

ىل ذكل، متت املوافقة عىل ختصيص مبلغ  وابلإضافة اإ
جاميل قدره فرنك سويرسي لتنفيذ  مليون 1.5 اإ

مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف الثنائية 
من  6)يرىج الاطالع عىل اجلدول  2014/2015

 (.2014/2015وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

أأما ابلنس بة لإدراج امللكية الفكرية يف خمتلف 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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املس توايت الأاكدميية، فيجري تنفيذ طائفة عريضة 
من الربامج والأنشطة املعدة خصيصا لهذا الغرض، 

طار أأاكدميية الويبو. واملبادراتن املهمتان  ول س امي يف اإ
يف هذا اجملال هام "الأاكدمييات اجلديدة يف جمال 

الوارد يف  DA_10_01كرية" )املرشوع امللكية الف
، واملرشوع CDIP/3/INF/2الوثيقة 

DA_10_02  الوارد يف الوثيقةCDIP/9/10 
Rev.1  الذلان اس تمكال وقياّم وأأدرجا يف برانمج

( ودمج جدول أأعامل التمنية يف برامج ومزيانية الويبو
الويبو للتعلمي عن بعد اليت ينتفع هبا العديد من 

 اكدميية.املؤسسات الأ 

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

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

الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال وضع 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 وCDIP/5/5.) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 DA_10_05، وتناولها املرشوع 2007أأكتوبر 

تخدمني يف بشأأن "تعزيز قدرات املؤسسات واملس  
جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين 

امللكية الفكرية  مرشوعو  ودون الإقلميي والإقلميي"
وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية 

 (.DA_04_10_01 )املرشوع والبدلان الأقل منوا

عىل اللجنة  نياملرشوع ينلهذ انتقيميي انوُعرض تقرير 
 هيايف دورت اماملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فهي

والثالثة عرشة  (CDIP/10/7العارشة )

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/7 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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(CDIP/13/3.عىل التوايل ) 

وسامه أأيضًا يف تنفيذ هذه التوصية عنرُص الصناعات 
بشأأن "تعزيز  DA_10_04الإبداعية للمرشوع 

عنيني قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة امل 
ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات 

الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء 
دارة امجلاعية حلق  والربط الش بيك بني منظامت الإ

 (.CDIP/3/INF/2املؤلف" )الوارد يف الوثيقة 

 هذه التوصية تتناولها أأيضًا املرشوعات التالية:و 

القطاع السمعي البرصي وتطويره  . مرشوع "تعزيز1
يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرشوع 

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 

دارة الرشوع امل . 2 رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان 

الوارد يف  DA_4_10_02الأقل منوًا )املرشوع 
 (.CDIP/12/6الوثيقة 

ىل ذكل، سامهت برامج الويبو وأأنشطهتا  وابلإضافة اإ
تعزيز املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 
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بداع  /الإقلمييةكفاءات الوطنيةال محلاية أأعامل الإ
 .والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل

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

وعلهيا أأن تقدم، بطلب من ادلول الأعضاء، 
تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو 

الأخرى املس تفيدة )ادلول الأعضاء( أأو اجلهات 
 من النشاط.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (.CDIP/3/INF/2و

، وتناولها 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن "قاعدة بياانت 

-IPللمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )
TAD رشوع (" )املDA_05_01  الوارد يف
واملتاح عىل الرابط  CDIP/3/INF/2الوثيقة 

 ./http://www.wipo.int/tad/en التايل:

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

(CDIP/9/4.) 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

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

عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني  .6
العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف 

يالء أأمهية  الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ
خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجتنب ما قد 

رب يف املصاحل. ويتعني عىل حيدث من تضا
عداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا  الويبو اإ

يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى 
 ادلول الأعضاء.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

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

 اء الاستشاريني(.)قامئة اخلرب 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

 (SRPبرانمج التقومي الاسرتاتيجي ) اس تكاملبعد 
، أأجريت دورات تدريب مدونة الأخالقياتواعامتد 

مكثفة، وميكن اعتبار أأن الوعي كبري مبسائل 
 الأخالقيات يف الوييو.

، واصل مكتب الأخالقيات تقدمي 2014ويف 
املشورة ملوظفي الويبو واكن نشطا يف املسائل 

س امي  جلدول أأعامل التمنية، ول 6املتعلقة ابلتوصية 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

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

http://www.wipo.int/tad/en/
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

الأنشطة اخلارجية، وتضارب املصاحل، والهدااي أأو 
عالانت كشف املصاحل الضيافة أأو لكهيام، . وأأعدت واإ

ضافية يف جمال الأخال قيات هناية دورات تدريب اإ
ملوظفي الويبو واخلرباء  2015لتقدم يف بداية  2014

الاستشاريني يف جمالت مهنا تكل املرتبطة ابلتوصية 
 جلدول أأعامل التمنية. 6

 أأو الاستامثرات، وحامية املبلغني عن اخملالفات. 

قامئة اخلرباء الاستشاريني اليت عرضت عىل  وُحدثت
ادلورة الثالثة للجنة وأأدرجت يف مرشوع "قاعدة 
-IPبياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )

TAD( ")DA-05-01القامئة متاحة عىل  ه(. وهذ
 املوقع الإلكرتوين التايل:

ww.wipo.int/roc/en/http://w. 

التشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة  .7
البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية 

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

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 وCDIP/4/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
ع من مرشوعات ، وتناولها مرشو2007أأكتوبر 

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

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

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

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/3/4 

CDIP/3/5 
CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

http://www.wipo.int/roc/en/
http://www.wipo.int/roc/en/
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

(CDIP/9/8.) 

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث  .8
والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب 
الوطنية يف البدلان النامية ول س امي البدلان 

قلميية ودون  الأقل منوا، فضال عن منظامهتا الإ
قلميية  ىل الإ املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ

قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف 
 الرباءات.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الواثئق 

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

، وتناولهتا 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
ىل املرحلتان الأوىل والثانية من م  رشوع "النفاذ اإ

 DA_08_01قواعد البياانت املتخصصة ودمعها" )
يف  DA_8_2، وCDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

 عىل التوايل(. CDIP/9/9الوثيقة 

 واملرحةل الثانية للمرحةل الأوىلان تقيميي انوُعرض تقرير 
من هذا املرشوع عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

والرابعة عرشة ا التاسعة هييف دورت امالفكرية لتنظر فهي
(CDIP/9/5وCDIP/14/5.عىل التوايل ) 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 
CDIP/2/INF/3 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/5 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

CDIP/14/2 

نشاء قاعدة بياانت ابلتنس يق مع  .9 مطالبة الويبو ابإ
احملددة ادلول الأعضاء لتلبية احتياجات التمنية 

يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابملوارد املتاحة مما 
يوسع من نطاق براجمها املتعلقة ابملساعدة التقنية 

ىل ردم الهوة الرمقية.  والرامية اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

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

(" )املرشوع IP-DMDيف جمال امللكية الفكرية )
DA_09_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/3/INF/2.) 

قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال 
( متاحة عىل الرابط IP-DMDامللكية الفكرية )

 /http://www.wipo.int/dmd/enالتايل: 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

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

http://www.wipo.int/dmd/en/
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

 (.CDIP/10/3يف دورهتا العارشة )الوثيقة 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا  .10
املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 
وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن 

التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 
مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض 

بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة 
أأن متتد هذه املساعدة التقنية  العامة. وجيب

لتشمل املنظامت اليت تعىن ابمللكية الفكرية عىل 
 الصعيدين دون الإقلميي والإقلميي.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، وتناولهتا 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
 جلدول أأعامل التمنية:املرشوعات التالية 

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

الوارد يف الوثيقة  DA_10_01)املرشوع 
CDIP/3/INF/2 و DA_10_02  الوارد يف

 (.CDIP/9/10 Rev.1 الوثيقة

. ومرشوع ملؤسسات امللكية الفكرية اذلكية: 2
"اس تخدام املكوانت واحللول التجارية املكيفة 
لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية التابعة 
قلميية"  ملؤسسات امللكية الفكرية الوطنية والإ

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

نقل التكنولوجيا لفائدة . ومرشوع "بنية دمع الابتاكر و 3
الوارد يف  DA_10_03املؤسسات الوطنية" )املرشوع 

 (.CDIP/3/INF/2الوثيقة 

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

الوارد  DA_10_05الإقلميي والإقلميي" )املرشوع 
 (.CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/1 
CDIP/2/2 
CDIP/4/12 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
CDIP/10/4 
CDIP/10/7 
CDIP/10/8 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 



CDIP/15/2 
Annex I 
9 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير . 5
الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

الوارد يف الوثيقة  DA_04_10_01)املرشوع 
CDIP/5/5.) 

ُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة و 
رهتا التاسعة ااملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دو 

لتنظر فهيا،  ة عرشة والرابعة عرشةوالثالث والعارشة
، CDIP/9/6ويه ترد يف الواثئق 

 ، وCDIP/10/8، وCDIP/14/4و
CDIP/10/7 و CDIP/13/3 .عىل التوايل 

وعالوة عىل ذكل، مت تناول هذه التوصية يف 
 املرشوعات التالية:

. "تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب 1
عىل الصعيد الوطين املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية 

بداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها،  لإدارة الصناعات الإ
وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة 

 DA_10_04امجلاعية حلق املؤلف" )املرشوع 
 (.CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة 

. مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية 2
جلنوب من بدلان انمية وبدلان والتمنية فامي بني بدلان ا

أأقل منوًا. )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

. مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره 3
يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرشوع 

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 

دارة الرشوع امل . 4 رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان 

الوارد يف  DA_4_10_02الأقل منوًا )املرشوع 
 (.CDIP/12/6الوثيقة 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا  .11
الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر 

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

 اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

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

ول أأعامل بشلك غري مبارش عدد من مرشوعات جد
 .10و 8التمنية اليت تتصدى للتوصيتني 

 : انالتالي نتناولها أأيضًا املرشوعاي هذه التوصية و 

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

)املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

 (؛CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

. و"تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف 2
بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرشوع 

DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة
CDIP/9/13.) 

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

 لختصاصها.

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

CDIP/3/3) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

مُعِّّمت توصيات جدول أأعامل التمنية يف وثيقيت و 
والثنائية  2010/2011نية للثنائية الربانمج واملزيا

اكمتل و . 2014/2015والثنائية  2012/2013
بشأأن تعزيز  DA_33_38_41_01املرشوع 

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

CDIP/4/8/Rev. وُعرض تقرير تقيميي عىل .)
الثانية عرشة لتنظر فيه )يرد يف  اللجنة يف دورهتا

 (.CDIP/12/4الوثيقة 

، 2012/2013ويف تقرير أأداء الربانمج للثنائية 
حتسن الإبالغ بشأأن جدول أأعامل التمنية بدرجة كبرية 

ومت الإبالغ ابلتفصيل عن تنفيذ مرشوعات جدول 
أأعامل التمنية وتوصيات جدول أأعامل التمنية يف لك 

 برانمج.

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما  .13
منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب  الويبو، بوجه خاص، اإ
الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة 

ابلبدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوًا وكذا 
مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي 

 أأن تكون الأنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الواثئق 

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

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/6/10يف س ياق الواثئق 

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

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

تقدمي املساعدة  2014واصلت الويبو خالل عام و 
الترشيعية تلبيًة لطلبات سلطات ادلول الأعضاء. 

ىل هذه البدلان بشأأن الترشيعات  وقدمت املشورة اإ
قامئة أأو مرشوعات الترشيعات دلهيا، واس تأأنست ال

ابخليارات املتاحة واختيارات الس ياسة العامة يف 
 تنفيذ هذه الترشيعات.

كام أأن هذه التوصية يتناولها أأيضا مرشوع تعزيز 
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان 

اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

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

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

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

 التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الواثئق 

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

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
 CDIP/5/4يف س ياق الواثئق 

 CDIP/7/3و CDIP/6/10و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

ىل البدلان  وتقدم الويبو مشورهتا الترشيعية ابنتظام اإ
النامية والبدلان الأقل منوا بشأأن تنفيذ احلقوق 

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

وعرضت عىل ادلورة اخلامسة للجنة وثيقة بشأأن "مواطن 
طار القانوين متعدد  املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإ

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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 CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 CDIP/10/10و
 CDIP/10/11و
 CDIP/13/10و

 

الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين 
قلميي". كام ُعرض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة اجلزء  والإ

هذه الوثيقة اذلي حيتوي عىل مخسة مواطن الثاين من 
 مرونة جديدة وافقت علهيا اللجنة يف ادلورة السادسة.

وانقشت جلنة التمنية يف دورهتا الثالثة عرشة اجلزء 
الثالث من الوثيقة اليت تتضمن موطين املرونة 

 .اجلديدين

كام تسامه الويبو ابنتظام يف ادلورات ادلراس ية ملنظمة 
العاملية بشأأن الس ياسة التجارية، ويف حلقات التجارة 

قلميية بشأأن قضااي ترتبط  العمل الوطنية أأو دون الإ
بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن املرونة والس ياسات 

 العامة دلمع البدلان يف تنفيذ اتفاق تريبس.

وطبقا ملا اتفقت عليه ادلول الأعضاء يف ادلورة 
 الإنرتنت السادسة للجنة، س تنرش الويبو صفحة عىل

ختصص لتوفري املعلومات املتعلقة ابلنتفاع مبواطن 
املرونة يف نظام امللكية الفكرية، مبا يف ذكل املوارد 

اخلاصة مبواطن املرونة اليت جتمعها الويبو وغريها من 
املنظامت احلكومية ادلولية، وقاعدة بياانت بشأأن 

ة الأحاكم املتعلقة مبواطن املرونة يف قوانني امللكي
http://www.wipo.int/ip-الفكرية الوطنية. )

development/en/agenda/flexibilities/.) 

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

 مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛  -

أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف و   -
 مس توايت التمنية؛

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

قامئة عىل مشاركة ةميع الأطراف حبيث و   -
تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت 

الأعضاء يف الويبو وأ راء لك ادلول 
أأحصاب املصاحل ال خرين ومن مضهنم 

املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
 احلكومية املعمتدة؛

ممتثةل ملبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة و   -
 الويبو.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
 التقارير املرحلية )الواثئق

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

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

طلبت امجلعية العامة من ةميع  2007ويف أأكتوبر 
هيئات الويبو، مبا فهيا جلان وضع القواعد واملعايري، 

ىل التوصيات املتبقية  ضافة اإ تنفيذ هذه التوصية )اإ
يذ الفوري(. توصية واحملّددة للتنف  19البالغ عددها 

وتضطلع ادلول الأعضاء من خالل مشاركهتا يف هذه 
 اللجان، بدور حامس يف ضامن تنفيذ هذه التوصيات.

رشاك املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري  اإ
، 2014: يف س نة احلكومية والاهامتم بوهجات نظرها

منظمة غري حكومية اعامتدًا مؤقتًا يف جلان  33ُمنحت 
ىل ذكل، حصلت الويبو، اس ت ضافة اإ جابًة لطلهبا. واإ

منظامت دولية تسع ، و واحدة حكومية دولية ةمنظم
منظامت وطنية غري حكومية ثالث غري حكومية، و 

عىل صفة مراقب دامئ يف الويبو، مما أأاتح لها الفرصة 
 للمشاركة يف اجامتعات هيئات الويبو ذات الصةل.

قة أأو ووضعت ادلول الأعضاء يف دورة اللجان الساب
 قامئ عىل توجيه الأعضاءامجلعية العامة جدول أأعامل 

 وحّددت قضااي ملناقش هتا يف اللجان.

: تعكس القضااي اليت جتري اختالف مس توايت المنو

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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مناقش هتا حاليا يف اللجان مصاحل متنوعة وواسعة 
 اقرتحهتا بدلان لها مس توايت منو خمتلفة جدا.

ت هذه املسأأةل يف : طرحالتوفيق بني التاكليف واملزااي
 عدة مناس بات يف اللجنة.

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

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

حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام 
 غزير ومفتوح.

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

هذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل 
، وتناولها مرشوع "امللكية 2007التمنية يف أأكتوبر 

كرية واملكل العام" )املرشوع الف
DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/4/3 

Rev..) 

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

 (.CDIP/9/7)الوثيقة 

ىل ذكل، تناول هذه التوصيَة مرشوُع "الرباءات  ضافة اإ واإ
الوارد يف  DA_16_20_02واملكل العام" )املرشوع 

انقشت اللجنة يف دورهتا و(. .CDIP/7/5 Revالوثيقة 
( اثنياالثانية عرشة دراسة عن الرباءات واملكل العام )

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

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

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/13/7 

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

وقدم تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع لتنظر فيه جلنة 
 (.CDIP/13/7التمنية يف دورهتا الثالثة عرشة )

ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا  .17
ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة 

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

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقرير املرحيل )الواثئق 

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

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/5/4يف س ياق الواثئق 

، CDIP/6/10و
 CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 CDIP/10/11و
 .CDIP/13/10و

اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر  قيد التنفيذ منذ
2007. 

ىل وضع تنفيذ التوصية  )املرفق  14يرىج الرجوع اإ
 (.10الأول، الصفحة 

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

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف  .18
واملعارف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية 

خالل بأأي نتاجئ  التقليدية والفوللكور، من غري اإ
ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث.  مبا فهيا اإ

متت مناقشة التوصية يف س ياق التقرير 
، CDIP/3/5املرحيل )الواثئق 

 (.CDIP/8/2، وCDIP/6/3و

 .2007قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 

عىل  2013لعامة للويبو يف عام ووافقت امجلعية ا
متديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية لفرتة الس نتني 

2014/2015. 

اجمتعت اللجنة احلكومية ادلولية ثالث مرات يف و 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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 .2014عام 

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن  .19
الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ اختصاص 

ىل املعرفة  البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ
والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي 

والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف 
طار الويبو.  اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الواثئق 

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

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
. وتناولهتا املرشوعات التالية جلدول أأعامل 2007
 التمنية:

. "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 1
ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

: الوارد يف DA_19_24_27_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/5 Revالوثيقة 

ىل املعلومات 2 . ومرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
)املرشوع ، املرحةل الأوىل والثانية املتعلقة ابلرباءات"

DA_19_30_31_01  الوارد يف الوثيقة  
CDIP/4/6 املرشوع  وDA_19_30_31_02 

 (.CDIP/10/13 الوارد يف الوثيقة

. ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل 3
تقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية املعلومات ال 

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

ُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة 
 هتا العارشةااملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دور

لتنظر فهيا، ويه ترد يف  والثانية عرشة والرابعة عرشة

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

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/5 
CDIP/10/6 
CDIP/12/2 
CDIP/12/3 
CDIP/14/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
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، CDIP/10/6، وCDIP/10/5الواثئق 
 .(CDIP/14/6و CDIP/12/3و

وعالوة عىل ذكل، مت تناول هذه التوصية يف 
 املرشوعات التالية: 

. "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 1
بناء احللول" )املرشوع  –املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/4.) 

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

)املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية ". 3
وجية حمددة حال والعلمية املالمئة جملالت تكنول

منائية حمددة"  املرحةل الثانية )املرشوع - لتحدايت اإ
DA_19_30_31_03  الوارد يف الوثيقة

CDIP/13/9.) 

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

مرشوع "امللكية الفكرية واملكل العام" )املرشوع 
CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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ماكنية  ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ
ماكهنا أأن تساعد ادلول  عداد مبادئ توجهيية ابإ اإ
الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت 

ىل املكل   العام وفقا لأنظمهتا القانونية.أ لت اإ

CDIP/4/3 Rev..) DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/4/3 

Rev..) 

لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة وعرض تقرير تقيميي 
 (.CDIP/9/7يف دورهتا التاسعة )الوثيقة 

ىل ذكل، تناول هذه التوصيَة مرشوُع  ضافة اإ واإ
"الرباءات واملكل العام" )املرشوع 

DA_16_20_02  الوارد يف الوثيقةCDIP/7/5 
Rev..) 

CDIP/3/4 

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

قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع 
القواعد واملعايري، ابعامتد مسارات مدفوعة من 

الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول 
ل الأعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأق

 منوًا.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
2007. 

 

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

وضع  ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن .22
القواعد واملعايري دامعة للأهداف الإمنائية املتفق 
علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف 

عالن الألفية.  الواردة يف اإ

ينبغي لأمانة الويبو أأن تتناول يف واثئق معلها 

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

CDIP/3/3.) 

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 

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

اخلامسة للجنة، وقد أأنشئت صفحة عىل الإنرتنت 
لفية والويبو  بشأأن الأهداف الإمنائية للأ

(-http://www.wipo.int/ip

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

 غري متاحة

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ما يناسب 
ثال، من القضااي التايل ذكرها عىل سبيل امل 

خالل بنتاجئ  بتوجيه من ادلول الأعضاء ودون اإ
مداولهتا: )أأ( احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية 

 ؛الفكرية عىل املس توى الوطين

)ب( وأأوجه الصةل بني امللكية الفكرية 
 ؛واملنافسة

 ؛)ج( ونقل التكنولوجيا املرتبط ابمللكية الفكرية
)د( وما ميكن توافره من جوانب املرونة 

 ؛س تثناءات والتقييدات لدلول الأعضاءوالا

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

، CDIP/5/3يف س ياق الواثئق 
، CDIP/6/10و
، CDIP/8/4و
، CDIP/10/9و
، CDIP/11/3و
 ،CDIP/12/8و

 ..CDIP/14/12 Revو

development/en/agenda/millennium_g
oals/.) 

ونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة متت 
جناز  مراجعهتا بشأأن تقدير مسامهة الويبو يف اإ

لفية ) لت CDIP/8/4الأهداف الإمنائية للأ (. وعُّدِّ
هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار تعليقات ادلول 

( خالل ادلورة CDIP/10/9الأعضاء )الوثيقة 
 العارشة للجنة.

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

لفية مضن  منائية للأ طار الويبو لنتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإ اإ
(. وانقشت اللجنة يف دورهتا CDIP/11/3الثنائية )

لفية يف  منائية للأ الثانية عرشة وثيقًة عن الأهداف الإ
سهام الويبو يف تكل  واكلت الأمم املتحدة الأخرى واإ

، وانقشت اللجنة يف دورهتا (CDIP/12/8الأهداف )
( .CDIP/14/12 Revالرابعة عرشة وثيقة معدةل )

أأن تكل املسأأةل تغطي منظامت وبرامج أأخرى اتبعة بش
مم املتحدة وتوسع نطاق ادلراسة الاس تقصائية الواردة  للأ

 .  CDIP/12/8يف الوثيقة 

النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات  .23
الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية مبا يعزز 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

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

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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س امي هبدف الهنوض القدرات التنافس ية ول 
ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل التكنولوجيا 

ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية  اإ
 والبدلان الأقل منوا وتعمميها يف تكل البدلان.

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

وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة 
 (.CDIP/9/8يف دورهتا التاسعة )الوثيقة 

CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

طار وليهتا، بتوس يع نطاق  .24 مطالبة الويبو، يف اإ
نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية متاش يًا مع 

مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع 
املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن 

 الرمقي.

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

، ويتناولها 2010التنفيذ منذ يناير  التوصية قيد
مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 

ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
: الوارد يف DA_19_24_27_01)املرشوع 

 .(.CDIP/4/5 Revالوثيقة 

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

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

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

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة  .25
ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل 

التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ 
التدابري املالمئة لمتكني البدلان املذكورة من فهم 

ليت تتيحها التفاقات ادلولية جوانب املرونة ا
املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، 

 حسب ما يكون مناس با.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4 وجتري مناقشة .)
املزيد من الأنشطة يف س ياق 

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

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
 مرشوعان: 

. "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 1
 DA_19_25_26_28_01بناء احللول" )املرشوع  –

 (؛CDIP/6/4الوارد يف الوثيقة 

التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني  . وتعزيز2
بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا. )املرشوع 

DA_1_10_11_13_19_25_32_01  الوارد يف

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

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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 (.CDIP/7/6الوثيقة 

ان املتقدمة، حّث ادلول الأعضاء ول س امي البدل .26
عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي دلهيا عىل 
تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل وجه 
 اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4.) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
مرشوع "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 

بناء احللول" )املرشوع  –املشرتكة 
DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/6/4.) 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

Add. 

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

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

طار  جراء نقاشات يف اإ ماكنية اإ والتمنية بضامن اإ
هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل 

أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من 
تكنولوجيا املعلومات والتصال ودورها يف 

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

الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية 
لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف 

 سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
قة عىل الأنشطة )الوثي

CDIP/4/5 Rev..) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 

ىل املعرفة" )الوثيقة  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
CDIP/4/5 Rev..) 

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

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

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

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

ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا 
 ونرشها يف البدلان النامية.

ت مناقشة التوصية، ومت التفاق مت
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4) 

، ويتناولها مرشوع 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
 –"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

 DA_19_25_26_28_01بناء احللول" )املرشوع 
 (.CDIP/6/4الوارد يف الوثيقة 

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

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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دراج املناقشات حول قضااي نقل التكنولوجيا  .29 اإ
املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن الاختصاصات 

حدى هيئات الويبو املناس بة.  املناطة ابإ

عىل  ادلول الأعضاء اتفاقبعد دأأ تنفيذ التوصية يب مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
 الأنشطة.

CDIP/1/3 غري متاحة 

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية  .30
دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا 

فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول 
ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة  س بل النفاذ اإ

س امي يف ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول 
اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية 

 خاصة.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 
Rev.) 

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 وتناولهتا املرشوعات التالية:

ىل املعلومات 1 . مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
)املرشوع  املرحةل الأوىل والثانية - املتعلقة ابلرباءات"

DA_19_30_31_01  يف الوثيقة  اردالوCDIP/4/6 
يف الوثيقة  اردالو  DA_19_30_31_02و

CDIP/10/13.) 

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

من : DA_30_31_01ائية حمددة" )املرشوع لتحدايت اإ
 (..CDIP/5/6 Revالوارد يف الوثيقة 

اللجنة  اوُعرضت تقارير تقيميية لتكل املرشوعات لتنظر فهي
 ئق)الواثوالرابعة عرشة العارشة والثانية عرشة  دوراهتايف 

CDIP/10/6 و CDIP/12/3 وCDIP/14/6). 

ىل ذكل، هذه ال  ضافة اإ مرشوع  وصية يتناولها أأيضاً تواإ
"تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية 

منائية  املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
: DA_30_31_03)املرشوع  املرحةل الثانية - حمددة"

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/6 
CDIP/12/2 
CDIP/12/3 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
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 (..CDIP/13/9 Revالوارد يف الوثيقة 

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

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
الأنشطة )الوثيقتان عىل 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 
Rev.) 

 ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 وتناولهتا املرشوعات التالية:

ىل املعلومات 1 . مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
املرحةل الأوىل والثانية )املرشوع  -املتعلقة ابلرباءات" 

DA_19_30_31_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/4/6 وDA_19_30_31_02  الوارد يف

 (.CDIP/10/13الوثيقة 

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

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

 اات لتنظر فهيوُعرضت تقارير تقيميية لتكل املرشوع
والرابعة  العارشة والثانية عرشة دوراهتااللجنة يف 

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

ىل ذكل، هذه التوصية يتناولها أأيضًا مرشوع  ضافة اإ واإ
"تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية 

والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
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منائية حمددة" )املرشوع لتحد ايت اإ
DA_30_31_03 الوارد يف الوثيقة :
CDIP/13/9 Rev..) 

اتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب  .32 اإ
واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الصةل 

 الفكرية وس ياسات املنافسة. بني حقوق امللكية

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

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشوع "امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة" 

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

هذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة وعرض تقرير تقيميي ل 
 (.CDIP/9/8يف دورهتا التاسعة )الوثيقة 

كام أأن هذه التوصية يتناولها أأيضا مرشوع تعزيز 
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان 

اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا. )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6 الوارد يف الوثيقة

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 

مطالبة الويبو بتطوير أ لية مراجعة وتقيمي انجعة،  .33
س نوية الأساس، لتقدير جدوى ةميع أأنشطهتا 

املوهجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة 
واملقاييس اخلاصة لهذا التقنية ووضع املؤرشات 

 الغرض، حيث اكن ذكل مناس با.

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

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

رشوع بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )امل 
DA_33_38_41_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/8 Rev..) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة 

CDIP/1/3 CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
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يف دورهتا الثانية عرشة )يرد يف الوثيقة 
CDIP/12/4.) 

جراء دراسة حول ما يعوق  .34 مطالبة الويبو ابإ
ية الفكرية يف القطاع الاقتصادي غري حامية امللك 

الرمسي، مبا يف ذكل دراسة التاكليف واملنافع 
ىل  امللموسة محلاية امللكية الفكرية ابلنظر خاصة اإ

خلق فرص العمل، بغية مساعدة ادلول الأعضاء 
 عىل تصممي برامج وطنية هامة.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
 CDIP/6/9س ياق الوثيقتني 

 (CDIP/8/3و

تناولها مرشوع "امللكية الفكرية والاقتصاد غري 
الوارد يف الوثيقة  DA_34_01الرمسي" )املرشوع 

CDIP/8/3 Rev.).  

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

CDIP/13/5.) 

CDIP/1/3 
CDIP/6/9 

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

جراء دراسات جديدة، بطلب  .35 مطالبة الويبو ابإ
من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي 

والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (.CDIP/8/2و

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/5/7 Rev.) 

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
. وتناولها أأيضا "مرشوع امللكية الفكرية والتمنية 2007

الاجامتعية " )املرشوع والاقتصادية 
DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/7 

Rev.). 

ض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة وُعر 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الرابعةيف دورهتا 

CDIP/14/3.) 

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

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

 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/6) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب 
مرشوع "املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة 

 DA_36_01عىل امللكية الفكرية" )املرشوع 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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 (.CDIP/6/6الوارد يف الوثيقة 

جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية  .37

امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول 

الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني 

 امللكية الفكرية والتمنية.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقرير املرحيل )الواثئق 

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

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

Rev.) 

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
. وتناولها أأيضا "مرشوع حول امللكية الفكرية 2007

الاجامتعية " )املرشوع ومنية الاقتصادية والت 
DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/7 

Rev..) 

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

CDIP/14/3.) 

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

جراء معليات تقيمي  .38 تعزيز قدرة الويبو عىل اإ
 موضوعية لوقع أأنشطة الويبو عىل التمنية.

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

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

بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )املرشوع 
DA_33_38_41_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/8 Rev..) 

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

CDIP/12/4.) 

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

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

الأفريقية، ابلتعاون مع املنظامت ادلولية املعنية 

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

وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة" 
الوارد يف الوثيقة  DA_39_40_01)املرشوع 

CDIP/1/3 
CDIP/6/8 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/13/6 
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جراء دراسات حول جهرة  بذكل، عن طريق اإ
 وتقدمي توصيات عىل أأساسها.الأدمغة 

 (.CDIP/7/4 CDIP/7/4و

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

CDIP/13/6.) 

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم  .40
املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية، وفقا 

لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد 
وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة 

ملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت العا
ادلولية املعنية، وعىل وجه اخلصوص منظمة 
التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة 

 القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

مل تناقش اللجنُة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن التوصية  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
يًا، ل س امي يف س ياق مرشوع "امللكية قيد التنفيذ معل 

الفكرية وجهرة الأدمغة" )املرشوع 
DA_39_40_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/7/4 ومرشوع " تعزيز التعاون حول )
امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من 

بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (.CDIP/7/6د يف الوثيقة الوار 

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

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/4/8.) 

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

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

بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )املرشوع 
DA_33_38_41_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/8 Rev..) 

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

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

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

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

 ابس مترار. ادلرس

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

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

 
 حكومية دولية ة، حصلت منظم2014ويف س نة 

 ثالثمنظامت دولية غري حكومية، و تسع ، و واحدة
وطنية غري حكومية عىل صفة مراقب يف  منظامت

ىل  منظمة حكومية  73الويبو. وهبذا يصل اجملموع اإ
 78منظمة دولية غري حكومية، و 251دولية، و

ىل ذكل،  ضافة اإ منظمة وطنية غري حكومية. واإ
ُمنحت صفة مراقب مؤقت لعدد من املنظامت غري 

احلكومية اليت طلبت ذكل للمشاركة يف جلان معينة، 
  النحو التايل:ويه عىل

اللجنة الاستشارية املعنية واحدة يف منظمة  -
نفاذ؛  ابلإ

منظمة يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية  21 -
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 والفوللكور؛

منظامت يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق  10و -

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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 املؤلف واحلقوق اجملاورة؛

ادلامئة املعنية بقانون  ومنظمة واحدة يف اللجنة -
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

 والبياانت اجلغرافية.

وبذلت الويبو أأيضا هجودا لإرشاك املنظامت غري 
احلكومية يف عدد من الأنشطة املنجزة. واس تضاف 

فتوح مع ةميع الثالث امل س نوي ال  جامتعاملدير العام الا
، مما 2014 مارساملنظامت غري احلكومية املعمتدة يف 

مع املدير العام حول  مبارش أأاتح الفرصة لإجراء حوار
ىل جانب  2014أأولوايت الويبو وأأهدافها يف س نة  اإ

جنازات احملققة يف  . وأأكد 2013اس تعراض لالإ
اجملمتع ابلعمل مع  الويبو الزتامعىل جمددا  الاجامتع
يف جمال  مبادرات أأخرى واكن جزءا من املدين، 

اليت هري، ومهنا ادلورات الإعالمية خماطبة امجلا
 .املنظامت غري احلكوميةأأجريت لفائدة 

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

مسار شفاف ابمللكية الفكرية وتنفيذها يف 
خالل بأأنشطة  بتوجيه من الأعضاء ودون اإ

 الويبو اجلارية.

 غري متاحة CDIP/1/3 سيبدأأ تنفيذ التوصية بعدما يمت التفاق عىل الأنشطة. مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
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ملّا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف  .44
منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول 

الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد 
الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري 

الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري 
يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل 

ول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، طلب ادل
رشاك  وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية تسمح ابإ

اكفة ادلول الأعضاء. ويف حاةل عقد هذه 
خطار ادلول  الاجامتعات خارج جنيف، جيب اإ

الأعضاء مس بقا عرب قنوات رمسية واستشارهتا 
 حول مرشوع جدول الأعامل والربانمج.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
تقرير املرحيل )الواثئق س ياق ال 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

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

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

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

بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية 
نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج  الفكرية واإ
ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل 

ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل 
ىل الرفاهية الاجامتعية والاقت صادية حنو يؤدي اإ

ىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات، مبا  واإ
 من اتفاق تريبس. 7يتفق مع املادة 

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن التوصية  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
 قيد التنفيذ معليا.

جُترى املناقشات يف اللجنة الاستشارية املعنية 
طار التوصي نفاذ يف اإ ، ويسرتشد هبذه 45ة ابلإ

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

CDIP/1/3 غري متاحة 

الثاين[ ]ييل ذكل املرفق
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 الثايناملرفق 

 اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 املرشوعات قيد التنفيذ 

عزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وت " تعزيز1" 
  الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

DA_10_04 -  10التوصية 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية داف املرشوعأأه وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

مساعدة املؤسسات 
الوطنية ومنظامت أأحصاب 
املصلحة العامةل يف ميدان 

الصناعات الإبداعية واملمثةل 
لها عىل حتسني فهمها دلور 

امللكية الفكرية يف جمال 
الإدارة الفعاةل والهنوض 

ابلصناعات الإبداعية، 
قامة ش باكت  وتسهيل اإ

قلميية أأو د قلميية اإ ون اإ
دارة امجلاعية حلق املؤلف  لالإ

 واحلقوق اجملاورة.

 

 .2009قيد التنفيذ منذ أأبريل  

 .2014اس تمكل يف يوليو 

 

  الصناعات الإبداعية: 

تقدير الأمهية الاقتصادية للقطاع  - 
دارة امللكية الفكرية يف  الإبداعي واإ

 الصناعات الإبداعية.

دخال أأدوات القياس اخلاصة  -  ابلويبو اإ
لتقيمي املسامهة الاقتصادية للصناعات 

 الإبداعية.

دارة الأصول القامئة عىل امللكية  -  اإ
دارًة فعاةًل عند صياغة  الفكرية اإ

س ياسات/ اسرتاتيجيات تطوير 
 الأعامل.

 منظامت الإدارة امجلاعية: 

اجلزء الأول من  2010اكمتل بنجاح يف عام 
بداعية  املرشوع، املتعلق ابلصناعات الإ

 ( CDIP/6/2)انظر املرفق الثامن للوثيقة

 منظامت الإدارة امجلاعية: 

اس ُتمكلت وثيقة رفيعة املس توى ملتطلبات 
الأعامل التجارية من أأجل نظام الويبو اجلديد 

ىل هذا النظام  .اخلاص حبق املؤلف ويُشار اإ
 ."ال ن ابمس نظام "ش بكة الويبو حلق املؤلف

نظمت حلقة معل يف جنيف ليك يلتقي 
اذلين حيمتل  امجلاعية الإدارةممثلون منظامت 

أأن يس تخدموا النظام اجلديد، ولس تعراض 
نشاء  متطلبات الأعامل العالية املس توى، واإ
فريق معل للخرباء من شأأنه تقدمي املشورة 

 غري متاحة
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية داف املرشوعأأه وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

جناز أأعامل الإدارة امجلاعية يف بيئة  -  اإ
 ية.ش بكية وفقًا لأحدث املعايري ادلول 

تطوير منصة لتكنولوجيا املعلومات  - 
نشاء مركز بياانت.  واإ

عداد نظام تسجيل فعال من حيث  -  اإ
التلكفة ويسهل حتمل أأعبائه لتحديد 

 املصنفات وماليك احلقوق.

 لفريق املرشوع أأثناء وضع النظام.

بدأأت معلية طلب الاقرتاحات يف بداية 
 .لتحديد رشيك لوضع النظام 2014

توىل ووظف أأيضا مدير تقين للمرشوع سي 
 املرشوع أأثناء مرحليت الإنشاء والتجريب.
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 احللول بناء –" امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 2"

DA_19_25_26_28_01 -  28و 26و 25و 19التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

هذا املرشوع مجموعة من الأنشطة اليت  يشمل
ستس تكشف ما ميكن اختاذه من مبادرات 

وس ياسات تتعلق ابمللكية الفكرية للهنوض بنقل 
 .التكنولوجيا، وخاصة لفائدة البدلان النامية

وس ينسحب عىل مخس مراحل متدرجة حنو اعامتد 
قامئة اقرتاحات وتوصيات وتدابري حممتةل للهنوض بنقل 

 .االتكنولوجي

" تنظمي مخسة 1ويشمل املرشوع الأنشطة التالية: "
قلميية حول نقل التكنولوجيا،  اجامتعات تشاورية اإ

 حتدد البدلان معايري تكويهنا واختصاصاهتا؛

عداد 2"  اخلاضعة  ادلراسات التحليلية عدد من" واإ
مبا يف ذكل من دراسات اقتصادية ملراجعة الأقران، 

فرادية بشأأن نقل ال  تكنولوجيا عىل ودراسات اإ
سهاما يف معل منتدى اخلرباء  رفيع الالصعيد ادلويل اإ

 املس توى؛

" وتنظمي منتدى دويل رفيع املس توى للخرباء 3" 
حول "نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: التحدايت 

قيد التنفيذ منذ يناير 
2011. 

لت اللجنُة يف دورهتا  عدَّ
الثانية عرشة اجلدول 

 .الزمين للتنفيذ

 

تندرج أأهداف هذا املرشوع 
طار   25و 19التوصيات يف اإ

 .28و 26و

وبوجه خاص، ابس تخدام 
هنج تدرجيي مبشاركة منظامت 
معمتدة ورشاكء جدد يعملون 

يف لك نوايح نقل 
 التكنولوجيا.

اس تكشاف الس ياسات 
املرتبطة ابمللكية الفكرية 

واملبادرات اجلديدة الرضورية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا 

ونرشها، لفائدة البدلان 
ه اخلصوص، النامية عىل وج

رساء تعاون دويل  ىل جانب اإ اإ
 بشأأن امللكية الفكرية.

واملس تفيدون املس هتدفون مه: 
احلكومات الوطنية من خالل 

" 2" و"1نُفِّّذ النشاطان "
 من أأنشطة املرشوع.

ُعقدت لك الاجامتعات 
ط  قلميية املُخطَّ التشاورية الإ

لها بشأأن نقل التكنولوجيا يف 
مخس مناطق، أأل ويه 

أ س يا، وأأفريقيا والعامل العريب، 
ىل  والبدلان املنتقةل اإ

 الاقتصاد احلر،

منطقة ادلول املتقدمة، 
تينية ومنطقة أأمرياك الال

 والبحر الاكرييب.

وُعرض عىل جلنة التمنية يف  
دورهتا الرابعة عرشة ست 

دراسات حتليلية راجعها 
 .الأقران

ووافقت اللجنة أأيضا يف  

توجد عىل الروابط التالية معلومات عن هذه   
قلميية: الا جامتعات التشاورية الإ

http://www.wipo.int/meetings/en/
details.jsp?meeting_id=28643؛ 

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

details.jsp?meeting_id=31263؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/
details.jsp?meeting_id=30703؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/
details.jsp?meeting_id=31242؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/
details.jsp?meeting_id=31243؛ 

الروابط وتتاح ادلراسات التحليلية الست عىل 
 التالية:

http://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details.jsp?doc_id=287167؛

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243؛
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243؛
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

املشرتكة وبناء احللول" لتحليل الاحتياجات يف جمال 
نقل التكنولوجيا وتقدمي اقرتاحات بشأأن قامئة 

الاقرتاحات والتوصيات والتدابري احملمتةل املذكورة 
أأعاله للهنوض بنقل التكنولوجيا. وتقرر ادلول 

الأعضاء معايري تكوين هذا املنتدى الرفيع املس توى 
لكرتوين حول 4واختصاصاته؛ " نشاء منتدى اإ " واإ

"نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: التحدايت 
ضمني برامج الويبو " وت5املشرتكة وبناء احللول"؛ "

أأية توصيات معمتدة نتيجة للأنشطة املذكورة أأعاله، 
ىل  بعد أأن تنظر فهيا اللجنة وتقدم أأية توصية حممتةل اإ

 .امجلعية العامة

املسؤولني احلكوميني يف 
ش  ى اجملالت وواضعي 
الس ياسات، واجلامعات 

ومؤسسات البحوث، 
والقطاع الصناعي، وخرباء 

امللكية الفكرية، ومديرو 
 وغريمه.التكنولوجيا، 

دورهتا الرابعة عرشة عىل 
ورقة مفاهمي كأساس 

للمناقشة يف منتدى اخلرباء 
  .الرفيع املس توى

http://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details.jsp?doc_id=287217؛

http://www.wipo.int/meetings/en/
221doc_details.jsp?doc_id=287؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details.jsp?doc_id=287221؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details.jsp?doc_id=287164؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details.jsp?doc_id=287165؛ 

http://www.wipo.int/meetings/en/
doc_details.jsp?doc_id=287218 

 

  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217؛
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217؛
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217؛
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
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 " املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية3" 

DA_36_1 -  36التوصية 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

من يبادر هذا املرشوع مبجموعة 
ايها من أأجل  الأنشطة مس تكشفا اإ

تبادل التجربة يف أأطر الابتاكر 
املفتوح )مبا فهيا الأطر املمتحورة حول 

املس تخدم واليت يشارك فهيا 
املس تخدم يف الابتاكر من خالل 

اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف البدلان 
املتقدمة والبدلان النامية، فضال عن 

  .مناذج امللكية الفكرية

لت  اللجنُة يف دورهتا عدَّ
الثانية عرشة اجلدول الزمين 

 للتنفيذ

 .2014اس تمكل يف يوليو 

نشاء منصة تفاعلية لتحقيق أأوسع تبادل  اإ
خربات ممكن بشأأن املرشوعات التعاونية 

املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية 
 الفكرية.

تبادل املعلومات واخلربات وأأفضل 
ىل ت ضافة اإ عزيز فهم املامرسات احلالية، اإ

الاس تخدامات احملمتةل لامنذج امللكية 
جراءاهتا بغية تشجيع الابتاكر  الفكرية واإ

 احمليل.

اتحة أأدوات امللكية الفكرية  تسهيل اإ
والتدريب الش بيك املقدمة من الويبو من 

لكرتوين ومنتدى  نشاء موقع اإ خالل اإ
لكرتوين.  اإ

م اجامتع خرباء يف مقر  نُّظِّ
الويبو الرئييس يف شلك 

ؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر "م
املفتوح: املرشوعات التعاونية 

 22ومس تقبل املعرفة"، يف 
 .2014يناير  23و

ُعرضت عىل جلنة التمنية يف 
دورهتا الرابعة عرشة دراسة 
تقيميية معمقة ودراسة بشأأن 

 "التدفقات املعرفية العاملية".

ىل ادلراسة الفرزية التحليلية  ميكن النفاذ اإ
للمرشوع املعين ابملرشوعات التعاونية املفتوحة 
والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية عىل الرابط 

 :التايل

http://www.wipo.int/meetings/en
/doc_details.jsp?doc_id=188513 

مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر املفتوح: 
 :املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة

http://www.wipo.int/meetings/en
 /details.jsp?meeting_id=31762 

 تتاح ادلراسة التقيميية املعمقة وادلراسة بشأأن
 الرابطني"التدفقات املعرفية العاملية" عىل 

، عىل التوايل: ينيالتال 
http://www.wipo.int/meetings/en
/doc_details.jsp?doc_id=287169؛ 

و
http://www.wipo.int/meetings/en

?doc_id=287416/doc_details.jsp 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287169؛
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287169؛


CDIP/15/2 
Annex II 
6 

 بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  " تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف4" 

DA_1_2_4_10_11_1 -  11و 10و 4و 2و 1التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

طار  ىل وضع اإ يسعى املرشوع اإ
السمعي البرصي يف مس تدام للقطاع 

بدلان رائدة، يه بوركينا فاسو  3
والس نغال وكينيا، عىل أأساس حتسني 

الأسواق والهيالك املهنية والبيئة 
ىل تعزيز التفامه  .التنظميية وهيدف اإ

والاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام 
امللكية الفكرية كأداة رئيس ية دلمع 

تطوير القطاع السمعي البرصي 
كز أأنشطة وسوف تُر  .الأفريقي

املرشوعات عىل التمنية املهنية 
تعزيز الُبىن  والتدريب، فضاًل عن

التحتية والكفاءات املؤسس ية ذات 
 .الصةل

 .2013قيد التنفيذ منذ فرباير 

لت اللجنُة يف دورهتا الثانية عرشة  عدَّ
 .اجلدول الزمين لتنفيذ املرشوع

 .2015يُس تمكل يف سبمترب 

نظام املسامهة يف حتسني اس تخدام 
امللكية الفكرية لمتويل املصنفات 

نتاهجا وتوزيعها.  السمعية البرصية واإ

طار فعال  عداد اإ امليض قدمًا يف اإ
دارة  ومتوازن وبنية حتتية ملامرسة واإ
العمليات القامئة عىل حقوق امللكية 

 الفكرية يف القطاع السمعي البرصي.

مسؤول بدل مس تفيد  يُعني لك
لتسهيل ختطيط املرشوع  اتصال

 وتنفيذه.

نُظمت ثالث دورات تدريبية يف 
أأبريل  2و 1نيا يويم ي نريويب بك 

ركينا و ، ويف واغادوغو بب2014
، 2014يوليو  8و 7فاسو يويم 

 2و 1ويف دااكر ابلس نغال يويم 
 .2014سبمترب 

دراسة نطاق بشأأن تعزيز القطاع 
السمعي البرصي وتطويره يف 

ض البدلان بوركينا فاسو وبع
 ( CDIP/12/INF/3الأفريقية )

متاحة عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/mee
tings/en/doc_details.jsp?

doc_id=250851 

التفاوض امجلاعي  بشأأنادلراسة 
اعية والإدارة امجلعىل احلقوق 

للحقوق يف القطاع السمعي 
 (CDIP/14/INF/2) البرصي

 :متاحة عىل الرابط التايل

http://www.wipo.int/mee
tings/en/doc_details.jsp?

doc_id=283200 

  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
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 الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوامرشوع تعزيز التعاون حول امللكية " 5"

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 -  32و 25و 19و 13و 11و 10و 1التوصيات 

وصف مقتضب 
 للمرشوع

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ

هذا املرشوع  يريم
عداد وسائل  ىل اإ اإ

لتوجيه هجود خمتلف 
الأطراف الفاعةل حنو 

تعزيز التعاون بني 
بدلان اجلنوب يف جمال 

 امللكية الفكرية.

قيد التنفيذ منذ يناير 
2012. 

 .2013اس تمكل يف هناية 

وافقت جلنة التمنية يف 
دورهتا الثالثة عرشة عىل 

س نة ب متديد مدة املرشوع 
اس تكامل واحدة من أأجل 

الأنشطة العالقة مضن 
 مزيانية املرشوع املتبقية

ُعرض تقرير تقيميي لهذا  
املرشوع عىل اللجنة يف 

دورهتا الثالثة عرشة 
(CDIP/13/4 ) 

ىل:   هيدف هذا املرشوع اإ

حتسني فهم امللكية الفكرية ومسامههتا املمكنة يف  "1"
 التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا؛

" وحتديد أأولوايت البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 2"
 واحتياجاهتا اخلاصة يف جمال امللكية الفكرية والتمنية؛

" وقرارات مس تنرية بشلك أأفضل وواعية ابلس ياق 3" 
الاجامتعي والاقتصادي تتَّخذ بشأأن س ياسات امللكية 

 الفكرية عىل املس تويني الوطين والإقلميي يف اجلنوب؛

وحتسني حامية الإبداعات احمللية ودمع الابتاكر يف  "4" 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا؛

 " وتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها؛5"

وتعزيز الهيالك الأساس ية والكفاءات لصاحل البدلان  "6" 
النامية والبدلان الأقل منوًا لالنتفاع بأأقىص قدر من 

 راض التمنية؛الفعالية ابمللكية الفكرية لأغ

" وزايدة قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل 7"
 تقامس معارفها وجتارهبا يف جمال امللكية الفكرية والتمنية.

اجامتع الويبو  2013ُعقد يف القاهرة يف مايو 
الأقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب 

البياانت يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية و 
نفاذ.  اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ

ُعقد مؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأن امللكية 
 .2013الفكرية والتمنية يف جنيف يف نومفرب 

بني فامي واس تمكلت الصفحة الإلكرتونية للتعاون 
وأأطلقت رمسيا يف  2013بدلان اجلنوب يف هناية 

للجنة التمنية تظاهرة جانبية لدلورة الثالثة عرشة 
وميكن الاطالع عىل املنصة  .2014مايو  21يف 

 عىل هذا الرابط:
http://www.wipo.int/cooperation/e(

).n/south_south/ 

وعنُّي مدير املرشوع، حبمك الواقع، مسؤول 
بني بدلان اجلنوب التصال امللكف ابلتعاون فامي 

 نظرا للمدة الزمنية للمرشوع.

الاجامتع الثاين متاح عىل 
الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/
meetings/en/details.js
p?meeting_id=28982 

املؤمتر الثاين متاح عىل الرابط 
 تايل:ال 

http://www.wipo.int/
meetings/en/details.js
p?meeting_id=30462 

الصفحة اخلاصة ابلتعاون فامي 
بني بدلان اجلنوب عىل موقع 

الويبو الإلكرتوين: 
http://www.wipo.int/c
ooperation/en/south_

south / 

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south
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دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواالرشوع امل " 6"  رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ

DA_4_10_02  -  10و 4التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية املرشوع أأهداف وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

ىل دمع  هيدف املرشوع اإ
الرشاكت الصغرية واملتوسطة، 

عداد  اليت تتوىل بنشاط اإ
التصاممي وتسويقها، يف 

الاس تخدام الفعال لنظام امللكية 
الفكرية ووضع الاسرتاتيجيات 

اليت تشجع عىل الاستامثر يف 
 التصاممي

ومن خالل التعاون الوثيق مع 
الواكلت الرائدة يف البدلان 

املُشارِّكة، سوف يعزز املرشوع 
الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق 

امللكية الفكرية، ل س امي حقوق 
التصاممي الصناعية، من جانب 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

يف تكل البدلان، مما يشجع عىل 
اتباع هنج استبايق يف حامية 
التصاممي يف الأسواق احمللية 

 واق التصدير.وأأس

قيد التنفيذ منذ 
 .2014 يناير

يُس تمكل يف يناير 
2016. 

 

 الهدف العام: 

املسامهة يف التمنية الاقتصادية يف بدلين من خالل 
تعزيز اسرتاتيجيهتام الوطنية لس تخدام أ لية حامية 

حلقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابلتصاممي والانتفاع 
 توسطة.هبا من قبل الرشاكت الصغرية وامل 

 الأهداف احملددة: 

املسامهة يف تمنية الأعامل التجارية للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة يف البدلان املُشارِّكة عن طريق تشجيع 

الاستامثر يف التصاممي من خالل الاس تخدام 
الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، وخباصة من 

 خالل الاس تخدام الاستبايق ل ليات امحلاية املناس بة
 للتصاممي اليت اكنت هممةل ح ى هذا الوقت؛

وحتسني قدرات مؤسسات التصاممي الوطنية، ومن 
بيهنا ماكتب امللكية الفكرية، لتشجيع الاس تخدام 

الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية للرشاكت 
ىل  نتاج التصاممي، مما يؤدي اإ التجارية القامئة عىل اإ

 املتاحة.زايدة اس تخدام أ ليات حامية التصاممي 

 واملغرب، ومت الأرجنتنيبدلان مشاراكن، هام 
 ددة.اختيارهام وفقا للمعايري احمل

يغت الاسرتاتيجية الوطنية محلاية التصاممي  صِّ
ونوقشت مع املعهد الوطين للملكية الصناعية 

رجنتني.  للأ

واتُفق عىل  .ددت الواكلت الوطنية الرائدةوحُ 
 .نيأأدوار ومسؤوليات منسقي املرشوع القطري

 غري متاحة
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منائية حمددة 7"   املرحةل الثانية -" تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة حاًل لتحدايت اإ

DA_19_30_31_03 -  31و 30و 19التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع ضع التنفيذو  وصف مقتضب للمرشوع

يتصدى املرشوع ملشالكت التمنية يف البدلان 
الأقل منوا عىل أأساس جمالت الاحتياج احملددة 

ىل املسامهة  .وفق خطة التمنية الوطنية وهيدف اإ
يف تكوين الكفاءات الوطنية للبدلان الأقل منوا 

لتحسني تس يري املعلومات التقنية والعلمية 
دارهتا واس تخداهما ليك تنشئ تكل البدلان  واإ
قواعد التكنولوجيا املناس بة لها، وحتقق المنو 

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

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

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

جمال احتياج معني يف بدل ما، وس يكون ذكل 
وس يةل فعاةل ملساعدة احلكومات والواكلت 

لوطنية للتمنية واجملمتعات والأفراد يف اجلهود ا
ىل اس تخدام املعلومات العلمية وما  الرامية اإ

 .يتعلق هبا من معلومات تقنية لأغراض التمنية

 .2014قيد التنفيذ منذ يوليو 

 .2017س تمكل يف يوليو يُ 

" تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية 1"
اجات احملددة والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتي

عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف 
 التمنية؛

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

 سد الاحتياجات احملددة؛

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

لت التقنية لتنفيذ هذه يف تكل اجملا
 التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.

أأبدى عدد من ادلول الأعضاء اهامتما 
كبريا للمشاركة يف املرشوع؛ ووردت 

طلبات ويه قيد النظر من أأجل 
دراسة اجملالت احملددة لالحتياجات 

 .ومالءمهتا لحتياجات التمنية للبدلان
وجتري املشاورات مع تكل البدلان 

طار  اليت أأبدت اهامتهما يف اإ
املسؤوليات احملددة اليت الزتمت هبا 
ةميع الأطراف، ول س امي فامي خيص 

ىل الطلب  عنرصي الاستناد اإ
 .والاس تدامة

 غري متاحة
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 املرحةل الثانية -الاجامتعية وامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية  "8"

DA_35_37_02 -  37و 35التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ للمرشوع وصف مقتضب

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع 
"امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية 

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

طاراي لدلراسات  وس يظل مرشوعا اإ
ىل سد  قلميية اليت تسعى اإ الوطنية والإ

الفجوة املعرفية اليت تواجه واضعي 
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام 

 .للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية

 

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

 استنارة يف اختاذ القرارات.

وللمرشوع هدف جانيب هو تكوين كفاءات  
حتليلية يف البدلان النامية اليت تقل فهيا 

ادلراسات الاقتصادية املنجزة يف جمال امللكية 
 الفكرية ح ى اليوم.

ويس هتدف املرشوع أأساسا واضعي 
الس ياسات ومستشارهيم، رمغ أأن اجلهات 

ظامت غري املس تفيدة الأخرى تشمل املن
 احلكومية وخرباء الاقتصاد وامجلهور العام.

 غري متاحة غري متاحة

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 ابلتمنية وامللكية الفكرية اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية

 املُنجزة اليت خضعت للتقيمي املرشوعات

 " مؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية1"

DA_02_01 -  2التوصية 

 مني الرئيس يةملقيّ توصيات ا الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل عقد مؤمتر لتوفري  اكن املرشوع هيدف اإ
ضافية من خارج املزيانية دلمع  موارد اإ

ىل مساعدة  الويبو يف أأنشطهتا الرامية اإ
البدلان النامية عىل الاس تفادة من نظام 

نشاء صناديق استامئنية  امللكية الفكرية، واإ
أأو صناديق أأخرى للتربعات املالية لفائدة 

اخلصوص البدلان الأقل منوا عىل وجه 
ابلتعاون الوثيق مع ادلول الأعضاء وجممتع 

 املاحنني.

اس تخلص العديد من العرب بفضل التشاور مع املاحنني بشأأن تطوير 
فهم أأوسع ملهنجيهتم يف العمل، وكيف ميكن الهنوض بأأفق حشد 

ىل أأبعد حد.  املوارد اإ

 تفاصيل املؤمتر منشورة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meet
ing_id=19405 

 

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

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?
doc_id=202623 

قرار اسرتاتيجية متعددة اجلوانب حلشد املوارد تتطلب فرتة زمنية مدهتا أأربع 1"  " اإ
 هذه الاسرتاتيجية. س نوات عىل الأقل لتحقيق نتاجئ ملموسة ودمع

  20الاس مترار يف رصد التقدم احملَرز يف حشد املوارد من خالل الربانمج و" 2" 

جراء اس تعراض أأكرث تعمقا للكفاءة والفعالية بعد فرتة زمنية مدهتا و " 3"  النظر يف اإ
 أأربع س نوات.

نشاء صندوق استامئين منفصل متعدد و " 4"  عادة النظر يف مدى مالءمة اإ اإ
  لصاحل أأقل البدلان منوًا املاحنني

النظر يف س بل بديةل دلمع أأقل البدلان منوًا مثل تكثيف التعاون مع رشاكء و " 5" 
 متعددي اجلنس يات وزايدة دمع الصناديق الاستامئنية احلالية لأقل البدلان منواً.

تشجيع ادلمع الإضايف داخل الويبو لزايدة قدرهتا عىل وضع مقرتحات و " 6" 
أأجل دمع حشد املوارد وتعزيزه مع حتديد ما يلزم من الوقت  مرشوعات من

 واملوارد.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623
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 ( IP-TADساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )امل " قاعدة بياانت 2"

DA_05_01 -  5التوصية 

 مني الرئيس يةتوصيات املقيّ  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء قاعدة بياانت  موحدة مجليع تصممي واإ
أأنشطة املساعدة التقنية مع ما يلزم من 

 .الربامج احلاسوبية، وحتديهثا ابنتظام

 

، منذ سبمترب (DSS)أأتيح نظام حاسويب جديد، يعرف ابمس نظام قطاع التمنية 
 :. وهو نظام متاكمل لكيا يتأألف من2010

 ( نظام أأنشطة تمنية امللكية الفكريةIP-TAD  ) 

  اء الاستشاريني قامئة الويبو للخرب(IP-ROC) 

ىل نظام قطاع التمنية وقامئة اخلرباء الاستشاريني عرب الرابطني  وميكن النفاذ اإ
 http://www.wipo.int/tadالتاليني، عىل التوايل: 

 .http://www.wipo.int/rocو

(، وهو  CDIP/9/4ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
 متاح عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
203283 

 

" ينبغي اس تحداث "خطة خلارطة طريق انتقالية" عىل هيئة ورقة 1" 
لتامتىش   IP-TADخيارات تبني خمتلف البدائل لتطويع قاعدة بياانت 

عداد  دماهجا به. وينبغي اإ مع نظام ختطيط املوارد املؤسس ية و/أأو اإ
 2012ة وتقدميها لفريق الإدارة العليا يف الويبو خالل عام هذه الورق

احلالية يف نظام   IP-TADح ى يقرر كيفية دمج قاعدة بياانت 
ختطيط املوارد املؤسس ية وتوقيت ذكل ادلمج أأو اس تخدام القاعدة 

 كأرش يف لبياانت العام السابق.

 أأن " تلبية احتياجات املس تخدم: س يحتاج احلل التكنولويج حامتً 2" 
يضع يف الاعتبار نتاجئ هذا التقيمي املتعلقة بتطبيق املرشوع 

 واحتياجات املس تخدم يف ادلاخل واخلارج للمعلومات.

-IPيتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق واسع لقاعدة البياانت )و " 3" 
TAD  طار ختطيط املوارد املؤسس ية بغية ( أأو ما س يحل حملها يف اإ

ا. الهدف البعيد الأجل: بذل الويبو جلهود تعزيز أأمهيهتا واس تخداهم
حصايئ  صدار منتج اإ تسويقية أأكرب تتعلق بقاعدة البياانت مثل اإ

الهدف القصري الأجل:  .س نوي فضاًل عن أأنشطة املساعدة التقنية
زايدة املساحة اخملصصة لقاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل 

ذ يتعذر عىل عدد كبري من أأحصاب امل صاحل يف اخلارج الإنرتنت، اإ
لهيا  .الوصول اإ

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
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ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها 3"  املرحةل الأوىل –" النفاذ اإ

DA_08_01 -  8التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان 
س امي من البدلان الأقل منوا،   النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 

جراء حبوث يف  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ
 الرباءات بفعالية أأكرث.

ىل البحث لأغراض  ميثل مرشوع النفاذ اإ
اذلي انطلق يف  –التطوير والابتاكر 

 من هذا املرشوع جزءاً  – 2009يوليو 
نشاء مراكز  اخلاص مبساعدة البدلان يف اإ

ىل  ضافة اإ دلمع التكنولوجيا والابتاكر اإ
نشاء ش بكة مماثةل.  اإ

 

ىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر مسامهًة كبريًة يف زايدة  سامه برانمج النفاذ اإ
ىل أأكرث من  جمةل وكتاب، يف حني أأن عدد املس تخدمني من  10 000احملتوى اإ

 .أأيضًا ابطراد املؤسسات يزتايد

ىل املعلومات  ويتواصل ارتفاع عدد املس تخدمني من املؤسسات لربانمج النفاذ اإ
 .املتخصصة بشأأن الرباءات

برام و اتفاقًا من اتفاقات مس توى اخلدمات، وأأنشئت ش باكت وطنية  35مت اإ
 ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

"  eTISCُأطلقت املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "و 
)http://etisc.wipo.org(   وأأعيد تصممي املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع

 التكنولوجيا والابتاكر.

(، وهو  CDIP/9/5ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
 متاح عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
203099 

 

جراءات املرحةل الثانية، فامي يتعلق بوثيقة املرشوع   :اإ

" ضامن أأن قوالب الرصد والتقيمي اذلايت مفيدة لأغراض الإدارة 1" 
 ختاذ القرارات.وا

" واس تخدام مؤرشات النتاجئ والأداء احملددة والقابةل للقياس 2" 
( لقياس  SMARTوالتحقيق وذات الصةل واحملددة املدة )معايري 

ال اثر املرتتبة عىل املرشوع مبا يف ذكل أ اثره عىل مس توى 
 املس تفيدين.

طار شامل لإدارة املرشوعات وتنفيذه )عىل سبيل 3"  " ووضع اإ
طار منطقي( لربط نتاجئ املرشوع ونواجته  املثال: اس تخدام هنج اإ

 وأأنشطته وموارده، ولإدراج اخملاطر والافرتاضات.

" وختطيط الرصد والتقياميت )اذلاتية( وتنفيذها لتعقب الأثر 4" 
 والاس تدامة الأطول أأمدًا يف البدلان.

 

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
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 ( IP-DMDالاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ) " قاعدة بياانت مطابقة4"

DA_09_01 -  9التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء  تطوير قاعدة بياانت وبرجميات بغية اإ
معلية فعاةل ملطابقة الاحتياجات الإمنائية 
 يف جمال امللكية الفكرية للبدلان واملاحنني.

 

طالق قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية   مت اإ
(IP-DMD  ) ويه جاهزة ال ن "ملطابقة" 2011رمسيا يف أأغسطس ،

 .احتياجات ادلول الأعضاء مع العروض احملمتةل

ىل نظام قطاع التمنية عرب الرابط التايل:  ميكن النفاذ اإ
http://www.wipo.int/dmd 

(، وهو  CDIP/10/3ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا العارشة )و 
متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
217446 

 

ىل توضيح 1"  " حتتاج خطوط املسؤولية ومعليات تدفق العمل اإ
 :فوري. ويشمل هذا حتديد أأدوار

 شعبة خدمات الإنرتنت؛ 

 اي العاملية؛وقطاع القضا 

 قلميية؛  واملاكتب الإ

 .وفريق املرشوعات اخلاصة 

جيب أأن يبدأأ العمل الرتوجيي يف أأرسع وقت ممكن عىل و " 2" 
املس تويني ادلاخيل واخلاريج عن طريق حضور فريق املرشوع 

قلميية، ليك تعمل ادلول الأعضاء والأطراف الأخرى  لالجامتعات الإ
 املهمتة بوجود هذه الأداة.

جيب أأن تعزز الويبو اتصالهتا ابملاحنني سعيا للحصول عىل دمع و " 3" 
 .لطلبات املرشوعات املوجودة يف قاعدة البياانت

بعد الانهتاء من ذكل، جيب حتديد أأولوايت البدلان بغية تصممي و " 4" 

http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
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 املرشوعات املالمئة اليت يمت رفعها عىل قاعدة البياانت.

ىل أأنو " 5"  طار نتاجئ  حتتاج قاعدة البياانت اإ يمت ربطها بشلك أأوثق ابإ
الويبو ومزيانيهتا العادية وأأهدافها الاسرتاتيجية، وذكل لضامن أأن تظهر 

 أأية أأموال موهجة عرب قاعدة البياانت كنتاجئ حمققة.

جيب التفاق عىل أأهداف لقاعدة البياانت فامي يتعلق مثال بعدد و " 6" 
 لرشااكت املنشأأة.ونوعيات املاحنني والطلبات املتوقعة وعدد ا

 

 رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية الرشوع امل " 5"

DA_10_01 -  10التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد لإنشاء أأاكدمييات الرشوع يريم امل 
ىل وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية  اإ

مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
نشاء مؤسسات للتدريب يف جمال  عىل اإ
امللكية الفكرية بأأقل املوارد املمكنة بغية 

التصدي لطلهبا املزتايد عىل خرباء امللكية 
يني الفكرية واملهنيني واملسؤولني احلكوم 

 وأأحصاب املصلحة ال خرين.

 

مت تدشني ما مجموعه ست أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال 
طار هذا املرشوع  .امللكية الفكرية يف اإ

ة ومراجع للبدلان اليت تود  مجموعة الأدوات واملواد التدريبية املعدَّ
أأن تنشئ أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل الرابط 

 :التايل
http://www.wipo.int/academy/en/about/startu

p_academies/ 

ُعرض التقرير التقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا و 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل:  CDIP/9/6التاسعة )

 " العملية التجريبية: 1" 

  متديد العملية ملدة عامني أ خرين لس تكاملها؛ 

 .وحتديد أأفضل املامرسات اليت ينبغي تطبيقها عند التوسع يف املرشوع 

 وثيقة املرشوع:" 2" 

 .ضفاء مزيد من الوضوح عىل اسرتاتيجية التنفيذ  تعديل وثيقة املرشوع واإ

 .زايدة كفاءهتا ومرونهتا وجعلها قامئة أأكرث عىل الطلب 

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.j
sp?doc_id=202199 

 

 " الأمهية والفعالية:3" 

اتحهتا لتس تخدهما ادلول الأعضاء يف الاجتاه  عداد أأدوات ومهنجيات ميكن اإ اإ
 ملرحةل الثانية.املس تقبيل للمرشوع بعد انهتاء ا

 " التأ زر والاس تدامة: يف املرحةل الثانية: 4" 

 .يالء مزيد من الاهامتم بتعزيز التأ زر دخل الويبو وخارهجا  ينبغي اإ

 .يالء مزيد من الاهامتم ابلس تدامة  وينبغي اإ

 

 " مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية6"

DA_10_02 -  10التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

جياد حلول الأمتتة حسب الاحتياجات  اإ
وتتصدى  .لفائدة ماكتب امللكية الفكرية

  :أأربعة عنارص للقضااي التالية

املعلومات والتصالت  ( تكنولوجيا1) 
ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة 

خصيصًا للمنظمة الأفريقية للملكية 
 الفكرية؛ 

( تكنولوجيا املعلومات والتصالت 2) 

 مرشوع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية: 

 .أأجري العمل التحضريي لتطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية
ىل ذكل، مت رشاء املعدات للمكتب دلمع اخلطة يف املنظمة وابلإض افة اإ

الأفريقية للملكية الفكرية وُحددت دولتان عضوان من أأجل املرشوع، 
عداد النظام مبا يالمئ تدفق العمل يف  .هام الس نغال وغابون وقد مت اإ

املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من أأجل املرشوع الفرعي املعين 
ومت نقل البياانت وتدريب املس تخدمني عىل  .التجاريةابلأسامء 

 .اس تخدام النظام

ل وثيقة املرشوع اخلاصة ابملرشوعات من هذا 1"  " ينبغي لأمانة الويبو أأن تُعّدِّ
 النوع:

  لإدراج الأدوات اليت ميكن أأن تساعد املس تفيدين عىل رصد التقدم
 املُحَرز وقياس أأثر املرشوع.

 .لزاميًا  جلعل تقدمي املس تفيدين لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

  لمتيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا أأمانة

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة 
قلميية الأفريقية للملكية  خصيصًا للمنظمة الإ

 الفكرية )الأريبو(؛ 

صممة خصيصًا يف ( وحلول الأمتتة امل3) 
مؤسسات امللكية الفكرية لثالثة بدلان 

ىل البدلان الأقل منوًا؛  تنمتي اإ

( وحلقات معل بشأأن الأمتتة تسهيال 4) 
 لتقامس التجارب الوطنية وتبادلها.

 

 مرشوع الأريبو:

لكرتوين لتبادل البياانت بني  خطارات اإ مت بنجاح تنصيب نظام اإ
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ومخسة من ماكتب  مرشوع املنظمة الإ

، وجيري ادلول الأعضاء )بوتسواان وغاان وكينيا وانميبيا وأأوغندا(
 .وطلبت النظام أأيضا ثالث دول أأعضاء أأخرى .اس تخدامه بكثافة

ويسمح هذا النظام ابلس تغناء عن اس تعامل الإخطارات الورقية بني 
 .املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية والأعضاء

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?d
oc_id=217428 

 

 الويبو.

 يل للمعدات تكنولوجيا حتسني التفاقات التعاقدية مع املورد احمل
 املعلومات والتصالت من حيث اجلودة وخدمات ما بعد البيع.

ينبغي لأمانة الويبو أأن تنهتيي من تسلمي املرشوع عىل النحو املذكور يف و " 2" 
طار املزيانية العادية.  عىل وجه و وثيقة املرشوع عن طريق تعممي الأنشطة يف اإ

 :التحديد

  البدلان امخلسة ومتديده ليشمل دول أأعضاء تعزيز مرشوع الأريبو يف
 أأخرى.

  جياد املوارد واس تكامل معلية نرش نظام تكنولوجيا املعلومات اإ
والتصالت يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية لإاتحة تبادل البياانت 

مع دولتني من ادلول الأعضاء )الس نغال وغابون( وذكل أأيضًا حسب 
 الأفريقية للملكية الفكرية. توافر املوارد من املنظمة

  النظر يف تنظمي حلقة معل تدريبية بشأأن تبادل اخلربات وادلروس
 املس تفادة س نواًي يف الإقلمي.

ينبغي لأمانة الويبو أأن ترخس مفهوم تقامس التاكليف يف اسرتاتيجياهتا لتنفيذ و " 3" 
 املرشوعات وتقدميها يف املس تقبل.

تب امللكية الفكرية أأن تضمن اس تدامة املرشوع ينبغي لأمانة الويبو وماكو " 4" 
 من خالل توفري املوارد الرضورية الالزمة لس تكامل املرشوع واس متراره.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
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 بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية  "7"

DA_10_03 -  10التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء أأو حتديث/حتسني مجموعة من  اإ
دارة حقوق  الامنذج واملواد اليت ترتبط ابإ

بل املؤسسات  امللكية الفكرية من قِّ
الأاكدميية ودوائر البحث، مبا يف ذكل 

دارة ماكتب نقل التكنولوجيا يف  نشاء واإ اإ
مؤسسات البحوث العامة، واس تكشاف 

س امي اتفاقات أ ليات لنقل التكنولوجيا )ل 
الرتخيص( وتعزيز القدرة عىل صياغة 

 الرباءات.

 

رشادية لنقل التكنولوجيا واختربت تكل الأدوات  اس تمكلت س بعة أأدةل/كتيبات اإ
اجلديدة يف عني املاكن يف بدلان خمتلفة هبدف مساعدة ادلول الأعضاء عىل تمنية 

/الكتيبات الإرشادية والأدةل .وحتسني قدرات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية
 :يه

 " كتاب ممارسة صياغة الرباءات؛1"

 " ودليل معيل لتقيمي الأصول غري امللموسة يف معاهد الأحباث؛2" 

 الأاكدميية؛ ؤسسات" ومجموعة تدريب تقيمي امللكية الفكرية للم3" 

" ومجموعة التدريب عىل مناذج العقود املتصةل ابمللكية الفكرية للجامعات 4" 
 عامة المتويل؛ الت الأحباث ومنظام

 " ودليل ترخيص العالمات التجارية؛5" 

 " ودليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة؛6"

 " ودليل التسويق.7" 

ىل بوابة دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا عرب الرابط التايل: و  ميكن النفاذ اإ

" حبث أأفضل طريقة لتحديد وتلبية الاحتياجات املس مترة من 1" 
حتديث املواد القامئة واس تحداث حمتوايت جديدة تدمع املؤسسات 

 الوطنية يف جمايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا.

اتحة فرص النفاذ بشلك  امليضو " 2"  يف اس تكشاف وتقيمي خيارات اإ
ىل املواد واملوارد املتعلقة  مس متر وجماين ومفتوح وابلطرق الإلكرتونية اإ

 ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا.

" ومن أأجل زايدة فعالية وكفاءة ووجاهة املواد احلالية وأأيّة مواد 3" 
تكنولوجيا، ينبغي تُس تحدث يف املس تقبل يف جمايل الابتاكر ونقل ال 

قلميية وملاكتب الويبو الوطنية أأن تقمي رشااكت هتدف  ملاكتب الويبو الإ
ىل توافر  ىل اسرتعاء انتباه أأحصاب املصلحة عىل الصعيد الوطين اإ اإ

ىل الأمانة وادلول الأعضاء انطباعات  م اإ املواد الإلكرتونية، وأأن تُقّدِّ
 املس تخدمني املس تقاة من جتارهبم.
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html-http://www  

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/8  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
219464 

 

 تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي " مرشوع8"

DA_10_05 -  10التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل:    يريم املرشوع اإ

تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية يف  (أأ )
جمال امللكية الفكرية من خالل تطوير 

مقاربة متاكمةل ومهنج موحد لرمس 
الاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية 
الفكرية اليت تامتىش مع احتياجات التمنية 

 وأأولوايهتا؛ 

ب( وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية )
قلمي ي عن عىل الصعيدين الإقلميي ودون الإ

اس تمكلت البدلان الرائدة الست صياغة مشاريع 
ل وطنية يف جمال امللكية لسرتاتيجيات وخطط مع

الفكرية ابس تخدام مهنجية الويبو املقرتحة وعرض لك 
 بدل اسرتاتيجيته عىل حكومته للموافقة علهيا.

وُشلكت مجموعة من اخلرباء املمترسني الوطنيني 
وادلوليني، لتكون موردا قامي يساعد البدلان املهمتة 

كية احملمتةل الأخرى يف معلية صياغة اسرتاتيجية املل 
 الفكرية.

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف و 

دارة الربامج والأداء قسم ( و  DACD" ابلنس بة لشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية )1"  اإ
(PMPS  :) 

 دارته أأكرث رصامة جراءات تصممي املرشوع واإ  .ينبغي أأن تكون اإ

  ،ينبغي أأن حتتوي وثيقة املرشوع عىل هدف شامل واحد، وفرضيات واحضة
مهنا، واسرتاتيجية للتواصل، وخطة واسرتاتيجيات للمخاطر واسرتاتيجيات للتخفيف 

 انتقالية.

 فامي خيص النتاجئ: و " 2" 

ينبغي يف هذا الصدد أأن يُراعى  –رضورة وجود صةل واحضة ومنطقية بني احلصائل والنتاجئ 

http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء أ ليات  طريق تقدمي املساعدة يف اإ
 تعاون عىل الصعيد دون الإقلميي؛ 

)ج( وتعزيز قدرات مؤسسات دمع امللكية 
الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة من 

خالل اس تحداث مجموعة من الأدوات 
 وأأنشطة التدريب.

 

(، وهو متاح عىل  CDIP/10/7دورهتا العارشة )
الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc
_details.jsp?doc_id=219342 

 

طار منطقي ىل الطريقة اليت س تضمن هبا اسرتاتيجيات التنفيذ  .اس تخدام اإ ويشمل ذكل الإشارة اإ
ىل النتاجئ املرتقبة والوقعاخملتارة أأن تؤدي احلصائ  .ل اإ

ينبغي وضع نظام يسمح برصد أأنشطة حمددة من أأنشطة مرشوعات جدول أأعامل التمنية و " 3" 
جراء تقيمي سلمي لفعالية املرشوعات من حيث التلكفة  .والإبالغ عهنا؛ من أأجل المتكن من اإ

طار رص د املرشوعات، لتتبع وينبغي أأيضًا للمسؤولني عن املرشوعات أأن يبذلوا هجدًا، يف اإ
 النفقات حبسب فئات التاكليف والأنشطة يف املرشوعات املعمتدة.

 الاس تدامة الأطول أأمدًا:و" 4" 

  رضورة وجود خطة انتقالية لإدراج مبادرات املرشوع يف الربانمج واملزيانية العاديني أأو
ىل ادلول الأعضاء املس تفيدة س ناد مسؤولية الأنشطة/املتابعة اإ  .اإ

  دراج املرشوع يف أأنشطة املاكتب، و/أأو قسم الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف رضورة اإ
شعبة الابتاكر ويف معلية وضع الربامج العادية للويبو، و/أأو وضعه يف أأيدي البدلان 

 املس تفيدة.

  مساعدة ادلول الأعضاء الأخرى اليت مل تس تفد من املرحةل التجريبية من أأجل اس تخدام
طار املرشوع و/أأو تكييفهااملهنجيات والأدوات   .املس تحدثة يف اإ

 

 

  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342
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 املواضيعيةاملرشوعات  

 " امللكية الفكرية واملكل العام9"

DA_16_20_01 -  20و 16التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

قرارا بأأمهية املكل العام، يشمل املرشوع  اإ
مجموعة من ادلراسات الاس تقصائية 

والتحليلية اس تخالصا للمامرسات اجليدة 
وحبثا عن الأدوات املتاحة حاليا لتحديد 

ىل املكل العام واحلفاظ عليه مبا  ما قد أ ل اإ
ومن شأأن  .مينع اخلاصة من متلكه

ادلراسات الاس تقصائية والتحليلية أأن 
طيط للتدابري الالحقة من تيرس التخ 

عداد حممتل ملبادئ توجهيية أأو اس تنباط  اإ
حممتل لأدوات تسهل حتديد مضمون 

ليه أأو الثنني معا  .املكل العام والنفاذ اإ
ويضم هذا املرشوع ثالثة عنارص 

تتصدى لهذه القضية من منظور حق 
 .املؤلف والعالمات التجارية والرباءات

 

 حق املؤلف 

ط التايل دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل توجد عىل الراب 
 (: CDIP/7/INF/2العام )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
161162 

س تقصائية الثانية عن أأنظمة التسجيل وتوجد عىل الرابط التايل ادلراسة الا
 والإيداع الطوعي:

http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration
_and_deposit_system_03_10.html 

وتوجد عىل الرابط التايل دراسة اس تقصائية عن أأنظمة توثيق حق املؤلف 
واملامرسات املرتبطة به يف القطاع اخلاص: 

ites/www/meetings/en/2011/http://www.wipo.int/export/s
wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf 

 العالمات التجارية 

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو نطاق 
  :اقرُتحت الاس تنتاجات التالية .هذا العمل

دارة املرشوع    :اإ

 " ينبغي أأن يكون للمرشوع نطاقًا أأكرث تركزيًا واختصاصات أأوحض.1" 

أأن يزداد الطابع العميل لدلراسات من أأجل مساعدة ينبغي و " 2" 
جراءات ملموسة للمس تقبل.  ادلول الأعضاء عىل اختاذ قرار بشأأن اإ

قد يكون من الأفضل من الناحية العملية أأن تُفَصل مكوانت و " 3" 
املرشوع اخملتلفة )الرباءات، وحق املؤلف، والعالمات التجارية( وأأن 

مانة بشلك مس تقل؛ لأن القضااي يف هذه يديرها القطاع املعين يف الأ 
 .اجملالت خمتلفة. وهذا ميكن أأن يُزيد من فعالية التحليل ومعقه

ىل وضع و " 4"  شارة اإ معليات التقيمي اذلايت نوعية، وليست جمرد اإ
 تنفيذ املرشوع، بل يه أأبعد من ذكل.

 أأدوات ومبادئ توجهيية جديدة 

طار مل تُس تحدث أأي أأدوات جديدة فعلية أأو مب ادئ توجهيية يف اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

شارات:  توجد عىل الرابط التايل دراسة عن المتكل غري املرشوع لالإ
/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=http://www.wipo.int

200622 

 الرباءات 

نشاء قواعد بياانت وطنية  انقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة دراسة جدوى عن اإ
  CDIP/8/INF/2) للرباءات ودراسة عن الرباءات واملكل العام

 ، وهام متوفران عىل الرابطني التاليني: ( CDIP/8/INF/3و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182861 

 و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182822 

ُعرض التقرير التقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة 
(CDIP/9/7  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
200703 

 

ىل املكل العام أأو  ىل املوضوع اذلي أ ل اإ ماكنية النفاذ اإ املرشوع لزايدة اإ
ىل املكل العام يبدو أأن التسلسل  .للحفاظ عىل املعارف اليت أ لت اإ

 .الرديء وضيق الوقت هام السببان الرئيس يان لهذه النتيجة

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
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 " مرشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة10"

DA_7_23_32_01 -  32و 23و 7التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل التشجيع عىل حتقيق فهم أأفضل  سعيًا اإ
لأوجه التفاعل بني امللكية الفكرية 

وس ياسة املنافسة ول س امي يف البدلان 
ىل نظام  النامية والبدلان املنتقةل اإ

احلر، سوف تضطلع الويبو الاقتصاد 
جراء مجموعة من الأنشطة اليت حتلل  ابإ

املامرسات احلديثة والتطورات القانونية 
وأأحاكم احملامك واحللول القانونية املتاحة يف 

بدلان وأأقالمي خمتارة، مع الرتكزي عىل 
 .القضااي املتعلقة برتخيص امللكية الفكرية

م سلسةل  وعالوة عىل ذكل، سوف تُنظَّ
قلميية من ا حللقات ادلراس ية دون الإ

وندوات يف جنيف بوصفها حمافل لتبادل 
وسوف تش متل  .اخلربات يف هذا اجملال

برامج الويبو للتدريب يف جمال الرتخيص 
عىل قسم عن جوانب الرتخيص املشجعة 

عىل املنافسة واملامرسات املنافية 
م اجامتع عاملي  للمنافسة، وسوف يُنظَّ

جدة يف ترخيص حلق بشأأن الأمناط املس ت

ومت الانهتاء من ادلراسات التالية، وانقش هتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
  :الفكرية

. التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية الفكرية والإدارات املعنية بقانون املنافسة 1
(CDIP/8/INF/4 ؛) 

ة وقانون املنافسة والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكري .2
(CDIP/8/INF/5) ؛ 

. وحتليل الإصدارات الاقتصادية/القانونية بشأأن أ اثر حقوق امللكية الفكرية 3
 (؛ .CDIP/8/INF/6 Corrكحاجز للعبور )

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املنايف للمنافسة املرشوعة: ادلعاوى 4 . ودراسة عن اإ
 (. CDIP/9/INF/6الصورية )الوثيقة 

 راسات الثالث املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة متاحة عىل املواقع التالية:ادل

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182844 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182864 

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو نطاق 
  :اقرُتحت الاس تنتاجات التالية .هذا العمل

 تصممي املرشوع 

ىل  .(ل بد أأن تكون مدة التنفيذ أأطول )رمبا ثالث س نوات ضافًة اإ اإ
أأل وهو  –ذكل، رمبا اكن أأحد أأهداف املرشوع طموحًا جّدًا 

ومليكن  –"الهنوض مبامرسات الرتخيص مبا يعزز القدرات التنافس ية" 
 .من السهل قياسه، وهو الأمه

دار    :ة املرشوعاإ

قامة رشااكت  اكنت زايدة التنس يق اخلاريج الشامل سوف تضمن اإ
أأوثق مع املنظامت ادلولية الأخرى ذات الصةل مبا فهيا الأونكتاد، 

ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان 
  .الاقتصادي

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

 .املؤلف

 

tails.jsp?doc_id=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_de
194637 

 و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
199801 

ُعرض التقرير التقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة 
(CDIP/9/8  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
200739 

 

 

ىل املعرفة " امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت،11"  والهوة الرمقية والنفاذ اإ

DA_19_24_27_01 -  27و 24و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

يريم العنرص الأول من املرشوع يف جمال 
ىل تزويد ادلول الأعضاء  حق املؤلف اإ
مبصدر من املعلومات املفيدة واملتوازنة 

 حق املؤلف 

قُدمت ادلراسة بشأأن "الانتفاع حبق املؤلف 
ىل املعلومات واملواد الإبداعية"  للهنوض ابلنفاذ اإ

ل وثيقة املرشوع، عىل1"  النحو التايل، لس تخداهما يف تنفيذ  " ينبغي لأمانة الويبو أأن تُعّدِّ
منائية مشاهبة يف املس تقبل:  مرشوعات اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

حول الفرص اليت تتيحها الامنذج اجلديدة 
املعمتدة لتوزيع املعلومات واملواد الإبداعية 

مع الرتكزي عىل جمالت التعلمي والبحث 
وتطوير الربجميات وخدمات املعلومات 

الإلكرتونية )مثل اجلرائد الإلكرتونية 
 وخدمات القطاع العام الإعالمية(.

 ويركّز العنرص الثاين من املرشوع عىل
رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية 

لإنشاء قاعدة بياانت تعزز نفاذ امجلهور 
ىل احملتوى الرمقي وتطوير همارات لإنشاء  اإ

قاعدة بياانت وطنية يف جمال امللكية 
 الفكرية مبا ييرس النفاذ عىل املس تخدم.

 

ىل ادلورة التاسعة للجنة  .اإ

 رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية 

عنرص الرمقنة: نُفذ هذا العنرص بدرجات خمتلفة يف 
 .مكتبا للملكية الفكرية، مبا فهيا الأريبو 17

وأأحرزت غالبية املاكتب تقدما حنو رمقنة ُسالت 
اكتب والأريبو املرشوع براءاهتا واس تمكلت س تة م

 .ابلاكمل

 دراسة حق املؤلف متاحة عىل املوقع التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/do
c_details.jsp?doc_id=202179 

يف ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة و 
(، وهو متاح عىل  CDIP/10/5دورهتا العارشة )

الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/en/do

c_details.jsp?doc_id=217825 

 

 .منائية دراج معايري تقيمي موحدة ملشاركة مكتب امللكية الفكرية اليت تشمل جوانب اإ  اإ

  دراج أأدوات ميكن أأن تساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل رصد التقدم املُحَرز وقياس أأثر اإ
 املرشوع.

  ًلزاميا  .جعل تقدمي ماكتب امللكية الفكرية لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

  متيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا شعبة حتديث البنية
 التحتية.

 .جراءات الرشاء من املوردين اخلارجيني  تبس يط اإ

ماكنية اس تحداث أأنشطة جديدة للو و " 2"  د بعُد من خالل يعترب من الرضوري تقيمي اإ يبو، مل حُتدَّ
جراء هذا  تقيمي اجلدوى. وذلكل ينبغي للويبو أأن تنظر يف كيفية دمع الشعبة املعنية حبق املؤلف يف اإ

ذاكء الوعي  .التقيمي، وكيفية متويل تنفيذ أأي أأنشطة جديدة، مبا فهيا أأنشطة خماطبة امجلاهري واإ

تس تمكل أأمانة الويبو تنفيذ املرشوع من أأجل ما  " وفامي خيص اس تدامة عنرص الرمقنة، يوىص بأأن3" 
 ييل عىل وجه اخلصوص:

  للعثور عىل املوارد الالزمة لإكامل عنرص الرمقنة ابلنس بة مجليع ماكتب امللكية الفكرية
 .مكتباً 16املُشارِّكة البالغ عددها 

 جراء العملية الرمقية مجليع طلبات الرباءا ت اجلديدة للنظر يف كيفية تقدمي ادلمع لضامن اإ
جراء معلية مماثةل لسجالت  اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية املُشارِّكة، والتشجيع عىل اإ

 العالمات التجارية وطلباهتا.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
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ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات "12"  اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

DA_19_30_31_01 -  31و 30و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

ىل تزويد  يريم هذا املرشوع املقرتح اإ
البدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، 

بناء عىل طلهبا، خبدمات تساعد عىل 
تسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 

ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمّددة بغية 
الابتاكر تيسري أأنشطهتا الأصلية يف 

والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت 
وصياغة تقارير عن  .حكومية دولية أأخرى

واقع الرباءات يف جمالت متخصصة 
انطالقا من وفرة مصادر املعلومات املتعلقة 

جراء حتليل لتكنولوجيا  ابلرباءات بغية اإ
بعيهنا وما يتصل هبا من حقوق امللكية 

تارة؛ الفكرية يف جمالت تكنولوجية خم 
لكرتوين عىل قرص فيديو  وس يقدم دليل اإ

مدمج أأو عىل الإنرتنت للتدريب عىل 
الانتفاع ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات 

واس تغاللها، وستنظم مؤمترات كذكل، مبا 
فهيا حلقات معل ودورات تدريبية، لفائدة 

املنتفعني ول س امي موظفي مراكز دمع 

تقارير عن واقع الرباءات تتعلق ابللقاحات وعقاري  10اس ُتمكلت 
Atazanavir  وRitonavir   والطهيي ابلطاقة الشمس ية والتربيد

زاةل امللوحة وتنقية املياه والأمراض املهمةل  ابلطاقة الشمس ية واإ
 وحتمل امللوحة.

 ادلليل التوجهييي الإلكرتوين

مي الإلكرتوين يف دليل تفاعيل للتعل 2012ُأطلق رمسيا يف نومفرب 
 جمال اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها.

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/
ent_landscapes/index.htmlpat 

 دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html 
ask_the_expert_chats.html 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/6  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

 ديد مدة املرشوع عىل أأساس تقدير معقول للوقت الالزم." ينبغي حت1" 

تكييف مؤرشات املرشوع اليت يمت التحقق مهنا بشلك موضوعي حسب و " 2" 
 التغريات الأطول أأجال.

دراج رصد النتاجئ أأو تقيميها ذاتيًا أأو لكهيام يف مزيانية املرشوع.و " 3"   اإ

دراجو " 4"  ع فهيا النفقات وفقًا لأبواب املزيانية عىل  –مزيانية قامئة عىل النتاجئ  اإ تُوزَّ
دارة املرشوع   يف وثيقة املرشوع. –لك نتيجة من النتاجئ املتوقعة وعىل تلكفة اإ

 ينبغي تصنيف اخملاطر حسب درجة أأثرها السليب احملمتل.و " 5" 

أأن تتضمن واثئق املرشوع افرتاضات )رشوطًا خارجية جيب أأن تتوفر  ينبغيو " 6" 
 من أأجل حتقيق الأهداف(.

ينبغي حتديد مالمح التنس يق داخل الويبو واملنظامت الأخرى حتديدًا واحضًا و " 7" 
 )بتوضيح الإجراءات املشرتكة اليت جيب اختاذها وحتديد املسؤولني(.

اذلايت أأن جُتري ابنتظام تقياميً ذاتيًا ملدى الاحتفاظ  ينبغي أأيضًا لتقارير التقيميو " 8" 
 ابلأمهية وللكفاءة ولحامتل حتقق الاس تدامة.

ينبغي أأن تربط التقارير املالية النفقات بأأبواب املزيانية وتوزعها عىل النتاجئ و " 9" 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

 .التكنولوجيا والابتاكر

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.js
p?doc_id=217682 

 اخملتلفة والتلكفة غري املبارشة للمرشوع.

 

 

طار الويبو لالإدا13"  رة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائية" مرشوع تعزيز اإ

DA_33_38_41_01 -  41و 38و 33التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

َّسق وقامئ عىل النتاجئ 1"  طار مت " تصممي اإ
نشاؤه لأغراض الرصد  والتقيمي وتطويره واإ

وتركزيه عىل أأنشطة الويبو املتصةل ابلتمنية 
 وتوصيات جدول أأعامل التمنية.

" والسعي من أأجل تعزيز قدرة الويبو 2" 
جراء معليات تقيمي موضوعية لوقع  عىل اإ

 أأنشطة الويبو عىل التمنية؛ 

" واس تعراض معل الويبو للمساعدة 3" 
التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية 

نشاء بعض أأسس  بغية املساعدة عىل اإ
 العمل يف املس تقبل.

مت تسلمي أأول مزيانية قامئة عىل النتاجئ، مبا فهيا تقدير حلصة التمنية حسب   "1"
 النتيجة؛

طار التدابري املعززة )املؤرشات، خطوط الأساس، الأهداف(؛  "2"  اإ

تمنية وامللكية اس ُتمكل الاس تعراض اخلاريج اذلي أأجرته اللجنة املعنية ابل    "3"

 الفكرية للمساعدة الفنية اليت تقدهما الويبو؛

 مت تعممي التمنية يف لك الأهداف الاسرتاتيجية املوضوعية؛  "4"

ة للمديرين من أأجل التخطيط القامئ عىل النتاجئ، مبا يف ذكل    "5" قدرات معززَّ
 .الأنشطة املوهجة حنو التمنية

 متاحة عىل الرابط التايل: 2014/2015ة وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائي

نشطة املقررة والربط ابملبادرات 1"  " تقدمي مزيد من الوصف للأ
 الأخرى يف واثئق املرشوع.

دارة الربامج قسم ينبغي ل و " 2"  طار الإدارة القامئة يالأداء أأن و اإ عزز اإ
ضطلع بسلسةل جديدة من يعىل النتاجئ وجمال تركزيه الإمنايئ، وأأن 

شجع املاكتب الوطنية للملكية ي حلقات العمل بشأأن الإطار، وأأن 
الفكرية وغريها من أأحصاب املصلحة عىل مشاركة الويبو يف ةمع 

خلطط البياانت الالزمة للرصد يف س ياق اخلطط القطرية املرتبطة اب
 الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.

تعجيل تنفيذ خطط الويبو القطرية اليت تدرج الأطر القطرية و " 3" 
 لتقيمي التمنية.

ينبغي لشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية أأن تضطلع و " 4" 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
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 wipo/en/budget/-http://www.wipo.int/about 

توجد عىل الرابط التايل مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف 
 جمال التعاون لأغراض التمنية:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
182842 

ُعرض تقرير تقيميي للمرشوع عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة و 
(CDIP/12/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=
250693 

ابس تعراض للتقيمي بشأأن تقياميت مرشوع جدول أأعامل التمنية اليت مت 
ىل ال ن ) بشأأن املهنجيات والهنج املس تخدمة، وحصة الاضطالع هبا اإ

ىل ذكل(؛ وينبغي أأيضًا أأن تتبع  النتاجئ، ووضوح التوصيات وما اإ
شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية بشفافية ما يرتتب عىل نتاجئ 

 وتوصيات تكل التقياميت وتنفيذها.

 

  

http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
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منائية حمددة" تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئ14"   ة جملالت تكنولوجية معينة حاًل لتحدايت اإ

DA_19_30_31_02 -  31و 30و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل الإسهام يف  يريم هذا املرشوع اإ
تكوين الكفاءات الوطنية يف اس تعامل 

املالمئة املعلومات التقنية والعلمية 
بوصفها التكنولوجيا املالمئة لرفع 

منائية حمددة تواهجها البدلان  حتدايت اإ
ماكنيات  الأقل منوا، وهو يس تكشف اإ
الاس تفادة من تكنولوجيا مالمئة لأول 

مرة من الناحية العملية، ابلعمل مع 
اجلهات املعنية احلكومية وغري 

 احلكومية يف تكل البدلان.

 

ث من أأقل نُفِّّذ املرشوع يف ثال
البدلان منوا ويه: بنغالديش 

وحددت  .ونيبال وزامبيا
مجموعات اخلرباء الوطنيني يف لك 

بدل من تكل البدلان احتياجات 
 .البدل ذات الأولوية

ُعرض تقرير تقيميي للمرشوع و 
عىل اللجنة يف دورهتا الثانية 

(، وهو  CDIP/12/3عرشة )
متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.j

sp?doc_id=250694 

  

  :أأن تنظر فامي ييل لها" ينبغي للجنة أأن توافق عىل املرحةل الثانية من املرشوع. وذلكل ينبغي 1" 

 خطط الأنشطة التجارية اخلاصة هبا،  دمع البدلان التجريبية الثالثة لتنفيذ 

  ،والتوسع يف املرشوع ليشمل مشاركني جدد من البدلان الأقل منوًا 

 .جتريب مشاركة بعض البدلان النامية اليت يمت اختيارها يف املرشوع 

 ينبغي تعديل وثيقة املرشوع لتتناول ما ييل:و " 2" 

  املُشارِّكة جلعل املرشوع ذات توجه مدفوع ابلطلب عىل حنو أأكرب، توفري معايري واحضة وشامةل لختيار البدلان
كسابه واثقة صةل واس تدامة.  واإ

 .برام اتفاقات رشاكة أأو مذكرات تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤوليات البدلان املُشارِّكة والويبو  اإ

  عداد مبادئ توجهيية بشأأن حتديد جمالت الاحتياجات )التشاور، وحتديد الأولوايت، وامل لكية، والتوثيق اإ
 السلمي للعملية(.

  عداد مبادئ توجهيية لتحديد معايري اختيار أأعضاء اجملموعة وأأسلوب تكويهنا مجموعة اخلرباء الوطنية: اإ
 واختصاصاهتا ورئاس هتا والبدلت واحلوافز املقررة وس بل التنس يق ووضعها القانوين.

  لزام يًا من املرشوع ويتعني التفاوض بشأأنه يف اتفاقات ينبغي أأن يكون تنفيذ خطط الأنشطة التجارية جزءًا اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
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 الرشاكة.

 .ينبغي احلفاظ عىل مدة املرشوع اليت تبلغ عامني واس تغاللها عىل حنو أأكرث كفاءة 

   ينبغي توس يع اجملالت اليت يركز علهيا املرشوع احملددة من قبل الويبو )البيئة، والزراعة، والطاقة، والقطاعات
 (.الصناعية

عداد تقارير أأوضاع الرباءات عىل النحو التايل:ي و " 3"   نبغي لأمانة الويبو أأن تراجع الرتتيب اخملطط للبحث واإ

  املهارات  بسات ك لالقيام ابلبحث يف الويبو والسامح مبشاركة اخلرباء الوطنيني يف البحث يف براءات الاخرتاع
 الالزمة.

  اتحة فرصة للتفاعل املبارش وهجًا لوجه بني اخلبري عداد تقارير اإ الوطين واملستشار ادلويل وخرباء الويبو يف أأثناء اإ
 أأوضاع الرباءات.

 ينبغي لأمانة الويبو أأن تتأأكد مما ييل، من أأجل حتسني الاس تدامة:و " 4" 

  دارة املرشوع يف الشعبة املعنية ابلبدلان الأقل منوًا يف الويبو، ودمع تكوين ينبغي تسخري مزيد من املوارد يف اإ
 ات يف ادلول الأعضاء.الكفاء

 .ينبغي تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان املُشارِّكة 
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ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعه15"  املرحةل الثانية - ا" النفاذ اإ

DA_08_02 -  8التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان 
س امي من البدلان الأقل منوا،   النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 

جراء حبوث يف  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ
 الرباءات بفعالية أأكرث.

من املرشوع هتدف اكنت املرحةل الثانية 
ىل احلفاظ عىل دمع البدلان اليت شاركت  اإ

يف املرحةل الأوىل من املرشوع وتعزيز هذا 
ادلمع وتوّسع املرشوع ليشمل بدلااًن مل 
تشارك يف املرحةل الأوىل، وذكل عن 

نشاء مراكز جديدة من 1طريق: " " دمع اإ
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، فضاًل 

" 2ها التدريبية؛ "عن دمع وصقل براجم 
ىل  ومواصةل تطوير برانمج النفاذ اإ

املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات 
(ASPI  ىل الأحباث من ( وبرانمج النفاذ اإ

" 3(؛ " ARDIأأجل التمنية والابتاكر )
نشاء منصة لإدارة املعارف ملراكز دمع  واإ

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 600ايدة بأأكرث من ز
ARDI  ىل أأكرث من  30)من حنو  مؤسسة(. 200مؤسسة اإ

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 300وزايدة بأأكرث من 
ASPI  ىل  6)من  مؤسسة(. 20مؤسسات اإ

املنصة  مس تخدم يف 650تبادل أأفضل املامرسات، بفضل تسجيل وزاد 
، ومشاركهتم يف 2013" حبلول هناية عام  eTISCالإلكرتونية لإدارة املعارف "

 مسامهة. 520

ىل املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع  7ُأضيفت   حلقات دراسة ش بكية جديدة اإ
ضافة  6التكنولوجيا والابتاكر ) ابلإنلكزيية وواحدة ابلفرنس ية( ومن املتوقع اإ

نسخة من ادلليل  2000ووزع أأكرث من  .لغاتحلقات أأخرى ابنتظام خبمس 
 .التوجهييي الإلكرتوين عىل أأقراص مدجمة

مركزًا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل اتفاق مس توى  39وقَّع 
 .2013اخلدمات، وتلت ذكل حلقة معل تدريبية أأوىل يف هناية عام 

قلمي  8حلقة معل تدريبية وطنية و 56ونُفذ ما عدده   ية.ندوات اإ

" عىل الرابط التايل:  eTISCوتتاح املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "

" أأن تواصل أأمانة الويبو دمع هذا املرشوع كنشاط معّمم عىل 1"
ذا اكنت الرتتيبات املالية  قطاع البنية التحتية العاملية واس تعراض ما اإ

% من املزيانية من وحدات خارج 60احلالية، أأي جلب ما يقارب 
 هذا القطاع، الطريقة الأكرث فعالية لإدارة مزيانية هذا املرشوع.

ابلنس بة لدلول الأعضاء وماكتهبا الوطنية املعنية ابمللكية و" 2"
نشاء ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا  الفكرية، اليت يه بصدد اإ

والابتاكر أأو اليت ختطط ذلكل: تقدمي ما يكفي من ادلمع من أأجل 
 تعزيز اس تدامة تكل املراكز عىل املدى الطويل.

والتكنولوجيا يف أأمانة الويبو يف أأن ينظر قسم دمع الابتاكر و " 3"
كيفية تكييف أأنشطته دلمع اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

 .عىل املدى الطويل

أأن ينظر ةميع أأحصاب املصلحة املعنيون ابملرشوع )أأمانة الويبو و " 4"
وادلول الأعضاء واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية واملؤسسات 

دة دمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف املضيفة( يف كيفية زاي
 مبادرات الابتاكر الأمع.
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

التكنولوجيا والابتاكر بغية تيسري التبادل 
 بني هذه املراكز.

 

http://etisc.wipo.org 

ادلليل التوجهييي الإلكرتوين بشأأن اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
واس تغاللها متاح عىل قرص مدمج ومتوفر عىل ش بكة الإنرتنت يف الصفحة اليت 

لهيا الرابط التايل:  يُفيض اإ
orial.htmlhttp://www.wipo.int/tisc/en/etut 

 

 

 الثانية املرحةل –رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية الرشوع امل " 16"

DA_10_02 -  10التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية الرشوع هيدف امل 
ىل م جديدة يف جمال امللكية الفكرية  ساعدة اإ

نشاء  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل اإ
مؤسسات للتدريب يف جمال امللكية الفكرية 

بأأقل املوارد املمكنة بغية التصدي لطلهبا املزتايد 
ملسؤولني عىل خرباء امللكية الفكرية واملهنيني وا

 احلكوميني وأأحصاب املصلحة ال خرين.

ىل تعزيز املرشوع عن  هتدف املرحةل الثانية اإ

مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية يف  5توفر حاليا 
كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وبريو وتونس برامج 

 تدريب للجمهور اخلاريج.

مهنجيات التدريس واجلوانب  مدراب يف 86ومت اعامتد 
قامة توازن  املوضوعية للملكية الفكرية، مبا يف ذكل الهنوض ابإ

وتلقى  .عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة
املدربون احملددون من البدلان امخلسة تدريبات خمصصة 

حسب احتياجاهتم لصقل هماراهتم التعلميية )قدم ما مقداره 

" ينبغي للويبو أأن تنظر، عقب معليات تقيمي املرشوع، يف وضع خطط معل أأو 1"
دارة لالس تجابة للك توصية من   توصيات التقيمي.خطط اإ

فامي خيص املرشوعات املامثةل املقبةل، سواء أأاكنت مموةل بوصفها مرشوعًا خاصًا و " 2"
أأو من خالل مزيانية الويبو العادية، ينبغي تعزيز دور املاكتب الإقلميية يف ةميع 

 مراحل املرشوع.

ات قياس ينبغي، ابلتنس يق بني أأاكدميية الويبو واملاكتب الإقلميية، وضع مؤرشو " 3"
لالس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب املنشأأة وخباصة يف ضوء اندراج هذا النشاط يف 

http://etisc.wipo.org/
http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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" وضع اسرتاتيجيات تنفيذ مكيفة 1طريق: "
وتدريب املوارد البرشية ادلاخلية )تدريب 
نشاء املراكز احمللية  املدربني( املُشارِّكة يف اإ

" وتوفري 2للتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛ "
ج تدريبية تليب احتياجات حملية حمددة؛ برام

ىل املواد التدريبية 3" ماكنية النفاذ اإ " وتوفري اإ
والاستشارات املتخصصة لوضع اسرتاتيجية 

" وتوفري أأدوات 4تنفيذ ملؤسسة التدريب؛ "
دارية وتنظميية ومبادئ توجهيية من أأجل  اإ

الاس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب ولإنشاء 
نشاء بيئة " 5مراكز جديدة؛ " والإسهام يف اإ

ة يف  افرتاضية للحصول عىل مواد التدريب املُعدَّ
طار املرشوع وتبادلها مع الغري.  اإ

 

جامل يف ساعة من ال  800  .(بدلان 5تدريب اإ

قني أأاكدمييني. مت ملُنّسِّ قلميية وقُّدِّ  وُُصِّّمت ثالث وحدات اإ

مدراب أأساس يا منحا دراس ية اكمةل لاللتحاق بربامج  18ومنح 
 املاجس تري ادلويل يف قانون امللكية الفكرية.

بدلان رائدة تدريبات  5مواطنا من  8480وتلقى ما عدده 
خالل مؤسسات وطنية رائدة  عىل امللكية الفكرية من

 للتدريب عىل امللكية الفكرية.

يف الش بكة العاملية  وةميع الأاكدمييات الرائدة الست أأعضاء
 (. GNIPAلأاكدمييات امللكية الفكرية )

ة ومراجع للبدلان اليت  مجموعة الأدوات واملواد التدريبية املعدَّ
تاحة عىل تود أأن تنشئ أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة، ويه م 

الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/academy/en/about/star

tup_academies/ 

 مزيانية الويبو كجزء منتظم.

دعامً ملراكز التدريب احلديثة املنشأأ، ينبغي لأاكدميية الويبو أأن تضع ابلتنس يق و " 4"
ىل املراكز يك تكيفها وتس تخدهما يف  مع املكتب الإقلميي املعين صيغة تقيمي ترسل اإ

تقيمي املدٍربني املدَربني من حيث كفاية هماراهتم وقدرهتم عىل تقدمي التدريب يف 
 املس تقبل.

ينبغي للويبو أأن تطلق مرشوع صفحة الوييك رمسيًا وأأن تروجه يف صفوف و " 5"
 ادلول الأعضاء.

وينبغي حتديد مرشف لصفحة الوييك يك يطور ويراقب املناقشات والإسهامات 
م فهيا من تدريب. نشاء مؤسسات تدريب عىل امللكية الفكرية وما يقدَّ  املتعلقة ابإ

قلميية و " 6" ينبغي لفريق املرشوع أأن ينهتيي برسعة وابلتنس يق الوثيق مع املاكتب الإ
عداد مجموعة املبادئ التوجهيية اجلاري يف الوقت الراهن بشأأن املسارات  من اإ

 ذاتيا يف جمال امللكية الفكرية. الالزمة لإنشاء مركز تدريب مس تدام

 

  

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 " امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا17" 

DA_4_10_01 -  10و 4التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل  تقدمي ادلمع اكن هذا املرشوع هيدف اإ
للمجمتعات احمللية يف ثالثة بدلان خمتارة، 

يه بامن واتيلند وأأوغندا، يف تصممي وتنفيذ 
اسرتاتيجيات لالس تخدام املناسب للملكية 

الفكرية يف توس مي املنتجات، مع الرتكزي 
بصفة خاصة عىل البياانت اجلغرافية 

 والعالمات التجارية.

جراءات ملراقبة اجل رشادات واإ  .تصديقودة وال ُوضعت اإ

نُفِّّذ مخسة عرش نشاطًا من أأنشطة تكوين الكفاءات يف و 
 بامن واتيلند وأأوغندا.

ُعقد اجامتع خرباء ومؤمتر بشأأن "امللكية الفكرية و 
وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل وامجلاعات احمللية" يف 

 .2013مدينة س يول يف أأبريل 

لت س ندات ملكية فكرية جديدة: و  ت عالما 3ُُسِّّ
واحدة، عالمة تصديق جامعية، وعالمة جتارية واحدة، و 

 وتسمية منشأأ واحدة، وبيان جغرايف واحد.

ُعقد يف مدينة س يول مؤمتر عن "امللكية الفكرية و 
وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل وامجلاعات احمللية" يف 

ىل  24الفرتة من   2013أأبريل  26اإ
(

http://www.wipo.int/meetings/en/details.
jsp?meeting_id=29188 ) 

ذا 1" " فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل أأمانة الويبو أأن تنظر فامي اإ
ذا اكن الأ  مر كذكل، علهيا أأن اكنت يف الوضع الأمثل اذلي يؤهلها لإدارة هذه املرشوعات، واإ

 تنظر يف اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات.

فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل أأمانة الويبو أأن حتدد بدرجة و " 2"
 أأكرب مدى مشاركهتا ودمعها أأثناء مرحةل التنفيذ.

الفكرية والتوس مي عىل مس توى ينبغي لدلول الأعضاء املهمتة بتطوير مرشوعات امللكية و  "3"
اجملمتعات أأن تستمثر يف تمنية قدرة ماكتهبا الوطنية للملكية الفكرية عىل دمع مثل هذه 

وأأن تضع هذه املرشوعات يف الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية عىل  .املرشوعات
 .النحو املالمئ

طار امللكية الفكرية والتوس مي وتعمل ينبغي أأن تقدم أأمانة الويبو وادلول الأعضاء ادلمع لإ و " 4"
 .عىل تعزيزه هبدف حتفزي مزيد من الوعي وتطبيق الإطار

ينبغي أأن تواصل أأمانة الويبو تقدمي ادلمع للمرشوعات الفرعية التسعة يف مرحةل تنفيذها و " 5"
ني( من خالل ادلمع املوجه وزايرات املتابعة )من موظفي الويبو أأو اخلرباء اخلارجي 2014عام 

ولكن مع تقييد ادلمع بتحديد اسرتاتيجية للخروج )مفصةل يف تقرير هنايئ( من أأجل التسلمي 
لدلول الأعضاء؛ وأأن تنظر الويبو يف دراسة أأكرث تعمقا لأثر املرشوع )ميكن أأن تضطلع هبا 

مؤسسة حبثية/أأاكدميية كطرف اثلث(؛ وأأن يأأخذ الفريق العامل املعين ابمللكية الفكرية 
 مي عىل مس توى املنظمة يف الاعتبار نتاجئ هذا التقرير واس تنتاجاته.والتوس 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
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 " مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية 18"

DA_35_37_01 -  37و 35التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

املرشوع من مجموعة من  يتأألف
ادلراسات عن العالقة بني حامية 

امللكية الفكرية وخمتلف جوانب الأداء 
والهدف املنشود  .يف البدلان النامية

هو تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين 
مهنا واضعو الس ياسات يف تكل 

البدلان عند تصممي نظام للملكية 
عامل هذا  الفكرية يهنض ابلتمنية وعند اإ

ومن املقرتح أأن تركز  .ظامالن
ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة 

ويه الابتاكر احمليل وتعممي املعرفة 
عىل الصعيدين ادلويل والوطين 

واجلوانب املؤسس ية لنظام امللكية 
وسيتوىل  .الفكرية وعواقبه الاقتصادية

عداد ادلراسات فريق من الباحثني  اإ
ويشارك فهيا مكتب خبري الويبو 

دي وخرباء دوليون وابحثون الاقتصا
 .حمليون

 

انهتت ادلراسات القطرية اخلاصة ابلربازيل وش ييل والصني ومرص واتيلند وأأورغواي من 
اس تحداث ما يلزم من بياانت امللكية الفكرية، واس تخدمت فرق البحث تكل البياانت 

 للتحقيق يف أأمناط اس تخدام امللكية الفكرية عىل املس توى اجلزيئ.

 وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للمرشوع:

ىل بياانت ادلراسات  أأ. الربازيل: دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإ
الاس تقصائية عىل مس توى الرشاكت؛ وقاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة 

ية ابمللكية الفكرية دلى املكتب الربازييل للملكية الفكرية؛ ودراسة حول اس تخدام امللك 
ىل هذه البياانت؛ ودراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية  الفكرية يف الربازيل استنادا اإ

 وأأداء التصدير.

ش ييل: قاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب  ب.
الش ييل للملكية الفكرية؛ دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل؛ دراسة 

العالمات التجارية يف ش ييل؛ دراسة حول منح براءات أأجنبية عىل  حول السطو عىل
 املس تحرضات الصيدلنية يف ش ييل.

أأوروغواي: دراسة حول امللكية الفكرية يف قطاع الغاابت؛ ودراسة حول منح  ج.
الرباءات وبنية السوق يف دوائر الصناعات الصيدلنية، مبا يف ذكل قاعدة بياانت 

ق امللكية الفكرية اخلاصة ابملس تحرضات الصيدلنية مصغرة حول طلبات حقو 
 ومنتجاهتا.

عداد مرشوع متابعة1" من أأجل توس يع نطاق النتاجئ  " اإ
احلالية وتعزيزها وفقا لالقرتاحات الواردة يف التقرير التقيميي 

(CDIP/14/3 حتت التوصية )1. 

لمتكني ادلول الأعضاء من املوافقة عىل مرشوع متابعة و " 2"

اس تحداث مجموعة البياانت الاحصائية بشأأن امللكية الفكرية 
واس تخداهما من أأجل الإسهام يف وضع الس ياسات وفقا 

 من التقرير التقيميي. 1للمبادئ املقرتحة يف التوصية 

تعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط والرصد: ينبغي تعزيز و " 3"
رحةل التصممي، والعمل ابلإطار مراقبة جودة املرشوعات يف م

 املنطقي كأساس لإدارة دورة حياة املرشوع.

يالء و " 4" ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء اإ
اهامتم خاص ملواصةل تدريب متخصصني جدد للمحافظة عىل 

املعارف املكتس بة يف مراحل املرشوع وتناقلها، وينبغي توثيق 
توثيقا واحضا من أأجل ضامن  اس تحداث مجموعة البياانت

ق.  حتديث مس متر ومنسَّ
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مرص: دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا املعلومات  د.
 .والتصالت

الصني: دراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني يف احلصول عىل براءات  ه.
 عىل الرباءات. أأجنبية واسرتاتيجيات الرشاكت الصينية يف احلصول

اتيلند: قاعدة بياانت تسجيل الوحدات لطلبات مناذج املنفعة يف اتيلند؛  و.
ودراسة حول اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند؛ ودراسة حول العالقة بني اس تخدام 

 .مناذج املنفعة وأأداء الرشاكت التايلندية

ىل ذكل، ُعقدت حلقات معل يف ةميع البدلان وعقد اج  ضافة اإ امتع للخرباء بشأأن امللكية واإ
 .2013الاجامتعية يف ديسمرب والفكرية والتمنية الاقتصادية 
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 " الرباءات واملكل العام19"

DA_16_20_02 -  20و 16التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

" 1واس تكشف " حفص هذا املرشوع
" 2، "تاحوامل  الرثيادلور املهم للمكل العام 

ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف جمال 
 الرباءات عىل املكل العام.

اكمتلت بنجاح دراسة عن الرباءات واملكل العام )اثنيا( وُعرضت 
 عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة

(CDIP/12/INF/2 Rev.). 

 وادلراسة متاحة عىل املوقع التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.js
p?doc_id=253106 

 

  :أأعد تقرير تقيميي ذايت بشأأن املرشوع، وفامي ييل اس تنتاجاته الرئيس ية

م 1" " ال راء والتعقيبات اليت وردت بشأأن ادلراسة، خالل احلدث اجلانيب اذلي نُّظِّ
ثانية عرشة للجنة وكذكل خالل مناقشات اجللسة العامة، عىل هامش ادلورة ال 

ىل حد كبري. جيابية اإ  اكنت اإ

حدى ادلول الأعضاء و " 2" ت اإ ابلس تنتاج اذلي خلصت عىل وجه اخلصوص أأقرَّ
ليه ادلراسة واذلي مفاده أأن العالقة الشامةل بني الرباءات والابتاكر ومكل عام  اإ

 ة، وأأعربت عن اعتقادها أأن ادلراسة مفيدةثري متاح دون قيود عالقة معقّدة ودقيق
 يف فهم كيفية تأأثر املكل العام بش  ى اجلهات الفاعةل والعوامل.
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 " امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة20"

DA_39_40_01 -  40و 39التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ماكنية انتقال الأفراد ذوي املهارات  متثل اإ
ىل البدلان  العالية من البدلان النامية اإ

 –أأو ما يعرف هبجرة الأدمغة  –املتقدمة 
ويصح هذا بصفة  .حتداي خطريا للتمنية

خاصة ابلنس بة لبعض الاقتصادات 
الأفريقية، اليت توجد فهيا أأعىل معدلت 

ويريم  .لهجرة ذوي املهارات يف العامل
ىل فهم هذه الظاهرة فهام املرش  وع احلايل اإ

أأفضل عن طريق بناء قاعدة بياانت شامةل 
عن ش تات العاملني أأحصاب املعارف حول 

العامل ابس تخدام املعلومات املتاحة عن 
كام  .اخملرتعني يف واثئق الرباءات

يس تكشف املرشوع أأيضا الصةل بني حامية 
امللكية الفكرية وجهرة العامل أأحصاب 

 .املعارف

 

ُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة دراسة عن امللكية الفكرية 
 .(CDIP/12/INF/4)معلية تتبع جغرايف  –وجهرة الأدمغة 

حلقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية  2013ُعقدت يف أأبريل 
وُعرض عىل  .والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة الأدمغة

دورهتا الثانية عرشة ملخص حللقة العمل هذه اللجنة يف 
(CDIP/12/INF/5). 

توجد عىل الرابط التايل ادلراسة اخلاصة ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة 
معلية تتبع جغرايف:  –

n/doc_details.jsp?dhttp://www.wipo.int/meetings/e
oc_id=252189 

يوجد عىل الرابط التايل ملخص حللقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية 
الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة الأدمغة: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?d
oc_id=252266 

 

" دمع اس مترار البحث يف جمال امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، ول س امي عىل 1"
املواضيع التالية: )أأ( أأس باب ونتاجئ جهرة العامل ذوي املهارات؛ )ب( واس تخدام 

عني وأأصوهلم املهاجرة؛ )ج( الأسامء الشخصية والعائلية من أأجل متيزي اخملرت 
واس تقصاءات حول اخملرتعني؛ )د( واس تقصاءات حول املهاجرين العائدين 

 ذوي املهارات العالية.

ىل: و " 2" جراء أأحباث ميكهنا أأن تؤدي اإ دمع أأمانة الويبو للبدلان الأفريقية يف اإ
ىل و)أأ( تنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين، مبا فهيم اخملرتع ن، من العودة اإ

وطهنم؛ )ب( وفهم وحتسني معرفة العديد من البدلان الأفريقية جبالياهتا يف 
 اخلارج.

تعزيز اس تدامة البحث بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، وينبغي و " 3"
مانة أأن تقوم مبا ييل: )أأ( دمع مواصةل البحث يف املوضوع؛ )ب( ودمع  للأ

عرب مرشوعات مشرتكة؛ تكوين الكفاءات للباحثني من البدلان النامية 
دمع تكوين الكفاءات لالس تجابة للطلبات املزتايدة عىل قواعد البياانت  )ج(

ىل نتاجئ مرشوع البحث؛ )د( ضافية لتعممي  املعّدة استنادًا اإ ودمع حلقات معل اإ
عداد عدد أأكرب من املنشورات.  نتاجئ مرشوع البحث؛ )ه( ودمع اإ
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 غري الرمسي" امللكية الفكرية والاقتصاد 21"

DA_34_01 -  34التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل وجود الابتاكر  تشري ادللئل املتفرقة اإ
ولكن ل يتوفر  .يف الاقتصاد غري الرمسي

الكثري من املعلومات حول كيفية تودل 
الأصول غري امللموسة يف الاقتصاد غري 

الرمسي وكيفية احلصول علهيا واس تخداهما 
ويعمل  .يف التبادلت لالس تفادة مهنا

املرشوع عىل توفري فهم أأفضل لالبتاكر يف 
القطاعات ذات الصةل والرابط بني امللكية 

 .ري الرمسيالفكرية والاقتصاد غ

 

عن  مفاهمييةُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة دراسة  
(  CDIP/11/INF/5الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي )

ويه متاحة عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc

_id=232525 

وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة ثالث دراسات قطرية  
 خاصة بغاان وكينيا وجنوب أأفريقيا.

  :وتكل ادلراسات متاحة عىل الرابط التايل

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
_id=267526؛ 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc

_id=267443؛ 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc

_id=268545 

" ينبغي أأن جُتري أأمانة الويبو مناقشات داخليًا ومع ادلول الأعضاء 1"
لتوضيح املشاركة الإضافية احملمتةل يف الهنوض بنواجت املرشوع ودمع العمل 

 .يف داخل دول أأخرى من ادلول الأعضاءاملامثل الإضا

" وينبغي لأمانة الويبو أأن تشرتك مع املؤسسات والهيئات املعنية للبحث 2"
ىل ادلول  رسال تعقيبات بشأأنه اإ بل لضامن رصد هذا الأثر وقياسه واإ عن س ُ

 .الأعضاء

" ومن أأجل زايدة ضامن الاس تدامة، ينبغي بأأن تقوم تكل ادلول الأعضاء 3"
فت ادلراسات الإفرادية القطرية بنرش ادلراسات عىل أأوسع اليت اس تضا

ىل مواصةل القيام مبزيد من العمل يف هذا  نطاق ممكن داخل بدلاهنا وابدلعوة اإ
 .اجملال

" وينبغي للمشاريع املس تقبلية أأن تتأأكد أأن املزيانية اكفيٌة لالنهتاء بنجاح 4"
 .رشوع مثالً من لك نواجت املرشوع، يف حلقة معل هنائية بشأأن امل 

" وينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تضمن أأنَّ توصيات 5"
جدول أأعامل التمنية املَصوغة عىل حنو ُمهبم تُفرسها اللجنُة عىل حنٍو يُعطي 

 الأمانَة توجهيًا مناس بًا للسامح بتصممي املرشوع وتنفيذه بفعالية.
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ىل 22"  املرحةل الثانية –املعلومات املتعلقة ابلرباءات " اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

DA_19_30_31_02 -  31و 30و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل تزويد  يريم هذا املرشوع املقرتح اإ
البدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، 

خبدمات تساعد عىل بناء عىل طلهبا، 
تسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 
دة بغية ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمدّ 

تيسري أأنشطهتا الأصلية يف الابتاكر 
والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت 

 .حكومية دولية أأخرى

ىل و  هتدف املرحةل الثانية من املرشوع اإ
عداد تقارير جديدة عن  واقع الاس مترار يف اإ

دة يف املرحةل  الرباءات يف اجملالت احملدَّ
الأوىل، وعرب تنظمي أأنشطة لنرش 

املعلومات وتكوين الكفاءات، وخصوصا 
قلميي بشأأن حتليالت  عرب تنظمي مؤمتر اإ

الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية 
مهنجية لإعداد تقارير عن واقع الرباءات 
ب ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني ماكت

امللكية الفكرية واملؤسسات العامةل يف هذا 
 اجملال.

 تقارير عن واقع الرباءات ابلتعاون مع رشاكء تعاون جدد. 6اس ُتمكلت 

تقريرا جديدا من تقارير اجلهات اخلارجية عن واقع الرباءات عىل  51وأأدرج 
 املوقع الش بيك.

قلمييتان بشأأن حتليالو  مت يف العام املايض حلقتا معل اإ ت الرباءات، يف نُّظِّ
 لفلبني.اب لربازيل، ويف مانيالاب ريو دي جانريو

عداد تقارير واقع الرباءات ابلتعاون مع و  أأعدت املبادئ التوجهيية ملهنجية اإ
خبري خاريج واس تعرضهتا الويبو وسامهت فهيا مع مراعاة الانطباعات الواردة 

 واملشاركني. أأثناء حلقيت العمل الإقلمييتني من ماكتب امللكية الفكرية

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_l
andscapes/index.html 

 الرابط التايل: دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html 
ask_the_expert_chats.html 

قلميية بشأأن حتليالت و  توجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل ريو الإ

" ينبغي ضبط توقيت تقياميت املرشوعات عىل حنو يضمن نفاذ 1"
ىل توصيات التقيمي املتعلقة بتصممي مراحل  الشعب املسؤوةل عن التنفيذ اإ

ل أأن تكون املرشوع الالحقة يف مرحةل صياغة اقرتاح املرشوع، وقب
ىل اللجنة لعامتدها.  ملزمة بتقدمي اقرتاحات املرشوع اإ

ينبغي النظر يف مدى دمع الرتةمة لأهداف املرشوع وكفاءته و  "2"
دراج بنود مزيانية اكفية  .وفعاليته عىل أأساس لك نتيجة عىل حدة وينبغي اإ

 .بشأأن الرتةمة يف اقرتاحات املرشوع

نتاجئ املرشوع أأمر رضوري لوجاهة املرشوع وفعاليته،  نرشو  "3"
 وينبغي أأن ختصص مزيانية هل وفقا لهذا الأساس.

جراء مزيد من ادلراسة مجليع اخليارات املتعلقة بتعقب و " 4" ينبغي اإ
بالغ  جتارب املس تخدمني وتقيميها، والنظر يف الأنشطة املساعدة يف اإ

جنازات  املرشوع. املنخرطني مبارشة يف املرشوع ابإ

ىل املرشوع عند تعمميه ومرشوع تقدمي خدمات و " 5" ينبغي أأن يُنظر اإ
يتطلب همارات وخربات وجتارب خاصة، ومن  م ينظم وختصص هل 

 املوارد البرشية عىل هذا الأساس.

جراء ما ورد يف التوصية 6" " ينبغي للويبو ودولها الأعضاء أأن تنظر يف اإ
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الرباءات:  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

d=30167 

قلميية بشأأن حتليالت و  توجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل مانيال الإ
الرباءات: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=31543 

 مقبةل يف هذا اجملال.  من أأنشطة CDIP/14/6من الوثيقة  6

 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[
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