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WO/GA/48/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 يوليو 4التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

 ول أعمال التنميةتقرير عن اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات جد

عدادمن  مانة اإ  الأ

)ادلورة العادية الثانية  اجمتعت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( مّرتني منذ ادلورة السابعة والأربعني .1
ىل  5ن( للجمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، املعقودة يف الفرتة من والعرشي ، أأي 2015 أأكتوبر 14اإ

ىل  9عرشة يف الفرتة من  ادلورة السادسة ىل  11، وادلورة السابعة عرشة يف الفرتة من 2015 نومفرب 13اإ  .2016 أأبريل 15اإ

تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل هام و لجنة أأن يكون ملخصا الرئيس، ويف ادلورتني املذكورتني، قّررت ال  .2
ىل امجلعية العامة.CDIP/17/2 )الوثيقة 2015التمنية لعام   ( تقرير اللجنة اإ

 وبناء عليه، حتتوي هذه الوثيقة عىل ملخيص الرئيس والتقرير كام ُذكر أأعاله. .3

ىل  .4 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
تقرير عن اللجنة الإحاطة علام ابلوثيقة املعنونة "

املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ 
" أأعامل التمنيةتوصيات جدول 

 (WO/GA/48/7 )الوثيقة

]ييل ذكل ملخصا الرئيس 
[CDIP/17/2 الوثيقةو 
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 نومفرب 13التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 السادسة عشرةالدورة 
 2015نومفرب  13اإىل  9جنيف، من 

 
 

 ملخص الرئيس

 

ىل  9سادسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف الفرتة من ُعقدت ادلورة ال  .1 . 2015 نومفرب 13اإ
 مراقبا. 30دوةل عضوا و 81وحرض ادلورة 

طار البند  .2 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل ابلصيغة املقرتحة يف  2ويف اإ
 .CDIP/16/1 Prov. 2 الوثيقة

طار ا .3 اخلامسة عرشة الوارد يف  ل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهامن جدول الأعام 3لبند ويف اإ
 ..CDIP/15/8 Prov الوثيقة

طار البند  .4 ىل البياانت العامة اليت أأدلت هبا الوفود. 4ويف اإ  من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ

طار البند  .5  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل: 5ويف اإ

رائد بشأأن امللكية الرشوع امل  املعنونة "تقارير مرحلية". وقّررت اللجنة متديد مدة" CDIP/16/2 لوثيقةا 1.5
 " بس تة أأشهر.دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوااإ الفكرية و 

التحدايت يا: التكنولوج لفكرية ونقل املعنونة "التقرير التقيميي بشأأن مرشوع امللكية ا CDIP/16/3 الوثيقةو  2.5
الويبو الراهنة يف جمال نقل التكنولوجيا يك  أأنشطة". والمتست اللجنة من الأمانة رمس خريطة املشرتكة وبناء احللول

ماكن ادلول الأعضاء تقدمي اقرتاحات بعد النظر يف وثيقة اخلريطة املذكورة  تنظر فهيا يف دورها السابعة عرشة. وابإ
ىل الأمانة قبل ثالثة من انعقاد ت ك ملناقش هت ا يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة. ويببغي أأن تصل ت ك قالقرتاحات اإ

 ادلورة كأجل أأقىص.
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املعنونة "تقرير عن حتديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة". والمتست اللجنة من الأمانة  CDIP/16/5 الوثيقةو  3.5
جراء حتديث دوري لقاعدة البياانت، مع مراعاة التعليقات املُقدمة من أأن تقرتح علهيا يف دورها القادمة أ لي ة متكّن من اإ

 ادلول الأعضاء.

( وقاعدة بياانت مطابقة IP-TADوعرض عن قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ) 4.5
 عرض.قالحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية. وأأحاطت اللجنة علام ابل

طار البند  .6  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل: 6ويف اإ

". وأأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة 2015الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام املعنونة " CDIP/16/8 الوثيقة 1.6
ىل التعليقات املُقدمة من ادلو  عداد وثيقة أأخرى بشأأن هذا البند استنادا اإ مانة اإ ل الأعضاء. وقّررت بأأنه يببغي للأ

 الثامنة عرشة.دورها السابعة عرشة أأو ويببغي أأن تُعرض ت ك الوثيقة عىل اللجنة يف 

". تقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويلنونة "املع  CDIP/15/5 والوثيقة 2.6
ىل قرار اللجنة الوارد يف الفقرة   أأعاله. 2.5ويُرىج الرجوع اإ

مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام لأغراض التمنية نونة "املع  CDIP/16/4 لوثيقةوا 3.6
". وأأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاح. والمتست بعض الوفود مزيدا من املعلومات والتوضيحات بشأأن قالقتصادية

وس ُتقدم وثيقة مراجعة تبلور ت ك املعلومات اقرتاح املرشوع. وقّررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن هذا قالقرتاح، 
 والتوضيحات يف دورها القادمة.

التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع نونة "املع  CDIP/16/7 والوثيقة 4.6
ا لالقرتاح. والمتست بعض وأأبدت بعض الوفود دمعه". معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

الوفود مزيدا من املعلومات والتوضيحات بشأأن اقرتاح املرشوع. وقّررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن هذا 
 قالقرتاح، وس ُتقدم وثيقة مراجعة تبلور ت ك املعلومات والتوضيحات يف دورها القادمة.

" قدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةليت تخلارجية للمساعدة التقنية املراجعة اوالتقرير عن "ا 5.6
عىل املراجعة احملدث رّد الإدارة والتقرير عن "حتديث بشأأن  (.CDIP/9/16و CDIP/8/INF/1 )الوثيقتان

وقّررت (. CDIP/16/6 " )الوثيقةاخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
 يف دورها القادمة. املسأأةلواصةل مناقشة هذه اللجنة م

 CDIP/16/INF/3 املعنونة "دليل ترخيص العالمات التجارية"، والوثيقة CDIP/16/INF/2 والوثيقة 6.6
دليل املعنونة "  CDIP/16/INF/4 "، والوثيقةدليل الإدارة قالسرتاتيجية لش باكت قالبتاكر املفتوحاملعنونة "

طار م ةتسويق امللكية الفكري ، ملؤسسات الوطنيةفائدة ارشوع ببية دمع قالبتاكر ونقل التكنولوجيا ل"، املُعدة يف اإ
ماكنية  . وأأحاطت اللجنة علام ابلواثئق املعروضة.CDIP/3/INF/2 الوثيقةالوارد يف  وميكن أأن تنظر اللجنة يف اإ

ىل لغات الأمم امل   تحدة الأخرى.تنظمي ندوات لتسهيل فهم الأدةل واس تخداهما وترمجهتا اإ

"قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية"  7.6
 يف دورها القادمة. املسأأةلوقّررت اللجنة مواصةل مناقشة هذه (. CDIP/12/5و CDIP/16/9 )الوثيقتان

طار البند  .7 ، اتفقت اللجنة عىل قامئة من القضااي/الواثئق لأغراض لاملتعلق ابلعمل املقب من جدول الأعامل 7ويف اإ
 ادلورة القادمة.
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عداد مرشوع تقرير ادلورة  .8 ىل أأن الأمانة ستتوىل اإ عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  السادسةوأأشارت اللجنة اإ
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملن ظامت غري احلكومية، عىل موقع الأعضاء، وس تتيحه أأيضا يف شلك اإ

رسالها قبل انعقاد قالجامتع املقبل  الويبو الإلكرتوين. ل اإ ىل الأمانة، ويفضَّ رسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة اإ ويببغي اإ
 عرشة. السابعةوس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورها . بامثنية أأسابيع

ىل امجلعية العامة. صوس يكون هذا امللخ .9  تقريَر اللجنة اإ

 ]هناية الوثيقة[



 

 

A 

 
 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2016أأبريل  15التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 السابعة عشرةالدورة 
 2016أأبريل  15اإىل  11جنيف، من 

 
 

 ملخص الرئيس

 

. 2016 ريلأأب 15ىل اإ  11الفرتة من  يف)اللجنة( لتمنية وامللكية الفكرية لجنة املعنية ابقدت ادلورة السابعة عرشة ل عُ  .1
 وافتتح ادلورة املدير العام للويبو، ادلكتور فرانسس غري.ا. راقبم 41و ادوةل عضو  95 وحرض ادلورة

طار البندو .2 مئ لبريو، نرييك شافزي ابساغويتيا، املمثل ادلااإ انتخبت اللجنة السفري لويس  ،من جدول الأعامل 2 يف اإ
 العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة( NIPMO) دارة امللكية الفكريةلإ كتب الوطين رئيسة امل ، فاولرئيسا، والس يدة كريي 

 للرئيس. نيانئب ،البعثة ادلامئة لرتكيا دلى منظمة التجارة العامليةيف  السكرتري الثاين، غوكتوركنو  أأفريقيا، والس يد عامثن ب 

طار البندو .3 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل الوارد يف  3 يف اإ
 .CDIP/17/1 Prov.3 الوثيقة

طار البندو .4 بصفة مراقب مؤقت ملدة منظمتني غري حكوميتني  قبلأأن ت رت اللجنة من جدول الأعامل، قرّ  4 يف اإ
يف  صفهتاميف  تأأثريأأي "، وذكل دون البيئيةاملنظمة ادلولية لالقتصادايت " و"2063 معهد العقل الأخرضواحدة وهام " س نة

 .اللجنة املقبةلاجامتعات 

طار البندو .5 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة السادسة عرشة للجنة الوارد يف  5 يف اإ
 ..CDIP/16/10 Prov الوثيقة

طار البندو .6 جلهود  دمعهاأأعربت الوفود عن و ود. لجنة لبياانت عامة من الوفال  تمن جدول الأعامل، اس متع 6 يف اإ
لكية الفكرية والتمنية ايذي بشأأن امل تنظمي املؤمتر ادلويل عىل الأمانة  تشكر و الويبو يف تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية. 

 .2016 أأبريل 8و 7 يويم قدعُ 
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طار البند .7 ول أأعامل التمنية الوارد يف من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف تقرير املدير العام عن تنفيذ جد 7 ويف اإ
 اواسع الحنو مزتايد جمأأصبحت وعىل تقريره، أأن امللكية الفكرية  دلى عرضأأبرز املدير العام، . و CDIP/17/2 الوثيقة

أأن و  ،للويبو عظامي ابلبس بةحداث  اكند املدير العام أأن جدول أأعامل التمنية من املسائل املعقدة. وأأكّ عددا كبريا  غطيشامال يو 
ام  الويبو ومعل العادية لرب نشطة الأ  يفتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية  يفاملاضية  يةالامثن  الأعوامخالل أأحرز دما هائال تق

ىل أأن العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية املدير العام الويبو الأخرى. وأأشار هيئات  عىل مس توى عاجل جيب أأن تُ أأيضا اإ
تنفيذ أأهداف التمنية يف صة، اكةل متخّص ابعتبارها و دة، دّ احمللويبو تطوير فهم واحض ملسامههتا ، وأأنه يببغي لكلك نظمةامل 

تنفيذ توصيات جدول أأعامل  هبدفنظمة امل ه عىل اجلهود اليت بذلهتا تتقرير املدير العام وشكر ب بت الوفود املس تدامة. ورحّ 
 يف معلها.الواردة فيه وتعمميها ملبادئ واالتمنية 

طاويف  .8 لتقرير التقيميي بشأأن مرشوع تعزيز القطاع السمعي البيري وتطويره يف اب، أأحاطت اللجنة علام ذاته ر البنداإ
 .CDIP/17/3 يف الوثيقة ، الواردبوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية

طار البندو .9   ييل:فامياللجنة  تمن جدول الأعامل، نظر  8 يف اإ

ريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنو  داخل املنظمة ن خارطة طبشأأ   CDIP/17/4 الوثيقة 1.9
التاسعة عرشة  ايف دوره ةجديد وثيقةالعاملية للملكية الفكرية. وأأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة وطلبت من الأمانة تقدمي 

 قالقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود.راعي ت

خليارين اب. وأأحاطت اللجنة علام CDIP/17/5 الواردة يف الوثيقة ،أ لية لتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونةو  2.9
كذكل و درا  ال اثر املالية املرتتبة عىل  ل خيار، لإ يف هذه الوثيقة. وطلبت من الأمانة تنقيح الوثيقة  ينالوارد

ماكنية  ىلاس تكشاف اإ  ضوء املالحظات اليت أأبدها ادلول الأعضاء.عىل خيار اثلث  التوصل اإ

. ووافقت املرحةل الثانية -و وبعض البدلان الأفريقية سعي البيري وتطويره يف بوركينا فازيز القطاع السمتعو  3.9
 .CDIP/17/7 اللجنة عىل املرحةل الثانية من املرشوع كام وردت يف الوثيقة

. CDIP/17/8 قةيف الوثي ةالوارد، املس تدامة لتمنيةاأأهداف لأنشطة الويبو املتعلقة بتنفيذ طريق الخارطة و  4.9
ىل الأمانة فامي  تعليقاتادلول الأعضاء املهمتة تقدمي عىل  هأأن تقّررلجنة علام مبضمون هذه الوثيقة. و وأأحاطت ال  مكتوبة اإ

 ببغيي و . اوهجات نظرهلتربير ح / رش مرفقة ب لعمل املنظمة،  ةمناس بادلول  اهار اليت ت املس تدامة لتمنيةاأأهداف ص خي
ىل الأمانة  اءعضلأ اول ادل تعليقاتأأن تصل   التعليقات  لتجميع ب . وس تقوم الأمانة 2016 يوليو 10 يف موعد أأقصاهاإ

الويبو "املعنونة وثيقة العرض تُ أأيضا أأن  تقّررىل ادلورة الثامنة عرشة للجنة. و الواردة من ادلول الأعضاء وتقدميها اإ 
عىل  ورة السادسة عرشة،ادلرئيس ملخص من  1.6 يف الفقرة ذكورةاملو  ،املراجعة "2015وخطة التمنية ملا بعد عام 

 لتمنيةاأأهداف  عامتد مؤاراتاب ، من بني مجةل أأمور،مرهونةالوثيقة  ت كن لأ  جنة، نظرال ل من دورات امقبةل  دورة
 .املس تدامة

مناقشة التقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل، الوارد يف  يف س ياقو 5.9
يف  ةالوارد ،نقل التكنولوجياب ة نشطة املرتبطريطة الأ اللجنة علام خبأأحاطت ، CDIP/15/5 الوثيقة
ورة السادسة عرشة، ادلرئيس من ملخص  2.5 رت، عىل النحو املتفق عليه يف الفقرة، وقرّ CDIP/17/9 الوثيقة
قالقرتاحات  الفصل بني ويببغيرشة للجنة. يف ادلورة الثامنة ع  يك تُناقشحات اقرت اادلول الأعضاء املهمتة تقّدم أأن 

ىل  اءعضالأ ول ادل أأن تصل اقرتاحات ببغيي و مكن. املدة للعمل دّ احملحات اقرت قالوسائل الس ياسة العامة اخلاصة مب  اإ
 .2016 يوليو 10 يف موعد أأقصاهالأمانة 



3 
 

كوادور عنوانه "مرشوع رائد لترسيع نقل التكنولوجيا والبحث 6.9 والتطوير لتحسني القدرة  واقرتاح من وفد اإ
التقنية هبدف استيعا  العلوم والتكنولوجيا احمللية املتأأتية من اجلامعات والقطاع املنت "، وارد يف 

. وقّررت اللجنة متابعة النظر يف هذه الوثيقة يف دورها الثامنة عرشة. وتقّرر أأن جيري وفد CDIP/17/10 الوثيقة
كوادور مشاورات مع ادلول الأعضاء ن لزم الأمر أأن يراجع مرشوع قالقرتاح مبساعدة الأمانة. اإ  املهمتة واإ

بعنوان "مرشوع عن اس تخدام املعلومات يف امل ك العام من أأجل التمنية  .CDIP/16/4 Rev والوثيقة 7.9
طار هذا املرشوع ب  ميع قالقتصادية". واعمتدت اللجنة هذا املرشوع، عىل أأن يُتاح الكتيبني ايذين س ُيعدان يف اإ

 لغات الويبو. وس تصدر وثيقة مراجعة تفيد هبذا الأمر.

 CDIP/8/INF/1) املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية 8.9
بشأأن املراجعة قّررت اللجنة أأن تواصل املناقشات حول التقرير . (CDIP/9/6و CDIP/9/16و CDIP/9/15و

. واكنت  ل الوفود عىل اتفاق مع ة للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةاخلارجي
 قالقرتاح قالس باين املراجع، كام هو مرفق ابمللحق الأول لهذا امللخص.

مع معاهد التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية واقرتاح املرشوع بشأأن " 9.9
. واعُتمد املرشوع مع CDIP/16/7 "، الوارد يف الوثيقةالتدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

دخال تعديل بس يط مبنّي يف العنوان. وس تتيح الأمانة نسخة مراَجعة من املرشوع يف الوقت املناسب.  اإ

 CDIP/16/9) لتمنية وامللكية الفكريةاملعنية ابنة تعلقة ابللج و"قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل امل  10.9
(. ونظرت اللجنة يف عدد من قالقرتاحات يف هذا الشأأن. ومجع الرئيس ت ك قالقرتاحات يف CDIP/12/5و

امة . وعليه، المتست اللجنة من امجلعية العللجنةالثاين من هذا امللخص لس تكامل مناقش هتا يف ادلورة القادمة  امللحق
أأن تسمح لها مبواصةل املناقشة أأثناء دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة عرشة ورفع تقارير وتقدمي توصيات عن املسأألتني 

ىل امجلعية العامة يف عام  .2017 اإ

طار ا .10  ، اتفقت اللجنة عىل قامئة من القضااي/الواثئق لدلورة القادمة.بشأأن العمل املقبلمن جدول الأعامل  9لبند ويف اإ

عداد مرشوع تقرير ادلورة علام باللجنة حاطت أأ و  .11 عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  السابعةأأن الأمانة ستتوىل اإ
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية، عىل موقع  الأعضاء، وس تتيحه أأيضا يف شلك اإ

رسال التعليق الويبو الإلكرتوين. رسالها قبل انعقاد قالجامتع املقبل ويببغي اإ ل اإ ىل الأمانة، ويفضَّ ات عىل مرشوع التقرير كتابًة اإ
 عرشة. الثامنةوس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورها . بامثنية أأسابيع

ىل امجلعية العامة.وس يكون هذا امللخص، هو وملخص ادلورة السادسة عرشة وتقرير املدير العام، تقريَر اللجنة  .12  اإ

 [امللحقانيل ذكل ي]
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 امللحق الأول

 الأول امللحق

 

 س تجمع أأمانة الويبو ممارساها وأأدواها ومهنجياها احلالية بشأأن توفري املساعدة التقنية. .1

ابلإضافة اإىل ذكل، يببغي أأن توفر الويبو حمفال دوراي لدلول الأعضاء يك تتبادل جتارهبا وأأدواها ومهنجياها بشأأن 
 عدة التقنية وتكوين الكفاءات وعىل وجه التحديد:املسا

 ،CDIP/19أأ.  يببغي تنظمي ندوة ليوم واحد عىل هامش ادلورة 

لكرتونيا عىل الإنرتنت لتبادل الأفاكر واملامرسات والتجار . والأفضل أأن يكون   . ويببغي أأن تبشئ الويبو منتدى اإ
 ونية اليت أأنشأأها الويبو يف السابق.املنتدى الإلكرتوين مدجما مع سائر احملافل الإلكرت 

يببغي أأن تواصل أأمانة الويبو حتسني التبس يق ادلاخيل يف املنظمة، والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة وبراجمها وسائر  .2
قلميية للملكية الفكرية بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية  املنظامت ادلولية املعنية، وكذكل التعاون مع املاكتب الوطنية والإ

ىل اللجنة.  وتكوين الكفاءات والتعاون املوجه حنو التمنية. وس تحّدد الأمانة اقرتاحات جديدة لهذا الغرض وتقدمي تقرير بشأأن اإ

يببغي أأن تقمي الأمانة الأدوات واملهنجيات احلالية لقياس الوقع والكفاءة والفعالية لأنشطة املساعدة التقنية عىل خمتلف  .3
طار هذا املسار، اإىل حتديد جمالت التحسني املمكنة. ويببغي اس تعامل املعلومات املس تفادة من امل  س توايت وأأن تسعى، يف اإ

هذا املسار لتطوير أأنشطة مس تقبلية وأأنشطة املتابعة يف جمال املساعدة التقنية واس تدراك أأية نواقص. ويببغي أأن ترصد 
لأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية، ول س امي ت ك الرامية اإىل حتسني الكفاءات الويبو وتقمي النتاجئ عىل املدى الطويل 

 املؤسس ية للمس تفيدين.

جراء متوازن وراخس للمراجعة الثنائية فامي  ومن أأجل توفري املساعدة التقنية ذات اجلودة، يببغي أأن تنظر الويبو يف اتباع اإ
 تعمةل يف املساعدة التقنية.يتعلق ابدلراسات اليت تطلهبا الويبو واملس  

الطلب من الأمانة أأن تقدم وثيقة حتتوي عىل ممارسات الويبو احلالية فامي يتعلق ابختيار قالستشاريني لأغراض  .4
عالمية.  املساعدة التقنية. وس يكون هذا لأغراض اإ

ن أأمكن أأن جتّدد القامئة الإلكرتونية ل .5 لخرباء وقالستشاريني لأغراض الطلب من الأمانة أأن حتّدث بشلك دوري، واإ
 املساعدة التقنية.

الطلب من الأمانة أأن تبحث وتقدم تقريرا عن التحسينات املمكنة بشأأن القسم اخملصص يف موقع الويبو لالإخبار عن  .6
 أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية.

]ييل ذكل امللحق الثاين[
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 الثاين امللحق

 

اتحة الفرصة لدلول الأعضاء لتقدمي مداخالت  فور اس تكامل العمل املوضوعي للك دورة .1 من دورات اللجان، يببغي اإ
 )قالقرتاح املعدل للرئيس( بشأأن أأنشطة اللجنة اليت تعترب أأهنا قد سامهت يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.

غراض جدول لأ  فور اس تكامل العمل املوضوعي ل خر دورة قبل امجلعية العامة للجان اليت اعتربت أأهنا وجهية
اتحة الفرصة لدلول الأعضاء اليت ترغب يف الإدلء ببياانت بشأأن أأنشطة اللجنة اليت  أأعامل التمنية، يببغي اإ

 )اجملموعة ابء(سامهت يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. 

البياانت،  لن يرد بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن البياانت اليت تديل هبا ادلول الأعضاء، ولكن سرتد ت ك
ن ُأديل هبا، يف تقرير قالجامتع.   )الولايت املتحدة الأمريكية(اإ

 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةاللجنة يف  س ُيدر  بند يف جدول أأعامل مجيع اللجان بعنوان "مسامهة
 )اجملموعة الأفريقية(امللَزمة هبا". 

اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل  "مسامهةوجيب أأن حيمل البند ايذي س ُيدر  يف جدول الأعامل عنوان  .2
 (.امبدئي متفق عليه)". التمنية

دراجه حمل مناقشة من قبل ادلول الأعضاء.  .3 وس يكون هذا البند من جدول الأعامل موجزا ولن يكون اإ
 (1 املوافقة عىل الفقرة رهن)اقرتاح الرئيس 

طاره حمل مناقشة من قبل س يكون هذا البند من جدول الأعامل موجزا ولن تكون البياان ت املُدىل هبا يف اإ
 )اجملموعة ابء(ادلول الأعضاء. 

 )اجملموعة الأفريقية(س يكون هذا البند بندا دامئا عىل جدول الأعامل. 

 )الربازيل(. 2 س يكون هذا البند بندا دامئا عىل جدول الأعامل حتت العنوان املذكور يف النقطة

ىل امجلعيات عىل ويببغي أأن حيتوي التقرير ايذي تق .4  [ملخص/جتميع لبياانت ادلول الأعضاء]دمه  ل جلنة اإ
 )اقرتاح الرئيس(يعده رئيس اللجنة. 

ىل امجلعية العامة عبارة عن جتميع لبياانت ادلول الأعضاء ولن  يببغي أأن يكون التقرير ايذي تقدمه ت ك اللجان اإ
 ابء()اجملموعة يكون التقرير حمل مفاوضات بني ادلول الأعضاء. 

ىل امجلعية العامة عىل ملخص يعده رئيس اللجنة.  يببغي أأن حيتوي التقرير ايذي تقدمه  ل جلنة اإ
 الأفريقية( )اجملموعة

طار  .5 ل يف اإ ولن  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةولن تُناقش قضية أ لية التبس يق، ابس تثناء الوجاهة، اإ
 (ءاب اجملموعة) يُناقش تطبيقها يف جلان الويبو الأخرى.

، بناء عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةأ لية التبس يق مبفهوهما احملض، أأساسا، يف  قضيةستُناقش 
 )اجملموعة الأفريقية(توصية امجلعية العامة. 
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يببغي للجان أأل تغِفل أأنه جيب تنفيذ أ لية التبس يق بطريقة معلية وتضمن أأل متنعها املناقشات بشأأن  .6
جناز معلها املوضوعي.  هذه  (ءاب اجملموعة)املسأأةل من اإ

املسأأةل من  يببغي للجان أأل تغِفل أأنه جيب تنفيذ أ لية التبس يق بطريقة معلية وتضمن أأل متنعها املناقشات بشأأن هذه
جناز معلها املوضوعي  )اجملموعة الأفريقية( ، طبقا لتوصيات جدول أأعامل التمنية.اإ

  والوثيقة[]هناية امللحق الثاين



 

 

 

A 

CDIP/17/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 يناير 27التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السابعةالدورة 
 2016 أأبريل 15اإىل  11جنيف، من 

 
 

 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 .2015حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية لعام  .1

ىل اللجنة.ابع وهذا هو التقرير الس نوي الس .2 عطاء ادلول الأعضاء نبذة  ايذي يقدمه املدير العام اإ ىل اإ وهيدف التقرير اإ
 وتعمميها. هيف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ومبادئ نظمةعامة عن مشاركة امل 

 :ويتأألف التقرير من جزأأين .3

 النقاط خبصوص تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعمميه عىل املس تويني التاليني:أأبرز يقدم اجلزء الأول  ( أأ )

 ،الأنشطة العادية لربام  الويبو "1"

 ،الأخرى هيئات الويبومعل و  "2"

 يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية. الرئيس ية الثاين التطورات اجلزءُ ويصف  (  )

م املرفقات الثالثة التالية معلومات ذات صةل يف اإىل ذكل،  ضافةً اإ و   ول:اشلك جدتُقّدِ

 ،يقدم املرفق الأول لهذه الوثيقة نبذة عامة عن وضع تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  "1"

جنازه وتقيميه من  املرفق الثاين رسدوي   "2" ىل التوصيات الرئيس ية جدول أأعامل التمنية،  مرشوعاتما مت اإ ضافة اإ اإ
هما املُقيِّمون اخلارجيون،  اليت قدَّ
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 .20151ويقدم املرفق الثالث نبذة عامة عن مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام   "3"

 أأعامل التمنيةاجلزء الأول: تعممي جدول 

 تعممي جدول أأعامل التمنية يف أأنشطة برام  الويبو

، عىل النحو الوارد يف وثيقة 2015ه أأنشطة الويبو طوال عام وجِّ تُ  هت توصيات جدول أأعامل التمنية ومبادئظلَّ  .4
 التمنية )املرفق الثاين من الوثيقةل لنفقات عدَّ التعريف املُ عىل عيات امجل موافقة واكنت  .2014/2015الربانم  واملزيانية للثنائية 

WO/PBC/24/17)  الويبو مجيع أأهداف تعممي التمنية يف وهكذا اس متر . 2015عام  يفمن الإجنازات الكبرية اليت حتققت
 .2014/2015للثنائية الربانم  واملزيانية وثيقة رة يف قدَّ حلصة التمنية املُ  وفقاً  ها املعنيةقالسرتاتيجية وبراجم 

تقيمي تنفيذ جدول  ، لأول مرة،قد مُعِّمف. 2015يف عام  اً جديد س توىم جدول أأعامل التمنية بال  عن تنفيذ الإ ووصل  .5
قبل  بدًل من تناوهل يف قسم مس تقل، 2014تقرير أأداء الربانم  لعام يف دِم  يف اس تعراض التقدم أُ ، ومن مثَّ أأعامل التمنية
 ت ك الفرتة.

 وقالستنارةيف قالسرتشاد  هاوتنفيذ هاوختطيط ملساعدة التقنية اخلاصة ابتصممي أأنشطة التعاون  ت معلياتواس متر  .6
 قالنتفاعمن  الأقل منواً البدلان الرتكزي عىل متكني البدلان النامية و انصب ذات الصةل. و ه ومبادئ جدول أأعامل التمنية توصياتب 
قالقتصاد العاملي القامئ عىل املعارف يف  اق أأهدافها التمنوية وتعزيز مشاركهتيف حتقي مساهامً  عامالً  بوصفهنظام امللكية الفكرية ب 

عداد عىل هذا الأساس، ركزت الويبو عىل و . وقالبتاكر خطط عىل وضع لملكية الفكرية وقالبتاكر و ل  وطنية اسرتاتيجياتاإ
 .وواقعها احتياجات البدلان املس تفيدةقطرية لتلبية 

ىلاملؤلف واحلقوق اجملاورة  حقبشأأن تكوين الكفاءات لتقنية و أأنشطة املساعدة ا تؤديسوف و  .7 زايدة مشاركة  اإ
عداد  عىل امساعدهو  ،يف فوائد نظام امللكية الفكرية قل منواً الأ  النامية والبدلان البدلان وطنية اسرتاتيجيات و/أأو س ياسات اإ
 هاتعزيز واس تغالل قدر و  ،الأطراف ةاملتعدد دمع مشاركهتا يف معليات صنع القرار واحلوارو  بشأأن حق املؤلف،متوازنة 

نشطة الأ لت متش  ايف هذا الس ياق، و. ةاملؤسس يتمنيهتا البرشية و  هاوتعزيز قدرات موارد ،الثقايف هاالإبداعية الوطنية وتنوع 
تكوين وبعثات خرباء، وبرام   ،دراس ية اتوبرام  زاير  ،اجامتعات لرؤساء ماكتب حق املؤلفعىل  2015عام خالل 
قلميية و كفاءات  حتقيقًا  لجامتعات العامة عىل موقع الويبواخلاصة اب املعلوماتتُبرش و . الأقالمييةعىل املس توايت الوطنية والإ

 .من توصيات جدول أأعامل التمنية 5و 1ني توصيتال مع  وذكل متش ياً  ،لشفافيةل 

اليت املطلوبة بشدة دوراها الأساس ية من خالل لتكوين الكفاءات ومعتادة  منتظمةاكدميية تقدمي أأنشطة الأ واصلت و  .8
م  ، مثل درجة املاجس تري يف ياً عامل  مرجعاً هذه ادلورات أأصبحت ال ن وقد ، أأو عن طريق التعمل عن بعدلوجه  وهجاً تُقدَّ

فريقية للملكية الفكريةالويبو و بنيابلشرتاك اليت جُترى امللكية الفكرية  مدرسة و ، 2وجامعة أأفريقيا )الأريبو( املنظمة الإقلميية الأ
هذه ادلورات التدريبية املنتظمة ل . و DL-1014التعمل عن بعد دورة و  ،3نقل التكنولوجيا يف جنو  أأفريقيا ية بشأأنالويبو الصيف 

 3لتوصية امع  ، وذكل متش ياً 2015مجيع املس توايت من البدلان النامية يف عام  الأشخاص عىلدور فعال يف تدريب مئات 
 .من توصيات جدول أأعامل التمنية

                                                
1
عرشة اس تعراض اكمل للتقدم احملرز يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية، مبا يف ثامنة يف دورها ال  اللجنة تّبعة يف اللجنة، س ُيقّدم اإىلمتاش يًا مع املامرسة املُ  

 .ذكل معلومات عن نفقات املزيانية والنتاجئ املبشودة، وذكل يف شلِك تقريٍر مرحيل
2
 http://www.wipo.int/academy/en/courses/academic_institutions/md_mutare.html التايل: املوقعمزيد من املعلومات عىل يوجد  
3
 /http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school عىل العنوان التايل:ملدرسة الصيفية اخلاصة ابويب الصفحة ميكن الوصول اإىل  
4
 http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html زيد من املعلومات يرىج قالطالع عىل:مل 
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ما عن طريق  جبارةً  هجوداً  أأيضاً  الأاكدمييةُ وبذلت  .9 تطوير أأو تعزيز زايدة لتعزيز تعاوهنا مع املؤسسات الرشيكة، اإ
طارية وخطط معل لهذا التعاونوضع مفيد للغاية لدلول النامية أأو عن طريق أأنه التعاون ايذي ثبت  عادة تصممي اتفاقات اإ  أأو اإ

 اس تدامهتا.تكوين الكفاءات ويضمن فعاةل للغاية ل الم ت ك الأنشطة نظِّ أأنه يُ هذا الهن  ومن مزيات . التفاقات واخلططهذه 

أأحصا  املصاحل من تعقيبات منتظمة تلقهتا ل  اإىل ذكل، قدمت الأاكدميية دورات تدريبية جديدة اس تجابةً  ضافةً اإ و  .10
 يةفرص التدريب الاكدميية. وتشمل للأ  تدريبيةال قيبة احل  اإىلدة حدَّ مُ  باحثوم  اتعو موضبشأأن مض وطلبات متقاربة  يناملس تفيد
 ،5يامللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدبشأأن  للتعمل عن بعد دورة متقدمة دخلت حديثاً اليت أُ 

 .6للمسؤولني احلكومينيبشأأن التوس مي متقدمة همنية ودورة تدريبية 

فزتيد من اعامتدها أأكرث مع البدلان النامية، الأاكدميية تتعاون تعاوهنا مع اراكهئا،  فيه الأاكدمييةُ ز عزِّ الوقت ايذي تُ  ويف .11
الأاكدميية عىل اكن و عىل موارد برشية من ت ك البدلان، وتركز أأكرث عىل املوضوعات اليت لها فائدة مباارة لبدلان اجلنو . 

قلمييو الثنائية تكوين الكفاءات اخملصصة طلبات عددًا كبريًا من عام عىل مدار التليب أأن  أأيضاً  عاجةل اكنت  اليت، ةالإ
 .ورضورية

 31و 30و 24 توصياتال مع  متاش ياً  2015مم املتحدة عىل مدار عام لأ اظلت الويبو تشارك ببشاط يف معل منظومة و  .12
ابلتمنية. املتعلقة املشاركة يف املؤمترات والعمليات واملبادرات وذكل من خالل ، من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و
، واملسامهة فهياالعمليات ش ىت رصد ، وواصلت ولية الويبوبتعاوهنا مع منظامت الأمم املتحدة ذات الصةل  نظمةُ امل واصلت و 

التمنية أأهداف   العضوية املعين باب املفتوحالفريق العامل معل يف ، و2015خطة التمنية ملا بعد عام ل س امي املسامهة يف 
لفيةويف املس تدامة،  ىل املسامهة يف ، فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ ضافًة اإ مسار تنفيذ اإ

والعرشين  ياملؤمتر احلاديف  شاركت الويبو أأيضاً و (. 8املؤمتر ادلويل الثالث املعين ابدلول اجلزرية الصغرية النامية)نتاجئ  7ساموا
واللجنة التنفيذية املعنية ، 9يف ابريس( UNFCCC)اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ  للأطراف يف

منتدى القمة العاملية جملمتع ، و 10ركز وش بكة تكنولوجيا املناخمل واجمللس قالستشاري ،ابلتكنولوجيا التابعة لت ك التفاقية
القمة العاملية جملمتع املعلومات بعد ميض لنتاجئ شامل اس تعراض من امجلعية العامة للأمم املتحدة وما قامت به ، 11املعلومات

دارةومنتدى  ،12عرش س نوات  .13(IGFالإنرتنت ) اإ

 الفرتة: هذهوفامي ييل أأبرز أأوجه تعاون الويبو مع منظومة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى يف  .13

. 15خطة معل أأديس أأاباب 2015، ايذي اعمتد يف يوليو 14لمتويل التمنية يبو بصفة مراقب يف املؤمتر ادلويلشاركت الو  (أأ  )
بشأأن حدث جانيب تنظمي يف لأمم املتحدة شقيقة اتبعة لواكلت اشرتكت مع املؤمتر، و هذا يف  أأيضاً شاركت الأمانة و 

                                                
5
 :عىل العنوان التايلمزيد من املعلومات عن ادلورة يوجد  

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=DL203E#plus_DL203E 
6
: يرىج قالطالع عىلعن ادلورة ملزيد من املعلومات  

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=pdpCatalog.xhtml&lang=en&cc=WIPO-KIPI#plus_WIPO-KIPI 
7
 https://sustainabledevelopment.un.org/samoapathway.htmlاملعلومات متاحة عىل الرابط التايل:  
8
 /http://www.sids2014.orgيرىج قالطالع عىل:  
9
 http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.phpملزيد من املعلومات، يُرىج قالطالع عىل:  
10
 http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.htmlيرىج قالطالع عىل:  
11
 /http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015يُرىج الرجوع اإىل:  
12
 /https://publicadministration.un.org/wsis10يُرىج قالطالع عىل:  
13
 /http://www.intgovforum.org/cmsيوجد مزيد من املعلومات عىل الرابط التايل:  
14
 /http://www.un.org/esa/ffd/ffd3 ملزيد من املعلومات عن املؤمتر ادلويل، يُرىج قالطالع عىل: 
15
 http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html يُرىج الرجوع اإىل: 
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. كام شاركت ببشاط يف مناقشات خطة معل أأديس أأاباب رصمن عنا، وهو عنير أأسايس 16أ لية تيسري التكنولوجيا
نشاء  من  31و 30 ان)التوصيتأ لية تيسري التكنولوجيا تقنية ومعليات مشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة س بقت اإ

 (.توصيات جدول أأعامل التمنية

)خطة التمنية  2030خطة د واعامت 17الفريق العامل املفتوح اب  العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامةاكن  (  )
، 2015لأمم املتحدة يف نيويورك يف عام ا ًا رئيس يًا ركزت عليه( حمورأأهداف التمنية املس تدامةو  2015ملا بعد عام 

املشرتكة بني  الأمم املتحدة مشارك يف أ لياتبصفة احلكومية ادلولية و املفاوضات وشاركت الويبو بصفة مراقب يف 
ونظراً  .201518عام بعد املعين خبطة التمنية ملا وفريق معل الأمم املتحدة التقين  دلمعللأمم املتحدة اواكلت مثل فريق ال

العمل املشرتك بني  يفسامهت أأمانة الويبو لتمنية ونقل التكنولوجيات، للعالقة الوثيقة اليت تربط ولية الويبو اب
عين بتسخري العمل املواكلت الشرتك بني امل عمل الفريق  يف عضواً  ت، وأأصبحأ لية تيسري التكنولوجيابشأأن الواكلت 

 31و 30ان )التوصيتوهو جزء من أ لية تيسري التكنولوجيا والتكنولوجيا وقالبتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة 
فريق اخلرباء لضافة اإىل ذكل، شاركت أأمانة الويبو ببشاط يف املناقشات التقنية اإ و . 19(من توصيات جدول أأعامل التمنية
طار مؤارفعملت عىل ، أأهداف التمنية املس تدامةباملشرتك بني الواكلت املعين  لتوفري هن  قامئ عىل الأدةل  اتوضع اإ

قضااي عن  معلومات وقائعيةيف هذا العمل، قدمت الويبو و. هاواس تعراض تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة لرصد
من توصيات  40توصية ال ) 20هذه العملياتايذي جُيرى يف  املس تبري لنقاشاحتسني لمساعدة عىل وليهتا ل بذات صةل 

 (.جدول أأعامل التمنية

لفية عنيراً واكن، ول يزال،  (  ) . ويف هذا 2015يف معل الأمم املتحدة يف عام  أأساس ياً  ترسيع حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
لفيةفرقة العمل املعنية برصد الثغرال عامأأ الصدد، شاركت الويبو يف  عىل طلب  ، بناءً ت يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة ، مع ت الويبوسامهو . املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ادلول الأعضاء يف اللجنة

 201521تقرير فرقة العمل لعام من اجلزء املتعلق ابحلصول عىل الأدوية الأساس ية وذات الأسعار امليسورة  يف ،العاملية
 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 40)التوصية 

ايذي تقوم به عمل المن جوانب  امً هم ولية جانباً ادلكومية من املنظامت احلالتعاون مع منظامت رئيس ية اريكة ول يزال  (د )
منظمة التجارة العاملية عاون مع الت. وواصلت الويبو بشأأن التمنية لويبوجدول أأعامل اتعممي  عىلالويبو للمساعدة 

قلميية وادلولية اليت نظمف ومنظمة الصحة العاملية.  ا منظمة هتشاركت الويبو يف سلسةل من حلقات العمل الوطنية والإ
طار التعاون الثاليث الأطراف القامئ بني ت ك املنظامت الثالث عن دمع  التجارة العاملية، فضالً  العمل اجلاري يف اإ

حدث يف الأمم املتحدة يف تنظمي  أأمانة الويبو أأيضاً  تشاركو (. من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و 14التوصيتان )
التصنيع وقالبتاكر والتجارة لتعزيز التمنية املس تدامة، أأوجه التأ زر فامي بني بشأأن ، 2015مايو شهر يف نيويورك يف 

( وبرعاية الأونكتاد)اليونيدو( ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية وذكل مع 

                                                
16
: حلدث اجلانيبلهذا املخص يوجد عىل املوقع التايل  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8525TFM%20launch%20event_summary_final.pdf 
17
 https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html املعلومات متاحة عىل: 
18
 /http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf يوجد مزيد من املعلومات عىل: 
19
 ميكن قالطالع عىل مزيد من املعلومات عن فريق العمل املشرتك بني الواكلت التابع للأمم املتحدة عىل العنوان التايل: 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/technology/facilitationmechanism 
20
 /http://unstats.un.org/sdgs: مزيد من املعلومات عن مؤارات أأهداف التمنية املس تدامةيوجد عىل املوقع التايل  
21
لفيةفرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف ميكن قالطالع عىل مزيد من املعلومات عن   عىل العنوان التايل:  2015وعىل تقريرها لعام  تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/ 
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يطاليا دلى الأمم املتحدة يف نيويورك تنيادلامئ نيمشرتكة من البعثت للربازيل واإ
من توصيات جدول  30)التوصية  22

 (.أأعامل التمنية

لية التكنولوجية لتفاقية الأمم املتحدة تنفيذ ال  يف ادلمع الويبو عن كثب يف تقدمي  أأيضاً  ت، شارك2015يف عام و (ه )
شاركت أأمانة و (. اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ )أأي   23الإطارية بشأأن تغري املناخ

 –ملناخ بصفة مراقب يف مؤمتر الأمم املتحدة بشأأن تغري ا أأيضاً  توشارك ،اجامتعات اللجنة واملركز املذكورينالويبو يف 
من توصيات جدول أأعامل  40)التوصية  201524فرنسا يف ديسمرب ب يف ابريساحلادي والعرشين  الأطراف مؤمتر
 (.التمنية

يف  2015نظمة الإبال  عن مساهامها يف عام امل أأنشطة الويبو الرامية اإىل سد الفجوة الرمقية، واصلت خيص وفامي  (و )
، 2015عام لمنتدى القمة العاملية جملمتع املعلومات الويبو ببشاط يف  تاملعلومات. وشاركتنفيذ نتاجئ القمة العاملية جملمتع 

ا حفل قالفتتاح الرمسي لهذلكمة يف املدير العام  أألقى. و 2015مايو يف اجلزء الرفيع املس توى  ايف مقره تواس تضاف
ماكنية النفاذ للجميع  – واقعاً  أأمانة الويبو يف احلوار الرفيع املس توى بشأأن جعل المتكنياجلزء، وشاركت  واحلوار الرفيع اإ

عن معل  حلقة تنظمف  من أأجل التمنية املس تدامة، لبتاكراخلاصة ابالتصالت علومات املاملس توى بشأأن تكنولوجيا 
ضافةً و . دور املذيعني يف العير الرمقي ىل  اإ الويبو ببشاط يف منتدى  ت، شاركمنتدى القمة العاملية جملمتع املعلوماتاإ

دارة ا جراء ، مما ساعد عىل تعزيز 2015لإنرتنت يف عام اإ ؤديه الوعي بأأمهية ادلور ايذي ت زايدةمناقشة متوازنة و اإ
قتصاد اخلاصة ابالرئيس ية جللسة يف ا توشارك 25جلسة منتدى مفتوحنظمت الويبو و امللكية الفكرية يف هذا اجملال. 

 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 24)التوصية  26مةالإنرتنت والتمنية املس تدا

ىل  16من  –الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل نظمة مشاركهتا الفعاةل يف الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل )امل  واس تأأنفت (ز ) اإ
 وقالبتاكر من خالل أأنشطة حملية ووطنية رايدة الأعاملوهو مبادرة دولية تشّجع الش با  عىل ، 27نومفرب( 20

دارة التمنية قالقتصادية يف اإ و  ،ومكتب الأمم املتحدة يف جنيف ،مع الأونكتاد ابلتعاون –الويبو  واشرتكتوعاملية. 
التدريبية  وادلوراتتنظمي أأس بوع من الفعاليات  يف –واحتاد الرشاكت السويرسية  ،وجامعة جنيف ،اكنتون جنيف
طار الأس بوع العاملي ليف جنيف  ذكل عىل دورات تكوين كفاءات امللكية ل متش  او  .2015لعام رايدة الأعامل يف اإ

من توصيات جدول أأعامل  40و 11و 4الصناعية )التوصيات تصاممي رباءات والعالمات التجارية وال ال الفكرية بشأأن
 (.التمنية

لكرتونية والوضع اخلعاملي ل مراقب أأول اتفاقية ابزل بشأأن أأحد أأحداث الويبو يف  تشاركو  (ح ) يف أأمرياك اص لنفاايت الإ
 ابزل اتيف اتفاقياجامتعات مؤمترات الأطراف يف أأثناء مايو يف جنيف  11يف  هذا احلدث قدعُ ، وقد 28الالتيبية

واملؤمتر السابع للأطراف يف اتفاقية روتردام، ، املؤمتر الثاين عرش للأطراف يف اتفاقية ابزلروتردام واس تكهومل )و 
(، UNUهذا احلدث جامعة الأمم املتحدة )يف تنظمي  تاشرتك(. و اس تكهومل واملؤمتر السابع للأطراف يف اتفاقية

اللجنة قالقتصادية الويبو، و و )اليونيدو(، لتمنية الصناعية ل لأمم املتحدة ا(، ومنظمة ITUوقالحتاد ادلويل لالتصالت )
يف هذا احلدث م دِّ (. وقُ UNEPلبيئة )ل الأمم املتحدة برانم  و  ،(ECLAC) لأمرياك الالتيبية ومنطقة البحر الاكرييب

                                                
22
 http://www.unido.org/news/press/sustainable-developm.html هذا احلدث عىل العنوان التايل:عن مزيد من التفاصيل يوجد  
23
 http://unfccc.int/2860.php: مزيد من املعلومات عن اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخملوقع التايل يوجد عىل ا 
24
 /http://www.cop21paris.orgمزيد من املعلومات عىل املوقع التايل:  
25
 http://igf2015.intgovforum.org/event/4bxf/open-forum-wipo املنتدى املفتوح:جلسة  عنمزيد من املعلومات يوجد عىل املوقع التايل  
26
 http://www.intgovforum.org/cms/igf2015-main-sessions الرئيس ية: اجللسةمزيد من املعلومات عن يوجد عىل املوقع التايل  
27
 /http://www.liberezvosidees.chيُرىج قالطالع عىل:  
28
-http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-andمن املعلومات عن احلدث: يوجد عىل املوقع التايل مزيد  

Seminars/Pages/201505/forum-e-waste.aspx 
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بياانت عن أأمرياك الالتيبية ب تقرير يف هذا ال سامهت الويبو و . 29السالفة ايذكر يف تأأليفه املنظامت تشارك مشرتك   تقرير  
عداده املواد اس تعادة عادة تدوير النفاايت الإلكرتونية و اخلاص ابإ رباءات واقع المن تقرير  ابلتعاون مع اتفاقية ايذي مت اإ

 .(من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و 31و 30توصيات ال ) 30ابزل

دما  الأشخاص ذوي الإعاقة يف التمنية املس تدامة، مبا يف ذكل  نظمةامل وتواصل  (ط ) دماهجم تعزيز اإ من خالل اإ
ةكتب احتاد ال دمعها ياليت كنولوجيات والت مراكش بشأأن الأشخاص معايق البير عاهدة مبالوعي  زايدة  املُيرسَّ
(ABC)31 اتفاقية حقوق يف ادلورة الثامنة ملؤمتر ادلول الأطراف يف  بشاطب  تيف الأمم املتحدة يف نيويورك. وشارك

 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 30)التوصية  2015 يونيوقد يف ، ايذي عُ 32الأشخاص ذوي الإعاقة

ىل الويبو هجودها  تاصلوو  (ي ) تركزي  ا، معاهعواملزيانية لرباجمها ومرش عن ار  اخلحتديد الرشاكء وادلمع املايل الرامية اإ
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )و ، 33مرشوع ويبو غرينرشااكت دلمع ال هجود التوعية عىل 

Re:Search)34ة  (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 2)التوصية  (ABC) ، واحتاد الكتب املُيرسَّ

 وثيقة   يف ادلورة السادسة عرشة للجنة تمدِّ قُ ، ية وامللكية الفكريةاملعنية ابلتمن  عىل طلب من اللجنة بناءً و  .14
(CDIP/16/8 بعنوان ) ىل اقرتاح س بل ممكنة بشأأن واكنت ال. 2015الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام حاجة وثيقة هدف اإ

ىل التكيف من أأجل مساعدة ادلول الأعضاء عىل حتقيق أأهداف خطة التمنية ملا بعد عا الوثيقة قدمت و . 2015م الويبو اإ
طار مؤارات أأهداف  2015يف معلية خطة التمنية ملا بعد عام  نظمةملخصًا قصريًا عن مشاركة امل  ويف العمل اجلاري بشأأن اإ

ميكن أأن يرتبطا ( من أأهداف التمنية املس تدامة 17و 9هام الهدفان ) يندحدَّ اإىل هدفني مُ  أأيضاً  وأأشارتالتمنية املس تدامة. 
ىل  هذه ادلول دلمع هجودالويبو ادلول الأعضاء عىل أأمهية مسامهة  ت. وشددالويبو وأأهدافها قالسرتاتيجيةبولية  الرامية اإ
اليت تربط معل املنظمة بأأهداف التمنية  الصالت عىل أأن وافقت اللجنةومع ذكل، . 2015خطة التمنية ملا بعد عام حتقيق 

طار مؤارأأوحض كون تس  املس تدامة  ر. وقررت اللجنة أأن تواصل كايذأأهداف التمنية املس تدامة السالف ات بعد اعامتد اإ
ها املناقشات يف دورة مقبةل عىل أأساس وثيقة  املعنية ابلتمنية  هبا اللجنة تأأمانة الويبو تعكس التعليقات اليت أأدلسوف تُعّدِ

 .وامللكية الفكرية

ز  .15  واهجةو مللكية الفكرية اب معينمكنتدى متعدد الأطراف  امعل الويبو بشأأن امللكية الفكرية واملنافسة ماكنهتوعزَّ
عدد مزتايد من الطلبات املقدمة من ادلول متت تلبية ، ذات الصةل 32و 23و 7رمق لتوصيات وفامي يتعلق اباملنافسة. 

ىل اعامتد س ياسات وطنية. اكن الأعضاء للحصول عىل التدريب واملساعدة التقنية، و  قالنهتاء من أأيضًا مت وبعضها هيدف اإ
 امللكية الفكرية عن أأخرىو  ،35ترخيص امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا نعدراسة   ؛اس تقصائيتني ونرشهام دراس تني

مع الرتكزي عىل البدلان  ،مللكية الفكرية واملنافسةاخلاصة ابد السوابق القضائية رصَ تُ . و 36واملنافسةوالبحث والتطوير املشرتكني 
، مللكية الفكرية واملنافسةاباملعين  الفريق اخملتصببشاط يف يف املشاركة املنظمة  واس مترتت الناش ئة. النامية وقالقتصادا
ماكنية التعاون وتبادلحيث انقشت  منظمة التعاون وهجات النظر بشلك غري رمسي مع الأونكتاد ومنظمة التجارة العاملية و  تاإ

 (.OECD) والتمنية يف امليدان قالقتصادي
                                                

29
 ._t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFE.pdf-pub/ituhttp://www.itu.int/dmsعىل: اكمل ابللغة الإس بانية متاح التقرير ال  
30
: الاكمل هالتقرير ونص عنمعلومات توجد عىل املوقع التايل  

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ewaste.html 
31
ة:    http://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.htmlتوجد عىل املوقع التايل معلومات عن احتاد الكتب املُيرسَّ
32
 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1625يوجد عىل املوقع التايل مزيد من املعلومات عن املؤمتر:  
33
 /https://www3.wipo.int/wipogreen/enيوجد عىل املوقع التايل مزيد من املعلومات عن "ويبو غرين":  
34
 /http://www.wipo.int/research/en، يُرىج قالطالع عىل: (WIPO Re:Searchمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )ملزيد من املعلومات عن  
35
 http://www.wipo.int/sme/en/documents/pharma_licensing_fulltext.htmlادلراسة قالس تقصائية متاحة عىل:  
36
-http://www.wipo.int/export/sites/www/ipادلراسة قالس تقصائية متاحة عىل:  

competition/en/studies/survey_report_joint_rxd_june2015.pdf 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFE.pdf
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ة نفَّذ .16  الثةث –قالعتبار من توصيات جدول أأعامل التمنية يف  23و 21و 17لتوصيات وضع ا مع – احتاد الكتب املُيرسَّ
عرف وتُ . يرسَّ البرش املُ و  "3" ،وتكوين الكفاءات "2"، خدمة قالحتاد ادلولية لتبادل الكتب" 1: "ويهأأل أأنشطة رئيس ية، 

، ويه تقوم عىل (TIGAR) ة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عاملياً خدم ابمس خدمة قالحتاد ادلولية لتبادل الكتب
ُ ف  ،تبادل بني املكتباتال  مصنفات البسق  عنحلصول عىل معلومات مكتبة اب 14البالغ عددها شاِركة تسمح للمكتبات امل

الكتب اجملانية اليت أأعدها مكتبات بمع مؤلفاها عن طريق تزنيل تسمح لها و ، توفرة يف ولايت قضائية أأخرىامليرس امل 
أأكرث من بة يرسَّ مُ  يف أأنساقن اعنو  290000 حنوعن حىت ال ن، تقدم هذه اخلدمة معلومات و  37مشاركة أأخرى ببسق ميرس.

( WIPO Re:Searchأأل وهام قاعدة بياانت الويبو للبحث ) –واملنصتان اللتان متتازان بتعدد أأحصا  املصاحل  لغة. 55
جيابيان مثالن  – 2013، وقاعدة بياانت "ويبو غرين" اليت ُأطلقت يف عام 2011قت يف عام اليت ُأطل عىل مسامهة الويبو اإ

ىل البحث يف الأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل، ولتحفزي  يف املناقشة اخلاصة ابلس ياسات، وهن   لتوجيه احللول اإ
ىل ) 19التوصيات يف تنفيذ بشلك خاص هااتن املنصتان  وتسهمقالبتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء.  املعرفة النفاذ اإ

تعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ال ) 42و ،40و ،30و ،)نقل التكنولوجيا( 25و ،(والتكنولوجيا
 الأخرى(.

، مبا يف ذكل 2015هناية عام يف  101 (WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث )وقد بلغ عدد أأعضاء  .17
 .واراكت أأدوية يف البدلان النامية، ل س امي يف أأفريقيا ،وارااكت تطوير منتجات، ومؤسسات حبثية ،مؤسسات أأاكدميية

تدور حول  مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأأن قضااي عاوناس مترار التنب ا، اإىل جهذه القاعدةجناح و 
جيايب يف ا من ن الويبووالتجارة، مكَّ  ةلصحاب كية الفكريةملل ا عالقة  النقاشات اليت جُترى بشأأن الس ياسات،ملسامهة بشلك اإ
 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و 2 انلبحث يف أأمراض املناطق املدارية املهمةل واملالراي والسل )التوصيتمن او 

 .رض خيص قالحتياجات والتكنولوجيات واخلدمات اخلرضاءع 2000أأكرث من  "ويبو غرين"وتضم قاعدة بياانت  .18
برام اتفاقاتالتحفزي عىل  وتسهم ش بكة "ويبو غرين" يف تساعد بطريقة أأخرى عىل أأو ا ومقدمهيالتكنولوجيا  طاليببني  اإ

جراء امل دارة امللكية الفكرية(. أأو عامالت )المتويل، اإ ىل الهنوض قاعدة بياانت "هدف و اخلدمات التنظميية، أأو اإ ويبو غرين" اإ
تضم تنامية امل ش بكة ال هذه اكنت ، 2015يف هناية عام ولبتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء، ل س امي يف البدلان النامية. اب
 عىل مس توى العامل. اكً يار  65

ىل انية املزي  عن ار اخلدلمع املايل ابتحديد الرشاكء واخلاصة ب ، واصلت أأمانة الويبو هجودها 2015عام  يفو .19 م اإ املُقدَّ
من توصيات جدول أأعامل  2)التوصية  (WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث )قاعدة بياانت "ويبو غرين" و 

 (.التمنية

قاعدة بياانت الويبو لدلراسات  اس تخدامواس متر الباحثون وواضعو الس ياسات وغريمه من الأشخاص املهمتني يف  .20
ت وقد ، أأدواهم أأداة منقالقتصادية بوصفها  الأاكدميية الرئيس ية اليت أأثرت  ادلراساتلتقدمي حملة عامة عن  هذه القاعدةُأِعدَّ

ضافةً 38الفكر يف جمال اقتصادايت امللكية الفكريةيف  اليت حتتوي عىل  "بياانت للباحثنيالويبو صفحة " حتُتياإىل ذكل،  . واإ
ىل  ن هااتث دَّ حتُ و  39.يةراسات قالقتصادادلاس تخداهما يف ويكرث لبتاكر تتعلق اباإحصاءات هبا  قواعد بياانتروابط تُفيض اإ

 يف البدلان النامية. نالباحثني قالقتصادي لصاحلابس مترار  نقاعداتال

احللقات ادلراس ية أأو حلقات من  عدد  أُقمي ، من توصيات جدول أأعامل التمنية 11و 10و 4و 1توصيات ال مع  اً اتساقو  .21
دارة امللكية الفكرية بشأأنأأو برام  تدريب املدربني  العمل ، بدلًا، معظمها من البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  17يف  اإ

                                                
37
 http://accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.html :عىل املوقع التايلاملبادرات عن مزيد من املعلومات يوجد  
38
 /http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/econdb :عرب املوقع التايلبياانت ال قاعدة فاذ اإىل ميكن الن 
39
 /http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/research :متاحة عىل املوقع التايلقاعدة البياانت  
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هذه الربام  واس تفاد من احلجم.  لرشاكت الصغرية واملتوسطةاب واكنت هذه احللقات ادلراس ية وحلقات العمل والربام  تتعلق
مهنا ، بدلاً  40الصغرية واملتوسطة من  اتعورية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة للمرش لرشاكت الصغل  ممثالً  1050أأكرث من 

ماكتب  تمبرحةل انتقالية. وشارك ااقتصاداهالبدلان اليت متر من البدلان النامية و بدلًا  30و قل منواً بدلان من البدلان الأ  10
يف مرحةل اخلاصة هبذه ادلول أأو لكتاهام مشاركًة وثيقًة ة يجار غرف التالأأو دلول الأعضاء املعنية التابعة لامللكية الفكرية 

عدادتقدمي مساهامت كبرية عن طريق  رائددور اضطلعت بو  ،التخطيط اختيار عند ، مبا يف ذكل هاوتنفيذ الربام  يف أأثناء اإ
 رشاكتهذه ال عىل مساعدة منصبًا  لرشاكت الصغرية واملتوسطةاملتعلقة اب م . واكن تركزي الأنشطةارب ات العو املتحدثني وموض

وسامهت ترمجة أأصول امللكية الفكرية. ا متتلكه من من خالل الإدارة الفعاةل ملهئا التجاري حتسني قدرها التنافس ية وأأداعىل 
ىل لغات ابلرشاكتاملبشورات املتعلقة  متنوعة  الصغرية واملتوسطة ومجموعة أأدوات ابنوراما امللكية الفكرية املتعددة الوسائط اإ

عداد مواد للتوعية وتكوين الكفاءات اس تخدمهتا الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها واملؤسسات  يف اإ
دارة امللكية الفكرية.  –ثالثة كتب جديدة اخلاص ب العمل واكمتل  الأاكدميية لأغراض توفري أأنشطة التعلمي والتدريب يف جمال اإ

ىل الأرسار التجارية للرشاكت الصغرية واملتوسطة مدخل –الثقة "كتا  أأل ويه  للرشاكت امللكية الفكرية ، وكتا  ""اإ
غذية الزراعيةالصغرية واملتوسطة العامةل يف جمال  توافر رؤوس الأموال الفكرية: اس تخدام الأصول غري "، وكتا  "الأ
ىل سوق رأأس املال  ابنوراما امللكية الفكرية عىل الهواتف مرشوع و  – "مدخل لرجال الأعامل واملستمثرين –امللموسة للنفاذ اإ

دارة امللكية الفكرية اجلواةل، وسوف يُسهم هذا العمل يف زايدة  الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مجيع  دلىتعزيز كفاءات اإ
نة اخلاصة ابواس مترت البرشة الإخبارية الشهرية أأحناء العامل.  مداملُحس َّ  40 000اد حنو لرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اإ

بطريقة متوازنة  مشرتك يف مجيع أأحناء العامل بأأحدث الأخبار واملعلومات والوصالت املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية بشأأن واضعي الس ياسات عىل صو  اسرتاتيجيات وطنية مناس بة مما ساعد  ،وشفافة

 ،ودراساتواس تقصاءات، ، ةرتمجممبشورات خمصصة و و برام  مؤقتة، و الإلكرتوين يف عرض اس متر موقع الويبو  واملتوسطة.
وسامهت برام  وأأنشطة الويبو املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة . متنوعةلغات مجموعة أأدوات ابنوراما امللكية الفكرية بو 

قلميية الالزمة محلاية الإبداعات وقال تعزيز بتاكرات وقالخرتاعات احمللية. ومن أأجل زايدة يف تعزيز القدرات الوطنية/الإ
مة خدمات دمع امللكية الفكرية  عداد وثيقة اكمتل العمل اخلاص ابإ للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها، املُقدَّ

رشادية بعنوان "  .40"الفكريةتعزيز اس تخدام الرشاكت الصغرية واملتوسطة للملكية  –قالبتاكر لضامن النجاح اإ

ذاكءويف جمال  .22 نفاذ يف س ياق مسأأةل  نظمةُ امل  تناولتلملكية الفكرية، ل  حرتامقال اإ  ،الأوسع نطاقاً اجملمتعية املصاحل الإ
بشأأن توافق الترشيع  ترشيعيةً  عىل طلب ادلول الأعضاء، مساعدةً  وقدمت الويبو، بناءً . املوهجة حنو التمنيةوخباصة الشواغل 

نفاذ احمليل احلايل أأو مرشوع الترشيع احمليل  يالء مبقتىض امع قاللزتامات املتعلقة ابلإ جلزء الثالث من اتفاق تريبس، مع اإ
وحلقات ت اجامتعامت الويبو حلقات معل و وعالوة عىل ذكل، نظَّ  قالعتبار التام ملواطن التوازن واملرونة الواردة يف التفاق.

ذاكء قالقلميي الإ وطين و عىل املس تويني الصصة متخزايرات دراس ية ندوات و دراس ية و  لملكية الفكرية. ل حرتام لتناول مسأأةل اإ
 ت أأيضاً تناولو املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. وحبثت هذه الأحداث بوجه عام املعايري ادلنيا ومواطن 

طار اللجنة قالستشارية  يفنُوقشت  املوضوعات اليت نفاذ،املمُتِّمة لإ التدابري الوقائية املعنية ابلإنفاذ، مثل اإ الس بل و  جراءات الإ
عداد مواد  أأيضاً  أأصدرت الويبوو . املتعديةوالتخلص من السلع  ،، وزايدة الوعيالبديةل لتسوية املنازعات  يةتدريب تلكيفًا ابإ

نفاذ القانون واملدعني العامني. وقُ  ىل دِّ لسلطات اإ وضع اسرتاتيجيات  بشأأن مساعدة  بناًء عىل طلهبا، ، عضاءالأ ول ادلمت اإ
ذاكءلملكية الفكرية، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل ل  حرتامقال ذاكءلإ وطنية  مللكية الفكرية يف جامعات مصاحل اب يالوع اإ

عداد الويبو وأأصدرت فة. س هتدَ مُ  لش با  ايذين ترتاوح ل ( املؤلف احرتام حقبشأأن  تدريس ية)مواد  تثقيفيةأأداة أأيضًا تلكيفًا ابإ
ىل  10من أأعامرمه  قامة اس مترت املنظمة يف و . 41عاماً  15أأعوام اإ القطاع اخلاص مع عالقات وثيقة مع منظامت دولية أأخرى و اإ

مو . املشرتكة الس ياسات وحتقيق أأقىص قدر من التأأثري من خالل املوارد اتساقهبدف ضامن  رؤية الويبو  هذا التعاون يُعّمِ

                                                
40
مة للرشاكت    http://www.wipo.int/sme/en الصغرية واملتوسطة، يُرىج قالطالع عىل:ملزيد من املعلومات عن أأنشطة الويبو واملواد املُصمَّ
41
: ملزيد من املعلومات، يُرىج قالطالع عىل 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_10/wipo_ace_10_25.pdf 
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ذاكء قالحرتام للملكية الفكرية هن  اع املمتثةل يف اتب منايئ حيال اإ وتُبرش عىل موقع الويبو الإلكرتوين . معل اراكء الويبو عىلاإ
 .42لملكية الفكريةل حرتام قال ذاكء تقودها الويبو فامي يتعلق ابإ معلومات عن مجيع الأنشطة اليت

ىل ازادت املساعدة الترشيعية وقد  .23 ىل اء، دلول الأعضاليت قدمهتا الويبو اإ ة ت ك مشاركويرجع ذكل يف املقام الأول اإ
قلميي ادلول ىل امت املشورة الترشيعية دِّ قُ و واتفاقات التجارة التفضيلية.  ةيف معليات التاكمل قالقتصادي الإ دلول الأعضاء، اإ

منائية  املشورةوحرصنا أأشد احلرص عىل أأن تكون  .جدول أأعامل التمنيةلتوصيات ؛ امتثاًل بناء عىل طلهبا ومتوازنة املنحى اإ
(. من توصيات جدول أأعامل التمنية 13لتوصية وفقًا ل )لتناسب الوضع الفريد للك دوةل من ادلول الأعضاء  مة خصيصاً صمَّ ومُ 

 مواطنيف قالعتبار وضعت ، و (20و 16للتوصيتني  وفقاً )حدود امل ك العام ودوره وسامته وراعت املشورُة متام املراعاة 
 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 17و 14ني لتوصيتل  وفقاً )نطبقة عىل البدلان عىل اختالف مس توايها الإمنائية امل املرونة 

من توصيات جدول أأعامل التمنية  14املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وفقًا للتوصية مواطن الويبو مسأأةل  تتناولو  .24
اليت  CDIP/13/10نقحة من الوثيقة امل بسخة ال ادلورة اخلامسة عرشة للجنة  ُعرضت يفو لطلبات ادلول الأعضاء.  تلبيةً و 

 "2"تريبس(،  من اتفاق 27املادة )نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع  "1": تتناول مواطن املرونة بشأأن
لتعليقات املقدمة وتضمنت الوثيقُة ا ،من ت ك امحلاية وقابلية قالخرتاعات املتعلقة ابلربجميات للحامية مبوجب براءة أأو اس تثناهئا

( CDIP/15/6) اللجنة وثيقةً  تمن بعض ادلول الأعضاء خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة. وخالل ادلورة نفسها، انقش
تطبيق أأو عدم رونة م "1" مواطن املرونة يف الإطار املتعدد الأطراف وتنفيذ مواطن املرونة التالية يف القوانني الوطنية:بشأأن 

نفاذ الرباءات )املادة  عندتطبيق عقوابت جنائية  ىل  "2، "من اتفاق تريبس( 61اإ والتدابري املتعلقة ابلأمن اليت قد تؤدي اإ
هااتن الوثيقتان ش ىت وأأظهرت من اتفاق تريبس(.  73لامدة " وفقًا لتُسمى "قالس تثناء الأمين تقييد حقوق الرباءات )اليت

أأن ميكن اليت  اخلياراتمن مثَّ أأوحضت الوثيقتان عىل املس توى الوطين، و املذكورة  املرونة نُفِّذت هبا مواطنالطرائق اليت 
لطلب ايذي واس تجابًة ل. اها التمنويومس تو  الحتياجاه وفقاً  اخلاص هبا رباءاتالصياغة قانون عند دلول الأعضاء تس تخدهما ا

ثقدمته اللجنة يف دورها اخلامسة عرشة،  ُ مواطن املرونةالويبو قاعدة بياانت  أأمانةُ  تحدَّ ايذي رشت عىل النحو ، اليت ن
ىل ثة، حدَّ قاعدة البياانت املُ ُعرضت  السادسة عرشة، ةورادل يفو. 43اللجنة يف دورها السادسةاتفقت عليه   وثيقةٍ ابلإضافة اإ

(CDIP/16/5 ) م تقريرًا عن الأ مت . وجودة حاليًا يف قاعدة البياانتحكامً امل 1371البالغ عددها حاكم تُقّدِ الويبو  أأمانةُ وقدَّ
 .44السادسة الجنة يف دورهل ااتفاق  قتىضنشئت مب املرونة، اليت أُ اخلاصة مبواطن ثة حدَّ املُ ويب الصفحة  أأيضاً 

املدين يف ، واصلت الويبو حتديد فرص تعزيز مشاركة اجملمتع من توصيات جدول أأعامل التمنية 42لتوصية ل  وامتثالً  .25
املفتوح الس نوي الرابع مع مجيع املنظامت قالجامتع  2015بريل أأ املدير العام يف . واس تضاف والهنوض بت ك الفرص أأنشطهتا

ل راء بشأأن نظام امللكية الفكرية ل املباار تبادليسمح ابل  توفري منتدى قمّيِ هذا قالجامتع واصل يغري احلكومية املعمتدة. و 
قامة سهلت الويبو  ،2015يف عام وومعل الويبو عىل وجه التحديد.  ومعىل وجه العمادلويل  اخملتلفة  املنتدايتعدد من أأيضًا اإ

ىل اليت سعت  حلقات معل وحلقات دراس ية، غري احلكومية، مبا يف ذكل  املعنية والتعاون مع اجلهاتالتشارك من خاللها اإ
تجاو  مع هذه اجلهات. وامل شفاف وال  املنفتحالتفاعل ملواصةل وأأحداث جانبية  ،دةحدَّ مُ  اتعومرش بشأأن ومشاورات 
والرشااكت اليت تسهم للمنصات غري احلكومية من خالل التطوير املس متر اجلهات املعنية الوثيق مع  االويبو تعاوهن وواصلت

وسوف تواصل الويبو انهتا  عامل. لمنو قالقتصادي والتمنية يف مجيع أأحناء اللتحقيق اأأداة بوصفها مللكية الفكرية الهنوض ابيف 
ع وتُسهِّل مشاركة اجملمتع املدين الفعاةل والهادفة يف أأنشطهتا.  طريق املبادرات اليت تُشّجِ

الزتاماهم الأخالقية  يدركونعىل مجيع املس توايت العاملني يف الويبو لتأأكد من أأن ااصل مكتب الأخالقيات وو  .26
يف هذا الصدد، واصل مكتب الأخالقيات الرتكزي والويبو.   يف دوليني وموظفنيموظفني مدنيني بوصفهمالناش ئة عن وضعهم 

                                                
42
 /http://www.wipo.int/enforcement/enيُرىج قالطالع عىل:  
43
 http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jspعىل املوقع التايل: قاعدة البياانت ىل الرجوع اإ ميكن  
44
ثة متاحة عىل املوقع التايل:    /http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilitiesصفحة الويب املُحدَّ
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احلالت اليت ملوظفي الويبو بشأأن  نيرسيال وتقدمي املشورة والتوجيه  ،لسلوك الأخاليقابوتعزيز الوعي  ،عايريوضع املعىل 
 معضالت أأخالقية.تتسبب يف 

، عىل النحو املتوىخ يف أ ليات جدول أأعامل التمنيةات املس تقل لتنفيذ توصي قالس تعراض 2015عام وبدأأ يف  .27
عداد التقارير )"أ لية التبس يق"( اليت وافقت علهيا امجلعية العامة للويبو يف دورهاإ التبس يق و   اجراءات الرصد والتقيمي واإ

يف املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت وافقت علهيا اللجنة لالختصاصات  وفقاً قالس تعراض فريق  ُاُخِتريَ التاسعة والثالثني. و 
 أأيضاً قالس تعراض عقد فريق و قالختصاصات. هذه نطاق اس هتالليًا يف  اً تقرير فريق قالس تعراض دورها الرابعة عرشة. وقدم 

 اس تخدمو املذكور. قالس هتاليل التقرير  بشأأنمديري مرشوعات جدول أأعامل التمنية مع الوفود و  2015اجامتعات يف سبمترب 
لواثئق ذات ل املكتيب س تعراضقال "1"ويه: أأل س تقل، قالس تعراض امل لإجراء معلية  أأدوات خمتلفةً  فريق قالس تعراض

جراء و  "2، "الصةل بتنفيذ جدول أأعامل التمنية  "3، "45جدول أأعامل التمنية تنفيذاملشاركني يف شخاص الأ  ش ىتمقابالت مع اإ
ختارة زايرات ميدانية لبدلان مُ " و 4، "46عملية قالس تعراض املس تقلب تس هتدف اجلهات الفاعةل ذات الصةل  ءاتواس تقصا

يُعرض تقرير قالس تعراض . ومن املتوقع أأن 47قالس تعراض فريققالس هتاليل ايذي أأعده دة يف التقرير حدَّ عىل أأساس املعايري املُ 
 .48الثامنة عرشةعىل اللجنة يف دورها 

جنازبعد أأن مت  أأنشطة برام  الويبو من مرشوعات جدول أأعامل التمنية عىل مرشوعاً  14جرى تعممي و  .28 ت ك  اإ
 ما ييل:عىل  2015خالل عام  اتعوتعممي ت ك املرش اش متل . و قالً مس ت اً خارجيها تقياميً وتقيمي املرشوعات 

 عن ار اخللعمل عىل حتديد الرشاكء وادلمع املايل االويبو تواصل ، ؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنيةمل اس تكاملً  "1"
قامة  2015طوال عام تركزت هجود التوعية و  .ومرشوعاهااملزيانية لرباجمها   ،مرشوع "ويبو غرين"ارااكت دلمع عىل اإ

ة واحتاد ،(WIPO Re:Searchمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )و  ضافةً الكتب املُيرسَّ الويبو بذلت اإىل ذكل،  . واإ
ىل تيدًا من مز  ويف  اتعولجهات املاحنة احملمتةل للمرش ل  خمطط خدمات ادلمع ملديري الويبو يف رمسقدمي اجلهود الرامية اإ

عداد مقرتحات مرش   للحصول عىل المتويل من اجلهات املاحنة. اتعواإ

طار و "2" ، واصلت الويبو مساعدة ادلول يف جمال امللكية الفكرية"انش ئة" أأاكدمييات وطنية  لإقامةاملرشوع الرائد يف اإ
قامة عىلالأعضاء  ىل اخلربات املكتس بة وادلروس املس تفادة.  استناداً انش ئة أأاكدمييات وطنية  اإ تركز الأاكدميية كام اإ
مدادهجودها   اهامراعاة جمالت اهامتمديدة مع اجلثة و حدَّ املُ وارد التدريب مبأأاكدمييات امللكية الفكرية القامئة  عىل اإ
 ة.اخلاص

مع اإطالق ادلول الأعضاء يف الويبو دوةًل من  50التكنولوجيا وقالبتاكر يف مراكز دمع تطوير  عىلبدأأ التعاون الرمسي  "3"
ُ و . 49فردايً مركزًا  350أأكرث من  بشأأن البحث يف قواعد بياانت  بدلاً  35يف ميدانية تدريبية وطنية  أأحداثمت ظِّ ن

 ُ ق ظِّ التكنولوجيا. ون قلمييةللرتوجي لل  أأخرىلميية مت مثانية اجامتعات اإ  فقاً و. و ملراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر ش بكة الإ
نشئت أُ قدمت مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر اليت ، 201450جري يف هناية عام أُ لالس تقصاء اخلاص ابملراكز ايذي 

تبادل منصة مة من خالل قدَّ الش بكة قالفرتاضية املُ و . اس تفسار س نوايً  250000ا يقر  من ادلمَع ملحىت ال ن 

                                                
45
ممثلني من اإضافًة اإىل تب امللكية الفكرية، جنيف، وممثيل ماكيف احلاليني والسابقني الأعضاء ول ادل ومندويبالويبو،  جريت مسؤويلمشلت املقابالت اليت أُ  

 ة.ياملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية والأوساط الأاكدميية والصناع 
46
من  وغريمه ،واملنظامت احلكومية ادلولية ،واملنظامت غري احلكومية ،لبعثات ادلامئةوممثيل ا ،امللكية الفكريةماكتب  سلطاتاكنت قالس تقصاءات موهجًة اإىل  

 .جدول أأعامل التمنية تنفيذ توصيات شاركني يفحل امل اأأحصا  املص
47
ثيوبياو الأرجنتني، و مير، و مت اختيار البدلان التالية للزايرات امليدانية: اتيلند،    ومودلوفا. ،اإ
48
 http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/#reviewس تعراض املس تقل عىل املوقع التايل: عن معلية قال مزيد من املعلوماتيوجد  
49
 =http://www.wipo.int/tisc/en/search/search_result.jsp?country_idمراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر متاح عىل املوقع التايل:  دليل 
50
 http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2014.pdfقالس تقصاء متاح عىل املوقع التايل:  
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، وبلغ عدد عضو 1500هيا ال ن ما يقر  من دل 51الإلكرتونيةاخلاصة مبراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر رف اعامل
 صفحة. 25000أأكرث من الصفحات اليت مت قالطالع علهيا يف العام املايض 

قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف دلمع تقدمي املساعدة التقنية، ل س امي تُس تخَدم ل تزال قواعد البياانت املتخصصة و "4"
مبا يف ذكل واهجات ختزين املعلومات  53(IP-ROCوقامئة اخلرباء قالستشاريني ) 52( IP-TADجمال امللكية الفكرية )

قت يف هذا اجملال، و .54لتعاون فامي بني بدلان اجلنو اخلاصة اب زايدة معليات  من أأجلخطة توعوية هادفة ُطّبِ
. 55( IP-DMDاعدة بياانت مطابقة قالحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )التحميل وحفز املطابقات يف ق

ىل ادلورة السادسة عرشة للجنة م دِّ اإىل ذكل، قُ  ضافةً اإ و   .هذهاس تخدام قواعد البياانت  بشأأن مس تجدات تقرير  اإ

ىل قواعد البياانت العلمية والتكنولوجينفاذ  ال يرّسِ تُ اليت  القطاعني العام واخلاص برام  الرشاكة بني ل تزال تمنوو "5" . ةاإ
ىل الأحباث لأغراض التطوير وقالبتاكريوفر و  ماكنية نفاذ  56(ARDI) برانم  النفاذ اإ مسجةل  ةمؤسس 550أأكرث من اإ

ىل  أأقل منواً بدلان يف بدلان انمية و    اكت 19000ومتاحة مقابل رسوم اشرتاك علمية وتقنية  جمةل 5000أأكرث من اإ
لكرتوين و  م حمتوى قدِّ اليت تُ  57(R4L)" البحث من أأجل احلياة" لربام  أأيضاً اريك وهذا الربانم  . مصنف مرجعياإ
  ل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( وبرانم  الأمم املتحدة اليت تتخصص فهيايف اجملالت 

م و . للبيئة ىل الأحباث لأغراض التطوير وقالبتاكر هياف مبا – "البحث من أأجل احلياة"برام  تُقّدِ  – برانم  النفاذ اإ
ماكنية نفاذ  ىل ما يقر  من ةل سجَّ مُ  ةمؤسس 8000أأكرث من اإ أأغلب كبار  يف هذه الربام ويشارك . جمةل 50000اإ
ر يف العامل، و  نيالرئيس يت العلمية الاجملاناري  مليون  10أأكرث من لهذه الربام  يف الوقت احلايل بالقمية الإجاملية تُقدَّ

ىل املوقع الإلكرتوين لربانم   تُأضيف، 2015يف عام ودولر أأمرييك.  ىل الأحباث اإ عرب  جديدة   ية  تدريب  وحدات  النفاذ اإ
ىل املعلومات املتخصصة بشأأن البربانم  . وفامي يتعلق ربانم بشأأن الالإنرتنت  ، ايذي يوفر 58(ASPI) رباءاتالنفاذ اإ

ىل  ماكنية النفاذ اإ هذا يف ال ن ُمسجَّةل مؤسسة  50أأكرث من يوجد واخلدمات التحليلية، البحث التجاري يف الرباءات اإ
ليه الربانم  ايذي انضم  أأنظمة رباءات و التجاري يف ال بحثال  خياراتنطاق ع وسِّ مما يُ ، 2015اريك جديد يف عام اإ

 تحليل.ال 

( WEFالويبو واملنتدى قالقتصادي العاملي )بني ضع ابلشرتاك وُ ايذي ( IAP)برانم  مساعدة اخملرتعني وُأطلق  "6"
يف ، ودون مقابلحايم براءات متطوعني مبيف البدلان النامية رتعني ذوي املوارد احملدودة والرشاكت الصغرية اخمل ويربط

 دلخولقالخرتاع وأأهلية اخملرتع أأهلية يف تقيمي  حاسامً  دوراً تؤدي مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر هذا الربانم  
ىل بدلان وف وس ،نومفربشهر بريل ويف املغر  يف شهر أأ كولومبيا يف  يفات جتريبية عومرش وُأطلقت . 59لربانم ا متتد اإ

 أأخرى يف مطلع العام املقبل.

ىل  احلفاظ عىل امل ك العام، استناداً  تراعي قل منواً مة اإىل البدلان النامية والبدلان الأ قدَّ املساعدة التقنية املُ  وظلت "7" اإ
، وابلرباءات العام امل كمللكية الفكرية و ات اخلاصة ابعورش امل س ياق  يفُأجريت قالس تقصاءات اليت نتاجئ ادلراسات و

 العام.وامل ك 

                                                
51
 http://etisc.wipo.orgعرب املوقع التايل:  منصة تبادل املعارف اخلاصة مبراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر الإلكرتونيةميكن النفاذ اإىل  
52
 /http://www.wipo.int/tad/enيُرىج قالطالع عىل:  
53
  /http://www.wipo.int/roc/enمتاحة عىل املوقع التايل:  قامئة اخلرباء قالستشاريني 
54
 /http://www.wipo.int/cooperation/en/south_southيُرىج قالطالع عىل:  
55
 /http://www.wipo.int/dmd/enيُرىج قالطالع عىل:  
56
 /http://www.wipo.int/ardi/enمتاحة عىل املوقع التايل:  النفاذ اإىل الأحباث لأغراض التطوير وقالبتاكرربانم  اخلاصة ب ويبالصفحة  
57
 /http://www.research4life.org: مزيد من املعلومات عن برام  "البحث من أأجل احلياة"يوجد عىل املوقع التايل  
58
 /http://www.wipo.int/aspi/en صة بشأأن الرباءات" عرب املوقع التايل:ميكن النفاذ اإىل "برانم  النفاذ اإىل املعلومات املتخص 
59
 /http://www.wipo.int/iap/enصفحة الويب اخلاصة ابلربانم  متاحة عىل املوقع التايل:  
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وطنية، ال كوميةاحلواكلت الاحلوار بني  يسرياملنافسة وت من أأجل تعميق فهم العالقة بني امللكية الفكرية وقانون و  "8"
 لحتياجات البدلان النامية.تلبيًة أأنشطة املساعدة التقنية بش ىت  لقيام، اواصلت الويبو، خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير

طار مرشوع  تمُصِّ اليت مهنجية صياغة اسرتاتيجية امللكية الفكرية أأما  "9" تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف اإ
واعامتد عداد لإ  مبثابة أأساٍس فظلت  ،ية الفكرية عىل  ل من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميييف جمال امللك 

 املعنية.بدلان اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية القادرة عىل تشجيع قالبتاكر والإبداع يف ال 

قل منواً امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النمرشوع  وظل "10" نقطًة  امية والبدلان الأ
عىل وجه اخلصوص، جرى . و 2015ملساعدة التقنية يف عام اخلاص اب معل الويبو عىللتعممي مبادرات مماثةل  مرجعيةً 

رابطة أأمم جنو  ارق بدلان ُمختارة من بدلان عىل مبادرات يف منطقة البحر الاكرييب ويف  الرتكزي بصفة خاصة
 انم. تيوفي  ،ولوس ،مكبوداي أأي   ،أ س يا

ُ  الأهجزة بشأأنتقرير واقع الرباءات ونرُش عىل ش بكة الإنرتنت  "11" ، 60دة يذوي الإعاقة البيرية والسمعيةساعِ امل
ُ لضعاف البير والعاجزين عن قراءة املطبوعاتنسٍق ُميرسَّ متامًا يف أأيضًا هذا التقرير نرُش و  رش مزيد من تقارير . ون

نتا  ياتكنولوج ت : بشأأنواقع الرباءات  ابلتعاون مع مؤسسة امللكية الفكرية  اس تغالهلو  همعاجلة نفاايتو  زيت النخيل اإ
ابلتعاون مع  ادلقيقة الطحالبتكنولوجيات بشأأن و  ،(MPOB( وجملس زيت النخيل املالزيي )MyIPOيف مالزياي )

بداع والبحث العلمياملؤسسة املغربية للعلوم ( و OMPIC)املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية   املتقدمة والإ
(MAScIR ؛ و) تكنولوجيات ترسيع اجلس اميت واس تخداماها الصناعية والطبية ابلتعاون مع املنظمة الأوروبية بشأأن

 .61(CERNللبحوث النووية )

بشأأن رّد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة  حتديث  ُعِرض عىل اللجنة يف دورها السادسة عرشة و  "12"
حاةل تنفيذ بعض  (. وأأبرزت الوثيقةُ CDIP/16/6)الوثيقة  تقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةال 

ىل الإدارة،  ردِّ التوصيات الواردة يف  ضافة اإ  .62عرض نتاجئ العمل يف جمال املساعدة التقنيةاإ

ت  نيرتعاخملجهرة قاعدة بياانت  واس متر اس تخدامُ  "13" طار مرشوع اليت ُأِعدَّ ، امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةيف اإ
 .63من الباحثني الأاكدمييني ووسائل الإعالمكثري اهامتم هذه القاعدة  توجذب

قالبتاكر ية حدوث ، واصلت الويبو اس تكشاف كيف امللكية الفكرية وقالقتصاد غري الرمسيرشوع واس تكامًل مل  "14"
 قتصادية وبناء عىل طلب ادلول الأعضاء.قال ايف قالقتصاد غري الرمسي يف س ياق دراساه

 تعممي جدول أأعامل التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى

هيئات الويبو املعنية أأن من  –التاسعة والثالثني دورها امجلعية العامة للويبو يف  اأأقره يتال –أ لية التبس يق تطلب  .29
ىل ا  يف تقريرها الس نوي درِ تُ  م اإ ، جدول أأعامل التمنية اخلاصة بلك مهناملسامههتا يف تنفيذ توصيات  مجلعيات وصفاً ايذي يُقدَّ

ىل  ضافًة اإ . وفامي ييل ملخص للتطورات هذه الهيئات يف معلجدول أأعامل التمنية توصيات مت هبا ق اليت مُعِّ ائحتديد الطر اإ
 :ل التمنيةجدول أأعام سامههتا يف تنفيذ توصياتمل ، و 2015هيئات الويبو خالل عام ش ىت يف اليت حدثت 

                                                
60
 تقرير واقع الرباءات بشأأن الأهجزة املُساِعدة يذوي الإعاقة البيرية والسمعية متاح عىل املوقع التايل: 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/assistive_devices.html 
61
 /http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapesمتاحة عىل الرابط التايل:  مجيع تقارير واقع الرباءات 
62
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=314317الوثيقة متاحة عىل املوقع التايل:  
63
 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/#brain_drainعرب املوقع التايل:  قاعدة بياانت جهرة اخملرتعنيميكن النفاذ اإىل  
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 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية بشأأن برانم  معل  قراراً  2014يف سبمترب امجلعية العامة مل تتخذ  .30
اللجنة احلكومية ادلولية مل جتمتع . ويذكل، 2015لعام  (اللجنة احلكومية ادلولية) الفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و 

 .2015يف عام 

، 2017-2016يف الثنائية ، وافقت امجلعية العامة عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية 2015أأكتوبر يف و .31
ُ لولية اا وقد جاء يف. خالل هذه الثنائيةللجنة احلكومية ادلولية ابرانم  معل ووافقت أأيضًا عىل  اللجنة أأن  افق علهيتَّ مل
ىل اتفاق حول  معلها،ترسيع  سوف تواصلاحلكومية ادلولية  ىل النصوص، هبدف التوصل اإ مبا يف ذكل املفاوضات املستندة اإ
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ويضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل  أأو أأكرث يتعلق ابمللكية الفكرية واحد صك قانوين دويل

حلقات دراسات و معل اللجنة احلكومية ادلولية ب ه جيوز اس تكاملأأناإىل  شري الولية أأيضاً ت و  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
ذا اكن يببغي 2017وس تقوم امجلعية العامة، يف عام معل. دراس ية وحلقات  ىل عقد ، بتقيمي التقدم احملرز، والبّت فامي اإ ادلعوة اإ

 مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات.

، اليت حتث من توصيات جدول أأعامل التمنية 18 احلكومية ادلولية هو موضوع التوصيةاللجنة اختتام مفاوضات و  .32
نتاجئ مبا فهيا "الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإخالل بأأي عىل اللجنة 

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث ة، عىل وهجَّ مُ  42و 40و 22و 21و 20و 17و 16و 15و 14و ،12توصيات وال . "اإ
أأنشطة وضع القواعد واملعايري تقوم عىل توجيه من ادلول فاإن وجه اخلصوص، اإىل معل اللجنة احلكومية ادلولية. ويذكل 

مصاحل  ل ادلول الأعضاء وأأولوايها فضاًل عن وهجات نظر أأحصا  املصاحل راعاة ، مع مالأعضاء وتضمن مسارًا تشاركياً 
(، والعمل املُضطلع به 42و 15ال خرين، مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتان 

يراعي مسار اللجنة أأعامل التمنية، يببغي أأن  من توصيات جدول 20و 16وفقًا للتوصيتني و (. 40يف حمافل أأخرى )التوصية 
يأأخذ بعني قالعتبار مواطن أأن و املراعاة  متامحدود امل ك العام ودوره وسامته اص بوضع القواعد واملعايري احلكومية ادلولية اخل

أأعامل التمنية(.  جدولمن توصيات  17و 14و 12توصيات ال املرونة املنصوص علهيا يف التفاقات ادلولية للملكية الفكرية )
وفقًا  ،وتستند مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة وتدمع الأهداف الإمنائية للأمم املتحدة

 عىل التوايل.من توصيات جدول أأعامل التمنية،  22لتوصية ل 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

عرشين يف الفرتة من الثالثة وال الثانية والعرشين و دورتهيا  )جلنة الرباءات( الرباءات اللجنة ادلامئة املعنية بقانونعقدت  .33
ىل نومفرب 30من الفرتة و  2015يوليو  31ىل اإ  27 الرباءات تناول واصلت جلنة و . ، عىل التوايل2015ديسمرب  4 اإ

" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة 2" ،" قالس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات1"املوضوعات امخلسة التالية: 
 " ونقل التكنولوجيا.5" ورسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم؛ "4" ،" والرباءات والصحة3" ،قالعرتاض

من توصيات  17)التوصية ادلولية مللكية الفكرية ااملرونة يف اتفاقات ، من مضن ما تناولته، مواطن وتناولت املناقشات
من توصيات  22دلول الأعضاء )التوصية اخلاصة اب املرونة احملمتةل وقالس تثناءات والتقييداتومواطن (، أأعامل التمنية جدول

من توصيات  29و 25و 22و 19 املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصياتالتكنولوجيا نقل  فضاًل عن(، جدول أأعامل التمنية
 (.جدول أأعامل التمنية

ىل ، رباءات عىل توجيه من ادلول الأعضاءوتقوم أأنشطة جلنة ال .34 وتستند، بغرض تيسري احلوار بني ادلول الأعضاء، اإ
املناقشات ومضت جلنة الرباءات قدمًا يف . من توصيات جدول أأعامل التمنية 21مشاورات مفتوحة ومتوازنة وفقًا للتوصية 

حلقات بتاجئ ب  ناقشات أأيضاً امل اسرتشدت و  ادلول الأعضاء.اليت قدمهتا واملقرتحات الويبو بناء عىل الواثئق اليت أأعدها أأمانة 
يف ذكل  وأأسهم جلسات تشاركية سهّلت تبادل معلومات عن جتار  ادلول الأعضاء.و دراس ية حتدث فهيا خرباء خارجيون 
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خرين، مبا يف ذكل مسار تشاريك يراعي مصاحل  ل ادلول الأعضاء وأأولوايها فضاًل عن وهجات نظر أأحصا  املصاحل ال  
ُعقدت، و  (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 42و 15املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتان 

 قدت أأيضاً . وعُ العالقة بني أأنظمة الرباءات وتوافر الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً خبصوص ندوة ، 2015عام  يف
 رباءات.الرسية التصالت مع همنيي بشأأن و  قالبتاكرية طوةاخل بشأأن تقيميتشاركية  تجلسا

 الصناعية والبياانت اجلغرافيةتصاممي اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال 

 ها( دورجلنة العالمات) اجلغرافيةالصناعية والبياانت تصاممي ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال  ةاللجنعقدت  .35
ىل  16الثالثة والثالثني يف الفرتة من  ىل  16الفرتة من  الرابعة والثالثني يف ها، ودور2015مارس  20اإ . 2015 نومفرب 18اإ

ا خداهمواس ت هاتسجيل  منامية أأسامء البدلان حبلتصاممي الصناعية، و  ايذي تقوم به جلنة العالمات فامي يتعلق ابالعمل احلايلو 
اخلاصة  املفاوضاتو . من توصيات جدول أأعامل التمنية 15توصية ال مع  لبياانت اجلغرافية يامت ى متاماً ابو ،عالمات جتاريةك

بطريقة شامةل وقامئة عىل توجهيات حاليًا  جُترى( SCT/32/3و SCT/32/2 تانق ي ممي )الوث امعاهدة قانون التصمبرشوع 
، مبا يف ذكل املساعدة التقنية، املتعلقة ابل اثر احملمتةل لعمل جلنة العالمات ادلراسةَ يف قالعتبار  املفاوضاُت أأخذ تو  ،الأعضاء
املرتتبة عىل تنفيذ هذه النتيجة والتاكليف والفوائد يف ادلول الأعضاء يف الويبو التمنية ملس توى  قالعتبار الواجبتويل اليت 

درا  خبصوص  معليةمقرتحات  مت أأيضاً دِّ (. وقُ .SCT/27/4 Addو SCT/27/4 تانق ي وث الاحملمتةل ) قرار بشأأن مادة/اإ
 .من توصيات جدول أأعامل التمنية 12و 10ني التوصيتمع مراعاة ممي، ااملساعدة التقنية يف مرشوع معاهدة قانون التص

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

. 2015مرتني يف عام  (أأو اللجنة )جلنة حق املؤلف املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة ادلامئة املعنية حبق اجمتعت  .36
ىل  29من يف الفرتة قدت ادلورة الثالثني عُ ف ىل  7يف الفرتة من قدت ادلورة احلادية والثالثني ، وعُ 2015يوليو  3يونيو اإ  11اإ

 ، ولفائدةاءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتملناقشة مسأأةل التقييدات وقالس تثن كبرياً  وقتاً  اللجنةُ صت ديسمرب. وخصَّ 
ثة اخلاصة اب علامً  لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وأأحاطت اللجنةُ لفائدة ااملؤسسات التعلميية والبحثية، و  دلراسة املُحدَّ

دها ادلكتور اليت أأع (،SCCR/30/3 )الوثيقة ابلتقييدات وقالس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
ثة . كينيت كروز أأحاطت كام . دوةل 188 البالغ عددها الترشيعات الوطنية مجليع ادلول الأعضاء يف الويبوومشلت البسخة املُحدَّ

(. SCCR/30/2 ملتاحف )الوثيقةعىل حق املؤلف لفائدة التقييدات وقالس تثناءات اخلاصة ابراسة ادلعرض ب علامً  اللجنةُ 
 .بشأأن املوضوعاتملناقشة ممثرة ومفيدة  متيناً   أأساساً لكتا ادلراس تنيوأأرست 

وضع القواعد واملعايري : الفئة ابء، ل س امي عىل وجه اخلصوص بدول أأعامل التمنيةحق املؤلف  ويسرتشد معل جلنة .37
التفاوض بني ادلول  تيسري مساراتمبدأأ احلياد يف وتتّبع جلنة حق املؤلف العام. وجوانب املرونة والس ياسة العامة وامل ك 

، عىل املشاركة وعىل هن  يراعي تعددية أأحصا  املصاحل. أأما أأنشطة وضع القواعد وتقوم ت ك املسارات، دوماً الأعضاء. 
ىل توجهيات الأعضاء ويه تراعي خمتلف مس توايت التمنية ومواطن املرونة املتاحة يف  ،واملعايري فهيي أأنشطة شامةل تستند اإ

 ادلولية.فكرية امللكية الاتفاقات 

نفاذ  اللجنة قالستشارية املعنية ابلإ

نفاذاملعنية اب اللجنة قالستشاريةعقدت  .38 نفاذ(  لإ ىل  23العاارة يف الفرتة من  ادوره)جلنة الإ ز ركَّ ت. و 2015نومفرب  25اإ
نفاذ عىل معل  ناملساعدة التقنية والتبس يق مع املنظامت الأخرى والقطاع اخلاص يف جمال جلنة الإ ذاكء قالالإ  حرتامفاذ واإ

نفاذ يف  اللجنةُ هذه جدول أأعامل التمنية، تتناول من توصيات  45للتوصية  . وطبقاً للملكية الفكرية طارالإ اجملمتعية  قالهامتمات اإ
نفاذ: عاارة الشواغل الإمنائية، مما يتجّسد يف برانم  معل ادلورة ال وخصوصاً  الأوسع نطاقاً  ممارسات الأنظمة  "1"للجنة الإ
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" والإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجار  الناحجة لس تكامل 2البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها؛ "
نفاذ اجل  املقدّلة أأو املقرصنة. سلعارية بغية تقليص جحم سوق ال تدابري الإ

ىل  عت اللجنةُ متس  ا .39 نفاذ ربانم  معلرباء املتعلقة بمن عروض اخل اً عرض 31اإ جرى املوضوع الأول، فامي خيص و . جلنة الإ
هما ماكتب امللكية الفكرية، قدِّ ، مبا يف ذكل خدمات الوساطة اليت تُ الأنظمة البديةل لتسوية املنازعاتش ىت اس تكشاف 

دة الس ياسة املوحو  ،يفيف جن مركز ابليكس بو للمعارض التجارية يف  مدي اعتُ ايذ املعجل للتسوية البدلية للمنازعات جراءوالإ 
مت عروض من بدلان كثرية ، الثاينوفامي خيص املوضوع . لتسوية منازعات أأسامء احلقول يف بداعية الإ تدابري ال  توحضَّ قُّدِ

 نُوقشت أأيضاً . و ؤلفق املاخلاصة حبالتعلميية  الويبو موادُعرضت أأيضًا نرتنت. و عىل الإ  ومنع انهتاك احلقوقالتوعية والتثقيف 
سرتاتيجيات قالعن تبادل معلومات جرى ، و عىل احلقوق أ ليات طوعية، مثل مدوانت قواعد سلوك للحد من التعدي

نفاذ.بشأأن تبس يق ال وطنية وتدابري ال  الإ

ىل  5يف الفرتة من  ااحلادية عرشة، املقرر عقده ايف دورهتقوم قررت اللجنة أأن و  .40 تبادل ب ، 2016سبمترب  7اإ
أأنشطة التوعية وامحلالت قالسرتاتيجية بوصفها وس يةل " 1": اتعو أأربعة موضبر  الوطنية فامي يتعلق املعلومات بشأأن التجا

لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من  الش با ، طبقاً عامة الناس، ل س امي لإذاكء قالحرتام للملكية الفكرية بني 
نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات الرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و  "2؛ "الأولوايت وأأنظمة اإ

هما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني قدِّ املساعدة الترشيعية اليت تُ و " 3" ؛امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل
نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد ا جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ لقانونية واحامتل اإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة قالجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء ح بشأأن اقصص النجو  "4" ؛الإ
أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت من أأجل تكوين الكفاءات وادلمع املُقدم من الويبو 

نفاذ ولية جلنةوفقًا لجدول أأعامل التمنية و توصيات للتوصيات املعنية من  الوطنيني طبقاً  املسؤولنيو   .الإ

 الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  26يف الفرتة من  ثامنةدورته ال  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعقد الفريق العامل التابع  .41 صل . ووا2015 مايو 29اإ
. ونُوقشت الفريق العامل مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات الرامية اإىل حتسني أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ها الفريق العامل يف دورته الثالثةاملقرتحات  ، مبا يف ذكل التوصيات املس تجيبة لكيفية مبا يامت ى مع التوصيات اليت أأقرَّ
بدءًا ، ل س امي املعمول هباجدول أأعامل التمنية توصيات و  املس تقبيل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتطوير بني  التوفيق

ىل الفئة جمي. من  يف  لٍّ  ركّز هذه التحسينات عىل جعل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث فعاليةً وتُ  من الفئة أأِلف اإ
ىل البدلان النامية.معاجلة طلبات الرباءات ودمع نقل التكنولوج   يا وتقدمي املساعدة التقنية اإ

لرشاكت ا من أأجلنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اصل الفريق العامل مناقشاته حول ختفيضات رسوموو  .42
ىل البدلان النامية والبدلان الأ الهادفة لالصغرية واملتوسطة واجلامعات ومعاهد البحث غري   قل منواً لرحب، ل س امي ت ك املنمتية اإ
رونة رسوم معاهدة التعاون اخلاصة مبراسة تمكةٍل لدل، عىل اخلصوص، ب عىل سبيل ايذكر ل احلير. وأأحاط الفريق العامل علامً 

قدمت أأول  عىل ادلراسة الأولية، اليت وبناءً . 2014اليت نُوقشت يف ادلورة السابعة للفريق العامل يف عام بشأأن الرباءات 
بشلك الرباءات، قدرت ادلراسة التمكيلية التعاون بشأأن مرونة الإجاملية لرسوم طلبات معاهدة تقدير عىل الإطالق لل

 واستناداً ابلبدلان املتقدمة والنامية.  مع القمي اخلاصةالرسوم ابلبس بة للجامعات ومنظامت البحث العامة أأوجه مرونة منفصل 
ىل هذه التقديرات لرسوم عىل ملس توى اؤثر هبا التخفيض قالفرتايض يالكيفية اليت س  حاكت ادلراسة رسوم، ال اجلديدة ملرونة اإ

 الرباءات.التعاون بشأأن جحم الإيداعات ودخلها بناء عىل معاهدة 

ُ علقة مباملساعدة التقنية املت اتعوتقرير عن مرش يف  الفريق العامل أأيضاً ونظر  .43 ذت فِّ عاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت ن
ىل ، 2015حىت أأبريل و  2014ا يف عام البدلان الأقل منوً و  بدلان الناميةلصاحل ال  ضافًة اإ  طط لهاأأنشطة املساعدة التقنية اخملاإ



CDIP/17/2 
16 
 

اليت من هذا  التقاريرتُدَر  ىل أأن عيف دورته اخلامسة، اكن الفريق العامل قد اتفق، . و 2015لفرتة املتبقية من عام يف ا
 بةل للفريق العامل.دلورات املق ا أأعاملجدول منتظم من بنود بند ك  القبيل

مع مراعاة  ،يف معلية تدريب الفاحصنيحتسني التبس يق بني املاكتب الوطنية عن  وثيقةً  انقش الفريق العامل أأيضاً و .44
 "3، "تقدمي تدريب فعالاخلاصة ب وتبادل اخلربات " 2"، البعيد املدىمسائل التخطيط الفعال " 1عدد من العنارص، مثل: "

كخطوة أأوىل، طلب الفريق و . قالحتياجات تلبية ت كوالتوفيق بني احتياجات تدريب الفاحصني واملاكتب القادرة عىل 
ُ الفاحصني اليت  أأنشطة تدريببشأأن العامل معلومات من املاكتب  البدلان  ماكتبذت لصاحل ماكتب أأخرى، ل س امي فِّ ن

رحةل التالية من املناقشات حول الطريقة اليت ميكن للمكتب ادلويل أأن يرشد عىل وجه أأفضل املأأن النامية. وهذا من شأأنه 
 يعمل هبا كهيئة مبسقة عىل أأجنع وجه.

 اجلزء الثاين: مرشوعات جدول أأعامل التمنية

توصية. وتبلغ املوارد املالية  33لتنفيذ  مرشوعاً  31، اكنت ادلول الأعضاء قد وافقت عىل 2015عام هناية حبلول  .45
رة  .سويرسايً  فرناكً  28 124 792املرشوعات  هذهحىت ال ن لتنفيذ  املُقدَّ

املُنجزة التالية من مرشوعات الثالثة ، تقارير التقيمي املس تقل الهنائية بشأأن املرشوعات 2015وقُّدمت، خالل عام  .46
 عرشة:سادسة عرشة وال امسة جدول أأعامل التمنية يك تنظر فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورتهيا اخل

من توصيات  36تنفيذًا للتوصية ) املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذ  القامئة عىل امللكية الفكرية بشأأن مرشوع "1"
 ،(جدول أأعامل التمنية

تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصا  املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين مرشوع بشأأن و "2"
داء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية لإ  دارة الصناعات الإبداعية والإاراف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأ

 من توصيات جدول أأعامل التمنية(، 10و 9و 8و 5و 2)تنفيذًا للتوصيات  حلق املؤلف

 25و 19)تنفيذًا للتوصيات  لبناء احللو  –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة بشأأن  مرشوعو  "3"
 .من توصيات جدول أأعامل التمنية( 28و 26و

 تقارير تقيميها.من مرشوعات جدول أأعامل التمنية، وانقشت اللجنة  مرشوعاً  26تقيمي حىت ال ن  متو .47

تُمكِّن ادلول الأعضاء من املُنجزة أأداة أأساس ية  التمنية مرشوعات جدول أأعاملبشأأن عترب تقارير التقيمي املس تقل وتُ  .48
من  الويبو أأمانة كل، أأكّدتيذواملرشوعات اجلديدة. واملس تقبلية املتعلقة ابلتمنية تقيمي تنفيذها وتقدمي توجهيات للأنشطة 

الأعضاء  ، مع أأخذ تعليقات ادلوليف التقارير املذكورة أ نفاً  نواملقيّماليت قدهما عىل الزتاهما بتنفيذ التوصيات املتفق علهيا  جديد
 لرصد تنفيذ ت ك التوصيات. يف احلس بان، وأأنشأأت نظاماً 

عرشة للجنة املعنية  السادسةعىل ادلورة املتبقية. وُعِرض  الأربعة تنفيذ املرشوعات املعمتدة 2015واس متر يف عام  .49
الأعضاء. ويف هناية عام  وانقش ته ادلول ،املرشوعات هذهعن تنفيذ  مرحيل   تقرير  ( CDIP/16/2ابلتمنية وامللكية الفكرية )

 عرشة للجنة ل تزال قيد التنفيذ، أأل ويه:سادسة مرشوعات اعُتمدت فامي بني ادلورتني الثالثة وال  توجد أأربعة، اكنت 2015

فريقية "1"  ،تعزيز القطاع السمعي البيري وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأ

قل منواً  املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإدارةو "2"  ،التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأ
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منائية و "3" تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
 ،املرحةل الثانية –حمددة" 

 . الثانيةاملرحةل – امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية وقالجامتعيةو "4"

ضافة اإىل ذكل، و  .50 جناز مرشوعني اللجنة علامً أأحاطت اإ  هام:أأل و ، بتقريري اإ

 ،بناء احللول –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة مرشوع بشأأن  "1"

وبدلان أأقل  متديد العمل مبرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انميةو  "2"
 .منواً 

متديد العمل يف دورها اخلامسة عرشة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، قررت اللجنة  .51
فريقيةمبرشوع  مت . وابملثل، 2015حىت هناية عام  تعزيز القطاع السمعي البيري وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأ

املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإدارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية متديد  السادسة عرشة خالل ادلورة
قل منواً  ضافية  والبدلان الأ  شهر.تبلغ س تة أأ ملدة اإ

 :خالل الفرتة املشموةل ابلتقريروفامي ييل بعض النقاط البارزة فامي خيص تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية  .52

ُعقد يف جنيف يف فرباير ، لولبناء احل –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة يف س ياق مرشوع  "1"
هذا ومجع . احللولبناء  –مللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة اباملعين منتدى اخلرباء ادلويل  2015

ت اليت ست ال  راساتادلاخلرباء ايذين أأجروا بني  املنتدى ادلويل طار املرشوع، ُأِعدَّ والأقران الأربعة ايذي يف اإ
ن من بدلان متقدمة وانمية ست جولت من املناقشات وخرباء دولي ذه ادلراسات. وأأجرى أأيضًا مثانيةراجعوا ه

طار ولية ول كيفية العمل، حبدء مناقشات هو املنتدى هذا واكن الهدف من  .64بشأأن نقل التكنولوجيا الويبو، يف اإ
مزيد من املعلومات ويوجد . عىل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإىل املعرفة والتكنولوجيا

ىل ادلورة اخلامسة عرشة للجنة املعنية م دِّ ضافة اإىل ذكل، قُ اإ . و 65عن منتدى اخلرباء عىل املوقع الإلكرتوين للمؤمتر اإ
)الوثيقة تقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل لكية الفكرية ابلتمنية وامل 

CDIP/15/5 .)بشأأن التقرير يف  امناقشاهأأن تواصل ابلتقرير و  علامً حتيط يف ت ك ادلورة، قررت اللجنة أأن و
رشوع امللكية مل  التقرير التقيمييعرض السادسة عرشة، اس مترت املناقشات يف س ياق  ايف دورهو. 66املقبةل ادوره

يذكل، طلبت اللجنة  (. ونتيجةً CDIP/16/3)الوثيقة  احللول بناء –الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 
يك تنظر اللجنة فيه يف دورها نشطة الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا لأأن ترمس خمططًا لأ لويبو ا من أأمانة
 .عرشةالسابعة 

طار مرشوع  "2" ، اً تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منو ويف اإ
ضافية مجلالويب بني املس تخدمني احملمتلني و  ةصفحلرتوجي لعدد من الأنشطة لنُفِّذ  قواعد بياانت من أأجل ع معلومات اإ

الش بكية منصة عىل الرتوجي لل ، ما اش متلت عليه لت هذه الأنشطة، من بنيمتش  ا. و فامي بني بدلان اجلنو التعاون 
اجامتع  2016نُظّمِ يف بريو يف مايو . وعالوة عىل ذكل، 67ذات الصةلوسائل التواصل قالجامتعي عرب أأدوات اجلديدة 

                                                
64
املتاحة  CDIP/14/8 Rev.2املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورها الرابعة عرشة )الوثيقة ُاختري اخلرباء ادلوليون طبقًا للمعايري اليت وافقت علهيا اللجنة  
 (/:www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583http/عىل 

65
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562انظر  
66
 ..CDIP/15/8 Provيف الوثيقة  267انظر الفقرة رمق  
67
 /http://www.wipo.int/cooperation/en/south_southميكن النفاذ اإىل صفحة الويب والأدوات عرب املوقع التايل:  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
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املعلومات واملعارف ودمع قالبتاكر ونقل خرباء أأقالميي بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنو  والتعاون الثاليث لإاتحة 
 املتقدمة واملنظامت احلكومية ادلولية بدلانًا انميًا وغريمه من ممثيل ال بدل 20خبرياً من  50حنو  فأأىت .التكنولوجيا
تبادل اخلربات وادلروس املس تفادة من تنفيذ ارااكت تعاونية فامي بني بدلان اجلنو  من أأجل جامتع قال حلضور

 .68الفكرية امللكية جماليف  ةثالثي يةتعاون  ارااكتو

طار مرشوع و "3" فريقيةيف اإ ُ  ،تعزيز القطاع السمعي البيري وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأ يف عام م ظِّ ن
ىل التكنولوجيا الرمقية  تحولال اليت تناولت ما يرتتب عىل التدريبية حداث عدد من الأ  2015 وحتدايت من أأثر اإ
ُ و . اعة السمعية البيرية يف أأفريقياللصنوفرص  يف كيبيا )أأبريل  للمهنيني السيامنئينيمعل/حلقات دراس ية حلقات مت ظِّ ن
أأحداث أأخرى ذات يف  شاركت الويبو أأيضاً و (. 2015( وبوركينا فاسو )سبمترب 2015الس نغال )يونيو و  (2015
ُ  الرمقيالعقود والإنتا  والتوزيع يف العير برانم  تدرييب بشأأن : صةل ، وبرانم  2015مارس يف يف بوركينا فاسو  مظِّ ن

َ رفيع املس توى للتدريب وتكوين املهارات  حلق املؤلف بوركينا فاسو  مكتُب  2015يف بوركينا فاسو يف يونيو  همظَّ ن
(BBDA ابلتعاون مع )ادليوان الوطين اجلزائري حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة (ONDA وتشمل الإجنازات .)
نشاء  2015خرى يف تنفيذ املرشوع يف عام الأ  ( KFCفرقة معل تضم منتجني وموزعني وهيئة الأفالم الكينية )اإ

( لوضع خارطة طريق لإنشاء منظمة معنية ابلإدارة امجلاعية حلقوق املصنفات KECOBOوجملس كيبيا حلق املؤلف )
 .السمعية والبيرية

طار و "4" قل منواً املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكر يف اإ ، ية واإدارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأ
ىل أأكرث من رسِ اس تقصاء أُ جريت دراسات جدوى يف الك البدلين مبا يف ذكل أُ  ت الصغرية ة من الرشاكارك 2000ل اإ

الصغرية اركة من الرشاكت  68اختريت صارمة،  معليةوبعد واهامتهما ابملرشوع.  اوتوقعاه ااحتياجاه واملتوسطة لتقيمي
ن يالبدل يف الكوزارت فرقتا اخلرباء يف املغر . اركة  26يف الأرجنتني واركة  42واملتوسطة املس تفيدة، من بيهنا 
عقب عقد ، 2015أأبريل  يفوتشخيصية.  مقابالتعقدات لقاءات توعية و ، و املس تفيدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

ُعقدت أأيضًا و يف بويبس أ يرس. ُأقمي حدث لإطالق املرشوع  للخرباء الوطنيني،ين الكفاءات تكو حلقة معل بشأأن 
قدت وعُ . 2015ادلار البيضاء يف أأبريل مدينة يف حلقة معل بشأأن تكوين الكفاءات وُأقمي حدث لإطالق املرشوع 

عداد أأعضاء . 201569يف نومفرب  تبادل املعارفل  مشرتكة بني البدلان حلقة معلبنجاح أأيضًا  وقد حتقق ابلاكمل هدف اإ
ال ن املؤسسات صاحبة املصاحل  وأأصبحت .جلنة التوجيه الوطنية للمرشوع واخلرباء الوطنيني لتنفيذ املرشوع بنجاح

، للمرشوع من اجمللس قالستشاري ، جزءاً امجلعيات واراكء التصدير واملدارسو  يف املرشوع، مبا فهيا الوزارات
DiseñAr، من جلنة التوجيه الوطنية للمرشوع ني، وجزءاً يف الأرجنت ،Namadij،  هذه دعى ، وتُ يف املغر
ىل املسامهة بشلك ملموس يف حتقيق الأهداف املشرتكة. وقُ املؤسسات  ىل ادلول  املرشوع الرائد أأيضاً هذا م دِّ اإ اإ

اليت  جلنة العالمات دورة ناءيف أأث حدث جانيب وقت الغداء  يفن يالبدل الكممثيل الأعضاء، من خالل أأمانة الويبو و 
 .2015عقدت يف نومفرب 

منائية حمددة تكوين "5"  الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
ثيوبيا ورواندا  ملشاركة، ويهيف البدلان الثالثة ا يف تنفيذ املرشوع تقدم   2015خالل عام أُحرز  املرحةل الثانية. – اإ

ُأطلق (. و CDIP/13/9يف وثيقة املرشوع )املنصوص علهيا دة حدَّ املُ ختيار قالملعايري  وفقاً ُاختريت  ، اليتوتزنانيا
يف عاصة  ل بدل من هذه قدت خالل قالجامتعات التشاورية الوطنية اليت عُ  ةالثالث بدلانيف ال حينئذ املرشوع 
حل الرئيس يني اتأألف من أأحصا  املصي فريق خرباء وطين  2015ل عام مجيعها خال وُأنشئ يف هذه البدلان. البدلان

ول تزال الإجراءات الوطنية خرباء استشاريني دوليني ووطنيني. وعيَّبت أأمانة الويبو لتبس يق تنفيذ املرشوع. 

                                                
68
 http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/news/2015/news_0002.htmlيوجد مزيد من املعلومات عىل املوقع التايل:  
69
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502املعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  
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عداد تقارير البحث عن الرباءات ، قيد النظر يف لتحديد جمالت قالحتياجات التكنولوجية، اليت سوف تسمح ابإ
 البدلان الثالثة.

يف كولومبيا وبولندا.  اتنجديد انجريت دراس تأُ . املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية وقالجامتعية  "6"
نشاء  عىلجريت يف كولومبيا أُ اليت راسة واش متلت ادل قاعدة بياانت لوحدة تسجيل بياانت امللكية الفكرية لغرض اإ
جراء حتليل ملدى قالنتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا، وتقيمي جترييب للمبادرات الأخرية التحليل  قالقتصادي، واإ

اس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية اإىل دف هجريت يف بولندا أُ  اليت راسةادل. واكنت لس ياس يات امللكية الفكرية
حلقات ، مبا يف ذكل تنظمي بشأأن هاتني ادلراس تني حقائق تقيص بعثيت أأيضاً ُأوفدت و . يف قالبتاكر يف القطاع الصحي

ىل الويبو يف يوليو وعنُّيِ أأيضًا ن. وحل الرئيس ياأأحصا  املص فهيا معل حملية شارك  .2015موظف مرشوعات، وانضم اإ

ية وامللكية الفكرية ووافقت اللجنة املعنية ابلتمن  بتنفيذ جدول أأعامل التمنية.اهامتمًا كبريًا  ادلول الأعضاء همتل تزال و .53
ية واحلفاظ عىل الرتاث و هداف التمنالأ دمع امللكية الفكرية والس ياحة: يف دورها اخلامسة عرشة عىل مرشوع جديد بشأأن 

 تاهامتهما ابملرشوع وطلبعن عىل اقرتاح مقدم من مجهورية مير العربية. وأأعر  عدد من ادلول الأعضاء  ، بناءً الثقايف
 .2016بدأأ تنفيذ املرشوع يف يناير و رائدة لتنفيذه.  بدلاانً ها اعتبار 

لتنفيذ  2016/2017مليون فرنك سويرسي عىل وجه التحديد يف مزيانية الثنائية  2.5ص مبلغ اإجاميل قدره ّصِ خُ وقد  .54
مرشوعان م قُدِّ هذا الس ياق،  يفو. مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مرشوعات جدول أأعامل التمنية، رهناً 

التعاون عىل التعلمي والتدريب مرشوع بشأأن  "1": أأل وهامالسادسة عرشة، تنظر فهيام اللجنة يف دورها ل ن ان جديداقرتحَ مُ 
بشأأن مرشوع و  "2، "املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

 رشوعمراجعة امل وطلبت اللجنة من أأمانة الويبو  .لومات املوجودة يف امل ك العام لأغراض التمنية قالقتصاديةاس تخدام املع
 املقبةل. ادورهيف  هللنظر في املقرتح

 اخلامتة

املاضية.  بععىل مدى الس نوات الس   كبرياً  تعزيزاً  هتاومزيانيالويبو برام  شهد تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعمميه يف  .55
عداد وتنفيذ  عام  يفو. موضع التنفيذتوصيات جدول أأعامل التمنية  وضعمرشوعًا بغرض  31ومتكّنت الويبو، حىت ال ن، من اإ

 أأولوايها.و احتياجات ادلول الأعضاء لتلبية مجيع املوارد الالزمة اس تخدام هجودها و بذل ، واصلت أأمانة الويبو 2015

طار أ لية  عىل –قالس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  معليةُ ومن املتوقع أأن تساعد  النحو املتوىخ يف اإ
جدول اختاذ قرارات اسرتاتيجية بشأأن التنفيذ اجلاري لتوصيات  عىلالأعضاء  ادلولَ  – 2015التبس يق اليت بدأأت يف عام 

 .أأعامل التمنية

 ]تيل ذكل املرفقات[

 



CDIP/17/2 
ANNEX I 

 امللحق الأول

 2015ضع تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية ديسمرب و 

 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 
قالعتبار الأولوايت وقالحتياجات اخلاصة 
للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه 

اخلصوص فضاًل عن خمتلف مس توايت التمنية 
درا  املدركة  يف ادلول الأعضاء، ويببغي اإ

الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربام . ويف 
هذا الصدد، يببغي أأن يكون تصممي برام  

املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها 
 خاصة بلك بدل.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

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

مرشوع "تعزيز التعاون  اتناولهي هذه التوصية 
حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  

من بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 تقرير   وُعرض .(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 
للجنة املعنية ادلورة الثالثة عرشة  عىل ي  تقيمي

، ويرد هذا التقرير يف ابلتمنية وامللكية الفكرية
 .CDIP/13/4الوثيقة 

أأيضًا املرشوعان التاليان ضافة اإىل ذكل، يتناول اإ و 
 :هذه التوصيةَ 

مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البيري . 1
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" 

الوارد  DA_1_2_4_10_11_1)املرشوع 
 ،(CDIP/9/13يف الوثيقة 

 مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة:. و 2
دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف 

رشوع امل لنامية )مير وغريها من البدلان ا

CDIP/1/3 
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CDIP/3/5 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/15/7 Rev.) 

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

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

عطاء أأولوية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا  يف اإ
بفضل املوارد من داخل ومن خار  املزيانية 
للهنوض بعدة جمالت، مهنا قالنتفاع القانوين 

والتجاري والثقايف وقالقتصادي ابمللكية الفكرية 
 لبدلان املذكورة.يف ا

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، وتناولها 2009قيد التنفيذ منذ أأوائل عام 
(: "مؤمتر حشد املوارد DA_02_01املرشوع )

لأغراض التمنية" )الوارد يف الوثيقة 
CDIP/3/INF/2 واس ُتمكل هذا املرشوع .)

. وأأدرجت أأنشطة ملتابعة 2010 يف نومفرب
املرشوعات يف وثيقة الربانم  واملزيانية للفرتتني 

 .2013-2012و 2010-2011

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

 (.CDIP/9/3دورها التاسعة )

هذه التوصية يتناولها أأيضًا مرشوع: "تعزيز 
القطاع السمعي البيري وتطويره يف بوركينا فاسو 

وبعض البدلان الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13.) 
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CDIP/6/2 
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زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية  .3
لربام  املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض بمةل 
أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية 
درا  امللكية الفكرية يف خمتلف  مع التأأكيد عىل اإ

ومت التفاق متت مناقشة التوصية، 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

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

ويف وثيقة الربانم  واملزيانية للثنائية 
نفاق 2016/2017 ، يبلغ مجموع املوارد اخملصصة لالإ
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية 
 الفكرية.

مليون فرنك سويرسي )ابس تثناء  144.1الإمنايئ 
التمنية(. وميثل هذا زايدة مرشوعات جدول أأعامل 

نفاق الإمنايئ من جاملية يف الإ % يف الثنائية  21.3اإ
 % يف الثنائية احلالية.21.4 اإىل 2012/2013

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

لتنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف الثنائية 
 6)يرىج قالطالع عىل اجلدول  2016/2017

من وثيقة الربانم  واملزيانية للثنائية 
2016/2017.) 

درا  امللكية الفكرية يف لأنشطة أأما ابلبس بة  اإ
خمتلف املس توايت الأاكدميية، فيجري تنفيذ 
طائفة عريضة من الربام  والأنشطة املعدة 

طار أأاكدميية  خصيصا لهذا الغرض، ول س امي يف اإ
بادراتن املهمتان يف هذا اجملال هام الويبو. وامل 

"الأاكدمييات اجلديدة يف جمال امللكية الفكرية" 
الوارد يف الوثيقة  DA_10_01)املرشوع 

CDIP/3/INF/2 واملرشوع ،DA_10_02 
الذلان  CDIP/9/10 Rev.1الوارد يف الوثيقة 

( اس تمكال وقياّم وأأدرجا يف برانم  ومزيانية الويبو
التمنية يف برام  الويبو للتعلمي ودم  جدول أأعامل 

عن بعد اليت يبتفع هبا العديد من املؤسسات 
 الأاكدميية.

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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ضافًة اإىل ذكل، نوقش خالل ادلورة السادسة اإ و 
عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اقرتاح 

مرشوع بشأأن التعاون عىل التعلمي والتدريب 
ع معاهد املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية م

التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل 
الوارد  DA_3_10_45_01)املرشوع  منواً 

 (.CDIP/16/7يف الوثيقة 

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

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

وضع قالسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 وCDIP/5/5.) 

وصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية الت
، وتناولها املرشوع 2007يف أأكتوبر 

DA_10_05  بشأأن "تعزيز قدرات املؤسسات
واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل  ل من 

)الوثيقة  الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي"
CDIP/3/2)  امللكية الفكرية وتوس مي " مرشوعو

جات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية املنت
 "والبدلان الأقل منواً 

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

عىل  نياملرشوع ينلهذ انتقيميي انوُعرض تقرير 
 اماللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فهي

والثالثة  (CDIP/10/7العاارة ) هيايف دورت
 ( عىل التوايل.CDIP/13/3عرشة )

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 
CDIP/16/2 
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وسامه أأيضًا يف تنفيذ هذه التوصية عنيُر 
 DA_10_04الصناعات الإبداعية للمرشوع 

بشأأن "تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصا  
املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد 
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإاراف 
علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك 

بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف" )الوارد 
 (.CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

 وصية تتناولها أأيضًا املرشوعات التالية:هذه التو 

. مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البيري 1
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" 

الوارد  DA_1_2_4_10_11_1)املرشوع 
 (.CDIP/9/13يف الوثيقة 

دارة "رائد بشأأن الرشوع امل . 2 امللكية الفكرية واإ
بدلان النامية التصاممي لتطوير الأعامل يف ال 

)املرشوع  "والبدلان الأقل منواً 
DA_4_10_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/12/6.) 

وابلإضافة اإىل ذكل، سامهت برام  الويبو 
وأأنشطهتا املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة 
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محلاية أأعامل  /الإقلمييةكفاءات الوطنيةالتعزيز يف 
 .احمليل الإبداع وقالبتاكر وقالخرتاع عىل الصعيد

عىل الويبو أأن تبرش معلومات عامة حول  ل  .5
أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكرتوين 
وعلهيا أأن تقدم، بطلب من ادلول الأعضاء، 

تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو 
)ادلول الأعضاء( أأو اجلهات الأخرى املس تفيدة 

 من البشاط.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 
 (.CDIP/3/INF/2و

، 2009قيد التنفيذ منذ بداية س نة  التوصية
وتناولها مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن "قاعدة 
بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية 

(IP-TAD املرشوع( ")DA_05_01  الوارد
واملتاح عىل  CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

 الرابط التايل:
http://www.wipo.int/tad/en/. 

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

 (.CDIP/9/4دورها التاسعة )

قاعدة بياانت املساعدة التقنية  بشأأن م عرضدِّ وقُ 
(IP-TADخالل ادلورة السادسة عرشة للجنة ) 

 .كية الفكريةاملعنية ابلتمنية واملل 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

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

عىل موظفي الويبو وخرباهئا قالستشاريني  .6
العاملني يف جمال املساعدة التقنية قالس مترار يف 

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

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

برانم  التقومي قالسرتاتيجي  اس تكاملبعد 
(SRP)  أأجري مدونة الأخالقياتواعامتد ،

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

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

http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/tad/en/
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ضار  يف املصاحل. ويتعني عىل حيدث من ت
عداد لحئة ابخلرباء قالستشاريني دلهيا  الويبو اإ
يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى 

 ادلول الأعضاء.

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

 )قامئة اخلرباء قالستشاريني(.

تدريب مكثف، وميكن اعتبار أأن الوعي كبري 
 مبسائل الأخالقيات يف الوييو.

واصل مكتب الأخالقيات ، 2015 خالل عامو 
تقدمي املشورة ملوظفي الويبو واكن نشطا يف 

جلدول أأعامل التمنية،  6املسائل املتعلقة ابلتوصية 
الأنشطة اخلارجية، وتضار  املصاحل، س امي  ول

عالانت كشف  والهدااي أأو الضيافة أأو لكهيام، واإ
 .املصاحل

وُحدثت قامئة اخلرباء قالستشاريني اليت عرضت 
ورة الثالثة للجنة وأأدرجت يف مرشوع عىل ادل

"قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية 
 ه(. وهذIP-TAD( ")DA-05-01الفكرية )

 القامئة متاحة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
http://www.wipo.int/roc/en/. 

CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

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

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

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/2/4 وCDIP/4/4) 

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية  التوصية
، وتناولها مرشوع من 2007يف أأكتوبر 

مرشوعات 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 

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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ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف  املعنية
 (.CDIP/9/8دورها التاسعة )

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث  .8
والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب 

ول س امي البدلان  الوطنية يف البدلان النامية
قلميية ودون  الأقل منوا، فضال عن منظامها الإ
ىل  قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ الإ
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

، 2009قيد التنفيذ منذ بداية س نة التوصية 
وتناولهتا املرحلتان الأوىل والثانية من مرشوع 
ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها"  "النفاذ اإ

(DA_08_01  يف الوثيقة
CDIP/3/INF/2و ،DA_8_2  يف الوثيقة

CDIP/9/9 .)عىل التوايل 

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

ا التاسعة هييف دورت اموامللكية الفكرية لتنظر فهي
 CDIP/9/5الوثيقتان )والرابعة عرشة 

 ( عىل التوايل.CDIP/14/5و

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 
CDIP/16/2 

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

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

قالحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية 
(IP-DMD املرشوع( ")DA_09_01  الوارد

 (.CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

ياجات الإمنائية يف قاعدة بياانت مطابقة قالحت 
( متاحة عىل IP-DMDجمال امللكية الفكرية )

الرابط التايل: 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/3 
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http://www.wipo.int/dmd/en/ 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
اللجنة يف دورها العاارة )الوثيقة 

CDIP/10/3.) 

م ة بياانت مطابقة قاعد" عرض بشأأن وقُّدِ
قالحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية 

(IP-DMD) "خالل ادلورة السادسة عرشة 
 .للجنة

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاها  .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

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

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

الوارد يف  DA_10_01)املرشوع  والثانية
 DA_10_02و CDIP/3/INF/2الوثيقة 

 ،(CDIP/9/10 Rev.1 الوارد يف الوثيقة

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

الوارد يف الوثيقة  DA_10_02)املرشوع 

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/16/2 

http://www.wipo.int/dmd/en/
http://www.wipo.int/dmd/en/
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CDIP/3/INF/2)، 

نقل التكنولوجيا . ومرشوع "ببية دمع قالبتاكر و 3
 DA_10_03لفائدة املؤسسات الوطنية" )املرشوع 

 ،(CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة 

"تعزيز قدرات املؤسسات ومرشوع . 4
واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل  ل من 

الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي" 
الوارد يف الوثيقة  DA_10_05)املرشوع 

CDIP/3/INF/2)، 

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

الوارد يف  DA_04_10_01منوا )املرشوع 
 ،(CDIP/5/5الوثيقة 

تعزيز التعاون حول امللكية  بشأأنمرشوع . و 6
الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان 

رشوع امل ) .وبدلان أأقل منواانمية 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 ،(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

"تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية  . ومرشوع7
وأأحصا  املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل 
الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية 

والإاراف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط 
يك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف" الش ب

الوارد يف الوثيقة  DA_10_04)املرشوع 
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CDIP/3/INF/2.) 

وُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دوارها التاسعة 

واخلامسة  والعاارة والثالثة عرشة والرابعة عرشة
يه ترد يف الواثئق لتنظر فهيا، و عرشة

CDIP/9/6و ،CDIP/14/4 ،
 ،CDIP/10/7، وCDIP/10/8و
، CDIP/13/4، وCDIP/13/3و
 ىل التوايل.ع CDIP/15/14و

هذه  تتناول املرشوعات التاليةوعالوة عىل ذكل، 
 التوصية:

. مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البيري 1
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" 

الوارد  DA_1_2_4_10_11_1)املرشوع 
 ،(CDIP/9/13يف الوثيقة 

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

رشوع )امل  "والبدلان الأقل منواً 
DA_4_10_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/12/6)، 

مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: . و 3
دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف 

مير وغريها من البدلان النامية )املرشوع 
DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة
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CDIP/15/7 Rev.). 

ضافةً  اإىل ذكل، نوقش خالل ادلورة السادسة  واإ
عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اقرتاح 

مرشوع بشأأن التعاون عىل التعلمي والتدريب 
املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد 

التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل 
د الوار  DA_3_10_45_01منوًا )املرشوع 
 (.CDIP/16/7يف الوثيقة 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاها  .11
وقالبتاكر  الوطنية محلاية أأعامل الإبداع

وقالخرتاع 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 
 .2007يف أأكتوبر 

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

بشلك غري مباار عدد من مرشوعات جدول 
 .10و 8أأعامل التمنية اليت تتصدى للتوصيتني 

مرشوع تعزيز القطاع تناولها أأيضًا ي هذه التوصية و 
يف بوركينا فاسو وبعض السمعي البيري وتطويره 

البدلان الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13). 

ضافًة اإىل ذكل، هذه التوصية يتناولها أأيضًا  واإ
"تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية مرشوع 

والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية 
وبدلان أأقل منوًا" )املرشوع 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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DA_1_10_11_13_19_25_32_01 
 .(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل ادلورة 
للجنة، ويرد هذا التقرير يف الوثيقة الثالثة عرشة 

CDIP/13/4. 

دما   .12 قالعتبارات الإمنائية يف أأنشطة امليض يف اإ
الويبو ومناقشاها 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 
 .2007يف أأكتوبر 

ية يف وثيقيت مُعِّمت توصيات جدول أأعامل التمن و 
والثنائية  2010/2011الربانم  واملزيانية للثنائية 

اكمتل و . 2016/2017والثنائية  2012/2013
بشأأن تعزيز  DA_33_38_41_01املرشوع 

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

CDIP/4/8/Rev. ير تقيميي عىل (. وُعرض تقر
اللجنة يف دورها الثانية عرشة لتنظر فيه )يرد يف 

 (.CDIP/12/4الوثيقة 

وللمرة الأوىل، ُأدر  تقيمي تنفيذ توصيات جدول 
، ومن 2014أأعامل التمنية يف تقرير أأداء الربانم  

مثَّ ُأدم  بصورة اكمةل يف اللمحة العامة عن التقدم 
حرازه يف  ل برانم ، بدلً  من تناوهل يف  ايذي مت اإ

 .بند مس تقل

ضافًة اإىل ذكل، يتناول هذه التوصيَة أأيضًا  واإ
"امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع  مرشوعُ 

الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف 

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 



CDIP/17/2 
Annex I 
14 

 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

مير وغريها من البدلان النامية )املرشوع 
DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/15/7 Rev.). 

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

البدلان الأقل منوًا وكذا ابلبدلان النامية ول س امي 
مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، ويببغي 
 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 
 .2007يف أأكتوبر 

تقدمي املساعدة  2015واصلت الويبو خالل عام و 
الترشيعية تلبيًة لطلبات سلطات ادلول الأعضاء. 

ىل هذه البدلان بشأأن  وقدمت املشورة اإ
الترشيعات القامئة أأو مرشوعات الترشيعات دلهيا، 

واس تأأنست ابخليارات املتاحة واختيارات 
 الس ياسة العامة يف تنفيذ هذه الترشيعات.

يز تعز "مرشوع  تناولها أأيضاً  هذه التوصيةَ و 
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان 

. "اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا
)املرشوع 

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :
وُعرض التقرير  (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

التقيميي لهذا املرشوع عىل ادلورة الثالثة عرشة 
للجنة، ويرد هذا التقرير يف الوثيقة 

CDIP/13/4. 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

تضع الويبو بتيرف البدلان النامية والبدلان  .14
الأقل منوًا مشورها بشأأن تنفيذ احلقوق 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف  وقاللزتامات واإ
طار  اتفاق تريبس وقالنتفاع هبا، وذكل يف اإ

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
، CDIP/8/2و

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

ىل  وتقدم الويبو مشورها الترشيعية ابنتظام اإ
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا بشأأن تنفيذ 
عاملها، وفهم مواطن امل رونة احلقوق وقاللزتامات واإ

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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 (.CDIP/10/2و التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.

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

 CDIP/7/3و CDIP/6/10و
 CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 CDIP/10/10و
 CDIP/10/11و
 CDIP/13/10و
 CDIP/16/5و CDIP/15/6و

 

وعرضت عىل  .يف اتفاق تريبس وقالنتفاع هبا
ادلورة اخلامسة للجنة وثيقة بشأأن "مواطن املرونة 

املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف 
قلميي". كام  وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإ
ُعرض عىل اللجنة يف دورها السابعة اجلزء الثاين من 

قة ايذي حيتوي عىل مخسة مواطن مرونة هذه الوثي
 جديدة وافقت علهيا اللجنة يف ادلورة السادسة.

لجنة يف دورها الثالثة عرشة اجلزء ال وانقشت 
الثالث من الوثيقة اليت تتضمن موطين مرونة 

عىل اللجنة يف دورها اخلامسة عرض و  .جديدين
اليت تتضمن موطين وثيقة المن  الرابعُ  اجلزءُ عرشة 
 .نةمرو

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

قلميية بشأأن  ويف حلقات العمل الوطنية أأو دون الإ
قضااي ترتبط بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن املرونة 
والس ياسات العامة دلمع البدلان يف تنفيذ اتفاق 

 تريبس.

عليه ادلول الأعضاء يف ادلورة وطبقا ملا اتفقت 
الويبو صفحة عىل  تالسادسة للجنة، نرش 

الإنرتنت 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 

دة بياانت بشأأن الأحاكم املتعلقة ادلولية، وقاع

CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية.
 بناءً املرونة مواطن حتديث قاعدة البياانت جرى و 

، عىل طلب اللجنة يف دورها اخلامسة عرشة
 حكامً  1371عىل  حالياً حتتوي قاعدة البياانت و 

 بشأأن ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعلقة
 ختارة.مُ ولية قضائية  202مبواطن املرونة من 

 وُعرضت عىل اللجنة يف دورها السادسة عرشة
مواطن املرونة صفحة   ّلٍ من حدثة مناملُ بسخة ال 

ن اتابللغوقاعدة بياانت مواطن املرونة  زيية لكالإ
ُعرض اإىل ذكل،  ضافةً اإ الفرنس ية والإس بانية. و و 

 تقرير  ة عرشة أأيضًا عىل اللجنة يف دورها السادس
مواطن املرونة، وورد عن حتديث قاعدة بياانت 

 .CDIP 16/5الوثيقة هذا التقرير يف 

 صفحة مواطن املرونة متاحة عىل الرابط التايل:
-http://www.wipo.int/ip

development/en/agenda/flexibilities/ 

وقاعدة بياانت مواطن املرونة متاحة عىل الرابط 
http://www.wipo.int/ip-التايل: 

s/development/en/agenda/flexibilitie
search.jsp 

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

 مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛  -

أأن تأأخذ بعني قالعتبار خمتلف و   -
 مس توايت التمنية؛

تأأخذ بعني قالعتبار حتقيق توازن  أأنو   -
 بني التاكليف واملنافع؛

قامئة عىل مشاركة مجيع الأطراف حبيث و   -
تأأخذ بعني قالعتبار مصاحل وأأولوايت 
 ل ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء 
أأحصا  املصاحل ال خرين ومن مضهنم 

املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
 احلكومية املعمتدة؛

ممتثةل ملبدأأ احلياد ايذي 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 
 .2007يف أأكتوبر 

طلبت امجلعية العامة من مجيع  2007ويف أأكتوبر 
هيئات الويبو، مبا فهيا جلان وضع القواعد واملعايري، 
ىل التوصيات املتبقية  ضافة اإ تنفيذ هذه التوصية )اإ

 توصية واحملّددة للتنفيذ الفوري(. 19البالغ عددها 
وتضطلع ادلول الأعضاء من خالل مشاركهتا يف 
هذه اللجان، بدور حامس يف ضامن تنفيذ هذه 

 التوصيات.

كومية ادلولية واملنظامت غري اإاراك املنظامت احل
: يف س نة احلكومية وقالهامتم بوهجات نظرها

، واحدة حكومية دولية ةمنظمحصلت ، 2015
وثالث  ،ومخس منظامت دولية غري حكومية

منظامت غري حكومية وطنية عىل صفة مراقب يف 
ىل  موعاجملوهبذا يصل ، الويبو منظمة  74اإ

كومية منظمة دولية غري ح 256حكومية دولية و
ح لها فرصة يت ي ، و منظمة غري حكومية وطنية 81و
 ملشاركة يف هيئات الويبو ذات الصةل.ا

ووضعت ادلول الأعضاء يف دورة اللجان السابقة 
قامئ عىل توجيه أأو امجلعية العامة جدول أأعامل 

 وحّددت قضااي ملناقش هتا يف اللجان. الأعضاء

: تعكس القضااي اليت اختالف مس توايت المنو
يف اللجان مصاحل متنوعة  جتري مناقش هتا حالياً 

 وواسعة اقرتحهتا بدلان لها مس توايت منو خمتلفة.

: طرحت هذه املسأأةل التوفيق بني التاكليف واملزااي

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 يف عدة مناس بات يف اللجنة.

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

أأخذ حامية امل ك العام بعني قالعتبار عند وضع  .16
القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف 
حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن م ك 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 

الفكرية وامل ك العام" )املرشوع 
DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/4/3 Rev..) 

ي لهذا املرشوع لتنظر فيه رض تقرير تقيميوعُ 
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورها 

 (.CDIP/9/7التاسعة. )الوثيقة 

ضافة اإىل ذكل، تناول هذه التوصيَة مرشوُع  واإ
 DA_16_20_02"الرباءات وامل ك العام" )املرشوع 

انقشت اللجنة و(. .CDIP/7/5 Revالوارد يف الوثيقة 
الثانية عرشة دراسة عن الرباءات وامل ك يف دورها 
(، ويه .CDIP/12/INF/2 Revالوثيقة ( )اثنياالعام )

 متاحة عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/d

oc_details.jsp?doc_id=253106 

م تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع لتنظر فيه دِّ وقُ 
الوثيقة لجنة يف دورها الثالثة عرشة )ال 

CDIP/13/7.) 

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
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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وُعرض عىل ادلورة السادسة عرشة للجنة اقرتاح 
مرشوع بشأأن اس تخدام املعلومات املوجودة يف 

، وورد امل ك العام لأغراض التمنية قالقتصادية
 .CDIP/16/4يف الوثيقة قالقرتاح 

يببغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا  .17
ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة 
يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي ت ك 

 النامية والبدلان الأقل منواً.اليت هم البدلان 

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
، CDIP/15/6و
 .CDIP/16/5و

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

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

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف  .18
مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف 
خالل بأأي نتاجئ  التقليدية والفوللكور، من غري اإ

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

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 
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ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث. قرار  أأي 2014لس نة امجلعيات العامة مل تتخذ و (.CDIP/8/2، وCDIP/6/3و مبا فهيا اإ
بشأأن برانم  معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام 

، جتمتع اللجنة احلكومية ادلولية . ويذكل، مل2015
 .2014حىت ال ن، منذ سبمترب 

CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن  .19
اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ 
ىل املعرفة  البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ

والتكنولوجيا للهنوض ابلبشاط الإبداعي 
يف  وقالبتاكري وتعزيز ت ك الأنشطة املنجزة

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 
تناولهتا املرشوعات هذه التوصية . و 2007أأكتوبر 

 التالية جلدول أأعامل التمنية:

الفكرية وتكنولوجيا املعلومات  . "امللكية1
ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

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

ىل 2 . ومرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
الأوىل  تان، املرحل املعلومات املتعلقة ابلرباءات"

 DA_19_30_31_01)املرشوع والثانية 
املرشوع و  CDIP/4/6 رد يف الوثيقةالوا

DA_19_30_31_02 الوارد يف الوثيقة 
CDIP/10/13.) 

. ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل 3
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت 

منائية حمددة"  تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
الوارد يف الوثيقة  DA_30_31_01)املرشوع 

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 
CDIP/16/2 
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CDIP/5/6 Rev..) 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية . ومرشوع "4
والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية 

وبدلان أأقل منوًا". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: . ومرشوع 5
بناء احللول" )املرشوع  –التحدايت املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/4.) 

ُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة 
 ها العاارةااملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دور

 ة عرشةوالسادس والثانية عرشة والرابعة عرشة
، CDIP/10/5لتنظر فهيا، ويه ترد يف الواثئق 

 ،CDIP/12/3، وCDIP/10/6و
 .(CDIP/16/3، وCDIP/14/6و

 يتناولها مرشوع وعالوة عىل ذكل، هذه التوصية
تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية "

والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال 
منائية حمددة" الثانية  املرحةل – لتحدايت اإ

الوارد يف  DA_19_30_31_03 )املرشوع



CDIP/17/2 
Annex I 
22 

 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

 (.CDIP/13/9الوثيقة 

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

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 امل ك العام وفقا لأنظمهتا القانونية.  أ لت اإ

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

ويتناولها  ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

مرشوع "امللكية الفكرية وامل ك العام" )املرشوع 

DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/3 Rev..) 

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

ضافة اإىل ذكل، تناول هذه التوصيَة مرشوُع  واإ
"الرباءات وامل ك العام" )املرشوع 

DA_16_20_02  الوارد يف الوثيقة
CDIP/7/5 Rev..) 

عىل اللجنة تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع ُعرض و 
لتنظر فيه يف دورها الثالثة عرشة، وورد هذا 

 .CDIP/13/7يف الوثيقة التقرير 

ونُوقش يف ادلورة السادسة عرشة للجنة وُعرض 
بشأأن اس تخدام املعلومات ُمقرَتح مرشوع 

املوجودة يف امل ك العام لأغراض التمنية 
 DA_16_20_03)املرشوع قالقتصادية 

، ويتناول هذا (CDIP/16/4رد يف الوثيقة او ال

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

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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 .املرشوع هذه التوصية

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 

الأعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل 
 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 
 .2007أأكتوبر 

 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

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

عالن الألفية.  الواردة يف اإ

يببغي لأمانة الويبو أأن تتناول يف واثئق معلها 
واملعايري ما يناسب  املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد

من القضااي التايل ذكرها عىل سبيل املثال، 
بتوجيه من ادلول الأعضاء ودون اإخالل ببتاجئ 
مداولها: )أأ( احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية 

 ؛الفكرية عىل املس توى الوطين

) ( وأأوجه الصةل بني امللكية الفكرية 
 ؛واملنافسة

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

CDIP/3/3.) 

وجتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
، 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

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

ة يف ادلورة اخلامسة للجنة، وقد أأنشئت صفح
لفية  عىل الإنرتنت بشأأن الأهداف الإمنائية للأ

http://www.wipo.int/ip-والويبو )
development/en/agenda/millennium

_goals/.) 

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

لفية ) (. CDIP/8/4الأهداف الإمنائية للأ
لت هذه الوثيقة لتأأخذ بعني قالعتبار تعليقات  وعُّدِ

( خالل CDIP/10/9ادلول الأعضاء )الوثيقة 

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/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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 ؛لكية الفكرية) ( ونقل التكنولوجيا املرتبط ابمل 
)د( وما ميكن توافره من جوانب املرونة 
 ؛وقالس تثناءات والتقييدات لدلول الأعضاء

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

 ادلورة العاارة للجنة.

ىل ذكل، انقشت اللجنة خالل دورها  ضافًة اإ واإ
درا  قال حتياجات احلادية عرشة دراسة عن جدوى اإ

طار  لفية مضن اإ منائية للأ والنتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإ
(. CDIP/11/3الوثيقة الويبو لنتاجئ الثنائية )

وانقشت اللجنة يف دورها الثانية عرشة وثيقًة عن 
لفية يف واكلت الأمم املتحدة  منائية للأ الأهداف الإ

سهام الويبو يف ت ك الأهداف ) الوثيقة الأخرى واإ
CDIP/12/8) وانقشت اللجنة يف دورها الرابعة ،

( .CDIP/14/12 Revالوثيقة عرشة وثيقة معدةل )
بشأأن ت ك املسأأةل تغطي منظامت وبرام  أأخرى اتبعة 

مم املتحدة وتوسع نطاق ادلراسة قالس تقصائية  للأ
 .  CDIP/12/8الواردة يف الوثيقة 

للهنوض مبامرسات النظر يف أأفضل الس بل  .23
الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية مبا يعزز 
القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض 

ابلبشاط الإبداعي وقالبتاكري ونقل التكنولوجيا 
ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية  اإ
 والبدلان الأقل منوا وتعمميها يف ت ك البدلان.

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

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

الوارد يف  DA_7_23_32_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/4 Revالوثيقة 

وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
 (.CDIP/9/8لوثيقة اللجنة يف دورها التاسعة )ا

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

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

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

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

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع 
املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن 

 الرمقي.

CDIP/4/5 Rev..)  "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 يف دورها العاارة )الوثيقة 

CDIP/10/5.) 

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 
جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية 

ر، املعنية هبا ومن قالس تفادة مهنا بأأكرب قد
 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 
 عان: مرشو

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

)املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01  الوارد

 ،(CDIP/7/6يف الوثيقة 

"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت و. 2
بناء احللول" )املرشوع  –املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/4). 

عىل  وعنياملرش ين هذيان ل تقيمي  انتقرير ُعرض و 
الثالثة عرشة اللجنة لتنظر فهيام يف ادلورتني 
يف ، ويرد التقريران والسادسة عرشة عىل التوايل

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

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 .CDIP/16/3و CDIP/13/4 الوثيقتني

حّث ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة،  .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: 

بناء احللول" )املرشوع  –التحدايت املشرتكة 
DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/6/4.) 

تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة  وُعرض
لتنظر فيه يف دورها السادسة عرشة، ويرد هذا 

 .CDIP/16/3التقرير يف الوثيقة 

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

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

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

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 قالقتصادية والثقافية، واإ
تشخيص  ملساعدة ادلول الأعضاء عىل

قالسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية 
لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف 

 سبيل تمنيهتا قالقتصادية وقالجامتعية والثقافية.

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

ها ، ويتناول 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 
ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

 (..CDIP/4/5 Rev)الوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
دورها العاارة )الوثيقة  اللجنة يف

CDIP/10/5.) 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

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



CDIP/17/2 
Annex I 
27 

 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

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 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.) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
ذا السادسة عرشة، ويرد هدورها  اللجنة يف

 .CDIP/16/3التقرير يف الوثيقة 

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

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

درا  املناقشات حول قضااي نقل التكنولوجيا  .29 اإ
املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن قالختصاصات 

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 

يببغي 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
ابمللكية الفكرية وكيفية قالنتفاع هبا، ول س امي يف 
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 

 :انالتالي نناولها املرشوعات و 

ىل املعلومات . مرشوع 1 "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 الأوىل والثانيةتان املرحل  – املتعلقة ابلرباءات"

يف الوثيقة  اردالو  DA_19_30_31_01)املرشوع 
CDIP/4/6 وDA_19_30_31_02  يف  اردالو

 (.CDIP/10/13الوثيقة 

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

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 
CDIP/16/2 
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منائية حمددة" )املرشوع  لتحدايت اإ
DA_30_31_01 الوارد يف الوثيقة :CDIP/5/6 

Rev..) 

 التنظر فهي لهذين املرشوعنيوُعرضت تقارير تقيميية 
والرابعة عرشة العاارة والثانية عرشة  دوراهااللجنة يف 

 CDIP/12/3و CDIP/10/6 ئق)الواث
 .(CDIP/14/6و

ضافة اإىل ذكل، هذه ال  وصية يتناولها أأيضًا مرشوع تواإ
"تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية 

والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت 
منائية حمددة" )املرشوع  الثانية املرحةل – اإ

DA_30_31_03 الوارد يف الوثيقة :CDIP/13/9 
Rev..) 

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

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

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتان 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 
Rev.) 

 ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 :انالتالي نوتناولها املرشوعا

ىل 1 . مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
الأوىل تان املرحل  –املعلومات املتعلقة ابلرباءات" 

 DA_19_30_31_01والثانية )املرشوع 
 CDIP/4/6الوارد يف الوثيقة 

الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_02و

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
CDIP/16/2 
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CDIP/10/13)، 

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

منائية حمددة"  تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
: الوارد يف الوثيقة DA_30_31_01)املرشوع 

CDIP/5/6 Rev..) 

لتنظر هذين املرشوعني وُعرضت تقارير تقيميية ل 
 العاارة والثانية عرشة دوراهااللجنة يف  افهي

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

ضافة اإىل ذكل، هذه التوصية يتناولها أأيضًا  واإ
امل املعلومات مرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تع

التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة 
منائية حمددة" )املرشوع  حال لتحدايت اإ

DA_30_31_03  الوارد يف الوثيقة
CDIP/13/9 Rev..) 

اتحة الفرصة يف  .32 الويبو لتبادل التجار  اإ
واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الصةل 
 بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

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

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
 ان التاليان:رشوعامل 

الفكرية وس ياسة املنافسة" )املرشوع  "امللكية. 1
DA_7_23_32_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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CDIP/4/4 Rev.)، 

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

. )املرشوع "منواً 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

ين لهذ انتقيميي انتقرير عىل اللجنة رض وعُ 
والثالثة  ا التاسعةهييف دورتاملرشوعني لتنظر فهيام 

عرشة، ويرد هذا التقريران يف الوثيقتني 
CDIP/9/8 وCDIP/13/4عىل التوايل ، . 

CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

الويبو بتطوير أ لية مراجعة وتقيمي انجعة،  مطالبة .33
س نوية الأساس، لتقدير جدوى مجيع أأنشطهتا 
املوهجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة 
التقنية ووضع املؤارات واملقاييس اخلاصة لهذا 

 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  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 

الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه  وُعرض
اللجنة يف دورها الثانية عرشة )يرد يف الوثيقة 

CDIP/12/4.) 

CDIP/1/3 CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 

جراء دراسة حول ما يعوق  .34 مطالبة الويبو ابإ
حامية امللكية الفكرية يف القطاع قالقتصادي غري 

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

تناولها مرشوع "امللكية الفكرية وقالقتصاد غري 
الوارد يف  DA_34_01وع الرمسي" )املرش 

CDIP/1/3 
CDIP/6/9 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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التاكليف واملنافع  الرمسي، مبا يف ذكل دراسة
ىل  امللموسة محلاية امللكية الفكرية ابلنظر خاصة اإ
خلق فرص العمل، بغية مساعدة ادلول الأعضاء 

 عىل تصممي برام  وطنية هامة.

  .(.CDIP/8/3 Revالوثيقة  (CDIP/8/3و

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الثالثةاللجنة يف دورها 

CDIP/13/5.) 

CDIP/13/5 

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

وقالجامتعي والثقايف لنتفاع ت ك 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.) 

لتنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف قيد ا
. وتناولها أأيضا "مرشوع امللكية 2007أأكتوبر 

قالجامتعية" والفكرية والتمنية قالقتصادية 
الوارد يف الوثيقة  DA_35_37_01)املرشوع 

CDIP/5/7 Rev.). 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
 الوثيقة عرشة )يرد يف الرابعةاللجنة يف دورها 

CDIP/14/3.) 

ضافةً  وافقت ادلورة الرابعة عرشة اإىل ذكل،  واإ
( عىل مرحةل CDIP/15/3)يف الوثيقة للجنة 

قيد التنفيذ ، وهذه املرحةل اثنية من هذا املرشوع
 .2015يناير  1منذ 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/3 
CDIP/16/2 

تبادل التجار  حول املرشوعات التعاونية  .36
املفتوحة مثل مرشوع اجملني البرشي وكذا مناذ  

 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/6) 

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

القامئة عىل امللكية الفكرية" )املرشوع 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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DA_36_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/6/6.) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
يرد هذا التقرير ادلورة اخلامسة عرشة ) اللجنة يف
 (.CDIP/15/3يف الوثيقة 

CDIP/16/2 

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 
. وتناولها أأيضا "مرشوع حول 2007أأكتوبر 

قالجامتعية " ومنية قالقتصادية امللكية الفكرية والت 
الوارد يف الوثيقة  DA_35_37_01)املرشوع 

CDIP/5/7 Rev..) 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الرابعةاللجنة يف دورها 

CDIP/14/3.) 

ضافةً  وافقت ادلورة الرابعة عرشة اإىل ذكل،  واإ
، وهذه املرشوع عىل مرحةل اثنية من هذاللجنة 
 .2015يناير  1قيد التنفيذ منذ املرحةل 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/3 
CDIP/16/2 

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  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 

الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
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 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه 
اللجنة يف دورها الثانية عرشة )يرد يف الوثيقة 

CDIP/12/4.) 

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

ملنظامت ادلولية املعنية الأفريقية، ابلتعاون مع ا
جراء دراسات حول جهرة  بذكل، عن طريق اإ

 الأدمغة وتقدمي توصيات عىل أأساسها.

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

 CDIP/7/4و

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

CDIP/7/4.) 

تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه  وُعرض
عرشة )يرد يف الوثيقة  الثالثةاللجنة يف دورها 

CDIP/13/6.) 

CDIP/1/3 
CDIP/6/8 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/13/6 

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

ابلأخص مهنا الأونكتاد لتوجه ادلول الأعضاء، و
وبرانم  الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة 
العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت 
ادلولية املعنية، وعىل وجه اخلصوص منظمة 
التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة 

 القصوى يف تنفيذ برام  التمنية.

ه يبدو مل تناقش اللجنُة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن .مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد
 يمعليًا يف س ياق مرشوعنُفِّذت قد  التوصية أأن

"تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي 
بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل 

منوًا". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

"امللكية ، و(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 
الفكرية وجهرة الأدمغة" )املرشوع 

DA_39_40_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/7/4). 

CDIP/1/3 CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

تقريران تقيمييان لهذين املرشوعني لتنظر وُعرض 
فهيام اللجنة يف دورها الثالثة عرشة، ويرد هذان 

 CDIP/13/4التقريران يف الوثيقتني 
 عىل التوايل. CDIP/13/5و

مرشوع هذه التوصية يتناولها اإىل ذكل،  ضافةً اإ و 
دمع الأهداف "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: 

الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مير وغريها 
رشوع امل ) من البدلان النامية

DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/15/7 Rev..) 

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  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 

الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

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

CDIP/12/4.) 

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

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

للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غري 

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

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

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

احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد 
 ابس مترار. ادلرس

  (CDIP/8/2و
 حكومية دولية ة، حصلت منظم2015ويف س نة 
منظامت دولية غري حكومية، مخس ، و واحدة

منظامت وطنية غري حكومية عىل صفة  ثالثو 
ىل   74مراقب يف الويبو. وهبذا يصل اجملموع اإ

منظمة دولية غري  256منظمة حكومية دولية، و
منظمة وطنية غري حكومية.  81حكومية، و

ضافة اإىل ذكل،  طلبت منظمتان غري حكوميتني واإ
للمشاركة يف  مؤقت صفة مراقبعىل  احلصول

املعنية حبق املؤلف واحلقوق اللجنة ادلامئة 
اجملاورة، وحصلت هااتن املنظمتان عىل هذه 

 الصفة.

لإاراك املنظامت غري  هجوداً  وبذلت الويبو أأيضاً 
احلكومية يف عدد من الأنشطة املنجزة. 

فتوح امل س نوي ال  جامتعواس تضاف املدير العام قال
 أأبريلمع مجيع املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف 

مع  مباار ا أأاتح فرصة لإجراء حوار، مم2015
املدير العام حول أأولوايت الويبو وأأهدافها يف 

ىل جانب  2015س نة  اس تعراض لالإجنازات اإ
 .2014احملققة يف 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

النظر يف كيفية حتسني دور الويبو يف اختيار  .43
الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة املرتبطة 

 غري متاحة CDIP/1/3سيبدأأ تنفيذ التوصية بعدما يمت التفاق عىل  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

ابمللكية الفكرية وتنفيذها يف مسار شفاف 
بتوجيه من الأعضاء ودون اإخالل بأأنشطة 

 الويبو اجلارية.

 .الأنشطة

ملّا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف  .44
منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول 

الأعضاء فهيا، مفن املستسا  أأن تعقد 
قالجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري 

الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري 
كتب ادلويل بناء عىل يف الويبو واليت ينظمها امل 

طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، 
اراك  وتس يري جمرايها ابنفتاح وشفافية تسمح ابإ

اكفة ادلول الأعضاء. ويف حاةل عقد هذه 
خطار ادلول  قالجامتعات خار  جنيف، جيب اإ
الأعضاء مس بقا عرب قنوات رمسية واستشارها 

 حول مرشوع جدول الأعامل والربانم .

قشة هذه التوصية يف متت منا
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

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

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

نفاذ امللكية الفكرية يف اإطار قالهامتمات  .45 انهتا  اإ
قالجامتعية الأوسع وقالنشغالت املعنية ابلتمنية 
بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية 
نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج  الفكرية واإ
ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل 

وللمنتفعني هبا وعىل ملنتجي املعارف التكنولوجية 
ىل الرفاهية قالجامتعية وقالقتصادية  حنو يؤدي اإ

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
 .ابلفعل التوصية قيد التنفيذ معلياً 

جُترى املناقشات يف اللجنة قالستشارية املعنية 
طار التوصية  نفاذ يف اإ ، ويسرتشد هبذه 45ابلإ

ذاكء قالحرتام  التوصية أأيضًا معُل الويبو يف جمال اإ
طار الربانم   ضافًة اإ و  .17للملكية الفكرية، يف اإ

CDIP/1/3 غري متاحة 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ وضع املناقشات داخل اللجنة التوصية 

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

اإىل ذكل، نوقش خالل ادلورة السادسة عرشة 
كرية اقرتاح للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الف

مرشوع بشأأن التعاون عىل التعلمي والتدريب 
املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد 

التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل 
الوارد  DA_3_10_45_01)املرشوع  منواً 

 (.CDIP/16/7يف الوثيقة 

 []ييل ذكل املرفق الثاين
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الثايناملرفق   

 اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدها اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 قيد التنفيذاليت املرشوعات  

 بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  تعزيز القطاع السمعي البيري وتطويره يف "1"

DA_1_2_4_10_11_1 -  11و 10و 4و 2و 1التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

طار  يسعى املرشوع اإىل وضع اإ
مس تدام للقطاع السمعي البيري يف 

 بدلان رائدة، يه بوركينا فاسو 3
، عىل أأساس حتسني والس نغال وكيبيا

الأسواق والهيا ل املهنية والبيئة 
ىل تعزيز التفامه  .التنظميية وهيدف اإ

وقالس تخدام قالسرتاتيجي لنظام 
امللكية الفكرية كأداة رئيس ية دلمع 
تطوير القطاع السمعي البيري 

وسوف تُركز أأنشطة  .الأفريقي
املرشوعات عىل التمنية املهنية 

الُبىن  تعزيز والتدريب، فضاًل عن
التحتية والكفاءات املؤسس ية ذات 

 .الصةل

 .2013قيد التنفيذ منذ فرباير 

لت اللجنُة يف دورها الثانية عرشة  عدَّ
 .اجلدول الزمين لتنفيذ املرشوع

التنفيذ حاليًا وفقًا جلداول  يُس تمكل
املرشوع الزمنية اجلديدة اليت وافقت 
 .علهيا اللجنة يف دورها اخلامسة عرشة

املسامهة يف حتسني اس تخدام نظام 
امللكية الفكرية لمتويل املصنفات 

نتاهجا وتوزيعها.  السمعية البيرية واإ

طار فعال  عداد اإ امليض قدمًا يف اإ
دارة  ومتوازن وببية حتتية ملامرسة واإ

القامئة عىل حقوق امللكية  املعامالت
الفكرية يف القطاع السمعي 

 البيري.

ل مسؤوبدل مس تفيد  يُعني  ل
لتسهيل ختطيط املرشوع  اتصال
 وتنفيذه.

 حلقات العمل التدريبية:

حلقتا معل تدريبيتان مت نُظِّ 
يف بيا ي يف ك لمهنيني السيامنئيني ل 

 .2015وأأبريل  2014أأبريل 

ُعقدت حلقتا معل وطنيتان و 
يف يوليو للمهنيني السيامنئيني 

يف بوركينا  2015وسبمترب  2014
يف  وشاركت الويبو أأيضاً فاسو. 

برانم  تدرييب بشأأن "العقود 
نتا  والتوزيع يف العير  والإ

طار وذكل مضن الرمقي"،  اإ
الربانم  الرمسي لدلورة الرابعة 

دراسة نطاق بشأأن تعزيز القطاع 
السمعي البيري وتطويره يف 
ان بوركينا فاسو وبعض البدل

الأفريقية 
(CDIP/12/INF/3 ) ويه ،

متاحة عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=250851 

التفاوض امجلاعي  بشأأندراسة 
امجلاعية والإدارة عىل احلقوق 

للحقوق يف القطاع السمعي 
 البيري

(CDIP/14/INF/2) ويه ،
 :متاحة عىل الرابط التايل

http://www.wipo.int/m

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
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والعرشين للمهرجان الأفريقي 
للسيامن والتلفزيون )فيس باكو 

FESPACO،)  ايذي نُظم يف
 .2015مارس 

يني لمهن ل  حلقتان دراسيتانمت نُظِّ و 
سبمترب يف  الس نغال يف السيامنئيني

بناء و  .2015يونيو يف و 2014
عىل طلب من احلكومة ونقابة 
احملامني، ُعقدت حلقتا معل 

حق بشأأن تطبيقيتان للمحامني 
املؤلف والعقود يف القطاع السمعي 

ويونيو  2015البيري يف مارس 
وُدعي حمامون من بوركينا  .2015

 اجللساتفاسو للمشاركة يف 
 التدريبية.

. ملؤسسات واملهاراتبناء ا
 :والرتخيصامليداين التدريب 

يف بوركينا فاسو يف ذ م ونُفِّ نُظِّ 
برانم  رفيع املس توى  2015يونيو 

 املدير العام ملكتبلتدريب 

وبناء  بوركينا فاسو حلق املؤلف
ادليوان ابلتعاون مع  ه، وذكلهمارات

 املؤلف وقحلق ياجلزائر الوطين 

eetings/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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 .(ONDAواحلقوق اجملاورة )

ت فرقة معل تضم منتجني ئنش أُ 
هيئة الأفالم الكينية و وموزعني 

(KFC وجملس )املؤلف قكيبيا حل 
(KECOBOل ) خارطة وضع

معنية طريق لإنشاء منظمة 
حلقوق املصنفات لإدارة امجلاعية اب

 البيرية.و السمعية 

 

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً مرشوع رائد بشأأن امللكية  "2"  الفكرية واإ

DA_4_10_02  - 10و 4 التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

هيدف املرشوع اإىل دمع 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة، 

عداد  اليت تتوىل ببشاط اإ
التصاممي وتسويقها، يف 

قالس تخدام الفعال لنظام امللكية 
الفكرية ووضع قالسرتاتيجيات 

تشجع عىل  سوف اليت
 .قالستامثر يف التصاممي

قيد التنفيذ منذ يناير 
2014. 

يُس تمكل يف يناير و 
2016. 

 

 الهدف العام: 

املسامهة يف التمنية قالقتصادية يف بدلين من خالل 
تعزيز اسرتاتيجيهتام الوطنية لس تخدام أ لية حامية 
حلقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابلتصاممي وقالنتفاع 

 من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. هبا

 :الأهداف احملددة 

املسامهة يف تمنية الأعامل التجارية للرشاكت الصغرية 

 َ  واملغر ، ومت الأرجنتنيدلان مشاراكن، هام ب
 دة.دَّ حمُ اختيار ملعايري  اختيارهام وفقاً 

 يف الك البدلين.ُأجريت دراسات جدوى 

يف بويبس أ يرس  2015عرض املرشوع يف أأبريل 
مارس يف ادلار البيضاء ويف لأرجنتني، اب
خرباء  معل لبناء قدراتحلقة  تنظميو  ملغر .اب

 الأرجنتني واملغر . :وطنيني يف الك البدلين
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع

ومن خالل التعاون الوثيق مع 
الواكلت الرائدة يف البدلان 

املُشاِركة، سوف يعزز املرشوع 
قالس تخدام قالسرتاتيجي 

حلقوق امللكية الفكرية، ل س امي 
حقوق التصاممي الصناعية، من 

الصغرية  الرشاكتجانب 
واملتوسطة يف ت ك البدلان، مما 
يشجع عىل اتباع هن  استبايق 

ممي يف الأسواق يف حامية التصا
 احمللية وأأسواق التصدير.

واملتوسطة يف البدلان املُشاِركة عن طريق تشجيع 
قالستامثر يف التصاممي من خالل قالس تخدام 

قالسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، وخباصة من 
ايق ل ليات امحلاية خالل قالس تخدام قالستب

 ذكلاملناس بة للتصاممي اليت اكنت هممةل حىت 
 الوقت؛

وحتسني قدرات مؤسسات التصاممي الوطنية، ومن 
بيهنا ماكتب امللكية الفكرية، لتشجيع قالس تخدام 

قالسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية للرشاكت 
نتا  التصاممي، مما يؤدي اإىل  التجارية القامئة عىل اإ

 اس تخدام أ ليات حامية التصاممي املتاحة.زايدة 

اركة مس تفيدة من مثانية وس تني مت اختيار 
 الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

 

منائية حمددة  "3"   الثانية املرحةل –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 وضع التنفيذ وصف مقتضب للمرشوع
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يتصدى املرشوع ملشالكت التمنية يف البدلان 
الأقل منوا عىل أأساس جمالت قالحتيا  

وهيدف  .التمنية الوطنية طاحملددة وفق خط
ىل املسامهة يف تكوين الكفاءات الوطنية  اإ

لتحسني تس يري املعلومات  للبدلان الأقل منواً 
دارها واس تخداهما ليك تبشئ  التقنية والعلمية واإ
ت ك البدلان قواعد التكنولوجيا املناس بة لها، 
وحتقق المنو وأأهداف التمنية الوطنية عرب نقل 

 املعرفة وتكوين الكفاءات، مع مراعاة
قالنعاكسات قالجامتعية والثقافية واجلبسانية 
لس تخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل مع 
 .مجموعة من اخلرباء واملنظامت الوطنية املركزية
ويتوىخ املرشوع حتقيق نتاجئ مناس بة لقطاع 

معني يف جمال احتيا  معني يف بدل ما، 
وس يكون ذكل وس يةل فعاةل ملساعدة 

الوطنية للتمنية واجملمتعات احلكومات والواكلت 
ىل اس تخدام  مهوالأفراد يف هجود الرامية اإ

املعلومات العلمية وما يتعلق هبا من معلومات 
 .تقنية لأغراض التمنية

 .2014قيد التنفيذ منذ يوليو 

 .2017س تمكل يف يوليو يُ 

زايدة اس تخدام املعلومات التقنية  " تيسري1"
والعلمية املالمئة يف تلبية قالحتياجات احملددة 
عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف 

 التمنية؛

" وتكوين كفاءات مؤسس ية وطنية يف 2"
اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل 

 سد قالحتياجات احملددة؛

قنية املعلومات الت  اس تخرا " وتبس يق 3"
والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة 

يف ت ك اجملالت التقنية لتنفيذ هذه 
 التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.

بدلان  ةثالثوقع قالختيار عىل 
ثيوبيا ورواندا وتزنانيا يهمشاركة،   ،اإ

دة حدَّ ملعايري قالختيار املُ  وفقاً 
وثيقة املرشوع املنصوص علهيا يف 

(CDIP/13/9.) 

خالل ثالثة بدلان  طلق املرشوع يفأُ 
قالجامتعات التشاورية الوطنية اليت 

ة  ل بدل من هذه قدت يف عاصعُ 
 .البدلان

يف البدلان الثالثة أأفرقة  نشئتأُ 
تتأألف من أأحصا  خرباء وطنية 

حل الرئيس يني لتبس يق تنفيذ ااملص
 املرشوع.

 نين دولييمستشار الأمانة  وعيَّبت
 .نيووطني

ول تزال الإجراءات الوطنية لتحديد 
جمالت قالحتياجات التكنولوجية، 
عداد تقارير  اليت سوف تسمح ابإ

البحث عن الرباءات، قيد النظر يف 
 البدلان الثالثة.
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 الثانية املرحةل –قالجامتعية وامللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية  "4"

DA_35_37_02 -  37و 35التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ مقتضب للمرشوعوصف 

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع 
"امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية 

 .CDIP/5/7 Rev) "وقالجامتعية
 .2013املس تمكل يف هناية ( 1

طارايً  لدلراسات  وس يظل مرشوعا اإ
قلميية اليت تسعى اإىل سد  الوطنية والإ
الفجوة املعرفية اليت تواجه واضعي 
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام 

 .للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية

 

حتسني فهم ال اثر قالجامتعية وقالقتصادية  .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 قالقتصادية املنجزة يف جمال امللكية 
 الفكرية حىت اليوم.

ويس هتدف املرشوع أأساسا واضعي 
الس ياسات ومستشارهيم، رمغ أأن اجلهات 

املنظامت غري املس تفيدة الأخرى تشمل 
 .ةً احلكومية وخرباء قالقتصاد وامجلهور عام

يف كولومبيا  اتنجديد انجرت دراس تأُ 
للطلبات املقدمة  اس تجابةً  ؛وبولندا
 .حكوميت هذين البدلينمن 

وفدت أأوىل بعثات تقيص احلقائق أُ 
مبا يف ذكل  ،بشأأن هاتني ادلراس تني

حملية مجعت أأحصا  حلقات معل 
وي الصةل ذحل الرئيس يني ااملص

 ابملوضوعات حمل تركزي ادلراسات.

ىل و ، اتموظف مرشوع وعنُّيِ  انضم اإ
 .2015الويبو يف يوليو 

 

 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 اليت اعمتدها اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةاس تعراض املرشوعات 

 املرشوعات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي

 مؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية "1"

DA_02_01 –  2التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل عقد مؤمتر لت وفري اكن املرشوع هيدف اإ
ضافية من خار  املزيانية دلمع  موارد اإ
ىل مساعدة  الويبو يف أأنشطهتا الرامية اإ
البدلان النامية عىل قالس تفادة من نظام 
نشاء صناديق استامئنية  امللكية الفكرية، واإ
أأو صناديق أأخرى للتربعات املالية لفائدة 
البدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص 

لأعضاء وجممتع ابلتعاون الوثيق مع ادلول ا
 املاحنني.

اس تخلص العديد من العرب بفضل التشاور مع املاحنني بشأأن تطوير 
هتم يف العمل، وكيف ميكن الهنوض بأأفق حشد يفهم أأوسع ملهنج 

ىل أأبعد حد.  املوارد اإ

 تفاصيل املؤمتر مبشورة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?mee
ting_id=19405 

ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورها التاسعة و 
(CDIP/9/3  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.js
p?doc_id=202623 

قرار اسرتاتيجية متعددة اجلوانب حلشد املوارد تتطلب فرتة زمنية  "1"  اإ
 مدها أأربع س نوات عىل الأقل لتحقيق نتاجئ ملموسة ودمع هذه قالسرتاتيجية.

قالس مترار يف رصد التقدم احملَرز يف حشد املوارد من خالل الربانم  و "2" 
20  

جراء اس تعراض أأكرث تعمقا للكفاءة والفعالية بعد فرتة زمنية و  "3"  النظر يف اإ
 مدها أأربع س نوات.

نشاء صندوق استامئين منفصل متعدد و  "4"  عادة النظر يف مدى مالءمة اإ اإ
 منوًا  املاحنني لصاحل أأقل البدلان

النظر يف س بل بديةل دلمع أأقل البدلان منوًا مثل تكثيف التعاون مع و  "5" 
اراكء متعددي اجلبس يات وزايدة دمع الصناديق قالستامئنية احلالية لأقل 

 البدلان منواً.

تشجيع ادلمع الإضايف داخل الويبو لزايدة قدرها عىل وضع مقرتحات و  "6" 
د وتعزيزه مع حتديد ما يلزم من الوقت مرشوعات من أأجل دمع حشد املوار 

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

 واملوارد.

 

 ( IP-TADساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )امل قاعدة بياانت  "2"

DA_05_01 – 5 التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء قاعدة بياانت موحدة مجليع  تصممي واإ
املساعدة التقنية مع ما يلزم من أأنشطة 

 .الربام  احلاسوبية، وحتديهثا ابنتظام

 

، منذ سبمترب (DSS)أأتيح نظام حاسويب جديد، يعرف ابمس نظام قطاع التمنية 
 :. وهو نظام متاكمل لكيا يتأألف من2010

 ( IP-TADنظام أأنشطة تمنية امللكية الفكرية ) (أأ  )
 (IP-ROC)قامئة الويبو للخرباء قالستشاريني  (  )

ىل نظام قطاع التمنية وقامئة اخلرباء قالستشاريني 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 دورها التاسعة )و 
 متاح عىل الرابط التايل:

p?doc_idhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.js
=203283 

 

يببغي اس تحداث "خطة خلارطة طريق انتقالية" عىل هيئة  "1" 
-IPورقة خيارات تبني خمتلف البدائل لتطويع قاعدة بياانت 

TAD   .دماهجا به لتامت ى مع نظام ختطيط املوارد املؤسس ية و/أأو اإ
عداد هذه الورقة وتقدميها لفريق الإدارة العليا يف الويبو  ويببغي اإ

 IP-TADحىت يقرر كيفية دم  قاعدة بياانت  2012خالل عام 
احلالية يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية وتوقيت ذكل ادلم  أأو  

 يف لبياانت العام السابق.اس تخدام القاعدة كأرش  

تلبية احتياجات املس تخدم: س يحتا  احلل التكنولويج  "2" 
حامتً أأن يضع يف قالعتبار نتاجئ هذا التقيمي املتعلقة بتطبيق املرشوع 

 واحتياجات املس تخدم يف ادلاخل واخلار  للمعلومات.

-IPيتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق واسع لقاعدة البياانت )و  "3" 
TAD  طار ختطيط املوارد املؤسس ية ( أأو ما س يحل حملها يف اإ

بغية تعزيز أأمهيهتا واس تخداهما. الهدف البعيد الأجل: بذل الويبو 
صدار منت   جلهود تسويقية أأكرب تتعلق بقاعدة البياانت مثل 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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الهدف القصري  .اإحصايئ س نوي فضاًل عن أأنشطة املساعدة التقنية
صصة لقاعدة البياانت عىل موقع الويبو الأجل: زايدة املساحة اخمل

ذ يتعذر عىل عدد كبري من أأحصا  املصاحل يف  عىل الإنرتنت، اإ
لهيا  .اخلار  الوصول اإ

 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها  "3"  املرحةل الأوىل –النفاذ اإ

DA_08_01 – 8 التوصية 

 املقيّمني الرئيس ية توصيات 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  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ

 يف الرباءات بفعالية أأكرث.

ىل البحث لأغراض  ميثل مرشوع النفاذ اإ
ايذي انطلق يف  –لتطوير وقالبتاكر ا

من هذا املرشوع  جزءاً  – 2009يوليو 
نشاء مراكز  اخلاص مبساعدة البدلان يف اإ
ىل  ضافة اإ دلمع التكنولوجيا وقالبتاكر اإ

نشاء ش بكة مماثةل.  اإ

ىل البحوث من أأجل التمنية وقالبتاكر مسامهًة كبريًة يف  سامه برانم  النفاذ اإ
ىل أأكرث جمةل وكتا ، يف حني أأن عدد  10 000من  زايدة احملتوى اإ

 .املس تخدمني من املؤسسات يزتايد أأيضًا ابطراد

ىل املعلومات  ويتواصل ارتفاع عدد املس تخدمني من املؤسسات لربانم  النفاذ اإ
 .املتخصصة بشأأن الرباءات

برام و اتفاقًا من اتفاقات مس توى اخلدمات، وأأنشئت ش باكت وطنية  35مت اإ
 كنولوجيا وقالبتاكر.ملراكز دمع الت 

"  eTISCُأطلقت املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "و 
)http://etisc.wipo.org(   وأأعيد تصممي املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع

 التكنولوجيا وقالبتاكر.

(، وهو  CDIP/9/5ُعرض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورها التاسعة )و 

جراءات املرحةل الثانية، فامي يتعلق بوثيقة املرشوع   :اإ

أأن قوالب الرصد والتقيمي ايذايت مفيدة لأغراض  ضامن "1" 
 الإدارة واختاذ القرارات.

واس تخدام مؤارات 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 هن  اإ

 وأأنشطته وموارده، ولإدرا  اخملاطر وقالفرتاضات.

ايذاتية وتنفيذها والتقياميت وختطيط الرصد والتقياميت  "4" 

http://etisc.wipo.org/
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 متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=203099 

 البدلان.لتعقب الأثر وقالس تدامة الأطول أأمدًا يف 

 

 

 ( IP-DMDقاعدة بياانت مطابقة قالحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ) "4"

DA_09_01 – 9 التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء  تطوير قاعدة بياانت وبرجميات بغية اإ
معلية فعاةل ملطابقة قالحتياجات الإمنائية 
 يف جمال امللكية الفكرية للبدلان واملاحنني.

 

مت اإطالق قاعدة بياانت مطابقة قالحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية  
(IP-DMD  ) ًويه جاهزة ال ن "ملطابقة"2011يف أأغسطس  رمسيا ، 

 .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 دورها العاارة )و 
متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=217446 

 

ىل توضيح  "1"  حتتا  خطوط املسؤولية ومعليات تدفق العمل اإ
 :فوري. ويشمل هذا حتديد أأدوار

 شعبة خدمات الإنرتنت؛ 

  القضااي العاملية؛وقطاع 

 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.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
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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جيب أأن تعزز الويبو اتصالها ابملاحنني سعيا للحصول و  "3" 
 .عىل دمع لطلبات املرشوعات املوجودة يف قاعدة البياانت

بعد قالنهتاء من ذكل، جيب حتديد أأولوايت البدلان بغية و  "4" 
 تصممي املرشوعات املالمئة اليت يمت رفعها عىل قاعدة البياانت.

طار حتتا  قاعدة البياانت و  "5"  ىل أأن يمت ربطها بشلك أأوثق ابإ اإ
نتاجئ الويبو ومزيانيهتا العادية وأأهدافها قالسرتاتيجية، وذكل لضامن 

 أأن تظهر أأية أأموال موهجة عرب قاعدة البياانت كنتاجئ حمققة.

 جيب التفاق عىل أأهداف لقاعدة البياانت فامي يتعلق مثالً و  "6" 
 وعدد الرشااكت املبشأأة. بعدد ونوعيات املاحنني والطلبات املتوقعة

 

 رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية الرشوع امل " 5"

DA_10_01 – 10 التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد لإنشاء أأاكدمييات الرشوع يريم امل 
اإىل وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية 
مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل 
نشاء مؤسسات للتدريب يف  منوا عىل اإ
جمال امللكية الفكرية بأأقل املوارد املمكنة 
بغية التصدي لطلهبا املزتايد عىل خرباء 
امللكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني 

مت تدشني ما مجموعه ست أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال 
طار هذا املرشوع  .امللكية الفكرية يف اإ

ة مكراجع للبدلان اليت تود  مجموعة الأدوات واملواد التدريبية املعدَّ
أأن تبشئ أأاكدميياها الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل الرابط 

 :التايل
http://www.wipo.int/academy/en/about/startu

 العملية التجريبية:  "1" 

 متديد العملية ملدة عامني أ خرين لس تكاملها،  

 تطبيقها عند التوسع يف املرشوع. وحتديد أأفضل املامرسات اليت يببغي 

 وثيقة املرشوع: "2" 

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 يني وأأحصا  املصلحة ال خرين.احلكوم 

 

p_academies/ 

ُعرض التقرير التقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورها و 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل:  CDIP/9/6التاسعة )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.
jsp?doc_id=202199 

 

 ضفاء مزيد من الوضوح عىل اسرتاتيجية التنفيذ  ،تعديل وثيقة املرشوع واإ

  زايدة كفاءها ومرونهتا وجعلها قامئة أأكرث عىل الطلب.و 

 الأمهية والفعالية: "3" 

اتحهتا لتس تخدهما ادلول الأعضاء يف  عداد أأدوات ومهنجيات ميكن اإ قالجتاه اإ
 املس تقبيل للمرشوع بعد انهتاء املرحةل الثانية.

 التأ زر وقالس تدامة: يف املرحةل الثانية:  "4" 

 .يالء مزيد من قالهامتم بتعزيز التأ زر دخل الويبو وخارهجا  يببغي اإ

 .يالء مزيد من قالهامتم ابلس تدامة  ويببغي اإ

 

 " مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ايذكية6"

DA_10_02 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

جياد حلول الأمتتة حسب قالحتياجات  اإ
وتتصدى  .لفائدة ماكتب امللكية الفكرية
  :أأربعة عنارص للقضااي التالية

تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .1 
ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة 

 مرشوع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية: 

 .أأجري العمل التحضريي لتطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية
وابلإضافة اإىل ذكل، مت اراء املعدات للمكتب دلمع اخلطة يف 

املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وُحددت دولتان عضوان من أأجل 
عداد النظام مبا يالمئ تدفق  .املرشوع، هام الس نغال وغابون وقد مت اإ

ل وثيقة املرشوع اخلاصة ابملرشوعات من  "1"  يببغي لأمانة الويبو أأن تُعّدِ
 هذا النوع:

  لإدرا  الأدوات اليت ميكن أأن تساعد املس تفيدين عىل رصد التقدم
 املُحَرز وقياس أأثر املرشوع.

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

خصيصًا للمنظمة الأفريقية للملكية 
 الفكرية؛ 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .2 
ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة 
قلميية الأفريقية  خصيصًا للمنظمة الإ

 للملكية الفكرية )الأريبو(؛ 

وحلول الأمتتة املصممة خصيصًا  .3 
يف مؤسسات امللكية الفكرية لثالثة بدلان 

  البدلان الأقل منوًا؛تبمتي اإىل

وحلقات معل بشأأن الأمتتة  .4 
 تسهيال لتقامس التجار  الوطنية وتبادلها.

 

العمل يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من أأجل املرشوع الفرعي 
ومت نقل البياانت وتدريب املس تخدمني عىل  .لأسامء التجاريةاملعين اب

 .اس تخدام النظام

 مرشوع الأريبو:

لكرتوين لتبادل البياانت بني  خطارات اإ مت بنجاح تنصيب نظام اإ
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ومخسة من ماكتب  مرشوع املنظمة الإ

أأوغندا(، وجيري ادلول الأعضاء )بوتسواان وغاان وكيبيا وانميبيا و 
 .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 دورها العاارة و 
(CDIP/10/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?
doc_id=217428 

 

 .لزاميًا  جلعل تقدمي املس تفيدين لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

  لمتيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا

 أأمانة الويبو.

 حمليل للمعدات تكنولوجيا حتسني التفاقات التعاقدية مع املورد ا
 املعلومات والتصالت من حيث اجلودة وخدمات ما بعد البيع.

يببغي لأمانة الويبو أأن تبهتيي من تسلمي املرشوع عىل النحو املذكور و  "2" 
طار املزيانية العادية.  عىل و يف وثيقة املرشوع عن طريق تعممي الأنشطة يف اإ

 :وجه التحديد

 البدلان امخلسة ومتديده ليشمل دول  تعزيز مرشوع الأريبو يف
 أأعضاء 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 
 ة الأفريقية للملكية الفكرية.أأيضًا حسب توافر املوارد من املنظم

  النظر يف تنظمي حلقة معل تدريبية بشأأن تبادل اخلربات وادلروس
 املس تفادة س نواًي يف الإقلمي.

يببغي لأمانة الويبو أأن ترخس مفهوم تقامس التاكليف يف اسرتاتيجياها و  "3" 
 لتنفيذ املرشوعات وتقدميها يف املس تقبل.

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

اكتب امللكية الفكرية أأن تضمن اس تدامة يببغي لأمانة الويبو ومو  "4" 
املرشوع من خالل توفري املوارد الرضورية الالزمة لس تكامل املرشوع 

 واس متراره.

 ببية دمع قالبتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية  "7"

DA_10_03 – 10 التوصية 

 املقيّمني الرئيس ية توصيات الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء أأو حتديث/حتسني مجموعة من  اإ
دارة حقوق  الامنذ  واملواد اليت ترتبط ابإ
امللكية الفكرية من ِقبل املؤسسات 
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 ت ك  اس تمكلت س بعة أأدةل/كتيبات اإ
الأدوات اجلديدة يف عني املاكن يف بدلان خمتلفة هبدف مساعدة ادلول الأعضاء 

/الكتيبات والأدةل .عىل تمنية وحتسني قدرات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية
 :الإرشادية يه

 كتا  ممارسة صياغة الرباءات؛ "1"

 ودليل معيل لتقيمي الأصول غري امللموسة يف معاهد الأحباث؛ "2" 

 الأاكدميية؛ ؤسساتومجموعة تدريب تقيمي امللكية الفكرية للم "3" 

ومجموعة التدريب عىل مناذ  العقود املتصةل ابمللكية الفكرية للجامعات  "4" 
 عامة المتويل؛ الت الأحباث ومنظام

 ودليل ترخيص العالمات التجارية؛ "5" 

حبث أأفضل طريقة لتحديد وتلبية قالحتياجات املس مترة  "1" 
من حتديث املواد القامئة واس تحداث حمتوايت جديدة تدمع 

 طنية يف جمايل قالبتاكر ونقل التكنولوجيا.املؤسسات الو 

اتحة فرص النفاذ و  "2"  امليض يف اس تكشاف وتقيمي خيارات اإ
ىل املواد  بشلك مس متر وجماين ومفتوح وابلطرق الإلكرتونية اإ

 واملوارد املتعلقة ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا.

 "3"  ّ ة ومن أأجل زايدة فعالية وكفاءة ووجاهة املواد احلالية وأأي
مواد تُس تحدث يف املس تقبل يف جمايل قالبتاكر ونقل التكنولوجيا، 

قلميية وملاكتب الويبو الوطنية أأن تقمي  يببغي ملاكتب الويبو الإ
ىل اسرتعاء انتباه أأحصا  املصلحة عىل الصعيد  ارااكت هدف اإ
ىل الأمانة وادلول  م اإ ىل توافر املواد الإلكرتونية، وأأن تُقّدِ الوطين اإ

 انطباعات املس تخدمني املس تقاة من جتارهبم.الأعضاء 
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 املقيّمني الرئيس ية توصيات الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

 ودليل الإدارة قالسرتاتيجية لش باكت قالبتاكر املفتوحة؛ "6"

 ودليل التسويق. "7" 

ىل بوابة دمع قالبتاكر ونقل التكنولوجيا عرب الرابط التايل: وميكن  النفاذ اإ

ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html-http://www  

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورها العاارة و 
(CDIP/10/8 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،) 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=219464 

 

 مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل  ل من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي "8"

DA_10_05 – 10 التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية 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 ومهن  موحد لرمس 

قالسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية 

 مرشوعاتاس تمكلت البدلان الرائدة الست صياغة 
لسرتاتيجيات وخطط معل وطنية يف جمال امللكية 
الفكرية ابس تخدام مهنجية الويبو املقرتحة وعرض 
  ل بدل اسرتاتيجيته عىل حكومته للموافقة علهيا.

وُشلكت مجموعة من اخلرباء املمترسني الوطنيني 

دارة الربام  والأداء قسم ( و  DACDابلبس بة لشعبة تبس يق جدول أأعامل التمنية ) "1"  اإ
(PMPS  :) 

 دارته أأكرث رصامة جراءات تصممي املرشوع واإ  .يببغي أأن تكون اإ

  ،يببغي أأن حتتوي وثيقة املرشوع عىل هدف شامل واحد، وفرضيات واحضة
اطر واسرتاتيجيات للتخفيف مهنا، واسرتاتيجية للتواصل، واسرتاتيجيات للمخ

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

الفكرية اليت تامت ى مع احتياجات التمنية 
 وأأولوايها؛ 

وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية   ()
قلميي عىل الصعيد ين الإقلميي ودون الإ

نشاء  عن طريق تقدمي املساعدة يف اإ
 أ ليات تعاون عىل الصعيد دون الإقلميي؛ 

وتعزيز قدرات مؤسسات دمع  ( )
امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية 

واملتوسطة من خالل اس تحداث مجموعة 
 من الأدوات وأأنشطة التدريب.

 

وادلوليني، لتكون موردا قامي يساعد البدلان املهمتة 
معلية صياغة اسرتاتيجية امللكية احملمتةل الأخرى يف 

 الفكرية.

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف و 
(، وهو متاح عىل  CDIP/10/7دورها العاارة )
 الرابط التايل:

chttp://www.wipo.int/meetings/en/do
_details.jsp?doc_id=219342 

 

 وخطة انتقالية.

 فامي خيص النتاجئ:و  "2" 

يببغي يف هذا الصدد أأن يُراعى  –رضورة وجود صةل واحضة ومنطقية بني احلصائل والنتاجئ 
طار منطقي ىل الطريقة اليت س تضمن هبا اسرتاتيجيات  .اس تخدام اإ ويشمل ذكل الإشارة اإ

ىل النتاجئ املرتقبة والوقع  .التنفيذ اخملتارة أأن تؤدي احلصائل اإ

يببغي وضع نظام يسمح برصد أأنشطة حمددة من أأنشطة مرشوعات جدول أأعامل و  "3" 
جراء تقيمي سلمي لفعالية  املرشوعات من حيث التمنية والإبال  عهنا؛ من أأجل المتكن من اإ

 .التلكفة

ويببغي أأيضًا للمسؤولني عن املرشوعات أأن يبذلوا هجدًا، يف اإطار رصد املرشوعات، لتتبع 
 النفقات حبسب فئات التاكليف والأنشطة يف املرشوعات املعمتدة.

 قالس تدامة الأطول أأمداً:و "4" 

   واملزيانية رضورة وجود خطة انتقالية لإدرا  مبادرات املرشوع يف الربانم
ىل ادلول الأعضاء املس تفيدة س ناد مسؤولية الأنشطة/املتابعة اإ  .العاديني أأو اإ

  درا  املرشوع يف أأنشطة املاكتب، و/أأو قسم الرشاكت الصغرية رضورة اإ
واملتوسطة يف شعبة قالبتاكر ويف معلية وضع الربام  العادية للويبو، و/أأو وضعه يف 

 أأيدي البدلان املس تفيدة.

 دلول الأعضاء الأخرى اليت مل تس تفد من املرحةل التجريبية من أأجل مساعدة ا

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

طار املرشوع و/أأو تكييفها  .اس تخدام املهنجيات والأدوات املس تحدثة يف اإ

 

 املواضيعيةاملرشوعات 

 امللكية الفكرية وامل ك العام "9"

DA_16_20_01 – 20و 16 التوصيتان 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

قرارا بأأمهية امل ك العام، يشمل املرشوع  اإ
مجموعة من ادلراسات قالس تقصائية 

والتحليلية اس تخالصا للمامرسات اجليدة 
وحبثا عن الأدوات املتاحة حاليا لتحديد 
ىل امل ك العام واحلفاظ عليه  ما قد أ ل اإ

ومن شأأن  .مبا مينع اخلاصة من متلكه
راسات قالس تقصائية والتحليلية أأن ادل

تيرس التخطيط للتدابري الالحقة من 
عداد حممتل ملبادئ توجهيية أأو اس تبباط  اإ
حممتل لأدوات تسهل حتديد مضمون 

ليه أأو الثنني معا  .امل ك العام والنفاذ اإ
ويضم هذا املرشوع ثالثة عنارص 

تتصدى لهذه القضية من منظور حق 

 حق املؤلف 

توجد عىل الرابط التايل دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  
 (:CDIP/7/INF/2وامل ك العام )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=161162 

وتوجد عىل الرابط التايل ادلراسة قالس تقصائية الثانية عن أأنظمة التسجيل 
 والإيداع الطوعي:

p://www.wipo.int/copyright/en/registration/registratiohtt
n_and_deposit_system_03_10.html 

وتوجد عىل الرابط التايل دراسة اس تقصائية عن أأنظمة توثيق حق املؤلف 
 واملامرسات املرتبطة به يف القطاع اخلاص:

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو 
  :اقرُتحت قالس تبتاجات التالية .نطاق هذا العمل

دارة املرشوع    :اإ

أأن يكون للمرشوع نطاقًا أأكرث تركزيًا واختصاصات  يببغي "1" 
 أأوحض.

يببغي أأن يزداد الطابع العميل لدلراسات من أأجل مساعدة و  "2" 
جراءات ملموسة للمس تقبل.  ادلول الأعضاء عىل اختاذ قرار بشأأن اإ

قد يكون من الأفضل من الناحية العملية أأن تُفَصل و  "3" 
، وحق املؤلف، والعالمات مكوانت املرشوع اخملتلفة )الرباءات

التجارية( وأأن يديرها القطاع املعين يف الأمانة بشلك مس تقل؛ لأن 
القضااي يف هذه اجملالت خمتلفة. وهذا ميكن أأن يُزيد من فعالية 

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
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

 .رية والرباءاتاملؤلف والعالمات التجا

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/
wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.p

df 

 العالمات التجارية 

توجد عىل الرابط التايل دراسة عن المت ك غري املرشوع لالإشارات: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id

=200622 

 الرباءات 

نشاء قواعد بياانت وطنية  انقشت اللجنة يف دورها الثامنة دراسة جدوى عن اإ
  CDIP/8/INF/2) للرباءات ودراسة عن الرباءات وامل ك 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 دورها التاسعة 
(CDIP/9/7 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،) 

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

 .التحليل ومعقه

شارة اإىل وضع و  "4"  معليات التقيمي ايذايت نوعية، وليست جمرد اإ
 تنفيذ املرشوع، بل يه أأبعد من ذكل.

 أأدوات ومبادئ توجهيية جديدة 

طار  مل تُس تحدث أأي أأدوات جديدة فعلية أأو مبادئ توجهيية يف اإ
ىل امل ك العام  ماكنية النفاذ اإىل املوضوع ايذي أ ل اإ املرشوع لزايدة اإ

ىل امل ك العام يبدو أأن  .أأو للحفاظ عىل املعارف اليت أ لت اإ
الوقت هام السببان الرئيس يان لهذه  التسلسل الرديء وضيق

 .النتيجة

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
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
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
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية والنتاجئالإجنازات الرئيس ية  وصف مقتضب للمرشوع

=200703 

 

 مرشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة "10"

DA_7_23_32_01 –  32و 23و 7التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل التشجيع عىل حتقيق فهم أأفضل  سعيًا اإ
امللكية الفكرية لأوجه التفاعل بني 

وس ياسة املنافسة ول س امي يف البدلان 
ىل نظام  النامية والبدلان املنتقةل اإ

قالقتصاد احلر، سوف تضطلع الويبو 
جراء مجموعة من الأنشطة اليت حتلل  ابإ
املامرسات احلديثة والتطورات القانونية 
وأأحاكم احملامك واحللول القانونية املتاحة يف 

، مع الرتكزي عىل بدلان وأأقالمي خمتارة
 .القضااي املتعلقة برتخيص امللكية الفكرية
م سلسةل  وعالوة عىل ذكل، سوف تُنظَّ
قلميية  من احللقات ادلراس ية دون الإ

وندوات يف جنيف بوصفها حمافل لتبادل 
وسوف تش متل  .اخلربات يف هذا اجملال

برام  الويبو للتدريب يف جمال الرتخيص 

ومت قالنهتاء من ادلراسات التالية، وانقش هتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
  :الفكرية

والإدارات املعنية بقانون  التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية الفكرية .1
 (؛ CDIP/8/INF/4املنافسة )

والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة  .2
(CDIP/8/INF/5) ؛ 

وحتليل الإصدارات قالقتصادية/القانونية بشأأن أ اثر حقوق امللكية  .3
 (؛ .CDIP/8/INF/6 Corrالفكرية كحاجز للعبور )

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املنايف للمنافسة املرشوعة:  .4 ودراسة عن اإ
 (. CDIP/9/INF/6ادلعاوى الصورية )الوثيقة 

 ادلراسات الثالث املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة متاحة عىل املواقع التالية:

املس تقبيل للمرشوع أأو  ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل
  :اقرُتحت قالس تبتاجات التالية .نطاق هذا العمل

 تصممي املرشوع 

ضافًة اإىل  .(ل بد أأن تكون مدة التنفيذ أأطول )رمبا ثالث س نوات اإ
أأل وهو  –ذكل، رمبا اكن أأحد أأهداف املرشوع طموحًا جّدًا 

 –"الهنوض مبامرسات الرتخيص مبا يعزز القدرات التنافس ية" 
 .ومليكن من السهل قياسه، وهو الأمه

دارة املرشوع   :اإ

قامة  اكنت زايدة التبس يق اخلاريج الشامل سوف تضمن اإ
خرى ذات الصةل مبا فهيا ارااكت أأوثق مع املنظامت ادلولية الأ 

الأونكتاد، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة التعاون والتمنية يف 
  .امليدان قالقتصادي

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

 عىل قسم عن جوانب الرتخيص
املشجعة عىل املنافسة واملامرسات 

م اجامتع  املنافية للمنافسة، وسوف يُنظَّ
عاملي بشأأن الأمناط املس تجدة يف 

 .ترخيص حلق املؤلف

 

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
=194637 

 و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=199801 

لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورها التاسعة ُعرض التقرير التقيميي 
(CDIP/9/8  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=200739 

 

  

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
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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ىل املعرفة "11"  امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية والنفاذ اإ

DA_19_24_27_01 – 27و 24و 19 التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

يريم العنير الأول من املرشوع يف 
ىل تزويد ادلول  جمال حق املؤلف اإ

الأعضاء مبصدر من املعلومات املفيدة 
واملتوازنة حول الفرص اليت تتيحها 

الامنذ  اجلديدة املعمتدة لتوزيع املعلومات 
عىل جمالت  واملواد الإبداعية مع الرتكزي

التعلمي والبحث وتطوير الربجميات 
لكرتونية )مثل  وخدمات املعلومات الإ
اجلرائد الإلكرتونية وخدمات القطاع 

 العام الإعالمية(.

ويركّز العنير الثاين من املرشوع عىل 
رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية 
لإنشاء قاعدة بياانت تعزز نفاذ امجلهور 

ىل احملتوى الر  مقي وتطوير همارات اإ
لإنشاء قاعدة بياانت وطنية يف جمال 
امللكية الفكرية مبا ييرس النفاذ عىل 

 املس تخدم.

 

 حق املؤلف 

قُدمت ادلراسة بشأأن "قالنتفاع حبق املؤلف 
ىل املعلومات واملواد الإبداعية"  للهنوض ابلنفاذ اإ

ىل ادلورة التاسعة للجنة  .اإ

 واثئق امللكية الصناعية الوطنية رمقنة 

عنير الرمقنة: نُفذ هذا العنير بدرجات خمتلفة 
 .مكتبا للملكية الفكرية، مبا فهيا الأريبو 17يف 

وأأحرزت غالبية املاكتب تقدما حنو رمقنة جسالت 
براءاها واس تمكلت س تة ماكتب والأريبو 

 .املرشوع ابلاكمل

 تايل:دراسة حق املؤلف متاحة عىل املوقع ال 

http://www.wipo.int/meetings/en/d
oc_details.jsp?doc_id=202179 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف و 
(، وهو متاح  CDIP/10/5دورها العاارة )
 عىل الرابط التايل:

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

ل وثيقة املرشوع، عىل النحو التايل، لس تخداهما يف تنفيذ  "1"  يببغي لأمانة الويبو أأن تُعّدِ
منائية مشاهبة يف امل   س تقبل:مرشوعات اإ

 .منائية درا  معايري تقيمي موحدة ملشاركة مكتب امللكية الفكرية اليت تشمل جوانب اإ  اإ

  درا  أأدوات ميكن أأن تساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل رصد التقدم املُحَرز وقياس اإ
 أأثر املرشوع.

  ًلزاميا  .جعل تقدمي ماكتب امللكية الفكرية لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

 ن أأنشطة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا شعبة حتديث الببية متيزي املرشوع ع
 التحتية.

 .جراءات الرشاء من املوردين اخلارجيني  تبس يط اإ

د بعُد من و  "2"  ماكنية اس تحداث أأنشطة جديدة للويبو، مل حُتدَّ يعترب من الرضوري تقيمي اإ
دمع الشعبة املعنية حبق املؤلف يف  خالل تقيمي اجلدوى. ويذكل يببغي للويبو أأن تنظر يف كيفية

ذاكء  جراء هذا التقيمي، وكيفية متويل تنفيذ أأي أأنشطة جديدة، مبا فهيا أأنشطة خماطبة امجلاهري واإ اإ
 .الوعي

وفامي خيص اس تدامة عنير الرمقنة، يوىص بأأن تس تمكل أأمانة الويبو تنفيذ املرشوع من  "3" 
 أأجل ما ييل عىل وجه اخلصوص:

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
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

oc_details.jsp?doc_id=217825 

 

  للعثور عىل املوارد الالزمة لإكامل عنير الرمقنة ابلبس بة مجليع ماكتب امللكية الفكرية
 .مكتباً 16املُشاِركة البالغ عددها 

  جراء العملية الرمقية مجليع طلبات الرباءات اجلديدة للنظر يف كيفية تقدمي ادلمع لضامن اإ
جراء معلية مماثةل لسجالت اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية املُشاِركة، والتشجيع عىل  اإ

 العالمات التجارية وطلباها.

 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات "12"  اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

DA_19_30_31_01 – 31و 30و 19 التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل  تزويد يريم هذا املرشوع املقرتح اإ
البدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، 
بناء عىل طلهبا، خبدمات تساعد عىل 
تسهيل قالنتفاع ابملعلومات املتعلقة 

ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمّددة 
بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية يف قالبتاكر 
والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت 

غة تقارير عن وصيا .حكومية دولية أأخرى
واقع الرباءات يف جمالت متخصصة 
انطالقا من وفرة مصادر املعلومات 

تقارير عن واقع الرباءات تتعلق ابللقاحات  10اس ُتمكلت 
والطهيي ابلطاقة   Ritonavirو  Atazanavirوعقاري 

زاةل امللوحة وتنقية املياه  الشمس ية والتربيد ابلطاقة الشمس ية واإ
 والأمراض املهمةل وحتمل امللوحة.

 ادلليل التوجهييي الإلكرتوين

دليل تفاعيل للتعلمي الإلكرتوين يف  2012ُأطلق رمسيا يف نومفرب 
 ا.جمال اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغالله

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

 يببغي حتديد مدة املرشوع عىل أأساس تقدير معقول للوقت الالزم. "1" 

تكييف مؤارات املرشوع اليت يمت التحقق مهنا بشلك موضوعي و  "2" 
 حسب التغريات الأطول أأجال.

درا  رصد النتاجئ أأو تقيميها ذاتيًا أأو لكهيام يف مزيانية املرشوع.و  "3"   اإ

درا و  "4"  ع فهيا النفقات وفقًا لأبوا  املزيانية  –مزيانية قامئة عىل النتاجئ  اإ تُوزَّ
دارة املرشوع  يف وثيقة  –عىل  ل نتيجة من النتاجئ املتوقعة وعىل تلكفة اإ

 املرشوع.

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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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

جراء حتليل  املتعلقة ابلرباءات بغية اإ
لتكنولوجيا بعيهنا وما يتصل هبا من حقوق 

امللكية الفكرية يف جمالت تكنولوجية 
لكرتوين عىل  خمتارة؛ وس يقدم دليل اإ
قرص فيديو مدم  أأو عىل الإنرتنت 

يب عىل قالنتفاع ابملعلومات املتعلقة للتدر 
ابلرباءات واس تغاللها، وستنظم مؤمترات 
كذكل، مبا فهيا حلقات معل ودورات 

تدريبية، لفائدة املنتفعني ول س امي موظفي 
 .مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs
/patent_landscapes/index.html 

 تايل:دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط ال 

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html 
ask_the_expert_chats.html 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورها العاارة و 
(CDIP/10/6  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.j
sp?doc_id=217682 

 يببغي تصنيف اخملاطر حسب درجة أأثرها السليب احملمتل.و  "5" 

طًا خارجية جيب أأن يببغي أأن تتضمن واثئق املرشوع افرتاضات )اروو  "6" 
 تتوفر من أأجل حتقيق الأهداف(.

يببغي حتديد مالمح التبس يق داخل الويبو واملنظامت الأخرى حتديدًا و  "7" 
 واحضًا )بتوضيح الإجراءات املشرتكة اليت جيب اختاذها وحتديد املسؤولني(.

ًا ملدى يببغي أأيضًا لتقارير التقيمي ايذايت أأن جُتري ابنتظام تقياميً ذاتيو  "8" 
 قالحتفاظ ابلأمهية وللكفاءة ولحامتل حتقق قالس تدامة.

يببغي أأن تربط التقارير املالية النفقات بأأبوا  املزيانية وتوزعها عىل و  "9" 
 النتاجئ اخملتلفة والتلكفة غري املباارة للمرشوع.

 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية  "13" طار الويبو لالإ  الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائيةمرشوع تعزيز اإ

DA_33_38_41_01 – 41و 38و 33 التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

طار متَّسق وقامئ عىل  "1"  تصممي اإ
نشاؤه لأغراض الرصد  النتاجئ وتطويره واإ
والتقيمي وتركزيه عىل أأنشطة الويبو املتصةل 

 ابلتمنية وتوصيات جدول أأعامل التمنية.

مت تسلمي أأول مزيانية قامئة عىل النتاجئ، مبا فهيا تقدير حلصة التمنية  "1"
 حسب النتيجة؛

طار التدابري املعززة )املؤارات، خطوط الأساس، الأهداف(؛ "2"  اإ

تقدمي مزيد من الوصف للأنشطة املقررة والربط ابملبادرات  "1" 
 الأخرى يف واثئق املرشوع.

دارة الربام  قسم يببغي ل و  "2"  طار الإدارة يداء أأن الأ و اإ عزز اإ
ضطلع بسلسةل يالقامئة عىل النتاجئ وجمال تركزيه الإمنايئ، وأأن 

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
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682


CDIP/17/2 
Annex III 
18 

 

والسعي من أأجل تعزيز قدرة  "2" 
جراء معليات تقيمي موضوعية  الويبو عىل اإ

 لوقع أأنشطة الويبو عىل التمنية؛ 

واس تعراض معل الويبو للمساعدة  "3" 
التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية 
نشاء بعض أأسس  بغية املساعدة عىل اإ

 قبل.العمل يف املس ت 

 

اس ُتمكل قالس تعراض اخلاريج ايذي أأجرته اللجنة املعنية ابلتمنية   "3"
 تقدهما الويبو؛وامللكية الفكرية للمساعدة الفنية اليت 

 مت تعممي التمنية يف  ل الأهداف قالسرتاتيجية املوضوعية؛  "4"

ة للمديرين من أأجل التخطيط القامئ عىل النتاجئ، مبا يف  "5" قدرات معززَّ
 .ذكل الأنشطة املوهجة حنو التمنية

 متاحة عىل الرابط التايل: 2014/2015وثيقة الربانم  واملزيانية للثنائية 

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 دورها الثانية عرشة و 
(CDIP/12/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=250693 

شجع املاكتب ي جديدة من حلقات العمل بشأأن الإطار، وأأن 
الوطنية للملكية الفكرية وغريها من أأحصا  املصلحة عىل مشاركة 
الويبو يف مجع البياانت الالزمة للرصد يف س ياق اخلطط القطرية 

 ملرتبطة ابخلطط الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.ا

تعجيل تنفيذ خطط الويبو القطرية اليت تدر  الأطر و  "3" 
 القطرية لتقيمي التمنية.

يببغي لشعبة تبس يق جدول أأعامل التمنية أأن تضطلع و  "4" 
ابس تعراض للتقيمي بشأأن تقياميت مرشوع جدول أأعامل التمنية اليت 

ىل ال ن )بشأأن املهنجيات والهن  املس تخدمة، مت قالضطالع هبا اإ 
وحصة النتاجئ، ووضوح التوصيات وما اإىل ذكل(؛ ويببغي أأيضًا أأن 
تتبع شعبة تبس يق جدول أأعامل التمنية بشفافية ما يرتتب عىل نتاجئ 

 وتوصيات ت ك التقياميت وتنفيذها.

 

منائية حمددةتكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية  "14"  املالمئة جملالت تكنولوجية معينة حاًل لتحدايت اإ

DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

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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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل الإسهام يف  يريم هذا املرشوع اإ
تكوين الكفاءات الوطنية يف اس تعامل 

والعلمية املالمئة املعلومات التقنية 
بوصفها التكنولوجيا املالمئة لرفع 

منائية حمددة تواهجها البدلان  حتدايت اإ
الأقل منوا، وهو يس تكشف 

ماكنيات قالس تفادة من تكنولوجيا  اإ
مالمئة لأول مرة من الناحية العملية، 
ابلعمل مع اجلهات املعنية احلكومية 
 وغري احلكومية يف ت ك البدلان.

 

وع يف ثالث من أأقل نُفِّذ املرش 
البدلان منوا ويه: بنغالديش 

وحددت  .ونيبال وزامبيا
مجموعات اخلرباء الوطنيني يف 

 ل بدل من ت ك البدلان 
 .احتياجات البدل ذات الأولوية

ُعرض تقرير تقيميي للمرشوع و 
عىل اللجنة يف دورها الثانية 

(، وهو  CDIP/12/3عرشة )
متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=250694 

  

  :أأن تنظر فامي ييل لهايببغي للجنة أأن توافق عىل املرحةل الثانية من املرشوع. ويذكل يببغي  "1" 

  ،دمع البدلان التجريبية الثالثة لتنفيذ خطط الأنشطة التجارية اخلاصة هبا 

  ،والتوسع يف املرشوع ليشمل مشاركني جدد من البدلان الأقل منوًا 

 .جتريب مشاركة بعض البدلان النامية اليت يمت اختيارها يف املرشوع 

 يببغي تعديل وثيقة املرشوع لتتناول ما ييل:و  "2" 

 واحضة وشامةل لختيار البدلان املُشاِركة جلعل املرشوع ذات توجه مدفوع ابلطلب عىل حنو  توفري معايري
كسابه واثقة صةل واس تدامة.  أأكرب، واإ

 .برام اتفاقات اراكة أأو مذكرات تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤوليات البدلان املُشاِركة والويبو  اإ

 عداد مبادئ توجهيية بشأأن حتديد جمالت قالحتياجات )ا لتشاور، وحتديد الأولوايت، وامللكية، والتوثيق اإ
 السلمي للعملية(.

  عداد مبادئ توجهيية لتحديد معايري اختيار أأعضاء اجملموعة وأأسلو  تكويهنا مجموعة اخلرباء الوطنية: اإ
 واختصاصاها ورئاس هتا والبدلت واحلوافز املقررة وس بل التبس يق ووضعها القانوين.

 لزاميًا من املرشوع ويتعني التفاوض بشأأنه يف اتفاقات يببغي أأن يكون تنفيذ خط ط الأنشطة التجارية جزءًا اإ
 الرشاكة.

 .يببغي احلفاظ عىل مدة املرشوع اليت تبلغ عامني واس تغاللها عىل حنو أأكرث كفاءة 

  يببغي توس يع اجملالت اليت يركز علهيا املرشوع احملددة من قبل الويبو )البيئة، والزراعة، والطاقة ،

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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 (.والقطاعات الصناعية

عداد تقارير أأوضاع الرباءات عىل النحو التايل:و  "3"   يببغي لأمانة الويبو أأن تراجع الرتتيب اخملطط للبحث واإ

  سات ك لالقيام ابلبحث يف الويبو والسامح مبشاركة اخلرباء الوطنيني يف البحث يف براءات قالخرتاع  
 املهارات الالزمة.

  اتحة فرصة للتفاعل عداد اإ املباار وهجًا لوجه بني اخلبري الوطين واملستشار ادلويل وخرباء الويبو يف أأثناء اإ
 تقارير أأوضاع الرباءات.

 يببغي لأمانة الويبو أأن تتأأكد مما ييل، من أأجل حتسني قالس تدامة:و  "4" 

  دارة املرشوع يف الشعبة املعنية ابلبدلان الأقل منوًا يف الويبو، ودمع تكوين يببغي تسخري مزيد من املوارد يف اإ
 الكفاءات يف ادلول الأعضاء.

 .يببغي تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان املُشاِركة 

 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعه "15"  الثانية املرحةل – االنفاذ اإ

DA_08_02 – 8 التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ رشوعوصف مقتضب للم 

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان 
س امي من البدلان الأقل منوا،   النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك ببشاط يف برانم  600زايدة بأأكرث من 
ARDI  ىل أأكرث من  30)من حنو  مؤسسة(. 200مؤسسة اإ

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك ببشاط يف برانم  300وزايدة بأأكرث من 

أأن تواصل أأمانة الويبو دمع هذا املرشوع كبشاط معّمم  "1"
ذا اكنت الرتتيبات  عىل قطاع الببية التحتية العاملية واس تعراض ما اإ

% من املزيانية من وحدات 60املالية احلالية، أأي جلب ما يقار  
خار  هذا القطاع، الطريقة الأكرث فعالية لإدارة مزيانية هذا 
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 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ رشوعوصف مقتضب للم 

جراء حبوث  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ
 أأكرث.يف الرباءات بفعالية 

اكنت املرحةل الثانية من املرشوع هدف 
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
ر، فضاًل مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاك

" 2عن دمع وصقل براجمها التدريبية؛ "
ومواصةل تطوير برانم  النفاذ اإىل 

املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات 
(ASPI  ىل الأحباث من ( وبرانم  النفاذ اإ

" 3(؛ " ARDIأأجل التمنية وقالبتاكر )
نشاء منصة لإدارة املعارف ملراكز دمع  واإ

التبادل التكنولوجيا وقالبتاكر بغية تيسري 
 بني هذه املراكز.

 

ASPI  ىل  6)من  مؤسسة(. 20مؤسسات اإ

مس تخدم يف املنصة  650ت، بفضل تسجيل تبادل أأفضل املامرساوزاد 
، ومشاركهتم يف 2013" حبلول هناية عام  eTISCالإلكرتونية لإدارة املعارف "

 مسامهة. 520

ىل املوقع الإلكرتوين ملراكز  (7س بع ) ُأضيفت  حلقات دراسة ش بكية جديدة اإ
ابلإنلكزيية وواحدة ابلفرنس ية(  ( حلقات6ست )دمع التكنولوجيا وقالبتاكر )

ضافة حلقات أأخرى ابنتظام خبمس لغات  2000ووزع أأكرث من  .ومن املتوقع اإ
 .نسخة من ادلليل التوجهييي الإلكرتوين عىل أأقراص مدجمة

مركزًا من مراكز دمع التكنولوجيا وقالبتاكر عىل اتفاق مس توى  39وقَّع 
 .2013يف هناية عام اخلدمات، وتلت ذكل حلقة معل تدريبية أأوىل 

قلميية. (8مثاين )حلقة معل تدريبية وطنية و  56ونُفذ ما عدده   ندوات اإ

" عىل الرابط التايل:  eTISCوتتاح املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "
http://etisc.wipo.org 

ادلليل التوجهييي الإلكرتوين بشأأن اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
واس تغاللها متاح عىل قرص مدم  ومتوفر عىل ش بكة الإنرتنت يف الصفحة 

لهيا الرابط التايل:  اليت يُفيض اإ
orial.htmlhttp://www.wipo.int/tisc/en/etut 

 املرشوع.

ابلبس بة لدلول الأعضاء وماكتهبا الوطنية املعنية ابمللكية و "2"
نشاء ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا  الفكرية، اليت يه بصدد اإ

وقالبتاكر أأو اليت ختطط يذكل: تقدمي ما يكفي من ادلمع من أأجل 
 تعزيز اس تدامة ت ك املراكز عىل املدى الطويل.

لوجيا يف أأمانة الويبو أأن ينظر قسم دمع قالبتاكر والتكنو و  "3"
يف كيفية تكييف أأنشطته دلمع اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا 

 .وقالبتاكر عىل املدى الطويل

أأن ينظر مجيع أأحصا  املصلحة املعنيون ابملرشوع )أأمانة و  "4"
الويبو وادلول الأعضاء واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية 

مراكز دمع التكنولوجيا  واملؤسسات املضيفة( يف كيفية زايدة دم 
 وقالبتاكر يف مبادرات قالبتاكر الأمع.

 

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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 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 عىل خرباء امللكية الفكرية واملهنيني 
 احلكوميني وأأحصا  املصلحة واملسؤولني
 ال خرين.

ىل تعزيز املرشوع عن  هدف املرحةل الثانية اإ
" وضع اسرتاتيجيات تنفيذ مكيفة 1طريق: "

وتدريب املوارد البرشية ادلاخلية )تدريب 
نشاء املراكز احمللية  املدربني( املُشاِركة يف اإ

" وتوفري 2للتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛ "
ية تليب احتياجات حملية حمددة؛ برام  تدريب 

ىل املواد التدريبية 3" ماكنية النفاذ اإ " وتوفري اإ
وقالستشارات املتخصصة لوضع اسرتاتيجية 

" وتوفري أأدوات 4تنفيذ ملؤسسة التدريب؛ "
دارية وتنظميية ومبادئ توجهيية من أأجل  اإ
قالس تدامة ايذاتية ملراكز التدريب ولإنشاء 

مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية  مخسةتوفر حاليا 
يف كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومير وبريو وتونس 

 برام  تدريب للجمهور اخلاريج.

يف مهنجيات التدريس واجلوانب  مدرابً  86ومت اعامتد 
قامة  املوضوعية للملكية الفكرية، مبا يف ذكل الهنوض ابإ
 .توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة
وتلقى املدربون احملددون من البدلان امخلسة تدريبات 

خمصصة حسب احتياجاهم لصقل هماراهم التعلميية )قدم ما 
 .(بدلان 5التدريب اإجامل يف  ساعة من 800مقداره 

قني أأاكدمييني. مت ملُبّسِ قلميية وقُّدِ  وُصِّمت ثالث وحدات اإ

مدراب أأساس يا منحا دراس ية اكمةل لاللتحاق  18ومنح 
 بربام  املاجس تري ادلويل يف قانون امللكية الفكرية.

بدلان رائدة تدريبات  5مواطنا من  8480وتلقى ما عدده 
من خالل مؤسسات وطنية رائدة  عىل امللكية الفكرية

 للتدريب عىل امللكية الفكرية.

يف الش بكة العاملية  ومجيع الأاكدمييات الرائدة الست أأعضاء

يببغي للويبو أأن تنظر، عقب معليات تقيمي املرشوع، يف وضع خطط  "1"
دارة لالس تجابة للك توصية من توصيات التقيمي.  معل أأو خطط اإ

فامي خيص املرشوعات املامثةل املقبةل، سواء أأاكنت مموةل بوصفها مرشوعًا و  "2"
اكتب الإقلميية يف خاصًا أأو من خالل مزيانية الويبو العادية، يببغي تعزيز دور امل

 مجيع مراحل املرشوع.

يببغي، ابلتبس يق بني أأاكدميية الويبو واملاكتب الإقلميية، وضع مؤارات و  "3"
قياس لالس تدامة ايذاتية ملراكز التدريب املبشأأة وخباصة يف ضوء اندرا  هذا 

 البشاط يف مزيانية الويبو كجزء منتظم.

بشأأ، يببغي لأاكدميية الويبو أأن تضع دعامً ملراكز التدريب احلديثة امل و  "4"
ىل املراكز يك تكيفها  ابلتبس يق مع املكتب الإقلميي املعين صيغة تقيمي ترسل اإ
وتس تخدهما يف تقيمي املدَربني من حيث كفاية هماراهم وقدرهم عىل تقدمي 

 التدريب يف املس تقبل.

جه يف يببغي للويبو أأن تطلق مرشوع صفحة الوييك رمسيًا وأأن تروو  "5"
 صفوف ادلول الأعضاء.

ويببغي حتديد مرشف لصفحة الوييك يك يطور ويراقب املناقشات والإسهامات 
م فهيا من تدريب. نشاء مؤسسات تدريب عىل امللكية الفكرية وما يقدَّ  املتعلقة ابإ
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نشاء بيئة " والإسها5مراكز جديدة؛ " م يف اإ
ة  افرتاضية للحصول عىل مواد التدريب املُعدَّ

طار املرشوع وتبادلها مع الغري.  يف اإ

 

 (. GNIPAلأاكدمييات امللكية الفكرية )

ة مكراجع للبدلان اليت  مجموعة الأدوات واملواد التدريبية املعدَّ
تود أأن تبشئ أأاكدميياها الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل 

الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/academy/en/about/sta

esrtup_academi/ 

يببغي لفريق املرشوع أأن يبهتيي برسعة وابلتبس يق الوثيق مع املاكتب و  "6"
عداد مجم قلميية من اإ وعة املبادئ التوجهيية اجلاري يف الوقت الراهن بشأأن الإ

 املسارات الالزمة لإنشاء مركز تدريب مس تدام ذاتيا يف جمال امللكية الفكرية.

 

 امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا "17"

DA_4_10_01 –  10و 4التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ للمرشوع وصف مقتضب

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 اجلودة وال  رشادات واإ  .تصديقُوضعت اإ

نُفِّذ مخسة عرش نشاطًا من أأنشطة تكوين الكفاءات و 
 يف بامن واتيلند وأأوغندا.

ُعقد اجامتع خرباء ومؤمتر بشأأن "امللكية الفكرية و 
عامل وامجلاعات احمللية" يف وتوس مي املنتجات لتطوير الأ 

 .2013مدينة س يول يف أأبريل 

لت س ندات ملكية فكرية جديدة: و  عالمات  3جُسِّ
عالمة تصديق جامعية، وعالمة جتارية واحدة، و 

أأمانة الويبو أأن تنظر فامي فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل  "1"
ذا اكن الأمر كذكل،  ذا اكنت يف الوضع الأمثل ايذي يؤهلها لإدارة هذه املرشوعات، واإ اإ

 علهيا أأن تنظر يف اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات.

فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل أأمانة الويبو أأن حتدد و  "2"
 شاركهتا ودمعها أأثناء مرحةل التنفيذ.بدرجة أأكرب مدى م 

يببغي لدلول الأعضاء املهمتة بتطوير مرشوعات امللكية الفكرية والتوس مي عىل و  "3"
مس توى اجملمتعات أأن تستمثر يف تمنية قدرة ماكتهبا الوطنية للملكية الفكرية عىل دمع مثل 

وأأن تضع هذه املرشوعات يف قالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية  .هذه املرشوعات
 .عىل النحو املالمئ

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 واحدة، وتسمية مبشأأ واحدة، وبيان جغرايف واحد.

ُعقد يف مدينة س يول مؤمتر عن "امللكية الفكرية و 
امل وامجلاعات احمللية" يف وتوس مي املنتجات لتطوير الأع

ىل  24الفرتة من   2013أأبريل  26اإ
(

http://www.wipo.int/meetings/en/details
.jsp?meeting_id=29188) 

يببغي أأن تقدم أأمانة الويبو وادلول الأعضاء ادلمع لإطار امللكية الفكرية والتوس مي و  "4"
 .وتعمل عىل تعزيزه هبدف حتفزي مزيد من الوعي وتطبيق الإطار

تقدمي ادلمع للمرشوعات الفرعية التسعة يف مرحةل  يببغي أأن تواصل أأمانة الويبوو  "5"
من خالل ادلمع املوجه وزايرات املتابعة )من موظفي الويبو أأو اخلرباء  2014تنفيذها عام 

اخلارجيني( ولكن مع تقييد ادلمع بتحديد اسرتاتيجية للخرو  )مفصةل يف تقرير هنايئ( من 
 دراسة أأكرث تعمقا لأثر املرشوع )ميكن أأجل التسلمي لدلول الأعضاء؛ وأأن تنظر الويبو يف

أأن تضطلع هبا مؤسسة حبثية/أأاكدميية كطرف اثلث(؛ وأأن يأأخذ الفريق العامل املعين 
 ابمللكية الفكرية والتوس مي عىل مس توى املنظمة يف قالعتبار نتاجئ هذا التقرير واس تبتاجاته.

 وقالجامتعية مرشوع امللكية الفكرية والتمنية قالقتصادية  "18"

DA_35_37_01 -  37و 35التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

يتأألف املرشوع من مجموعة من 
ادلراسات عن العالقة بني حامية 
امللكية الفكرية وخمتلف جوانب 

 والهدف .الأداء يف البدلان النامية
املبشود هو تضييق الهوة املعرفية 

اليت يعاين مهنا واضعو الس ياسات يف 
ت ك البدلان عند تصممي نظام للملكية 
عامل  الفكرية يهنض ابلتمنية وعند اإ

ومن املقرتح أأن تركز  .هذا النظام
ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة 
ويه قالبتاكر احمليل وتعممي املعرفة 

انهتت ادلراسات القطرية اخلاصة ابلربازيل وش ييل والصني ومير واتيلند وأأورغواي من 
تحداث ما يلزم من بياانت امللكية الفكرية، واس تخدمت فرق البحث ت ك البياانت اس  

 للتحقيق يف أأمناط اس تخدام امللكية الفكرية عىل املس توى اجلزيئ.

 وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للمرشوع:

ىل بياانت  )أأ( الربازيل: دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإ
ة عىل مس توى الرشاكت؛ وقاعدة بياانت تسجيل الوحدات ادلراسات قالس تقصائي

اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب الربازييل للملكية الفكرية؛ ودراسة حول 
ىل هذه البياانت؛ ودراسة حول  اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل استنادا اإ

 اس تخدام امللكية الفكرية وأأداء التصدير.

عداد مرشوع متابعة "1" من أأجل توس يع نطاق النتاجئ  اإ
احلالية وتعزيزها وفقا لالقرتاحات الواردة يف التقرير التقيميي 

(CDIP/14/3 حتت التوصية )1. 

املوافقة عىل مرشوع متابعة لمتكني ادلول الأعضاء و  "2"
ن امللكية من اس تحداث مجموعة البياانت قالحصائية بشأأ 

الفكرية واس تخداهما من أأجل الإسهام يف وضع الس ياسات 
 من التقرير التقيميي. 1وفقا للمبادئ املقرتحة يف التوصية 

تعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط والرصد: يببغي و  "3"
تعزيز مراقبة جودة املرشوعات يف مرحةل التصممي، والعمل 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188


CDIP/17/2 
Annex III 
25 

 

لوطين عىل الصعيدين ادلويل وا
واجلوانب املؤسس ية لنظام امللكية 

 .الفكرية وعواقبه قالقتصادية
عداد ادلراسات فريق من  وسيتوىل اإ
الباحثني ويشارك فهيا مكتب خبري 
الويبو قالقتصادي وخرباء دوليون 

 .وابحثون حمليون

 

تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب  ش ييل: قاعدة بياانت ) (
الش ييل للملكية الفكرية؛ دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل؛ دراسة 
حول السطو عىل العالمات التجارية يف ش ييل؛ دراسة حول منح براءات أأجنبية 

 عىل املس تحرضات الصيدلنية يف ش ييل.

ية الفكرية يف قطاع الغاابت؛ ودراسة حول أأوروغواي: دراسة حول امللك  ) (
منح الرباءات وببية السوق يف دوائر الصناعات الصيدلنية، مبا يف ذكل قاعدة 
بياانت مصغرة حول طلبات حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملس تحرضات 

 الصيدلنية ومنتجاها.

مير: دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا  )د(
 .املعلومات والتصالت

الصني: دراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني يف احلصول عىل براءات  )ه(
 أأجنبية واسرتاتيجيات الرشاكت الصيبية يف احلصول عىل الرباءات.

مناذ  املنفعة يف اتيلند؛ اتيلند: قاعدة بياانت تسجيل الوحدات لطلبات  )و(
ودراسة حول اس تخدام مناذ  املنفعة يف اتيلند؛ ودراسة حول العالقة بني اس تخدام 

 .مناذ  املنفعة وأأداء الرشاكت التايلندية

ضافة اإىل ذكل، ُعقدت حلقات معل يف مجيع البدلان وعقد اجامتع للخرباء بشأأن امللكية   واإ
 .2013قالجامتعية يف ديسمرب والفكرية والتمنية قالقتصادية 

 ملرشوع.ابلإطار املنطقي كأساس لإدارة دورة حياة ا

يببغي ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء و  "4"
يالء اهامتم خاص ملواصةل تدريب متخصصني جدد  اإ
للمحافظة عىل املعارف املكتس بة يف مراحل املرشوع 

وتناقلها، ويببغي توثيق اس تحداث مجموعة البياانت توثيقا 
ق.  واحضا من أأجل ضامن حتديث مس متر ومبسَّ
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 الرباءات وامل ك العام "19"

DA_16_20_02 –  20و 16التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

" 1واس تكشف " حفص هذا املرشوع
، تاحوامل  الرثيادلور املهم للم ك العام 

" ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف 2"
 جمال الرباءات عىل امل ك العام.

اكمتلت بنجاح دراسة عن الرباءات وامل ك العام )اثنيا( وُعرضت 
 عىل اللجنة يف دورها الثانية عرشة

(CDIP/12/INF/2 Rev.). 

 وادلراسة متاحة عىل املوقع التايل:

en/doc_details.jhttp://www.wipo.int/meetings/
sp?doc_id=253106 

 

  :أأعد تقرير تقيميي ذايت بشأأن املرشوع، وفامي ييل اس تبتاجاته الرئيس ية

ال راء والتعقيبات اليت وردت بشأأن ادلراسة، خالل احلدث اجلانيب ايذي  "1"
م عىل هامش ادلورة الثانية عرشة للجنة وكذكل خالل مناقشات اجللسة  نُّظِ

جي  ابية اإىل حد كبري.العامة، اكنت اإ

حدى ادلول الأعضاء و  "2" ت اإ ابلس تبتا  ايذي عىل وجه اخلصوص أأقرَّ
ليه ادلراسة وايذي مفاده أأن العالقة الشامةل بني الرباءات وقالبتاكر  خلصت اإ
وم ك عام ثري متاح دون قيود عالقة معقّدة ودقيقة، وأأعربت عن اعتقادها أأن 

  ك العام بش ىت اجلهات الفاعةل والعوامل.يف فهم كيفية تأأثر امل ادلراسة مفيدة

 

 امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة "20"

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 

ُعرضت عىل اللجنة يف دورها الثانية عرشة دراسة عن امللكية الفكرية 
 .(CDIP/12/INF/4)معلية تتبع جغرايف  –وجهرة الأدمغة 

حلقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية  2013ُعقدت يف أأبريل 

دمع اس مترار البحث يف جمال امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، ول  "1"
س امي عىل املواضيع التالية: )أأ( أأس با  ونتاجئ جهرة العامل ذوي املهارات؛ 

زي اخملرتعني ) ( واس تخدام الأسامء الشخصية والعائلية من أأجل متي

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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ويصح هذا بصفة  .حتداي خطريا للتمنية
خاصة ابلبس بة لبعض قالقتصادات 

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 أأحصا  

املعارف حول العامل ابس تخدام املعلومات 
 .املتاحة عن اخملرتعني يف واثئق الرباءات
كام يس تكشف املرشوع أأيضا الصةل بني 
حامية امللكية الفكرية وجهرة العامل أأحصا  

 .املعارف

وُعرض عىل  .والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة الأدمغة
ورها الثانية عرشة ملخص حللقة العمل هذه اللجنة يف د

(CDIP/12/INF/5). 

توجد عىل الرابط التايل ادلراسة اخلاصة ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة 
معلية تتبع جغرايف:  –

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?
doc_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?
doc_id=252266 

وأأصوهلم املهاجرة؛ ) ( واس تقصاءات حول اخملرتعني؛ )د( واس تقصاءات 
 حول املهاجرين العائدين ذوي املهارات العالية.

جراء أأحباث ميكهنا أأن تؤدي و  "2" دمع أأمانة الويبو للبدلان الأفريقية يف اإ
ىل: )أأ( تنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين، مبا فهيم اخملرتع عودة ن، من الواإ

اإىل وطهنم؛ ) ( وفهم وحتسني معرفة العديد من البدلان الأفريقية بالياها 
 يف اخلار .

تعزيز اس تدامة البحث بشأأن امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، و  "3"
مانة أأن تقوم مبا ييل: )أأ( دمع مواصةل البحث يف املوضوع؛ ) (  ويببغي للأ

النامية عرب مرشوعات  ودمع تكوين الكفاءات للباحثني من البدلان
دمع تكوين الكفاءات لالس تجابة للطلبات املزتايدة عىل  مشرتكة؛ ) (

ىل نتاجئ مرشوع البحث؛ )د( ودمع حلقات  قواعد البياانت املعّدة استنادًا اإ
عداد عدد أأكرب من  ضافية لتعممي نتاجئ مرشوع البحث؛ )ه( ودمع اإ معل اإ

 املبشورات.

 

 وقالقتصاد غري الرمسيامللكية الفكرية  "21"

DA_34_01 –  34التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تشري ادللئل املتفرقة اإىل وجود قالبتاكر 
ولكن ل يتوفر  .يف قالقتصاد غري الرمسي

الكثري من املعلومات حول كيفية تودل 

عن  مفاهمييةُعرضت عىل اللجنة يف دورها احلادية عرشة دراسة  
بتاكر وامللكية الفكرية وقالقتصاد غري الرمسي قال
(CDIP/11/INF/5  :ويه متاحة عىل الرابط التايل )

يببغي أأن جُتري أأمانة الويبو مناقشات داخليًا ومع ادلول الأعضاء  "1"
لتوضيح املشاركة الإضافية احملمتةل يف الهنوض بنواجت املرشوع ودمع العمل 

 .املامثل الإضايف داخل دول أأخرى من ادلول الأعضاء

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252266
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قالقتصاد غري الأصول غري امللموسة يف 
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 الفكرية وقالقتصاد غري الرمسي

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do
c_id=232525 

دورها الثالثة عرشة ثالث دراسات قطرية  وُعرضت عىل اللجنة يف 
 خاصة بغاان وكيبيا وجنو  أأفريقيا.

 :وت ك ادلراسات متاحة عىل الرابط التايل
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=267526؛ 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=267443؛ 

و
ails.jsp?dohttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_det

c_id=268545 

هيئات املعنية ويببغي لأمانة الويبو أأن تشرتك مع املؤسسات وال  "2"
رسال تعقيبات بشأأنه  بل لضامن رصد هذا الأثر وقياسه واإ للبحث عن س ُ

ىل ادلول الأعضاء  .اإ

ومن أأجل زايدة ضامن قالس تدامة، يببغي بأأن تقوم ت ك ادلول  "3"
الأعضاء اليت اس تضافت ادلراسات الإفرادية القطرية ببرش ادلراسات 

ىل مواصةل القيام مبزيد من  عىل أأوسع نطاق ممكن داخل بدلاهنا وابدلعوة اإ
 .العمل يف هذا اجملال

املس تقبلية أأن تتأأكد أأن املزيانية اكفية  لالنهتاء  مرشوعاتويببغي لل  "4"
 .بنجاح من  ل نواجت املرشوع، يف حلقة معل هنائية بشأأن املرشوع مثالً 

ويببغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تضمن أأنَّ  "5"
جدول أأعامل التمنية املَصوغة عىل حنو ُمهبم تُفرسها اللجنُة عىل توصيات 

 حنٍو يُعطي الأمانَة توجهيًا مناس بًا للسامح بتصممي املرشوع وتنفيذه بفعالية.

 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  "22"  املرحةل الثانية –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، 

يببغي ضبط توقيت تقياميت املرشوعات عىل حنو يضمن نفاذ  "1" ات ابلتعاون مع اراكء تعاون جدد.تقارير عن واقع الرباء 6اس ُتمكلت 
ىل توصيات التقيمي املتعلقة بتصممي  الشعب املسؤوةل عن التنفيذ اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268545
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268545
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بناء عىل طلهبا، خبدمات تساعد عىل 
تسهيل قالنتفاع ابملعلومات املتعلقة 
دة حمدّ ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا 

بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية يف قالبتاكر 
والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت 

 .حكومية دولية أأخرى

ىل و  هدف املرحةل الثانية من املرشوع اإ
عداد تقارير جديدة عن  قالس مترار يف اإ
دة يف  واقع الرباءات يف اجملالت احملدَّ

املرحةل الأوىل، وعرب تنظمي أأنشطة لبرش 
ات وتكوين الكفاءات، وخصوصا املعلوم

قلميي بشأأن حتليالت  عرب تنظمي مؤمتر اإ
الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية 

مهنجية لإعداد تقارير عن واقع الرباءات 
ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني 
ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات 

 العامةل يف هذا اجملال.

 

تقريرا جديدا من تقارير اجلهات اخلارجية عن واقع الرباءات عىل  51وأأدر  
 املوقع الش بيك.

قلمييتان بشأأن حتليالت الرباءات، يف و  مت يف العام املايض حلقتا معل اإ نُّظِ
 لفلبني.اب لربازيل، ويف مانيالاب ريو دي جانريو

عداد تقارير واقع الرباءات ابلتعاون مع  أأعدت املبادئ التوجهييةو  ملهنجية اإ
خبري خاريج واس تعرضهتا الويبو وسامهت فهيا مع مراعاة قالنطباعات 

 الواردة أأثناء حلقيت العمل الإقلمييتني من ماكتب امللكية الفكرية واملشاركني.

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_
landscapes/index.html 

 دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط التايل:

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
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

مراحل املرشوع الالحقة يف مرحةل صياغة اقرتاح املرشوع، وقبل أأن 
ىل اللجنة لعامتدها.تكون ملزمة   بتقدمي اقرتاحات املرشوع اإ

يببغي النظر يف مدى دمع الرتمجة لأهداف املرشوع وكفاءته و  "2"
درا  بنود مزيانية  .وفعاليته عىل أأساس  ل نتيجة عىل حدة ويببغي اإ
 .اكفية بشأأن الرتمجة يف اقرتاحات املرشوع

فعاليته، نرش نتاجئ املرشوع أأمر رضوري لوجاهة املرشوع و و  "3"
 ويببغي أأن ختصص مزيانية هل وفقا لهذا الأساس.

جراء مزيد من ادلراسة مجليع اخليارات املتعلقة بتعقب و  "4" يببغي اإ
بال   جتار  املس تخدمني وتقيميها، والنظر يف الأنشطة املساعدة يف اإ

جنازات املرشوع.  املنخرطني مباارة يف املرشوع ابإ

ىل املرشوع عند تعمميه مكرشوع تقدمي  يببغيو  "5" أأن يُنظر اإ
خدمات يتطلب همارات وخربات وجتار  خاصة، ومن مث ينظم 

 وختصص هل املوارد البرشية عىل هذا الأساس.

جراء ما ورد يف  "6" يببغي للويبو ودولها الأعضاء أأن تنظر يف اإ
من أأنشطة مقبةل يف هذا  CDIP/14/6من الوثيقة  6التوصية 
 . اجملال

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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بداعية والإاراف عل "23" تحسني الأداء والربط الش بيك بني ل هيا وتعزيزها، و تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصا  املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإ
  منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

DA_10_04 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ للمرشوع وصف مقتضب

مساعدة املؤسسات الوطنية ومنظامت 
العامةل يف ميدان  احلأأحصا  املص

الصناعات الإبداعية واملمثةل لها عىل 
حتسني فهمها دلور امللكية الفكرية يف 

جمال الإدارة الفعاةل والهنوض ابلصناعات 
قلميية الإبداعية، وتسهيل  قامة ش باكت اإ اإ

دارة امجلاعية حلق  قلميية لالإ أأو دون اإ
 املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 

اجلزء الأول من املرشوع، املتعلق ابلصناعات  2010اكمتل بنجاح يف عام  -
 (CDIP/6/2 الإبداعية )انظر املرفق الثامن للوثيقة

 منظامت الإدارة امجلاعية: - 

ملتطلبات الأعامل التجارية من أأجل نظام اس ُتمكلت وثيقة رفيعة املس توى 
ىل هذا النظام ال ن ابمس نظام  .الويبو اجلديد اخلاص حبق املؤلف ويُشار اإ

 .""ش بكة الويبو حلق املؤلف

امجلاعية ايذين  الإدارةحلقة معل يف جنيف ليك يلتقي ممثلو منظامت  ُعقدت
 الرفيعةحيمتل أأن يس تخدموا النظام اجلديد، ولس تعراض متطلبات الأعامل 

من شأأنه تقدمي املشورة لفريق  جتاري نشاء فريق خرباءلإ املس توى، و
 أأثناء وضع النظام.يف املرشوع 

لتحديد اريك لوضع  2014بدأأت معلية طلب قالقرتاحات يف بداية 
 .النظام

عند تنفيذ مرشوعات معقدة، من الأحسن تضمني واثئق  "1"
دارة  املرشوع توجهيات للمرشفني عىل املرشوعات بشأأن هُنُ  اإ

 املرشوع وتنفيذه.

عداد التقارير  يف "2" املس تقبل، س يكون من العميل، من حيث اإ
واملتابعة، عرض املرشوعات الفردية واملنفصةل يف واثئق مرشوع 

 منفصةل.

عىل لقات ادلراس ية قد ينطوي تنظمي حلقات العمل واحل "3"
قبل فينبغي، اراكء حمليني. ترتيبات لوجستية معقدة وقالعامتد عىل 

جراء تقيمي شامل للرشاكء امليدانيني لضامن الأحداثتنظمي ت ك  ، اإ
ماكنية قالعامتد عىل الرشاكء اخملتارين يف املساعدة عىل التخطيط  اإ

بتفصيل اكف بغية جتنب قالضطرار اإىل حل الصعوابت  للأحداث
 .بعينه العملية واللوجستية يف املاكن

يببغي أأن تدر  يف وثيقة تصممي املرشوعات يف املس تقبل  "4"
شهور أأو ري رصد املشاركني عىل فرتات زمنية بعد أأسابيع أأو تداب

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ للمرشوع وصف مقتضب

مرحليت الإنشاء  خاللاملرشوع قود س ي، و  للمرشوعمدير تقين مت توظيف
 والتجريب.

نشاء مركز بياانت  .تطوير منصة لتكنولوجيا املعلومات واإ

من أأجل أأن يكون دلى الويبو فهم  حداثس نوات من تنظمي الأ 
حداث ووقعها، مما سيساعد عىل تصممي الأ  الأحداثأأفضل لفعالية 

 وحتديد مضموهنا بطريقة أأكرث فعالية.

 التعاونية املفتوحة والامنذ  القامئة عىل امللكية الفكرية املرشوعات "24"

DA_36_1 -  36التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

هذا املرشوع مبجموعة من يبدأأ  سوف
ايها من أأجل تبادل  الأنشطة مس تكشفا اإ

أأطر قالبتاكر املفتوح اخلاصة ب اخلربات
)مبا فهيا الأطر املمتحورة حول املس تخدم 
واليت يشارك فهيا املس تخدم يف قالبتاكر 
من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف 
البدلان املتقدمة والبدلان النامية، فضال 

 عن مناذ  امللكية الفكرية.

م اجامتع خرباء يف مقر الويبو الرئييس يف شلك "مؤمتر الويبو بشأأن  نُّظِ
 23و 22ملفتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة"، يف قالبتاكر ا
 .2014يناير 

يف دورها الرابعة عرشة  وامللكية الفكرية لتمنيةاملعنية ابُعرضت عىل جلنة و 
 دراسة تقيميية معمقة ودراسة بشأأن "التدفقات املعرفية العاملية".

وع املعنون توجد عىل املوقع التايل ادلراسة الفرزية التحليلية للمرش 
 "املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذ  القامئة عىل امللكية الفكرية":

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=188513 

بشأأن قالبتاكر املفتوح: املرشوعات  مؤمتر الويبووجد عىل املوقع التايل ي
: التعاونية ومس تقبل املعرفة

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

ىل أأمانة الويبو بشأأن   :املنصة التفاعلية قالنهتاء مناإ

 ،اس تكامل نسخة جتريبية للمنصة التفاعلية (أأ  )

املنصة التفاعلية واحلصول عىل انطباعات  واختبار (  )
 ،املس تخدمني

درا  انطباعات املس تخدمني (  )  ،واإ

ىل اللجنة يف دورها السابعة  (د ) وتقدمي نسخة هنائية للمنصة اإ
 ،2015عرشة اليت س تعقد يف نومفرب 

وحتديد هممة واحضة وختصيص موارد لصيانة املنصة التفاعلية  (ه )
 وحتديهثا ابنتظام.

ىل أأمانة الو  "2" عداد اقرتاح للجنة بشأأن كيفية تيسري اإ يبو بشأأن اإ

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
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d=31762 

بشأأن "التدفقات دراسة تقيميية معمقة ودراسة توجد عىل املوقعني التاليني 
: عىل التوايل املعرفية العاملية"

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=287169 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_

id=287416  

(: CDIP 14/INF/13تقرير بشأأن "التدفقات املعرفية العاملية" )
en/cdip_14/chttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/

dip_14_inf_13.pdf 

-http://wwwتفاعلية )لقطات الشاشة( ال نصة امل  نسخة مبدئية من
ocmstest.wipo.int/innovation ( بعدُ ليست متاحة للنفاذ العام) 

 :قالبتاكر املفتوح عرب برام  الويبو القامئة

املرشوعات التعاونية يف جمال امرسات املمواصةل حتديد أأفضل  (أأ  )
 ،)ادلراسات(شاركها وت ت ك املامرسات  املفتوحة ومجع

وتقدمي برام  معلية لتكوين الكفاءات )مبا يف ذكل  (  )
مس هتدفني مصممة خصيصا ملس تخدمني  مجموعات الأدوات(

 ،حمددين

وتقدمي برام  تكوين الكفاءات ملقديم خدمات امللكية  (  )
الفكرية و/ أأو خدمات قالبتاكر يف البدلان النامية، مثل 
ىل  ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا، وما اإ

 ،ذكل

ودمع مرشوعات جتريبية حمددة يف جمال التعاون املفتوح يف  (د )
 ،لبدلان الناميةا

خلق بيئة مواتية بشأأن وتقدمي املشورة لدلول الأعضاء  (ه )
 للتعاون املفتوح يف س ياساها بشأأن امللكية الفكرية.

ىل أأمانة الويبو بشأأن تعزيز  "3" الويبو يف مؤمترات التعاون حضور اإ
ن حضور الويبو املفتوح وظهورها ابنتظام يف املؤمترات ادلولية : اإ
سبيل املثال ل احلير،  ر املفتوح )مبا يف ذكل، عىللبتاكاملعنية اب

اليت تنظمها منظامت الأمم املتحدة الأخرى( قد يساعدها  حداثالأ 
عىل أأن تكون "املركز املرجعي" يف جمال املرشوعات التعاونية 

خلق رؤية واحضة، وقالس تفادة من قد يساعدها عىل املفتوحة، و 

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
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287416%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287416%20
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
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ضافية من مجموعة واسعة من   املشاركني يف املؤمترات.خربات اإ

ىل أأمانة "4" بشأأن ضامن تطبيق أأدوات التخطيط  الويبو اإ
دارة املرشوعات  :للمرشوعات ورصدها يف دورة اإ

ىل اللجنة  (أأ  ) تعزيز مراقبة جودة املرشوعات اجلديدة املقدمة اإ
فامي خيص التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات الويبو القامئة 

دارة املرشوعات  ،يف دورة اإ

ىل  (  ) وتعزيز مراقبة جودة التقارير املرحلية املقدمة اإ
اللجنة للتأأكد من التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات الويبو 

دارة املرشوعات  ،القامئة يف دورة اإ

دارة  (  ) والنظر يف العمل ابلإطار املنطقي كأساس يف دورة اإ
 ات،املرشوع

دارة  (د ) جبارية بشأأن دورة اإ دخال مقررات اإ والنظر يف اإ
 ،للمرشفني عىل املرشوعات يف املس تقبلاملرشوعات 

تدريب منتظم للمرشفني عىل املرشوعات بناء تقدمي وضامن  (ه )
 عىل الطلب.

 



CDIP/17/2 
Annex III 
34 

 

 مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنو  من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا "25"

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 –  32و 25و 19و 13و 11و 10و 1التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

عداد وسائل  ىل اإ يريم هذا املرشوع اإ
لتوجيه هجود خمتلف الأطراف الفاعةل 

حنو تعزيز التعاون بني بدلان اجلنو  يف 
 جمال امللكية الفكرية.

اجامتع الويبو الأقالميي الثاين بشأأن التعاون  2013ُعقد يف القاهرة يف مايو 
بني بدلان اجلنو  يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت 

نفاذ. واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

d=28982 

ُعقد مؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف يف 
واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  .2013نومفرب 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=30462 

مكلت الصفحة الإلكرتونية للتعاون فامي بني بدلان اجلنو  يف هناية واس تُ 
 21جانيب لدلورة الثالثة عرشة للجنة يف  حدثيف  طلقت رمسياً وأُ  ،2013
ىل  النفاذ. وميكن 2014مايو  املنصة عىل هذا الرابط: اإ
(http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/.) 

عن التصال بشأأن التعاون فامي  وعنُّي مدير املرشوع، حبمك منصبه، مسؤولً 
 .طبيعة املرشوعمته ايذي حت بني بدلان اجلنو  بسبب ضيق الوقت 

حدث قدرات وظيفية جديدة يف قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية اس تُ 
(، وقاعدة بياانت مطابقة قالحتياجات IP-TADيف جمال امللكية الفكرية )

ىل ادلول الأعضاء وأأمانة ا "1" لويبو بشأأن تعممي التعاون بني اإ
 بدلان اجلنو  بوصفه جزءًا منتظامً من أأنشطة الويبو:

أأن تُعدَّ الأمانُة خارطة طريق، لتنظر فهيا ادلول يُوىص ب (أأ  )
الأعضاء، لتعممي التعاون فامي بني بدلان اجلنو  ابعتباره 

 ،اسرتاتيجية تنفيذ لإمتام الهُنُ  احلالية

جياد وظيفة ت بو  (  ) ق أأن تنظر يف اإ صة تُبّسِ بس يق ُمخصَّ
أأيضًا مع املنظامت الأخرى داخل منظومة الأمم املتحدة 

ضفاء الطابع الرمسي عىل التعاون مع مكتب  وخارهجا، ويف اإ
 الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنو .

ىل ال  "2" بشأأن متديد  وامللكية الفكرية لتمنيةاملعنية اب لجنةاإ
 املرشوع:

 :ملوافقة عىل متديد املرشوع ملدة س نة واحدة من أأجلا (أأ  )

صقل مجيع الأدوات القامئة عىل الويب بناًء عىل  -
تعقيبات املس تخدمني، والرتوجي لها بني املس تخدمني 
احملمتلني واحلفاظ علهيا )مبا يف ذكل مجع املعلومات 

 ،لقواعد البياانت(

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/cooperation/en/south_south/
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 (.IP-DMDالإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )

نُفذ عدد من الأنشطة للرتوجي لصفحة الويب بني املس تخدمني احملمتلني، ومجلع 
ضافية معلومات  فامي بني بدلان  اخلاصة ابلتعاون عن قواعد البياانتاإ

ئل التواصل صة اجلديدة عرب أأدوات وساالرتوجي للمن اجلنو ، مبا يف ذكل
 .قالجامتعي ذات الصةل

 ُ ع خرباء أأقالميي بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجامت 2016مايو يف يف بريو  ظمِّ ن
اجلنو  والتعاون الثاليث لإاتحة املعلومات واملعارف ودمع قالبتاكر ونقل 

وغريمه من ممثيل  انمياً  بدلاً  20من  خبرياً  50 حنوالتكنولوجيا، مبشاركة 
 ادلول املتقدمة واملنظامت احلكومية ادلولية.

وختطيط الأنشطة احلالية للتعاون فامي بني بدلان  -
اجلنو  داخل الويبو، ودراسة املامرسات اجليدة 

 ،داخل منظامت الأمم املتحدة الأخرى

وقالس مترار يف املشاركة ببشاط يف ش ىت مبادرات  -
الأمم املتحدة املتعلقة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنو  

  ،والتعاون الثاليث

ن  املوافقةو  (  ) عىل اس تخدام أأموال املرشوع املتبقية )اإ
وجدت( والمتويل الإضايف للمحافظة عىل موارد املوظفني 

 .احلالية من أأجل فرتة المتديد

ىل اللجنة ومديري املرش  "3" وشعبة تبس يق جدول أأعامل  اتعواإ
ىل القطاعات املعنية بتكوين الكفاءات التقنية بشأأن تنظمي اإ التمنية و 
 :املؤمترات

أأن تُركِّز املؤمترات عىل عدد حمدود من املوضوعات  يببغي (أأ  )
اليت يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا )مثل البياانت 

ىل جانب العالمات التجارية(، من أأجل تلبية  اجلغرافية اإ
دة تتعلق  حاجة املشاركني ذوي اخلربة يف جمالت ُمحدَّ

 ابمللكية الفكرية.

عات امجلعية وعند تنظمي املؤمترات يف أأعقا  اجامت (  )
العامة لدلول الأعضاء أأو اجامتعات اللجنة، يببغي الرتجيح 
بعناية بني مزية حتقيق وفورات يف التاكليف والعيب املمتثل 

ىل املشاركني املناس بني.  يف عدم الوصول اإ
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ىل اللجنة ومديري املرش  "4" وشعبة تبس يق جدول أأعامل  اتعواإ
 :التمنية بشأأن قامئة اخلرباء قالستشاريني

درا  اخلرباء ايذين مل يعملوا مع الويبو من  (أأ  ) يُوىَص ابلنظر يف اإ
 ،قالستشاريني قبل ولكن دلهيم اخلربة الالزمة يف قامئة اخلرباء

جراء تقيمي مهنجي لأداء اخلرباء قالستشاريني و  (  ) اإ
اتحة املعلومات ذات الصةل مجليع املوظفني.  اخلارجيني واإ

 

 بناء احللول –التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة امللكية الفكرية ونقل  "26"

DA_19_25_26_28_01 – 28و 26و 25و 19 التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

يشمل املرشوع مجموعة من الأنشطة اليت ستس تكشف ما 
ة الفكرية س ياسات تتعلق ابمللكيمن ميكن اختاذه من مبادرات و 

 للهنوض بنقل التكنولوجيا، وخاصة لفائدة البدلان النامية.

اعامتد قامئة هبدف مخس مراحل متدرجة وف يتأألف من وس
 اقرتاحات وتوصيات وتدابري حممتةل للهنوض بنقل التكنولوجيا.

 ويشمل املرشوع الأنشطة التالية:

قلميية حول نقل  "1" تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية اإ
 ،حتدد البدلان معايري تكويهنا واختصاصاهاو لوجيا، التكنو 

 " من أأنشطة املرشوع.2" و"1نُفِّذ البشاطان "

ط لها بشأأن  قلميية املُخطَّ ُعقدت  ل قالجامتعات التشاورية الإ
، أأل ويه أ س يا، وأأفريقيا املناطق امخلسةنقل التكنولوجيا يف 

منطقة و قتصاد احلر، والعامل العريب، والبدلان املنتقةل اإىل قال
 ادلول املتقدمة، ومنطقة أأمرياك الالتيبية والبحر الاكرييب.

وتوجد عىل املواقع التالية معلومات عن قالجامتعات التشاورية 
قلميية:  الإ

tails.jsp?http://www.wipo.int/meetings/en/de

ىل  "1" اقرتاح  وضعادلول الأعضاء وأأمانة الويبو بشأأن اإ
نقل  تيسري ملزيد من الإسهامات يفويبو تقدمي ال كيفية عن

الأمانة مطالبة التكنولوجيا. يببغي لدلول الأعضاء أأن تنظر يف 
دمات الويبو احلالية يف جمال نقل خلبرمس خمطط 
مراعاة  مع توضيح كيفية اس تكاملها وحتس هياو  ،التكنولوجيا

 رشوع.امل تاجئ ن 

ىل الأمانة  "2" تنظر يف تقدمي ادلمع يف جمالت التدخل ل اإ
 التالية:

مواصةل حتديد أأفضل املامرسات يف جمال نقل  (أأ  )

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
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عداد عدد من ادلراسات التحليلية اخلاضعة ملراجعة و  "2" اإ
فرادية  الأقران، مبا يف ذكل من دراسات اقتصادية ودراسات اإ

سهاماً  يف معل  بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل اإ
 ،منتدى اخلرباء الرفيع املس توى

وتنظمي منتدى دويل رفيع املس توى للخرباء حول "نقل  "3"
التكنولوجيا وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" 
لتحليل قالحتياجات يف جمال نقل التكنولوجيا وتقدمي اقرتاحات 
بشأأن قامئة قالقرتاحات والتوصيات والتدابري احملمتةل املذكورة 

ا. وتقرر ادلول الأعضاء معايري أأعاله للهنوض بنقل التكنولوجي
 ،تكوين هذا املنتدى الرفيع املس توى واختصاصاته

لكرتوين حول "نقل التكنولوجيا  "4" نشاء منتدى اإ واإ
 ،وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء احللول"

لأنشطة نتيجة تُسفر عهنا اوتضمني برام  الويبو أأية  "5"
فهيا اللجنة وتقدم أأية توصية املذكورة أأعاله، بعد أأن تنظر 

ىل امجلعية العامة.  حممتةل اإ

meeting_id=28643 ، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=31263، 

و
w.wipo.int/meetings/en/details.jsp?http://ww

meeting_id=30703، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=31242، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=31243. 

وُعرض عىل جلنة التمنية يف دورها الرابعة عرشة ست 
وهذه ادلراسات متاحة عىل  دراسات حتليلية راجعها الأقران.

 :املواقع التالية

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=287167 ، 

و
oc_detailshttp://www.wipo.int/meetings/en/d

، وذكل التكنولوجيا ومجع ت ك املامرسات وتشاركها
جراء من خالل  فرادية دراسات اإ ضافية وتوثيق اإ اإ

قصص النجاح الناجتة عن التعاون بني البدلان النامية 
حتديد مناذ  ومن الأمهية مباكن والبدلان املتقدمة. 

اخلاصة ابلبدلان اليت أأصبحت مؤخرًا من التمنية 
 . البدلان املتقدمة

تقدمي برام  معلية لتكوين الكفاءات مواصةل و  (  )
 يصاً )مبا يف ذكل مجموعات الأدوات( مصممة خص 

مع الرتكزي عىل  حمددينُمس هتَدفني ملس تخدمني 
 البدلان الأقل منواً.

تقدمي برام  تكوين الكفاءات ملقديم مواصةل و  (  )
خدمات امللكية الفكرية و/ أأو خدمات قالبتاكر يف 
البدلان النامية، مثل ماكتب امللكية الفكرية ومراكز 

 .نقل التكنولوجيا، وما اإىل ذكل

ىلنقل التكنولوجيا دة ل ُمحدَّ جتريبية أأنشطة ودمع  (د )  اإ
لأغراض وتوثيق هذه الأنشطة لبدلان النامية ا

 .ةتوضيحي

سداء (ه ) دة و  اإ بشأأن  مة خصيصاً صمَّ مُ مشورة ُمحدَّ
ىل دلول الأعضاء، ل س امي البدلان ا الس ياسات اإ

طار  وضعمن أأجل  النامية والبدلان الأقل منواً  اإ
شمل ي نقل التكنولوجيا. وميكن أأن متكيين ل قانوين 
املرونة شورة بشأأن قالنتفاع بش ىت مواطن امل  ذكل

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
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
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.jsp?doc_id=287217، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=287221، 

و
//www.wipo.int/meetings/en/doc_detailshttp:

.jsp?doc_id=287221، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=287164، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=287165، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=287218. 

دورها الرابعة عرشة عىل ورقة مفاهمي  يف ووافقت اللجنة أأيضاً 
 كأساس للمناقشة يف منتدى اخلرباء الرفيع املس توى.

منتدى اخلرباء ادلويل بشأأن  2015وُعقد يف جنيف يف فرباير 
بناء  –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

 التفاقات ادلولية.املنصوص علهيا يف 

ضافة قدرات حتليلية لقاعدة بياانت ركن الرباءات  (و ) من اإ
عامة املس تخدمني يف مجيع اس تفادة تعزيز أأجل 

بياانت ، من البدلان، مبا يف ذكل البدلان الأقل منواً 
البياانت  للتنقيب عن ظر يف توفري أ ليةان. رباءاتال

اخلاصة والتصوير البياين للبياانت والأدةل الإحصائية 
 ة.مللكية الفكرياب

نقل الإلكرتوين اخلاص ب  ملوقعاتعزيز فائدة  (ز )
مجيع أأنشطة الويبو رض ععن طريق التكنولوجيا 

 وكذكل موارد الويبو واملؤسسات الوطنية.

سداء (ح ) ىل ااملشورة  اإ دلول الأعضاء بشأأن أأفضل اإ
بىن حتتية فعاةل ش بكة و من أأجل تطوير  امرساتامل

 .لالبتاكر

ىل  "3" الس تفادة من وجود الويبو يف لأأمانة الويبو اإ
مانة  ز تعز أأن املؤمترات املتعلقة بنقل التكنولوجيا. يببغي للأ

نقل اخلاصة ب واملؤمترات ادلولية  نتدايتوجودها الفعال يف امل 
ثبات حضورالتكنولوجيا هبدف   واملسامهة خبربها الفنية هااإ
من طائفة متنوعة ة الإضافية من رب اخلوقالس تفادة من 
 .اتاملشاركني يف املؤمتر 

ىل  "4" دارة  ا عىلتعزيز قدراهبشأأن أأمانة الويبو اإ اإ
 :ات جدول أأعامل التمنيةعوومراقبة جودة مرش  اتعواملرش 

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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اليت ست ال راسات ادللول، ومجع بني اخلرباء ايذين أأجروا احل
ت أُ  طار املرشوع، ِعدَّ ايذي راجعوا هذه ربعة والأقران الأ يف اإ

خرباء دوليني من بدلان متقدمة  مثانيةُ  أأيضاً  وأأجرى. ادلراسات
نقل التكنولوجيا.  بشأأن جولت من املناقشاتست وانمية 

 معلومات عن منتدى الويبو:وتوجد عىل املوقع التايل 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=35562 

ىل ادلورة اخلامسة عرشة للجنةدِّ ضافة اإىل ذكل، قُ اإ و   تقرير   م اإ
منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد عن 
 (.CDIP/15/5)الوثيقة  ادلويل

لتخطيط من أأجل اتطبيق أأداة الإطار املنطقي  (أأ  )
 .عامل التمنية ورصدها وتقيميهاملرشوعات جدول أأ 

دخال  (  ) جبارية  دوراتالنظر يف اإ دارة بشأأن اإ اإ
 .اتعواملرش  ير يملد اتعواملرش 

دخال أ لية (  ) من شعبة يُطلب مبقتضاها  النظر يف اإ
عىل " ها"تأأشري  تضعأأن تبس يق جدول أأعامل التمنية 

ات عومجيع القرارات الإدارية الرئيس ية املتعلقة مبرش 
 .جدول أأعامل التمنية

مع مديري ة منتظممرحلية اجامتعات حتديد مواعيد  (د )
 .جدول أأعامل التمنية اتعومرش 

 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[

 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562

