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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 25 :يونيو 2018

اجلمعية العامة للويبو
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية السابعة والعشرون)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

تقرير عن اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية واستعراض تنفيذ
توصيات أجندة التنمية

من اإعداد ا ألمانة
 .1اجمتعت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ّمرتني منذ ادلورة التاسعة وا ألربعني (ادلورة العادية
الثالثة والعرشين) للجمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،املعقودة يف الفرتة من  2اإىل  11أأكتوبر ،2017
أأي ادلورة العرشين يف الفرتة من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب  ،2017وادلورة احلادية والعرشين يف الفرتة من  14اإىل
 18مايو .2018
 .2ويف ادلورتني املذكورتنيّ ،قررت جلنة التمنية أأن يكون ملخص الرئيس تقرير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
 .3وحتتوي هذه الوثيقة عىل امللخّصني املذكورين وتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية لعام 2017
(الوثيقة .)CDIP/21/2

 .4اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
الإحاطة علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة
املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ
توصيات أأجندة الت منية"
(الوثيقة )WO/GA/50/7
[ييل ذكل امللخّصان والوثيقة ]CDIP/21/2
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 1 :ديسمرب 2017

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017
ملخص الرئيس

 .1عُقدت ادلورة العرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب .2017
وحرض ادلورة  91دوةل عضوا و 28مراقبا .وافتتح ادلورة السفري وليد دودش ،املمثل ادلامئ لتونس دلى ا ألمم املتحدة
يف جنيف .وعند الافتتاح ،أأدىل املدير العام ببيان أأبرز فيه مجةل أأمور مهنا الإجنازات احملقّقة يف تنفيذ أأجندة التمنية بعد
عرش س نوات من اعامتدها .و أأشار اإىل الزتام ادلول ا ألعضاء وا ألمانة وهجودها املبذوةل يف جمال تعممي الاعتبارات الإمنائية عىل
لك مس توايت املنظمة.
 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،انتخبت اللجنة الس يدة زنرية لطيف ،سكرترية اثنية دلى البعثة ادلامئة
لباكس تان يف جنيف ،انئبة للرئيس ابلنيابة.
 .3ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل الوارد يف
الوثيقة .CDIP/20/1 Prov. 4
 .4ويف اإطار البند  4من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا التاسعة عرشة الوارد يف
الوثيقة .CDIP/19/12 Prov.
 .5ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة .و أأبدت الوفود تأأييدها جلهود املنظمة يف
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية وتعمميها .و أأشارت الوفود اإىل املسائل امله ّمة املطروحة أأمام اللجنة و أأكّدت من جديد عىل العمل
بصورة بنّاءة للميض قدما بعملها.
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.6

ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.6التقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/2و أأحاطت اللجنة علام ابلتقدم احملرز يف تنفيذ املرشوعات
الس تة اجلارية .ور ّد مديرو املرشوعات عىل املالحظات اليت قدمهتا الوفود و أأحاطوا علام ابإرشادات اللجنة .واتفقت
اللجنة عىل أأن يُمدّد بس تة أأشهر مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية – املرحةل الثانية.
 2.6والتدابري املتخذة لضامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة بياانت بشأأن املرونة ،املبيّنة يف
الوثيقة  .CDIP/20/5ور ّدت ا ألمانة عىل املالحظات اليت قدمهتا الوفود .و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات
الواردة يف الوثيقة.
 3.6ومسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/20/9و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
 4.6وخارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف اإطار"املرشوع اخلاص ابمللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/7و أأحاطت اللجنة علام
ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .و ّتقرر مواصةل مناقشة املسائل املطروحة يف هذا الس ياق خالل ادلورة القادمة للجنة.
 5.6وتروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/20/11و أأحاطت اللجنة
علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .وجشّعت اللجنة ا ألمانة عىل مواصةل تروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة
بنقل التكنولوجيا.
 6.6وخارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/20/12و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .و ّتقرر مواصةل مناقشة أأية حتديثات
بشأأن املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا ،ل س امي ما يتعلق ابمللكية
الفكرية ،يف ادلورة القادمة للجنة.

.7

ويف اإطار البند  "1"6من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.7التقرير عن املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل اخلربات وا ألدوات واملهنجيات،
الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/3و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
 2.7والتقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء الاستشاريني ،الواردة يف الوثيقة .CDIP/20/6
و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .و ّتقرر أأن تقدم ا ألمانة ،بعد نقل القامئة اإىل نظام التخطيط للموارد
املؤسس ية ،عرضا يف هذا اخلصوص خالل ادلورة القادمة للجنة.

.8

ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.8متابعة املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/4ووافقت اللجنة عىل الهنج اذلي اقرتحته ا ألمانة يف الوثيقة.
 2.8والصيغة املراجعة لقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني بشأأن امللكية
وقررت اللجنة مواصةل مناقش هتا يف ادلورة القادمة.
الفكرية والتمنية ،الواردة يف الوثيقة ّ .CDIP/20/8
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 3.8واملناقشة اخلاصة ابلبند  5من الاقرتاح املشرت املقدم من وفود الولايت املتحدة و أأسرتاليا وكندا بشأأن
ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا والوارد يف املرفق ا ألول من الوثيقة  ،CDIP/18/6 Rev.ويف هذا الس ياق،
جتميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/20/10 Rev.و أأحاطت اللجنة
وقررت غلق ابب مناقشة البند  5من الاقرتاح املشرت بعد أأن حسبه مقدموه.
علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة ّ
 4.8واملناقشات املتعلقة بطريقة تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية ،مبا يف ذكل
الطلب ادلاعي اإىل اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل .واتفقت اللجنة عىل مواصةل مناقشة املسأأةل يف دورهتا املقبةل.
وقررت اللجنة
 5.8واملناقشة اخلاصة بتنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل الوارد يف الوثيقة ّ .CDIP/18/7
مواصةل مناقش هتا يف ضوء القرار الوارد يف الفقرة  1.8من ملخص رئيس ادلورة التاسعة عرشة .و ّتقرر مواصةل مناقشة
التوصيتني  5و 11يف ادلورة املقبةل ،ودعوة فريق الاس تعراض اإىل تقدمي مزيد من التوضيحات بشأأن التوصيتني
املذكورتني ،ويُفضَّ ل أأن يقدهما عرب ّ
البث الش بيك .و ّتقرر كذكل منح ادلول ا ألعضاء املهمتة اإماكنية تقدمي مساهامت
كتابية حول الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة .وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول ا ألعضاء
اإىل ا ألمانة قبل هناية فرباير  .2018وس تج ّمع ا ألمانة تكل املساهامت وتقدهما اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة.
 6.8وادلراس تان املعداتن يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية – املرحةل الثانية:
" "1ادلراسة عن الانتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا ،الواردة يف الوثيقة CDIP/20/INF/2؛ " "2وادلراسة عن
الانتفاع بنظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ،الواردة يف الوثيقة .CDIP/20/INF/3
و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراس تني املذكورتني.
 .9ويف اإطار البند " 8امللكية الفكرية والتمنية" ،قدمت بعض الوفود اقرتاحات بشأأن املسائل اليت ينبغي تناولها مضن
هذا البند .و ّتقرر منح ادلول ا ألعضاء املهمتة اإماكنية تقدمي اقرتاحاهتا كتابيا اإىل ا ألمانة يك تُناقش يف ادلورة املقبةل .وينبغي أأن
تصل مساهامت ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمانة قبل هناية فرباير  .2018وس تج ّمع ا ألمانة تكل املساهامت وتقدهما اإىل ادلورة
احلادية والعرشين للجنة.
 .10ويف اإطار البند  9من جدول ا ألعامل بشأأن العمل املقبل ،اتفقت اللجنة عىل قامئة ابملسائل والواثئق ألغراض
دورهتا املقبةل.
 .11و أأشارت اللجنة اإىل أأن ا ألمانة ستتوىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة العرشين ونرشه عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
وينبغي أأن تُرسل التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابيا اإىل ا ألمانة ،ويُفضَّ ل اإرسالها قبل انعقاد الاجامتع املقبل بامثنية أأسابيع.
وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا احلادية والعرشين.
 .12وس يكون هذا امللخص تقرير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية الوثيقة]
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :مايو 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018
ملخص الرئيس

 .1عُقدت ادلورة احلادية والعرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية أأو اللجنة) يف الفرتة من  14اإىل
 18مايو  .2018وحرض ادلورة  101دوةل عضو و 22مراقبا .وافتتح ادلورة الس يد ماريو ماتوس ،انئب املدير العام
املسؤول عن قطاع التمنية ابلويبو.
 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،انتخبت اللجنة السفري حسن لكيب ،املمثل ادلامئ مجلهورية اإندونيس يا دلى
ا ألمم املتحدة ومنظمة التجارية العاملية وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف ،رئيسا ،وانتخبت ادلكتورة كريي فاول،
رئيسة املكتب الوطين لإدارة امللكية الفكرية ( )NIPMOجبنوب أأفريقيا ،والس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا ،مدير قسم
الإشارات ّ
املمزية التابع للمعهد الوطين لادفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية بببريو ،انئبني للرئيس.
 .3ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل الوارد يف
الوثيقة .CDIP/21/1 Prov. 3
 .4ويف اإطار البند  4من جدول ا ألعاملّ ،قررت اللجنة أأن تقبل منظمة غري حكومية بصفة مراقب مؤقت ملدة
س نة واحدة ،ويه معهد البحث العلمي امجلهوري للملكية الفكرية (هيئة امللكية الفكرية) ،وذكل دون أأي تأأثري يف صفهتا
يف الاجامتعات املقبةل للجنة التمنية.
 .5ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا العرشين الوارد يف
الوثيقة .CDIP/20/13 Prov.
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 .6ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة .و أأبدت الوفود جمددا تأأييدها للتقدم احملرز
من قبل الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأشارت اإىل املسائل امله ّمة املطروحة عىل جدول أأعامل اللجنة يف دروهتا
احلالية و أأبدت الزتاهما ابملشاركة عىل حنو بنّاء.
.7

ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.7تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/2وقدم الوثيقة انئب املدير العام
الس يد ماريو ماتوس .و أأكّد انئب املدير العام أأنه اس متر تعممي التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة يف برانمج ومزيانية
الثنائية  2019-2018ويف مجيع أأهداف الويبو الاسرتاتيجية .وقدم معلومات حمدثة عن مرشوعات أأجندة التمنية.
كام أأشار اإىل التقدم احملرز يف اإعداد دليل ل إالحصاءات اخلاصة ابمللكية الفكرية استنادا اإىل تعاريف موحدة دوليا.
ور ّحبت الوفود بتقرير املدير العام و أأعربت عن رضاها عىل اجملموعة الواسعة من ا ألنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة،
ل س امي تكل املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وتكل املُنفذة دعام ألهداف التمنية املس تدامة .وقدمت
بعض الوفود اقرتاحات لتحسني التقرير ستنظر فهيا ا ألمانة .و أأحاطت ا ألمانة علام ابملالحظات اليت أأدلت هبا ادلول
ا ألعضاء بشأأن التقرير .و أأحاطت اللجنة علام ابلتقرير.
 2.7والتقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/21/10و أأبدت الوفود رضاها عىل التقرير والمتست بعض املساعدة من املنظمة يف سعهيا اإىل بلوغ
أأهداف التمنية املس تدامة .ونظرت اللجنة يف املعلومات الواردة يف الوثيقة و أأحاطت علام ابلردود اليت قدمهتا ا ألمانة.
 3.7و التقرير التقيميي بشأأن مرشوع بناء القدرات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت
تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة ـ املرحةل الثانية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/13واس متعت اللجنة
املقمي بشأأن املهنجية املُس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات .وأأشادت الوفود ابلنتاجئ
اإىل اإحاطة مفصةل قدهما ّ
املُحققة من خالل املرشوع .و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.
 4.7وحتليل أأوجه القصور يف خدمات و أأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات
"الفئة جمي" من أأجندة الويبو للتمنية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/5ونظرت اللجنة يف املعلومات املُقدمة
يف الوثيقة .و ّتقرر أأن تقدم الوفود املهمتة اإىل ا ألمانة قامئة مؤرشات لتقدير ا ألنشطة الواردة يف الوثيقة ألغراض دجمها
وعرضها عىل اللجنة يف دورهتا املقبةل .وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمانة قبل  10سبمترب .2018
 5.7وتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/6ونظرت اللجنة يف املعلومات
الواردة يف الوثيقة .واتُفق عىل أأن تنظر ا ألمانة يف الاقرتاحات املُقدمة من الوفود بشأأن اس تخدام املنصات القامئة،
ل س امي منصة  ،e-TISCوتُعد نسختني معدّ لني من خارطة الطريق والتلكفة ألغراض ادلورة املقبةل للجنة.

.8

ويف اإطار البند  "1"7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.8مجموعة ممارسات ومهنجيات و أأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية ،الواردة يف الوثيقة .CDIP/21/4
املفصةل والشامةل الواردة يف الوثيقة و أأحاطت علام هبا.
و أأق ّرت الوفود ابملعلومات ّ
 2.8وممارسات الويبو بشأأن اختيار اخلرباء الاستشاريني ألغراض املساعدة التقنية ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/21/9و أأبدت الوفود تقديرها للمعلومات املُقدمة يف الوثيقة و أأحاطت علام هبا .و أأحاطت ا ألمانة علام
ابملالحظات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء وردّت عىل مالحظات الوفود.
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وقررت اللجنة أأن تدعو ،خالل دورهتا املقبةل،
 3.8ومناقشة حول اإنشاء منتدى بشأأن املساعدة التقنيةّ .
اإىل اإجراء حوار تفاعيل خبصوص املساعدة التقنية والمتست من ا ألمانة توفري وثيقة عن جدوى اإنشاء املنتدى
الإلكرتوين ،كام هو ّ
مبني يف قرار اللجنة بشأأن املساعدة التقنية الوارد يف الفقرة الفرعية .1ب من امللحق ا ألول
مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية.
 4.8وعرض للصفحة الإلكرتونية اجلديدة اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .و أأحاطت اللجنة
علام ابلعرض.
.9

ويف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.9مناقشة الصيغة املراجعة لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني بشأأن امللكية
وقررت اللجنة مواصةل املناقشة يف دورهتا املقبةل.
الفكرية والتمنية ،الواردة يف الوثيقة ّ .CDIP/20/8
 2.9ومناقشات حول كيفية تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية ،مبا يف ذكل الامتس
وقررت اللجنة أأن تكون أأي مناقشة
اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة ّ .CDIP/18/4
ُجترى بشأأن تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية حتت بند جدول ا ألعامل امل ُعنون
"امللكية الفكرية والتمنية".
 3.9واملرشوع املقرتح من مجهورية كينيا بشأأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البادان
ا ألفريقية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/7ونظرت اللجنة بشلك اإجيايب يف اقرتاح املرشوع والمتست من وفد كينيا
التشاور مع ا ألطراف املعنية ،وخباصة ا ألمانة ،من أأجل التع ّمق يف تفاصيل الاقرتاح يك تنظر فيه يف دورهتا املقبةل.
 4.9ومجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة
وقررت اللجنة مواصةل مناقشة هذه املسأأةل
عن الاس تعراض املس تقل ،الواردة يف الوثيقة ّ .CDIP/21/11
وقررت أأيضا أأنه جيوز للوفود املهمتة تقدمي مساهامت اإضافية اإىل ا ألمانة قبل  10سبمترب .2018
يف دورهتا املقبةلّ .
ُ ِّّ
وجشعت ادلول ا ألعضاء اليت قدمت املساهامت الواردة يف الوثيقة املذكورة عىل مناقشة املسأأةل فامي بيهنا بغرض
التوفيق بني اقرتاحاهتا.
وقررت اللجنة مواصةل
 5.9والتوصيتان  5و 11املنبثقتان عن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنيةّ .
املناقشات يف دورهتا املقبةل.
 6.9ومقرتح املرشوع املقدم من وفود كندا واملكس يك والولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن تعزيز دور النساء
يف الابتاكر واملقاوةل ،وتشجيع النساء يف البادان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/21/12وقُدمت وثيقة مراجعة بناء عىل تعليقات قدمهتا الوفود .ووافقت اللجنة عىل
الوثيقة املراجعة .CDIP/21/12 Rev.
 7.9واقرتاح املرشوع املقدم من وفد بريو بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي يف بريو :تسخري امللكية
الفكرية ألغراض تمنية الس ياحة وفن الطهيي يف بريو ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/14و أأحاطت اللجنة علام ابقرتاح
املرشوع والمتست من وفد بريو مراجعته بدمع من ا ألمانة يك تنظر فيه يف دورهتا املقبةل.
 8.9ودراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من البادان
ا ألفريقية ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/2و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة .وت ّقرر أأن
تس تكشف ا ألمانة احلاجة اإىل القيام مبزيد من العمل يف هذا الشأأن يف املس تقبل ،واجلدوى من ذكل.
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 9.9وادلراسة عن امللكية الفكرية :ألية لتعزيز هوية املقاطعة يف اإطار مرشوع حديقة اإمبابورا اجليولوجية ،الواردة
يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/5و أأحاطت اللجنة علام ابلتقدم احملرز يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة
والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البادان النامية ،وبعرض ادلراسة
املذكورة .و أأبدت اللجنة تطلعها اإىل التقرير التقيميي ذلكل املرشوع.
 10.9وادلراسة املتعلقة بتعزيز الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا :دراسات قطاعية عن املواد
املس تخدمة يف زراعة بن روبوس تا وجتهزي الفواكه املدارية ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/3و أأحاطت اللجنة
علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة.
 11.9وادلراسة بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/4و أأحاطت
اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة.
 .10ويف اإطار البند  9املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،نظرت اللجنة يف مجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن
املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل املُعنون ''امللكية الفكرية والتمنية'' ،الواردة يف
وقررت اللجنة أأن تتناول مضن البند املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،موضوع
الوثيقة ّ .CDIP/21/8 Rev.
"النساء وامللكية الفكرية" ،يف دورهتا الثانية والعرشين ،والمتست من ا ألمانة تقدمي عرض قصري خملتلف ا ألنشطة ذات الصةل
اليت تضطلع هبا ا ألمانة .أأما املوضوع املزمع تناوهل مضن هذا البند من جدول ا ألعامل يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية،
فهو "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" .وينبغي أأن تستند املوضوعات ا ألخرى املتوقّع تناولها يف املس تقبل اإىل تكل
املقرتحة يف الوثيقة  ،CDIP/21/8 Rev.أأو اإىل أأي اقرتاح يرد من ادلول ا ألعضاء وفق موعد تقدمي املساهامت.
 .11ويف اإطار البند  10من جدول ا ألعامل بشأأن العمل املقبل ،اتفقت اللجنة عىل قامئة ابملسائل والواثئق ألغراض
دورهتا املقبةل.
 .12و أأشارت اللجنة اإىل أأن ا ألمانة ستتوىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والعرشين ونرشه عىل موقع الويبو
الإلكرتوين .وينبغي أأن تُرسل التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابيا اإىل ا ألمانة ،ويُفضَّ ل اإرسالها قبل انعقاد الاجامتع املقبل
بامثنية أأسابيع .وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثانية والعرشين.
 .13وس يكون هذا امللخص تقرير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية الوثيقة]
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 6 :مارس 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018
تقرير املدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية

من اإعداد ا ألمانة
.1

حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية لعام .2017

 .2ويقدّم التقرير الس نوي التاسع للمدير العام حملة عامة عن ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو لتنفيذ أأجندة التمنية وتعمميها
يف برامج املنظمة ذات الصةل.
.3

بناء عىل الهيلك اذلي تشلك وفقا لتوجهيات اللجنة ،يوضع هذا التقرير يف اجلز أأين التيني ويف ثالثة مرفقات:
" "1يقدم اجلزء ا ألول أأبرز النقاط خبصوص تنفيذ أأجندة التمنية وتعمميه عىل املس تويني التاليني:
( أأ) ا ألنشطة العادية لربامج الويبو؛
(ب) ومعل هيئات الويبو ا ألخرى.
" "2ويصف اجلزء الثاين التطورات الرئيس ية يف تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية.

.4

وتقدم املرفقات التالية حملة عن ما ييل:
" "1وضع تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اخلامسة وا ألربعني (املرفق ا ألول).
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" "2ومرشوعات أأجندة التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام ( 20171املرفق الثاين)؛
" "3ومرشوعات أأجندة التمنية املنجزة واملُقيّمة ،اإضافة اإىل التوصيات الرئيس ية اليت قدَّهما املُقيِّّمون اخلارجيون
(املرفق الثالث).

اجلزء ا ألول :تنفيذ أأجندة التمنية وتعمميه يف ا ألنشطة العادية لربامج الويبو
 .5يف برانمج ومزيانية الثنائية  19/2018اكنت التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة موضوعات مشرتكة مت تعمميها يف
ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو .واكتست التوصيات اخلاصة بأأجندة التمنية اليت تسرتشد هبا أأنشطة التمنية للويبو عىل مس توى
الربانمج بأأمهية مزتايدة ووضوح اإضايف من خالل رسومات برصية تبني الصالت بني الربامج وتوصيات أأجندة التمنية املعنية
والفئات اليت تنمتي اإلهيا .واس متر تعممي مرشوعات أأجندة التمنية اذلي بد أأ خالل الس نوات السابقة ،من حيث املضمون
وإااتحة املوارد عىل حد سواء .و خاُّتذ التعريف املُنقَّح "لنفقات التمنية" اذلي وافقت عليه مجعيات الويبو يف عام  2015أأساسا
لتقدير نفقات التمنية يف الثنائية .19/2018
 .6ويربز اإطار نتاجئ الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018ا ألهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة اليت تسهم يف أأهداف
التمنية املس تدامة .ومبوجب لك واحد من ا ألهداف الاسرتاتيجية تسامه يف أأهداف التمنية املس تدامة طائفة متنوعة من
الربامج وا ألنشطة اليت تشار فهيا القطاعات املعنية للمنظمة .ومن بني ما مجموعه واحد وثالثني برانمج يف الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،19/2018يتصل عرشون مهنا بأأهداف التمنية املس تدامة.
 .7وظلت أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات تسرتشد بتوصيات أأجندة التمنية ،ل س امي توصيات الفئة أألف.
وقدمت تكل ا ألنشطة مجيع القطاعات املعنية يف املنظمة .ويرس قطاع التمنية يف الويبو وماكتبه ا إلقلميية وشعبة البادان ا ألقل
منوا بأأنشطة مشلت وضع اسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ،وخطط للملكية الفكرية ،وإاذاكء الوعي بشأأن أأمهية امللكية
الفكرية ،وإاسداء املشورة الترشيعية ،وتكوين الكفاءات ،وسلسةل من ا ألنشطة املتعلقة بتبادل أأفضل املامرسات واخلربات
املفيدة ونفذ هذه ا ألنشطة .واكنت تكل ا ألنشطة تعمتد عىل الطلب واكنت قامئة عىل التمنية ،وهتدف اإىل متكني البادان من
اس تخدام منظومة امللكية الفكرية دلهيا وتعزيز مشاركهتا يف املعارف العاملية والاقتصاد القامئ عىل الابتاكر.
 .8واس مترت املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلويبو بشأأن تطوير امللكية الفكرية واسرتاتيجيات الابتاكر الوطنية يف معلها عىل
الإطار املعين بدمع ادلول ا ألعضاء يف وضع وتنفيذ س ياسات وطنية للملكية الفكرية واسرتاتيجيات لالبتاكر شامةل ومتسقة
ومنسقة تنس يقا جيدا .وصاحبت هذه العملية مشاورات مكثفة فامي بني الويبو وادلول ا ألعضاء الطالبة بداية من مرحةل
التخطيط وحىت التنفيذ والتقيمي .و أأثناء فرتة الإبالغ هذه اكنت هذه املساعدة رضورية لالس تجابة اإىل احتياجات ادلول
ا ألعضاء ،لستيفاء مس توى التمنية يف البادان املتلقية من بني مجةل أأمور أأخرى وحتقيق أأهداف التمنية الوطنية دلهيا فضال
عن حتقيق أأولوايهتا الاسرتاتيجية.
 .9وظلت أأاكدميية الويبو الكيان ا ألسايس املعين بتقدمي أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات البرشية ،ل س امي للبادان
النامية والبادان ا ألقل منوا والبادان املتحوةل .وقدمت التعلمي والتدريب املنتظم بشأأن امللكية الفكرية اذلي هدف اإىل تلبية
الطلب املزتايد من ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل التدريب والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية ،مع السعي اإىل ضامن حتقيق
ودربت الأاكدميية حنو  64 000مشار يف عام  ،2017وعززت تعاوهنا مع عدد من البادان
التوازن اجلغرايف العادل يف معلهاَّ .
القمي واملساهامت السخية املقدمة من ادلول ا ألعضاء .ويف عام  ،2017منحت
النامية ،بدمع من رشاكء الأاكدميية وتعاوهنم ّ
 1متاش يا مع املامرسة املُتّبعة يف اللجنة ،س ُيقدّ م اإىل اللجنة يف دورهتا الثانية والعرشين اس تعراض اكمل للتقدم احملرز يف تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية ،مبا يف
ذكل معلومات عن نفقات املزيانية والنتاجئ املنشودة ،يف شلكِّ تقرير مرحيل.
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أأاكدميية الويبو أأولوية مزتايدة اإىل أأمهية التعاون فامي بني بادان اجلنوب والتعاون الثاليث ومزاايه بغية استيفاء احتياجات التعلمي
والتدريب يف جمال امللكية الفكرية يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا والبادان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر .وزاد
ابلتدرجي عدد البادان النامية اليت أأصبحت من الرشاكء النشطني يف تقدمي املهارات واملعرفة املتخصصة اإىل غريها من البادان
النامية والبادان ا ألقل منوا .ون ُظمت  70ابملائة من ادلورات املقدمة يف البادان النامية من خالل رشااكت مع مؤسسات يف
ادلول ا ألعضاء.
 .10وتنفرد أأاكدميية الويبو بتغطيهتا العاملية وتقدميها تدريبا متخصصا يف جمال امللكية الفكرية اإىل املسؤولني احلكوميني من
خالل برانمج التطوير املهين .وبناء عىل التقيمي والتعقيب املس متر يمت تصممي ادلورات املقدمة يف هذا الربانمج خصيصا لتلبية
الرشوط املهنية للمشاركني املس هتدفني .وقدم برانمج التعمل عن بعد أأكرث من  155دورة للتعمل عن بعد .وأطلقت دورة
تدريبية جديدة بعنوان ترخيص الربجميات مبا فهيا الربجميات مفتوحة املصدر فضال عن اإضافة س بع نسخ بلغات جديدة
دلورات تدريبية قامئة .وفضال عن ادلورات التدريبية املعيارية ا ألساس ية واملتقدمة للتعلمي عن بعدُ ،طرحت مهنجية جديدة
للتدريب تعرف ابمس التعلمي اخملتلط حيث تمكل دورات التعلمي عن بعد ابلتدريب وهجا لوجه املقدم ملديري امللكية الفكرية
ومدريس املرحلتني الإعدادية والثانوية .ومت التوقيع عىل اتفاق اإطاري رئييس بني الويبو ومكتب امللكية الصناعية يف الربازيل
لتقدمي نسخ من دورات التعلمي عن بعد اليت تقدهما الويبو ابللغة الربتغالية .وواصلت أأاكدميية الويبو أأيضا معلها املهم يف تيسري
احلصول عىل تعلمي عال يف جمال امللكية الفكرية للمشاركني من البادان النامية والبادان ا ألقل منوا والبادان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر ،وخصوصا من خالل برانمج املاجس تري املشرت  .ويف عام  2017قدمت س تة برامج مشرتكة للامجس تري
عامليا وشار فهيا  180طالب وطالبة .وواصلت أأاكدميية الويبو أأيضا بنجاح برانمج املدرسة الصيفية للويبو .وقُدمت أأنواع
أأخرى من املساعدة اإىل اجلامعات مبا يف ذكل تطوير املناجه ادلراس ية وتقدمي مراجع وكتب دراس ية ودمع مشاركة حمارضين
دوليني يف تدريس مقررات املرحةل اجلامعية ومقررات ادلراسات العليا.
 .11ووفقا لليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير (أليات التنس يق) ،واصلت ا ألمانة رفع تقرير س نوي
اإىل ا ألمم املتحدة عن تنفيذ الويبو ألجندة التمنية .ويتأألف هذا التقرير من تقرير املدير العام املُقدَّم اإىل جلنة التمنية بشأأن تنفيذ
أأجندة التمنية اذلي يسلط الضوء عىل الإجنازات الرئيس ية يف تنفيذ أأجندة التمنية وتعمميها ،وتقرير املنظمة بشأأن أأداء الربامج.
 .12وظلت الويبو تشار بنشاط يف معل منظومة ا ألمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى مبا يامتىش مع
توصيات أأجندة التمنية رمق  24و 30و 31و،40من خالل املشاركة يف العمليات واملبادرات املتعلقة ابلتمنية .وواصلت ا ألمانة
تعاوهنا مع منظامت ا ألمم املتحدة ذات الصةل بولية الويبو ،وواصلت رصد ش ىت العمليات واملسامهة فهيا ،ل س امي خطة التمنية
املس تدامة لعام  ،2030وخطة معل أأديس أأاباب ،وألية تيسري التكنولوجيا ،وتنفيذ مسار ساموا (نتاجئ املؤمتر ادلويل الثالث
املعين ابدلول اجلزرية الصغرية النامية) ،واملؤمتر الثالث والعرشين ل ألطراف يف اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ
( ،)UNFCCCواللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التابعة لتكل التفاقية ،واجمللس الاستشاري ملركز وش بكة تكنولوجيا
املناخ ،ومنتدى القمة العاملية جملمتع املعلومات ( ،)WSIS Forumواملنتدى الس نوي لإدارة الإنرتنت (.)IGF
 .13وفامي ييل أأبرز أأوجه تعاون الويبو مع منظومة ا ألمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى يف عام :2017
" "1شاركت الويبو بنشاط يف املناقشات التقنية والعمليات املشرتكة بني واكلت ا ألمم املتحدة املعنية بتنفيذ خطة
التمنية املس تدامة لعام  2030و أأهداف التمنية املس تدامة .واخنرطت املنظمة يف متابعة واس تعراض خطة التمنية
املس تدامة لعام  2030مبا يف ذكل من خالل املنتدى الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة اذلي يعقد
س نواي .وشار املدير العام للويبو يف جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة ا ألمم املتحدة وسامه يف التفكري الاسرتاتيجي
املشرت بني الواكلت بشأأن مسائل معنية بأأهداف التمنية املس تدامة .واكنت الويبو أأيضا ممثةل ابنتظام يف اللية
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املوسعة للجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجامتعية اليت معلت بصفهتا ألية تنس يقية فامي بني منظومة ا ألمم
املتحدة واملنظامت املرتبطة هبا بشأأن تنفيذي خطة .2030
" "2كام شاركت ا ألمانة بنشاط يف مسارات معل خمتلفة لفريق العمل املشرت بني واكلت ا ألمم املتحدة املعين
بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة ،اذلي أأنشأأته ادلول ا ألعضاء كجزء من ألية
تيسري التكنولوجيا يف عام  .2015واكن جزء أأسايس من هذا العمل يمتثل يف مسامهة الويبو يف تنظمي منظومة ا ألمم
املتحدة للمنتدى الس نوي الثاين املتعدد أأحصاب املصلحة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض
أأهداف التمنية املس تدامة ،اذلي عُقد يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويور يف مايو  ،2017واملشاركة يف معلية مسح
للعمل اذلي قامت به منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر اس تعدادا لإنشاء منصة عىل الإنرتنت
عىل النحو اذلي تقتضيه ألية تيسري التكنولوجيا (التوصيتان  30و 31من توصيات أأجندة التمنية) .وشاركت الويبو
أأيضا مشاركة فعاةل يف التقارير اليت أأعدهتا فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت املعنية بمتويل التمنية بشأأن خطة معل
أأديس أأاباب وسامهت يف اإعداد تكل التقارير.
" "3وظل التعاون مع منظامت رئيس ية رشيكة من املنظامت احلكومية ادلولية جانبا همام من جوانب العمل اذلي
تضطلع به الويبو للمساعدة عىل تعممي أأجندة الويبو بشأأن التمنية .ويف عام  2017أأبرمت الويبو مذكرة تفامه مع الواكةل
ادلولية للطاقة املتجددة ومنظمة التعاون الاقتصادي ،وانضمت اإىل مبادرة "التجارة الإلكرتونية لصاحل امجليع" حتت
قيادة ا ألونكتاد.
وواصلت الويبو العمل مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية .وشاركت ا ألمانة يف سلسةل من حلقات
العمل الوطنية وا إلقلميية وادلولية اليت نظمهتا منظمة التجارة العاملية (مثل "حلقة العمل الس نوية بشأأن التجارة والصحة
العامة" ،جنيف 6 ،و 7نومفرب  ،)2017وقدَّمت أأيضا ادلمع للعمل اجلاري يف اإطار التعاون الثاليث ا ألطراف القامئ
بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بشأأن مسائل تتعلق ابلصحة العامة والابتاكر والتجارة
وامللكية الفكرية (التوصيتان  14و 40من توصيات أأجندة التمنية) .وشاركت الويبو ابلتعاون مع هيئة ا ألمم املتحدة
للمر أأة واليونسكو يف مبادرة مشرتكة بشأأن النوع والعمل والتكنولوجيا والابتاكر يف جمال أأهداف التمنية املس تدامة،
وبد أأت بنجاح تأأسيس اجملموعة الفرعية لفريق معل ا ألمم املتحدة املشرت بني الواكلت املعين ابلعلوم والتكنولوجيا
والابتاكر ألغراض النوع واجملموعة الفرعية للعمل والتكنولوجيا والابتاكر للهنوض ابلتساق والتعاون فامي بني كياانت
منظومة ا ألمم املتحدة العامةل يف هذا اجملال .ويف اإطار تكل املبادرة اس تضاف مكتب تنس يق نيويور اجامتعا للخرباء
بشأأن مهنجيات الاسترشاف يف املس تقبل يف جمال صناعة الس ياسات بشأأن النوع والعمل والتكنولوجيا والابتاكر
(مارس ،)2017وشار يف تنظمي فعالية جانبية عىل هامش املنتدى املتعدد أأحصاب املصلحة لسد الفجوة بني
اجلنسني يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والابتاكر حتقيقيا ألهداف التمنية املس تدامة (يوليو  .)2017واحتفاء ابليوم
العاملي للملكية الفكرية شاركت الويبو أأيضا يف تنظمي تظاهرة يف ا ألمم املتحدة يف نيويور احتفال ابليوم العاملي للملكية
الفكرية اخملصص للنساء املبتكرات واملس تفيدات من الابتاكر ألغراض التمنية املس تدامة ( أأبريل .)2017كام أأن معل
الويبو يف فريق العمل املشرت بني الواكلت املذكور أأعاله اش متل عىل التعاون الوثيق مع  37واكةل من واكلت ا ألمم
املتحدة ومع البنك ادلويل (التوصية  30من توصيات أأجندة التمنية) .ومن بني أأمثةل التعاون شاركت الويبو ا ألونكتاد
والاحتاد ادلويل لالتصالت والبنك ادلويل يف تنظمي فعالية جانبية بشأأن س ياسات وطنية لالبتاكر عىل هامش
املنتدى املتعدد أأحصاب املصاحل للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة (مايو.)2017
" "4وواصلت أأمانة الويبو دمعها لتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ يف تنفيذ اللية التكنولوجية
لالتفاقية ( أأي اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ،ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ) .وشاركت ا ألمانة يف اجامتعات
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اللجنة واملركز املذكورين ،وشاركت أأيضا بصفة مراقب يف املؤمتر الثالث والعرشين ل ألطراف يف اتفاقية ا ألمم املتحدة
الإطارية بشأأن تغري املناخ اذلي عُقد يف مدينة بون بأأملانيا (نومفرب ( )2017التوصية  40من توصيات أأجندة التمنية).
" "5وفامي خيص أأنشطة الويبو الرامية اإىل سد الفجوة الرمقية ،واصلت ا ألمانة الإبالغ عن مسامههتا يف تنفيذ نتاجئ
القمة العاملية جملمتع املعلومات ( .)WSISويف هذا الشأأن ،اخنرطت املنظمة بنشاط يف منتدى القمة العاملية جملمتع
املعلومات يف عام  .2017وقدم املدير العام للويبو رساةل مسجةل عىل رشيط فيديو أأمام املنتدى .وابلإضافة اإىل ذكل
نظمت ا ألمانة دورة بعنوان "املنظامت ادلولية واملصادر املفتوحة" وشاركت أأيضا يف دورة نظمهتا اليونسكو بشأأن
"س ياق البياانت الكبرية وادلراسات التحليلية جملمتعات املعرفة ".وفضال عن منتدى القمة العاملية جملمتع املعلومات
اخنرطت ا ألمانة يف عام  2017يف منتدى اإدرة الإنرتنت ،للمساعدة عىل اإذاكء الوعي بأأمهية دور منظومة انجعة
ومتوازنة خاصة حبق املؤلف يف هذا اجملال .ومضن هذا املنتدى ،نظمت الويبو دورة بعنوان "احملتوى احمليل يف
الإعالم" (توصيات جدول أأعامل التمنية .)24
" "6واكن ادلمع املقدم من منظومة ا ألمم املتحدة الإمنائية اإىل ادلول ا ألعضاء يف تنفيذها ألهداف التمنية املس تدامة
حمورا رئيس يا ركزت عليه ا ألمم املتحدة يف نيويور يف عام  ،2017وشاركت ا ألمانة يف ش ىت احملافل املشرتكة بني
الواكلت كجزء من هذا العمل .وعىل سبيل املثال ،حرضت الويبو املنتدى الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية
املس تدامة ،اذلي ن ُِّّظم برعاية اجمللس الاقتصادي والاجامتعي ،وشاركت بنشاط يف الفريق الاستشاري املشرت بني
الواكلت املعين ابدلول اجلزرية الصغرية النامية ( ،)SIDSوداومت عىل املسامهة يف منتدى الرشاكة اخلاص هبذا
الفريق الاستشاري .كام شاركت ا ألمانة يف املناقشات التقنية لفريق اخلرباء املشرت بني الواكلت املعين بأأهداف
التمنية املس تدامة ،فعملت عىل وضع اإطار مؤرشات لتوفري هنج قامئ عىل ا ألدةل من أأجل رصد أأهداف التمنية
املس تدامة واس تعراض تنفيذها .وسامهت أأيضا يف العمل اذلي يمت حتت قيادة معهد اليونسكو ل إالحصاء بشأأن تطوير
مؤرشات مواضيعية تتعلق ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض التمنية املس تدامة .ويف اإطار هذا العمل واصلت
الويبو تقدمي معلومات ابلوقائع املتعلقة مبنظومة امللكية الفكرية اليت تساعد يف دمع نقاش مس تنري خبصوص هذه
العمليات (التوصية رمق  40من توصيات جدول أأعامل التمنية) .ويف هذا الس ياق عقدت الويبو تظاهرة جانبية يف نيو
يور بشأأن امللكية الفكرية والتنوع البيولويج البحري عىل هامش ادلورة الثالثة للجنة التحضريية لتفاقية ا ألمم
املتحدة لقانون البحار ( أأبريل /نيسان  ،)2017وعقدت تظاهرة جانبية يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويور أأثناء انعقاد
املنتدى ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية بشأأن حامية ثقافتمك وتعزيزها دليل معيل عن امللكية الفكرية للشعوب
ا ألصلية وامجلاعات احمللية -وهجات نظر اجملمتعات ا ألصلية ( أأبريل  .)2017وابلإضافة اإىل ذكل ،شاركت الويبو أأثناء
ا ألس بوع ا ألفريقي اذلي احتفلت به ا ألمم املتحدة يف عام  2017يف مقرها بنيويور يف تنظمي تظاهرة مع البعثة ادلامئة
لغاان بشأأن الاقتصاد غري الرمسي يف البادان النامية :احملر اخلفي لالبتاكر يف أأفريقيا (أأكتوبر .)2017
" "7ويف عام  2017جددت الويبو مسامههتا الفعاةل يف ا ألس بوع العاملي لرايدة ا ألعامل يف جنيف (الفرتة من 13
اإىل  17نومفرب  ،)2017واكنت هذه مبادرة تهنض برايدة ا ألعامل والابتاكر فامي بني الش باب .وابلتعاون مع قسم
الرتوجي الاقتصادي يف اكنتون جنيف وجامعة جنيف ومركز نقل التكنولوجيا التابع للجامعة واحتاد أأرابب العمل يف
الاكنتوانت اليت تتلكم الفرنس ية يف سويرسانسقت الويبو يف جنيف أأس بوعا حرضته  48مؤسسة وقدم  58تظاهرة
ودورة تدريبية شار فهيا أأكرث من  140متحدث و 3100مشار  .وبني ا ألنشطة ا ألخرى نظمت الويبو ثالث
دورات تكوين كفاءات تتصل ابمللكية الفكرية وسامهت يف مسابقة أأفضل فكرة ،ونظمت ابلتعاون مع ا ألونكتاد أأول
تظاهرة لطرح ا ألفاكر يف قرص ا ألمم بشأأن "املرشوعات الناش ئة يف جمال أأهداف التمنية املس تدامة" ( 14نومفرب
 )2017حيث قدم عرشة متسابقني ش باب من خمتلف بادان العامل أأفاكرمه ووصلوا اإىل املرحةل الهنائية يف املسابقة
ادلولية اليت أأجريت بقيادة ا ألونكتاد يف قطاع ا ألعامل اليت تسهم يف التصدي لتحدايت التمنية املس تدامة.
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 .14واكنت أأهداف التمنية املس تدامة من السامت املهمة يف برامج الويبو و أأنشطهتا .وبشلك خاص يشغل الهدف التاسع
من أأهداف التمنية املس تدامة املعين ابلصناعة والابتاكر والبنية التحتية وابهامتمه مبكون الابتاكر ماكنة حمورية من رساةل
الويبو بل واكن من مصمي اختصاصها .فالبتاكر أأداة هممة للحلول الإبداعية للتحدايت اليت تواجه التمنية ومن مث ميتد أأثره عىل
العديد من أأهداف التمنية املس تدامة .ومت تعممي الهدفني  5بشأأن املساواة بني اجلنسني و 17بشأأن تعزيز الرشاكة العاملية من
أأجل التمنية املس تدامة عىل مجيع ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو ذات الصةل بناء عىل كوهنام مسأألتني شاملتني .ونظمت الويبو
يف عام  2017عددا من ا ألنشطة تتصل بأأهداف التمنية املس تدامة املنتقاة ،وهدفت هذه ا ألنشطة اإىل الهنوض بدور الابتاكر
و أأثره (الهدف  )9فامي يتعلق مبختلف التحدايت املرتبطة ابملياه النظيفة والرصف الصحي (الهدف  )6والصحة (الهدف )3
والتعلمي والمنو الاقتصادي (الهدفان  4و )8وا ألمن الغذايئ واملساواة بني اجلنسني (الهدفان  2و.)5
 .15ويف س ياق مناقشات أأهداف التمنية املس تدامة مع الويبو ،نظرت جلنة التمنية يف التقرير الس نوي ا ألول بشأأن مسامهة
الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وا ألهداف الفرعية 2املرتبطة هبا بشأأن ( :أأ) ا ألنشطة واملبادرات اليت اضطلعت هبا
املنظمة مبفردها؛ (ب) وا ألنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة يف اإطار منظومة ا ألمم املتحدة؛ (ج) واملساعدة اليت قدمهتا الويبو
اإىل ادلول ا ألعضاء بناء عىل طلب هذه ادلول .ويقدم التقرير الس نوي من هذا النوع اإىل ادلورة احلالية للجنة .وفضال عن
ذكل انقشت اللجنة طلب وضع بند دامئ معين بأأهداف التمنية املس تدامة عىل جدول ا ألعامل دون أأن تصل اإىل اتفاق يف
هذا الشأأن .وسوف تواصل هذه ادلورة هذا النقاش.
 .16وواصل احتاد الكتب امليرسة تقدمي ادلورات التدريبية واملساعدة التقنية بشأأن أأحدث معليات اإنتاج الكتب امليرسة
اإىل منظامت غري حكومية ُّتدم ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات ومديرايت التعلمي ودور النرش التجارية يف البادان
امليرسة التالية EPUB3 :وديزي
النامية والبادان ا ألقل منوا .وتُوفر ،حاليا ،التدريبات واملساعدة التقنية اب ألنساق ّ
( )DAISYوبرايل (ابلنسختني الإلكرتونية والورقية املنقوشة) .ويؤ ّمن الاحتاد المتويل الالزم لإنتاج مواد تعلميية ابللغات
املتدربون من
الوطنية ليس تخدهما طالب املراحل الابتدائية والثانوية واجلامعية العاجزين عن قراءة املطبوعات ،يك يمتكن ّ
اس تخدام التقنيات اليت يتعلموهنا أأثناء التدريب عىل الفور .ويف عام  ،2017اس مترت أأنشطة تكوين الكفاءات اليت يضطلع
هبا الاحتاد يف بنغالديش والهند ونيبال ورسي لناك ،وأطلقت مشاريع جديدة يف ا ألرجنتني وبوتسواان و أأوروغواي .وصدر
امليرسة بلغات وطنية يف الفرتة بني يناير  2014وديسمرب  ،2017بفضل مشاريع
أأكرث من  4000كتاب من الكتب التعلميية ّ
الاحتاد لتكوين الكفاءات يف البادان الس بعة املذكورة .ويف ذات الفرتة ،نظمت  26دورة تدريبية يف تقنيات اإنتاج الكتب
امليرسة لصاحل املنظامت غري احلكومية ومديرايت التعلمي ودور النرش التجارية.
ّ
 .17ومع هناية عام  2017بلغ عدد ا ألعضاء يف برانمج ويبو ريسريتش  131عضوا ،مع زايدة يف نصيب املؤسسات
البحثية الأاكدميية والعامة من البادان النامية يف أس يا و أأمرياك الالتينية .ومتكن الربانمج من خالل رشاكته احملورية مع منظمة
مشاريع التكنولوجيا البيولوجية ألغراض الصحة العاملية من تيسري  122عالقة تعاون فامي بني أأعضائه .ويف  23مايو 2017
أأطلق الربانمج أأثناء اجامتعه اذلي يقعد لك س نتني خطة اسرتاتيجية مخس ية ترمس الطريق قدما وتروج لرؤية لتحسني
الصحة العاملية من خالل الابتاكر اذلي حيشد امللكية الفكرية وقوة التعاون بامي بني القطاع اخلاص والقطاع العام .وابلإضافة
اإىل ذكل جيذب برانمج الزماةل التابع اإىل ويبو ريسريتش اذلي متوهل حكومة أأسرتاليا ابحثني من أأفريقيا وأس يا اإىل مؤسسات
مضيفة يف أأسرتاليا بغية زايدة قدراهتم البحثية والعلمية .وميثل برانمج ويبو ريسريتش دليال ملموسا عىل أأن امللكية الفكرية
ميكن أأن تيرس الوصول اإىل التكنولوجيا الصحية يف جمال ا ألمراض املدارية واملالراي وداء السل (توصيات خطة التمنية
املس تدامة رمق  2و 25و 26و.)40

 2الوثيقة رمق CDIP/19/6
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 .18ومع هناية عام  2017بلغ عدد الرشاكء يف برانمج ويبو غرين  85رشياك وما يزيد عن  6000عضو يف ش بكته من
 170باد .ويرس الربانمج أأكرث من  380اتصال .وتش متل قاعدة بياانت ويبو غرين حاليا عىل ما يزيد عن  3100تكنولوجيا
بيئية ومعلومات عن الاحتياجات واخلرباء .ويف يونيه  2017نظمت الويبو منتدى للوساطة يف مقر الويبو يف جنيف حرضه
ما يزيد عن  400مشار رفيعي املس توى من ش ىت بقاع العامل من بيهنم رواد ا ألعامل واملستمثرين والرشاكت ومنظامت القطاع
العام والواكلت التابعة اإىل ا ألمم املتحدة وحضاانت ا ألعامل وغريها .و أأثناء مؤمتر ا ألطراف يف اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية
املتعلقة بتغري املناخ يف نومفرب  ،2017أأطلقت الويبو قاعدة بياانت اخلرباء لالتصال مع خرباء املشاريع البيئية عىل مس توى
مجيع مراحل نقل التكنولوجيا مبا يف ذكل خدمات التأأمني واخلدمات الاستشارية وامللكية الفكرية والقانون والمتويل واجلوانب
الهندس ية (توصيات جدول أأعامل التمنية رمق  2و 25و.)40
 .19وأطلق برانمج مساعدة اخملرتعني ( )IAPاذلي أأعدته الويبو ،ابلتعاون مع املنتدى الاقتصادي العاملي بشلك 2016
بعد مروره مبرحةل جتريبية .ومت التوسع يف هذا الربانمج يف عام  2017يف بادين جديدين ما جيعهل يعمل معال اكمال يف مخس
دول من ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وهيدف هذا الربانمج اإىل مجع حمدودي املوارد من اخملرتعني والرشاكت الصغرية يف البادان
النامية مبحايم براءات يقدمون خدماهتم دون مقابل .وحيظى هذا الربانمج املُبتكر برتحيب ادلول ا ألعضاء كام تلقى الربانمج
دعام حامس يا من حمايم الرباءات ووالكهئا ،فقد جسَّل أأكرث من  60همنيا حىت الن يف البادان املس تفيدة .و أأدت املشاورات
مع حمايم ووالكء الرباءات عىل املس توى ادلويل واملس توى ا إلقلميي اإىل اإماكنية الانضامم اإىل اإحدى ش باكت والكء الرباءات
يف بعض الولايت القضائية املهمة مثل الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأورواب .ول تزال املفاوضات قامئة للحصول عىل دمع
اإضايف يف بعض الولايت القضائية الكربى ا ألخرى .أأما فامي يتعلق ابخملرتعني فقد اتبع  80مهنم ادلورة املقدمة عن بعد بيامن
تلقى  20خمرتع ابلفعل دعام يف جمال تقدمي طلبات براءة خاصة هبم .ويف عام  2017قدم أأول طلب يف عام  2017للحصول
عىل براءة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإطار برانمج مساعدة اخملرتعني .وختاما انضم ثالثة رعاة جدد يف
عام  2017اإىل الربانمج ومه :ثري اإم وميدترونيك وغرفة التجارة ادلولية.3
 .20ول تزال الصفحات الإلكرتونية اخلاصة بدراسات الويبو الإحصائية والاقتصادية مصدرا قامي دلمع معلية وضع
س ياسات قامئة عىل ا ألدةل خصوصا يف البادان النامية .و ُح ِّّدثت هذه الصفحات بأأحباث وإاحصاءات اإضافية مع توس يع نطاق
التغطية القطرية .ومت اإحراز تقدم يف اإعداد دليل ل إالحصاءات اخلاصة ابمللكية الفكرية يسعى اإىل تقدمي الإرشاد التوجهييي اإىل
ماكتب امللكية الفكرية يف البادان النامية بشأأن كيفية مجع الإحصاءات اخلاصة ابمللكية الفكرية والإبالغ عهنا عىل أأساس
تعريفات منسقة دوليا.
 .21وفامي يتعلق ابلتوصيات  1و 4و 10و 11من توصيات جدول أأعامل التمنية ن ُفذت برامج و أأنشطة لصاحل الرشاكت
الصغرية واملتوسطة وقطاع البحوث يف عدد من البادان مبا فهيا البادان النامية والبادان ا ألقل منوا .وعقدت مؤمترات وندوات
وحلقات معل وطنية وإاقلميية ودون إاقلميية لتكوين الكفاءات يف س بعة بادان بشأأن اس تخدام أأصول امللكية الفكرية يف
تنافس ية النشاط التجاري .ونظمت تظاهرة من بني مجةل أأخور لس تكشاف التدخالت اخلاصة ابلس ياسات الرامية اإىل دمع
الرشاكت الصغرية واملتوسطة دعام فعال .ونظمت املنظمة أأيضا معرضا دوليا لخرتاعات النساء الكورايت ،واملنتدى ادلويل
لخرتاعات النساء اذلي نظمته الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية وامجلعية الكورية للنساء اخملرتعات ،ون ُظمت حلقة
معل بشأأن ا إلدارة ا ألفضل للملكية الفكرية لصاحل س يدة  100خمرتعة مشاركة من بيهنن نساء من البادان النامية .وابلإضافة
اإىل ذكل أأجريت دراسة عىل النساء وتسويق امللكية الفكرية .ون ُظمت أأربع ندوات عن تسويق امللكية الفكرية والابتاكر يف
ثالثة بادان عن اخليارات الس ياس ية وا ألدوات العملية لتطوير وتشغيل النظم الإيكولوجية الرضورية لالبتاكر وتيسري
التكنولوجيا ونقل املعارف من الهيئات البحثية العمومية اإىل الصناعة وتقوية الرشااكت بني القطاع العام والقطاع اخلاص
 3للمزيد من املعلومات بشأأن برانمج مساعدة اخملرتعني ميكن الاطالع عىل العنوان اليت./http://www.wipo.int/iap/en :
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وتبادل املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة يف تكل اجملالت فضال عن اإنشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ومرشوعات انش ئة
ودمع ا ألعامل املبتكرة وتسويق امللكية الفكرية وتقيميها.
 .22ون ُظمت حلقتا معل للجامعات واملعاهد البحثية للتأأكيد عىل أأمهية وضع س ياسات خاصة ابمللكية الفكرية عىل املس توى
املؤسيس بغية الهنوض ابلبتاكر وتدريب اجلامعات واملعاهد املشاركة ومساعدهتا عىل صياغة س ياسات امللكية الفكرية
اخلاصة هبا .و أأطلق موقع ش بيك مكرس لحتياجات اجلامعات واملعاهد البحثية اش متل عىل قاعدة بياانت خاصة بس ياسات
امللكية الفكرية حيث يقدم قامئة عريضة من س ياسات امللكية الفكرية وا ألدةل التدريبية والتفاقات المنوذجية من اجلامعات
واملعاهدة البحثية حول العامل .وروجع أأول منشور يف سلسةل خاصة ابمللكية الفكرية ألغراض ا ألعامل بعنوان "تر عالمة"
(" )Making a Markونرشت نسخة جديدة ومنقحة منه .و أأجريت دراسات عن امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية
واملتوسطة يف ثالثة بادان من املتوقع أأن تدمع صناع الس ياسات و أأحصاب املصلحة يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل
فهم التحدايت اخلاصة ابمللكية الفكرية اليت تواجه الرشاكت الصغرية واملتوسطة وحسن اس تغالل نظام امللكية الفكرية يف دمع
تنافسيهتا وحتديد تدابري و أأدوات خاصة ابلس ياسات من شأأهنا أأن تؤدي اإىل زايدة يف اس تخدام منظومة امللكية الفرية
و أأصولها وموجوداهتا .وعالوة عىل ذكل أأطلق مرشوع لسد الفجوة بني الصناعة والبحوث يف مالزياي والفلبني هبدف ربط
الرشاكت الصغرية واملتوسطة املناس بة ابجلامعات اليت تنخرط يف اإجراء حبوث تنطبق علهيا ولبدء التعاون املرتقب.
 .23ويف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،اس مترت املنظمة يف  2017يف تناول مسأأةل الإنفاذ يف س ياق املصاحل
اجملمتعية ا ألوسع نطاقا ،وخباصة الشواغل املوهجة حنو التمنية .وقدمت الويبو ،بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،مساعدة
ترشيعية بشأأن توافق الترشيع احمليل احلايل أأو مرشوع الترشيع احمليل مع الالزتامات املتعلقة ابلإنفاذ مبقتىض اجلزء الثالث من
اتفاق تريبس ،مع مراعاة مواطن التوازن واملرونة الواردة يف التفاق .4وابلإضافة اإىل ذكل ،ن ُِّّظم عدد من أأنشطة تكوين
الكفاءات ورفع مس توى الوعي لتناول موضوعات تتعلق ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .5ومصمت خمتلف الهيئات الوطنية
أأو اكنت يف طريقها اإىل تصممي مواد تدريبية ذات موصفات حمددة موهجة اإىل سلطات اإنفاذ القانون و أأعضاء النيابة العامة،
واكنت الويبو قد وضعت هذه املادة فامي س بق لتلبية رشوط حملية ولس تخداهما أكداة مرجعية يف فعاليات حمددة من فعاليات
تكوين الكفاءات .و أأنتجت أأداة مرجعية أأخرى يف عام  2017بشأأن التقاطع فامي بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل
6
اخلاص ابلتعاون مع مؤمتر لهاي للقانون ادلويل اخلاص.
 .24ويف جمال اإذاكء الوعي اس متر تقدمي املساعدة اإىل ادلول ا ألعضاء يف جمال وضع اسرتاتيجيات وطنية لبناء احرتام
امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل وضع مورد تربوي اإلكرتوين يف عام  2017مكرس لإذاكء الوعي ابلعالمات التجارية
والتوس مي ومشلكة املنتجات املقادة فامي بني الش باب اذلين ترتاوح أأعامرمه من  14اإىل  19س نة 7.و أأنتجت نسخ ابللغة العربية
من املادة اليت أأعدهتا الويبو من قبل بشأأن اإذاكء الوعي حبق املؤلف املكرسة للمدارس فضال عن رسوم بورورو املتحركة

4
للمزيد من املعلومات يرىج الاطالع عىل الوثيقة  WIPO/ACE/12/14املتاحة يف الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf
5
للمزيد من املعلومات يرىج الاطالع عىل الوثيقة  WIPO/ACE/12/10املتاحة يف الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916
6
.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=382036
7
املادة اليت وضعت مبساعدة الصندوق الاستامئين املقدم من مكتب الرباءات يف الياابن متاحة يف الرابط اليت:
 ./http://respectfortrademarks.orgويمكل هذا املصدر بعض املواد الرتبوية املتاحة ابلفعل بشأأن احرتام حق املؤلف واملتاحة يف الرابط اليت:
./http://respectforcopyright.org
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الشهرية 8.ووضعت أأيضا عدة أأدوات لإجراءات الاس تقصاء حيث مصمت لمتكني ادلول ا ألعضاء من تقيمي مواقف واجتاهات
9
املس هتلكني جتاه السلع املقرصنة واملقادة وتقدير مدى جناعة ا ألنشطة املكرسة لإذاكء الوعي.
 .25واس مترت املنظمة يف اإقامة عالقات وثيقة مع منظامت حكومية دولية أأخرى ومع القطاع اخلاص هبدف ضامن اتساق
الس ياسات وحتقيق أأقىص قدر من التأأثري من خالل املوارد احملدودة .و أأدى هذا التعاون اإىل تعممي رؤية الويبو املمتثةل يف اتباع
هنج اإمنايئ التوجه حيال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل معل رشاكء الويبو .وتُنرش عىل موقع الويبو الإلكرتوين معلومات
10
عن مجيع ا ألنشطة اليت تقودها الويبو فامي يتعلق ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
 .26واس مترت املساعدة الترشيعية عىل أأساس الطلب من ا ألعضاء ومبا يتوافق مع توصيات جدول أأعامل التمنية .و ُحرص
أأشد احلرص عىل أأن تكون املشورة اإمنائية املنحى ،ومتوازنة توازان جيدا ،وحمايدة ،و ُمص َّممة خصيصا لتناسب احتياجات
ادلول ا ألعضاء و أأولوايهتا (وفقا للتوصية  13من توصيات أأجندة التمنية) .ووضعت املشورة يف الاعتبار أأيضا مواطن املرونة
املنطبقة عىل البادان عىل اختالف مس توايهتا الإمنائية (التوصيتان  14و 17من توصيات أأجندة التمنية) وراعت املشور ُة متام
املراعاة حدود املكل العام ودوره وسامته (وفقا للتوصيتني  16و .)20ويف جمال الرباءات زاد عدد الطلبات املقدمة ملشورة
بشأأن الرباءات نتيجة لالهامتم مبواءمة القانون والس ياسات الوطنية وا إلقلميية ومراجعة قوانني الرباءة بغية أأن تش متل عىل
عنارص جديدة أأو اجتاهات  /ممارسات حديثة .ويف جمال حق املؤلف طلبت بعض ادلول ا ألعضاء أأو املنظامت ا إلقلميية
واس تقبلت مساعدة ترشيعية بشأأن حق املؤلف من الويبو خبصوص مسائل ترتبط يف ا ألساس بعملية حتديث الترشيعات مبا
يتناسب والعرص الرمقي أأو اإضافة أأحاكم اإلهيا تقيض ابلنضامم اإىل معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف ول س امي معاهدة بيجني
بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق
البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .ويف جمال العالمات التجارية قُدم ادلمع القانوين اإىل ادلول ا ألعضاء بعض
املنظامت احلكومية ادلولية ،ويتناول هذا ادلمع عىل وجه اخلصوص حامية بعض شعاراهتم مبوجب املادة (6اثلثا) من اتفاقية
ابريس .ويف جمال املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،قُدمت املعلومات الترشيعية
والس ياس ية وفقا للتوصيتني  11و .18وعالوة عىل ذكل ،قُدمت أأيضا مشورة متوازنة بشأأن الترشيعات والس ياسات ،وتعزيز
القدرات الوطنية للتشجيع عىل احرتام امللكية الفكرية ،وتقدمي ادلمع الاسرتاتيجي لإدماج احرتام امللكية الفكرية يف
الاسرتاتيجيات الوطنية وفقا للتوصية  45من أأجندة التمنية.
 .27ووفقا للتوصية  14من أأجندة التمنية ،واصلت الويبو تناول مسأأةل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية .واُّتذت
تدابريا عىل مس توى املنظمة لنرش املعلومات اليت حتتوي علهيا قاعدة البياانت بشأأن مواطن املرونة يف منابر11متنوعة .وعالوة
عىل ذكل ،ن ُقلت قاعدة البياانت اإىل منصة جديدة مزودة خباصيات حبث جديدة ومعلومات عن ألية حتديهثا 12.ونتيجة ذلكل
13
لوحظت زايدة كبرية يف اس تخدام قاعدة البياانت.
 .28واس متر العمل أأيضا يف جمال نقل التكنولوجيا .ومن مضن مجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن ا ألنشطة املتعلقة
بنقل التكنولوجيا ،14قدمت وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا اقرتاحا مشرتاك اإىل جلنة التمنية يف  .2016ويف
8
مبساعدة الصناديق الاستامئنية اليت يقدهما مكتب امللكية الفكرية الكوري.
9
وضعت أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية مبعونة الصناديق الاستامئنية املقدمة من وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي.
10
.http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
11
للمزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة .CDIP/20/5
12
أأنشئت قاعدة بياانت املرونة يف نظام امللكية الفكرية ("قاعدة البياانت") يف يونيو  2013وفقا لتفاق اللجنة يف دورهتا السادسة:
.http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
13
وميكن الاطالع عىل اإحصاءات تعرب عن هذه الزايدة يف الوثيقة .CDIP/20/5
14
مجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن الأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،الوثيقة .CDIP/18/6/Rev
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=350336.
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هذا الس ياق "1" ،خارطة طريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف اإطار "املرشوع اخلاص ابمللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول"؛ " "2وحملة عامة عن الوسائل اليت جيري هبا تعزيز الوعي
بأأنشطة الويبو ومواردها يف جمال نقل التكنولوجيا؛ " "3وخارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات و أأنشطة متعلقة
بنقل التكنولوجيا؛ " "4ومجموعة من ا ألمثةل عام يوجد عىل الصعيد الوطين والصعيدين ا إلقلميي وادلويل من منصات لتبادل
التكنولوجيا وترخيصها ،وعىل التحدايت املرتبطة بتكل املنصات واليت تواهجها البادان النامية والبادان ا ألقل منوا ونظرت
ادلول ا ألعضاء يف هذه املرشوعات يف اإطار عامل جلنة التمنية يف دورهتا العرشين املعقودة يف الفرتة من  27نومفرب اإىل 1
ديسمرب  .2017ويف ادلورة احلالية ،ستنظر اللجنة يف وثيقتني تتضمنان ما ييل ( :أأ) حتليل أأوجه القصور يف خدمات
و أأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات "الفئة جمي" من أأجندة الويبو للتمنية؛ (ب) وتلكفة خارطة
الطريق املذكورة أنفا.
 .29ووفقا للتوصيات  1و 10و 11و 13و 14من أأجندة التمنية ،تقدم ا ألمانة ،عند الطلب ،معلومات حمايدة للمساعدة
يف وضع وتنفيذ الس ياسات والترشيعات الوطنية وا إلقلميية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويف عام  ،2017نظمت الويبو حلقة معل تطبيقية ألحصاب املصلحة املتعددين ،هبدف
تكوين الكفاءات ورفع مس توى الوعي دلى ممثيل الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية ،فضال عن الواكلت احلكومية
الرئيس ية .وركزت احللقة أأيضا عىل تعزيز حوارات الس ياسات الوطنية ومساراهتا اليت تدور حول العالقة بني امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفضال عن ذكل شاركت أأمانة الويبو يف اجامتعات عن
هذا املوضوع نظمهتا خمتلف الواكلت التابعة اإىل ا ألمم املتحدة.
 .30وامتثال لتوصية أأجندة التمنية رمق  ،42واصلت الويبو حتديد الفرص املتاحة لتعزيز مشاركة اجملمتع املدين يف أأنشطهتا
والهنوض هبا من خالل الاس مترار يف دعوة املشاركني يف خمتلف اجامتعاهتا مثل املنتدى الس نوي اذلي تعقده .واس تضافت
املنظمة أأيضا فعاليات موهجة لعدد من أأحصاب املصلحة من املنظامت غري احلكومية .وابدرت الويبو ابإعداد مذكرة تفامه مع
أأحصاب املصلحة اخلارجيني من القطاع اخلاص ليك تصبح املعلومات اخلاصة برباءات ا ألدوية أأكرث شفافية و أأيرس اس تخداما.
وسامهت املنظمة أأيضا يف مسارات حكومية دولية مثل الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني
العام ل ألمم املتحدة اذلي شاركت فيه طائفة متنوعة من منظامت اجملمتع املدين واملنظامت ا ألخرى.
 .31وواصلت الويبو اإذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكرية من خالل ا ألايم العاملية للملكية الفكرية .ويف عام  2017اجتذب
شعار "الابتاكر  -مفعيشة أأعذب" عددا كبريا من املشاركني من حول العامل حيث ن ُظمت أأكرث من  500فعالية يف  124باد.
وزادت مشاركة امجلهور زايدة ملحوظة يف عام  ،2017حيث بلغت  864 600خشص عرب الفيس بو و 99 940زائر
لصفحة اليوم العاملي للملكية الفكرية .وفضال عن ذكل حصل موقع الويبو عىل  94مليون زائر لصفحته يف عام .2017
 .32وخالل عام  ،2017واصل مكتب الويبو ل ألخالقيات تطوير معايريه والهنوض ابلوعي اب ألخالقيات داخل املنظمة.
ومعل مكتب الويبو ل ألخالقيات عىل زايدة فهم املوظفني العاملني يف الويبو ابلزتاماهتم ا ألخالقية مبا يف ذكل تكل اليت تنشأأ
عن وضعية املوظف املدين ادلويل .وواصل املكتب أأيضا تقدمي املشورة الرسية عىل املس توى الشخيص فضال عن اإرشاد
موظفيه عىل مجيع املس توايت بشأأن طريقة التعامل مع املواقف اليت قد تثري معضالت أأخالقية.
 .33و أأجرى فريق ُمختار من اخلرباء اخلارجيني املس تقلني اس تعراضا مس تقال لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية 15من 2015
16
اإىل ُ .2016ورفع تقرير حيتوي عىل اثين عرشة توصية من بني مجةل أأمور أأخرى اإىل اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة.
وانقشت اللجنة عددا من تكل التوصيات واعمتدهتا .وسوف تواصل اللجنة مناقش هتا بشأأن التوصيات العالقة يف ادلورة
 15همدت أليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير لعقد الاس تعراض املس تقل اذلي أأقرته امجلعية العامة للويبو يف دورهتا التاسعة والثالثني.
 16الوثيقة رمق .CDIP/18/7
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احلالية بناء عىل املزيد من التفسريات اليت ينتظر أأن يقدهما فريق الاس تعراض .وقدمت ا ألمانة أأيضا اإىل ادلورة احلالية مجموعة
مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة.
 .34ويف عام  2017نظمت الويبو ندوة ابمس ملائدة املس تديرة للويبو بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل
اخلربات وا ألدوات واملهنجيات اليت عقدت يف  12مايو يف مقر املنظمة يف جنيف .وعقدت الندوة بناء عىل الفقرة ( )1من
اقرتاح 17مكون من ست نقاط اعمتدته اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة .و أأاتحت املائدة املس تديرة املشار اإلهيا منربا لتبادل
اخلربات وا ألدوات واملهنجيات فامي يتعلق مبختلف أأنشطة املساعدة الفنية و أأاتحت هلم أأيضا فرصة املشاركة يف حماداثت
تفاعلية .املوضوعات ا ألربعة )1( :تقيمي الاحتياجات )2( ،والتخطيط والتصممي )3( ،والتنفيذ )4(،والرصد والتقيمي ،يه
املوضوعات اليت تناولها أأيضا مسؤولون معنيون بتقدمي املساعدة التقنية من خمتلف قطاعاتُ /شعب الويبو .وحرض املائدة
املس تديرة حنو  60مشاراك من مؤسسات حكومية و أأكرث من  30بعثة تتخذ من جنيف مقرا لها .و أأتيحت فيديوهات حسب
18
الطلب تسجل مداولت املائدة املس تديرة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
 .35وشهد عام  2017أأيضا اتفاقا بشأأن أأحد البنود املعلقة منذ أأمد طويل يتعلق ابملسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية والركزية الثالثة من وليهتا .واعمتدت امجلعية العامة املقرتح اذلي اش متل عليه امللحق مبلخص الرئيس لادورة
التاسعة عرشة وعليه أأضيف بند جديد اإىل جدول أأعامل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية خبصوص "امللكية الفكرية
والتمنية ".وسوف يكفل هذا البند مواصةل املناقشات بشأأن امللكية الفكرية واملسائل املتعلقة ابلتمنية اليت تتفق علهيا اللجنة،
فضال عن تكل اليت تقررها امجلعية العامة .وسوف تناقش ادلول ا ألعضاء أأثناء ادلورة احلالية للجنة مقرتحات بشأأن املسائل
اليت ميكن تناولها مبوجب هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .36واس مترت خالل عام  2017ا ألعامل املتعلقة مبرشوعات أأجندة التمنية املعممة التالية البالغ عددها  19مرشوعا ،بعد أأن
مت اإجناز تكل املرشوعات وتقيميها تقيامي خارجيا مس تقال:
" "1اس تكامل ملؤمتر حشد املوارد ألغراض الت منية ،تواصل الويبو العمل عىل حتديد الرشاكء وادلمع املايل اخلارج
عن املزيانية لرباجمها ومرشوعاهتا .واس مترت يف عام  2017اجلهود الرامية اإىل تعزيز الرشااكت دلمع مبادرة "ويبو
امليرسة مسجةل بذكل نتاجئ ابهرة كام هو ّ
مبني أأعاله.
غرين" ،وقاعدة بياانت الويبو للبحث ،واحتاد الكتب َّ
" "2من خالل تعممي املرشوع الرائد لإقامة أأاكدمييات وطنية "انش ئة" يف جمال امللكية الفكرية ،واصلت الويبو
دمع البادان لبناء كفاءات التدريب اخلاصة هبا يف جمال امللكية الفكرية .ومت الانهتاء من مخسة مرشوعات مع
هناية  ،2017ول تزال  10مرشوعات قيد التنفيذ واس تقبلت املنظمة املزيد من طلبات املرشوعات من
ادلول ا ألعضاء.
" "3واصلت ا ألنشطة الرامية اإىل تأأسيس مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر تقدهما ،حيث أأطلقت  72دوةل من
ادلول ا ألعضاء مرشوعات ذات صةل هبا لتلبية احتياجات الباحثني واملبتكرين ورواد ا ألعامل .ومت تأأسيس أأكرث
من  600مركز من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر حول العامل ،وتقدم مجموعة من اخلدمات مثل البحث املتخصص
يف الرباءات ،وترد عىل قرابة  600أألف سؤال س نواي حسب اس تقصاء ا ألداء وتقدير الاحتياجات ا ألخري اذلي
أأجري عىل مراكز دمع التكنولوجيا .ودمع التطور اذلي شهدته مراكز التكنولوجيا والابتاكر الفعاليات التدريبية
امليدانية يف  31بادا يف عام  2017فقط بشأأن البحث يف الرباءات وبشأأن حتليالت الرباءات .ومت تشجيع تبادل
17املقرتح املكون من ست نقاط متاح يف الرابط اليتhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_17/cdip_17_summary- :
appendixi.pdf
. http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp 18

CDIP/21/2
12

اخلربات و أأفضل املامرسات فامي بني املراكز من خالل املؤمترات ا إلقلميية اليت ن ُظمت يف عام  .2017وانضم اإىل منصة
تبادل املعارف اخلاصة مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الإلكرتونية ما يقرب من  1700عضو ،وبلغ عدد زايرات
صفحات املنصة أأكرث من  22 000زايرة يف العام املايض .ول تزال اخلدمات اجلديدة املتعلقة بتحديد الاخرتاعات
واس تخداهما يف املكل العام قيد التأأسيس من خالل مرشوع مرتبط بأأجندة التمنية ينفذ جتريبيا مع ش باكت مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يف مثانية بادان ،ومن املزمع الانهتاء منه يف عام .2018
" "4يواصل برانمج توفري النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر اإماكنية نفاذ أأكرث من  1000مؤسسة
مسجةل يف  85من البادان النامية والبادان ا ألقل منوا اإىل أأكرث من  7500جمةل علمية وتقنية متاحة مقابل رسوم
اشرتا و 22 000كتاب اإلكرتوين ومصنف مرجعي ،من خالل رشاكة القطاع العم والقطاع اخلاص مع أأمه النارشين
يف العامل .وبرانمج النفاذ اإىل البحث والتطوير ألغراض الابتاكر عضو يف رشاكة  Research4Lifeابلشرتا مع
برامج تديرها منظمة الصحة العاملية ومنظمة ا ألغذية والزراعة وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة اليت تقدم بدورها حمتوى
لك يف جمال ُّتصصها .وابلتعاون مع رشاكئه من رشاكة  Research4Lifeيقدم برانمج النفاذ اإىل البحث والتطوير
ألغراض الابتاكر اإماكنية النفاذ اإىل حوايل  22 000جمةل و 63 000كتاب ومصنف مرجعي اإىل ما يزيد عن 8500
مؤسسة مسجةل حول العامل .وواصل برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( )ASPIتوفري اإماكنية
نفاذ أأكرث من  80مؤسسة ُمس َّجةل يف  30بادا من البادان النامية والبادان ا ألقل منوا اإىل البحث التجاري يف الرباءات
واخلدمات التحليلية ابجملان أأو بتلكفة منخفضة من خالل رشاكة القطاع العام والقطاع اخلاص مع موفري قواعد
بياانت الرباءات الكبار.
" "5وواصل نظام قطاع التمنية ( ،)DSSوهو نظام متاكمل ،توفري معلومات عن مجيع املساعدات التقنية اليت
تقوم هبا الويبو يف البادان النامية والبادان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية والبادان ا ألقل منوا .ودمج نظام قطاع
التمنية املعلومات اخلاصة اب ألنشطة اليت اضطلع هبا ابس تخدام قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية
وابس تخدام معلومات عن اخلرباء واملتحدثني من خالل قامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية فضال عن
املشاركني اذلين مولت الويبو حضورمه تكل ا ألنشطة .ومير نظام قطاع التمنية حاليا مبرحةل انتقالية دلجمه يف نظام
التخطيط للموارد املؤسس ية .ومن بني أأهداف هذه املرحةل الانتقالية حتصيل املعلومات اخلاصة بأأنشطة املساعدة
التقنية فضال عن املستشارين /اخلرباء اذلين عينهتم الويبو وتسجيلها .وسوف يس تفيد نظام قطاع التمنية من الانتقال
اإىل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية بتحميل بياانت بشلك مبارش عرب منصة معلومات ا ألعامل .وابلتايل ،س ُتجمع
البياانت من منصات الويبو ا ألخرى مثل نظام الإدارة املتاكمةل ( ،)AIMSونظام اإدارة ا ألداء املؤسيس (،)EPM
ونظام اإدارة سلسةل التوريد املايل ( ،)FSCMونظام اإدارة ر أأس املال البرشي ( )HCMو ُُّت ّزن يف منصة معلومات
ا ألعامل .ومن ّمث ،س ُتج َّمع البياانت ُوحت َّمل اإلكرتونيا يف نظام قطاع التمنية .وهو ما من شأأنه أأن لتحميل ا ألنشطة
واملعلومات املتعلقة ابخلرباء/اخلرباء الاستشاريني املع ّينني وتاليف حالت الإغفال وا ألخطاء الإمالئية وعدم اتساق
البياانت .وسيسهم أأيضا يف ُّتفيض التاكليف املرتبطة مبعاجلة البياانت يدواي كام جيري يف الوقت الراهن .وي ُس تخدم
نظام قطاع التمنية ابعتباره مس تودعا للمعلومات اخلاصة ابلإدارة العليا وادلول ا ألعضاء ملساعدهتم عىل رصد املساعدة
التقنية .وفضال عن ذكل خيزن هذا النظام بياانت من خالل التقارير املنتظمة اخلاصة بأأنشطة التعاون فامي بني بادان
اجلنوب والتعاون الثاليث.
"ُ "6جددت "قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية" وتغري امسها ليصبح "موفق الويبو"
( .)WIPO Matchو"موفق الويبو" عبارة عن أأداة اإلكرتونية للتوفيق بني الباحثني عن احتياجات اإمنائية متصةل
ابمللكية الفكرية وموفري اخلدمة احملمتلني اذلين يقدمون مواردمه .وعظمت املنصة من موارد الويبو وضاعفت
الرشااكت القامئة (بني القطاعني العام واخلاص وفامي بني القطاع العام وفامي بني القطاع اخلاص) .وتضاف هذه ا ألداة اإىل
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موارد الويبو احملدودة اخلاصة بأأنشطة املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية اليت ل ميكن أأن تقدهما املزيانية العادية،
وتيرس الانتفاع ابمللكية الفكرية لتحقيق التمنية من خالل اإجناز مرشوعات و أأنشطة ملموسة .وانضم عدد من ماكتب
امللكية الفكرية و أأحصاب املصلحة من البادان املتقدمة اإىل منصة "موفق الويبو" بصفهتم "مؤيدين" و"موفري خدمة"
لعروض  /مرشوعات املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ومن خالل "موفق الويبو" مت
تيسري توفيق أأنشطة متعلقة ابمللكية الفكرية بني بادان اجلنوب يف اإطار أأنشطة التعاون املقدمة فامي بني بادان
اجلنوب .وشهدت جامعة "موفق الويبو" منوا حيث اخنرط فهيا رشاكء من القطاعني العام واخلاص من حول العامل.
و أأثناء عام  ،2017انضم اإىل موفق الويبو  41مؤيد ،واس تقبلت املنصة  9عروض و 9احتياجات مع النجاح يف
توفيق حالتني.
" "7وواصلت املنظمة أأنشطهتا ادلامعة يف جمال التعاون فامي بني بادان اجلنوب حسب طلب ادلول ا ألعضاء يف
خمتلف اجملالت اليت تشملها توصيات أأجندة التمنية .ومتاش يا مع التعريف اخلاص ابلتعاون فامي بني بادان اجلنوب
واملُقدم يف س ياق منظومة ا ألمم املتحدة ،وعقب التعليقات اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة السابعة عرشة
تيرس تبادل املعارف والتجارب بني البادان النامية والبادان ا ألقل
للجنة التمنية ،أأيدت ا ألمانة ا ألنشطة الإمنائية اليت ّ
منوا .وواصلت تعزيز الابتاكر والإبداع والاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية ألغراض التمنية الاقتصادية
والتكنولوجية والاجامتعية والثقافية .وابلإضافة اإىل ذكل عرضت ا ألمانة أأثناء ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية تقريرا جديدا يضم مجيع املعلومات اخلاصة اب ألنشطة اليت اضطلعت هبا يف فرتة الثالث
س نوات من  2014وحىت  .2016و ألغراض معلية رمس اخلارطةُ ،مجعت ا ألنشطة يف تسعة أأنواع من املساعدة
التقنية :منتدى امللكية الفكرية – حوار يف جمال الس ياسة العامة؛ والاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنية يف جمال
امللكية الفكرية؛ ووضع اإطار قانوين يف جمال امللكية الفكرية؛ والتوعية والتدريب يف جمال اإدارة امللكية الفكرية؛ وإاذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية؛ والتعلمي العايل؛ والتدريب عىل اإدارة امللكية الفكرية؛ ونظام ا ألمتتة لفائدة مديري حقوق
امللكية الفكرية؛ س ياسات ومرشوعات امللكية الفكرية لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية/الانتاجية؛ أأنظمة
التسجيالت العاملية .وابلإضافة اإىل ذكل حرضت ا ألمانة املعرض العاملي للتمنية القامئة عىل التعاون فامي بني بادان
اجلنوب اذلي عقد يف أأنطاليا يف تركيا.
" "8ومن خالل أأنشطهتا اخلاصة ابملساعدة التقنية واصلت الويبو اإاتحة ادلراسات واملبادئ التوجهيية اليت وضعت
يف اإطار املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية واملكل العام ومرشوع الرباءات واملكل العام .وعززت الويبو مساعدهتا
املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء بغية حتسني قدرهتم عىل حتديد املوضوع اذلي أل اإىل املكل العام .وفضال عن ذكل ركزت
مساعدة الويبو عىل حتسني فهم ادلور الهام اذلي يلعبه املكل العام اإذا اكن ثراي ويف املتناول؛ وتدرس أأثر بعض
ممارسات الرشاكت يف جمال الرباءات.
" "9وواصلت الويبو معلها بشأأن امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة وعززت ماكنهتا مكنتدى متعدد ا ألطراف يف
هذا اجملال .وفامي يتعلق ابلتوصيات ذات الصةل رمق  7و 23و 32من توصيات أأجندة التمنية ،ركَّز معل الويبو يف
عام  2017عىل رصد السوابق القضائية بشأأن امللكية الفكرية واملنافسة يف البادان النامية والاقتصادات الناش ئة.
وظلت ا ألمانة تشار بنشاط يف الفريق اخملتص املعين ابمللكية الفكرية واملنافسة ،حيث انقشت اإماكنية التعاون
وتبادلت الراء واخلربات مع ا ألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي
( .)OECDكام عززت الويبو مشاركهتا يف ش بكة املنافسة ادلولية ،وخاصة من خالل الفريق العامل املعين ابلسلو
ا ألحادي اجلانب ،فسامهت يف مناقشات بشأأن قضااي املنافسة املتعلقة ابمللكية الفكرية وطرحت وهجة النظر املؤيدة
للمنافسة يف جممتع الواكلت املعنية ابملنافسة.
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" "10ويف  ،2017تواصل تعممي مهنجية الويبو املفصةل يف اإطار مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف
جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون ا إلقلميي وا إلقلميي تعمامي اكمال عىل برامج املساعدة التقنية يف
البادان النامية والبادان ا ألقل منوا ،واس تخدمت أكساس لصياغة اسرتاتيجيات ملكية فكرية وطنية يف لك ا ألقالمي.

" "11واصلت املنظمة اس تخدام خمرجات مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البادان
النامية والبادان ا ألقل منوا ول س امي يف املاكتب ا إلقلميية عند تقدمي خمتلف أأنشطة املساعدة التقنية.
" "12ويف عام  2017أأحرزت الويبو تقدما يف جمال ادلراسات التحليلية للرباءات و أأعدت تقريرا شامال جديدا عن
الرباءات يف جمال املوارد الوراثية البحرية يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا ،مبا يف ذكل البحث يف الرباءات
وغريها من املستندات غري املتعلقة ابلرباءات وحتليالهتا ،بغية بيان البحوث اليت أأجريت وانعكست عىل املنشورات
العلمية وطلبات الرباءة ومقارنهتا .و أأعد هذا التقرير بفضل متويل من مكتب الياابن للرباءات .ويف الفرتة ما بني
عام  2014و 2017مت حتميل  213326ملف  PDFمن تقارير الواقع اليت تصدرها الويبو يف حني بلغ عدد امللفات
اليت مت حتميلها يف  2017فقط  59629ملفا .و أأثريت حصيةل الويبو تقارير الواقع اليت أأعدهتا هجات أأخرى حيث
بلغت ما يزيد عن  200تقرير يف عام  2017يف جمال الصحة العامة وا ألغذية والزراعة والبيئة وتكنولوجيا املعلومات
والتصالت ،و أأطلقت قاعدة بياانت قابةل للبحث لتيسري البحث حسب جمال التكنولوجيا والباد واللغة؟ .وبغية
تطوير كفاءة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف تقدمي خدمات ادلراسات التحليلية يف جمال الرباءات بد أأ العمل
مبجال تدرييب وبرانمج جديد للمراكز بشأأن حتليل الرباءات .ووضعت بناء عىل املبادئ التوجهيية اخلاصة ابإعداد
تقارير واقع الرباءات ( )2015ودليل عن ا ألدوات املفتوحة املصدر لتحليل الرباءات ( ،)2016مع التخطيط للمزيد
من العمل يف  2018لوضع منشور جديد ووحدات تدريبية جديدة هتدف اإىل دمع البادان النامية يف حتسني هماراهتا
التحليلية وتقدمي خدمات لها قمية مضافة.
" "13و أأطلق مرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي ل ألنشطة الإمنائية
نقاش بشأأن املساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية وامتد هذا النقاش عىل عدد من دورات جلنة
التمنية .ويف هذا الس ياق ،اعمتدت جلنة التمنية الاقرتاح املكون من ست نقاط يف دورهتا الثامنة عرشة 19.ويتنبأأ هذا
الاقرتاح ابلس بل املمكنة لتعزيز معل املنظمة يف تقدمي املساعدة التقنية يف جمال التعاون من أأجل التمنية .ويف س ياق
هذا الاقرتاح ،سوف ُخي َّصص بند فرعي من بنود جدول ا ألعامل بعنوان "مساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون من
أأجل التمنية" للقضااي الواردة يف الاقرتاح املذكور أأعاله .ونظرت اللجنة يف دورتهيا التاسعة عرشة والعرشين  3واثئق
20وعرضا بشأأن س ياسات املراجعة اخلارجية اليت يقوم هبا الزمالء اذلي قدمه اخلبري الاقتصادي الرئييس يف اإطار
البند الفرعي املذكور من جدول ا ألعامل .وسوف تس متر املناقشات عىل مدار ادلورات الثالث املقبةل ويف هناية تكل
الفرتة سوف تنظر اللجنة وتناقش التنفيذ الهنايئ للمقرتح والواثئق املرتبطة ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية املقدمة
من الويبو 21.وسوف تُنظر أأيضا الواثئق حتت هذا البند الفرعي من جدول أأعامل ادلورة احلالية.

19يرد الاقرتاح يف امللحق ا ألول مللخص الرئيس لادورة السابعة عرشة ،املتاح يف العنوان التايل:
summary-appendixi.pdf_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17
 20الواثئق  CDIP/19/10و CDIP/20/3و CDIP/20/6متاحة عىل الروابط التية:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=369256
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=386497
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=388016
 21القرار الوارد يف ملخص الرئيس لادورة الثامنة عرشة أأشار اإىل الواثئق  ،CDIP/8/INF/1و ،CDIP/9/15و ،CDIP/9/16و.CDIP/16/6
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" "14ومتابعة ملرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي ومرشوع امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة ،اشرتكت الويبو
حمر ابتاكر خفي؟"،
وجامعة اكمربيدج يف نرش كتاب يف عام  2016بعنوان "الاقتصاد غري الرمسي يف ادلول الناميةّ :
ونرش كتاب أخر بعنوان "التنقل ادلويل للمواهب والابتاكر :أأدةل جديدة والاثر املرتتبة عىل الس ياسات" يف عام
 2017يف اإطار سلسةل الإصدارات املشرتكة بني الويبو ودار نرش جامعة اكمربيدج عن امللكية الفكرية والابتاكر يف
الت منية الاقتصادية اليت تس هتدف اجملمتع الأاكدميي وصناع الس ياسات.
" "15ومتابعة للمرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا ،اعمتدت اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة الهنج اذلي عرضته ا ألمانة عىل النحو اليت "1" :رصد أاثر املرشوع
عىل املدى البعيد يف البادين املس تفيدين عىل أأساس اإطار لتقيمي الاثر خمصص ذلكل الغرض؛ " "2والاس تفادة من
اخلربات املكتس بة خالل املرشوع؛ " "3وتعممي أأنشطة املرشوع يف اإطار معل ا ألمانة املنتظم يف جمايل التوعية
22
وتكوين الكفاءات.

تعممي أأجندة التمنية يف معل هيئات الويبو ا ألخرى
 .37اإن أليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير ("ألية التنس يق") اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف
دورهتا التاسعة والثالثني ووافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا اخلامسة طلبت ،من مضن ما
طلبت ،اإىل "هيئات الويبو املعنية أأن حتدد الس بل اليت تُع ّمم من خاللها توصيات أأجندة التمنية عىل معلها" .وانقشت
23
امجلعية العامة للويبو يف دورهتا التاسعة وا ألربعني يف عام  2017وثيقة تتضمن اإشارات اإىل هذه املساهامت.
 .38وفامي ييل موجز ابلتطورات اليت متت يف خمتلف هيئات الويبو أأثناء عام  ،2017ومسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية اخلاصة هبا:

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
 .39وافقت امجلعية العامة يف أأكتوبر  2015عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  ،2016-2017فضال عن
برانمج العمل اخلاص هبا للثنائية .ووفقا للولية املتفق علهيا عقدت اللجنة احلكومية ادلولية اجامتعني يف عام ( 2017ادلورة
 33للجنة احلكومية ادلولية يف فرباير /مارس بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وادلورة  34للجنة احلكومية ادلولية يف
يونيه بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والرصد وتقدمي توصية) .ومت تطوير نص التفاوض بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي و أأوصت ادلول ا ألعضاء امجلعية العامة لعام  2017بتجديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية .2018-2019
ونظمت ندوة بشأأن امللكية الفكرية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف يونيه  2017من أأجل اإذاكء املعارف عىل الصعيدين
ا إلقلميي وا ألقالميي وبلوغ توافق يف الراء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.
 .40ووافقت امجلعية العامة يف أأكتوبر  2017عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  ،2016-2017فضال عن
برانمج العمل اخلاص هبا للثنائية .ووفقا للولية املتفق علهيا ،س تواصل جلنة املعارف ترسيع معلها هبدف التوصل اإىل اتفاق
حول صك قانوين دويل (صكو قانونية دولية) فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 22حتتوي الوثيقة  CDIP/20/4عىل الهنج ،ويه متاحة يف العنوان اليت:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=386496
23الوثيقة  WO/GA/49/16املتاحة يف العنوان التايلhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=378716 :

CDIP/21/2
16

 .41أأما الانهتاء من مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية فهو موضوع التوصية  18من توصيات أأجندة التمنية ،اليت حتث
اللجنة عىل "ا إلرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا
اإماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث" .ومن التوصيات ا ألخرى ذات الصةل :التوصيات  12و 14و 15و 16و 17و20
و 21و 22و 40و .42وظلت أأنشطة وضع القواعد واملعايري موهجة من ادلول ا ألعضاء لضامن مسار تشاريك يراعي مصاحل
لك ادلول ا ألعضاء و أأولوايهتا فضال عن وهجات نظر أأحصاب املصاحل الخرين ،مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلولية
املعمتدة ،وممثيل الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية ،واملنظامت غري احلكومية ،والعمل اجلاري يف حمافل أأخرى
(التوصيات  15و 40و .)42وعالوة عىل ذكل ،يراعي مسار وضع القواعد واملعايري عىل النحو الواجب حدود املكل العام
ودوره وسامته مبا يامتىش مع التوصيتني  16و ،20ويأأخذ بعني الاعتبار مواطن املرونة املنصوص علهيا يف التفاقات ادلولية
للملكية الفكرية مبا يامتىش مع التوصيات  12و 14و .17وتستند مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية اإىل مشاورات مفتوحة
ومتوازنة مبا يامتىش مع التوصية  ،21ويه دامعة ألهداف ا ألمم املتحدة الإمنائية مبا يامتىش مع التوصية .22

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .42عقدت جلنة الرباءات دورهتا السادسة والعرشين يف الفرتة من  3اإىل  6يوليو  2017والسابعة والعرشين يف الفرتة
من  11اإىل  15ديسمرب  ،2017عىل التوايل .وواصلت جلنة الرباءات تناول املوضوعات امخلسة التالية "1" :الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات "2" ،وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض "3" ،والرباءات والصحة"4" ،ورسية
التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم؛ " "5ونقل التكنولوجيا .وتناولت املناقشات ،من مضن ما تناولته ،مواطن
املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية (التوصية  17من توصيات أأجندة التمنية) ،ومواطن املرونة احملمتةل والاس تثناءات
والتقييدات اخلاصة ابدلول ا ألعضاء (التوصية  22من توصيات أأجندة التمنية) ،ونقل التكنولوجيا املتعلقة ابمللكية الفكرية
(التوصيات  19و 22و 25و 29من توصيات أأجندة التمنية).
 .43اس مترت أأنشطة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات قامئة عىل توجيه من ادلول ا ألعضاء وشامةل (توصية أأجندة
التمنية  ،)15وسعيا لتيسري احلوار فامي بني ادلول ا ألعضاء استندت ا ألنشطة اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة ،مبا يتوافق مع
توصية أأجندة التمنية  .21وسارت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات قدما يف املناقشات بناء عىل واثئق أأعدهتا ا ألمانة
ومقرتحات قدمهتا ادلول ا ألعضاء .وابلإضافة اإىل ذكل معمت اللجنة اس تبياان يتعلق جبودة الرباءات ،ووضع هذا الاس تبيان
من خالل معلية شامةل بتوجيه من ادلول ا ألعضاء ،بغية مجع معلومات قانونية /تقنية متعددة ا ألبعاد من ادلول ا ألعضاء.
 .44واسرتشدت املناقشات أأيضا جبلسات تبادل اخلربات وجلسات تبادل املعلومات .ويرست تبادل املعلومات بشأأن
قوانني ادلول ا ألعضاء وممارساهتا واخلربات املكتس بة فهيا من خالل تنفيذ القوانني عىل املس توى الوطين أأو عىل املس توى
ا إلقلميي أأو لكهيام .وسامهت أأيضا يف معلية تشاركية راعت اهامتمات مجيع ادلول ا ألعضاء و أأولوايهتا ،فضال عن وهجات نظر
أأحصاب املصلحة الخرين ،مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة (التوصيتان  15و 42من
أأجندة التمنية) .ويف عام  2017أأدى عدد من اجللسات التشاركية وجلسات تبادل املعلومات بشأأن مسائل ذات أأمهية راهنة
اإىل مواصةل الفهم املزتايد للموضوعات اليت تتناولها الوفود وخصوصا "1" :مزيد من ا ألمثةل واحلالت املتعلقة بتقيمي اخلطوة
الابتاكرية؛ " "2والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص؛ " "3والرباءات وما يرتبط هبا من املسائل
املتعلقة ابلوصول اإىل ا ألدوية؛ " "4وقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة
اب ألدوية واللقاحات؛ " "5وجتارب ادلول ا ألعضاء املتعلقة بتنفيذ رسية التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات من
خالل الترشيعات الوطنية مبا يف ذكل املسائل العابرة للحدود؛ " "6و أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل
الفعال للتكنولوجيا.
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اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 .45عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات)
دورهتا السابعة والثالثني يف الفرتة من  27إاىل  30مارس  2017ودورهتا الثامنة والثالثني يف الفرتة من  30أأكتوبر
اإىل 2نومفرب  .2017والعمل احلايل اذلي تقوم به جلنة العالمات فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،وحامية أأسامء البادان من
تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية ،واملؤرشات اجلغرافية ل يزال يامتىش مع التوصية  15من توصيات أأجندة التمنية ويُع ِّّمم
أأجندة التمنية.
 .46واملفاوضات اخلاصة مبرشوع معاهدة قانون التصاممي (الوثيقتان  SCT/32/2وُ )SCT/32/3جترى حاليا بطريقة
شامةل وقامئة عىل توجهيات ا ألعضاء .ول تزال أأيضا تُناقش مقرتحات خبصوص اإدراج مادة/قرار بشأأن املساعدة التقنية ،مع
مراعاة التوصيتني  10و 12من توصيات أأجندة التمنية ،وخبصوص اإدراج حمك بشأأن الكشف عن املصدر أأو املنشأأ يف
مرشوع معاهدة قانون التصاممي.

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .47اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف أأو اللجنة) مرتني يف عام .2017
وعقدت ادلورة الرابعة والثالثون يف الفرتة من  1اإىل  5مايو  2017وادلورة اخلامسة والثالثون يف الفرتة من  13اإىل 17
وخصصت اللجن ُة وقتا كبريا ملناقشة مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،ولفائدة
نومفرب َّ .2017
املؤسسات التعلميية والبحثية ،ولفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات .و أأحاطت اللجن ُة علام ابدلراسة املُحدَّثة اخلاصة ابلتقييدات
والاس تثناءات عىل ا ألنشطة التعلميية (الوثيقة  ،)SCCR/35/5Revاليت أأعدها ادلكتور دانيال س نغ .ومشلت هذه ادلراسة
الترشيعات الوطنية مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو البالغ عددها  191دوةل .كام اس متعت اللجنة اإىل عرض تقدميي عن دراسة
اس تطالعية بشأأن تقييدات واس تثناءات حق املؤلف لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى (الوثيقة .)SCCR/35/3
َّ
ورَّست هااتن ادلراس تان ا ألساس املتني ملناقشة ثرية ومفيدة بشأأن املوضوعات املدرجة عىل أأجندة جلنة حق املؤلف.

اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
 .48عقدت جلنة الإنفاذ دورهتا الثانية عرشة يف الفرتة من  4اإىل  6سبمترب  .2017وتركَّز معل جلنة الإنفاذ عىل املساعدة
التقنية والتنس يق مع املنظامت ا ألخرى والقطاع اخلاص يف جمال الإنفاذ وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وطبقا للتوصية 45
من توصيات أأجندة التمنية ،تتناول هذه اللجن ُة الإنفاذ يف اإطار الاهامتمات اجملمتعية ا ألوسع نطاقا وخصوصا الشواغل الإمنائية
التوجه ،اليت تتجىل يف برانمج معل ادلورة الثانية عرشة للجنة الإنفاذ "1" :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب
خصوصا ،طبقا ألولوايت ادلول ا ألعضاء التعلميية وغريها من ا ألولوايت؛ " "2وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية
اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل ألية لتسوية منازعات امللكية الفكرية
بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛ " "3وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو،
مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإنفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل
اإساءة اس تعامل اإجراءات الإنفاذ ،مع أأخذ املصلحة الاجامتعية ا ألمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول
ا ألعضاء؛ ""4وتبادل التجارب الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو ألغراض تنفيذ
أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا لتوصيات أأجندة التمنية ذات
الصةل وولية جلنة الإنفاذ.
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 .49ومبوجب برانمج العمل املذكور اس متعت اللجنة اإىل  34عرض من اخلرباء وعرض واحد من ا ألمانة و أأربع مناقشات
أأفرقة .وجبانب جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابإنفاذ امللكية الفكرية نظم معرض موجه إلرشا امجلهور يف اإذاكء احرتام امللكية
الفكرية .وعرضت تسع من ادلول ا ألعضاء يف جلنة الإنفاذ ومنظمة واحدة بصفة مراقب أأنشطهتا اليت مصمت لكتساب ادلمع
لرسالهتا من خالل إارشا مجهورها .وقررت جلنة الإنفاذ يف دورهتا الثالثة عرشة املزمع عقدها يف الفرتة من  3اإىل 5
سبمترب  2018أأن تواصل استناد معلها اإىل املوضوعات ا ألربعة املذكورة أنفا.

الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات
 .50عقد الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات دورته العارشة يف الفرتة من  8اإىل  12مايو  .2017وواصل
الفريق العامل مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات الرامية اإىل حتسني أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مبا يامتىش مع
التوصيات اليت اكن الفريق العامل قد أأقرها يف دورته الثالثة .واش متلت هذه التوصيات اليت أأقرها الفريق العامل عىل
توصيات بشأأن كيفية التوفيق بني التطوير املس تقبيل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتوصيات أأجندة التمنية املعمول
هبا ،ل س امي بدءا من الفئة أأ ِّلف اإىل الفئة جمي .وتركّز هذه التحسينات ،اليت ستنفذها أأمانة الويبو ومودعو الطلبات وادلول
املتعاقدة واملاكتب الوطنية (بصفتهيا الوطنية وادلولية) ،عىل جعل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث فعالية يف ّ
لك
من معاجلة طلبات الرباءات ودمع نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدة التقنية اإىل البادان النامية.
 .51انقش الفريق العامل اقرتاحا ُمقدَّما من الربازيل بشأأن "وضع س ياسة رسوم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتحفزي
اإيداع الرباءات من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث املموةل من اخلزينة العامة لبعض البادان ،ل س امي البادان النامية
والبادان ا ألقل منوا" (الوثيقة  .)PCT/WG/10/18ودعا الفريق املكتب ادلويل لعقد حلقة معل خالل دورة الفريق العامل
يف عام  2018والمتس من املكتب ادلويل اإرسال كتاب معمم يعرض عىل ا ألطراف املعنية فرصة اقرتاح مسائل ملناقش هتا
أأثناء حلقة العمل .وتشمل هذه املسائل ما ييل )1( :املسائل اليت أأثريت يف هذه ادلورة ،مثل تعريف املقصود مبصطلح
"اجلامعة" ،أأو ا ألثر املايل أأو العالقة مع ُّتفيضات الرسوم احلالية؛ ( )2وتبادل الربامج الوطنية أأو ا إلقلميية لتخفيضات الرسوم
اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء؛ ( )3و أأيّة تدابري أأخرى ميكن اعتبارها اإضافات أأو بدائل لتخفيضات الرسوم كوسائل لتحفزي
الابتاكر من جانب اجلامعات يف البادان النامية والبادان ا ألخرى .ووافق الفريق العامل عىل أأن تتاح الردود عىل هذا
الكتاب املعمم للجمهور ،و أأهنا قد ّ
تشلك أأساس جدول أأعامل حلقة العمل و أأية اقرتاحات أأخرى تقدّ هما ادلول ا ألعضاء.
و أأصدر املكتب ادلويل هذا التعممي ( C.PCT 1515و )C.PCT 1516يف  2أأغسطس .2017
 .52وانقش الفريق العامل مقرتحا لستيضاح ا ألهلية لتخفيضات الرسوم لبعض املتقدمني ابلطلبات من بادان بعيهنا،
وخصوصا البادان النامية والبادان ا ألقل منوا (الوثيقة  .)PCT/WG/10/8ويف الس نوات الاخرية منحت ُّتفيضات الرسوم
بنس بة بلغت  90يف املائة للمتقدمني بطلبات ممن طالبوا بتخفيض الرسوم بصفهتم أأشخاص طبيعيني مبوجب البند  (5أأ) من
جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولكهنم أأودعوا طلبات دولية عىل مس توايت تفوق بكثري اإماكنيات املودع الفرد
ليخرتع ويصف دون دمع من الرشاكت .ولتقليص جحم التخفيضات اليت يطالب هبا مودعو الطلبات غري املس توفية ملعايري
احلصول عىل التخفيضات وافق الفريق العام عىل تقدمي تعديل عىل البند  5من جدول الرسوم املنصوص عليه يف الالحئة
التنفيذية ملعاهدة الرباءات لتوضيح أأن ُّتفيضات الرسوم اليت تبلغ  90يف املائة لبعض مو ِّدعي الطلبات من بعض البادان،
لس امي البادان النامية والبادان ا ألقل منوا ،ل ترسي ما مل يوجد مضن ماليك الطلب ادلويل املس تفيدين من ل يس تويف املعايري
املنصوص علهيا ،وقت اإيداع الطلب ادلويل مبوجب املعاهدة .ويف الوقت نفسه اقرتح الفريق العامل أأن تعمتد مجعية معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات تفاهام يقيض بأأنه ل يُعزتم أأن ينطبق ُّتفيض الرسوم املنصوص عليه يف البند  5من جدول الرسوم
سوى عىل احلاةل اليت يكون فهيا املودعون املشار اإلهيم يف العريضة املالكني احلقيقيني والوحيدين للطلب ول يكونوا خاضعني
ألي الزتام ابلتنازل عن احلقوق املرتبطة ابلخرتاع أأو منحها أأو نقلها لطرف أخر غري مؤهل لالس تفادة من ُّتفيض الرسوم.
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واعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا التاسعة وا ألربعني يف أأكتوبر  2017التعديل املقرتح عىل جدول
الرسوم والتفامه املقدم من الفريق العامل ( أأنظر الفقرة  51من الوثيقة .)A/57/11
 .53و أأحاط الفريق العامل ابلتقرير املرحيل اذلي قدمه املكتب ادلويل عن تنفيذ معايري ا ألهلية املنقحة لالس تفادة من
ُّتفيضات يف بعض الرسوم املس تحقة للمكتب ادلويل ،عقب مرور س نتني من دخولها حزي النفاذ وفقا لطلب الفريق العامل
يف دورته السابعة يف يونيو ( 2014الوثيقة  .)PCT/WG/10/0وتتعلق املعايري املنقحة اليت دخلت حزي النفاذ يف 1
يوليو  2015ابدلول اليت يس تويف مواطنوها واملقميون فهيا رشوط ا ألهلية لالس تفادة من ُّتفيضات يف الرسوم بنس بة  90يف
املائة من رمس الإيداع ادلويل ومن بعض الرسوم احملددة أأخرى املس تحقة للمكتب ادلويل .ونتيجة لهذه املعايري املنقحة
أأصبحت الطلبات املودعة من أأشخاص طبيعيني من مواطين  10دول اإضافية أأو مقميون فهيا مس توفية الرشوط
لتخفيضات الرسوم بيامن مل تعد ُّتفيضات الرسوم ول اإيداع الطلبات من مودعني مواطنني دلولتني أأو مقميني فهيا مس توفية
رشط التخفيض.
 .54واصل الفريق العامل مناقشاته بشأأن اقرتاح أأعدَّه املكتب ادلويل لادورة الثامنة للفريق العامل
(الوثيقة  )PCT/WG/8/7من أأجل حتسني التنس يق بني املاكتب الوطنية يف جمال تدريب فاحيص الرباءات ،مع مراعاة
مسائل التخطيط الفعال عىل املدى البعيد ،وتبادل اخلربات يف تقدمي التدريب الفعال ،ومطابقة الاحتياجات اإىل تدريب
الفاحصني دلى املاكتب القادرة عىل تقدمي التدريب املعين .ويف هذا الصدد أأحاط الفريق العامل بتقيمي الاس تقصاء اذلي أأجراه
املكتب ادلويل فامي يتعلق بتدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءات (الوثيقة )PCT/WG/10/7؛ و أأجري هذا
الاس تقصاء ملتابعة التفاق اذلي مت أأثناء ادلورة التاسعة للفريق العامل يف  2016بأأن يدعو املكتب ادلويل املاكتب ،ول س امي
املاحنة مهنا ،اإىل موافاته بتقرير س نوي عن ا ألنشطة التدريبية اليت نظمهتا أأو اس تفادت مهنا .و أأحاط الفريق العامل أأيضا
ابلتقدم اذلي أأحرزه املكتب ادلويل بشأأن وضع اإطار للكفاءة للقامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءات ،ونظام اإدارة التعمل
(الوثيقة .)PCT/WG/10/9
 .55و أأحاط الفريق العامل علام بتحديث من املكتب ادلويل بشأأن املناقشات اليت جرت يف ادلورة الثامنة عرشة
للجنة التمنية بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية
(الوثيقة  .)PCT/WG/10/19و أأحاط الفريق العامل علام ابلقرار اذلي اُّتذته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بغلق
البند الفرعي من جدول ا ألعامل "س ياق املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض
كون من ست نقاط ورد يف
التمنية" ،وفتح ابب املناقشات بشأأن املساعدة التقنية املقدمة من الويبو بناء عىل تنفيذ مقرتح ُم َّ
امللحق ا ألول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة ،من خالل بند فرعي جديد عىل جدول ا ألعامل يدرج لادورات الست
املقبةل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأحاط الفريق العامل أأيضا ابلقرار اذلي اُّتذ بأأن تناقش اللجنة يف ختام هذه
الفرتة التنفيذ الهنايئ للمقرتح املكون من ست نقاط والواثئق املرتبطة ببند "املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت
تقدهما الويبو".
 .56و أأخريا ،يُدرج ،كبند منتظم ،عىل أأجندة لك دورة من دورات الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
تقرير يُ ِّعدّه املكتب ادلويل بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت لها تأأثري مبارش عىل انتفاع البادان النامية
مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وبشأأن أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تُنفَّذ حتت
إارشاف هيئات الويبو ا ألخرى (ل س امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،واللجنة املعنية مبعايري الويبو ،وامجلعية العامة
للويبو) ،وذكل وفقا لقرار اُّتذه الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته اخلامسة يف عام  .2012ويرد
يف الوثيقة  ،PCT/WG/10/19املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين ،24التقرير ا ألحدث ،اذلي يُق ِّّدم معلومات مفصةل
24
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وشامةل ّمعا قام به املكتب ادلويل يف عام  2016ويف أأول ثالثة أأشهر من عام  2017من أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة
ابملعاهدة ،وكذكل خطة العمل اليت تشمل هذه ا ألنشطة اليت اكن من اخملطط تنفيذها يف الفرتة املتبقية من عام .2016
وسوف يُقدَّم تقرير أخر من هذا القبيل ،يشمل عايم  2017و ،2018اإىل الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات لينظر فيه يف دورة يونيو .2018

اجلزء الثاين :مرشوعات أأجندة التمنية
 .57مع هناية عام  2017اعمتدت ادلول ا ألعضاء  35مرشوعا تنفيذا ألربع وثالثني توصية من توصيات أأجندة التمنية .وبلغ
اإجاميل املوارد اخملصصة لتنفيذ هذه املرشوعات ما قميته  30692792فرنك فرنيس.
 .58اعمتدت اللجنة يف عام  2017مرشوع جديد قدمت جنوب أأفريقيا مقرتحه بشأأن اإدارة امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا والبادان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .وهيدف املرشوع اإىل تنفيذ التوصيات  1و 10و 12و 23و 25و 31و 40وبد أأ تنفيذه يف مطلع
عام .2018
 .59ول تزال تقارير التقيمي املس تقةل ملرشوعات أأجندة التمنية املُنجزة أأداة أأساس ية تُم ِّكّن ادلول ا ألعضاء من تقيمي فعالية
تنفيذ هذه املرشوعات وتقدمي توجهيات ل ألنشطة املس تقبلية املتعلقة ابلتمنية واملرشوعات اجلديدة ذات الصةل بأأجندة التمنية.
وواصلت أأمانة الويبو اس تخدام أليهتا املطورة تراعي التوصيات املنبثقة عن التقياميت ،وذكل للتأأكد من أأن التوصيات املتفق
علهيا اليت قدهما املُقيِّّمون تُنفَّذ عىل النحو الواجب.
 .60و ُقدّم تقرير تقيميي مس تقل هنايئ ملرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البادان النامية
والبادان ا ألقل منوا (مع تنفيذ التوصيتني  4و )10اإىل جلنة التمنية لتنظر فيه يف دورهتا التاسعة عرشة املعقودة يف مايو .2017
وهكذا اختمت عام  2017بتنفيذ ما اإجامليه  28مرشوعا من مرشوعات أأجندة التمنية اليت خضعت للتقيمي وانقشت اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تقارير تقيميها.
 .61وعالوة عىل ذكل ،ستنظر اللجنة يف التقرير التقيميي املس تقل بشأأن مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة كحل لتحدايت اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية يف دورهتا احلالية.
 .62واس متر تنفيذ س تة مرشوعات مس مترة من مرشوعات أأجندة التمنية يف عام  .2017ومتش يا مع العرف اجلاري ،قدم
تقري مرحيل بشأأن تنفيذ هذه املرشوعات اإىل ادلورة العرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت انعقدت يف الفرتة ما
بني  27نومفرب  2017وحىت  1ديسمرب  ،2017وانقش هتا ادلول ا ألعضاء .ويف هناية عام  ،2017اكنت ل تزال توجد س تة
مرشوعات قيد التنفيذ ،أأل ويه:
" "1امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من
البادان النامية؛
" "2ومرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية – املرحةل الثانية؛
" "3ومرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال
لتحدايت اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية؛
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" "4التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف
البادان النامية والبادان ا ألقل منوا؛
" "5وتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية – املرحةل الثانية؛
" "6ومرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية.
 .63وفامي ييل بعض النقاط البارزة فامي خيص تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير:

" "1يف س ياق مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص
وغريها من البادان النامية ،ول يزال السعي مس مترا حنو حتقيق أأهداف املرشوع عىل مس توى الإدارة املركزية

للمرشوع بقيادة الويبو ،ومن خالل التنفيذ الالمركزي عىل املس توى امليداين عىل حد سواء ،يف البادان الرائدة
ا ألربعة املُختارة ،أأل ويه اإكوادور ومرص وانميبيا ورسي لناكُ .و ِّقّعت اتفاقات تعاون من أأجل تنفيذ املرشوعات عىل
الصعيد القطري بني الويبو واملؤسسات الرائدة ا ألربعة يف البادان ا ألربعة ،أأل ويه املكتب الوطين للملكية الفكرية
( )IEPIيف اإكوادور ،ووزارة اخلارجية يف مرص ،واملكتب الوطين للملكية الفكرية ( )BIPAيف انميبيا ،والهيئة
الرسيالنكية للتمنية الس ياحية ( )SLTDAيف رسي لناك .وتشلكت أأربع جلان توجهيية (واحدة للك باد) واجمتعت
ابنتظام أأثناء تنفيذ املرشوع لإذاكء وعي أأحصاب املصلحة يف املرشوع وإارشاكهم فيه .ومت الانهتاء من أأربع دراسات
وطنية ونُرشت دراسة مهنا يف عام ( 2017رسي لناك) .وشار أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة وصناع
الس ياسات يف البادان الرائدة ا ألربعة يف حلقات معل تطبيقية لتحديد الإجراءات امللموسة الرضورية للهنوض
ابلس ياحة الوطنية /احمللية من خالل حسن اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية.
" "2واس متر تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية والت منية الاجامتعية والاقتصادية – املرحةل الثانية يف عام .2017
و أأجريت دراسات قطرية وإاقلميية متنوعة مع الانهتاء من دراس تني وهام :دراسة عن الانتفاع ابمللكية الفكرية يف
كولومبيا وادلراسة املنجزة عن الانتفاع بنظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية .وعُرض موجز
للكتا ادلراس تني يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .واس متر املرشوع يف اإنتاج
اخملرجات اليت سوف تعرض ملخصاهتا أأثناء ادلورة احلالية واملقبةل للجنة.

" "3ويف س ياق مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة
حال لتحدايت اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية ،حتققت ،خالل  ،2017النتاجئ الرئيس ية للمرشوع وخلُصت أأنشطته

عىل املس توى الوطين يف البادان املشاركة الثالثة ويه :أأثيوبيا ورواند ومجهورية تزنانيا املتحدة .وخصوصا ويف حاةل
مجيع البادان املشاركة أأعدت تقارير حبث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات للك من جمايل الاحتياجات الإمنائية احملددة
عىل أأساس طلبات مقدمة للبحث عن معلومات متعلقة ابلرباءة .وابس تخدام املعلومات املُقدَّمة يف تقارير البحث يف
الرباءات ،قام اخلبري الاستشاري ادلويل ابإعداد تقارير عن الواقع التكنولويج ،وركّزت هذه التقارير عىل حتديد
أأنسب تكنولوجيا للك احتياج من الاحتياجات احملددة .وعقدت اجامتعات لفريق اخلرباء الوطين يف لك من البادان
املشاركة .وانقش الفريق القامئة اخملترصة للتكنولوجيات املقرتحة يف تقارير الواقع التكنولويج ،واختار أأنسب
تكنولوجيا لتنفيذها عىل الصعيد الوطين .و أأعدت ست خطط معل تصف ابلتفصيل تنفيذ التكنولوجيا املنتقاة خطوة
خبطوة عىل الصعيد الوطين مبا يف ذكل تقدير حتليل التلكفة مقابل منفعة املرشوع .و أأجنز برانمج تدرييب لتكوين
الكفاءات التكنولوجية ألعضاء الفريق اخلرباء الوطين وكبار املوظفني من خمتلف الوزارات واملؤسسات الرتبوية يف
البادان املشاركة عىل مدار العام ،وركز هذا التدريب عىل تكوين الكفاءات يف جمال اس تخدام املعلومات التقنية
والعملية كحل لتلبية الاحتياجات الوطنية احملددة من التمنية.
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" "4واس متر تنفيذ مرشوع التعاون عىل الت منية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع
مؤسسات التدريب القضايئ يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا يف أأربعة بادان رائدة ويه :كوس تارياك ولبنان ونيبال

ونيجرياي .وعقدت بعثات تقيمي الاحتياجات ومت التوقيع عىل اتفاقات تعاون وعينت البادان املس تفيدة استشاريني
وطنيني للمرشوع عىل مدار  .2017ونفذت أأاكدميية الويبو برانمج التعمل عن بعد وإاعداد وحدة تعلميية للمحامني،
اذلي سوف يتوىل الاستشاريون الوطنيون للمرشوع تطويعه بتنس يق اكمل مع السلطات الوطنية املعنية ليتناسب
مع احتياجات لك باد من البادان الرائدة و أأولوايهتا.

" "5ويف س ياق مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية –
املرحةل الثانية انضمت بوركينا فاصو اإىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي يف يوليو  .2017ومت توفري ادلمع

اإىل أأربعة بادان مس تفيدة لالنضامم اإىل املعادة .ومتت تقوية التعاون مع السلطات يف الس نغال وكينيا لضامن تالؤم اإطار
الس ياسات اخلاصة ابلقطاع السمعي البرصي مع متطلبات العرص الرمقي .وقدم دمع ترشيعي لعامتد مرشوع قانون
التصالت السمعية البرصية الس نغايل يف عام  2017مبا يامتىش مع املعايري ادلولية حلق املؤلف وقانون حق املؤلف
لس نة  .2008ويف جمال ا ألطر ادلامعة وإادارة احلقوق فامي يتعلق ابملهارات واملامرسات التعاقدية والإدارة امجلاعية
للحقوق السمعية البرصية ،أأحرز تقدما يف البادان املس تفيدة امخلسة مبا يف ذكل تأأسيس منظمة اإدارة جامعية
لالتصالت السمعية البرصية يف كينيا .ونفذت دراسة جدوى لتحديد املصادر احلالية للمعلومات ،وتقيمي احتياجات
السوق إازاء مجع البياانت يف القطاع السمعي البرصي .وابلإضافة اإىل ذكل وضعت دورة تدريبية بشان حق املؤلف
لصناع ا ألفالم يف أأفريقيا عام  ،2017ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو.
" "6ويف س ياق مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض الت منية الاقتصادية ،اس تمكلت
النسخ ا ألوىل من ا ألدةل الإرشادية اخلاصة بتحديد الاخرتاعات املدرجة يف املكل العام يف  .2017ووضع هذين
ادلليلني خبريان متخصصان رئيس يان واس ُتعني خبمسة خرباء متخصصني معاونني يف صياغة مدخالت لإدراهجا يف
ادلليلني .ومت اختبارها ومصادقهتا يف مراكز خمتارة دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف تسعة بادان رائدة .وسوف تضم
النسخ الهنائية خربات ودراسات اإفرادية بشأأن حتديد الاخرتاعات املدرجة يف املكل العام والانتفاع هباُ ،مجعت من
مراكز دمع التكنولوجيا عرب ش باكت وطنية خمتارة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .ويف عام  2017وضعت أأيضا
قامئة ابخلرباء من مناطق جغرافية خمتلفة ميكن أأن ميثلوا أأشخاصا مرجعية دلمع الش باكت الوطنية ملراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر عند اس تخدام ادلليلني.

اخلامتة
 .64شهد عام  2017الاحتفال ابلس نة العارشة من اعامتد أأجندة التمنية يف الويبو .ويف ادلورة العرشين للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت عُقدت يف هذه الفرتة ،أأبدت ادلول ا ألعضاء الزتاهما الوثيق مبوضوع التمنية وامللكية الفكرية
وشاركت مشاركة بناءة يف الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية .وعىل مدار تكل الس نوات شهد تنفيذ جدول أأعامل التمنية
وتعمميه يف برامج الويبو ومزيانيهتا تعزيزا كبريا ومتكّنت الويبو من اإعداد وتنفيذ  35مرشوعا بغرض وضع توصيات جدول أأعامل
التمنية موضع التنفيذ .ومت تعممي  19مرشوعا يف معل املنظمة مبا يضمن اس تدامهتا اس تدامة فعاةل .و أأجريت  47دراسة
مواضيعية يف س ياق املرشوعات و أأتيحت عىل ش بكة الإنرتنت لتكون أأدوات مفيدة تنفع مجيع أأحصاب املصلحة .واضطلعت
املنظمة بعدد كبري من ا ألنشطة ا ألخرى لتلبية الامتسات ادلول ا ألعضاء يف جمالت حمددة .وقدمت املنظمة من جانهبا دمعها
الاكمل لتحقيق هذه الإجنازات الكربى .وتظل الويبو ملزتمة مبواصةل أأداء دورها يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف املس تقبل.
[ييل ذكل املرفق ا ألول]

CDIP/21/2
ANNEX I

املرفق ا ألول

التوصية
.1

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة
التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية
وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني
الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة
للبادان النامية والبادان ا ألقل منوا عىل وجه
اخلصوص فضال عن خمتلف مس توايت التمنية
املدركة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج
ا ألنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج .ويف
هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون تصممي برامج
املساعدة التقنية وأليات تسلميها ومعليات تقيميها
خاصة بلك باد.

وضع تنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف هناية ديسمرب 2017
وضع املناقشات داخل اللجنة وضع التنفيذ
متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
أأكتوبر .2007
عىل ا ألنشطة (الوثيقة
)CDIP/2/4
وهذه التوصية يتناولها املرشوعان التاليان:
" .1تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية
فامي بني بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل
منوا" )الوثيقة .)CDIP/7/6
وعُرض تقرير تقيمي ّي عىل ادلورة الثالثة عرشة
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،ويرد هذا
التقرير يف الوثيقة .CDIP/13/4
" .2تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف
بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية" (الوثيقة
)CDIP/9/13؛
وعُرض تقرير تقيمي ّي لهذا املرشوع لتنظر فيه
ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية(.)CDIP/17/3
وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي
بني بادان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/2/2

CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/11/2
CDIP/12/2
CDIP/13/4
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/17/3
CDIP/18/2
CDIP/20/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ
الفكرية (الوثيقة  )CDIP/17/4للمرة ا ألوىل
أأثناء ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ومتابعة لها عُرضت وثيقة اثنية
من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
عرشة (الوثيقة  ،)CDIP/19/5حيث راعت
هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء
واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بادان اجلنوب
اليت ُ
اضطلع هبا يف الفرتة ما بني  2014و.2016
وإاضافة اإىل ذكل ،يتناول املرشوعان التاليان أأيضا
هذه التوصية:
".1تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف
بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية– املرحةل
الثانية" (الوثيقة ،)CDIP/17/7
" .2امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع
ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف
مرص وغريها من البادان النامية (الوثيقة
.)CDIP/15/7 Rev.
" .3اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال
يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا والبادان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية" ،اذلي اعمتدته

الواثئق املرجعية

التقارير
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة (الوثيقة
.)CDIP/19/11 Rev.
.2

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ أأوائل عام ،2009
تقدمي مساعدة اإضافية اإىل الويبو من خالل
ويتناولها املرشوعان التاليان:
عىل ا ألنشطة
تربعات املاحنني وإانشاء صناديق ائامتنية أأو
CDIP/2/INF/2
صناديق أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة (الوثيقتان CDIP/2/4
" .1مؤمتر حشد املوارد ألغراض التمنية" (الوثيقة
و)CDIP/3/INF/2
البادان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص ،مع
CDIP/2/2
اس
 .)CDIP/3/INF/2و ُتمكل هذا املرشوع
الاس مترار يف اإعطاء أأولوية كربى لمتويل
يف نومفرب  .2010و أأدرجت أأنشطة ملتابعة
ا ألنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل ومن
املرشوعات يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتتني
خارج املزيانية للهنوض بعدة جمالت ،مهنا
 2011-2010و.2013-2012
الانتفاع القانوين والتجاري والثقايف والاقتصادي
ابمللكية الفكرية يف البادان املذكورة.
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف
دورهتا التاسعة (.)CDIP/9/3
CDIP/1/3

" .2تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف
بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية" (الوثيقة
.)CDIP/9/13
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف
دورهتا السابعة عرشة (.)CDIP/17/3
وإاضافة اإىل ذكل ،يتناول هذه التوصية مرشوع

CDIP/4/2
CDIP/6/2
CDIP/8/2
CDIP/9/3
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/17/3
CDIP/18/2
CDIP/20/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

"تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف
بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية– املرحةل
الثانية" (الوثيقة .)CDIP/17/7
.3

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية
أأكتوبر .2007
لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل عىل ا ألنشطة (الوثيقة
)CDIP/2/4
أأمور ،مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة حنو
يستند الإنفاق الإمنايئ للثنائية  19/2018عىل
التمنية مع التأأكيد عىل اإدراج امللكية الفكرية يف
للت
التعريف املنقح " منية الإمنائية" اذلي أأقرته
خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور
أ
ادلول العضاء يف ادلورة اخلامسة وامخلسني
ابمللكية الفكرية.
للجمعية العامة للويبو عام  .2015ومبوجب
التعريف املنقح املذكور يبلغ اإجاميل نصيب التمنية
من الربانمج واملزيانية للثنائية ،2019/2018
 132.8مليون فرنك سويرسي أأو  18.3يف
املائة.
وابلإضافة اإىل ذكل ،متت املوافقة عىل ُّتصيص
مبلغ اإجاميل قدره  1.35مليون فرنك سويرسي
لتنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية يف الثنائية
( 2019/2018انظر اجلدول  7من وثيقة
الربانمج واملزيانية للثنائية .)2019/2018
أأما ابلنس بة ألنشطة اإدراج امللكية الفكرية يف
خمتلف املس توايت الأاكدميية ،تواصل املنظمة
تنفيذ طائفة عريضة من الربامج وا ألنشطة املعدة

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/2/3

CDIP/6/2
CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/9/6
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2

CDIP/21/2
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وضع التنفيذ

التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف
جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية،
ومساعدة ادلول ا ألعضاء ،بطلب مهنا ،عىل
وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال
امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية
يف أأكتوبر .2007
عىل ا ألنشطة (الوثيقتان
 CDIP/2/4و.)CDIP/5/5
وتناولهتا املرشوعات التالية:

الواثئق املرجعية

التقارير

خصيصا لهذا الغرض ،ول س امي يف اإطار أأاكدميية
الويبو .واملبادراتن املهمتان يف هذا اجملال هام
"الأاكدمييات اجلديدة يف جمال امللكية الفكرية"
(الوثيقة  ،CDIP/3/INF/2الوثيقة
 )CDIP/9/10 Rev.1الذلان اس تمكال وقيّام
و أأدرجا يف برانمج ومزيانية الويبو ودمج أأجندة
التمنية يف برامج الويبو للتعلمي عن بعد اليت ينتفع
هبا العديد من املؤسسات الأاكدميية.
وإاضافة اإىل ذكل ،اع ُتمد مرشوع بشأأن التعاون
عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق
امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ
يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا (الوثيقة
 )CDIP/16/7 Rev.واملرشوع الن
قيد التنفيذ.
.4

" .1تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف
جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين
ودون ا إلقلميي وا إلقلميي" )الوثيقة

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/2/3

CDIP/6/2

CDIP/5/5

CDIP/6/3

CDIP3/INF/2

CDIP/8/2
CDIP/10/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

،)CDIP/3/2

CDIP/10/7

" .2امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير
ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا"
(الوثيقة ،)CDIP/5/5

CDIP/12/2

" .3تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف
بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية" (الوثيقة
،)CDIP/9/13
" .4تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية و أأحصاب
املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية وا إلرشاف
علهيا وتعزيزها ،وحتسني أأداء ش باكت منظامت
الإدارة امجلاعية حلق املؤلف" (الوثيقة
،)CDIP/3/INF/2
” .5امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير
ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا"
(الوثيقة .)CDIP/12/6
وعُرضت تقارير تقيمي للمرشوعات ا ألربعة ا ألوىل
عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف
دوراهتا العارشة والثالثة عرشة والسابعة عرشة
عىل التوايل ( ،CDIP/10/7و،CDIP/13/3

CDIP/13/3
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/17/3
CDIP/18/2
CDIP/19/4
CDIP/20/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ
و.)CDIP/17/3
وعُرض يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية (الوثيقة )CDIP/19/4
تقرير التقيمي اخلاص ابملرشوع الرائد بشأأن
"امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل
يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا" .و أأحاطت
اللجنة علام ابلتقرير و أأوصت مبرحةل اثنية هل.
و أأتيحت ل ألمانة املرونة الاكفية لتقيمي جدوى
تنفيذ ا ألنشطة اإما من خالل مرحةل اثنية ملرشوع
أأو يف اإطار العمل العادي للمنظمة .وقدمت
ا ألمانة عرضا متابعة لهذا املرشوع أأثناء ادلورة
العرشين للجنة و أأقرت اللجنة الهنج اذلي قُدم يف
الوثيقة .CDIP/20/4
وهذه التوصية ل يزال يتناولها مرشوع "تعزيز
القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا
فاصو وبعض البادان ا ألفريقية– املرحةل الثانية"
(الوثيقة .)CDIP/17/7
وابلإضافة اإىل ذكل ،سامهت برامج الويبو
و أأنشطهتا املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
يف تعزيز الكفاءات الوطنية/ا إلقلميية محلاية أأعامل
الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل.

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/21/2
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التوصية

.5

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

عىل الويبو أأن تنرش معلومات عامة حول لك متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة .2009
أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكرتوين عىل ا ألنشطة (الوثيقتان
لت
وتناولها مرشوع أأجندة ا منية بشأأن "قاعدة
CDIP/2/4
وعلهيا أأن تقدم ،بطلب من ادلول ا ألعضاء،
بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية
تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو و.)CDIP/3/INF/2
(( ")IP-TADالوثيقة CDIP/3/INF/2
(ادلول ا ألعضاء) أأو اجلهات ا ألخرى املس تفيدة
واملتاحة يف الرابط
من النشاط.
التايل.)http://www.wipo.int/tad/en/:

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/1/3

CDIP/4/2

CDIP/2/2

CDIP/6/2
CDIP/8/2
CDIP/9/4
CDIP/16/2

وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف
دورهتا التاسعة (.)CDIP/9/4

CDIP/18/2

وقُ ِّّدم عرض بشأأن قاعدة بياانت املساعدة التقنية
( )IP-TADخالل ادلورة الثامنة عرشة للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
.6

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني
أأكتوبر .2007
العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف عىل ا ألنشطة (الوثيقة
)CDIP/2/4
الزتام احلياد والقابلية للمساءةل إابيالء أأمهية
بعد اس تكامل برانمج التقومي الاسرتاتيجي
خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجتنب ما قد
( )SRPواعامتد مدونة أأخالقيات الويبو ،أأجري
والوثيقة اليت تنفذ جزءا من

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/2/3

CDIP/6/3

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

حيدث من تضارب يف املصاحل .ويتعني عىل
الويبو اإعداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا
يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى
ادلول ا ألعضاء.

التوصية :الوثيقة CDIP/3/2
(قامئة اخلرباء الاستشاريني).

تدريب مكثف ،وميكن اعتبار أأن الوعي كبري
مبسائل ا ألخالقيات يف الوييو.
وواصل مكتب ا ألخالقيات وضع املعايري
والهنوض ابإذاكء الوعي اب ألخالقيات .ومعل عىل
زايدة اإدرا مجيع العاملني يف الويبو الزتاماهتم
ا ألخالقية الناش ئة عن وضعهم بوصفهم موظفني
مدنيني دوليني وموظفني يف الويبو .و أأسدى
مكتب ا ألخالقيات املشورة والتوجيه الرسيني
ملوظفي الويبو من خشص لشخص أخر عىل مجيع
املس توايت بشأأن احلالت اليت قد تتسبب يف
معضالت أأخالقية.
و ُحدثت قامئة اخلرباء الاستشاريني اليت عرضت
عىل ادلورة الثالثة للجنة و أأدرجت يف مرشوع
"قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية
الفكرية (( ")IP-TADاملرشوع
 .)DA_05_01وهذه القامئة متاحة عىل املوقع
الإلكرتوين
التايل.http://www.wipo.int/roc/en/:
وابلإضافة اإىل ذكل عقب املوافقة عىل املقرتح من
ست نقاط (اذلي حيتوي عليه املرفق ا ألول من
ملخص الرئيس ،الوثيقة  ،)CDIP/17ال ُتمست

الواثئق املرجعية

التقارير
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2
CDIP/20/6

CDIP/21/2
Annex I
10

التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

ا ألمانة لتحديث وتنقيح القامئة .ويف هذا الصدد
نظرت اللجنة يف الوثيقة  CDIP/20/6اليت
قدمت معلومات بشأأن اس تخدام القامئة وتنقيحها
لحقا .وسوف تقدم حمارضة أأمام اللجنة بشأأن
جهرة القامئة اإىل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية
عقب الانهتاء مهنا.
.7

التشجيع عىل اُّتاذ تدابري من شأأهنا مساعدة متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
أأكتوبر .2007
عىل ا ألنشطة (الوثيقتان
البادان عىل التصدي للمامرسات املنافية
للمنافسة املرشوعة من خالل مد البادان النامية  CDIP/2/4و)CDIP/4/4
وتناولها مرشوع من مرشوعات أأجندة التمنية،
ول س امي البادان ا ألقل منوا ابملساعدة التقنية
ياس
وس
ية املنافسة"
هو مرشوع "امللكية الفكرية
بطلب مهنا ،لتحقيق فهم أأفضل ألوجه التالمس
(الوثيقة .)CDIP/4/4/Rev.
بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فيه يف
دورهتا التاسعة (الوثيقة .)CDIP/9/8

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/2/3

CDIP/4/2

CDIP/3/4

CDIP/6/2
CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/9/8
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2

CDIP/21/2
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وضع التنفيذ

التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

.8

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث
والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب
الوطنية يف البادان النامية ول س امي البادان
ا ألقل منوا ،فضال عن منظامهتا ا إلقلميية ودون
ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية ،عىل النفاذ اإىل
قواعد بياانت متخصصة ألغراض البحث يف
الرباءات.

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة ،2009
وتناولهتا املرحلتان ا ألوىل والثانية من مرشوع
عىل ا ألنشطة (الواثئق
"النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها"
،CDIP/2/4
(يف الوثيقة  ،CDIP/3/INF/2ويف الوثيقة
و،CDIP/3/INF/2
 CDIP/9/9عىل التوايل).
و)CDIP/9/9
وعُرض تقريران تقيمييان للمرحةل ا ألوىل واملرحةل
الثانية من هذا املرشوع عىل اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فهيام يف دورتهيا
التاسعة والرابعة عرشة (الوثيقتان
CDIP/9/5و )CDIP/14/5عىل التوايل.

.9

مطالبة الويبو ابإنشاء قاعدة بياانت ابلتنس يق مع متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة .2009
ادلول ا ألعضاء لتلبية احتياجات التمنية احملددة عىل ا ألنشطة (الوثيقتان

الواثئق املرجعية

التقارير
CDIP/18/2
CDIP/20/2

CDIP/1/3

CDIP/4/2

CDIP/2/2

CDIP/6/2

CDIP/2/INF/3

CDIP/8/2
CDIP/9/5
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/14/5
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2

CDIP/1/3

CDIP/4/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابملوارد املتاحة مما CDIP/2/4
يوسع من نطاق براجمها املتعلقة ابملساعدة التقنية و)CDIP/3/INF/2
والرامية اإىل ردم الهوة الرمقية.

وضع التنفيذ
وتناولها مرشوع "قاعدة بياانت ملطابقة
الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية
(( ")IP-DMDالوثيقة .)CDIP/3/INF/2

الواثئق املرجعية
CDIP/2/2

التقارير
CDIP/6/2
CDIP/8/2
CDIP/10/3

قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف
جمال امللكية الفكرية ( )IP-DMDمتاحة عىل
الرابط
التايل.http://www.wipo.int/dmd/en/:
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا العارشة (الوثيقة
.)CDIP/10/3
وقُ ِّّدم عرض بشأأهنا خالل ادلورة الثامنة عرشة
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وتغري امس
قاعدة البياانت اإىل "موفق الويبو" ( WIPO
 ،)Matchويه متاحة يف العنوان التايل:
http://www.wipo.int/wipo. match/en/
.10

مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا
املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية
وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن
التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة .2009
عىل ا ألنشطة (الوثيقتان
لت
أ
وتناولها ما ييل من مرشوعات أجندة ا منية:
CDIP/2/4
" .1لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال

CDIP/1/3

CDIP/4/2

CDIP/2/INF/1

CDIP/6/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض و)CDIP/3/INF/2
بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة
العامة .وجيب أأن متتد هذه املساعدة التقنية
لتشمل املنظامت اليت تعىن ابمللكية الفكرية عىل
الصعيدين دون ا إلقلميي وا إلقلميي.

وضع التنفيذ
امللكية الفكرية" املرحلتان ا ألوىل والثانية (يف
الوثيقة  CDIP/3/INF/2ويف الوثيقة
،)CDIP/9/10 Rev.1
 .2ومرشوع ملؤسسات امللكية الفكرية اذلكية:
"اس تخدام املكوانت واحللول التجارية املكيفة
لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية التابعة
ملؤسسات امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية"
(الوثيقة ،)CDIP/3/INF/2
" .3بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة
املؤسسات الوطنية" (الوثيقة ،)CDIP/3/INF/2
" .4تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف
جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين
ودون ا إلقلميي وا إلقلميي" (الوثيقة
،)CDIP/3/INF/2
" .5امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير
ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا"
(الوثيقة ،)CDIP/5/5
".6تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي
بني بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/2/2

CDIP/8/2

CDIP/4/12

CDIP/9/6

CDIP/5/5

CDIP/10/2

CDIP3/INF/2

CDIP/10/4
CDIP/10/7
CDIP/10/8
CDIP/12/2
CDIP/13/3
CDIP/13/4
CDIP/14/2
CDIP/14/4
CDIP/15/4
CDIP/16/2
CDIP/17/3

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

منوا" (الوثيقة ،)CDIP/7/6

CDIP/18/2

" .7تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية و أأحصاب
املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية وا إلرشاف
علهيا وتعزيزها ،وحتسني ا ألداء والربط الش بيك
بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف"
(الوثيقة ،)CDIP/3/INF/2

CDIP/19/4
CDIP/20/2

" .8تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف
بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية" (الوثيقة
،)CDIP/9/13
” .9امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير
ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا"
(الوثيقة .)CDIP/12/6
وعُرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فهيا
يف دوارهتا التاسعة والعارشة والثالثة عرشة
والرابعة عرشة واخلامسة عرشة والسابعة عرشة
والتاسعة عرشة ،وترد هذه التقارير يف الواثئق
 ،CDIP/9/6و،CDIP/14/4
و ،CDIP/10/4و،CDIP/10/8
و ،CDIP/10/7و،CDIP/13/3

CDIP/21/2
Annex I
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ
و ،CDIP/13/4و،CDIP/14/4
و ،CDIP/15/14و،CDIP/17/3
و CDIP/19/4عىل التوايل.
وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي
بني بادان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية
الفكرية (الوثيقة  )CDIP/17/4للمرة ا ألوىل
أأثناء ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ومتابعة لها عُرضت وثيقة اثنية
من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
عرشة (الوثيقة  ،)CDIP/19/5حيث راعت
هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء
واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بادان اجلنوب
اليت ُ
اضطلع هبا يف الفرتة ما بني  2014و.2016
وعالوة عىل ذكل ،تتناول املرشوعات التالية هذه
التوصية:
" .1امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع
ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف
مرص وغريها من البادان النامية (الوثيقة
،)CDIP/15/7 Rev.
" .2تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية– املرحةل
الثانية" (الوثيقة ،)CDIP/17/7
" .3التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال
حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب
القضايئ يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا"
(الوثيقة .)CDIP/16/7 Rev.
" .4اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال
يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا والبادان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحة انتقالية" ،اذلي اعمتدته
اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة
(،)CDIP/19/11/Rev.
 .5مقرتح ابملتابعة لتعممي املرشوع وعرضه عىل
اللجنة يف دورهتا العرشين ،واعمتدت اللجنة
الهنج املقدم يف الوثيقة (.)CDIP/20/4
.11

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا
أأكتوبر .2007
عىل ا ألنشطة (الوثيقة
الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر
والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن )CDIP/2/4
وهذه التوصية يتناولها العديد من برامج الويبو،
التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لكّام
مبا فهيا الربامج  1و 3و 9و 14و 18و،30
اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
ويتناولها بشلك غري مبارش عدد من مرشوعات

CDIP/1/3

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

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

أأجندة التمنية اليت تتصدى للتوصيتني  8و.10

CDIP/10/2

وهذه التوصية تناولها املرشوعان التاليان:

CDIP/12/2

".1تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف
بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية– املرحةل
ا ألوىل" (الوثيقة ،)CDIP/9/13
" .2تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية
فامي بني بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل
منوا" (الوثيقة .)CDIP/7/6
وعُرض تقريران تقيمييان لهذين املرشوعني عىل
ادلورة الثالثة عرشة وادلورة السابعة عرشة
للجنة ،ويرد هذان التقريران يف
الوثيقتني CDIP/13/4و CDIP/17/3عىل
التوايل.

CDIP/13/4

وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي
بني بادان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية
الفكرية (الوثيقة  )CDIP/17/4للمرة ا ألوىل
أأثناء ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ومتابعة لها عُرضت وثيقة اثنية
من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
عرشة (الوثيقة  ،)CDIP/19/5حيث راعت

CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/17/3
CDIP/17/4
CDIP/18/2
CDIP/19/5
CDIP/20/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء
واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بادان اجلنوب
اليت ُ
اضطلع هبا يف الفرتة ما بني  2014و.2016
وإاضافة اإىل ذكل ،ل تزال هذه التوصية يتناولها
مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره
يف بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية–
املرحةل الثانية" (الوثيقة .)CDIP/17/7
.12

امليض يف اإدماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
بصورة عامة عىل ا ألنشطة (الوثيقة أأكتوبر .2007
الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية ،وفقا
)CDIP/3/3
لختصاصها.
و ُ ِّّمعمت توصيات أأجندة التمنية يف واثئق الربانمج
واملزيانية للثنائية  2011/2010والثنائية
 2013/2012والثنائية  2017/2016والثنائية
.2019 /2018
واكمتل املرشوع بشأأن "تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة
القامئة عىل النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية
وتقيميها" (الوارد يف الوثيقة
 .)CDIP/4/8/Rev.وعُرض تقرير تقيميي عىل
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة لتنظر فيه (يرد

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/3/3

CDIP/6/2
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/4
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2

CDIP/21/2
Annex I
19

التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

يف الوثيقة .)CDIP/12/4

التقارير
CDIP/20/2

وللمرة ا ألوىل ،أدرج تقيمي تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية يف تقرير أأداء الربانمج  ،2014ومن َّمث
أدمج بصورة اكمةل يف اللمحة العامة عن التقدم
اذلي مت اإحرازه يف لك برانمج ،بدل من الهنج
السابق املمتثل يف تناوهل يف بند مس تقل.
وإاضافة اإىل ذكل ،يتناول هذه التوصية أأيضا:
".1امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع
ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف
مرص وغريها من البادان النامية (الوثيقة
،)CDIP/15/7 Rev.
" .2اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال
يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا والبادان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحة انتقالية" (الوثيقة
 ،)CDIP/19/11/Rev.اذلي اعمتدته اللجنة
يف دورهتا التاسعة عرشة.
.13

يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما متت مناقشة التوصية يف س ياق
الويبو ،بوجه خاص ،اإمنائية الاجتاه ومدفوعة التقارير املرحلية (الواثئق
 ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
حبسب الطلب ،مع مراعاة ا ألولوايت

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
أأكتوبر .2007

CDIP/1/3

CDIP/3/5
CDIP/6/3

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

والاحتياجات اخلاصة ابلبادان النامية ول س امي و CDIP/8/2و .)CDIP/10/2وواصلت الويبو خالل عام  2017تقدمي
املساعدة الترشيعية تلبية لطلبات سلطات ادلول
البادان ا ألقل منوا وكذا مس توايت التمنية
أ
نشطة
ل
ا
من
يد
ز
امل
مناقشة
وجتري
ا ألعضاء .وقدمت املشورة اإىل هذه البادان بشأأن
املتفاوتة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي أأن تكون
س
،
CDIP/6/10
الواثئق
ياق
يف
الترشيعات القامئة أأو مرشوعات الترشيعات
ا ألنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها.
،
CDIP/8/5
و
،
CDIP/7/3
و
دلهيا ،واس تأأنست ابخليارات املتاحة واختيارات
و،CDIP/9/11
الس ياسة العامة يف تنفيذ هذه الترشيعات.
و،CDIP/10/10
وهذه التوصية تناولها أأيضا مرشوع "تعزيز
و.CDIP/10/11
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني
بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل منوا"
(الوثيقة  .)CDIP/7/6وعُرض التقرير التقيميي
لهذا املرشوع عىل ادلورة الثالثة عرشة للجنة،
ويرد هذا التقرير يف الوثيقة .CDIP/13/4

التقارير
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/13/4
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/17/4
CDIP/18/2
CDIP/19/5
CDIP/20/2

.14

متت مناقشة التوصية يف س ياق
تضع الويبو بترصف البادان النامية والبادان
التقارير املرحلية (الواثئق
ا ألقل منوا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق
والالزتامات وإاعاملها ،وفهم مواطن املرونة يف  ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
و،CDIP/8/2
اتفاق تريبس والانتفاع هبا ،وذكل يف اإطار
التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية .و.)CDIP/10/2

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
أأكتوبر .2007

وتقدم الويبو مشورهتا الترشيعية ابنتظام اإىل
البادان النامية والبادان ا ألقل منوا بشأأن تنفيذ
احلقوق والالزتامات وإاعاملها ،وفهم مواطن املرونة
وجتري مناقشة املزيد من ا ألنشطة يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا .وعرضت عىل

CDIP/1/3

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

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

يف س ياق الواثئق CDIP/5/4
و CDIP/6/10وCDIP/7/3
و CDIP/8/5وCDIP/9/11
وCDIP/10/10
وCDIP/10/11
وCDIP/13/10
وCDIP/15/6
و.CDIP/16/5

ادلورة اخلامسة للجنة وثيقة بشأأن "مواطن املرونة
املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف
وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي".
كام عُرض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة اجلزء الثاين
من هذه الوثيقة اذلي حيتوي عىل مخسة مواطن
مرونة جديدة وافقت علهيا اللجنة يف ادلورة
السادسة .وانقشت اللجنة يف دورهتا الثالثة
عرشة اجلزء الثالث من الوثيقة اليت تتضمن
موطين مرونة جديدين .وعرض عىل اللجنة يف
دورهتا اخلامسة عرشة اجلز ُء الراب ُع من الوثيقة
اليت تتضمن موطين مرونة (الوثيقة
.)CDIP/15/6
كام تسامه الويبو ابنتظام يف ادلورات ادلراس ية
ملنظمة التجارة العاملية بشأأن الس ياسة التجارية،
ويف حلقات العمل الوطنية أأو دون ا إلقلميية
بشأأن قضااي ترتبط بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن
املرونة والس ياسات العامة دلمع البادان يف تنفيذ
اتفاق تريبس.
وطبقا ملا اتفقت عليه ادلول ا ألعضاء خالل
ادلورة السادسة للجنة ،نرشت الويبو صفحة
عىل الإنرتنت ُّتصص لتوفري املعلومات املتعلقة
ابلنتفاع مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية،

الواثئق املرجعية

التقارير
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/16/5
CDIP/17/5
CDIP/18/2
CDIP/18/5
CDIP/20/2
CDIP/20/5

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ
مبا يف ذكل املوارد اخلاصة مبواطن املرونة اليت
جتمعها الويبو وغريها من املنظامت احلكومية
ادلولية ،وقاعدة بياانت بشأأن ا ألحاكم املتعلقة
مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية.
وجرى حتديث قاعدة البياانت مواطن املرونة بناء
عىل طلب اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة،
وحتتوي قاعدة البياانت حاليا عىل  1371حكام
بشأأن ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعلقة
مبواطن املرونة من  202ولية قضائية ُمختارة.
وعُرضت عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة
النسخة امل ُحدثة من ّ
لك من صفحة مواطن
املرونة وقاعدة بياانت مواطن املرونة ابللغات
الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية.
وعُرض أأيضا عىل اللجنة يف دورهتا السادسة
عرشة تقرير عن حتديث قاعدة بياانت مواطن
املرونة ،وورد هذا التقرير يف الوثيقة
.CDIP/16/5
و ُعرضت ألية لتحديث قاعدة بياانت مواطن
املرونة عىل ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية ،وعُرض اقرتاح ُمعدَّل
بشأأن ألية لتحديث قاعدة بياانت مواطن املرونة
عىل ادلورة الثامنة عرشة لهذه اللجنة (الوثيقتان

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ
CDIP/17/5و CDIP/18/5عىل التوايل).
و أأقرت اللجنة أأحد اخليارات اليت احتوى علهيا
املقرتح املنقح لتكون ألية لتحديث قاعدة بياانت
مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية .ومتابعة
ذلكل ،عرضت ا ألمانة وثيقة بشأأن التدابري
املتخذة لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت
بشأأن مواطن املرونة (الوثيقة )CDIP/20/5
و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات املقدمة فهيا.
صفحة مواطن املرونة متاحة عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/flexibilities
./
وقاعدة بياانت مواطن املرونة متاحة عىل الرابط
التايلhttp://www.wipo.int/ip- :
development/en/agenda/flexibilities
./search.jsp

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/21/2
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.15

التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

يتعني أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري
كام ييل:

متت مناقشة التوصية يف س ياق
التقارير املرحلية
(الواثئق،CDIP/3/5

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
أأكتوبر .2007
ويف أأكتوبر  ،2007طلبت امجلعية العامة من
مجيع هيئات الويبو ،مبا فهيا جلان وضع القواعد
واملعايري ،تنفيذ هذه التوصية (اإضافة اإىل
التوصيات املتبقية البالغ عددها  18توصية
واحملدّدة للتنفيذ الفوري) .وتضطلع ادلول
ا ألعضاء من خالل مشاركهتا يف تكل اللجان،
بدور حامس يف ضامن تنفيذ هذه التوصيات.

-

مشولية وقامئة عىل توجيه ا ألعضاء؛

 و أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلفمس توايت التمنية؛
 و أأن تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازنبني التاكليف واملنافع؛
 وقامئة عىل مشاركة مجيع ا ألطراف حبيثتأأخذ بعني الاعتبار مصاحل و أأولوايت لك ادلول
ا ألعضاء يف الويبو وأراء أأحصاب املصاحل
الخرين ومن مضهنم املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية املعمتدة؛
الويبو.

وممتثةل ملبد أأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة

و ،CDIP/6/3و،CDIP/8/2
و)CDIP/10/2

إارشا املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري
احلكومية والاهامتم بوهجات نظرها :يف س نة
 ،2017منحت امجلعية العامة للويبو منظمة دولية
غري حكومية ،ومنظمة غري حكومية واحدت،
و أأربع منظامت غري حكومية وضعية مراقب دامئ.
وهبذا يصل اجملموع اإىل  75منظمة دولية غري
حكومية  87منظمة وطنية غري حكومية حصلت
عىل صفة مراقب دامئ يف الويبو.
القيام عىل توجيه ا ألعضاءُ :وضع جدول ا ألعامل
وحدّدت قضااي ملناقش هتا يف اللجان ،وذكل من
ِّقبل ادلول ا ألعضاء يف دورة اللجان السابقة أأو
امجلعية العامة.

الواثئق املرجعية
CDIP/1/3

التقارير
CDIP/3/5
CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

اختالف مس توايت المنو :تعكس القضااي اليت
جتري مناقش هتا حاليا يف اللجان مصاحل متنوعة
وواسعة اقرتحهتا بادان لها مس توايت منو خمتلفة.
التوفيق بني التاكليف واملزااي :طرحت هذه
املسأأةل يف عدة مناس بات يف اللجنة.
مبد أأ احلياد :هذا مبد أأ أأسايس ابلنس بة ل ألمانة
معوما وملوظفهيا بصفهتم موظفني مدنيني دوليني
(انظر عىل وجه اخلصوص الفقرات  9و 33و38
و 42من معايري سلو موظفي اخلدمة املدنية
ادلولية).
.16

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية
يف أأكتوبر  ،2007وتناولهتا املرشوعات التالية:
القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف عىل ا ألنشطة (الوثيقة
)CDIP/4/3 Rev.
حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام
" .1امللكية الفكرية واملكل العام" (الوثيقة
غزير ومفتوح.
.)CDIP/4/3 Rev.
و ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا
التاسعة( ،الوثيقة .)CDIP/9/7
" .2الرباءات واملكل العام" (الوثيقة
.)CDIP/7/5 Rev.

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/3/4

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

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

وانقشت اللجنة خالل دورهتا الثانية عرشة
دراسة عن الرباءات واملكل العام (اثنيا) (الوثيقة
 ،)CDIP/12/INF/2 Rev.ويه متاحة عىل
الرابط التايل
http://www.wipo.int/meetings/en/d
oc_details.jsp?doc_id=253106

CDIP/13/7
CDIP/16/4
.Rev
CDIP/18/2
CDIP/20/2

وقُ ِّّدم تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة (الوثيقة
.)CDIP/13/7

.17

ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا ،يف أأنشطهتا متت مناقشة التوصية يف س ياق
ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري ،جوانب املرونة التقرير املرحيل (الواثئق
يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل  ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
و،CDIP/8/2
اليت هتم البادان النامية والبادان ا ألقل منوا.
و)CDIP/10/2
وجتري مناقشة املزيد من ا ألنشطة
يف س ياق الواثئق ،CDIP/5/4

وإاضافة ذلكل التوصية يتناولها اقرتاح مرشوع
بشأأن "اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل
العام ألغراض التمنية الاقتصادية" (الوثيقة
 )CDIP/16/4 Rev.اذلي وافقت اللجنة يف
دورهتا السابعة عرشة عليه.
قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف أأكتوبر
.2007
يرىج الرجوع اإىل وضع تنفيذ التوصية 14
(املرفق ا ألول ،الصفحة .)12

التقارير

CDIP/1/3

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

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

و،CDIP/6/10
و ،CDIP/7/3وCDIP/8/5
و،CDIP/9/11
و،CDIP/10/10
و،CDIP/10/11
و،CDIP/13/10
و،CDIP/15/6
و.CDIP/16/5
.18

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل ا إلرساع يف
مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور ،من غري اإخالل بأأي نتاجئ
مبا فهيا اإماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث.

متت مناقشة التوصية يف س ياق
التقرير املرحيل (الواثئق
 ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
و.)CDIP/8/2

التقارير
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2

قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف أأكتوبر
.2007
واجمتعت اللجنة احلكومية ادلولية مرتني يف عام
( 2017ادلورة الثالثة والثالثني يف فرباير /مارس
بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وادلورة
الرابعة والثالثني للجنة املعارف يف يونيو )2017
وفقا لوليهتا اليت أأقرهتا امجلعية العامة للويبو
املعقودة يف  .2015ون ُقح نص التفاوض بشأأن
أأشاكل التعبري الثقايف يف هاتني ادلورتني
وجددت امجلعية العامة يف عام  2017ولية
اللجنة للثنائية  .2019 /2018ومت أأيضا التوصل
اإىل اتفاق بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية
ادلولية لعام  2018وعام .2019

CDIP/1/3

CDIP/3/5
CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2

CDIP/21/2
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التوصية
.19

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل ،مضن متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف أأكتوبر
 .2007وهذه التوصية تناولهتا املرشوعات التالية:
اختصاص الويبو ،عىل امليض يف تسهيل نفاذ عىل ا ألنشطة (الواثئق
البادان النامية والبادان وا ألقل منوا اإىل املعرفة ،CDIP/4/5 Rev.
و ،CDIP/4/6و" .1 .)CDIP/6/4امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات
والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي
والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعرفة"
والابتاكري وتعزيز تكل ا ألنشطة املنجزة يف
(الوثيقة .)CDIP/4/5 Rev.
اإطار الويبو.
" .2اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات
املتعلقة ابلرباءات" ،املرحلتان ا ألوىل والثانية
(الوثيقة CDIP/4/6والوثيقة.)CDIP/10/13
".3تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة
حال لتحدايت اإمنائية حمددة" (الوثيقة
.)CDIP/5/6 Rev.
" .4تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية
فامي بني بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل
منوا" (الوثيقة .)CDIP/7/6
" .5امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة – بناء احللول" (الوثيقة .)CDIP/6/3
"تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية
والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/1/3

CDIP/3/5

CDIP/3/4

CDIP/6/2

CDIP/3/4
.Add

CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/10/5
CDIP/10/6
CDIP/12/2
CDIP/12/3
CDIP/13/4
CDIP/14/2
CDIP/14/2
CDIP/14/6
CDIP/16/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ
لتحدايت اإمنائية حمددة"– املرحةل الثانية (الوثيقة
.)CDIP/13/9
وعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنظر فهيا
يف دوراهتا العارشة والثانية عرشة والثالثة عرشة
والرابعة عرشة والسادسة عرشة والثامنة عرشة
وحتتوي علهيا الواثئق CDIP/10/5
و CDIP/10/6وCDIP/12/3
و CDIP/13/4وCDIP/14/6
و CDIP/16/3و.CDIP/18/2
وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي
بني بادان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية
الفكرية (الوثيقة  )CDIP/17/4للمرة ا ألوىل
أأثناء ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ومتابعة لها عُرضت وثيقة اثنية
من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
عرشة (الوثيقة  ،)CDIP/19/5حيث راعت
هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء
واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بادان اجلنوب
اليت ُ
اضطلع هبا يف الفرتة ما بني  2014و.2016
وإاضافة اإىل ذكل ،سوف يعرض تقرير تقميي عىل

الواثئق املرجعية

التقارير
CDIP/16/3
CDIP/17/4
CDIP/18/2
CDIP/19/5
CDIP/20/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

ادلورة احلالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية بشأأن مرشوع "تكوين الكفاءات يف
اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة
جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية
حمددة"– املرحةل الثانية.
.20

.21

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ يناير ،2010
عىل ا ألنشطة (الوثيقة
ابمللكية الفكرية وادلامعة ملكل عام متني يف
ويتناولها املرشوعان التاليان:
ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،مبا يف ذكل اإماكنية .)CDIP/4/3 Rev.
اإعداد مبادئ توجهيية ابإماكهنا أأن تساعد ادلول
".1امللكية الفكرية واملكل العام" (الوثيقة
ا ألعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت
.)CDIP/4/3 Rev.
ألت اإىل املكل العام وفقا ألنظمهتا القانونية.
" .2الرباءات واملكل العام" )الوثيقة
.(CDIP/7/5 Rev.

ُجتري الويبو مشاورات غري رمسية تكون
مفتوحة ومتوازنة ،حسب ما يكون مناس با،

متت مناقشة التوصية يف س ياق
التقارير املرحلية (الواثئق

CDIP/1/3

CDIP/6/2

CDIP/3/3

CDIP/8/2

CDIP/3/4

CDIP/9/7
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/13/7

"اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام
ألغراض التمنية الاقتصادية"(الوثيقة
.)CDIP/16/4 Rev.

CDIP/16/4
.Rev

ونظرت اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثة عرشة
عىل التوايل تقريرين تقيميني ألول مرشوعني
(الوثيقتان  CDIP/9/7و.)CDIP/13/7
قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف أأكتوبر

CDIP/3/5

CDIP/1/3

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع  ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
القواعد واملعايري ،ابعامتد مسارات مدفوعة من و)CDIP/8/2
ا ألعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول
ا ألعضاء ول س امي البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا.

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

.2007

التقارير
CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2

.22

متت مناقشة تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية (الوثيقة )CDIP/5/3
يف ادلورة اخلامسة للجنة ،وقد أأنشئت صفحة
عىل الإنرتنت بشأأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية
والويبو (http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/millenniu
.)m_goals/

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق
ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع
القواعد واملعايري دامعة ل ألهداف الإمنائية املتفق بصورة عامة عىل ا ألنشطة (الوثيقة
علهيا يف منظومة ا ألمم املتحدة ،مبا فهيا ا ألهداف .)CDIP/3/3
الواردة يف اإعالن ا أللفية.
أ
وجتري مناقشة املزيد من النشطة
ينبغي ألمانة الويبو أأن تتناول يف واثئق معلها يف س ياق الواثئق ،CDIP/5/3
املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ما يناسب و،CDIP/6/10
و،CDIP/8/4
من القضااي التايل ذكرها عىل سبيل املثال،
ونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة متت
بتوجيه من ادلول ا ألعضاء ودون اإخالل بنتاجئ و،CDIP/10/9
مراجعهتا بشأأن تقدير مسامهة الويبو يف اإجناز
و،CDIP/11/3
مداولهتا:

 CDIP/1/3غري متاحة
CDIP/3/3

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

( أأ) احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية الفكرية عىل و،CDIP/12/8و
.CDIP/14/12 Rev.
املس توى الوطين؛
(ب) و أأوجه الصةل بني امللكية الفكرية
واملنافسة؛
(ج) ونقل التكنولوجيا املرتبط ابمللكية الفكرية؛
(د) وما ميكن توافره من جوانب املرونة
والاس تثناءات والتقييدات لادول ا ألعضاء؛
(ه) وإاماكنية اإضافة أأحاكم خاصة ابلبادان
النامية والبادان ا ألقل منوا.

.23

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

ا ألهداف الإمنائية ل أللفية (.)CDIP/8/4
وعُ ِّّدلت هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار
تعليقات ادلول ا ألعضاء (الوثيقة )CDIP/10/9
خالل ادلورة العارشة للجنة.
وإاضافة اإىل ذكل ،انقشت اللجنة خالل دورهتا
احلادية عرشة دراسة عن جدوى اإدراج
الاحتياجات والنتاجئ املتعلقة اب ألهداف الإمنائية
ل أللفية مضن اإطار الويبو لنتاجئ الثنائية
(الوثيقة  .)CDIP/11/3وانقشت اللجنة يف
دورهتا الثانية عرشة وثيقة عن ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية يف واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى وإاسهام
الويبو يف تكل ا ألهداف (الوثيقة
 ،)CDIP/12/8وانقشت اللجنة يف دورهتا
الرابعة عرشة وثيقة معدةل (الوثيقة
 )CDIP/14/12 Rev.بشأأن تكل املسأأةل
تغطي منظامت وبرامج أأخرى اتبعة ل ألمم املتحدة
وتوسع نطاق ادلراسة الاس تقصائية الواردة يف
الوثيقة .CDIP/12/8

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير .2010
النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات
عىل ا ألنشطة (الوثيقة
الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية مبا يعزز
وس
ويتناولها مرشوع "امللكية الفكرية ياسة
.)CDIP/4/4 Rev.
القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض
املنافسة" (الوثيقة .)CDIP/4/4 Rev.
ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل التكنولوجيا

CDIP/4/2 CDIP/1/3
CDIP/6/2 CDIP/3/3

CDIP/21/2
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التوصية
اإىل البادان املهمتة ،ول س امي البادان النامية
والبادان ا ألقل منوا وتعمميها يف تكل البادان.

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

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

التقارير
CDIP/8/2
CDIP/9/8

وإاضافة اإىل ذكل هذه التوصية يتناولها:
مرشوع بشأأن "اإدارة امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية
عىل حنو فعال يف البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا والبادان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"،
اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة
وبد أأت تنفيذه يف عام ( 2018الوثيقة
.)CDIP/19/11 Rev.
.24

مطالبة الويبو ،يف اإطار وليهتا ،بتوس يع نطاق
الهوة الرمقية متاش يا مع
نشاطها املو ّجه لردم ّ
مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع
املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن
الرمقي.

.25

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير .2010
عىل ا ألنشطة (الوثيقة
ويتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا
.)CDIP/4/5 Rev.
املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل
املعرفة" (الوثيقة .)CDIP/4/5 Rev.

CDIP/6/2 CDIP/1/3
CDIP/8/2 CDIP/3/4
CDIP/10/5

وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا العارشة
(الوثيقة .)CDIP/10/5
متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب  ،2010وتناولها

CDIP/1/3

CDIP/8/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

عىل ا ألنشطة
ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل
التكنولوجيا ونرشها لفائدة البادان النامية واُّتاذ (الوثيقة .)CDIP/6/4
التدابري املالمئة لمتكني البادان املذكورة من فهم
و ُجيري مزيد من املناقشات يف
جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية
س ياق الواثئق ،CDIP/6/10
املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر،
و ،CDIP/7/3و،CDIP/8/5
حسب ما يكون مناس با.
و،CDIP/9/11
و،CDIP/10/10
و.CDIP/10/11

وضع التنفيذ
املرشوعان التاليان:
" .1تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني
بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل منوا"
(الوثيقة ،)CDIP/7/6
 .2و"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة – بناء احللول" (الوثيقة .)CDIP/6/4
وعُرض تقريران تقيمييان لهذين املرشوعني عىل
اللجنة لتنظر فهيام يف ادلورتني الثالثة عرشة
والسادسة عرشة عىل التوايل ،ويرد التقريران يف
الوثيقتني CDIP/13/4و.CDIP/16/3
وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي
بني بادان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية
الفكرية (الوثيقة  )CDIP/17/4للمرة ا ألوىل
أأثناء ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ومتابعة لها عُرضت وثيقة اثنية
من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
عرشة (الوثيقة  ،)CDIP/19/5حيث راعت
هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء
واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بادان اجلنوب
اليت ُ
اضطلع هبا يف الفرتة ما بني  2014و.2016

الواثئق املرجعية
CDIP/3/4
Add.

التقارير
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/13/4
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/16/3
CDIP/17/4
CDIP/19/5

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

وإاضافة اإىل ذكل هذه التوصية يتناولها:
 .1مرشوع بشأأن "اإدارة امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية
عىل حنو فعال يف البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا والبادان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"،
اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة
وبد أأت تنفيذه يف عام ( 2018الوثيقة
.)CDIP/19/11 Rev.
.26

ّ
حث ادلول ا ألعضاء ول س امي البادان املتقدمة ،متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب .2010
وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية ونقل
عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي دلهيا عىل عىل ا ألنشطة
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول"
تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف (الوثيقة .)CDIP/6/4
(الوثيقة .)CDIP/6/4
البادان النامية والبادان ا ألقل منوا عىل وجه
اخلصوص وتبادل املعلومات معها.
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة
لتنظر فيه يف دورهتا السادسة عرشة ،ويرد هذا
التقرير يف الوثيقة .CDIP/16/3

.27

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير .2010
عىل ا ألنشطة
وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا
(الوثيقة .)CDIP/4/5 Rev.
املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل

CDIP/1/3

CDIP/8/2

CDIP/3/4Add.

CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/16/3

تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من
تكنولوجيا املعلومات والتصال حتقيقا للمنو
والتمنية بضامن اإماكنية اإجراء نقاشات يف اإطار
هيئة مناس بة من هيئات الويبو ،والرتكزي عىل

CDIP/1/3

CDIP/6/2

CDIP/3/4

CDIP/8/2

CDIP/21/2
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التوصية
أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من
تكنولوجيا املعلومات والتصال ودورها يف
التمنية الاقتصادية والثقافية ،وإايالء انتباه خاص
ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تشخيص
الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية
لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف
سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

.28

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

املعرفة" (الوثيقة .)CDIP/4/5 Rev.

CDIP/10/5

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

CDIP/16/2
CDIP/19/8

وإاضافة ذلكل عُرض تقرير مرحيل عن " أأنشطة
الويبو اجلديدة املتعلقة ابلنتفاع حبق املؤلف
للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية"
عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة (الوثيقة
 .)CDIP/19/8ووافقت اللجنة عىل الطريقة
املقرتحة فيه للميض قدما.

تدارس ما ميكن لادول ا ألعضاء ،ول س امي البادان متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق هذه التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب .2010
املتقدمة ،اعامتده من الس ياسات والتدابري املرتبطة عىل ا ألنشطة
وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية ونقل
ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا (الوثيقة .)CDIP/6/4
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول"
ونرشها يف البادان النامية.
(الوثيقة .)CDIP/6/4
وأجري املزيد من النقاش يف
س ياق الواثئق (CDIP/17/9
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
وCDIP/18/6Rev
اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة ،ويرد هذا
وCDIP/20/7
التقرير يف الوثيقة .CDIP/16/3
وCDIP/20/10
وCDIP/20/11
وسعيا لس تكامل وتقيمي املرشوع بشأأن امللكية ا
و.)CDIP/20/12
لفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة

CDIP/1/3

CDIP/8/2

CDIP/3/4
Add.

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

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ
وبناء احللول" (الوثيقة ،)CDIP/6/4Rev
اس مترت مناقشة املسائل ذات الصةل بنقل
التكنولوجيا يف اللجنة .ويف هذا الشأأن هذه
الواثئق تناولهتا اللجنة:
" .1مسح ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا"
(الوثيقة ،)CDIP/17/9
" .2مجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن
ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا" (الوثيقة
،)CDIP/18/6
 .3خارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى
الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف اإطار "املرشوع
اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املشرتكة وبناء احللول" (الوثيقة
،)CDIP/20/7
" .4جتميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا
وترخيصها" (الوثيقة ،)CDIP/20/10
" .5تروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل
التكنولوجيا" (الوثيقة ،)CDIP/20/11
" .6خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

اإدراج املناقشات حول قضااي نقل التكنولوجيا
املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن الاختصاصات
املناطة ابإحدى هيئات الويبو املناس بة.

نوقشت يف س ياق الواثئق
(CDIP/17/9
وCDIP/18/6Rev
وCDIP/20/7
وCDIP/20/10
وCDIP/20/11
و.)CDIP/20/12

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

مببادرات و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا"
(الوثيقة .)CDIP/20/12
وسوف تس متر املناقشات بشأأن هذا املوضوع يف
اللجنة خالل ادلورة ا حلالية .وسوف تنظر
"حتليل أأوجه القصور يف خدمات و أأنشطة الويبو
اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا" بناء عىل
توصيات "الفئة جمي" الواردة يف جدول أأعامل
الويبو بشأأن التمنية.
.29

ُجترى حاليا مناقشات بشأأن نقل التكنولوجيا يف
هيئات الويبو املناس بة.
وسوف تواصل اللجنة مناقشة املسائل املتعلقة
بنقل التكنولوجيا عقب الانهتاء من "املرشوع
اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املشرتكة وبناء احللول" (الوثيقة
 )CDIP/6/4REVوتقيميه .ويف هذا الشأأن
هذه الواثئق تناولهتا اللجنة:
" .1مسح ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا"
(الوثيقة ،)CDIP/17/9
" .2مجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن
ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا" (الوثيقة

 CDIP/1/3غري متاحة

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

،)CDIP/18/6/Rev
 .3خارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى
الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف اإطار "املرشوع
اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املشرتكة وبناء احللول" (الوثيقة
،)CDIP/20/7
" .4جتميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا
وترخيصها" (الوثيقة ،)CDIP/20/10Rev
" .5تروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل
التكنولوجيا" (الوثيقة ،)CDIP/20/11
" .6خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية
مببادرات و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا"
(الوثيقة .)CDIP/20/12
.30

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ يناير .2010
ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية
دولية أأخرى لإسداء النصح للبادان النامية ،مبا عىل ا ألنشطة
وتناولها املرشوعان التاليان:
فهيا البادان ا ألقل منوا ،بناء عىل طلهبا ،حول (الوثيقتان CDIP/4/6
س بل النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة و)CDIP/5/6 Rev.
 .1مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل
ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا ،ول س امي يف
املعلومات املتعلقة ابلرباءات"– املرحلتان ا ألوىل
اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية
والثانية (الوثيقة  CDIP/4/6والوثيقة

CDIP/1/3

CDIP/6/2

CDIP/3/4

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

CDIP/21/2
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التوصية
خاصة.

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

،)CDIP/10/13

CDIP/12/2

 .2ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت
تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة"
(الوثيقة .)CDIP/5/6 Rev.
وعُرضت تقارير تقيميية لهذين املرشوعني لتنظر
فهيا اللجنة يف دوراهتا العارشة والثانية عرشة
والرابعة عرشة (الواثئقCDIP/10/6
و CDIP/12/3و.)CDIP/14/6

CDIP/12/3
CDIP/14/2
CDIP/14/6
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2

وإاضافة اإىل ذكل ،هذه التوصية يتناولها أأيضا
مرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة
حال لتحدايت اإمنائية حمددة"– املرحةل الثانية
(الوثيقة .)CDIP/13/9 Rev.
.31

التقارير

اُّتاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول ا ألعضاء وتسهم متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ يناير .2010
يف نقل التكنولوجيا اإىل البادان النامية ،كتوجيه عىل ا ألنشطة
وتناولها املرشوعان التاليان:
(الوثيقتان CDIP/4/6
حمسن اإىل
الامتس اإىل الويبو بتسهيل نفاذ ّ
املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات .و.)CDIP/5/6 Rev.
 .1مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل
املعلومات املتعلقة ابلرباءات" – املرحلتان ا ألوىل
والثانية (الوثيقة  CDIP/4/6والوثيقة

CDIP/1/3

CDIP/6/2

CDIP/3/4

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

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

،)CDIP/10/13

CDIP/12/2

 .2ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت
تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة"
(الوثيقة .)CDIP/5/6 Rev.
وعُرضت تقارير تقيميية لهذين املرشوعني لتنظر
فهيا اللجنة يف دوراهتا العارشة والثانية عرشة
والرابعة عرشة (الواثئق CDIP/10/6
و CDIP/12/3و.)CDIP/14/6

CDIP/12/3

وإاضافة اإىل ذكل ،هذه التوصية يتناولها أأيضا:
 .1مرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت
تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة"–
املرحةل الثانية (الوثيقة ،)CDIP/13/9 Rev.
 .2ومرشوع "اإدارة امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية
عىل حنو فعال يف البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا والبادان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"،
اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة.
وبد أأ تنفيذ املرشوع يف عام ( 2018الوثيقة

CDIP/14/2
CDIP/14/6
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/19/11
/Rev.
CDIP/20/2

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

.)CDIP/19/11 Rev.
.32

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  ،2010وتناولها
اإاتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب
املرشوعان التاليان:
واملعلومات الوطنية وا إلقلميية حول أأوجه الصةل عىل ا ألنشطة
بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة( .الوثيقة .)CDIP/4/4 Rev.
وس
" .1امللكية الفكرية ياسة املنافسة" (الوثيقة
،)CDIP/4/4 Rev.
 .2و"تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية
فامي بني بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل
منوا" (الوثيقة .)CDIP/7/6
و ُعرض عىل اللجنة تقريران تقيمييان لهذين
املرشوعني لتنظر فهيام يف دورتهيا التاسعة والثالثة
عرشة ،ويرد هذا التقريران يف الوثيقتني
 CDIP/9/8و ،CDIP/13/4عىل التوايل.
وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي
بني بادان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية
الفكرية (الوثيقة  )CDIP/17/4للمرة ا ألوىل
أأثناء ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ومتابعة لها عُرضت وثيقة اثنية
من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
عرشة (الوثيقة  ،)CDIP/19/5حيث راعت
هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء

CDIP/1/3

CDIP/6/2

CDIP/3/4

CDIP/8/2
CDIP/9/8
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/13/4
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/17/4
CDIP/19/5

CDIP/21/2
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وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بادان اجلنوب
اليت ُ
اضطلع هبا يف الفرتة ما بني  2014و.2016
.33

مطالبة الويبو بتطوير ألية مراجعة وتقيمي انجعة ،متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  ،2010وتناولها
مرشوع "تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل
س نوية ا ألساس ،لتقدير جدوى مجيع أأنشطهتا عىل ا ألنشطة (الوثيقة
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها"
املوهجة للتمنية ومهنا ا ألنشطة املرتبطة ابملساعدة .)CDIP/4/8 Rev.
(الوثيقة .)CDIP/4/8 Rev.
التقنية ووضع املؤرشات واملقاييس اخلاصة لهذا
الغرض ،حيث اكن ذكل مناس با.
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة (الوثيقة
.)CDIP/12/4
ويف س ياق املناقشات اخلاصة مبتابعة هذا
املرشوع اعمتدت اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة
مقرتحا من ست نقاط حيتوي عليه املرفق ا ألول
من ملخص الرئيس لادورة السابعة عرشة .ويف
هذا الشأأن أأضيف بند فرعي جديد بعنوان
"املساعدة التنقية اليت تقدهما الويبو يف جمال
التعاون ألغراض التمنية" اإىل جدول أأعامل اللجنة.
وفامي ييل الواثئق اليت نوقشت مبوجب هذا البند
الفرعي من جدول ا ألعامل:
" .1التحسينات املمكن اإدخالها عىل الصفحة
الإلكرتونية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما

CDIP/1/3

CDIP/6/2
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/4
CDIP/20/3
CDIP/20/6

CDIP/21/2
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الواثئق املرجعية

التقارير

الويبو" (،)CDIP/19/10
" .2التقرير عن املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل اخلربات
وا ألدوات واملهنجيات" (،)CDIP/20/3
 .3و"التقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل
عىل قامئة اخلرباء الاستشاريني"
(.)CDIP/20/6
وإاضافة ذلكل قدم اخلبري الاقتصادي الرئييس يف
ادلورة التاسعة عرشة للجنة عرضا بشأأن
س ياسات املراجعة اخلارجية اليت يقوم هبا الزمالء.
وسوف تس متر املناقشات مبوجب هذا البند
الفرعي جلدول ا ألعامل ملدة ثالث دورات متعاقبة
للجنة .وعند هناية لك فرتة سوف تنظر اللجنة
تقريرا ختاميا خاص هبا.
.34

متت مناقشة هذه التوصية يف
مطالبة الويبو ابإجراء دراسة حول ما يعوق
حامية امللكية الفكرية يف القطاع الاقتصادي غري س ياق الوثيقتني CDIP/6/9
و.CDIP/8/3
الرمسي ،مبا يف ذكل دراسة التاكليف واملنافع
امللموسة محلاية امللكية الفكرية ابلنظر خاصة اإىل
خلق فرص العمل ،بغية مساعدة ادلول ا ألعضاء

التوصية قيد التنفيذ منذ نومفرب  ،2011وتناولها
مرشوع "امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي"
(املرشوع  DA_34_01الوارد يف الوثيقة
.)CDIP/8/3 Rev.
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه

CDIP/1/3

CDIP/10/2

CDIP/6/9

CDIP/12/2
CDIP/13/5

CDIP/21/2
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وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

عىل تصممي برامج وطنية هامة.

اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة (يرد يف الوثيقة
.)CDIP/13/5

مطالبة الويبو ابإجراء دراسات جديدة ،بطلب
من ادلول ا ألعضاء ،لتقيمي ا ألثر الاقتصادي
والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة
امللكية الفكرية.

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
أأكتوبر .2007

متت مناقشة هذه التوصية يف
س ياق تقارير مرحلية
(الواثئق ،CDIP/3/5
و ،CDIP/6/3و .)CDIP/8/2وتناولها "مرشوع امللكية الفكرية والتمنية
الاقتصادية والاجامتعية" (املرشوع
متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق  DA_35_37_01الوارد يف الوثيقة
.)CDIP/5/7 Rev.
عىل ا ألنشطة (الوثيقة
)CDIP/5/7 Rev.
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة (يرد يف الوثيقة
.)CDIP/14/3

وإاضافة اإىل ذكل ،وافقت ادلورة الرابعة عرشة
للجنة عىل مرحةل اثنية من هذا املرشوع (الوارد
يف الوثيقة  ،)CDIP/15/3وهذه املرحةل قيد
التنفيذ منذ  1يناير  .2015واس هتُ لت عدة
دراسات اجلديدة وفقا للتقرير املرحيل لهذا
املرشوع (املرفق الثاين من الوثيقة
 .)CDIP/20/2وعُرضت دراس تان مهنام خالل
ادلورة العرشين للجنة (الوثيقة
 CDIP/20/INF/2والوثيقة

الواثئق املرجعية

CDIP/1/3

التقارير

CDIP/3/5
CDIP/6/3
CDIP/8/2
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/14/2
CDIP/14/3
CDIP/16/2
CDIP/18/2

CDIP/21/2
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الواثئق املرجعية

التقارير

.)CDIP/20/INF/3
.36

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب .2010
تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية
املفتوحة مثل مرشوع اجملني البرشي وكذا مناذج عىل ا ألنشطة
ويتناولها مرشوع "املرشوعات التعاونية املفتوحة
(الوثيقة )CDIP/6/6
امللكية الفكرية.
والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية" (الوثيقة
.)CDIP/6/6

CDIP/1/3

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

وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف ادلورة اخلامسة عرشة (الوثيقة
.)CDIP/15/3
.37

جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية
امللكية الفكرية ،بطلب وتوجيه من ادلول
ا ألعضاء ،لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني
امللكية الفكرية والتمنية.

متت مناقشة التوصية يف س ياق
تقارير مرحلية (الواثئق
 ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
و .)CDIP/8/2متت مناقشة
التوصية ،ومت التفاق عىل
ا ألنشطة (الوثيقة CDIP/5/7
)Rev.

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة التمنية يف
أأكتوبر  .2007وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية
والتمنية الاقتصادية والاجامتعية" (الوثيقة
.)CDIP/5/7 Rev.
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة (الوثيقة
.)CDIP/14/3
وإاضافة اإىل ذكل ،وافقت ادلورة الرابعة عرشة
للجنة عىل مرحةل اثنية من هذا املرشوع ،وهذه
املرحةل قيد التنفيذ منذ  1يناير  .2015واس هتُ لت

CDIP/8/2

CDIP/15/3
CDIP/16/2
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/21/2
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وضع املناقشات داخل اللجنة

.38

تعزيز قدرة الويبو عىل اإجراء معليات تقيمي
موضوعية لوقع أأنشطة الويبو عىل التمنية.

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  ،2010وتناولها
مرشوع "تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل
عىل ا ألنشطة (الوثيقة
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها"
)CDIP/4/8 Rev.
(الوثيقة .)CDIP/4/8 Rev.

.39

مطالبة الويبو ،يف حدود اختصاصها وهممهتا،
مبساعدة البادان النامية ول س امي البادان
ا ألفريقية ،ابلتعاون مع املنظامت ادلولية املعنية
بذكل ،عن طريق اإجراء دراسات حول جهرة
ا ألدمغة وتقدمي توصيات عىل أأساسها.

الواثئق املرجعية

عدة دراسات جديدة وفقا ملا يرد يف التقرير
املرحيل عن هذا املرشوع (املرفق الثاين من
الوثيقة  .)CDIP/20/2وعُرضت دراس تان مهنام
خالل ادلورة العرشين للجنة (الوثيقة
 CDIP/20/INF/2والوثيقة
.)CDIP/20/INF/3

CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2
CDIP/1/3

متت مناقشة هذه التوصية يف
س ياق الوثيقتني CDIP/6/8
و.CDIP/7/4

وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة (الوثيقة
.)CDIP/13/6

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

وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة (يرد يف الوثيقة
.)CDIP/12/4
هذه التوصية قيد التنفيذ منذ مارس ،2014
وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة"
(الوثيقة .)CDIP/7/4

التقارير

CDIP/12/4
CDIP/1/3

CDIP/10/2

CDIP/6/8

CDIP/12/2
CDIP/13/6

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت ا ألمم
املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية ،وفقا
لتوجه ادلول ا ألعضاء ،واب ألخص مهنا ا ألونكتاد
وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة
العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت
ادلولية املعنية ،وعىل وجه اخلصوص منظمة
التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة
القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

انقشت اللجنة هذه التوصية
مناقشة جزئية.

من املُالحظ أأن التوصية قد ن ُ ِّفّذت يف س ياق
املرشوعني التاليني:
.1مرشوع "تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية
والتمنية فامي بني بادان اجلنوب من بادان انمية
وبادان أأقل منوا" (الوثيقة ،)CDIP/7/6
 .2ومرشوع "امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة"
(الوثيقة .)CDIP/7/4
وعُرض تقريران تقيمييان لهذين املرشوعني لتنظر
فهيام اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة ،ويرد هذان
التقريران يف الوثيقتني CDIP/13/4
و CDIP/13/6عىل التوايل.
وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي
بني بادان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية
الفكرية (الوثيقة  )CDIP/17/4للمرة ا ألوىل
أأثناء ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ومتابعة لها عُرضت وثيقة اثنية
من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
عرشة (الوثيقة  ،)CDIP/19/5حيث راعت
هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء
واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بادان اجلنوب

الواثئق املرجعية
CDIP/1/3

التقارير
CDIP/10/2
CDIP/12/2
CDIP/13/4
CDIP/13/6
CDIP/14/2
CDIP/16/2
CDIP/18/2
CDIP/20/2
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وضع التنفيذ

التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

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

متت مناقشة التوصية ،ومت التفاق التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  ،2010وتناولها
مرشوع "تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل
عىل ا ألنشطة
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها"
(الوثيقة .)CDIP/4/8
(املرشوع  DA_33_38_41_01الوارد يف
ومتت مناقش هتا أأيضا يف س ياق
الوثيقة .)CDIP/4/8 Rev.
الوثيقة  ،CDIP/8/INF/1ويف
تقي
املرفق ا ألول من ملخص الرئيس وعُرض تقرير ميي لهذا املرشوع لتنظر فيه
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة (الوثيقة

الواثئق املرجعية

التقارير

اليت ُ
اضطلع هبا يف الفرتة ما بني  2014و.2016
وإاضافة اإىل ذكل ،هذه التوصية يتناولها:
 .1مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة:
دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف
مرص وغريها من البادان النامية" (الوثيقة
،)CDIP/15/7 Rev.
 .2ومرشوع "اإدارة امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية
عىل حنو فعال يف البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا والبادان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"
اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة
(الوثيقة  .)CDIP/19/11وبد أأ تنفيذ هذا
املرشوع يف عام .2018
.41

CDIP/1/3

CDIP/6/2
CDIP/8/2
CDIP/10/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

لادورة السابعة عرشة للجنة.

.)CDIP/12/4

CDIP/20/3

ويف س ياق املناقشات اخلاصة مبتابعة هذا
املرشوع اعمتدت اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة
مقرتحا من ست نقاط حيتوي عليه املرفق ا ألول
من ملخص الرئيس لادورة السابعة عرشة .ويف
هذا الشأأن أأضيف بند فرعي جديد بعنوان
"املساعدة التنقية اليت تقدهما الويبو يف جمال
التعاون ألغراض التمنية" اإىل جدول أأعامل اللجنة.
وفامي ييل الواثئق اليت نوقشت مبوجب هذا البند
الفرعي من جدول ا ألعامل:

CDIP/20/6

" .1التحسينات املمكن اإدخالها عىل الصفحة
الإلكرتونية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو" (،)CDIP/19/10
 .2و"التقرير عن املائدة املس تديرة بشأأن
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل
اخلربات وا ألدوات واملهنجيات"
(،)CDIP/20/3
 .3و"التقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل
عىل قامئة اخلرباء الاستشاريني"
(.)CDIP/20/6

الواثئق املرجعية

التقارير

CDIP/21/2
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التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

وضع التنفيذ

الواثئق املرجعية

التقارير

وإاضافة ذلكل قدم اخلبري الاقتصادي الرئييس يف
ادلورة التاسعة عرشة للجنة عرضا بشأأن
س ياسات املراجعة اخلارجية اليت يقوم هبا الزمالء.
وسوف تس متر املناقشات مبوجب هذا البند
الفرعي من جدول ا ألعامل ملدة ثالث دورات
متعاقبة للجنة .ويف هناية تكل الفقرة سوف تنظر
اللجنة يف تقرير ختايم بشأأهنا.
.42

متت مناقشة هذه التوصية يف
تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة
للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو ،وفقا س ياق تقارير مرحلية (الواثئق
 ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غري
احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد و.)CDIP/8/2
ادلرس ابس مترار.

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد ،غري أأن
التوصية قيد التنفيذ معليا ابلفعل.
وخالل عام  ،2017اع ُتمدت منظمة دولية
حكومية جديدة ،ومنظمة دولية غري حكومية
و أأربع منظامت وطنية غري حكومية مكراقب دامئ
خالل امجلعيات ا ألخرية ،وهبذا يرتفع العدد
الإجاميل اإىل  57منظمة دولية حكومية و259
منظمة دولية غري حكومية و 87منظمة وطنية
غري حكومية حصلت عىل صفة مراقب دامئ يف
الويبو.
وبذلت الويبو أأيضا هجودا إلرشا املنظامت غري
احلكومية يف عدد من ا ألنشطة املنجزة .واس مترت
املنظمة يف دعوة اجملمتع املدين اإىل خمتلف
اجامتعاته مثل املنتدى الس نوي ،واس تضافت
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وضع التنفيذ

التوصية

وضع املناقشات داخل اللجنة

.43

النظر يف كيفية حتسني دور الويبو يف اختيار
الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة املرتبطة
ابمللكية الفكرية وتنفيذها يف مسار شفاف
بتوجيه من ا ألعضاء ودون اإخالل بأأنشطة
الويبو اجلارية.

مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد .سيبد أأ تنفيذ التوصية فور أأن تتفق ادلول
ا ألعضاء عىل ا ألنشطة.

.44

ملّا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف
منظومة ا ألمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول
ا ألعضاء فهيا ،مفن املستساغ أأن تعقد
الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري
الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري
يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل
طلب ادلول ا ألعضاء ،يف جنيف أأساسا،
وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية تسمح إابرشا
اكفة ادلول ا ألعضاء .ويف حاةل عقد هذه
الاجامتعات خارج جنيف ،جيب اإخطار ادلول
ا ألعضاء مس بقا عرب قنوات رمسية واستشارهتا
حول مرشوع جدول ا ألعامل والربانمج.

الواثئق املرجعية

التقارير

فعاليات لعدد من أأحصاب املصاحل من املنظامت
غري احلكومية.

متت مناقشة هذه التوصية يف
س ياق تقارير مرحلية (الواثئق
 ،CDIP/3/5و،CDIP/6/3
و.)CDIP/8/2

يرد يف الربانمج  21مؤرش أأداء يتعلق هبذه
التوصية.

 CDIP/1/3غري متاحة
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التوصية
.45

وضع املناقشات داخل اللجنة

انهتاج اإنفاذ امللكية الفكرية يف اإطار الاهامتمات انقشت اللجنة هذه التوصية
الاجامتعية ا ألوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية مناقشة جزئية.
بصفة خاصة ،حبيث تسهم حامية حقوق امللكية
الفكرية وإانفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج
ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل
ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل
حنو يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية
وإاىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات ،مبا
يتفق مع املادة  7من اتفاق تريبس.

وضع التنفيذ
التوصية قيد التنفيذ ابلفعل يف س ياق اللجنة
الاستشارية املعنية ابلإنفاذ.
و ُجترى مناقشات يف اللجنة الاستشارية املعنية
ابلإنفاذ يف اإطار التوصية  ،45ويسرتشد هبذه
التوصية أأيضا ُ
معل الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية ،يف اإطار الربانمج .17
وإاضافة اإىل ذكل ،وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية يف دورهتا ادلورة السابعة عرشة
عىل مرشوع يتناول هذه التوصية بشأأن "التعاون
عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق
امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف
البادان النامية والبادان ا ألقل منوا" (الوثيقة
 ،)CDIP/16/7 Rev.وهو قيد التنفيذ منذ
يوليو .2016
[ييل ذكل املرفق الثاين]

الواثئق املرجعية
CDIP/1/3

التقارير
CDIP/18/2
CDIP/20/2

CDIP/21/2
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املرفق الثاين

مرشوعات أأجندة التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام 2017
مرشوعات قيد التنفيذ
" "1تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية
 –DA_19_30_31_03التوصيات  19و 30و31

وصف مقتضب للمرشوع

وضع التنفيذ

أأهداف املرشوع

قيد التنفيذ منذ يوليو .2014

" "1تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية وقع الاختيار عىل ثالثة بادان
والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة للمرشوعات ،يه اإثيوبيا ورواندا
عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف وتزنانيا ،من خالل اس تخدام معايري
اختيار ومبادئ توجهيية شامةل لكفاةل
التمنية؛
طبيعة املرشوع املس تدامة والقامئة
" "2وتكوين كفاءات مؤسس ية وطنية يف
عىل الطلب.
اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل
ووقعت مذكرات تفامه بني الويبو
سد الاحتياجات احملددة؛
والبادان الثالثة املشاركة لكفاةل تنفيذ
" "3وتنس يق اس تخراج املعلومات التقنية
املرشوع بنجاح وحسن تنس يقه.
والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة
ومت الانهتاء من حتديد وتعيني خبري
يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه
وطين وأخر دويل للك باد من
التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.
البادان املشاركة.

يتصدى املرشوع ملشالكت التمنية يف البادان
ا ألقل منوا عىل أأساس جمالت الاحتياج احملددة
ي ُس تمكل يف يوليو .2017
وفق خطط التمنية الوطنية .وهيدف اإىل
املسامهة يف تكوين الكفاءات الوطنية للبادان
ا ألقل منوا لتحسني تس يري املعلومات التقنية
والعلمية وإادارهتا واس تخداهما ليك تنشئ تكل
البادان قواعد التكنولوجيا املناس بة لها ،وحتقق
المنو و أأهداف التمنية الوطنية عرب نقل املعرفة
وتكوين الكفاءات ،مع مراعاة الانعاكسات
الاجامتعية والثقافية واجلنسانية لس تخدام
التكنولوجيا من خالل التفاعل مع مجموعة من
اخلرباء واملنظامت الوطنية املركزية .ويتوىخ
املرشوع حتقيق نتاجئ مناس بة لقطاع معني يف
جمال احتياج معني يف باد ما ،وس يكون ذكل
وس يةل فعاةل ملساعدة احلكومات والواكلت
الوطنية للتمنية واجملمتعات وا ألفراد يف هجودمه

الإجنازات الرئيس ية

وأضفي الطابع املؤسيس عىل فريق
اخلرباء الوطين ليك يقود تنفيذ

النتاجئ
فريق اخلرباء الوطين
تأأسست ثالثة
أأفرقة للخرباء
الوطنيني ،فريق يف
لك باد ويه :أأثيوبيا
ورواندا واتنزانيا.
حتديد فريق خرباء
وطين وتعيني خبري
وطين
عُني ثالثة ()3
خرباء وطنيني
(واحد للك باد):
أأثيوبيا ورواندا

CDIP/21/2
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الرامية اإىل اس تخدام املعلومات العلمية وما
يتعلق هبا من معلومات تقنية ألغراض التمنية.

املرشوع عىل املس توى الوطين يف لك واتنزانيا
باد من البادان املشاركة ،ويتأألف من
حتديد وتعيني ثالثة
خرباء من خمتلف املؤسسات
( )3خرباء دوليني
والوزارات الإمنائية.
(خبري للك باد):
أأثيوبيا ورواندا
وابلتعاون مع الويبو عقدت مثانية
واتنزانيا
اجامتعات لفريق اخلرباء الوطين يف
البادان املشاركة ملناقشة خمرجات
تقارير املشهد
حمددة وتوجيه تنفيذ املرشوع.
التكنولويج
واش متلت الاجامتعات أأيضا عىل
مشاركة خبري وطين وأخر دويل.
أأثيوبيا:
وعُقدت اجامتعات لتكوين الكفاءات " "1تقرير املشهد
التكنولوجية يف كوالاملبور يف مالزياي التكنولويج :جمفف
يف الفرتة ما بني  20اإىل  24مارس القهوة الشميس
 2017ابلرتكزي عىل اس تخدام احللول
" "2تقرير املشهد
التقنية املناس بة للتصدي اإىل
التكنولويج :تربية
التحدايت الوطنية الإمنائية
والاس تفادة من جتارب الباد املضيف .ا ألسام
رواندا:
" "1تقرير املشهد
التكنولويج :تقطري
املياه ابلطاقة
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الشمس ية
" "2تقرير املشهد
التكنولويج :تربية
ا ألسام
اتنزانيا:
" "1تقرير املشهد
التكنولويج :معاجلة
ا ألعشاب البحرية
لس تخالص مصغ
الاكراجينان
" "2تقرير املشهد
التكنولويج :تربية
ا ألسام
خطط العمل
أأثيوبيا:
" "1خطة معل:
جمفف القهوة
الشميس
" "2خطة معل:

CDIP/21/2
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تربية ا ألسام
رواندا:
" "1خطة معل:
تقطري املياه ابلطاقة
الشمس ية
" "2خطة معل:
تربية ا ألسام
اتنزانيا:
" "1خطة معل:
معاجلة ا ألعشاب
البحرية
لس تخالص مصغ
الاكراجينان
" "2خطة معل:
تربية ا ألسام
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" "2امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية – املرحةل الثانية
 - DA_35_37_02التوصيتان  35و37

وصف مقتضب للمرشوع

وضع التنفيذ

أأهداف املرشوع

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع
"امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية "(CDIP/5/7 Rev.
 )1املس تمكل يف هناية .2013
وس يظل مرشوعا اإطاراي لادراسات
الوطنية وا إلقلميية اليت تسعى اإىل سد
الفجوة املعرفية اليت تواجه واضعي
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام
للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية.

قيد التنفيذ منذ يناير .2015

الانهتاء من مرشوعي دراس تني
حتسني فهم الاثر الاجامتعية والاقتصادية
املرتتبة عىل حامية امللكية الفكرية ومعلية أأكرث (كولومبيا و أأمرياك الوسطى) كام قدما
يف ادلورة العرشين للجنة املعنية
استنارة يف اُّتاذ القرارات.
ابلتمنية وامللكية الفكرية.
وللمرشوع هدف جانيب هو تكوين كفاءات
تنفيذ متقدم تقدما ملحوظا مخلسة
حتليلية يف البادان النامية اليت تقل فهيا
ادلراسات الاقتصادية املنجزة يف جمال امللكية مرشوعات دراس ية املزمع الانهتاء مهنا
يف عام ( 2018امللكية الفكرية وقطاع
الفكرية حىت اليوم.
التعدين يف أأوغندا وش ييل ورابطة أأمم
ويس هتدف املرشوع أأساسا واضعي
جنوب رشق أس يا وبولندا) ،كام يرد
الس ياسات ومستشارهيم ،رمغ أأن اجلهات
يف الوثيقة  ،CDIP/20/2واليت
املس تفيدة ا ألخرى تشمل املنظامت غري
س ُتعرض خالل ادلورتني احلادية
احلكومية وخرباء الاقتصاد وامجلهور عامة.
والعرشين والثانية والعرشين للجنة يف
عام .2018

الإجنازات الرئيس ية

النتاجئ
دراس تان منشوراتن
عىل املوقع
الإلكرتوين
لادراسات الإمنائية
للويبو :كولومبيا
و أأمرياك الوسطى.
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" "3امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البادان النامية
 –DA_1_10_12_40_01التوصيات  1و 10و 12و40

وصف مقتضب للمرشوع

وضع التنفيذ

هيدف املرشوع اإىل حتليل دور نظام قيد التنفيذ منذ يناير .2016
امللكية الفكرية ودمع هذا ادلور ورفع
مس توى الوعي به يف جمال النشاط ديسمرب  :2016أطلقت
الاقتصادي املتصل ابلس ياحة ،مبا يف مرشوعات رائدة يف أأربعة
بادان رائدة؛ واكمتل دليل
ذكل النشاط املتعلق ابلهنوض
الويبو.
ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية
و /أأو احمللية.
وسينفَّذ املرشوع يف أأربعة بادان
رائدة ،مهنا مرص ،حيث س هيدف اإىل
تكوين كفاءات أأحصاب املصلحة
الرئيس يني وإاذاكء الوعي ابلقوامس
املشرتكة بني امللكية الفكرية والس ياحة
يف اإطار س ياسات المنو والتمنية.

أأهداف املرشوع

الإجنازات الرئيس ية

تنفيذا للتوصيات  1و 10و 12و 40من توصيات
أأجندة التمنية ،هيدف املرشوع اإىل حتقيق هدف
عام و أأهداف أأكرث حتديدا عىل النحو التايل:

أأدى اإجراء حبوث أأساس ية لتجميع ُحددت أأفضل املامرسات
والاسرتاتيجيات اخلاصة
ادلليل اإىل حتليل أأوجه التفاعل
املمكنة بني أأدوات امللكية الفكرية ابلس تخدام احلايل واحملمتل
للملكية الفكرية يف الرتوجي
والرتوجي للس ياحة ،بغية إارشا
أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة للس ياحة.
يف مرشوعات ملموسة.
و أأنشئت أليات وطنية أأولية
يف البادان ا ألربعة لمتثل حتالفا
وتشلكت أأربع جلان توجهيية
(واحدة للك باد) واجمتعت ابنتظام للرشاكء املهمتني ابلهنوض
أأثناء تنفيذ املرشوع لإذاكء وعي بنظام امللكية الفكرية للرتوجي
للس ياحة والرتاث الثقايف.
أأحصاب املصلحة يف املرشوع
وإارشاكهم فيه.
ووضع أأحصاب املصلحة
الوطنيني خطط معل أأولية.
و ُحشد أأحصاب املصلحة اذلين
يقدر عددمه بأأكرث من  200خشص
(من البادان ا ألربعة) لينظروا يف و أأدى نرش دراسة وطنية
اس تخدام امللكية الفكرية يف جمال واحدة (رسي لناك) وإاطالقها
الرتوجي للس ياحة من خالل سلسةل رمسيا اإىل اإذاكء الوعي
من حلقات العمل وفعاليات اإذاكء ابس تخدام امللكية الفكرية يف
الس ياحة والثقافة وابدلور
الوعي والزايرات امليدانية.
اذلي تؤديه نتيجة للمشاورات

الهدف العام:
حتليل دور نظام و أأدوات امللكية الفكرية يف
الهنوض ابلس ياحة واملعارف والتقاليد والثقافة
الوطنية و /أأو احمللية يف س ياق أأهداف المنو
والتمنية الوطنية ،ودمع ذكل ادلور وإاذاكء الوعي به.
أأهداف حمددة:
" "1تكوين الكفاءات دلى أأحصاب املصلحة
الرئيس يني يف جمال الس ياحة فضال عن السلطات
الوطنية ،مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية ،فامي
خيص س بل اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات
امللكية الفكرية لإضافة القمية وتنويع النشاط
الاقتصادي املتصل ابلس ياحة ،مبا يف ذكل النشاط
املتعلق ابلهنوض ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية
و /أأو احمللية؛
" "2وإاذاكء الوعي يف صفوف اجملمتع الأاكدميي

النتاجئ
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وقدمت مستندات أأصلية
بشأأن القوامس املشرتكة بني امللكية الفكرية
والس ياحة يف اإطار س ياسات المنو والتمنية عىل وتوصيات معلية لصناع
الس ياسات و أأحصاب املصلحة
الصعيد احمليل ،وذكل هبدف اس تحداث مواد
تعلميية وتشجيع اإدراج مناجه متخصصة يف مدارس الخرين يف البادان ا ألربعة بشأأن
اإدارة الس ياحة ويف الأاكدمييات الوطنية للملكية الاس تخدام احلايل /املمكن لنظام
امللكية الفكرية للرتوجي للس ياحة
الفكرية.
يف بعض املواقف احملددة يف
البادان املعنية.
و ُحدد خرباء وطنيني ونوقشت
املناجه ادلراس ية.

اليت عقدها أأحصاب املصلحة
أأثناء مرحةل البحث.
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" "4التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا
 –DA_3_10_45_01التوصيات  3و 10و45

وصف مقتضب للمرشوع

وضع التنفيذ

يمتثل الهدف ا ألسايس للمرشوع يف تكوين قيد التنفيذ منذ يوليو
الكفاءات لتوفري برامج تعلميية وتدريبية فعاةل .2016
وجمدية يف جمال حقوق امللكية الفكرية عىل
الصعيد الوطين لفائدة القضاة ،مبا يف ذكل
اس تحداث مرجع /دليل للتعمل اذلايت بعنوان
" أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية
الفكرية" ،وذكل مع مراعاة الس ياسة
والاسرتاتيجية الوطنية حلقوق امللكية
الفكرية ،ومع وضع املصلحة العامة يف
الاعتبار .وهيدف املرشوع حتديدا اإىل تعزيز
فهم القضاة للقانون املوضوعي حلقوق امللكية
الفكرية وتطبيقهم ملعارفهم يف ذكل اجملال عن
طريق تمنية التفكري املتسق واملنطقي
واملهارات التحليلية النقدية لمتكيهنم من
اإصدار أأحاكم مسببة عادةل وفعاةل ومس تنرية
وقامئة عىل جحج سلمية ُّتص منازعات حقوق
امللكية الفكرية يف احملامك والهيئات القضائية
املعنية هبذه احلقوق.
ُُّتتار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة،

أأهداف املرشوع

الإجنازات الرئيس ية

مت الانهتاء من اإعداد وحدة عامة
" "1تقدمي املساعدة التقنية واملهنية ملؤسسات
التدريب القضايئ من أأجل تعزيز قدرات وهمارات عن التعمل عن بعد وستبد أأ معلية
القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء وغريمه يف التخصيص ابلتنس يق الاكمل مع
البادان النامية والبادان ا ألقل منوا يك يمتكنوا من السلطات الوطنية املعنية يف
البادان ا ألربعة الرائدة ومع
البت بفعالية وكفاءة يف منازعات حقوق امللكية
الفكرية بطريقة تضمن الاتساق مع الاحتياجات الاستشاريني الوطنيني للمرشوع
اذلين وقع الاختيار علهيم.
وا ألولوايت الإمنائية احملددة للباد املعين.
" "2ومتاش يا مع التوصية  3من توصيات أأجندة
التمنية ،يسعى املرشوع اإىل وضع ثقافة ملكية
فكرية موهجة حنو التمنية يف الهيئات القضائية حتفز
وحتسن بيئة
الابتاكر والإبداع عىل املس توى احمليل ِّ ّ
التعاون ادلويل ونقل التكنولوجيا والاستامثر.
" "3ومتاش يا مع التوصية  10من توصيات أأجندة
التمنية ،يريم املرشوع اإىل زايدة فعالية مؤسسات
تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل
الصعيد الوطين ،وتعزيز التوازن العادل بني حامية
حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة.
" "4ومتاش يا مع التوصية  45من توصيات أأجندة

النتاجئ
وضعت وحدات تدريبية
خاصة عن امللكية الفكرية
للقضاة و أأعضاء النيابة العامة
للك مرشوع من املرشوعات
الرائدة اليت أأعدت.

حصلت مجموعة من القضاة مبا
يف ذكل بعض املدربني
بد أأت البادان الرائدة يف اختيار احملمتلني عىل تدريب قامئ عىل
املدربني .ومن املزمع تنظمي التدريب الوحدات اليت أأعدت.
يف الربع ا ألول والربع الثاين من عام
ُرمست خارطة عاملية
.2018
ملؤسسات التدريب
وجيري اإعداد اس تقصاء خبصوص واملبادرات اخملصصة لنظام
القضاء يف جمال حقوق امللكية
تعلمي امللكية الفكرية والتدريب
الفكرية.
علهيا املقدم اإىل الهيئة القضائية
حول العامل ومن املزمع تداوهل يف
بداية شهر فرباير جبميع لغات ا ألمم تأأسست ش بكة تربط
املؤسسات التدريبية القضائية.
املتحدة.
ول يزال العمل التحضريي قامئ
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أأن ُخيتار لك مهنا من منطقة ( أأفريقيا وأس يا
واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب
واملنطقة العربية)،و أأن تكون اإحداها من
البادان ا ألقل منوا ،و أأن متثل هذه املؤسسات
طائفة متنوعة من التقاليد واخللفيات
القضائية.
وسينفَّذ املرشوع من خالل املؤسسات
الوطنية القامئة املعنية ابلتدريب القضايئ.
وسيس تخدم املرشوع عند الاقتضاء
والإماكنية املضامني التعلميية والتدريبية املتاحة
ورقيا أأو اإلكرتونيا واليت أأعدهتا الويبو أأو
املؤسسات املسامهة يف ادلول ا ألعضاء يف
جمال حقوق امللكية الفكرية بعد ترمجهتا أأو
تكييفها للس ياق احمليل.

لتأأسيس )1( :ش بكة دولية تربط
التمنية ،يسعى املرشوع اإىل تكوين الكفاءات
مؤسسات التدريب القضائية
التقنية يف الهيئات القضائية والتأأثري يف مواقفها
وسلوكياهتا بغية اإرساء توجه حنو التمنية يؤدي اإىل داخل البادان الرائدة؛ ()2
اإقامة نظام لتسوية منازعات حقوق امللكية الفكرية وش بكة وطنية لتبادل املعلومات
يتسم ابلتوازن والفعالية والكفاءة ويدمع املواهب والتعمل بني ا ألقران فامي بني أأعضاء
والابتاكر والإبداع عىل الصعيد احمليل مع حتفزي الهيئة القضائية يف لك بادان من
البادان الرائدة.
وماكفأأة وحامية حقوق ومصاحل مجيع أأحصاب
حقوق امللكية الفكرية ومس تخديم حقوق امللكية
الفكرية واملصلحة العامة عىل حنو منصف وعادل وحرصا عىل راحة القضاة يف التعمل
سوف تتاح اإماكنية التصال والتعمل
ومتوازن.
عن بعد واملعلومات من خالل
أأهجزة الهواتف النقاةل اخلاصة هبم.
وسوف يُ َّعني استشاريون وطنيون
للمرشوع من أأجل تكييفادلورة
التدريبية الرئيس ية لتناسب
الس ياقات الوطنية.
جيري حاليا اإعداد مرشوع خمطط
لادورة التدريبية الرئيس ية.
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" "5اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية
 –DA_16_20_03التوصيتان  16و20

وصف مقتضب للمرشوع

وضع التنفيذ

أأهداف املرشوع

يستند املرشوع املُقرتح اإىل أأنشطة الربانمج اجلاري قيد التنفيذ منذ أأبريل الغرض من املرشوع املقرتح هو تيسري نفاذ
البادان النامية والبادان ا ألقل منوا اإىل املعارف
تنفيذها بغرض اإنشاء وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا 2016
والتكنولوجيا ومساعدة ادلول ا ألعضاء املهمتة عىل
والابتاكر ،ونتاجئ ادلراسات املنجزة سابقا بشأأن
حتديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل العام
امللكية الفكرية واملكل العام (عنرص الرباءات) وبشأأن
أأو املوضوع اذلي أل اإىل املكل العام مضن ولايهتا
الرباءات واملكل العام ،وكذكل اإىل بوابة الوضع
القضائية بتدعمي وتوفري ما ييل:
القانوين القامئة واملُعدة يف اإطار مرشوع جدول ا ألعامل
املس تمكل بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات.
معززة ملراكز دمع التكنولوجيا
" "1خدمات ّ
والابتاكر بغرض حتديد الاخرتاعات املوجودة يف
ويريم املرشوع ،عىل وجه التحديد ،اإىل تمكةل
املكل العام؛
اخلدمات اليت تقدهما الن مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ابإضافة خدمات و أأدوات جديدة لها فائدة
معززة ملراكز دمع التكنولوجيا
وخدمات
"
2
"
ّ
معلية عىل أأرض الواقع ول س امي خلدمة ا ألفراد
والابتاكر بغرض دمع اس تخدام الاخرتاعات
املبتكرين والرشاكت يف البادان النامية والبادان ا ألقل
املوجودة يف املكل العام ابعتبارها أأساسا
منوا ،مبا يسمح لتكل املراكز بعدم الاقتصار عىل
لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ وإادارة
حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام ،بل
تكل النتاجئ واملنتجات وتسويقها لحقا؛
كذكل دمع اخملرتعني والباحثني ورواد ا ألعاملفي
اس تخدام تكل املعلومات من أأجل اس تحداث نتاجئ
حمس نة للوضع القانوين تتيح اإماكنية
" "3وبوابة ّ
حبثية ومنتجات جديدة ،ومن َّمث الإسهام يف حتسني
اس تخدام أأسهل وحمتوى أأكرب عن كيفية احلصول
فعالية اس تغالل واس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف
عىل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين يف خمتلف
املكل العام ،ابعتبارها مصدرا لس تحداث املعارف

الإجنازات الرئيس ية

النتاجئ

اكمتلت النسخة ا ألوىل من ا ألدةل اكمتلت املسودات ا ألوىل
من ا ألدةل الإرشادية
الإرشادية اخلاصة بتحديد
الاخرتاعات املدرجة يف املكل اخلاصة بتحديد
العام والانتفاع هبا عام  .2017الاخرتاعات املدرجة يف
ووضع هذين ادلليلني خبريان املكل العام والانتفاع هبا.
متخصصان رئيس يان واس ُتعني
واكمتل توثيق التجارب
خبمسة خرباء متخصصني
معاونني يف صياغة مدخالت ،واخلربات يف حتديد
واخ ُترب ادلليالن ومتت املصادقة الاخرتاعات املدرجة يف
علهيام يف يف مراكز خمتارة دلمع املكل العام والانتفاع هبا
التكنولوجيا والابتاكر يف تسعة يف مراكز خمتارة دلمع
الاخرتاع والتكنولوجيا من
بادان رائدة .وانهتيى العمل
التجرييب يف ديسمرب  .2017ش باكت هذه املراكز.
وسوف تُس تمكل النسخ الهنائية جيري اإعداد قامئة ابخلرباء
من ادلليلني مبراعاة التعقيبات اذلين ميكن أأن ميثلوا
اليت ُمجعت خالل املرحةل
أأشخاصا مرجعية دلمع
التجريبية ،وسوف تُنرش يف
الش باكت الوطنية ملراكز
منتصف عام .2018
دمع التكنولوجيا والابتاكر
عند اس تخدام ادلليلني يف
وسوف تضم النسخ الهنائية
حتديد الاخرتاعات
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والابتاكرات عىل الصعيد احمليل وزايدة قدرة البادان
النامية وا ألقل منوا عىل تكييف خمتلف التكنولوجيات
واستيعاهبا.

الولايت القضائية.

خربات ودراسات اإفرادية بشأأن املدرجة يف املكل العام
حتديد الاخرتاعات املدرجة يف والانتفاع هبا ولتطوير
خدمات جديدة يف هذا
املكل العام والانتفاع هبا،
اجملال.
ُمجعت من مراكز دمع
التكنولوجيا عرب ش باكت وطنية
خمتارة من مراكز دمع التكنولوجيا تطوير نسخة حمس نة من
بوابة الوضع القانوين مبا يف
والابتاكر .وسوف تضمهنا
ذكل واهجة أأسهل يف
النسخة الهنائية من ادلليلني.
الاس تخدام فضال عن
ووضعت أأيضا قامئة ابخلرباء من حمتوى ووظائف جديدة
منطاق جغرافية خمتلفة ميكن أأن ومنقحة .ومن املتوقع
الانهتاء من البوابة
ميثلوا أأشخاصا مرجعية دلمع
الش باكت الوطنية ملراكز دمع وإاطالقها يف منتصف عام
.2018
التكنولوجيا والابتاكر عند
اس تخدام ادلليلني .ومضت القامئة
مبدئيا اخلبريين املتخصصني
الرئيس يني واخلرباء املتخصصني
املعاونني اذلين صاغوا ادلليلني
واخلرباء الوطنيني اذلي وقع
الاختيار علهيم لتجربة ادلليلني.
وسوف يمت التوسع يف القامئة مع
تدريب مراكز جديدة ومع
تطوير املهارات الرضورية دلمع
حتديد الاخرتاعات املدرجة يف
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املكل العام والانتفاع هبا.
ومع حلول منتصف عام 2018
من املزمع الانهتاء من اإعداد
نسخة حمس نة من بوابة الوضع
القانوين بغرض جعل البوابة
سهةل الاس تخدام ولتوفري
معلومات جديدة ومنقحة بشأأن
جسل الرباءات ومعلومات تتعلق
ابلوضع القانوين .وسوف يكون
للبوابة واهجة جديدة وخريطة
تفاعلية وحمتوى جديد وصفحات
مساعدة لقرابة  170ولية
قضائية ومجموعات معلومات
خاصة ابلرباءات.
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" "6تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية– املرحةل الثانية
 –DA_1_2_4_10_11التوصيات  1و 2و 4و 10و11

أأهداف املرشوع

وصف مقتضب للمرشوع

وضع التنفيذ

يسعى املرشوع اإىل أأن يوفر للعاملني يف جمال السيامن
أأدوات معلية لتحسني الانتفاع إابطار حق املؤلف من
أأجل زايدة متويل اإنتاج ا ألفالم وإااتحة فرص لتأأمني
تدفقات ادلخل من خالل حتسني املامرسات
التعاقدية ،وحتسني اإدارة احلقوق ،وتأأمني التوزيع،
وتأأمني تدفقات ادلخل من خالل وضع سالسل ِّقمية
قانونية .وتُنشئ املرحةل الثانية من املرشوع زمخا جديدا
هيدف اإىل تعزيز اس تدامة املرشوع وفعاليته .وسوف
تس تفيد هذه املرحةل من املرحةل ا ألوىل اليت وضعت
اللبنات ا ألوىل لإذاكء الوعي وبناء املعارف الرضورية
بشأأن الانتفاع ابمللكية الفكرية يف هذا القطاع،
ولتوفري ادلمع املس متر اإىل املامرسني اذلي ل رضوراي
لتحقيق نتاجئ ملموسة عىل مس توى املامرسات املهنية.

قيد التنفيذ منذ يونيو هتدف املرحةل الثانية اإىل حتقيق ا ألهداف التية :ن ُفذت دراسة جدوى لتحديد
املصادر احلالية للمعلومات،
2016
البادان
دلى
البرصي
السمعي
القطاع
ير
و
تط
"
1
"
وتقيمي احتياجات السوق إازاء
املس تفيدة من خالل اإضفاء الصفة الاحرتافية عىل مجع البياانت الاقتصادية يف
فهم التأأثري املتبادل بني نظام امللكية الفكرية
القطاع السمعي البرصي يف عام
والقطاع وتعميق فهم املبدعني والفنانني لهذا
.2017
ا ألمر ،حيث ميكن اإدارة ا ألصول القامئة عىل
أأنشطة تكوين كفاءات
امللكية الفكرية عند صياغة خطط العمل/
وتدريبات موهجة اإىل:
اسرتاتيجياته أأثناء املراحل الرئيس ية يف معلية
صناعة ا ألفالم؛
 هيئات تنظمي البث،" "2دمع تطوير احملتوى احمليل وتوزيعه من خالل  -وقطاع المتويل،
 واملهنيني العاملني يفهمارات معززة سوف متكن املنشأت الصغرية
صناعة السيامن
واملتوسطة من تأأمني تدفقات الإيرادات من
ا ألسواق احمللية وادلولية؛
اكامتل التدريب عىل حق املؤلف
" "3تعزيز رحبية العمليات القامئة عىل حق املؤلف لصناع السيامن.
من خالل حتسني همارات اإدارة أأصول امللكية
الفكرية ،وا ألطر القانونية ،والكفاءات املؤسس ية اإسداء املشورة الترشيعية وادلمع
احملس نة من خالل تطوير البنية التحتية بشلك الترشيعي لتقوية ا ألطر التنظميية
للقطاع السمعي البرصي.

الإجنازات الرئيس ية

النتاجئ
اإعداد دراسة وتوصيات.
اإجناز زايدة اس تخدام
املشاركني للمهارات
املكتس بة لمتويل املصنفات
السمعية البرصية وإانتاهجا
وتوزيعها من خالل زايدة
ممارسة اإبرام العقود وتوثيق
سلسةل س ند امللكية.
صادقت بوركينا فاصو
معاهدة بيجني.
اعامتد مرشوع قانون
التصالت السمعية
البرصية الس نغايل.
تطوير البنية التحتية
ل إالدارة امجلاعية للحقوق
السمعية البرصية.
حتقيق ممارسة منح
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خاص؛
" "4اإذاكء احرتام حق املؤلف.

تطوير وتقوية منح الرتاخيص/
اإدارة احلقوق السمعية البرصية
مبا يف ذكل الإدارة امجلاعية.

الرتاخيص من خالل
العقود.
تنفيذ هيئات منظمو البث
اشرتاطات حق املؤلف.

الانهتاء من تدريبات موهجة
لقطاع القضاء واحملامني يف جمال
ل يزال مرشوع التعمل عن
قانون التصالت السمعية
بعد قيد الإعداد.
البرصية.
تعزيز املهارات اخلاصة
حبق املؤلف دلى أأعضاء
الهيئة القضائية حيث
زادت السوابق القضائية
بشأأن التصالت السمعية
البرصية.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

اس تعراض املرشوعات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي يف اإطار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
املرشوعات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي
" "1مؤمتر حشد املوارد ألغراض التمنية
 – DA_02_01التوصية 2

وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

اكن املرشوع هيدف اإىل عقد مؤمتر لتوفري اس ُتخلص العديد من العرب بفضل التشاور مع املاحنني بشأأن تطوير فهم أأوسع " "1اإقرار اسرتاتيجية متعددة اجلوانب حلشد املوارد تتطلب فرتة
زمنية مدهتا أأربع س نوات عىل ا ألقل لتحقيق نتاجئ ملموسة ودمع هذه
ملهنجيهتم يف العمل ،وكيف ميكن الهنوض بأأفق حشد املوارد اإىل أأبعد حد.
موارد اإضافية من خارج املزيانية دلمع
الاسرتاتيجية.
الويبو يف أأنشطهتا الرامية اإىل مساعدة
التايل:
ابط
ر
ال
عىل
منشورة
متر
ؤ
امل
تفاصيل
البادان النامية عىل الاس تفادة من نظام = "2" http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_idوالاس مترار يف رصد التقدم احملرز يف حشد املوارد من خالل
امللكية الفكرية ،وإانشاء صناديق استامئنية
الربانمج 20
19405
أأو صناديق أأخرى للتربعات املالية لفائدة
" "3والنظر يف اإجراء اس تعراض أأكرث تعمقا للكفاءة والفعالية بعد
البادان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص
وعُرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة ( ،)CDIP/9/3وهو متاح فرتة زمنية مدهتا أأربع س نوات.
ابلتعاون الوثيق مع ادلول ا ألعضاء وجممتع عىل الرابط التايل:
" "4وإاعادة النظر يف مدى مالءمة اإنشاء صندوق استامئين
املاحنني.
= http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idمنفصل متعدد املاحنني لصاحل أأقل البادان منوا.
202623
" "5والنظر يف س بل بديةل دلمع أأقل البادان منوا مثل تكثيف
التعاون مع رشاكء متعددي اجلنس يات وزايدة دمع الصناديق
الاستامئنية احلالية ألقل البادان منوا.
" "6وتشجيع ادلمع الإضايف داخل الويبو لزايدة قدرهتا عىل وضع
مقرتحات مرشوعات من أأجل دمع حشد املوارد وتعزيزه مع حتديد ما
يلزم من الوقت واملوارد.

CDIP/21/2
Annex III
2

" "2قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ()IP-TAD
 – DA_05_01التوصية 5

وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

تصممي وإانشاء قاعدة بياانت موحدة مجليع
أأنشطة املساعدة التقنية مع ما يلزم من
الربامج احلاسوبية ،وحتديهثا ابنتظام.

أأتيح نظام حاسويب جديد ،يعرف ابمس نظام قطاع التمنية ( ،)DSSمنذ
سبمترب  .2010وهو نظام متاكمل لكيا يتأألف من:

" "1ينبغي اس تحداث "خطة خلارطة طريق انتقالية" عىل هيئة
ورقة خيارات تبني خمتلف البدائل لتطويع قاعدة بياانت IP-TAD
لتامتىش مع نظام ُّتطيط املوارد املؤسس ية و /أأو اإدماهجا به .وينبغي
اإعداد هذه الورقة وتقدميها لفريق الإدارة العليا يف الويبو خالل
عام  2012حىت يقرر كيفية دمج قاعدة بياانت  IP-TADاحلالية يف
نظام ُّتطيط املوارد املؤسس ية وتوقيت ذكل ادلمج أأو اس تخدام
القاعدة كأرش يف لبياانت العام السابق.

( أأ) نظام أأنشطة تمنية امللكية الفكرية (،)IP-TAD
(ب) وقامئة الويبو للخرباء الاستشاريني (.)IP-ROC
وميكن النفاذ اإىل نظام قطاع التمنية وقامئة اخلرباء الاستشاريني عرب الرابطني
التاليني ،عىل التوايلhttp://www.wipo.int/tad :
و.http://www.wipo.int/roc

" "2تلبية احتياجات املس تخدم :س يحتاج احلل التكنولويج حامت
أأن يضع يف الاعتبار نتاجئ هذا التقيمي املتعلقة بتطبيق املرشوع
وعُرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة ( ،)CDIP/9/4وهو متاح واحتياجات املس تخدم يف ادلاخل واخلارج للمعلومات.
عىل الرابط التايل:
 "3" http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idويتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق واسع لقاعدة البياانت (IP-
 )TADأأو ما س يحل حملها يف اإطار ُّتطيط املوارد املؤسس ية بغية
=203283
تعزيز أأمهيهتا واس تخداهما .الهدف البعيد ا ألجل :بذل الويبو جلهود
تسويقية أأكرب تتعلق بقاعدة البياانت مثل اإصدار منتج اإحصايئ
س نوي فضال عن أأنشطة املساعدة التقنية .الهدف القصري ا ألجل:
زايدة املساحة اخملصصة لقاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل
الإنرتنت ،اإذ يتعذر عىل عدد كبري من أأحصاب املصاحل يف اخلارج
الوصول اإلهيا.
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" "3النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها – املرحةل ا ألوىل
 – DA_08_01التوصية 8

وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

تيسري حصول املس تخدمني من البادان سامه برانمج النفاذ اإىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر مسامهة كبرية يف زايدة اإجراءات املرحةل الثانية ،فامي يتعلق بوثيقة املرشوع:
النامية ،ل س امي من البادان ا ألقل منوا ،احملتوى اإىل أأكرث من  10 000جمةل وكتاب ،يف حني أأن عدد املس تخدمني من
" "1ضامن أأن قوالب الرصد والتقيمي اذلايت مفيدة ألغراض الإدارة
املؤسسات يزتايد أأيضا ابطراد.
عىل املعارف التكنولوجية ،يف شلك
واُّتاذ القرارات.
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة
بشأأن الرباءات ،من أأجل اإجراء حبوث يف ويتواصل ارتفاع عدد املس تخدمني من املؤسسات لربانمج النفاذ اإىل املعلومات
" "2واس تخدام مؤرشات النتاجئ وا ألداء احملددة والقابةل للقياس
املتخصصة بشأأن الرباءات.
الرباءات بفعالية أأكرث.
والتحقيق وذات الصةل واحملددة املدة (معايري  )SMARTلقياس
ميثل مرشوع النفاذ اإىل البحث ألغراض ومت اإبرام مخسة وثالثني( )35اتفاقا من اتفاقات مس توى اخلدمات ،و أأنشئت الاثر املرتتبة عىل املرشوع مبا يف ذكل أاثره عىل مس توى
املس تفيدين.
ش باكت وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
التطوير والابتاكر – اذلي انطلق يف
" "3ووضع اإطار شامل لإدارة املرشوعات وتنفيذه (عىل سبيل
يوليو  – 2009جزءامن هذا املرشوع وأطلقت املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف ""eTISC
املثال :اس تخدام هنج اإطار منطقي) لربط نتاجئ املرشوع ونواجته
اخلاص مبساعدة البادان يف اإنشاء مراكز ) ( http://etisc.wipo.orgو أأعيد تصممي املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع
دلمع التكنولوجيا والابتاكر اإضافة اإىل
و أأنشطته وموارده ،ولإدراج اخملاطر والافرتاضات.
التكنولوجيا والابتاكر.
اإنشاء ش بكة مماثةل.
وعُرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة ( ،)CDIP/9/5وهو متاح " "4وُّتطيط الرصد والتقياميت اذلاتية وتنفيذها لتعقب ا ألثر
والاس تدامة ا ألطول أأمدا يف البادان.
عىل الرابط التايل:
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
203099
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" "4النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها – املرحةل الثانية
 – DA_08_02التوصية 8
الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ
وصف مقتضب للمرشوع
تيسري حصول املس تخدمني من البادان زايدة بأأكرث من  %600يف عدد املؤسسات اليت تشار بنشاط يف برانمج
( ARDIمن حنو  30مؤسسة اإىل أأكرث من  200مؤسسة).
النامية ،ل س امي من البادان ا ألقل منوا،
عىل املعارف التكنولوجية ،يف شلك
وزايدة بأأكرث من  %300يف عدد املؤسسات اليت تشار بنشاط يف برانمج
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة
بشأأن الرباءات ،من أأجل اإجراء حبوث يف ( ASPIمن  6مؤسسات اإىل  20مؤسسة).
الرباءات بفعالية أأكرث.
وزاد تبادل أأفضل املامرسات ،بفضل تسجيل  650مس تخدما يف املنصة
اكنت املرحةل الثانية من املرشوع هتدف الإلكرتونية لإدارة املعارف " "eTISCحبلول هناية عام  ،2013ومشاركهتم يف
اإىل احلفاظ عىل دمع البادان اليت شاركت  520مسامهة.
يف املرحةل ا ألوىل من املرشوع وتعزيز هذا أضيفت س بع ( )7حلقات دراسة ش بكية جديدة اإىل املوقع الإلكرتوين ملراكز
توسع املرشوع ليشمل باداان مل
ادلمع و ّ
دمع التكنولوجيا والابتاكر (ست حلقات ابلإنلكزيية وواحدة ابلفرنس ية) ومن
تشار يف املرحةل ا ألوىل ،وذكل عن
املتوقع اإضافة حلقات أأخرى ابنتظام خبمس لغات .ووزع أأكرث من  2000نسخة
طريق:
من ادلليل التوجهييي الإلكرتوين عىل أأقراص مدجمة.
" "1دمع اإنشاء مراكز جديدة من مراكز وقَّع تسعة وثالثني ( )39مركزا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل اتفاق
دمع التكنولوجيا والابتاكر ،فضال عن دمع مس توى اخلدمات ،وتلت ذكل حلقة معل تدريبية أأوىل يف هناية عام .2013
وصقل براجمها التدريبية؛
وأقميت ست ومخسون ( )56حلقة معل تدريبية وطنية ومثاين ( )8ندوات
" "2ومواصةل تطوير برانمج النفاذ اإىل
إاقلميية.
املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات
( )ASPIوبرانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من وتتاح املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف " "eTISCعىل الرابط التايل:

توصيات املقيّمني الرئيس ية
" "1أأن تواصل أأمانة الويبو دمع هذا املرشوع كنشاط مع ّمم عىل
قطاع البنية التحتية العاملية واس تعراض ما اإذا اكنت الرتتيبات املالية
احلالية ،أأي جلب ما يقارب  %60من املزيانية من وحدات خارج
هذا القطاع ،يه الطريقة الأكرث فعالية لإدارة مزيانية هذا املرشوع.
" "2وابلنس بة لادول ا ألعضاء وماكتهبا الوطنية املعنية ابمللكية
الفكرية ،اليت يه بصدد اإنشاء ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر أأو اليت ُّتطط ذلكل :تقدمي ما يكفي من ادلمع من أأجل
تعزيز اس تدامة تكل املراكز عىل املدى الطويل.
" "3و أأن ينظر قسم دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف أأمانة الويبو يف
كيفية تكييف أأنشطته دلمع اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر عىل املدى الطويل.
" "4ويُوىص بأأن ينظر مجيع أأحصاب املصلحة املعنيون ابملرشوع
( أأمانة الويبو وادلول ا ألعضاء واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية
واملؤسسات املضيفة) يف كيفية زايدة دمج مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر يف مبادرات التكنولوجيا والابتاكر ا ألمع.
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وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

أأجل التمنية والابتاكر ()ARDI؛

http://etisc.wipo.org

" "3وإانشاء منصة جديدة لإدارة املعارف
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية
تيسري التبادل بني هذه املراكز.

ادلليل التوجهييي الإلكرتوين بشأأن اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات
واس تغاللها متاح عىل قرص مدمج ومتوفر عىل ش بكة الإنرتنت يف الصفحة اليت
يُفيض اإلهيا الرابط التايل:
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html

توصيات املقيّمني الرئيس ية
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" "5قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ()IP-DMD
 – DA_09_01التوصية 9

وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

" "1حتتاج خطوط املسؤولية ومعليات تدفق العمل اإىل توضيح
تطوير قاعدة بياانت وبرجميات بغية اإنشاء مت اإطالق قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية
فوري .ويشمل هذا حتديد أأدوار:
معلية فعاةل ملطابقة الاحتياجات الإمنائية ()IP-DMDرمسيا يف أأغسطس  ،2011ويه جاهزة الن "ملطابقة"
يف جمال امللكية الفكرية للبادان واملاحنني .احتياجات ادلول ا ألعضاء مع العروض احملمتةل.
 شعبة خدمات الإنرتنت؛
 وقطاع القضااي العاملية؛
ميكن النفاذ إاىل نظام قطاع التمنية عرب الرابط التايل:
 واملاكتب ا إلقلميية؛
http://www.wipo.int/dmd
 وفريق املرشوعات اخلاصة.
وعُرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا العارشة ( ،)CDIP/10/3وهو متاح " "2وجيب أأن يبد أأ العمل الرتوجيي يف أأرسع وقت ممكن عىل
املس تويني ادلاخيل واخلاريج عن طريق حضور فريق املرشوع
عىل الرابط التايل:
قل
= http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idلالجامتعات ا إل ميية ،ليك تعمل ادلول ا ألعضاء وا ألطراف ا ألخرى
املهمتة بوجود هذه ا ألداة.
217446
" "3وجيب أأن تعزز الويبو اتصالهتا ابملاحنني سعيا للحصول عىل
دمع لطلبات املرشوعات املوجودة يف قاعدة البياانت.
" "4وبعد الانهتاء من ذكل ،جيب حتديد أأولوايت البادان بغية
تصممي املرشوعات املالمئة اليت يمت رفعها عىل قاعدة البياانت.
" "5وحتتاج قاعدة البياانت اإىل أأن يمت ربطها بشلك أأوثق ابإطار
نتاجئ الويبو ومزيانيهتا العادية و أأهدافها الاسرتاتيجية ،وذكل لضامن
أأن تظهر أأية أأموال موهجة عرب قاعدة البياانت كنتاجئ حمققة.
" "6وجيب التفاق عىل أأهداف لقاعدة البياانت فامي يتعلق مثال
بعدد ونوعيات املاحنني والطلبات املتوقعة وعدد الرشااكت املنشأأة.
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" "6مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية
 – DA_10_01التوصية 10

وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

مت تدشني ما مجموعه ست أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية يف " "1العملية التجريبية:
يريم املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات
وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية اإىل اإطار هذا املرشوع.
 متديد العملية ملدة عامني أخرين لس تكاملها،مساعدة البادان النامية والبادان ا ألقل منوا
 وحتديد أأفضل املامرسات اليت ينبغي تطبيقها عندعىل اإنشاء مؤسسات للتدريب يف جمال مجموعة من ا ألدوات واملواد التدريبية املعدَّة مكراجع للبادان اليت تود أأن تنشئ
التوسع يف املرشوع.
امللكية الفكرية بأأقل املوارد املمكنة بغية أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة ،ويه متاحة عىل الرابط التايل :
التصدي لطلهبا املزتايد عىل خرباء امللكية  "2" http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academieوثيقة املرشوع:
الفكرية واملهنيني واملسؤولني احلكوميني s/
 تعديل وثيقة املرشوع وإاضفاء مزيد من الوضوح عىلو أأحصاب املصلحة الخرين.
اسرتاتيجية التنفيذ،
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
( ،)CDIP/9/6وهو متاح عىل الرابط التايل:
 وزايدة كفاءهتا ومرونهتا وجعلها قامئة أأكرث عىلhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
الطلب.
=202199
" "3ا ألمهية والفعالية:
اإعداد أأدوات ومهنجيات ميكن اإاتحهتا لتس تخدهما ادلول ا ألعضاء يف
الاجتاه املس تقبيل للمرشوع بعد انهتاء املرحةل الثانية.
" "4التأزر والاس تدامة :يف املرحةل الثانية:
 ينبغي اإيالء مزيد من الاهامتم بتعزيز التأزر دخلالويبو وخارهجا.
 -وينبغي اإيالء مزيد من الاهامتم ابلس تدامة.
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" "7املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية – املرحةل الثانية
 – DA_10_02التوصية 10
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

هيدف املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات
وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية اإىل
مساعدة البادان النامية والبادان ا ألقل
منوا عىل اإنشاء مؤسسات للتدريب يف
جمال امللكية الفكرية بأأقل املوارد املمكنة
بغية التصدي لطلهبا املزتايد عىل خرباء
امللكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني
احلكوميني و أأحصاب املصلحة الخرين.

" "1ينبغي للويبو أأن تنظر ،عقب معليات تقيمي املرشوع ،يف
توفر حاليا مخسة مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية يف كولومبيا
وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وبريو وتونس برامج تدريب للجمهور اخلاريج .وضع خطط معل أأو خطط اإدارة لالس تجابة للك توصية من
توصيات التقيمي.
ومت اعامتد س تة ومثانني( )86مدراب يف مهنجيات التدريس واجلوانب املوضوعية
أ
للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل الهنوض ابإقامة توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية " "2وفامي خيص املرشوعات املامثةل املقبةل ،سواء أاكنت مموةل
واملصلحة العامة .وتلقى املدربون احملددون من البادان امخلسة تدريبات خمصصة بوصفها مرشوعا خاصا أأو من خالل مزيانية الويبو العادية ،ينبغي
تعزيز دور املاكتب ا إلقلميية يف مجيع مراحل املرشوع.
حسب احتياجاهتم لصقل هماراهتم التعلميية (قدم ما مقداره  800ساعة من
التدريب اإجامل يف مخسة بادان).
" "3وينبغي ،ابلتنس يق بني أأاكدميية الويبو واملاكتب ا إلقلميية ،وضع
ُ ِّّ
مؤرشات قياس لالس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب املنشأأة وخباصة
ومصمت ثالث وحدات إاقلميية وقُ ِّّدمت مل ُ ِّ ّنسقني أأاكدمييني.
يف ضوء اندراج هذا النشاط يف مزيانية الويبو كجزء منتظم.
ومنح  18مدراب أأساس يا ِّمنحا دراس ية اكمةل لاللتحاق بربامج املاجس تري ادلويل
" "4ودعام ملراكز التدريب احلديثة املنشأأ ،ينبغي لأاكدميية الويبو
يف قانون امللكية الفكرية.
أأن تضع ابلتنس يق مع املكتب ا إلقلميي املعين صيغة تقيمي ترسل اإىل
وتلقى ما عدده  8480مواطنا من  5بادان رائدة تدريبات عىل امللكية الفكرية املراكز يك تكيفها وتس تخدهما يف تقيمي املدربني من حيث كفاية
من خالل مؤسسات وطنية رائدة للتدريب عىل امللكية الفكرية.
هماراهتم وقدرهتم عىل تقدمي التدريب يف املس تقبل.
أ
أ
ومجيع الاكدمييات الرائدة الست أأعضاء يف الش بكة العاملية لاكدمييات امللكية " "5وينبغي للويبو أأن تطلق مرشوع صفحة الوييك رمسيا و أأن
الفكرية (.)GNIPA
تروجه يف صفوف ادلول ا ألعضاء .وينبغي حتديد مرشف لصفحة
أعدت مجموعة من ا ألدوات واملواد التدريبية مكراجع للبادان اليت تود أأن تنشئ الوييك يك يطور ويراقب املناقشات والإسهامات املتعلقة ابإنشاء
مؤسسات تدريب عىل امللكية الفكرية وما يقدَّم فهيا من تدريب.
أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة ،ويه متاحة عىل الرابط التايل:

واكنت املرحةل الثانية هتدف اإىل تعزيز
املرشوع عن طريق:
" "1وضع اسرتاتيجيات تنفيذ مكيفة
وتدريب املوارد البرشية ادلاخلية (تدريب
شاركة يف اإنشاء املراكز احمللية
املدربني) امل ُ ِّ
للتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛
" "2وتوفري برامج تدريبية تليب احتياجات
حملية حمددة؛
" "3وتوفري اإماكنية النفاذ اإىل املواد

توصيات املقيّمني الرئيس ية
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التدريبية والاستشارات املتخصصة لوضع  "6" http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academieوينبغي لفريق املرشوع أأن ينهتيي برسعة وابلتنس يق الوثيق مع
املاكتب ا إلقلميية من اإعداد مجموعة املبادئ التوجهيية اجلاري يف
/s
اسرتاتيجية تنفيذ ملؤسسة التدريب؛
الوقت الراهن بشأأن املسارات الالزمة لإنشاء مركز تدريب مس تدام
" "4وتوفري أأدوات اإدارية وتنظميية
ذاتيا يف جمال امللكية الفكرية.
ومبادئ توجهيية من أأجل الاس تدامة
اذلاتية ملراكز التدريب ولإنشاء مراكز
جديدة؛
" "5والإسهام يف اإنشاء بيئة افرتاضية
للحصول عىل مواد التدريب املُعدَّة يف
اإطار املرشوع وتبادلها مع الغري.
" "8مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية
 –DA_10_02التوصية 10
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

اإجياد حلول ا ألمتتة حسب الاحتياجات
لفائدة ماكتب امللكية الفكرية .وتتصدى
أأربعة عنارص للقضااي التالية:

" "1ينبغي ألمانة الويبو أأن ت ُِّّعدل وثيقة املرشوع اخلاصة
مرشوع املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية:
ابملرشوعات من هذا النوع:
ن ُ ِّفّذ العمل التحضريي لتطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية .وابلإضافة اإىل ذكل،
 لإدراج ا ألدوات اليت ميكن أأن تساعد املس تفيدينمت رشاء املعدات للمكتب دلمع اخلطة يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
ُ
أ
عىل رصد التقدم املحرز وقياس أثر املرشوع.
و ُحددت دولتان عضوان من أأجل املرشوع ،هام الس نغال وغابون .وقد مت
 جلعل تقدمي املس تفيدين لتقارير مرحلية أأمرا اإلزاميا.اإعداد النظام مبا يالمئ تدفق العمل يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية من أأجل
املرشوع الفرعي املعين اب ألسامء التجارية .ومت نقل البياانت وتدريب
 لمتيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العاديةاملس تخدمني عىل اس تخدام النظام.
اليت تقوم هبا أأمانة الويبو.

 .1تكنولوجيا املعلومات والتصالت
ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة
خصيصا للمنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية؛

توصيات املقيّمني الرئيس ية
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وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

 .2وتكنولوجيا املعلومات والتصالت
ونظم التصالت الإلكرتونية املصممة
خصيصا للمنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية
الفكرية (ا ألريبو)؛

 حتسني التفاقات التعاقدية مع املورد احمليل للمعداتمرشوع ا ألريبو:
تكنولوجيا املعلومات والتصالت من حيث اجلودة وخدمات
مت بنجاح تنصيب نظام اإخطارات اإلكرتوين لتبادل البياانت بني مرشوع املنظمة
ما بعد البيع.
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ومخسة من ماكتب ادلول ا ألعضاء (بوتسواان
وغاان وكينيا وانميبيا و أأوغندا) ،وجيري اس تخدامه بكثافة .وطلبت النظام أأيضا " "2وينبغي ألمانة الويبو أأن تنهتيي من تسلمي املرشوع عىل النحو
املذكور يف وثيقة املرشوع عن طريق تعممي ا ألنشطة يف اإطار املزيانية
ثالث دول أأعضاء أأخرى .ويسمح هذا النظام ابلس تغناء عن اس تعامل
العادية .وعىل وجه التحديد:
الإخطارات الورقية بني املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية وا ألعضاء.
 تعزيز مرشوع ا ألريبو يف البادان امخلسة ومتديدهوعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة
ليشمل دول أأعضاء أأخرى.
( ،)CDIP/10/4وهو متاح عىل الرابط التايل:
 اإجياد املوارد واس تكامل معلية نرش نظام تكنولوجياhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
املعلومات والتصالت يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
=217428
لإاتحة تبادل البياانت مع دولتني من ادلول ا ألعضاء
(الس نغال وغابون) وذكل أأيضا حسب توافر املوارد من
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
 النظر يف تنظمي حلقة معل تدريبية بشأأن تبادلاخلربات وادلروس املس تفادة س نواي يف الإقلمي.
" "3وينبغي ألمانة الويبو أأن ترخس مفهوم تقامس التاكليف يف
اسرتاتيجياهتا لتنفيذ املرشوعات وتقدميها يف املس تقبل.
" "4وينبغي ألمانة الويبو وماكتب امللكية الفكرية أأن تضمن
اس تدامة املرشوع من خالل توفري املوارد الرضورية الالزمة
لس تكامل املرشوع واس متراره.

 .3وحلول ا ألمتتة املصممة خصيصا يف
مؤسسات امللكية الفكرية لثالثة بادان
تنمتي اإىل البادان ا ألقل منوا؛
 .4وحلقات معل بشأأن ا ألمتتة تسهيال
لتقامس التجارب الوطنية وتبادلها.

توصيات املقيّمني الرئيس ية
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" "9بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية
 – DA_10_03التوصية 10
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

اس ُتمكلت س بعة أأدةل/كتيبات اإرشادية لنقل التكنولوجيا واخ ُتربت تكل ا ألدوات " "1النظر يف أأفضل طريقة لتحديد وتلبية الاحتياجات املس مترة
اإعداد أأو حتديث/حتسني مجموعة من
الامنذج واملواد اليت ترتبط ابإدارة حقوق اجلديدة يف عني املاكن يف بادان خمتلفة هبدف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تمنية من حتديث املواد القامئة واس تحداث حمتوايت جديدة تدمع
وحتسني قدرات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية .وا ألدةل/الكتيبات الإرشادية املؤسسات الوطنية يف جمايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا.
امللكية الفكرية من ِّقبل املؤسسات
يه:
الأاكدميية ودوائر البحث ،مبا يف ذكل
" "2وامليض يف اس تكشاف وتقيمي خيارات اإاتحة فرص النفاذ
اإنشاء وإادارة ماكتب نقل التكنولوجيا يف " "1كتاب ممارسة صياغة الرباءات؛
بشلك مس متر وجماين ومفتوح وابلطرق الإلكرتونية اإىل املواد واملوارد
مؤسسات البحوث العامة ،واس تكشاف " "2ودليل معيل لتقيمي ا ألصول غري امللموسة يف معاهد ا ألحباث؛
املتعلقة ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا.
أليات لنقل التكنولوجيا (ل س امي اتفاقات " "3ومجموعة تدريب تقيمي امللكية الفكرية للمؤسسات الأاكدميية؛
الرتخيص) وتعزيز القدرة عىل صياغة
" "4ومجموعة التدريب عىل مناذج العقود املتصةل ابمللكية الفكرية للجامعات " "3ومن أأجل زايدة فعالية وكفاءة ووجاهة املواد احلالية و أأيّة
ومنظامت ا ألحباث العامة المتويل؛
الرباءات.
مواد تُس تحدث يف املس تقبل يف جمايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا،
" "5ودليل ترخيص العالمات التجارية؛
ينبغي ملاكتب الويبو ا إلقلميية وملاكتب الويبو الوطنية أأن تقمي رشااكت
" "6ودليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة؛
هتدف اإىل اسرتعاء انتباه أأحصاب املصلحة عىل الصعيد الوطين اإىل
" "7ودليل التسويق.
توافر املواد الإلكرتونية ،و أأن تُق ِّّدم اإىل ا ألمانة وادلول ا ألعضاء
وميكن النفاذ اإىل بوابة دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا عرب الرابط
انطباعات املس تخدمني املس تقاة من جتارهبم.
التايلhttp://www-:
ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة
( ،)CDIP/10/8وهو متاح عىل الرابط
التايل:
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
219464
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" "10مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون ا إلقلميي وا إلقلميي
 – DA_10_05التوصية 10

وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

اس تمكلت مجيع البادان الرائدة الست صياغة مرشوعات لسرتاتيجيات وخطط " "1ابلنس بة لشعبة تنس يق أأجندة التمنية ( )DACDوقسم اإدارة
يريم املرشوع اإىل:
معل وطنية يف جمال امللكية الفكرية ابس تخدام مهنجية الويبو املقرتحة وعرض الربامج وا ألداء (:)PMPS
( أأ) تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية يف لك باد اسرتاتيجيته عىل حكومته للموافقة علهيا.
 ينبغي أأن تكون اإجراءات تصممي املرشوع وإادارتهجمال امللكية الفكرية من خالل تطوير
أ
أكرث رصامة.
ُوشلكت مجموعة من اخلرباء املمترسني الوطنيني وادلوليني ،لتكون موردا قامي
مقاربة متاكمةل ومهنج موحد لرمس
الاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية يساعد البادان املهمتة احملمتةل ا ألخرى يف معلية صياغة اسرتاتيجية امللكية الفكرية.
 ينبغي أأن حتتوي وثيقة املرشوع عىل هدف شاملالفكرية اليت تامتىش مع احتياجات التمنية
واحد ،وفرضيات واحضة ،واسرتاتيجيات للمخاطر
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة
و أأولوايهتا؛
واسرتاتيجيات للتخفيف مهنا ،واسرتاتيجية للتواصل ،وخطة
( ،)CDIP/10/7وهو متاح عىل الرابط
انتقالية.
(ب) وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية التايل:
عىل الصعيدين ا إلقلميي ودون ا إلقلميي عن =http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
" "2وفامي خيص النتاجئ:
219342
طريق تقدمي املساعدة يف اإنشاء أليات
تعاون عىل الصعيد دون ا إلقلميي؛
رضورة وجود صةل واحضة ومنطقية بني احلصائل والنتاجئ – ينبغي يف
هذا الصدد أأن يُراعى اس تخدام اإطار منطقي .ويشمل ذكل الإشارة
(ج) وتعزيز قدرات مؤسسات دمع
اإىل الطريقة اليت س تضمن هبا اسرتاتيجيات التنفيذ اخملتارة أأن تؤدي
امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية
احلصائل اإىل النتاجئ املرتقبة والوقع.
واملتوسطة من خالل اس تحداث مجموعة
من ا ألدوات و أأنشطة التدريب.
" "3وينبغي وضع نظام يسمح برصد أأنشطة حمددة من أأنشطة
مرشوعات أأجندة التمنية والإبالغ عهنا؛ من أأجل المتكن من اإجراء
تقيمي سلمي لفعالية املرشوعات من حيث التلكفة.
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وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية
وينبغي أأيضا للمسؤولني عن املرشوعات أأن يبذلوا هجدا ،يف اإطار
رصد املرشوعات ،لتتبع النفقات حبسب فئات التاكليف وا ألنشطة
يف املرشوعات املعمتدة.
" "4والاس تدامة ا ألطول أأمدا:
 رضورة وجود خطة انتقالية لإدراج مبادرات املرشوعيف الربانمج واملزيانية العاديني أأو اإس ناد مسؤولية
ا ألنشطة/املتابعة اإىل ادلول ا ألعضاء املس تفيدة.
 رضورة اإدراج املرشوع يف أأنشطة املاكتب ،و /أأوقسم الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف شعبة الابتاكر ويف
معلية وضع الربامج العادية للويبو ،و /أأو وضعه يف أأيدي
البادان املس تفيدة.
 مساعدة ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت مل تس تفد مناملرحةل التجريبية من أأجل اس تخدام املهنجيات وا ألدوات
املس تحدثة يف اإطار املرشوع و /أأو تكييفها.
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" "11امللكية الفكرية واملكل العام
 – DA_16_20_01التوصيتان  16و20
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

اإقرارا بأأمهية املكل العام ،سوف يشمل
املرشوع مجموعة من ادلراسات
الاس تقصائية والتحليلية اس تخالصا
للمامرسات اجليدة وحبثا عن ا ألدوات
املتاحة حاليا لتحديد ما قد أل اإىل املكل
العام واحلفاظ عليه مبا مينع اخلاصة من
متلكه .ومن شأأن ادلراسات الاس تقصائية
والتحليلية أأن تيرس التخطيط للتدابري
الالحقة من اإعداد حممتل ملبادئ توجهيية
أأو اس تنباط حممتل ألدوات تسهل حتديد
مضمون املكل العام والنفاذ اإليه أأو الثنني
معا .ويضم هذا املرشوع ثالثة عنارص
تتصدى لهذه القضية من منظور حق
املؤلف والعالمات التجارية والرباءات.

حق املؤلف

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو نطاق
هذا العمل.و ُاقرتحت الاس تنتاجات التالية:

توجد عىل الرابط التايل دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل
اإدارة املرشوع:
العام
(:)CDIP/7/INF/2
= "1" http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idينبغي أأن يكون للمرشوع نطاق أأكرث تركزيا واختصاصات
أأوحض.
161162
" "2وينبغي أأن يزداد الطابع العميل لادراسات من أأجل مساعدة
وتوجد عىل الرابط التايل ادلراسة الاس تقصائية الثانية عن أأنظمة التسجيل
ادلول ا ألعضاء عىل اُّتاذ قرار بشأأن اإجراءات ملموسة للمس تقبل.
والإيداع
الطوعي:
" "3وقد يكون من ا ألفضل من الناحية العملية أأن تُفصل
 http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registrationمكوانت املرشوع اخملتلفة (الرباءات ،وحق املؤلف ،والعالمات
_and_deposit_system_03_10.html
التجارية) و أأن يديرها القطاع املعين يف ا ألمانة بشلك مس تقل؛ ألن
القضااي يف هذه اجملالت خمتلفة .وهذا ميكن أأن يُزيد من فعالية
وتوجد عىل الرابط التايل دراسة اس تقصائية عن أأنظمة توثيق حق املؤلف
التحليل ومعقه.
واملامرسات املرتبطة به يف القطاع
اخلاص:
" "4ومعليات التقيمي اذلايت نوعية ،وليست جمرد اإشارة اإىل وضع
 http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/تنفيذ املرشوع ،بل يه أأبعد من ذكل.
wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pd
أأدوات ومبادئ توجهيية جديدة
f
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وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

مل تُس تحدث أأي أأدوات جديدة فعلية أأو مبادئ توجهيية يف اإطار
العالمات التجارية
املرشوع لزايدة اإماكنية النفاذ اإىل املوضوع اذلي أل اإىل املكل العام
توجد عىل الرابط التايل دراسة عن المتكل غري املرشوع ل إالشارات:
أأو للحفاظ عىل املعارف اليت ألت اإىل املكل العام .يبدو أأن
= http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idالتسلسل الرديء وضيق الوقت هام السببان الرئيس يان لهذه
200622
النتيجة.
الرباءات
انقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة دراسة جدوى عن اإنشاء قواعد بياانت وطنية
للرباءات ودراسة عن الرباءات واملكل العام (CDIP/8/INF/2
و ،)CDIP/8/INF/3وهام متوفران عىل الرابطني
التاليني:
=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
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
( ،)CDIP/9/7وهو متاح عىل الرابط
التايل:
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
200703
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" "12امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة
 – DA_7_23_32_01التوصيات  7و 23و32
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

سعيا اإىل التشجيع عىل حتقيق فهم أأفضل مت الانهتاء من ادلراسات التالية ،وانقش هتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية :ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو
نطاق هذا العمل.و ُاقرتحت الاس تنتاجات التالية:
ألوجه التفاعل بني امللكية الفكرية
وس ياسة املنافسة ول س امي يف البادان  .1التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية الفكرية والإدارات املعنية بقانون
تصممي املرشوع
املنافسة ()CDIP/8/INF/4؛
النامية والبادان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر ،سوف تضطلع الويبو
ل بد أأن تكون مدة التنفيذ أأطول (رمبا ثالث س نوات) .اإضافة اإىل
 .2والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة
ابإجراء مجموعة من ا ألنشطة اليت حتلل
ذكل ،رمبا اكن أأحد أأهداف املرشوع طموحا ج ّدا – أأل وهو
()CDIP/8/INF/5؛
املامرسات احلديثة والتطورات القانونية
"الهنوض مبامرسات الرتخيص مبا يعزز القدرات التنافس ية" – ومليكن
و أأحاكم احملامك واحللول القانونية املتاحة يف  .3وحتليل الإصدارات الاقتصادية/القانونية بشأأن أاثر حقوق امللكية الفكرية من السهل قياسه ،وهو ا ألمه.
كحاجز للعبور ()CDIP/8/INF/6 Corr.؛
بادان و أأقالمي خمتارة ،مع الرتكزي عىل
اإدارة املرشوع:
القضااي املتعلقة برتخيص امللكية الفكرية.
وعالوة عىل ذكل ،سوف ت َُّنظم سلسةل  .4ودراسة عن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية املنايف للمنافسة املرشوعة:
اكنت زايدة التنس يق اخلاريج الشامل سوف تضمن اإقامة رشااكت
ادلعاوى الصورية (الوثيقة .)CDIP/9/INF/6
من احللقات ادلراس ية دون ا إلقلميية
أأوثق مع املنظامت ادلولية ا ألخرى ذات الصةل مبا فهيا ا ألونكتاد،
وندوات يف جنيف بوصفها حمافل لتبادل ادلراسات الثالث املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة متاحة عىل املواقع التالية:
ومنظمة التجارة العاملية ،ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان
اخلربات يف هذا اجملال .وسوف تش متل
برامج الويبو للتدريب يف جمال الرتخيص = http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idالاقتصادي.
عىل قسم عن جوانب الرتخيص املشجعة 182844
عىل املنافسة واملامرسات املنافية
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
للمنافسة ،وسوف يُ َّنظم اجامتع عاملي
بشأأن ا ألمناط املس تجدة يف ترخيص حلق 182864
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
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وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

املؤلف.

194637

توصيات املقيّمني الرئيس ية

و
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
199801
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة
( ،)CDIP/9/8وهو متاح عىل الرابط التايل:
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
200739
" "13امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعرفة
 – DA_19_24_27_01التوصيات  19و 24و27
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

يريم العنرص ا ألول من املرشوع يف جمال حق املؤلف
حق املؤلف اإىل تزويد ادلول ا ألعضاء
ُ
مبصدر من املعلومات املفيدة واملتوازنة قدمت دراسة بشأأن "الانتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد
حول الفرص اليت تتيحها الامنذج اجلديدة الإبداعية" اإىل ادلورة التاسعة للجنة.
املعمتدة لتوزيع املعلومات واملواد الإبداعية رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية
مع الرتكزي عىل جمالت التعلمي والبحث

توصيات املقيّمني الرئيس ية
" "1ينبغي ألمانة الويبو أأن ت ُِّّعدل وثيقة املرشوع ،عىل النحو
التايل ،لس تخداهما يف تنفيذ مرشوعات اإمنائية مشاهبة يف املس تقبل:
 اإدراج معايري تقيمي موحدة ملشاركة مكتب امللكيةالفكرية اليت تشمل جوانب اإمنائية.
-

وإادراج أأدوات ميكن أأن تساعد ماكتب امللكية
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وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

وتطوير الربجميات وخدمات املعلومات
الإلكرتونية (مثل اجلرائد الإلكرتونية
وخدمات القطاع العام الإعالمية).

عنرص الرمقنة :ن ُفذ هذا العنرص بدرجات خمتلفة يف  17مكتبا للملكية الفكرية ،مبا
فهيا املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) .و أأحرزت غالبية املاكتب
تقدما حنو رمقنة جسالت براءاهتا واس تمكلت س تة ماكتب وا ألريبو املرشوع
ابلاكمل.

الفكرية عىل رصد التقدم املُحرز وقياس أأثر املرشوع.
 وجعل تقدمي ماكتب امللكية الفكرية لتقارير مرحليةأأمرا اإلزاميا.
 ومتيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العاديةاليت تقوم هبا شعبة حتديث البنية التحتية.
 وتبس يط اإجراءات الرشاء من املوردين اخلارجيني." "2ويعترب من الرضوري تقيمي اإماكنية اس تحداث أأنشطة جديدة
للويبو ،مل ُحت َّدد بعدُ من خالل تقيمي اجلدوى .وذلكل ينبغي للويبو أأن
تنظر يف كيفية دمع الشعبة املعنية حبق املؤلف يف اإجراء هذا التقيمي،
وكيفية متويل تنفيذ أأي أأنشطة جديدة ،مبا فهيا أأنشطة خماطبة امجلاهري
وإاذاكء الوعي.
" "3وفامي خيص اس تدامة عنرص الرمقنة ،يوىص بأأن تس تمكل أأمانة
الويبو تنفيذ املرشوع من أأجل ما ييل عىل وجه اخلصوص:
 للعثور عىل املوارد الالزمة لإكامل عنرص الرمقنةشاركة البالغ عددها
ابلنس بة مجليع ماكتب امللكية الفكرية امل ُ ِّ
16مكتبا.
 للنظر يف كيفية تقدمي ادلمع لضامن اإجراء العملية الرمقيةمجليع طلبات الرباءات اجلديدة اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية
شاركة ،والتشجيع عىل اإجراء معلية مماثةل لسجالت
امل ُ ِّ
العالمات التجارية وطلباهتا.

ويركّز العنرص الثاين من املرشوع عىل
رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية
لإنشاء قاعدة بياانت تعزز نفاذ امجلهور
اإىل احملتوى الرمقي وتطوير همارات لإنشاء
قاعدة بياانت وطنية يف جمال امللكية
الفكرية مبا ييرس النفاذ عىل املس تخدم.

دراسة حق املؤلف متاحة عىل املوقع
التايل:
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
202179
وعُرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة
( ،)CDIP/10/5وهو متاح عىل الرابط
التايل:
=http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
217825
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" "14اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات
 – DA_19_30_31_01التوصيات  19و 30و31
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية
" "1ينبغي حتديد مدة املرشوع عىل أأساس تقدير معقول للوقت
الالزم.

اس ُتمكلت عرشة ( )10تقارير عن واقع الرباءات تتعلق ابللقاحات ،وعقار
يريم هذا املرشوع املقرتح اإىل تزويد
البادان النامية ،مبا فهيا البادان ا ألقل منوا ،يأأاتزاانفري( )Atazanavirوريتوانفري( ،)Ritonavirوالطهيي ابلطاقة
الشمس ية ،والتربيد ابلطاقة الشمس ية ،وإازاةل امللوحة ،وتنقية املياه ،وا ألمراض
بناء عىل طلهبا ،خبدمات تساعد عىل
" "2وتكييف مؤرشات املرشوع اليت يمت التحقق مهنا بشلك
املهمةل ،وحتمل امللوحة.
تسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة
موضوعي حسب التغريات ا ألطول أأجال.
ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمدّدة بغية
ادلليل التوجهييي الإلكرتوين
تيسري أأنشطهتا ا ألصلية يف الابتاكر
" "3وإادراج رصد النتاجئ أأو تقيميها ذاتيا أأو لكهيام يف مزيانية
والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت أطلق رمسيا يف نومفرب  2012دليل تفاعيل للتعلمي الإلكرتوين يف جمال اس تخدام املرشوع.
حكومية دولية أأخرى .وسوف تُصاغ
املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها.
" "4وإادراج مزيانية قامئة عىل النتاجئ – ت َُّوزع فهيا النفقات وفقا
تقارير عن واقع الرباءات يف جمالت
ألبواب املزيانية عىل لك نتيجة من النتاجئ املتوقعة وعىل تلكفة اإدارة
تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:
متخصصة انطالقا من وفرة مصادر
املرشوع – يف وثيقة املرشوع.
املعلومات املتعلقة ابلرباءات بغية اإجراء
حتليل لتكنولوجيا بعيهنا وما يتصل هبا من http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_la
" "5وينبغي تصنيف اخملاطر حسب درجة أأثرها السليب احملمتل.
ndscapes/index.html
حقوق امللكية الفكرية يف جمالت
" "6وينبغي أأن تتضمن واثئق املرشوع افرتاضات (رشوطا
تكنولوجية خمتارة؛ وس يقدم دليل اإلكرتوين دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط التايل:
عىل قرص فيديو مدمج أأو عىل الإنرتنت
خارجية جيب أأن تتوفر من أأجل حتقيق ا ألهداف).
للتدريب عىل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة http://www.wipo.int/tisc/en/index.html
" "7وينبغي حتديد مالمح التنس يق داخل الويبو واملنظامت
ابلرباءات واس تغاللها ،وستنظم مؤمترات ask_the_expert_chats.html
ا ألخرى حتديدا واحضا (بتوضيح الإجراءات املشرتكة اليت جيب
كذكل ،مبا فهيا حلقات معل ودورات
تقي
العارشة
دورهتا
يف
للجنة
ا
عىل
املرشوع
لهذا
ميي
ير
تقر
ُرض
ع
و
اُّتاذها وحتديد املسؤولني).
تدريبية ،لفائدة املنتفعني ول س امي موظفي
( ،)CDIP/10/6وهو متاح عىل الرابط التايل:
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توصيات املقيّمني الرئيس ية

وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

 "8" http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idوينبغي أأيضا لتقارير التقيمي اذلايت أأن ُجتري ابنتظام تقيامي ذاتيا
ملدى الاحتفاظ اب ألمهية وللكفاءة ولحامتل حتقق الاس تدامة.
=217682
" "9وينبغي أأن تربط التقارير املالية النفقات بأأبواب املزيانية
وتوزعها عىل النتاجئ اخملتلفة والتلكفة غري املبارشة للمرشوع.
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" "15اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات – املرحةل الثانية
 – DA_19_30_31_02التوصيات  19و 30و31
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

يريم هذا املرشوع املقرتح اإىل تزويد
البادان النامية ،مبا فهيا البادان ا ألقل منوا،
بناء عىل طلهبا ،خبدمات تساعد عىل
تسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة
ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حم ّددة
بغية تيسري أأنشطهتا ا ألصلية يف الابتاكر
والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت
حكومية دولية أأخرى.

" "1ينبغي ضبط توقيت تقياميت املرشوعات عىل حنو يضمن نفاذ
اس ُتمكلت س تة( )6تقارير جديدة عن واقع الرباءات ابلتعاون مع ثالثة ()3
رشاكء تعاون جدد .وأدرج  51تقريرا جديدا من تقارير اجلهات اخلارجية عن واقع الشخ عب املسؤوةل عن التنفيذ اإىل توصيات التقيمي املتعلقة بتصممي
مراحل املرشوع الالحقة يف مرحةل صياغة اقرتاح املرشوع ،وقبل أأن
الرباءات عىل املوقع الش بيك.
تكون ملزمة بتقدمي اقرتاحات املرشوع اإىل اللجنة لعامتدها.
ون ُِّّظمت يف العام املايض حلقتا معل إاقلمييتان بشأأن حتليالت الرباءات ،يف ريو
" "2وينبغي النظر يف مدى دمع الرتمجة ألهداف املرشوع وكفاءته
دي جانريو ابلربازيل ،ويف مانيال ابلفلبني.
وفعاليته عىل أأساس لك نتيجة عىل حدة .وينبغي اإدراج بنود مزيانية
وأ ِّع َّدت املبادئ التوجهيية ملهنجية اإعداد تقارير واقع الرباءات ابلتعاون مع خبري اكفية بشأأن الرتمجة يف اقرتاحات املرشوع.
خاريج واس تعرضهتا الويبو وسامهت فهيا مع مراعاة الانطباعات الواردة أأثناء
" "3ونرش نتاجئ املرشوع أأمر رضوري لوجاهة املرشوع وفعاليته،
حلقيت العمل ا إلقلمييتني من ماكتب امللكية الفكرية واملشاركني.
وينبغي أأن ُّتصص مزيانية هل وفقا لهذا ا ألساس.
تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط
" "4وينبغي اإجراء مزيد من ادلراسة مجليع اخليارات املتعلقة بتعقب
التايل:
 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_lanجتارب املس تخدمني وتقيميها ،والنظر يف ا ألنشطة املساعدة يف اإبالغ
املنخرطني مبارشة يف املرشوع إابجنازات املرشوع.
dscapes/index.html

وهتدف املرحةل الثانية من املرشوع اإىل
الاس مترار يف اإعداد تقارير جديدة عن
واقع الرباءات يف اجملالت احملدَّدة يف
املرحةل ا ألوىل ،وعرب تنظمي أأنشطة لنرش
املعلومات وتكوين الكفاءات ،وخصوصا
عرب تنظمي مؤمتر إاقلميي بشأأن حتليالت
الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية
مهنجية لإعداد تقارير عن واقع الرباءات
ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني
ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات
العامةل يف هذا اجملال.

دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط
التايلhttp://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html:
وتوجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل ريو ا إلقلميية بشأأن حتليالت الرباءات:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=3

توصيات املقيّمني الرئيس ية

" "5وينبغي أأن يُنظر اإىل املرشوع عند تعمميه مكرشوع تقدمي
خدمات يتطلب همارات وخربات وجتارب خاصة ،ومن مث ينظم
وُّتصص هل املوارد البرشية عىل هذا ا ألساس.

CDIP/21/2
Annex III
22

0167
وتوجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل مانيال ا إلقلميية بشأأن حتليالت
الرباءات:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=3
1543

" "6ينبغي للويبو ودولها ا ألعضاء أأن تنظر يف اإجراء ما ورد يف
التوصية  6من الوثيقة  CDIP/14/6من أأنشطة مقبةل يف هذا
اجملال.
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" "16مرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي ل ألنشطة الإمنائية
 – DA_33_38_41_01التوصيات  33و 38و41
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

" "1تصممي اإطار متَّسق وقامئ عىل " "1مت تسلمي أأول مزيانية قامئة عىل النتاجئ ،مبا فهيا تقدير حلصة التمنية حسب
النتاجئ وتطويره وإانشاؤه ألغراض الرصد النتيجة؛
والتقيمي وتركزيه عىل أأنشطة الويبو
" "2اإطار التدابري املعززة (املؤرشات ،خطوط ا ألساس ،ا ألهداف)؛
املتصةل ابلتمنية وتوصيات أأجندة التمنية "3" .اس ُتمكل الاس تعراض اخلاريج اذلي أأجرته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
" "2والسعي من أأجل تعزيز قدرة الفكرية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو؛
" "4مت تعممي التمنية يف لك ا ألهداف الاسرتاتيجية املوضوعية؛
الويبو عىل اإجراء معليات تقيمي
معززة للمديرين من أأجل التخطيط القامئ عىل النتاجئ ،مبا يف ذكل
موضوعية لوقع أأنشطة الويبو عىل
" "5قدرات َّ
ا ألنشطة املوهجة حنو التمنية.
التمنية؛
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2015/2014متاحة عىل الرابط التايل:
" "3واس تعراض معل الويبو
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
للمساعدة التقنية يف جمال التعاون
توجد عىل الرابط التايل مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
ألغراض التمنية بغية املساعدة عىل
اإنشاء بعض أأسس العمل يف املس تقبل .جمال التعاون ألغراض التمنية:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1
82842
وعُرض تقرير تقيميي للمرشوع عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة
( ،)CDIP/12/4وهو متاح عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=2
50693

توصيات املقيّمني الرئيس ية
" "1تقدمي مزيد من الوصف ل ألنشطة املقررة والربط ابملبادرات
ا ألخرى يف واثئق املرشوع.
" "2ينبغي لقسم اإدارة الربامج وا ألداء أأن يعزز اإطار الإدارة القامئة
عىل النتاجئ وجمال تركزيه الإمنايئ ،و أأن يضطلع بسلسةل جديدة من
حلقات العمل بشأأن الإطار ،و أأن يشجع املاكتب الوطنية للملكية
الفكرية وغريها من أأحصاب املصلحة عىل مشاركة الويبو يف مجع
البياانت الالزمة للرصد يف س ياق اخلطط القطرية املرتبطة ابخلطط
الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.
" "3تعجيل تنفيذ خطط الويبو القطرية اليت تدرج ا ألطر القطرية
لتقيمي التمنية.
" "4ينبغي لشعبة تنس يق أأجندة التمنية أأن تضطلع ابس تعراض
للتقيمي بشأأن تقياميت مرشوع أأجندة التمنية اليت مت الاضطالع هبا اإىل
الن (بشأأن املهنجيات والهنج املس تخدمة ،وحصة النتاجئ ،ووضوح
التوصيات وما اإىل ذكل)؛ وينبغي أأيضا أأن تتبع شعبة تنس يق أأجندة
التمنية بشفافية ما يرتتب عىل نتاجئ وتوصيات تكل التقياميت وتنفيذها.
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" "17تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة حال لتحدايت اإمنائية حمددة
 – DA_19_30_31_02التوصيات  19و 30و31
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

يريم هذا املرشوع اإىل الإسهام يف ن ُ ِّفّذ املرشوع يف ثالث من أأقل
تكوين الكفاءات الوطنية يف اس تعامل البادان منوا ويه :بنغالديش
 دمع البادان التجريبية الثالثة لتنفيذ خطط ا ألنشطة التجارية اخلاصة هبا،ونيبال وزامبيا .وحددت
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة
مجموعات اخلرباء الوطنيني يف لك
بوصفها التكنولوجيا املالمئة لرفع
 والتوسع يف املرشوع ليشمل مشاركني جددا من البادان ا ألقل منوا،حتدايت اإمنائية حمددة تواهجها البادان باد من تكل البادان احتياجات
 وجتريب مشاركة بعض البادان النامية اليت يمت اختيارها يف املرشوع.ا ألقل منوا ،وهو يس تكشف اإماكنيات الباد ذات ا ألولوية.
الاس تفادة من تكنولوجيا مالمئة ألول
مرة من الناحية العملية ،ابلعمل مع وعُرض تقرير تقيميي للمرشوع " "2وينبغي تعديل وثيقة املرشوع لتتناول ما ييل:
عىل اللجنة يف دورهتا الثانية
اجلهات املعنية احلكومية وغري
ُ
مل
شاركة جلعل املرشوع ذات توجه مدفوع ابلطلب عىل حنو
ا
البادان
لختيار
وشامةل
واحضة
معايري
توفري
ِّ
وهو
)،

C
DIP/12/3
(
عرشة
احلكومية يف تكل البادان.
أأكرب ،وإاكسابه واثقة صةل واس تدامة.
متاح عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/m
شاركة والويبو.
 اإبرام اتفاقات رشاكة أأو مذكرات تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤوليات البادان امل ُ ِّeetings/en/doc_details.j
 اإعداد مبادئ توجهيية بشأأن حتديد جمالت الاحتياجات (التشاور ،وحتديد ا ألولوايت ،وامللكية،sp?doc_id=250694
والتوثيق السلمي للعملية).
" "1ينبغي للجنة أأن توافق عىل املرحةل الثانية من املرشوع .وذلكل ينبغي لها أأن تنظر فامي ييل:

 مجموعة اخلرباء الوطنية :اإعداد مبادئ توجهيية لتحديد معايري اختيار أأعضاء اجملموعة و أأسلوب تكويهناواختصاصاهتا ورئاس هتا والبدلت واحلوافز املقررة وس بل التنس يق ووضعها القانوين.
-

ينبغي أأن يكون تنفيذ خطط ا ألنشطة التجارية جزءا اإلزاميا من املرشوع ويتعني التفاوض بشأأنه يف
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اتفاقات الرشاكة.
-

ينبغي احلفاظ عىل مدة املرشوع اليت تبلغ عامني واس تغاللها عىل حنو أأكرث كفاءة.

ينبغي توس يع اجملالت اليت يركز علهيا املرشوع احملددة من قبل الويبو (البيئة ،والزراعة ،والطاقة،
والقطاعات الصناعية).
" "3وينبغي ألمانة الويبو أأن تراجع الرتتيب اخملطط للبحث وإاعداد تقارير أأوضاع الرباءات عىل النحو التايل:
 القيام ابلبحث يف الويبو والسامح مبشاركة اخلرباء الوطنيني يف البحث يف براءات الاخرتاع لكتساباملهارات الالزمة.
 اإاتحة فرصة للتفاعل املبارش وهجا لوجه بني اخلبري الوطين واملستشار ادلويل وخرباء الويبو يف أأثناء اإعدادتقارير أأوضاع الرباءات.
" "4وينبغي ألمانة الويبو أأن تتأأكد مما ييل ،من أأجل حتسني الاس تدامة:
 ينبغي تسخري مزيد من املوارد يف اإدارة املرشوع يف الشعبة املعنية ابلبادان ا ألقل منوا يف الويبو ،ودمعتكوين الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء.
شاركة.
 -ينبغي تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبادان امل ُ ِّ
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" "18امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا
 – DA_4_10_01التوصيتان  4و10
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

اكن هذا املرشوع هيدف اإىل تقدمي ادلمع
للمجمتعات احمللية يف ثالثة بادان خمتارة،
يه بامن واتيلند و أأوغندا ،يف تصممي وتنفيذ
اسرتاتيجيات لالس تخدام املناسب للملكية
الفكرية يف توس مي املنتجات ،مع الرتكزي
بصفة خاصة عىل البياانت اجلغرافية
والعالمات التجارية.

ُوضعت اإرشادات وإاجراءات ملراقبة اجلودة والتصديق.

" "1فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل ،عىل
أأمانة الويبو أأن تنظر فامي اإذا اكنت يف الوضع ا ألمثل اذلي يؤهلها
لإدارة هذه املرشوعات ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،علهيا أأن تنظر يف
اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات.

ون ُ ِّفّذ مخسة عرش نشاطا من أأنشطة تكوين الكفاءات يف بامن واتيلند و أأوغندا.
وعُقد اجامتع خرباء ومؤمتر بشأأن "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير
ا ألعامل وامجلاعات احمللية" يف مدينة س يول يف أأبريل .2013
و ُ ِّّجسلت س ندات ملكية فكرية جديدة 3 :عالمات جامعية ،وعالمة جتارية
واحدة ،وعالمة تصديق واحدة ،وتسمية منشأأ واحدة ،وبيان جغرايف واحد.

" "2وفامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل ،عىل
أأمانة الويبو أأن حتدد بدرجة أأكرب مدى مشاركهتا ودمعها أأثناء مرحةل
التنفيذ.

" "3وينبغي لادول ا ألعضاء املهمتة بتطوير مرشوعات امللكية
وعُقد يف مدينة س يول مؤمتر عن "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير
الفكرية والتوس مي عىل مس توى اجملمتعات أأن تستمثر يف تمنية قدرة
ا ألعامل وامجلاعات احمللية" يف الفرتة من  24اإىل  26أأبريل 2013
 (http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_idماكتهبا الوطنية للملكية الفكرية عىل دمع مثل هذه املرشوعات .و أأن
تضع هذه املرشوعات يف الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
)=29188
عىل النحو املالمئ.
" "4وينبغي أأن تقدم أأمانة الويبو وادلول ا ألعضاء ادلمع لإطار
امللكية الفكرية والتوس مي وتعمل عىل تعزيزه هبدف حتفزي مزيد من
الوعي وتطبيق الإطار.
" "5وينبغي أأن تواصل أأمانة الويبو تقدمي ادلمع للمرشوعات
الفرعية التسعة يف مرحةل تنفيذها عام  2014من خالل ادلمع املوجه
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وزايرات املتابعة (من موظفي الويبو أأو اخلرباء اخلارجيني) ولكن مع
تقييد ادلمع بتحديد اسرتاتيجية للخروج (مفصةل يف تقرير هنايئ) من
أأجل التسلمي لادول ا ألعضاء؛ و أأن تنظر الويبو يف دراسة أأكرث تعمقا
أ
حبثية/أاكدميية كطرف
ألثر املرشوع (ميكن أأن تضطلع هبا مؤسسة
اثلث)؛ و أأن يأأخذ الفريق العامل املعين ابمللكية الفكرية والتوس مي عىل
مس توى املنظمة يف الاعتبار نتاجئ هذا التقرير واس تنتاجاته.
" "19مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية
 –DA_35_37_01التوصيتان  35و37
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

انهتت ادلراسات القطرية اخلاصة ابلربازيل وش ييل والصني ومرص واتيلند و أأورغواي " "1اإعداد مرشوع متابعة من أأجل توس يع نطاق النتاجئ احلالية
يتأألف املرشوع من مجموعة من
من اس تحداث ما يلزم من بياانت امللكية الفكرية ،واس تخدمت فرق البحث تكل وتعزيزها وفقا لالقرتاحات الواردة يف التقرير التقيميي
ادلراسات عن العالقة بني حامية
( )CDIP/14/3يف اإطار التوصية .1
امللكية الفكرية وخمتلف جوانب ا ألداء البياانت للتحقيق يف أأمناط اس تخدام امللكية الفكرية عىل املس توى اجلزيئ.
يف البادان النامية .والهدف املنشود
" "2واملوافقة عىل مرشوع متابعة لمتكني ادلول ا ألعضاء من
هو تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للمرشوع:
اس تحداث مجموعة البياانت ا إلحصائية بشأأن امللكية الفكرية
مهنا واضعو الس ياسات يف تكل
( أأ) الربازيل :دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإىل بياانت
واس تخداهما من أأجل الإسهام يف وضع الس ياسات وفقا للمبادئ
البادان عند تصممي نظام للملكية
الفكرية يهنض ابلتمنية وعند اإعامل هذا ادلراسات الاس تقصائية عىل مس توى الرشاكت؛ وقاعدة بياانت تسجيل الوحدات املقرتحة يف التوصية  1من التقرير التقيميي.
اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب الربازييل للملكية الفكرية؛ ودراسة حول
النظام .ومن املقرتح أأن تركز
" "3وتعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط والرصد :ينبغي تعزيز
اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل استنادا اإىل هذه البياانت؛ ودراسة حول
مراقبة جودة املرشوعات يف مرحةل التصممي ،والعمل ابلإطار املنطقي
ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة اس تخدام امللكية الفكرية و أأداء التصدير.
ويه الابتاكر احمليل وتعممي املعرفة
أكساس لإدارة دورة حياة املرشوع.
(ب) ش ييل :قاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب
عىل الصعيدين ادلويل والوطين
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الش ييل للملكية الفكرية؛ ودراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل؛ ودراسة " "4وينبغي ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء اإيالء اهامتم
واجلوانب املؤسس ية لنظام امللكية
الفكرية وعواقبه الاقتصادية .وسيتوىل حول السطو عىل العالمات التجارية يف ش ييل؛ ودراسة حول منح براءات أأجنبية خاص ملواصةل تدريب متخصصني جدد للمحافظة عىل املعارف
املكتس بة يف مراحل املرشوع وتناقلها ،وينبغي توثيق اس تحداث
اإعداد ادلراسات فريق من الباحثني عىل املس تحرضات الصيدلنية يف ش ييل.
ومنسق.
ويشار فهيا مكتب خبري الويبو
مجموعة البياانت توثيقا واحضا من أأجل ضامن حتديث مس متر َّ
الاقتصادي وخرباء دوليون وابحثون (ج) أأوروغواي :دراسة حول امللكية الفكرية يف قطاع الغاابت؛ ودراسة حول
منح الرباءات وبنية السوق يف دوائر الصناعات الصيدلنية ،مبا يف ذكل قاعدة
حمليون.
بياانت مصغرة حول طلبات حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملس تحرضات
الصيدلنية ومنتجاهتا.
(د) مرص :دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا
املعلومات والتصالت.
(ه) الصني :دراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني يف احلصول عىل براءات
أأجنبية واسرتاتيجيات الرشاكت الصينية يف احلصول عىل الرباءات.
(و) اتيلند :قاعدة بياانت تسجيل الوحدات لطلبات مناذج املنفعة يف اتيلند؛
ودراسة حول اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند؛ ودراسة حول العالقة بني اس تخدام
مناذج املنفعة و أأداء الرشاكت التايلندية.
وإاضافة اإىل ذكل ،عُقدت حلقات معل يف مجيع البادان و ُعقد اجامتع للخرباء بشأأن
امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف ديسمرب .2013
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 "20الرباءات واملكل العام
 – DA_16_20_02التوصيتان  16و20
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

اكمتلت بنجاح دراسة عن الرباءات واملكل العام (اثنيا) وعُرضت عىل اللجنة يف أ ِّع َّد تقرير تقيميي ذايت بشأأن املرشوع ،وفامي ييل اس تنتاجاته الرئيس ية:
حفص هذا املرشوع واس تكشف ""1
ادلور املهم للمكل العام الرثي واملتاح "2" ،دورهتا الثانية عرشة (.)CDIP/12/INF/2 Rev.
" "1الراء والتعقيبات اليت وردت بشأأن ادلراسة ،خالل احلدث
ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف جمال
اجلانيب اذلي ن ُِّّظم عىل هامش ادلورة الثانية عرشة للجنة وكذكل
وادلراسة متاحة عىل املوقع
الرباءات عىل املكل العام.
خالل مناقشات اجللسة العامة ،اكنت اإجيابية اإىل حد بعيد.
التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
" "2و أأ َّقرت اإحدى ادلول ا ألعضاء عىل وجه اخلصوص ابلس تنتاج
=253106
اذلي خلصت اإليه ادلراسة واذلي مفاده أأن العالقة الشامةل بني
الرباءات والابتاكر ومكل عام ثري متاح دون قيود عالقة معقّدة
ودقيقة ،و أأعربت عن اعتقادها أأن ادلراسة مفيدة يف فهم كيفية تأأثر
املكل العام بش ىت اجلهات الفاعةل والعوامل.
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" "21امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة
 – DA_39_40_01التوصيتان  39و40
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

متثل اإماكنية انتقال ا ألفراد ذوي املهارات
العالية من البادان النامية اإىل البادان
املتقدمة – أأو ما يعرف هبجرة ا ألدمغة –
حتداي خطريا للتمنية .ويصح هذا بصفة
خاصة ابلنس بة لبعض الاقتصادات
ا ألفريقية ،اليت توجد فهيا أأعىل معدلت
لهجرة ذوي املهارات يف العامل .ويريم
املرشوع احلايل اإىل فهم هذه الظاهرة فهام
أأفضل عن طريق بناء قاعدة بياانت شامةل
عن ش تات العاملني أأحصاب املعارف حول
العامل ابس تخدام املعلومات املتاحة عن
اخملرتعني يف واثئق الرباءات .كام
يس تكشف املرشوع أأيضا الصةل بني حامية
امللكية الفكرية وجهرة العامل أأحصاب
املعارف.

عُرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة دراسة عن امللكية الفكرية وجهرة
ا ألدمغة – معلية تتبع جغرايف (.)CDIP/12/INF/4

" "1دمع اس مترار البحث يف جمال امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة،
ول س امي عىل املواضيع التالية( :أأ) أأس باب ونتاجئ جهرة العامل ذوي
املهارات( ،ب) واس تخدام ا ألسامء الشخصية والعائلية من أأجل متيزي
اخملرتعني و أأصوهلم املهاجرة( ،ج) واس تقصاءات حول اخملرتعني( ،د)
واس تقصاءات حول املهاجرين العائدين ذوي املهارات العالية.

عُقدت يف أأبريل  2013حلقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية والتنقل
ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة ا ألدمغة .وعُرض عىل اللجنة يف دورهتا
الثانية عرشة ملخص حللقة العمل هذه (.)CDIP/12/INF/5

" "2ودمع أأمانة الويبو للبادان ا ألفريقية يف اإجراء أأحباث ميكهنا أأن
توجد عىل الرابط التايل ادلراسة اخلاصة ابمللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة – معلية تؤدي اإىل ( :أأ) تنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين ،مبا فهيم اخملرتعون،
تتبع جغرايف:
من العودة اإىل وطهنم( ،ب) وفهم وحتسني معرفة العديد من البادان
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idا ألفريقية جبالياهتا يف اخلارج.
=252189
" "3وتعزيز اس تدامة البحث بشأأن امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة،
يوجد عىل الرابط التايل ملخص حللقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية
وينبغي ل ألمانة أأن تقوم مبا ييل ( :أأ) دمع مواصةل البحث يف املوضوع؛
والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة ا ألدمغة:
(ب) ودمع تكوين الكفاءات للباحثني من البادان النامية عرب
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idمرشوعات مشرتكة؛ (ج) ودمع تكوين الكفاءات لالس تجابة
=252266
للطلبات املزتايدة عىل قواعد البياانت املعدّ ة استنادا اإىل نتاجئ
مرشوع البحث؛ (د)ودمع حلقات معل اإضافية لتعممي نتاجئ مرشوع
البحث؛ (ه) ودمع اإعداد عدد أأكرب من املنشورات.
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" "22امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي
 – DA_34_01التوصية 34
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

" "1ينبغي أأن ُجتري أأمانة الويبو مناقشات داخليا ومع ادلول
تشري ادللئل املتفرقة اإىل وجود الابتاكر عُرضت عىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة دراسة مفاهميية عن الابتاكر
يف الاقتصاد غري الرمسي .ولكن ل يتوفر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي ( )CDIP/11/INF/5ويه متاحة ا ألعضاء لتوضيح املشاركة الإضافية احملمتةل يف الهنوض بنواج
املرشوع ودمع العمل املامثل الإضايف داخل دول أأخرى من ادلول
عىل الرابط التايل:
الكثري من املعلومات حول كيفية تودل
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idا ألعضاء.
ا ألصول غري امللموسة يف الاقتصاد غري
الرمسي وكيفية احلصول علهيا واس تخداهما =232525
" "2وينبغي ألمانة الويبو أأن تشرت مع املؤسسات والهيئات
يف التبادلت لالس تفادة مهنا .ويعمل
املرشوع عىل توفري فهم أأفضل لالبتاكر يف وعُرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة ثالث دراسات قطرية خاصة املعنية للبحث عن ُس بل لضامن رصد هذا ا ألثر وقياسه وإارسال
تعقيبات بشأأنه اإىل ادلول ا ألعضاء.
القطاعات ذات الصةل والرابط بني امللكية بغاان وكينيا وجنوب أأفريقيا.
الفكرية والاقتصاد غري الرمسي.
" "3ومن أأجل زايدة ضامن الاس تدامة ،ينبغي بأأن تقوم تكل
وتكل ادلراسات متاحة عىل الرابط
ادلول ا ألعضاء اليت اس تضافت ادلراسات الإفرادية القطرية بنرش
التايل
 :http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idادلراسات عىل أأوسع نطاق ممكن داخل باداهنا وابدلعوة اإىل مواصةل
القيام مبزيد من العمل يف هذا اجملال.
=267526؛
" "4وينبغي للمرشوعات املس تقبلية أأن تتأأكد أأن املزيانية اكفية
و
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idلالنهتاء بنجاح من لك نواج املرشوع ،يف حلقة معل هنائية بشأأن
املرشوع مثال.
=267443؛
" "5وينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تضمن أأ َّن
و
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idتوصيات أأجندة التمنية املصوغة عىل حنو ُمهبم تُفرسها اللجن ُة عىل حنو
يُعطي ا ألمانة توجهيا مناس با للسامح بتصممي املرشوع وتنفيذه بفعالية.
=268545
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" "23تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية و أأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية وا إلرشاف علهيا وتعزيزها ،ولتحسني ا ألداء والربط الش بيك بني
منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف
 – DA_10_04التوصية 10
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

" "1عند تنفيذ مرشوعات معقدة ،من ا ألحسن تضمني واثئق
 اكمتل بنجاح يف عام  2010اجلزء ا ألول من املرشوع ،املتعلق ابلصناعاتمساعدة املؤسسات الوطنية ومنظامت
املرشوع توجهيات للمرشفني عىل املرشوعات بشأأن هنُ ُج اإدارة
الإبداعية (انظر املرفق الثامن للوثيقة .)CDIP/6/2
أأحصاب املصاحل العامةل يف ميدان
املرشوع وتنفيذه.
الصناعات الإبداعية واملمثةل لها عىل
حتسني فهمها دلور امللكية الفكرية يف جمال  -منظامت الإدارة امجلاعية:
" "2يف املس تقبل ،س يكون من العميل ،من حيث اإعداد التقارير
الإدارة الفعاةل والهنوض ابلصناعات
اس ُتمكلت وثيقة رفيعة املس توى ملتطلبات ا ألعامل التجارية من أأجل نظام الويبو واملتابعة ،عرض املرشوعات الفردية واملنفصةل يف واثئق مرشوع
منفصةل.
الإبداعية،قل وتسهيل اإقامة ش باكت إاقلميية اجلديد اخلاص حبق املؤلف .وي ُشار اإىل هذا النظام الن ابمس نظام "ش بكة
أأو دون إا ميية ل إالدارة امجلاعية حلق
الويبو حلق املؤلف".
" "3قد ينطوي تنظمي حلقات العمل واحللقات ادلراس ية عىل
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
وعُقدت حلقة معل يف جنيف ليك يلتقي ممثلو منظامت الإدارة امجلاعية اذلين ترتيبات لوجستية معقدة والاعامتد عىل رشاكء حمليني .فينبغي ،قبل
تنظمي تكل ا ألحداث ،اإجراء تقيمي شامل للرشاكء امليدانيني لضامن
حيمتل أأن يس تخدموا النظام اجلديد ،ولس تعراض متطلبات ا ألعامل الرفيعة
املس توى ،و إلنشاء فريق خرباء جتاري من شأأنه تقدمي املشورة لفريق املرشوع اإماكنية الاعامتد عىل الرشاكء اخملتارين يف املساعدة عىل التخطيط
ل ألحداث بتفصيل اكف بغية جتنب الاضطرار اإىل حل الصعوابت
يف أأثناء وضع النظام.
العملية واللوجستية يف املاكن بعينه.
بد أأت معلية طلب الاقرتاحات يف بداية  2014لتحديد رشيك لوضع النظام "4" .ينبغي أأن تدرج يف وثيقة تصممي املرشوعات يف املس تقبل
تدابري رصد املشاركني عىل فرتات زمنية بعد أأسابيع أأو شهور أأو
مت توظيف مدير تقين للمرشوع ،وس يقود املرشوع خالل مرحليت الإنشاء
س نوات من تنظمي ا ألحداث من أأجل أأن يكون دلى الويبو فهم
والتجريب.
أأفضل لفعالية ا ألحداث ووقعها ،مما سيساعد عىل تصممي ا ألحداث
وحتديد مضموهنا بطريقة أأكرث فعالية.
تطوير منصة لتكنولوجيا املعلومات وإانشاء مركز بياانت.
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" "24املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية
 – DA_36_1التوصية 36
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

سوف يبد أأ هذا املرشوع مبجموعة من ن ُِّّظم اجامتع خرباء يف مقر الويبو الرئييس يف شلك مؤمتر للويبو بشأأن
ا ألنشطة مس تكشفا اإايها من أأجل تبادل الابتاكر املفتوح :املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة ،يف  22و 23يناير
اخلربات اخلاصة بأأطر الابتاكر املفتوح .2014
(مبا فهيا ا ألطر املمتحورة حول املس تخدم
واليت يشار فهيا املس تخدم يف الابتاكر وعُرضت عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة عرشة
من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة) يف دراسة تقيميية معمقة ودراسة بشأأن "التدفقات املعرفية العاملية".
البادان املتقدمة والبادان النامية ،فضال وتوجد عىل املوقع التايل ادلراسة الفرزية التحليلية للمرشوع املعنون
عن مناذج امللكية الفكرية.
"املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية
الفكرية":
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
id=188513

توصيات املقيّمني الرئيس ية
" "1اإىل أأمانة الويبو بشأأن الانهتاء من املنصة التفاعلية:
( أأ) اس تكامل نسخة جتريبية للمنصة التفاعلية،
(ب) واختبار املنصة التفاعلية واحلصول عىل انطباعات
املس تخدمني،
(ج) وإادراج انطباعات املس تخدمني،
(د) وتقدمي نسخة هنائية للمنصة اإىل اللجنة يف دورهتا
السابعة عرشة اليت س تعقد يف نومفرب ،2015
(ه) وحتديد هممة واحضة وُّتصيص موارد لصيانة املنصة
التفاعلية وحتديهثا ابنتظام.

يوجد عىل املوقع التايل مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر املفتوح :املرشوعات
" "2اإىل أأمانة الويبو بشأأن اإعداد اقرتاح للجنة بشأأن كيفية تيسري
التعاونية ومس تقبل املعرفة:
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_iالابتاكر املفتوح عرب برامج الويبو القامئة:
d=31762
( أأ) مواصةل حتديد أأفضل املامرسات يف جمال املرشوعات
التعاونية املفتوحة ومجع تكل املامرسات وتشاركها (ادلراسات)،
وتوجد عىل املوقعني التاليني دراسة تقيميية معمقة ودراسة بشأأن "التدفقات
املعرفية العاملية" عىل التوايل:
(ب) وتقدمي برامج معلية لتكوين الكفاءات (مبا يف ذكل
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
مجموعات ا ألدوات) مصممة خصيصا ملس تخدمني مس هتدفني
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id=287169
و
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
id=287416
تقرير عن "التدفقات املعرفية العاملية" (:)CDIP 14/INF/13
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/c
dip_14_inf_13.pdf
نسخة مبدئية من املنصة التفاعلية (لقطات الشاشة) http://www-
(ocmstest.wipo.int/innovationليست متاحة للنفاذ العام بعدُ )

حمددين،
(ج) وتقدمي برامج تكوين الكفاءات ملقديم خدمات امللكية
الفكرية و /أأو خدمات الابتاكر يف البادان النامية ،مثل
ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا ،وما اإىل
ذكل،
(د) ودمع مرشوعات جتريبية حمددة يف جمال التعاون
املفتوح يف البادان النامية،
(ه) وتقدمي املشورة لادول ا ألعضاء بشأأن خلق بيئة مواتية
للتعاون املفتوح يف س ياساهتا بشأأن امللكية الفكرية.
" "3اإىل أأمانة الويبو بشأأن تعزيز حضور الويبو يف مؤمترات التعاون
املفتوح :اإن حضور الويبو وظهورها ابنتظام يف املؤمترات ادلولية
املعنية ابلبتاكر املفتوح (مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص،
ا ألحداث اليت تنظمها منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى) قد يساعدها
عىل أأن تكون "املركز املرجعي" يف جمال املرشوعات التعاونية
املفتوحة ،وقد يساعدها عىل خلق رؤية واحضة ،والاس تفادة من
خربات اإضافية من مجموعة واسعة من املشاركني يف املؤمترات.
" "4اإىل أأمانة الويبو بشأأن ضامن تطبيق أأدوات التخطيط
للمرشوعات ورصدها يف دورة اإدارة املرشوعات:
( أأ) تعزيز مراقبة جودة املرشوعات اجلديدة املقدمة اإىل
اللجنة فامي خيص التطبيق السلمي ألدوات مرشوعات الويبو
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القامئة يف دورة اإدارة املرشوعات،
(ب) وتعزيز مراقبة جودة التقارير املرحلية املقدمة اإىل
اللجنة للتأأكد من التطبيق السلمي ألدوات مرشوعات الويبو
القامئة يف دورة اإدارة املرشوعات،
(ج) والنظر يف العمل ابلإطار املنطقي أكساس يف دورة
اإدارة املرشوعات،
(د) والنظر يف اإدخال مقررات اإجبارية بشأأن دورة اإدارة
املرشوعات للمرشفني عىل املرشوعات يف املس تقبل،
(ه) وضامن تقدمي تدريب منتظم للمرشفني عىل
املرشوعات بناء عىل الطلب.
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" "25مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بادان اجلنوب من بادان انمية وبادان أأقل منوا
 – DA_1_10_11_13_19_25_32_01التوصيات  1و 10و 11و 13و 19و 25و32
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

يريم هذا املرشوع اإىل اإعداد وسائل
لتوجيه هجود خمتلف ا ألطراف الفاعةل
حنو تعزيز التعاون بني بادان اجلنوب يف
جمال امللكية الفكرية.

عُقد يف القاهرة يف مايو  2013اجامتع الويبو ا ألقالميي الثاين بشأأن التعاون
بني بادان اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت
اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإنفاذ .واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=28982
وعُقد مؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف
يف نومفرب  .2013واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=30462

" "1اإىل ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو بشأأن تعممي التعاون بني
بادان اجلنوب بوصفه جزءا منتظام من أأنشطة الويبو:
( أأ) يُوىص بأأن تُع َّد ا ألمان ُة خارطة طريق ،لتنظر فهيا
ادلول ا ألعضاء ،لتعممي التعاون فامي بني بادان اجلنوب ابعتباره
اسرتاتيجية تنفيذ لإمتام الهنُ ُج احلالية،
خصصة ت ِّ ُّنسق
(ب) وبأأن تنظر يف اإجياد وظيفة تنس يق ُم َّ
أأيضا مع املنظامت ا ألخرى داخل منظومة ا ألمم املتحدة
وخارهجا ،ويف اإضفاء الطابع الرمسي عىل التعاون مع مكتب
ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بادان اجلنوب.
" "2اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن متديد
املرشوع:
( أأ) املوافقة عىل متديد املرشوع ملدة س نة واحدة من
أأجل:
 صقل مجيع ا ألدوات القامئة عىل الويب بناءعىل تعقيبات املس تخدمني ،والرتوجي لها بني
املس تخدمني احملمتلني واحلفاظ علهيا (مبا يف ذكل مجع
املعلومات لقواعد البياانت)،
 وُّتطيط ا ألنشطة احلالية للتعاون فامي بنيبادان اجلنوب داخل الويبو ،ودراسة املامرسات اجليدة
داخل منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى،

واس ُتمكلت الصفحة الإلكرتونية للتعاون فامي بني بادان اجلنوب يف هناية
 ،2013وأطلقت رمسيا يف حدث جانيب لادورة الثالثة عرشة للجنة يف 21
مايو  .2014وميكن النفاذ اإىل املنصة عىل هذا الرابط:
(.)http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
وعُ ّني مدير املرشوع ،حبمك منصبه ،مسؤول عن التصال بشأأن التعاون فامي
بني بادان اجلنوب بسبب ضيق الوقت اذلي حتمته طبيعة املرشوع.
واس ُتحدثت قدرات وظيفية جديدة يف قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية
يف جمال امللكية الفكرية ( ،)IP-TADوقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات
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 والاس مترار يف املشاركة بنشاط يف ش ىتالإمنائية يف جمال امللكية الفكرية (.)IP-DMD
مبادرات ا ألمم املتحدة املتعلقة ابلتعاون فامي بني بادان
ون ُفذ عدد من ا ألنشطة للرتوجي لصفحة الويب بني املس تخدمني احملمتلني،
اجلنوب والتعاون الثاليث،
ومجلع معلومات اإضافية عن قواعد البياانت اخلاصة ابلتعاون فامي بني بادان
(ب) واملوافقة عىل اس تخدام أأموال املرشوع املتبقية (اإن
اجلنوب ،مبا يف ذكل الرتوجي للمنصة اجلديدة عرب أأدوات وسائل التواصل
وجدت) والمتويل الإضايف للمحافظة عىل موارد املوظفني
الاجامتعي ذات الصةل.
احلالية من أأجل فرتة المتديد.
" "3اإىل اللجنة ومديري املرشوعات وشعبة تنس يق أأجندة التمنية
ظم يف بريو يف مايو  2016اجامتع خرباء أأقالميي بشأأن التعاون فامي بني
ون ُ ّ ِّ
بادان اجلنوب والتعاون الثاليث لإاتحة املعلومات واملعارف ودمع الابتاكر وإاىل القطاعات املعنية بتكوين الكفاءات التقنية بشأأن تنظمي املؤمترات:
( أأ) ينبغي أأن تُر ِّكّز املؤمترات عىل عدد حمدود من
ونقل التكنولوجيا ،مبشاركة حنو  50خبريا من  20بادا انميا وغريمه من ممثيل
املوضوعات اليت يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا (مثل
ادلول املتقدمة واملنظامت احلكومية ادلولية.
البياانت اجلغرافية اإىل جانب العالمات التجارية) ،من أأجل
تلبية حاجة املشاركني ذوي اخلربة يف جمالت ُمحدَّدة تتعلق
ابمللكية الفكرية.
(ب) وعند تنظمي املؤمترات يف أأعقاب اجامتعات امجلعية
العامة لادول ا ألعضاء أأو اجامتعات اللجنة ،ينبغي الرتجيح
بعناية بني مزية حتقيق وفورات يف التاكليف والعيب املمتثل
يف عدم الوصول اإىل املشاركني املناس بني.
" "4اإىل اللجنة ومديري املرشوعات وشعبة تنس يق أأجندة التمنية
بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني:
( أأ) يُوىص ابلنظر يف اإدراج اخلرباء اذلين مل يعملوا مع
الويبو من قبل ولكن دلهيم اخلربة الالزمة يف قامئة
اخلرباء الاستشاريني،
(ب) وإاجراء تقيمي مهنجي ألداء اخلرباء الاستشاريني
اخلارجيني وإااتحة املعلومات ذات الصةل مجليع املوظفني.
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" "26امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول
 – DA_19_25_26_28_01التوصيات  19و 25و 26و28
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

" "1اإىل ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو بشأأن وضع اقرتاح عن كيفية
يشمل املرشوع مجموعة من ا ألنشطة اليت ن ُ ِّّفذ النشاطان " "1و" "2من أأنشطة املرشوع.
تقدمي الويبو ملزيد من الإسهامات يف تيسري نقل التكنولوجيا .ينبغي
ستس تكشف ما ميكن اُّتاذه من
ُ
قل
َّ
أ
نقل
ن
أ
بش
لها
ط
خط
مل
ا
ميية
ل
ا
التشاورية
الاجامتعات
لك
ُقدت
ع
و
إ
لادول ا ألعضاء أأن تنظر يف مطالبة ا ألمانة برمس خمطط خلدمات
مبادرات ومن س ياسات تتعلق ابمللكية
أ
أ
س
العريب،
العامل
و
يقيا
ر
ف
أ
و
يا،
أ
ويه
ل
أ
،
امخلسة
املناطق
يف
لوجيا
و
التكن
الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا ،وتوضيح كيفية اس تكاملها
الفكرية للهنوض بنقل التكنولوجيا،
أ
ياك
ر
م
أ
ومنطقة
املتقدمة،
ادلول
منطقة
و
احلر،
الاقتصاد
إىل
ا
املنتقةل
البادان
و
وحتسيهنا مع مراعاة نتاجئ املرشوع.
وخاصة لفائدة البادان النامية.
الالتينية والبحر الاكرييب .وتوجد عىل املواقع التالية معلومات عن
" "2اإىل ا ألمانة لتنظر يف تقدمي ادلمع يف جمالت التدخل التالية:
وسوف يتأألف من مخس مراحل متدرجة الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية:
هبدف اعامتد قامئة اقرتاحات وتوصيات
( أأ) مواصةل حتديد أأفضل املامرسات يف جمال نقل
وتدابري حممتةل للهنوض بنقل التكنولوجياhttp://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i .
التكنولوجيا ومجع تكل املامرسات وتشاركها ،وذكل من خالل
،d=28643
اإجراء دراسات اإفرادية اإضافية وتوثيق قصص النجاح الناجتة
ويشمل املرشوع ا ألنشطة التالية:
و
عن التعاون بني البادان النامية والبادان املتقدمة .ومن ا ألمهية
" "1تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
مباكن حتديد مناذج التمنية اخلاصة ابلبادان اليت أأصبحت
،d=31263
إاقلميية حول نقل التكنولوجيا ،وحتدد
مؤخرا من البادان املتقدمة.
البادان معايري تكويهنا واختصاصاهتا،
و
(ب) ومواصةل تقدمي برامج معلية لتكوين الكفاءات (مبا يف
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
" "2وإاعداد عدد من ادلراسات
ذكل مجموعات ا ألدوات) مصممة خصيصا ملس تخدمني
التحليلية اخلاضعة ملراجعة ا ألقران ،مبا يف ،d=30703
ُمس هتدفني حمددين مع الرتكزي عىل البادان ا ألقل منوا.
ذكل من دراسات اقتصادية ودراسات
و
(ج) ومواصةل تقدمي برامج تكوين الكفاءات ملقديم
اإفرادية بشأأن نقل التكنولوجيا عىل
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
خدمات امللكية الفكرية و /أأو خدمات الابتاكر يف البادان
الصعيد ادلويل اإسهاما يف معل منتدى

CDIP/21/2
Annex III
39

اخلرباء الرفيع املس توى،

،d=31242

و
" "3وتنظمي منتدى دويل رفيع
املس توى للخرباء حول "نقل التكنولوجيا http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
وامللكية الفكرية :التحدايت املشرتكة وبناء .d=31243
احللول" لتحليل الاحتياجات يف جمال
نقل التكنولوجيا وتقدمي اقرتاحات بشأأن وعُرض عىل جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة عرشة ست دراسات حتليلية
قامئة الاقرتاحات والتوصيات والتدابري راجعها ا ألقران .وهذه ادلراسات متاحة عىل املواقع التالية:
احملمتةل املذكورة أأعاله للهنوض بنقل
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
التكنولوجيا .وتقرر ادلول ا ألعضاء معايري ،id=287167
تكوين هذا املنتدى الرفيع املس توى
و
واختصاصاته،
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
،id=287217
" "4وإانشاء منتدى اإلكرتوين حول
و
"نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية:
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
التحدايت املشرتكة وبناء احللول"،
،id=287221
" "5وتضمني برامج الويبو أأية
نتيجةبعد و
تُسفر عهنا ا ألنشطة املذكورة أأعاله،
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
أأن تنظر فهيا اللجنة وتقدم أأية توصية
،id=287221
حممتةل إاىل امجلعية العامة.
و
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
،id=287164
و
" "3
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc

النامية ،مثل ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا،
وما اإىل ذكل.
(د) ودمع أأنشطة جتريبية ُمحدَّدة لنقل التكنولوجيا اإىل
البادان النامية وتوثيق هذه ا ألنشطة ألغراض توضيحية.
(ه) اإسداء مشورة ُمحدَّدة و ُمص َّممة خصيصا بشأأن
الس ياسات اإىل ادلول ا ألعضاء ،ل س امي البادان النامية
والبادان ا ألقل منوا من أأجل وضع اإطار قانوين متكيين لنقل
التكنولوجيا .وميكن أأن يشمل ذكل املشورة بشأأن الانتفاع
بش ىت مواطن املرونة املنصوص علهيا يف التفاقات ادلولية.
(و) اإضافة قدرات حتليلية لقاعدة بياانت ركن الرباءات من
أأجل تعزيز اس تفادة عامة املس تخدمني يف مجيع البادان ،مبا
يف ذكل البادان ا ألقل منوا ،من بياانت الرباءات .انظر يف
توفري ألية للتنقيب عن البياانت والتصوير البياين للبياانت
وا ألدةل الإحصائية اخلاصة ابمللكية الفكرية.
(ز) تعزيز فائدة املوقع الإلكرتوين اخلاص بنقل التكنولوجيا
عن طريق عرض مجيع أأنشطة الويبو وكذكل موارد الويبو
واملؤسسات الوطنية.
(ح) اإسداء املشورة اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن أأفضل
املامرسات من أأجل تطوير ش بكة وبىن حتتية فعاةل لالبتاكر.
اإىل أأمانة الويبو لالس تفادة من وجود الويبو يف املؤمترات
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املتعلقة بنقل التكنولوجيا .ينبغي ل ألمانة أأن تعزز وجودها الفعال يف
،id=287165
املنتدايت واملؤمترات ادلولية اخلاصة بنقل التكنولوجيا هبدف اإثبات
و
_ http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docحضورها واملسامهة خبربهتا الفنية والاس تفادة من اخلربة الإضافية من
طائفة متنوعة من املشاركني يف املؤمترات.
.id=287218
ووافقت اللجنة أأيضا يف دورهتا الرابعة عرشة عىل ورقة مفاهمي أكساس
" "4اإىل أأمانة الويبو بشأأن تعزيز قدراهتا عىل اإدارة املرشوعات
للمناقشة يف منتدى اخلرباء الرفيع املس توى.
ومراقبة جودة مرشوعات أأجندة التمنية:
وعُقد يف جنيف يف فرباير  2015منتدى اخلرباء ادلويل بشأأن امللكية
( أأ) تطبيق أأداة الإطار املنطقي من أأجل التخطيط
الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول ،ومجع بني
ملرشوعات أأجندة التمنية ورصدها وتقيميها.
اخلرباء اذلين أأجروا ادلراسات الست اليت أ ِّعدَّت يف اإطار املرشوع،
وا ألقران ا ألربعة اذلي راجعوا هذه ادلراسات .و أأجرى أأيضا مثاني ُة خرباء
(ب) النظر يف اإدخال دورات اإجبارية بشأأن اإدارة
دوليني من بادان متقدمة وانمية ست جولت من املناقشات بشأأن نقل
املرشوعات ملديري املرشوعات.
التكنولوجيا .وتوجد عىل املوقع التايل معلومات عن منتدى
(ج) النظر يف اإدخال ألية يُطلب مبقتضاها من شعبة
الويبو:
تنس يق أأجندة التمنية أأن تضع "تأأشريهتا" عىل مجيع القرارات
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
الإدارية الرئيس ية املتعلقة مبرشوعات أأجندة التمنية.
d=35562
وإاضافة اإىل ذكل ،قُ ِّّدم اإىل ادلورة اخلامسة عرشة للجنة تقرير عن منتدى
(د) حتديد مواعيد اجامتعات مرحلية منتظمة مع مديري
خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل (الوثيقة
مرشوعات أأجندة التمنية.
.)CDIP/15/5
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" "27تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البادان ا ألفريقية
 – DA_1_2_4_10_11_1التوصيات  1و 2و 4و 10و11
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

يسعى املرشوع اإىل وضع اإطار مس تدام
للقطاع السمعي البرصي يف  3بادان
رائدة ،يه بوركينا فاصو وكينيا
والس نغال ،عىل أأساس حتسني ا ألسواق
والهيالك املهنية والبيئة التنظميية .وهيدف
اإىل تعزيز التفامه والاس تخدام
الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية أكداة
رئيس ية دلمع تطوير القطاع السمعي
البرصي ا ألفريقي .وسوف تُركز أأنشطة
املرشوعات عىل التمنية املهنية والتدريب،
فضال عن تعزيز ال ُبىن التحتية والكفاءات
املؤسس ية ذات الصةل.

يُعني لك باد مس تفيد مسؤول اتصال لتسهيل ُّتطيط املرشوع وتنفيذه.

" "1تُوىص اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بأأن تُدمع مرحةل
اثنية لهذا املرشوع و أأن تُتاح املوارد الالزمة ألمانة الويبو لمتكني
تنفيذها بكفاءة.

ن ُِّّظمت حلقتا معل تدريبيتان للمهنيني السيامنئيني يف كينيا يف أأبريل 2014
و أأبريل .2015

" "2تُوىص أأمانة الويبو ،عند تصممي مرحةل اثنية ،ابلرتكزي عىل
تدعمي التقدم احملرز حىت الن يف البادان الثالثة واحلرص ،اإذا ما
أأضيفت بادان أأخرى ،عىل اإجراء تصممي دقيق لنطاق ادلمع املُقدم.كام
ّ
حمس نة للرصد واملتابعة ،وزايدة موظفي ادلمع
يتعني وضع أأنشطة ّ
الإداري أأو احللول البديةل ا ألخرى ،مثل املنسقني ا إلقلمييني ،مما هو
ُمدرج يف املزيانية .وإاضافة اإىل ذكل ،ينبغي ُّتصيص مزيانية اكفية
دلمع البادان الثالثة املشاركة و أأية بادان اإضافية أأخرى.

اخليار :2

حلقات العمل التدريبية:

وعُقدت حلقتا معل وطنيتان للمهنيني السيامنئيني يف يوليو  2014وسبمترب
 2015يف بوركينا فاصو .وشاركت الويبو أأيضا يف برانمج تدرييب بشأأن
"العقود والإنتاج والتوزيع يف العرص الرمقي" ،وذكل مضن اإطار الربانمج
الرمسي لادورة الرابعة والعرشين للمهرجان ا ألفريقي للسيامن والتلفزيون
(فيس باكو ،)FESPACOاذلي ن ُظم يف مارس .2015

ون ُِّّظمت حلقتان دراسيتان للمهنيني السيامنئيني يف الس نغال يف سبمترب  "3" 2014ويُوىص بأأن يؤكّد لك أأحصاب املصاحل الوطنيني (ماكتب حق
املؤلف ،ووزارات الثقافة ،واللجان السيامنئية ،والواكلت ا ألخرى) يف
ويف يونيو  .2015وبناء عىل طلب من احلكومة ونقابة احملامني ،عُقدت
البادان املشاركة ،جمدّدا ،دمعهم للمرشوع والزتاهمم به ويضمنوا دمع
حلقتا معل تطبيقيتان للمحامني بشأأن حق املؤلف والعقود يف القطاع
السمعي البرصي يف مارس  2015ويونيو  .2015ودُعي حمامون من بوركينا وصون ا ألدوار الرئيس ية ،مثل أأدوار املنسقني احملليني.
فاصو للمشاركة يف اجللسات التدريبية.

اكن املرشوع هيدف اإىل ترسيع تطوير
القطاع السمعي البرصي من خالل
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف
سبيل زايدة فهم نظام حق املؤلف وزايدة بناء املؤسسات واملهارات .التدريب امليداين والرتخيص:
اس تخدامه.
ن ُِّّظم ون ُ ِّفّذ يف بوركينا فاصو يف يونيو  2015برانمج رفيع املس توى لتدريب
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واكن املرشوع مستندا اإىل اقرتاح قدمه
وفد بوركينا فاصو دلى اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية ودعا فيه اإىل
اإدراج ثالثة بادان يف هنج رائد ويه
بوركينا فاصو وكينيا والس نغال ،وهذا
الاقرتاح مت تطويره من قبل أأمانة الويبو
ومت اعامتده من قبل اللجنة.

املدير العام ملكتب بوركينا فاصو حلق املؤلف وبناء هماراته ،وذكل ابلتعاون
مع ادليوان الوطين اجلزائري حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة (.)ONDA
وأنشئت فرقة معل تضم منتجني وموزعني وهيئة ا ألفالم الكينية ()KFC
وجملس كينيا حلق املؤلف ( )KECOBOلوضع خارطة طريق لإنشاء
منظمة معنية اب إلدارة امجلاعية حلقوق املصنفات السمعية والبرصية.
دراسة نطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو
وبعض البادان ا ألفريقية ( ،)CDIP/12/INF/3ويه متاحة عىل الرابط
التايل:
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
id=250851
ودراسة بشأأن التفاوض امجلاعي عىل احلقوق والإدارة امجلاعية للحقوق يف
القطاع السمعي البرصي ( ،)CDIP/14/INF/2ويه متاحة عىل الرابط
التايل:
_http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc
id=283200
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" "28مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا 
 – DA_4_10_02التوصيتان  4و10
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ
مت اختيار بادين مشاركني ،هام ا ألرجنتني واملغرب ،وفقا ملعايري اختيار
ُمحدَّدة.

هيدف املرشوع اإىل دمع الرشاكت
الصغرية واملتوسطة ،اليت تتوىل بنشاط
اإعداد التصاممي وتسويقها ،يف الاس تخدام
أجريت دراسات جدوى يف الك البادين.
الفعال لنظام امللكية الفكرية ووضع
الاسرتاتيجيات اليت سوف تشجع عىل عرض املرشوع يف أأبريل  2015يف بوينس أيرس اب ألرجنتني ،ويف مارس
الاستامثر يف التصاممي.
يف ادلار البيضاء ابملغرب .وتنظمي حلقة معل لبناء قدرات خرباء وطنيني يف
ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت الك البادين :ا ألرجنتني واملغرب.
الرائدة يف البادان امل ُ ِّ
شاركة ،سوف يُ ّ ِّعزز مت اختيار مثانية وس تني رشكة مس تفيدة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
املرشوع الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق
امللكية الفكرية ،ل س امي حقوق التصاممي
الصناعية ،من جانب الرشاكت الصغرية
واملتوسطة يف تكل البادان ،مما يشجع
عىل اتباع هنج استبايق يف حامية التصاممي
يف ا ألسواق احمللية وأأسواق التصدير.

توصيات املقيّمني الرئيس ية
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" "29مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البادان النامية والبادان ا ألقل منوا
 – DA_4_10_02التوصيتان  4و10
وصف مقتضب للمرشوع

الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ

توصيات املقيّمني الرئيس ية

هيدف املرشوع اإىل دمع الرشاكت
الصغرية واملتوسطة ،اليت تقوم ابإبداع
وتسويق التصاممي بشلك نشط يف جمال
الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية
وتطوير الاسرتاتيجيات اليت من شأأهنا
تشجيع الاستامثر يف التصاممي.

اختيار بادين مشاركني وهام ا ألرجنتني واملغرب وفقا ملعايري اختيار حمددة.

" "1أأوصيت أأمانة الويبو كتساب خربة اإضافية والاس تعداد لتوس يع
املرشوع وتكرار الهنج يف حال لىق اهامتما أأوسع عند اقرتاح مرحةل
اثنية للمرشوع عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت
الرائدة يف ادلول املشاركة ،يسعى
املرشوع اإىل تعزيز الاس تخدام
الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية ،ل
س امي حقوق التصاممي الصناعية للرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف هذه البالد،
وبذكل يشجع عىل اتباع هنج استبايق يف
حامية التصاممي يف ا ألسواق احمللية
و أأسواق التصدير.

اإجراء دراس يت جدوى يف الك البادين.

عرض املرشوع يف أأبريل  2015يف بوينس أيريس يف ا ألرجنتني ويف ادلار " "2أأوصيت أأمانة الويبو إابجراء تقيمي مهنجي للمدخالت الإدارية
البيضاء يف املغرب .وتنظمي حلقة معل لتكوين الكفاءات للخرباء الوطنيني يف الالزمة ملشاريع أأجندة التمنية اجلديدة ،وضامن دمع التنفيذ اليويم
الك البادين ا ألرجنتني واملغرب.
للمشاريع اإن اقتضت احلاجة.
اختيار مثانية وس تني رشكة صغرية ومتوسطة مس تفيدة.
" "3أأوصيت أأمانة الويبو ابقرتاح مرشوع ألجندة التمنية اإىل اللجنة
هيدف اإىل تطوير أأدوات حمددة لتخطيط وتنفيذ مشاريع أأجندة
التمنية ،مبا يف ذكل تعممي املساواة بني اجلنسني.

[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

