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WO/GA/51/9 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یونیو  28 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 )والعشرون الرابعة العادية الدورة( اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 ميةتقرير عن اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التن

 أ�مانة من ٕا�داد

مرتني منذ ا�ورة امخلسني (ا�ورة �س�تثنائیة السابعة  )التمنیة نةجل (لتمنیة وامللكية الفكریة املعنیة �لجنة ال اجمتعت  .1
 ام، وه2018ٔأكتو�ر  2سبمترب ٕاىل  24من  اليت انعقدت، عاملیة للملكية الفكریة (الویبو)والعرش�ن) للجمعیة العامة للمنظمة ال

ٕاىل  20، وا�ورة الثالثة والعرش�ن اليت عقدت من 2018نومفرب  23نومفرب ٕاىل  19من  تقدعُ  يتورة الثانیة والعرشون الا�
 .2019مایو  24

ٕاىل �انب تقر�ر املد�ر العام عن تنفيذ  ،ملخيص رئييس �ج��ني�شّلك �الل ا�ورتني ٔأن  التمنیة جلنةوقررت  .2
 )، تقر�ر اللجنة املقّدم ٕاىل امجلعیة العامة.CDIP/3/2ثیقة (الو  2018ٔأجندة التمنیة لعام 

 امللخصني والتقر�ر.ووفقًا ��، تتضمن هذه الوثیقة  .3
ٕان امجلعیة العامة للویبو مدعوة ٕاىل إال�اطة �لامً  .4

تقر�ر عن اللجنة املعنیة �لتمنیة  مبضمون الوثیقة "
وامللكية الفكریة واس�تعراض تنفيذ توصیات ٔأجندة 

 )WO/GA/51/9" (الوثیقة یةالتمن 

]CDIP/23/2یيل ذ� امللخصني والوثیقة [



 

A 

 
 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2018نومفرب  23التارخي: 

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23ٕاىل  19جنیف، من 

 ملخص الرئيس

 

املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة (جلنة التمنیة ٔأو اللجنة) يف الفرتة من ُعقدت ا�ورة الثانیة والعرشون للجنة  .1
مراقبا. وافتتح ا�ورة السفري حسن لكیب، املمثل ا�امئ  27دو� عضوا و 96. وحرض ا�ورة 2018 نومفرب 23 ٕاىل 19

ولیة يف جنیف. و�ى �فتتاح، ٔأدىل مجلهوریة ٕاندونيس�یا �ى أ�مم املت�دة ومنظمة الت�اریة العاملیة وسا�ر املنظامت ا�
املد�ر العام ببيان ٔأشاد فيه جبم� ٔأمور مهنا اس�مترار ا�ول أ�عضاء يف ٕابداء �لزتام و�ه�م بتنفيذ مرشو�ات ٔأجندة التمنیة 

ات ٔأجندة التمنیة واتباعها �هنج قامئ �ىل الطلب. ؤأكّد من �دید �ىل مواص� املنظمة بذل اجلهود الالزمة لضامن تنفيذ توصی
 وتعمميها �ىل لك القطا�ات، وكذ� ٕالجناز ٔأ�شطهتا املكّرسة للتمنیة.

من �دول أ�عامل، اعمتدت اللجنة مرشوع �دول أ�عامل الوارد يف  2 ويف ٕاطار البند .2
 من �دول أ�عامل. 7 حتت البند CDIP/22/17، مع ٕاضافة الوثیقة CDIP/22/1 Prov. 2 الوثیقة

من �دول أ�عامل، قّررت اللجنة ٔأن تقبل منظمة �ري حكومية بصفة مراقب مؤقت ويه  3 دويف ٕاطار البن .3
 ).AFIGIA( الفر�س�یة للمؤرشات اجلغرافية الصناعیة واحلرفية الرابطة
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من �دول أ�عامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر دورهتا احلادیة والعرش�ن الوارد يف  4 ويف ٕاطار البند .4
یتعلق مبدا�لهتا �شأٔن ٔأهداف  197، مع ٕاد�ال تصویب اقرتحت أ�مانة ٕاد�ا� يف الفقرة .CDIP/21/15 Prov الوثیقة

 التمنیة املس�تدامة.

من �دول أ�عامل، اس�متعت اللجنة ٕاىل البیا�ت العامة. ؤأبدت الوفود دمعها للجهود اليت تبذلها  5 ويف ٕاطار البند .5
ميها. ؤأشارت ٕاىل املسائل املهّمة املطرو�ة ٔأمام اللجنة ؤأبدت الزتا�ا الویبو من ٔأ�ل تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة وتعم 

 �ملشاركة �ىل حنو بنّاء للميض قدما بعملها.

 من �دول أ�عامل، نظرت اللجنة ف� یيل: 6 ويف ٕاطار البند .6

ة يف أ�جزاء أ�ول . ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردCDIP/22/2التقار�ر املر�لیة الواردة يف الوثیقة  1.6
 والثاين والثالث. ووافقت اللجنة �ىل اقرتاح متدید فرتة تنفيذ املرشو�ني التالیني:

، ملدة اس�ت�دام املعلومات املوجودة يف امل� العام ٔ�غراض التمنیة �قتصادیةمرشوع  "1"
 أٔشهر؛ س�تة

ئیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف مللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمناومرشوع ا "2"
 ، ملدة ٔأربعة ٔأشهر.مرص و�ريها من الب�ان النامية يف

ورّحبت اللجنة �لهیلك اجلدید الوارد يف اجلزء الثالث من الوثیقة، ا�ي یتيح نظرة شام� عن تنفيذ لك توصیات 
 أ�ساس.ٔأجندة التمنیة امخلس وأ�ربعني، وّجشعت أ�مانة �ىل مواص� إالبالغ �ىل ذ� 

والتقر�ر عن تقيمي املر�� الثانیة من مرشوع امللكية الفكریة والتمنیة �ج�عیة و�قتصادیة، الوارد يف  2.6
. ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة ؤأوصت بلزوم تعممي أ��شطة .CDIP/22/9 Rev الوثیقة

 املُضطلع هبا يف ٕاطار هذا املرشوع.

، الواردة يف ة خمتلف هیئات الویبو يف تنفيذ ما یعنهيا من توصیات ٔأجندة التمنیةمسامهو  3.6
 . ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة.CDIP/22/13 الوثیقة

 " من �دول أ�عامل، نظرت اللجنة ف� یيل:1"6ويف ٕاطار البند  .7

. CDIP/22/3 ، الوارد يف الوثیقةة�دوى ٕا�شاء منتدى ٕالكرتوين �شأٔن املسا�دة التقنی 1.7
وا�متست اللجنة من أ�مانة اس�ت�داث منوذج �ىل الو�يك ٔأو منصة مماث� �كون موصوال �لصف�ة الرئيس�یة 
ٔ�جندة التمنیة وحيتوي �ىل لك الوظائف اليت �س�تجیب الحتیا�ات ا�ول أ�عضاء من املسا�دة التقنیة. 

مناقشات منَسقة. وینبغي ٔأن یُعرض ا�منوذج �ىل اللجنة يف  وینبغي ٔأن یوفر ا�منوذج خيارا ٕالجراء
 القادمة. دورهتا

ا، فعالیهتكفاءهتا و و  التقنیة املسا�دة ٔأ�شطة وقع لقياس احلالیة اومهنجیاهت الویبو ٔأدوات تقيميو  2.7
 . ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة.CDIP/22/10الوارد يف الوثیقة 

ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة مع س�یق ا�ا�يل والعمل مع أ�مم املت�دة والتعاون التن و  3.7
 . ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة.CDIP/22/11 ، الوارد يف الوثیقةوإالقلميیة
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وقدمت بعض ا�ول أ�عضاء عروضا عن جتارهبا  تفا�يل خبصوص املسا�دة التقنیة.ال وار واحل 4.7
وممارساهتا ؤأدواهتا اخلاصة بتقدمي و/ٔأو تلقي املسا�دة التقنیة. وأٔعقب العروض حوار تفا�يل شار�ت فيه 

 دول ٔأعضاء ٔأخرى. ؤأ�اطت اللجنة �لام �لعروض واملدا�الت.

 من �دول أ�عامل، نظرت اللجنة ف� یيل: 7 ويف ٕاطار البند .8

أ�فریقية حول تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك  مناقشة �شأٔن الصیغة املراجعة القرتاح ا�مو�ة 1.8
. وقّررت اللجنة ٔأن تعقد، مّرة لك CDIP/20/8س�نتني �شأٔن امللكية الفكریة والتمنیة، الوارد يف الوثیقة 

س�نتني، ثالثة مؤمترات دولیة متتالیة تدوم یوما وا�دا �شأٔن امللكية الفكریة والتمنیة يف الیوم أ�ول من 
يه جلنة التمنیة، وذ� اعتبارا من ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة التمنیة اليت س�یكون أ�س�بوع ا�ي تنعقد ف 

فهيا موضوع املؤمتر "�یفية �س�تفادة من نظام امللكية الفكریة". وس�ُی�ّدد موضو�ا املؤمتر الثاين والثالث 
بدٔأي التوازن والعدل، مبا مبوافقة ا�ول أ�عضاء. ؤأولكت اللجنة لٔ�مانة �مة تنفيذ القرار �ىل ٔأساس م 

 ذ� يف اختیار املت�دثني وحتدید الشلك.

، املسائل اليت ینبغي تناولها يف ٕاطار بند �دول أ�عامل املُعنون ''امللكية الفكریة والتمنیة'' 2.8
 . وقّررت اللجنة ما یيل:CDIP/22/17و .CDIP/21/8 Rev الواردة يف الوثیقتني

مي عرض عن موضوع "امللكية الفكریة والتمنیة يف البيئة ٔأن تلمتس من أ�مانة تقد "1"
 الرمقیة" ٔأثناء مداوالهتا يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن؛

ؤأن تناقش موضوع "الرشاكت الصغري والصغرية واملتوسطة و�بتاكر وامللكية  "2"
 املوضوع؛الفكریة" يف دورهتا الرابعة والعرش�ن. وا�متست اللجنة من أ�مانة ٕا�داد عرض حول 

ؤأن تلمتس من أ�مانة ٕا��ة قامئة �ملوضو�ات املقرت�ة من ا�ول أ�عضاء و�ركها  "3"
مفتو�ة ملساهامت ٔأخرى. وسيُنظر يف اختیار املوضو�ات املقرت�ة ل�ورات التالیة يف ا�ورة 

 الرابعة والعرش�ن؛

هتا اخلامسة ؤأن تناقش موضوع "امللكية الفكریة و�قتصاد إالبداعي" يف دور "4"
 والعرش�ن. وا�متست اللجنة من أ�مانة ٕا�داد عرض حول املوضوع؛

ؤأن �س�تعرض جمددا مسأٔ� "املرٔأة وامللكية الفكریة" يف دورهتا السادسة والعرش�ن  "5"
 لت�دید �یفية امليض قدما فهيا.

 . ؤأ�اطت اللجنة �لام بتوصیيت11و 5املناقشة �شأٔن توصیيت �س�تعراض املس�تقل  3.8
 11و 5وا�متست من أ�مانة مواص� مجیع ممارساهتا املتعلقة �لتوصیتني  11و 5�س�تعراض املس�تقل 

طبقا لوالیة الویبو ذات الص�، وٕاضافة الرابط ٕاىل النتاجئ املرتقبة يف املرفق أ�ول من تقر�ر املد�ر العام 
 الس�نوي عن تنفيذ ٔأجندة التمنیة.

اخلطوات املس�تقبلیة �شأٔن إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ  مساهامت ا�ول أ�عضاء يفو  4.8
، الواردة يف اخلاصة �لتوصیات املعمتدة املنبثقة عن توصیات �س�تعراض املس�تقل

 . وقّررت اللجنة ما یيل:CDIP/21/11و .CDIP/22/4 Rev الوثیقتني
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 ٔأ�ل ٔأقصاه جيوز ل�ول أ�عضاء املهمتة تقدمي مساهامت ٕاضافية ٕاىل أ�مانة يف "1"
. وینبغي ٔأن ُجتّمع املساهامت، ٕان و�دت، يف وثیقة وا�دة للعمل ٔ�غراض 2019 ینا�ر 31

 ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة؛

من ملخص رئيس ا�ورة التاسعة عرشة  1.8وف� خيص إالجراءات الواردة يف الفقرة  "2"
عضاء لتقرتح �ىل جلنة التمنیة ٔأن للجنة، ستس�ت�دم أ�مانة املساهامت املس�تلمة من ا�ول ا�ٔ 

تنظر، يف دورهتا املقب�، يف "إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ" اخلاصة �لتوصیات املعمتدة. 
 وس�تقرتح أ�مانة ٔأیضا خيارات ممكنة �شأٔن "إالبالغ و�س�تعراض" ف� خيص ت� التوصیات.

ملنتدى إاللكرتوين املقام مبوجب حتدیث �لكفة �ارطة الطریق �شأٔن الرتوجي الس�ت�دام او  5.8
، "مرشوع امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة وبناء احللول" �س�ت�دام املنصات القامئة

. ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة وا�متست من أ�مانة CDIP/22/5الوارد يف الوثیقة 
�ت التلكفة اخلاصة بتصممي املنتدى إاللكرتوين حسب احلا�ة ودجمه يف توفري املزید من التفاصیل وبیا

 " اجلاري تطو�رها، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الثالثة والعرش�ن.Intellogistمنصة الویبو التبادلیة "

، الواردة يف قامئة مؤرشات تقيمي �دمات الویبو ؤأ�شطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجياو  6.8
. ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة ووافقت �ىل ٔأنه متت مرا�اة CDIP/22/7 الوثیقة

ٔأهداف �قرتاح املشرتك املقدم من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأسرتالیا وكندا والوارد يف املرفق أ�ول 
 ..CDIP/18/6 Rev من الوثیقة

 الب�ان يف الربجمیات قطاع يف الفكریة امللكية داماس�ت� تعز�ز �شأٔنعدل املرشوع امل اقرتاح و  7.8
. ووافقت اللجنة �ىل اقرتاح املرشوع CDIP/22/8 ، الوارد يف الوثیقة�ینيا مجهوریة من املقرتح أ�فریقية

 .CDIP/22/8 كام ورد يف الوثیقة

 ملقرتح منامرشوع تعز�ز قطاع املوس�یقى وتطو�ره يف بور�ینا فاسو وبعض الب�ان أ�فریقية و  8.8
. ونظرت اللجنة �شلك ٕاجيايب يف اقرتاح املرشوع CDIP/22/12 ، الوارد يف الوثیقةبور�ینا فاسو

 وا�متست من وفد بور�ینا فاسو تعدی�، بدمع من أ�مانة، يك تنظر فيه يف دورهتا املقب�.

�ان �مية ٔأخرى: عدل �شأٔن امللكية الفكریة وس�یا�ة املأٔ�والت يف بريو وباملرشوع امل اقرتاح و  9.8
. ووافقت CDIP/22/14، الوارد يف الوثیقة �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض �منیة س�یا�ة املأٔ�والت
 ..CDIP/22/14 Rev اللجنة �ىل اقرتاح املرشوع املعدل كام ورد يف الوثیقة

 من الربازیل قدماملرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي الرشوع امل اقرتاح و  10.8
. ووافقت اللجنة �ىل اقرتاح املرشوع املعدل كام ورد يف CDIP/22/15 والوارد يف الوثیقة

 ..CDIP/22/15 Rev الوثیقة

وا�راس�تان املُعد�ن يف س�یاق مرشوع امللكية الفكریة واملر�� الثانیة من مرشوع امللكية  11.8
 الفكریة والتمنیة �ج�عیة و�قتصادیة:

 - أٓس�یا رشق جنوب دول يف الصناعي التصممي اس�ت�دام فهم �شأٔن راسةلخص ا�م "1"
 ؛CDIP/22/INF/2، الوارد يف الوثیقة و�یلند والفلبني ٕاندونيس�یا �ا�
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وملخص ا�راسة �شأٔن امللكية الفكریة يف نظام �بتاكر يف قطاع الص�ة يف بولندا،  "2"
 .CDIP/22/INF/3 الوارد يف الوثیقة

 للجنة �لام �ملعلومات الواردة يف ا�راس�تني املذ�ورتني.ؤأ�اطت ا

ا�لكمة  من �دول أ�عامل، �قشت اللجنة موضوع "امللكية الفكریة والتمنیة" وشّدد املد�ر العام، يف 8 ويف ٕاطار البند .9
 اجلنسني. واس�متعت اللجنة اليت ٔألقاها يف هذا الشأٔن، عن ٔأمهیة هذا املوضوع وا�ساقه مع الزتام املنظمة بتعز�ز املساواة بني

ٕاىل عرض قدمه ممثلون عن قطا�ات أ�مانة املعنیة �شأٔن ٔأ�شطة املنظمة وس�یاساهتا الرامية ٕاىل متكني املرٔأة يف جمال امللكية 
الفكریة. ؤأعقب ذ� تبادل بني ا�ول أ�عضاء لت�ارهبا يف تدعمي الس�یاسات اليت �سهم يف ز�دة مشاركة النساء يف جمال 

 لكية الفكریة.امل 

واعمتدت اقرتا�ا قدمه املكس�یك �شأٔن  CDIP/22/16 Rev. 2 ونظرت اللجنة يف الوثیقة 1.9
"املرٔأة وامللكية الفكریة" كام هو وارد يف مرفق هذه الوثیقة. وس�ُیقدم املرفق ٕاىل امجلعیة العامة للویبو 

 .2019 لعام

اتفقت اللجنة �ىل قامئة �ملسائل والو�ئق ٔ�غراض  من �دول أ�عامل �شأٔن العمل املقبل، 9 ويف ٕاطار البند .10
 املقب�. دورهتا

ؤأشارت اللجنة ٕاىل ٔأن أ�مانة ستتوىل ٕا�داد مرشوع تقر�ر ا�ورة الثانیة والعرش�ن و�رشه �ىل موقع الویبو  .11
ل ٕارساله ا قبل انعقاد �ج�ع املقبل إاللكرتوين. وینبغي ٔأن �ُرسل التعلیقات �ىل مرشوع التقر�ر كتابیا ٕاىل أ�مانة، ویُفض�

 ب�نیة ٔأسابیع. وس�ُیعرض مرشوع التقر�ر بعد ذ� �ىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثالثة والعرش�ن.

 وس�یكون هذا امللخص، ٕاىل �انب ملخص رئيس ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة، تقر�َر اللجنة ٕاىل امجلعیة العامة. .12

[یيل ذ� املرفق]



ANNEX 
 املرفق

 
 س�یك �شأٔن املرأٔة وامللكية الفكریة (�س�ة مراجعة)اقرتاح من املك 

 تناولت اللجنة مسأٔ� "املرٔأة وامللكية الفكریة" حتت بند �دول أ�عامل "امللكية الفكریة والتمنیة" وقّررت ما یيل:

ٕادماج املنظور ٕان اللجنة تعرتف بأٔمهیة تعز�ز فرص املساواة بني اجلنسني؛ ومتكني النساء والفتیات املبتكرات واملبد�ات؛ و 
اجلنساين يف س�یاسات امللكية الفكریة؛ وتدعمي نظام ملكية فكریة شامل ومتاح للجمیع، من ٔأ�ل سّد الفجوات القامئة بني 

لبعض املشألك اجلنسني يف جمال امللكية الفكریة وز�دة مشاركة النساء والفتیات يف ٕاجياد �لول ابتاكریة متكّن من التصدي 
 ها البرشیةالرئيس�یة اليت توا� 

وف� خيص الویبو، ويه املنظمة الرائدة املتخصصة دا�ل منظومة أ�مم املت�دة يف قضا� امللكية الفكریة، حتیط اللجنة �لام مع 
النساء بعزم ت� املنظمة �ىل تعز�ز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرٔأة يف جمال امللكية الفكریة. وحتیط �لام كذ� بأٔن التقد�ر 

ٔأكرث من ٔأي وقت مىض، وٕان اكن الطریق  حن، حبسب بیا�ت الویبو املتا�ة، �س�ت�دمن نظام الرباءات ا�ويلٔأصب
 طویال يف هذا ا�ال. �زال ال

 :وحتّث اللجنة ا�ول أ�عضاء يف الویبو �ىل ٕایالء �عتبار الواجب ملا یيل

 يف نظام امللكية الفكریة. تعز�ز فرص مشاركة النساء املبتكرات واملبد�ات �شلك ٔأوسع ؤأكرب .1

 �شجیع �بتاكر وإالبداع يف ٔأوساط النساء املبتكرات من ٔأ�ل تضییق الفجوة اجلنسانیة بني املبتكر�ن واملبد�ني. .2

العمل �جتاه تنفيذ الس�یاسات واملامرسات الرامية ٕاىل تعز�ز فرص متكني النساء والفتیات للمشاركة مشاركة اكم� يف  .3
 .وإالبداع �بتاكر

 �بتاكر. جمال تعز�ز فرص ٕادماج النساء والفتیات يف جمايل العلوم والتكنولوجيا، وكذ� يف معلیات اختاذ القرار يف .4

 تبادل جتارهبا اخلاصة �لس�یاسات واملامرسات �متكني النساء والفتیات من املشاركة يف جمال امللكية الفكریة. .5

ة بني العدید من ٔأحصاب املصل�ة لتشجیع املزید من النساء والفتیات تبادل ٔأفضل املامرسات �شأٔن املبادرات املشرتك .6
 �ىل املشاركة يف ٔأ�شطة �بتاكر بغرض �لق ملكية فكریة قيّمة.

 ومتكني املرٔأة يف ٕادارة امللكية الفكریة. رائدات أ�عاملتبادل ٔأفضل املامرسات من ٔأ�ل دمع النساء ا�رت�ات و  .7

لشا�ت والفتیات ومتكيهنن من تعز�ز مواههبن يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة تبادل ٔأفضل املامرسات لتشجیع ا .8
والر�ضیات والفنون من ٔأ�ل تيسري حصولهن �ىل تعلمي جيد ومتكيهنن من تطو�ر املهارات واملعلومات واملعارف الالزمة �مع 

 س�� يف جمال امللكية الفكریة. دخولهن يف سوق العمل، وال

 امرسات لنظام ملكية فكریة شامل ومتاح للجمیع.تبادل ٔأفضل امل .9

 العمل مع ٔأمانة الویبو �ىل حتدید العقبات اليت حتّد من مشاركة النساء يف جمال امللكية الفكریة. .10
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  وبناء �لیه، یُلمتس من ٔأمانة الویبو ما یيل:

 ملبد�ني.جتمیع بیا�ت دولیة متشاهبة ومصنفة �شأٔن نوع �نس ٔأحصاب حقوق امللكية الفكریة وا .1

تبادل أ�سالیب وإالجراءات املتبعة مجلع البیا�ت املصنفة حبسب نوع اجلنس، واس�ت�دام املؤرشات ومهنجیات  .2
 الرصد والتقيمي وٕاجراء حتلیل اقتصادي للفجوات القامئة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكریة.

ا يف ذ� تنفيذ س�یاسة الویبو �شأٔن املساواة مواص� تعممي املنظور اجلنساين يف �رامج الویبو وس�یاساهتا، مب .3
 اجلنسني، طبقا لنظام املوظفني والحئته. بني

مواص� متكني املرٔأة من �الل ٔأاكدميیة الویبو �س�ت�دام مجمو�ة �راجمها اخلاصة �لتدریب و�كو�ن الكفاءات يف جمال  .4
 امللكية الفكریة.

من تنفيذ تدابري و�رامج �ريم ٕاىل �شجیع مشاركة النساء والفتیات مسا�دة ا�ول أ�عضاء، بناء �ىل طلهبا، �متكيهنا  .5
 يف جمال امللكية الفكریة.

 وتقّرر اللجنة تقدمي هذا القرار ٕاىل امجلعیة العامة مع �ل�س مهنا ٔأن حتیط �لام مبضمونه.

دسة والعرش�ن لت�دید �یفية امليض اللجنة كذ� ٔأن �س�تعرض جمددا مسأٔ� "املرٔأة وامللكية الفكریة" يف دورهتا الساوتقّرر 
ٕاىل  5قدما فهيا، مبا يف ذ� من �الل �لسة �شاوریة تنظمها أ�مانة لتيسري املناقشات املزمع ٕاجراؤها يف ٕاطار النقاط من 

 ٔأ�اله، و�لسات �شاوریة ٔأخرى، ٕان اتُفق �ىل ذ�. 10

]هنایة املرفق والوثیقة[



 

A 

 
 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019ایو م 24التارخي: 

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20ن جنیف، م

 ملخص الرئيس

 

ُعقدت ا�ورة الثالثة والعرشون للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة (جلنة التمنیة ٔأو اللجنة) يف الفرتة من  .1
مراقبا. وافتتح ا�ورة الس�ید فرا�سس غري، املد�ر العام  23دو� عضوا و 97 . وحرض ا�ورة2019 مایو 24 ٕاىل 20

للویبو. ؤأ�رز يف مدا�لته مشاركة ا�ول أ�عضاء النشطة يف اقرتاح مرشو�ات ؤأبدى تقد�ره اللزتا�ا املس�متر يف 
لفكریة �ىل لك مس�تو�ت الصدد. ؤأشار كذ� ٕاىل ٔأن تنوع بنود �دول أ�عامل یعكس الطابع أ�فقي للملكية ا هذا

 �قتصادي. القطاع

حسن لكیب، املمثل ا�امئ مجلهوریة ٕاندونيس�یا من �دول أ�عامل، ٔأ�ادت اللجنة انت�اب السفري  2 ويف ٕاطار البند .2
ول، ، رئيسا للجنة؛ وانتخبت ا�كتورة كريي فا�ى أ�مم املت�دة ومنظمة الت�اریة العاملیة وسا�ر املنظامت ا�ولیة يف جنیف

) يف جنوب ٔأفریقيا، والس�ید راي ٔأوغوس�تو ملیوين �ارس�یا، مد�ر قسم NIPMOرئيسة مكتب ٕادارة امللكية الفكریة (
 إالشارات املمزية �ملعهد الوطين محلایة املنافسة وامللكية الفكریة يف بريو، �ئبني للرئيس، ملدة س�نة وا�دة.

ة مرشوع �دول أ�عامل الوارد يف من �دول أ�عامل، اعمتدت اللجن 3 ويف ٕاطار البند .3
 .CDIP/23/1 Prov. 2 الوثیقة
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. CDIP/23/14 نظرت اللجنة يف موضوع قبول املراقبني الوارد يف الوثیقةمن �دول أ�عامل،  4 ويف ٕاطار البند .4
 Think and do Tank منظمةويه  ملدة س�نة وا�دة قّررت اللجنة ٔأن تقبل منظمة �ري حكومية بصفة مراقب مؤقتو 

دون ٔأي تأٔثري يف صفهتام يف اج��ات اللجنة وذ�  )FAAAT think and do tank(من ٔأ�ل ُهنج بدی� لٕالدمان.
و�سبب �دم التوافق يف ا�ٓراء، قّررت اللجنة ٔأال متنح يف هذه ا�ورة صفة املراقب املؤقت ملنظمة �ري حكومية يه  املقب�.

 .)GHR( منظمة جنیف للتدریب العاملي �ىل حقوق إال�سان

والعرش�ن الوارد يف  الثانیةمن �دول أ�عامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر دورهتا  5 ويف ٕاطار البند .5
 ..CDIP/22/18 Prov الوثیقة

للتقدم دمعها من �دید من �دول أ�عامل، اس�متعت اللجنة ٕاىل البیا�ت العامة. ؤأبدت الوفود  6 ويف ٕاطار البند .6
ؤأعربت الوفود عن تقد�رها لتنظمي املؤمتر ا�ويل �شأٔن امللكية الفكریة يذ توصیات ٔأجندة التمنیة. تنف  يفالویبو  ا�ي ٔأحرزته

، ؤأقّرت بن�اح ذ� احلدث من حيث جودة 2019مایو  20، املعقود يف �یفية �س�تفادة من نظام امللكية الفكریة -والتمنیة 
الزتا�ا �ملشاركة �ىل حنو بنّاء يف معاجلة القضا� املهمة املطرو�ة  العروض والهیلك التنظميي والرتتيبات اللوجستية. ؤأبدت

 �ىل �دول ٔأعامل هذه ا�ورة.

 من �دول أ�عامل، نظرت اللجنة ف� یيل: 7 ويف ٕاطار البند .7

. ؤأ�اطت اللجنة �لام مبالحظات CDIP/23/2 ، الوارد يف الوثیقةتقر�ر املد�ر العام عن تنفيذ ٔأجندة التمنیة 1.7
 لوفود واقرتا�اهتا. كام ٔأ�اطت �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة ومرفقاهتا.ا

تقر�ر ٕاجناز مرشوع التعاون �ىل التمنیة والتعلمي والتدریب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكریة مع و  2.7
. ؤأ�اطت CDIP/23/4 ، الوارد يف الوثیقةمؤسسات التدریب القضايئ يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً 

 اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف التقر�ر.

تقر�ر ٕاجناز املرشوع اخلاص بتعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاسو وبعض الب�ان و  3.7
 التقر�ر. ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف. CDIP/23/5 ، الوارد يف الوثیقةاملر�� الثانیة –أ�فریقية 

 –تقيميي ملرشوع تعز�ز القطاع السمعي والبرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية ال تقر�ر وال  4.7
 . ؤأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف التقر�ر.CDIP/23/6 ، الوارد يف الوثیقةاملر�� الثانیة

ة والتعلمي والتدریب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكریة مع التعاون �ىل التمنی ملرشوعتقيمي ال تقر�ر و  5.7
ٔأ�اطت و  .CDIP/23/7الوثیقة ، الوارد يف مؤسسات التدریب القضايئ يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً 

 التقر�ر. اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف

، الوارد يف املس�تدامة والغا�ت املرتبطة هبا تقر�ر �شأٔن مسامهة الویبو يف تنفيذ ٔأهداف التمنیةوال  6.7
ا�ول أ�عضاء �ىل طلب ا�مع واملسا�دة  حثّتالوفود عن تقد�رها للتقر�ر. و  تعرب. وأٔ CDIP/23/10 الوثیقة

جماالت املسا�دة �شأٔن املنظمة �ىل مواص� �رش املعلومات  حثّتمن الویبو يف حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. و 
آ  نظرت و �شأٔن ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. اجلدید موقع الویبو �رب لیاهتا املتا�ة ل�ول أ�عضاء، مبا يف ذ� املمكنة وأ

 ؤأ�اطت �لام هبا. CDIP/23/10 الوثیقةاللجنة يف املعلومات الواردة يف 
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  من �دول أ�عامل، نظرت اللجنة ف� یيل:" 1" 7 يف ٕاطار البندو .8

ٔأ�اطت اللجنة �لامً . و CDIP/23/9الوثیقة ، الوارد يف ن املسا�دة التقنیةمنوذج منتدى ٕالكرتوين �شأٔ  1.8
، لفرتة ٔأولیة مدهتا ء�لكرتوين، �ىل النحو الوارد يف اخلیار االٕ نتدى امل ، وطلبت من أ�مانة تنفيذ املقّدم�لعرض 

يك یتس�ىن النظر فيه للجنة،  ورة اخلامسة والعرش�نٕاىل ا�لكرتوين االٕ نتدى امل وتقدمي تقر�ر تقيمي عن  ،س�تة أٔشهر
 معّمق. �شلك

ؤأ�اطت . عرض من أ�مانة �شأٔن قامئة اخلرباء �ستشاریني بعد دجمها يف نظام التخطیط للموارد املؤسس�یةو  2.8
 .اللجنة �لامً �لعرض

 :من �دول أ�عامل، نظرت اللجنة ف� یيل 8 يف ٕاطار البندو .9

ل ملرشوع �شأٔن تطو�املقرتاح � 1.9 ر قطاع املوس�یقى وال�ذج الت�اریة اجلدیدة للموس�یقى يف بور�ینا فاسو عد�
وافقت اللجنة �ىل و  .CDIP/23/13 الوثیقة، الوارد يف وبعض ب�ان �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفریقيا

 .CDIP/23/13 الوثیقةالوارد يف رشوع �ىل النحو اقرتاح امل 

 التنفيذ واسرتاتیجیات إالجراءات �شأٔن املس�تقبلیة اخلطوات حول اءأ�عض �ولل إالضافية ساهامتوامل  2.9
أ�بلغت اللجنة و  .CDIP/23/3 الوثیقة، الوارد يف املس�تقل �س�تعراض عن املنبثقة املعمتدة التوصیات ٔ�غراض

 .CDIP/23/3 الوثیقة ول أ�عضاء �ىل النحو الوارد يفاملقدمة من ا� إالضافية ساهامت�مل 

لتلكفة �ارطة الطریق �شأٔن الرتوجي الس�ت�دام املنتدى إاللكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية  حتدیثو  3.9
، الوارد INSPIRE الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة وبناء احللول" ودجمه يف منصة الویبو اجلدیدة

�ىل ت ، ووافقCDIP/23/11 الوثیقة لجنة �لام �ملعلومات الواردة يفٔأ�اطت ال و  .CDIP/23/11 الوثیقة يف
ا�ورة  ٕاىلإاللكرتوين نتدى مل تقدم تقر�را عن اطلبت اللجنة من أ�مانة ٔأن و . البدیل ططا�

 .للجنة والعرش�ن اخلامسة

مقرتح مرشوع مقدم من دو� بولیفيا املتعددة القوميات �شأٔن �سجیل العالمات امجلاعیة للرشاكت احمللیة و  4.9
مقرتح نظرت اللجنة ٕ�جيابیة يف و  .CDIP/23/15 الوثیقة، الوارد يف وریة يف التمنیة �قتصادیةبصفته قضیة حم

مواص� تطو�ر املرشوع للنظر فيه �ىل املرشوع وطلبت من دو� بولیفيا املتعددة القوميات العمل مع أ�مانة 
 القادمة. ا�ورة يف

 الثقايف وا�هنوض �لرتاث إالمنائیة أ�هداف دمع: ثقافةوال  والس�یا�ة الفكریة امللكيةعن  دراسة ملخصو  5.9
 . ؤأ�اطت اللجنة �لامً �ملعلومات الواردة يف ذ� امللخص.CDIP/22/INF/4 ، الوارد يف الوثیقةمرص يف

وملخص دراسة عن اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة يف قطاع التعد�ن يف الربازیل وش�یيل، الوارد  6.9
 . ؤأ�اطت اللجنة �لامً �ملعلومات الواردة يف ذ� امللخص.CDIP/23/INF/2 الوثیقة يف

اقرتاح ملتابعة دراسة اجلدوى �شأٔن تعز�ز جتمیع بیا�ت اقتصادیة عن القطاع السمعي البرصي يف �دد من و  7.9
د . ووافقت اللجنة �ىل اقرتاح ٔأ�شطة املرشوع كام ورCDIP/23/12 الوثیقة، الوارد يف الب�ان أ�فریقية
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، وطلبت من أ�مانة ٔأن تقدم لها تقر�را عن تنفيذ ت� أ��شطة يف دورهتا CDIP/23/12 الوثیقة يف
 والعرش�ن. اخلامسة

اقرتاح أ�مانة �شأٔن إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ اخلاصة �لتوصیات املعمتدة املنبثقة عن توصیات و  8.9
. ووافقت اللجنة CDIP/23/8 ، الوارد يف الوثیقةس�تعراض�س�تعراض املس�تقل واخلیارات �شأٔن إالبالغ و�

، CDIP/23/8 كام وردت يف الوثیقة 14و 12و 11و 10و 9و 8و 6و 5�ىل اسرتاتیجیات التنفيذ رمق 
، وحول �قرتا�ات اجلدیدة 15و 13و 7و 4و 3و 2و 1وس�تواصل مناقشاهتا حول اسرتاتیجیات التنفيذ رمق 

، فضال عن خيارات إالبالغ 2019سبمترب  18وفقا للمرفق أ�ول من الوثیقة حبلول املُقدمة من ا�ول أ�عضاء 
 يف ا�ورة املقب�. CDIP/23/8 و�س�تعراض �ىل النحو الواردة يف الوثیقة

 "امللكية الفكریة والتمنیة": من �دول أ�عامل 9 يف ٕاطار البندو .10

البيئة الرمقیة" ؤأ�اطت �لام �لعرض ا�ي قدمته  �قشت اللجنة موضوع "امللكية الفكریة والتمنیة يف 1.10
أ�مانة والت�ارب اليت تقامسهتا ا�ول أ�عضاء �شأٔن الت�د�ت والفرص املطرو�ة ٔأمام نظام امللكية الفكریة يف 

ا الوقت احلايل وت� اليت س�ُتطرح ٔأمامه يف املس�تقبل نتي�ة التحّول ٕاىل البيئة الرمقیة. ؤأعربت الوفود عن تقد�ره
 للعرض املقدم من أ�مانة �شأٔن "امللكية الفكریة والتمنیة يف البيئة الرمقیة".

 وطلبت اللجنة من أ�مانة ما یيل: 2.10

ٕاجراء تقيمي يف س�یاق رمقنة ماكتب امللكية الفكریة لت�دید احتیا�ات لك من ا�ول النامية وا�ول  (ٔأ)
حتسني قدرات ماكتب/مؤسسات امللكية الفكریة، أ�قل منوا من البنية التحتیة، ٔأي ٕاذاكء الوعي، و 

واس�ت�داما للتكنولوجيات الرمقیة بغض ٔأمتتة معلیات �سجیل امللكية الفكریة وٕادارهتا و�رتقاء بت� 
 العملیات ٕاىل املس�توى أ�مثل.

تنفيذ  واستنادا ٕاىل نتي�ة التقيمي، �زوید جلنة التمنیة بقامئة �ٔ��شطة املقرت�ة الهادفة ٕاىل دمع (ب)
توصیات ٔأجندة الویبو �شأٔن التمنیة من الفئة ٔألف ٕاىل الفئة جمي، والهادفة حتدیدا ٕاىل ردم الهّوة الرمقیة 

)، وتعز�ز الكفاءات املؤسس�یة الوطنیة يف جمال امللكية الفكریة من �الل امليض يف تطو�ر 24(التوصیة 
لكية الفكریة من �كنولوجيا املعلومات )، وتيسري اجلوانب املتص� �مل 10البىن التحتیة (التوصیة 

 )، يك تنظر اللجنة فهيا.27واالتصاالت حتقيقا للمنو والتمنیة (التوصیة 

وستنظر اللجنة يف نتي�ة التقيمي وقامئة أ��شطة املقرت�ة يف دورهتا اخلامسة والعرش�ن، بغرض حتدید  3.10
ا�ات. وميكن ل�ول أ�عضاء املهمتة �ملشاركة يف ت� مرشو�ات مس�تقبلیة ممكنة للجنة التمنیة �ركّز �ىل �حتی

املرشو�ات وأ��شطة ٕابالغ ٔأمانة جلنة التمنیة بذ� و/ٔأو تقدمي اقرتا�اهتا املمكنة ٕاىل اللجنة. وٕاذا ظهرت احلا�ة 
، (ب)2.10(ٔأ) و2.10 ٕاىل ختصیص وقت ٕاضايف ٔأو موارد مالیة ٕاضافية لالضطالع �ٔ��شطة املذ�ورة يف الفقرتني

 ینبغي لٔ�مانة ٕابالغ اللجنة بذ� يف دورهتا الرابعة والعرش�ن.

من �دول أ�عامل �شأٔن العمل املقبل، اتفقت اللجنة �ىل قامئة �ملسائل والو�ئق ٔ�غراض  10 ويف ٕاطار البند .11
 املقب�. دورهتا
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و�رشه �ىل موقع الویبو  ؤأشارت اللجنة ٕاىل ٔأن أ�مانة ستتوىل ٕا�داد مرشوع تقر�ر ا�ورة الثالثة والعرش�ن .12
ل ٕارسالها قبل انعقاد �ج�ع املقبل إاللكرتوين. وینبغي ٔأن �ُرسل التعلیقات �ىل مرشوع الت قر�ر كتابیا ٕاىل أ�مانة، ویُفض�

 ب�نیة ٔأسابیع. وس�ُیعرض مرشوع التقر�ر بعد ذ� �ىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الرابعة والعرش�ن.

رئيس ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة وتقر�ر املد�ر العام عن تنفيذ ٔأجندة ىل �انب ملخص وس�یكون هذا امللخص، إ  .13
 ، تقر�َر اللجنة ٕاىل امجلعیة العامة.CDIP/23/2 التمنیة الوارد يف الوثیقة

[هنایة الوثیقة]



 
 

 

A 

CDIP/23/2 
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 وامللكية الفكرية اللجنة املعنية بالتنمية
 

 الثالثة والعشرونالدورة 
 2019مایو  24ٕاىل  20جنیف، من 

 
 

 التنمية أجندةاملدير العام عن تنفيذ  تقرير

 من ٕا�داد أ�مانة

 .2018 لعام التمنیة ٔأجندة تنفيذ عن العام املد�ر تقر�ر �ىل الوثیقة هذه حتتوي .1

 وتعمميها التمنیة أٔجندة لتنفيذ الویبو هبا تضطلع اليت أ��شطة عن امة� حملة العام للمد�ر العارش الس�نوي التقر�ر ویقّدم .2
 الص�. ذات املنظمة �رامج يف

 �س�تعراض عن املنبثقتني 11و 5 التوصیتني خيص ف� اللجنة اختذته ا�ي للقرار اس�ت�ابة ٔأیًضا التقر�ر ویعد .3
 ٔأعامل �دول توصیات �ربط ٔأن أ�مانة ٕاىل طلبت قد لعرش�ن،وا الثانیة دورهتا يف اللجنة، ٔأن ٕاىل إالشارة وجتدر .1املس�تقل

 يف القرار و�رد .التمنیة ٔأجندة تنفيذ عن الس�نوي العام املد�ر تقر�ر من أ�ول املرفق يف الواردة املرتقبة �لنتاجئ التمنیة
 والعرش�ن. الثانیة ورةا� رئيس ملخص من 3.8 الفقرة

  

                                         
آلیات التنس�یقمن  8) وفقًا للفقرة CDIP/18/7ندة التمنیة (الوثیقة اضُطلع �الس�تعراض املس�تقل لتنفيذ توصیات ٔأج  1 اض املس�تقل . وقد مشل تقر�ر �س�تعر أ

  .11و 5من ت� التوصیات وقررت ٔأن حتیط �لًما �لتوصیتني  10اللجنة يف وقت الحق  تتوصیة. واعمتد 12

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=347436
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/coordination_mechanisms.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/coordination_mechanisms.html
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 :یيل مما التقر�ر هذا هیلك یتأٔلف ة،اللجن لتوجهيات وفقا �شلك ما بناءو  .4

 التالیني: املس�تویني �ىل وتعمميه التمنیة ٔأجندة تنفيذ خبصوص النقاط ٔأ�رز أ�ول اجلزء یقدم "1"

 الویبو؛ لربامج العادیة أ��شطة (ٔأ)

 أ�خرى. الویبو هیئات ومعل (ب)

 .اجلاریة تمنیةال  ٔأجندة مرشو�ات تنفيذ يف الرئيس�یة التطورات الثاين اجلزء ویصف "2"

 یيل: عام حملة التالیة املرفقات وتقدم .5
 أ�ول). (املرفق وأ�ربعني امخلس التمنیة ٔأجندة توصیات تنفيذ وضع "1"

 الثاين)؛ (املرفق 20182 �ام يف التنفيذ قيد اكنت اليت التمنیة ٔأجندة ومرشو�ات "2"

�ا اليت الرئيس�یة لتوصیاتا ٕاىل ٕاضافة واملُقيّمة، املنجزة التمنیة ٔأجندة ومرشو�ات "3"  اخلارجيون املُقيِّمون قد�
 الثالث). (املرفق

 الویبو لربامج العادیة أ��شطة يف وتعمميه التمنیة أٔجندة تنفيذ  أ�ول: اجلزء
دة أ�ولو�ت مع ت�ىش و�راجمها �سرتاتیجیة الویبو ٔأهداف �زال ال .6  املنظمة وتواصل .2030 �ام خطة يف املُ�د�

 وٕاقامة البیا�ت وقوا�د املنصات �دادإ و  الكفاءات و�كو�ن التقنیة املسا�دة ؤأ�شطة املبادرات من واسعة مجمو�ة تقدمي
 وإالبداع. لالبتاكر ا�اكم� املزا� من لالس�تفادة ٕاجيابیة بيئةب  ا�هنوض �ىل أ�عضاء دولها ملسا�دة الرشأاكت

 قدم وقد الرب�مج. ٔأداء وتقر�ر السابق املالیة إالدارة تقر�ر بني جيمع تقر�ر ٔأول 2016/17 الرب�مج ٔأداء "تقر�ر اكنو  .7
 ذ� يف مبا الفعلیة للنفقات �ام اس�تعراض ٕاىل �ٕالضافة ،2016/17 الثنائیة يف واملايل الرب�جمي لٔ�داء وشفافاً  شامالً  تقي�ً 

 النتي�ة. حسب التمنیة نفقات

 ٔأجندة تنفيذ عن مس�تقل قسم ذ� يف مبا ٔأخرى، رئيس�یة سيناتحت  أٔیًضا 17/2016 الرب�مج ٔأداء تقر�ر تضمن وقد .8
 ٔأجندة مشاریع وتعممي اللجنة، من املعمتدة وأ��شطة اجلاریة التمنیة ٔأجندة مبشاریع تتعلق شام� معلومات قدم وا�ي التمنیة،
 ٔأداء تقر�ر اكن ذ�، ٕاىل �ٕالضافة تقبة.املر  النتاجئ حتقيق حنو الربامج معل التمنیة ٔأجندة مبادئ و�ت و�یف املكمت�، التمنیة

 وا�د بني ومن أ�داء. مؤرش مس�توى �ىل املس�تدامة التمنیة بأٔهداف الربامج صالت یتضمن تقر�ر ٔأول 17/2016 الرب�مج
 بتوصیات معلها يف اسرتشادها مدى عن موضوعي �شلك �ر�ًجما وعرشون اثنان ٔأبلغ ،17/2016 الثنائیة يف �ر�ًجما وثالثني
 املس�تدامة. التمنیة بأٔهداف صالت وجود ٕاىل �ر�ًجما وعرشون وا�د ؤأشار التمنیة، ٔأجندة

                                         
 يف امب التمنیة، ٔأجندة مرشو�ات تنفيذ يف احملرز للتقدم اكمل اس�تعراض والعرش�ن الثانیة دورهتا يف اللجنة ٕاىل س�ُیقّدم اللجنة، يف املُتّبعة املامرسة مع متاش�یاً  2

 مر�يل. تقر�رٍ  شلكِ  يف املنشودة، والنتاجئ املزيانیة نفقات عن معلومات ذ�
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لكفت فيه  3وقد وافقت اللجنة، يف دورهتا الثامنة عرشة، �ىل اقرتاح مكون من ست نقاط �شأٔن املسا�دة التقنیة .9

مم املت�دة و�راجمها وسا�ر املنظامت ا�ولیة أ�مانة مبواص� حتسني التنس�یق ا�ا�يل يف املنظمة، والتعاون مع واكالت ا�ٔ 
املعنیة، وكذ� التعاون مع املاكتب الوطنیة وإالقلميیة للملكية الفكریة �شأٔن القضا� املتعلقة �ملسا�دة التقنیة و�كو�ن 

ٕالجراءات ، حيث ٔأبلغت فهيا عن اCDIP/22/11 4 الكفاءات والتعاون املو�ه حنو التمنیة. واس�ت�ابت أ�مانة �لوثیقة
 الصدد. هذا يف املنظمة معل توجيه مواص� ٔأ�ل من اجلدیدة، املقرت�ات وحتدید اجلوانب ت� حتسنياملت�ذة ملواص� 

 املسؤولیة ؤأن التقنیة املسا�دة تقدمي يف متسق هنج اتباع ضامن عن مسؤوالً  اكن التمنیة قطاع ٔأن ٕاىل الوثیقة ؤأشارت
 �ىل ٔأساًسا تقع ب� �لك إالمنائیة أ�هداف مع ی�ىش مبا ٔأولو�هتا وحتدید وتبس�یطها �شطةوا�ٔ  املشاریع تنس�یق عن الرئيس�یة

 املسا�دة مبادئ ا�رتام واس�متر أ�عضاء. ا�ول يف التقنیة املسا�دة خطط �ىل الوصیة �عتبارها إالقلميیة املاكتب �اتق
 �هيا الفكریة امللكية نظام اس�ت�دام من الب�ان متكني ٕاىل هتدف واليت التمنیة، حنو واملو�ة الطلب �ىل القامئة التقنیة

 .و�بتاكر املعرفة �ىل القامئ العاملي �قتصاد يف مشاركهتا من و�س�تفادة
واس�متر تقدمي املسا�دة التقنیة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منًوا يف صیا�ة الو�ئق الوطنیة املعنیة �سرتاتیجیة امللكية 

ة. فضًال عن ذ�، سا�دت الویبو �دًدا من الب�ان يف تقيمي ٔأداء �سرتاتیجیات احلالیة هبدف حتسني تنفيذ خطط الفكری
العمل امللموسة. ويف ٔأ�د الس�یاقات إالقلميیة، جيري النظر يف وضع ٕاطار للرصد والتقيمي لقياس التقدم احملرز �شأٔن تنفيذ 

بً�ا  13بً�ا ینفذ اسرتاتیجیات وطنیة للملكية الفكریة، يف �ني اكن  63اكن مثة  ،2018خطة العمل إالقلميیة. واعتباًرا من 
 بصدد صیاغهتا.

 ٕاىل الوصول وٕا��ة الفكریة امللكية جمال يف البرشیة الكفاءات �كو�ن يف، واصلت ٔأاكدميیة الویبو ٕاسها�ا 2018ويف  .10
 مبر�� اقتصاداهتا متر اليت والب�ان منواً  أ�قل والب�ان النامية انللب� س�� وال الفكریة، امللكية جمال يف والتدریب التعلمي

 موضو�ات من اكم� مجمو�ة تتناول واليت الفكریة امللكية �شأٔن واملتخصصة املنتظمة التعلميیة ا�ورات وقدمت انتقالیة.
 امللكية جمال يف والتعلمي التدریب �ىل الویبو يف أ�عضاء ا�ول من املزتاید الطلب تلبیة بغیة وصیغ لغات بعدة الفكریة امللكية

 �ام يف مشارك ٔألف 92 حنو ا�ٔاكدميیة ودر�بت معلها. يف العادل اجلغرايف التوازن حتقيق ضامن ٕاىل السعي مع الفكریة،
 السخیة ساهامتوامل  القميّ  وتعاوهنم ا�ٔاكدميیة رشاكء من بدمع النامية، الب�ان من �دد مع تعاوهنا تعز�ز يف واس�مترت ،2018
 اجلنوب ب�ان بني ف� التعاون ٕاىل مزتایدة ٔأولویة الویبو ٔأاكدميیة منحت العام، ذ� و�الل أ�عضاء. ا�ول من املقدمة

 املس�تفيدة. اجلهات يف الفكریة امللكية جمال يف والتدریب التعلمي احتیا�ات استيفاء بغیة الثاليث والتعاون
فرد بتغطیهتا العاملیة وتقدميها تدریبا متخصًصا يف جمال امللكية الفكریة ٕاىل املسؤولني احلكوميني من وال �زال ٔأاكدميیة الویبو تن

�الل �ر�مج التطو�ر املهين. وبناء �ىل التقيمي والتعقيب بصفة مس�مترة، تُصمم ا�ورات املقدمة يف هذا الرب�مج خصیصا 
زاد �دد الب�ان النامية اليت أٔصبحت من الرشاكء النشطني يف تقدمي  وقد .لتلبیة الرشوط املهنیة للمشاركني املس�هتدفني

�ملائة من ا�ورات  80املهارات واملعرفة املتخصصة ٕاىل �ريها من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا، حيث نُظم ما �سبته 
 .املقدمة يف الب�ان النامية من �الل رشأاكت مع مؤسسات يف ا�ول أ�عضاء

ؤأضیفت دور�ن/ �دمتان �دید�ن، وهام:  .2018 �ام بعد يف عن للتعلمي دورة 208 من ٔأكرث بعد عن التعلمي �ر�مج وقدم
 مثاين ٕاضافة وا�ورة العامة للقضاة، فضًال عن )IP4Youth & Teachers( واملدرسني للش�باب الفكریة امللكية �دمة

                                         
 �رد �قرتاح املكون من ست نقاط �شأٔن املسا�دة التقنیة يف امللحق أ�ول مللخص رئيس ا�ورة السابعة عرشة للجنة التمنیة. 3
 .والتعاون مع ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة وإالقلميیةالتنس�یق ا�ا�يل والعمل مع أ�مم املت�دة ، CDIP/22/11الوثیقة  4
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دث الرب�مج ٕاماكنیة الوصول ٕالیه من �الل أ��زة احملمو� من ٔأ�ل قامئة. و� تدریبية متقدمة �ورات �دیدة بلغات �سخ

 ومرص والصني و�ولومبیا الربازیل يف الفكریة امللكية ماكتب مع املربمة الهامة إالطاریة االتفاقات ز�دة انتشاره. وال �زال
 امللكية عن العامة الویبو دورة �س�ت�دام الفكریة امللكية جمال يف ا�صص التدریب توفري يف واملكس�یك تعد �امًال جوهر�ً 

 والعالمات الرباءات عن متقدمتني ودورتني DL-101 �ورة رئييس . وقد بدٔأ ٕاجراء اس�تعراض(DL-101)الفكریة 
 جسل ،2018 �ام ويف. 2019 �ام يف منه �نهتاء املتوقع ومن اجلغرافية، واملؤرشات الصناعیة وال�ذج والرسوم الت�اریة

بعد فضًال عن دورتني  عن للتعلمي واملتقدمة أ�ساس�یة املعیاریة التدریبية ا�ورات يف) 90069( املشاركني من ايسقي �دد
 .والثانویة إال�دادیة املر�لتني ومدريس الفكریة امللكية ملد�ري لو�ه و�ا للتعلمي ا�تلط �لتدریب

 الب�ان من للمشاركني الفكریة امللكية جمال يف �الٍ  تعلمي �ىل لاحلصو  تيسري يف املهم معلها ٔأیضا الویبو ٔأاكدميیة وواصلت
 ويف .املشرتك املاجس�تري �ر�مج �الل من وخصوصا انتقالیة، مبر�� اقتصاداهتا متر اليت والب�ان منوا أ�قل والب�ان النامية

لطلبة. وقدمت ٔأاكدميیة الویبو ٔأیًضا من ا 180 فهيا حوايل وشارك �املیا للامجس�تري مشرتكة �رامج س�بعة ، قدمت2018 �ام
ٕاىل  2017يف  389وزاد �دد املشاركني من  2018دورة من �ر�مج املدرسة الصیفية للویبو ا�ي حقق جناً�ا �بًريا يف  12

، واصلت إالقلميیة املشرتكة بني الویبو ومنظمة الت�ارة العاملیة ملعلمي امللكية الفكریة ة. وبناء �ىل جناح الندو 2018يف  575
يف جنوب ٔأفریقيا، واليت ركزت �ىل الب�ان  2018ا�ٔاكدميیة تنظمي احلدث يف جنیف، فضًال عن تنظمي �س�ة ٕاقلميیة يف �ام 

 IP( الفكریة امللكية لباحيث ٔأورو� أ�فریقية. ودجمت الندوات ا�ٓن مع مؤمترات مدريس امللكية الفكریة، مبا يف ذ� مؤمتر
Researchers Europe ( ٔ� وتدمع هذه احملافل معلمي امللكية الفكریة و�حثهيا وتوفر منصة 2018ول مرة يف �ام .

 ٕاىل املسا�دة من ٔأخرى ٔأنواع �س�تطیعون من �اللها ٔأن یقدموا ٔأحبا�م اجلاریة ؤأن یتلقوا التعقيبات من ٔأقراهنم. وقُدمت
 مقررات تدر�س يف دولیني حمارض�ن مشاركة ودمع اس�یةدر  وكتب مراجع وتقدمي ا�راس�یة املناجه تطو�ر ذ� يف مبا اجلامعات

 .العلیا ا�راسات ومقررات اجلامعیة املر��

آلیات( التقار�ر وٕا�داد والتقيمي الرصد وٕاجراءات التنس�یق �آلیات ووفقا .11  س�نوي تقر�ر رفع أ�مانة واصلت ،)التنس�یق أ
م العام املد�ر تقر�ر من التقر�ر اهذ ویتأٔلف .التمنیة ٔ�جندة الویبو تنفيذ عن املت�دة أ�مم ٕاىل  تنفيذ �شأٔن التمنیة جلنة ٕاىل املُقد�

 ٔأداء الویبو.  وتقر�ر وتعمميها، التمنیة ٔأجندة تنفيذ يف الرئيس�یة إالجنازات �ىل الضوء �سلط ا�ي التمنیة ٔأجندة

واملسامهة يف نطاق وال�هتا ، وذ� �ملشاركة 2018ظلت الویبو منخرطة يف ٔأعامل منظومة أ�مم املت�دة طوال �ام و  .12
يف املؤمترات والعملیات واملبادرات ذات الص� �لتمنیة. وتتعاون ٔأمانة الویبو �س�مترار مع العملیات املشرتكة بني واكالت أ�مم 

طة �ام (خ 2030املت�دة ذات الص� �مللكية الفكریة و�بتاكر. و�شمل ذ� املشاركة يف تنفيذ خطة التمنیة املس�تدامة لعام 
) ودمع أ��شطة واملبادرات اليت اضطلع هبا فریق العمل املشرتك بني واكالت أ�مم املت�دة املعين بتس�ري العمل 2030

آلیة تيسري التكنولوجيا، �ٕالضافة ٕاىل التعاون  والتكنولوجيا و�بتاكر ٔ�غراض ٔأهداف التمنیة املس�تدامة املنشأٔ يف ٕاطار أ
) ITU) و�حتاد ا�ويل لالتصاالت (IGFخصصة التابعة لٔ�مم املت�دة (منتدى ٕادارة إالنرتنت (والرشأاكت مع الواكالت املت

) ومنظمة UNCTAD) ومؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة والتمنیة (UNFCCCواتفاقية أ�مم املت�دة إالطاریة �شأٔن تغري املناخ (
والواك� ا�ولیة للطاقة  (WTO) ثل منظمة الت�ارة العاملیة)) واملنظامت احلكومية ا�ولیة أ�خرى م WHOالص�ة العاملیة (

 ).IRENAاملت�ددة (
 :2018وف� یيل ٔأ�رز ٔأو�ه تعاون الویبو مع منظومة أ�مم املت�دة واملنظامت احلكومية ا�ولیة أ�خرى طوال �ام 

واكالت أ�مم املت�دة املشاركة  املشرتكة بنيوالعملیات واصلت الویبو مشاركهتا النشطة يف املناقشات التقنیة  "1"
ؤأهداف التمنیة املس�تدامة. وسا�دت الویبو، كعضو مؤسس يف فریق العمل املشرتك بني  2030يف تنفيذ خطة �ام 
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واكالت أ�مم املت�دة املعين بتس�ري العمل والتكنولوجيا و�بتاكر ٔ�غراض ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، يف العملیة 

لس�نوي الثالث املتعدد ٔأحصاب املصل�ة املعين بتس�ري العمل والتكنولوجيا و�بتاكر ٔ�غراض التحضريیة للمنتدى ا
. واس�تعدادًا ٕال�شاء منصة �ىل إالنرتنت �ىل 2018یونیو  6و 5ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف نیویورك، املنعقد يف 

آلیة تيسري التكنولوجيا واليت مصمت لتكون "حمطة وا� دة" مجلیع مبادرات أ�مم املت�دة املعنیة النحو ا�ي تقتضیه أ
بتس�ري العمل والتكنولوجيا و�بتاكر ٔ�غراض ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، واصلت الویبو املسامهة يف معل فریق 

العمل ف� یتعلق بتنفيذ معلیة رمس �ارطة �شمل املبادرات وا�آلیات والربامج دا�ل منظومة أ�مم املت�دة ف� یتعلق 
مل والتكنولوجيا و�بتاكر. ووافقت الویبو ٔأیًضا �ىل �سهیل تبادل البیا�ت بني املنصة إاللكرتونیة �آلیة تيسري �لع

ویبو ما�ش و ) WIPO Re:Searchویبو ر�سري�ش (و ) WIPO Green( ویبو غر�ن التكنولوجيا ومنصات
)WIPO Match(. 

يف الویبو يف الفریق املعين بتطو�ر العمل والتكنولوجيا  �قتصادینيدًمعا ملهام فریق العمل، شارك �بري و  "2"
بعنوان "�بتاكر ميد العامل �لطاقة".  2018ٔأهداف التمنیة املس�تدامة وقدم مؤرش �بتاكر العاملي  ٔ�غراضو�بتاكر 

 من ٔأهداف التمنیة املس�تدامة (ضامن 7للمؤرش، واليت تناولت الهدف  2018وقد ٔأتیحت �سخ من طبعة �ام 
حصول امجلیع بتلكفة ميسورة �ىل �دمات الطاقة احلدیثة واملوثوقة واملس�تدامة)، ل�ول أ�عضاء املشاركة يف 

شار�ت الویبو يف �لقة العمل املعنیة �س�یاسات �بتاكر ٔ�هداف التمنیة و املنتدى الس�یايس الرفيع املس�توى. 
) وقدمت عرضًا حول دور حقوق امللكية الفكریة يف 2018ٔأ�ریل  19ٕاىل  15املس�تدامة يف املنطقة العربیة (عامن، 

والتكنولوجيا  العمل خبصوص خرائط طریق لوضع�مع ٕا�داد كتيب ٕارشادي ووالتكنولوجيا و�بتاكر.  العمل
 الطریق اخلاصة �لعمل والتكنولوجيا و�بتاكرخرائط  �شأٔنو�بتاكر، شار�ت الویبو يف اج��ات فریق اخلرباء 

 ).2018نومفرب  29ٕاىل  27و�رو�سل،  2018مایو  9و 8التمنیة املس�تدامة (طو�یو،  افٔ�غراض ٔأهد

الفریق اشرت�ت الویبو مع هیئة أ�مم املت�دة للمرٔأة ومنظمة أ�مم املت�دة للرتبیة والعمل والثقافة يف تأٔسيس و  "3"
نُظم و العمل املشرتك بني الواكالت.  لفریقبع الفرعي املعين �ملساواة بني اجلنسني والعمل والتكنولوجيا و�بتاكر التا

ٕادارة أ�مم املت�دة للشؤون �قتصادیة و�ج�عیة  من �الل 2018مارس  27و 26يف  لهذا الفریق�ج�ع أ�ول 
)UNDESA عرضت فيه الویبو ٔأعاملها �شأٔن و  )أ�ونكتاد( مؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة والتمنیة) والبنك ا�ويل و

العلوم جماالت لتشجیع النساء والفتیات �ىل العمل يف و اتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة و�بتاكر. �سرت 
) RASIT( للعلوم مع ا�ٔاكدميیة امللكية ا�ولیة�الشرتاك الویبو  نظمتوالتكنولوجيا والهندسة والر�ضیات والبحث، 

) مبناس�بة الیوم ا�ويل الثالث 2018فربا�ر  9و 8ویورك (یومني يف نی داممنتدى  والعدید من واكالت أ�مم املت�دة
قدمت و "املساواة والتاكفؤ يف ميدان العلوم من ٔأ�ل السالم والتمنیة".  حتت شعارللمرٔأة والفتاة يف ميدان العلوم 

بحوث لقياس رباءات ا�ولیة ؤأبلغت املشاركني بأٔهنا جتري مزیًدا من ال العن مشاركة املرٔأة يف  هامةالویبو ٕاحصاءات 
دو� عضو �ىل وثیقة �دیدة،  22مشاركة املرٔأة يف جماالت ٔأخرى من امللكية الفكریة. ونتي�ة لالج�ع، وقعت 

اجلهود لتحقيق ا�متكني الفعال للنساء والفتیات �ىل مجیع املس�تو�ت، مبا يف ذ�  بذل مبواص�"تعهدت فهيا 
يف العلوم والتكنولوجيا اء ٔأعامل ومبتكرات وقائدات وموظفات و�س معل ور�تحمتوى  ومبد�ات مكس�ت�دمات
 و�بتاكر".

 الص�ة منظمة من �ً  یضم وا�ي والت�ارة، الفكریة وامللكية العامة الص�ة �شأٔن الثاليث التعاون �الل ومن "4"
 التجریيب أ�ساس تعز�ز يف الویبو �سهم ،25و 14 التوصیتني مع ومتش�ًیا العاملیة، الت�ارة ومنظمة والویبو العاملیة

 معاجلة يف وتدمعهم الثالثة، ا�االت هذه مع التفا�ل يف املنخرطني الس�یاسات لواضعي املتوفرة للمعلومات والواقعي
 يف فعا� مشاركة الویبو شار�ت التعاون، هذا ٕاطار ويف والت�ارة. الفكریة �مللكية املتعلقة العامة الص�ة جوانب
 الصحیة احلیاة بأٔمناط للهنوض مبتكرة �كنولوجيات بعنوان: املس�تدامة التمنیة ٔأهداف ولح السابعة الثالثیة الندوة
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 معل �لقة يف ٔأیًضا الویبو وشار�ت .العاملیة الص�ة منظمة مقر يف 2018 فربا�ر 26 يف انعقدت واليت والرفاهیة،

 يف ؤأسهمت ،2018 ٔأكتو�ر، 12 ٕاىل 8 من الفرتة يف املنعقدة العامة والص�ة الت�ارة حول العاملیة الت�ارة منظمة
 يف لالبتاكر رئييس كعامل الفكریة امللكية بنظام یتعلق ف� املثال سبيل �ىل الرب�مج، �الل اجللسات من العدید
 �انب وٕاىل الصحیة. التكنولوجيات ٕاىل العاملي الوصول لز�دة الفكریة امللكية س�یاسات وخيارات أ�دویة قطاع

 يف العامة والص�ة الفكریة امللكية حول ندوات يف الویبو شار�ت العاملیة، الت�ارة ومنظمة یةالعامل  الص�ة منظمة
یونیو، ويف  13ٕاىل  11يف جورجيا، من ؤأ�ریل،  25و 24 يف ا�ومنیكية امجلهوریة ويف ،2018 نومفرب يف الكویت

یبو، يف مج� ٔأمور، القضا� املتعلقة الو  تناولت�الل هذه �ج��ات، و . 2018نومفرب  16و 15يف قري�زيس�تان، 
يف نظام الرباءات ا�ويل. كام اس�تضافت الویبو �ج�ع احلادي عرش لفرقة معل أ�مم املت�دة ات خبیارات الس�یاس

. 2018نومفرب  9و 8لوقایة من أ�مراض �ري املعدیة وماكحفهتا يف یويم � املعنیة) UNIATFاملشرتكة بني الواكالت (
مبزن� لوقایة من أ�مراض �ري املعدیة � املعنیة) UNIATFة معل أ�مم املت�دة املشرتكة بني الواكالت (فرقوتعد 

�یا� من �یا�ت أ�مم املت�دة  40ا�آلیة احلكومية ا�ولیة اليت �سهل تبادل املعلومات والتعاون التقين بني ٔأكرث من 
�ري  لٔ�وبئةلٔ�مم املت�دة، هبدف دمع ا�ول أ�عضاء للتصدي  املنظامت احلكومية ا�ولیة �ري التابعة و�ريها من

 يف مجیع ٔأحناء العامل. املعدیة

، واصلت ٔأمانة الویبو مشاركهتا عن كثب يف تقدمي ا�مع التفاقية أ�مم املت�دة إالطاریة �شأٔن 2018يف �ام و "5"
اللجنة التنفيذیة املعنیة �لتكنولوجيا، ومركز  ) يف تنفيذ ا�آلیة التكنولوجية لالتفاقية (ٔأيْ UNFCCCتغري املناخ (

لعام  وش�بكة �كنولوجيا املناخ). وشار�ت أ�مانة يف اج��ات خمتلفة لهذه أ��زة وقدمت نتاجئ مؤرش �بتاكر العاملي
ت يف بون يف �الل �ج�ع السابع عرش للجنة التنفيذیة املعنیة �لتكنولوجيا التابعة لت� االتفاقية، اليت عقد 2018

 .2018سبمترب  28ٕاىل  25الفرتة من 

 دمعها لتنفيذ أ�مانة واصلت ،24 التوصیة مع �متىش مبا الرمقیة ردم الهوة ٕاىل الرامية الویبو بأٔ�شطة یتعلق ف�و  "6"
 املعلومات جممتع أٔن�ش العاملي القمة مؤمتر يف بفعالیة أ�مانة املعلومات. فقد شار�ت جممتع �شأٔن العاملي القمة مؤمتر نتاجئ
 والیونيسكو (EBU)لٕالذا�ة  أ�ورويب مع �حتاد حيث نظمت �لتعاون ،2018 مارس يف جنیف يف انعقد ا�ي

 املعلومات، جممتع �شأٔن العاملي القمة مؤمتر ٕاىل و�ٕالضافة. احمليل �وس�ی� دامعة للمحتوى البث ا�اين عن �لقة معل
 احمليل إالنتاج دمع �یفية حول �لسة تنظمي من �الل 2018 لعام إالنرتنت ٕادارة نتدىم  يف بفعالیة الویبو ٔأمانة شار�ت
 املامرسات املتعلقة �حملتوى احمليل التابع ٔأفضل منتدى يف �شلك فعال الویبو ٔأسهمت فضًال عن ذ�،. احمليل واحملتوى
 إالنرتنت. ٕادارة ملنتدى

) 2018 ٔأ�ریل 20 ٕاىل 16من  جنیف،( إاللكرتونیة الت�ارة س�بوعأٔ  يف الویبو شار�ت أ�ونكتاد، مع �لتعاونو "7"
ٕافطار عن مظاهر متكني نظام حق املؤلف ٕالنتاج احملتوى احمليل وتوزیعه، وكذ� عن ٔأ�شطة الویبو  �لسة ونظمت

يف �دث  مشاركة ثالثة متسابقني هنائیني الویبو مّولت ذ�، �ىل اليت تدمع �ل املناز�ات يف بيئة إالنرتنت. و�الوة
مشرتك لعرض ٔأفاكر أ�عامل �بع لٔ�مم املت�دة نُظم يف ٕاطار أ�س�بوع العاملي لر�دة أ�عامل يف جنیف يف الفرتة من 

. وحظي املتسابقون ا�هنائیون املشار�ون يف �دث عرض ٔأفاكر أ�عامل بفرصة �س�تفادة 2018نومفرب  16ٕاىل  12
وُعرض �لهيم �لت�اق برب�مج التعلمي عن  2018نومفرب  15لفكریة يف من �ر�مج تدریب يف الویبو حول امللكية ا

 بعد التابع للویبو.

العمل �ىل حتدید الرشاكء والبحث عن دمع مايل من مصادر �ارج املزيانیة من ٔأ�ل �راجمها  أ�مانة واصلت "8"
 واحتاد ویبو ر�سري�ش ، و�ر�مج ویبو غر�ن، �ر�مج �مع رشأاكت ٕاقامة �ىل التوعیة �ود . و�ركزتومرشو�اهتا

 .امليرسة الكتب
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وحتت بند ٔأجندة التمنیة اجلدید بعنوان "امللكية الفكریة والتمنیة"، ٔأرسلت ا�ول أ�عضاء اقرتا�اهتا أ�وىل �شأٔن  .13

. وقررت اللجنة تناول موضوع CDIP/22/17و .CDIP/21/8 Revمواضیع النقاش، �ىل النحو الوارد يف الوثیقتني 
�لك دورة. واكنت املناقشات يف ٕاطار هذا البند �ريم ٕاىل ٕا��ة الفرصة لتبادل اخلربات ؤأفضل املامرسات اليت تتبعها وا�د 

 ا�ول أ�عضاء والویبو يف خمتلف جماالت امللكية الفكریة.
 يف �لیه ـ حس�� اتفق�قشت اللجنة  ،2018 نومفرب 23 ٕاىل 19 من الفرتة والعرش�ن للجنة املعقودة يف الثانیة ويف ا�ورة

مسأٔ� جوهریة حتت بند أ�جندة اجلدید حول "املرٔأة وامللكية الفكریة". ومشل النقاش عروًضا من  السابقة ـ ٔأول ا�ورة
ممثيل القطا�ات املعنیة يف أ�مانة �شأٔن ٔأ�شطة الویبو وس�یاساهتا ف� یتعلق �متكني املرٔأة يف جمال امللكية الفكریة. وبعد 

شار�ت ا�ول أ�عضاء يف مناقشة حول هذا املوضوع وطرحت جتارهبا وممارساهتا. واعمتدت اللجنة ٔأیًضا اقرتاً�ا العروض، 
. ووافقت اللجنة ٔأیًضا �ىل 2019من املكس�یك �شأٔن املرٔأة وامللكية الفكریة، وا�ي س�ی�ال ٕاىل امجلعیة العامة للویبو لعام 

 رار تقدمي ا�ول أ�عضاء ملقرت�اهتا يف املس�تقبل.�حتفاظ بقامئة مقرت�ات املواضیع مع اس�مت

واختمتت جلنة التمنیة مناقش�هتا �شأٔن طلب ٕا�شاء بند دامئ يف أ�جندة عن ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. ففي ا�ورة  .14
 قررت ا�ول أ�عضاء ٕاجراء ٔأي مناقشة �شأٔن 2018مایو  18ٕاىل  14احلادیة والعرش�ن للجنة املعقودة يف الفرتة من 

 املوضو�ات بعض ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف دورات اللجنة حتت بند أ�جندة املعنون "امللكية الفكریة والتمنیة". وتناول
 ميثل ا�ي املس�تدامة، التمنیة ٔأهداف من 9 الهدف املذ�ور أ�جندة بند ٕاطار يف للمناقشة أ�عضاء ا�ول اقرتحهتا اليت

 .املنظمة والیة جوهر
 التمنیة ٔأهداف الویبو معل یدمع �یف �رشح املس�تدامة التمنیة ؤأهداف الویبو عن كتيبًا الویبو �رشت ،2018 �ام ويف

 جبمیع الكتیب و�ُرمج. الب�ان مجلیع والثقافية و�ج�عیة �قتصادیة التمنیة ٔأ�ل من �بتاكر متكني �الل من املس�تدامة
  .5الویبو قعمو  �ىل ؤأتیح الست الرمسیة املت�دة أ�مم لغات

هبا ٕاىل  املرتبطة الفرعیة املس�تدامة وأ�هداف التمنیة أٔهداف تنفيذ يف الویبو مسامهة �شأٔن الثالث الس�نوي التقر�ر ویُقدم
 وأ��شطة) ب( مبفردها؛ املنظمة هبا اضطلعت اليت واملبادرات أ��شطة) أٔ ( :�ىل الضوء التقر�ر و�سلط. للجنة احلالیة ا�ورة

 �ىل بناء أ�عضاء ا�ول ٕاىل الویبو قدمهتا اليت واملسا�دة (ج) املت�دة؛ أ�مم منظومة ٕاطار يف املنظمة هبا اضطلعت اليت
 .ا�ول هذه طلب

واكالت املعين بتس�ري العمل والتكنولوجيا و�بتاكر ٔ�غراض ٔأهداف الفریق العمل املشرتك بني  يف وبصفة الویبو عضًوا
. �بتاكر س�یاسة �شأٔن أ�ردن يف �ر�مج يف املت�دة لٔ�مم �بعة ٔأخرى واكالت ست ٕاىل ، فقد انضمتالتمنیة املس�تدامة

بً�ا من  12 من مشاراكً  32 احلدث ومجع. �بتاكر س�یاسات لوضع ٔأوسع �ر�مج يف الفكریة ؤأ�رزت الویبو ٔأمهیة امللكية
املنتدى ا�ويل �ويل الس�نوي ال�رتا�ات النساء الكور�ت (الرب�مج ٔأیًضا املعرض ا ودمع .الب�ان النامية والب�ان أ�قل منًوا

ونُظمت �لقة  )ال�رتا�ات النساء ا�ي نظمته الویبو واملكتب الكوري للملكية الفكریة وامجلعیة الكوریة للنساء ا�رت�ات
من  8قادمات من  من بيهنن �ساء(س�یدة خمرت�ة مشاركة  75حوايل  معل �شأٔن إالدارة أ�فضل للملكية الفكریة لصاحل

 ).الب�ان النامية

 الس�نوي التشاوري اج��ه العام املد�ر فقد عقد. للویبو من أ�مور الهامة احلكومية �ري املنظامت وال �زال التعاون مع .15
 احلكومية �ري املنظامت ممثيل من 26 حلوايل الفرصة أٔتیحت حيث ،2018 ٔأكتو�ر 10 يف املعمتدة احلكومية �ري املنظامت مع

                                         
 https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4354كتيب "الویبو ؤأهداف التمنیة املس�تدامة"، متاح �رب الرابط:  5

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4354
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املشهد  يف املس�تقبلیة والتطورات احلالیة الویبو معاهدات �شأٔن أٓرائه �ىل واحلصول للویبو املد�ر العام لطرح أ�س�ئ� �ىل

 يف حهثا �ىل املشاركة �الل من احلكومية ٔأیًضا �ري العاملي للملكية الفكریة. واس�مترت الویبو يف تعاوهنا مع املنظامت
 ويف .وا�ولیة وإالقلميیة الوطنیة واملؤمترات الندوات ذ� يف مبا الویبو، �س�تضیفها ٔأو مهاتنظ  اليت واملناس�بات �ج��ات

منظامت  ملنظمتني �ري حكوميتني دولیتني وست صفة مراقب دامئ للویبو العامة امجلعیة منحت ،2018 �ام يف الصدد، هذا
 منظمة 92و دولیة، حكومية �ري منظمة 261و حكومية دولیة، منظمة 75 ٕاىل ا�موع یصل وبذ� .حكومية وطنیة �ري
 .حصلت �ىل صفة مراقب دامئ يف الویبو وطنیة حكومية �ري

 التدریب توفري �الل من مراكش ملعاهدة العميل للتنفيذ امليرسة تأٔدیة دوره املمزي ٔ�داة رئيس�یة الكتب احتاد ویواصل .16
 ويف. منوا أ�قل والب�ان النامية الب�ان يف البرص ومعايق املكفوفني ختدم اليت للمنظامت الكتب امليرسة ٕانتاج جمال يف احملّدث

 كتاب 2500 وسع احتاد الكتب امليرسة نطاق ٔأ�شطته �شأٔن �كو�ن الكفاءات: حيث مّول ٕانتاج ٔأكرث من ،2018 �ام
 والهند وبو�سوا� الد�شوبنغ أ�رجنتني يف ٔأ�شأٔها اليت السابقة مشاریع �حتاد بأٔ�ساق ميرسة. وجبانب الوطنیة �للغات
 واملكس�یك وٕاندونيس�یا فاسو بور�ینا يف لتكو�ن الكفاءات �دیدة مشاریع �حتاد بدأٔ  ؤأوروغواي، ورسیالناك ونيبال

ویعمل احتاد الكتب امليرسة ٔأیًضا �ىل �س�ري صنا�ة النرش يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل  .وفيیت �م ونی�ري� ومنغولیا
یق تضمني تدریب للنارش�ن �ىل ٕانتاج الكتب "امليرسة من أ�ساس" يف مشاریعه الرامية ٕاىل �كو�ن الكفاءات، منًوا عن طر 

ویعين ذ� ٔأن ت� الكتب من املمكن قراءهتا من قبل املبرص�ن والعاجز�ن عن القراءة من حلظة �رشها. ولتحقيق هذا 
، وحيث النارش�ن �ىل التوقيع �ىل ا�ولیة للمتزي يف النرش امليرس� �ا�زة �حتاد الهدف، �رعى احتاد الكتب امليرسة ٔأیًضا 

یتعني �ىل النارش�ن ٔأن یتبعوها ليك جيعلوا منشوراهتم ميثاق �حتاد للنرش امليّرس ا�ي حيتوي �ىل مثانیة مبادئ متطلعة 
لكامت للتعاون مع مؤسسة  �دیًدا منوذً�اامليرسة  الكتب احتاد ٔأ�شأٔ  ذ�، ٕاىل الرمقیة ميرسة للعاجز�ن عن القراءة. �ٕالضافة

ليس�ت�د�ا أ�طفال املكفوفون ٔأو معاقو البرص.  خصیًصا مكيفة العربیة �للغة كتب ٕانتاج �شأٔن 2018 �ام يفإالمارتیة 
كتهبا حبیث �كون "ميرسة من  ذ� بعد لكامت مؤسسة وس�تنتج لكامت، مؤسسة ملوظفي التدریب وس�یوفر �حتاد
 ومعايق املكفوفني لٔ�ش�اص و�قتصادي �رایل مكحرك �م للن�اح التعلميي ا، یدرك �حتاد دور طریقةأ�ساس". ؤأ�ريً 

 تعلميیة نتاجئ �رایل یظهرون طریقة لتعمل الفرصة هلم تتاح البرص ا��ن معايق ٔأو املكفوفني أ�ش�اص تبني ٔأن فأ�د�. البرص
وٕانتاج الكتب بطریقة �رایل، سواء  �رایل طریقة تدر�س دمع �حتادومن مث ی .ٔأ�ىل توظیف و�متتعون مبعدالت حمس�نة

 ميكن اليت رمقًیا امليرسة الكتب ٕانتاج �شجیع وكذ� إاللكرتونیة، �رایل شاشات �الل من ليك تُقرأٔ  ٔأو الرمقیة املنقوشة
 .املسا�دة التكنولوجيا �س�ت�دام قراءهتا

 يف مبا قارات، ست من بً�ا 40 ميثلون ا،عضوً  140 ر�سري�ش ویبو منصة يف أ�عضاء �دد بلغ 2018 �ام هنایة معو  .17
 فاالحتاد یضم النامية، الب�ان من املؤسسات �دد وزاد. ٔأو �امة ٔأاكدميیة حبثیة ٔأفریقية، سواء مؤسسة 30 من ٔأكرث ذ�
مع منظمة مشاریع التكنولوجيا . ومتكن الرب�مج من �الل رشاكته احملوریة الب�ان أ�قل منًوا بً�ا من 11 من ٔأعضاء ا�ٓن

 و�الل .اتفاقات يف مرا�ل متقدمة 8، مهنا 2011منذ تعاون  اتفاق 140البیولوجية ٔ�غراض الص�ة العاملیة من تيسري 
 تفا�لیة منصة عن النقاب وكشف ).2017 يف (املنطلقة س�یةامخل  سرتاتیجیة� تهخط  تفعیل يف الرب�مج اس�متر ،2018
 وأ�صول التعاون ؤأو�ه ر�سري�ش ویبو منصة بأٔعضاء املتعلقة املعلومات �سرت�اع للمس�ت�دمني �سمح نتإالنرت  �ىل للموارد
 الزما� �ر�مج �ذب ،2018 ويف والسل. واملالر� املهم� املداریة �ٔ�مراض املتعلقة �لبحوث للهنوض املعلومات وتقامس

 مضیفة مؤسسات ٕاىل الهادئ واحملیط الهند ومنطقة ٔأفریقيا من �حثًا 14 ٔأسرتالیا حكومة متو� ا�ي ر�سري�ش ویبو ٕاىل التابع
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 والزماالت، التعاون اتفاقات من العدید �الل ومن والعلمیة. البحثیة قدراهتم ز�دة بغیة املت�دة والوال�ت ٔأسرتالیا يف

 جمال يف س�� ال العاملیة، �لص�ة ص�هن ٔأن بوسعها التكنولوجيا ٔأن �ىل ملموس دلیل تقدمي يف ر�سري�ش ویبو منصة اس�مترت
 .والسل واملالر� املهم� املداریة أ�مراض

 170 من ش�بكهتا يف عضو 7000 عن �زید وما رش�اكً  86 غر�ن ویبو منصة يف الرشاكء �دد بلغ 2018 �ام هنایة ومع .18
 ویبو بیا�ت قا�دة و�ش�متل ش�بكهتا. ٔأعضاء بني ف� اتصاالً  640 من ٔأكرث املنصة �رست ،2013 يف انطالقها ومنذ بً�ا.
 حكومة من وبدمع ،2018 ويف واخلرباء. �حتیا�ات عن ومعلومات بیئية �كنولوجيا 4000 یقارب ما �ىل �الیا غر�ن

 التكنولوجيا �لول ٕاىل للتوصل أٓس�یا رشق جنوب يف مر�لتني �ىل وساطة مرشوع غر�ن ویبو مبادرة ٕاطار يف ٔأقمي ٔأسرتالیا،
 153 املرشوع عن نتج وقد اخلدمات. ومقديم التكنولوجيا عن الباحثني بني االتصاالت ٕاقامة و�سهیل املنطقة يف املس�تدامة

 للوساطة �دث ٕ�قامة املرشوع من الثانیة املر�� وتوجت البیئية. التكنولوجيا لنقل صفقات 3 عن �لفعل ٔأسفر كام اتصاالً 
 و�اضنات �ام قطاع ومنظامت ورشاكت ومستمثرون ٔأعامل ادرو بيهنم من بً�ا 26 من مشاراكً  85 فيه شارك

 و�ريها. �كنولوجيا

 و�حتاد الویبو من مبادرة ويه ،)INFORMED-Pat( ا،هب اخلاصة البیا�ت قوا�د ٔأ�دث الویبو ؤأطلقت .19
 ولیدةلا البیولوجية الصیدالنیة املس�تحرضات جمال يف رائدة رشكة 20و )IFPMA( أ�دویة ومنتجي مجلعیات ا�ويل

 املشرت�ت و�یا�ت املشاركة أ�دویة رشاكت بني للمعلومات اجرسً  )INFORMED-Pat( البیا�ت قا�دة وتعد .البحوث
 يف �ٔ�دویة املتعلقة الرباءات معلومات ٕا��ة �الل من الكيا�ت هذه �سا�د ٔأن البیا�ت قا�دة شأٔن ومن النامية. الب�ان يف

Pat-( البیا�ت قا�دة فٕان الفهم، وصعبة معقدة �كون قد الرباءات معلومات ٔ�ن نظًراو  وفعال. �س�ت�دام سهل تنس�یق
INFORMED( القانوين النظام حبسب املس�� لٔ�دویة الرئيس�یة رباءاتال ٕا��ة �الل من املسأٔ� تبسط. 

 مجع يف مع� ،العاملي �قتصادي املنتدى مع �لتعاون الویبو، ٔأ�دته ا�ي )IAP( ا�رت�ني مسا�دة �ر�مج و�بع .20
 ذ� و�شمل مقابل. دون �دماهتم یقدمون �راءات مب�ايم النامية الب�ان يف الصغرية والرشاكت ا�رت�ني من املوارد حمدودي
 �شأٔن التعاون معاهدة �الل من معینة قانونیة ٔأنظمة ويف ب�اهنم يف �راءات مبوجب امحلایة �ىل احلصول يف املسا�دة
 أ�عضاء ا�ول اه�م ازد�د ٕاىل نظًرا ٕاضافية قانونیة ٔأنظمة ليشمل جالرب�م نطاق س�ميدد القریب، املس�تقبل ويف الرباءات.

 حمايم من حامس�یاً  دعامً  الرب�مج تلقى كام أ�عضاء ا�ول برتحيب املُبتَكر الرب�مج هذا وحيظى املبادرة. هبذه الویبو يف
 وو�ء حمايم مع املشاورات ٔأدتو  .املس�تفيدة الب�ان يف ا�ٓن حىت �نیاً  001 من ٔأكرث جس�ل فقد وو�هئا، الرباءات
 أ�نظمة بعض يف الرباءات و�ء ش�باكت ٕا�دى ٕاىل �نضامم ٕاماكنیة ٕاىل إالقلميي واملس�توى ا�ويل املس�توى �ىل الرباءات
 أ�نظمة بعض يف ٕاضايف دمع �ىل للحصول قامئة ضاتاملفاو  �زال وال ؤأورو�. أ�مر�كية املت�دة الوال�ت مثل املهمة القانونیة
 خمرتع 40 حوايل تلقى بي� بعد عن املقدمة ا�ورة مهنم 100 حوايل �بع فقد ��رت�ني یتعلق ف� ٔأما أ�خرى. الكربى القانونیة
 ومجعیات ومؤسسات اكترش  بيهنم من ر�اة، 10 �ىل الرب�مج ویعول هبم. �اصة �راءة طلبات تقدمي جمال يف دعام �لفعل

 ا�ويل. السعید �ىل تعمل ٔأخرى حكومية �ري ومنظامت الفكریة امللكية يف متخصصة

 وضع معلیة �مع ق�ً  مصدراً  و�قتصادیة إالحصائیة الویبو بدراسات اخلاصة إاللكرتونیة صف�اتال �زال وال .21
ثت النامية. الب�ان يف خصوصا أ�د� �ىل قامئة س�یاسات  نطاق توس�یع مع ٕاضافية وٕاحصاءات بأٔحباث الصف�ات ههذ وُ�ّدِ

منتصف �ام  يف اختمتت اليت و�قتصادیة �ج�عیة والتمنیة الفكریة امللكية مرشوع من الثانیة املر�� ويف القطریة. التغطیة
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ٕالمنائیة كجزء من يف حتدید ٔأولو�ت ٕاجراء املزید من ا�راسات ا شعبة ا�راسات �قتصادیة وإالحصاءات، بدٔأت 2018

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، واصلت الویبو ٕا��ة قا�دة بیا�هتا حول جهرة �رت�ني ٕاىل العلامء . 16أ��شطة العادیة يف ٕاطار الرب�مج 
�الع�د �ىل قا�دة  2018وقد �رش �دد �بري من ا�راسات البحثیة حول ٔأس�باب جهرة ا�رت�ني ونتاجئها يف �ام . ا�ٔاكدميیني

 .یا�ت هذهالب 

 من �دد يف البحوث وقطاع واملتوسطة الصغرية الرشاكت لصاحل وأ��شطة الربامج لتنفيذ �ودها الویبو واصلتو  .22
 وإالقلميیة الوطنیة العمل و�لقات والندوات املؤمترات تنفيذ اس�مترو  منوًا. أ�قل والب�ان النامية الب�ان ذ� يف مبا الب�ان،

 ب�ان مثانیة يف الفكریة امللكية ٔأصول ٕادارة حول ندوات نظمت ،2018 �ام ويف ،الكفاءات �كو�ن خيص ف� إالقلميیة ودون
 و�اما�اك. وعامن وهایيت و�ینيا ومالوي خوس�یه وسان والكویت لبنان يه

 ا�ي يا،ٔأفریق  جنوب يف الفكریة للملكية واملتوسطة الصغرية الرشاكت ٕالدارة الوطين املرشوع تنفيذ 2018 �ام يف واس�متر
 الصغرية الرشاكت دمع ومؤسسات الفكریة امللكية مكتب بني التعاون ٕاطار تعز�ز �ىل وركز ،2017 ٔأغسطس يف بدأٔ 

 الفكریة امللكية نظام ٕادارة �ىل واملتوسطة الصغرية الرشاكت قدرة تعز�ز �ىل معلو  واملتوسطة. الصغرية والرشاكت واملتوسطة
 .به و�نتفاع

 املؤسيس، املس�توى �ىل و�رشهام والتكنولوجيا املعرفة نقل لتعز�ز الفكریة امللكية س�یاسات تطو�ر ٔأمهیة �ىل للتأٔ�یدو  .23
 ٕاسطنبول، يف دولیاً  مؤمتراً  الویبو نظمت الفكریة، امللكية س�یاسات صیا�ة �ىل ومسا�دهتا املشاركة املؤسسات ولتدریب

 واملؤسسات لل�امعات وتو�غو �رینيداد يف وا�دة قلميیةإ  دون وندوة والفلبني وهانوي مرص يف وطنیة معل �لقات ثالثو 
 ا�ٔاكدميیة املؤسسات لفائدة الفكریة للملكية الویبو س�یاسة منوذج" خيص: ف� العمل اكمتل ،2018 �ام يفو البحثیة.
 �ر�ات املسؤول �ج�عي التسویق ٕاىل إالشارات )1( �انب ٕاىل ،"للتخصیص التوجهيیة املبادئ" وكذا "والبحثیة
 الو�ئق و�رمجت 6املعرفة. بنقل املتعلقة أ�مور �شأٔن الس�یاساتیة واخلربات اجلیدة املامرسات وتقامس )2( ا�ٔاكدميیة؛ البحوث

 امللكية ٔأدوات مجمو�ة من الثاين ا�� �ىل أ��رية اللمسات وضعت ذ�، ٕاىل �ٕالضافة والروس�یة. والفر�س�یة العربیة ٕاىل
 .ا�� و�رش التكنولوجيا) (نقل تفاقياتال مناذج :الفكریة
 لل�امعات املعرفة نقل حول جزء ٕاضافة �الل من الفكریة وامللكية لل�امعات ا�صص إاللكرتوين وقعامل نطاق ووسع

 للمؤسسات احلالیة الفكریة امللكية س�یاسات�  روابط تتضمن اليت الویبو بیا�ت قا�دة نطاق ووسع البحثیة. واملؤسسات
 ٕاىل ٕاشارة ٔأو توجهيیة مبادئ یتضمن بعضها �دیدة، س�یاسة 26 ٕاضافة �الل من العامل ٔأحناء مجیع يف والبحثیة ميیةا�ٔاكد

 عن ٕافرادیة دراسة الویب صف�ة ٕاىل ؤأضیفت .لكهيام ٔأو املعرفة ونقل املسؤول التسویق ٔأو واجلنوب الشامل بني التعاون
 تصممي �یفية حول رؤى تقدم واليت ،7"ٔأفریقيا جنوب يف العام القطاع من املمو� البحوث نتاجئ و�سویق الفكریة امللكية ٕادارة"

 العام. القطاع من املمو� والتطو�ر البحوث نتاجئ �سویق �مع الس�یاسات ٔأطر

 �س�ة و�رشت املس�تقبل" "ا�رتاع بعنوان أ�عامل ٔ�غراض الفكریة �مللكية اصةاخل سلس�ال  يف منشور �ين وروجع .24
 الصنا�ة بني الفجوة سد �شأٔن أ�سرتالیة �ست�نیة الصنادیق من ممول مرشوع ؤأطلق .8لغات خبمس منه نق�ةوم  �دیدة

 يف تنخرط اليت �جلامعات املناس�بة واملتوسطة الصغرية الرشاكت لربط حماو� بذلت حيث والفلبني، مالزي� يف وأ�حباث
                                         

 html0001news_/2018ip/en/universities_research/news/-https://www.wipo.int/about.من املعلومات �رب الرابط:  یتاح املزید 6
 =4332https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?idا�راسة إالفرادیة متا�ة �رب الرابط:  7
  nt/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=ENhttps://www.wipo.iمنشور "ا�رتاع املس�تقبل" متاح �رب الرابط:  8

https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/news/2018/news_0001.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4332
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN
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 املعرفة اقتصادات يف املرٔأة مشاركة املرشوع حبث ذ�، ٕاىل �ٕالضافة .املرتقب التعاون ولبدء �لهيا تنطبق حبوث ٕاجراء
 الفلبني. يف ٕاقلميي مؤمتر يف نتاجئال  نوقشتو  الفكریة امللكية �سویق معلیة يف الباحثات مشاركة �شجیع �ىل وركز

 أ�وسع ا�متعیة املصاحل س�یاق يف إالنفاذ مسأٔ� تناول يف املنظمة اس�مترت الفكریة، للملكية ��رتام ٕاذاكء جمال ويف .25
 توافق �شأٔن �رشیعیةً  مسا�دةً  أ�عضاء، ا�ول طلب �ىل بناءً  الویبو، وقدمت التمنیة. حنو املو�ة الشوا�ل وخباصة نطاقًا،

 مع �ریبس، اتفاق من الثالث اجلزء مبقتىض �ٕالنفاذ املتعلقة �لزتامات مع احمليل الترشیع مرشوع ٔأو احلايل احمليل الترشیع
م ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة .9االتفاق يف الواردة واملرونة التوازن مواطن مرا�اة  ورفع الكفاءات �كو�ن ٔأ�شطة من �دد نُّظِ

 يف اكنت ٔأو الوطنیة الهیئات خمتلف مصمتو  .10الفكریة للملكية ��رتام ٕ�ذاكء تتعلق موضو�ات لتناول الوعي مس�توى
 الویبو واكنت العامة، النیابة ؤأعضاء القانون ٕانفاذ سلطات ٕاىل مو�ة حمددة تموصفا ذات تدریبية مواد تصممي ٕاىل طریقها

 �كو�ن فعالیات من حمددة فعالیات يف مرجعیة ٔ�داة والس�ت�دا�ا حملیة رشوط لتلبیة س�بق ف� املادة هذه وضعت قد
اليت ٔأ�دها القايض  "حقوق امللكية الفكریة �مو�ة القضا� املتعلقة ٕ�نفاذ" الرابعة الطبعة صدرت ذ�، �ىل �الوة الكفاءات.

 .11سابقًا يافریق أٔ  جنوب يف العلیا �س�تئناف حممكة رئيس �ئب ،املوقر لو�س هارمز
 ٔ�مهیة امجلهور فهم حتسني �ىل فهيا أ�عضاء وا�ول الویبو ملسا�دة ٔأدوات ٕانتاج �ىل العمل اس�متر الوعي، ٕاذاكء جمال يفو

 الرسوم من �دیدة �لقات �انب ٕاىل ،12مالوي يف املؤلف حق ا�رتام �شأٔن للتوعیة فيدیو قطعام ؤأنتج الفكریة. امللكية
 عن وأٓخر التصاممي عن مقطع الصغري، البطریق بورورو هبا یظهر واليت أ�طفال ٔأ�ل من الویبو تنتجها اليت املتحركة
 إالس�بانیة �للغة ٕالكرتوين موقع ؤأطلق والعربیة. الصینية للغتني� الویبو ٕانتاج من ٔأخرى متحركة رسوم ودبلجت .13التقلید
 الویبو وواصلت www.respetoporelderechodeautor.org.14 امس حتت املؤلف، حق �شأٔن الش�باب لتوعیة

 .املدارس مسابقات وتنظمي التوعیة اسرتاتیجیات ادٕا�د مثل الوعي، ٕاذاكء �شأٔن حمددة مشاریع يف أ�عضاء ا�ول مسا�دة

 18 ٕاىل 14( للجنة والعرش�ن احلادیة ا�ورة فيف التمنیة. ٔأجندة توصیات مع متش�ًیا الترشیعیة املسا�دة تقدمي اس�مترو  .26
 اللجنة نظرت ،15مجمو�ة ممارسات ومهنجیات ؤأدوات الویبو القامئة لتقدمي املسا�دة التقنیة مناقشة س�یاق يفو )،2018 مایو
 العضو ا�و� الویبو وتُطلع الطلب؛ عند فقط تُقدم الترشیعیة املسا�دةف تقد�ا. اليت التقنیة املسا�دة ٔأ�شطة خصائص يف

 ذ�؛ تطلب اليت العضو ا�و� هذه واحتیا�ات خصائص مرا�اة مع وتفا�لیة، موضوعیة بطریقة الس�یاسات خيارات �ىل
 و�ريها) التقلیدیة، املعارف ٔأو الرباءات ٔأو املؤلف (حق الفكریة �مللكية املتعلقة االتا� خمتلف الس�یاسات هذه وتغطي

                                         
 التايل: الرابط يف املتا�ة WIPO/ACE/12/14 الوثیقة �ىل �طالع �ر� املعلومات من للمزید 9

mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf/http://www.wipo.int/edocs. 
 التايل: الرابط يف املتا�ة WIPO/ACE/13/2rev  الوثیقة �ىل �طالع �ر� املعلومات من للمزید 10

oc_details.jsp?doc_id=411945http://www.wipo.int/meetings/en/d 
11 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_791_2018.pdf  
 ور�.مبسا�دة الصنادیق �ست�نیة اليت تقد�ا وزارة الثقافة والر�ضة والس�یا�ة يف مجهوریة � 12
 مبسا�دة الصنادیق �ست�نیة اليت یقد�ا املكتب الكوري للملكية الفكریة. 13
، وا�ي ُطور بدمع من الصنادیق �ست�نیة املقدمة من وزارة الثقافة www.respectforcopyright.org یعمتد املوقع إاللكرتوين �ىل احلقل احلايل 14

 .والر�ضة والس�یا�ة يف مجهوریة �ور�
 . CDIP/21/4لوثیقة ا 15

http://www.respetoporelderechodeautor.org/
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411945
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_791_2018.pdf
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 ٕاىل و�ٕالضافة و�ريها). املرونة، مواطن تنفيذ ٔأو املعاهدات، �ىل والتصدیق واللواحئ، القوانني وحتدیث (مراجعة وأ��شطة

 املوضوعیة؛ وا�االت إالقلميیة املاكتب من لك �شمل يه و،الویب �انب مفن للغایة؛ ورسیة ثنائیة العملیة هذه تُعد ذ�،
 املشورة تقدمي �س�متر رباءات،ال جمال ويف املطلوبة. اخلربة ضامن وكذ� املعنیني املصل�ة ٔأحصاب مجیع ٕارشاك ٕاىل و�سعى

 مواطن فهم وكذ� ،وتفعیلها ماتو�لزتا احلقوق ٕانفاذ �شأٔن منواً  أ�قل والب�ان النامية الب�ان ٕاىل والس�یاساتیة الترشیعیة
 .واس�ت�دا�ا �ریبس اتفاق يف الواردة املرونة

 مواطن بیا�ت قا�دة يف الواردة املعلومات و�رش الفكریة امللكية نظام يف املرونة مسأٔ� تناول الویبو واصلتو  .27
 بیا�ت قا�دة يف الواردة املعلومات لنرش املت�ذة التدابري عن تقر�رها يف الوارد النحو �ىل املنتد�ت خمتلف يف 16املرونة
 البیا�ت قا�دة تتضمن اجلدیدة، البحث �اصیات ٕاىل �ٕالضافةو .2017 نومفرب يف فيه نظرت ا�ي 17املرونة، مواطن

آلیة عن معلومات  من ا�آلیة وتطلب .2016 �ام يف عرشة الثامنة دورهتا يف اللجنة �لهيا وافقت واليت هبا، اخلاصة الت�دیث أ
 الواردة املرونة مبواطن املتعلقة الوطنیة ٔأحاك�ا (حتدیثات) بت�دیث ،رمسي اتصال �الل من أ�مانة، �زوید أ�عضاء ا�ول

 ٔأكرث ٔأو مادة تعدیل "1" ٕاىل: أ�عضاء ا�ول هبا أٔخطرت اليت (الت�دیثات) الت�دیث �شري ٔأن ميكنو  البیا�ت. قا�دة يف
 املرونة مبواطن وتتعلق الوطين القانون يف �دیثا ومعمتدة لها سابق ال ٔأكرث ٔأو دةما "2" البیا�ت؛ قا�دة يف ٕادرا�ا س�بق
by Updates " �سّمى �دید ر�ن حتت البیا�ت قا�دة يف فورا املبلّغ الت�دیث ویُدرج البیا�ت. قا�دة يف الواردة

States Member". حتدیثات ٔأي أ�عضاء ا�ول تقدم مل ،2018 �ام يفو. 

 مرشوع س�یاق يف أ�عضاء ا�ول اقرتحهتا اليت التدابري ٔأساس �ىل معلها الویبو واصلت التكنولوجيا، لنق جمال يفو .28
 احلادیة ا�ورة ٕاىل أ�مانة قدمت الصدد، هذا ويف 18احللول. بناءو  املشرتكة الت�د�ت التكنولوجيا: ونقل الفكریة امللكية

 التكنولوجيا نقل ؤأ�شطة �دمات يف الفجوات حتلیل" ،2018 مایو 18 ٕاىل 14 من الفرتة يف املنعقدة للجنة، والعرش�ن
 الطریق �ارطة �لكفة" وثیقة عن فضالً  ،19ج" "ا�مو�ة التمنیة �شأٔن الویبو ٔأجندة بتوصیات یتعلق ف� الویبو يف القامئة
 20املذ�ور. املرشوع مبوجب املقام إاللكرتوين املنتدى الس�ت�دام الرتوجي �شأٔن

 نومفرب 23 ٕاىل 19 من الفرتة يف عقدت اليت والعرش�ن الثانیة دورهتا يف اللجنة نظرت ،الفجوات حتلیل عةمتاب ٕاطار يفو
 قبل من املقرت�ة إالجراءات ٔأهداف ٔأن وقررت 21الوثیقة ت� يف الواردة أ��شطة تقيمي �شأٔن مؤرشات قامئة يف ،2018
 �ارطة �لكفة دیثحت" ٕاطار يف الویب منتدى حول النقاش اللجنة واصلت ذ�، �ىل �الوةو  .حتققت قد أ�عضاء ا�ول

 الت�د�ت التكنولوجيا: ونقل الفكریة امللكية "مرشوع مبوجب املقام إاللكرتوين املنتدى الس�ت�دام الرتوجي �شأٔن الطریق

                                         
، �ىل النحو ا�ي وافقت �لیه 2013"قا�دة البیا�ت") يف یونیو ٔأ�شئت قا�دة بیا�ت مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكریة (املشار ٕا�هيا ف� یيل �مس   16

 .http://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/flexibilities/database.html  اللجنة يف دورهتا السادسة:
 .CDIP/20/5الوثیقة  17
 .)CDIP/18/6 Rev."مجمو�ة مساهامت ا�ول أ�عضاء �شأٔن أ��شطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا" (الوثیقة  18
 .CDIP21/5الوثیقة  19
 .CDIP/21/6الوثیقة  20
 .CDIP/22/7الوثیقة  21
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 تواصل ؤأن ملعلوماتا من املزید تقدم ٔأن أ�مانة ٕاىل تطلب ٔأن وقررت ،22القامئة املنصات �س�ت�دام احللول" وبناء املشرتكة
 املسأٔ�. هذه حول النقاش

 مبا ،الكفاءات لتكو�ن ٔأ�شطة ونفذت تقنیة مسا�دة الویبو يف التقلیدیة املعارف شعبة قدمت ،2018 �ام يفو .29
 :ذ� يف

 وإالقلميیة الوطنیة والترشیعات الس�یاسات وتنفيذ وضع يف للمسا�دة الطلب عند حمایدة معلومات توفري  "1"
 مع هذا وی�ىش .التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة واملوارد الفكریة �مللكية املتعلقة

 .14و 13و 11و 10و 1 التوصیات

 �كو�ن هبدف ،خمتلفة وب�ان مناطق يف املتعدد�ن املصل�ة ٔ�حصاب تطبیقيةال  العمل �لقات من �دد تنظمي  "2"
 احلكومية الواكالت عن فضالً  احمللیة، وامجلا�ات أ�صلیة الشعوب ممثيل �ى الوعي مس�توى ورفع الكفاءات
 الوراثیة واملوارد الفكریة امللكية بني العالقة حول تدور اليت ومساراهتا الوطنیة الس�یاسات حوارات وتعز�ز الرئيس�یة،
 .42و 3 نيالتوصیت مع هذا وی�ىش .التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف

 يف ا�ويل، إالمنايئ للتعاون السویدیة الواك� من وبدمع والتسجیل، للرباءات السویدي املكتب مع �شرتاك  "3"
 �كو�ن هو والهدف ر.�بتاك �مع - الوراثیة واملوارد الفكریة امللكية �شأٔن متقدمني دولیني تدریبيني �ر�جمني تنظمي

 حصاب�ٔ  اس�تفادة ٔأفضل لتحقيق الوراثیة �ملوارد یتعلق ف� الفكریة امللكية ةٔأنظم اس�ت�دام خيص ف� الكفاءات
 مع هذا وی�ىش .الفقر من واحلد �قتصادي ا�منو ز�دة يف مسامه كعامل �بتاكر ودمع الوراثیة املوارد يف املصل�ة

 .11و 3 التوصیتني

 .40 التوصیة مع هذا وی�ىش .املت�دة مما�ٔ  واكالت خمتلف تنظمها اليت �ج��ات يف املشاركة  "4"

هذا  لیقود مركز التطبیقات التكنولوجية املتقدمة أ�حباث اليت جترهيا الویبو يف جمال ا�اكء �صطناعي، ویعمو  .30
 ةالرتمج و�س�ت�دم الویبو �الیًا ا�اكء �صطناعي يف ثالثة جماالت رئيس�یة: .املركز �ىل تعز�ز وظائف املنظمة ومعلیاهتا

تقود الویبو التعاون ف� بني ماكتب امللكية الفكریة وتتي�ه معًال �السرتاتیجیة . و التصنیف التلقايئ للرباءاتو  البحث �لصورو 
املتّسقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وٕادارة البیا�ت الكبرية للملكية الفكریة، واس�ت�دام ا�اكء �صطناعي يف ٕادارة 

حمتو�ت عن املواضیع ا�ٔكرث نقاشًا يف جمال ا�اكء �صطناعي وامللكية وتنرش الویبو بصفة دوریة  لفكریة.ماكتب امللكية ا
 .يف �ج��ات والفعالیات اليت �سا�د �ىل فهم املوضوعو�شارك الفكریة، 

جم� الویبو وال س��  ،للمنو والتمنیة من �الل �دد من القنوات وواصلت الویبو ٕاذاكء الوعي بأٔمهیة امللكية الفكریة .31
 مقا� 19مشرتك،  22000ٔأكرث من  یقرؤهاتضمنت جم� الویبو، اليت فقد وامحل� الس�نویة للیوم العاملي للملكية الفكریة. 

 أ��داد الس�بعة لعاممقا� �رشت يف  56من  % 34لتمنیة �قتصادیة و�ج�عیة، ٔأي ل �شدد �ىل ٔأمهیة امللكية الفكریة 
 " متكني التغیري: املرٔأة يف جمال �بتاكر وإالبداع" بعنوان 2018مح� الیوم العاملي للملكية الفكریة لعام  وشهدت. 2018

وزادت مشاركة امجلهور ز�دة ملحوظة يف  بً�ا 135�دً� يف  630ٔأكرث من  ٔأ�دمشاركة قياس�یة يف مجیع ٔأحناء العامل، حيث 

                                         
 . CDIP/22/5الوثیقة  22
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زا�ر  101000و تویرت �ىل انطباع 916000و�رب الفيس بوك،  خشص، حيث وصلت ٕاىل ما یقرب من ملیون 2018�ام 

 .لصف�ة الیوم العاملي للملكية الفكریة

موظفي الویبو  بأٔ�دادف� یتعلق  وذ� واصل مكتب أ��القيات �وده لز�دة مس�توى الوعي بقضا� أ��القيات،و  .32
ٔأول حمارضة �امة حول أ��القيات  2018يف �ام  ، نظم مكتب أ��القيات يف الویبوومن مثوالقضا� املركز �لهيا. 

والتكنولوجيا يف منظومة أ�مم املت�دة، ٔألقاها الربوفيسور بیرت سينغر الشهري، ٕالظهار احلا�ة ٕاىل وجود �دسة ٔأ�القية يف 
ورة والتوجيه املعایري وتقدمي املش وضعالتطورات يف هذه ا�االت. �الوة �ىل ذ�، واصل مكتب أ��القيات الرتكزي �ىل 

ردود الفعل الواردة �ىل مجیع املس�تو�ت واكنت الرسیني ملوظفي الویبو �شأٔن املواقف اليت تثري املعضالت أ��القية. 
 .ٕاجيابیة

التمنیة، ُرفع تقر�ر حيتوي �ىل اثين عرشة توصیة من بني  ٔأجندةف� یتعلق �الس�تعراض املس�تقل لتنفيذ توصیات و  .33
ا من ت� التوصیات. واعمتدت �ددً  �قشت اللجنةمنذ ذ� احلني، و  23لجنة يف دورهتا الثامنة عرشة.مج� ٔأمور ٔأخرى ٕاىل ال 

، �لام بتوصیيت �س�تعراض 2018نومفرب  23ٕاىل  19ٔأ�اطت اللجنة، يف دورهتا الثانیة والعرش�ن املعقودة يف الفرتة من و 
، ف� یتصل هبامطبقا لوالیة الویبو  11و 5ملتعلقة �لتوصیتني وا�متست من أ�مانة مواص� مجیع ممارساهتا ا 11و 5املس�تقل 

�الوة �ىل ذ�، قدمت أ�مانة مساهامت ا�ول  هذا.وٕاضافة الرابط ٕاىل النتاجئ املرتقبة يف املرفق أ�ول من تقر�ر املد�ر 
املعمتدة ٕاىل ا�ورتني احلادیة  أ�عضاء يف اخلطوات املس�تقبلیة �شأٔن إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ اخلاصة �لتوصیات

 مساهامت) 1ستس�متر املناقشات حول هذه املسأٔ� �الل ا�ورة احلالیة �ىل ٔأساس (و  24والعرش�ن والثانیة والعرش�ن للجنة.
واسرتاتیجیات التنفيذ، وكذ� �شأٔن خيارات  إالجراءاتاقرتاح من أ�مانة �شأٔن و ) 2ٕاضافية تقد�ا ا�ول أ�عضاء املهمتة؛ (

 .التوصیات املعمتدة واس�تعراض رفع التقار�رمعلیة 

، نظمت الویبو يف �ام 25وفقًا القرتاح من ست نقاط �شأٔن املسا�دة التقنیة اعمتدته اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشةو  .34
يف تقدمي  اهتؤأدوا اوممارساهت ابعض ا�ول أ�عضاء عروضًا عن جتارهب تقدمو حوارًا تفا�لیًا �شأٔن املسا�دة التقنیة.  2018

 .26. وتلت ذ� مناقشة تفا�لیة بني ا�ول أ�عضاء أ�خرىوتلقهيا املسا�دة التقنیة
�شأٔن "املسا�دة التقنیة اليت  أ�جندة�ٕالضافة ٕاىل ذ�، قدمت اللجنة الو�ئق التالیة و�قش�هتا يف ٕاطار البند الفرعي من 

مجمو�ة ممارسات ومهنجیات ؤأدوات الویبو القامئة لتقدمي " 1" :2018م تقد�ا الویبو يف جمال التعاون ٔ�غراض التمنیة" يف �ا
ممارسات الویبو الختیار اخلرباء �ستشاریني ٔ�غراض املسا�دة التقنیة " 2" )؛CDIP/21/4املسا�دة التقنیة (الوثیقة 

تقيمي " 4)؛ "CDIP/22/3الوثیقة ( �دوى ٕا�شاء منتدى ٕالكرتوين �شأٔن املسا�دة التقنیة" 3؛ ")CDIP/21/9(الوثیقة 
" 5)؛ "CDIP/22/10الوثیقة ( ٔأدوات الویبو ومهنجیاهتا احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وكفاءهتا وفعالیهتا

 ).CDIP/22/11الوثیقة ( التنس�یق ا�ا�يل والعمل مع أ�مم املت�دة والتعاون مع ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة وإالقلميیة

                                         
 .CDIP/18/7الوثیقة  23
 .CDIP/22/4 Rev.الوثیقة و  CDIP/21/11الوثیقة  24
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-نقاط متوفر �رب الرابط:  6�قرتاح املكون من  25

appendixi.pdf 
 =46443https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_idأ�عضاء �الل احلوار التفا�يل متوفرة �رب الرابط:  عروض ا�ول 26

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46443
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ٔأجندة التمنیة يف العمل املنتظم للمنظمة، بعد ٔأن مت ٕاجناز ت�  مرشو�ات مرشو�ًا من 21ما �دده وقد ُمعم  .35

 ً  املعممةٔأجندة التمنیة  مرشو�اتف� یيل بعض النقاط البارزة للتطورات يف بعض و مس�تقًال.  اا �ارجيً املرشو�ات وتقيميها تقيمي
 :2018�الل �ام 

ٕالقامة ٔأاكدميیات وطنیة "�ش�ئة" يف جمال امللكية الفكریة، واصلت الویبو دمع  من �الل تعممي املرشوع الرائد "1"
، 2018 مرشو�ات مع هنایة س�بعةالب�ان لبناء كفاءات التدریب اخلاصة هبا يف جمال امللكية الفكریة. ومت �نهتاء من 

 .أ�عضاء من ا�ول مرشو�ات قيد التنفيذ واس�تقبلت املنظمة املزید من طلبات املرشو�ات 8وال �زال 

 �مع �دیدة مراكز تأٔسيس اس�متر ودمعه، املتخصصة البیا�ت قوا�د ٕاىل النفاذ مرشوع س�یاق يفو "2"
 �دیدة و�دمات موارد وتوفري القدرات �منیة �الل من احلالیة املراكز تعز�ز واس�متر و�بتاكر التكنولوجيا

 عضو. دو� 78 يف أ�عامل ورابطات البحوث ومراكز معاتاجلا مثل املضیفة املؤسسات يف احمللیني للمس�ت�دمني
 اخلدمات من مجمو�ة تقدم يهو العامل، حول و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز من مركز 750 من ٔأكرث تأٔسيس ومت
 وتقد�ر أ�داء اس�تقصاء حسب س�نو�ً  سؤال ٔألف 700 من ٔأكرث �ىل و�رد الرباءات، يف املتخصص البحث مثل

 �شأٔن املیدانیة التدریبية الفعالیات اس�تمكلت وقد التكنولوجيا. دمع مراكز �ىل أٔجري ا�ي أ��ري �حتیا�ات
 التدریب خيارات من مبزید 2018 �ام يف دو� 26 يف نُظمت اليتو  الرباءات حتلیالت و�شأٔن الرباءات يف البحث

 يف نُظمت ٕاقلميیة مؤمترات ثالثة �الل من ملراكزا بني ف� املامرسات ؤأفضل اخلربات تبادل �شجیع ومت إالنرتنت. �رب
 اليت إاللكرتونیة، و�بتاكر التكنولوجيا دمع مبراكز اخلاصة املعارف تبادل منصة �الل من إالنرتنت و�رب 2018 �ام

 ٕاضافة واس�مترت املايض. العام يف ز�رة 22000 من ٔأكرث صف�اهتا ز�رات �دد وبلغ عضو 2300 من ٔأكرث جسلت
 مرتبط مرشوع �الل من وذ� العام امل� يف واس�ت�دا�ا ��رتا�ات بت�دید املتعلقة كت� �دیدة �دمات
 ومن ،2019 ؤأوائل 2018 يف ب�ان �دة يف و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز ش�باكت مع جتریبيا ینفذ التمنیة بأٔجندة
 العام. هذا الحق قتو  يف أ�عضاء ا�ول مجلیع النتاجئ وتوفري منه �نهتاء املزمع

ٕاماكنیة نفاذ ٔأكرث من ) ARDI(یواصل �ر�مج توفري النفاذ ٕاىل أ�حباث ٔ�غراض التطو�ر و�بتاكر و  "3"
جم� �لمیة وتقنیة متا�ة  7700من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا ٕاىل ٔأكرث من  85مؤسسة مس�� يف  1250

ين ومصنف مرجعي، من �الل رشاكة القطاع العم والقطاع اخلاص مع كتاب ٕالكرتو ٔألف 22مقابل رسوم اشرتاك و
 Research4Lifeٔأمه النارش�ن يف العامل. و�ر�مج النفاذ ٕاىل البحث والتطو�ر ٔ�غراض �بتاكر عضو يف رشاكة 

يئة اليت تقدم �الشرتاك مع �رامج تد�رها منظمة الص�ة العاملیة ومنظمة أ��ذیة والزرا�ة و�ر�مج أ�مم املت�دة للب 
یتاح للمؤسسات املس��  Research4Lifeبدورها حمتوى لك يف جمال ختصصها. و�لتعاون مع الرشاكء من رشاكة 

ٔألف كتاب  69ٔألف جم� و 21يف �ر�مج النفاذ ٕاىل البحث والتطو�ر ٔ�غراض �بتاكر ٕاماكنیة النفاذ ٔأیًضا ٕاىل حوايل 
) توفري ٕاماكنیة نفاذ ASPIنفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة �شأٔن الرباءات (واصل �ر�مج ال �ملثل، و ومصنف مرجعي.

ب�ًا من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا ٕاىل البحث الت�اري يف الرباءات  43مؤسسة ُمس��� يف  120ٔأكرث من 
اخلاص مع موفري قوا�د واخلدمات الت�لیلیة ��ان ٔأو بتلكفة منخفضة من �الل رشاكة القطاع العام والقطاع 

 بیا�ت الرباءات الكبار.

يف نظام ٕادارة أ�داء  TAD-IP(27دمج قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للویبو (انهت�ى العمل بن�اح �ىل و  "4"
املؤسيس. و�سمح هذا التكيیف الرئييس لقا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للویبو يف نظام ٕادارة أ�داء املؤسيس �ىل 

                                         
" ويه توفر معلومات "قا�دة بیا�ت للمسا�دة التقنیة يف جمال امللكية الفكریةمرشوع ) يف ٕاطار TAD-IPٔأ�دت قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للویبو ( 27

 ن املتحو�.عن ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة اليت اضطلعت هبا الویبو حي� اكن الب� املس�تفيد من الب�ان النامية ٔأو الب�ان أ�قل منًوا ٔأو الب�ا
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املنظمة يف ز�دة ا�ساق وموثوقية املعلومات املتعلقة بأٔ�شطة املسا�دة التقنیة للمنظمة، واس�تقاء البیا�ت من مس�توى 

املسا�دة التقنیة للویبو  وختزن قا�دة بیا�ت خمتلف الربامج والقطا�ات اليت تنفّذ ٔأ�شطة تعاونیة مو�ة حنو التمنیة.
)IP-TAD ( املنتظمة اخلاصة بأٔ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب والتعاون من �الل التقار�ر ٔأیًضا البیا�ت

يف نظام  (IP-ROC)یتواصل العمل ٕالدماج قا�دة بیا�ت الویبو املش�مت� �ىل قامئة اخلرباء �ستشاریني و  الثاليث.
ستشمل قوالب هنا فإ ، وعندما تعمل قا�دة البیا�ت احملس�نة �شلك اكملٕادارة أ�داء املؤسيس �ىل مس�توى املنظمة. 

�ستشاریني يف الویبو املشاركني يف خمتلف ٔأ�شطة املسا�دة  اخلرباء عن ودقة�دیدة لتسجیل معلومات ٔأكرث اك�ال 
�ستشاریني حسب جمال  اخلرباء قا�دة البیا�ت ٔأیًضا وظائف البحث اخلاصة هبا لتسهیل حتدید وس�تحسنالتقنیة. 

استشارً� يف قا�دة بیا�ت الویبو املش�مت� خبًريا خبًريا/ 3785ما مجمو�ه ُجسل ن، حىت ا�ٓ و التخصص واملهام املنفذة. 
 .(IP-ROC)�ىل قامئة اخلرباء �ستشاریني 

قا�دة بیا�ت  ، املنشأٔة يف ٕاطار مرشوعوّسعت منصة الویبو إاللكرتونیة للمطابقة �شأٔن املسا�دة التقنیةو  "5"
ب�ا، مبا يف ذ� ماكتب  33مؤیدا من  61انتشارها لتشمل  ،امللكية الفكریة مطابقة �حتیا�ات إالمنائیة يف جمال

ويه حتتوي �الًیا �ىل  .، واجلامعات، وماكتب نقل التكنولوجياوالصنا�ةامللكية الفكریة، واملنظامت �ري احلكومية، 
وجيري دمج املنصة يف املنصة  .مطابقات حىت ا�ٓن 6تعبًريا عن احلا�ة ل�مع، مع حتقيق  13عرًضا لتقدمي ا�مع و 14

 الغرض منو  .2030لٔ�مم املت�دة هبدف دمع خطة التمنیة املس�تدامة لعام  �آلیة تيسري التكنولوجيا التابعة إاللكرتونیة
آلیة تيسري التكنولوجيا  �كو�ن الكفاءات وتقدمي املسا�دة التقنیة �ىل حنو مفيد ومس�تدام لفائدة الب�ان هو �سهیل أ

تطو�ر التكنولوجيا ونقلها و�رشها، مع �سهیل تنس�یق أ��شطة اليت تنفذها واكالت أ�مم املت�دة   خيصالنامية ف�
 .ا�تلفة

عقب تعممي مرشوع تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من ب�ان �مية وب�ان و  "6"
، �اصة ت� ا�ول أ�عضاء بناًء �ىل طلب�شطة املو�ة حنو التمنیة ٔأقل منًوا، واصلت املنظمة دمعها لعدد من ا�ٔ 

واليت هتدف ٕاىل �شجیع �بتاكر وإالبداع ، تبادل املعارف والت�ارب بني الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوااليت تيرس 
�ج�عیة والثقافية. وجيري و�س�ت�دام الفعال لنظام امللكية الفكریة من ٔأ�ل التمنیة �قتصادیة والتكنولوجية و

الرباءات والعالمات الت�اریة بني الب�ان  إالیداع املتبادل لطلباتا�ٓن وضع اللمسات أ��رية �ىل دراسة �شأٔن 
رباءات والعالمات الت�اریة يف الب�ان النامية بواسطة مود�ني التعرض ا�راسة بیا�ت ٕاحصائیة عن ٕایداع و النامية. 

�دیدة مجلیع أ��شطة املضطلع هبا يف فرتة الس�نوات  �ارطة واكمتل العمل �ىل وضع مية ٔأخرى.ٔأ�انب من ب�ان �
�كون فهيا لك من واليت قامئة �ٔ��شطة اليت اضطلعت هبا املنظمة  وتتضمن اخلارطة .2018ٕاىل  2014امخلس، من 

وا، وحيث �كون مجیع ٔأو �البیة املت�دثني/ الب�ان املس�تفيدة والب�ان املفيدة ب�ا� �مية ٔأو من الب�ان أ�قل من
و�شمل ذ� ٔأیًضا ٔأ�شطة التعاون الثاليث  اخلرباء ا��ن حيرضون احلدث ینمتون ٕاىل ب� �م ٔأو من الب�ان أ�قل منوا.

 �شلك وذ�هبا بدمع مايل من ب� متقدم،  اضطلعاملعایري املذ�ورة ٔأ�اله، ولكن واليت تنطبق �لهيا اليت تنفذها أ�مانة 
قدمت الویبو مساهامهتا �شأٔن ٔأ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب و  الصندوق �ست�ين. �منوذجوفقًا ٔأسايس 

أ�مم  تقر�ر أ�مني العام الس�نوي املقدم ٕاىل امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة. كام شار�ت بنشاط يف معلیة مؤمترٕالدرا�ا يف 
حيث قدمت تقر�رًا عن ) �اما �ىل اع�د خطة معل بوینس ٔأ�ر�س 40(ب�ان اجلنوب التعاون ف� بني  املت�دة �شأٔن

التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب، ال س�� حول مسامهة قطاع  العدد املزتاید لٔ��شطة املتعلقة �مللكية الفكریة يف جمال
منصة الویبو و الكتب امليّرسة غر�ن واحتاد ویبو  منصةالتمنیة وكذ� نتاجئ الرشأاكت اليت حتققت من �الل 

التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب التابعة  دا�ل ش�بكة �ة التنس�یق التابعة للویبووظیفة  . وعززتإاللكرتونیة للمطابقة
التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب التابع لٔ�مم املت�دة و�ات التنس�یق يف الواكالت  لٔ�مم املت�دة، واليت تضم مكتب

 .خرى التابعة لٔ�مم املت�دةاملتخصصة ا�ٔ 
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رباءات وامل� العام، واصلت الویبو �ودها الاملتعلقة �مللكية الفكریة وامل� العام و  املرشو�اتيف ٕاطار و "7"

آل ٕاىل امل� العام للمسا�دة يف تعز�ز قدرة ا�ول أ�عضاء �ىل �الوة �ىل ذ�، . و حتدید واس�ت�دام املوضوع ا�ي أ
مهنا مرشوع امللكية الفكریة وامل� العام، طورت الویبو بوابة جسل الرباءات اليت توفر معلومات  ونتي�ًة مجل� ٔأمور

تصممي البوابة مؤخًرا يف ٕاطار مرشوع  وقد ٔأعیدوروابط لس�الت الرباءات إاللكرتونیة ل�ول أ�عضاء يف الویبو. 
حبث  �اصیاتتقدمي بغیة اض التمنیة �قتصادیة) (اس�ت�دام املعلومات املوجودة يف امل� العام ٔ�غر  متصل �ملوضوع

�ىل  البوابة و�ش�متلالعام.  امل� موجوًدا يفمتقدمة ومعلومات ٕاضافية من شأٔهنا �سهیل حتدید ما ٕاذا اكن ��رتاع 
نة لرباءات يف � �اصة ومجمو�ة معلومات نظام قانوين 200حتوى �ٔكرث من ومتتاز مب  وا�ة مس�ت�دم �دیدة وحمس�ّ

 .ٔأحناء العامل مجیع

واصلت الویبو معلها �شأٔن امللكية الفكریة وس�یاسة املنافسة وعززت ماكنهتا مكنتدى متعدد أ�طراف يف و  "8"
من توصیات ٔأجندة التمنیة، رك�ز معل الویبو يف  32و 23و 7هذا ا�ال. وف� یتعلق �لتوصیات ذات الص� رمق 

مع  امللكية الفكریة واملنافسة يف الب�ان النامية و�قتصادات الناش�ئة�ىل رصد السوابق القضائیة �شأٔن  2018 �ام
بعض ب�ان ٔأمر�اك الالتینية. وظلت أ�مانة �شارك بنشاط يف الفریق ا�تص الرتكزي �ىل حق املؤلف واملنافسة يف 

ومنظمة التعاون والتمنیة يف مع أ�ونكتاد ومنظمة الت�ارة العاملیة تعاونت املعين �مللكية الفكریة واملنافسة، حيث 
). كام عززت الویبو مشاركهتا يف ش�بكة املنافسة ا�ولیة، و�اصة من �الل الفریق OECDاملیدان �قتصادي (

العامل املعين �لسلوك أ��ادي اجلانب، فسامهت يف مناقشات �شأٔن قضا� املنافسة املتعلقة �مللكية الفكریة 
 يف جممتع الواكالت املعنیة �ملنافسة. للمنافسة نظر مؤیدةوطرحت و�ة 

يف  2018اس�مترت ٔأ�شطة الویبو يف جمال املسا�دة التقنیة يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا �الل �ام و  "9"
اس�ت�دام مهنجیة مرشوع تعز�ز قدرات املؤسسات واملس�ت�دمني يف جمال امللكية الفكریة �ىل لك من الصعید 

 .لميي وإالقلمييالوطين ودون إالق 

ٔأثبتت خمر�ات مرشوع امللكية الفكریة وتوس�مي املنت�ات لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل و  "10"
وتصممي وتنفيذ مرشوع �ىل نطاق املنطقة �شأٔن ٕا�شاء بيئة مواتیة للملكية الفكریة  تصورمنوًا فعالیهتا �شلك �اص يف 

أٓس�یا واحملیط  يف منطقة ب�ان 5ومثة عامل من �الل العالمات الت�اریة والتصاممي". لتعز�ز القدرة التنافس�یة ل�ٔ 
ب�ان ٔأخرى �لفعل املشاركة يف املرشوع  6الهادئ �الًیا يف مر�� تصممي املرشوع والتنفيذ أ�ويل، بي� طلبت 

 .2019اعتباًرا من 

ءات، نتي�ة لتعممي مرشوع اس�تنباط ٔأدوات للنفاذ ٕاىل اس�مترت التطورات يف جمال ا�راسات الت�لیلیة للرباو  "11"
تقار�ر واقع الرباءات مع سلس�  ٕا�داد �شأٔنبناًء �ىل اخلربة املكتس�بة  2018املعلومات املتعلقة �لرباءات طوال �ام 

 حتت مسمى تقار�ر الویبو �شأٔن �جتاهات التكنولوجيةحتلیالت الرباءات املنشورات القامئة �ىل �دیدة من 
)WITT ببيا�ت  یُعزز ٕاال ٔأنهواقع الرباءات،  تقر�ر�ىل الرمغ من ٔأن هذا النوع اجلدید من املنشورات یعمتد �ىل ). و

املوضوع وتقدميه  تأٔطريوذ� من ٔأ�ل  املتناولمن �رباء �املیني �رز�ن يف املوضوع  ومساهامترباءات ل�ري متعلقة �
لتكنولوجيا مع عن انظرة شام� وتقدمي القرار، ومت�ذو �بتاكر س�یاسات  القامئون �ىلٕاىل مجهور ٔأوسع، مبا يف ذ� 

لفائدة هنج ٔأكرث مشولیة � �متزئأو أ�دبیات العلمیة، لتوفري ٔأداة دمع  الس�یاساتیةناقشات امل و�ات نظر ٔأخرى، مثل 
اقع اليت تصدرها تقار�ر الو من  PDFملف   273061مت حتمیل ،2018ٕاىل  2014يف الفرتة من والقرار.  مت�ذي

اليت �شمل تقار�ر  القاب� للبحث بیا�ت الویبوقا�دة  وا�سع نطاق .2018يف �ام  حتمیلمعلیة  59735مع  الویبو
يف جماالت الص�ة العامة والغذاء  واقع الرباءات من تقار�ر 214اليت ٔأ�دهتا �یا�ت ٔأخرى لتشمل  واقع الرباءات

يف  قدرات مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكرتطو�ر من ٔأ�ل و  مات واالتصاالت.والزرا�ة والبيئة و�كنولوجيا املعلو 
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تتوفر لرباءات، وا�ي ا حتلیل �شأٔن �ىل كتيب 2018لرباءات، بدٔأ العمل يف �ام ا حتلیلتقدمي �دمات جمال 

عني من املهنیني واملنتفمن قبل  ومراجعته املساهامتللحصول �ىل  (Github) �ىل منصة تعاونیة مسودة �
 .معلومات الرباءات

ٔأطلق مرشوع تعز�ز ٕاطار الویبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ بغیة دمع معلیة الرصد والتقيمي لٔ��شطة إالمنائیة و  "12"
�شأٔن املسا�دة التقنیة للویبو يف جمال التعاون من ٔأ�ل التمنیة وامتد هذا النقاش �ىل �دد من دورات جلنة  انقاشً 

ُطِلب فيه،  28ذا الس�یاق، اعمتدت جلنة التمنیة �قرتاح املكون من ست نقاط يف دورهتا الثامنة عرشةويف ه التمنیة.
من مضن ما ُطِلب، ٔأن "تُقّميِ أ�مانة أ�دوات واملهنجیات احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وكفاءهتا وفعالیهتا 

واس�ت�ابة لهذا ار، ٕاىل حتدید جماالت التحسني املمكنة". �ىل خمتلف املس�تو�ت، ؤأن �سعى، يف ٕاطار هذا املس
تقيمي ٔأدوات الویبو ومهنجیاهتا �شأٔن " نظرت اللجنة يف دورهتا الثانیة والعرش�ن يف تقر�ر ٔأ�دته أ�مانة�قرتاح، 

 ".29احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وكفاءهتا وفعالیهتا

"�قتصاد �ري  املتعلق به� ا�وع امللكية الفكریة و�قتصاد �ري الرمسي و ال �زال معل اللجنة �شأٔن مرش و "13"
حيظیان بعدد  الرمسي يف ا�ول النامية: حمّرك ابتاكر خفي؟"، املنشور �رشاكة بني الویبو ومطبعة �امعة اكمربیدج،

مسامهة مفاهميیة وجتریبية فریدة  تعترب خمر�ات املرشوع ال �زال ٕاىل ٔأننظًرا �قتباسات ا�ٔاكدميیة. وذ� من  �بري
ذات  من الرشحية ا�نیا واملتوسطة ا��ل ا��ل �سبيًا يف هذا ا�ال، فه�ي ذات ٔأمهیة �اصة لالقتصادات املنخفضة

ملنتد�ت الس�یاسات املتعلقة �البتاكر والتمنیة  مبزن� مهنل دامئالقطا�ات �ري الرمسیة الكبرية. و�لتايل یظل العمل 
ومرشوع مؤرشات العلوم   (NEPAD)ادیة، ال س�� يف س�یاق الرشاكة اجلدیدة من ٔأ�ل �منیة ٕافریقيا�قتص

 ).ASTIIيف ٔأفریقيا ( والتكنولوجيا و�بتاكر

�كو�ن الكفاءات يف اس�تعامل املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة �االت �كنولوجية حمددة "مرشوع ف� خيص و  "14"
، ُمعم املرشوع يف أ��شطة العادیة 2018"، املنفذ �ىل الصعید الوطين واملُقّمي يف مایو ئیة حمددة�ًال لت�د�ت ٕامنا

�شأٔن نقل التكنولوجيا املالمئة من ٔأ�ل ، ٔأطلق يف موزمبیق مرشوع وطين 2018لشعبة الب�ان أ�قل منًوا. ويف �ام 
�رباء دولیني ووطنیني. جيري �الًیا توظیف تفامه و مذ�رة ويف هذا الس�یاق، وقعت  التمنیة �ىل ٔأساس حتلیل احلا�ة.

تنفيذ مرشوع وطين �شأٔن نقل التكنولوجيا املالمئة ومت �نهتاء من توظیف �رباء وطنیني  ٔأیًضا جيريويف ٔأوغندا، 
، جتري �س�تعدادات للبدء يف العمل �ىل نقل 2018يف د�سمرب  تفامهتوقيع مذ�رة ويف الس�نغال، عقب  ودولیني.

بنقل التكنولوجيا املالمئة من ٔأ�ل التمنیة.  اه�مهمن ا�ول أ�عضاء عن  ٕاضايف ٔأعرب �ددكام نولوجيا املالمئة. التك 
�الًیا �ىل تنفيذ �دد من املبادرات ٕال�شاء مركز امتیاز �شأٔن اس�ت�دام التكنولوجيا  الب�ان أ�قل منًواتعمل شعبة و 

 حتقيق ٔأهداف التمنیة.يف  ٕا�داد دلیل عن اس�ت�دام التكنولوجيا املالمئةاملالمئة، مبا يف ذ� توثیق قصص الن�اح، و 

 أ�خرى الویبو هیئات معل يف التمنیة أٔجندة تعممي
آلیات ٕان .36 آلیة التقار�ر وٕا�داد والتقيمي الرصد وٕاجراءات التنس�یق أ  يف للویبو العامة امجلعیة اعمتدهتا اليت التنس�یق") ("أ

 الویبو "هیئات ٕاىل طلبت، ما مضن من طلبت، اخلامسة دورهتا يف التمنیة جلنة �لهيا قتوواف والثالثني التاسعة دورهتا

                                         
 التايل: العنوان يف املتاح عرشة، السابعة رةو ا� رئيس مللخص أ�ول امللحق يف قرتاح� رد� 28

appendixi.pdf-http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary 
 . CDIP/22/10الوثیقة  29

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416109
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 دورهتا يف للویبو العامة امجلعیة و�قشت معلها". �ىل التمنیة ٔأجندة توصیات �اللها من تُعّمم اليت الس�بل حتدد ٔأن املعنیة

 30املساهامت. هذه ٕاىل ٕاشارات تتضمن وثیقةً  2018 �ام يف امخلسني

 ٔأجندة توصیات تنفيذ يف ومسامههتا ،2018 �ام ٔأثناء الویبو هیئات خمتلف يف متت اليت �لتطورات موجز یيل وف� .37
 هبا: اخلاصة التمنیة
 والفو�لكور التقلیدیة واملعارف الوراثیة واملوارد الفكریة �مللكية املعنیة ا�ولیة احلكومية اللجنة

 عن فضال ،2018-2019 للثنائیة ا�ولیة احلكومية اللجنة والیة جتدید �ىل 2017 ٔأكتو�ر يف العامة امجلعیة وافقت .38
 هبدف معلها �رسیع املعارف جلنة س�تواصل �لهيا، املتفق للوالیة ووفقا .2018-2019 للثنائیة هبا اخلاص العمل �ر�مج

 والفعا� املتوازنة امحلایة یضمن مبا فكریةال �مللكية یتعلق ف� دولیة) قانونیة (صكوك دويل قانوين صك حول اتفاق ٕاىل التوصل
  التقلیدي. الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة للموارد

 مارس يف الوراثیة املوارد �شأٔن للجنة 35 ا�ورة( 2018 يف مرات ٔأربع اللجنة اجمتعت �لهيا، املتفق للوالیة ووفقًا .39
 يف التقلیدي الثقايف التعبري التقلیدیة/أٔشاكل املعارف �شأٔن للجنة 37 وا�ورة یةالوراث  املوارد �شأٔن للجنة 36 وا�ورة

 د�سمرب). يف التقلیدي الثقايف التعبري التقلیدیة/أٔشاكل املعارف �شأٔن للجنة 38 وا�ورة ٔأغسطس

 التعبري اكلالتقلیدیة/ٔأش لمعارفلفریق �رباء خمصص و وطبقا للوالیة، أ��شئ فریق �رباء خمصص للموارد اجلینية  .40
وقد زاد تطور النصوص التفاوضیة اخلاصة �ملوارد  لتناول قضا� قانونیة ٔأو س�یاساتیة ٔأو تقنیة حمددة. التقلیدي الثقايف

 احلكومية اللجنة معل عن تقر�ر مضمون يف 2018 لعام العامة امجلعیة نظرت للوالیة، وطبقًا .الوراثیة واملعارف التقلیدیة
  .2019 و�ام 2018 لعام اللجنة لوالیة طبقا معلها وترية �رسیع اللجنة و�شدت قت،الو  ذ� حىت ا�ولیة

 حتث اليت التمنیة، ٔأجندة توصیات من 18 التوصیة موضوع فهو ا�ولیة احلكومية اللجنة مفاوضات من �نهتاء ٔأما .41
 فهيا مبا نتاجئ بأٔي ٕا�الل �ري من والفو�لكور، التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد حامیة �شأٔن مسارها يف "إالرساع �ىل اللجنة
 20و 17و 16و 15و 14و 12 التوصیات الص�: ذات أ�خرى التوصیات ومن ٔأكرث". ٔأو وا�د دويل صك وضع ٕاماكنیة

  :42و 40و 22و 21و
 ا�ول لك مصاحل �راعي �شاريك مسار وتضمن أ�عضاء ا�ول من مو�ة واملعایري القوا�د وضع ٔأ�شطة "1"
 املعمتدة، ا�ولیة احلكومية املنظامت ذ� يف مبا ا�ٓخر�ن، املصاحل ٔأحصاب نظر و�ات عن فضالً  ؤأولو�هتا ٔ�عضاءا

 هذا وی�ىش .ٔأخرى حمافل يف اجلاري والعمل احلكومية، �ري واملنظامت احمللیة، وامجلا�ات أ�صلیة الشعوب وممثيل
 .42و 40و 15 التوصیات مع

 مع ی�ىش مبا وسامته ودوره العام امل� �دود الواجب النحو �ىل واملعایري القوا�د وضع مسار �راعي "2"
 مبا الفكریة للملكية ا�ولیة االتفاقات يف �لهيا املنصوص املرونة مواطن �عتبار بعني ویأٔ�ذ ،20و 16 التوصیتني

 .17و 14و 12 التوصیات مع ی�ىش

                                         
  https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=415451 التايل: العنوان يف املتا�ة WO/GA/50/13 الوثیقة 30

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=415451


CDIP/23/2 
20 

 
 ويه ،21 التوصیة مع ی�ىش مبا ومتوازنة مفتو�ة مشاورات ٕاىل یةا�ول  احلكومية اللجنة مفاوضات �ستند "3"

 .22 التوصیة مع ی�ىش مبا إالمنائیة املت�دة أ�مم ٔ�هداف دامعة

 الرباءات بقانون املعنیة ا�امئة اللجنة

 3 من والفرتة 8201 یولیو 12 ٕاىل 9 من الفرتة يف والعرش�ن والتاسعة والعرش�ن الثامنة دور�هيا الرباءات جلنة عقدت .42
 والتقيیدات �س�تثناءات "1" التالیة: امخلسة املوضو�ات تناول الرباءات جلنة وواصلت التوايل. �ىل ،2018 د�سمرب 6 ٕاىل
 االتصاالت رسیةو"4" والص�ة، والرباءات "3" ��رتاض، ٔأنظمة ذ� يف مبا الرباءات، وجودة "2" الرباءات، حقوق �ىل
 �شأٔن الویبو ٔأ�شطة تناولته، ما مضن من املناقشات، وتناولت التكنولوجيا. ونقل "5" ز��هنم؛و  الرباءات مستشاري بني

 توصیات من 17 (التوصیة ا�ولیة الفكریة امللكية اتفاقات يف املرونة مواطنو  )5 رمق التمنیة ٔأجندة (توصیة التقنیة املسا�دة
 ٔأجندة توصیات من 22 (التوصیة أ�عضاء ��ول اخلاصة والتقيیدات و�س�تثناءات احملمت� املرونة ومواطن التمنیة)، ٔأجندة

  التمنیة). ٔأجندة توصیات من 31و 29و 25و 22و 19 (التوصیات الفكریة �مللكية املتعلقة التكنولوجيا ونقل التمنیة)،

 أٔجندة (توصیة وشام� أ�عضاء ا�ول من توجيه �ىل قامئة الرباءات بقانون املعنیة ا�امئة اللجنة ٔأ�شطة اس�مترتو  .43
 مع یتوافق مبا ومتوازنة، مفتو�ة مشاورات ٕاىل أ��شطة استندت أ�عضاء ا�ول بني ف� رااحلو  لتيسري وسعیا .)15 التمنیة
 أ�مانة ٔأ�دهتا و�ئق �ىل بناء املناقشات يف قدما الرباءات بقانون املعنیة ا�امئة اللجنة وسارت .21 التمنیة أٔجندة توصیة
  أ�عضاء. ا�ول قدمهتا �اتومقرت 

 اجللسات هذه و�رست .واملؤمترات املعلومات تبادل و�لسات اخلربات تبادل لساتجب  ٔأیضا املناقشات واسرتشدت .44
 املس�توى �ىل القوانني تنفيذ �الل من فهيا املكتس�بة واخلربات وممارساهتا أ�عضاء ا�ول قوانني �شأٔن املعلومات تبادل

 ؤأولو�هتا، أ�عضاء ا�ول مجیع اه�مات راعت �شار�یة معلیة يف ٔأیضا وسامهت لكهيام. ٔأو إالقلميي وىاملس�ت �ىل ٔأو الوطين
 املعمتدة احلكومية �ري واملنظامت ا�ولیة احلكومية املنظامت ذ� يف مبا ا�ٓخر�ن، املصل�ة ٔأحصاب نظر و�ات عن فضال

 التمنیة). ٔأجندة من 42و 15 (التوصیتان

 الفهم مواص� ٕاىل راهنة ٔأمهیة ذات مسائل �شأٔن واملؤمترات املعلومات تبادل �لسات من �دد ٔأدى ،2018 �ام ويف .45
آلیات "1" وخصوصا: الوفود تتناولها اليت للموضو�ات املزتاید  ماكتب بني التعاونو  "2" ؛إالداري وإالبطال ��رتاض أ

 ماكتب دا�ل الرباءات منح معلیة جودة لضامن الوفود �س�ت�د�ا اليت ا�ُهنجو  "3" ؛والفحص البحث جمايل يف الرباءات
 أ�عضاء ا�ول وجتارب "4" ؛لها التصدي و�یفية املطرو�ة والت�د�ت ��رتاض، ٔأنظمة ذ� يف مبا الفكریة، امللكية

 لجمهورل  املتا�ة البیا�ت قوا�دو  "5" ؛واملتوسطة الصغرية املاكتب يف س�� ال الرباءات، فاحيص قدرات تعز�ز خبصوص
 اتفاقات �ىل التفاوض جمال يف والت�ارب "6" واللقا�ات؛ �ٔ�دویة املتعلقة والبیا�ت الرباءات معلومات وضع �شأٔن

 من الرباءات ومستشاري العمالء بني االتصاالت رسیة بتنفيذ املتعلقة أ�عضاء ا�ول جتاربو  "7" ؛الرتخيص
 النقل يف ٔأسهمت اليت الرباءات قانون ٔأحاكمو  "8" لل�دود؛ ا�رةالع املسائل ذ� يف مبا الوطنیة الترشیعات �الل
 للتكنولوجيا. الفعال
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 اجلغرافية واملؤرشات الصناعیة والتصاممي الت�اریة العالمات بقانون املعنیة ا�امئة اللجنة

 العالمات) (جلنة ةاجلغرافي واملؤرشات الصناعیة والتصاممي الت�اریة العالمات بقانون املعنیة ا�امئة اللجنة عقدت .46
 .2018 نومفرب 16 ٕاىل 12 من الفرتة يف أ�ربعني ودورهتا 2018 ٔأ�ریل 26 ٕاىل 23 من الفرتة يف والثالثني التاسعة دورهتا
 واس�ت�دا�ا �سجیلها من الب�ان ٔأسامء وحامیة الصناعیة، �لتصاممي یتعلق ف� العالمات جلنة به تقوم ا�ي احلايل والعمل

م التمنیة ٔأجندة توصیات من 15 التوصیة مع ی�ىش �زال ال اجلغرافية واملؤرشات ریة،جتا كعالمات  التمنیة. ٔأجندة ویُعّمِ

للجمعیة العامة للویبو (انظر الوثیقة  امخلسون (ا�ورة �س�تثنائیة السابعة والعرشون)تناولت ا�ورة  .47
WO/GA/50/6اخلاصةوجرت املفاوضات  شأٔن قانون التصامميعقد مؤمتر دبلومايس الع�د معاهدة �  ) ا�عوة ٕاىل 

 مادة/قرار ٕادراج خبصوص مقرت�ات وتضمنت ،أ�عضاء توجهيات �ىل وقامئة شام� بطریقة التصاممي قانون معاهدة مبرشوع
 عن الكشف �شأٔن حمك ٕادراج وخبصوص التمنیة، ٔأجندة توصیات من 12و 10 التوصیتني مرا�اة مع التقنیة، املسا�دة �شأٔن

 التصاممي. قانون معاهدة مرشوع يف املنشأٔ  ٔأو صدرامل
 ا�اورة واحلقوق املؤلف حبق املعنیة ا�امئة اللجنة

 .2018 �ام يف مرتني اللجنة) ٔأو املؤلف حق (جلنة ا�اورة واحلقوق املؤلف حبق املعنیة ا�امئة اللجنة اجمتعت .48
 26 من الفرتة يف والثالثون السابعة وا�ورة 2018 یونیو 1 ٕاىل مایو 28 من الفرتة يف والثالثون السادسة ا�ورة وعقدت

صت .2018 نومفرب 30 ٕاىل  احملفوظات ودور املكتبات لفائدة و�س�تثناءات التقيیدات مسأٔ� ملناقشة �برياً  وقتاً  اللجنةُ  وخص�
دت اللجنة خطط معل (الوثیقة اعمتو  إال�اقات. ذوي أ�ش�اص ولفائدة والبحثیة، التعلميیة املؤسسات ولفائدة واملتاحف،

SCCR/36/7 لعقد ثالثة اج��ات ٕاقلميیة ومؤمتر  كام خططتهذه املوضو�ات،  �شأٔن مجیع) ٕالجراء مزید من الت�لیل
 ممارساتتقر�ًرا عن  وتلقتاس�متعت اللجنة ٕاىل عرض  2018�الل �ام و . 2019حول التقيیدات و�س�تثناءات يف �ام 

ٕاىل عرض  ت) من ا�كتور �نیف �هنامو واس�متعSCCR/37/6(الوثیقة  املتاحف ٔأمام رو�ةاملط والت�د�ت املؤلف حق
ت ا�كتور �ینيث �روز. من ٕا�دادعن التصنیف ا�منوذ� للمكتبات   ومفيدة �ریة ملناقشة املتني أ�ساس املواد هذه ورخس�

 املؤلف. حق جلنة ٔأجندة �ىل املدر�ة املوضو�ات �شأٔن
 �ٕالنفاذ املعنیة �ستشاریة اللجنة

 املسا�دة �ىل إالنفاذ جلنة معل رتك�زیو  .2018 سبمترب 5 ٕاىل 3 من الفرتة يف عرشة الثالثة دورهتا إالنفاذ جلنة عقدت .49
 45 للتوصیة وطبقاً  الفكریة. للملكية ��رتام وٕاذاكء إالنفاذ جمال يف اخلاص والقطاع أ�خرى املنظامت مع والتنس�یق التقنیة

 إالمنائیة الشوا�ل وخصوصاً  نطاقاً  أ�وسع ا�متعیة �ه�مات ٕاطار يف إالنفاذ اللجنةُ  هذه تتناول التمنیة، جندةأٔ  توصیات من
 اخلاصة الوطنیة الت�ارب حول املعلومات تبادل "1" إالنفاذ: للجنة عرشة الثالثة ا�ورة معل �ر�مج يف تت�ىل اليت التو�ه،
 والش�باب معوماً  امجلهور بني الفكریة للملكية ��رتام ٕالذاكء وس�ی� بوصفها تیجیة�سرتا وامحلالت التوعیة بأٔ�شطة

 الوطنیة الت�ارب حول املعلومات وتبادل "2" أ�ولو�ت؛ من و�ريها التعلميیة أ�عضاء ا�ول ٔ�ولو�ت طبقاً  خصوصًا،
آلیة ذ� يف مبا الفكریة، امللكية ٕانفاذ ؤأنظمة س�یاسات �شأٔن املؤسس�یة �لرتتيبات اخلاصة  الفكریة امللكية مناز�ات لتسویة أ
 الویبو، تقد�ا اليت الترشیعیة �ملسا�دة اخلاصة الوطنیة الت�ارب حول املعلومات وتبادل "3" وفعا�؛ وشام� متوازنة بطریقة

 واح�ل القانونیة التقالید واختالف التمنیة ومس�توى املرونة مواطن �راعي اليت الوطنیة إالنفاذ قوانني صیا�ة �ىل الرتكزي مع
 ا�ول ٔأولو�ت مع و�لتوافق احلس�بان يف أ�مع �ج�عیة املصل�ة ٔأ�ذ مع إالنفاذ، ٕاجراءات اس�تعامل ٕاساءة
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 تنفيذ ٔ�غراض الویبو من املُقدمة ا�مع و�دمات الكفاءات �كو�ن �دمات �شأٔن الناحجة الت�ارب "وتبادل4" أ�عضاء؛

 ذات التمنیة ٔأجندة لتوصیات طبقا الوطنیني واملوظفني الواكالت لفائدة وإالقلميي الوطين عید�نالص  �ىل التدریب ٔأ�شطة
 إالنفاذ. جلنة ووالیة الص�

 الویبو جلنة وجبانب ٔأفرقة. مناقشات ؤأربع اخلرباء من اعرضً  30 ٕاىل اللجنة اس�متعت املذ�ور العمل �ر�مج ومبوجب .50
 مخسة وعرض الفكریة. امللكية ا�رتام ٕاذاكء يف امجلهور ٕالرشاك مو�ه معرض نظم الفكریة امللكية ٕ�نفاذ املعنیة �ستشاریة

 اليت ٔأ�شطهتا الت�اریة �لعالمات معنیة وطنیة مؤسسات وثالث مراقب بصفة وا�دة ومنظمة إالنفاذ جلنة يف أ�عضاء من
 يف عقدها املزمع عرشة الرابعة دورهتا يف ذإالنفا جلنة وقررت مجهورها. ٕارشاك �الل من لرسا�هتا ا�مع الكتساب مصمت

 أٓنفا. املذ�ورة أ�ربعة العمل �ر�مج بنود ٕاىل معلها استناد تواصل ٔأن 2019 سبمترب 4 ٕاىل 2 من الفرتة

 الفكریة للملكية أ�ورويب �حتاد ومكتب أ�عضاء ا�ول خمتلف فيه عرضت ،إالنفاذ جلنة �انب ٕاىل معرض ونُظم .51
 لوعي.ا ٕالذاكء مبادرات

 الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة العامل الفریق

 .2018 یونیو 22 ٕاىل 18 من الفرتة يف عرشة احلادیة دورته الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة العامل الفریق عقد .52
 مبا ءات،الربا �شأٔن التعاون معاهدة نظام ٔأداء حتسني ٕاىل الرامية املقرت�ات من �دد �شأٔن مناقشاته العامل الفریق وواصل
 بت�دیث ٔأیضا �لام العامل الفریق ؤأ�اط .2010 يف الثالثة دورته يف ٔأقرها قد العامل الفریق اكن اليت التوصیات مع ی�ىش

 هتدف واليت املس�تقبل يف للعمل الرئيس�یة للم�اور والتوجهيات أ�ولو�ت حتدد وثیقة يف الواردة التوصیات هذه تنفيذ عن
 ٔأقرها اليت التوصیات هذه واش�متلت ).PCT/WG/11/5 (الوثیقة الرباءات �شأٔن التعاون عاهدةم نظام حتسني ز�دة ٕاىل

 وتوصیات الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة لنظام املس�تقبيل التطو�ر بني التوفيق �یفية �شأٔن توصیات �ىل العامل الفریق
 الویبو ٔأمانة ستنفذها اليت التحسينات، هذه و�ركّز جمي. الفئة ٕاىل ٔأِلف الفئة من بدءاً  س�� ال هبا، املعمول التمنیة ٔأجندة

 �شأٔن التعاون معاهدة نظام جعل �ىل وا�ولیة)، الوطنیة (بصفتهيا الوطنیة واملاكتب املتعاقدة وا�ول الطلبات ومودعو
 النامية. الب�ان ٕاىل لتقنیةا املسا�دة وتقدمي التكنولوجيا نقل ودمع الرباءات طلبات معاجلة من لكٍّ  يف فعالیة ٔأكرث الرباءات

ماً  اقرتا�اً  العامل الفریق �قشو .53  لتحفزي الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة رسوم س�یاسة "وضع �شأٔن الربازیل من ُمقد�
 النامية الب�ان س�� ال الب�ان، لبعض العامة اخلزینة من املمو� البحث ومؤسسات اجلامعات قبل من الرباءات ٕایداع

بناًء �ىل طلب الفریق العامل يف دورته العارشة يف �ام و  ).Rev PCT/WG/11/18. (الوثیقة منوًا" ٔ�قلا والب�ان
 18، عقد املكتب ا�ويل ٔأیًضا �لقة معل �شأٔن ختفيض رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات لل�امعات، ُعقدت يف 2017
س�هتل، من �الل � ٕاىل ٔأن  املكتب ا�ويللفریق العامل ومشلت مثانیة مت�دثني من �لفيات متنو�ة. ود�ا ا 2018یونیو 

تعممي، من ٔأ�ل حتدید املش�ت واحللول وا�اطر واسرتاتیجیات احلد من ا�اطر من ٔأ�ل ٕارشاد املناقشات �شأٔن اقرتاح 
وثیقة یعدها ل ٔأساًسااملشاورة  ت� املنبثقة عنالتعلیقات  ، �ىل ٔأن �س�ت�دمختفيض رسوم معاهدة الرباءات �ىل اجلامعات

حتدد هذه الوثیقة اخلیارات املمكنة ف� یتعلق �كيفية معاجلة و  املكتب ا�ويل لینظر فهيا الفریق العامل يف دورته الثانیة عرشة.
مبا يف ذ�، حسب �قتضاء،  ،ٔأثناء املناقشات يف ا�ورة احلادیة عرشة للفریق العامل احملددةخمتلف قضا� التنفيذ 

هذا أٔصدر املكتب ا�ويل و تعلقة �لتعدیالت الالزمة �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. املقرت�ات امل 
 .2019ینا�ر  17) يف C. PCT 1554و C. PCT 1553( التعممي
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 يف تختفيضا من لالس�تفادة املنق�ة أ�هلیة معایري تنفيذ عن املر�يل لتقر�ر� متعلق بت�دیث العامل الفریق ؤأ�اط .54

 ).PCT/WG/11/23 (الوثیقة العارشة دورته يف العامل الفریق ٕاىل قُدم وا�ي ا�ويل للمكتب املس�تحقة الرسوم بعض
 أ�هلیة رشوط فهيا واملقميون مواطنوها �س�تويف اليت ��ول 2015 یولیو 1 يف النفاذ �زي د�لت اليت املنق�ة املعایري وتتعلق

 املس�تحقة ٔأخرى احملددة الرسوم بعض ومن ا�ويل إالیداع رمس من املائة يف 90 بنس�بة الرسوم يف ختفيضات من لالس�تفادة
 ٕاضافية دول 10 مواطين من طبیعیني ٔأش�اص من املود�ة الطلبات ٔأصبحت املنق�ة املعایري لهذه ونتي�ة ا�ويل. للمكتب

 مواطنني مود�ني من الطلبات ٕایداع وال سومالر  ختفيضات تعد مل بي� الرسوم لتخفيضات الرشوط مس�توفية فهيا مقميون ٔأو
 التخفيض. رشط مس�توفية فهيا مقميني ٔأو �ولتني

ه اقرتاح �شأٔن مناقشاته العامل الفریق واصلو  .55  2015 يف العامل للفریق الثامنة ل�ورة ا�ويل املكتب ٔأ�د�
 مرا�اة مع الرباءات، فاحيص یبتدر  جمال يف الوطنیة املاكتب بني التنس�یق حتسني ٔأ�ل من )PCT/WG/8/7 (الوثیقة
 تدریب ٕاىل �حتیا�ات ومطابقة الفعال، التدریب تقدمي يف اخلربات وتبادل البعید، املدى �ىل الفعال التخطیط مسائل

 ٔأجراه ا�ي �س�تقصاء بتقيمي العامل الفریق ٔأ�اط الصدد اذه ويف املعين. التدریب تقدمي �ىل القادرة املاكتب �ى الفاحصني
 هذا ؤأجري )؛PCT/WG/11/16 (الوثیقة للرباءات املوضوعي الفحص �ىل القامئني بتدریب یتعلق ف� ا�ويل كتبامل 

 س�� وال املاكتب، ا�ويل املكتب یدعو بأٔن 2016 يف العامل للفریق التاسعة ا�ورة ٔأثناء مت ا�ي االتفاق ملتابعة �س�تقصاء
 ٔأیضا العامل الفریق ؤأ�اط مهنا. اس�تفادت ٔأو نظمهتا اليت التدریبية أ��شطة عن س�نوي بتقر�ر موافاته ٕاىل مهنا، املاحنة

 التعمل ٕادارة ونظام للرباءات، املوضوعي الفحص �ىل للقامئني للكفاءة ٕاطار وضع �شأٔن ا�ويل املكتب ٔأحرزه ا�ي �لتقدم
� خيص تدریب القامئني �ىل الفحص املوضوعي وذ� بناًء �ىل اقرتاح لتحسني التنس�یق بني املاكتب املس�تفيدة واملاحنة ف

 ).PCT/WG/11/17 (الوثیقة للرباءات، قّدم الفریق العامل عرضًا � �الل دورته العارشة

يف ٕاطار البند الفرعي من  جرت�شأٔن املناقشات اليت  ا�ويل املكتب من بت�دیث �لامً  العامل الفریق ؤأ�اط .56
 عرشة التاسعة ا�ورة يف اس�ت�دث ا�ي "التمنیة ٔأ�ل من التعاون جمال يف الویبو اتقد� اليتاملسا�دة التقنیة "أ�جندة 

 أ�ول املرفق يف الوارد نقاط ست من املكون �قرتاح ٕاىل استنادا ،2017 مایو يف الفكریة وامللكية �لتمنیة املعنیة للجنة
 ).PCT/WG/11/22 (الوثیقة للجنة عرشة السابعة ا�ورة رئيس مللخص

 تقر�رٌ  الرباءات ن�شأٔ  التعاون ملعاهدة العامل الفریق دورات من دورة لك ٔأجندة �ىل منتظم، �بند یُدَرج، �ريًا،وأٔ  .57
 مبعاهدة النامية الب�ان انتفاع �ىل مبارش تأٔثري لها اليت الكفاءات و�كو�ن التقنیة املسا�دة ٔأ�شطة �شأٔن ا�ويل املكتب یُِعّده

 ٕارشاف حتت تُنف�ذ اليت الرباءات �شأٔن التعاون مبعاهدة املتعلقة التقنیة املسا�دة ٔأ�شطة و�شأٔن الرباءات، �شأٔن التعاون
 اختذه لقرار وفقاً  وذ� للویبو)، العامة وامجلعیة الویبو، مبعایري املعنیة واللجنة التمنیة، جلنة س�� (ال أ�خرى الویبو هیئات
 ،PCT/WG/11/22 الوثیقة يف و�رد .2012 �ام يف اخلامسة ورتهد يف الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة العامل الفریق
م ا�ي أ��دث، التقر�ر ،31إاللكرتوين الویبو موقع �ىل املتا�ة  يف ا�ويل املكتب به قام ّمعا وشام� مفص� معلومات یُقّدِ

 اليت العمل خطة وكذ� ،�ملعاهدة املتعلقة التقنیة املسا�دة ٔأ�شطة من 2018 �ام من ٔأشهر ثالثة ٔأول ويف 2017 �ام

                                         
31 http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=370516  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=370516
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م وسوف .2018 �ام من املتبقية الفرتة يف تنفيذها ا�طط من اكن اليت أ��شطة هذه �شمل  القبیل، هذا من أٓخر تقر�ر یُقد�
 .2019 یونیو دورة يف فيه لینظر الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة العامل الفریق ٕاىل ،2019و 2018 �ايم �شمل

 التمنیة أٔجندة اتمرشو� الثاين: اجلزء
 وبلغ التمنیة. ٔأجندة توصیات من توصیة وثالثني ٔ�ربع تنفيذا مرشو�ا 39 أ�عضاء ا�ول اعمتدت 2018 �ام هنایة مع .58

 فر�يس. فرنك 32 565 000 قميته ما املرشو�ات هذه لتنفيذ ا�صصة املوارد ٕاجاميل

التمنیة من �الل تنفيذ املرشو�ات.  ٔأجندةلجنة وبتنفيذ الزتاًما �بًريا بعمل ال ، ٔأظهرت ا�ول أ�عضاء 2018ويف �ام  .59
اس�ت�دام نظام امللكية ولكهنا تعزز  موضو�ات خمتلفة ذات مرشو�ات�شأٔن  مقرت�ات �دیدة 4دول ٔأعضاء خمتلفة قدمت و 

 الفكریة، ويه:
ام نظام امللكية تعز�ز دور النساء يف �بتاكر واملقاو�، و�شجیع النساء يف الب�ان النامية �ىل اس�ت�د "1"

هيدف املرشوع ٕاىل و . 2019متت املوافقة �لیه يف ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة وبدٔأ تنفيذه يف ینا�ر . وقد الفكریة
 .31و 19و 12و 10و 1تنفيذ التوصیات 

. ة �ینيامرشوع تعز�ز اس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع الربجمیات يف الب�ان أ�فریقية املقرتح من مجهوریو  "2"
هيدف املرشوع ٕاىل تنفيذ و . 2019والعرش�ن للجنة وبدٔأ تنفيذه يف ینا�ر  الثانیةمتت املوافقة �لیه يف ا�ورة وقد 

 .27و 24و 23و 11التوصیات 

 الثانیةمتت املوافقة �لیه يف ا�ورة . وقد املرشوع الرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقيو  "3"
 16و 11و 10و 4و 3و 1هيدف املرشوع ٕاىل تنفيذ التوصیات و . 2019للجنة وبدٔأ تنفيذه يف ینا�ر  والعرش�ن

 .35و 25و

متت املوافقة �لیه يف ا�ورة . وقد يف بريو وب�ان �مية ٔأخرى رشوع امللكية الفكریة وس�یا�ة املأٔ�والتوم  "4"
 .12و 10و 1ملرشوع ٕاىل تنفيذ التوصیات هيدف او . 2019والعرش�ن للجنة وبدٔأ تنفيذه يف ینا�ر  الثانیة

 فعالیة تقيمي من أ�عضاء ا�ول تُمكِّن ٔأساس�یة أٔداة املُنَجزة التمنیة ٔأجندة ملرشو�ات املس�تق� التقيمي تقار�ر �زال وال .60
 التمنیة. جندةبأٔ  الص� ذات اجلدیدة واملرشو�ات �لتمنیة املتعلقة املس�تقبلیة لٔ��شطة توجهيات وتقدمي املرشو�ات هذه تنفيذ

آلیهتا اس�ت�دام الویبو ٔأمانة وواصلت  املتفق التوصیات ٔأن من للتأٔكد وذ� التقي�ت، عن املنبثقة التوصیات �راعي املطورة أ
  الواجب. النحو �ىل تُنف�ذ املُقيِّمون قد�ا اليت �لهيا

 املعلومات اس�تعامل يف الكفاءات �كو�ن" �شأٔنرشوع ٔأجندة التمنیة الرائد املكمتل مل  هنايئ مس�تقل تقيميي تقر�رقُدم و  .61
ا�ورة  لتنظر فيه اللجنة يف " الثانیة املر�� – حمددة ٕامنائیة لت�د�ت �الً  حمددة �كنولوجية �االت املالمئة والعلمیة التقنیة

لكية الفكریة والتمنیة مرشوع امل "مس�تقل عن  تقيميي�ٕالضافة ٕاىل ذ�، قُدم تقر�ر . 2018املعقودة يف مایو  احلادیة والعرش�ن
ومن مث . 2018يف نومفرب  املعقودة ا�ورة الثانیة والعرش�ن لتنظر فيه اللجنة يف "املر�� الثانیة -�ج�عیة و�قتصادیة 

 مرشوع من مرشو�ات ٔأجندة التمنیة املكمت� واملقمية، واليت نوقشت تقار�ر تقيميها من قبل. 30مبجموع  2018اختمت �ام 
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 وبعض فاصو بور�ینا يف وتطو�ره البرصي السمعي القطاع تعز�ز"مرشوع حول ٔأ�د تقر�را ٕاجناز ،  عن ذ�وفضالً  .62

التعاون �ىل التمنیة والتعلمي والتدریب املهين يف جمال مرشوع "، و )CDIP/17/7" (الثانیة املر�� – أ�فریقية الب�ان
) بعد CDIP/16/7 REV. 2(لب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا حقوق امللكية الفكریة مع مؤسسات التدریب القضايئ يف ا

�الل  وس�بل التخفيف املس��ا�اطر  وكذ�، املرشو�ني ونواجتهامنظرة شام� حول خمر�ات وهام یعطیان . اك�ل تنفيذهام
 التوايل. �ىل CDIP/23/4والوثیقة  CDIP/23/5و�رد تقر�را إالجناز يف الوثیقة فرتة التنفيذ بأٔمكلها. 

 رتقر� قدم اجلاري، العرف مع ومتش�یا .2018 �ام يف التمنیة ٔأجندة مرشو�ات من مرشو�ات س�تة تنفيذ واس�متر .63
 انعقدت اليت الفكریة وامللكية �لتمنیة املعنیة للجنة لعرش�نوا الثانیة ا�ورة ٕاىل املرشو�ات هذه من مخسة تنفيذ �شأٔن مر�يل

 والتمنیة الفكریة امللكية مرشوع" �شأٔن ٕاجناز تقر�ر وقدم أ�عضاء. ا�ول و�قش�ته ،2018 نومفرب 23 ٕاىل 19 من الفرتة يف
 قيد مرشو�ات مخسة تو�د �زال ال اكنت ،2018 �ام هنایة ويفهذه ا�ورة.  ٕاىل "الثانیة املر�� - و�قتصادیة �ج�عیة

 ويه: ٔأال التنفيذ،
 من و�ريها مرص يف الثقايف �لرتاث وا�هنوض إالمنائیة أ�هداف دمع والثقافة: والس�یا�ة الفكریة امللكية "1"

 ؛النامية الب�ان

 القضايئ التدریب مؤسسات مع الفكریة امللكية حقوق جمال يف املهين والتدریب والتعلمي التمنیة �ىل التعاونو  "2"
 ؛منواً  أ�قل والب�ان النامية الب�ان يف

 ؛الثانیة املر�� – أ�فریقية الب�ان وبعض فاصو بور�ینا يف تطو�رهو  البرصي السمعي القطاع تعز�زو  "3"

 �قتصادیة. التمنیة ٔ�غراض العام امل� يف املوجودة املعلومات اس�ت�دام مرشوعو  "4"

 الب�ان يف فعال حنو �ىل الفكریة امللكية الس�ت�دام الرتوجي التكنولوجيا: ونقل الفكریة امللكية ٕادارة ومرشوع "5"
 انتقالیة. مبر�� اقتصاداهتا متر اليت والب�ان منوا أ�قل والب�ان اميةالن

 �لتقر�ر: املشمو� الفرتة �الل اجلاریة التمنیة ٔأجندة مرشو�ات تنفيذ خيص ف� البارزة النقاط بعض یيل وف� .64
 مرص يف الثقايف �لرتاث وضوا�هن إالمنائیة أ�هداف دمع والثقافة: والس�یا�ة الفكریة امللكية مرشوع س�یاق يف "1"

 املركزیة إالدارة مس�توى �ىل املرشوع ٔأهداف حتقيق حنو مس�متراً  السعي �زال وال ،النامية الب�ان من و�ريها
 الرائدة الب�ان يف سواء، �د �ىل املیداين املس�توى �ىل الالمركزي التنفيذ �الل ومن الویبو، بقيادة للمرشوع

 توعیة مببادرات الوطنیة املشاریع فرق واضطلعت الناك. ورسي و�ميبیا ومرص ٕا�وادور ويه ٔأال املُختارة، أ�ربعة
 فوائد �ىل التعرف من الس�یا�ة جمال يف املصل�ة ٔأحصاب بعض املبادرات هذه مكنت وقد متكرر. حنو �ىل مناس�بة

 ٔأنفسهم املصل�ة ٔأحصاب بحٔأص  مث ومن �لس�یا�ة، املرتبطة أ�عامل ٔأ�شطة يف الفكریة للملكية الفعال �س�ت�دام
 الت�اریة العالمات ملناطق/مدن/و�ات املالمئة واسرتاتیجیاهتا الفكریة امللكية ٔأدوات اس�ت�دام ٕاىل یدعون و�ء
 والس�یا�ة الفكریة امللكية حول توجهيیة جلان وشلكت الكفاءات، لتكو�ن ٔأ�شطة ؤأجریت .الس�یاحية أ�مهیة ذات

 حول سا�ة 40 من املدربني تدریبل  دورة �ىل أ��رية اللمسات وضعت ذ�، عن الً فض أ�ربعة. الب�ان مجیع يف
 الرئيس�یة إالجنازات �شأٔن التفاصیل من املزید و�رد ٔأ�وادور. يف وانطلقت احمللیة والتمنیة والس�یا�ة الفكریة امللكية
 الوثیقة. لهذه الثاين املرفق يف املرشوع هذا تنفيذ �شأٔن

 وانهت�ى .2018 �ام يف الثانیة املر�� – و�قتصادیة �ج�عیة والتمنیة الفكریة امللكية وعمرش  تنفيذ واكمتل "2"
 ا�ورة ٕاىل أ�ربع ل�راسات موجزات وقدمت 2018 يف بن�اح الس�بع وإالقلميیة القطریة ا�راسات مجیع �ىل العمل
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 جنوب ٔأمم رابطة (أٔ) :2018 يف املنهتیة ا�راسات یيل وف� .التمنیة للجنة والعرش�ن الثانیة وا�ورة والعرش�ن احلادیة
 (ب) ؛منوذ�اً  و�یلند والفلبني ٕاندونيس�یا– أٓس�یا رشق جنوب ب�ان يف الصناعي �لتصممي �نتفاع فهم أٓس�یا: رشق

 الزراعیة أ��ذیة قطاع يف �بتاكر تعز�ز ٔأوغندا: (ج) ؛ا��ل املتوسطة الب�ان يف الفكریة �مللكية �نتفاع ش�یيل:
 نظام يف الفكریة امللكية بولندا: (د) ؛املداریة الفواكه وجتهزي "روبوس�تا" قهوة زرا�ة يف املس�ت�دمة املواد أ�وغندي:

 الرابط: �رب اكمل �شلك املرشوع ٕاطار يف ٔأجریت اليت ا�راسات وتتوفر .الص�ة قطاع يف �بتاكر
/https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies. 

 فعال حنو �ىل الفكریة امللكية الس�ت�دام الرتوجي التكنولوجيا: ونقل الفكریة امللكية ٕادارة مرشوع" تنفيذ وبدأٔ  "3"
 ب�ان ٔأربعة يف 2018 يف بن�اح "انتقالیة ��مبر  اقتصاداهتا متر اليت والب�ان منوا أ�قل والب�ان النامية الب�ان يف

 يف التدریبية �حتیا�ات لتقيمي ٔأدوات ومجمو�ة دلیل وضعو  ورواندا. وٕاندونيس�یا وش�یيل ٔأفریقيا جنوب ويه رائدة
 ؤأ�دت قطریني. �رباء من تعقيبات ووردت هبا و�نتفاع الفكریة امللكية و�سویق التكنولوجيا بنقل املتص� ا�االت

 قبل من التدریب احتیا�ات تقيمي معلیات واكمتلت أ�ربعة التنفيذ ب�ان مجیع يف �بتاكر قمية لسالسل ارطة�
 يف املرشوع بتنفيذ املتعلقة إالجنازات حول التفاصیل من املزید و�رد التنفيذ. ب�ان من لك يف مس�تقدمني �رباء
 الوثیقة. لهذه الثاين املرفق

 امللكية حقوق جمال يف املهين والتدریب والتعلمي التمنیة �ىل التعاون مرشوع 2018 �ام يف بن�اح اختمتو  "4"
 التدریب مؤسسات (مرشوع منوا أ�قل والب�ان النامية الب�ان يف القضايئ التدریب مؤسسات مع الفكریة

 إالجيابیة الن�اح مؤرشات ٔأظهرت كام ��اكمل ٔأهدافه مجیع حتققتو  2016 �ام يف التمنیة جلنة ٔأقرته ا�ي القضايئ)،
 امللكية حقوق �شأٔن املس�متر التعلمي �رامج تقدمي �ىل القضايئ التدریب مؤسسات قدرة املرشوع عزز وقد للغایة.
 من مصم قد واكن �كفاءة. الفكریة امللكية مناز�ات يف للفصل القضاة �ى هاراتامل  وصقل الكفاءات و�كو�ن الفكریة

 ويه الرائدة، الب�ان مع الوثیق �لتنس�یق ونُفذ و�اهته لضامن ممارسني قبل من ونُفذ القضاة، من فریق قبل
 ؤأد� و�دات ٕا�داد �ىل املرشوع ركزو  احملددة. اواحتیا�اهت أأولو�هت مرا�اة مع ونی�ري�، ونيبال ولبنان �وس�تار�اك

 إالنرتنت �ىل ش�باكت ٕ��شاء رشوعامل  مسح كام .بعد عنو  لو�ه و�ا املس�متر للتعلمي شام� �رامج وتقدمي خمصصة
 بیا�ت قا�دة وٕاىل املرجعیة املواد من خمتارة مجمو�ة ٕاىل الوصول ووفر ،أ�قران بني والتعمل املعلومات لتبادل

 .القضائیة ل��اوى متخصصة

 – ةأ�فریقي الب�ان وبعض فاصو بور�ینا يف وتطو�ره البرصي السمعي القطاع تعز�ز مرشوع ن�احب  وانهت�ى "5"
 دراسة �ىل ا�هنائیة اللمسات ووضعت املتوقعة. خمر�اته مجیع حقق حيث ،2018 �ام هنایة يف ،الثانیة املر��
 وعرضت أ�فریقية" الب�ان من �دد يف البرصي السمعي القطاع عن اقتصادیة بیا�ت جتمیع "تعز�ز بعنوان �دوى

 ٔأ�ل من البرصیة السمعیة ٔ�سواق� ا�رایة ٔأمهیة لتقر�را تناولو  .2018 مایو يف املعقودة دورهتا يف اللجنة �ىل
 ومن البیا�ت. هذه مجلع الب�ان من مجمو�ة يف املوجودة والت�د�ت العقبات من العدید و�دد ،أ�سواق تطو�ر

 ةالبرصی السمعیة الصنا�ة يف املصل�ة ٔأحصاب وعي ز�دة ٕاىل تدعو احلا�ة ٔأن ا�راسة لهذه الرئيس�یة �س�تنتا�ات
 ؤأ�د الفكریة. امللكية من ا��ل تولید وٕاماكنیة أ�سواق لتطو�ر �قتصادیة البیا�ت مجع تعز�ز بأٔمهیة یتعلق ف�

 .أ�فالم" لصانعي معيل دلیل �ینيا: يف البرصیة السمعیة والصنا�ة املؤلف حق" عن كتيب 2018 �ام يف وُطبع
 ٔأن ویتعني .حمتواها واس�تمكل أ�فالم، جمال يف أ�فارقة ینيللمهن  املؤلف حق �شأٔن بعد عن التعلمي دورة ؤأ�دت

 من املزید ویتوفر الویبو. ٔأاكدميیة مع الوثیق �لتنس�یق والتنفيذ لالختبار ا�هنائیة التفعیل مر�� ٕاىل املرشوع هذا ینتقل
 الوثیقة. لهذه الثاين املرفق يف املرشوع خمر�ات حول املعلومات

https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
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 اس�تمكلت ،�قتصادیة التمنیة ٔ�غراض العام امل� يف املوجودة املعلومات داماس�ت� مرشوع س�یاق يفو "6"

 نقحت وقد .2018 یونیو يف العام امل� يف املدر�ة ��رتا�ات بت�دید اخلاص إالرشادي ل�لیل أ�وىل املسودة
 و�بتاكر. التكنولوجيا دمع اكزر مل خمتارة حملیة ش�باكت �سع يف ا�لیل جتریب ٔأثناء ا�معة التعلیقات ضوء يف املسودة
 الویبو لغات ٕاىل ل�لیل و�رمجة وتصممي حتر�ر من ��رتافية املر�� وقبل الویبو، يف املنشورات س�یاسة مع ومتاش�یا
 مناس�بني خلرباء ا�لیل حمتوى قدم والصینية) والروس�یة والفر�س�یة وإالس�بانیة وإالنلكزيیة (العربیة الست الرمسیة
 �ام يف بدٔأتو  .2018 د�سمرب يف �س�تعراض وانهت�ى 2018 �ام من الثاين النصف �الل نظراء عراض�س�ت للقيام

 و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز ش�باكت �ى الالزمة املهارات تعز�ز ٕاىل الرامية التقنیة املسا�دة ٔأ�شطة 2018
 ودمع ��رتا�ات هذه حتدید بغیة وتقدميها العام امل� يف املدر�ة �ال�رتا�ات املتعلقة اخلدمات ٕادارة �شأٔن الوطنیة

 ذ�، ٕاىل �ٕالضافة الرويس. و�حتاد واملغرب الهند يف معل: �لقات ثالث تنظمي �الل من وذ� اس�ت�دا�ا،
 :الرابط �رب ا�ٓن متا�ة ويه 2018 نومفرب يف ؤأطلقت رباءاتال جسالت بوابة �ىل ا�هنائیة اللمسات وضعت

www.wipo.int/patent_register_portal. 
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 اخلامتة

اس�مترت الویبو يف جتس�ید البعد إالمنايئ يف مجیع �راجمها ؤأ�شطهتا، ویت�ىل ذ� يف مجیع ٔأدوات رفع التقار�ر اخلاصة  .65
ت الویبو، وتقر�ر املد�ر العام ٕاىل جلنة التمنیة، وكذ� التقار�ر هبا، مثل تقر�ر ٔأداء الویبو وتقر�ر املد�ر العام ٕاىل مجعیا

املر�لیة. وتظهر التقار�ر ٔأیًضا ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل مرشو�ات ٔأجندة التمنیة املعممة، تعد توصیات ٔأجندة التمنیة يف مصمي العدید 
القوي واملس�متر ل�ول أ�عضاء يف الویبو من أ��شطة اليت تنفذها املنظمة. واكن س�یصعب حتقيق هذا التقدم لوال �لزتام 

 وٕابداء �ه�م مبرشو�ات ٔأجندة التمنیة ؤأ�شطهتا. 
، واليت متكن املزید من الب�ان 2018وقد وافقت جلنة التمنیة �ىل ٔأربعة مرشو�ات �دیدة يف ٔأجندة التمنیة يف �ام  .66

لفكریة. وقد معمت مرشوعي ٔأجندة التمنیة املنجز�ن واملقميني من �س�تفادة من أ��شطة املو�ة حنو التمنیة يف جمال امللكية ا
�ىل حنو یضمن اس�تدامهتام، وذ� يف ضوء الزتام الویبو �س�مترار �لوفاء بدورها يف التنفيذ الفعال ٔ�جندة التمنیة. واختمتت 

 النفتاح �ىل التعاون من ٔأ�ل التمنیة.العام ٔأیًضا بال ٔأي بند دامئ �ىل ٔأجندة التمنیة، وهو ما یدل �ىل حتيل ا�ول أ�عضاء �

�اًما �ًما �لنس�بة للجنة حيث شهد املرة أ�وىل اليت تتناول فهيا موضو�ًا حتت بند أ�جندة  2018ؤأ�ًريا، اكن �ام  .67
د. وتظل اجلدید "امللكية الفكریة والتمنیة". وقد �درت ا�ول أ�عضاء �ىل حنو �شط �قرتاح املواضیع لتناولها حتت هذا البن

 املنظمة ملزتمة ٕ�ظهار تفانهيا ا�اكمل �شأٔن تلبیة طلبات ٔأعضاهئا واحتیا�اهتم وتيسري تنفيذ قراراهتم �ىل حنو �م.

 أ�ول] املرفق ذ� [یيل

 



CDIP/23/2 
ANNEX I 
 املرفق أ�ول

 

 التمنیة أٔجندةوضع تنفيذ توصیات 

 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

زي ٔأ�شطة الویبو يف جمال املسا�دة جيب ٔأن �مت .1
التقنیة بعدة مزيات مهنا ٔأهنا مو�ة حنو التمنیة 

وقامئة �ىل الطلب وشفافة ويه تأٔ�ذ بعني 
�عتبار أ�ولو�ت و�حتیا�ات اخلاصة 

للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا �ىل و�ه 
اخلصوص فضًال عن خمتلف مس�تو�ت التمنیة 

أ�عضاء، وینبغي ٕادراج املدركة يف ا�ول 
أ��شطة يف ٔأطر زمنیة الس�تكامل الربامج. ويف 

هذا الصدد، ینبغي ٔأن �كون تصممي �رامج 
آلیات �سلميها ومعلیات تقيميها  املسا�دة التقنیة وأ

 �اصة �لك ب�.

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/2/2و  CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان:

 وهذه التوصیة تناو�هتا املرشو�ات املكمت� التالیة:

ـ "تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من 
 ).CDIP/7/6الوثیقة (ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منوًا" 

ة �ىل ا�ورة الثالثة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكي وُعرض تقر�ر تقيمييّ 
 ).CDIP/13/4الفكریة (الوثیقة 

ـ "تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان 
 )؛CDIP/9/13أ�فریقية" (الوثیقة 

وُعرض تقر�ر تقيميّي لهذا املرشوع يف ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنیة 
 ).CDIP/17/3�لتمنیة وامللكية الفكریة(

 الب�ان وبعض فاصو بور�ینا يف وتطو�ره البرصي سمعيال  القطاع تعز�ز"ـ 
 )CDIP/17/7" (الوثیقة الثانیة املر�� – أ�فریقية

لهذا  (CDIP/23/6) وتقر�ر تقيميي (CDIP/23/5) وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز
 .املرشوع يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة

ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ
 یة.ومتوازنة يف جمال امللكية الفكر 

 
اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 
 الوطنیة.

 
زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

وا والب�ان ذات النامية والب�ان أ�قل من
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

التعاون ف� وتناولت املرشوع وثیقة بعنوان "�ارطة طریق لتعممي ٔأ�شطة 
بني ب�ان اجلنوب دا�ل املنظمة العاملیة مللكية الفكریة 

) واليت قُدمت للمرة أ�وىل ٔأثناء ا�ورة السابعة CDIP/17/4 (الوثیقة
عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة. ومتابعة لها ُعرضت وثیقة �نیة 

من هذا النوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 ).CDIP/19/5 (الوثیقة

 وتتناول املرشو�ات اجلاریة التالیة ٔأیضًا هذه التوصیة:

دمع أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض  ـ "امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة:
 CDIP/15/7�لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية (الوثیقة 

Rev..( 

يا: الرتوجي الس�ت�دام امللكية الفكریة ـ "ٕادارة امللكية الفكریة ونقل التكنولوج 
�ىل حنو فعال يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر 

اقتصاداهتا مبر�� انتقالیة"، ا�ي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 )..CDIP/19/11 Rev(الوثیقة 

لنساء يف الب�ان تعز�ز دور النساء يف �بتاكر واملقاو�، و�شجیع ا -
النامية �ىل اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة، وقد متت املوافقة �لیه يف 

 .)CDIP/21/12 Revا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ
والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 

 احتیا�اهتا.
 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

ت البحث من واملتوسطة واجلامعات ومؤسسا
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.
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 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

ـ املرشوع الرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد 
جنة (الوثیقة متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن لل 

CDIP/22/15 Rev.؛( 

ـ مرشوع امللكية الفكریة وس�یا�ة املأٔ�والت يف بريو وب�ان �مية ٔأخرى: 
�س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض �منیة س�یا�ة املأٔ�والت، وقد متت املوافقة 

 )..CDIP/22/14 Rev�لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

-IP�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5دة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: ٔأجن
 CDIP/11/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/17/3و

تقدمي مسا�دة ٕاضافية ٕاىل الویبو من �الل  .2
ات املاحنني وٕا�شاء صنادیق ائ�نیة ٔأو ترب�

صنادیق ٔأخرى للترب�ات دا�ل الویبو لفائدة 
الب�ان أ�قل منوًا �ىل و�ه اخلصوص، مع 

�س�مترار يف ٕاعطاء ٔأولویة كربى �متویل 

 .2009هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ ٔأوائل �ام 

 .CDIP/2/2و CDIP/2/INF/2و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

 وهذه التوصیة تناو�هتا املرشو�ات املكمت� التالیة:

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ
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 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

أ��شطة يف ٔأفریقيا بفضل املوارد من دا�ل ومن 
�ارج املزيانیة للهنوض بعدة جماالت، مهنا 

والت�اري والثقايف و�قتصادي  �نتفاع القانوين
 �مللكية الفكریة يف الب�ان املذ�ورة.

). CDIP/3/INF/2یقة ـ "مؤمتر حشد املوارد ٔ�غراض التمنیة" (الوث 
 . 2010واس�ُتمكل هذا املرشوع يف نومفرب 

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل جلنة التمنیة لتنظر فيه يف دورهتا 
 ).CDIP/9/3التاسعة (

ـ "تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان 
 ).CDIP/9/13أ�فریقية" (الوثیقة 

تقيميي لهذا املرشوع �ىل جلنة التمنیة لتنظر فيه يف دورهتا  وُعرض تقر�ر
 ).CDIP/17/3السابعة عرشة (

تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان “ـ 
 ).CDIP/17/7(الوثیقة ” املر�� الثانیة –أ�فریقية 

لهذا  (CDIP/23/6) وتقر�ر تقيميي (CDIP/23/5) وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز
 .املرشوع يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة

واس�تكامًال ملؤمتر حشد املوارد ٔ�غراض التمنیة، تواصل الویبو العمل �ىل 
حتدید الرشاكء وا�مع املايل اخلارج عن املزيانیة لرباجمها ومشاریعها. واس�مترت 

اجلهود، حيث ُعززت الرشأاكت �مع منصة ویبو غر�ن، وقا�دة بیا�ت 
 الویبو للبحث، واحتاد الكتب امليرسة.

، انطلقت مبادرة �دیدة للویبو و�حتاد ا�ويل لرابطات 2018ويف �ام 
) وعرش�ن رشكة �املیة رائدة IFPMAصانعي املس�تحرضات الصیدالنیة (



CDIP/23/2 

Annex I 
5 

 
 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

يف جمال املس�تحرضات الصیدالنیة البیولوجية الولیدة البحوث. مفبادرة 
) توفر �دمة Pat-INFORMEDیة (معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دو 

لٔ�وساط الصحیة العاملیة، ال س�� ٔأولئك املعنیني �رشاء أ�دویة، من 
�الل تيسري النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات املتعلقة �ٔ�دویة. وتقدم هذه 

معلومات طوعیة  20الرشاكت العرشون اليت �شلك جزًءا من الرشاكة، 
صیدالنیة املعمتدة يف الفئات العالجية اليت عن الرباءات الرئيس�یة ملنت�اهتا ال 

، وتلزتم �لرد �ىل �س�تفسارات Pat-INFORMEDتغطهيا مبادرة 
 املقدمة حبسن نیة من واكالت املشرت�ت.

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TADهبذه التوصیة،  )، وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/4/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/9/3و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/18/2و CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و

 

ز�دة ما خيصص من ٔأموال وموارد �رشیة  .3
لربامج املسا�دة التقنیة يف الویبو للهنوض جبم� 

ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ .2007التمنیة يف ٔأكتو�ر  التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
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مللكية الفكریة املو�ة حنو ٔأمور، مهنا ثقافة ا
التمنیة مع التأٔ�ید �ىل ٕادراج امللكية الفكریة يف 

خمتلف املس�تو�ت التعلميیة وحفز اه�م امجلهور 
 �مللكية الفكریة.

 .CDIP/2/3و CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

�ىل التعریف املنقح "للتمنیة  2018/19إالمنايئ للثنائیة �ستند إالنفاق 
إالمنائیة" ا�ي ٔأقرته ا�ول أ�عضاء يف ا�ورة اخلامسة وامخلسني للجمعیة 

. ومبوجب التعریف املنقح املذ�ور یبلغ ٕاجاميل 2015العامة للویبو �ام 
ون ملی 132.8، 2018/2019نصيب التمنیة من الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

يف املائة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، متت املوافقة �ىل  18.3فرنك سو�رسي ٔأو 
ملیون فرنك سو�رسي لتنفيذ مرشو�ات  1.35ختصیص مبلغ ٕاجاميل قدره 

من وثیقة الرب�مج  7(انظر اجلدول  2018/2019ٔأجندة التمنیة يف الثنائیة 
 ).WIPO/PBC/27/8، الوثیقة 2018/2019واملزيانیة للثنائیة 

ما �لنس�بة ٔ��شطة ٕادراج امللكية الفكریة يف خمتلف املس�تو�ت ا�ٔاكدميیة، أٔ 
تواصل املنظمة تنفيذ طائفة عریضة من الربامج وأ��شطة املعدة خصیصا 

لهذا الغرض، وال س�� يف ٕاطار ٔأاكدميیة الویبو. واملبادر�ن املهمتان يف هذا 
ة الفكریة" (الوثیقة ا�ال هام "ا�ٔاكدميیات اجلدیدة يف جمال امللكي

CDIP/3/INF/2 الوثیقة ،CDIP/9/10 Rev.1 ال�ان اس�تمكال (
وقيّام ؤأدر�ا يف �ر�مج ومزيانیة الویبو ودمج ٔأجندة التمنیة يف �رامج الویبو 

 للتعلمي عن بعد اليت ینتفع هبا العدید من املؤسسات ا�ٔاكدميیة.

 ملكمتل التايل: وٕاضافًة ٕاىل ذ�، هذه التوصیة تناولها املرشوع ا

ـ مرشوع �شأٔن التعاون �ىل التعلمي والتدریب املهين يف جمال حقوق امللكية 
الفكریة مع مؤسسات التدریب القضايئ يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل 

 )..CDIP/16/7 Revمنوًا (الوثیقة 

 
زة للموارد البرشیة القادرة  كفاءات 2.3ھ معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
یة معّززة مع الب�ان النامية �رتيبات تعاون  4.3ھ

والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 
 احتیا�اهتا.

 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
ر واسع التواصل بفعالیة ٔأكرب مع مجهو  1.8ھ

 ومتنوع �شأٔن امللكية الفكریة ودور الویبو.
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لهذا  (CDIP/23/7) وتقر�ر تقيميي (CDIP/23/4) وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز
 .يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنةاملرشوع 

 ویتناول املرشوع اجلاري التايل ٔأیضًا هذه التوصیة:

ـ املرشوع الرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد 
متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/15 Rev.؛( 

-IPبیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة ( و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: ٔأجندة 

 CDIP/9/6و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

 
 

التأٔ�ید �شلك �اص �ىل احتیا�ات الرشاكت  .4
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف 

جمال البحث العلمي والصنا�ات الثقافية، 
ومسا�دة ا�ول أ�عضاء، بطلب مهنا، �ىل 

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر  هذه

 CDIP/5/5وCDIP/2/3 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 
 .CDIP3/INF/2و

ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
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وضع �سرتاتیجیات الوطنیة املناس�بة يف جمال 
 كية الفكریة.املل 

 وهذه التوصیة تناو�هتا مرشو�ات ٔأجندة التمنیة املكمت� التالیة:

ب�ان النامية "امللكية الفكریة وتوس�مي املنت�ات لتطو�ر أ�عامل يف ال  ـ
 )،CDIP/5/5والب�ان أ�قل منوًا" (الوثیقة 

وُعرض تقر�ر تقيميّي لهذا املرشوع لتنظر فيه ا�ورة التاسعة عرشة للجنة 
 ).CDIP/19/4املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة(

ـ "تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان 
 )،CDIP/9/13 أ�وىل" (الوثیقة أ�فریقية ـ املر��

وُعرض تقر�ر تقيميّي لهذا املرشوع لتنظر فيه ا�ورة السابعة عرشة للجنة 
 ).CDIP/17/3املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة(

املرشوع الرائد �شأٔن امللكية الفكریة وٕادارة التصاممي لتطو�ر أ�عامل يف ”ـ 
 ).CDIP/12/6(الوثیقة  الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا"

وُعرض يف ا�ورة التاسعة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة 
) تقر�ر التقيمي اخلاص �ملرشوع الرائد �شأٔن CDIP/19/4(الوثیقة 

"امللكية الفكریة وٕادارة التصاممي لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية والب�ان 
) �شأٔن متابعة املرشوع، CDIP/20/4وثیقة (أ�قل منوًا". وقدمت أ�مانة 

 واليت متت املوافقة �لهيا يف جلنة التمنیة يف دورهتا العرش�ن.

"تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان  ـ
 ).CDIP/17/7(الوثیقة ” املر�� الثانیة –أ�فریقية 

نیة يف جمال اسرتاتیجیات وخطط وط  1.3ھ
امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 

 الوطنیة.
 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ

والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 
 احتیا�اهتا.

 
 قدرات معّززة للرشاكت الصغرية 6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.
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لهذا  (CDIP/23/6) يمييوتقر�ر تق  (CDIP/23/5) وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز
 .املرشوع يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة

 ویتناول املرشوع اجلاري التايل ٔأیضًا هذه التوصیة:

ـ املرشوع الرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد 
متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/15 Rev.؛( 

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، سامهت �رامج الویبو ؤأ�شطهتا املتعلقة �لرشاكت 
الصغرية واملتوسطة يف تعز�ز الكفاءات الوطنیة/إالقلميیة محلایة ٔأعامل إالبداع 

 و�بتاكر و��رتاع �ىل الصعید احمليل.

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

  CDIP/10/2؛CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و
 CDIP/14/2و CDIP/13/3و CDIP/12/2و CDIP/10/7و
 CDIP/19/4و CDIP/18/2و CDIP/17/3و CDIP/16/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و
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ات �امة حول لك �ىل الویبو ٔأن تنرش معلوم .5
ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة �ىل موقعها إاللكرتوين 

و�لهيا ٔأن تقدم، بطلب من ا�ول أ�عضاء، 
تفاصیل عن ٔأ�شطة حمددة مبوافقة ا�و� العضو 
(ا�ول أ�عضاء) ٔأو اجلهات أ�خرى املس�تفيدة 

 من النشاط.

 .2009التوصیة قيد التنفيذ منذ بدایة س�نة 

 .CDIP/2/2و CDIP/1/3: الوثیقتان املرجعیتان

وتناول هذه التوصیة مرشوع ٔأجندة التمنیة �شأٔن "قا�دة بیا�ت للمسا�دة 
)" (الوثیقة IP-TADالتقنیة يف جمال امللكية الفكریة (

CDIP/3/INF/2(املرفق الثاين ، 

وقا�دة البیا�ت متا�ة يف الرابط 
 .:www.wipo.int/tad/en//http/التايل:

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل جلنة التمنیة لتنظر فيه يف دورهتا 
 ).CDIP/9/4التاسعة (

م عرض �شأٔن قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة ( ) �الل IP-TADوقُّدِ
 ا�ورة الثامنة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة.

ملسا�دة التقنیة معلومات عن ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وتوفر قا�دة بیا�ت ا
اليت تقد�ا الویبو حيث اكن مس�تفيد وا�د ٔأو ٔأكرث من ب� �م ٔأو ٔأقل منوا 

ٔأو من ب� مير اقتصاده مبر�� انتقالیة. ویعد مرشوع الویبو �شأٔن قا�دة 
) جزًءا من مرشوع IP-TADبیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (

تقال ٕاىل التخطیط للموارد املؤسس�یة، وتعد قا�دة البیا�ت ٔأ�رس �ن 
 اس�ت�داًما ا�ٓن.

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
رب مع مجهور واسع التواصل بفعالیة ٔأك 1.8ھ

 ومتنوع �شأٔن امللكية الفكریة ودور الویبو.
 
توّ�ه ٔأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس�ت�ابة  2.8ھ

 ٔأفضل لالس�تفسارات.

http://www.wipo.int/tad/en/
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وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة، �ُر� الرجوع 
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة  17/2016ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة

التوصیة منذ اع�د وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه 
 CDIP/4/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/10/2و CDIP/9/4و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و

�ىل موظفي الویبو و�رباهئا �ستشاریني  .6
العاملني يف جمال املسا�دة التقنیة �س�مترار يف 

الزتام احلیاد والقابلیة للمساء� ٕ�یالء ٔأمهیة 
اصة ملدونة ٔأ�الق املهنة القامئة وجتنب ما قد �

حيدث من تضارب يف املصاحل. ویتعني �ىل 
الویبو ٕا�داد الحئة �خلرباء �ستشاریني �هيا يف 
جمال املسا�دة التقنیة والتعریف هبم �ى ا�ول 

 أ�عضاء.

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/2/3و CDIP/1/3ملرجعیتان: الوثیقتان ا

 ویتأٔلف تنفيذ هذه التوصیة مما یيل: 

ٔألف) ٕادماج معایري السلوك املعمول هبا يف أ�مم املت�دة يف اخلدمة املدنیة 
ا�ولیة يف العقود املربمة مع مجیع موظفي الویبو، مبن فهيم اخلرباء 

 �ستشاریون ا��ن �س�تعني هبم الویبو.

شأٔن إالفصاح املايل وإال�الن عن املصاحل لتعز�ز وقد صدرت س�یاسة � 
ٕاطار أ��القيات ومواءمته مع معایري السلوك املعمول هبا يف أ�مم املت�دة 

 يف اخلدمة املدنیة ا�ولیة، ولتعز�ز ٔأفضل املامرسات.

 �ء) وٕاذاكء الوعي بأٔمهیة مدو�ت أ��القيات والزناهة وحتسني فهمها.

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
ٔأمانة نبهية تعمل �سالسة وموظفون  2.9ھ

یعملون حتت ٕادارة جيّدة ومبهارات مناس�بة 
 وحيققون النتاجئ �كفاءة.

 



CDIP/23/2 

Annex I 
12 

 
 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

) واع�د مدونة ٔأ�القيات SRPقومي �سرتاتیجي (بعد اس�تكامل �ر�مج الت
الویبو، أٔجري تدریب مكثف، وميكن اعتبار ٔأن الوعي �بري مبسائل 

أ��القيات يف الوییو. و�س�متر اجلهود للهنوض ٕ�ذاكء الوعي �ٔ��القيات 
كام یوصل مكتب أ��القيات �ركزيه �ىل وضع املعایري وتقدمي املشورة 

 و �شأٔن القضا� أ��القية.الرسیة ملوظفي الویب

 جمي) وتطو�ر قدرة الویبو �ىل التحقيق يف ا�الفات اليت �ر�كب دا�لها.

وُاعمتدت س�یاسة اجلزاءات اخلاصة �لبائعني مما مسح للویبو بفرض عقو�ت 
احلظر ٔأو �دم أ�هلیة �ىل البائعني ا��ن و�دت شعبة الرقابة ا�ا�لیة ٔأهنم 

فات. كام ُاعمتدت س�یاسة منق�ة للحامیة من متورطني يف ار�اكب خمال
أ�عامل �نتقامية النامجة عن إالبالغ عن ٕاساءة سلوك وعن التعاون يف 
معلیات التدقيق ٔأو التحقيق املأٔذون هبا حسب أ�صول مما یعزز حامیة 

ا�رب�ن وحقوقهم و�ريمه من املوظفني املتعاونني يف ٔأ�شطة الرقابة. و�بعت 
ا�ا�لیة مناقشات �شأٔن ٔأفضل املامرسات وكذا حتدیدها يف شعبة الرقابة 

جمال التحقيقات من �الل املشاركة يف اج��ات ؤأ�شطة مجمو�ة ممثيل 
 دوا�ر التحقيق �ٔ�مم املت�دة ومؤمتر احملققني ا�ولیني.

دال) وٕا�داد قامئة خبرباء الویبو �ستشاریني يف جمال املسا�دة التقنیة 
 وٕا�حهتا.

قامئة اخلرباء �ستشاریني اليت عرضت �ىل ا�ورة الثالثة للجنة  ُ�دثت
ؤأدرجت يف مرشوع "قا�دة بیا�ت للمسا�دة التقنیة يف جمال امللكية 

مس�توى حمّسن ف� خيص املساء�،  5.9ھ
والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والر�دة، 

واملراقبة ا�ا�لیة، واحلومكة املؤسس�یة من �الل 
 .�س�تعانة �رقابة فعا� ومس�تق�
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). وهذه القامئة متا�ة DA_05_01)" (املرشوع IP-TADالفكریة (
 ./http://www.wipo.int/roc/en�ىل املوقع إاللكرتوين التايل:

 عقب املوافقة �ىل املقرتح من ست نقاط (ا�ي حيتوي و�ٕالضافة ٕاىل ذ�
�لیه املرفق أ�ول من ملخص رئيس ا�ورة السابعة عرشة للجنة التمنیة)، 
الُتمست أ�مانة لت�دیث وتنقيح القامئة. ويف هذا الصدد نظرت اللجنة يف 

اليت قدمت معلومات �شأٔن اس�ت�دام القامئة  CDIP/20/6الوثیقة 
. وسوف تُبلغ اللجنة �ملس�ت�دات ف� خيص حتدیث القامئة وتنقيحها الحقا

 يف الوقت املناسب.

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و  CDIP/20/6و

التشجیع �ىل اختاذ تدابري من شأٔهنا مسا�دة  .7
الب�ان �ىل التصدي للمامرسات املنافية 

للمنافسة املرشو�ة من �الل مد الب�ان النامية 

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/3/4و CDIP/2/3و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 
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وال س�� الب�ان أ�قل منوا �ملسا�دة التقنیة 
بطلب مهنا، لتحقيق فهم ٔأفضل ٔ�و�ه التالمس 

 فسة.بني حقوق امللكية الفكریة وس�یاسات املنا

وقد تناول التوصیة مرشوع ٔأجندة التمنیة املكمتل بعنوان، "امللكية الفكریة  
). وُعرض تقر�ر تقيميي .CDIP/4/4/Revوس�یاس�یة املنافسة" (الوثیقة 

رشوع �ىل جلنة التمنیة لتنظر فيه يف دورهتا التاسعة (الوثیقة لهذا امل 
CDIP/9/8.( 

�ىل رصد السوابق القضائیة املتعلقة  2018وركز معل الویبو يف �ام 
�مللكية الفكریة واملنافسة يف �قتصادات النامية والناش�ئة. و�ٕالضافة ٕاىل 

العاملیة يف �ام ذ�، صدر كتاب �دید مشرتك بني الویبو ومنظمة الت�ارة 
حول "س�یاسة املنافسة وامللكية الفكریة يف �قتصاد العاملي  2018

 الراهن". وعززت الویبو ٔأیًضا مشاركهتا يف ش�بكة املنافسة ا�ولیة.

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TADعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید من املعلومات حول إالجنازات املت

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/4/2و
 CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/8و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و

الب�ان ذات النامية والب�ان أ�قل منوا و 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
اس�ت�دام حتلیالت الویبو �قتصادیة  2.5ھ

�ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل يف صیا�ة 
 الس�یاسات العامة.

مطالبة الویبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث  .8
والرشاكت اخلاصة هبدف مسا�دة املاكتب 

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ .2009التوصیة قيد التنفيذ منذ بدایة س�نة 
 الویبو.
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وطنیة يف الب�ان النامية وال س�� الب�ان ال
أ�قل منوا، فضال عن منظامهتا إالقلميیة ودون 

إالقلميیة املعنیة �مللكية الفكریة، �ىل النفاذ ٕاىل 
قوا�د بیا�ت متخصصة ٔ�غراض البحث يف 

 الرباءات.

 .CDIP/2/INF/3و CDIP/2/2و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

وتناو�هتا املر�لتان أ�وىل والثانیة من مرشوع "النفاذ ٕاىل قوا�د البیا�ت  
، ويف الوثیقة CDIP/3/INF/2املتخصصة ودمعها" (يف الوثیقة 

CDIP/9/9 .(ىل التوايل� 

وُعرض تقر�ران تقيميیان للمر�� أ�وىل واملر�� الثانیة من هذا املرشوع 
لتنظر فهيام يف دور�هيا التاسعة والرابعة عرشة �ىل التوايل  �ىل جلنة التمنیة

 ).CDIP/14/5وCDIP/9/5(الوثیقتان 

واكمتل املرشوع �شأٔن النفاذ ٕاىل قوا�د البیا�ت املتخصصة ودمعها (الوثیقة 
CDIP/3/INF/2 .واملرفق الثالث) وُمعم يف ٔأ�شطة الرب�مج �عتیادیة 

-IP�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/4/2یة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: ٔأجندة التمن 

 CDIP/10/2و CDIP/9/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/5و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

 
نامية �رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان ال  4.3ھ

والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 
 احتیا�اهتا.

 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
تغطیة جغرافية واسعة لقوا�د بیا�ت  3.4ھ

شأٔن امللكية الفكریة من حيث الویبو العاملیة � 
 احملتوى و�س�ت�دام.

 
بنية حتتیة تقنیة ومعرفية معّززة ملاكتب  4.4ھ

امللكية الفكریة وسا�ر مؤسسات امللكية الفكریة 
مبا یؤدي ٕاىل �دمات ٔأفضل (بتلكفة ٔأقل 

ورس�ة ٔأ�ىل وجودة ٔأحسن) ٔ�حصاب املصل�ة 
ة ا��ن یتعاملون معها ونتاجئ ٔأحسن ٕالدارة امللكي

 الفكریة.
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مطالبة الویبو ٕ��شاء قا�دة بیا�ت �لتنس�یق مع  .9
ا�ول أ�عضاء لتلبیة احتیا�ات التمنیة احملددة 

يف جمال حقوق امللكية الفكریة �ملوارد املتا�ة مما 
یوسع من نطاق �راجمها املتعلقة �ملسا�دة التقنیة 

 والرامية ٕاىل ردم الهوة الرمقیة.

 .2009منذ بدایة س�نة  التوصیة قيد التنفيذ

 .CDIP/2/2و CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

وتناول التوصیة مرشوع "قا�دة بیا�ت ملطابقة �حتیا�ات إالمنائیة يف 
 ).CDIP/3/INF/2)" (الوثیقة IP-DMDجمال امللكية الفكریة (

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا العارشة 
 ).CDIP/10/3ثیقة (الو 

-IPقا�دة بیا�ت مطابقة �حتیا�ات إالمنائیة يف جمال امللكية الفكریة (
DMD متا�ة �ىل الرابط (

 .http://www.wipo.int/dmd/en/التايل:

م عرض �شأٔهنا �الل ا�ورة الثامنة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة و  امللكية وقُّدِ
قا�دة البیا�ت ٕاىل "ویبو ما�ش"، ويه متا�ة يف  الفكریة. وتغري امس

  match/en-http://www.wipo.int/wipo/.العنوان التايل: 

وجيري دمج املنصة يف املنصة إاللكرتونیة لٔ�مم املت�دة هبدف دمع خطة 
 . 2030امة لعام التمنیة املس�تد

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ

ل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب والب�ان أ�ق
 احتیا�اهتا.

 
منصات ؤأدوات امللكية الفكریة لنقل  1.7ھ

املعارف وتطویع التكنولوجيا و�رشها من الب�ان 
املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية، وال س�� الب�ان 

 أ�قل منوا، ملوا�ة الت�د�ت العاملیة.
 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ

http://www.wipo.int/dmd/en/
http://www.wipo.int/wipo-match/en/
http://www.wipo.int/wipo-match/en/
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ات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د وللحصول �ىل معلومات حول إالجناز 
 CDIP/4/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/21/2و CDIP/10/3و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 .CDIP/22/2و

مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل تطو�ر كفاءاهتا  .10
املؤسس�یة الوطنیة يف جمال امللكية الفكریة 
وحتسيهنا من �الل امليض يف تطو�ر البىن 

التحتیة و�ريها من املرافق هبدف جعل 
مؤسسات امللكية الفكریة ٔأكرث فعالیة وا�هنوض 

بتوازن �ادل بني حامیة امللكية الفكریة واملصل�ة 
جيب ٔأن متتد هذه املسا�دة التقنیة العامة. و 

لتشمل املنظامت اليت تعىن �مللكية الفكریة �ىل 
 الصعید�ن دون إالقلميي وإالقلميي.

 .2009التوصیة قيد التنفيذ منذ بدایة س�نة 

 CDIP/2/2وCDIP/2/INF/1 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 
 .CDIP3/INF/2و CDIP/5/5و CDIP/4/12و

 هتا مرشو�ات ٔأجندة التمنیة املكمت� التالیة:وهذه التوصیة تناو�

 وتناولها ما یيل من مرشو�ات ٔأجندة التمنیة:

ـ "ٕال�شاء ٔأاكدميیات وطنیة �دیدة يف جمال امللكية الفكریة" املر�لتان 
ويف الوثیقة  CDIP/3/INF/2أ�وىل والثانیة (يف الوثیقة 

CDIP/9/10 Rev.1،( 

ا��یة: "اس�ت�دام املكو�ت واحللول  ـ ومرشوع ملؤسسات امللكية الفكریة
الت�اریة املكيفة لت�دیث البنية التحتیة للملكية الفكریة التابعة ملؤسسات 

 )،CDIP/3/INF/2امللكية الفكریة الوطنیة وإالقلميیة" (الوثیقة 

ـ "بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنیة" (الوثیقة 
CDIP/3/INF/2،( 

وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة ٔأطر �رشیعیة  2.1ھ
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.

 
اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 
 الوطنیة.

 
زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
لیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان امللكية الفكریة بفعا

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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تعز�ز قدرات املؤسسات واملس�ت�دمني يف جمال امللكية الفكریة �ىل لك ـ "
من الصعید الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي" (الوثیقة 

CDIP/3/INF/2،( 

ـ "امللكية الفكریة وتوس�مي املنت�ات لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية 
 )،CDIP/5/5والب�ان أ�قل منوا" (الوثیقة 

حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من ـ"تعز�ز التعاون 
 )،CDIP/7/6ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منوا" (الوثیقة 

ـ "تعز�ز قدرة املؤسسات احلكومية ؤأحصاب املصل�ة املعنیني �مللكية 
الفكریة �ىل الصعید الوطين ٕالدارة الصنا�ات إالبداعیة وإالرشاف �لهيا 

اء والربط الش�بيك بني منظامت إالدارة امجلاعیة حلق وتعز�زها، وحتسني أ�د
 )،CDIP/3/INF/2املؤلف" (الوثیقة 

ـ "تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان 
 )،CDIP/9/13أ�فریقية" (الوثیقة 

ن امللكية الفكریة وٕادارة التصاممي لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية والب�ا”ـ 
 ).CDIP/12/6أ�قل منوًا" (الوثیقة 

وُعرضت تقار�ر تقيمي هذه املرشو�ات �ىل جلنة التمنیة لتنظر فهيا يف دوارهتا 
والسابعة  التاسعة والعارشة والثالثة عرشة والرابعة عرشة واخلامسة عرشة

 CDIP/9/6عرشة والتاسعة عرشة، و�رد هذه التقار�ر يف الو�ئق 
 CDIP/10/7و CDIP/10/8، وCDIP/10/4و CDIP/14/4و

�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ
والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 

 احتیا�اهتا.
 
درات معّززة للرشاكت الصغرية ق 6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
بنية حتتیة تقنیة ومعرفية معّززة ملاكتب  4.4ھ

امللكية الفكریة وسا�ر مؤسسات امللكية الفكریة 
مبا یؤدي ٕاىل �دمات ٔأفضل (بتلكفة ٔأقل 

ورس�ة ٔأ�ىل وجودة ٔأحسن) ٔ�حصاب املصل�ة 
ا��ن یتعاملون معها ونتاجئ ٔأحسن ٕالدارة امللكية 

 الفكریة.
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 CDIP/15/14و CDIP/14/4، وCDIP/13/4و CDIP/13/3و
 CDIP/17/3و
 �ىل التوايل.CDIP/19/4 و

 الب�ان وبعض فاصو بور�ینا يف وتطو�ره البرصي السمعي القطاع تعز�ز"ـ 
 )CDIP/17/7" (الوثیقة الثانیة املر�� – أ�فریقية

لهذا  (CDIP/23/6) �ر تقيمييوتقر  (CDIP/23/5) وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز
 .املرشوع يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة

ـ "التعاون �ىل التعلمي والتدریب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكریة مع 
مؤسسات التدریب القضايئ يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا" (الوثیقة 

CDIP/16/7 Rev..( 

لهذا  (CDIP/23/7) وتقر�ر تقيميي (CDIP/23/4) وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز
 .املرشوع يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة

وعرضت �ارطة طریق لتعممي ٔأ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب دا�ل 
) للمرة أ�وىل ٔأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملیة مللكية الفكریة (الوثیقة 

وامللكية الفكریة. ومتابعة لها  ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة
ُعرضت وثیقة �نیة من هذا النوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

)، حيث راعت هذه الوثیقة التعلیقات املقدمة من CDIP/19/5(الوثیقة 
ا�ول أ�عضاء واش�متلت �ىل ٔأ�شطة التعاون بني ب�ان اجلنوب اليت 

 .2016و 2014اضُطلع هبا يف الفرتة ما بني 
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 وتتناول املرشو�ات اجلاریة التالیة هذه التوصیة:

ـ "امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض 
 CDIP/15/7�لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية (الوثیقة 

Rev.،( 

مللكية الفكریة ـ "ٕادارة امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الرتوجي الس�ت�دام ا
�ىل حنو فعال يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر 

اقتصاداهتا مبر�� انتقالیة"، ا�ي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 )..CDIP/19/11 Rev(الوثیقة 

تعز�ز دور النساء يف �بتاكر واملقاو�، و�شجیع النساء يف الب�ان  -
ية �ىل اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة، وقد متت املوافقة �لیه يف النام 

 .)CDIP/21/12 Revا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

ـ املرشوع الرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد 
متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/15 Rev.؛( 

ـ مرشوع امللكية الفكریة وس�یا�ة املأٔ�والت يف بريو وب�ان �مية ٔأخرى: 
�س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض �منیة س�یا�ة املأٔ�والت، وقد متت املوافقة 

 )..CDIP/22/14 Rev�لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

-IPتقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة ال 
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(
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  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/4/2ع ٕاىل الو�ئق التالیة: ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجو 

 CDIP/10/2و CDIP/9/6و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/12/2و CDIP/10/8و CDIP/10/7و CDIP/10/4و
 CDIP/14/4و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/13/3و
 CDIP/18/2و CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/15/4و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/19/4و

كفاءاهتا مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل تعز�ز  .11
الوطنیة محلایة ٔأعامل إالبداع و�بتاكر 

و��رتاع �ىل الصعید احمليل ودمع تطو�ر البىن 
التحتیة الوطنیة يف جمال العلوم والتكنولوجيا لكّام 

 اكن ذ� مناس�با ووفقا الختصاص الویبو.

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/2/4و CDIP/1/3عیتان: الوثیقتان املرج 

 9و 3و 1وهذه التوصیة یتناولها العدید من �رامج الویبو، مبا فهيا الربامج 
، ویتناولها �شلك �ري مبارش �دد من مرشو�ات ٔأجندة 30و 18و 14و

 .10و 8التمنیة اليت تتصدى للتوصیتني 

 وهذه التوصیة تناو�هتا املرشو�ات املكمت� التالیة:

ع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان ـ"تعز�ز القطا
 )،CDIP/9/13املر�� أ�وىل" (الوثیقة  –أ�فریقية

ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.

 
زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
ة الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان امللكي

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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ـ "تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من 
 ).CDIP/7/6ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منوا" (الوثیقة 

�ني �ىل ا�ورة الثالثة عرشة وا�ورة وُعرض تقر�ران تقيميیان لهذ�ن املرشو
 CDIP/13/4السابعة عرشة للجنة، و�رد هذان التقر�ران يف الوثیقتني

 �ىل التوايل. CDIP/17/3و

 الب�ان وبعض فاصو بور�ینا يف وتطو�ره البرصي السمعي القطاع تعز�ز"ـ 
 )CDIP/17/7" (الوثیقة الثانیة املر�� – أ�فریقية

لهذا  (CDIP/23/6) وتقر�ر تقيميي (CDIP/23/5) وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز
 .املرشوع يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة

وعرضت �ارطة طریق لتعممي ٔأ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب دا�ل 
) للمرة أ�وىل ٔأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملیة مللكية الفكریة (الوثیقة 

�لتمنیة وامللكية الفكریة. ومتابعة لها ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنیة 
ُعرضت وثیقة �نیة من هذا النوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

)، حيث راعت هذه الوثیقة التعلیقات املقدمة من CDIP/19/5(الوثیقة 
ا�ول أ�عضاء واش�متلت �ىل ٔأ�شطة التعاون بني ب�ان اجلنوب اليت 

 .2016و 2014 اضُطلع هبا يف الفرتة ما بني

 وٕاضافة ٕاىل ذ�، یتناول املرشو�ان اجلار�ن التالیان هذه التوصیة:

 
�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ

والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 
 �اهتا.احتیا

 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 ر وإالبداع.الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاك

 
بنية حتتیة تقنیة ومعرفية معّززة ملاكتب  4.4ھ

امللكية الفكریة وسا�ر مؤسسات امللكية الفكریة 
مبا یؤدي ٕاىل �دمات ٔأفضل (بتلكفة ٔأقل 

ورس�ة ٔأ�ىل وجودة ٔأحسن) ٔ�حصاب املصل�ة 
ا��ن یتعاملون معها ونتاجئ ٔأحسن ٕالدارة امللكية 

 الفكریة.
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ـ مرشوع تعز�ز اس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع الربجمیات يف الب�ان 
أ�فریقية، وقد متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/8؛( 

ق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد ـ ـ املرشوع الرائد �شأٔن ح
متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/15 Rev.؛( 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TADوملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،( ،

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و
 CDIP/20/2و CDIP/19/5و CDIP/18/2و CDIP/17/4و
 .CDIP/22/2و

 
 

عتبارات إالمنائیة يف ٔأ�شطة امليض يف ٕادماج � .12
الویبو ومناقشاهتا املوضوعیة والتقنیة، وفقًا 

 الختصاصها.

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/3/3و CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ
امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 

 الوطنیة.
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وُمعِّمت توصیات ٔأجندة التمنیة يف و�ئق الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 
والثنائیة  2016/2017والثنائیة  2012/2013والثنائیة  2010/2011
. وحرصت الویبو يف وثیقة الرب�مج واملزيانیة �ىل جتس�ید 2019 /2018

التوصیات املعمتدة يف ٕاطار ٔأجندة الویبو �شأٔن التمنیة �ىل النحو السلمي يف 
هنا لك الربامج املعنیة. ؤأضیفت، بصورة �اصة، ٕاشارات ٕاىل توصیات بعی
من ٔأجندة التمنیة مضن نصوص الربامج، كام ٔأضیف جزء �دید يف لك 

 الربامج وهو "الص� بأٔجندة التمنیة".

واكمتل املرشوع �شأٔن "تعز�ز ٕاطار الویبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ بغیة 
). .CDIP/4/8/Revدمع رصد ٔأ�شطة التمنیة وتقيميها" (الوارد يف الوثیقة 

�ىل اللجنة يف دورهتا الثانیة عرشة لتنظر فيه (�رد يف  وُعرض تقر�ر تقيميي
 ).CDIP/12/4الوثیقة 

وأ�درج تقيمي تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة يف تقر�ر ٔأداء الویبو 
، ومن مث� أ�دمج بصورة اكم� يف "لو�ة متابعة ٔأداء  2016/2017للثنائیة

 الرب�مج" �لك �ر�مج.

 ة ٔأیًضا هذه التوصیة:وتتناول املرشو�ات اجلاریة التالی

ـ"امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث 
 )،.CDIP/15/7 Revالثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية (الوثیقة 

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
ّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية نفاذ حم  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
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ـ "ٕادارة امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الرتوجي الس�ت�دام امللكية الفكریة 
لب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر �ىل حنو فعال يف ا

 )..CDIP/19/11/Revاقتصاداهتا مبر�ة انتقالیة" (الوثیقة 

تعز�ز دور النساء يف �بتاكر واملقاو�، و�شجیع النساء يف الب�ان  -
النامية �ىل اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة، وقد متت املوافقة �لیه يف 

 .)CDIP/21/12 Revوالعرش�ن للجنة (الوثیقة ا�ورة احلادیة 

ـ مرشوع امللكية الفكریة وس�یا�ة املأٔ�والت يف بريو وب�ان �مية ٔأخرى: 
�س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض �منیة س�یا�ة املأٔ�والت، وقد متت املوافقة 

 )..CDIP/22/14 Rev�لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

-IPافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاض
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

اع�د وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و
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تعني ٔأن �كون املسا�دة الترشیعیة اليت تقد�ا ی  .13
الویبو، بو�ه �اص، ٕامنائیة �جتاه ومدفو�ة 

حبسب الطلب، مع مرا�اة أ�ولو�ت 
و�حتیا�ات اخلاصة �لب�ان النامية وال س�� 

الب�ان أ�قل منوًا وكذا مس�تو�ت التمنیة 
املتفاوتة يف ا�ول أ�عضاء، وینبغي ٔأن �كون 

 .ل �داول زمنیة الس�تكاملهاأ��شطة حم

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/1/3الوثیقة املرجعیة: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5الو�ئق ذات الص�: 
 CDIP/8/5و CDIP/7/3و CDIP/6/10و CDIP/10/2و
 . CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و

، نظرت اللجنة يف دورهتا احلادیة CDIP/21/4ة الوثیقة يف س�یاق مناقش
والعرش�ن يف خصائص املسا�دة الترشیعیة املقدمة من الویبو، وكذ� 

اخلطوات اليت تتضمهنا العملیة. وتُقدم املسا�دة الترشیعیة فقط عند 
الطلب؛ وتُطلع الویبو ا�و� العضو �ىل خيارات الس�یاسات بطریقة 

مع مرا�اة خصائص واحتیا�ات هذه ا�و� العضو اليت موضوعیة وتفا�لیة، 
تطلب ذ�؛ وتغطي هذه الس�یاسات خمتلف ا�االت املتعلقة �مللكية 

الفكریة (حق املؤلف ٔأو الرباءات ٔأو املعارف التقلیدیة، و�ريها) وأ��شطة 
(مراجعة وحتدیث القوانني واللواحئ، والتصدیق �ىل املعاهدات، ٔأو تنفيذ 

رونة، و�ريها). و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، تُعد هذه العملیة ثنائیة مواطن امل
ورسیة للغایة؛ و�شمل لك من املاكتب إالقلميیة وا�االت املوضوعیة؛ 
و�سعى ٕاىل ٕارشاك مجیع ٔأحصاب املصل�ة املعنیني وكذ� ضامن اخلربة 

، اس�مترت الویبو يف تقدمي املسا�دة الترشیعیة تلبیًة 2018املطلوبة. و�الل 
 لطلبات سلطات ا�ول أ�عضاء.

وهذه التوصیة تناولها ٔأیضًا مرشوع "تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة 
والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منوا" (الوثیقة 

عیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة ٔأطر �رشی  2.1ھ
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.

 
اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 
 الوطنیة.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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CDIP/7/6 وُعرض التقر�ر التقيميي لهذا املرشوع �ىل ا�ورة الثالثة .(
 .CDIP/13/4لتقر�ر يف الوثیقة عرشة للجنة، و�رد هذا ا

وعرضت �ارطة طریق لتعممي ٔأ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب دا�ل 
) للمرة أ�وىل ٔأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملیة مللكية الفكریة (الوثیقة 

ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة. ومتابعة لها 
من هذا النوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة ُعرضت وثیقة �نیة 

 ).CDIP/19/5(الوثیقة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 لوثیقة(ا

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

تضع الویبو بترصف الب�ان النامية والب�ان  .14
وًا مشورهتا �شأٔن تنفيذ احلقوق أ�قل من

و�لزتامات وٕاعاملها، وفهم مواطن املرونة يف 

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/1/3الوثیقة املرجعیة: 

ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
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اتفاق �ریبس و�نتفاع هبا، وذ� يف ٕاطار 
 االتفاق املربم بني الویبو ومنظمة الت�ارة العاملیة.

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5و�ئق ذات الص�: ال
 CDIP/7/3و CDIP/6/10و CDIP/5/4و CDIP/10/2و
 CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 .CDIP/16/5و CDIP/15/6و CDIP/13/10و

وتقدم الویبو مشورهتا الترشیعیة �نتظام ٕاىل الب�ان النامية والب�ان أ�قل 
ذ احلقوق و�لزتامات وٕاعاملها، وفهم مواطن املرونة يف اتفاق منوا �شأٔن تنفي

وعرضت �ىل ا�ورة اخلامسة للجنة وثیقة �شأٔن "مواطن �ریبس و�نتفاع هبا. 
املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أ�طراف وتنفيذها الترشیعي 

يف دورهتا السابعة اجلزء  �ىل الصعید الوطين وإالقلميي". كام ُعرض �ىل اللجنة
الثاين من هذه الوثیقة ا�ي حيتوي �ىل مخسة مواطن مرونة �دیدة وافقت �لهيا 

و�قشت اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة اجلزء اللجنة يف ا�ورة السادسة. 
الثالث من الوثیقة اليت تتضمن موطين مرونة �دید�ن. وعرض �ىل اللجنة 

زُء الرابُع من الوثیقة اليت تتضمن موطين يف دورهتا اخلامسة عرشة اجل
 ).CDIP/15/6(الوثیقة  مرونة

كام �سامه الویبو �نتظام يف ا�ورات ا�راس�یة ملنظمة الت�ارة العاملیة �شأٔن 
الس�یاسة الت�اریة، ويف �لقات العمل الوطنیة ٔأو دون إالقلميیة �شأٔن 

یاسات العامة �مع قضا� �رتبط بتنفيذ اتفاق �ریبس ومواطن املرونة والس� 
 الب�ان يف تنفيذ اتفاق �ریبس.

وطبقا ملا اتفقت �لیه ا�ول أ�عضاء �الل ا�ورة السادسة للجنة، �رشت 
الویبو صف�ة �ىل إالنرتنت ختصص لتوفري املعلومات املتعلقة �النتفاع 

مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكریة، مبا يف ذ� املوارد اخلاصة مبواطن 

اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ
امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 

 الوطنیة.
 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ
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رونة اليت جتمعها الویبو و�ريها من املنظامت احلكومية ا�ولیة، وقا�دة امل
بیا�ت �شأٔن أ�حاكم املتعلقة مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكریة 
الوطنیة. وجرى حتدیث قا�دة البیا�ت مواطن املرونة بناًء �ىل طلب 

 1371الیًا �ىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة، وحتتوي قا�دة البیا�ت �
حكامً �شأٔن �رشیعات امللكية الفكریة الوطنیة املتعلقة مبواطن املرونة من 

والیة قضائیة ُمختارة. وُعرضت �ىل اللجنة يف دورهتا السادسة  202
عرشة النس�ة املُ�دثة من ّلكٍ من صف�ة مواطن املرونة وقا�دة بیا�ت 

 إالس�بانیة. مواطن املرونة �للغات إالنلكزيیة والفر�س�یة و 

وُعرض ٔأیضًا �ىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة تقر�ٌر عن حتدیث 
 .CDIP/16/5قا�دة بیا�ت مواطن املرونة، وورد هذا التقر�ر يف الوثیقة 

آلیة لت�دیث قا�دة بیا�ت مواطن املرونة �ىل ا�ورة السابعة  وُعرضت أ
ل �شأٔن عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة، وُعر  ض اقرتاح ُمعد�

آلیة لت�دیث قا�دة بیا�ت مواطن املرونة �ىل ا�ورة الثامنة عرشة لهذه  أ
�ىل التوايل). ؤأقرت  CDIP/18/5وCDIP/17/5اللجنة (الوثیقتان 

آلیة لت�دیث  اللجنة ٔأ�د اخلیارات اليت احتوى �لهيا املقرتح املنقح لتكون أ
لكية الفكریة. ومتابعة ��، قا�دة بیا�ت مواطن املرونة يف نظام امل 

عرضت أ�مانة وثیقة �شأٔن التدابري املت�ذة لنرش املعلومات الواردة يف 
) وأٔ�اطت CDIP/20/5قا�دة البیا�ت �شأٔن مواطن املرونة (الوثیقة 

، مل تُقدم ٔأي حتدیثات من 2018اللجنة �لام �ملعلومات املقدمة فهيا. ويف 
 ا�ول أ�عضاء.
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 ونة متا�ة �ىل الرابط التايل:صف�ة مواطن املر 
-http://www.wipo.int/ip
/development/en/agenda/flexibilities. 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TADعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید من امل

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

یتعني ٔأن �كون ٔأ�شطة وضع القوا�د واملعایري  .15
 كام یيل:

 مشولیة وقامئة �ىل توجيه أ�عضاء؛ -

ٔأن تأٔ�ذ بعني �عتبار خمتلف و  -
 مس�تو�ت التمنیة؛

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/1/3الوثیقة املرجعیة: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5الو�ئق ذات الص�: 
 .CDIP/10/2و

تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء يف وضع  1.1ھ
ٔأطر تقنینية دولیة متوازنة يف جمال امللكية 

 الفكریة.
 
ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
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ؤأن تأٔ�ذ بعني �عتبار حتقيق توازن  -
  التاكلیف واملنافع؛بني

وقامئة �ىل مشاركة مجیع أ�طراف حبیث  -
تأٔ�ذ بعني �عتبار مصاحل ؤأولو�ت لك ا�ول 

أ�عضاء يف الویبو وأٓراء ٔأحصاب املصاحل 
ا�ٓخر�ن ومن مضهنم املنظامت احلكومية ا�ولیة 

 واملنظامت �ري احلكومية املعمتدة؛

انة وممتث� ملبدٔأ احلیاد ا�ي تلزتم به ٔأم -
 الویبو.

، طلبت امجلعیة العامة من مجیع هیئات الویبو، مبا فهيا 2007ويف ٔأكتو�ر 
تنفيذ هذه التوصیة (ٕاضافة ٕاىل التوصیات  جلان وضع القوا�د واملعایري،

توصیة واحملّددة للتنفيذ الفوري). وتضطلع ا�ول  18املتبقية البالغ �ددها 
أ�عضاء من �الل مشاركهتا يف ت� الل�ان، بدور �امس يف ضامن تنفيذ 

 هذه التوصیات.

، ونُفِّذت هذه التوصیات يف س�یاق اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات
واللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة، وجلنة املعارف، واللجنة 

ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات 
 اجلغرافية.

ومتول الویبو حضور املرحشني من الب�ان النامية للمشاركة يف ٔأ�شطة الویبو 
 یري.اخلاصة بوضع القوا�د واملعا

ٕارشاك املنظامت احلكومية ا�ولیة واملنظامت �ري احلكومية و�ه�م 
، منحت امجلعیة العامة للویبو منظمتني 2018بو�ات نظرها: يف س�نة 

دولیتني �ري حكوميتني، وست منظامت وطنیة �ري حكومية صفة مراقب 
یة منظمة دول  261منظمة حكومية دولیة و 75دامئ. وهبذا یصل ا�موع ٕاىل 

منظمة وطنیة �ري حكومية حصلت �ىل صفة مراقب  92�ري حكومية و
 دامئ يف الویبو.

القيام �ىل توجيه أ�عضاء: ُوضع �دول أ�عامل و�ّددت قضا� ملناقش�هتا يف 
الل�ان، وذ� من ِقبل ا�ول أ�عضاء يف دورة الل�ان السابقة ٔأو امجلعیة 

 العامة.

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
 ٔ�عضاءالزتام فعال مع ا�ول ا 3.8ھ
 
تفا�ل منفتح وشفاف ومت�اوب مع  4.8ھ

 ٔأحصاب املصل�ة �ري احلكوميني.
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 اليت جتري مناقش�هتا �الیًا يف اختالف مس�تو�ت ا�منو: تعكس القضا�
 الل�ان مصاحل متنو�ة وواسعة اقرتحهتا ب�ان لها مس�تو�ت منو خمتلفة.

التوفيق بني التاكلیف واملزا�: طرحت هذه املسأٔ� يف �دة مناس�بات يف 
 اللجنة.

مبدٔأ احلیاد: هذا مبدٔأ ٔأسايس �لنس�بة لٔ�مانة معوما وملوظفهيا بصفهتم 
 38و 33و 9ني (انظر �ىل و�ه اخلصوص الفقرات موظفني مدنیني دولی

 من معایري سلوك موظفي اخلدمة املدنیة ا�ولیة). 42و

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016ویبو للثنائیة�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء ال
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

ٔأ�ذ حامیة امل� العام بعني �عتبار عند وضع  .16
القوا�د واملعایري يف س�یاق الویبو والتعمق يف 

 .2007ندة التمنیة يف ٔأكتو�ر هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأج 

 .CDIP/4/3 RevوCDIP/3/4 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء يف وضع  1.1ھ
ٔأطر تقنینية دولیة متوازنة يف جمال امللكية 

 الفكریة.
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حتلیل العواقب واملنافع الناجتة عن م� �ام 
 غز�ر ومفتوح.

 وهذه التوصیة تناو�هتا املرشو�ات التالیة:

 )..CDIP/4/3 Revـ "امللكية الفكریة وامل� العام" (الوثیقة 

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه جلنة التمنیة يف دورهتا 
 ).CDIP/9/7وثیقة التاسعة، (ال

 ). .CDIP/7/5 Revـ "الرباءات وامل� العام" (الوثیقة 

و�قشت اللجنة �الل دورهتا الثانیة عرشة دراسة عن الرباءات وامل� 
)، ويه متا�ة �ىل .CDIP/12/INF/2 Revالعام (�نیا) (الوثیقة 

 الرابط التايل
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_

id=253106 

م تقر�ر تقيمي ذايت لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثالثة  وقُّدِ
 ).CDIP/13/7عرشة (الوثیقة 

 وتتناول املرشو�ات اجلاریة التالیة هذه التوصیة:

لومات املوجودة يف امل� العام ٔ�غراض التمنیة مرشوع "اس�ت�دام املعـ 
 )..CDIP/16/4 Rev�قتصادیة" (الوثیقة 

 
ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ

والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 
 احتیا�اهتا.

 
ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  نفاذ حمّسن 2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
اس�ت�دام حتلیالت الویبو �قتصادیة  2.5ھ

�ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل يف صیا�ة 
 الس�یاسات العامة.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
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ـ املرشوع الرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد 
متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/15 Rev.؛( 

-IPبیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة ( و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: ٔأجندة 

 CDIP/9/7و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و
 CDIP/16/4و CDIP/13/7و CDIP/12/2و CDIP/10/2و

Rev وCDIP/18/2 وCDIP/20/2 وCDIP/22/2. 

ینبغي ٔأن تأٔ�ذ الویبو يف حس�باهنا، يف ٔأ�شطهتا  .17
ومبا فهيا وضع القوا�د واملعایري، جوانب املرونة 

يف اتفاقات امللكية الفكریة ا�ولیة وال س�� ت� 
 اليت هتم الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا.

 .2007قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/1/3الوثیقة املرجعیة: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5الو�ئق ذات الص�: 
 CDIP/7/3و CDIP/6/10و CDIP/5/4و CDIP/10/2و
 CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 .CDIP/16/5و CDIP/15/6و CDIP/13/10و

تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء يف وضع  1.1ھ
نية دولیة متوازنة يف جمال امللكية ٔأطر تقنی 
 الفكریة.

 
ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
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 23(املرفق أ�ول، الصفحتان  14�ر� الرجوع ٕاىل وضع تنفيذ التوصیة 
 ).24و

اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ
امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 

 الوطنیة.
 
زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�

 تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري �ىل
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
حث اللجنة احلكومية ا�ولیة �ىل إالرساع يف  .18

�شأٔن حامیة املوارد الوراثیة واملعارف مسارها 
التقلیدیة والفو�لكور، من �ري ٕا�الل بأٔي نتاجئ 
 مبا فهيا ٕاماكنیة وضع صك دويل وا�د ٔأو ٔأكرث.

 .2007قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/1/3الوثیقة املرجعیة: 

(ا�ورة اخلامسة  2018مرات يف �ام  4واجمتعت اللجنة احلكومية ا�ولیة 
والثالثني يف مارس وا�ورة السادسة والثالثني يف یونیو وا�ورة السابعة 
والثالثني يف ٔأغسطس وا�ورة الثامنة والثالثني يف د�سمرب) وفقا لوال�هتا 

 .2017اليت ٔأقرهتا امجلعیة العامة للویبو املعقودة يف 

تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء يف وضع  1.1ھ
ٔأطر تقنینية دولیة متوازنة يف جمال امللكية 

 .الفكریة
 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 .الویبو
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مت الوثیقة ( كومية ا�ولیة "تقر�ر عن اللجنة احل WO/GA/50/8وقّدِ
املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور") ٕاىل 

 اللجنة العامة امجلعیة و�شدت 2018امجلعیة العامة للویبو يف سبمترب 
 و�ام 2018 لعام اللجنة لوالیة طبقا معلها وترية �رسع ٔأن ا�ولیة احلكومية

2019. 

ة، أ��شئ فریق �رباء خمصص معين �ملوارد الوراثیة يف وطبقا للوالیة اجلدید
قبیل ا�ورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولیة  2018یونیو  24

 لتناول قضا� قانونیة ٔأو س�یاساتیة ٔأو تقنیة حمددة.

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TADعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید من امل

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

فية العمل، مضن الرشوع يف مناقشات حول �ی  .19
اختصاص الویبو، �ىل امليض يف �سهیل نفاذ 
الب�ان النامية والب�ان وأ�قل منوًا ٕاىل املعرفة 

 .2007قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 ..CDIP/3/4 AddوCDIP/3/4 و CDIP/1/3املرجعیة: الو�ئق 

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري �ىل 

امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 
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والتكنولوجيا للهنوض �لنشاط إالبداعي 
و�بتاكري وتعز�ز ت� أ��شطة املنجزة يف 

 ٕاطار الویبو.

 .CDIP/6/4و CDIP/4/6و .CDIP/4/5 Revالو�ئق ذات الص�: 

 وهذه التوصیة تناو�هتا املرشو�ات التالیة:

ـ "امللكية الفكریة و�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقیة والنفاذ 
 )..CDIP/4/5 Revٕاىل املعرفة" (الوثیقة 

س�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات"، املر�لتان ـ "ا
 ).CDIP/10/13والوثیقة CDIP/4/6أ�وىل والثانیة (الوثیقة 

ـ "�كو�ن الكفاءات يف اس�تعامل املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة �االت 
ثانیة �كنولوجية حمددة �ال لت�د�ت ٕامنائیة حمددة" املر�لتان أ�وىل وال 

 .)CDIP/13/9والوثیقة  .CDIP/5/6 Rev(الوثیقة 

ـ "تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من 
 ).CDIP/7/6ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منوًا" (الوثیقة 

بناء احللول"  –ـ "امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة 
 ).CDIP/6/3(الوثیقة 

وعرضت تقار�ر تقيمي هذه املرشو�ات �ىل جلنة التمنیة لتنظر فهيا يف 
دوراهتا العارشة والثانیة عرشة والثالثة عرشة والرابعة عرشة والسادسة 

 CDIP/10/5عرشة واحلادیة والعرش�ن وحتتوي �لهيا الو�ئق 
 CDIP/14/6و CDIP/13/4و CDIP/12/3و CDIP/10/6و
 .CDIP/21/13و CDIP/16/3و

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

مؤسسات البحث من واملتوسطة واجلامعات و 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
منصات ؤأدوات امللكية الفكریة لنقل  1.7ھ

طویع التكنولوجيا و�رشها من الب�ان املعارف وت
املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية، وال س�� الب�ان 

 أ�قل منوا، ملوا�ة الت�د�ت العاملیة.
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وعرضت �ارطة طریق لتعممي ٔأ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب دا�ل 
) للمرة أ�وىل ٔأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملیة مللكية الفكریة (الوثیقة 

ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة. ومتابعة لها 
دورهتا التاسعة عرشة ُعرضت وثیقة �نیة من هذا النوع �ىل اللجنة يف 

 ).CDIP/19/5(الوثیقة 

 وٕاضافة ٕاىل ذ�، یتناول املرشوع اجلاري التايل هذه التوصیة:

تعز�ز دور النساء يف �بتاكر واملقاو�، و�شجیع النساء يف الب�ان  -
النامية �ىل اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة، وقد متت املوافقة �لیه يف 

 .)CDIP/21/12 Revللجنة (الوثیقة  ا�ورة احلادیة والعرش�ن

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

لومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د وللحصول �ىل مع
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و
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ا�هنوض بأٔ�شطة وضع القوا�د واملعایري املرتبطة  .20
�مللكية الفكریة وا�امعة مل� �ام متني يف 
یة ا�ول أ�عضاء يف الویبو، مبا يف ذ� ٕاماكن 

ٕا�داد مبادئ توجهيیة ٕ�ماكهنا ٔأن �سا�د ا�ول 
أ�عضاء املهمتة �ملوضوع �ىل حتدید املواد اليت 

آلت ٕاىل امل� العام وفقا ٔ�نظمهتا القانونیة.  أ

 .2010التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 CDIP/3/4وCDIP/3/3 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 
 .CDIP/4/3 Revو

 و�ان املكمتالن التالیان:وتناول التوصیة املرش 

 )..CDIP/4/3 Revـ "امللكية الفكریة وامل� العام" (الوثیقة 

 ..CDIP/7/5 Rev)الوثیقة (ـ "الرباءات وامل� العام" 

ونظرت اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثة عرشة �ىل التوايل تقر�ر�ن تقيميني 
 ).CDIP/13/7و CDIP/9/7لهذ�ن املرشو�ني (الوثیقتان 

فضًال عن ذ�، یتناول هذه التوصیة املرشوع اجلاري �شأٔن "اس�ت�دام 
املعلومات املوجودة يف امل� العام ٔ�غراض التمنیة �قتصادیة"(الوثیقة 

CDIP/16/4 Rev. .( 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TADازات املتعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید من املعلومات حول إالجن

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء يف وضع  1.1ھ
ٔأطر تقنینية دولیة متوازنة يف جمال امللكية 

 الفكریة.
 
ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
 
زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�

 تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري �ىل
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

یة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية الفكر 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.
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 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/7و CDIP/8/2و
 ..CDIP/16/4 Revو CDIP/13/7و

 

ُجتري الویبو مشاورات �ري رمسیة �كون  .21
مفتو�ة ومتوازنة، حسب ما �كون مناس�بًا، 

قبل الرشوع يف ٔأي ٔأ�شطة �دیدة �شأٔن وضع 
القوا�د واملعایري، �ع�د مسارات مدفو�ة من 

مشاركة اخلرباء من ا�ول  أ�عضاء و�شجیع
أ�عضاء وال س�� الب�ان النامية والب�ان أ�قل 

 منوًا.

 .2007قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/1/3الوثیقة املرجعیة: 

 وCDIP/6/3 و  CDIP/3/5 الو�ئق ذات الص�:
CDIP/8/2وCDIP/10/2. 

)، 26و 25رفق أ�ول، الصفحتان (امل 15وحس�� ذ�ر يف س�یاق التوصیة 
متول الویبو حضور املرحشني من الب�ان النامية للمشاركة يف ٔأ�شطة الویبو 

 اخلاصة بوضع القوا�د واملعایري. 

ٕارشاك املنظامت احلكومية ا�ولیة واملنظامت �ري احلكومية و�ه�م 
 ، منحت امجلعیة العامة للویبو منظمتني2018بو�ات نظرها: يف س�نة 

دولیتني �ري حكوميتني، وست منظامت وطنیة �ري حكومية صفة مراقب 
منظمة دولیة  261منظمة حكومية دولیة و 75دامئ. وهبذا یصل ا�موع ٕاىل 

منظمة وطنیة �ري حكومية حصلت �ىل صفة مراقب  92�ري حكومية و
 دامئ يف الویبو.

� ملناقش�هتا يف القيام �ىل توجيه أ�عضاء: ُوضع �دول أ�عامل و�ّددت قضا
الل�ان، وذ� من ِقبل ا�ول أ�عضاء يف دورة الل�ان السابقة ٔأو امجلعیة 

 العامة.

يف وضع تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء  1.1ھ
ٔأطر تقنینية دولیة متوازنة يف جمال امللكية 

 الفكریة.
 
ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ
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اختالف مس�تو�ت ا�منو: تعكس القضا� اليت جتري مناقش�هتا �الیًا يف 
 الل�ان مصاحل متنو�ة وواسعة اقرتحهتا ب�ان لها مس�تو�ت منو خمتلفة.

حت هذه املسأٔ� يف �دة مناس�بات يف التوفيق بني التاكلیف واملزا�: طر 
 اللجنة.

مبدٔأ احلیاد: هذا مبدٔأ ٔأسايس �لنس�بة لٔ�مانة معوما وملوظفهيا بصفهتم 
 38و 33و 9موظفني مدنیني دولیني (انظر �ىل و�ه اخلصوص الفقرات 

 من معایري سلوك موظفي اخلدمة املدنیة ا�ولیة). 42و

-IPا�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املس
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

وضع ینبغي ٔأن �كون ٔأ�شطة الویبو �شأٔن  .22
القوا�د واملعایري دامعة لٔ�هداف إالمنائیة املتفق 

تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء يف وضع  1.1ھ .CDIP/3/3و CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 
ٔأطر تقنینية دولیة متوازنة يف جمال امللكية 

 الفكریة.
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�لهيا يف منظومة أ�مم املت�دة، مبا فهيا أ�هداف 
 الواردة يف ٕا�الن أ�لفية.

ینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن تتناول يف و�ئق معلها 
املتعلقة بأٔ�شطة وضع القوا�د واملعایري ما یناسب 

ال، من القضا� التايل ذ�رها �ىل سبيل املث
بتوجيه من ا�ول أ�عضاء ودون ٕا�الل بنتاجئ 

 مداوالهتا:

(ٔأ) احلفاظ �ىل تنفيذ قوا�د امللكية الفكریة �ىل 
 املس�توى الوطين؛

(ب) ؤأو�ه الص� بني امللكية الفكریة 
 واملنافسة؛

 (ج) ونقل التكنولوجيا املرتبط �مللكية الفكریة؛

(د) وما ميكن توافره من جوانب املرونة 
 تثناءات والتقيیدات ل�ول أ�عضاء؛و�س� 

وٕاماكنیة ٕاضافة ٔأحاكم �اصة �لب�ان (ه) 
 النامية والب�ان أ�قل منوًا.

 وCDIP/8/4 و CDIP/6/10و CDIP/5/3الو�ئق ذات الص�: 
CDIP10/9 وCDIP/11/3 وCDIP/12/8 

 ..CDIP/14/12 Revو

تقر�ر �شأٔن مسامهة الویبو يف أ�هداف إالمنائیة لٔ�لفية  ومتت مناقشة
) يف ا�ورة اخلامسة للجنة، وقد ٔأ�شئت صف�ة �ىل CDIP/5/3(الوثیقة 

إالنرتنت �شأٔن أ�هداف إالمنائیة لٔ�لفية والویبو 
)-wipo.int/iphttp://www.
/development/en/agenda/millennium_goals.( 

ونوقشت ٔأثناء ا�ورة الثامنة للجنة وثیقة متت مراجعهتا �شأٔن تقد�ر 
لت CDIP/8/4مسامهة الویبو يف ٕاجناز أ�هداف إالمنائیة لٔ�لفية ( ). و�ُّدِ

هذه الوثیقة لتأٔ�ذ بعني �عتبار تعلیقات ا�ول أ�عضاء (الوثیقة 
CDIP/10/9.الل ا�ورة العارشة للجنة� ( 

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �قشت اللجنة �الل دورهتا احلادیة عرشة دراسة عن 
�دوى ٕادراج �حتیا�ات والنتاجئ املتعلقة �ٔ�هداف إالمنائیة لٔ�لفية مضن 

). و�قشت اللجنة يف CDIP/11/3 ٕاطار الویبو لنتاجئ الثنائیة (الوثیقة
ثیقًة عن أ�هداف إالمنائیة لٔ�لفية يف واكالت أ�مم دورهتا الثانیة عرشة و 

)، CDIP/12/8املت�دة أ�خرى وٕاسهام الویبو يف ت� أ�هداف (الوثیقة 
و�قشت اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة وثیقة معد� (الوثیقة 

CDIP/14/12 Rev. شأٔن ت� املسأٔ� تغطي منظامت و�رامج ٔأخرى� (

 
ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.
 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ
 
تفا�ل الویبو و�شاركها بفعالیة مع مسارات  5.8ھ

ومفاوضات أ�مم املت�دة وسا�ر املنظامت 
 كومية ا�ولیة.احل

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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ع نطاق ا�راسة �س�تقصائیة الواردة يف الوثیقة �بعة لٔ�مم املت�دة وتوس
CDIP/12/8 . 

وُاختمتت املناقشات حول أ�هداف إالمنائیة لٔ�لفية مبجرد اع�د خطة 
. ويف 2015ؤأهداف التمنیة املس�تدامة يف �ام  2030التمنیة املس�تدامة لعام 

 هذا الصدد، عرضت أ�مانة يف دورهتا السادسة عرشة وثیقة عن الویبو
) حيث قدمت ملخصًا CDIP/16/8( 2015وخطة التمنیة ملا بعد �ام 

ويف  2015قصريًا عن مشاركة الویبو يف معلیة خطة التمنیة ملا بعد �ام 
العمل اجلاري �شأٔن ٕاطار مؤرشات ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. ومكتابعة 

��، عرضت أ�مانة ٔأیضا يف دورهتا السابعة عرشة خریطة ٔ��شطة الویبو 
) حيث �ددت CDIP/17/8املتص� بتنفيذ ٔأهداف التمنیة املس�تدامة (

 أ��شطة اليت اضطلعت هبا الویبو ذات الص� بأٔهداف التمنیة املس�تدامة.

ؤأدت املناقشة �شأٔن الوثیقتني ٕاىل اختاذ قرار بطلب ا�ول أ�عضاء تقدمي 
ة لعمل مساهامت ف� یتعلق بأٔهداف التمنیة املس�تدامة اليت �راها مناس�ب

املنظمة مرفقة �رشح/ترب�ر لو�ات نظرها. ونظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة 
عرشة يف مجمو�ة مساهامت ا�ول أ�عضاء �شأٔن ٔأهداف التمنیة املس�تدامة 

. وتضمنت هذه CDIP/18/4املتعلقة بعمل الویبو، الواردة يف الوثیقة 
الربازیل حيث الوثیقة، مضن ٔأمور ٔأخرى، املساهامت املس�تلمة من وفد 

طلبت ٕادراج بند دامئ يف �دول أ�عامل �شأٔن ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. 
 ونوقشت هذه القضیة مخلسة �لسات متتالیة.

وعقب قرار اللجنة ٔأن تقدم أ�مانة تقر�ًرا س�نوً� حيتوي �ىل معلومات 
�شأٔن مسامهة الویبو يف تنفيذ ٔأهداف التمنیة املس�تدامة والغا�ت ذات 
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نظرت اللجنة يف تقر�ر�ن من هذا النوع. واكن �نهيام قد ُقدم ٕاىل الص�، 
، وهو �رد يف 2018ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة املعقودة يف مایو 

. وس�یقدم التقر�ر الثالث من هذا النوع ٕاىل اللجنة CDIP/21/10الوثیقة 
 ). CDIP/23/10يف ا�ورة احلالیة (

: (ٔأ) أ��شطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة و�ركز التقر�ر �ىل ما یيل
مبفردها؛ (ب) وأ��شطة اليت تضطلع هبا املنظمة �عتبارها جزءا من 

منظومة أ�مم املت�دة؛ (ج) واملسا�دة اليت تقد�ا الویبو ٕاىل ا�ول أ�عضاء 
 بناء �ىل طلهبا.

تمنیة �شأٔن �یفية وتواصل النقاش ٔأیًضا يف ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة ال 
تناول ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف ا�ورات املقب� للجنة التمنیة، مبا يف 

ذ� ال�س ٕادراج بند دامئ يف �دول أ�عامل، �ىل النحو الوارد يف 
. وقّررت اللجنة ٔأن �كون ٔأي مناقشة ُجترى �شأٔن CDIP/18/4 الوثیقة

قب� للجنة التمنیة حتت بند تناول ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف ا�ورات امل 
 �دول أ�عامل املُعنون "امللكية الفكریة والتمنیة".

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة
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وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
  CDIP/19/6ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الوثیقتني التالیتني:

 .CDIP/21/10و

النظر يف ٔأفضل الس�بل للهنوض مبامرسات  .23
الرتخيص يف جمال امللكية الفكریة مبا یعزز 

القدرات التنافس�یة وال س�� هبدف ا�هنوض 
�لنشاط إالبداعي و�بتاكري ونقل التكنولوجيا 

ٕاىل الب�ان املهمتة، وال س�� الب�ان النامية 
 يف ت� الب�ان. والب�ان أ�قل منوا وتعمميها

 .2010هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 .CDIP/3/3 وCDIP/4/4 Rev و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

وقد تناول هذه التوصیة املرشوع املكمتل �شأٔن "امللكية الفكریة وس�یاسة 
 )..CDIP/4/4 Revاملنافسة" (الوثیقة 

جنة يف دورهتا التاسعة وعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه الل 
 ).CDIP/9/8 (الوثیقة

 وٕاضافة ٕاىل ذ� هذه التوصیة یتناولها املرشو�ان اجلار�ن التالیان:

ـ مرشوع �شأٔن "ٕادارة امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الرتوجي الس�ت�دام 
امللكية الفكریة �ىل حنو فعال يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان 

 )..CDIP/19/11 Revليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالیة" (الوثیقة ا

ـ مرشوع تعز�ز اس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع الربجمیات يف الب�ان 
أ�فریقية، وقد متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/8؛( 

-IP�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.

 
زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان امللكية الفكریة بفعالیة 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 �بتاكر.دمع 
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  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/4/2الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة:  ٔأجندة التمنیة، �ر�

 .CDIP/9/8و CDIP/8/2و CDIP/6/2و

نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ
الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 

 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.
 
 

مطالبة الویبو، يف ٕاطار وال�هتا، بتوس�یع نطاق  .24
�شاطها املوّ�ه لردم الهّوة الرمقیة متاش�یًا مع 

مة العاملي �شأٔن جممتع مقررات مؤمتر الق
املعلومات مع مرا�اة ٔأمهیة صندوق التضامن 

 الرمقي.

 .2010هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 .CDIP/3/4و.CDIP/4/5 Rev و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

وقد تناول هذه التوصیة املرشوع املكمتل �شأٔن "امللكية الفكریة و�كنولوجيا 
الهوة الرمقیة والنفاذ ٕاىل املعرفة" (الوثیقة املعلومات واالتصاالت و 

CDIP/4/5 Rev..( 

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا العارشة 
 ).CDIP/10/5 (الوثیقة

ویتناول هذه التوصیة ٔأیًضا مرشوع تعز�ز اس�ت�دام امللكية الفكریة يف 
ت املوافقة �لیه يف ا�ورة قطاع الربجمیات يف الب�ان أ�فریقية، وقد مت

 )؛CDIP/22/8الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
زة للموارد 2.3ھ البرشیة القادرة  كفاءات معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
 �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض ٔأ�ل الن�اح يف

 دمع �بتاكر.
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  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 .CDIP/22/2و CDIP/10/5و CDIP/8/2و

نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ
الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 

 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.
 
 

اس�تكشاف الس�یاسات واملبادرات املرتبطة  .25
نقل �مللكية الفكریة والرضوریة لتشجیع 

التكنولوجيا و�رشها لفائدة الب�ان النامية واختاذ 
التدابري املالمئة �متكني الب�ان املذ�ورة من فهم 

جوانب املرونة اليت تتيحها االتفاقات ا�ولیة 
املعنیة هبا ومن �س�تفادة مهنا بأٔكرب قدر، 

 حسب ما �كون مناس�بًا.

 ،2010هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ د�سمرب 

 CDIP/17/9وCDIP/3/4 Add و CDIP/1/3ق املرجعیة: الو�ئ
 CDIP/20/10 وCDIP/20/7 و CDIP/18/6 Revو

RevوCDIP/20/11 و CDIP/20/12وCDIP/21/5 وCDIP/21/6 
 .CDIP/22/5و

 CDIP/8/5و CDIP/7/3و CDIP/6/10الو�ئق ذات الص�: 
 .CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و

 الن التالیان هذه التوصیة:وقد تناول املرشو�ان املكمت

ـ "تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من ب�ان �مية 
 )،CDIP/7/6وب�ان ٔأقل منوًا" (الوثیقة 

بناء احللول" (الوثیقة  –و"امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة ـ 
CDIP/6/4.( 

اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ
امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 

 الوطنیة.
 
زة للموارد 2.3ھ البرشیة القادرة  كفاءات معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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ميیان لهذ�ن املرشو�ني �ىل اللجنة لتنظر فهيام يف وُعرض تقر�ران تقي 
ا�ورتني الثالثة عرشة والسادسة عرشة �ىل التوايل، و�رد التقر�ران يف 

 .CDIP/16/3و CDIP/13/4الوثیقتني 

وعرضت �ارطة طریق لتعممي ٔأ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب دا�ل 
) للمرة أ�وىل ٔأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملیة مللكية الفكریة (الوثیقة 

ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة. ومتابعة لها 
ُعرضت وثیقة �نیة من هذا النوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

 ).CDIP/19/5(الوثیقة 

ويف ٕاطار مناقشة مرشوع امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت 
كة وبناء احللول، نظرت اللجنة يف دوراهتا اخلامسة عرشة والسادسة املشرت 

 عرشة والسابعة عرشة يف الو�ئق التالیة:

" التقر�ر عن منتدى �رباء الویبو �شأٔن نقل التكنولوجيا �ىل الصعید 1" 
 )؛CDIP/15/5ا�ويل (

 )؛CDIP/16/3" والتقر�ر التقيميي للمرشوع (2" 

 ).CDIP/17/9لقة بنقل التكنولوجيا (" ومسح أ��شطة املتع3" 

، قررت اللجنة ٔأن تقّدم ا�ول CDIP/17/9ؤأثناء مناقشة الوثیقة 
أ�عضاء املهمتة اقرتا�ات للمناقشة وینبغي الفصل بني �قرتا�ات اخلاصة 
مبسائل الس�یاسة العامة و�قرتا�ات اخلاصة اليت ُحيمتل الترصف �شأٔهنا. 

املساهامت اليت تقدم هبا وفد جنوب  CDIP/18/6 Revوتتضمن الوثیقة 

�ان النامية �رتيبات تعاونیة معّززة مع الب 4.3ھ
والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 

 احتیا�اهتا.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
منصات ؤأدوات امللكية الفكریة لنقل  1.7ھ

طویع التكنولوجيا و�رشها من الب�ان املعارف وت
املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية، وال س�� الب�ان 

 أ�قل منوا، ملوا�ة الت�د�ت العاملیة.
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ٔأفریقيا واقرتاح مشرتك من وفود ٔأسرتالیا وكندا والوال�ت املت�دة 
 أ�مر�كية. واس�ت�ابة ٕاىل �قرتاح املشرتك نظرت اللجنة يف الو�ئق التالیة:

�روجي ٔأ�شطة الویبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا  -
)CDIP/20/11( 

�ت واملؤمترات ا�ولیة املعنیة مببادرات ؤأ�شطة متعلقة بنقل �ارطة املنتد -
 )CDIP/20/12التكنولوجيا (

�ارطة الطریق �شأٔن تعز�ز اس�ت�دام املنتدى إاللكرتوين ا�ي ٔأ�شئ يف  -
"املرشوع اخلاص �مللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت  ٕاطار

 )CDIP/20/7املشرتكة وبناء احللول" (

 CDIP/20/10ٔأمث� �ىل منصات تبادل التكنولوجيا و�رخيصها ( جتمیع -
Rev(. 

حتلیل الفجوات يف �دمات ؤأ�شطة نقل التكنولوجيا القامئة يف الویبو ف�  -
یتعلق بتوصیات ٔأجندة الویبو �شأٔن التمنیة "ا�مو�ة ج" الواردة يف الوثیقة 

)CDIP/21/5.( 

�دام املنتدى إاللكرتوين املقام �لكفة �ارطة الطریق �شأٔن الرتوجي الس�ت -
مبوجب "مرشوع امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة 

 ).CDIP/21/6وبناء احللول " (
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ـ حتدیث �لكفة �ارطة الطریق �شأٔن الرتوجي الس�ت�دام املنتدى إاللكرتوين 
املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت 

 ).CDIP/22/5ملشرتكة وبناء احللول" �س�ت�دام املنصات القامئة (ا

 ویتناول املرشو�ان اجلار�ن التالیان ٔأیًضا هذه التوصیة:

ـ "ٕادارة امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الرتوجي الس�ت�دام امللكية الفكریة 
متر  �ىل حنو فعال يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت

 )..CDIP/19/11 Revاقتصاداهتا مبر�� انتقالیة" (الوثیقة 

ـ املرشوع الرائد �شأٔن حق املؤلف وتوزیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد 
متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

CDIP/22/15 Rev.؛( 

-IPة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنی
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

 17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة 
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/8/2 الو�ئق التالیة: ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل

 CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 CDIP/19/5و CDIP/17/4و CDIP/16/3و CDIP/16/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/21/2و
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حّث ا�ول أ�عضاء وال س�� الب�ان املتقدمة،  .26
�ىل �شجیع مؤسسات البحث العلمي �هيا �ىل 
تعز�ز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطو�ر يف 

ب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا �ىل و�ه ال 
 اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

 .2010هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ د�سمرب 

 .CDIP/6/4وCDIP/3/4 Add و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

وتناول هذه التوصیة املرشوع املكمتل �شأٔن "امللكية الفكریة ونقل  
 ).CDIP/6/4بناء احللول" (الوثیقة  –كة التكنولوجيا: الت�د�ت املشرت 

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا 
 .CDIP/16/3السادسة عرشة، و�رد هذا التقر�ر يف الوثیقة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید من املعلومات حول

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/8/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

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

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ
والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناسب 

 احتیا�اهتا.
 
منصات ؤأدوات امللكية الفكریة لنقل  1.7ھ

�رشها من الب�ان املعارف وتطویع التكنولوجيا و 
املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية، وال س�� الب�ان 

 أ�قل منوا، ملوا�ة الت�د�ت العاملیة.
 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ

�سهیل اجلوانب املتص� �مللكية الفكریة من  .27
�كنولوجيا املعلومات واالتصال حتقيقا للمنو 

نقاشات يف ٕاطار  والتمنیة بضامن ٕاماكنیة ٕاجراء
هیئة مناس�بة من هیئات الویبو، والرتكزي �ىل 

ٔأمهیة اجلوانب املتص� �مللكية الفكریة من 

 .2010هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 .CDIP/4/5 Revو CDIP/3/4و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

زة للموارد 2.3ھ البرشیة القادرة  كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 



CDIP/23/2 

Annex I 
52 

 
 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

�كنولوجيا املعلومات واالتصال ودورها يف 
التمنیة �قتصادیة والثقافية، وٕایالء انتباه �اص 

ملسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل �شخیص 
ية الفكریة �سرتاتیجیات العملیة املرتبطة �مللك 

لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
 سبيل �منیهتا �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية.

جيا وتناول هذه التوصیة املرشوع املكمتل �شأٔن "امللكية الفكریة و�كنولو 
املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقیة والنفاذ ٕاىل املعرفة" (الوثیقة 

CDIP/4/5 Rev..( 

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا العارشة 
 ).CDIP/10/5 (الوثیقة

وٕاضافة �� ُعرض تقر�ر مر�يل عن "ٔأ�شطة الویبو اجلدیدة املتعلقة 
ف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعیة" �ىل �النتفاع حبق املؤل

). ووافقت اللجنة CDIP/19/8اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة (الوثیقة 
 �ىل الطریقة املقرت�ة فيه للميض قدما.

ٕاضافة ٕاىل ذ�، یتناول هذه التوصیة أٔیًضا املرشوع اجلاري �شأٔن "تعز�ز 
لربجمیات يف الب�ان أ�فریقية"، وقد اس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع ا

متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 
CDIP/22/8؛( 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016ىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة�ُر� الرجوع إ 
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
 
نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.
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وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 .CDIP/19/8و CDIP/16/2و CDIP/10/5و CDIP/8/2و

عضاء، وال س�� الب�ان تدارس ما ميكن ل�ول ا�ٔ  .28
املتقدمة، اع�ده من الس�یاسات والتدابري املرتبطة 

�مللكية الفكریة يف سبيل تعز�ز نقل التكنولوجيا 
 و�رشها يف الب�ان النامية.

 .2010هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ د�سمرب 

 .CDIP/3/4 Addو CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

 CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9الو�ئق ذات الص�: 
 .CDIP/20/12و CDIP/20/11و CDIP/20/10و CDIP/20/7و

وتناول هذه التوصیة املرشوع املكمتل �شأٔن "امللكية الفكریة ونقل 
 ).CDIP/6/4بناء احللول" (الوثیقة  –التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة 

السادسة وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 .CDIP/16/3عرشة، و�رد هذا التقر�ر يف الوثیقة 

وسعیا الس�تكامل وتقيمي املرشوع �شأٔن امللكية ا لفكریة ونقل التكنولوجيا: 
)، اس�مترت CDIP/6/4Revالت�د�ت املشرتكة وبناء احللول" (الوثیقة 

مناقشة املسائل ذات الص� بنقل التكنولوجيا يف اللجنة. وللحصول �ىل 
ن املعلومات حول هذه املناقشات، �ر� الرجوع ٕاىل وضع تنفيذ مزید م

 ).40ـ38(املرفق أ�ول، الصف�ات  25التوصیة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

التمنیة �ىل معل تعممي توصیات ٔأجندة  3.3ھ
 الویبو.

 
منصات ؤأدوات امللكية الفكریة لنقل  1.7ھ

املعارف وتطویع التكنولوجيا و�رشها من الب�ان 
املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية، وال س�� الب�ان 

 أ�قل منوا، ملوا�ة الت�د�ت العاملیة.
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  17/2016ٔأداء الویبو للثنائیة�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر 
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/8/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/16/3و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 .CDIP/22/2و

ٕادراج املناقشات حول قضا� نقل التكنولوجيا  .29
كية الفكریة مضن �ختصاصات املرتبطة �ملل 

 املناطة ٕ��دى هیئات الویبو املناس�بة.

 CDIP/20/7و CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9الوثیقة املرجعیة: 
 .CDIP/20/12و CDIP/20/11و CDIP/20/10و

 CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9الو�ئق ذات الص�: 
 .CDIP/20/12و CDIP/20/11و CDIP/20/10و CDIP/20/7و

ُجترى �الیًا وع نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ ٕا�شاهئا. و ونوقش موض
 مناقشات �شأٔن نقل التكنولوجيا يف هیئات الویبو املناس�بة.

وقد تناول هذه التوصیة ٔأساًسا املرشوع اخلاص �مللكية الفكریة ونقل 
التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة وبناء احللول" (الوثیقة 

CDIP/6/4REV تقيميي لهذا املرشوع �ىل جلنة التمنیة ). وُعرض تقر�ر
لتنظر فيه يف دورهتا السادسة عرشة وهو �رد يف الوثیقة 

)CDIP/16/3.( 

وسوف تواصل اللجنة مناقشة املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا عقب 
�نهتاء من "املرشوع اخلاص �مللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت 

تعاون معزز بني ا�ول أ�عضاء يف وضع  1.1ھ
ٔأطر تقنینية دولیة متوازنة يف جمال امللكية 

 الفكریة.
 
منیة �ىل معل تعممي توصیات ٔأجندة الت  3.3ھ

 الویبو.
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) وتقيميه. وللحصول CDIP/6/4REVل" (الوثیقة املشرتكة وبناء احللو 
�ىل مزید من املعلومات حول هذه املناقشات، �ر� الرجوع ٕاىل وضع 

 ).40ـ38(املرفق أ�ول، الصف�ات  25تنفيذ التوصیة 

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، يف ٕاطار اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات، 
ل ٔأحاكم قانون الرباءات اليت واصلت ا�ول أ�عضاء تبادل املعلومات حو 

ٔأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. واقرتحت بعض الوفود يف ا�ورة 
الثامنة والعرش�ن للجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات، اليت عقدت يف الفرتة 

، ٔأ�شطة ستنفذها هذه اللجنة ا�امئة بنفسها، 2018یولیو  12ٕاىل  9من 
 مناقشات حول هذا املوضوع يف جلنة التمنیة. بي� اقرتح أٓخرون ٕاجراء

  17/2016ویتوفر املزید من املعلومات ٔأیًضا يف تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

ینبغي للویبو ٔأن تتعاون مع منظامت حكومية  .30
دولیة ٔأخرى ٕالسداء النصح للب�ان النامية، مبا 
فهيا الب�ان أ�قل منوا، بناء �ىل طلهبا، حول 

س�بل النفاذ ٕاىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة 
�مللكية الفكریة و�یفية �نتفاع هبا، وال س�� يف 

االت اليت تو�هيا اجلهة صاحبة الطلب ٔأمهیة ا�
 �اصة.

 .2010التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 CDIP/4/6و CDIP/3/4و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 
 .CDIP/5/6 Revو

 وقد تناول التوصیة املرشو�ان التالیان:

 –ـ مرشوع "اس�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات"
 )،CDIP/10/13والوثیقة  CDIP/4/6ن أ�وىل والثانیة (الوثیقة املر�لتا

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ

ب والب�ان أ�قل منوا والب�ان املتحو� مبا یناس
 احتیا�اهتا.
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ـ ومرشوع "�كو�ن الكفاءات يف اس�تعامل املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة 
�االت �كنولوجية حمددة �ال لت�د�ت ٕامنائیة حمددة، املر�لتان أ�وىل 

 .)CDIP/13/9والوثیقة  .CDIP/5/6 Revوالثانیة" (الوثیقة 

ضت تقار�ر تقيميیة لهذ�ن املرشو�ني لتنظر فهيا اللجنة يف دوراهتا وُعر 
العارشة والثانیة عرشة والرابعة عرشة واحلادیة والعرش�ن (الو�ئق 

CDIP/10/6 وCDIP/12/3 وCDIP/14/6 وCDIP/21/12(. 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/6و CDIP/10/2و CDIP/8/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/6و CDIP/14/2و CDIP/12/3و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

تفا�ل الویبو و�شاركها بفعالیة مع مسارات  5.8ھ
ومفاوضات أ�مم املت�دة وسا�ر املنظامت 

 احلكومية ا�ولیة.

اختاذ مبادرات تتفق �لهيا ا�ول أ�عضاء و�سهم  .31
يف نقل التكنولوجيا ٕاىل الب�ان النامية، كتوجيه 

ال�س ٕاىل الویبو بتسهیل نفاذ حمّسن ٕاىل 
 علومات العلنیة الواردة يف س�ندات الرباءات.امل

 .2010التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 CDIP/4/6و CDIP/3/4و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 
 .CDIP/5/6 Revو

 وتناول التوصیة املرشو�ان املكمتالن التالیان:

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

مية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات النا
 �قتصادات املتحو�.



CDIP/23/2 

Annex I 
57 

 
 الص� �لنتي�ة املرتقبة املرجعیة والتقار�ر التنفيذ والو�ئق التوصیة 

 –ـ مرشوع "اس�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات" 
 )،CDIP/10/13والوثیقة  CDIP/4/6لتان أ�وىل والثانیة (الوثیقة املر� 

ـ ومرشوع "�كو�ن الكفاءات يف اس�تعامل املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة 
�االت �كنولوجية حمددة �ال لت�د�ت ٕامنائیة حمددة، املر�لتان أ�وىل 

 .)CDIP/13/9والوثیقة  .CDIP/5/6 Revوالثانیة" (الوثیقة 

ُعرضت تقار�ر تقيميیة لهذ�ن املرشو�ني لتنظر فهيا اللجنة يف دوراهتا و 
العارشة والثانیة عرشة والرابعة عرشة واحلادیة والعرش�ن (الو�ئق 

CDIP/10/6 وCDIP/12/3 وCDIP/14/6 وCDIP/21/12(. 

 وهذه التوصیة یتناولها ٔأیضًا املرشو�ان اجلار�ن التالیان:

ونقل التكنولوجيا: الرتوجي الس�ت�دام امللكية الفكریة  ـ "ٕادارة امللكية الفكریة
�ىل حنو فعال يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر 

اقتصاداهتا مبر�� انتقالیة"، ا�ي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 )..CDIP/19/11 Rev(الوثیقة 

قاو�، و�شجیع النساء يف الب�ان تعز�ز دور النساء يف �بتاكر وامل -
النامية �ىل اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة، وقد متت املوافقة �لیه يف 

 .)CDIP/21/12 Revا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة (الوثیقة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید من املعلومات حول

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض 

 دمع �بتاكر.
 
املعلومات املتعلقة �مللكية  نفاذ حمّسن ٕاىل 2.4ھ

الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 
 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 
منصات ؤأدوات امللكية الفكریة لنقل  1.7ھ

املعارف وتطویع التكنولوجيا و�رشها من الب�ان 
املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية، وال س�� الب�ان 

 ملوا�ة الت�د�ت العاملیة. أ�قل منوا،
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  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/6و CDIP/10/2و CDIP/8/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/6و CDIP/14/2و CDIP/12/3و
 CDIP/20/2و .CDIP/19/11 /Revو CDIP/18/2و
 .CDIP/22/2و

ٕا��ة الفرصة يف الویبو لتبادل الت�ارب  .32
واملعلومات الوطنیة وإالقلميیة حول ٔأو�ه الص� 
 بني حقوق امللكية الفكریة وس�یاسات املنافسة.

 .2010التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 .CDIP/4/4 RevوCDIP/3/4 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

 التوصیة املرشو�ان املكمتالن التالیان:وتناول 

 )،.CDIP/4/4 Revـ "امللكية الفكریة وس�یاسة املنافسة" (الوثیقة 

ـ و"تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� بني ب�ان اجلنوب من 
 ).CDIP/7/6ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منوًا" (الوثیقة 

هذ�ن املرشو�ني لتنظر فهيام يف دور�هيا وُعرض �ىل اللجنة تقر�ران تقيميیان ل 
 CDIP/9/8التاسعة والثالثة عرشة، و�رد هذا التقر�ران يف الوثیقتني 

 ، �ىل التوايل. CDIP/13/4و

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 

بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان  امللكية الفكریة
النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 

 �قتصادات املتحو�.
 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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وعرضت �ارطة طریق لتعممي ٔأ�شطة التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب دا�ل 
 ٔأثناء ) للمرة أ�وىلCDIP/17/4املنظمة العاملیة مللكية الفكریة (الوثیقة 

ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة. ومتابعة لها 
ُعرضت وثیقة �نیة من هذا النوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

)، حيث راعت هذه الوثیقة التعلیقات املقدمة من CDIP/19/5(الوثیقة 
 ا�ول أ�عضاء.

-IPت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2ة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: ٔأجندة التمنی

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/8و CDIP/8/2و
 CDIP/17/4و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و
 .CDIP/22/2و CDIP/19/5و

آلیة مراجعة وتقيمي �جعة،  .33 مطالبة الویبو بتطو�ر أ
س�نویة أ�ساس، لتقد�ر �دوى مجیع ٔأ�شطهتا 

ا أ��شطة املرتبطة �ملسا�دة املو�ة للتمنیة ومهن
التقنیة ووضع املؤرشات واملقایيس اخلاصة لهذا 

 الغرض، حيث اكن ذ� مناس�بًا.

 .2010التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 .CDIP/4/8 Revو CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

 وتناول التوصیة مرشوع "تعز�ز ٕاطار الویبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ بغیة
 )..CDIP/4/8 Revدمع رصد ٔأ�شطة التمنیة وتقيميها" (الوثیقة 

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ
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وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثانیة عرشة 
 ).CDIP/12/4(الوثیقة 

ويف س�یاق املناقشات اخلاصة مبتابعة هذا املرشوع اعمتدت اللجنة يف 
ي �لیه املرفق أ�ول من دورهتا الثامنة عرشة مقرت�ا من ست نقاط حيتو 

ملخص رئيس ا�ورة السابعة عرشة. ويف هذا الشأٔن ٔأضیف بند فرعي 
�دید بعنوان "املسا�دة التنقية اليت تقد�ا الویبو يف جمال التعاون ٔ�غراض 
التمنیة" ٕاىل �دول ٔأعامل اللجنة. وف� یيل الو�ئق/ املواضیع اليت نوقشت 

 :2018دة يف مبوجب هذا البند الفرعي من �جن

. مجمو�ة ممارسات ومهنجیات ؤأدوات الویبو القامئة لتقدمي املسا�دة التقنیة 1
 )؛CDIP/21/4(الوثیقة 

. ممارسات الویبو الختیار اخلرباء �ستشاریني ٔ�غراض املسا�دة التقنیة 2
 ).CDIP/21/9(الوثیقة 

 . مناقشة حول ٕا�شاء منتدى �شأٔن املسا�دة التقنیة.3

شاء منتدى ٕالكرتوين �شأٔن املسا�دة التقنیة، (الوثیقة . �دوى ٕا� 4
CDIP/22/3.( 

. تقيمي ٔأدوات الویبو ومهنجیاهتا احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة 5
 ).CDIP/22/10وكفاءهتا وفعالیهتا  (الوثیقة 

مس�توى حمّسن ف� خيص املساء�،  5.9ھ
لقمية مقابل املال، والر�دة، والتعمل املؤسيس، وا

واملراقبة ا�ا�لیة، واحلومكة املؤسس�یة من �الل 
 �س�تعانة �رقابة فعا� ومس�تق�.
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. التنس�یق ا�ا�يل والعمل مع أ�مم املت�دة والتعاون مع ماكتب امللكية 6
 ).CDIP/22/11الوطنیة وإالقلميیة (الوثیقة الفكریة 

 . احلوار التفا�يل خبصوص املسا�دة التقنیة.7

وسوف �س�متر املناقشات مبوجب هذا البند الفرعي جلدول أ�عامل ملدة 
دورتني متعاقبتني للجنة. وعند هنایة لك فرتة سوف تنظر اللجنة تقر�را 

 ختاميا �اص هبا.

-IPبیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة 
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2لتمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: ٔأجندة ا

 CDIP/20/3و CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/6و

مطالبة الویبو ٕ�جراء دراسة حول ما یعوق  .34
حامیة امللكية الفكریة يف القطاع �قتصادي �ري 

الرمسي، مبا يف ذ� دراسة التاكلیف واملنافع 
امللكية الفكریة �لنظر �اصة ٕاىل امللموسة محلایة 

 .2011التوصیة قيد التنفيذ منذ نومفرب 

 .CDIP/8/3وCDIP/6/9 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 

وتناول التوصیة ٔأساًسا مرشوع "امللكية الفكریة و�قتصاد �ري الرمسي" 
 .).CDIP/8/3 Revالوارد يف الوثیقة  DA_34_01رشوع (امل 

عممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل ت 3.3ھ
 الویبو.
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�لق فرص العمل، بغیة مسا�دة ا�ول أ�عضاء 
 �ىل تصممي �رامج وطنیة هامة.

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة 
 ).CDIP/13/5(�رد يف الوثیقة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TADزات املتعلقة هبذه التوصیة، )، وملزید من املعلومات حول إالجنا

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/10/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 .CDIP/13/5و CDIP/12/2و

اس�ت�دام حتلیالت الویبو �قتصادیة  2.5ھ
�ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل يف صیا�ة 

 الس�یاسات العامة

مطالبة الویبو ٕ�جراء دراسات �دیدة، بطلب  .35
من ا�ول أ�عضاء، لتقيمي أ��ر �قتصادي 

أٔنظمة و�ج�عي والثقايف النتفاع ت� ا�ول ب
 امللكية الفكریة.

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 CDIP/6/3وCDIP/3/5 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 
 .CDIP/5/7 Revو CDIP/8/2و

وتناول هذه التوصیة "مرشوع امللكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة  
 .CDIP/5/7 Revة" (الوثیقة و�ج�عیة، املر�لتان أ�وىل والثانی

 ).CDIP/14/7والوثیقة 

وُعرضت تقار�ر تقيميیة لهذ�ن املرشو�ني لتنظر فهيا اللجنة يف دور�هيا 
والوثیقة  CDIP/14/3الرابعة عرشة والثانیة والعرش�ن (الوثیقة 

CDIP/22/9 Rev..( 

ٔأطر �رشیعیة وتنظميیة وس�یاس�یة مكيّفة  2.1ھ
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكریة.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
 
�رتيبات تعاونیة معّززة مع الب�ان النامية  4.3ھ

لب�ان املتحو� مبا یناسب والب�ان أ�قل منوا وا
 احتیا�اهتا.
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ویتناول هذه التوصیة ٔأیًضا املرشوع الرائد اجلاري �شأٔن حق املؤلف 
زیع احملتوى يف احملیط الرمقي، وقد متت املوافقة �لیه يف ا�ورة الثانیة وتو 

 .2019) وبدٔأ تنفيذه يف .CDIP/22/15 Revوالعرش�ن للجنة (الوثیقة

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD التوصیة، )، وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/3و CDIP/14/2و
 . CDIP/22/2و CDIP/20/2و

نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية  2.4ھ
الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل مؤسسات امللكية 

 الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.
 
اس�ت�دام حتلیالت الویبو �قتصادیة  2.5ھ

�ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل يف صیا�ة 
 امة.الس�یاسات الع

 
 
 

تبادل الت�ارب حول املرشو�ات التعاونیة  .36
املفتو�ة مثل مرشوع ا�ني البرشي وكذا مناذج 

 امللكية الفكریة.

 .2010التوصیة قيد التنفيذ منذ د�سمرب 

 .CDIP/6/6 و CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

یة وتناول التوصیة ٔأساًسا املرشوع املكمتل املعنون "املرشو�ات التعاون 
 ).CDIP/6/6املفتو�ة وال�ذج القامئة �ىل امللكية الفكریة" (الوثیقة 

وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف ا�ورة اخلامسة 
 ).CDIP/15/3عرشة (الوثیقة 

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 
 و�.�قتصادات املتح

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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ويف س�یاق املرشوع املذ�ور، ُطورت بوابة نقل التكنولوجيا والتعاون 
رى، ويه متا�ة �رب الرابط: املفتوح �ٕالضافة ٕاىل خمر�ات ٔأخ

-https://www.wipo.int/ip
development/en/agenda/tech_transfer/index.html. 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/8/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/15/3و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 .CDIP/16/2و

جيوز للویبو ٔأن جتري دراسات �شأٔن حامیة  .37
امللكية الفكریة، بطلب وتوجيه من ا�ول 
أ�عضاء، لت�دید ٔأو�ه الص� والتأٔثري بني 

 امللكية الفكریة والتمنیة.

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 .CDIP/2/2و CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

وتناول هذه التوصیة "مرشوع امللكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة 
 .CDIP/5/7 Revو�ج�عیة، املر�لتان أ�وىل والثانیة" (الوثیقة 

 ).CDIP/14/7والوثیقة 

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
اس�ت�دام حتلیالت الویبو �قتصادیة  2.5ھ

�ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل يف صیا�ة 
 الس�یاسات العامة.

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
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�هيا وُعرضت تقار�ر تقيميیة لهذ�ن املرشو�ني لتنظر فهيا اللجنة يف دور
والوثیقة  CDIP/14/3الرابعة عرشة والثانیة والعرش�ن (الوثیقة 

CDIP/22/9 Rev..( 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016یة�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائ 
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/3/5ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/3و CDIP/14/2و
 . CDIP/22/2و CDIP/20/2و

تعز�ز قدرة الویبو �ىل ٕاجراء معلیات تقيمي  .38
 موضوعیة لوقع ٔأ�شطة الویبو �ىل التمنیة.

 .2010نذ ینا�ر التوصیة قيد التنفيذ م 

 .CDIP/4/8 Revو CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

وقد تناول التوصیة مرشوع "تعز�ز ٕاطار الویبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ 
 )..CDIP/4/8 Revبغیة دمع رصد ٔأ�شطة التمنیة وتقيميها" (الوثیقة 

انیة عرشة وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الث
 ).CDIP/12/4(�رد يف الوثیقة 

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
اس�ت�دام حتلیالت الویبو �قتصادیة  2.5ھ

�ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل يف صیا�ة 
 الس�یاسات العامة.
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وقدمت الوثیقة "تقيمي ٔأدوات الویبو ومهنجیاهتا احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة 
) يف ا�ور الثانیة CDIP/22/10املسا�دة التقنیة وكفاءهتا وفعالیهتا" (

 والعرش�ن للجنة التمنیة.

-IPالفكریة ( و�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2التالیة:  ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق

 .CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و

مس�توى حمّسن ف� خيص املساء�،  5.9ھ
ل املال، والر�دة، والتعمل املؤسيس، والقمية مقاب

واملراقبة ا�ا�لیة، واحلومكة املؤسس�یة من �الل 
 �س�تعانة �رقابة فعا� ومس�تق�.

مطالبة الویبو، يف �دود اختصاصها و�مهتا،  .39
مبسا�دة الب�ان النامية وال س�� الب�ان 

أ�فریقية، �لتعاون مع املنظامت ا�ولیة املعنیة 
ات حول جهرة بذ�، عن طریق ٕاجراء دراس

 أ�دمغة وتقدمي توصیات �ىل ٔأساسها.

 .2014هذه التوصیة قيد التنفيذ منذ مارس 

 .CDIP/6/8و CDIP/1/3الوثیقتان املرجعیتان: 

وتناول التوصیة أٔساًسا مرشوع "امللكية الفكریة وجهرة أ�دمغة" (الوثیقة  
CDIP/7/4.( 

عرشة  الثالثةيف دورهتا  وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة
 ).CDIP/13/6(الوثیقة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�
�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 

ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان امللكية الفكریة بفعالیة 
النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان ذات 

 �قتصادات املتحو�.
 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

لحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د ول
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 .CDIP/13/6و CDIP/12/2و

اس�ت�دام معلومات الویبو إالحصائیة  1.5ھ
�شأٔن امللكية الفكریة �ىل نطاق ٔأوسع وحنو 

 ٔأفضل.
 
صادیة اس�ت�دام حتلیالت الویبو �قت 2.5ھ

�ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل يف صیا�ة 
 الس�یاسات العامة.

مطالبة الویبو بتكثیف تعاوهنا مع واكالت أ�مم  .40
املت�دة �شأٔن مسائل امللكية الفكریة، وفقا 

لتو�ه ا�ول أ�عضاء، و�ٔ�خص مهنا أ�ونكتاد 
و�ر�مج أ�مم املت�دة للبيئة ومنظمة الص�ة 

و�سكو وسا�ر املنظامت العاملیة والیونیدو والی
ا�ولیة املعنیة، و�ىل و�ه اخلصوص منظمة 
الت�ارة العاملیة لتعز�ز التعاون حتقيقا للكفاءة 

 القصوى يف تنفيذ �رامج التمنیة.

 نوقشت هذه التوصیة جزئًیا يف جلنة التمنیة.

 .CDIP/1/3الوثیقة املرجعیة: 

كية الفكریة وجهرة وتناول هذه التوصیة املرشوع املكمتل املعنون "املل 
 ).CDIP/7/4أ�دمغة" (الوثیقة 

عرشة  الثالثةوُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 ).CDIP/13/6(الوثیقة 

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، هذه التوصیة یتناولها ٔأیًضا املرشو�ان اجلار�ن التالیان 
 من مرشو�ات ٔأجندة التمنیة:

لفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة ـ مرشوع "امللكية ا
وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية" (الوثیقة 

CDIP/15/7 Rev. ،( 

اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمال  1.3ھ
امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة 

 الوطنیة.
 
زة للموارد البرشیة القادرة  2.3ھ كفاءات معز�

�ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري 
امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان 

ان ذات النامية والب�ان أ�قل منوا والب�
 �قتصادات املتحو�.

 
تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ

 الویبو.
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ـ ومرشوع "ٕادارة امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الرتوجي الس�ت�دام 
أ�قل منوا والب�ان  امللكية الفكریة �ىل حنو فعال يف الب�ان النامية والب�ان

 )..CDIP/19/11 Revاليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالیة" (الوثیقة 

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016ثنائیة�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو لل 
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د 
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 CDIP/14/2و CDIP/13/6و CDIP/13/4و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و

تعاون وتنس�یق �ىل حنو منتظم وفعال  2.6ھ
وشفاف بني معل الویبو ومعل املنظامت الوطنیة 

وا�ولیة أ�خرى يف جمال ٕاذاكء ا�رتام امللكية 
 الفكریة.

 
ات تفا�ل الویبو و�شاركها بفعالیة مع مسار  5.8ھ

ومفاوضات أ�مم املت�دة وسا�ر املنظامت 
 احلكومية ا�ولیة.

 
 

جرد ٔأ�شطة الویبو احلالیة لتقدمي املسا�دة  .41
 التقنیة يف جمال التعاون والتمنیة.

 .2010التوصیة قيد التنفيذ منذ ینا�ر 

 CDIP/8/INF/1وCDIP/4/8 و CDIP/1/3الو�ئق املرجعیة: 
 ورة السابعة عرشة للجنة التمنیة.وامللحق أ�ول مللخص رئيس ا�

وتناول هذه التوصیة مرشوع "تعز�ز ٕاطار الویبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ  
 DA_33_38_41_01بغیة دمع رصد ٔأ�شطة التمنیة وتقيميها" (املرشوع 

 )..CDIP/4/8 Revالوارد يف الوثیقة 

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
مس�توى حمّسن ف� خيص املساء�،  5.9ھ

سيس، والقمية مقابل املال، والر�دة، والتعمل املؤ 
واملراقبة ا�ا�لیة، واحلومكة املؤسس�یة من �الل 

 �س�تعانة �رقابة فعا� ومس�تق�.
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ا الثانیة عرشة وُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهت
 ).CDIP/12/4(الوثیقة 

ونوقش تنفيذ هذه التوصیة كذ� يف س�یاق �س�تعراض اخلار� 
للمسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو يف جمال التعاون ٔ�غراض التمنیة، الوارد 

 .CDIP/8/INF/1يف الوثیقة 

ورهتا ويف س�یاق املناقشات اخلاصة مبتابعة هذه الو�ئق اعمتدت اللجنة يف د
الثامنة عرشة مقرت�ا من ست نقاط حيتوي �لیه املرفق أ�ول من ملخص 

رئيس ا�ورة السابعة عرشة. ويف هذا الشأٔن ٔأضیف بند فرعي �دید 
بعنوان "املسا�دة التنقية اليت تقد�ا الویبو يف جمال التعاون ٔ�غراض 

اليت  التمنیة" ٕاىل �دول ٔأعامل اللجنة. وف� یيل الو�ئق / املوضو�ات
 :2018نوقشت مبوجب هذا البند الفرعي من أ�جندة يف 

. مجمو�ة ممارسات ومهنجیات ؤأدوات الویبو القامئة لتقدمي املسا�دة التقنیة 1
 )؛CDIP/21/4(الوثیقة 

. ممارسات الویبو الختیار اخلرباء �ستشاریني ٔ�غراض املسا�دة التقنیة 2
 ).CDIP/21/9(الوثیقة 

 شاء منتدى �شأٔن املسا�دة التقنیة.. مناقشة حول ٕا� 3

. �دوى ٕا�شاء منتدى ٕالكرتوين �شأٔن املسا�دة التقنیة، (الوثیقة 4
CDIP/22/3.( 
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. تقيمي ٔأدوات الویبو ومهنجیاهتا احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة 5
 ).CDIP/22/10وكفاءهتا وفعالیهتا  (الوثیقة 

املت�دة والتعاون مع ماكتب امللكية  . التنس�یق ا�ا�يل والعمل مع أ�مم6
 ).CDIP/22/11الفكریة الوطنیة وإالقلميیة (الوثیقة 

 . احلوار التفا�يل خبصوص املسا�دة التقنیة.7

وسوف �س�متر املناقشات مبوجب هذا البند الفرعي جلدول أ�عامل ملدة 
دورتني متعاقبتني للجنة. وعند هنایة لك فرتة سوف تنظر اللجنة تقر�را 

 ختاميا �اص هبا.

-IPو�رد ٔأ�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

ات املتعلقة هبذه التوصیة منذ اع�د وللحصول �ىل معلومات حول إالجناز 
 CDIP/6/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

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

تعز�ز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة  .42
للمجمتع املدين �لك فئاته يف ٔأ�شطة الویبو، وفقا 

للمعایري اليت تتعلق بقبول املنظامت �ري 

مل تناقش اللجنة ٔأ�شطة التنفيذ بعد، �ري ٔأن التوصیة قيد التنفيذ معلیًا 
 �لفعل.

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.
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واع�دها مبا جيعل هذه القضیة قيد احلكومية 
 ا�رس �س�مترار.

، منحت امجلعیة العامة للویبو منظمتني دولیتني �ري 2018ويف س�نة 
حكوميتني، وست منظامت وطنیة �ري حكومية صفة مراقب دامئ. وهبذا 

منظمة دولیة �ري  261منظمة حكومية دولیة و 75موع ٕاىل یصل ا�
منظمة وطنیة �ري حكومية حصلت �ىل صفة مراقب دامئ  92حكومية و
 يف الویبو.

وُعقدت مشاورات �دیدة مع منظامت �ري حكومية/ مراقبني من ا�متع 
املدين، سواء يف جنیف ٔأو يف املیدان، ٕالبقاء ٔأحصاب املصل�ة املعنیني �ىل 

بعمل الویبو، وللسامح هلم ٕ�بالغنا بأٔولو�ت س�یاسة امللكية الفكریة �مل 
 املوضوعیة.

التواصل بفعالیة ٔأكرب مع مجهور واسع  1.8ھ
 ومتنوع �شأٔن امللكية الفكریة ودور الویبو.

 
تفا�ل منفتح وشفاف ومت�اوب مع  4.8ھ

  احلكوميني.ٔأحصاب املصل�ة �ري

النظر يف �یفية حتسني دور الویبو يف اختیار  .43
الرشاكء �متویل مرشو�ات املسا�دة املرتبطة 
�مللكية الفكریة وتنفيذها يف مسار شفاف 
بتوجيه من أ�عضاء ودون ٕا�الل بأٔ�شطة 

 الویبو اجلاریة.

 سيبدٔأ تنفيذ التوصیة فور ٔأن تتفق ا�ول أ�عضاء �ىل أ��شطة.

 .CDIP/1/3قة املرجعیة: الوثی

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ
 
تفا�ل منفتح وشفاف ومت�اوب مع  4.8ھ

 ٔأحصاب املصل�ة �ري احلكوميني.
 
تفا�ل الویبو و�شاركها بفعالیة مع مسارات  5.8ھ

ومفاوضات أ�مم املت�دة وسا�ر املنظامت 
 حلكومية ا�ولیة.ا
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مس�توى حمّسن ف� خيص املساء�،  5.9ھ

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والر�دة، 
واملراقبة ا�ا�لیة، واحلومكة املؤسس�یة من �الل 

 �س�تعانة �رقابة فعا� ومس�تق�.
 

ملّا اكنت الویبو بطبیعهتا واك� متخصصة يف  .44
وجيه من ا�ول منظومة أ�مم املت�دة تعمل بت

أ�عضاء فهيا، مفن املستساغ ٔأن تعقد 
�ج��ات ٔأو املشاورات الرمسیة ٔأو �ري 

الرمسیة املتعلقة بأٔ�شطة وضع القوا�د واملعایري يف 
الویبو واليت ینظمها املكتب ا�ويل بناء �ىل 
طلب ا�ول أ�عضاء، يف جنیف ٔأساسًا، 

اك و�س�یري جمر�هتا �نفتاح وشفافية �سمح ٕ�رش 
اكفة ا�ول أ�عضاء. ويف �ا� عقد هذه 

�ج��ات �ارج جنیف، جيب ٕاخطار ا�ول 
أ�عضاء مس�بقا �رب قنوات رمسیة واستشارهتا 

 حول مرشوع �دول أ�عامل والرب�مج.

 .2007التوصیة قيد التنفيذ منذ اع�د ٔأجندة التمنیة يف ٔأكتو�ر 

 24فق أ�ول، الصف�ات (املر  15�ر� الرجوع ٕاىل وضع تنفيذ التوصیة 
 ).26ٕاىل 

 مؤرش ٔأداء یتعلق هبذه التوصیة. 21�رد يف الرب�مج 

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو.

 
 الزتام فعال مع ا�ول أ�عضاء. 3.8ھ
 
مس�توى حمّسن ف� خيص املساء�،  5.9ھ

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والر�دة، 
ة ا�ا�لیة، واحلومكة املؤسس�یة من �الل واملراقب

 �س�تعانة �رقابة فعا� ومس�تق�.
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انهتاج ٕانفاذ امللكية الفكریة يف ٕاطار �ه�مات  .45
�ج�عیة أ�وسع و��شغاالت املعنیة �لتمنیة 
بصفة �اصة، حبیث �سهم حامیة حقوق امللكية 
الفكریة وٕانفاذها يف �شجیع إالبداع التكنولو� 

نقل التكنولوجيا و�رشها حتقيقا للمنفعة املتباد� و 
ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا و�ىل 
حنو یؤدي ٕاىل الرفاهیة �ج�عیة و�قتصادیة 
وٕاىل حتقيق التوازن بني احلقوق و�لزتامات، مبا 

 من اتفاق �ریبس. 7یتفق مع املادة 

 للجنة �ستشاریة املعنیة �ٕالنفاذ.التوصیة قيد التنفيذ �لفعل يف س�یاق ا

وُجترى مناقشات يف اللجنة �ستشاریة املعنیة �ٕالنفاذ يف ٕاطار 
، و�سرتشد هبذه التوصیة أٔیضًا معُل الویبو يف جمال ٕاذاكء 45 التوصیة

 ��رتام للملكية الفكریة.

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، تناول هذه التوصیة املرشوع املكمتل �شأٔن "التعاون �ىل 
التعلمي والتدریب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكریة مع معاهد التدریب 

 CDIP/16/7القضايئ يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا" (الوثیقة 
Rev. ،(وس�یقدم تقر�ر ٕاجناز (CDIP/23/4) وتقر�ر تقيميي 

(CDIP/23/7)  لهذا املرشوع يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة. 

-IP�شطة ٕاضافية يف قا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة للملكية الفكریة (و�رد أٔ 
TAD ،وملزید من املعلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوصیة ،(

  17/2016�ُر� الرجوع ٕاىل تقر�ر ٔأداء الویبو للثنائیة
 ).WO/PBC/28/7 (الوثیقة

یة منذ اع�د وللحصول �ىل معلومات حول إالجنازات املتعلقة هبذه التوص 
 CDIP/18/2ٔأجندة التمنیة، �ر� الرجوع ٕاىل الو�ئق التالیة: 

 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و

تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل معل  3.3ھ
 الویبو

 
تقّدم يف احلوار ا�ويل بني ا�ول أ�عضاء  1.6ھ

يف الویبو ؤأحصاب املصل�ة ا�ولیني املعنیني 
ية الفكریة، مع حول ٕاذاكء ��رتام للملك 
من ٔأجندة الویبو  45�سرتشاد �لتوصیة رمق 

 للتمنیة
 
تعاون وتنس�یق �ىل حنو منتظم وفعال  2.6ھ

وشفاف بني معل الویبو ومعل املنظامت الوطنیة 
وا�ولیة أ�خرى يف جمال ٕاذاكء ا�رتام امللكية 

 الفكریة

 

 [یيل ذ� املرفق الثاين]
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 2018نت قيد التنفيذ يف �ام التمنیة اليت اك أٔجندةمرشو�ات 

 مرشو�ات قيد التنفيذ

 امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية "1"
DA_1_10_12_40_01–  40و 12و 10و 1التوصیات 

 النتاجئ إالجنازات الرئيس�یة ٔأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

املرشوع ٕاىل حتلیل دور نظام  هيدف
ودمع هذا ا�ور ورفع  امللكية الفكریة

يف جمال النشاط  مس�توى الوعي به
�قتصادي املتصل �لس�یا�ة، مبا يف 

ذ� النشاط املتعلق ��هنوض 
�ملعارف والتقالید والثقافة الوطنیة 

 و/ٔأو احمللیة.

وسينف�ذ املرشوع يف ٔأربعة ب�ان 
، مهنا مرص، حيث س�هيدف رائدة

ٕاىل �كو�ن كفاءات ٔأحصاب املصل�ة 
الرئيس�یني وٕاذاكء الوعي �لقوامس 

املشرتكة بني امللكية الفكریة 
والس�یا�ة يف ٕاطار س�یاسات ا�منو 

 والتمنیة.

 الهدف العام:
حتلیل دور نظام ؤأدوات امللكية الفكریة يف 

�لس�یا�ة واملعارف والتقالید والثقافة  ا�هنوض
الوطنیة و/ٔأو احمللیة يف س�یاق ٔأهداف ا�منو 

والتمنیة الوطنیة، ودمع ذ� ا�ور وٕاذاكء الوعي 
 به.

 ٔأهداف حمددة:
" �كو�ن الكفاءات �ى ٔأحصاب املصل�ة 1"

الرئيس�یني يف جمال الس�یا�ة فضًال عن السلطات 
الفكریة، ف� الوطنیة، مبا يف ذ� ماكتب امللكية 

خيص س�بل اس�ت�دام ٔأدوات واسرتاتیجیات 
امللكية الفكریة ٕالضافة القمية وتنویع النشاط 
�قتصادي املتصل �لس�یا�ة، مبا يف ذ� 
النشاط املتعلق ��هنوض �ملعارف والتقالید 

 والثقافة الوطنیة و/ٔأو احمللیة؛

وثبت . 2018اس�متر تنفيذ املرشوع بن�اح �الل 
املشاركة النشطة لفرق املشاریع �ىل الصعید  ٔأن

القطري حتت توجيه الواك� الرائدة املعینة يه 
العنرص أ�سايس للن�اح يف تنفيذ املشاریع �ىل 

 الصعید القطري.

مبادرات التوعیة املناس�بة واملتكررة اليت  ومكنت
، يف بعض تضطلع هبا فرق املشاریع الوطنیة

جمال الس�یا�ة من ٔأحصاب املصل�ة يف احلاالت، 
فوائد �س�ت�دام الفعال للملكية الفكریة يف  ٕادراك

و�ء ، وجعلهتم ٔأ�شطة أ�عامل املرتبطة �لس�یا�ة
یدعون ٕاىل اس�ت�دام ٔأدوات واسرتاتیجیات امللكية 

الفكریة املناس�بة ملناطق/مدن/و�ات العالمات 
 .الت�اریة ذات أ�مهیة الس�یاحية

 ٕا�وادور

ور ومرص دراسات وطنیة (ٕا�واد 4اس�تمكلت 
 و�ميبیا ورسي الناك) وأ�طلقت. 

منظمة الس�یا�ة  بني الویبو و اتفاقتوقيع 
 �شأٔن النرش املشرتك �لیل الویبو العاملیة

 �كو�ن الكفاءاتٔأ�شطة 

�لقات معل ٔ�حصاب املصل�ة  3ٕا�وادور: 
ٕالذاكء الوعي من �انب  �اریة مبادرة+) 20و(

 سلطات امللكية الفكریة الوطنیة؛

ٔأعضاء اللجنة  لتوعیة دواتن 3مرص: 
 التوجهيیة؛
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وهذا املرشوع قيد التنفيذ منذ ینا�ر 
2016. 

وٕاذاكء الوعي يف صفوف ا�متع ا�ٔاكدميي  "2"
امس املشرتكة بني امللكية الفكریة �شأٔن القو 

والس�یا�ة يف ٕاطار س�یاسات ا�منو والتمنیة �ىل 
الصعید احمليل، وذ� هبدف اس�ت�داث مواد 

تعلميیة و�شجیع ٕادراج مناجه متخصصة يف مدارس 
ٕادارة الس�یا�ة ويف ا�ٔاكدميیات الوطنیة للملكية 

 الفكریة.

جهبات  3�ىل  �وادور �الًیايف إ یُنفذ املرشوع 
ٔأ) التعاون مع وزارة الس�یا�ة (لبناء  رئيس�یة:

قدرات السلطات الس�یاحية �ىل اس�ت�دام ٔأدوات 
ب) التعاون مع  امللكية الفكریة لتشجیع الس�یا�ة)؛

اجلامعات (ٕالد�ال دورات ٔأاكدميیة عن امللكية 
الفكریة يف جمال الس�یا�ة وحامیة الرتاث الثقايف يف 

ج) التعاون مع مبادرة مرشوع  ا�راس�یة)؛ املناجه
�رك (�ىل مس�توى احملافظات، لتشجیع -جيو

اس�ت�دام ٔأدوات امللكية الفكریة من �الل أ�عامل 
�رك اليت -املتعلقة �لس�یا�ة يف س�یاق مبادرة جيو

 �رٔأسها الیو�سكو).

وقد نظمت الویبو �لتعاون مع مصل�ة حقوق 
ة الوطنیني امللكية الفكریة ؤأحصاب املصل�

 باإلضافةو وإالقلميیني ثالث �لقات معل للتوعیة.
مصل�ة حقوق امللكية الفكریة  نتعی كلذ لیإ 
 ولح رةلمستما ورةلمشا میدلتق نیرمختا نفیوظم
 رةلصغیا تکارللشامللكية الفكریة  تمادخ
 .ملحجا ةطسولمتوا

 مرص

 .2018ؤأطلقت �نهتاء من ا�راسة الوطنیة  مت

�لقات معل وطنیة ٔ�حصاب  3�ميبیا: 
يف جمال  املصل�ة وواضعي الس�یاسات

 الس�یا�ة؛

�لقات معل وطنیة ٔ�حصاب  3رسي الناك: 
يف جمال  املصل�ة وواضعي الس�یاسات

 الس�یا�ة.

أ��شئت جلان توجهيیة �شأٔن امللكية الفكریة 
ربعة (ٕا�وادور والس�یا�ة يف مجیع الب�ان ا�ٔ 

 الناك). ومرص و�ميبیا ورسي

 40دورة تدریب املدربني من  واس�تمكلت
سا�ة حول امللكية الفكریة والس�یا�ة والتمنیة 

 وانطلقت يف ٕا�وادور.احمللیة 
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ل الطالع ٔأعضاء اللجنة التوجهيیة مع �لقة ونُظمت

�ىل �س�تنتا�ات والتوصیات الناش�ئة عن ا�راسة 
 الوطنیة.

 �ميبیا

معل  �لقةا�راسة الوطنیة رمسیًا �الل  أ�طلقت
، مما 2018الس�یاسات يف فربا�ر  لواضعيوطنیة 

 ٔأدى ٕاىل سلس� من التوصیات العملیة.

دة، فٕان للتغريات ا�ا�لیة يف الواك� الرائ ونظراً 
تنفيذ ت� التوصیات ال �زال قيد املناقشة مع القيادة 

القطریة اجلدیدة للمرشوع يف الربع أ��ري من �ام 
2018. 

 رسي الناك

ا�راسة الوطنیة ؤأطلقت رمسیا يف نومفرب  �ُرشت
�الل ندوة وطنیة شارك فهيا ٔأحصاب  2017

 يف جمال الس�یا�ة. وواضعو الس�یاسات املصل�ة
 ريات ا�ا�لیة يف الواك� الرائدة،للتغ ونتي�ة

وتغیريات �ىل حنو ٔأوسع نطاقًا �ىل مس�توى 
احلكومة املركزیة، تأٔخر تنفيذ توصیات �لقة العمل. 

ونظًرا ٕاىل �دم تعیني قادة �ىل الصعید الوطنیة 



CDIP/23/2 

II Annex 
4 

 
، تعذر حىت �رخيه �رمجة 2018�الل معظم 

 التوصیات ٕاىل خطط معل ملموسة.

وعي املتعلق ٕ�ذاكء  وا�ساقًا مع هدف املرشوع
ا�متع ا�ٔاكدميي �لقوامس املشرتكة بني امللكية الفكریة 

ٕا�وادور و�ميبیا ورسي ، جيري العمل يف والس�یا�ة
 . تعلميیةال واد املثالث مجمو�ات من  �ىل صیا�ةالناك 

واكنت نتي�ة املناقشات اجلاریة مع مدارس ٕادارة 
لفكریة ما الس�یا�ة وا�ٔاكدميیات الوطنیة للملكية ا

 یيل:

 40دورة تدریب املدربني من ٕا�وادور: اس�تكامل 
سا�ة حول امللكية الفكریة والس�یا�ة والتمنیة احمللیة 

 ).2018(ٔأطلقت يف سبمترب 

رسي الناك: بدٔأت التفاوض �شأٔن ٕادراج دورة 
تعلميیة عن امللكية الفكریة والس�یا�ة يف �امعة 

 �ولومبو.
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 املر�� الثانیة –امللكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة و�ج�عیة  "2"

DA_35_37_02 -  37و 35التوصیتان 

 النتاجئ إالجنازات الرئيس�یة ٔأهداف املرشوع مقتضب للمرشوع وصف

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع 
"امللكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة 

 .CDIP/5/7 Rev)"و�ج�عیة
 .2013املس�تمكل يف هنایة ) 1

ل�راسات  وس�یظل مرشو�ا ٕاطار�ً 
الوطنیة وإالقلميیة اليت �سعى ٕاىل سد 

ية اليت توا�ه واضعي الفجوة املعرف 
الس�یاسات يف تصممي وتنفيذ نظام 

 للملكية الفكریة �هنض �لتمنیة.

واكن هذا املرشوع قيد التنفيذ منذ 
 .2018واكمتل يف یونیو  2015ینا�ر 

 

حتسني فهم ا�ٓ�ر �ج�عیة و�قتصادیة " 1"
املرتتبة �ىل حامیة امللكية الفكریة ومعلیة ٔأكرث 

 القرارات.استنارة يف اختاذ 

وللمرشوع هدف �انيب هو �كو�ن كفاءات " 2"
حتلیلیة يف الب�ان النامية اليت تقل فهيا ا�راسات 
�قتصادیة املنجزة يف جمال امللكية الفكریة حىت 

 الیوم.

و�س�هتدف املرشوع ٔأساسا واضعي " 3"
الس�یاسات ومستشارهيم، رمغ ٔأن اجلهات 
حلكومية املس�تفيدة أ�خرى �شمل املنظامت �ري ا

 .ةً و�رباء �قتصاد وامجلهور �ام

 ؤأمر�اك(�ولومبیا  دراس�تني مرشوعي من �نهتاء
 املعنیة للجنة العرش�ن ا�ورة يف قدما كام) الوسطى
 .الفكریة وامللكية �لتمنیة

، اس�تمكلت مجیع ا�راسات املضطلع هبا 2018ويف 
يف ٕاطار املر�� الثانیة من املرشوع وقدمت ٕاىل 

لتمنیة (و�رد موجزات ل�راسات يف الو�ئق جلنة ا
 التالیة:

CDIP/22/INF/2 ،CDIP/22/INF/3 ،
CDIP/21/INF/3 ،CDIP/21/INF/4, 

و�رد املزید من التفاصیل عن تنفيذ املرشوع وٕاكام� 
ويف  CDIP/22/2يف املرفق السادس من الوثیقة 

 CDIP/22/9التقر�ر التقيميي الوارد يف الوثیقة 
Rev.. 

 

مجیع ا�راسات الس�بع و�رشت يف املوقع  تٔأجنز 
 إاللكرتوين �راسات الویبو �شان التمنیة:

ٔأ) ٔأمر�اك الوسطى وامجلهوریة ا�ومينكية: تقيمي 
ٔأ�ر �نتفاع �مللكية الفكریة يف �ندماج 

إالقلميي �قتصادي لب�ان ٔأمر�اك الوسطى 
 وامجلهوریة ا�ومينیكية.

نتفاع �مللكية ب) �ولومبیا: دراسة �شأٔن �
 الفكریة.

ج) ش�یيل: �نتفاع �مللكية الفكریة يف الب�ان 
 املتوسطة ا��ل.

د) ٔأوغندا: تعز�ز �بتاكر يف قطاع أ��ذیة 
الزراعیة أ�وغندي: املواد املس�ت�دمة يف 

 زرا�ة قهوة "روبوس�تا" وجتهزي الفواكه املداریة.

ه) الربازیل وش�یيل: دور امللكية الفكریة يف 
 قطاع التعد�ن.
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و) رابطة ٔأمم جنوب رشق أٓس�یا: فهم �نتفاع 

�لتصممي الصناعي يف ب�ان جنوب رشق أٓس�یا 
 ٕاندونيس�یا والفلبني و�یلند منوذ�ًا.–

ز) بولندا: امللكية الفكریة يف نظام �بتاكر يف 
 قطاع الص�ة.

 

 انتقالیة. مبر�� اقتصاداهتا متر اليت والب�ان منوا أ�قل والب�ان النامية الب�ان يف فعال حنو �ىل الفكریة امللكية دامالس�ت� الرتوجي التكنولوجيا: ونقل الفكریة امللكية ٕادارة مرشوع "3"
 DA_1_10_12_ 23_ 25_ 31_ 40_01 –  40و 31و 25و 23و 12و 10و 1التوصیات 

 النتاجئ إالجنازات الرئيس�یة ٔأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

وع ٕاىل تعز�ز القدرات هيدف املرش 
�بتاكریة للب�ان النامية والب�ان 

أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا 
مبر�� انتقالیة عن طریق �رش فرص 
التدریب/�كو�ن الكفاءات، وفرص 
التعاون، واملواد التعلميیة مثل أ�د� 
التوجهيیة وو�ئق ٔأفضل املامرسات 

لتس�تفيد مهنا (ا�ٔاكدميیة مهنا والعملیة) 
مجمو�ة من الفا�لني �ىل طول قمية 

 هيدفو  �بتاكر �شلك ٔأكرث اس�هتدافا.
ٕاىل �كو�ن كفاءات ٔأحصاب  املرشوع

 الهدف العام:

الرتوجي الس�ت�دام امللكية الفكریة ومجیع احلقوق 
املرتبطة هبا �ىل حنو فعال ٔ�داة للتمنیة �ج�عیة 
و�قتصادیة يف الب�ان النامية والناش�ئة وأ�قل 
منوا، والس�� اس�ت�دام امللكية الفكریة الناش�ئة 

عن �ست�رات العامة يف البحث و/ٔأو 
 لتطو�ر.ا

 أ�هداف احملددة:

ب�ان رائدة، ويه:  4، اختريت 2018�الل 
 جنوب ٔأفریقيا وش�یيل وٕاندونيس�یا ورواندا.

وضع دلیل ومجمو�ة ٔأدوات لتقيمي �حتیا�ات 
 التدریبية يف ا�االت املتص� بنقل التكنولوجيا

 ٔأول انهت�ى خبري تقيمي �حتیا�ات التدریبية من
قيمي رشوع �لیل ومجمو�ة أ�دوات لت مل  �س�ة

�حتیا�ات التدریبية يف ا�االت املتص� بنقل 
 و�سویق امللكية الفكریة و�نتفاع هبا. التكنولوجيا

ة أ�دوات لتقيمي لیل ومجمو�وضع ا�
�حتیا�ات التدریبية يف ا�االت املتص� بنقل 

و�سویق امللكية الفكریة و�نتفاع  التكنولوجيا
 هبا �الس�تعانة بتعلیقات اخلرباء القطریني.

ٕا�داد خریطة لسالسل قمية �بتاكر يف اك�ل 
 .ٔأربعة ب�ان رائدة

 اك�ل تقيمي �حتیا�ات التدریبية يف الب�ان
 الرائدة أ�ربعة.
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يف الب�ان الرائدة  املصاحل الرئيس�یني

(بدءا من املمولني واملطور�ن ا�تارة 
واملد�ر�ن واملس�ت�دمني يف أٓخر 

املطاف) وز�دة التعاون بني ا�ول 
و�سعى  تسهیل نقل املعرفة.أ�عضاء ل 

املرشوع ٕاىل توضیح الكيفية اليت ميكن 
هبا للب�ان النامية والناش�ئة وأ�قل منوا 
ٔأن �س�تفيد من �منیة القدرات يف جمال 

ٕادارة امللكية الفكریة ونقل 
التكنولوجيات، مع حتقيق الهدف 

 ا�هنايئ العام املمتثل يف تعز�ز �بتاكر.

 

 2018منذ ینا�ر واملرشوع قيد التنفيذ 

 

وضع ٕاطار لز�دة الفعالیة يف اس�هتداف  " 1"
ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات يف جمال نقل 

 التكنولوجيا؛

واس�ت�داث الكفاءات الالزمة ٕالدارة  " 2"
امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا �ى الفا�لني 

الرئيس�یني يف فئات ممويل امللكية الفكریة 
 س�ت�دمهيا؛ومطورهيا ومد�رهيا وم 

وعرضت ٔأول �س�ة من مرشوع ا�لیل �ىل فریق 
ونظم اج�ع  2018مرشوع الویبو يف هنایة یونیو 

، قّدم فيه 2018یولیو  13و 12يف جنیف یويم 
و�ة أ�دوات ٕاىل اخلبري �س�ة مرشوع ا�لیل ومجم

فریق مرشوع الویبو واخلرباء القطریني ا�ي 
س�یقود تقي�ت �حتیا�ات التدریبية يف ا�ول 

 الرائدة.

ٕا�داد خریطة لسالسل قمية �بتاكر يف ٔأربعة 
 ب�ان رائدة

�ُني خبري قطري يف لك من الب�ان أ�ربعة الرائدة 
مفص� لسالسل قمية  ةخریط�ام ٕا�داد لتويل 

تقيمي �حتیا�ات التدریبية من بني و بتاكر، �
لفائدة الب�ان أ�ربعة عنارص سالسل قمية �بتاكر 

 الرائدة.

ووضع اخلرباء القطریون خطط التدریب لتلبیة 
�حتیا�ات التدریبية. وستس�ت�دم خطط 

التدریب يف تنفيذ أ��شطة التدریبية يف الب�ان 
 .2019الرائدة يف 

ٕا�داد خطط التدریب يف الب�ان الرائدة 
 أ�ربعة.
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 ان أ�قل منواً التعاون �ىل التمنیة والتعلمي والتدریب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكریة مع مؤسسات التدریب القضايئ يف الب�ان النامية والب� "4"

DA_3_10_45_01–  45و 10و 3التوصیات 

 النتاجئ إالجنازات الرئيس�یة ٔأهداف املرشوع للمرشوع وصف مقتضب

�ريم املرشوع، كام تبني الوثیقة 
CDIP/16/7 REV.2  تعز�ز ٕاىل

مؤسسات التدریب القضايئ  قدرات
�ىل تقدمي �رامج تعلمي مس�مترة �شأٔن 
امللكية الفكریة ومن مث تعز�ز قدرات 

يك �متكنوا من البت القضاة و�اراهتم 
ز�ات حقوق امللكية بفعالیة يف منا

 .الفكریة

وشار�ت يف املرشوع ٔأربعة ب�ان 
�وس�تار�اك ولبنان ونيبال رائدة، ويه 

. وقد مثلت املناطق التالیة ونی�ري�
ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب  �لرتتيب:

واملنطقة العربیة وأٓس�یا واحملیط الهادئ، 
ؤأفریقيا. وقد مثلت نيبال ٔأیًضا مجمو�ة 

 ًوا.الب�ان أ�قل من

وركز املرشوع �ىل ٕا�داد و�دات 
ؤأد� خمصصة وتوفري �رامج تعلمي 

مس�مترة سواء وً�ا لو�ه ٔأو عن بعد. 

تقدمي املسا�دة التقنیة واملهنیة ملؤسسات " 1"
التدریب القضايئ من ٔأ�ل تعز�ز قدرات و�ارات 
القضاة واملد�ني العامني ور�ال القضاء و�ريمه يف 
الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا يك �متكنوا من 

ية البت بفعالیة وكفاءة يف مناز�ات حقوق امللك 
الفكریة بطریقة تضمن ��ساق مع �حتیا�ات 

 لب� املعين.ل وأ�ولو�ت إالمنائیة احملددة 

 توصیات ٔأجندةمن  3التوصیة ومتاش�یًا مع " 2"
التمنیة، �سعى املرشوع ٕاىل وضع ثقافة ملكية 
فكریة مو�ة حنو التمنیة يف الهیئات القضائیة 

 حتفز �بتاكر وإالبداع �ىل املس�توى احمليل
ن بيئة التعاون ا�ويل ونقل التكنولوجيا  وحتّسِ

 و�ست�ر.

 توصیات ٔأجندةمن  10التوصیة ومتاش�یًا مع " 3"
التمنیة، �ريم املرشوع ٕاىل ز�دة فعالیة 

مؤسسات �سویة املناز�ات املتعلقة �مللكية 
الفكریة �ىل الصعید الوطين، وتعز�ز التوازن 

، 2018 نفذ املرشوع ��اكمل واختمت يف د�سمرب
�وس�تار�اك (�لتنس�یق الوثیق مع الب�ان الرائدة 

ومع مرا�اة ٔأولو�هتا  )ولبنان ونيبال ونی�ري�
 واحتیا�اهتا احملددة.

وحتققت مجیع ٔأهداف املرشوع ��اكمل كام تدل 
 �ىل ذ� مؤرشات الن�اح إالجيابیة للغایة.

 .CDIP/23/4و�رد تقر�ر ٔأكرث تفصیًال يف الوثیقة 

 الرئيس�یة التالیة: تاجئالن حتققت 

  مواد تعلمي مس�متر للقضاة. 1

 عن بعد حول ميدورة للتعل " وضعت1"
 فریقامللكية الفكریة من ٔأ�ل القضاء من قبل 

 من القضاة؛

املذ�ورة ٔأ�اله،  ا�ورة�ىل  " وبناءً 2"
ٔأربع دورات وطنیة ٔأیًضا، مع مرا�اة  ُخصصت

�حتیا�ات وأ�ولو�ت والس�یاقات القضائیة 
معلیة التخصیص  ونفذتالوطنیة �لك ب�. 

بواسطة اخلرباء الوطنیني ا��ن عینهتم الب�ان 
 املس�تفيدة؛

ٔأد� املعمل العامة وا�صصة  " وضعت3"
يف ٕا�داد وتقدمي  واملعلمنيملسا�دة املدربني 

 �رامج التعلمي املس�متر.

 . �ر�مج التعلمي املس�متر للمدربني2
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ومسح املرشوع ٔأیًضا ٕ��شاء ش�باكت 
�ىل إالنرتنت لتبادل املعلومات والتعمل 

من أ�قران وتوفري ٕاماكنیة النفاذ ٕاىل 
مجمو�ة من أ�د� املرجعیة وٕاىل قا�دة 

 ة ل��اوى القضائیة.بیا�ت متخصص

ونفذ املرشوع ��اكمل واختمت يف 
، �لتنس�یق الوثیق مع 2018د�سمرب 

الب�ان الرائدة ومع مرا�اة ٔأولو�هتا 
 واحتیا�اهتا احملددة.

وحتققت مجیع ٔأهداف املرشوع 
��اكمل كام تدل �ىل ذ� مؤرشات 

 الن�اح إالجيابیة للغایة.

و واكن املرشوع قيد التنفيذ منذ یولی
 .2018واختمت يف د�سمرب  2016

فكریة واملصل�ة العادل بني حامیة حقوق امللكية ال
 العامة.

 توصیات ٔأجندةمن  45التوصیة ومتاش�یًا مع " 4"
�كو�ن الكفاءات التمنیة، �سعى املرشوع ٕاىل 

التقنیة يف الهیئات القضائیة والتأٔثري يف مواقفها 
وسلو�یاهتا بغیة ٕارساء تو�ه حنو التمنیة یؤدي ٕاىل 

ٕاقامة نظام لتسویة مناز�ات حقوق امللكية 
لتوازن والفعالیة والكفاءة ویدمع الفكریة یتسم �

املواهب و�بتاكر وإالبداع �ىل الصعید احمليل 
مع حتفزي وماكفأٔة وحامیة حقوق ومصاحل مجیع 

ٔأحصاب حقوق امللكية الفكریة ومس�ت�ديم 
حقوق امللكية الفكریة واملصل�ة العامة �ىل حنو 

 منصف و�ادل ومتوازن.

 متعدد أ�و�ه �ر�مج لتدریب املدربنئأ�د 
�ش�متل �ىل دورات �اصة  رائد�لك ب� 

للتعلمي عن بعد والتعلمي املس�متر و�ًا لو�ه 
�لتنس�یق مع مؤسسات التدریب القضايئ 

سا�دة القضاة وأ�ساتذة ا�ولیني مب املعنیة و 
 74تلقى ما مجمو�ه و والوطنیني ذوي اخلربة. 

امرٔأة، ما  21قاضیًا ومدرً� أٓخر، من بيهنم 
سا�ة من �لسات التعلمي  120سطه متو 

املس�متر النظریة والعملیة �شأٔن حقوق امللكية 
یتوقع من هؤالء املدربني توفري و الفكریة. 

 التدریب �ىل امللكية الفكریة للقضاة ا�ٓخر�ن.

 . الوصول ٕاىل املواد املرجعیة3

مجمو�ة من املواد الببلیوغرافية عن  " قدمت1"
�لتنس�یق مع  رةخمتاحقوق امللكية الفكریة، 

الرائدة، ٕاىل لك مؤسسة تدریب  الب�ان
 ؛قضايئ

ُمنح مجیع القضاة املشاركني حریة الوصول  "2"
 ل��اوى القضائیةٕاىل قا�دة بیا�ت دولیة 
 املتعلقة �مللكية الفكریة.

 . ا�مع إاللكرتوين4
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منصة التعمل إاللكرتوين التابعة  أ�تیحت” 1"

رات التعلمي املس�متر دو ٕالقامة �ٔاكدميیة الویبو 
اليت �رغب مؤسسات التدریب القضايئ يف 

 يف املس�تقبل  ةتنظميها للقضا

ٔأربعة منتد�ت وطنیة أٓمنة لتبادل  ٔأ�شئت” 2"
يف  القضاة لفائدةاملعلومات والتعمل من أ�قران 

 لك ب� رائد؛

 للوصولٔأیضًا ش�بكة �املیة  ٔأ�شئت” 3"
اهدات ف� یتعلق مبع لفائدة القضاةاملفتوح 
وقوا�د بیا�ت القوانني  ومجمو�ات القضا�الویبو 

 الوطنیة؛

ٔ��ل را�ة القضاة، ٔأصبحت مواد التعلمي  "4"
املس�متر والش�باكت وقوا�د البیا�ت متوافقة مع 
أ��زة احملمو� و�لتايل ٔأصبحت سه� الوصول 

ٕا�هيا من �الل الهواتف ا��یة وأ��زة 
 اللوحية.
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 علومات املوجودة يف امل� العام ٔ�غراض التمنیة �قتصادیةاس�ت�دام امل "5"

DA_16_20_03–  20و 16التوصیتان 

 النتاجئ إالجنازات الرئيس�یة ٔأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

ٕاىل ٔأ�شطة الرب�مج  �ستند املرشوع
اجلاري تنفيذها بغرض ٕا�شاء وتطو�ر 

مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، 
�شأٔن  راسات املنجزة سابقاً ونتاجئ ا�

امللكية الفكریة وامل� العام (عنرص 
الرباءات) و�شأٔن الرباءات وامل� 

العام، وكذ� ٕاىل بوابة الوضع 
القانوين القامئة واملُعدة يف ٕاطار 

مرشوع �دول أ�عامل املس�تمكل 
�شأٔن بیا�ت الوضع القانوين 

 للرباءات.

و�ريم املرشوع، �ىل و�ه الت�دید، 
 �مك� اخلدمات اليت تقد�ا ا�ٓن ٕاىل

مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر 
ٕ�ضافة �دمات ؤأدوات �دیدة لها 

فائدة معلیة �ىل ٔأرض الواقع وال 
فراد املبتكر�ن ا�ٔ س�� خلدمة 

والرشاكت يف الب�ان النامية والب�ان 
، مبا �سمح لت� املراكز أ�قل منواً 

الغرض من املرشوع هو تيسري نفاذ الب�ان 
ملعارف ٕاىل ا النامية والب�ان أ�قل منواً 

والتكنولوجيا ومسا�دة ا�ول أ�عضاء املهمتة �ىل 
حتدید واس�ت�دام املوضوع املوجود يف امل� العام 
آل ٕاىل امل� العام مضن وال�هتا  ٔأو املوضوع ا�ي أ

 القضائیة بتدعمي وتوفري ما یيل:

�دمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا  "1"
ودة يف و�بتاكر بغرض حتدید ��رتا�ات املوج

 امل� العام؛

و�دمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا " 2"
و�بتاكر بغرض دمع اس�ت�دام ��رتا�ات 

 املوجودة يف امل� العام �عتبارها ٔأساساً 
الس�ت�داث نتاجئ حبثیة ومنت�ات �دیدة؛ وٕادارة 

 ت� النتاجئ واملنت�ات و�سویقها الحقا؛

نة للوضع القانوين تت  "3" يح ٕاماكنیة وبوابة حمس�ّ
اس�ت�دام ٔأسهل وحمتوى ٔأكرب عن �یفية احلصول 

دلیالن معلیان �شأٔن حتدید ��رتا�ات املوجودة يف 
 :امل� العام واس�ت�دا�ا

ُانهت�ي من املرشوع ا�هنايئ ا�اكمل اخلاص بدلیل 
، 2018� العام يف یونیو حتدید ��رتا�ات يف امل

وُانهت�ي من املرشوع ا�هنايئ ا�اكمل اخلاص بدلیل 
اس�ت�دام ��رتا�ات يف امل� العام يف یولیو 

واس�تعرض املرشو�ان يف ضوء التعلیقات  .2018
جتریب ا�لیلني يف مراكز دمع الواردة ٔأثناء 

الوطنیة التسعة ا�تارة.  التكنولوجيا و�بتاكر
 وقبل الویبو، يف املنشورات یاسةس�  مع ومتاش�یا
 ل�لیلني و�رمجة وتصممي حتر�ر من ��رتافية املر��

 وإالنلكزيیة (العربیة الست الرمسیة الویبو لغات ٕاىل
 قدم والصینية) والروس�یة والفر�س�یة وإالس�بانیة

 �س�تعراض للقيام مناس�بني خلرباء ا�لیلني حمتوى
 وانهت�ى 8201 �ام من الثاين النصف �الل نظراء

  .2018 د�سمرب يف �س�تعراض

 ٔأ�شطة 2018 �ام يف بدٔأت ذ�، موازاة ويف
 الالزمة املهارات تعز�ز ٕاىل الرامية التقنیة املسا�دة

اس�تمكلت �سختا ا�لیلني ا�هنائيتان 
 2018اخلاضعتان الس�تعراض أ�قران يف 

وس�تخضع النسختان للتحر�ر والتصممي 
. 2019والرتمجة يف املر�� ��رتافية يف 

سختني ا�هنائیتني ٔأمث� معلیة و�رد يف الن 
ودراسات ٕافرادیة مجمعة من ش�باكت مراكز 
دمع التكنولوجيا و�بتاكر الوطنیة ا�تارة 

 �الل مر�� التجریب. 

�لقات معل لتعز�ز  2018نظمت يف 
املهارات �ى ش�باكت مراكز دمع 

التكنولوجيا و�بتاكر ف� خيص ٕادارة 
 يف ملدر�ةا �ال�رتا�ات املتعلقة اخلدمات

 هذه حتدید بغیة وتقدميها العام امل�
 3 يف وذ� اس�ت�دا�ا، ودمع ��رتا�ات

 يف احللقات وستس�متر الش�باكت، هذه من
2019. 

 قبل من العمل �لقات ٔأجریت وقد
 من خمتار�ن ودولیني حملیني ٔأخصائیني
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بعدم �قتصار �ىل حتدید 

ا�ات املوجودة يف امل� العام، ��رت 
بل كذ� دمع ا�رت�ني والباحثني 

 اس�ت�دام ت� يف ورواد أ�عامل
املعلومات من ٔأ�ل اس�ت�داث نتاجئ 

من مث� و  ،حبثیة ومنت�ات �دیدة
إالسهام يف حتسني فعالیة اس�تغالل 
واس�ت�دام ��رتا�ات املوجودة يف 

امل� العام، �عتبارها مصدرا 
عارف و�بتاكرات الس�ت�داث امل

�ىل الصعید احمليل وز�دة قدرة 
الب�ان النامية وأ�قل منوا �ىل 
�كيیف خمتلف التكنولوجيات 

 واستيعاهبا.

واملرشوع قيد التنفيذ منذ ٔأ�ریل 
ویتوقع اك�� يف ٔأ�ریل  2016
2019. 

�ىل املعلومات اخلاصة �لوضع القانوين يف خمتلف 
 الوال�ت القضائیة.

 و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز ش�باكت �ى
 �ال�رتا�ات املتعلقة اخلدمات ٕادارة �شأٔن الوطنیة
 هذه دیدحت بغیة وتقدميها العام امل� يف املدر�ة

 �الل من وذ� اس�ت�دا�ا، ودمع ��رتا�ات
 و�حتاد واملغرب الهند يف معل: �لقات ثالث تنظمي

 �الل من تدریبية مواد ٔأیًضا ووضعت الرويس.
 للتنقيح �اضعة ويه الغرض لهذا الرئيس�یني اخلرباء

 العمل. �لقات ٔأثناء ا�معة التعلیقات �ىل بناء
 يف 2019 يف دریبالت �لسات من املزید وسينظم
  ٔأخرى. مناطق

نة (بوابة جسالت  بوابة الوضع القانوين احملس�ّ
 الرباءات)

 رباءاتال جسالت بوابة �ىل ا�هنائیة اللمسات وضعت
 معلومات ا�ٓن وتتوفر .2018 نومفرب يف ؤأطلقت
 قبل من ٕا�هيا النفاذ ميكن مسا�دة وملفات

 یةقضائ  والیة 200 من بأٔكرث یتعلق ف� املس�ت�دمني
 ٔأ�ل ومن �لرباءات. �اصة معلومات ومجمو�ة
 ومزيات اجلدیدة الوا�ة �ىل الضوء �سلیط

 البوابة ملس�ت�ديم الرباءات جسالت بوابة ووظائف
 فيدیو ٕا�داد مت �دد، مس�ت�دمني وجلذب السابقني

 وبدمع االتصاالت شعبة مع �لتنس�یق قصري تعلميي

 املشاركني اخلرباء �شلك اخلرباء من مجمو�ة
 التجریب، معلیة ويف ا�لیلني ٕا�داد يف

 من معدة تدریبية مبواد �الس�تعانة وذ�
 الغرض. لهذا الرئيس�یني اخلرباء قبل

 التدریبية املواد هذه تنقيح معلیة وستس�متر
  .2019 يف

 الرباءات جسالت بوابة اس�تمكلت وقد
 والعرش�ن الثانیة ا�ورة �الل ؤأطلقت

 مقطع ٔأ�د وقد .2018 نومفرب يف للجنة
 متاح وهو البوابة داماس�ت� �یفية عن فيدیو

 للویبو. إاللكرتوين املوقع �رب
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 :لرابطا �رب ا�ٓن متا�ة ويه الفيدیو. يف خبري من

www.wipo.int/patent_register_portal. 

 املر�� الثانیة –تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية "6"
DA_1_2_4_10_11–  11و 10و 4و 2و 1التوصیات 

 النتاجئ إالجنازات الرئيس�یة ٔأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

للعاملني رشوع ٕاىل ٔأن یوفر �سعى امل 
ٔأدوات معلیة  يف جمال السي�

طار حق املؤلف �نتفاع �ٕ لتحسني 
متویل ٕانتاج أ�فالم  من ٔأ�ل ز�دة

وٕا��ة فرص لتأٔمني تدفقات ا��ل 
من �الل حتسني املامرسات 

 ،وحتسني ٕادارة احلقوق ،التعاقدیة
وتأٔمني تدفقات  ،وتأٔمني التوزیع

سل ِقمية ا��ل من �الل وضع سال
وتُنشئ املر�� الثانیة من  قانونیة.

املرشوع زًمخا �دیًدا هيدف ٕاىل 
 تعز�ز اس�تدامة املرشوع وفعالیته.
وسوف �س�تفيد هذه املر�� من 

املر�� أ�وىل اليت وضعت اللبنات 
أ�وىل ٕالذاكء الوعي وبناء املعارف 

مللكية �الرضوریة �شأٔن �نتفاع 
ولتوفري ا�مع القطاع، هذا الفكریة يف 

 هتدف املر�� الثانیة ٕاىل حتقيق أ�هداف ا�ٓتیة:

تطو�ر القطاع السمعي البرصي �ى الب�ان " 1"
ملس�تفيدة من �الل ٕاضفاء الصفة ��رتافية ا

�ىل فهم التأٔثري املتبادل بني نظام امللكية الفكریة 
والقطاع وتعمیق فهم املبد�ني والفنانني لهذا 
أ�مر، حيث ميكن ٕادارة أ�صول القامئة �ىل 

امللكية الفكریة عند صیا�ة خطط العمل/ 
اسرتاتیجیاته ٔأثناء املرا�ل الرئيس�یة يف معلیة 

 صنا�ة أ�فالم؛

دمع تطو�ر احملتوى احمليل وتوزیعه من �الل " 2"
متكن املنشأٓت الصغرية  سوف �ارات معززة

واملتوسطة من تأٔمني تدفقات إال�رادات من 
 أ�سواق احمللیة وا�ولیة؛

تعز�ز رحبیة العملیات القامئة �ىل حق " 3"
املؤلف من �الل حتسني �ارات ٕادارة ٔأصول 

 ٔأساس �ىل مرض حنو �ىل یتقدم التنفيذ اكن
 و�ات املرشوع مد�ر بني املنتظم التنس�یق
  .2018 ٔأكتو�ر يف التنفيذ وانهت�ى الوطنیة. التنس�یق

 مفصل ٕاجناز تقر�ر و�رد املرجوة. نتاجئال  مجیع وحتققت
 .CDIP/23/5 الوثیقة يف

 شامل هنج ويف الب�ان بني أ��شطة معظم ونُظمت
 وفقًا املس�تفيدة، الب�ان مجیع ٕاىل الوصول بغیة

 اللغویة. للمتطلبات

 بعد عن والتعلمي البحث

 "تعز�ز بعنوان �دوى دراسة ٕالجراء املهمة س�ندتأٔ 
 البرصي السمعي القطاع عن ةاقتصادی بیا�ت جتمیع

 ٕاىل ا�راسة وقدمت أ�فریقية" الب�ان من �دد يف
 هذه وتتناول التمنیة. للجنة والعرش�ن احلادیة ا�ورة

 س�یاسات لوضع السوق بیا�ت مجع ٔأمهیة ا�راسة

 وتوصیات. دراسة ٕا�داد

 للمهارات املشاركني اس�ت�دام ز�دة ٕاجناز
 البرصیة السمعیة املصنفات �متویل املكتس�بة
 ٕا�رام ممارسة ز�دة �الل من وتوزیعها وٕانتا�ا
 امللكية. س�ند سلس� وتوثیق العقود

  .بی�ني معاهدة فاصو بور�ینا صادقت

 السمعیة تاالتصاال قانون مرشوع اع�د
 .الس�نغايل البرصیة

 للحقوق امجلاعیة لٕالدارة التحتیة البنية تطو�ر
 البرصیة. السمعیة

 �الل من الرتاخيص منح ممارسة حتقيق
 العقود.

http://www.wipo.int/patent_register_portal
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ا�ي ال املس�متر ٕاىل املامرسني 

لتحقيق نتاجئ ملموسة �ىل  رضور�ً 
 مس�توى املامرسات املهنیة.

واملرشوع اكن قيد التنفيذ منذ یونیو 
 .2018، واكمتل يف ٔأكتو�ر 2016

ة، وأ�طر القانونیة، والكفاءات امللكية الفكری
املؤسس�یة احملس�نة من �الل تطو�ر البنية 

 ؛التحتیة �شلك �اص

 ٕاذاكء ا�رتام حق املؤلف." 4"

 السمعي للقطاع ملموسة نتاجئ حتقيق بغرض فعا�
 الفكریة امللكية حقوق اكتساب ذ� يف مبا البرصي
 واس�ت�دا�ا. وٕادارهتا

 أ�ش�اص يف �ست�ر املهين: والتطو�ر التدریب

 حبقوق والوعي الفهم من مزید ٕالذاكء أ��شطة ُمصمت
 �شار�ون ا��ن املهنیني من واسع نطاق مضن املؤلف
 السمعیة املصنفات يف مبارش �ري ٔأو مبارش �شلك

 القانونیة. ٔأو �قتصادیة وبیئهتا البرصیة

 العمل رضورة تضمن املرشوع ٔأن ���ر �راجلد ومن
 ٔأحصاب من التالیة الثالث الفئات مع وثیق �شلك

 من املس�تفيدة الب�ان مجیع من الناش�ئة املصل�ة
 املرشوع:

 املنتجون؛ ٔأ)

 البث؛ وهیئات ب)

 واحملامون. والقضاة ج)

 هبا املضطلع �ٔ��شطة یتعلق ف� ٔأخرى تفاصیل و�رد
 املر�لیة التقار�ر يف فئاتال  هذه من لك ٕاطار يف
)CDIP/22/2( إالجناز تقر�ر ويف 
)CDIP/23/5.( 

 حق اشرتاطات البث منظمو هیئات تنفيذ
 املؤلف.

 إال�داد. قيد بعد عن التعلمي مرشوع �زال ال

 �ى املؤلف حبق اخلاصة املهارات تعز�ز
 السوابق زادت حيث القضائیة الهیئة ضاءٔأع

  البرصیة. السمعیة االتصاالت �شأٔن القضائیة

 اك�ٓيت: هام تدریبيان �شاطان ونُظم

 إالدارة حول الب�ان بني ف� تدریب نُظم -
 يف البرصي السمعي القطاع يف امجلاعیة
 يف امجلاعیة إالدارة �ىل ركز وقد املغرب.
 ٕاصدار اتؤأدو  البرصي السمعي القطاع

 املتا�ة إاللكرتونیة لل�دمات الرتاخيص
 الطلب. حسب

 دأاكر يف نُّظم �ين متخصص تدریب سامه -
 املس�تفيدة الب�ان �ارات تعز�ز يف �لس�نغال

 اخلاصة املاكفأٓت ٔأنظمة ٕادارة ٔأ�ل من
 والس�نغال دیفوار �وت وضعت وقد �لنسخ.
 بأٔنظمة تتعلق قانونیة الزتامات مؤخرا واملغرب

 القطاع ٔأیضا �شمل اليت اخلاصة لنسخا
 هذه یلزم ذ�، ومع البرصي. السمعي
 الفعا� التحتیة البنية �الل من تفعیلها الب�ان
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 واملهارات أ�دوات توفري يف املرشوع و�س�متر
 كام امجلاعیة وإالدارة للحقوق الفردیة املامرسة لتحسني

 حيث البرصیة، السمعیة الصنا�ة يف به معمول هو
 أ�فالم منتجي لس�یطرة احلقوق من �دد خيضع
 ملنت�ني لصاحل ا�اكم� �نتفاع اك�تٕام لضامن

 البرصیني. السمعني

 �ىل الترشیعیة املشورة تقدمي املرشوع واصل كام
 مساعهيا يف الوطنیة السلطات ٕاىل الطلب ٔأساس

 بيئة یتيح مما البرصي السمعي القطاع دمع حنو
 �سرتاتیجیات هذه ومشلت حصیة. تنظميیة

 لفاملؤ  حق قوانني ٔأطر حتدیث احلكومية
 واالتصاالت.

 

 النشاط هذا ونُّظم إالداریة. واملهارات
 حقوق مجلعیات ا�ويل �حتاد مع �لتعاون
 من املس�متدة املعرفة تبادل �ىل وركز املؤلفني.

 هذا ٕ�دارة املتعلقة دماتق ا�ٔكرث املامرسات
 فاسو بور�ینا مثل ب�ان يف ٔأفریقيا يف احلق

 واجلزا�ر.

 

 [یيل ذ� املرفق الثالث]
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 اس�تعراض املرشو�ات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي يف ٕاطار جلنة التمنیة

 املرشو�ات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي

 مؤمتر حشد املوارد ٔ�غراض التمنیة "1"
DA_02_01 –  2توصیة ال 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

اكن املرشوع هيدف ٕاىل عقد مؤمتر لتوفري 
موارد ٕاضافية من �ارج املزيانیة �مع 

الویبو يف ٔأ�شطهتا الرامية ٕاىل مسا�دة 
الب�ان النامية �ىل �س�تفادة من نظام 

ادیق است�نیة امللكية الفكریة، وٕا�شاء صن
ٔأو صنادیق ٔأخرى للترب�ات املالیة لفائدة 

�ىل و�ه اخلصوص  الب�ان أ�قل منواً 
�لتعاون الوثیق مع ا�ول أ�عضاء وجممتع 

 املاحنني.

�لص العدید من العرب بفضل التشاور مع املاحنني �شأٔن تطو�ر فهم ٔأوسع اس�تُ 
 وارد ٕاىل ٔأبعد �د.هتم يف العمل، و�یف ميكن ا�هنوض بأٔفق حشد املیملهنج 

 تفاصیل املؤمتر منشورة �ىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id

19405= 

)، وهو CDIP/9/3ُعرض تقر�ر تقيميي �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة (و 
متاح �ىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
202623= 

ٕاقرار اسرتاتیجیة متعددة اجلوانب حلشد املوارد تتطلب فرتة  "1"
�ىل أ�قل لتحقيق نتاجئ ملموسة ودمع هذه  زمنیة مدهتا ٔأربع س�نوات

 �سرتاتیجیة.
�س�مترار يف رصد التقدم احملَرز يف حشد املوارد من و "2"

  20 �الل الرب�مج
النظر يف ٕاجراء اس�تعراض أٔكرث تعمقا للكفاءة والفعالیة بعد و  "3"

 فرتة زمنیة مدهتا ٔأربع س�نوات.
صندوق است�ين  ٕا�ادة النظر يف مدى مالءمة ٕا�شاءو  "4"

 .منفصل متعدد املاحنني لصاحل ٔأقل الب�ان منواً 
النظر يف س�بل بدی� �مع ٔأقل الب�ان منوًا مثل �كثیف و  "5"

التعاون مع رشاكء متعددي اجلنس�یات وز�دة دمع الصنادیق 
 �ست�نیة احلالیة ٔ�قل الب�ان منوًا.

ة قدرهتا �ىل وضع �شجیع ا�مع إالضايف دا�ل الویبو لز�دو  "6"
مقرت�ات مرشو�ات من ٔأ�ل دمع حشد املوارد وتعز�زه مع حتدید 

 ما یلزم من الوقت واملوارد.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202623
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202623


CDIP/23/2 

III Annex 

2 
 
 )IP-TADقا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة يف جمال امللكية الفكریة ( "2"

DA_05_01 –  5التوصیة 

 رئيس�یةتوصیات املقيّمني ال إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تصممي وٕا�شاء قا�دة بیا�ت مو�دة مجلیع 
ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة مع ما یلزم من 

 .الربامج احلاسوبیة، وحتد�هثا �نتظام

 

، منذ )DSS(ٔأتیح نظام �اسويب �دید، یعرف �مس نظام قطاع التمنیة 
 :. وهو نظام متاكمل لكیا یتأٔلف من2010 سبمترب

 ،)IP-TADالفكریة (نظام ٔأ�شطة �منیة امللكية  (ٔأ)

 .)IP-ROC(قامئة الویبو لل�رباء �ستشاریني و  (ب)

وميكن النفاذ ٕاىل نظام قطاع التمنیة وقامئة اخلرباء �ستشاریني �رب الرابطني 
 dhttp://www.wipo.int/taالتالیني، �ىل التوايل: 

 .http://www.wipo.int/rocو

)، وهو CDIP/9/4ُعرض تقر�ر تقيميي �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة (و 
 متاح �ىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
203283= 

 

ینبغي اس�ت�داث "خطة خلارطة طریق انتقالیة" �ىل هیئة  "1"
 IP-TADورقة خيارات تبني خمتلف البدائل لتطویع قا�دة بیا�ت 

لت�ىش مع نظام ختطیط املوارد املؤسس�یة و/ٔأو ٕادما�ا به. وینبغي 
هذه الورقة وتقدميها لفریق إالدارة العلیا يف الویبو �الل  ٕا�داد

احلالیة  IP-TADحىت یقرر �یفية دمج قا�دة بیا�ت  2012 �ام
يف نظام ختطیط املوارد املؤسس�یة وتوقيت ذ� ا�مج ٔأو اس�ت�دام 

 القا�دة ٔ�رش�یف لبیا�ت العام السابق.

كنولو� ح�ً تلبیة احتیا�ات املس�ت�دم: س�یحتاج احلل الت  "2"
ٔأن یضع يف �عتبار نتاجئ هذا التقيمي املتعلقة بتطبیق املرشوع 

 واحتیا�ات املس�ت�دم يف ا�ا�ل واخلارج للمعلومات.

-IPیتعني ز�دة ا��ایة �ىل نطاق واسع لقا�دة البیا�ت (و  "3"
TAD ٔأو ما س�ی�ل حملها يف ٕاطار ختطیط املوارد املؤسس�یة بغیة (

واس�ت�دا�ا. الهدف البعید أ��ل: بذل الویبو جلهود  تعز�ز ٔأمهیهتا
�سویقية ٔأكرب تتعلق بقا�دة البیا�ت مثل ٕاصدار منتج ٕاحصايئ 

الهدف القصري أ��ل:  .س�نوي فضًال عن ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة
ز�دة املسا�ة ا�صصة لقا�دة البیا�ت �ىل موقع الویبو �ىل 

ن ٔأحصاب املصاحل يف اخلارج إالنرتنت، ٕاذ یتعذر �ىل �دد �بري م
 .الوصول ٕا�هيا

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
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 املر�� أ�وىل –النفاذ ٕاىل قوا�د البیا�ت املتخصصة ودمعها  "3"

DA_08_01 –  8التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس�ت�دمني من الب�ان 
، �ان أ�قل منواً س�� من الب النامية، ال

�ىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنیة وقوا�د بیا�ت متخصصة 
�شأٔن الرباءات، من ٔأ�ل ٕاجراء حبوث 

 يف الرباءات بفعالیة ٔأكرث.

ميثل مرشوع النفاذ ٕاىل البحث ٔ�غراض 
ا�ي انطلق يف  –التطو�ر و�بتاكر 

جزءًامن هذا املرشوع  – 2009یولیو 
ة الب�ان يف ٕا�شاء مراكز اخلاص مبسا�د

�مع التكنولوجيا و�بتاكر ٕاضافة ٕاىل 
 ٕا�شاء ش�بكة مماث�.

 

سامه �ر�مج النفاذ ٕاىل البحوث من ٔأ�ل التمنیة و�بتاكر مسامهًة �بريًة يف 
جم� وكتاب، يف �ني ٔأن �دد  10 000ز�دة احملتوى ٕاىل ٔأكرث من 

 .املس�ت�دمني من املؤسسات یزتاید ٔأیضًا �طراد

ویتواصل ارتفاع �دد املس�ت�دمني من املؤسسات لرب�مج النفاذ ٕاىل املعلومات 
 .املتخصصة �شأٔن الرباءات

اتفاقًا من اتفاقات مس�توى اخلدمات، ؤأ�شئت  )35مخسة وثالثني( مت ٕا�رامو
 ش�باكت وطنیة ملراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر.

" eTISCأ�طلقت املنصة إاللكرتونیة ٕالدارة املعارف "و 
)http://etisc.wipo.org(  ؤأعید تصممي املوقع إاللكرتوين ملراكز دمع

 التكنولوجيا و�بتاكر.

)، وهو متاح CDIP/9/5ُعرض تقر�ر تقيميي �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة (و 
 �ىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
203099 

 :ٕاجراءات املر�� الثانیة، ف� یتعلق بوثیقة املرشوع

ضامن ٔأن قوالب الرصد والتقيمي ا�ايت مفيدة ٔ�غراض  "1"
 إالدارة واختاذ القرارات.

رشات النتاجئ وأ�داء احملددة والقاب� للقياس واس�ت�دام مؤ "2"
) لقياس SMARTوالتحقيق وذات الص� واحملددة املدة (معایري 

ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل املرشوع مبا يف ذ� أٓ�ره �ىل مس�توى 
 املس�تفيد�ن.

ووضع ٕاطار شامل ٕالدارة املرشو�ات وتنفيذه (�ىل سبيل  "3"
لربط نتاجئ املرشوع ونواجته  املثال: اس�ت�دام هنج ٕاطار منطقي)

 ؤأ�شطته وموارده، وٕالدراج ا�اطر و�فرتاضات.

وختطیط الرصد والتقي�ت ا�اتیة وتنفيذها لتعقب أ��ر  "4"
 و�س�تدامة أ�طول ٔأمدًا يف الب�ان.

 

 

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=203099
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 الثانیة املر�� –النفاذ ٕاىل قوا�د البیا�ت املتخصصة ودمعها  "4"

DA_08_02 –  8التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس�ت�دمني من الب�ان 
، س�� من الب�ان أ�قل منواً  النامية، ال

�ىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنیة وقوا�د بیا�ت متخصصة 

�شأٔن الرباءات، من ٔأ�ل ٕاجراء حبوث يف 
 ات بفعالیة ٔأكرث.الرباء

اكنت املر�� الثانیة من املرشوع هتدف 
ٕاىل احلفاظ �ىل دمع الب�ان اليت شار�ت 

يف املر�� أ�وىل من املرشوع وتعز�ز هذا 
ا�مع وتوّسع املرشوع ليشمل ب�اً� مل 
�شارك يف املر�� أ�وىل، وذ� عن 

 طریق:

" دمع ٕا�شاء مراكز �دیدة من مراكز 1"
جيا و�بتاكر، فضًال عن دمع دمع التكنولو 

 وصقل �راجمها التدریبية؛

" ومواص� تطو�ر �ر�مج النفاذ ٕاىل 2"
املعلومات املتخصصة �شأٔن الرباءات 

% يف �دد املؤسسات اليت �شارك بنشاط يف �ر�مج 600ز�دة بأٔكرث من 
ARDI  مؤسسة). 200مؤسسة ٕاىل ٔأكرث من  30(من حنو 

% يف �دد املؤسسات اليت �شارك بنشاط يف �ر�مج 300وز�دة بأٔكرث من 
ASPI  مؤسسة). 20مؤسسات ٕاىل  6(من 

يف املنصة  اً مس�ت�دم 650ادل ٔأفضل املامرسات، بفضل �سجیل تبوزاد 
، ومشاركهتم يف 2013" حبلول هنایة �ام eTISCإاللكرتونیة ٕالدارة املعارف "

 مسامهة. 520

�لقات دراسة ش�بكية �دیدة ٕاىل املوقع إاللكرتوين ملراكز  )7س�بع ( أ�ضیفت 
وا�دة �لفر�س�یة) ومن �ٕالنلكزيیة و  ست �لقاتدمع التكنولوجيا و�بتاكر (

�س�ة  2000ووزع ٔأكرث من  .املتوقع ٕاضافة �لقات ٔأخرى �نتظام خبمس لغات
 .من ا�لیل التوجهي�ي إاللكرتوين �ىل ٔأقراص مدجمة

مركزًا من مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر �ىل اتفاق  )39�سعة وثالثني ( وق�ع
 .2013يف هنایة �ام  مس�توى اخلدمات، وتلت ذ� �لقة معل تدریبية ٔأوىل

ندوات  )8مثاين (�لقة معل تدریبية وطنیة و  )56وأ�قميت ست ومخسون (
 ٕاقلميیة.

و دمع هذا املرشوع كنشاط معّمم ٔأن تواصل ٔأمانة الویب "1"
�ىل قطاع البنية التحتیة العاملیة واس�تعراض ما ٕاذا اكنت الرتتيبات 

% من املزيانیة من و�دات 60املالیة احلالیة، ٔأي �لب ما یقارب 
الطریقة ا�ٔكرث فعالیة ٕالدارة مزيانیة هذا يه �ارج هذا القطاع، 

 املرشوع.

ا الوطنیة املعنیة �مللكية �لنس�بة ل�ول أ�عضاء وماك�هبو "2"
الفكریة، اليت يه بصدد ٕا�شاء ش�بكة ملراكز دمع التكنولوجيا 

و�بتاكر ٔأو اليت ختطط ��: تقدمي ما �كفي من ا�مع من ٔأ�ل 
 تعز�ز اس�تدامة ت� املراكز �ىل املدى الطویل.

ٔأن ینظر قسم دمع �بتاكر والتكنولوجيا يف ٔأمانة الویبو و  "3"
كيیف ٔأ�شطته �مع اس�تدامة مراكز دمع التكنولوجيا يف �یفية � 

 و�بتاكر �ىل املدى الطویل.

أٔن ینظر مجیع ٔأحصاب املصل�ة املعنیون �ملرشوع ویُوىص ب "4"
(ٔأمانة الویبو وا�ول أ�عضاء واملاكتب الوطنیة للملكية الفكریة 

واملؤسسات املضیفة) يف �یفية ز�دة دمج مراكز دمع التكنولوجيا 
 �بتاكر أ�مع.و التكنولوجيا بتاكر يف مبادراتو�
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

)ASPI و�ر�مج النفاذ ٕاىل أ�حباث من (
 )؛ARDIٔأ�ل التمنیة و�بتاكر (

ٕالدارة املعارف �دیدة " وٕا�شاء منصة 3"
بتاكر بغیة ملراكز دمع التكنولوجيا و�

 تيسري التبادل بني هذه املراكز.

 

" �ىل الرابط التايل: eTISCوتتاح املنصة إاللكرتونیة ٕالدارة املعارف "
http://etisc.wipo.org 

�دام املعلومات املتعلقة �لرباءات ا�لیل التوجهي�ي إاللكرتوين �شأٔن اس�ت
واس�تغاللها متاح �ىل قرص مدمج ومتوفر �ىل ش�بكة إالنرتنت يف الصف�ة 

اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html 

  

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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 )IP-DMDقا�دة بیا�ت مطابقة �حتیا�ات إالمنائیة يف جمال امللكية الفكریة ( "5"

DA_09_01 –  9التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ة ٕا�شاء تطو�ر قا�دة بیا�ت و�رجمیات بغی
معلیة فعا� ملطابقة �حتیا�ات إالمنائیة 
 يف جمال امللكية الفكریة للب�ان واملاحنني.

 

مت ٕاطالق قا�دة بیا�ت مطابقة �حتیا�ات إالمنائیة يف جمال امللكية الفكریة 
)IP-DMD ( ًويه �اهزة ا�ٓن "ملطابقة" 2011يف ٔأغسطس  رمسیا ،

�رب الرابط ٕا�هيا ميكن النفاذ و  وض احملمت�احتیا�ات ا�ول أ�عضاء مع العر 
 http://www.wipo.int/dmdالتايل: 

)، وهو CDIP/10/3ُعرض تقر�ر تقيميي �ىل اللجنة يف دورهتا العارشة (و 
متاح �ىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
217446 

 

حتتاج خطوط املسؤولیة ومعلیات تدفق العمل ٕاىل توضیح  "1"
 :فوري. و�شمل هذا حتدید ٔأدوار

 شعبة �دمات إالنرتنت؛ •
 وقطاع القضا� العاملیة؛ •
 واملاكتب إالقلميیة؛ •
 خلاصة.وفریق املرشو�ات ا •

جيب ٔأن یبدٔأ العمل الرتوجيي يف ٔأرسع وقت ممكن �ىل و  "2"
املس�تویني ا�ا�يل واخلار� عن طریق حضور فریق املرشوع 

لالج��ات إالقلميیة، ليك تعمل ا�ول أ�عضاء وأ�طراف أ�خرى 
 املهمتة بوجود هذه أ�داة.

ول �ىل للحص جيب ٔأن تعزز الویبو اتصاالهتا �ملاحنني سعیاً و  "3"
 دمع لطلبات املرشو�ات املوجودة يف قا�دة البیا�ت.

بعد �نهتاء من ذ�، جيب حتدید ٔأولو�ت الب�ان بغیة و  "4"
 تصممي املرشو�ات املالمئة اليت یمت رفعها �ىل قا�دة البیا�ت.

حتتاج قا�دة البیا�ت ٕاىل ٔأن یمت ربطها �شلك ٔأوثق ٕ�طار و  "5"
ا العادیة ؤأهدافها �سرتاتیجیة، وذ� لضامن نتاجئ الویبو ومزيانيهت

 .وكذا النتاجئ احملققةٔأن تظهر ٔأیة ٔأموال مو�ة �رب قا�دة البیا�ت 

http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217446
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 جيب االتفاق �ىل ٔأهداف لقا�دة البیا�ت ف� یتعلق مثالً و  "6"
 بعدد ونوعیات املاحنني والطلبات املتوقعة و�دد الرشأاكت املنشأٔة.

 ٔأاكدميیات وطنیة �دیدة يف جمال امللكية الفكریةمرشوع رائد ٕال�شاء  "6"
DA_10_01 –  10التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد ٕال�شاء ٔأاكدميیات الرشوع �ريم امل 
ٕاىل وطنیة �دیدة يف جمال امللكية الفكریة 
مسا�دة الب�ان النامية والب�ان أ�قل 
منوا �ىل ٕا�شاء مؤسسات للتدریب يف 

جمال امللكية الفكریة بأٔقل املوارد املمكنة 
بغیة التصدي لطلهبا املزتاید �ىل �رباء 

امللكية الفكریة واملهنیني واملسؤولني 
 احلكوميني ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن.

 

مت تدشني ما مجمو�ه ست ٔأاكدميیات وطنیة �دیدة يف جمال امللكية الفكریة يف 
 ٕاطار هذا املرشوع.

ة مكراجع للب�ان اليت تود ٔأن تنشئ من مجمو�ة  أ�دوات واملواد التدریبية املعد�
 :ٔأاكدميیاهتا الوطنیة اجلدیدة، ويه متا�ة �ىل الرابط التايل

bout/startup_academihttp://www.wipo.int/academy/en/a
/es 

ُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
)CDIP/9/6 :وهو متاح �ىل الرابط التايل ،(

_idhttp://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc
202199= 

 

 العملیة التجریبية:  "1"
 ،متدید العملیة ملدة �امني أٓخر�ن الس�تكاملها -
وحتدید ٔأفضل املامرسات اليت ینبغي تطبیقها عند التوسع يف  -

 املرشوع.
 وثیقة املرشوع: "2"

تعدیل وثیقة املرشوع وٕاضفاء مزید من الوضوح �ىل  -
 ،اسرتاتیجیة التنفيذ

 جعلها قامئة ٔأكرث �ىل الطلب.ز�دة كفاءهتا ومرونهتا و و  -
 أ�مهیة والفعالیة: "3"

ٕا�داد ٔأدوات ومهنجیات ميكن ٕا�حهتا لتس�ت�د�ا ا�ول أ�عضاء يف 
 �جتاه املس�تقبيل للمرشوع بعد انهتاء املر�� الثانیة.

 التأٓزر و�س�تدامة: يف املر�� الثانیة:  "4"

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202199
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202199
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�ل الویبو ینبغي ٕایالء مزید من �ه�م بتعز�ز التأٓزر د -
 و�ار�ا.

 وینبغي ٕایالء مزید من �ه�م �الس�تدامة. -
 املر�� الثانیة –املرشوع الرائد ٕال�شاء ٔأاكدميیات وطنیة �دیدة يف جمال امللكية الفكریة  "7"

DA_10_02 –  10التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد ٕال�شاء ٔأاكدميیات الوع رش هيدف امل 
وطنیة �دیدة يف جمال امللكية الفكریة 

سا�دة الب�ان النامية والب�ان ٕاىل م 
�ىل ٕا�شاء مؤسسات للتدریب  أ�قل منواً 

يف جمال امللكية الفكریة بأٔقل املوارد 
املمكنة بغیة التصدي لطلهبا املزتاید �ىل 

�رباء امللكية الفكریة واملهنیني 
احلكوميني ؤأحصاب املصل�ة  واملسؤولني

 ا�ٓخر�ن.

املر�� الثانیة هتدف ٕاىل تعز�ز واكنت 
 املرشوع عن طریق:

" وضع اسرتاتیجیات تنفيذ مكيفة 1"
وتدریب املوارد البرشیة ا�ا�لیة (تدریب 

مراكز تدریب وطنیة �ىل امللكية الفكریة يف �ولومبیا  مخسةتوفر �الیا 
 وامجلهوریة ا�ومينیكية ومرص وبريو وتو�س �رامج تدریب للجمهور اخلار�.

يف مهنجیات التدر�س واجلوانب املوضوعیة  مدر�ً  )86(س�تة ومثانني ومت اع�د
للملكية الفكریة، مبا يف ذ� ا�هنوض ٕ�قامة توازن �ادل بني حامیة امللكية 

وتلقى املدربون احملددون من الب�ان امخلسة تدریبات  .الفكریة واملصل�ة العامة
سا�ة  800خمصصة حسب احتیا�اهتم لصقل �اراهتم التعلميیة (قدم ما مقداره 

 .)ب�ان مخسةمن التدریب ٕاجامال يف 

قني ٔأاكدميیني. مت ملُنّسِ  وُمصِّمت ثالث و�دات ٕاقلميیة وقُّدِ

دراس�یة اكم� لاللت�اق بربامج املاجس�تري ا�ويل  ن�اً مِ  ٔأساس�یاً  مدر�ً  18ومنح 
 يف قانون امللكية الفكریة.

ىل امللكية الفكریة ب�ان رائدة تدریبات � 5مواطنا من  8480وتلقى ما �دده 
 من �الل مؤسسات وطنیة رائدة للتدریب �ىل امللكية الفكریة.

ینبغي للویبو ٔأن تنظر، عقب معلیات تقيمي املرشوع، يف  "1"
س�ت�ابة �لك توصیة من وضع خطط معل ٔأو خطط ٕادارة لال

 توصیات التقيمي.

ف� خيص املرشو�ات املامث� املقب�، سواء ٔأاكنت ممو� و  "2"
بوصفها مرشو�ًا �اصًا ٔأو من �الل مزيانیة الویبو العادیة، ینبغي 

 تعز�ز دور املاكتب إالقلميیة يف مجیع مرا�ل املرشوع.

ب إالقلميیة، ینبغي، �لتنس�یق بني ٔأاكدميیة الویبو واملاكتو  "3"
وضع مؤرشات قياس لالس�تدامة ا�اتیة ملراكز التدریب املنشأٔة 

 وخباصة يف ضوء اندراج هذا النشاط يف مزيانیة الویبو كجزء منتظم.

دعامً ملراكز التدریب احلدیثة املنشأٔ، ینبغي �ٔاكدميیة الویبو و  "4"
ىل ٔأن تضع �لتنس�یق مع املكتب إالقلميي املعين صیغة تقيمي �رسل إ 
املراكز يك �كيفها و�س�ت�د�ا يف تقيمي املدَربني من حيث كفایة 

 �اراهتم وقدرهتم �ىل تقدمي التدریب يف املس�تقبل.
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املدربني) املُشاِركة يف ٕا�شاء املراكز 
 احمللیة للتدریب يف جمال امللكية الفكریة؛

تدریبية تليب " وتوفري �رامج 2"
 احتیا�ات حملیة حمددة؛

" وتوفري ٕاماكنیة النفاذ ٕاىل املواد 3"
التدریبية و�ستشارات املتخصصة 

لوضع اسرتاتیجیة تنفيذ ملؤسسة 
 التدریب؛

" وتوفري ٔأدوات ٕاداریة وتنظميیة 4"
ومبادئ توجهيیة من ٔأ�ل �س�تدامة 
ا�اتیة ملراكز التدریب وٕال�شاء مراكز 

 �دیدة؛

ٕالسهام يف ٕا�شاء بيئة افرتاضیة " وا5"
ة يف  للحصول �ىل مواد التدریب املُعد�

 ٕاطار املرشوع وتبادلها مع الغري.

يف الش�بكة العاملیة �ٔاكدميیات امللكية  ومجیع ا�ٔاكدميیات الرائدة الست ٔأعضاء
 ).GNIPAالفكریة (

أ�دوات واملواد التدریبية مكراجع للب�ان اليت تود ٔأن تنشئ  من مجمو�ةأ��دت 
لوطنیة اجلدیدة، ويه متا�ة �ىل الرابط التايل: ٔأاكدميیاهتا ا

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academi
es/ 

ینبغي للویبو ٔأن تطلق مرشوع صف�ة الو�يك رمسیًا ؤأن و  "5"
وینبغي حتدید مرشف لصف�ة  �رو�ه يف صفوف ا�ول أ�عضاء.

هامات املتعلقة ٕ��شاء الو�يك يك یطور و�راقب املناقشات وإالس 
م فهيا من تدریب.  مؤسسات تدریب �ىل امللكية الفكریة وما یقد�

ینبغي لفریق املرشوع ٔأن ینهت�ي �رس�ة و�لتنس�یق الوثیق و  "6"
مع املاكتب إالقلميیة من ٕا�داد مجمو�ة املبادئ التوجهيیة اجلاري يف 

الوقت الراهن �شأٔن املسارات الالزمة ٕال�شاء مركز تدریب 
 مس�تدام ذاتیا يف جمال امللكية الفكریة.

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 مرشوع مؤسسات امللكية الفكریة ا��یة "8"

DA_10_02–  10التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ٕاجياد �لول أ�متتة حسب �حتیا�ات 
وتتصدى  .لفائدة ماكتب امللكية الفكریة

 :للقضا� التالیةٔأربعة عنارص 

�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .1
ونظم االتصاالت إاللكرتونیة املصممة 

خصیصًا للمنظمة أ�فریقية للملكية 
 الفكریة؛ 

�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  .2
ونظم االتصاالت إاللكرتونیة املصممة 

خصیصًا للمنظمة إالقلميیة أ�فریقية 
 ریبو)؛ للملكية الفكریة (ا�ٔ 

و�لول أ�متتة املصممة خصیصًا  .3
يف مؤسسات امللكية الفكریة لثالثة ب�ان 

 تنمتي ٕاىل الب�ان أ�قل منوًا؛

و�لقات معل �شأٔن أ�متتة  .4
 �سهیال لتقامس الت�ارب الوطنیة وتبادلها.

 مرشوع املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة:

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�،  .ٔأمتتة امللكية الصناعیةالعمل التحضريي لتطبیق نظام  نُفِّذ
مت رشاء املعدات للمكتب �مع اخلطة يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة 

وقد مت  .وُ�ددت دولتان عضوان من ٔأ�ل املرشوع، هام الس�نغال و�ابون
ٕا�داد النظام مبا یالمئ تدفق العمل يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة من 

ومت نقل البیا�ت وتدریب  .ملرشوع الفرعي املعين �ٔ�سامء الت�اریةٔأ�ل ا
 املس�ت�دمني �ىل اس�ت�دام النظام.

 مرشوع أ�ریبو:

مت بن�اح تنصيب نظام ٕاخطارات ٕالكرتوين لتبادل البیا�ت بني مرشوع 
املنظمة إالقلميیة أ�فریقية للملكية الفكریة ومخسة من ماكتب ا�ول أ�عضاء 

وطلبت  .و�ا� و�ینيا و�ميبیا ؤأوغندا)، وجيري اس�ت�دامه �كثافة(بو�سوا� 
و�سمح هذا النظام �الس�تغناء عن  .النظام ٔأیضا ثالث دول ٔأعضاء ٔأخرى

اس�تعامل إالخطارات الورقية بني املنظمة إالقلميیة أ�فریقية للملكية الفكریة 
 .وأ�عضاء

ورهتا العارشة ُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دو 
)CDIP/10/4 :وهو متاح �ىل الرابط التايل ،(

ل وثیقة املرشوع اخلاصة  "1" ینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن تُعّدِ
 ملرشو�ات من هذا النوع:�

ٕالدراج أ�دوات اليت ميكن ٔأن �سا�د املس�تفيد�ن �ىل رصد  -
 التقدم املُحَرز وقياس ٔأ�ر املرشوع.

 جلعل تقدمي املس�تفيد�ن لتقار�ر مر�لیة ٔأمرًا ٕالزاميًا. -
�متیزي املرشوع عن ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة العادیة اليت تقوم  -

 هبا ٔأمانة الویبو.
ت التعاقدیة مع املورد احمليل للمعدات حتسني االتفاقا -

�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث اجلودة 
 و�دمات ما بعد البیع.

ینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن تنهت�ي من �سلمي املرشوع �ىل النحو و  "2"
املذ�ور يف وثیقة املرشوع عن طریق تعممي أ��شطة يف ٕاطار 

 :�ىل و�ه الت�دیدو املزيانیة العادیة. 
تعز�ز مرشوع أ�ریبو يف الب�ان امخلسة ومتدیده ليشمل  -

 دول ٔأعضاء ٔأخرى.
ٕاجياد املوارد واس�تكامل معلیة �رش نظام �كنولوجيا املعلومات  -

واالتصاالت يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة ٕال��ة 
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

 http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
217428= 

 

تبادل البیا�ت مع دولتني من ا�ول أ�عضاء (الس�نغال 
توافر املوارد من املنظمة و�ابون) وذ� ٔأیضًا حسب 

 أ�فریقية للملكية الفكریة.
النظر يف تنظمي �لقة معل تدریبية �شأٔن تبادل اخلربات  -

 وا�روس املس�تفادة س�نوً� يف إالقلمي.
ینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن �رخس مفهوم تقامس التاكلیف يف و  "3"

 اسرتاتیجیاهتا لتنفيذ املرشو�ات وتقدميها يف املس�تقبل.
ینبغي ٔ�مانة الویبو وماكتب امللكية الفكریة ٔأن تضمن و  "4"

اس�تدامة املرشوع من �الل توفري املوارد الرضوریة الالزمة 
 الس�تكامل املرشوع واس�متراره.

 بنية دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنیة "9"
DA_10_03 –  10التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة ة والنتاجئإالجنازات الرئيس�ی وصف مقتضب للمرشوع

ٔأو حتدیث/حتسني مجمو�ة من  ٕا�داد
ال�ذج واملواد اليت �رتبط ٕ�دارة حقوق 

امللكية الفكریة من ِقبل املؤسسات 
ا�ٔاكدميیة ودوا�ر البحث، مبا يف ذ� 

ٕا�شاء وادارة ماكتب نقل التكنولوجيا يف 

ربت ت� مكلت س�بعة ٔأد�/كتيبات ٕارشادیة لنقل التكنولوجيا واختُ اس�تُ 
أ�دوات اجلدیدة يف �ني املاكن يف ب�ان خمتلفة هبدف مسا�دة ا�ول 

 .ية الفكریةأ�عضاء �ىل �منیة وحتسني قدرات املؤسسات املعنیة �مللك 
 :وأ�د�/الكتیبات إالرشادیة يه

 كتاب ممارسة صیا�ة الرباءات؛ "1"

ٔأفضل طریقة لت�دید وتلبیة �حتیا�ات املس�مترة  النظر يف "1"
من حتدیث املواد القامئة واس�ت�داث حمتو�ت �دیدة تدمع 

 املؤسسات الوطنیة يف جمايل �بتاكر ونقل التكنولوجيا.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217428
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217428
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة ة والنتاجئإالجنازات الرئيس�ی وصف مقتضب للمرشوع

مؤسسات البحوث العامة، واس�تكشاف 
آلیات لنقل التكنولوجيا (ال س�� اتفاقات  أ

الرتخيص) وتعز�ز القدرة �ىل صیا�ة 
 الرباءات.

 

 ودلیل معيل لتقيمي أ�صول �ري امللموسة يف معاهد أ�حباث؛ "2"
 ا�ٔاكدميیة؛ ؤسساتومجمو�ة تدریب تقيمي امللكية الفكریة للم "3"
كریة لل�امعات ومجمو�ة التدریب �ىل مناذج العقود املتص� �مللكية الف "4"

 عامة ا�متویل؛الومنظامت أ�حباث 
 ودلیل �رخيص العالمات الت�اریة؛ "5"
 ودلیل إالدارة �سرتاتیجیة لش�باكت �بتاكر املفتو�ة؛ "6"
 ودلیل التسویق. "7"

النفاذ ٕاىل بوابة دمع �بتاكر ونقل التكنولوجيا �رب الرابط  وميكن
http://www-التايل:

ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html 
ُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
)CDIP/10/8 وهو متاح �ىل الرابط ،(

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل:
c_id=219464 

مليض يف اس�تكشاف وتقيمي خيارات ٕا��ة فرص النفاذ او  "2"
�شلك مس�متر وجماين ومفتوح و�لطرق إاللكرتونیة ٕاىل املواد 

 واملوارد املتعلقة �البتاكر ونقل التكنولوجيا.

ومن ٔأ�ل ز�دة فعالیة وكفاءة وو�اهة املواد احلالیة ؤأیّة  "3"
ل التكنولوجيا، مواد �ُس�ت�دث يف املس�تقبل يف جمايل �بتاكر ونق

ینبغي ملاكتب الویبو إالقلميیة وملاكتب الویبو الوطنیة أٔن تقمي 
رشأاكت هتدف ٕاىل اسرت�اء انتباه ٔأحصاب املصل�ة �ىل الصعید 

م ٕاىل أ�مانة وا�ول  الوطين ٕاىل توافر املواد إاللكرتونیة، ؤأن تُقّدِ
 أ�عضاء انطبا�ات املس�ت�دمني املس�تقاة من جتارهبم.

http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219464
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 رشوع تعز�ز قدرات املؤسسات واملس�ت�دمني يف جمال امللكية الفكریة �ىل لك من الصعید الوطين ودون إالقلميي وإالقلمييم  "10"

DA_10_05 –  10التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

 �ريم املرشوع ٕاىل: 

يف  تعز�ز قدرة املؤسسات الوطنیة )أٔ (
جمال امللكية الفكریة من �الل تطو�ر 

مقاربة متاكم� ومهنج مو�د لرمس 
�سرتاتیجیات الوطنیة يف جمال امللكية 
الفكریة اليت ت�ىش مع احتیا�ات التمنیة 

 ؤأولو�هتا؛ 

وتعز�ز مؤسسات امللكية الفكریة  ب)(
�ىل الصعید�ن إالقلميي ودون إالقلميي عن 

آلیات  طریق تقدمي املسا�دة يف ٕا�شاء أ
 تعاون �ىل الصعید دون إالقلميي؛ 

وتعز�ز قدرات مؤسسات دمع  )ج(
امللكية الفكریة والرشاكت الصغرية 

واملتوسطة من �الل اس�ت�داث مجمو�ة 
 من أ�دوات ؤأ�شطة التدریب.

 

الب�ان الرائدة الست صیا�ة مرشو�ات السرتاتیجیات  مجیع اس�تمكلت
ية الفكریة �س�ت�دام مهنجیة الویبو املقرت�ة وخطط معل وطنیة يف جمال امللك 

 وعرض لك ب� اسرتاتیجیته �ىل حكومته للموافقة �لهيا.

وُشلكت مجمو�ة من اخلرباء املمترسني الوطنیني وا�ولیني، لتكون موردا ق� 
�سا�د الب�ان املهمتة احملمت� أ�خرى يف معلیة صیا�ة اسرتاتیجیة امللكية 

 الفكریة.

�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا العارشة ُعرض تقر و 
)CDIP/10/7 وهو متاح �ىل الرابط ،(

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل:
c_id=219342 

 

قسم ) و DACDالتمنیة ( ٔأجندةس�یق �لنس�بة لشعبة تن  "1"
 ): PMPSٕادارة الربامج وأ�داء (

ینبغي ٔأن �كون ٕاجراءات تصممي املرشوع وٕادارته ٔأكرث  -
 .رصامة

ینبغي ٔأن حتتوي وثیقة املرشوع �ىل هدف شامل وا�د،  -
وفرضیات واحضة، واسرتاتیجیات للم�اطر واسرتاتیجیات 

 ة انتقالیة.للتخفيف مهنا، واسرتاتیجیة للتواصل، وخط

 ف� خيص النتاجئ:و  "2"

ینبغي  –رضورة وجود ص� واحضة ومنطقية بني احلصائل والنتاجئ 
و�شمل ذ�  .يف هذا الصدد ٔأن �ُراعى اس�ت�دام ٕاطار منطقي

إالشارة ٕاىل الطریقة اليت س�تضمن هبا اسرتاتیجیات التنفيذ ا�تارة 
 .ٔأن تؤدي احلصائل ٕاىل النتاجئ املرتقبة والوقع

ینبغي وضع نظام �سمح �رصد ٔأ�شطة حمددة من ٔأ�شطة و  "3"
التمنیة وإالبالغ عهنا؛ من ٔأ�ل ا�متكن من ٕاجراء  ٔأجندةمرشو�ات 

 تقيمي سلمي لفعالیة املرشو�ات من حيث التلكفة.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219342
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219342
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219342
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

وینبغي ٔأیضًا للمسؤولني عن املرشو�ات ٔأن یبذلوا �دًا، يف ٕاطار 
التاكلیف وأ��شطة  رصد املرشو�ات، لتتبع النفقات حبسب فئات

 يف املرشو�ات املعمتدة.

 �س�تدامة أ�طول ٔأمدًا:و "4"

رضورة وجود خطة انتقالیة ٕالدراج مبادرات املرشوع يف  -
الرب�مج واملزيانیة العادیني ٔأو ٕاس�ناد مسؤولیة 
 أ��شطة/املتابعة ٕاىل ا�ول أ�عضاء املس�تفيدة.

قسم  رضورة ٕادراج املرشوع يف ٔأ�شطة املاكتب، و/ٔأو -
الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف شعبة �بتاكر ويف معلیة 
وضع الربامج العادیة للویبو، و/ٔأو وضعه يف ٔأیدي الب�ان 

 املس�تفيدة.

مسا�دة ا�ول أ�عضاء أ�خرى اليت مل �س�تفد من املر��  -
التجریبية من ٔأ�ل اس�ت�دام املهنجیات وأ�دوات 

 ها.املس�ت�دثة يف ٕاطار املرشوع و/ٔأو �كيیف 
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 امللكية الفكریة وامل� العام "11"

DA_16_20_01 –  20و 16التوصیتان 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�شمل سوف بأٔمهیة امل� العام،  ٕاقراراً 
املرشوع مجمو�ة من ا�راسات 

�س�تقصائیة والت�لیلیة اس�ت�الصا 
دة وحبثا عن أ�دوات للمامرسات اجلی

آل ٕاىل امل�  املتا�ة �الیا لت�دید ما قد أ
العام واحلفاظ �لیه مبا مينع اخلاصة من 

ومن شأٔن ا�راسات  .متلكه
�س�تقصائیة والت�لیلیة أٔن تيرس 

التخطیط للتدابري الالحقة من ٕا�داد 
حممتل ملبادئ توجهيیة ٔأو اس�تنباط حممتل 

ٔ�دوات �سهل حتدید مضمون امل� 
ویضم  .لعام والنفاذ ٕالیه ٔأو االثنني معاا

هذا املرشوع ثالثة عنارص تتصدى لهذه 
القضیة من منظور حق املؤلف 

 .والعالمات الت�اریة والرباءات

 

 حق املؤلف 

تو�د �ىل الرابط التايل دراسة نطاق �شأٔن حق املؤلف واحلقوق ا�اورة 
وامل� العام 

)CDIP/7/INF/2:(http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_d
etails.jsp?doc_id=161162 

وتو�د �ىل الرابط التايل ا�راسة �س�تقصائیة الثانیة عن ٔأنظمة التسجیل 
وإالیداع 
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/regisالطوعي:

tration_and_deposit_system_03_10.html 

وتو�د �ىل الرابط التايل دراسة اس�تقصائیة عن ٔأنظمة توثیق حق املؤلف 
واملامرسات املرتبطة به يف القطاع 

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/enاخلاص:
wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocys/2011/

tems.pdf 

 العالمات الت�اریة

ال تو�د توصیات خبصوص اجتاه العمل املس�تقبيل للمرشوع ٔأو 
 :اقُرتحت �س�تنتا�ات التالیةو .نطاق هذا العمل

 :ٕادارة املرشوع

بغي ٔأن �كون للمرشوع نطاق ٔأكرث �ركزيًا واختصاصات ین  "1"
 ٔأوحض.

ینبغي ٔأن �زداد الطابع العميل ل�راسات من ٔأ�ل مسا�دة و  "2"
 ا�ول أ�عضاء �ىل اختاذ قرار �شأٔن ٕاجراءات ملموسة للمس�تقبل.

قد �كون من أ�فضل من الناحية العملیة أٔن تُفَصل و  "3"
ت، وحق املؤلف، والعالمات مكو�ت املرشوع ا�تلفة (الرباءا

الت�اریة) ؤأن ید�رها القطاع املعين يف أ�مانة �شلك مس�تقل؛ ٔ�ن 
القضا� يف هذه ا�االت خمتلفة. وهذا ميكن ٔأن �ُزید من فعالیة 

 .الت�لیل ومعقه

معلیات التقيمي ا�ايت نوعیة، وليست جمرد ٕاشارة ٕاىل وضع و  "4"
 تنفيذ املرشوع، بل يه ٔأبعد من ذ�.

 ٔأدوات ومبادئ توجهيیة �دیدة

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

التايل دراسة عن ا�مت� �ري املرشوع لٕالشارات:  تو�د �ىل الرابط
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=

200622 

 الرباءات

�ت وطنیة �قشت اللجنة يف دورهتا الثامنة دراسة �دوى عن ٕا�شاء قوا�د بیا
 CDIP/8/INF/2( للرباءات ودراسة عن الرباءات وامل� العام

، وهام متوفران �ىل الرابطني )CDIP/8/INF/3و
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?arالتالیني:
2861doc_id=18 

 و
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=

182822 
ُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
)CDIP/9/7 وهو متاح �ىل الرابط ،(

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?docالتايل:
id=200703_ 

مل �ُس�ت�دث ٔأي ٔأدوات �دیدة فعلیة ٔأو مبادئ توجهيیة يف ٕاطار 
آل ٕاىل امل� العام  املرشوع لز�دة ٕاماكنیة النفاذ ٕاىل املوضوع ا�ي أ

آلت ٕاىل امل� العام یبدو ٔأن  .ٔأو للحفاظ �ىل املعارف اليت أ
لهذه التسلسل الرديء وضیق الوقت هام السببان الرئيس�یان 

 .النتي�ة

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200703
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 امللكية الفكریة وس�یاسة املنافسة "12"

DA_7_23_32_01 –  32و 23و 7التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

سعیًا ٕاىل التشجیع �ىل حتقيق فهم ٔأفضل 
ٔ�و�ه التفا�ل بني امللكية الفكریة 

يف الب�ان وس�یاسة املنافسة وال س�� 
النامية والب�ان املنتق� ٕاىل نظام 

�قتصاد احلر، سوف تضطلع الویبو 
ٕ�جراء مجمو�ة من أ��شطة اليت حتلل 
املامرسات احلدیثة والتطورات القانونیة 

ؤأحاكم احملامك واحللول القانونیة املتا�ة يف 
ب�ان ؤأقالمي خمتارة، مع الرتكزي �ىل 

 .امللكية الفكریةالقضا� املتعلقة برتخيص 
م سلس�  و�الوة �ىل ذ�، سوف تُنظ�

من احللقات ا�راس�یة دون إالقلميیة 
وندوات يف جنیف بوصفها حمافل لتبادل 

وسوف �ش�متل  .اخلربات يف هذا ا�ال
�رامج الویبو للتدریب يف جمال الرتخيص 

�ىل قسم عن جوانب الرتخيص 
املشجعة �ىل املنافسة واملامرسات 

م اج�ع  املنافية للمنافسة، وسوف یُنظ�

 :مت �نهتاء من ا�راسات التالیة، و�قش�هتا جلنة التمنیة

التفا�ل بني إالدارات املعنیة �مللكية الفكریة وإالدارات املعنیة بقانون  .1
 )؛CDIP/8/INF/4املنافسة (

تنفاد حقوق امللكية الفكریة وقانون املنافسة والعالقة بني اس  .2
)CDIP/8/INF/5( ؛ 

وحتلیل إالصدارات �قتصادیة/القانونیة �شأٔن أٓ�ر حقوق امللكية  .3
 )؛.CDIP/8/INF/6 Corrالفكریة ك�اجز للعبور (

ودراسة عن ٕانفاذ حقوق امللكية الفكریة املنايف للمنافسة املرشو�ة:  .4
 ).CDIP/9/INF/6ثیقة ا��اوى الصوریة (الو 

 ا�راسات الثالث املعنیة �مللكية الفكریة واملنافسة متا�ة �ىل املواقع التالیة:

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
182844 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
182864 

ال تو�د توصیات خبصوص اجتاه العمل املس�تقبيل للمرشوع ٔأو 
 :اقُرتحت �س�تنتا�ات التالیةو .نطاق هذا العمل

 تصممي املرشوع

ٕاضافًة ٕاىل  ).د ٔأن �كون مدة التنفيذ ٔأطول (رمبا ثالث س�نواتال ب
ٔأال وهو  –ذ�، رمبا اكن ٔأ�د ٔأهداف املرشوع طمو�ًا �ّدًا 

 –"ا�هنوض مبامرسات الرتخيص مبا یعزز القدرات التنافس�یة" 
 وملیكن من السهل قياسه، وهو أ�مه.

 :ٕادارة املرشوع

ضمن ٕاقامة رشأاكت اكنت ز�دة التنس�یق اخلار� الشامل سوف ت
ٔأوثق مع املنظامت ا�ولیة أ�خرى ذات الص� مبا فهيا أ�ونكتاد، 

ومنظمة الت�ارة العاملیة، ومنظمة التعاون والتمنیة يف املیدان 
 .�قتصادي

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182864
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�املي �شأٔن أ�مناط املس�ت�دة يف 
 .�رخيص حلق املؤلف

 

=http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
194637 

 و

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
199801 

ُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
)CDIP/9/8 :وهو متاح �ىل الرابط التايل ،(

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
200739 

 امللكية الفكریة و�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والهوة الرمقیة والنفاذ ٕاىل املعرفة "13"
DA_19_24_27_01 –  27و 24و 19التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�ريم العنرص أ�ول من املرشوع يف 
جمال حق املؤلف ٕاىل �زوید ا�ول 

أ�عضاء مبصدر من املعلومات املفيدة 
واملتوازنة حول الفرص اليت تتيحها 

املعلومات  ال�ذج اجلدیدة املعمتدة لتوزیع

 حق املؤلف

قُدمت دراسة �شأٔن "�نتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات 
 .نةواملواد إالبداعیة" ٕاىل ا�ورة التاسعة للج 

ل وثیقة املرشوع، �ىل النحو  "1" ینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن تُعّدِ
يل، الس�ت�دا�ا يف تنفيذ مرشو�ات ٕامنائیة مشاهبة يف التا

 املس�تقبل:

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200739
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200739
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

واملواد إالبداعیة مع الرتكزي �ىل جماالت 
التعلمي والبحث وتطو�ر الربجمیات 

و�دمات املعلومات إاللكرتونیة (مثل 
اجلرائد إاللكرتونیة و�دمات القطاع 

 العام إال�المية).

و�ركّز العنرص الثاين من املرشوع �ىل 
رمقنة و�ئق امللكية الصناعیة الوطنیة 

یا�ت تعزز نفاذ امجلهور ٕال�شاء قا�دة ب 
ٕاىل احملتوى الرمقي وتطو�ر �ارات ٕال�شاء 

قا�دة بیا�ت وطنیة يف جمال امللكية 
 الفكریة مبا یيرس النفاذ �ىل املس�ت�دم.

 

 رمقنة و�ئق امللكية الصناعیة الوطنیة

للملكية الفكریة،  مكتباً  17عنرص الرمقنة: نُفذ هذا العنرص بدر�ات خمتلفة يف 
ؤأحرزت �البیة  ).أ�ریبو(مبا فهيا املنظمة إالقلميیة أ�فریقية للملكية الفكریة 

ریبو حنو رمقنة جسالت �راءاهتا واس�تمكلت س�تة ماكتب وا�ٔ  املاكتب تقدماً 
 .املرشوع ��اكمل

دراسة حق املؤلف متا�ة �ىل املوقع 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?docالتايل:

id=202179_ 

العارشة ُعرض تقر�ر تقيميي لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا و 
)CDIP/10/5 وهو متاح �ىل الرابط ،(

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?docالتايل:
id=217825_ 

 

ٕادراج معایري تقيمي مو�دة ملشاركة مكتب امللكية  -
 الفكریة اليت �شمل جوانب ٕامنائیة.

ٕادراج ٔأدوات ميكن ٔأن �سا�د ماكتب امللكية و  -
 الفكریة �ىل رصد التقدم املُحَرز وقياس ٔأ�ر املرشوع.

الفكریة لتقار�ر مر�لیة جعل تقدمي ماكتب امللكية و  -
 ٔأمرًا ٕالزاميًا.

متیزي املرشوع عن ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة العادیة و  -
 اليت تقوم هبا شعبة حتدیث البنية التحتیة.

 تبس�یط ٕاجراءات الرشاء من املورد�ن اخلارجيني.و  -
یعترب من الرضوري تقيمي ٕاماكنیة اس�ت�داث ٔأ�شطة �دیدة و  "2"

د بعُد م ن �الل تقيمي اجلدوى. و�� ینبغي للویبو للویبو، مل ُحتد�
ٔأن تنظر يف �یفية دمع الشعبة املعنیة حبق املؤلف يف ٕاجراء هذا 

التقيمي، و�یفية متویل تنفيذ ٔأي ٔأ�شطة �دیدة، مبا فهيا ٔأ�شطة 
 .خماطبة امجلاهري وٕاذاكء الوعي

وف� خيص اس�تدامة عنرص الرمقنة، یوىص بأٔن �س�تمكل  "3"
 نفيذ املرشوع من ٔأ�ل ما یيل �ىل و�ه اخلصوص:ٔأمانة الویبو ت 

للعثور �ىل املوارد الالزمة ٕالكامل عنرص الرمقنة  -
�لنس�بة مجلیع ماكتب امللكية الفكریة املُشاِركة البالغ �ددها 

 مكتبًا.16

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217825
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

للنظر يف �یفية تقدمي ا�مع لضامن ٕاجراء العملیة  -
ب امللكية الرمقیة مجلیع طلبات الرباءات اجلدیدة اخلاصة مباكت

الفكریة املُشاِركة، والتشجیع �ىل ٕاجراء معلیة مماث� 
 لس�الت العالمات الت�اریة وطلباهتا.

 اس�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات "14"
DA_19_30_31_01 –  31و 30و 19التوصیات 

 الرئيس�یة توصیات املقيّمني إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�ريم هذا املرشوع املقرتح ٕاىل �زوید 
، الب�ان النامية، مبا فهيا الب�ان أ�قل منواً 

بناء �ىل طلهبا، خبدمات �سا�د �ىل 
�سهیل �نتفاع �ملعلومات املتعلقة 

�لرباءات ف� یتعلق بتكنولوجيا حمّددة 
بغیة تيسري ٔأ�شطهتا أ�صلیة يف �بتاكر 

لتعاون مع منظامت والبحث والتطو�ر �
سوف تُصاغ و  .حكومية دولیة ٔأخرى

تقار�ر عن واقع الرباءات يف جماالت 
من وفرة مصادر  متخصصة انطالقاً 

املعلومات املتعلقة �لرباءات بغیة ٕاجراء 
حتلیل لتكنولوجيا بعیهنا وما یتصل هبا من 

حقوق امللكية الفكریة يف جماالت 

 وعقار ،قع الرباءات تتعلق �للقا�اتتقار�ر عن وا )10عرشة ( اس�ُتمكلت
والطه�ي �لطاقة  )،Ritonavir(وریتو�فري )Atazanavir(أٔ�زا�فريی

وأ�مراض  ،وتنقية املیاه ،وٕازا� امللو�ة ،والتربید �لطاقة الشمس�یة ،الشمس�یة
 وحتمل امللو�ة. ،املهم�

 ا�لیل التوجهي�ي إاللكرتوين

لیل تفا�يل للتعلمي إاللكرتوين يف جمال اس�ت�دام د 2012يف نومفرب  أ�طلق رمسیاً 
 املعلومات املتعلقة �لرباءات واس�تغاللها.

 تقار�ر عن واقع الرباءات متا�ة �ىل الرابط التايل:

ىل ٔأساس تقد�ر معقول للوقت ینبغي حتدید مدة املرشوع � "1"
 الالزم.

�كيیف مؤرشات املرشوع اليت یمت التحقق مهنا �شلك و  "2"
 موضوعي حسب التغريات أ�طول ٔأ�ال.

ٕادراج رصد النتاجئ ٔأو تقيميها ذاتیًا ٔأو لكهيام يف مزيانیة و  "3"
 املرشوع.

ع فهيا النفقات وفق –ٕادراج مزيانیة قامئة �ىل النتاجئ و  "4" ًا تُوز�
ٔ�بواب املزيانیة �ىل لك نتي�ة من النتاجئ املتوقعة و�ىل �لكفة ٕادارة 

 يف وثیقة املرشوع. –املرشوع 



CDIP/23/2 

III Annex 

21 
 

 الرئيس�یة توصیات املقيّمني إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�كنولوجية خمتارة؛ وس�یقدم دلیل 
رتوين �ىل قرص فيدیو مدمج ٔأو �ىل ٕالك

إالنرتنت للتدریب �ىل �نتفاع �ملعلومات 
املتعلقة �لرباءات واس�تغاللها، وستنظم 

مؤمترات كذ�، مبا فهيا �لقات معل 
ودورات تدریبية، لفائدة املنتفعني وال 

س�� موظفي مراكز دمع التكنولوجيا 
 .و�بتاكر

en/programs/patent_lahttp://www.wipo.int/patentscope/
ndscapes/index.html 

 دلیل التعلمي إاللكرتوين متاح �ىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html 
ask_the_expert_chats.html 

لهذا املرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا العارشة  ُعرض تقر�ر تقيمييو 
)CDIP/10/6 :وهو متاح �ىل الرابط التايل ،(

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_i
d=217682 

 ینبغي تصنیف ا�اطر حسب در�ة ٔأ�رها السليب احملمتل.و  "5"

ینبغي ٔأن تتضمن و�ئق املرشوع افرتاضات (رشوطًا و  "6"
 �ارجية جيب ٔأن تتوفر من ٔأ�ل حتقيق أ�هداف).

ینبغي حتدید مالمح التنس�یق دا�ل الویبو واملنظامت و  "7"
أ�خرى حتدیدًا واحضًا (بتوضیح إالجراءات املشرتكة اليت جيب 

 اختاذها وحتدید املسؤولني).

ینبغي ٔأیضًا لتقار�ر التقيمي ا�ايت ٔأن ُجتري �نتظام تقي�ً ذاتیًا و  "8"
 تدامة.ملدى �حتفاظ �ٔ�مهیة وللكفاءة والح�ل حتقق �س� 

ینبغي ٔأن �ربط التقار�ر املالیة النفقات بأٔبواب املزيانیة و  "9"
 وتوزعها �ىل النتاجئ ا�تلفة والتلكفة �ري املبارشة للمرشوع.

  

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
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 املر�� الثانیة –اس�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات  "15"

DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ للمرشوعوصف مقتضب 

�ريم هذا املرشوع املقرتح ٕاىل �زوید 
الب�ان النامية، مبا فهيا الب�ان أ�قل 

، بناء �ىل طلهبا، خبدمات �سا�د منواً 
�ىل �سهیل �نتفاع �ملعلومات املتعلقة 

دة �لرباءات ف� یتعلق بتكنولوجيا حمدّ 
تيسري ٔأ�شطهتا أ�صلیة يف �بتاكر  بغیة

والبحث والتطو�ر �لتعاون مع منظامت 
 .حكومية دولیة ٔأخرى

هتدف املر�� الثانیة من املرشوع ٕاىل و 
�س�مترار يف ٕا�داد تقار�ر �دیدة عن 

دة يف  واقع الرباءات يف ا�االت احملد�
املر�� أ�وىل، و�رب تنظمي ٔأ�شطة لنرش 

لكفاءات، وخصوصا املعلومات و�كو�ن ا
�رب تنظمي مؤمتر ٕاقلميي �شأٔن حتلیالت 
الرباءات بغیة صیا�ة مبادئ توجهيیة 

مهنجیة ٕال�داد تقار�ر عن واقع الرباءات 
و�رش ٔأفضل املامرسات وتبادلها بني 

 )3ثالثة ( ات �لتعاون مععن واقع الرباء�دیدة تقار�ر  )6س�تة( اس�ُتمكلت
من تقار�ر اجلهات اخلارجية عن  �دیداً  تقر�راً  51درج وأ�  رشاكء تعاون �دد.

 واقع الرباءات �ىل املوقع الش�بيك.

مت يف العام املايض �لقتا معل ٕاقلميیتان �شأٔن حتلیالت الرباءات، يف ریو و  نُّظِ
 لفلبني.� لربازیل، ويف مانیال� دي �انريو

املبادئ التوجهيیة ملهنجیة ٕا�داد تقار�ر واقع الرباءات �لتعاون مع خبري ت د� �ِ أ� و 
�ار� واس�تعرضهتا الویبو وسامهت فهيا مع مرا�اة �نطبا�ات الواردة ٔأثناء 

 �لقيت العمل إالقلميیتني من ماكتب امللكية الفكریة واملشاركني.

تقار�ر عن واقع الرباءات متا�ة �ىل الرابط 
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patentالتايل:

landscapes/index.html_ 

دلیل التعلمي إاللكرتوين متاح �ىل الرابط 
 http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.htmlالتايل:

تو�د �ىل الرابط التايل و�ئق �لقة معل ریو إالقلميیة �شأٔن حتلیالت و 
الرباءات: 

و�ات �ىل حنو یضمن نفاذ ینبغي ضبط توقيت تقي�ت املرش  "1"
عب املسؤو� عن التنفيذ ٕاىل توصیات التقيمي املتعلقة بتصممي الش� 

مرا�ل املرشوع الالحقة يف مر�� صیا�ة اقرتاح املرشوع، وقبل 
 ٔأن �كون ملزمة بتقدمي اقرتا�ات املرشوع ٕاىل اللجنة الع�دها.

ینبغي النظر يف مدى دمع الرتمجة ٔ�هداف املرشوع و  "2"
وینبغي ٕادراج  .وكفاءته وفعالیته �ىل ٔأساس لك نتي�ة �ىل �دة

 .بنود مزيانیة اكفية �شأٔن الرتمجة يف اقرتا�ات املرشوع

�رش نتاجئ املرشوع ٔأمر رضوري لو�اهة املرشوع و  "3"
 وفعالیته، وینبغي ٔأن ختصص مزيانیة � وفقا لهذا أ�ساس.

رات املتعلقة ینبغي ٕاجراء مزید من ا�راسة مجلیع اخلیاو  "4"
بتعقب جتارب املس�ت�دمني وتقيميها، والنظر يف أ��شطة املسا�دة 

 يف ٕابالغ املنخرطني مبارشة يف املرشوع ٕ�جنازات املرشوع.

ینبغي ٔأن یُنظر ٕاىل املرشوع عند تعمميه مكرشوع تقدمي و  "5"
�دمات یتطلب �ارات و�ربات وجتارب �اصة، ومن مث ینظم 

 یة �ىل هذا أ�ساس.وختصص � املوارد البرش 

 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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ماكتب امللكية الفكریة واملؤسسات 
 العام� يف هذا ا�ال.

 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=
30167 

تو�د �ىل الرابط التايل و�ئق �لقة معل مانیال إالقلميیة �شأٔن حتلیالت و 
الرباءات: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=
31543 

ینبغي للویبو ودولها أ�عضاء ٔأن تنظر يف ٕاجراء ما ورد يف  "6"
من ٔأ�شطة مقب� يف هذا  CDIP/14/6من الوثیقة  6التوصیة 

 ا�ال.

  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
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 مرشوع تعز�ز ٕاطار الویبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ بغیة دمع معلیة الرصد والتقيمي لٔ��شطة إالمنائیة "16"

DA_33_38_41_01 –  41و 38و 33التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تصممي ٕاطار مت�سق وقامئ �ىل  "1"
النتاجئ وتطو�ره وٕا�شاؤه ٔ�غراض 

الرصد والتقيمي و�ركزيه �ىل ٔأ�شطة 
 أٔجندةالویبو املتص� �لتمنیة وتوصیات 

 التمنیة.

عي من ٔأ�ل تعز�ز قدرة والس "2"
الویبو �ىل ٕاجراء معلیات تقيمي 

موضوعیة لوقع ٔأ�شطة الویبو �ىل 
 التمنیة؛ 

واس�تعراض معل الویبو  "3"
للمسا�دة التقنیة يف جمال التعاون 
ٔ�غراض التمنیة بغیة املسا�دة �ىل 

ٕا�شاء بعض ٔأسس العمل يف 
 املس�تقبل.

 

جئ، مبا فهيا تقد�ر حلصة التمنیة حسب مت �سلمي ٔأول مزيانیة قامئة �ىل النتا "1"
 النتي�ة؛

 ٕاطار التدابري املعززة (املؤرشات، خطوط أ�ساس، أ�هداف)؛ "2"
 التقنیةاس�ُتمكل �س�تعراض اخلار� ا�ي ٔأجرته جلنة التمنیة للمسا�دة  "3"

 اليت تقد�ا الویبو؛
 مت تعممي التمنیة يف لك أ�هداف �سرتاتیجیة املوضوعیة؛ "4"
ة للمد�ر�ن من ٔأ�ل التخطیط القامئ �ىل النتاجئ، مبا يف ذ�  "5" قدرات معزز�

 أ��شطة املو�ة حنو التمنیة.
 متا�ة �ىل الرابط التايل: 2014/2015وثیقة الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

/wipo/ar/budget-http://www.wipo.int/about 
تو�د �ىل الرابط التايل مراجعة �ارجية للمسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو يف 

 جمال التعاون ٔ�غراض التمنیة:
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=1

28428 
ُعرض تقر�ر تقيميي للمرشوع �ىل اللجنة يف دورهتا الثانیة عرشة و 
)CDIP/12/4 :وهو متاح �ىل الرابط التايل ،(

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=2
50693 

قدمي مزید من الوصف لٔ��شطة املقررة والربط �ملبادرات ت "1"
 أ�خرى يف و�ئق املرشوع.

عزز ٕاطار إالدارة القامئة یأ�داء ٔأن و ٕادارة الربامج قسم ینبغي ل  "2"
ضطلع �سلس� �دیدة من ی�ىل النتاجئ وجمال �ركزيه إالمنايئ، ؤأن 

للملكية شجع املاكتب الوطنیة � �لقات العمل �شأٔن إالطار، ؤأن 
الفكریة و�ريها من ٔأحصاب املصل�ة �ىل مشاركة الویبو يف مجع 

البیا�ت الالزمة للرصد يف س�یاق اخلطط القطریة املرتبطة �خلطط 
 الوطنیة املتعلقة �مللكية الفكریة.

تعجیل تنفيذ خطط الویبو القطریة اليت تدرج أ�طر القطریة  "3"
 لتقيمي التمنیة.

التمنیة ٔأن تضطلع �س�تعراض  ٔأجندةس�یق ینبغي لشعبة تن  "4"
التمنیة اليت مت �ضطالع هبا  ٔأجندةللتقيمي �شأٔن تقي�ت مرشوع 

ٕاىل ا�ٓن (�شأٔن املهنجیات وا�هنج املس�ت�دمة، وحصة النتاجئ، 
ووضوح التوصیات وما ٕاىل ذ�)؛ وینبغي ٔأیضًا ٔأن تتبع شعبة 

وتوصیات ت�  التمنیة �شفافية ما یرتتب �ىل نتاجئ ٔأجندةتنس�یق 
 التقي�ت وتنفيذها.

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250693
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250693
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 �كو�ن الكفاءات يف اس�ت�دام املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة �االت �كنولوجية معینة �ًال لت�د�ت ٕامنائیة حمددة "17"

DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصیات 

 يس�یةتوصیات املقيّمني الرئ  إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�ريم هذا املرشوع ٕاىل إالسهام يف 
�كو�ن الكفاءات الوطنیة يف اس�تعامل 

املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة 
بوصفها التكنولوجيا املالمئة لرفع 

حتد�ت ٕامنائیة حمددة توا�ها الب�ان 
، وهو �س�تكشف أ�قل منواً 

ٕاماكنیات �س�تفادة من �كنولوجيا 
احية العملیة، مالمئة ٔ�ول مرة من الن

�لعمل مع اجلهات املعنیة احلكومية 
 و�ري احلكومية يف ت� الب�ان.

 

نُفِّذ املرشوع يف ثالث من ٔأقل 
ويه: بنغالد�ش  الب�ان منواً 

و�ددت  .ونيبال وزامبیا
مجمو�ات اخلرباء الوطنیني يف لك 
ب� من ت� الب�ان احتیا�ات 

 .الب� ذات أ�ولویة

للمرشوع  ُعرض تقر�ر تقيمييو 
�ىل اللجنة يف دورهتا الثانیة 

)، وهو CDIP/12/3عرشة (
متاح �ىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/m
eetings/ar/doc_details.j

sp?doc_id=250694 

 

 :ٔأن تنظر ف� یيل لهااملر�� الثانیة من املرشوع. و�� ینبغي  ینبغي للجنة ٔأن توافق �ىل "1"

 دمع الب�ان التجریبية الثالثة لتنفيذ خطط أ��شطة الت�اریة اخلاصة هبا،  -

 من الب�ان أ�قل منوًا،  اً والتوسع يف املرشوع ليشمل مشاركني �دد -

 رشوع.جتریب مشاركة بعض الب�ان النامية اليت یمت اختیارها يف امل و  -

 ینبغي تعدیل وثیقة املرشوع لتتناول ما یيل:و  "2"

توفري معایري واحضة وشام� الختیار الب�ان املُشاِركة جلعل املرشوع ذات تو�ه مدفوع �لطلب �ىل حنو ٔأكرب،  -
 وٕا�سابه و�قة ص� واس�تدامة.

 اِركة والویبو.ٕا�رام اتفاقات رشاكة ٔأو مذ�رات تفامه لتوضیح ٔأدوار ومسؤولیات الب�ان املُش -

ٕا�داد مبادئ توجهيیة �شأٔن حتدید جماالت �حتیا�ات (التشاور، وحتدید أ�ولو�ت، وامللكية، والتوثیق  -
 السلمي للعملیة).

مجمو�ة اخلرباء الوطنیة: ٕا�داد مبادئ توجهيیة لت�دید معایري اختیار ٔأعضاء ا�مو�ة ؤأسلوب �كو�هنا  -
 وافز املقررة وس�بل التنس�یق ووضعها القانوين.واختصاصاهتا ورئاس�هتا والبدالت واحل

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250694
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ینبغي ٔأن �كون تنفيذ خطط أ��شطة الت�اریة جزءًا ٕالزاميًا من املرشوع ویتعني التفاوض �شأٔنه يف اتفاقات  -
 الرشاكة.

 ینبغي احلفاظ �ىل مدة املرشوع اليت تبلغ �امني واس�تغاللها �ىل حنو ٔأكرث كفاءة. -

ركز �لهيا املرشوع احملددة من قبل الویبو (البيئة، والزرا�ة، والطاقة، والقطا�ات ینبغي توس�یع ا�االت اليت �  -
 ).الصناعیة

 ینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن �راجع الرتتيب ا�طط للبحث وٕا�داد تقار�ر ٔأوضاع الرباءات �ىل النحو التايل:و  "3"

املهارات  بسات ك الث يف �راءات ��رتاع القيام �لبحث يف الویبو والسامح مبشاركة اخلرباء الوطنیني يف البح -
 الالزمة.

ٕا��ة فرصة للتفا�ل املبارش و�ًا لو�ه بني اخلبري الوطين واملستشار ا�ويل و�رباء الویبو يف ٔأثناء ٕا�داد  -
 تقار�ر ٔأوضاع الرباءات.

 ینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن تتأٔكد مما یيل، من ٔأ�ل حتسني �س�تدامة:و  "4"

من املوارد يف ٕادارة املرشوع يف الشعبة املعنیة �لب�ان أ�قل منوًا يف الویبو، ودمع �كو�ن  ینبغي �س�ري مزید -
 الكفاءات يف ا�ول أ�عضاء.

 ینبغي تعممي اس�ت�دام التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتیجیات امللكية الفكریة الوطنیة للب�ان املُشاِركة. -
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 لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً امللكية الفكریة وتوس�مي املنت�ات  "18"

DA_4_10_01 –  10و 4التوصیتان 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

اكن هذا املرشوع هيدف ٕاىل تقدمي ا�مع 
للمجمتعات احمللیة يف ثالثة ب�ان خمتارة، 

دا، يف تصممي وتنفيذ يه ب� و�یلند ؤأوغن
اسرتاتیجیات لالس�ت�دام املناسب 

للملكية الفكریة يف توس�مي املنت�ات، مع 
الرتكزي بصفة �اصة �ىل البیا�ت 

 اجلغرافية والعالمات الت�اریة.

 .تصدیقُوضعت ٕارشادات وٕاجراءات ملراقبة اجلودة وال 

 یلند ؤأوغندا.نُفِّذ مخسة عرش �شاطًا من ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات يف ب� و�و 

ُعقد اج�ع �رباء ومؤمتر �شأٔن "امللكية الفكریة وتوس�مي املنت�ات لتطو�ر و 
 .2013أ�عامل وامجلا�ات احمللیة" يف مدینة س�یول يف ٔأ�ریل 

لت س�ندات ملكية فكریة �دیدة: و  �المات جامعیة، و�المة جتاریة  3ُجسِّ
 ن جغرايف وا�د.وا�دة، و�سمیة منشأٔ وا�دة، وبیا�المة تصدیق وا�دة، و 

ُعقد يف مدینة س�یول مؤمتر عن "امللكية الفكریة وتوس�مي املنت�ات لتطو�ر و 
 2013ٔأ�ریل  26ٕاىل  24أ�عامل وامجلا�ات احمللیة" يف الفرتة من 

tails.jsp?meeting_ihttp://www.wipo.int/meetings/en/de(
d=29188( 

ف� یتعلق �ملرشو�ات من هذا النوع يف املس�تقبل، �ىل  "1"
ٔأمانة الویبو أٔن تنظر ف� ٕاذا اكنت يف الوضع أ�مثل ا�ي یؤهلها 

ٕالدارة هذه املرشو�ات، وٕاذا اكن أ�مر كذ�، �لهيا ٔأن تنظر يف 
 اس�ت�دام ٔأسالیب بدی� ٕالدارة املرشو�ات.

یتعلق �ملرشو�ات من هذا النوع يف املس�تقبل، �ىل  ف�و  "2"
ٔأمانة الویبو أٔن حتدد بدر�ة ٔأكرب مدى مشاركهتا ودمعها ٔأثناء مر�� 

 التنفيذ.

ینبغي ل�ول أ�عضاء املهمتة بتطو�ر مرشو�ات امللكية و  "3"
الفكریة والتوس�مي �ىل مس�توى ا�متعات ٔأن �ستمثر يف �منیة قدرة 

ؤأن  .ملكية الفكریة �ىل دمع مثل هذه املرشو�اتماك�هبا الوطنیة لل 
تضع هذه املرشو�ات يف �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة 

 .�ىل النحو املالمئ

ینبغي ٔأن تقدم ٔأمانة الویبو وا�ول أ�عضاء ا�مع ٕالطار و  "4"
امللكية الفكریة والتوس�مي وتعمل �ىل تعز�زه هبدف حتفزي مزید من 

 إالطار.الوعي وتطبیق 

ینبغي ٔأن تواصل ٔأمانة الویبو تقدمي ا�مع للمرشو�ات و  "5"
من �الل ا�مع املو�ه  2014الفرعیة التسعة يف مر�� تنفيذها �ام 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
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وز�رات املتابعة (من موظفي الویبو ٔأو اخلرباء اخلارجيني) ولكن مع 
تقيید ا�مع بت�دید اسرتاتیجیة للخروج (مفص� يف تقر�ر هنايئ) من 

التسلمي ل�ول أ�عضاء؛ ؤأن تنظر الویبو يف دراسة ٔأكرث تعمقا ٔأ�ل 
ٔ��ر املرشوع (ميكن ٔأن تضطلع هبا مؤسسة حبثیة/ٔأاكدميیة كطرف 
�لث)؛ ؤأن یأٔ�ذ الفریق العامل املعين �مللكية الفكریة والتوس�مي 
 �ىل مس�توى املنظمة يف �عتبار نتاجئ هذا التقر�ر واس�تنتا�اته.

 لكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة و�ج�عیةمرشوع امل  "19"
DA_35_37_01–  37و 35التوصیتان 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

یتأٔلف املرشوع من مجمو�ة من 
ا�راسات عن العالقة بني حامیة 

امللكية الفكریة وخمتلف جوانب أ�داء 
والهدف املنشود  .ميةيف الب�ان النا

هو تضییق الهوة املعرفية اليت یعاين 
مهنا واضعو الس�یاسات يف ت� 
الب�ان عند تصممي نظام للملكية 

الفكریة �هنض �لتمنیة وعند ٕاعامل 
ومن املقرتح ٔأن �ركز  .هذا النظام

ا�راسات �ىل ثالثة موضو�ات �امة 
ويه �بتاكر احمليل وتعممي املعرفة 

ن ا�ويل والوطين �ىل الصعید�

انهتت ا�راسات القطریة اخلاصة �لربازیل وش�یيل والصني ومرص و�یلند 
رغواي من اس�ت�داث ما یلزم من بیا�ت امللكية الفكریة، واس�ت�دمت فرق ؤأو 

البحث ت� البیا�ت للتحقيق يف ٔأمناط اس�ت�دام امللكية الفكریة �ىل املس�توى 
 اجلزيئ.

 وف� یيل النتاجئ الرئيس�یة للمرشوع:

الربازیل: دراسة حول اس�ت�دام امللكية الفكریة استنادا ٕاىل بیا�ت  (ٔأ)
�س�تقصائیة �ىل مس�توى الرشاكت؛ وقا�دة بیا�ت �سجیل الو�دات  ا�راسات

اخلاصة �مللكية الفكریة �ى املكتب الربازیيل للملكية الفكریة؛ ودراسة حول 
اس�ت�دام امللكية الفكریة يف الربازیل استنادا ٕاىل هذه البیا�ت؛ ودراسة حول 

 اس�ت�دام امللكية الفكریة ؤأداء التصد�ر.

من ٔأ�ل توس�یع نطاق النتاجئ احلالیة  عةٕا�داد مرشوع متاب "1"
لالقرتا�ات الواردة يف التقر�ر التقيميي  وتعز�زها وفقاً 

)CDIP/14/3 (1التوصیة  يف ٕاطار. 

املوافقة �ىل مرشوع متابعة �متكني ا�ول أ�عضاء من و  "2"
حصائیة �شأٔن امللكية الفكریة اس�ت�داث مجمو�ة البیا�ت االٕ 
م يف وضع الس�یاسات وفقا للمبادئ واس�ت�دا�ا من ٔأ�ل إالسها

 من التقر�ر التقيميي. 1املقرت�ة يف التوصیة 

تعز�ز اس�ت�دام ٔأدوات التخطیط والرصد: ینبغي تعز�ز و  "3"
مراقبة جودة املرشو�ات يف مر�� التصممي، والعمل �ٕالطار 

 املنطقي ٔ�ساس ٕالدارة دورة حياة املرشوع.
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واجلوانب املؤسس�یة لنظام امللكية 
 .الفكریة وعواقبه �قتصادیة

وسيتوىل ٕا�داد ا�راسات فریق من 
الباحثني و�شارك فهيا مكتب خبري 
الویبو �قتصادي و�رباء دولیون 

 .و�حثون حملیون

 

ا�دة بیا�ت �سجیل الو�دات اخلاصة �مللكية الفكریة �ى ش�یيل: ق (ب)
دراسة حول اس�ت�دام امللكية الفكریة يف و املكتب الش�یيل للملكية الفكریة؛ 

دراسة حول و دراسة حول السطو �ىل العالمات الت�اریة يف ش�یيل؛ و ش�یيل؛ 
 منح �راءات ٔأجنبیة �ىل املس�تحرضات الصیدالنیة يف ش�یيل.

راسة حول امللكية الفكریة يف قطاع الغا�ت؛ ودراسة حول ٔأوروغواي: د (ج)
منح الرباءات وبنية السوق يف دوا�ر الصنا�ات الصیدالنیة، مبا يف ذ� قا�دة 

بیا�ت مصغرة حول طلبات حقوق امللكية الفكریة اخلاصة �ملس�تحرضات 
 الصیدالنیة ومنت�اهتا.

ر صنا�ة �كنولوجيا مرص: دراسة حول دور امللكية الفكریة يف دوا� (د)
 املعلومات واالتصاالت.

الصني: دراسة حول سلو�یات املود�ني الصینيني يف احلصول �ىل �راءات  (ه)
 ٔأجنبیة واسرتاتیجیات الرشاكت الصینية يف احلصول �ىل الرباءات.

�یلند: قا�دة بیا�ت �سجیل الو�دات لطلبات مناذج املنفعة يف �یلند؛  (و)
م مناذج املنفعة يف �یلند؛ ودراسة حول العالقة بني ودراسة حول اس�ت�دا

 اس�ت�دام مناذج املنفعة ؤأداء الرشاكت التایلندیة.

قد اج�ع لل�رباء �شأٔن ضافة ٕاىل ذ�، ُعقدت �لقات معل يف مجیع الب�ان وعُ إ و 
 .2013�ج�عیة يف د�سمرب وامللكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة 

يف ا�ول أ�عضاء ٕایالء اه�م ینبغي ملاكتب امللكية الفكریة و  "4"
�اص ملواص� تدریب متخصصني �دد للم�افظة �ىل املعارف 

املكتس�بة يف مرا�ل املرشوع وتناقلها، وینبغي توثیق اس�ت�داث 
من ٔأ�ل ضامن حتدیث مس�متر  واحضاً  مجمو�ة البیا�ت توثیقاً 

ق.  ومنس�
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 الرباءات وامل� العام "20
DA_16_20_02 –  20و 16التوصیتان 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

" 1واس�تكشف " حفص هذا املرشوع
، تاحوامل  الرثيا�ور املهم للم� العام 

" ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف 2"
 جمال الرباءات �ىل امل� العام.

نیا) وُعرضت �ىل اللجنة اكمتلت بن�اح دراسة عن الرباءات وامل� العام (�
 .).CDIP/12/INF/2 Rev( يف دورهتا الثانیة عرشة

وا�راسة متا�ة �ىل املوقع 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل:

c_id=253106 

 

تقيميي ذايت �شأٔن املرشوع، وف� یيل اس�تنتا�اته تقر�ر  د� �ِ أ� 
 :الرئيس�یة

ا�ٓراء والتعقيبات اليت وردت �شأٔن ا�راسة، �الل احلدث  "1"
م �ىل هامش ا�ورة الثانیة عرشة للجنة وكذ�  اجلانيب ا�ي نُّظِ

 .بعید�الل مناقشات اجللسة العامة، اكنت ٕاجيابیة ٕاىل �د 

ت ٕا�دى ا�ول أ�عو  "2" �ىل و�ه اخلصوص ضاء ٔأقر�
�الس�تنتاج ا�ي �لصت ٕالیه ا�راسة وا�ي مفاده ٔأن العالقة 
الشام� بني الرباءات و�بتاكر وم� �ام �ري متاح دون قيود 

يف  �القة معقّدة ودقيقة، ؤأعربت عن اعتقادها ٔأن ا�راسة مفيدة
 فهم �یفية تأٔ�ر امل� العام �ش�ىت اجلهات الفا�� والعوامل.

  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
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 امللكية الفكریة وجهرة أ�دمغة "21"

DA_39_40_01 –  40و 39التوصیتان 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

متثل ٕاماكنیة انتقال أ�فراد ذوي املهارات 
العالیة من الب�ان النامية ٕاىل الب�ان 

 –ٔأو ما یعرف هبجرة أ�دمغة  –املتقدمة 
ویصح هذا بصفة  .للتمنیة خطرياً  د�ً حت

�اصة �لنس�بة لبعض �قتصادات 
أ�فریقية، اليت تو�د فهيا ٔأ�ىل معدالت 

و�ريم  .لهجرة ذوي املهارات يف العامل
 املرشوع احلايل ٕاىل فهم هذه الظاهرة فهامً 

ٔأفضل عن طریق بناء قا�دة بیا�ت شام� 
عن ش�تات العاملني ٔأحصاب املعارف 

مل �س�ت�دام املعلومات املتا�ة حول العا
كام  .عن ا�رت�ني يف و�ئق الرباءات

الص� بني  �س�تكشف املرشوع ٔأیضاً 
حامیة امللكية الفكریة وجهرة العامل ٔأحصاب 

 .املعارف

ُعرضت �ىل اللجنة يف دورهتا الثانیة عرشة دراسة عن امللكية الفكریة وجهرة 
 .)CDIP/12/INF/4(معلیة تتبع جغرايف  –أ�دمغة 

�لقة معل اخلرباء املعنیة �مللكية الفكریة والتنقل  2013ُعقدت يف ٔأ�ریل 
وُعرض �ىل اللجنة يف دورهتا  .ا�ويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة أ�دمغة

 .)CDIP/12/INF/5(الثانیة عرشة ملخص حللقة العمل هذه 

 –وجهرة أ�دمغة  تو�د �ىل الرابط التايل ا�راسة اخلاصة �مللكية الفكریة
معلیة تتبع جغرايف: 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
252189= 

یو�د �ىل الرابط التايل ملخص حللقة معل اخلرباء املعنیة �مللكية الفكریة 
�ويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة أ�دمغة: والتنقل ا

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
252266= 

دمع اس�مترار البحث يف جمال امللكية الفكریة وجهرة أ�دمغة،  "1"
�ىل املواضیع التالیة: (أٔ) ٔأس�باب ونتاجئ جهرة العامل ذوي وال س�� 
واس�ت�دام أ�سامء الشخصیة والعائلیة من ٔأ�ل  (ب) ،املهارات

 ،(ج) واس�تقصاءات حول ا�رت�ني ،متیزي ا�رت�ني ؤأصوهلم املهاجرة
 (د) واس�تقصاءات حول املهاجر�ن العائد�ن ذوي املهارات العالیة.

للب�ان أ�فریقية يف ٕاجراء ٔأحباث ميكهنا ٔأن  دمع ٔأمانة الویبوو  "2"
ن، وتؤدي ٕاىل: (ٔأ) تنفيذ س�یاسات �متكني املهاجر�ن، مبا فهيم ا�رتع

(ب) وفهم وحتسني معرفة العدید من الب�ان  ،من العودة ٕاىل وطهنم
 أ�فریقية جبالیاهتا يف اخلارج.

تعز�ز اس�تدامة البحث �شأٔن امللكية الفكریة وجهرة و  "3"
دمغة، وینبغي لٔ�مانة ٔأن تقوم مبا یيل: (ٔأ) دمع مواص� البحث يف ا�ٔ 

املوضوع؛ (ب) ودمع �كو�ن الكفاءات للباحثني من الب�ان النامية 
دمع �كو�ن الكفاءات لالس�ت�ابة و  �رب مرشو�ات مشرتكة؛ (ج)

للطلبات املزتایدة �ىل قوا�د البیا�ت املعّدة استنادًا ٕاىل نتاجئ 
)ودمع �لقات معل ٕاضافية لتعممي نتاجئ مرشوع مرشوع البحث؛ (د

 البحث؛ (ه) ودمع ٕا�داد �دد ٔأكرب من املنشورات.

 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252266
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252266


CDIP/23/2 

III Annex 

32 
 
 امللكية الفكریة و�قتصاد �ري الرمسي "22"

DA_34_01 –  34التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�بتاكر  �شري ا�الئل املتفرقة ٕاىل وجود
ولكن ال یتوفر  .يف �قتصاد �ري الرمسي

الكثري من املعلومات حول �یفية تو� 
أ�صول �ري امللموسة يف �قتصاد �ري 

الرمسي و�یفية احلصول �لهيا واس�ت�دا�ا 
ویعمل  .يف التبادالت لالس�تفادة مهنا

املرشوع �ىل توفري فهم ٔأفضل لالبتاكر 
ط بني يف القطا�ات ذات الص� والراب

 .امللكية الفكریة و�قتصاد �ري الرمسي

عن �بتاكر  مفاهميیةُعرضت �ىل اللجنة يف دورهتا احلادیة عرشة دراسة 
) ويه متا�ة CDIP/11/INF/5وامللكية الفكریة و�قتصاد �ري الرمسي (

�ىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id

232525= 

وُعرضت �ىل اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة ثالث دراسات قطریة �اصة  
 بغا� و�ینيا وجنوب ٔأفریقيا.

وت� ا�راسات متا�ة �ىل الرابط 
:http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل

c_id=267526؛ 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_iو
d=267443؛ 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_iو
d=268545 

ینبغي ٔأن ُجتري ٔأمانة الویبو مناقشات دا�لیًا ومع ا�ول  "1"
أ�عضاء لتوضیح املشاركة إالضافية احملمت� يف ا�هنوض بنواجت 

عمل املامثل إالضايف دا�ل دول ٔأخرى من ا�ول املرشوع ودمع ال
 أ�عضاء.

وینبغي ٔ�مانة الویبو ٔأن �شرتك مع املؤسسات والهیئات  "2"
بل لضامن رصد هذا أ��ر وقياسه و  رسال إ املعنیة للبحث عن س�ُ

 تعقيبات �شأٔنه ٕاىل ا�ول أ�عضاء.

ومن ٔأ�ل ز�دة ضامن �س�تدامة، ینبغي بأٔن تقوم ت�  "3"
ٔ�عضاء اليت اس�تضافت ا�راسات إالفرادیة القطریة بنرش ا�ول ا

ا�راسات �ىل ٔأوسع نطاق ممكن دا�ل ب�اهنا و��عوة ٕاىل مواص� 
 القيام مبزید من العمل يف هذا ا�ال.

وینبغي للمرشو�ات املس�تقبلیة ٔأن تتأٔكد ٔأن املزيانیة اكفيٌة  "4"
ل هنائیة �شأٔن لالنهتاء بن�اح من لك نواجت املرشوع، يف �لقة مع

 املرشوع مثًال.

وینبغي للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة ٔأن تضمن ٔأن�  "5"
التمنیة املَصو�ة �ىل حنو ُمهبم تُفرسها اللجنُة �ىل  ٔأجندةتوصیات 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=268545
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=268545
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=268545
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حنٍو یُعطي أ�مانَة توجهيًا مناس�بًا للسامح بتصممي املرشوع وتنفيذه 
 بفعالیة.

حسني أ�داء والربط الش�بيك بني ات احلكومية ؤأحصاب املصل�ة املعنیني �مللكية الفكریة �ىل الصعید الوطين ٕالدارة الصنا�ات إالبداعیة وإالرشاف �لهيا وتعز�زها، ولت تعز�ز قدرة املؤسس "23"
 منظامت إالدارة امجلاعیة حلق املؤلف

DA_10_04 –  10التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

مسا�دة املؤسسات الوطنیة ومنظامت 
العام� يف ميدان  احلٔأحصاب املص

الصنا�ات إالبداعیة واملمث� لها �ىل 
حتسني فهمها �ور امللكية الفكریة يف 

جمال إالدارة الفعا� وا�هنوض �لصنا�ات 
إالبداعیة، و�سهیل ٕاقامة ش�باكت ٕاقلميیة 

لٕالدارة امجلاعیة حلق ٔأو دون ٕاقلميیة 
 املؤلف واحلقوق ا�اورة.

 

اجلزء أ�ول من املرشوع، املتعلق �لصنا�ات  2010اكمتل بن�اح يف �ام  -
 .)CDIP/6/2 إالبداعیة (انظر املرفق الثامن للوثیقة

 منظامت إالدارة امجلاعیة: -

ام اس�ُتمكلت وثیقة رفيعة املس�توى ملتطلبات أ�عامل الت�اریة من ٔأ�ل نظ
و�ُشار ٕاىل هذا النظام ا�ٓن �مس نظام  .الویبو اجلدید اخلاص حبق املؤلف

 .""ش�بكة الویبو حلق املؤلف

امجلاعیة ا��ن  إالدارة�لقة معل يف جنیف ليك یلتقي ممثلو منظامت  وُعقدت
 الرفيعةحيمتل ٔأن �س�ت�دموا النظام اجلدید، والس�تعراض متطلبات أ�عامل 

من شأٔنه تقدمي املشورة لفریق املرشوع  جتاري �رباء �شاء فریقالٕ املس�توى، و
 ٔأثناء وضع النظام.يف 

 لت�دید رشیك لوضع النظام. 2014بدٔأت معلیة طلب �قرتا�ات يف بدایة 

عند تنفيذ مرشو�ات معقدة، من أ�حسن تضمني و�ئق  "1"
املرشوع توجهيات للمرشفني �ىل املرشو�ات �شأٔن ُهنُج ٕادارة 

 املرشوع وتنفيذه.
يف املس�تقبل، س�یكون من العميل، من حيث ٕا�داد التقار�ر  "2"

واملتابعة، عرض املرشو�ات الفردیة واملنفص� يف و�ئق مرشوع 
 منفص�.

�ىل لقات ا�راس�یة ینطوي تنظمي �لقات العمل واحل قد "3"
قبل فينبغي، �رتيبات لوجستية معقدة و�ع�د �ىل رشاكء حملیني. 

، ٕاجراء تقيمي شامل للرشاكء املیدانیني لضامن أ��داثتنظمي ت� 
ٕاماكنیة �ع�د �ىل الرشاكء ا�تار�ن يف املسا�دة �ىل التخطیط 

جتنب �ضطرار ٕاىل �ل الصعو�ت  بتفصیل اكف بغیة لٔ��داث
 .بعینه العملیة واللوجستية يف املاكن

ینبغي ٔأن تدرج يف وثیقة تصممي املرشو�ات يف املس�تقبل  "4"
تدابري رصد املشاركني �ىل فرتات زمنیة بعد ٔأسابیع ٔأو شهور ٔأو 
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 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

مر�ليت إال�شاء  �اللاملرشوع قود س�ی، و مد�ر تقين للمرشوع مت توظیف
 والتجریب.

 .تتطو�ر منصة لتكنولوجيا املعلومات وٕا�شاء مركز بیا�

من ٔأ�ل ٔأن �كون �ى الویبو فهم  �داثس�نوات من تنظمي ا�ٔ 
�داث وقعها، مما سيسا�د �ىل تصممي ا�ٔ و  أ��داثٔأفضل لفعالیة 

 وحتدید مضموهنا بطریقة ٔأكرث فعالیة.

 املرشو�ات التعاونیة املفتو�ة وال�ذج القامئة �ىل امللكية الفكریة "24"
DA_36_1 –  36التوصیة 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ع مبجمو�ة من یبدٔأ هذا املرشو سوف
أ��شطة مس�تكشفًا ٕا�ها من ٔأ�ل تبادل 

اخلاصة بأٔطر �بتاكر املفتوح  اخلربات
(مبا فهيا أ�طر املمتحورة حول املس�ت�دم 
واليت �شارك فهيا املس�ت�دم يف �بتاكر 
من �الل اتفاقات تعاونیة مفتو�ة) يف 
الب�ان املتقدمة والب�ان النامية، فضًال 

 الفكریة.عن مناذج امللكية 

م اج�ع �رباء يف مقر الویبو الرئييس يف شلك مؤمتر للویبو �شأٔن  نُّظِ
ینا�ر  23و 22�بتاكر املفتوح: املرشو�ات التعاونیة ومس�تقبل املعرفة، يف 

2014. 

وُعرضت �ىل جلنة التمنیة يف دورهتا الرابعة عرشة دراسة تقيميیة معمقة 
 یة".ودراسة �شأٔن "التدفقات املعرفية العامل 

وتو�د �ىل املوقع التايل ا�راسة الفرزیة الت�لیلیة للمرشوع املعنون 
"املرشو�ات التعاونیة املفتو�ة وال�ذج القامئة �ىل امللكية 

ails.jsphttp://www.wipo.int/meetings/ar/doc_detالفكریة":
doc_id=188513? 

یو�د �ىل املوقع التايل مؤمتر الویبو �شأٔن �بتاكر املفتوح: املرشو�ات 
التعاونیة ومس�تقبل املعرفة: 

 ٕاىل ٔأمانة الویبو �شأٔن �نهتاء من املنصة التفا�لیة: "1"

 اس�تكامل �س�ة جتریبية للمنصة التفا�لیة، )أٔ (

واختبار املنصة التفا�لیة واحلصول �ىل انطبا�ات  )ب(
 املس�ت�دمني،

 وٕادراج انطبا�ات املس�ت�دمني، )ج(

وتقدمي �س�ة هنائیة للمنصة ٕاىل اللجنة يف دورهتا  )د(
 ،2015مفرب السابعة عرشة اليت س�تعقد يف نو 

وحتدید �مة واحضة وختصیص موارد لصیانة املنصة  )ه(
 التفا�لیة وحتد�هثا �نتظام.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=188513
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http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=31762 

وتو�د �ىل املوقعني التالیني دراسة تقيميیة معمقة ودراسة �شأٔن "التدفقات 
املعرفية العاملیة" �ىل التوايل: 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_i
d=287169 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?docو
id=287416_ 

): CDIP 14/INF/13تقر�ر عن "التدفقات املعرفية العاملیة" (
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/c

dip_14_inf_13.pdf 

http://www-املنصة التفا�لیة (لقطات الشاشة)  �س�ة مبدئیة من
ocmstest.wipo.int/innovation (ليست متا�ة للنفاذ العام بعُد) 

ٕاىل ٔأمانة الویبو �شأٔن ٕا�داد اقرتاح للجنة �شأٔن �یفية تيسري  "2"
 �بتاكر املفتوح �رب �رامج الویبو القامئة:

مواص� حتدید ٔأفضل املامرسات يف جمال املرشو�ات  )أٔ (
 ع ت� املامرسات و�شاركها (ا�راسات)،التعاونیة املفتو�ة ومج

وتقدمي �رامج معلیة لتكو�ن الكفاءات (مبا يف ذ�  )ب(
مجمو�ات أ�دوات) مصممة خصیصا ملس�ت�دمني مس�هتدفني 

 حمدد�ن،

وتقدمي �رامج �كو�ن الكفاءات ملقديم �دمات امللكية  )ج(
الفكریة و/ ٔأو �دمات �بتاكر يف الب�ان النامية، مثل 

الفكریة ومراكز نقل التكنولوجيا، وما ٕاىل  ماكتب امللكية
 ذ�،

ودمع مرشو�ات جتریبية حمددة يف جمال التعاون  )د(
 املفتوح يف الب�ان النامية،

وتقدمي املشورة ل�ول أ�عضاء �شأٔن �لق بيئة مواتیة  )ه(
 للتعاون املفتوح يف س�یاساهتا �شأٔن امللكية الفكریة.

ویبو يف مؤمترات التعاون ٕاىل ٔأمانة الویبو �شأٔن تعز�ز حضور ال "3"
املفتوح: ٕان حضور الویبو وظهورها �نتظام يف املؤمترات ا�ولیة 

املعنیة �البتاكر املفتوح (مبا يف ذ�، �ىل سبيل املثال ال احلرص، 
أ��داث اليت تنظمها منظامت أ�مم املت�دة أ�خرى) قد �سا�دها 

التعاونیة  �ىل ٔأن �كون "املركز املرجعي" يف جمال املرشو�ات

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287169
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287169
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287416
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287416
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287416
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
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املفتو�ة، وقد �سا�دها �ىل �لق رؤیة واحضة، و�س�تفادة من 
 �ربات ٕاضافية من مجمو�ة واسعة من املشاركني يف املؤمترات.

ٕاىل ٔأمانة الویبو �شأٔن ضامن تطبیق ٔأدوات التخطیط  "4"
 للمرشو�ات ورصدها يف دورة ٕادارة املرشو�ات:

دمة ٕاىل تعز�ز مراقبة جودة املرشو�ات اجلدیدة املق )أٔ (
اللجنة ف� خيص التطبیق السلمي ٔ�دوات مرشو�ات الویبو 

 القامئة يف دورة ٕادارة املرشو�ات،

وتعز�ز مراقبة جودة التقار�ر املر�لیة املقدمة ٕاىل  )ب(
اللجنة للتأٔكد من التطبیق السلمي ٔ�دوات مرشو�ات الویبو 

 القامئة يف دورة ٕادارة املرشو�ات،

نطقي ٔ�ساس يف دورة والنظر يف العمل �ٕالطار امل  )ج(
 ٕادارة املرشو�ات،

والنظر يف ٕاد�ال مقررات ٕاجباریة �شأٔن دورة ٕادارة  )د(
 املرشو�ات للمرشفني �ىل املرشو�ات يف املس�تقبل،

وضامن تقدمي تدریب منتظم للمرشفني �ىل  )ه(
 املرشو�ات بناء �ىل الطلب.
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 ني ب�ان اجلنوب من ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منواً مرشوع تعز�ز التعاون حول امللكية الفكریة والتمنیة ف� ب "25"

DA_1_10_11_13_19_35_32_01 –  32و 35و 19و 13و 11و 10و 1التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

�ريم هذا املرشوع ٕاىل ٕا�داد وسائل 
لتوجيه �ود خمتلف أ�طراف الفا�� 

عز�ز التعاون بني ب�ان اجلنوب يف حنو ت
 جمال امللكية الفكریة.

اج�ع الویبو أ�قا�ميي الثاين �شأٔن التعاون  2013ُعقد يف القاهرة يف مایو 
بني ب�ان اجلنوب يف جماالت الرباءات والعالمات الت�اریة والبیا�ت 

وقع التايل: اجلغرافية والتصاممي الصناعیة وإالنفاذ. واملعلومات متا�ة �ىل امل
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

d=28982 

وُعقد مؤمتر الویبو الس�نوي الثاين �شأٔن امللكية الفكریة والتمنیة يف جنیف يف 
 املوقع التايل: . واملعلومات متا�ة �ىل2013نومفرب 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=30462 

واس�ُتمكلت الصف�ة إاللكرتونیة للتعاون ف� بني ب�ان اجلنوب يف هنایة 
 21ل�ورة الثالثة عرشة للجنة يف  ، وأ�طلقت رمسیًا يف �دث �انيب2013
. وميكن النفاذ ٕاىل املنصة �ىل هذا الرابط: 2014مایو 

)/http://www.wipo.int/cooperation/ar/south_south.( 

التعاون ف� و�ُّني مد�ر املرشوع، حبمك منصبه، مسؤوًال عن االتصال �شأٔن 
 بني ب�ان اجلنوب �سبب ضیق الوقت ا�ي حتمته طبیعة املرشوع.

و �شأٔن تعممي التعاون بني ٕاىل ا�ول أ�عضاء ؤأمانة الویب "1"
 ب�ان اجلنوب بوصفه جزءًا منتظامً من ٔأ�شطة الویبو:

یُوىص بأٔن تُعد� أ�مانُة �ارطة طریق، لتنظر فهيا  )أٔ (
ا�ول أ�عضاء، لتعممي التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب �عتباره 

 اسرتاتیجیة تنفيذ ٕالمتام ا�ُهنُج احلالیة،
ق  وبأٔن تنظر يف ٕاجياد وظیفة تنس�یق )ب( صة تُنّسِ ُمخص�

ٔأیضًا مع املنظامت أ�خرى دا�ل منظومة أ�مم املت�دة 
و�ار�ا، ويف ٕاضفاء الطابع الرمسي �ىل التعاون مع مكتب 

 أ�مم املت�دة للتعاون ف� بني ب�ان اجلنوب.
 �شأٔن متدید املرشوع: ٕاىل جلنة التمنیة "2"

املوافقة �ىل متدید املرشوع ملدة س�نة وا�دة من  )أٔ (
 :ٔأ�ل

صقل مجیع أ�دوات القامئة �ىل الویب بناًء  -
�ىل تعقيبات املس�ت�دمني، والرتوجي لها بني 

املس�ت�دمني احملمتلني واحلفاظ �لهيا (مبا يف ذ� مجع 
 املعلومات لقوا�د البیا�ت)،

وختطیط أ��شطة احلالیة للتعاون ف� بني  -
ب�ان اجلنوب دا�ل الویبو، ودراسة املامرسات اجلیدة 

 ل منظامت أ�مم املت�دة أ�خرى،دا�

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/cooperation/ar/south_south/
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واس�ُت�دثت قدرات وظیفية �دیدة يف قا�دة بیا�ت الویبو للمسا�دة التقنیة 
)، وقا�دة بیا�ت مطابقة �حتیا�ات IP-TADيف جمال امللكية الفكریة (

 ).IP-DMDإالمنائیة يف جمال امللكية الفكریة (

�دد من أ��شطة للرتوجي لصف�ة الویب بني املس�ت�دمني احملمتلني، ونُفذ 
ومجلع معلومات ٕاضافية عن قوا�د البیا�ت اخلاصة �لتعاون ف� بني ب�ان 

الرتوجي للمنصة اجلدیدة �رب ٔأدوات وسائل التواصل  اجلنوب، مبا يف ذ�
 �ج�عي ذات الص�.

اء ٔأقا�ميي �شأٔن التعاون ف� بني اج�ع �رب  2016ونُظّمِ يف بريو يف مایو 
ب�ان اجلنوب والتعاون الثاليث ٕال��ة املعلومات واملعارف ودمع �بتاكر 

ب�ًا �ميًا و�ريمه من ممثيل  20خبريًا من  50ونقل التكنولوجيا، مبشاركة حنو 
 ا�ول املتقدمة واملنظامت احلكومية ا�ولیة.

و�س�مترار يف املشاركة بنشاط يف ش�ىت  -
مبادرات أ�مم املت�دة املتعلقة �لتعاون ف� بني ب�ان 

 اجلنوب والتعاون الثاليث،
واملوافقة �ىل اس�ت�دام ٔأموال املرشوع املتبقية (ٕان  )ب(

و�دت) وا�متویل إالضايف للم�افظة �ىل موارد املوظفني 
 ن ٔأ�ل فرتة ا�متدید.احلالیة م

التمنیة  ٕاىل اللجنة ومد�ري املرشو�ات وشعبة تنس�یق ٔأجندة "3"
 وٕاىل القطا�ات املعنیة بتكو�ن الكفاءات التقنیة �شأٔن تنظمي املؤمترات:

ینبغي ٔأن �ُركِّز املؤمترات �ىل �دد حمدود من  )أٔ (
املوضو�ات اليت �رتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثیقًا (مثل 

رافية ٕاىل �انب العالمات الت�اریة)، من ٔأ�ل البیا�ت اجلغ
دة تتعلق  تلبیة �ا�ة املشاركني ذوي اخلربة يف جماالت ُم�د�

 �مللكية الفكریة.
وعند تنظمي املؤمترات يف ٔأعقاب اج��ات امجلعیة  )ب(

العامة ل�ول أ�عضاء ٔأو اج��ات اللجنة، ینبغي الرتجيح 
لیف والعیب املمتثل بعنایة بني مزية حتقيق وفورات يف التاك

 يف �دم الوصول ٕاىل املشاركني املناس�بني.
ٕاىل اللجنة ومد�ري املرشو�ات وشعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة  "4"

 �شأٔن قامئة اخلرباء �ستشاریني:
یُوَىص �لنظر يف ٕادراج اخلرباء ا��ن مل یعملوا مع  )أٔ (

الویبو من قبل ولكن �هيم اخلربة الالزمة يف قامئة 
 ستشاریني،� اخلرباء

وٕاجراء تقيمي مهنجي ٔ�داء اخلرباء �ستشاریني  )ب(
 اخلارجيني وا��ة املعلومات ذات الص� مجلیع املوظفني.
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 بناء احللول –امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة  "26"

DA_19_25_26_28_01 –  28و 26و 25و 19التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة رئيس�یة والنتاجئإالجنازات ال وصف مقتضب للمرشوع

�شمل املرشوع مجمو�ة من أ��شطة اليت 
ستس�تكشف ما ميكن اختاذه من 

مبادرات ومن س�یاسات تتعلق �مللكية 
الفكریة للهنوض بنقل التكنولوجيا، 

 و�اصة لفائدة الب�ان النامية.

وسوف یتأٔلف من مخس مرا�ل متدر�ة 
�ات وتوصیات هبدف اع�د قامئة اقرتا

 وتدابري حممت� للهنوض بنقل التكنولوجيا.

 و�شمل املرشوع أ��شطة التالیة:

تنظمي مخسة اج��ات �شاوریة  "1"
ٕاقلميیة حول نقل التكنولوجيا، وحتدد 
 الب�ان معایري �كو�هنا واختصاصاهتا،

وٕا�داد �دد من ا�راسات  "2"
الت�لیلیة اخلاضعة ملراجعة أ�قران، مبا يف 

� من دراسات اقتصادیة ودراسات ذ
ٕافرادیة �شأٔن نقل التكنولوجيا �ىل 

 " من ٔأ�شطة املرشوع.2" و"1نُفِّذ النشاطان "

ط لها �شأٔن نقل وُعقدت لك �ج��ات التشاوریة االٕ  قلميیة املُخط�
التكنولوجيا يف املناطق امخلسة، ٔأال ويه أٓس�یا، ؤأفریقيا والعامل العريب، 

والب�ان املنتق� ٕاىل �قتصاد احلر، ومنطقة ا�ول املتقدمة، ومنطقة ٔأمر�اك 
الالتینية والبحر ا�اكریيب. وتو�د �ىل املواقع التالیة معلومات عن 

 یة إالقلميیة:�ج��ات التشاور

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=28643 ، 

ngs/en/details.jsp?meeting_http://www.wipo.int/meetiو
id=31263، 

_http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetingو
id=30703، 

ttp://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_hو
id=31242، 

�یفية  ٕاىل ا�ول أ�عضاء ؤأمانة الویبو �شأٔن وضع اقرتاح عن "1"
تقدمي الویبو ملزید من إالسهامات يف تيسري نقل التكنولوجيا. ینبغي 

ل�ول أ�عضاء ٔأن تنظر يف مطالبة أ�مانة �رمس خمطط خلدمات 
نولوجيا، وتوضیح �یفية اس�تكاملها الویبو احلالیة يف جمال نقل التك 

 وحتسيهنا مع مرا�اة نتاجئ املرشوع.

 ٕاىل أ�مانة لتنظر يف تقدمي ا�مع يف جماالت التد�ل التالیة: "2"

مواص� حتدید ٔأفضل املامرسات يف جمال نقل  )أٔ (
التكنولوجيا ومجع ت� املامرسات و�شاركها، وذ� من �الل 

ق قصص الن�اح الناجتة ٕاجراء دراسات ٕافرادیة ٕاضافية وتوثی
عن التعاون بني الب�ان النامية والب�ان املتقدمة. ومن أ�مهیة 

مباكن حتدید مناذج التمنیة اخلاصة �لب�ان اليت ٔأصبحت 
 مؤخرًا من الب�ان املتقدمة. 

ومواص� تقدمي �رامج معلیة لتكو�ن الكفاءات (مبا يف  )ب(
ني ذ� مجمو�ات أ�دوات) مصممة خصیصًا ملس�ت�دم

 ُمس�هتَدفني حمدد�ن مع الرتكزي �ىل الب�ان أ�قل منوًا.

ومواص� تقدمي �رامج �كو�ن الكفاءات ملقديم  )ج(
�دمات امللكية الفكریة و/ٔأو �دمات �بتاكر يف الب�ان 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
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الصعید ا�ويل ٕاسهامًا يف معل منتدى 
 اخلرباء الرفيع املس�توى،

وتنظمي منتدى دويل رفيع  "3"
املس�توى لل�رباء حول "نقل التكنولوجيا 

وامللكية الفكریة: الت�د�ت املشرتكة وبناء 
جمال  احللول" لت�لیل �حتیا�ات يف

نقل التكنولوجيا وتقدمي اقرتا�ات �شأٔن 
قامئة �قرتا�ات والتوصیات والتدابري 

احملمت� املذ�ورة ٔأ�اله للهنوض بنقل 
التكنولوجيا. وتقرر ا�ول أ�عضاء معایري 

�كو�ن هذا املنتدى الرفيع املس�توى 
 واختصاصاته،

وٕا�شاء منتدى ٕالكرتوين حول  "4"
الفكریة:  "نقل التكنولوجيا وامللكية

 الت�د�ت املشرتكة وبناء احللول"،

وتضمني �رامج الویبو ٔأیة نتي�ة  "5"
�ُسفر عهنا أ��شطة املذ�ورة ٔأ�اله، بعد 

ٔأن تنظر فهيا اللجنة وتقدم ٔأیة توصیة 
 حممت� ٕاىل امجلعیة العامة.

_http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetingو
id=31243. 

ت حتلیلیة وُعرض �ىل جلنة التمنیة يف دورهتا الرابعة عرشة ست دراسا
 راجعها أ�قران. وهذه ا�راسات متا�ة �ىل املواقع التالیة:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=287167 ، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287217_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287221_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287221_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
287164id=_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287165_، 

s/en/doc_details.jsp?dochttp://www.wipo.int/meetingو
id=287218_. 

ووافقت اللجنة ٔأیضًا يف دورهتا الرابعة عرشة �ىل ورقة مفاهمي ٔ�ساس 
 للمناقشة يف منتدى اخلرباء الرفيع املس�توى.

النامية، مثل ماكتب امللكية الفكریة ومراكز نقل التكنولوجيا، 
 وما ٕاىل ذ�.

دة لنقل )د(  التكنولوجيا ٕاىل ودمع ٔأ�شطة جتریبية ُم�د�
 الب�ان النامية وتوثیق هذه أ��شطة ٔ�غراض توضیحیة.

مة خصیصًا �شأٔن  ٕاسداء )ه( دة وُمصم� مشورة ُم�د�
ا�ول أ�عضاء، ال س�� الب�ان النامية  الس�یاسات ٕاىل

من ٔأ�ل وضع ٕاطار قانوين متكيين لنقل  والب�ان أ�قل منواً 
ة �شأٔن �نتفاع التكنولوجيا. وميكن ٔأن �شمل ذ� املشور

 �ش�ىت مواطن املرونة املنصوص �لهيا يف االتفاقات ا�ولیة.

ٕاضافة قدرات حتلیلیة لقا�دة بیا�ت ر�ن الرباءات من  )و(
ٔأ�ل تعز�ز اس�تفادة �امة املس�ت�دمني يف مجیع الب�ان، مبا 
يف ذ� الب�ان أ�قل منوًا، من بیا�ت الرباءات. انظر يف 

آلیة للتنقيب عن ال  بیا�ت والتصو�ر البیاين للبیا�ت توفري أ
 وأ�د� إالحصائیة اخلاصة �مللكية الفكریة.

تعز�ز فائدة املوقع إاللكرتوين اخلاص بنقل التكنولوجيا  )ز(
عن طریق عرض مجیع ٔأ�شطة الویبو وكذ� موارد الویبو 

 واملؤسسات الوطنیة.

ٕاسداء املشورة ٕاىل ا�ول أ�عضاء �شأٔن ٔأفضل  )ح(
 تطو�ر ش�بكة وبىن حتتیة فعا� لالبتاكر.من ٔأ�ل  املامرسات

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
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امللكية منتدى اخلرباء ا�ويل �شأٔن  2015وُعقد يف جنیف يف فربا�ر 
، ومجع بني ء احللولبنا –الفكریة ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة 

ت يف ٕاطار املرشوع،  اخلرباء ا��ن ٔأجروا ا�راسات الست اليت أ�ِ�د�
مثانیُة �رباء  وأ�قران أ�ربعة ا�ي راجعوا هذه ا�راسات. ؤأجرى ٔأیضاً 

�شأٔن نقل  دولیني من ب�ان متقدمة و�مية ست جوالت من املناقشات
ات عن منتدى التكنولوجيا. وتو�د �ىل املوقع التايل معلوم

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetiالویبو:
ng_id=35562 

م ٕاىل ا�ورة اخلامسة عرشة للجنة تقر�ٌر عن منتدى  وٕاضافة ٕاىل ذ�، قُّدِ
جيا �ىل الصعید ا�ويل �رباء الویبو �شأٔن نقل التكنولو 

 ).CDIP/15/5 (الوثیقة

ٕاىل ٔأمانة الویبو لالس�تفادة من وجود الویبو يف املؤمترات  "3"
املتعلقة بنقل التكنولوجيا. ینبغي لٔ�مانة ٔأن تعزز وجودها الفعال يف 
املنتد�ت واملؤمترات ا�ولیة اخلاصة بنقل التكنولوجيا هبدف ٕاثبات 

یة و�س�تفادة من اخلربة إالضافية من حضورها واملسامهة خبربهتا الفن 
 طائفة متنو�ة من املشاركني يف املؤمترات.

ٕاىل ٔأمانة الویبو �شأٔن تعز�ز قدراهتا �ىل ٕادارة املرشو�ات  "4"
 ومراقبة جودة مرشو�ات ٔأجندة التمنیة:

تطبیق ٔأداة إالطار املنطقي من ٔأ�ل التخطیط ملرشو�ات  )أٔ (
 ٔأجندة التمنیة ورصدها وتقيميها.

ظر يف ٕاد�ال دورات ٕاجباریة �شأٔن ٕادارة الن )ب(
 املرشو�ات ملد�ري املرشو�ات.

آلیة یُطلب مبقتضاها من شعبة تنس�یق  )ج( النظر يف ٕاد�ال أ
ٔأجندة التمنیة ٔأن تضع "تأٔشريهتا" �ىل مجیع القرارات إالداریة 

 الرئيس�یة املتعلقة مبرشو�ات ٔأجندة التمنیة.

�ري حتدید مواعید اج��ات مر�لیة منتظمة مع مد )د(
 ٔأجندة التمنیة. مرشو�ات

  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
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 بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف "27"

DA_1_2_4_10_11_1 –  11و 10و 4و 2و 1التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تدام �سعى املرشوع ٕاىل وضع ٕاطار مس� 
ب�ان  3للقطاع السمعي البرصي يف 

رائدة، يه بور�ینا فاصو و�ینيا 
والس�نغال، �ىل ٔأساس حتسني أ�سواق 
والهیألك املهنیة والبيئة التنظميیة. وهيدف 

ٕاىل تعز�ز التفامه و�س�ت�دام 
�سرتاتیجي لنظام امللكية الفكریة ٔ�داة 

رئيس�یة �مع تطو�ر القطاع السمعي 
قي. وسوف �ُركز أٔ�شطة البرصي أ�فری

املرشو�ات �ىل التمنیة املهنیة والتدریب، 
فضًال عن تعز�ز الُبىن التحتیة والكفاءات 

 املؤسس�یة ذات الص�.

 :2اخلیار 

اكن املرشوع هيدف ٕاىل �رسیع تطو�ر 
القطاع السمعي البرصي من �الل 

املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات يف 
لف وز�دة سبيل ز�دة فهم نظام حق املؤ 

 اس�ت�دامه.

 يد مسؤول اتصال لتسهیل ختطیط املرشوع وتنفيذه.یُعني لك ب� مس�تف 

 �لقات العمل التدریبية:

مت �لقتا معل تدریبيتان للمهنیني السي�ئیني يف �ینيا يف ٔأ�ریل   2014نُّظِ
 .2015ؤأ�ریل 

وسبمترب  2014وُعقدت �لقتا معل وطنيتان للمهنیني السي�ئیني يف یولیو 
ٔأیضًا يف �ر�مج تدریيب �شأٔن  يف بور�ینا فاصو. وشار�ت الویبو 2015

"العقود وإالنتاج والتوزیع يف العرص الرمقي"، وذ� مضن ٕاطار الرب�مج 
الرمسي ل�ورة الرابعة والعرش�ن للمهر�ان أ�فریقي للسي� والتلفزیون 

 .2015)، ا�ي نُظم يف مارس FESPACO(فيس�با�و

مت �لقتان دراسيتان للمهنیني السي�ئیني يف ا  2014لس�نغال يف سبمترب ونُّظِ
. وبناء �ىل طلب من احلكومة ونقابة احملامني، ُعقدت 2015ويف یونیو 

�لقتا معل تطبیقيتان للم�امني �شأٔن حق املؤلف والعقود يف القطاع 
. وُدعي حمامون من بور�ینا 2015ویونیو  2015السمعي البرصي يف مارس 

 فاصو للمشاركة يف اجللسات التدریبية.

 ؤسسات واملهارات. التدریب املیداين والرتخيص:بناء امل

 �نیة لهذا املرشوع ؤأن تُوىص جلنة التمنیة بأٔن تُدمع مر�� "1"
 تُتاح املوارد الالزمة ٔ�مانة الویبو �متكني تنفيذها �كفاءة.

تُوىص ٔأمانة الویبو، عند تصممي مر�� �نیة، �لرتكزي �ىل  "2"
تدعمي التقدم احملرز حىت ا�ٓن يف الب�ان الثالثة واحلرص، ٕاذا ما 

 املُقدم.كام ٔأضیفت ب�ان ٔأخرى، �ىل ٕاجراء تصممي دقيق لنطاق ا�مع
نة للرصد واملتابعة، وز�دة موظفي ا�مع  یتعّني وضع ٔأ�شطة حمس�ّ

إالداري ٔأو احللول البدی� أ�خرى، مثل املنسقني إالقلميیني، مما هو 
ُمدرج يف املزيانیة. وٕاضافًة ٕاىل ذ�، ینبغي ختصیص مزيانیة اكفية 

 �مع الب�ان الثالثة املشاركة ؤأیة ب�ان ٕاضافية أٔخرى.

" ویُوىص بأٔن یؤكّد لك ٔأحصاب املصاحل الوطنیني (ماكتب حق 3"
املؤلف، ووزارات الثقافة، والل�ان السي�ئیة، والواكالت أ�خرى) يف 

الب�ان املشاركة، جمّددًا، دمعهم للمرشوع والزتا�م به ویضمنوا دمع 
 وصون أ�دوار الرئيس�یة، مثل ٔأدوار املنسقني احمللیني.
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واكن املرشوع مستندًا ٕاىل اقرتاح قدمه 
وفد بور�ینا فاصو �ى جلنة التمنیة ود�ا 
فيه ٕاىل ٕادراج ثالثة ب�ان يف هنج رائد 

ويه بور�ینا فاصو و�ینيا والس�نغال، 
وهذا �قرتاح مت تطو�ره من قبل ٔأمانة 

 الویبو ومت اع�ده من قبل اللجنة.

م ونُفِّذ يف بور�ینا فاصو يف یونیو  �ر�مج رفيع املس�توى لتدریب  2015نُّظِ
املد�ر العام ملكتب بور�ینا فاصو حلق املؤلف وبناء �اراته، وذ� �لتعاون 

 ).ONDAمع ا�یوان الوطين اجلزا�ري حلقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة (

) KFC�شئت فرقة معل تضم منت�ني وموز�ني وهیئة أ�فالم الكينیة (وأ� 
) لوضع �ارطة طریق ٕال�شاء KECOBOوجملس �ینيا حلق املؤلف (

 منظمة معنیة �ٕالدارة امجلاعیة حلقوق املصنفات السمعیة والبرصیة.

دراسة نطاق �شأٔن تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو 
)، ويه متا�ة �ىل الرابط CDIP/12/INF/3ان أ�فریقية (وبعض الب�

التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_i

d=250851 

ة للحقوق يف ودراسة �شأٔن التفاوض امجلاعي �ىل احلقوق وإالدارة امجلاعی
)، ويه متا�ة �ىل الرابط CDIP/14/INF/2القطاع السمعي البرصي (

 التايل:

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_i
d=283200 

  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=283200
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 منواً  أ�قل والب�ان النامية الب�ان يف أ�عامل لتطو�ر التصاممي وٕادارة الفكریة امللكية �شأٔنرائد " مرشوع 28"

DA_4_10_02 –  10و 4التوصیتان 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

هيدف املرشوع ٕاىل دمع الرشاكت 
م ٕ�بداع الصغرية واملتوسطة، اليت تقو 

و�سویق التصاممي �شلك �شط يف جمال 
�س�ت�دام الفعال لنظام امللكية الفكریة 
وتطو�ر �سرتاتیجیات اليت من شأٔهنا 

 �شجیع �ست�ر يف التصاممي.

ومن �الل التعاون الوثیق مع الواكالت 
الرائدة يف ا�ول املشاركة، �سعى 

املرشوع ٕاىل تعز�ز �س�ت�دام 
وق امللكية الفكریة، ال �سرتاتیجي حلق

س�� حقوق التصاممي الصناعیة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة يف هذه البالد، 

وبذ� �شجع �ىل اتباع هنج استبايق يف 
حامیة التصاممي يف أ�سواق احمللیة 

 ؤأسواق التصد�ر.

 اختیار ب��ن مشاركني وهام أ�رجنتني واملغرب وفقا ملعایري اختیار حمددة.

 راس�يت �دوى يف � الب��ن.ٕاجراء د

يف بوینس أٓ�ر�س يف أ�رجنتني ويف ا�ار  2015عرض املرشوع يف ٔأ�ریل 
البیضاء يف املغرب. وتنظمي �لقة معل لتكو�ن الكفاءات لل�رباء الوطنیني يف 

 � الب��ن أ�رجنتني واملغرب.

 اختیار مثانیة وس�تني رشكة صغرية ومتوسطة مس�تفيدة.

كتساب �ربة ٕاضافية و�س�تعداد �الویبو  " ٔأوصيت ٔأمانة1"
لتوس�یع املرشوع و�كرار ا�هنج يف �ال الىق اه�ما ٔأوسع عند اقرتاح 

 مر�� �نیة للمرشوع �ىل جلنة التمنیة.

" ٔأوصيت ٔأمانة الویبو ٕ�جراء تقيمي مهنجي للمد�الت إالداریة 2"
ذ الیويم الالزمة ملشاریع ٔأجندة التمنیة اجلدیدة، وضامن دمع التنفي

 للمشاریع ٕان اقتضت احلا�ة.

" ٔأوصيت ٔأمانة الویبو �قرتاح مرشوع ٔ�جندة التمنیة ٕاىل اللجنة 3"
هيدف ٕاىل تطو�ر ٔأدوات حمددة لتخطیط وتنفيذ مشاریع ٔأجندة 

 التمنیة، مبا يف ذ� تعممي املساواة بني اجلنسني.
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 لمیة املالمئة �االت �كنولوجية معینة �ًال لت�د�ت ٕامنائیة حمددة ـ املر�� الثانیة�كو�ن الكفاءات يف اس�ت�دام املعلومات التقنیة والع  ”29“
DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصیات 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

وفقًا ٔ�هداف املر�� أ�وىل من 
، 2013املرشوع، اليت اكمتلت يف ٔأ�ریل 

ُمصِّمت املر�� الثانیة للهنوض �لقدرات 
الوطنیة للب�ان أ�قل منوًا يف جماالت 

تنظمي وٕادارة واس�ت�دام املعلومات 
التكنولوجية والعلمیة هبدف بناء قوا�د 
�كنولوجية مناس�بة وتلبیة احتیا�ات 

�منویة حمددة �ىل الصعید الوطين، ومن 
يف  َمث� تيسري ا�منو �قتصادي وإالسهام

 التخفيف من وطأٔة الفقر.

وتقتيض اجلوانب الرئيس�یة للمرشوع نقل 
املعرفة، و�كو�ن رٔأس املال البرشي، 

وبناء القدرات التكنولوجية ومرا�اة ا�ٓ�ر 
�ج�عیة والثقافية واملساواة بني 

اجلنسني يف اس�ت�دام التكنولوجيات اليت 
دت من �الل التفا�ل املشرتك مع  ُ�ّدِ

خلرباء الوطنیني ومنظامت مجمو�ة من ا
التنس�یق يف الب�ان املس�تفيدة. ويف ضوء 

ما س�بق، �شمل أ�هداف احملددة 

الوطنیة �لك ب� من الب�ان  ٕان ٕاضفاء الطابع املؤسيس �ىل ٔأفرقة اخلرباء
املس�تفيدة یضمن املسؤولیة الوطنیة طوال العملیة و�س�تدامة الطوی� 

أ��ل للمرشوع. وتُصاغ ٔأیضًا نواجت املرشوع مثل خطط أ�عامل اخلاصة 
�لك �كنولوجيا من التكنولوجيات احملددة من ٔأ�ل تطبیق التكنولوجيات 

 ید الوطين.و�كرارها �ىل املدى الطویل �ىل الصع 

" تُوىص جلنة التمنیة بأٔن تعمتد تعممي مرشوع التكنولوجيا املالمئة 1"
 وتوس�یع نطاقه للتنفيذ يف لك من الب�ان أ�قل منوًا والب�ان النامية.

" من ٔأ�ل متكني التعممي والتوسع بفعالیة، تُوىص ٔأمانة الویبو 2"
لبیة ما یيل: (ٔأ) بت�دیث ٕاجراءات تنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة لت 

املرونة والقدرة �ىل التكيف لالس�ت�دام من قبل لك من الب�ان أ�قل 
منًوا؛ (ب) ضامن التوزیع إالقلميي؛ (ج) ز�دة �دد املرشو�ات �لك 
ب�؛ (د) تقلیص الوقت ا�صص للتنفيذ �لك مرشوع؛ (هـ) تعممي 

آل  یة لضامن املرشوع �ىل الب�ان النامية الراغبة فيه؛ (و) اس�ت�داث أ
الزتام ٔأفرقة اخلرباء الوطنیة مبتطلبات ٕا�داد التقار�ر اخلاصة �ملرشوع؛ 

(ز) اس�ت�داث �ر�مج ا�متهید ملستشاري املرشوع؛ (ح) تعز�ز 
مسامهة املاكتب إالقلميیة يف املرشوع (ط) تعز�ز فعالیة ٔأفرقة اخلرباء 

 الوطنیة يف تنفيذ املرشوع.

ونقل املعرفة �شأٔن اس�ت�دام  " بغیة تعز�ز �كو�ن الكفاءات3"
املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة يف تلبیة �حتیا�ات إالمنائیة ل�ول 

أ�عضاء، ینبغي ٔأن تضمن أ�مانة ما یيل: (ٔأ) اعتبار ٔأفرقة اخلرباء 
الوطنیة مسؤو� مسؤولیة اكم� عن ٕاجراء البحوث يف الرباءات، 

عام وخطط العمل؛ (ب) مشاركة �ٕالضافة ٕاىل ٕا�داد تقار�ر املشهد ال
�دد ٔأكرب من الناس يف التدریب �ىل اس�ت�دام املعلومات التقنیة 
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للمرشوع ما یيل: (ٔأ) تيسري ز�دة 
اس�ت�دام املعلومات التقنیة والعلمیة 

املالمئة يف تلبیة �حتیا�ات احملددة �ىل 
الصعید الوطين من ٔأ�ل حتقيق ٔأهداف 

مؤسس�یة  التمنیة؛ (ب) وبناء قدرات
وطنیة يف اس�ت�دام املعلومات التقنیة 
والعلمیة من ٔأ�ل سد �حتیا�ات 

احملددة؛ (ج) وتنس�یق اسرت�اع 
املعلومات التقنیة والعلمیة املالمئة وتوفري 
ا�رایة الفنیة املناس�بة يف ت� ا�االت 
التقنیة لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطریقة 
ف �لمیة وفعا�. ؤ�ن هذا املرشوع هيد
ٕاىل توفري احللول التكنولوجية املالمئة 

�االت �حتیاج احملددة وفق اخلطط 
التمنویة الوطنیة، فٕان اسرتاتیجیة التنفيذ 

تتطلب تعاون ومشاركة طائفة من 
اجلهات الفا�� بدءًا من أ�فراد ووصوًال 

 ٕاىل املؤسسات يف ش�ىت القطا�ات.

والعلمیة املالمئة يف تلبیة �حتیا�ات إالمنائیة ل�ول أ�عضاء؛ (ج) 
 تنفيذ املزید من املرشو�ات �لك ب�

" لتعز�ز فرص تنفيذ خطط العمل و�كرار املشاریع، یويص التقيمي 4"
ع ٔأمانة الویبو مبا یيل: (ٔأ) ضامن ٔأن یصبح تنفيذ خطة العمل بأٔن تضطل

الرشط الرئييس الختیار ا�ول أ�عضاء للمشاركة يف املرشوع ؤأن 
�كون جزًءا ال یتجزٔأ من مذ�رة التفامه؛ (ب) تعز�ز مشاركة القطاع 

اخلاص يف تطو�ر املرشوع وتنفيذه؛ (ج) تعز�ز مشاركة اجلهات املالیة 
ظامت �ري احلكومية يف العملیة؛ (د) تعز�ز تعممي اس�ت�دام احمللیة واملن

التكنولوجيا املالمئة يف �سرتاتیجیات والس�یاسات الوطنیة ل�ول 
أ�عضاء (�ىل سبيل املثال، س�یاسة امللكية الفكریة الوطنیة، وس�یاسة 

العمل والتكنولوجيا و�بتاكر، وس�یاسة التصنیع)؛ (هـ) تنظمي اج�ع 
�ر�ن السابقني للب�ان الس�تة وإالدارات احلكومية املعنیة مراجعة للمد

 الس�تكشاف �یفية تعز�ز اس�ت�دام التكنولوجيا املالمئة يف هذه الب�ان.

" لتعز�ز اس�مترار مرشوع التكنولوجيا املالمئة دا�ل الویبو وا�ول 5"
أ�عضاء، یويص التقيمي بأٔن تضطلع أ�مانة مبا یيل: (ٔأ) تعممي مرشوع 

ولوجيا املالمئة كرب�مج يف شعبة الب�ان أ�قل منًوا؛ (ب) تعز�ز التكن
و�شجیع اجلهود اليت تبذلها املاكتب إالقلميیة لتجریب مرشوع 
التكنولوجيا املالمئة يف الب�ان النامية يف مناطقها؛ (ج) تعز�ز 

الرشأاكت القامئة املتص� مبرشوع التكنولوجيا املالمئة وٕا�شاء رشأاكت 
(د) اس�تعراض املرشو�ات القامئة وتوثیقها لتوفري قصص �دیدة؛ 

الن�اح وٕا�شاء مركز امتیاز دا�ل الب�ان أ�قل منًوا لیكون مصدر 
 املعلومات حول التكنولوجيا املالمئة.
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 املر�� الثانیة –امللكية الفكریة والتمنیة �قتصادیة و�ج�عیة ”30“ 
DA_35_37_02 -  37و 35التوصیتان 

 توصیات املقيّمني الرئيس�یة إالجنازات الرئيس�یة والنتاجئ مقتضب للمرشوعوصف 

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع "امللكية 
الفكریة والتمنیة �قتصادیة 

) CDIP/5/7 Rev. 1)"و�ج�عیة
وس�یظل  .2013املس�تمكل يف هنایة 

مرشو�ا ٕاطارً� ل�راسات الوطنیة 
لفجوة وإالقلميیة اليت �سعى ٕاىل سد ا

املعرفية اليت توا�ه واضعي الس�یاسات يف 
تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكریة �هنض 

 �لتمنیة.

 

مت تنفيذ مجیع ا�راسات القطریة وإالقلميیة كام اكن متوقعا يف أ�صل. 
وكشفت �لقات العمل والندوات اليت نُظمت �شأٔن ا�راسات القطریة 

ل ا�راسة املتو�اة مبا يف ذ� عن اه�م ٔأحصاب املصل�ة القوي بأٔعام
ماكتب امللكية الفكریة ومقديم الطلبات والهیئات ا�ٔاكدميیة. و�ٕالضافة ٕاىل 

ذ�، فقد عززت احلوار ا�ا�يل �شأٔن �یفية تأٔثري امللكية الفكریة �ىل 
 أ�داء �قتصادي.

 وف� یيل ا�راسات املضطلع هبا يف ٕاطار املرشوع:

�دام التصممي الصناعي يف دول جنوب رشق " دراسة �شأٔن فهم اس�ت1"
 �ا� ٕاندونيس�یا والفلبني و�یلند؛ -أٓس�یا 

" دراسة �شأٔن امللكية الفكریة يف نظام �بتاكر يف قطاع الص�ة يف 2"
 بولندا؛

 " دراسة �شأٔن �نتفاع �مللكية الفكریة يف ش�یيل.3"

" توىص جلنة التمنیة ؤأمانة الویبو مبا یيل: (ٔأ) احلرص �ىل ٔأن �كون 1"
ام بطرق �كفل تعز�ز التنس�یق احمليل املناسب  تنفيذ املرشوع مصم�

التعاون بني خمتلف الواكالت والوزارات ؤأحصاب املصل�ة؛ وز�دة 
م يف مر�� تصممي املرشوع والتخطیط � �لسات  (ب) ٔأن تنظ�
ٕا�اطة متهیدیة من ٔأ�ل الواكالت ؤأحصاب املصل�ة واملس�تفيد�ن 

احملمتلني لتعز�ز مس�توى �خنراط يف حتقيق النتاجئ؛ (ج) أٔن توضع يف 
الزمنیة للتخطیط احلوادُث اليت قد تؤخر احلس�بان �ى ٕا�داد اجلداول 

معلیة التنفيذ، ؤأن توضع اسرتاتیجیات مناس�بة لل�د من تأٔثري هذه 
احلوادث (ومن هذه احلوادث مثال ت� املتعلقة بتغیري انتساب 

الرشاكء، واملوافقة الرمسیة �ىل االتفاقات مع الب� املس�تفيد، والرتمجة، 
�ىل اخلبري �ستشاري احمليل)؛ (د)  وتعذر �س�مترار يف ٔأداء املهمة
 النظر يف اع�د ٕاطار منطقي.

" تُوىص اللجنة وأ�مانة �س�تدامة اجلهود الرامية ٕاىل �شجیع النتاجئ 2"
إالجيابیة للعمل املنجز هبدف حتسني قياس ا�ٓ�ر �قتصادیة 

و�ج�عیة والثقافية املرتتبة �ىل �نتفاع بأٔنظمة امللكية الفكریة، 
 وتعز�ز هذه النتاجئ.
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الوسطى " دراسة �شأٔن �نتفاع بنظام امللكية الفكریة يف ٔأمر�اك 4"
 وامجلهوریة ا�ومينكية؛

 " دراسة �شأٔن �نتفاع �مللكية الفكریة يف ٔأوغندا؛5"

 " دراسة �شأٔن �نتفاع �مللكية الفكریة يف �ولومبیا؛6"

 " دراسة �شأٔن �نتفاع �مللكية الفكریة يف قطاع التعد�ن.7"

وتتوفر ا�راسات املذ�ورة ٔأ�اله مجیعها يف الرابط التايل: 
https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies

 / 

 

 

 

 

" تُوىص ا�ول أ�عضاء وجلنة التمنیة وأ�مانة �لنظر يف تعز�ز ودمع 3"
�كو�ن الكفاءات يف الب�ان املس�تفيدة وال س�� لضامن اس�تدامة العمل 

 املنجز يف املرشوع إالطاري.

 [هنایة املرفق الثالث والوثیقة]

https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
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