
 

WO/GA/55/5 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 و يما 31التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

 ون(ثالثة الستثنائيوالخمسون )الدورة اال خامسةالالدورة 
 2022يوليو  22إىل  14جنيف، من 

 بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنميةتقرير عن اللجنة المعنية 

 األمانة وثيقة من إعداد

ن منذ الدورة  .1 ن الرابعة والخمساجتمعت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( مّرتي  )الدورة العادية الخامسة  ي 
ة من ل ن(يوالعش   ي الفتر

، أي الدورة 2021أكتوبر  8إىل  4لجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، المعقودة فن
ة من السابعة و  ي الفتر

ين فن ة من ثامن، والدورة ال2021وفمتر ن 26إىل  22العش  ي الفتر
ين فن وبسبب  . 2022مايو  20إىل  16ة والعش 

. 19-كوفيدالقيود المفروضة نتيجة جائحة   ن ي شكل هجي 
قدت تلك الدورات فن  ، عُ

ل ملخصا رئيس الدورتيوقّررت لجنة التنمية أن  .2
ّ
ن شك ين سال ي  ين، ثامنالو ابعة والعش  تقرير المدير العام عن تنفيذ  معة والعش 

 توصيات أجندة التنمية، تقريَر اللجنة إىل الجمعية العامة للويبو. 

ن الملخص وبناء عىل ذلك، تحتوي هذه الوثيقة عىل .3  والتقرير المذكور.  ي 

إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إىل اإلحاطة  .4
 بمضمون "تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية 

ً
علما

والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة 
 (. WO/GA/55/5التنمية )الوثيقة 

[CDIP/28/2الملخصان والوثيقة ىلي ذلك ي]



 

ية: األصل ز  باإلنكلي 

 2021نوفمير  26التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ونالدورة   السابعة والعشر
 2021 نوفمير  26إىل  22جنيف، من 

 ملخص الرئيس

ون  .1 قدت الدورة السابعة والعش  ة من عُ ي الفتر
نوفمتر  26إىل  22للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( فن

ي 2021
ي للمؤتمر الدوىلي بشأن الملكية الفكرية والتنمية عن موضوع "االبتكار فن

. وخصص اليومان األول والثانن ن ، بنسق هجي 
اء من أجل تحقيق التنمية المستدامة". وحضن د . وافتتح  21دولة عضو و 78 ما عدده ورة لجنة التنميةالتكنولوجيات الخضن

ً
مراقبا

ي الويبو. 
 الدورة السيد حسن كليب، نائب المدير العام لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فن

ي إطار البند  .2
ة السلفادور لدى منظمة  2وفن ، سفت  ي

من جدول األعمال، أعادت اللجنة انتخاب سعادة السيدة باتريشيا بينيديتر
ي جنيف، والسيدة أولغا ال

تجارة العالمية والويبو، رئيسة للجنة. وانتخبت اللجنة السيدة شانشيتا حق، نائبة الممثل الدائم لبنغالديش فن
ن للرئيسة، لمدة  ي المعهد الفدراىلي السويشي للملكية الفكرية، كنائبتي 

ي قسم الشؤون القانونية والدولية فن
أليمان، منسقة المشاري    ع فن

 ة. سنة واحد

ي إطار البند  .3
ن
ي الوثيقة  3وف

ن
وع جدول األعمال الوارد ف  . CDIP/27/1 Prov.3من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة مش 

ي إطار البند  .4
ن  4وفن ي موضوع اعتماد المراقبي 

ي الوثيقة  من جدول األعمال، نظرت اللجنة فن
. وقررت اللجنة CDIP/27/3الوارد فن

اء العالمية المعنية بحقوق مستخدمي حق المؤلف. مؤقت لمنظمة غت  حكومية منح صفة مراقب  ، وهي شبكة الختر

ي إطار البند  .5
ن
المجموعات اإلقليمية. وجددت الوفود  و منسقألقاها  من جدول األعمال، استمعت اللجنة إىل بيانات عامة 5وف
ي تنفيذ توصيات أقرت دعمها و 

ي تبذلها الويبو فن
وأشادت الوفود عىل وجه الخصوص بالتكييف التنمية. أجندة بالجهود المستمرة التر

ي سياق جائحة
الملكية بشأن أعربت الوفود عن تقديرها لتنظيم المؤتمر الدوىلي و . 19-كوفيد  الفعال ألنشطة المساعدة التقنية للويبو فن

اء من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، الذي عقد يا" -الفكرية والتنمية  ي التكنولوجيات الخضن
. 2021نوفمتر  23و 22 ومي البتكار فن

تيبات اللوجستية. و المؤتمر وهيكل المقدمة لجودة العروض ا عن تقديرهت كذلك وأعرب امها بالتعاون جددت والتر ن الوفود التر
ي جدول أعمال الدورة الحالية. 

ن
 والمساهمة ف
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ي إطار البند  .6
:  6وفن  من جدول األعمال، نظرت اللجنة فيما يىلي

ي الوثيقة التقارير المرحلية الوار  1.6
ي تلك الوثيقة. CDIP/27/2دة فن

 . وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة فن

وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال  2.6 ي بإدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التر
وع المعتن تقرير إنجاز المش 

ي تمر اقتصاد
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التر

ي الوثيقة فن
. CDIP/27/4اتها بمرحلة انتقالية، الوارد فن

ي تلك الوثيقة. 
 وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة فن

ي  3.6
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال فن وع إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التر تقرير عن تقييم مش 

 والب
ً
ي الوثيقة البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الوارد فن
. CDIP/27/5لدان التر

ي تلك الوثيقة و 
ي سياق  طلبت من األمانةوأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة فن

مواصلة تعميم المخرجات المنبثقة فن
وع المذكور.   المش 

ي إطار البند  .7
ي الوثيقة " من جدول األعمال، ناقشت اللجنة مسألة ال1" 6وفن

ونية المقبلة، الواردة فن ندوات اإللكتر
CDIP/26/6 .ي دورتها القادمة

 . ووافقت اللجنة عىل مواصلة المناقشات بشأن هذه المسألة فن

ي إطار البند و .8
:  7فن  من جدول األعمال، نظرت اللجنة فيما يىلي

ي الوثيقة  1.8
ي آلت إىل الملك العام واستخدامها، الوارد فن

اعات التر وع منقح بشأن الكشف عن االختر اح مش  اقتر
CDIP/27/6 .ي تلك الوثيقة

وع، كما ورد فن  . ووافقت اللجنة عىل المش 

ة من خالل الملكية الفكرية:  2.8 كات الصغت  ن الش  ازيل بشأن تمكي  وع المعدل المقدم من التر ح المش  وضع  ومقتر
ي الوثيقة 

ة ما بعد التسجيل، الوارد فن ي فتر
ات الجغرافية أو العالمات الجماعية فن اتيجيات لدعم المؤش  . ووافقت CDIP/27/7استر

ي تلك الوثيقة. 
وع، كما ورد فن  اللجنة عىل المش 

وع مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية، الوارد  3.8 اح مش  واقتر
ي الوثيقة 

اح بناء عىل تعليقات الدول األعضاء CDIP/27/8فن وع وطلبت من تونس تطوير االقتر اح المش  . وناقشت اللجنة اقتر

ي الدورة ال
 مقبلة. وبمساعدة األمانة للنظر فيه فن

ي مجال الملكية الفكرية والسياحة وأحاطت به علما.  .9
 واستمعت اللجنة إىل تحديث األمانة بشأن عمل الويبو فن

ي إطار البند  .10
ي حفز نقل التكنولوجيا:  8وفن

من جدول األعمال، ناقشت اللجنة موضوع "دور مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار فن
ي للملكية الصناعية  الذيلعرض اإىل الفرص والتحديات". واستمعت اللجنة  قدمته األمانة والعرض الذي قدمه المكتب المغرنر

ي غينيا. دائر ( والOMPICوالتجارية )
سلطت الدول األعضاء الضوء عىل أهمية مراكز دعم التكنولوجيا و ة الوطنية للملكية الصناعية فن
ي البلدان النامية والبلدا

ن االبتكار وإتاحته فن ي تحفت 
. واالبتكار فن

ً
ذكرت الوفود أن شبكات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار و ن األقل نموا

 . ي والدوىلي
ن الوطتن ن المبتكرين عىل المستويي   عززت التعاون بي 

ي إطار البند  .11
من جدول األعمال بشأن العمل المقبل، اتفقت اللجنة عىل قائمة بالمسائل والوثائق ألغراض دورتها المقبلة،  9وفن

 عىل النقاط التالية: تحديد، الب ،ووافقت اللجنة مانة. قرأتها األكما 

  ي
 قرار أن تتخذ أن الدورة المقبلة للجنة التنمية ينبغن

ً
ي س ا

ي إطار بند جدول األعمال يجري بشأن الموضوعات التر
تناولها فن

 بشأن "الملكية الفكرية والتنمية"
ً
ين.  ، بدءا  من دورتها التاسعة والعش 

  حات الخاصة بوأن ي عام الملكية الفكرية و بشأن فرعي للمؤتمر الدوىلي الضوع مو الالمقتر
ن
، 2023التنمية المقرر عقده ف

ي 
 . 2022مارس  18رسل إىل األمانة بحلول أن تينبغن

  ي الوثيقة التقييم فيما يتعلق بو
ن
ي البيئة الرقمية، الواردة ف

ن
حة بشأن الملكية الفكرية والتنمية ف وقائمة األنشطة المقتر

CDIP/25/9 ي
ي حال للدول األعضاء  ، ينبغن

ن
 أشهر.  3قبل إبالغ األمانة ، أن تقوم األمانة بمراجعة تلك الوثيقةت رغبف
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 بأنه، وتماشيا مع الفقرة  .12
ً
ن الجتماعات جمعيات الدول  30وأحاطت اللجنة علما من التقرير الموجز للسلسلة الثانية والستي 

ي الويبو )
(، سيستعاض عن المحاضن الحرفية لدورات لجنة التنمية بمستخرجات نصية مؤتمتة بالكامل وترجمات A/62/12األعضاء فن

امنة مع تسجيل فيديو.  ن ن تكنولوجيا لك النسق. وبناء عىل ذلك، سُيتاح تقرير هذه الدورة بذمؤتمتة بالكامل متر  عىل تحسي 
ً
وحرصا

تحويل الكالم إىل نص بشكل مؤتمت، ُطلب من الوفود أن ترسل التصويبات ذات الطابع الجوهري إىل األمانة، مع استحسان أن ترسلها 
 ة التالية للجنة بأربعة أسابيع. قبل عقد الدور 

 ]نهاية الوثيقة[

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/index.html


 

 

ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2022مايو  20التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

 ملخص الرئيس

ون للجنة المعنية بالتنمية والملكية  .1 قدت الدورة الثامنة والعش  ة من عُ ي الفتر
، 2022مايو  20إىل  16الفكرية )لجنة التنمية( فن

. وحضن دورة لجنة التنمية ن . وافتتح الدورة السيد حسن كليب، نائب المدير ةمراقبجهة  20ودولة عضو  97ما عدده  بنسق هجي 

ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. 
، العام لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فن ي

ست الدورة معاىلي السيدة باتريسيا بينيديتر
ّ
وترأ

ة السلفادور لدى منظمة التجارة العالمية والويبو.   سفت 

ي إطار البند  .2
ي الوثيقة  2وفن

وع جدول األعمال الوارد فن  . CDIP/28/1 Prov. 2من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة مش 

ي إطار البند  .3
لبيانات العامة. وأعربت الوفود عن تأييدها للتقدم الذي أحرزته من جدول األعمال، استمعت اللجنة إىل ا 3وفن

ي ضوء جائحة كوفيد
ن
ي تنفيذ توصيات أجندة التنمية وتعميمها، وأشادت بقدرة المنظمة عىل التكيف ف

. وأكدت الوفود من 19-الويبو فن

ي جدول أعمال الدورة الحالية. 
امها بالتعاون والمساهمة فن ن  جديد التر

ي إطار البند  .4
:  4وفن ي

ي اآلنر
 من جدول األعمال، نظرت اللجنة فن

ي الوثيقة    1.4
. وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة CDIP/28/2تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية، الوارد فن

ي توضح تنفيذ أجندة التنمية وتعميمها، مصنفة 
ي تلك الوثيقة. وأثنت اللجنة أيضا عىل البنية المنقحة للتقرير، التر

ن
تحت ف

 مجاالت العمل الرئيسية لكل قطاع من قطاعات الويبو. 

اء من أجل تحقيق التنمية  –نمية تقرير عن المؤتمر الدوىلي بشأن الملكية الفكرية والت   2.4 ي التكنولوجيات الخضن
االبتكار فن

ي الوثيقة 2021نوفمتر  23و 22المستدامة )
ي بذلتها األمانة لتنظيم CDIP/28/3(، الوارد فن

. وأشادت اللجنة بالجهود التر

 بال
ً
ي قدمها المتحدثون. وأحاطت اللجة علما

ي التقرير. المؤتمر، وأعربت عن تقديرها للعروض القيمة التر
 معلومات الواردة فن

ي    3.4
مجيات، الوارد فن ي قطاع التر

وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة فن تقرير تقييمي عن مش 
ي تلك الوثيقة، وطلبت من األمانة مواصلة تعميم النتائج CDIP/28/6الوثيقة 

. وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة فن
ي 
ي عملها العادي.  التر

وع المذكور فن ي سياق المش 
ن
طلبت اللجنة الحصول عىل وثيقة متابعة بشأن األنشطة اإلضافية و  طّورت ف

ي دورتها القادمة. 
ي هذا المجال فن

ي ستضطلع بها األمانة فن
 التر

ي قطاع التر    4.4
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة فن ي الوثيقة تقرير إنجاز مش 

مجيات، الوارد فن
CDIP/28/7 .ي تلك الوثيقة

 . وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة فن
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ي الوثيقة    5.4
أعربت اللجنة عن تقديرها و . CDIP/28/8تقرير عن جلسات المشاركة بشأن المرأة والملكية الفكرية، الوارد فن
ي الوثيقة 

ي عقد جلسات المشاركة الثالث، عىل النحو المفصل فن
ي CDIP/28/8للنجاح فن

، وأحاطت علما بالمعلومات الواردة فن
 . تلك الوثيقة

ي الوثيقة    6.4
ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، الوارد فن

. CDIP/28/9تقرير بشأن مساهمة الويبو فن

ي الوثيقة. 
 وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة فن

ي إطار البند  .5
: مناقشة اللجنة واصلت " من جدول األعمال، 1"4وفن  ما يىلي

 إىل    1.5
ً
ي مجال التعاون من أجل التنمية، استنادا

تقرير عن تنفيذ قرار الدول األعضاء بشأن مساعدة "مساعدة الويبو التقنية فن
ي الوثيقة "الويبو التقنية

ي مجال التعاون من وستواصل اللجنة المناقشة بشأن . CDIP/24/8، الوارد فن
مساعدة الويبو التقنية فن

ي دورتها القادمة. و  أجل التنمية
، بينما طلب CDIP/24/8لوثيقة ا بشأنطلبت بعض الوفود من اللجنة إغالق باب المناقشة فن

ي مراجعة جدي
ي دورتها القادمةالتقنية الويبو دة لمساعدة البعض اآلخر من اللجنة أن تنظر فن

 . فن

ونية المقبلةمسألة    2.5 ي الوثيقة  ،الندوات اإللكتر
مواصل مناقشة هذه المسألة  وافقت اللجنة عىلو  . CDIP/26/6الواردة فن

ي دورتها القادمة. 
 فن

ي إطار البند  .6
:  5وفن  من جدول األعمال، نظرت اللجنة فيما يىلي

احات تقدمت    1.6 التاسعة  الدورة قببها الدول األعضاء لينظر فيها تحت إطار البند "الملكية الفكرية والتنمية" عاقتر
ين  ي الوثيقة والعش 

يناقش أن . ووافقت اللجنة عىل CDIP/28/COMPILATION 1للجنة التنمية، عىل النحو الوارد فن
ي دورته

ي المستقبل" فن
ن وموضوع "التصدي لتغت  المناخ: الملكية  اموضوع "الملكية الفكرية والشباب: االستثمار فن الثالثي 

ن  ي دورتها الحادية والثالثي 
 . الفكرية تساعد عىل تحقيق أهداف الحد من انبعاثات الكربون وحياده" فن

ي بالملكية الفكرية والتنمية المزمع    2.6
متها الدول األعضاء بشأن المؤتمر الدوىلي المعتن

ّ
احات بشأن الموضوع الفرعي قد

اقتر
ي عام 

ي الوثيقة 2023عقده فن
وقررت اللجنة أن يكون الموضوع  . CDIP/28/COMPILATION 2، عىل النحو الوارد فن

 ". زراعة مستدامةمن أجل الملكية الفكرية واالبتكار هو: " 2023الفرعي للمؤتمر الدوىلي عام 

اتيجيات التنفيذ ا" ةقشانمواصلة م   3.6 اح األمانة بشأن اإلجراءات واستر لخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن اقتر
ي الوثيقة "توصيات االستعراض المستقل والخيارات بشأن اإلبالغ واالستعراض

اح جديد "، وكذلك CDIP/23/8، الوارد فن اقتر
اتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن  للدول األعضاء عن الخطوات المستقبلية بشأن اإلجراءات واستر

ي الوثيقة "توصيات االستعراض المستقل
، CDIP/23/8طلبت اللجنة من األمانة تحديث الوثيقة و . CDIP/24/15، الوارد فن

ي دورتها القادمة. 
الدول األعضاء إلبالغ األمانة بآرائها بشأن ت دعو بناًء عىل تعليقات الدول األعضاء، لكي تنظر فيها اللجنة فن

ن   . الدورة التالية للجنة التنميةمن أشهر  3قبل  CDIP/24/15و CDIP/23/8الوثيقتي 

ي    4.6
ن
ي البيئة الرقمية، الواردة ف

حة بشأن الملكية الفكرية والتنمية فن وثيقة منقحة عن التقييم وقائمة األنشطة المقتر
ي تلك الوثيقة و CDIP/25/9 REV.  الوثيقة

ن
قائمة طلبت من األمانة تنفيذ . وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة ف

ي تلك الوثيقة. 
حة كما وردت فن  األنشطة المقتر

وع معدل مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية،    5.6 اح مش  اقتر
ي الوثيقة 

ن
وع وطلبت من تونس تطوير CDIP/28/4الوارد ف ح المش  اح بشكل أكتر بناًء عىل . وناقشت اللجنة مقتر االقتر

ي دورتها المقبلة. 
 تعليقات الدول األعضاء، وبمساعدة األمانة، كي تنظر فيه اللجنة فن

ي الوثيقة    6.6
ن
ي المستقبل، الواردة ف

ن
اتيجية تعزيز منصة ويبو ماتش ف اتيجية CDIP/28/5استر . ورحبت اللجنة باالستر

 استناوطلبت من األمانة تطويرها بشكل أكتر 
ً
طلبت و مقبلة للجنة التنمية. الدورة الىل تعليقات الدول األعضاء، وتقديمها إىل إ دا

ي الويبو عام  أن تعرضاللجنة من األمانة 
ته شعبة الرقابة الداخلية فن ي دورتها القادمة تقييم منصة ويبو ماتش الذي نش 

. 2021فن

ي لألمانة أن تواصل تقديم تحديثات
 . صةبشأن تعزيز المن ووافقت اللجنة عىل أنه ينبغن
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وع   7.6 وعات ة دنجأ مخرجات مش  حات مش   : التنميةة دنجأالتنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقتر

وعات  "1" ي الوثيقة ة دنجأدليل بشأن إعداد مش 
 ؛CDIP/28/INF/2التنمية وتنفيذها وتقييمها، الوارد فن

نت ن األمانة عمن عرض و  "2" وعات ومخرجات  بشأنفهرس عىل اإلنتر  التنمية.  ةدنجأمش 

 والعرض الذي قدمته األمانة.  CDIP/28/INF/2وأحاطت اللجنة علما بالوثيقة 

ي البلدان النامية عىل مخرجات    8.6
ي االبتكار وريادة األعمال وتشجيع النساء فن

وع أجندة التنمية بشأن تعزيز دور المرأة فن مش 
 : استخدام نظام الملكية الفكرية

ي الوثيقة برنامج التوجيه،  عن موجز رير تق "1"
 ؛CDIP/28/INF/3الوارد فن

ي الوثيقة  – تجاريةتحويل األفكار إىل مشاري    ع و  "2"
كات الناشئة، الوارد فن لمحة عامة عن دليل الملكية الفكرية للش 

CDIP/28/INF/4 . 

ي الوثيق اللجنةوأحاطت 
ن علما بالمعلومات الواردة فن  . تي 

وع    9.6 ي مخرجات مش 
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة فن أجندة التنمية بشأن مش 

مجيات قطاع  : التر

ي الوثيقة  "1"
ملخص بشأن مجموعة أدوات الملكية الفكرية لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة المحمولة، الوارد فن

CDIP/28/INF/5؛ 

ي  نظرة عامة عىل دليل الويبو بشأن السبلو  "2"
البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بتطبيقات األجهزة المحمولة، الواردة فن

  ؛CDIP/28/INF/7الوثيقة 

ي مجال تطبيقات األجهزة المحمولة و  "3"
رؤية من منظور المطورين،  –نظرة عامة عن دليل الويبو بشأن العقود الرئيسية فن

ي الوثيقة 
 . CDIP/28/INF/8الواردة فن

ي تلك الوثوأحاطت اللجنة علم
 ق. ائا بالمعلومات الواردة فن

ي إطار البند  .7
اتيجيات العالمات التجارية  6وفن من جدول األعمال، ناقشت اللجنة موضوع "الملكية الفكرية واالبتكار: استر

علومات . وأعربت الدول األعضاء عن تقديرها للمعن الموضوع لعرض قدمته األمانةاستمعت اللجنة و . والتصاميم ألصحاب األعمال"
ي قدمتها األمانة

ي هذا المجال.  التر
وتبادلت الدول األعضاء ممارساتها وتجارب  ها المتعلقة والعمل الذي اضطلعت به الويبو فن

ي بلدانه
ن
اتيجيات العالمات التجارية والتصاميم لفائدة ألصحاب األعمال ف  ا. باستر

ي إطار البند  .8
اللجنة عىل قائمة من المسائل والوثائق ألغراض دورتها من جدول األعمال بشأن العمل المقبل، اتفقت  7وفن

 المقبلة، كما تلتها األمانة. 

ة والمتوسطة،  بشأن طلبت اللجنة من األمانة إعداد تجميع لدراسات الحالة و  .9 كات الصغت  كي إدارة الملكية الفكرية من قبل الش 
ي الدورة التالية للجنة التنمية. ي

ن
 نظر فيها ف

10.  
ً
ن لجمعيات الدول  30كذلك بأنه طبقا للفقرة   وأحاطت اللجنة علما من التقرير الموجز لسلسلة االجتماعات الثانية والستي 

ي الويبو )
 من الكالم وترجمات ، سُيستعاض عن التقارير الحرفية لدورات لجنة التنمية بنس(A/62/12األعضاء فن

ً
خ نّصية مستحدثة آليا

ن التقنية المؤتمتة   عىل تحسي 
ً
 لذلك، سيأخذ تقرير هذه الدورة الشكل نفسه. وحرصا

ً
رة. ووفقا امنة مع التسجيالت المصوَّ ن آلية متر

لب من الوفود أن ترسل تصويباتها الجوهرية المحتملة إىل األمانة، مع استحسان أ
ُ
ن تقوم بذلك قبل عقد لتحويل الصوت إىل نص، ط

 الدورة التالية للجنة بأرب  ع أسابيع. 

ين للجنة وتقرير المدير العام و  .11 التنمية، الوارد جندة تنفيذ أعن سيشكل هذا الملخص مع ملخص رئيس الدورة السابعة والعش 
ي الوثيقة

ن
 ، تقرير اللجنة إىل الجمعية العامة. CDIP/28/2 ف

 ]نهاية الوثيقة[

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/index.html
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ية : األصل ز  باإلنكلي 
 2022مارس  15التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون  الدورة الثامنة والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

 تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية

 من إعداد األمانة

ي عش  من 2021تحتوي هذه الوثيقة عىل تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية لعام  .1
. ويقدم هذا التقرير، وهو الثانن

ي برامج المنظمة ذات الصلة. 
ي تضطلع بها الويبو لتنفيذ أجندة التنمية وتعميمها فن

 نوعه، لمحة عامة عن األنشطة التر

ي إطار اجتهاد .2
ل هيكل التقرير فن

ّ
د ن تقاريرها المقدمة إىل اللجنة. وهو يستعرض أنشطة تنفيذ أجندة  وقد عُ المنظمة لتحسي 

التنمية وتعميمها ويصنف األنشطة تحت مجاالت العمل الرئيسية لكل قطاع من قطاعات الويبو. ويبسط هذا النهج عرض المعلومات 
عن عمل كل قطاع فيما يتعلق بالملكية الفكرية والتنمية، ويسمح بتجنب االزدواجية. وبالتحديد، يقدم كل جزء من التقرير لمحة عامة 

ي تنفذها 
وعات أجندة التنمية الجارية والمعممة التر  عن لمحة عامة عن مش 

ً
وتحديثات عن عمل هيئات الويبو المعنية، فضال

 القطاعات عىل اختالفها. 

ا استجابة لطلب اللجنة بربط توصيات أجندة التنمية  .3
ً
ي المرفق األول من ويعد هذا التقرير أيض

ن
بالنتائج المرتقبة، وتقديمها ف

ي الفقرة 
ن فن ين.  3.8تقرير المدير العام السنوي عن تنفيذ أجندة التنمية، عىل النحو المبي   من ملخص رئيس الدورة الثانية والعش 

ن بالنتائ .4 ي المرفق األول للوثيقة لمحة عامة عن صلة توصيات أجندة التنمية الخمس واألربعي 
ن
ج المرتقبة للويبو، بينما وترد ف

وعات أجندة التنمية اعتباًرا من عام  ي قائمة بمش 
ن
 . 2021يضم المرفق الثان

 مقدمة

ة أساسية لنظام عالمي شامل للملكية الفكرية تكون فيه الملكية الفكرية  .5 ن أجندة التنمية هي جوهر ما تقوم به الويبو. فهي ركت 
ة حافًزا قوًيا يستفيد منه الجميع، عىل النح اتيجية لألجل المتوسط للفتر ي خطة الويبو االستر

ن فن ومن شأن  1. 2026-2022و المبي 
ي األنشطة 

طبيعة أجندة التنمية الشاملة لجميع قطاعات المنظمة أن تدفع قدًما بالتنفيذ الفعال لتوصيات أجندة التنمية وتعميمها فن
ي اللجنة

المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وعىل الرغم من المعوقات والقيود  الموضوعية للمنظمة بناء عىل توجيهات الدول األعضاء فن
ن مختلف 19-المفروضة عىل السفر بسبب جائحة كوفيد ي تعزيز تنسيقها الداخىلي والبناء عىل أوجه التآزر بي 

، نجحت المنظمة فن
ي عىل أرض الواقع، من خالل 

العمل عن كثب مع الدول األعضاء لتحديد قطاعات الويبو. وي  هدف هذا النهج إىل إحداث تأثت  حقيقر

                                              
ة  1 اتيجية لألجل المتوسط للفتر :  2026-2022يمكن االطالع عىل الخطة اإلستر من خالل الرابط التاىلي

w ww.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373
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 عن إيالء اهتمام خاص لتلك لم تحظ تقليدًيا بالقدر المناسب من دعم النظام 
ً
اكات، فضال وعات المناسبة، وإقامة الش  المش 

ي للملكية الفكرية.   اإليكولوجر

 .
ً
 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية أوال

ي اعتمد قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية  .6
نهجا جديدا للتنمية، حيث ركز عىل ضمان تحقيق نتائج ملموسة وتعظيم األثر اإلنمان 
ن مع القطاع،  خذت خطوات لتوسيع نطاق أصحاب المصلحة المتعاوني 

ُ
ة المشمولة بالتقرير، ات لمبادراته عىل أرض الواقع. وخالل الفتر

ي للمنظمة لالحتياجات الم
حددة للدول األعضاء. وقد أعيدت هيكلة القطاع، بما ينطوي عىل وكذلك لضمان استجابة التعاون اإلنمان 

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والمكاتب الخارجية، بهدف ضمان أن يشمل القطاع التعاون 
دمج شعبة البلدان المتقدمة والبلدان التر

، ونتيجة لذلك، أصبح مع جميع الدول األعضاء والمناطق، وأن يعزز أوجه التآزر فيما بينها. وقد سمح ذل ك بمزيد من التعاون الداخىلي
ي مجموعة متنوعة 

ة الويبو فن ي تتيح للدول األعضاء لالستفادة من ختر
القطاع قادًرا عىل أداء دور باعتباره بوابة المنظمة التر

 المجاالت.  من

 المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

ي االستجابة لتوصيات أجندة التنمية. وشملت هذه استمرت أنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ال .7
خاصة بالقطاع فن

المبادرات القائمة عىل الطلب والموجهة نحو التنمية تقديم التدريب عىل الملكية الفكرية، وأنشطة التوعية، وتيست  حوارات السياسة 
يعية، من اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، والمساعدة التش  ن أمور أخرى. كما شملت مجموعة واسعة من  العامة، ووضع االستر بي 

 مجاالت الملكية الفكرية. 

ي عام  .8
وعات فن ، وال سيما إلغاء عقد 19-يواجه تحديات ناجمة عن جائحة كوفيد 2021وما برح تنفيذ األنشطة والمش 

اتيجية القطاع ومنهجياته فيما الفعاليات بصورة شخصية وفرض القيود عىل السفر والتجمعات. وكان البد من التكييف الشي    ع الستر 
، وانطوى ذلك عىل تعزيز الحلول الرقمية وإظهار المرونة وإعادة تصميم برامج العمل.  ي لالستجابة للوضع الصحي

يخص التعاون التقتن
تغالي1ومن األمثلة عىل هذه األنشطة: " ونية إقليمية حول نظام لشبونة للبلدان األفريقية الناطقة بالتر " اجتماع 2و" 2ة؛" ندوة إلكتر

ي للبلدان العربية حول الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة؛
اضن ي لفحص العالمات التجارية 3و" 3إقليمي افتر

ونن " منتدى إلكتر
ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛

ي إطار مبادرة نظام إدارة التدريب والتعلم الفردي لفاحصي العالمات التجارية فن
" 4و" 4غت  التقليدية فن

JAM -  ونية إقليمية ي منطقة  -االبتكار والمرونة االقتصادية: الفرص المتاحة لجامايكا، وندوة إلكتر
ي لالبتكار فن تعزيز النظام اإليكولوجر

؛ ي الكاريتر
ي قواعد 5و" 5

ة والمتوسطة: التحكم فن كات الصغت  ي االقتصاد الرقمي لفائدة الش 
" مؤتمر إقليمي رابع حول الملكية الفكرية فن

ي تمر اقتصاداتها 3.0اللعبة )
ظم لفائدة البلدان المتقدمة والبلدان التر

ُ
( بشأن المسائل التجارية والقانونية لمطوري ألعاب الفيديو، وقد ن

كشفت بشكل مستفيض التحديات والفرص والدروس المستفادة من تقديم المساعدة التقنية  6بمرحلة انتقالية. 
ُ
باإلضافة إىل ذلك، است

ة ج ي فتر
ي 19-ائحة كوفيدفن

قدتا فن ن عُ ن مخصصتي  ونيتي  ن إلكتر . كما أطلقت 2021 8نوفمتر  11و 7نوفمتر  4، وذلك من خالل ندوتي 

.  9المنظمة مجموعة من تدابت  الدعم ي
ي التصدي للجائحة وبذل جهود التعافن

 لمساعدة الدول األعضاء فن

 بناء المهارات والمعرفة

ي عام  .9
ي تقدمها وتدعمها ، استجابت األكاديمية الحتياج2021فن

ات الدول األعضاء ومطالبها بزيادة نطاق الدورات التدريبية التر
ة المشمولة بالتقرير النطاق الكامل  ي توزي    ع الموارد. وشملت الدورات التدريبية المقدمة خالل الفتر

ن
ي العادل ف

ن
وضمان التوازن الجغراف

ن بلغ أكتر للمعارف والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية، وقدمت بلغا  غت  مسبوق من المشاركي 
ً
ت وأنساق متنوعة، وشهدت عددا

ي التابع ألكاديمية الويبو، استفاد  267,000من 
ي إطار برنامج التطوير المهتن

ن
 من البلدان النامية  353مشارك. وف

ً
 حكوميا

ً
مسؤوال

ي عام 
ن
 ف
ً
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان األقل نموا

ي قدمتها األكاديمية عتر  2021والبلدان التر
من الدورات المتقدمة التر

                                              
: يمكن  2 ونية من خالل الرابط التاىلي wالعثور عىل مزيد من المعلومات حول الندوة اإللكتر ww.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?id=24684 
3  : wتفاصيل االجتماع متاحة من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?id=24178 
4  : ي من خالل الرابط التاىلي

ونن wيتوفر مزيد من المعلومات حول المنتدى اإللكتر ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=66248 
5  : نت من خالل الرابط التاىلي wيمكن الوصول إىل تفاصيل االجتماع المنعقد عىل اإلنتر ww.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?id=24612 
6  : ونية من خالل الرابط التاىلي يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول الندوة اإللكتر

w ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=65531 
ونية حول ال 7 : يمكن االطالع عىل الندوة اإللكتر ة كوفيد: التحديات والفرص والدروس المستفادة من خالل الرابط التاىلي ي فتر

مساعدة التقنية فن
.w ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67088 
ونية الثانية حو  8 : أجريت الندوة اإللكتر ة كوفيد: التحديات والفرص والدروس المستفادة باللغة اإلسبانية وهي متاحة من خالل الرابط التاىلي ي فتر

ل المساعدة التقنية فن
.w ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67108 
:  19-مات وتدابت  الدعم المتعلقة بكوفيدالخد 9 ي تقدمها الويبو متاحة من خالل الرابط التاىلي

en-w/19/التر ww.wipo.int/covid 

http://www.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?id=24684
http://www.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?id=24178
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=66248
http://www.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?id=24612
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=65531
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67088
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67108
http://www.wipo.int/covid-19/en/
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اك مع مؤسسات.  نت باالشتر وشهد عدد األشخاص المستفيدين من برنامج األكاديمية للتعلم عن بعد سنة أخرى من النمو  10اإلنتر
ي المائة ليبلغ  26المهيب، حيث زاد بنسبة 

لتقديم  400ن شخص. وجرى توسيع فهرس الدورات الذي يحوي أكتر م 264,000فن
ي دورات التعلم عن بعد. وأطلقت  240المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة والتنفيذية مع 

ة حية تركز عىل بناء المهارات فن محاضن
" : ن الملكية الفكرية عىل قطاعات بعينها، وهي ي علوم الحي" 1دورات تنفيذية جديدة تتناول تركت 

 اةالملكية الفكرية والموارد الوراثية فن
()427-DL730.(12) والصادراتالملكية الفكرية " 2و" 11؛-DL  واستجابت األكاديمية للطلب المتواصل عىل تكييف أدوات التعلم

ن والشباب من الجماهت  المستهدفة الوطنية استنادا إىل اتفاقات التخصيص الجديدة والقائمة مع  ي تركز عىل المبتدئي 
مكتًبا  23التر

 13للملكية الفكرية. 

ن من البلدان النامية  .10  من عناض عمل األكاديمية، ال سيما للمشاركي 
ً
كة عنضا رئيسيا آخرا وتمثل برامج الماجستت  المشتر

ة المشمولة بالتقرير، وفرت األكاديمية ثمانية برامج ما جستت  والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر. وخالل الفتر
كة إىل  ا، ودعمت الجامعات من خالل تطوير المناهج الدراسية وتوفت  المواد المرجعية للملكية الفكرية ودعم  448مشتر

ً
مشارك

نت لمعلمي الملكية الفكرية  ن الويبو ومنظمة التجارة العالمية الدعم عتر اإلنتر كة بي  . وقدمت الندوة المشتر ن ين الدوليي  المحاضن
ا، كررت األكادي ن فيها. وأخت  ي جميع أنحاء العالم، وعقدت والباحثي 

يكة فن ي المؤسسات الش 
 26مية تجربة المدارس الصيفية الناجحة فن

ها 2021مدرسة صيفية عام  ا.  2722، وحضن
ً
 مشارك

 الملكية الفكرية والتنمية

ي يومي  .11
ي الت 23و 22فن

، استضافت الويبو مؤتمرا دوليا حول الملكية الفكرية والتنمية عنوانه "االبتكار فن كنولوجيات نوفمتر
اء من أجل تحقيق التنمية المستدامة".  ي نسق  14الخضن

ين للجنة، فن ن من الدورة السابعة والعش  ن األولي  وعقد هذا الحدث خالل اليومي 
. وحضن الحدث أكتر من  ن .  1300هجي  ظم المؤتمر عىل أساس ثالثة موضوعات وحوار ختامي

ُ
اضًيا. ون  افتر

ً
مشارك، وكان أغلبهم متصال

ن من خلفيات متنوعة )أكاديميون، وقطاع خاص، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غت  حكومية( وجهات وتبادل تسع ة متحدثي 
ي هذا 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية األنواع المختلفة من الملكية الفكرية فن
النظر والرؤى حول دور االبتكار األخضن فن
ي تواجه

اء وتعزيزها وإتاحتها. وشارك الجمهور مشاركة المجال، والتحديات الرئيسية التر ها البلدان النامية عند استخدام الحلول الخضن
كات الناشئة  نت طوال الحدث بأكمله. وعرضت قصص نجاح الش  نشطة من خالل طرح األسئلة وإثارة التعليقات عتر منصة عىل اإلنتر

اء ي مجال التكنولوجيا الخضن
 تقرير وقائغي عن المؤتمر لتقديمه إىل الدورة الحالية للجنة  حول العالم بمناسبة المؤتمر.  15فن

ّ
عد
ُ
ومن ثم، أ

 (. CDIP/28/3التنمية )

ي إطار بند جدول األعمال المعنون "الملكية الفكرية والتنمية"، منتدى  .12
وأتاحت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، فن

ي كل د
حتها ووافقت عليها. للدول األعضاء لمواصلة مناقشة موضوع واحد فن ي اقتر

ا إىل الموضوعات التر وتهدف المناقشات  16ورة، استنادً
ي مختلف 

ها الدول األعضاء والويبو فن ي تنش 
ات وأفضل الممارسات التر ي إطار هذا البند من جدول األعمال إىل إتاحة فرصة لتبادل الختر

فن
ة من مجاالت الملكية الفكرية. وناقشت اللجنة، خالل دورتها السادسة و  ي الفتر

ين، المعقودة فن ، 2021يوليو  30يوليو إىل  26العش 
ح مفّصل من األمانة، شاطرت الدول األعضاء معلومات عن سياساتها  ". وعقب ش  موضوع "الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداعي

ي اقتصاداتها. باإلضافة إىل ذلك، تط
ي مجال دعم الصناعات اإلبداعية فن

ّرقت اللجنة من جديد إىل موضوع "المرأة وممارساتها وتجارب  ها فن
اح المكسيك، الذي طالب الويبو بتجميع بيانات دولية متشابهة ومصنفة بشأن نوع جنس أصحاب حقوق  والملكية الفكرية" واقتر

؛ وتبادل األساليب واإلجراءات المتبعة لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛ ومواصلة  ن تعميم الملكية الفكرية والمبدعي 
ي هذا السياق، نظرت الدول 

ي تستهدف النساء. وفن
ي برامج الويبو وسياساتها؛ ومواصلة برامج تكوين الكفاءات التر

ن
ي ف

المنظور الجنسانن

                                              
ي تقد2016اعتباًرا من عام  10

ي تشارك أكاديمية الويبو فن
ي عدد البلدان النامية التر

 وبلدان تمر ، ثمة زيادة سنوية فن
ً
يم دورات متخصصة لبلدان أخرى نامية وأقل نموا

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
ي مجال تسويق الملكية الفكرية والموارد والبيانات الوراثية. وهي تتضمن أسالي 11

اتيجية للحقوق فن  إىل اإلدارة االستر
ً
ي تقدم الدورة مدخال

ب تتمحور حول المتعلم والتر

ي المستقبل. تشمل حزم موارد ال
وعات فن  تعلم الفردية وإعدادات األهداف المخصصة لصياغة المش 

ا عملية ت 12
ً
ي الممارسة العملية وتوفر طرق

ي وكاالت التصدير فن
ي يواجهها المصدرون والعاملون فن

كة التر ركز عىل المهارات وتمكن تتناول هذه الدورة التحديات المشتر

ن من التعلم من خالل التفاعل مع سيناريوهات الحياة الواقعية، وابتكار حلول مناسبة وعملية للقضايا الرئي  سية. المشاركي 
ن وكولومبيا وكرواتيا وكوبا ومض وإثيوبيا وجورجيا وإيران وال 13 ازيل وبلغاريا وكمبوديا والصي  ي التر

و تشمل هذه مكاتب الملكية الفكرية فن تفيا وليتوانيا والمكسيك وبت 

 ورومانيا وروسيا وتايالند وتونس وتركيا وسلوفاكيا والمملكة العربية السعودية وفيتنام. 
: يمكن العث 14 development-w-ور عىل مزيد من المعلومات حول المؤتمر الدوىلي من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/meetings/en/2021/ip

conference.html 
15  : conference.html-development-wتتوفر قصص النجاح من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/meetings/en/2021/ip 
ث بشكل دوري.  16

ّ
حد

ُ
احات من الدول األعضاء وهي ت ي تتضمن اقتر

ي هذا الصدد، ُوضعت قائمة بالمواضيع التر
والدول األعضاء مدعوة إىل تقديم  لتيست  المناقشات فن

ي أي وقت. 
حاتها بشأن المواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية فن  مقتر

http://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
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ي تقريرين
اح المتابعة الوثيقة المقدم من المكسيك، 17األعضاء فن اح، ووافقت اللجنة عىل اقتر والذي يدعو، من  18بشأن تنفيذ هذا االقتر
ن أمور  ي عام  بي 

ي دورة من دوراتها فن
ي هذه المسألة فن

 . 2023أخرى، إىل متابعة الويبو الوثيقة للموضوع. وستنظر اللجنة مجدًدا فن

ة من  .13 ي الفتر
ي عقدت فن

ين، التر ي دورتها السابعة والعش 
، ناقشت اللجنة موضوع "دور مراكز 2021نوفمتر  26نوفمتر إىل  22وفن

ي حفز ن
قل التكنولوجيا: الفرص والتحديات". واستمعت اللجنة إىل العرض الذي قدمته األمانة والعرض دعم التكنولوجيا واالبتكار فن

ي للملكية الصناعية والتجارية ) ي غينيا. وسلطت الدول OMPICالذي قدمه المكتب المغرنر
( والدائرة الوطنية للملكية الصناعية فن

.  األعضاء الضوء عىل أهمية مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ن االبتكار وإتاحته فن ي تحفت 
 فن

ي نظام الملكية الفكرية
ن
 مواطن المرونة ف

ي قاعدة البيانات بشأن المرونة .14
ي تقريرها عن التدابت  المتخذة لنش  19واصلت الويبو نش  المعلومات الواردة فن

، كما وردت فن
ي قاعدة البيانات ب

ن الملكية  20شأن مواطن المرونة. المعلومات الواردة فن ي قواني 
وتتيح قاعدة البيانات إجراء بحوث عن مواطن المرونة فن

ي عام 
ة فن ي دورتها الثامنة عش 

ي واليات قضائية مختارة. وعىل النحو الذي وافقت عليه اللجنة فن
، تتضمن 2016الفكرية الوطنية فن

ي اآللية من الدول األعضاء تزويد األمانة بتحديثات عن أحكامها صفحة دخول قاعدة البيانات معلومات عن آلية تحديثها. وت
قتصن

 . ي قاعدة البيانات، بموجب تبليغ رسمي
ي قاعدة البيانات  21الوطنية المتعلقة بمواطن المرونة والواردة فن

غ فورا فن
ّ
وُيدرج التحديث المبل

ي Updates by Member Statesتحت ركن جديد يسّم "
قدم أي2021". وفن

ُ
 تحديثات من الدول األعضاء.  ، لم ت

 المرأة والملكية الفكرية

ي مجال الملكية الفكرية. وبقرار من  .15
ن المرأة من المشاركة فن ، وتمكي  ن ن الجنسي  ي مجال تعزيز التوازن بي 

واصلت الويبو عملها فن
ي ل ي النظام اإليكولوجر

ن المرأة وزيادة مشاركتها فن ي عام اللجنة، أنش   منتدى إلذكاء الوعي بأهمية تمكي 
قدت 2021لملكية الفكرية فن ، وعُ

ي الملكية الفكرية". 
ن فن ن الجنسي  ، كان الهدف من هذه  22سلسلة من الجلسات التشاركية حول "سد الفجوة بي  وبجانب إذكاء الوعي

اتهم ومم ي هذا المجال، وجمع أصحاب المصلحة من كل أنحاء العالم لتبادل ختر
وي    ج لنتائج عمل الويبو فن ي الجلسات هو التر

ارساتهم فن
ي عام 

قدت ثالث جلسات من هذا القبيل فن ي الوصول إىل نظام الملكية الفكرية. وعُ
ي تواجه النساء والفتيات فن

معالجة الحواجز التر
ي الوصول إىل نظام الملكية الفكرية، واستكشفت المبادرات الحالية ألصحاب 2021

ي تواجهها المرأة فن
ي العوائق التر

. ونظرت فن
ي تصميم خدمات الملكية الفكرية وتقديمها، المصلحة المتعدد

ي هذا المجال، وسلطت الضوء عىل بعض الممارسات الجيدة فن
ين فن

 600والتدريب عىل قضايا الملكية الفكرية، والثقافة السائدة وسط مجتمع الملكية الفكرية. وحضن الجلسات التشاركية أكتر من 
ا. وستواصل هذه السلسل 60مشارك من أكتر من 

ً
ن بلد ي سد الفجوة بي 

ة من الجلسات استكشاف مواضيع أخرى يمكن أن تساعد فن
ي الملكية الفكرية. 

ن فن  الجنسي 

وع رائدات األعمال الذي ُصمم لتعريف وتوجيه ودعم رائدات األعمال وكذلك 2021وخالل عام  .16 ، واصل القطاع تنفيذ مش 
ة والمتوسطة بشأن استخدام الم كات المتناهية الصغر والصغت  لكية الفكرية لتطوير المنتجات وتسويقها. وبعد التنفيذ الناجح الش 

ي أوغندا، والذي نتج عنه منح شهادات العالمات التجارية لما عدده 
وع فن ي السودان  13للمش 

وع فن رر المش 
ُ
رائدة أعمال لمنتجاتهن، ك

ي عام 
ن
ا إنشاء مجتمع متنامي من رائدات األ2021وكمبوديا ف

ً
وع أيض ي ستؤدي إنجازاتهن . وقد أتاح المش 

ر
عمال الماهرات، والالن

ي البلدان األقل نموا األخرى. 
ي استخدام الملكية الفكرية لتطوير األعمال إىل إلهام وحث نساء أخريات فن

ن
ي أثبتت جدواها ف

اتهن التر وختر
ن  ن بلدان الجنوب األقل نمًوا، وال سيما التعاون بي  ي تعزيز التعاون فيما بي 

وع فن   أوغندا والسودان وكمبوديا. وبذلك، يسهم المش 

ا إىل أن أكاديمية الويبو واصلت تعاونها مع برنامج لوريال  .17
ً
ي العلوم من أجل إتاحة فرص  -وتجدر اإلشارة أيض

ن
اليونسكو للنساء ف

ي مجال الملكية الفكرية للنساء العالمات. وتم التوصل إىل اتفاق الستخدام الصناديق 
ن
ة ف نت ومباش  االستئمانية تدريبية عتر اإلنتر

ي مجال الملكية الفكرية والعلوم واالبتكار. 
نامج ليشمل برنامج تدريب مدته خمسة أيام فن وُوضع كتيب  23الكورية لتوسيع نطاق التر

 . ي نامج التدريتر ن التر
ي يحضن

لة دليل عمىلي مصاحب للعالمات الالنر
ن ي العلوم ليكون بمتن

 الملكية الفكرية واالبتكار فن

                                              
المعنونة "المرأة والملكية الفكرية: تعميم المنظور  CDIP/26/8مها"، والوثيقة المعنونة "المرأة والملكية الفكرية: تجميع البيانات وتقاس CDIP/26/7الوثيقة  17

ي وتكوين الكفاءات وتقديم المساعدة إىل الدول األعضاء. 
 الجنسانن

: المتاحة من خال CDIP/26/10انظر)ي( الوثيقة  18 wل الرابط التاىلي ww.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=542751 
ي نظام الملكية الفكرية )يشار إليها فيما يىلي باسم "قاعدة البيان 19

نشئت قاعدة البيانات بشأن مواطن المرونة فن
ُ
ي يونيو أ

، عىل النحو الذي وافقت عليه 2013ات"( فن

ي دورتها السادسة: 
wاللجنة فن ww.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/flexibilities/database.html 

: الم CDIP/20/5انظر)ي( الوثيقة  20 wتاحة من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=387181 
21 " : غ من الدول األعضاء إىل ما يىلي

ّ
ي قاعدة البيانات؛ "" تعديل مادة أو أك1يمكن أن يشت  التحديث )أو التحديثات( المبل

" ومادة أو أكتر ال سابق 2تر سبق إدراجها فن
ي قاعدة البيانات. 

ي وتتعلق بمواطن المرونة الواردة فن
ي القانون الوطتن

 لها ومعتمدة حديثا فن
22  : ip/en/newيمكن االطالع عىل المزيد حول الجلسة التشاركية من خالل الرابط التاىلي s/2021/new s_0009.html-and-w ww.wipo.int/w omen 
ي عام 19-تأجل تنظيم التدريب بسبب جائحة كوفيد 23

 . 2022. ومن المقرر تنظيمه فن

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=539911
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=539912
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=542751
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 هيئات الويبو

القطاع الجهة المكلفة بأجندة الويبو بشأن التنمية. ويتيح تنسيق أجندة التنمية عىل مستوى المنظمة تنفيذ توصيات ُيعتتر  .18
ي اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 

 إىل عمل الدول األعضاء فن
ً
ي جميع أنحاء الويبو، استنادا

 أجندة التنمية وتعميمها فن

ة المشمولة بالتقري .19 ة من وخالل الفتر ي الفتر
ي عقدت فن

ين التر ي دورتها السادسة والعش 
، فن ن  30إىل  26ر، اجتمعت اللجنة مرتي 

ة من 2021يوليو  ي الفتر
ي عقدت فن

ين التر ي دورتها السابعة والعش 
ي نسق 2021نوفمتر  26إىل  22، وفن

. وعقدت هاتان الدورتان فن

. وواصلت  ي
اضن ، حيث شاركت غالبية الدول األعضاء بشكل افتر ن ام مرتفع بعمل اللجنة وتنفيذ توصيات هجي  ن الدول األعضاء إظهار التر

حات مشاري    ع جديدة قدمتها دول أعضاء مختلفة، مما أدى إىل زيادة  ومشاري    ع أجندة التنمية. ووافقت لجنة التنمية عىل أربعة مقتر
ي اعتمدتها اللجنة بحلول نهاية عام 

وعات أجندة التنمية التر وعات األربعة  46إىل  2021العدد اإلجماىلي لمش  وًعا. والمش  مش 
 :  المعتمدة هي كما يىلي

ل مقدم من السلفادور بشأن  "1"
ّ
وع معد ح مش  تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام مقتر

ي يناير نظام الملكية الفكرية
ين وبدأ تنفيذه فن ي الدورة السادسة والعش 

. وي  هدف 2022. وقد وافقت عليه اللجنة فن

وع إىل تنفيذ توصيات أجندة التنمية   . 37و 35و 10و 4و 1المش 

ل مقدم من إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة بشأن "2"
ّ
وع معد ح مش  ي البلدان  مقتر

تعزيز استخدام الملكية الفكرية فن
 . ي العض الرقمي

ي الدورة ال النامية ضمن الصناعات اإلبداعية فن
ين وبدأ تنفيذه وقد وافقت عليه اللجنة فن سادسة والعش 

ي يناير 
وع إىل تنفيذ توصيات أجندة التنمية 2022فن  . 27و 24و 19و 12و 10و 4و 1. وي  هدف المش 

ازيل بشأن "3" ل مقدم من التر
ّ
وع معد ح مش  اتيجيات  مقتر ة من خالل الملكية الفكرية: وضع استر كات الصغت  ن الش  تمكي 

ات الجغرافية أو العالمات الجم ة ما بعد التسجيل. لدعم المؤش  ي فتر
ي الدورة الثالثة اعية فن

وقد وافقت عليه اللجنة فن
ي يناير 

ين وبدأ تنفيذه فن وع إىل تنفيذ توصيات أجندة التنمية 2022والعش   . 11و 10و 4و 1. وي  هدف المش 

ل بشأن  "4"
ّ
وع معد اح مش  ي آلت إىل الملك العام واستخدامها. اقتر

اعات التر ي وقد وافقت ع الكشف عن االختر
ليه اللجنة فن

ي يناير 
ين وبدأ تنفيذه فن ي أجندة التنمية 2022الدورة الثالثة والعش 

وع إىل تنفيذ توصيتر  . 20و 16. وي  هدف المش 

وعات أجندة التنمية المكتملة، أداة أساسية للدول األعضاء لتقييم فعالية وكفاءة  .20 وال تزال عملية تنفيذ التقييم المستقل لمش 
التوجيه للمبادرات المستقبلية المتعلقة بأجندة التنمية. وواصلت أمانة الويبو مراعاة التوصيات المنبثقة عن هذه المشاري    ع وتقديم 

مون عىل النحو الواجب.  ي قدمها المقيِّ
 التقييمات، لضمان تنفيذ التوصيات المتفق عليها التر

ي عام  .21
ي 2021وفن

، استكمال تقرير تقييم مستقل نهان  ي
وع أجندة التنمية بشأن  ، ناقشت اللجنة، ونظرت فن إدارة الملكية لمش 

ي 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التر

وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال فن تمر الفكرية ونقل التكنولوجيا: التر
 . اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

ي ك .22
وعات أجندة التنمية التر ي عام ومن خالل التقارير المرحلية عن مش 

ي اتباع طرق بديلة 2021انت جارية فن
، نظرت اللجنة فن

ي تأثرت بجائحة كوفيد
لت جداولها الزمنية. وأحاطت اللجنة علما بالتقرير الخامس بشأن مساهمة الويبو  19-لتنفيذ األنشطة التر

ّ
وعد

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، وبعض النواتج )الدراسات واأل 
ن
وعات ف ي سياق مش 

ن
ي ُوضعت ف

دلة( التر
 التنمية.  أجندة

 فيما يتعلق ببعض قضاياها القديمة العهد، مثل إجراءات  .23
ً
وبالنظر إىل النسق المحدود للدورات، لم تمض اللجنة قدما

اتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن توصيات االستعراض المستقل والخيارات بشأن اإلبالغ واالستعراض.   واستر

وعات أجندة التنمية المعممة  مش 

ي القطاع خالل عام  .24
وعات أجندة التنمية المعممة فن  : 2021فيما يىلي أبرز المستجدات بشأن بعض مش 

وع امن خالل تعميم  "1" وع الرائد إلنشاء أكاديميات وطنية جديدة للملكية الفكرية، والذي ُيسم حالًيا "مش  لمش 
ي مجال الملكية الفكرية"، واصلت أكاديمية الويبو دعم 

ي بناء قدراتها التدريبية مؤسسات التدريب فن
الدول األعضاء فن

ي مجال الملكية الفكرية تركز عىل أهداف 
 فن
ً
الخاصة بالملكية الفكرية من خالل إنشاء مراكز تدريب مكتفية ذاتيا

ي  12، أنشئت 2021وأولويات وطنية محددة. وبحلول عام 
ي مجال الملكية الفكرية فن

مؤسسة تدريب وطنية فن
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و وترينيداد وتوباغو  24أذربيجان وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية ومض والسلفادور وجورجيا وإيران وبت 
وًعا آخر قيد التنفيذ، وتلقت األكاديمية العديد من الطلبات األخرى للحصول عىل هذه  11وتونس. وثمة  مش 

ي مجال الملكية الفكرية عن تنظ
نشاًطا لما عدده  2060يم المساعدة. وبدورها، أبلغت مؤسسات التدريب فن

ة المشمولة بالتقرير، وهو دليل عىل التأثت  المضاعف الذي يمكن أن تحققه هذه  160801 مشارك خالل الفتر
وعات.   المش 

ة المشمولة بالتقرير  بتنفيذوفيما يتعلق  فذت بفعالية خالل الفتر
ُ
وع، ن " ألكتر من  23المش  ن  600وحدة "تدريب مدربي 

ي عام بلدا  29مشارك من 
)تتضمن مشاري    ع إقليمية(. باإلضافة إىل ذلك، أطلقت صيغة جديدة للتعلم المختلط فن

ي منصة نظام إدارة التعلم التابعة 2021
ن بأنشطة مخصصة قائمة عىل المهارات فن ، بغية إثراء برنامج تدريب المدربي 

دم تعاون مخصص خالل عام 
ُ
ي مجال الملكية إىل ستة م 2021ألكاديمية الويبو. فضال عن ذلك، ق

ؤسسات تدريب فن
ي ذلك األنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية كأداة  4400نشاًطا لفائدة أكتر من  34الفكرية طلبت تنظيم 

مشارك، بما فن
ي االقتصادي فيما بعد جائحة كوفيد، والتدريب الذي يستهدف القطاعات االقتصادية المحلية الرئيسية والنساء. 

للتعافن
ن عام  ن الجديد، الذي أطلق لالستجابة للطلب من مؤسسات التدريب  2021وتمت  ا بتنفيذ برنامج تدريب المدربي 

ً
أيض

ويد مدربيها بالتعليم المستمر بشأن القضايا الناشئة المتعلقة بالملكية الفكرية  ن ي مجال الملكية الفكرية لتر
القائمة فن

نامج إجماال  ا من  126ومنهجيات التدريس. وأفاد التر
ً
(. فضال  18مشارك بلدا )منهم مشاركون عىل المستوى اإلقليمي

ي مجال الملكية الفكرية دليل لمنهجيات التدريس، وعدد من المواد 
عن ذلك، أتيح لجميع مؤسسات التدريب فن

 . ي مجال الملكية الفكرية وتكوين الكفاءات، وموارد متنوعة بشأن التصميم التعليمي
التعليمية بشأن القضايا الناشئة فن

ي مجال وأخ
ي الخاص بأكاديمية الويبو بشأن مؤسسات التدريب فن

ي ذلك الجدول الزمتن
ا، أضيفت وظائف جديدة، بما فن ً ت 

ي فيما 
ي مجال الملكية الفكرية، وهي منصة للتعاون األفقر

اضية لمؤسسات التدريب فن الملكية الفكرية، إىل الشبكة االفتر
ي مجال الملكية الفكرية. 

ن مؤسسات التدريب فن  بي 

ي استعمال المعلومات خال "2"
وع تكوين الكفاءات فن ي تنفيذ مش 

ة المشمولة بالتقرير، واصل القطاع إحراز تقدم فن ل الفتر
 لتحديات إنمائية محددة. فمن خالل تيست  استعمال 

ً
التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية محددة حال

اءات ي وثائق التر
وع التكنولوجيات المالئمة لتلبية احتياجات إنمائية المعلومات التقنية والعلمية الواردة فن ، يحدد المش 

ي هذا السياق، يقود القطاع جهود الويبو 
ي هذا المجال. وفن

ي البلدان األقل نموا، وتعزيز الكفاءات الوطنية فن
محددة فن

ي البلدان والمجتمعات المستفيدة. وعىل وجه الخصوص
وعات فن ، يستكشف القطاع لتعزيز اآلثار اإلنمائية لهذه المش 

اكات مع المؤسسات المعنية وأصحاب المصالحة بغية تيست  نش  التكنولوجيات المالئمة المحددة.  فرص إقامة الش 
ي 
وعات الوطنية فن ة المشمولة بالتقرير، دخلت المش  ي القطاع خالل الفتر

وبفضل العمل الدؤوب المضطلع به فن
  25لمعنية بإعداد خطط العمل للتكنولوجيات المالئمة المحددة. موزامبيق والسنغال وأوغندا المرحلة الهامة ا

ي عام  26(TAD-IPخضعت قاعدة بيانات المساعدة التقنية ) "3"
ي فن
ن وظيقن الستيعاب أنشطة المساعدة  2021لتحسي 

اضيا بسبب جائحة كوفيد ي أجريت افتر
ي المعلوما19-التقنية التر

ا من االتساق فن
ً
ت . واآلن، تتيح قاعدة البيانات مزيد

ي 
ي مجال المساعدة التقنية، وتجمع البيانات من مختلف برامج الويبو وقطاعاتها التر

المتعلقة بأنشطة المنظمة فن
ي  937تضطلع بأنشطة التعاون الموجهة نحو التنمية. وسجلت قاعدة البيانات 

نشاطا للمساعدة التقنية نفذته الويبو فن
ن من البلدان النامية وال 2021عام  ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. لفائدة مشاركي 

 بلدان األقل نموا والبلدان التر

ن ) "4" اء االستشاريي  ن الذين استعانت IP-ROCتحتوي قاعدة بيانات قائمة الختر اء االستشاريي  ( عىل معلومات بشأن الختر
ي مجال الملكية الفكرية. 

كون الخبت  ويمكن أن ي 27بهم المنظمة لالضطالع بأنشطة محددة للمساعدة التقنية فن
ي قاعدة 

ي أكتر من مجال من مجاالت الملكية الفكرية وبأكتر من لغة واحدة. وتتيح وظيفة البحث فن
ا فن االستشاري خبت 

اء  ا، يمكن البحث عن الختر
ً
ن حسب مجاالت التخصص والمهام المنجزة. وتحديد اء االستشاريي  البيانات تحديد الختر

ن بمعايت  مختلفة، مثل: الجن ي مجال الملكية الفكرية والبلد المستفيد االستشاريي 
ن
ة ف س والجنسية واللغة واالسم والختر

. وتحوي القائمة  ن ة من عام  2171وسنة التعيي  ي الفتر
ن
ن ف ن الناشطي  اء االستشاريي   . 2021إىل عام  2015من الختر

                                              
ي مكتب حق المؤل 24

ي مكتب الملكية الصناعية واألخرى فن
 ف. مؤسستا تدريب عىل الملكية الفكرية إحداهما فن

25 " : "؛ و"1تشمل هذه التكنولوجيات المالئمة ما يىلي فة إلنتاج "زريعة البلطي " تصميم وإنتاج أجهزة الهضم الالهوائية لتحويل النفايات إىل 2" حاضنة أسماك ُمكيَّ

ي موزامبيق. "
ي " استخراج الزيوت 2" تجفيف سهل ومستدام للفاكهة )البصل والمانجو(؛ و"1غاز حيوي وأسمدة حيوية فن

الستعادة النفايات وإضافة القيمة فن
ي السنغال. 2" التكنولوجيات البديلة لحرق القرميد باألخشاب؛ و"1السنغال. "

 " تجميع مياه األمطار ومعالجتها فن
ي مجال الملكية الفكرية، وتقدم 26

وع قاعدة بيانات المساعدة التقنية فن ي إطار مش 
معلومات عن أنشطة المساعدة  وضعت قاعدة بيانات الويبو للمساعدة التقنية فن

ي تكون فيها البلدان المستفيدة من البلدان النامية أو من البلدان األقل نموا أو من ا
ي الحاالت التر

ي تضطلع بها الويبو فن
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة التقنية التر

لبلدان التر
ي مجال الملكية الفكر 

ن بلدان الجنوب انتقالية. كما تقوم قاعدة بيانات المساعدة التقنية فن ية بتخزين البيانات الخاصة بالتقارير المنتظمة عن أنشطة التعاون فيما بي 

 . ي
 والتعاون الثالنر

ي مكاتب الويبو الخارجية.  27
ي المقر الرئيشي أو فن

اء االستشاريون فن  ال يعمل هؤالء الختر
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ستخدم للتوفيق ب "5"
ُ
نت ت ن عن احتياجات منصة ويبو ماتش بشأن المساعدة التقنية هي أداة مجانية عىل اإلنتر ن الباحثي  ي 

ن الذين يقدمون موارد معينة. وبذلك تقوم مقام  إنمائية محددة متعلقة بالملكية الفكرية ومقدمي الخدمات المحتملي 
ا للدعم و 18، تحوي المنصة 2021الميّش للتعاون وتنش  نجاحات هذا التعاون. واعتباًرا من عام 

ً
ا عن  23عرض ً تعبت 

ي عام عمليات  7الحاجة، مع 
يمت المنصة فن

ُ
ة التقييم من 2021توفيق تحققت حتر اآلن. وقد ق  2016، وكانت فتر

ها وإتمام  28. 2020إىل  وبعد التقييم، من المزمع تجديد نطاق عمل ويبو ماتش والغرض منها من أجل تعزيز تأثت 
ا للتكلفة.  ً  عمليات التوفيق بطريقة أكتر فعالية وتوفت 

وع أجندة التنمية "6" ن البلدان بشأن  انته مش  ي مجال الملكية الفكرية والتنمية فيما بي 
ن بلدان الجنوب فن تعزيز التعاون بي 

ي ديسمتر  النامية والبلدان األقل نموا
كة بشأن إنشاء هياكل وآليات 2013فن  مع توصية وحدة التفتيش المشتر

ً
. وتماشيا

اتيجية، عمل مكتب نائب المدير العام المسؤول عن قطاع  29ومراكز تنسيق مخصصة تكلف بوضع سياسة واستر
ي عام 

ن بلدان الجنوب داخل الويبو. وفن لفت شعبة تنسيق أجندة 2021التنمية السابق كمركز تنسيق للتعاون فيما بي 
ُ
، ك

ي ا
ن بلدان الجنوب فن لويبو. التنمية التابعة لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية بدور التعامل مع مسائل التعاون فيما بي 

ي مايو 
ة، المنعقدة فن ي دورتها الثالثة عش 

ا إىل أن اللجنة، فن
ً
 لتوصية 2014وتجدر اإلشارة أيض

ً
، طلبت إىل األمانة، امتثاًل

وع، ن بلدان الجنوب داخل الويبو. وبناًء عليه،  30التقييم المستقل للمش  تخطيط األنشطة الحالية للتعاون فيما بي 
ويد الدول األعضاء بلمحة عا ن ي تضطلع بها الويبو فيما يتعلق لتر

ن بلدان الجنوب التر مة عن أنشطة التعاون فيما بي 
ة المشمولة بالتقرير.   بالملكية الفكرية، استمر إجراء عملية التخطيط خالل الفتر

وع أجندة التنمية بشأن  "7" ي البلدان النامية والبلدان اُعمم مش 
ألقل الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير األعمال فن

وع  نموا ي تصور وتصميم وتنفيذ مش 
ي عمل الويبو العادي. وقد ساهمت نواتجه فن

. إلنشاء بيئة مواتية للملكية الفكريةفن

ي البلدان من التوظيف الفعال للعالمات التجارية 
ن أصحاب المصلحة فن وع األخت  يدور مفهومه حول تمكي  وهذا المش 

عمال من خالل وحدة مؤسسية تتألف من أعضاء من وكاالت حكومية والتصاميم لرفع مستوى القدرة التنافسية لأل
ي العمل العادي لقطاع التنمية 

وع أجندة التنمية فن ممت أنشطة مش  مختلفة، أي مكتب التوسيم. باإلضافة إىل ذلك، عُ
ي مجاالت توسيم المنتجات وتطوير األعمال. 

ي تقديمه للمساعدة التقنية فن
 اإلقليمية والوطنية وفن

وع  ات أجندة التنمية الجاريةمش 

وع أجندة التنمية الخاص  .25 وعات جدول أعمال التنميةيتوىل القطاع تنفيذ مش  حات مش  ، الذي بالوسائل الضامنة لنجاح مقتر
ي من شأنها أن تيش وضع وتنف

وع إىل توفت  الوسائل التر ازيل وكندا وإندونيسيا وبولندا والمملكة المتحدة. وي  هدف المش  حته التر يذ اقتر
وع ودورة حياته الشاملة. وقد  ي تنفيذ المش 

ي الوصول إىل فهم أفضل ألدوار أصحاب المصلحة فن
وعات أجندة التنمية والمساهمة فن مش 

ي عام 
وع فن ي عام 2020بدأ تنفيذ المش 

ا فن ً وعات أجندة 2021، وأحرز تقدًما كبت  ي سياق تنفيذه، روجعت منهجية تسليم مش 
. وفن

ززت لمعالج وعات أجندة التنمية وأتيح الستخدام الدول التنمية وعُ ة الثغرات المحددة. ووضع دليل إلعداد وتنفيذ وتقييم مش 
نت.  ي جديد وأتيح للبحث فيه عتر اإلنتر

ونن  عن ذلك، ُوضع فهرس إلكتر
ً
. فضال ن وعات أجندة التنمية والمقيمي  األعضاء ومديري مش 

مة ومفّصلة عن جميع الم
ّ
شاري    ع والتقارير والنواتج المرتبطة بأجندة التنمية )الدراسات، واألدلة، وقواعد ويتيح الفهرس معلومات منظ

 لمعايت  مختلفة منها حقوق الملكية الفكرية، ومواضيع الملكية 
ً
ن بتصفية نتائج بحثهم وفقا البيانات(. ويسمح الفهرس للمستخدمي 
وع، والكلمات المفتاحية، وغت  ذلك. وبالتعاو  ي تطوير دورة التعلم عن بعد الفكرية، وحالة المش 

ن
ن مع أكاديمية الويبو، أحرز تقدم كبت  ف

وعات أجندة التنمية وتنفيذها.   حول إدارة مش 

اءات والتكنولوجيا  ثانًيا.  قطاع الير

ي أرا .26
ن
يعية لحماية األصول االبتكارية القيمة ف ي تطوير أطرها التش 

ن
اءات والتكنولوجيا دعم الدول األعضاء ف ضيها. واصل قطاع التر

ي الوقت المناسب، قاد القطاع عملية وضع القواعد والمعايت  المدفوعة من الدول األعضاء عىل 
ومن خالل توفت  المعلومات الموثوقة فن

ة المشمولة بالتقرير، وسع القطاع نطاق انتشاره من خالل أنشطة التدريب وتكوين  نحو أتاح بيئة مواتية للحوار والتعاون. وخالل الفتر
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. الكفاء

ي البلدان األقل نمًوا والبلدان النامية والبلدان التر
 ات فن

                                              
28  : w-يمكن االطالع عىل تقرير تقييم ويبو ماتش من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/export/sites/w ww/about

o_match_exec_summary.pdfw ipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_w ip 
 undocs.org/en/JIU/REP/2011/3، المتاحة من خالل الرابط 3، التوصية JIU/REP/2011/3انظر)ي( الوثيقة  29
وع، ا 30 ، المتاح من خالل الرابط التاىلي 6)أ(، الصفحة  2لتوصية انظر)ي( تقرير تقييم المش 

w ww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_4.pdf 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_exec_summary.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_exec_summary.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_exec_summary.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/008/76/PDF/G1100876.pdf?OpenElement
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_4.pdf
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اءات اءات والتكنولوجيا ومعاهدة التعاون بشأن التر  قانون التر

ي عام   .27
يعية والسياسية إىل 2021فن اءات، قدم القطاع المشورة التش  ي مجال قانون التر

، 21، فن
ً
 وأقل نموا

ً
 ناميا

ً
مع مراعاة  31بلدا

ن  ي نظام الملكية الفكرية، ومستويات التنمية المختلفة بي 
امات المتوازنة المتأصلة فن ن أولوياتها واحتياجاتها الخاصة، والحقوق وااللتر

ي تنفيذ توصيات أجندة التنمية 
 . 17و 14و 13البلدان المستفيدة. وسمحت هذه المساعدة بالمزيد من المساهمة فن

اءات، قدم القطاع الدعم بشأن وبصفته مقدم خدمة  .28 اعات من خالل معاهدة التعاون بشأن التر عالمية للحماية الدولية لالختر
اءات المجانية للويبو.  اعات عتر قاعدة بيانات ركن التر  الدوىلي للمعلومات التقنية المتعلقة باالختر

اءات  32النش  ي ركن التر
 فن
ً
تيح أسبوعيا

ُ
وأ

اع(. طلب جديد للتسجيل بموجب مع 6000 اءات )بما يشمل الكشف عن االختر  عن ذلك، قدم القطاع  33اهدة التر
ً
ندوة  14فضال

ها أكتر من  اءات، وحضن ونية مجانية ذات صلة بركن التر  مشارك.  6400إلكتر

 عن التدريب وتكوين الكفاءات، مع مراعاة احتياجات  .29
ً
، فضال ن وواصل القطاع تقديم برامج التوعية والدعم للمستخدمي 

ايد عىل المساعدة الشيعة ونظًرا إىل القيود المفروضة عىل السفر، أعيد وظروف  ن الدول األعضاء المستفيدة. ولمواجهة الطلب المتر
نت. وبالتنسيق مع الدول األعضاء،  ي وأساليب التفاعل لمعظم األنشطة وُحولت إىل طرائق التنفيذ عتر اإلنتر تصميم المحتوى التدريتر

ونية وحلقات العمل فعالية اف 76نظم القطاع  اءات أو شارك فيها، مثل الندوات اإللكتر اضية متعلقة بمعاهدة التعاون بشأن التر تر
ونية. وحضن الفعاليات أكتر من  ي ذلك موظفو مكاتب الملكية الفكرية والمستخدمون  80مشارك من حواىلي  7500اإللكتر

ا، بما فن
ً
بلد

ي عام  34المحتملون للنظام وأصحاب المصلحة اآلخرون. 
ي المائة من  90، استمر تقديم خصومات بنسبة 2021وعالوة عىل ذلك، فن

فن
ي يودعها األشخاص الطبيعيون من البلدان النامية 

رسوم اإليداع الدوىلي وبعض رسوم المكتب الدوىلي األخرى للطلبات الدولية التر
 .
ً
قل نموا

ٌ
ن من البلدان األ  وجميع المودعي 

 هيئات الويبو

اءات والفريق العامل لمعاهدة واصل القطاع دعم  .30 ي ذلك اللجنة الدائمة المعنية بقانون التر
عمل عدد من هيئات الويبو، بما فن

اءات.   التعاون بشأن التر

ة من  .31 ي الفتر
ن فن ي نسق هجي 

ن فن اءات دورتها الثالثة والثالثي  . 2021ديسمتر  9إىل  5وعقدت اللجنة الدائمة المعنية بقانون التر

ي االعتبار وظلت أنشطة اللجنة م
ن الدول األعضاء وتأخذ فن وجهة من الدول األعضاء وشاملة وتدعم بيئة مواتية للتعاون والحوار بي 

" : " االستثناءات والتقييدات عىل حقوق 1مستويات تنميتها المختلفة. وواصلت الدول األعضاء مناقشة عدة قضايا من بينها ما يىلي
اءات؛ و" ي ذل2التر

اءات، بما فن اض؛ و"" وجودة التر اءات والصحة؛ و"3ك أنظمة االعتر ن مستشاري 4" والتر " وشية االتصاالت بي 
اءات وزبائنهم؛ " ي جلسة تشاركية 5التر

" ونقل التكنولوجيا. كما تبادلت الدول األعضاء معلومات تتعلق بقوانينها وممارساتها وتجارب  ها فن
اءات.   نظمت حول استخدام الذكاء االصطناعي لفحص طلبات التر

ة من  .32 ي الفتر
ن فن ي نسق هجي 

ة فن اءات دورته الرابعة عش  . 2021يونيو  17إىل  14وعقد الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن التر

ي سياق جائحة كوفيد
ن
، تبادلت الدول األعضاء معلومات حول قوانينها وممارساتها وتجارب  ها بشأن التصدي لحالة الطوارئ. 19-وف

ا لكيف
ً
ا استعراض

ً
ي تطبيق معاهدة التعاون بشأن  ية تنفيذ مكاتب الملكية الفكريةوناقشت أيض

ات الموض بها فن ي والتغيت  للبيان التفست 
ي ظل جائحة كوفيد 

اءات فن ي  35. 19التر
ن
اح الداعي إىل تعزيز مجموعة الضمانات المتاحة ف ي االقتر

ن
وبناًء عىل ذلك، نظر الفريق العامل ف

اءات ل . وسيسمح ذلك بتوفت  سبل االنتصاف القانونية المناسبة لمستخدمي نظام الالئحة التنفيذية لمعاهدة التر ن والغت  فائدة المودعي 
ي المرحلة الدولية لعمليات نظام معاهدة 

ن
ي حالة االضطراب العام الذي يؤثر عىل قدرتهم عىل الوفاء بالمهل الزمنية ف

اءات فن معاهدة التر
اءات.  ي واعتمدت جمعية اتحاد معاهدة التعاو  36التر

ن
ين( ف ن )العادية الثالثة والعش  ي دورتها الثالثة والخمسي 

اح فن اءات االقتر ن بشأن التر
ة من   . 2021أكتوبر  8إىل  4الفتر

                                              
ي آ 31

ي المنطقة العربية، وأربعة فن
ي المنطقة األفريقية، وأربعة فن

. أربعة فن ي ي منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر
 سيا والمحيط الهادئ، وتسعة فن

32  : اءات من خالل الرابط التاىلي patentscope.wيمكن االطالع عىل قاعدة بيانات ركن التر ipo.int/search/en/search.jsf 
 . 3861، بينما الحد األدنن هو 8329د الطلبات هو الحد األقص لعد 33
اءات من خالل الوثيقة المقدمة إىل 34 ي إطار معاهدة التعاون بشأن التر

ي يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات حول تنسيق المساعدة التقنية فن
 الفريق العامل المعتن

ي عام 
اءات فن ي إطار معاهدة التعاون بشأن التر  2021بمعاهدة التعاون بشأن التر

: والمعنونة "تنسيق المساعدة التقنية فن اءات" والمتاحة من خالل الرابط التاىلي
w ww.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_w g_14/pct_w g_14_17.pdf 

:  PCT/WG/14/11انظر)ي( الوثيقة  35 المتاحة من خالل الرابط التاىلي
w ww.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_w g_14/pct_w g_14_11.pdf 

:  PCT/WG/14/9انظر)ي( الوثيقة  36 w المتاحة من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_w g_14/pct_w g_14_9.pdf 

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_14/pct_wg_14_17.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_14/pct_wg_14_11.pdf
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اءات، ونظام  .33 ن عىل الفحص الموضوعي للتر وواصل الفريق العامل مناقشاته حول وضع إطار للكفاءات التقنية لفائدة القائمي 
. إلدارة التعلم إلدارة تدريب الفاح ن ي  37صي 

ونن وأحاط الفريق العامل علًما بنتائج الدراسة االستقصائية عن استخدام موارد التعلم اإللكتر
ي سلطت الضوء عىل اشتداد الحاجة إىل هذه الموارد أثناء الجائحة. 

اءات، والتر ن عىل الفحص الموضوعي للتر  38من أجل تدريب القائمي 
ي ال يحل محل التدريب

ونن ا. وبعد ذلك، دعا الفريق العامل المكتب الدوىلي  وبيد أن التعلم اإللكتر
ً
، إال أن المكاتب وجدته مفيد المباش 

ي 
 الوصول إىل هذه الموارد، وبالتاىلي اإلسهام فن

ن ي لتحسي 
ونن احات من أجل إنشاء مستودع مستقل لموارد التعلم اإللكتر إىل إعداد اقتر

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي قدمها المكتب الدوىلي عن تكوين الكفاءات فن
. وأحاط الفريق العامل علما بالمستجدات التر

ي 
ي بدأت فن

ي مجال التعاون ألغراض التنمية"، والتر
ي تقدمها الويبو فن

ي إطار البند الفرعي "المساعدة التقنية التر
ي دارت فن

المناقشات التر
ي مايو 

ة للجنة التنمية فن ا، نظر الف 39. 2017الدورة التاسعة عش  ً ه المكتب الدوىلي بشأن أنشطة المساعدة وأخت 
ّ
ي تقرير أعد

ريق العامل فن
اءات، وبشأن أنشطة المساعدة  ي لها تأثت  مباش  عىل انتفاع البلدان النامية بمعاهدة التعاون بشأن التر

التقنية وتكوين الكفاءات التر
اف هي ذ تحت إش 

َّ
نف
ُ
ي ت
اءات التر ئات الويبو األخرى )ال سيما لجنة التنمية ولجنة المعايت  التقنية المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن التر

اءات.  ي جدول أعمال كل دورة من دورات الفريق العامل لمعاهدة التر
  40والجمعية العامة للويبو(. وتدرج هذه التقارير كبند منتظم فن

.  قطاع العالمات والتصاميم
ً
 ثالثا

ي  .34
ي مجاالت العالمات التجارية واصل قطاع العالمات والتصاميم دعم الدول األعضاء فن

يعية والمؤسسية فن  تطوير أطرها التش 
ات الجغرافية. وخالل عام  ، دعم القطاع استخدام العالمات والتصاميم من قبل الدول األعضاء، 2021والتصاميم الصناعية والمؤش 

ي تقودها الدول األعضاء. باإلضافة 
يعية والسياسية التر خذت من خالل تقديم المشورة التش 

ُ
ة المشمولة بالتقرير، ات إىل ذلك، خالل الفتر
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

خطوات لتوسيع نطاق أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات للبلدان األقل نمًوا والبلدان النامية والبلدان التر
 انتقالية. 

 المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

ي مجال ال2021طوال عام  .35
شاد بتوصيات أجندة ، استمرت أنشطة القطاع فن ي االستر

مساعدة التقنية وتكوين الكفاءات فن
ي عام 

َّ القطاع 2021التنمية. وعىل وجه التحديد، فن يعية من  14، لتر ا.  11طلب مشورة تش 
ً
وواصل القطاع العمل بشكل وثيق  41بلد

ن الكمبو  اتها الجغرافية، مثل المنتجي  ن للميون "كوه ترونج بوميلو" وملح مع المجتمعات المحلية لتطوير وحماية وتسويق مؤش  ديي 
ن لفاكهة "مد دي كازامانس" ن السنغاليي  ".  42البحر "كامبوت سي سولت" والمنتجي  ي

ن ألرز "ريز دي كوفن ن التوغوليي   43والمنتجي 

ة المشمولة بالتقرير، وسع القطاع نطاق انتشاره من خالل أنشطة تكوين الكفاءات والتوعية، بما يتماس  مع  .36 وخالل الفتر
ن تلك األنشطة، كان هناك  ا بالتصاميم الصناعية و 12توصيات أجندة التنمية. ومن بي 

ً
ا متعلق  5بالعالمات التجارية و 35نشاطً

ات الجغرافية.  ة من  44بالمؤش  ي الفتر
ظمت فن

ُ
ي ن
ات الجغرافية التر  6ومن الجدير بالذكر بشكل خاص الندوة العالمية للويبو بشأن المؤش 

. وسجل فيها أكتر من . 2021سبتمتر  8إىل  ي
اضن ي شكل افتر

شخص وتابعوا المناقشات عىل مدار األيام الثالثة.  1500وعقدت الندوة فن
ات الجغرافية الذي أقيم  ي للمؤش 

اضن ا المعرض االفتر
ً
جمة الفورية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. ونظم القطاع أيض وُوفرت التر

ة من  ي الفتر
شخص من  16000، زار المعرض أكتر من 2021بست لغات. وبحلول نهاية عام  2022ارس م 6إىل  2021سبتمتر  6فن

 جميع أنحاء العالم. 

                                              
:  PCT/WG/14/13انظر)ي( الوثيقة  37 المتاحة من خالل الرابط التاىلي

w ww.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_w g_14/pct_w g_14_13.pdf 
: المتاحة من خالل الرابط  PCT/WG/14/15انظر)ي( الوثيقة  38 التاىلي

w ww.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_w g_14/pct_w g_14_15.pdf 
:  PCT/WG/14/17انظر)ي( الوثيقة  39 المتاحة من خالل الرابط التاىلي

w ww.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_w g_14/pct_w g_14_17.pdf 
ي عام  ( معلومات مفصلة وشاملة عّما قام به المكتبPCT/WG/14/17يعرض التقرير )الوثيقة  40

ي أول أربعة أشهر من عام  2020الدوىلي فن
من أنشطة  2021وفن

ة المتبقية من ع ي الفتر
ي كان من المخطط تنفيذها فن

ي تشمل هذه األنشطة التر
 . 2021ام المساعدة التقنية المتعلقة بالمعاهدة، وكذلك خطة العمل التر

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ثالثة من المنطقة العربية؛ وثالثة من المنطقة األفريقية؛ وواحد 41
؛ واثنتان من البلدان التر ي ة من منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر

ات  والبلدان المتقدمة واثنتان من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقدمت المشورة بشأن العالمات التجارية )خمس(، والتصاميم الصناعية )خمس(، والمؤش 

 التجارية )واحدة(.  الجغرافية )ثالث(، واألسماء
42  : wيمكن االطالع عىل مقال قصت  يصف حالة "مد دي كازامانس" من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=11582 
وعات الميدانية  43 نفذ المش 

ُ
، غالًبا ما ت ن كاء خارجيي  ، وبالتعاون مع ش  ي

ي الصيتن
ي الويبو، وال سيما بدعم ماىلي من صندوق الويبو االستئمانن

بدعم من الدول األعضاء فن

 ونكتاد(. مثل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األ
ن أو ثالثة لحماية الملكية الفكرية. تتعل 44  ق بعض األنشطة بطريقتي 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_14/pct_wg_14_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_14/pct_wg_14_15.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_14/pct_wg_14_17.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_14/pct_wg_14_17.pdf
http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=11582
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 هيئات الويبو

ات الجغرافية. وُعقدت  .37 واصل القطاع دعم عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤش 
ة من الدورة الرابعة واألربعون للجنة الع ي الفتر

ن فن ي نسق هجي 
. وال يزال العمل الذي تقوم به لجنة 2021مايو  19إىل  17المات فن

ات الجغرافية،  العالمات فيما يتعلق بالتصاميم الصناعية، وحماية أسماء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعالمات تجارية، والمؤش 
ب القرار التكميىلي لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية، من توصيات أجندة التنمية. وبموج 15يتماس  مع التوصية 

ي كل دورة 
ُطلب من الويبو تقديم مساعدة تقنية إضافية وكافية لتنفيذ المعاهدة. كما طلب القرار من جمعية المعاهدة أن ترصد، فن

ة ال ي هذا الصدد، خالل الفتر
ي عادية، التقدم المحرز بشأن المساعدة المقدمة. وفن

مشمولة بالتقرير، دعمت الويبو تنفيذ المعاهدة فن
ن ولوائح ثالث دول أعضاء.  .  45قواني  فذت خمسة أنشطة لتكوين الكفاءات وإذكاء الوعي

ُ
 46باإلضافة إىل ذلك، ن

ون( للجمعية العامة للويبو إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي العت .38 ماد وتناولت الدورة الرابعة والخمسون )العادية الخامسة والعش 
ي أجندة التنمية  47معاهدة بشأن قانون التصاميم الصناعية. 

، عقدت الدورة بطريقة شاملة وبتوجيه من الدول 12و 10وتبًعا لتوصيتر
حات بشأن مادة/قرار بشأن المساعدة التقنية، وإمكانية إدراج حكم بشأن المعلومات المتعلقة بالمعارف  ي ذلك مقتر

األعضاء بما فن
وع معاهدة قانون التصاميم. التقليدية وأشكال ا ي مش 

ي التقليدي والموارد الوراثية فن
 لتعبت  الثقافن

وعات أجندة التنمية المعممة  مش 

وع  .39  اكتمل مش 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي أبريل  الملكية الفكرية وإدارة التصاميم من أجل تطوير األعمال فن
، 2016فن

ي مارس 
يم فن

ُ
ي ديسمتر 2017وق

ين فن ي دورتها العش 
وع  2017. ووافقت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية فن عىل متابعة المش 

ي أعمال المنظمة المعتادة المتعلقة بالتوعية وتكوين 
وع فن وع. وعىل ذلك، استمر تعميم أنشطة المش  عقب استعراض تقييم المش 

 ات. الكفاء

وعات أجندة التنمية الجارية  مش 

وع أجندة التنمية بشأن  .40 و وبلدان نامية أخرىيتوىل القطاع مسؤولية تنفيذ مش  ي بت 
 : الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت فن

ي هذا السياق،  تسخت  الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة المأكوالت. 
د طهي انته إعداد تحليل لما تنطوي عليه ستة تقاليوفن

قد  ي الوقت نفسه انته إعداد دراسات النطاق وعُ
و. وفن ي بت 

و من مجاالت سلسلة القيمة المرتبطة بالملكية الفكرية فن ي بت 
مختارة فن

ون.  يا والكامت  ن ي المغرب ومالت 
 اجتماع مائدة مستديرة مع أصحاب المصلحة والمستفيدين فن

وع أجندة التنمية بشأن  .41 طلق مش 
ُ
ي الوقت نفسه، أ

ي تسوفن
كات المحلية بصفته قضية محورية فن جيل العالمات الجماعية للش 

ي يناير  التنمية االقتصادية
وع شعبة تنسيق أجندة التنمية. ومن أجل دعم استخدام العالمات الجماعية من قبل 2021فن . وتدير المش 

ي البلدان المستفيدة األربعة،
كات المحلية فن وع إنشاء وتسجيل عالم 48الش  ن يتوجن المش  ة جماعية لمجموعة رائدة من المنتجي 

ت  . وخالل السنة األوىل من التنفيذ، اختت  ي كل منها، وكذلك تقديم أنشطة تكوين الكفاءات وإنتاج مواد إلذكاء الوعي
ن فن المحليي 

ظمت فعاليات إ
ُ
ي بوليفيا. ون

، وبدأت عملية االختيار فن ن ازيل وتونس والفلبي  ي التر
ن
ن ف عالمية وحلقات عمل مجموعات رائدة من المنتجي 

ن بهدف " ها من الوثائق؛ و)1مع المنتجي  ، إنشاء الجمعيات المعنية رسمًيا أو تكييف لوائحها الداخلية وغت 
ً
( ثانًيا، توجيه عملية 2" أوال

ي ستحكم استخدام العالمات والشعارات. وعىل الرغم من القي
ود المفروضة إنشاء العناض الرئيسية للعالمات الجماعية، أي اللوائح التر

ا.  ً وع تقدًما كبت   عىل السفر والتجمعات، أحرز المش 

 رابًعا.  قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية

واصل قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز قدراتها المؤسسية، وكذلك تحديث  .42
، دعم القطاع استخدام الدول 2021كأداة للتنمية المستدامة. وخالل عام المعارف والمهارات العملية الستخدام نظام حق المؤلف  

يعية والسياسية والمشورة بشأن البنية التحتية بتوجيه من  األعضاء لحق المؤلف والحقوق المجاورة، من خالل تقديم المشورة التش 
خذت خ

ُ
ة المشمولة بالتقرير، ات طوات لتوسيع نطاق أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات الدول األعضاء. باإلضافة إىل ذلك، خالل الفتر

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
 لفائدة البلدان األقل نمًوا والبلدان النامية والبلدان التر

                                              
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة.  45

ي واثنتان من البلدان التر  واحدة من منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر
ي تمر اقتصاداتها  46

ي البلدان التر
، وواحد فن ي ي منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ثالثة فن
 بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة وواحد فن

 . WO/GA/54/8انظر)ي( الوثيقة  47
48  . ن ازيل وتونس والفلبي   بوليفيا والتر
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 المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

ي عام  .43
شاد2021فن ي االستر

ي مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات فن
بتوصيات أجندة التنمية.  ، استمرت أنشطة القطاع فن

يفت األنشطة وظلت مدفوعة بالطلب 19-ولكن بسبب جائحة كوفيد
ُ
. ومع ذلك، ك ي

اضن ، ُحولت هذه األنشطة إىل الشكل االفتر
يعية مفصلة إىل  دمت مشورة تش 

ُ
ة المشمولة بالتقرير. وعىل وجه التحديد، ق  وأقل  27وموجهة نحو التنمية خالل الفتر

ً
 ناميا

ً
بلدا

 .
ً
خذت خطوات لتنويعها. ومن ثم، سمح تقديم مجموعة واسعة من  49نموا

ُ
أما بالنسبة ألنشطة تكوين الكفاءات والتوعية، فقد ات

امج بإفادة أكتر من  ي  4000التر
ن العام والخاص فن  عن  110مشارك من القطاعي 

ً
بلدان من البلدان النامية والبلدان األقل نمًوا، فضال

 ليمية. أرب  ع منظمات حكومية دولية إق

دولة عضو من  46" اجتماع إقليمي بشأن حق المؤلف ألفريقيا بمشاركة 1وتجدر اإلشارة بشكل خاص إىل األنشطة التالية: " .44
ي ذلك واضعو سياسات رفيعو المستوى )

ين " 2؛ "50(2021أكتوبر  28المنطقة، بما فن ، بالتعاون مع شبكة الناش  برنامج توجيهي
ي إطار مبادرة دائر 

ين من خمسة بلدان أفريقية؛ "األفارقة، فن ين التابعة للويبو للناش  اضية عن نظام حق  "3ة الناش  حلقة عمل افتر
ي مجال القطاع السمغي البضي؛

كات اإلبداعية الناشئة فن نامج التدريب المعنون 4" 51المؤلف لدعم الش  " عقد أرب  ع جلسات لتر
ي أمريكا الالتينية" بمشاركة 

: أدوات لواضغي سياسة حق المؤلف فن
ن ن الجنسي  ا من أمريكا الالتينية  12"تصميم خطة للمساواة بي 

ً
بلد

 (. 2021)مارس إىل يونيو 

ة المشمولة بالتقرير، وّسع اتحاد الكتب الميّشة نطاق  .45 ة، وحقق فوائد عملية أكتر من معاهدة وطوال الفتر انتشاره بدرجة كبت 
ن بالمستفيدين من  ي قراءة المطبوعات، والمعروفي 

ي البض أو ذوي اإلعاقات األخرى فن
ن أو المعافر مراكش لفائدة األشخاص المكفوفي 

، يوفر اتحاد الكتب الميّشة ا 53وقد فعل ذلك من خالل ثالثة أنشطة رئيسية.  52المعاهدة. 
ً
لتدريب والمساعدة التقنية. واعتباًرا من أوال

نتج أكتر من 2021نهاية عام 
ُ
ي   17000، أ

ا، من خالل تمويل مقدم من اتحاد الكتب  27كتاب تعليمي ُميّش باللغات الوطنية فن
ً
بلد

ي عالمي لل
ونن كتب بأنساق ميشة تزود الميّشة. ثانًيا، يوفر االتحاد خدمة الكتب العالمية التحاد الكتب الميشة، وهي فهرس إلكتر

عّرفها معاهدة مراكش، بإمكانّية البحث عن الكتب الميّشة 
ُ
ن المشاركة والمعروفة باسم الهيئات المعتمدة، كما ت مكتبات المكفوفي 

ا ل
ً
ي يوفرها مجان

ن المكتبات، والتر لهيئات وطلبها وتبادلها عتر الحدود. ويعتتر التطبيق الرئيشي لالتحاد هو خدمة تبادل الكتب بي 
ي انضمت إىل الخدمة. واعتباًرا من نهاية عام 

عت 2021المعتمدة التر
ّ
ي البلدان النامية أو  47هيئة معتمدة، من بينها  100، وق

هيئة فن
ي إطار هذه الخدمة، ثمة أكتر من 

ي الخدمة. وفن
ا مع الويبو للمشاركة فن

ً
كتاب وفرته الهيئات   730,000البلدان األقل نمًوا، اتفاق

ن عام المعتمد ، والذي أتاح  2021ة المشاركة للتبادل عتر الحدود بموجب أحكام معاهدة مراكش. وتمت  بإطالق التطبيق التكميىلي
ي قراءة المطبوعات القدرة عىل البحث

ي اتحاد الكتب الميّشة أن توفر لعمالئها الذين يعانون من إعاقات فن
 للهيئات المعتمدة المشاركة فن
ن  ، بلغ عدد 2021يلها عىل الفور من خدمة الكتب العالمية التحاد الكتب الميشة. واعتباًرا من نهاية عام بشكل مستقل عن الكتب وتتن

ي وافقت عىل إتاحة التطبيق التكميىلي لعمالئها 
ي سياق النش  الُميّش، يشجع  23هيئة من  29الهيئات المعتمدة التر

ا، فن ً ا. وأخت 
ً
بلد

 
ً
ة أصال

ّ
ي يمكن استخدامها منذ البداية من ِقبل االتحاد إنتاج المصنفات "المعد

ين. وهي الكتب التر ي أنساق ميّشة من لدن الناش 
" فن

ي جميع أنحاء العالم إىل توقيع ميثاق االتحاد 
ين فن ين وجمعيات الناش  دع جميع الناش  المبضين والعاجزين عن قراءة المطبوعات. ويُ

ي أنساق ميّشة. واعتباًرا من نهاية عام للنش  الميّش، الذي يتضمن ثمانية مبادئ طموحة رف
يعة المستوى فيما يتعلق بالنش  الرقمي فن

ي ذلك  117، وقع 2021
ا عىل الميثاق، بما فن ً  %( من البلدان النامية. 74) 87ناش 

ي إطار استجابة الويبو لجائحة كوفيد .46
ي دورتها الثالثة والثال19-وفن

انية فن ن نامج والمت  ي صدقت عليها لجنة التر
ي سبتمتر ، التر

ن فن ثي 
ن النفاذ 2021 وع إىل تحسي  ا لتلبية الحاجة إىل النفاذ إىل المواد التعليمية. وعىل وجه التحديد، يهدف المش 

ً
وًعا رائد ، أطلق القطاع مش 

ي 
ن
ن بشكل خاص عىل المدارس االبتدائية والثانوية ف كت  اضية، مع التر ي كل من األنساق المطبوعة واالفتر

ن
البلدان  إىل الكتب المدرسية ف

ي البلدان النامية عىل دعم التعليم من 
ن
وع وتعزيز قدرة المتاحف والمكتبات ف ية لتوسيع نطاق المش  األقل نموا. وتجري األعمال التحضت 

 خالل الرقمنة والنفاذ عن بعد. 

 اإلعالم والتوعية الرقمية 

ي  .47
ن فن ي سياق اإلعالم والتوعية الرقمية، وضع القطاع أدوات لدعم المبدعي 

ي عام فن
ي عملهم فن

. 2021استخدام الملكية الفكرية فن
ي مجال المصنفات السمعية البضية والموسيقر وألعاب الفيديو. 

ي مجال إدارة الملكية الفكرية فن
وعىل وجه التحديد، ُوضعت أدوات فن

ظمت أنشطة تكوين الكفاءات حول القضايا المفاهيمية المتعلقة بالصناعات اإلبداعية وقياس إسهام
ُ
ن عىل ون كت 

ها االقتصادي، مع التر

                                              
ي آسيا والمحيط الهادئ، و 7 49

، و 7فن ي ي أمريكا الالتينية والكاريتر
ي المنطقة العربية، و 1فن

ي أفريقيا.  12فن
 فن

اك مع المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )نظم االجتماع اإل 50  (. OAPI( والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية )ARIPOقليمي باالشتر
ي  51

لبلدان أمريكا الالتينية و  2021مايو  27للبلدان األفريقية والعربية؛ و 2021مايو  26لبلدان آسيا والمحيط الهادئ؛ و 2021مايو  25نظمت حلقة العمل فن

 . ي  الكاريتر
ي يونيو  52

ي البض أو لتنفيذ أهداف معاهدة مراكش لتيست  النفاذ إىل المصنفات المنشور  2014أنش   اتحاد الكتب الُميّشة فن
ن أو معافر ة لفائدة األشخاص المكفوفي 

ي تضم اآلن 
ي قراءة المطبوعات، التر

 بما يشمل  85ذوي إعاقات أخرى فن
ً
 متعاقدا

ً
ي عىل المعاهدة ككتلة واحدة.  111طرفا ، حيث صدق االتحاد األورونر

ً
 بلدا

 مة الكتب العالمية التحاد الكتب الميشة؛ والنش  الُميّش. األنشطة هي التدريب والمساعدة التقنية من قبل اتحاد الكتب الُميّشة؛ وخد 53
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ونية متعلقة بالتنمية  ي الوقت نفسه، استضاف مركز الويبو للمعرفة ندوة إلكتر

قطاعات إبداعية محددة، مثل النش  وألعاب الفيديو. وفن
ي أكتوبر 

ي الندوة من البلدان النامية. 18. وكان حواىلي 2021فن
ن فن  % من المشاركي 

 هيئات الويبو

ي عام واصل القطاع دعم عم .48
ي اجتمعت مرة واحدة فن

. 2021ل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، التر

ة من  ي الفتر
. وبسبب حذف بنود من جدول األعمال، 2021يوليو  1يونيو إىل  28وُعقدت الدورة الحادية واألربعون فن ن ي نسق هجي 

، فن
ة، كانت الجلسات لم تجر أي مناقشات موضوعية. ومع ذلك، عىل الرغم من ا لقيود المفروضة عىل المناقشات الموضوعية المباش 

مفتوحة وبناءة، بما يتماس  مع توصيات أجندة التنمية. ونظًرا لوضع الجائحة، حرصت الدول األعضاء عىل عقد جلسة إعالمية حول 
،  19-موضوع تأثت  جائحة كوفيد ي واإلبداعي والتعليمي

ي الثقافن ي ذلك حق المؤلف والحقوق المجاورة عىل النظام اإليكولوجر
بما فن

ي عام 
ن للجنة فن  . 2022والتقييدات واالستثناءات، وسيناقش هذا الموضوع خالل الدورة الثانية واألربعي 

وعات أجندة التنمية المعممة  مش 

وع أجندة التنمية بشأن  .49 ي إطار مش 
ي الملك العام ألغراض التنمية االفن

ي قتصاديةاستخدام المعلومات الموجودة فن
، صدر تقرير فن

وي  هدف التقرير إىل تقديم معلومات منظمة  54عن الدراسة االستقصائية بشأن األنظمة الطوعية لتسجيل لحق المؤلف.  2021عام 
ونية  ظمت ندوة إلكتر

ُ
ي الدول األعضاء. ون

ي المعمول بها فن
ووجيهة بشأن األنظمة الطوعية للتسجيل والتدوين واإليداع القانونن

اضية ي ديسمتر  55افتر
اء من مختلف اإلدارات الوطنية لمناقشة نتائج التقرير وتبادل األفكار ووجهات النظر اإلضافية  2021فن ضمت ختر

ي جميع أنحاء العالم. 
ي فن
 حول أنظمة التسجيل والتدوين واإليداع القانونن

وع أجندة التنمية بشأن الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات واالت .50 صاالت والهوة الرقمية والنفاذ إىل المعرفة، وكمتابعة لمش 
ي وافقت عليها  56وأنشطة الويبو الجديدة المتعلقة باالنتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إىل المعلومات والمواد اإلبداعية،

والتر
خ يص المفتوح والمصدر اللجنة، واصل القطاع تعميم أنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وإذكاء الوعي فيما يتعلق بالتر

ايد الذي أبدته الحكومات وأصحاب المصلحة بعد المؤتمر الدوىلي الموجه للبلدان 
ن ي ضوء االهتمام المتر

 عن ذلك، فن
ً
المفتوح. فضال

 والبلدان النامية بشأن حق المؤلف وإدارة معلومات القطاع العام،
ً
استجاب القطاع لبعض الطلبات المقدمة من الدول  57األقل نموا

ي عام األ
ي مجال معلومات القطاع العام فن

 . 2021عضاء فن

وعات أجندة التنمية الجارية  مش 

وعات أجندة التنمية الجارية التالية:  .51  يتوىل القطاع تنفيذ مش 

، الذي يركز عىل السوق السمعية  "1" ي المحيط الرقمي
وع الرائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى فن ي سياق المش 

فن
ي أمريكا الال

ي عام البضية فن
ت الوثائق التالية فن ش 

ُ
" دراسة حول "اإلطار 1: "2021تينية، اكتملت النواتج التالية ون

ي المحيط الرقمي )مقسمة إىل 
ن
ي لحق المؤلف وممارسات ترخيص المحتوى السمغي البضي ف

" 2أجزاء(؛ و" 6القانونن
ي الملك ا3سبع دراسات إفرادية؛ و"

ن
 لعام والمصنفات اليتيمة. " دراسة حول المحتوى السمغي البضي ف

ي قطاع  "2"
وع أجندة التنمية بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة فن اكتمل بنجاح مش 

ي عام 
مجيات فن وع 2019التر أدوات لمطوري تطبيقات األجهزة المحمولة واستفاد منه جمهور واسع  7. وأنتج المش 
وع، الذي يحتوي عىل مواد تعليمية حلقة عمل وندوة  14من خالل  ي الخاص بالمش 

ن
ون ونية. وأثار الموقع اإللكتر إلكتر

ن المستفيدين. وحّسن  ا. باإلضافة إىل ذلك، أنشئت منصة للتواصل بي  ً وتوعوية لمطوري التطبيقات، اهتماًما كبت 
ن أ

ّ
وع من فهم قيمة حماية الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ومك صحاب المصلحة من حماية المش 

ة المشمولة بالتقرير، أرسلت إىل الويبو طلبات  مصالحهم التجارية بشكل أفضل. ومن الجدير بالذكر أنه خالل الفتر
ي دول أعضاء أخرى، خارج البلدان 

ي تطبيقات األجهزة المحمولة فن
إلجراء أنشطة متعلقة باستخدام الملكية الفكرية فن

ي أنشطة القطاع. المستفيدة، ويجري حالًيا ت
 عميمها فن

وع أجندة التنمية الخاص بتطوير قطاع  "3" ي لمش  ة المشمولة بالتقرير، بدأ العمل التحضت  باإلضافة إىل ذلك، خالل الفتر
ي بوركينا فاسو وبعض بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 

الموسيقر والنماذج التجارية الجديدة للموسيقر فن

                                              
54  : ge_2_21_report.pdfw_التقرير متاح من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/w ipo_crr_ge_2_21/w ipo_crr 
55  : ونية والمواد المتصلة بها من خالل الرابط التاىلي wيمكن االطالع عىل الندوة اإللكتر ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67308 
: 1CDIP 13/1انظر الوثيقة  56 w، المتاحة من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_11.pdf 
57  : wيمكن االطالع عىل المؤتمر من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52886 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_crr_ge_2_21/wipo_crr_ge_2_21_report.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67308
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_11.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52886
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وع أج ي البلدان النامية ضمن الصناعات أفريقيا وكذلك لمش 
ندة التنمية بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية فن

ي العض الرقمي 
  58. اإلبداعية فن

 خامًسا.  قطاع البنية التحتية والمنصات

ي مجال الملكية  .52
ن عىل توفت  خدمات ومعارف وبيانات ُمخصصة وعالية الجودة فن كت  واصل قطاع البنية التحتية والمنصات التر

ي منظومات الملكية 
ن فن ن المتخصصي  هم من المستخدمي  ، وغت  ن ي الملكية الفكرية، والباحثي  الفكرية لمكاتب الملكية الفكرية، ومهنت 

ة المشمولة بالتقرير، قاد القطاع جهود الويبو بشأن تعزيز قواعد البيانات العالمية العامة الخاصة با لويبو الفكرية واالبتكار. وخالل الفتر
ي استمر نطاق تغطيتها وترويجها

اءات وقاعدة البيانات العالمية ألدوات التوسيم وقاعدة البيانات العالمية للتصاميم، والتر ، وهي ركن التر
ي عام 

ي االتساع فن
اءات، وأربعة إىل قاعدة البيانات العالمية 2021فن . وبالتحديد، أضيفت أرب  ع مجموعات وطنية جديدة إىل ركن التر

اءات مع ألدوات التوسيم وخم ي ركن التر
اءات فن سة إىل قاعدة البيانات العالمية للتصاميم. عالوة عىل ذلك، أدمجت وثائق خالف التر

ي تضم محتوى من بعض المجالت Springer Natureالتابع لدار النش   Nature.com،59محتوى النفاذ المفتوح عىل موقع 
، التر

ي العالم. وأ
ي عام العلمية المتعددة التخصصات الرائدة فن

اءات فن : البحث 2021ضيفت وظيفتان جديدتان مهمتان إىل ركن التر

ة  كات الصغت  ي متناول الجامعات والش 
ي توضع فيها هذه الوظيفة الباهظة فن

باستخدام تركيبات ماركوش، وهذه هي المرة األوىل التر
؛ و) ي

اءات ا2والمتوسطة والجمهور بشكل مجانن لمودعة وفق مسار اتفاقية باريس، لتيست  بحث ( إضافة إمكانية التعامل مع أش التر
اءات المنشورة بلغات مختلفة ومن واليات قضائية مختلفة.   واستشارة أعضاء أش التر

، ويعمل هذا المركز عىل تعزيز  .53 ي مجال الذكاء االصطناعي
وواصل مركز التطبيقات التكنولوجية المتقدمة قيادة األبحاث فن

ي الصور، وظائف الويبو وعملياتها. وُوضع
جمة، والبحث فن ي أربعة مجاالت رئيسية: التر

ت أدوات الستخدام الذكاء االصطناعي فن
ن مكاتب الملكية الفكرية ويتيحه،  ي هذا السياق، يقود القطاع التعاون فيما بي 

اءات، وتحويل الكالم إىل نص. وفن ي للتر
ال والتصنيف التلقان 

 عن ذلك، نش  
ً
. فضال ي مجال التعلم اآلىلي

ي تصنيف طلبات التدريب  سيما فن
ي الويبو فن

ية فن القطاع أداة جديدة لمساعدة الموارد البش 
ا إىل أنه بعد قرار الجمعيات العامة،

ً
. وتجدر اإلشارة أيض الداخىلي

ستعاض عن المحاضن الحرفية لجميع المؤتمرات تقريًبا بنسخ  60 يُ
ية مستخرجة من الكالم آلًيا بالكامل، وتك ن جمة آلية إىل لغات األمم نّصية باللغة اإلنكلت  امنة مع تسجيل الفيديو ومصحوبة بتر ن ون متر

المتحدة الرسمية الخمس األخرى. وستسهل هذه األداة الرائدة التعاون خالل المناقشات الجارية أثناء المؤتمرات واالجتماعات، مع 
 61أو بيانات الدول األعضاء. توفت  روابط للوثائق قيد المناقشة والقدرة عىل البحث حسب بند جدول األعمال و/ 

وعات أجندة التنمية المعممة  مش 

وع أجندة التنمية لمؤسسات الملكية الفكرية الذكية:  .54 استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية  يهدف مش 
لدول األعضاء عىل تنمية الكفاءات التحتية للملكية الفكرية التابعة لمؤسسات الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية إىل مساعدة ا

 
ً
ي مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خالل تعزيز تطوير البتن التحتية والمرافق األخرى. وبناًء عىل ذلك، وتماشيا

 المؤسسية الوطنية فن
رية، والذي يهدف إىل من أجندة التنمية، يقود القطاع برنامج الويبو المتعلق بحلول األعمال لمكاتب الملكة الفك 10مع التوصية 

ن أنظمة أعمال مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية وهياكلها األساسية التقنية لمساعدتها عىل أن تقدم ألصحاب  تحسي 
ي يقدمها القطاع "

ي هذا السياق، تشمل الخدمات التر
" االستشارات التقنية؛ 1المصلحة لديها خدمات أعىل جودة وميّشة التكلفة. وفن

" مواصلة تطوير حلول 4" تحليل إجراءات العمل؛ "4" تحديد نطاق المشاري    ع والتخطيط لها؛ و"3" تقييم احتياجات العمل؛ و"2و"
" إنشاء قواعد 5أنظمة العمل المخصصة إلدارة حقوق الملكية الفكرية وتبادل وثائق األولوية ونتائج البحث والفحص وتعميمها؛ و"

؛  "6بيانات للملكية الفكرية؛ و"
ً
ونيا نت وتبادلها إلكتر ها عىل اإلنتر ي رقمنة سجالت الملكية الفكرية وإعداد البيانات لنش 

المساعدة فن
ي توفرها الويبو. وتراعي المساعدة معايت  الويبو 7و"

ي مؤسسات الملكية الفكرية ودعم األنظمة التر
" التدريب ونقل المعرفة لموظقن

ي الموقع أو عن بعد والتوجيه وحلقات العمل المتعلقة ببيانات ومعلومات الملكية الفكر 
ن
ية وفق مقتصن الحال. ويحتل التدريب ف

ي تحقيق النتائج المنشودة. وبحلول نهاية عام
ن
 ف
ً
 حاسما

ً
نامج، وتؤدي هذه األنشطة دورا ة من أنشطة التر  التدريبية اإلقليمية مساحة كبت 

 للملكية الفكرية من بلدان نامية من 90، تمكن 2021
ً
ي تقدمها الويبو إلدارة حقوق  مكتبا

شتر المناطق من استخدام حلول األعمال التر
ي تتيحها الويبو  51الملكية الفكرية عىل نحو فعال. وشارك 

ونية التر ي إحدى منصات التبادل اإللكتر
 من مكاتب الملكية الفكرية فن

ً
مكتبا

نامج الرئيسية االرتقاء بمستوى )نظام النفاذ المركزي إىل نتائج البحث والفحص وخدمة الويبو للنفاذ  (. وكان أحد اهتمامات التر الرقمي
ي اإليداع وتعميم معلومات الملكية الفكرية. 

ي مكاتب الملكية الفكرية بمساعدتها عىل االنتقال إىل الخدمات الشبكية فن
  62الخدمة فن

                                              
ي عام  58

ن فن وعي   . 2022من المقرر أن يبدأ كال المش 
w/انظر)ي(  59 ww.nature.com 
ي الويبو )من لتقرير الموجز لسلسلة االج 30انظر)ي( الفقرة  60

ن لجمعيات الدول األعضاء فن  (. A/62/12تماعات الثانية والستي 
61  : w/.تتوفر صفحة جديدة بشأن تحويل الكالم إىل نص من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/s2t  .ية ن ي دعم لغات مختلفة عن اللغة اإلنجلت 

 يجري النظر فن
نامج الويبو للمساعدة التقنية لمكاتب الملكية الفكرية من خالل الرابط الت 62 ي الخاص بتر

ونن : يتوفر مزيد من المعلومات عىل الموقع اإللكتر اىلي
/s/ip_off ice_business_solutionsw ww.wipo.int/global_ip/en/activitie 

http://www.nature.com/
http://www.wipo.int/s2t/
http://www.wipo.int/s2t/
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/ip_office_business_solutions/
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اكات العالمية  سادًسا.  قطاع التحديات والشر

اكات  .55  أعضاء المجتمع الدوىلي لمعالجة القضايا الناشئة واصل قطاع التحديات والش 
ن العالمية قيادة جهود الويبو للجمع بي 

ة المشمولة  ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع. وخالل الفتر
والتحديات المطروحة فن

اكات مع أصحاب المصلحة، ي  بالتقرير، بتن القطاع ووسع الش 
ي ذلك الجهات المنتمية إىل قطاع األعمال وقطاع المجتمع المدنن

بما فن
. باإلضافة إىل ذلك، اتخذت خطوات للتواصل مع أصحاب مصلحة جدد من قبيل الشباب.   عىل الصعيد الدوىلي

ن   التعاون مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى وأصحاب المصلحة غت  الحكوميي 

ي بعد أزمة جائحة كوفيد لدعم الدول .56
ي جهود التعافن

ي عمل منظومة األمم المتحدة 19-األعضاء فن
، قاد القطاع مشاركة الويبو فن

ن منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة  ي بي 
والمنظمات الحكومية الدولية المعنية. وتجدر اإلشارة بشكل خاص إىل التعاون الثالنر

والملكية الفكرية والتجارة. فقد اتفق المديرون العامون لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة  التجارة العالمية بشأن الصحة العامة
ي يونيو 

ي اجتماعهم المعقود فن
ي لدعم الجهود 2021العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، فن

، عىل تعزيز التعاون الثالنر
لتحديات الصحة العامة. واتفقوا عىل وجه الخصوص عىل تنظيم سلسلة من العالمية للقضاء عىل الجائحة وتطوير حلول مستدامة 

لة محطة واحدة للمساعدة  ن كة لتقديم المساعدة التقنية الثالثية األطراف تكون بمتن حلقات العمل لتكوين الكفاءات وتنفيذ منصة مشتر
 عن ذلك، ُوفرت ت

ً
ي مجال النفاذ والملكية الفكرية والمسائل التجارية. فضال

رجمات للدراسة المحدثة المتعلقة بالوصول إىل فن
ن مجاالت السياسات المتعلقة بالصحة  التكنولوجيا واالبتكارات الطبية بجميع لغات األمم المتحدة. ويتناول هذا المنشور التفاعل بي 

ها عىل االبتكار والوصول إىل التكنولوجيات الطبية، مثل  األدوية واللقاحات واألجهزة الطبية. والتجارة والملكية الفكرية، وكيفية تأثت 
ش  الملحق الخاص المحدث للدراسة المتعلقة بجائحة كوفيد

ُ
ي أكتوبر  19-ون

 . 2021فن

ن عام  .57 ا بتعزيز التعاون مع مركز التجارة الدولية لدمج المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية  2021وتمت 
ً
أيض

ي مكتب 
ة والمتوسطة فن كات الصغت  ن الويبو والوكالة  63مساعدة التجارة العالمية. للش   عن ذلك، أدى تجديد مذكرة التفاهم بي 

ً
فضال

ي عام 
 عن نقل ونش  التكنولوجيات المتعلقة  2021الدولية للطاقة المتجددة فن

ً
إىل تعزيز أساس التعاون بينهما للنهوض باالبتكار، فضال

ا إىل حدث 
ً
الفيديو وقوتها الموحدة: كل ما تحتاج لمعرفته عن البيئات المواتية واالتجاهات  "ألعاببتغت  المناخ. وتجدر اإلشارة أيض

ي  الجديدة". 
نت الذي استضافته حكومة بولندا فن ظم هذا الحدث خالل االجتماع السنوي السادس عش  لمنتدى إدارة اإلنتر

ُ
وقد ن

. وسلط الحدث الضوء عىل دور الملكية الفكرية كمحفز رئيشي لصن ي
ي أثبتت مرونتها من خالل كاتوفيتش 

اعة ألعاب الفيديو، والتر
 . 19-توسعها باستمرار خالل جائحة كوفيد

ي هذا السياق، أبرمت مذكرتا 2021وظل التعاون مع المنظمات غت  الحكومية من األمور المهمة للمنظمة طوال عام  .58
. وفن

ة والمتوسطة بشأن االنتفاع بالملكية  )أ( واحدة مع غرفة التجارة الدولية، لتوسيع نطاق الدعم المقدم تفاهم:  كات الصغت  إىل الش 
اء ي األسواق المحلية والدولية؛ )ب( واألخرى مع الجمعية الدولية لختر

 الفكرية لتعزيز االبتكار والقدرة التنافسية والنمو االقتصادي فن
اخيص، لتوسيع نطاق تواصل الويبو بشأن القضايا المتعلقة بتسويق الملكية الفك ي التر

رية وتمويلها وتقييمها عتر الجمعيات األعضاء فن
اخيص البالغ عددها  اء التر ي  33الجمعية الدولية لختر

ا عىل مستوى العالم. وتعزز هاتان المذكرتان التنمية االقتصادية  90جمعية فن
ً
بلد

 . ي كل من العالم المتقدم والنامي
ي عام  فن

 عن ذلك، فن
ً
ن المنظمات غت  الحكومية والمجموعات ، تعاونت الويبو مع العديد م2021فضال

اءات، وجمعية االتحادات األوروبية  ي الجامعات، والرابطة اآلسيوية لوكالء التر
ي ذلك جمعية مديري التكنولوجيا فن

ن
الصناعية، بما ف

ي مجال العالمات التجارية. 
ن فن  للعاملي 

ي م .59
ة المشمولة بالتقرير، أسهمت الويبو فن ي تتخذ ويجدر بالذكر أنه خالل الفتر

ناقشات مجموعة أصدقاء الصناعة واالبتكار التر
ي عقدتها اليونيدو حول موضوع 

 لها، والتر
ً
ي مجال الرعاية الصحية: الوصول إىل المنتجات الطبية ونطاق من جنيف مقرا

"االبتكار فن
 ." ظمت جلسة حول  اإلنتاج المحىلي

ُ
 عن ذلك، ن

ً
ي مجال التكنولوجيا المفضال

ساعدة: التكنولوجيا المساعدة "االتجاهات العالمية فن
. 2021خالل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الناشئة، والتصميم الشامل، وخصائص إمكانية الوصول للمنتجات السائدة" 

ي تقرير "االت
ي وردت فن

ي مجال التكنولوجيا المساعدة الناشئة والتكنولوجيات التمكينية، والتر
ي االتجاهات فن

جاهات ونظرت الجلسة فن
ي مجال تكنولوجيا المعلومات 64التكنولوجية للويبو   التكنولوجيا المساعدة"

ن
مجيات المساعدة ف ، وكيف يمكن للتكنولوجيات والتر

ن  ي ذلك األشخاص المسنون. كما سلطت الضوء عىل نقاط االلتقاء بي 
ن
واالتصاالت أن تدعم األشخاص ذوي اإلعاقات الوظيفية، بما ف

ي البض أو النفاذ وحق المؤلف، 
ن أو المعافر ي ذلك معاهدة مراكش لتيست  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي 

بما فن
ي قراءة المطبوعات. 

 ذوي اإلعاقات األخرى فن

                                              
ك مركز التجارة الدولية واألونكتاد ومنظمة التجارة العال 63 مية وتهدف إىل تبسيط مكتب مساعدة التجارة العالمية هي مبادرة متعددة الوكاالت يقودها بشكل مشتر

ة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كات الصغت  كات، وخاصة الش  ونية واحدة.  أبحاث السوق لفائدة الش  ي بوابة إلكتر
 من خالل دمج معلومات التجارة واألعمال فن

:  2021يمكن االطالع عىل تقرير االتجاهات التكنولوجية للويبو لعام  64 من خالل الرابط التاىلي
w ww.wipo.int/edocs/pubdocs/en/w ipo_pub_1055_2021.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055_2021.pdf
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اسًما  232عىل  65INFORMED-Patمن أجندة التنمية، احتوت منصة  31، وتماشًيا مع التوصية 2021 عامواعتباًرا من  .60
ا باألسماء العامة للمواد الصيدالنية أو المكونات الصيدالنية الفعالة(، و

ً
عرف أيض

ُ
أشة براءات  660دولًيا غت  مسجل الملكية )ت

ي ستة مجاالت  21492و
ة فن اءات الرئيسية لجميع منتجات الجزيئات الصغت  براءة فردية. وتوفر قاعدة البيانات معلومات عن التر

ي ال تقع ضمن تلك  66ية. صيدالن
ي قائمة األدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية والتر

ا جميع المنتجات المدرجة فن
ً
وهي تشمل أيض

ة األخرى خارج هذه  كات المشاركة عىل توسيع قاعدة البيانات لتشمل منتجات الجزيئات الصغت  المجاالت الستة. وتعمل الش 
اءات المجاالت. وقد ال تكون قاعدة البيانا ي توفر تحليل حرية التضف، بيد أنها تسهل الوصول إىل معلومات التر

ت من األدوات التر
اء.  ي عمليات الش 

 ويمكن أن تحسن الفعالية فن

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما من خالل دعم دولها األعضاء  لإلسهاموواصل القطاع قيادة جهود الويبو  .61
فن

اع واالستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية لتحقيق أغراضها االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية. للنهوض باالبتكار واإلبد
ي تحقيق العديد من أهداف  9ورغم أن الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة هو األوثق صلة بوالية المنظمة، إال أن عملها يساهم فن
ي التنمية المستدامة األخرى نظًرا للد

ي مجال التعاون اإلنمان 
ي تحقيقها. واستمر عمل المنظمة فن

ور المركزي الذي يؤديه االبتكار فن
ي خطة التنمية المستدامة لعام 

شاد بأجندة التنمية.  2030وإسهامها فن ي االستر
 فن

تش  ويبو غرين وويبو ريست 

ي ويب .62
ي عام واصل القطاع تسهيل نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل إدارة منصتر

تش. وبالتحديد، فن و غرين وويبو ريست 
ي قاعدة البيانات أكتر من 2021، أطلقت قاعدة بيانات ويبو غرين الجديدة. واعتباًرا من عام 2021

تكنولوجيا  125000، أدرج فن
اء من أكتر من  اء واحتياجات وختر ي عام  156خضن

ا. وفن
ً
ن العام والخاص إىل 17، انضمت 2021بلد  منصة ويبو مؤسسة من القطاعي 

كاء اإلجماىلي إىل 
ن ليفوق 136غرين، ليصل عدد الش  وتعتتر  67مستخدم.  2000. وارتفع عدد مستخدمي قاعدة البيانات المسجلي 

ي أمريكا الالتينية
 فن
ً
وع تشي    ع الزراعة الذكية مناخيا للكشف عن  68مشاري    ع التشي    ع النواة األساسية لعمل ويبو غرين. فقد واصلت مش 

وع التشي    ع الذي أطلقته ويبو غرينحلول تكنولو  اليا بالدعم لمش  بشأن معالجة النفايات  69جية مستدامة. وتوجهت حكومة أستر
وع بإعداد فهرس حول الخيارات التكنولوجية المتاحة  ي إندونيسيا. وقد توج المش 

السائلة لمعاض زيت النخيل وتقدير قيمتها فن
ن النفايات السائلة لمعاض ز  ي  70يت النخيل. لمعالجة وتثمي 

ن للبحث عن حلول لتلبية االحتياجات البيئية فن ي الصي 
وع آخر فن وأطلق مش 

ة  72باإلضافة إىل ذلك، استضافت ويبو غرين حلقة عمل بعنوان "عيادة إدارة الملكية الفكرية"، 71المدن.  دمت فيها المشورة الخبت 
ُ
وق

ي مجال التكنولوجيا الخضن 
ة ومتوسطة تعمل فن كات صغت  ي ش 

ث قائمة مرجعية بشأن إدارة الملكية لثمانن ش 
ُ
اء. ونتيجة لحلقة العمل، ن

ة والمتوسطة.  كات الصغت   73الفكرية للش 

ي مجال مكافحة  2021ويصادف عام  .63
لة ُمجمع بحوث رائد فن ن تش، وهي بمتن ة إلنشاء منصة ويبو ريست  الذكرى السنوية العاش 

تش أمراض المناطق المدارية المهملة والمالريا والسل. وب ي نهاية عام  144لغ عدد أعضاء منصة ويبو ريست 
بلدا  46، أي 2021عضوا فن

ي  60من ست قارات، منهم أكتر من 
تش فن عضوا من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وقد توسطت ويبو ريست 

ي عام  173إجراء 
ا بحثًيا تعاونًيا. وفن وعً اليا،  ، دّرب برنامج الزمالة التابع2021مش  تش، الممول من حكومة أستر لمنصة ويبو ريست 

ي مجال العقاقت  وتقنيات البيولوجيا الجزيئية 
ن الهندي والهادئ، عىل البحث والتطوير فن ، من أفريقيا ومنطقة المحيطي  ن ثمانية باحثي 

تش ألقت الضوء عىل مشهد أمراض وإدارة الملكية الفكرية، لزيادة قدراتهم العلمية والبحثية. وتفخر الويبو بأن منصة ويبو ريس ت 
ي هذا المجال. وستختتم منصة ويبو 

اماتهم فن ن ، مما ألهم اآلخرين لالرتقاء بالتر ي
المناطق المدارية المهملة عىل مدى العقد الماضن

تش عام   بدخول وافدين جدد ميدان أمراض المناطق المدارية المهملة.  2022ريست 

                                              
65 INFORMED-Pat ات الصيدالنية و ات الصيدالنية  20هي مبادرة من الويبو واالتحاد الدوىلي لرابطات صانغي المستحضن ي مجال المستحضن

كة رائدة فن ش 
ي عام 

يات والجمهور ، وتوفر المبا2018البيولوجية الوليدة البحوث. وأطلقت هذه المبادرة فن درة محرك بحث وقاعدة بيانات مفتوحة لتسهيل نفاذ وكاالت المشتر

 للمعلومات المتعلقة بحالة براءات األدوية. 
، واألورام، وأمراض 66 ي

ية/اإليدز، وأمراض القلب واألوعية الدموية، والسكري، والتهاب الكبد الوبان  وس نقص المناعة البش   . الجهاز التنفشي  المجاالت هي فت 
ي عام  67

ن أعضاء الشبكة.  800أكتر من  2013سهلت المنصة منذ إطالقها فن  اتصال بي 
وع.  68 ازيل وشيىلي تنفيذ ذلك المش   والتر

ن ي األرجنتي 
 تسهل مكاتب الملكية الفكرية الوطنية فن

69  : database/database-wيمكن االطالع عىل قاعدة بيانات ويبو غرين من خالل الرابط التاىلي ipogreen.w ipo.int/w ipogreen 
70  : ckw-يمكن االطالع عىل الفهرس من خالل الرابط التاىلي inro-catalog-technology-pome-w ww3.wipo.int/w ipogreen/en/pdf/w ipogreen

2021.pdf-30-Sep 
ي منصة ويبو غر  71

ي مجموعة المدن الصينية فن
 ين. تشمل احتياجات تغت  المناخ تحديات الطاقة والمياه والتلوث والنفايات ويمكن االطالع عليها فن

ظمت حلقة العمل المعنونة "عيادة إدارة الملكية الفكرية" بالتعاون مع قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الف 72
ُ
 كرية واالبتكار. ن

73 : اتيجية الملكية الفكرية خطوة بخطوة، وهي متاحة من خالل الرابط التاىلي ة والمتوسطة لمراجعة استر كات الصغت  قائمة مرجعية للش 
strategy/en/checklist.html-property-w ww.wipo.int/intellectual 

file:///C:/Users/tangd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PIXAIH3H/wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/database
file:///C:/Users/tangd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PIXAIH3H/www3.wipo.int/wipogreen/en/pdf/wipogreen-pome-technology-catalog-winrock-Sep-30-2021.pdf
file:///C:/Users/tangd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PIXAIH3H/www3.wipo.int/wipogreen/en/pdf/wipogreen-pome-technology-catalog-winrock-Sep-30-2021.pdf
file:///C:/Users/tangd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PIXAIH3H/www3.wipo.int/wipogreen/en/pdf/wipogreen-pome-technology-catalog-winrock-Sep-30-2021.pdf
http://www.wipo.int/intellectual-property-strategy/en/checklist.html


CDIP/28/2 
16 

 
 

ام للملكية الفكرية  إذكاء االحتر

ا  واصل .64
ً
ام الملكية الفكرية. ووفق ي تهيئة بيئة مستدامة الحتر

اكات العالمية مساعدة الدول األعضاء فن قطاع التحديات والش 
ي جميع مراحل  45للتوصية 

ن االعتبار فن من أجندة التنمية، أخذت االهتمامات االجتماعية األوسع واالنشغاالت المعنية بالتنمية بعي 
ي هذا المجال، واصل

يعية العمل. وفن وأنشطة تكوين الكفاءات لفائدة الدول األعضاء وأصحاب  74القطاع تقديم المساعدة التش 
ي 
نت. وعىل وجه التحديد، فن المصلحة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية وعقد اجتماعات وأنشطة عتر اإلنتر

ي نهاية عام ، أبلغت أربعة بلدان أنها أدمجت التعليقات كلًيا أ2021عام 
ي نصوصها القانونية المنقحة. وفن

 48، كانت 2021و جزئًيا فن
ا/منظمة

ً
 بصدد تعديل و/أو اعتماد أطر قانونية ذات صلة بتحقيق إنفاذ فعال للملكية الفكرية.  75بلد

ونية وطنية وثالث إقليمية ودون إقلي .65 ا سبع ندوات إلكتر
ً
ة المشمولة بالتقرير، نظم القطاع أيض مية لتكوين الكفاءات وخالل الفتر

 عن ذلك، أعدت نسختان 76والتدريب
ً
ام. فضال من المواد التدريبية  78جديدتان معدلتان 77بشأن معالجة القضايا المتعلقة بإذكاء االحتر

ي فعاليات محددة لتكوين الكفاءات. وإلذكاء الو 
ن لسلطات إنفاذ القانون لتلبية المتطلبات المحلية ولكي تستخدم كأداة مرجعية فن عي بي 

ونية مصورة  ي والتوعية. ومن األمثلة عىل ذلك إنتاج قصة "مانهوا" إلكتر جمهور أوسع، وسع القطاع نطاق أنشطة االتصال الجماهت 
ام حق المؤلف، ي تظهر  79عىل الطراز الكوري للشباب بشأن احتر

باإلضافة إىل رسوم متحركة لألطفال بشأن الملكية الصناعية، والتر
". شخصية "بورورو ال  80بطريق الصغت 

 المعارف التقليدية

ي عام  .66
: "2021فن ي التقليدي عىل ما يىلي

" 1، انطوى عمل القطاع بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبت  الثقافن
يعات الوطنية واإلقليمية، وف ي وضع وتنفيذ السياسات والتش 

ا لتوصيات توفت  معلومات محايدة وقائمة عىل الطلب للمساعدة فن
ً
ق

ونية المتعددة أصحاب المصلحة لتكوين الكفاءات 2؛ و"14و 13و 11و 10و 1أجندة التنمية  " تنظيم عدد من الندوات اإللكتر
وإذكاء الوعي لدى الشعوب األصلية والجماعات المحلية والوكاالت الحكومية الرئيسية بغية تعزيز الحوارات والعمليات المتعلقة 

ي أجندة التنمية بالسياسات الوطنية
ي تنظيم برامج تدريب دولية متقدمة بشأن 3؛ و"42و 3، بما يتماس  مع توصيتر

" المشاركة فن
ن  ي إطار التوصيتي 

ي 4و" 81من أجندة التنمية؛ 11و 3الملكية الفكرية والموارد الوراثية لدعم االبتكار، فن
" إطالق مسابقة تصوير فوتوغرافن

ي أجندة التنمية للشباب حول تغت  المناخ، استجابة ل
 عن ذلك، نظم القطاع، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 42و 3توصيتر

ً
. فضال

ت ومركز التجارة الدولية والرابطة الدولية للعالمات التجارية، برنامجا تدريبيا وإرشاديا لرائدات األعمال من الشعوب األصلية والجماعا
 مع توصيات أجندة التنمية 

ً
نامج إىل تعزيز قدرة رائدات األعمال من الشعوب األصلية 42و 40و 3المحلية. وتماشيا ، يهدف التر

ي والفعال بحقوق الملكية الفكرية، دعما للمشاري    ع القائمة عىل المعارف التقليدية وأشكال  اتيحر والجماعات المحلية عىل االنتفاع االستر
ي التقليدي. 

 التعبت  الثقافن

 هيئات الويبو

ي ذلك اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية واصل القطاع دعم عمل  .67
عدد من هيئات الويبو، بما فن

 والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( واللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ )لجنة اإلنفاذ(. 

ي ع19-وبسبب جائحة كوفيد .68
ن
. وعىل وجه التحديد، عقدت الدورة 2021ام ، اجتمعت لجنة المعارف مرة واحدة فقط ف

ي أغسطس 
، وخاللها وافقت اللجنة عىل توصية الجمعية العامة للويبو بتجديد واليتها 2021الحادية واألربعون للجنة المعارف فن

ي أكتوبر 2023-2022وبرنامج عملها للثنائية 
لها للثنائية تجديد والية لجنة المعارف وخطة عم 2021. وأقرت الجمعية العامة فن

 للوالية المتفق عليها، ستواصل اللجنة الحكومية الدولية تشي    ع عملها بهدف التوصل إىل اتفاق حول صك 2022-2023
ً
. ووفقا

ي دوىلي )صكوك قانونية دولية(، دون إخالل بطبيعة النتيجة )النتائج( فيما يتعلق بالملكية الفكرية بما يضمن الحماية المتوازنة 
قانونن

                                              
ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية. ويمكن الوصول إليها من خالل الرابط  WIPO/ACE/12/14تعرض الوثيقة  74

ي تقدمها الويبو فن
يعية التر تفاصيل المساعدة التش 

 : wالتاىلي ww.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/w ipo_ace_12/w ipo_ace_12_14.pdf 
ي المنطقة األفريقية، و 21 75

ي المنطقة العربية، و 6فن
ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 10فن

، و 9فن ي ي منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر
ي تمر  2فن

ي البلدان التر
فن

 ة. اقتصاداتها بمرحلة انتقالي
76  : يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات حول أنشطة التدريب وإذكاء الوعي من خالل الرابط التاىلي

w ww.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html 
ي المنطقة األفري 77

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئواحدة لدولة عضو فن
 قية واألخرى فن

ي عام  78
ي عام  2015أعدت الويبو المواد التدريبية فن

 . 2020وُحدثت فن
تغالية.  79 ي ذلك الكورية والتر

ي لغات، بما فن
 متوفرة بثمانن

 الرسوم المتحركة متاحة عىل قناة الويبو عىل يوتيوب.  80
اك مع المكتب السو  81 ظمت برامج التدريب باالشتر
ُ
ي الدوىلي وتهدف إىل تكوين الكفاءات بشأن ن

اءات والتسجيل وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمان  يدي للتر

ي والصحة وتغت  المناخ.  ي والتنوع البيولوجر
 استخدام أنظمة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والبيانات فيما يتعلق باألمن الغذان 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
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ي التقليدي. أما االنتهاء من مفاوضات لجنة المعارف فهو موضوع والفعال
ة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبت  الثقافن

 من توصيات أجندة التنمية.  18التوصية 

ة من  .69 ي الفتر
ي كان من المقرر عقدها فن

ة للجنة اإلنفاذ، التر ، 2020أكتوبر  7إىل  5وكان ال بد من تأجيل الدورة الخامسة عش 
ي سبتمتر 

ظم فن
ُ
نت، الذي ن ي غياب الدورة، أتاح حوار لجنة اإلنفاذ عتر اإلنتر

 2021بسبب الجائحة. وفن
ً
ي الويبو سبيًل

، للدول األعضاء فن
ات حول موضوع  نتإضافية للحوار حول السياسات وتبادل األفكار والختر ي مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر

. التطورات المستجدة فن

ا يمثلون  171وحضن االجتماع 
ً
ي و 56مشارك ا عضوا واالتحاد األورونر

ً
اء من شتر المناطق  19بلد ن ختر مراقبا. وعرض سبعة متحدثي 

ي هذا الشأن، بعد جلسة أسئلة وأجوبة. 
 الجغرافية تجارب  هم فن

وعات أجندة التنمية المعممة  مش 

ن  .70 كت  ي مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، استمر التر
ي فن

 عىل رصد السوابق القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية والمنافسة فن
ي شبكة المنافسة الدولية، 32و 23و 7االقتصادات النامية والناشئة، استجابة لتوصيات أجندة التنمية 

. وعززت الويبو مشاركتها فن

ي مناقشات ب
ي بالسلوك األحادي الجانب، فساهمت فن

شأن قضايا المنافسة المتعلقة بالملكية الفكرية والسيما الفريق العامل المعتن
ي 
دم التدريب فن

ُ
ة المشمولة بالتقرير، ق ي مجتمع الوكاالت المعنية بالمنافسة. وخالل الفتر

وطرحت وجهة النظر المؤيدة للمنافسة فن
ونية والملكية الفكرية والم خيص المعّزز للقدرات التنافسية، وكذلك بشأن المنصات اإللكتر إطالق  2021نافسة. وشهد عام مجال التر

وعة يهدف إىل وضع مجموعة أدوات لدعم الوكاالت الوطنية للتعامل بشكل أفضل مع  وع جديد بشأن المنافسة غت  المش  مش 
ن الويبو ومنظمة التجارة الع ا بي 

ً
ك يدج كتاًبا مشتر  عن ذلك، أصدرت مطبعة جامعة كامتر

ً
المية السلوكيات المتعلقة بالملكية الفكرية. فضال

ي االقتصاد العالمي الراهن". 
 بعنوان "سياسة المنافسة والملكية الفكرية فن

 سابًعا.  قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار

ا لتقديم الدعم للدول األعضاء لتطوير أنظمتها اإليكولوجية  .71
ً
أنش   قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار حديث

كات واالقتصاد ككل. واتبع القطاع نهًجا طموًحا لتجاوز الجوانب التنظيمية والتسجيلية للمل ن نمو الش  كية الفكرية واالبتكار لتحفت 
ن الشؤون االقتصادية  ن عىل إدارة الملكية الفكرية وتسويقها. ويسمح الهيكل الفريد للقطاع، الذي يجمع بي  كت  للملكية الفكرية والتر

 عن وتحليل البيانات، 
ً
ي مجال الملكية الفكرية، فضال

والملكية الفكرية لألعمال والمبتكرين، بتوفت  معلومات وبيانات عالية الجودة فن
ة والمتوسطة، إلدارة وتسويق أصول الملكية الفكرية  كات الصغت  كات، وال سيما الش  ن والمبتكرين والش  تقديم دعم مخصص للباحثي 

 عن ذلك،
ً
ي ومركز الويبو للتحكيم والوساطة، يوفر  الخاصة بهم بفعالية. فضال

من خالل االستفادة من قدرات معهد الويبو القضان 
 للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع. 

ً
 القطاع منظوًرا شامال

 الملكية الفكرية لألعمال والمبتكرين

ة والمتوسطة، 2021خالل عام  .72 كات الصغت  ن بشكل مستمر عىل احتياجات الش  كت  ا للتوصية ، انصب التر
ً
من أجندة  4وفق

ي هذا السياق، استفاد 
امج.  11التنمية. وفن ي التر

اء الويبو فن ا من تنظيم أنشطة متعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية أو إسهام ختر
ً
 82بلد

ي تسببت بها جائحة كوفيد
. 19-ونظًرا للقيود التر ي

اضن ي شكل افتر
فذت كل هذه األنشطة فن

ُ
 ، ن

ي عام  .73
ن
 عن ذلك، ف

ً
ي 2021فضال

مجيات، وهي أداة الويبو لتشخيص الملكية الفكرية، والتر ، استكمل القطاع أداة قائمة عىل التر
ي تقرير آىلي يقدم إرشادات حول كيفية إدارة 

ي ألصول الملكية الفكرية الخاصة بها وتلقر
كات عىل إجراء تقييم ذانر تهدف إىل إعانة الش 

ها عتر مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والمنظمات الدولية  83،هذه األصول. وأعقب ذلك اإلطالق العالمي لألداة وكذلك نش 
رجمت أداة الويبو لتشخيص الملكية الفكرية وثمانية أدلة إرشادية حول الملكية 

ُ
ومؤسسات الدعم. وللوصول إىل جمهور أوسع، ت

كات إىل اللغات المحلية.  فذت  84الفكرية للش 
ُ
ة المشمولة بالتقرير، ن ة وخالل الفتر كات الصغت  نت أنشطة متعلقة بالش  عىل اإلنتر

اعات المحلية لفائدة اليونان وسنغافورة.   والمتوسطة بهدف تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لحماية اإلبداعات واالبتكارات واالختر

 مع التوصية  .74
ً
ن محدودي الموار  11وتماشيا ن تمكي  عي  ن من أجندة التنمية، واصل برنامج مساعدة المختر عي  د من المختر

ي عام 
اءات وتحويل أفكارهم إىل أصول. وفن ة من التعامل مع نظام التر كات الصغت  ، واصل المتطوعون تقديم خدماتهم 2021والش 

ي كولومبيا واإلكوادور والمغرب 
ن حالًيا فن عي 

اءات ومتابعتها دون مقابل. وينفذ برنامج مساعدة المختر المهنية بشأن صياغة طلبات التر
نامج نمًوا مستمًرا، حيث زادت الطلبات المختارة بنسبة  وجنوب . وشهد التر ن و والفلبي  ي عام 34إفريقيا وبت 

ن
. ومنذ إنشائه، 2021% ف

نامج  ي ذلك  139دعم التر
ن
ا، بما ف

ً
اتيجية جديدة  15مستفيد ن استر عي 

براءة ممنوحة. ومنذ بداية الجائحة، اتبع برنامج مساعدة المختر
                                              

 يا وتركيا وفيتنام وزيمبابوي والعراق وأذربيجان وبيالروسيا وروسيا. هي الهند وإيران واألردن ونيجت   82
 توفر اإلطالق العالمي لألداة بلغات األمم المتحدة الست وباللغة اليابانية.  83
رجمت المنشورات المعنونة "جمال المظهر" و"أشكال التعبت  الثقا 84

ُ
رجمت أداة الويبو لتشخيص الملكية الفكرية إىل اللغة األلبانية. وت

ُ
" و"الصحبة ت ي اإلبداعي

فن

اع المستقبل" و"جمال المظهر" و"تصميم عالمة ت رجمت المنشورات المعنونة "اختر
ُ
" الجيدة" إىل اللغة الالوسية، بينما ت ي اإلبداعي

جارية" و"أشكال التعبت  الثقافن

 و"الصحبة الجيدة" إىل اللغة الكمبودية. 
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ن أك عي  اك المختر ة، وذلك بالتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية المحلية. وقد استفاد أكتر من إلش    450تر بطريقة مباش 
ً
ا محتمال

ً
مستفيد

نامج.  ي حددها منسقو التر
ي المجاالت التر

ن فن عي  ن مهارات المختر ي تركز عىل تحسي 
 من الفعاليات المحددة الهدف التر

اءات، من خالل ب .75 ي تسجيل التر
ي مجال المساعدة فن

ن عىل تطوير المهارات العملية وفن كت  اءات، واصل القطاع التر رنامج صياغة التر
اءات. ومنذ عام  ن بشأن صياغة التر نامج أكتر من 2016الممارسي  ة المشمولة بالتقرير، ُعقدت  1100، دّرب التر مشارك. وخالل الفتر

ي الجزائر وتشيىلي وإيران واألردن وعمان والمكسيك وح
ا من أمريكا  18لقة عمل إقليمية لما عدده ست حلقات عمل وطنية فن

ً
بلد

ي نهاية عام  210الالتينية، شارك فيها حواىلي 
. وفن ن ، أطلقت الويبو نشاًطا تعاونًيا مع تحالف المحيط الهادئ لتطوير 2021مشاركي 

كز مجموعة األدوات عىل الجانب ال تجاري وستحشد أفضل مجموعة أدوات مخصصة بشأن الجوانب األساسية للملكية الفكرية. وستر
، ستكون مجموعة  ن المواد من تحالف المحيط الهادئ والدول األعضاء فيه والويبو. والستيعاب االحتياجات المحددة للمستخدمي 
ة والمتوسطة أن  كات الصغرى والصغت  ي يمكن للش 

ن المحلية ويحدد الموارد التر األدوات مصممة خصيصا عىل نحو ُيعترّ عن القواني 
 ساعدة إضافية من خاللها. تحصل عىل م

ي مساعدة الدول األعضاء عىل النهوض بدعم االبتكار وتطوير خدمات نقل 2021وطوال عام  .76
، قاد القطاع عمل الويبو فن

ذ فاالتكنولوجيا عىل الصعيد المحىلي من خالل إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. ويدعم برنامج مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الن
اءات والمنشورات العلمية والتقنية، ويقدم المساعدة والمشورة بشأن إدارة الملكية  ي وثائق التر

إىل المعلومات التكنولوجية الموجودة فن
ي 2021الفكرية وتسويقها. واعتباًرا من عام 

ا، منها  88، أنشئت شبكات وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار فن
ً
ا من  31بلد

ً
بلد

ي الوقت نفسه،  1287األقل نمًوا، وأدرج  البلدان
ي دليل مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. وفن

مركًزا فردًيا لدعم التكنولوجيا واالبتكار فن
ي 
نت فن استمرت أنشطة تنمية القدرات لتعزيز تأثت  مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار واستدامتها من خالل أنشطة التدريب عتر اإلنتر

، والمؤتمر العالمي األول لمراكز دعم التكنولوجيا  حلقة 24صورة  ن ن إقليميي  عمل وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، واجتماعي 
ي عام 

قد فن  . 2021واالبتكار الذي عُ

 الشؤون االقتصادية وتحليل البيانات

ي عام  .77
ن فيما يتع2021فن ن الجنسي  لق بالملكية الفكرية وبؤر االبتكار، ، أعد القطاع دراسات مرتبطة بالتنمية حول الفجوة بي 

ة. وشملت اإلنجازات المتعلقة  وقدم بيانات عالية الجودة عن الملكية الفكرية لمساعدة واضغي السياسات عىل اتخاذ قرارات مستنت 
ي عام 

ي مجال الملكية الفكرية فن
ن فن ن الجنسي  ي مجال الفجوة بي 

ا فن
ً
: " 2021بعمل القطاع تحديد ي من " نش  اإلص1ما يىلي

دار الثانن
؛ و" ن ن والمبدعي  عي  ، الذي يوفر منهجية منقحة إلسناد نوع الجنس بناًء عىل أسماء المختر ن " وضع 2القاموس العالمي ألسماء الجنسي 

 إىل بيانات االبتكار والملكية الفكرية؛
ً
ي استنادا

ي ت3و" 85مبادئ توجيهية إلجراء تحليل جنسانن
" فن
ً
ع معا نظيم " المشاركة مع مبادرة "لنختر
؛ و" ن ن عىل منطقة األمريكيتي  كت  ي مجال الملكية الفكرية، مع التر

ن فن ن الجنسي  اضية عن الفجوة القائمة بي  " إنشاء 4سلسلة ندوات افتر
ي 
ي مجال االبتكار"، بهدف التعريف بالجهود البحثية المضطلع بها فن

ن فن ن الجنسي  نت بشأن "الفجوة القائمة بي  محتويات عىل شبكة اإلنتر
ي البلدان النامية. جميع أنح

ي تركز عىل بؤر االبتكار فن
نتج عدد من النواتج البحثية التر

ُ
ي الوقت نفسه، أ

باإلضافة إىل ذلك،  86اء العالم. وفن
ي عام 

دمت المشورة التقنية القائمة عىل الطلب والموجهة نحو التنمية بشأن بمؤش  االبتكار العالمي فن
ُ
 . 2021ق

وعات أجندة التنمية المعممة   مش 

ي القطاع خالل عام ف .78
وعات أجندة التنمية المعممة فن  : 2021يما يىلي أبرز المستجدات بشأن بعض مش 

ممت أنشطة التدريب وإذكاء الوعي بشأن حقوق  "1"
ُ
وع النفاذ إىل قواعد البيانات المتخصصة ودعمها، ع ي إطار مش 

ن
ف

ي التر 
ن
اتيجيات وأساليب البحث ف اءات، واستر اءات، وكذلك قواعد البيانات التكنولوجية، الملكية الفكرية، ومعلومات التر

مة 
َّ
ي مشاري    ع ُمنظ

ي األنشطة العادية المقدمة إىل مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار وأصحاب المصلحة. كما ُدمجت فن
فن

اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية. وُصممت جميع األنشطة لالستجابة لألوضاع واالحتياجات  تتماس  مع استر
ي عام 31و 30و 19و 11و 8و 1دول األعضاء المشاركة، بما يتماس  مع توصيات أجندة التنمية المحددة لل

. وفن

ن مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار من خالل أربعة مؤتمرات 2021 ات وأفضل الممارسات بي  زز تبادل الختر
ُ
، ع
ي تضم أكتر من  87إقليمية،

نت، التر ن مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار عتر اإلنتر وكذلك من خالل منصة تبادل المعارف بي 
ي تستعرض قواعد البيانات 2021عضو مسجل اعتباًرا من عام  800

. باإلضافة إىل ذلك، أدمجت الورقة الدراسية التر

اءات ودل اءات وغت  المتعلقة بالتر ي بوابة قواعد بيانات الحالية المتعلقة بالتر
يل الويبو لقواعد البيانات التكنولوجية فن

اءات عىل منصة  . وسمح ذلك بتقديم تقارير مفصلة عن محتوى وخصائص مجموعة واسعة WIPO INSPIREالتر

ي تنفيذ توصيات أجندة التنمية 
اءات، مما ساهم بشكل أكتر فن ا31و 30و 19من قواعد بيانات التر

ً
 . وتجدر اإلشارة أيض

                                              
ي اليوم العالمي للمرأة ) 85

 (. 2022مارس  8من المتوقع نش  المبادئ التوجيهية فن
؛ و"1هي " 86

ً
ات البؤر؛ و"" دراسة تحلل عىل الصعيد ال2" أداة إلجراء تحليل مجموعات باستخدام بيانات ابتكار محددة جغرافيا " ثالث دراسات 3عالمي مؤش 

ا. 
ً
ي ساو باولو وشنجن وسنغافورة. وال يزال نش  هذه الدراسات معلق

 محلية متعمقة حول البؤر فن
ي عام  87

، وشملت الدول العربية فن ي ي مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريتر
 . 2021استمر تنظيم المؤتمرات فن
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 لمراكز دعم التكنولوجيا 
ً
ي لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار قد ُحّسن باستمرار ليشمل دليًل

ونن إىل أن الموقع اإللكتر
ي تقدمها مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، 

واالبتكار يحتوي عىل معلومات االتصال ومعلومات حول الخدمات التر
مليات اليومية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، والنفاذ إىل تقارير وموارد لدعم تطوير المعارف والمهارات، والع

ا لتوصية أجندة التنمية رقم 
ً
 . 31و 30و 19و 8و 5وبيانات أداء برنامج مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، وفق

ي تنفيذ توصية أجندة التنمية  "2"
ي الويبو  8واصل القطاع اإلسهام فن بحاث ألغراض التطوير للنفاذ إىل األ من خالل برنامحر

اءات ي عام واالبتكار والنفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن التر
، أتاح برنامج النفاذ إىل األبحاث ألغراض 2021. وفن
ا أو بتكلفة منخفضة لما مجموعه 

ً
ي  2346التطوير واالبتكار النفاذ مجان

بلدا ناميا إىل المحتوى  125مؤسسة فن
ي الذي يخض

من المجالت والكتب والمراجع  58000ع الستعراض األقران، والذي يتضمن أكتر من األكاديمي والمهتن
اكة  ي ش 

نامج أيضا عضوا فن ي تخضع الستعراض األقران. وُيعد هذا التر
امج Research4Lifeاألخرى التر ، إىل جانب التر

ي تديرها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولي
ة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، التر

نامج النفاذ إىل أكتر من  ي مجاالت تخصصها. ومن ثم، يتيح التر
ا محتوى فن

ً
ي تقدم أيض

مورد ينتمي إىل  154000والتر
ا مجانًيا أو 

ً
اءات نفاذ برامج وكاالت األمم المتحدة الُمشاركة. ويوفر برنامج النفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن التر

ي منخفض 
اءات، والتر اءات التجارية المقدمة من تسعة من كبار مقدمي قواعد التر التكلفة إىل خدمات قواعد بيانات التر

ي عام 
اءات وتحليلها. وفن ي وثائق التر

، كانت 2021تتيح أدوات متقدمة ومتطورة للبحث عن المعلومات التقنية الواردة فن
اءات. مؤسسة تستخدم بنشاط برنامج النفاذ إىل الم 69ثمة   علومات المتخصصة بشأن التر

وع  "3" ي إطار مش 
اءات فن اءات وصياغة التقارير عن واقع التر استحداث أدوات للنفاذ إىل بدأ تطوير كيفية إجراء تحليالت التر

اءات ش  تقرير 31و 30و 19، والذي يستجيب لتوصيات أجندة التنمية المعلومات المتعلقة بالتر
ُ
ي هذا السياق، ن

. وفن

ي عام  88التكنولوجية للويبو   التكنولوجيا المساعدة" "االتجاهات
ي الطابع الرسمي عىل 2021فن

ضقن
ُ
 عن ذلك، أ

ً
. فضال

ي منشور الويبو المعنون "مبادئ توجيهية إلعداد تقارير واقع 
اءات فن المبادئ التوجيهية المنهجية إلعداد تقارير واقع التر

اءات"، مما أدى إىل إنشاء المزيد من الموارد  ي ذلك "دليل الويبو بشأن األدوات التر
اءات، بما فن ي مجال تحليالت التر

فن
ي بشأن معلومات 

ونن ي هذا السياق، ُحدث الدليل التوجيهي اإللكتر
اءات". وفن المفتوحة المصدر إلجراء تحليالت التر

نت.  اءات لالمتثال إىل أحدث معايت  شبكة اإلنتر ا اإلشارة إىل إنشاء شبكة ع 89التر
ً
اء ومن المهم أيض المية من ختر

 عن ذلك، فيما 
ً
اءات. فضال اءات بفضل المؤتمرات وحلقات العمل الوطنية واإلقليمية حول تحليالت التر تحليالت التر

ي 
اءات والمعلومات المتعلقة بالوضع القانونن ي إىل سجالت وجرائد التر

ونن اءات، وهي مدخل إلكتر يخص بوابة تسجيل التر
ي توفرها أكتر من 

اءات، تلقت البوابة والية  200التر زيارة وسجلت  37329قضائية ومجموعات معلومات خاصة بالتر
 بتنسيق  113190

ً
يًل ن ي عام  pdfتتن

 . 2021لملفاتها بشأن الواليات القضائية فن

وع  "4" ي إطار مش 
ي الملك العام ألغراض التنمية االقتصاديةفن

كملت األدلة العملية استخدام المعلومات الموجودة فن
ُ
، است

ي الملك لتحديد 
اعات الموجودة فن ي الملك العام بمجموعة أدوات الستخدام االختر

اعات الموجودة فن واستخدام االختر
ي اتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد منتجات وخدمات 

العام. وهي تشمل مجموعة من األدوات التحليلية والمساعدة فن
ي الملك العام. باإلضاف

اعات الموجودة فن اءات جديدة باستخدام االختر ي للتر
ة إىل ذلك، ُحدثت بوابة الوضع القانونن

ي ودمجها 
ها من مصادر معلومات الوضع القانونن اءات وغت  ي سجالت التر

ن
بانتظام لضمان مراعاة أحدث المستجدات ف

ي منصة 
ن
ي أجندة التنمية WIPO INSPIREف

ي تنفيذ توصيتر
ن
 . 20و 16، مما يساهم بشكل أكتر ف

وع  "5" ي إطار تعميم مش 
كة وبناء الحلولالملكية افن جامعة  11، اعتمدت لفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتر

ي عام 
. 2021سياسات تستند إىل نموذج الويبو ومجموعة أدواتها بشأن الملكية الفكرية للمؤسسات األكاديمية فن

ي تنفيذ التوصية 
لملكية الفكرية بإدراج من أجندة التنمية. وُوسعت قاعدة بيانات الويبو لسياسات ا 26ويصب ذلك فن

مثال  700سياسات نموذجية وطنية جديدة للملكية الفكرية تحتوي عىل أكتر من  5سياسة مؤسسية جديدة و 157
لسياسات الملكية الفكرية المؤسسية. وأدرجت وظيفة بحث جديدة بشأن "االستشارات"، فضال عن إضافة أنواع 

ة المشمولة بالتقرير، تلقت صفحة قاعدة البيانات  باإلضافة إىل ذلك، خالل 90جديدة من السياسات.   75204الفتر
ن السابقة.  37.7زيارة فريدة، بما يمثل زيادة بنسبة  ة السنتي  ي المائة مقارنة بفتر

 فن

وع أجندة التنمية بشأن  "6" ي إطار مش 
ن
اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية ف ُوضعت منهجية وأدوات الويبو لصياغة استر

ي ودون اإلقليمي تعزيز قدرات المؤ 
ي مجال الملكية الفكرية عىل كل من الصعيد الوطتن

ن فن سسات والمستخدمي 
 . ي تمر اقتصاداتها  واإلقليمي

ي تقديم المساعدة إىل العديد من البلدان النامية والبلدان التر
وقد استخدمتها الويبو فن

                                              
: يمكن ا 88 wالطالع عىل التقرير من خالل الرابط التاىلي ww.wipo.int/edocs/pubdocs/en/w ipo_pub_1055_2021.pdf 
ي شكل دورة تعلم عن بعد تابعة ألكاديمية الويبو. وهو  89

ي متاح فن
ونن ن فرصة لتتبع ما أحرزوه من تقدم والتصديق عىل إكمالهم  الدليل التوجيهي اإللكتر يوفر للمتعلمي 

 . ي
ونن  للدليل اإللكتر

: "سياسات الويبو النموذجية الوطنية بشأن الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث"؛ و"سياسات االستشارات"؛ و"سياسات تض 90 ارب السياسات هي

امج الحاسوبية"؛ و"سياسات حق المؤلف".  كات المتفرعة"؛ و"سياسات التر  المصالح"؛ و"سياسات التسويق"؛ و"سياسات الش 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055_2021.pdf
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اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية الخ اتيجية بمرحلة انتقالية من أجل تطوير استر اصة بها. وتعتتر المنهجية أداة استر
ن أداء أنظمة الملكية الفكرية الوطنية الخاصة  مهمة، حيث تزود الدول األعضاء بخارطة طريق وخطة واضحة لتحسي 

ي عام 
ن قدرة الويبو عىل تقديم 2021بها. وفن لف قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار بتحسي 

ُ
، ك

ي تدعم األهداف المشورة اال
اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية التر اتيجية للدول األعضاء بشأن تصميم وتنفيذ استر ستر

ي عام 
بشأن تصميم  2021الوطنية األوسع للبلدان بشأن االبتكار والتنمية االقتصادية. وانتهت المشاورات الداخلية فن

د. وبناًء عىل ذلك، يجري إنشاء فريق صغت  
َّ
اتيجيات الملكية النهج الُمجد ة بشأن استر ي القطاع ليكون مركًزا للختر

 فن
 عن 

ً
ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، فضال

الفكرية الوطنية، والذي سيعمل جنًبا إىل جنب مع الشعب اإلقليمية فن
اتيجية وعالية الجودة للدول األعضا  ء. القطاعات األخرى، حتر يتستن للويبو أن تقدم مشورة شاملة واستر

ن  "7" خدم كل من دليىلي التقييم العمليي 
ُ
وع  91است ي إطار مش 

ن فن بنية دعم االبتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة الموضوعي 
امج تكوين الكفاءات لتقييم الملكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث والتطوير، المؤسسات الوطنية ، كأساس لتر

قية وتعزيز دليل تقييم الملكية   الفكرية الجديد. وكمواد مرجعية لتر

وع أجندة التنمية بشأن   "8" ي إطار مش 
ي مجال حقوق الملكية الفكرية مع فن

ي فن
التعاون عىل التنمية والتعليم والتدريب المهتن

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا
ي فن
، بالتعاون مع مجاالت  92،مؤسسات التدريب القضان  ي

واصل معهد الويبو القضان 
ي أداء عمل الويبو األخرى ال

ي يقدمها لدعم الهيئات القضائية الوطنية واإلقليمية فن
ن مجموعة العروض التر معنية، تحسي 

ي سياق البلدان النامية والبلدان األقل 
ي متوازن وفعال للملكية الفكرية، وال سيما فن ي ضمان وجود نظام إيكولوجر

دورها فن
وع، فقد ي إطار المش 

ي برامج  نموا. وفيما يتعلق باألساليب الموضوعة فن
خضعت بشكل منتظم للمواءمة والدمج فن

ي الويبو من أجل االبتعاد عن التدريب االرتجاىلي والتوجه صوب التعاون المنتظم مع السلطات 
تكوين الكفاءات فن

ي الدول األعضاء. فعىل سبيل المثال، غالًبا ما يجمع عمل الويبو مع الهيئات القضائية الوطنية عدة عناض 
القضائية فن

ا لوجه، وإعداد المواد التدريبية والمصادر المرجعية،  تعزز  ا، مثل وحدات التعلم عن بعد، والتدريب وجهً
ً
بعضها بعض

ي قاعدة البيانات "ويبو لكس 
ي العابر للحدود الوطنية، والمشاركة فن

ي الحوار القضان 
األحكام القضائية".  -والمشاركة فن
ي عام 

ن 2021وفن ات بي  ، من خالل: ، استمرت منصات تبادل الختر ي
اضن ي العمل بشكل افتر

 الهيئات القضائية الوطنية فن
ي أتاحت الفرصة لمناقشة األحكام القضائية الصادرة مؤخًرا بشأن 1"

ونية لفائدة القضاة، والتر " سلسلة الندوات اإللكتر
ي مج

ي ومحكمة العدل فن موعة دول الموضوعات المتصلة بالهيئات القضائية الوطنية، وركزت عىل منطقة الكاريتر
ا وستة واليات  88قاضيا من  360، الذي ضم 2021" منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية لعام 2األنديز؛ و"

ً
بلد

 عن ذلك، 
ً
ن من البلدان النامية والبلدان األقل نموا. فضال قضائية إقليمية. وكان أكتر من نصف القضاة المشاركي 

ي عىل المستوى واستجابة لطلبات الدول األعضاء، نفذت الويب
اضن ي نسق افتر

ي فن
ي أنشطة تدريب قضان 

و أو أسهمت فن
؛ ونشاط  ي لمدغشقر وماىلي

ي ألبانيا، وكوستاريكا، والجمهورية الدومينيكية، والمغرب، وبنما؛ وتدريب ثنان 
ي فن
الوطتن

ستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستا ن غت  ي كازاخستان وقت 
ي دون إقليمي للسلطات القضائية فن ن. وطوال عام تدريتر

ذلت جهود متواصلة لتعزيز النفاذ المفتوح والحر إىل المعلومات والبيانات المتعلقة باألنظمة والقرارات 2021 ، بُ
ي جميع أنحاء العالم. ومن خالل التعاون الوثيق مع الدول األعضاء المشاركة، 

القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية فن
 والية قضائية.  14مجموعتها لتشمل قرارات رائدة من  93األحكام القضائية" -وسعت قاعدة البيانات "ويبو لكس 

وعات أجندة التنمية الجارية  مش 

ي البلدان النامية عىل  .79
ن
ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء ف

ن
وع أجندة التنمية بشأن دور النساء ف يتوىل القطاع تنفيذ مش 

ي 
ن
ي عام االنتفاع بنظام الملكية الفكرية. وف

ن
المنشور المعنون "تحويل األفكار إىل مشاري    ع تجارية: دليل عن  2021هذا السياق، صدر ف

كات الناشئة".  اءات  94الملكية الفكرية للش  ي عىل نظام التر
اضن فذ تدريب افتر

ُ
ة المشمولة بالتقرير، ن باإلضافة إىل ذلك، خالل الفتر

ي ثالثة من أصل أربعة بلدان رائدة مشارك
ن
عات ف دم تقرير للمختر

ُ
ي المكسيك، ق

ن
وع، وهي سلطنة عمان وباكستان وأوغندا. وف ي المش 

ن
ة ف

 عن ذلك، أطلق برنامج توجيهي دوىلي 
ً
. فضال ن نت إىل أصحاب المصلحة المحليي  وع، عتر اإلنتر ي إطار المش 

، الذي أعد فن ي
التقييم الوطتن

نام عات من البلدان الرائدة، وتناول التر ي لدعم المختر
اضن ي شكل افتر

ن
اتيجيات ف ي استر

ن
ح كيفية استخدام نظام الملكية الفكرية ف ج ش 

 التسويق الخاصة بهن. 

                                              
ي معاهد األبحاث والتطوير" )هما "الدليل العمىلي  91

، و"دليل تقييم الملكية الفكرية للمؤسسات األكاديمية" CDIP/17/INF/2( لتقييم األصول غت  الملموسة فن

(CDIP/17/INF/4 .) 
ة من  92 ي الفتر

ي أربعة بلدان رائدة فن
ي المستمر، ب2018إىل  2016نفذته أكاديمية الويبو فن

ي برنامج التعليم القضان 
، بعد . وُعمم فن ي

تنسيق من معهد الويبو القضان 

ي ديسمتر 
وع فن  . 2018اكتمال المش 

:  -يمكن االطالع عىل قاعدة البيانات "ويبو لكس  93 wاألحكام القضائية" من خالل الرابط التاىلي ipolex.w ipo.int/en/main/judgments 
: الدليل م 94 تاح من خالل الرابط التاىلي

w ww.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545#:~:text=A%20Guide%20to%20Intellectual%20Property%20for%20

Startups&text=This%20publication%20introduces%20startups%20to,remain%20competit ive%20and%20manage%20

risks 

https://wipolex.wipo.int/en/main/judgments
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ا.  مكتب المدير العام
ً
 ثامن

ي سبيل ذلك، استحدث  .80
ي العام لعمل المنظمة. وفن اتيحر ن عىل توفت  التوجيه والتنسيق االستر كت  واصل مكتب المدير العام التر

ي وابتكاري. المكتب سياسات ترع ثقافة مؤسسية نشطة تمكن 
ي الويبو من العمل بشكل فعال وتعاونن

 موظقن

 األخبار ووسائل اإلعالم

ي النمو والتنمية. وُطبق نهج الشد 2021طوال عام  .81
فذت مجموعة من األنشطة إلذكاء الوعي بأهمية الملكية الفكرية فن

ُ
، ن

". ومن ثم، أنتج أكتر من القصصي لتوضيح كيف تدعم الملكية الفكرية التنمية، وهو نهج إيصال الفكرة عىل  ي
نن ، ال تختر ي

طريقة "أرنن
ا محتوى عىل وسائل التواصل االجتماعي لتسليط  50

ً
ي البلدان النامية. وُصمم أيض

مقطع فيديو لعرض قصص نجاح متعلقة باالبتكار فن
ي البلدان والمجتمعات النامية، من خالل نهج ي

ي دعم االبتكار فن
ركز عىل الناس. وتعزز وجود الويبو الضوء عىل أهمية الملكية الفكرية فن

" و"لنكد إن"  ن عىل كل من "تويتر عىل وسائل التواصل االجتماعي والصحافة العالمية بشعة خالل العام، حيث تجاوز عدد المتابعي 
ي عىل الصعيد مائة ألف متابع، مما يشت  إىل تزايد االهتمام العالمي بالويبو واستخدام الملكية الفكرية لتحقيق النمو االقتصاد

ي والثقافن
 . ي
 الوطتن

اهة ن  األخالقيات والتن

ي عام   .82
ن 2021فن هم من العاملي  ن وغت  ام الموظفي  ي الويبو مساعدة المدير العام عىل ضمان احتر

، واصل مكتب األخالقيات فن
اهة، وذلك عن طريق تعزيز ثقافة األخالقيات والشفافية وال ن مساءلة. وكجزء من لوظائفهم وأدائهم لمهامهم بأعىل مستويات التن

اهة واالمتثال لقواعد  ن اتيجية الويبو لألخالقيات وتطويرها وتنفيذها لتعزيز التن مسؤولياته الرئيسية، سهر المكتب عىل ضمان وضع استر
هم من العام ن وغت  ن إىل الموظفي  ي عند تنفيذ أعمال المنظمة. كما واصل المكتب إسداء المشورة والتوجيه الشيي 

ن السلوك األخالفر لي 
ي عام 

، ساهم المكتب 2021بشأن القضايا األخالقية. ومن خالل برنامج إلفصاح الماىلي وإعالن المصالح، الذي أداره المكتب بنجاح فن
 عن حماية سمعة الويبو ونزاهة عملها. وكنشاط تواصل رئيشي لمكتب 

ً
ن بشأن تضارب المصالح، فضال ي تعزيز وعي الموظفي 

فن
ي عام 

ات وكيف يمكن لمكتب  400ظم المكتب لقاءا مفتوًحا لمناقشة عمله مع حواىلي ، ن2021األخالقيات فن مشارك حيث ناقش العتر
ي التعامل مع أي قضايا متعلقة باألخالقيات. 

 األخالقيات أن يدعم القوى العاملة فن

ي 
 تعميم مراعاة المنظور الجنسانن

، ا .83  للممارسات الجيدة والدروس المستفادة عىل الصعيد الدوىلي
ً
ن وفقا ن الجنسي  ن إزاء المساواة بي   ذا شقي 

ً
عتمدت الويبو نهجا

. فمن ناحية، تتألف إجراءات تعميم مراعاة  ي
ن اإلجراءات الجنسانية واإلجراءات الرامية إىل تعميم المنظور الجنسانن ويمزج هذا النهج بي 
ي من تقييم أي إجراءات أو سياسات أو برامج خطط لها لتحديد أثرها ع

ي جميع مجاالت عمل المنظور الجنسانن
ىل النساء والرجال، فن

 الويبو سواء أكانت برنامجية أم غت  برنامجية. وعىل الناحية األخرى، تستهدف اإلجراءات الجنسانية فئة بعينها )إما الرجال أو النساء(
ن والتوعية واإلدماج بهدف االرتقاء بتلك الفئة من حالة الضعف. وقد أخ ن الجنسي  ن بشكل بغية سد الفوارق بي  ذت الويبو بكال النهجي 

ن المرأة  ن وتمكي  ن الجنسي  ي إطار خطة العمل المطبقة عىل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي 
تضافري. وُيعتتر أداء الويبو فن

ي منظومة األمم المتحدة 
ن
ن ف  عىل ذلك. وهذه الخطة عبارة عن آلية للمساءلة أقرها مجلس الرؤساء التنفيذيي 

ً
وتقيس التقدم مثاال

ي الوظائف التنظيمية. 
ي فن
ي مجال تعميم المنظور الجنسانن

ن
ا ترفع بموجبه مختلف  17وهي تتألف من إطار قوامه  95المحرز ف ً مؤش 

ي عام 
ت الويبو المتطلبات أو فاقتها فيما يخص 2021هيئات األمم المتحدة تقاريرها سنوًيا. وفن ات. وكانت 57، لبَّ % من المؤش 

 %. 6بنسبة  2020عىل المتطلبات أزيد من عام معدالت التفوق 

، وتدعمه شبكة من جهات  .84 ن ن الجنسي  ي مجال المساواة بي 
ن والتنوع تنسيق عمل الويبو فن ي قضايا الجنسي 

ي فن
ويتوىل أخصان 

ي عام 
ن
عت الشبكة بشكل كبت  لتشمل فرق ومجاالت2021تنسيق الشؤون الجنسانية موزعة عىل جميع برامج الويبو. وف كانت   ، ُوسَّ

. باإلضافة إىل ذلك، تلق ي
ن
ي السابق. وقد أدى ذلك إىل زيادة انتشار أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنسان

ن
ت قليلة التمثيل أو غت  ممثلة ف

جهات تنسيق الشؤون الجنسانية تدريبات مخصصة وجلسات فردية أو جماعية لبناء المعرفة حول الموضوعات المتعلقة بالمنظور 
، مث ي

ن
ي الجنسان

ن
ن ف ن الجنسي  ، ومحددات الفجوة بي  ي

ن
، والتواصل الذي يراعي المنظور الجنسان ي

ن
ل مبادئ تعميم مراعاة المنظور الجنسان

ن الالواعي والقيادة المحتوية للجميع.   عن التحت 
ً
 مجال الملكية الفكرية، فضال

                                              
ن المرأة تطبق خطة العمل المطبقة عىل  95 ن وتمكي  ن الجنسي  ن المرأة السياسة المتعلقة بالمساواة بي  ن وتمكي  ن الجنسي  نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي 

ن عام  ي اعتمدها مجلس الرؤساء التنفيذيي 
 . 2006عىل نطاق منظومة األمم المتحدة التر
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 تاسًعا.  قطاع اإلدارة والمالية والتسيي  

ي عام واصل قطاع اإلدارة والمالية والتسيت   .85
، استمر تعميم 2021توفت  األساس لتحقيق النتائج بفعالية عىل نطاق الويبو. وفن

اتيجية للويبو. وظلت توصيات ومبادئ أجندة التنمية محورية للعمل   عتر جميع األهداف االستر
ً
التنمية بوصفها موضوًعا شامال

ين ي برامج الويبو الثالثة والعش 
ي الثنائية  - 8نامج )باإلضافة إىل التر  96المضطلع به فن

. وعىل الرغم 2020/21تنسيق أجندة التنمية( فن

ي فرضتها الجائحة، واصلت المنظمة تقديم مجموعة واسعة من المبادرات وأنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات 
من القيود التر

اكات لمساعدة دولها األعضاء عىل النه وض ببيئة إيجابية لالستفادة من المزايا الكاملة وإعداد المنصات وقواعد البيانات وإقامة الش 
 لالبتكار واإلبداع. 

ي عام  2020وقدم تقرير أداء الويبو لعام  .86
ي والماىلي فن نامحر  لألداء التر

ً
 وشفافا

ً
 شامال

ً
ي ذلك لمحة عامة عن 2020تقييما

، بما فن
ي عام 

ا لعمل2021نفقات التنمية حسب النتيجة المرتقبة. وفن
ً
ي ظل اإلدارة ، خططت المنظمة أيض

ها ومواردها للثنائية المقبلة، فن
. وزادت نفقات التنمية للثنائية 

ً
انية الويبو. باإلضافة إىل ذلك، 18.9% بما يمثل 0.7بنسبة  2022/23الحالية أوال ن % من إجماىلي مت 

ا قدره 
ً
ن فرنك سويشي الستجابتها لجائحة كوفيد  3خصصت المنظمة مبلغ ي اعتمدتها 2022/23خالل الثنائية  19ماليي 

، والتر
انية للثنائية 2021الجمعيات العامة للويبو لعام  ن نامج والمت   عن ذلك، واءمت وثيقة التر

ً
ي  2022/23. فضال

دة فن
َّ
ن األولويات الُمحد بي 

ي  2030خطة عام 
ي المنظمة، وربطتها بأهداف التنمية  8قطاعات من أصل  7بشأن التنمية المستدامة والعمل المضطلع به فن

فن
 المستدامة وتوصيات أجندة التنمية المعنية. 

وعات أجندة التنمية المعممة  مش 

وع أجندة التنمية بشأن  .87  تعزيز إطار الويبو لإلدارة القائمة عىل النتائج إىل مجموعة مناقشات حول المساعدة التقنيةأفصن مش 
ا  ي المقابل، توجت هذه المناقشات باعتماد ما يسم باالقتر

ي سياق اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وفن
ي تقدمها الويبو فن

ح التر
اح إىل األمانة أن تتخذ  ة للجنة. وقد طلب هذا االقتر ي الدورة الثامنة عش 

اح النقاط الست بشأن المساعدة التقنية، فن ي أو اقتر
اإلسبانن
ي تلك مجم

ين للجنة التنمية. وفن دم إىل الدورة الرابعة والعش 
ُ
ي تقرير ق

فذت هذه اإلجراءات عىل النحو المفصل فن
ُ
وعة من اإلجراءات، ون

ي إطار البند ال
ي لجنة التنمية فن

ي تقدمها الويبو فن
فرعي الدورة، قررت اللجنة أن تستمر المناقشات المقبلة المتعلقة بالمساعدة التقنية التر

ي مجال التعاون ألغراض التنمية". وخالل عام من جد
ي تقدمها الويبو فن

ي إطار هذا 2021ول األعمال المعنون "المساعدة التقنية التر
، فن

ونية المقبلة بشأن  اح األمانة بشأن طرائق الندوات اإللكتر ي وثيقة تحتوي عىل اقتر
البند الفرعي من جدول األعمال، نظرت اللجنة فن

ي الدورات المقبلة.  97المساعدة التقنية. 
 ومع ذلك، لم يتم التوصل إىل قرار حتر اآلن، وستستمر المناقشات حول هذا الموضوع فن

 االستنتاجات

ا بالتحديات فقد عّمت القيود الصارمة وعمليات اإلغالق جميع أنحاء العالم، مما أسفر عن أوضاع  2021كان عام  .88
ً
عاًما مليئ

يف وإنشاء عمليات إدارة األزمات. ورغم ذلك، بفضل التعاون الوثيق مع الدول األعضاء وسغي تتطلب إجراءات فورية لالستجابة والتك
 المنظمة لالبتكار واإلبداع من أجل مستقبل أفضل، أبدت الويبو مستوى من المرونة لم يكن يخطر ببال أحد. 

ي مواجهة جميع الت .89
ن
ا ف

ً
 جوهري

ً
ي ال تعرف الكلل عامال

ي ألقر بها عام وظلت روح لجنة التنمية التر
أمامها.  2021حديات الفريدة التر

ي 
وعات جديدة ألجندة التنمية، نجحت المنظمة فن ومن خالل تعميم أجندة التنمية عتر قطاعات الويبو، وكذلك اعتماد أربعة مش 

ة المشمولة بالتقرير. وع ي مجال التنمية خالل الفتر
خذت مواكبة االحتياجات والظروف الحالية لدولها األعضاء فن

ُ
ىل مدار العام، ات

خطوات ملموسة من أجل توسيع نطاق أصحاب المصلحة الذين تتعاون معهم الويبو، وكذلك لضمان اتباع نهج قائم عىل األثر فيما 
ي عالمي متوازن وفعال للملكية الفكرية يحسن  يخص التنمية. وبذلك، تسغ المنظمة جاهدة للبناء عىل نقاط قوتها وبناء نظام إيكولوجر

ي كل مكان. 
 حياة الجميع فن

 ]يىلي ذلك المرفق األول[
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ز بالنتائج المرتقبة للويبو للثنائية   2020/21صلة توصيات أجندة التنمية الخمس واألربعي 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة 99 *1التوصية  98

ات منها أنها موجهة نحو يجب أن  ن ي مجال المساعدة التقنية بعدة مت 
ن أنشطة الويبو فن تتمت 

ن االعتبار األولويات واالحتياجات  التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعي 
الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا عىل وجه الخصوص فضال عن مراعاة مختلف 

ي الدول
امج.  مستويات التنمية فن ي أطر زمنية الستكمال التر

ي إدراج األنشطة فن
األعضاء، وينبغن

ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات 
ي هذا الصدد، ينبغن

وفن
 تقييمها خاصة بكل بلد. 

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
اتيجيا 1.3ھ ي مجال الملكية الفكرية تتماس  مع األهداف اإلنمائية استر

ت وخطط وطنية فن
 الوطنية. 

 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 قتصادات المتحولة. والبلدان ذات اال

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 2التوصية 

ن وإنشاء صناديق ائتمانية أو تقديم مساعدة إضافية للويبو من  عات المانحي  خالل تتر
 عىل وجه الخصوص، مع 

ً
عات داخل الويبو لفائدة البلدان األقل نموا صناديق أخرى للتتر

ي أفريقيا من خالل موارد من داخل 
ي إعطاء أولوية عالية لتمويل األنشطة فن

االستمرار فن
انية ومن خارجها للنهوض بعدة أمور، منها االنتف ن ي والتجاري واالقتصادي المت 

اع القانونن
ي البلدان المذكورة. 

 بالملكية الفكرية فن
 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر

                                              
ي قررت الجمعية العامة لسنة  98

ة بعالمة النجمة * هي التوصيات التر ن  وضعها موضع التنفيذ الفوري.  2007توصيات أجندة التنمية الممت 
انية للثنائية  99 ن نامج والمت  ي التر

chrome-: 2020/21الصلة بالنتائج المرتقبة فن

extension://nclbdenibannopngkgdpemcmleninpdp/https://w w w .w ipo.int/edocs/pubdocs/en/w ipo_pub_360_pb20_21.pdf 

chrome-extension://nclbdenibannopngkgdpemcmleninpdp/https:/www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_360_pb20_21.pdf
chrome-extension://nclbdenibannopngkgdpemcmleninpdp/https:/www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_360_pb20_21.pdf
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 الصلة بالنتيجة المرتقبة *3التوصية 

ي 
امج المساعدة التقنية فن ية لتر الويبو للنهوض بجملة زيادة ما يخصص من أموال وموارد بش 

ي 
أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأكيد عىل إدراج الملكية الفكرية فن

 مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية. 

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات كف  2.3ھ زة للموارد البش  اءات معزَّ

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما ترتيبات  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 
 جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو.  التواصل بفعالية أكتر مع 1.8ھ
 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *4التوصية 
ي تعمل 

ة والمتوسطة والمؤسسات التر كات الصغت  التأكيد بشكل خاص عىل احتياجات الش 
ي مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها، عىل 

فن
ي مجال الملكية الفكرية. وضع 

اتيجيات الوطنية المناسبة فن  االستر

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ي مجال الملكية الفكرية تتماس  مع األهداف اإلنمائية  1.3ھ

اتيجيات وخطط وطنية فن استر
 الوطنية. 

 
 عىل عمل الويبو. تعميم توصيات أجندة التنمية  3.3ھ
 
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
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 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 5التوصية 

عىل الويبو أن تنش  معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية عىل موقعها 
ي 
ونن وعليها أن تقدم، بطلب من الدول األعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة اإللكتر

ي نفذ النشاط من 
الدولة العضو )الدول األعضاء( والجهات األخرى المستفيدة المعنية التر

 أجلها. 
 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
 أن الملكية الفكرية ودور الويبو. التواصل بفعالية أكتر مع جمهور واسع ومتنوع بش 1.8ھ
 
 توّجه أكتر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفسارات.  2.8ھ

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *6التوصية 

ي 
ي مجال المساعدة التقنية االستمرار فن

ن فن ن العاملي  ائها االستشاريي  ي الويبو وختر
عىل موظقن

ام الحياد والقابلية للمساءلة بإيالء  ن أهمية خاصة لمدونة أخالق المهنة القائمة وتجنب التر
ن  اء االستشاريي  ن عىل الويبو إعداد الئحة بالختر ي المصالح. ويتعي 

ما قد يحدث من تضارب فن
ي مجال المساعدة التقنية والتعريف بها عىل نطاق واسع لدى الدول األعضاء. 

 لديها فن

ية القادرة عىل تلب  2.3ھ زة للموارد البش  ية تشكيلة واسعة من المتطلبات كفاءات معزَّ
 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
جّيدة وبمهارات مناسبة أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة  2.9ھ

 ويحققون النتائج بكفاءة. 
 
، والقيمة مقابل المال،  5.9ھ مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسشي

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة 
 ومستقلة. 

 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *7التوصية 
عىل اتخاذ تدابت  من شأنها مساعدة البلدان عىل التصدي للممارسات المنافية التشجيع 

وعة من خالل مد البلدان النامية وال سيما البلدان األقل نموا بالمساعدة  للمنافسة المش 
ن حقوق الملكية الفكرية  التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل ألوجه التالمس بي 

 وسياسات المنافسة. 
 

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات كفاء  2.3ھ زة للموارد البش  ات معزَّ
 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ي صياغة استخدام تح 2.5ھ

ليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن
 السياسات العامة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 8التوصية 
كات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب  مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والش 
ي البلدان النامية وال سيما البلدان األقل نموا، فضال عن منظماتها اإلقليمية ودون 

الوطنية فن
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
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اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية، عىل النفاذ إىل قواعد بيانات متخصصة ألغراض البحث 
ي التر 

 اءات. فن
 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ
 يناسب احتياجاتها. 

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. مؤسسات الملكية 
 
تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية الفكرية من  3.4ھ

 حيث المحتوى واالستخدام. 
 
بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية  4.4ھ

أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعىل وجودة أحسن( ألصحاب الفكرية بما يؤدي إىل خدمات 
 المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 9التوصية 

مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول األعضاء لتلبية احتياجات التنمية 
ي مجال حقوق 

الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المحددة فن
 المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إىل سد الفجوة الرقمية. 

 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
ها من  1.7ھ منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونش 

البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 
 العالمية. 

 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر

 المرتقبةالصلة بالنتيجة  : 10التوصية 

ي مجال الملكية الفكرية 
مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية فن

ها من المرافق بهدف جعل  ي تطوير البتن التحتية وغت 
ي فن

وتحسينها من خالل المصن
ن حماية الملكية  مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكتر كفاءة وتشجيع التوازن العادل بي 

ي أن توسع هذه المساعدة التقنية أيضا لتشمل المنظمات الفكرية وا
لمصلحة العامة. وينبغن

 . عتن بالملكية الفكرية عىل الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي
ُ
ي ت
 التر

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ي مجال الملكية  1.3ھ

اتيجيات وخطط وطنية فن الفكرية تتماس  مع األهداف اإلنمائية استر
 الوطنية. 

 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا 
لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن

 والبلدان المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر. 
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 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية 
 الفكرية ألغراض دعم االبتكار. النجاح فن

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 
بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية  4.4ھ

يؤدي إىل خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعىل وجودة أحسن( ألصحاب الفكرية بما 
 المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية. 

 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *11التوصية 
مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال اإلبداع واالبتكار 

اع  ي مجال العلوم واالختر
عىل الصعيد المحىلي ودعم تطوير البتن التحتية الوطنية فن

ما كان ذلك مناسبا ووفقا الختصاص الويبو. 
ّ
 والتكنولوجيا كل

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ية القادرة عىل تلبية تشكي  2.3ھ زة للموارد البش  لة واسعة من المتطلبات كفاءات معزَّ

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
وا والبلدان المتحولة بما ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نم 4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
  النجاح فن

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 لملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. مؤسسات ا
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بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية  4.4ھ
الفكرية بما يؤدي إىل خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعىل وجودة أحسن( ألصحاب 

 لكية الفكرية. المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الم

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *12التوصية 

ي أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، 
ي تعميم االعتبارات اإلنمائية فن

التوسع فن
 الختصاصها. 

ً
 وفقا

ي مجال الملكية الفكرية  1.3ھ
اتيجيات وخطط وطنية فن  استر

 تتماس  مع األهداف اإلنمائية الوطنية. 
 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات كفاءات   2.3ھ زة للموارد البش  معزَّ

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
 المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل نفاذ محّسن إىل 2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *13التوصية 

ي تقدمها الويبو، بوجه خاص إنمائية ومدفوعة 
يعية التر ن أن تكون المساعدة التش  يتعي 

بحسب الطلب، مع مراعاة األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وال سيما 
ي 
ي الدول األعضاء، وينبغن

 وكذا مستويات التنمية المتفاوتة فن
ً
أن تكون البلدان األقل نموا

 األنشطة محل جداول زمنية الستكمالها. 

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ي مجال الملكية الفكرية تتماس  مع األهداف اإلنمائية  1.3ھ

اتيجيات وخطط وطنية فن استر
 الوطنية. 

 
 . تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو  3.3ھ

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *14التوصية 

 مشورتها بشأن تنفيذ الحقوق 
ً
تضع الويبو بتضف البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي إطار 
ي اتفاق تريبس واالنتفاع بها، وذلك فن

امات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة فن ن وااللتر
ن الويبو ومنظمة التجارة العالمية.  م بي   االتفاق المتر

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ي مجال الملكية الفكرية تتماس  مع األهداف اإلنمائية  1.3ھ

اتيجيات وخطط وطنية فن استر
 الوطنية. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
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ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *15التوصية 
 :  أن تكون أنشطة وضع القواعد والمعايت  كما يىلي

ن  يتعي 
 شمولية وقائمة عىل توجيه األعضاء؛ -

 
ن االعتبار مختلف مستويات التنمية؛ -  وأن تأخذ بعي 

 
ن التكاليف والمنافع؛ - ن االعتبار تحقيق توازن بي   أن تأخذ بعي 

 
ن االعتبار مصالح وقائمة عىل مشاركة جميع  - األطراف بحيث تأخذ بعي 

ي الويبو وآراء أصحاب المصالح اآلخرين ومن 
وأولويات كل الدول األعضاء فن

 ضمنهم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية المعتمدة؛
 

م به أمانة الويبو.  - ن  وممتثلة لمبدأ الحياد الذي تلتر

ي  1.1ھ
ن الدول األعضاء فن ي مجال الملكية تعاون معزز بي 

 وضع أطر تقنينية دولية متوازنة فن
 الفكرية. 

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر
 
. تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحا 4.8ھ ن  ب المصلحة غت  الحكوميي 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *16التوصية 

ي سياق الويبو والتعمق 
ن االعتبار عند وضع القواعد والمعايت  فن أخذ حماية الملك العام بعي 
ي تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. 

 فن
ي وضع أطر  1.1ھ

ن الدول األعضاء فن ي مجال الملكية تعاون معزز بي 
تقنينية دولية متوازنة فن

 الفكرية. 
 
ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ

يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
بما ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 
ي صياغة  2.5ھ

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن
 السياسات العامة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *17التوصية 
، جوانب  ي أنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايت 

ي حسبانها، فن
ي أن تأخذ الويبو فن

ينبغن
ي تهم البلدان النامية والبلدان 

ي اتفاقات الملكية الفكرية الدولية وال سيما تلك التر
المرونة فن

 .
ً
 األقل نموا

ي وضع  1.1ھ
ن الدول األعضاء فن ي مجال الملكية تعاون معزز بي 

أطر تقنينية دولية متوازنة فن
 الفكرية. 

 
ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ

يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 
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ي مجال الملكية الفكرية تتماس  مع األهداف اإلنمائية  1.3ھ

اتيجيات وخطط وطنية فن استر
 الوطنية. 

 
ية ال  2.3ھ زة للموارد البش  قادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات كفاءات معزَّ

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *18التوصية 

ي مسارها بشأن حماية الموارد الوراثية حث 
اللجنة الحكومية الدولية عىل اإلشاع فن

والمعارف التقليدية والفولكلور، من غت  إخالل بأي نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دوىلي 
 .  واحد أو أكتر

ي مجال الملكية  1.1ھ
ي وضع أطر تقنينية دولية متوازنة فن

ن الدول األعضاء فن تعاون معزز بي 
 فكرية. ال
 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *19التوصية 

ي تسهيل 
ي فن

ي مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، عىل المصن
وع فن الش 

 إىل المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط 
ً
اإلبداعي نفاذ البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي إطار الويبو. 
 واالبتكاري وتعزيز تلك األنشطة المنجزة فن

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ
 لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية 

 والبلدان ذات االقتصادات ال
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 متحولة. فن
 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

 
قبل  نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من 2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 
ها من  1.7ھ منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونش 

البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 
 العالمية. 

 نتيجة المرتقبةالصلة بال : 20التوصية 

النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايت  المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام 
ي ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن 

ي الويبو، بما فن
ي الدول األعضاء فن

ن فن متي 
ي مجال الملكية  1.1ھ

ي وضع أطر تقنينية دولية متوازنة فن
ن الدول األعضاء فن تعاون معزز بي 

 الفكرية. 
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ي آلت إىل الملك 
العام وفقا تساعد الدول األعضاء المهتمة بالموضوع عىل تحديد المواد التر

 ألنظمتها القانونية. 
 

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ية القادرة عىل تلبية تش  2.3ھ زة للموارد البش  كيلة واسعة من المتطلبات كفاءات معزَّ

 لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 فن
 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
واستخدامها من قبل نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 الصلة بالنتيجة المرتقبة *21التوصية 

، قبل 
ً
جري الويبو مشاورات غت  رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناسبا

ُ
ت

، باعتماد  ي أي أنشطة جديدة بشأن وضع القواعد والمعايت 
وع فن مسارات مدفوعة من الش 

اء من الدول األعضاء وال سيما البلدان النامية والبلدان  األعضاء وتشجيع مشاركة الختر
 .
ً
 األقل نموا

 

ي مجال الملكية  1.1ھ
ي وضع أطر تقنينية دولية متوازنة فن

ن الدول األعضاء فن تعاون معزز بي 
 الفكرية. 

 
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة  2.1ھ ي مجال الملكية الفكرية. أطر تش 

 فن
 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 22التوصية 

ي أن تكون أنشطة الويبو بشأن وضع القواعد والمعايت  داعمة لألهداف اإلنمائية 
ينبغن

ي منظومة األمم 
ي إعالن األلفية. المتفق عليها فن

 المتحدة، بما فيها األهداف الواردة فن
 
 

ي وثائق عملها المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايت  ما 
ي ألمانة الويبو أن تتناول فن

ينبغن
يناسب من القضايا التاىلي ذكرها عىل سبيل المثال، بتوجيه من الدول األعضاء ودون إخالل 

 بنتائج مداوالتها: 
 
؛  )أ( الحفاظ عىل  ي

 تنفيذ قواعد الملكية الفكرية عىل المستوى الوطتن
ن الملكية الفكرية والمنافسة؛  )ب( وأوجه الصلة بي 

 )ج( ونقل التكنولوجيا المرتبط بالملكية الفكرية؛ 
 )د( وما يمكن توافره من جوانب المرونة واالستثناءات والتقييدات للدول األعضاء؛

. وإمكانية إضافة أحكام خاصة بالبل)ه( 
ً
 دان النامية والبلدان األقل نموا

ي مجال الملكية  1.1ھ
ي وضع أطر تقنينية دولية متوازنة فن

ن الدول األعضاء فن تعاون معزز بي 
 الفكرية. 

 
ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ

يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 
 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ  ن  التر

 
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر  5.8ھ

 المنظمات الحكومية الدولية. 
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 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 23التوصية 

ي مجال الملكية الفكرية بما يعزز 
خيص فن ي أفضل السبل للنهوض بممارسات التر

النظر فن
القدرات التنافسية وال سيما بهدف النهوض بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري ونقل التكنولوجيا 
ي تلك البلدان. 

 إىل البلدان المهتمة، وال سيما البلدان النامية والبلدان األقل نموا وتعميمها فن
 
 

ي مجال الملكية الفكرية.  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  أطر تش 

 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل ق 6.3ھ كات الصغت  درات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 24التوصية 
 مع 

ً
ي إطار واليتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموّجه لردم الهّوة الرقمية تماشيا

مطالبة الويبو، فن
مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن 

 .  الرقمي

 الويبو. تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل  3.3ھ
 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

 لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 فن
 
ة والمتوسطة وا 6.3ھ كات الصغت  لجامعات ومؤسسات البحث من أجل قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 25التوصية 

ورية لتشجيع نقل  استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضن
ن البلدان المذكورة  ها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابت  المالئمة لتمكي  التكنولوجيا ونش 

ي تتيحها االتفاقات الدولية ومن 
من فهم مختلف األحكام المتعلقة بمواطن المرونة التر

 نها بأكتر قدر، حسبما يكون مناسبا. االستفادة م
 

ي مجال الملكية الفكرية تتماس  مع األهداف اإلنمائية  1.3ھ
اتيجيات وخطط وطنية فن استر

 الوطنية. 
 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

ي 
البلدان النامية والبلدان األقل نموا لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 
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 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل  نفاذ محّسن إىل المعلومات 2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
 
ها من  1.7ھ منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونش 

لتحديات البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة ا
 العالمية. 

 
 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 26التوصية 

 مؤسسات البحث العلمي 
ّ
تشجيع الدول األعضاء وال سيما البلدان المتقدمة، عىل حث

ي البلدان النامية والبلدان األقل 
لديها عىل تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير فن

 عىل وجه الخصوص وتبادل المعلومات 
ً
 معها. نموا

 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
ها من  1.7ھ منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونش 

إىل البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات البلدان المتقدمة 
 العالمية. 

 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 27التوصية 
تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصال تحقيقا 

ي إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، للنمو والتنمية بضمان 
إمكانية إجراء نقاشات فن

ن عىل أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصال  كت  والتر
ي التنمية االقتصادية والثقافية، وإيالء انتباه خاص لمساعدة الدول األعضاء عىل 

ودورها فن
اتيجيات العملية ال مرتبطة بالملكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا المعلومات تشخيص االستر

ي سبيل تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
 واالتصال فن

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ
 لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية

ي البلدان النامي
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. فن

ً
 ة والبلدان األقل نموا

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل نفاذ محّسن إىل  2.4ھ
 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
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 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 28التوصية 

تدارس ما يمكن للدول األعضاء، وال سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من السياسات 
ي البلدان والتدابت  المرتبطة بالملكية 

ها فن ي سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونش 
الفكرية فن

 النامية. 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ها من  1.7ھ منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونش 

لمواجهة التحديات  البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا،
 العالمية. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 29التوصية 

إدراج المناقشات حول قضايا نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية ضمن 
 االختصاصات المناطة بإحدى هيئات الويبو المناسبة. 

 

ي  1.1ھ
ي وضع أطر تقنينية دولية متوازنة فن

ن الدول األعضاء فن مجال الملكية  تعاون معزز بي 
 الفكرية. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 30التوصية 
ي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى إلسداء النصح للبلدان النامية، 

ينبغن
المعلومات التكنولوجية بما فيها البلدان األقل نموا، بناء عىل طلبها، حول سبل النفاذ إىل 

ي توليها الجهة 
ي المجاالت التر

المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية االنتفاع بها، وال سيما فن
 صاحبة الطلب أهمية خاصة. 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
المتحولة بما  ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان 4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر  5.8ھ

 المنظمات الحكومية الدولية. 
 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 31التوصية 

ي نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية،
 اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول األعضاء وتسهم فن

اءات المتاحة للجمهور.   مثل مطالبة الويبو بتسهيل نفاذ محّسن إىل معلومات التر
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا 
لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن

 ة إىل اقتصاد السوق الحر. والبلدان المنتقل
 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغت  قدرات معّززة للش 

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 
 النجاح فن

 
رية واستخدامها من قبل نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفك 2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
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ها من  1.7ھ منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونش 
البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

 العالمية. 
 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 32التوصية 

ي الويبو لتبادل التجارب والمعلومات الوطنية واإلقليمية حول أوجه الصلة 
إتاحة الفرصة فن

ن حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة.   بي 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

 لتسخت  الملكي
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ة الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 33التوصية 

لتقدير جدوى جميع مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية األساس، 
ات  أنشطتها الموجهة للتنمية ومنها األنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤش 

 والمقاييس الخاصة لهذا الغرض، حيث كان ذلك مناسبا. 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر
، والقيمة مقابل المال، مستوى محّسن فيما يخص  5.9ھ المساءلة، والتعلم المؤسشي

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة 
 ومستقلة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 34التوصية 
ي القطاع االقتصادي غ

ت  مطالبة الويبو بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية فن
ي ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر 

، بما فن الرسمي
 خاصة إىل خلق فرص العمل، بغية مساعدة الدول األعضاء عىل تصميم برامج وطنية هامة. 

 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ي صياغة استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل  2.5ھ

نطاق أوسع ونحو أفضل فن
 السياسات العامة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *35التوصية 

مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول األعضاء، لتقييم األثر االقتصادي 
ي النتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية. 

 واالجتماعي والثقافن
يعية وتنظيمية وسيا 2.1ھ ي مجال الملكية الفكرية. أطر تش 

 سية مكّيفة ومتوازنة فن
 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  4.3ھ

 يناسب احتياجاتها. 
 
الفكرية واستخدامها من قبل نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية  2.4ھ

 مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
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ي صياغة  2.5ھ
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن

 السياسات العامة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 36التوصية 
ي وكذا نماذج تبادل التجارب حول المشاري    ع التعاونية  ن البش  وع المجي  المفتوحة مثل مش 

 الملكية الفكرية. 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 ولة. والبلدان ذات االقتصادات المتح

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *37التوصية 
يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول 

ن الملكية الفكرية والتنمية.   األعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثت  بي 
 أجندة التنمية عىل عمل الويبو. تعميم توصيات  3.3ھ
 
ي صياغة  2.5ھ

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن
 السياسات العامة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 38التوصية 
 أجندة التنمية عىل عمل الويبو. تعميم توصيات  3.3ھ تعزيز قدرة الويبو عىل إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو عىل التنمية. 

 
ي صياغة  2.5ھ

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن
 السياسات العامة. 

 
، والقيمة مقابل المال،  5.9ھ مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسشي

عانة برقابة فعالة والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االست
 ومستقلة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 39التوصية 
ي حدود اختصاصها ومهمتها، بمساعدة البلدان النامية وال سيما البلدان 

مطالبة الويبو، فن
األفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، عن طريق إجراء دراسات حول 

 أساسها.  هجرة األدمغة وتقديم توصيات عىل
 

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ
 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 و. تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويب 3.3ھ
 
استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية عىل نطاق أوسع ونحو  1.5ھ

 أفضل. 
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ي صياغة  2.5ھ
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن

 السياسات العامة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 40التوصية 
األمم المتحدة بشأن مسائل الملكية الفكرية، وفقا مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكاالت 

لتوجه الدول األعضاء، وباألخص منها األونكتاد وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة 
الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعىل وجه 

ي تنفيذ برامج الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا ل
لكفاءة القصوى فن

 التنمية. 
 

ي مجال الملكية الفكرية 1.3ھ
اتيجيات وخطط وطنية فن  استر

 تتماس  مع األهداف اإلنمائية الوطنية. 
 
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات   2.3ھ زة للموارد البش  كفاءات معزَّ

 لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

فن
 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة. 

 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ن عمل الويبو وعمل المنظمات  2.6ھ تعاون وتنسيق عىل نحو منتظم وفعال وشفاف بي 

ام الملكية الفكري ي مجال إذكاء احتر
 ة. الوطنية والدولية األخرى فن

 
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر  5.8ھ

 المنظمات الحكومية الدولية. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 41التوصية 
ي مجال التعاون والتنمية. 

 عمل الويبو. تعميم توصيات أجندة التنمية عىل  3.3ھ جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية فن
 
، والقيمة مقابل المال،  5.9ھ مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسشي

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة 
 ومستقلة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *42التوصية 
ي تضمن المشاركة الواسعة 

ي أنشطة الويبو، تعزيز التدابت  التر
ي بكل فئاته فن

للمجتمع المدنن
ي تتعلق بقبول المنظمات غت  الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية 

وفقا للمعايت  التر
 قيد الدرس باستمرار. 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 كرية ودور الويبو. التواصل بفعالية أكتر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الف 1.8ھ
.  4.8ھ ن  تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غت  الحكوميي 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 43التوصية 
كاء لتمويل مشاري    ع المساعدة المرتبطة  ي اختيار الش 

ن دور الويبو فن ي كيفية تحسي 
النظر فن

ي مسار شفاف بتوجيه من 
األعضاء ودون إخالل بأنشطة الويبو بالملكية الفكرية وتنفيذها فن

 الجارية. 
 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر
 
.  4.8ھ ن  تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غت  الحكوميي 
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دة وسائر تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتح 5.8ھ
 المنظمات الحكومية الدولية. 

 
، والقيمة مقابل المال،  5.9ھ مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسشي

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة 
 ومستقلة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *44التوصية 
ي منظومة األمم المتحدة تعمل بتوجيه من لّما كانت الويبو 

بطبيعتها وكالة متخصصة فن
الدول األعضاء فيها، فمن المستساغ أن تعقد االجتماعات أو المشاورات الرسمية أو غت  
ي ينظمها المكتب الدوىلي 

ي الويبو والتر
الرسمية المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايت  فن

ي ج
، وتسيت  مجرياتها بانفتاح وشفافية تسمح بناء عىل طلب الدول األعضاء، فن

ً
نيف أساسا

ي حالة عقد اجتماعات خارج جنيف، يجب إخطار الدول 
اك كافة الدول األعضاء. وفن بإش 

وع جدول األعمال  األعضاء بذلك مسبقا عتر القنوات الرسمية واستشارتها بشأن مش 
نامج.   والتر

 . تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو  3.3ھ
 
ام فعال مع الدول األعضاء.  3.8ھ ن  التر
 
، والقيمة مقابل المال،  5.9ھ مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسشي

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة 
 ومستقلة. 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 45التوصية 

ي إطار االهتمامات االجتماعية األوسع واالنشغاالت المعنية انتهاج إنفاذ 
الملكية الفكرية فن

ي تشجيع 
بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها فن

ي المعارف   للمنفعة المتبادلة لمنتحر
ً
ها تحقيقا ي ونقل التكنولوجيا ونش  اإلبداع التكنولوجر

ن ب ها وعىل نحو يؤدي إىل الرفاهية االجتماعية واالقتصادية وإىل التكنولوجية وللمنتفعي 
امات، بما يتفق مع المادة  ن ن الحقوق وااللتر  من اتفاق تريبس.  7تحقيق التوازن بي 

 

 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو.  3.3ھ
 
ي الويبو وأصحاب المصلحة  1.6ھ

ن الدول األعضاء فن ي الحوار الدوىلي بي 
م فن

ّ
ن تقد الدوليي 

شاد بالتوصية رقم  ام للملكية الفكرية، مع االستر ن حول إذكاء االحتر من أجندة  45المعنيي 
 الويبو للتنمية

 
ن عمل الويبو وعمل المنظمات  2.6ھ تعاون وتنسيق عىل نحو منتظم وفعال وشفاف بي 

ام الملكية الفكرية.  ي مجال إذكاء احتر
 الوطنية والدولية األخرى فن

 
[]يىلي ذلك ال ي

 مرفق الثانن
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وعات أجندة التنمية اعتباًرا من عام   2021قائمة مشر

 
وعات أجندة التنمية المنجزة والُمقّيمة )  (35مشر

 ألغراض التنميةمؤتمر حشد الموارد  . 1
ي مجال الملكية الفكرية ) . 2

 (IP-TADقاعدة بيانات المساعدة التقنية فن
 المرحلة األوىل –النفاذ إىل قواعد البيانات المتخصصة ودعمها  . 3

ي مجال الملكية الفكرية ) . 4
 (IP-DMDقاعدة بيانات مطابقة االحتياجات اإلنمائية فن

وع رائد إلنشاء أكاديميات  . 5 ي مجال الملكية الفكريةمش 
 وطنية جديدة فن

وع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية . 6  مش 
 بنية دعم االبتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية . 7
ي ودون اإلقليمي واإلقليمي  . 8

ي مجال الملكية الفكرية عىل كل من الصعيد الوطتن
ن فن  تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمي 

 الملكية الفكرية والملك العام . 9
 الملكية الفكرية وسياسة المنافسة . 10

 الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والهوة الرقمية والنفاذ إىل المعرفة . 11
اءات . 12  استحداث أدوات للنفاذ إىل المعلومات المتعلقة بالتر
وع تعزيز إطار الويبو لإلدارة القائ . 13  مة عىل النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم لألنشطة اإلنمائيةمش 

 لتحديات إنمائية  . 14
ً
ي استخدام المعلومات التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية معينة حال

تكوين الكفاءات فن
 محددة

ي البلدان النامية والب . 15
 الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير األعمال فن

ً
 لدان األقل نموا

 الملكية الفكرية والملك العام . 16

 الملكية الفكرية وهجرة األدمغة . 17
 الملكية الفكرية واالقتصاد غت  الرسمي  . 18

 المرحلة الثانية –النفاذ إىل قواعد البيانات المتخصصة ودعمها  . 19
ي مجال  . 20

وع الرائد إلنشاء أكاديميات وطنية جديدة فن  المرحلة الثانية –الملكية الفكرية المش 
وع الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية . 21  مش 

اءات  . 22 وع استحداث أدوات للنفاذ إىل المعلومات المتعلقة بالتر  المرحلة الثانية –مش 
ن بالملكية الفكرية عىل ا . 23 ي إلدارة الصناعات تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيي 

لصعيد الوطتن
ن منظمات اإلدارة الجماعية لحق المؤلف  األداء والربط الشبكي بي 

ن اف عليها وتعزيزها، وتحسي   اإلبداعية واإلش 

كة  . 24  بناء الحلول –الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتر
 المشاري    ع التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة عىل الملكية الفكرية  . 25
ي بوركينا فاسو وبعض البلدان األفريقية . 26

 تعزيز القطاع السمغي البضي وتطويره فن

ن بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا . 27 وع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بي   مش 

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا . 28
ن
وع الرائد بشأن الملكية الفكرية وإدارة التصاميم لتطوير األعمال ف  المش 

 لتحديات  . 29
ً
ي استعمال المعلومات التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية محددة حال

ن
وع تكوين الكفاءات ف مش 

 المرحلة الثانية، –إنمائية محددة 
وع الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية م . 30  المرحلة الثانية –ش 

ي بوركينا فاسو وبعض البلدان األفريقية  . 31
 المرحلة الثانية -تعزيز القطاع السمغي البضي وتطويره فن

ي مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات . 32
ي فن
ي  التعاون عىل التنمية والتعليم والتدريب المهتن

ي فن
التدريب القضان 

 
ً
 البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ها من البلدان النامية . 33 ي مض وغت 
ن
ي ف

ن
اث الثقاف  الملكية الفكرية والسياحة والثقافة: دعم األهداف اإلنمائية والنهوض بالتر

ي الملك العام ألغراض التنمية االقتصادية . 34
وع استخدام المعلومات الموجودة فن  مش 

ي البلدان النامية  . 35
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال فن وع إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التر مش 

ح من جنوب أفريقيا ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مقتر
 والبلدان التر

ً
 والبلدان األقل نموا

ا من  وعات أجندة التنمية الجاري تنفيذها اعتبارً  (7] 2021ديسمير مشر
ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية . 1

ي االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء فن
 تعزيز دور النساء فن

ي البلدان األفريقية . 2
مجيات فن ي قطاع التر

وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية فن  مش 
ي  . 3

وع الرائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى فن  المحيط الرقمي  المش 

و وبلدان نامية أخرى: تسخت  الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة  . 4 ي بت 
وع الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت فن مش 

 المأكوالت؛
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وعات أجندة التنمية المنجزة والُمقّيمة )  (35مشر
ي بعض بلدان االتحاد االقتصادي  . 5

ي بوركينا فاسو وفن
تطوير قطاع الموسيقر والنماذج االقتصادية الجديدة للموسيقر فن

 لغرب أفريقياوالنقدي 
 تسجيل العالمات الجماعية للمشاري    ع المحلية بوصفها مسألة تنمية اقتصادية شاملة . 6
وعات أجندة التنمية . 7 حات مش   الوسائل الضامنة لنجاح مقتر

ي 
ز

وعات أجندة التنمية المعتمدة ف  (4) 2021مشر
 استخدام نظام الملكية الفكريةتنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار  . 1

ي العض الرقمي  . 2
ي الصناعات اإلبداعية فن

ي البلدان النامية فن
 تعزيز استخدام الملكية الفكرية فن

اتيجيات لدعم  . 3 ة من خالل الملكية الفكرية: وضع استر كات الصغت  ن الش  ازيل بشأن تمكي  وع مقدم من التر ح مش  مقتر
ات الجغرافية أو العالمات ة ما بعد التسجيل المؤش  ي فتر

 الجماعية فن
ي آلت إىل الملك العام واستخدامها . 4

اعات التر وع بشأن الكشف عن االختر اح مش   اقتر

 
ن والوثيقة[  ]نهاية المرفقي 

 


