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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1122 سبمترب 21التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 الثانية عشرةالدورة 
 1122 نومفرب 12اإىل  21من جنيف، 

 
 

 تقارير مرحلية

عداد مانة من اإ  الأ

 :ما ييلمرفقات هذه الوثيقة  تتضمن .2

 تقارير مرحلية عن مرشوعات "جدول أأعامل التمنية" التالية: )أأ(

ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع مرشوع  "2"  املرحةل الثانية )املرفق الأول(؛ -النفاذ اإ

املرحةل الثانية )املرفق  -مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية "بدء التشغيل" و  "1"
 الثاين(؛

الصعيد  تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل مرشوعو  "2"
ش بكة منظامت الإدارة  وحتسني أأداءالوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، 

 امجلاعية حلق املؤلف )املرفق الثالث(؛

يف البدلان النامية والبدلان  الأنشطة التجاريةمرشوع بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير و  "4"
 (؛الرابع( )املرفق LDCsالأقل منوا )

 (؛اخلامسمرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية )املرفق و  "5"

 (؛السادسبناء احللول )املرفق  -مرشوع بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة و  "6"

 (؛السابعمرشوع بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية )املرفق و  "7"
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 (؛الثامنمرشوع بشأأن الرباءات واملكل العام )املرفق و  "1"

البدلان  يف جمالت امللكية الفكرية والتمنية عرببدلان اجلنوب مرشوع بشأأن تعزيز التعاون فامي بني و  "9"
 (؛التاسعوالبدلان الأقل منوًا )املرفق النامية 

 (؛العارشة الأدمغة )املرفق مرشوع بشأأن امللكية الفكرية وجهر و  "21"

 ؛عرش( احلاديمرشوع بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي )املرفق و  "22"

 و وبعض البدلان الأفريقيةعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصوتعزيز القطاع السم "21"
 عرش(؛ الثاين )املرفق

ىل معلومات  اس تحداث بشأأنومرشوع  "22" املرحةل الثانية  –لرباءات املتعلقة ابأأدوات للنفاذ اإ
 الثالث عرش(. )املرفق

ىل يونيو  1121 تقرير مرحيل عن الفرتة من يوليو )ب( ، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري )التوصيات التسع 1122اإ
(. كام اكن احلال يف التقارير السابقة، يركز التقرير عىل الاسرتاتيجيات املعمتدة لتنفيذ لك توصية من ةعرش 

ميكن الاطالع عىل قامئة الأنشطة وغريها من املعلومات و . حتققتالتوصيات، ويسلط الضوء عىل أأمه الإجنازات اليت 
: عىل الرابط التايل( IP - TADالأخرى ذات الصةل يف "قواعد بياانت املساعدة التقنية" )

http://www.wipo.int/tad 

ن  .1 ىل الإحاطة علام اإ اللجنة مدعوة اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفقات هذه الوثيقة.

 

 يل ذكل املرفقات[ت]

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/tad
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 املرفق الأول

 ملخص املرشوع

 DA_08_02 رمز املرشوع

ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع  العنوان  ملرحةل الثانيةا -النفاذ اإ

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث ومع الرشاكت اخلاصة هبدف  :1التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
ومنظامهتا ، منوالأقل مساعدة املاكتب الوطنية يف البدلان النامية، ل س امي يف البدلان ا

ىل قواعد بياانت متخصصة  قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ قلميية ودون الإ الإ
 لأغراض البحث يف الرباءات.

 فرنك سويرسي 611 111موارد غري متعلقة ابملوظفني:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي 2 116 411موارد متعلقة ابملوظفني: 

 1121مايو  املرشوعاترخي بدء 

 شهراً  11 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 تاكر والتكنولوجيا وقطاع التمنيةقطاع البنية التحتية العاملية ابلتعاون مع قطاع الاب 

 .24و 22، 21، 9، 1، 2الصةل بربامج الويبو: 

ىل  وصف موجز للمرشوع هيدف املرشوع اإىل حفز الابتاكر والمنو الاقتصادي عن طريق تسهيل النفاذ اإ
والبدلان النامية عن طريق تعزيز قدرهتا عىل  الأقل منواتكنولوجيا املعلومات يف البدلان 

نشاء  طار هذا املرشوع، تدمع الويبو اإ اس تغالل هذه املعلومات عىل حنو فعال. ويف اإ
وجيا والابتاكر والش باكت املرتبطة هبا عىل املس توايت وتطوير مراكز دمع التكنول
قلميية وادلولية.  الوطنية والإ

الهدف الرئييس للمرحةل الثانية من املرشوع يف ضامن الاس تدامة طويةل الأجل يمتثل و 
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، والتأأكد من قدرهتا عىل توفري خدمات ادلمع املناس بة 

 جمالت التكنولوجيا والابتاكر. وجبودة عالية يف

 يتحقق هذا الهدف عن طريق:

احملافظة عىل برانمج التدريب الناحج اذلي مت تنفيذه لتطوير مراكز دمع  .2
 التكنولوجيا والابتاكر، مبا يف ذكل التدريب يف املوقع ودورات التعمل عن بعد؛

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن وت .1 عزيز الاس تفادة من برانجمي النفاذ اإ
ىل البحث لأغراض التطوير والابتاكر(ASPI)الرباءات  ، (ARDI)، والنفاذ اإ
 وتطويرهام؛

منصة لإدارة املعارف ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية اس تحداث و  .2
قلميية وادلولية، بني هذه املراكز عىل املس توايت الوطني تيسري التبادل ة والإ

ضافية ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وتوفري دورات تدريب  اإ
عالميةو   .تزويد هذه املراكز وامجلهور بشلك عام مبواد اإ

ملرحةل الأوىل للعديد اب اخلاص للمرشوع يف مواصةل التدريب الأويلويمتثل الهدف الثاين 
نشاء ش باكت وطنية ملراكز  ابلتوقيع عىلمن البدلان، اليت وقعت أأو الزتمت  اتفاقات اإ

 دمع التكنولوجيا والابتاكر، ومل تس تفد بعد من مثل هذا التدريب.
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 أأليخاندرو رواك اكمبانيا وأأندرو تشايكوفسيك :الس يدان مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

1121/22 

 1.4 النتيجة املتوقعة
ىل معلومات امللكية الفكرية واملعرفة والاس تفادة مهنا من قبل مؤسسات امللكية  تعزيز النفاذ اإ

ىل الأعامل الإبداعية احملمية  الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر، وزايدة فرص الوصول اإ
 ابلرباءات، والأعامل الإبداعية يف املكل العام.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 برانمج التدريب .2

دلول الأعضاء اليت طلبت ابلفعل فائدة اليف املوقع اخلاص ابملرحةل الثانية تدريب ال  يس متر
عت عىل "اتفاقية مس توى ق  املشاركة يف مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأو و  

 (.SLAاخلدمة" )

وحىت خالل الأشهر الثين عرش املاضية يف املوقع لقات العمل التدريبية التالية حب واضُطلع
 :1122 هناية يوليو

، بنن، وبوروندي، والاكمريون، ومجهورية أأفريقيا الوسطىحداث وطنيا يف  21 -
 ٬والسلفادور ٬امجلهورية ادلومينيكيةو وكوت ديفوار، وكوس تارياك، ، ومجهورية الكونغو

ثيوبيا  ٬وعامن ٬(1) ونيجرياي ٬والنيجر ٬وقريغزيس تان ٬وهندوراس ٬وجورجيا ٬واإ
 ٬وجنوب أأفريقيا ،سان تويم وبرينسييبو  ٬(1) ورواندا ٬والاحتاد الرويس ٬والفلبني
 ؛وزمبابوي ٬وزامبيا ٬وفييت انم ٬وأأوروغواي ٬وأأوغندا ٬وتوغووتزنانيا، 

قلميي و  - قلميية لدلول الأعضاء يف املنظمة واحد حدث اإ الأفريقية للملكية الإ
ثيوبيا (الأريبوالفكرية )  ؛يف أأديس أأاباب ابإ

قلميي حدث دون و  - ملمثيل لك من  الرايض ابململكة العربية السعوديةيف واحد اإ
 البحرين والكويت وُعامن وقطر واململكة العربية السعودية والإمارات العربية املتحدة.

ولزايدة فعالية بناء القدرات وتدعمي أأثر املرشوع وقدرته عىل الاس تدامة، مشل التدريب 
 ، العنارص التالية:1122، اعتبارا من مطلع عام يف املوقع ملرحةل الثانيةاب اخلاص

اجامتع ختطيطي، مبا يف ذكل مناقشة وثيقة مرشوع منوذيج حتتوي عىل  -
نطقية وخطة معل للتنفيذ واتفاق بني أأهداف وحصائل ونواجت وأأنشطة ذات أأطر م 

 لك أأحصاب املصلحة يف املرشوع؛
كز دمع التكنولوجيا اوندوة تدريبية لفائدة املوظفني اذلين يعملون حاليا يف مر  -

 يف املس تقبل؛ اوالابتاكر ومن س يعملون فهي
وحلقة معل لتدريب املدربني من أأحصاب املصلحة الرئيس يني عىل الصعيد  -

 .املعين يسهمون يف مضاعفة أأنشطة بناء القدرات يف لك أأحناء البدلالوطين اذلين 

ملراكز دمع التكنولوجيا يف املوقع  اليت مت تنفيذها العدد الإجاميل للأنشطة التدريبيةفامي ييل و 
 :املرحةل الأوىل( أأنشطةحىت الآن )مبا يف ذكل و  1119منذ بداية املرشوع يف عام والابتاكر 

 (،أأولية) متهيديةحلقة معل تدريبية  41 -
 (، اثنوية)وس يطة حلقة معل تدريبية  12 -
ىلاملس توى الثالثمن ) متقدمةحلقات معل تدريبية  4 -  ،(، ابلإضافة اإ
قلميية )تدريب أأسايس وتروجيي(. 9 -  مؤمترات اإ

جامل، مت و  ، أأي تكل اليت التكنولوجيا والابتاكر حىت الآن ش بكة ملراكز دمع 27 اإطالقاإ
 حلقة معل تدريبية أأولية عىل الأقل. واتبعت اتفاقية مس توى اخلدمةوقعت عىل 
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ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر ) النفاذ .1 ىل املعلومات ARDIاإ ( والنفاذ اإ
 (ASPIاملتخصصة يف جمال الرباءات )

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر ) جنح ىل  (ARDIبرانمج النفاذ اإ اذلي ييرس النفاذ اإ
ة أأخرى، اجملالت العلمية والتقنية،   211زايدة عدد مس تخدميه الناشطني بأأكرث من  يفمر 

ىل ابملائة مؤسسة منذ انضامم الربانمج اإىل رشاكة "الأحباث من أأجل احلياة"  274 ليصل اإ
(R4L يف أأكتوبر )1121. 

بقاء ARDI متك ن برانمجكام  يتيحها اليت و عدد اجملالت اليت ختضع ملراجعة الأقران  من اإ
، كام يقوم حاليا بتوفري فرص جمةل 2 111يف مس توى لمؤسسات املؤهةل انرشا رشياك ل 27

ىل ما ي النفاذ رشاكة "الأحباث من أأجل ومتك نت  .لكرتويناإ  كتاب 7 111قرب من اإ
ىل املعارف  النفاذوبرامج أأخرى من برامج  ARDI ، اليت تضم  برانمج(R4L) احلياة" اإ

تديرها واكلت متخصصة اتبعة للأمم املتحدة )منظمة الأغذية والزراعة، وبرانمج الأمم املتحدة 
لكرتوين يف وقت وكتاب اإ  جمةل 25 111للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية(، من بلوغ مس توى 

 هذا العام. سابق من

ىل املعلومات املتخصصة يف جمال الرباءات ) ويس متر   اذلي (، ASPIبرانمج الويبو للنفاذ اإ
ىل قواعد بياانت الرباءات التجارية املتخصصة، يف جذب املزيد من  النفاذل يسه  اإ

ما يزيد ُُسل، اإجامل حىت الآن، . و ARDIبرانمج املس تخدمني، ولكن مبعدلت أأقل من 
قواعد البياانت لاليا من املس تخدمني الناشطني تعد ح مؤسسة 21مس تخدما، مهنم  57عىل 

 .ASPIاملتاحة من خالل برانمج 

دارة معارف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .2  اإ

دارةصة منبلغت   دمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، اليت ت”eTISC“املعارف  اإ
، مرحةل التشغيل يف ادلورة اليت من خالل املرشوع أأنشئتوش باكت تكل املراكز اليت 

نتدايت، ومجموعات تكل املنصة م تضمن ت و عقدهتا اللجنة يف شهر نومفرب من العام املايض. 
ت صةل وصور ذا، ورشائط فيديو، معلومات عن الأحداث القادمةمدوانت، و ، و مناقشة

لكرتونيةابملرشوع، فضال عن ندوات  ص تكل وفامي خيتدريب عرب الإنرتنت. للتعمل وال  اإ
الندوات نُظمت الندوات الثالث الأوىل )ندواتن ابلإنلكزيية وندوة واحدة ابلفرنس ية( يف 

ر عقد ندوات شهرية )بلك من اللغتني( ابنتظام اعتبارا من 1122يونيو ويوليو  ، ومن املقر 
سلسةل "اسأأل اخلبري"، اليت يتقامس  eTISCسبمترب. ومن العنارص الفريدة الأخرى ملنصة 

خرباء معرتف هبم دوليا خرباهتم يف جمال امللكية الفكرية أأثناء دورات للأس ئةل والإجاابت  فهيا
، يف أأواخر أأغسطس eTISC. وبلغ عدد أأعضاء منصة eTISCتُعقد مع أأعضاء منصة 

 عضو وهو يزتايد بشلك مطرد. 411، أأكرث من 1122

منذ  بشلك اكمل وأأتيحلكرتوين ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر تصممي املوقع الإ وقد أأعيد 
عادة وهت. العام املايضهناية  ماكنية املوقع تصممي دف اإ ىل زايدة نطاق واإ ىل املعلومات  النفاذاإ اإ

وتعزيز مبا يف ذكل دليل مفصل عن املراكز املوجودة يف لك أأحناء العامل، ، هاملتاحة عرب 
املعلومات  لكرتوين اخلاص ابس تخدام واس تغاللمج التعلمي الإ م املوارد مثل براناس تخدا

 اذلي مت الانهتاء منه حديثًا.املتعلقة ابلرباءات، 

ىل برانمج التعلمي الإلكرتوين  151ومت النفاذ أأكرث من  ة اإ عرب املوقع الإلكرتوين املذكور، مر 
ىل املمتدة من أأبريل اإ ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، خالل فرتة الأربعة أأشهر 

نسخة يف أأقراص مدجمة عىل املراكز املذكورة  1 111، وتوزيع ما يزيد عىل 1122 يوليو
 .1121والأفراد، بناء عىل الطلب، منذ اإطالق الربانمج يف أأكتوبر 
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أأمثةل عىل جناح/الأثر 
 الرئيس يةوادلروس 

جيابيا عىل مؤسسات  املس مترةظهر ردود الفعل تُ  عن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر تأأثريًا اإ
 عىل القامئ ءلس تقصالخص املتقرير ال تكل املراكز وعىل املس تخدمني، وذكل كام هو موثق يف 

 املتاح عىل الرابط التايل:حتياجات اس تبيان تقيمي التقدم والا
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_surv

ey_report.pdf 

 وميكن مقارنة التقرير السابق عرب الرابط التايل:
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_20

12.pdf 

الطلب القوى عىل تنفيذ املرشوع يف ادلول الأعضاء اليت أأحدث تقرير أأيضا اس مترار ظهر ويُ 
ن مفهوم ويؤك د جمددا عىل أأ ول الأعضاء الراغبة يف تنفيذه ادليف تشارك ابلفعل فيه، و

 بأأولوايت واحتياجات تكل البدلان.املرشوع ل يزال وثيق الصةل 

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

 من املرشوع. املرحةل الثانية مل يمت التعرف عىل أأي خماطر تكون قد ظهرت خالل

مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 .يوجدل 

ىل اس مترار الطلب عىل أأطلق املرشوع  .2 امليض قدما طار جدول أأعامل التمنية ونظرا اإ ر مضن اإ وُطو 
سهاما همام يف معلية الابتاكر يف البدلان النامية  ىل املعارف بوصفها اإ خدمات دمع النفاذ اإ

م املرشوع عىل أأنشطة الويبو العادية.والبدلان الأ   قل منوا، س ُيعم 

يف املوقع داخل مراكز دمع اليت تمت املزيد من حلقات العمل التدريبية  دمجمن املتوقع و  .1
دورات التعمل عن بعد يف أأنشطة التدريب الإلكرتوين، مبا فهيا التكنولوجيا والابتاكر مع 

لكرتوين (، واملوقع الإ eTISCاملعارف ) لإدارة ةاجلديد صةن(، وامل DLCsأأاكدميية الويبو )
ىل  يتيحاذلي  املعلومات  اخلاص ابس تخدام واس تغالل)لكرتوين تعلمي الإ برانمج ال النفاذ اإ

 .الإلكرتونية، مبا فهيا الندوات لكرتونيةوغري ذكل من املواد التعلميية الإ  (املتعلقة ابلرباءات

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر ) ويس متر   .2 ماكنيات النفاذ اإ النفاذ (/ARDIرفع اإ
ىل املعلومات املتخصصة   ( فامي يتعلق ابملس تخدمني اجلدد واحملتوى.ASPIيف جمال الرباءات )اإ

 جاري التنفيذ كام هو مبني يف وثيقة املرشوع. اجلدول الزمين للتنفيذ

 %1212: 1122معدل اس تخدام املزيانية يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

اخلاص هبذا املرشوع، والوارد يف املرفق الأول من الوثيقة الأول املرحيل التقرير  قُدم التقارير السابقة
CDIP/6/2 ،ىل اللجنة  .1121يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب  اإ

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****
 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ابلاكملمت التنفيذ 

 
 

 املرشوعنتاجئ
1

 

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

س تحداث خدمة ا" 2" .2
نرتنت عىل لتنظمي ندوات عرب الإ 

 لكرتوين ملراكز دمعاملوقع الإ 
 والتطوير؛التكنولوجيا 

واس تحداث منتدى  "1"
جتارب مراكز  تبادللكرتوين يتيح اإ 

أأفضل و دمع التكنولوجيا والتطوير 
 املامرسات؛

نشاء خ "2" دمة مكتب اإ
 للمساعدة عىل الإنرتنت؛

 

 عن ودمج دورات التعمل "4"
أأاكدميية الويبو  تنظمهابُعد اليت 

(DLCs ) يف برانمج التدريب
التكنولوجيا مبراكز دمع  اخلاص

  والابتاكر

يف خدمة تنظمي يبدأأ العمل 
 21لكرتونية بعد اإ ندوات 

 شهرا من بدء املرحةل الثانية.

 

لكرتوين يف يبدأأ املنتدى الإ 
شهرا من بدء  21 العمل بعد

 .املرحةل الثانية

تبدأأ خدمة مكتب املساعدة 
شهرا من  21يف العمل بعد 

 بدء املرحةل الثانية.
 

مراكز دمع يتعني عىل مجيع 
نولوجيا والابتاكر اليت مت التك 
نشا ل يقل عن ا متابعة ما ؤهاإ

 عن دورتني من دورات التعمل
 11يف غضون ( DLCs)بعد 
 شهرا.

لكرتوين املوقع الإ ، 1121أأطلق، يف سبمترب 
اذلي أأعيد  ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

ماكنية عقد ندوات  تصمميه، مع اإضافة اإ
 من موارد التعملذكل  لكرتونية وغرياإ 
 .1122عام  يف منتصفلكرتوين الإ 

دارةمنصة  أأطلقت ( يف eTISC)املعارف  اإ
 .1121نومفرب 

يتوىل أأعضاء قسم دمع الابتاكر 
املساعدة عىل خدمات  والتكنولوجيا توفري
 . eTISCالإنرتنت عرب منصة 

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اتبعت غالبية 
دورتني من دورات التعمل عن دورة واحدة أأو 

 .(DLCs) بعد

**** 
 
 
 
 

**** 

 
 
 
 

**** 
 
 
 
*** 

تطوير وتعزيز خدمات  .1
س امي  للمس تخدمني والعمالء، ل

 .من منظور الأنشطة التجارية

تلقت مجيع مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر اليت 
ابرشت معلها تدريبًا واحدًا 
عىل الأقل يركز عىل تطوير 

الأعامل  لقطاعاخلدمات 
 شهراً من 11والعمالء خالل 

 املرشوع.

تلقى عدد من مراكز دمع التكنولوجيا 
يركز عىل تطوير اخلدمات والابتاكر تدريبا 

، وهناك طلب الأعامل والعمالء لقطاع
 .اإضايف ينبغي النظر فيه

** 

مواصةل التدريب الأويل كام  .2
  يف املرحةل الأوىل

اتفاقية التوقيع املشرتك عىل 
بني  (SLA) مس توى اخلدمة

لك ش بكة وطنية جديدة 
ملركز دمع التكنولوجيا 

 الويبو؛والابتاكر و 

حلقات العمل للتدريب الأويل يف  تتواصل
ية مس توى اتفاق عىل توقيع ل البدلان امللزتمة اب

اتفاقيات  1حوايل عىل توقيع ال  متاخلدمة؛ و
 .1121 عام يفجديدة 

 

*** 

                                                
1

 .1.2وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 املرشوعنتاجئ
1

 

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

طالق خدمات مراكز دمع و  اإ
التكنولوجيا والتطوير يف ما ل 

 بدلًا أأو مؤسسة 21يقل عن 
شهرًا من  11بعد  -هممتة 

 بداية املرحةل الثانية

دمع من مراكز  امراكز  24وأأطلق 
عىل اتفاقية  التوقيع)التكنولوجيا والابتاكر 

عام يف مس توى اخلدمة والتدريب الأويل( 
مراكز  املتوقع اإطالق مخسة، ومن 1121
 .1122يف عام  أأخرى

التدريب عىل جوانب أأخرى دلمع 
ىل النفاذ اإىل  الابتاكر تُضاف اإ

 التكنولوجية. قواعد البياانت

من اخملطط تلقي مجيع مراكز 
دمع التكنولوجيا والابتاكر 
اليت ابرشت معلها تدريبًا 
 11واحدًا عىل الأقل خالل 

املرشوع، شهرًا من بداية 
الفكرية  يتناول حقوق امللكية

دارة أأصول امللكية  أأو اإ
الفكرية أأو نقل التكنولوجيا 

 أأو التسويق.

تلقى عدد قليل من مراكز دمع التكنولوجيا 
 حقوق امللكيةوالابتاكر تدريبا يتناول 

دارة أأصول امللكية الفكرية أأو  الفكرية أأو اإ
، ومل تُمنح نقل التكنولوجيا أأو التسويق

من  للمراكز اليت اس تمكلت تدريبا سوى
املس توى الثالث )أأربعة مراكز حىت يوليو 

ماكنية متابعة ذكل التدريب 1122 ( اإ
استنادا اإىل درجة تركزي املرشوع عىل 

 املعلومات التكنولوجية.

** 

تعزيز التنس يق والتعاون مع 
غري و املنظامت احلكومية ادلولية 

 احلكومية.

منظمتني أأن يبدأأ التعاون مع 
غري حكوميتني  حكوميتني أأو

عىل الأقل قبل هناية املرحةل 
 الثانية.

اس هُتل التعاون مع ثالث منظامت حكومية 
دولية )املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية 

الفكرية، واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، 
آس يا( وأأجري  ورابطة أأمم جنوب رشق أ

للفرنكوفونية  اتصال أأويل مع املنظمة ادلولية
(OIF) .قلميية  لأغراض تطوير أأنشطة اإ

**** 

 
 

اح يف حتقيق مؤرشات النج أأهداف املرشوعهدف/
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

ضامن اس تدامة مراكز  .2
دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل 
املدى الطويل، وتعزيز قدرهتا 

دمع مالمئة تقدمي خدمات  عىل
وعالية اجلودة يف جمايل 
 .التكنولوجيا والابتاكر

احملافظة عىل نس بة من 
مراكز دمع التكنولوجيا 
 مخسة والابتاكر اليت تتلقى

طلبات يومية أأو أأكرث من 
املس تخدمني احملليني لتكون 

% تقريبا من مجموع 21
املراكز)أأساس املقارنة لعام 

: بلغت نس بة املراكز 1122
طلبات  مخسة اليت تتلقى

% 11يومية أأو أأكرث حوايل 
من مجموع املراكز، كام ورد 

تقرير امللخص ال "يف 
ديسمرب  املؤرخ "لالس تقصاء

1122.) 

احملافظة عىل نس بة من 
مراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر اليت تلقت تدريباً 
واحدًا عىل الأقل خالل 

توقيع ال الس نة الأوىل بعد 

% من مراكز دمع التكنولوجيا 41تلقى 
 .والابتاكر مخسة طلبات يومية أأو أأكرث، كام

ورد يف "التقرير امللخص لالس تقصاء" 
 .1121ديسمرب  املؤرخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% من مراكز دمع التكنولوجيا 91تلقى 
 تدريبا واحدا عىل الأقل خاللوالابتاكر 

اتفاقية  بعد التوقيع عىلالس نة الأوىل 
"التقرير ، كام ورد يف مس توى اخلدمة

**** 
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اح يف حتقيق مؤرشات النج أأهداف املرشوعهدف/
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

اتفاقية مس توى اخلدمة عىل 
% )أأساس 71لتكون 

 1121/22املقارنة للفرتة 
% من 69وصل اإىل 

 اإحصاءات التدريب(.

املؤرخ ديسمرب  امللخص لالس تقصاء"
1121. 

آاثر الاس تفادة من  .1 أ
من التواصل الش بيك الناجت 
زايدة عدد مراكز دمع 

والابتاكر وتطور  التكنولوجيا
 .خرباهتا

مس تخديم منصة عدد 
دارة املعارف ملراكز دمع  اإ
 .التكنولوجيا والابتاكر

 
وعدد املساهامت اليت 

يقدهما املس تخدمون ملنصة 
دارة املعارف ملراكز دمع  اإ

 والابتاكر التكنولوجيا

 (eTISC) املعارف منصة عضوا يف 412
 .(1122)حىت أأغسطس 

 
 
مسامهة من قبل املس تخدمني يف  259و

( )حىت eTISC) املعارف منصة
 (.1122أأغسطس 

**** 

الزايدة والارتقاء بعدد  .2
املؤسسات املؤهةل 

واملس تخدمني اذلين يس تفيدون 
ىل الأحباث  من برانجمي النفاذ اإ

 لأغراض التطوير والابتاكر
(ARDI)  ىل والنفاذ اإ

 يف جمالاملعلومات املتخصصة 
 .(ASPI)الرباءات 

زايدة عدد مؤسسات 
ىل  الأحباث برانمج النفاذ اإ

 لأغراض التطوير والابتاكر
(ARDI)  51بنس بة ،%

وعدد مؤسسات برانمج 
ىل املعلومات  النفاذ اإ

 يف جمالاملتخصصة 
بنس بة   (ASPI) الرباءات
%، وزايدة عدد 211

املس تخدمني مبا يتناسب مع 
 هذه الزايدات.

 

عدد يف  %211زايدة بأأكرث من 
برانمج  يف اليت تشارك بنشاطاملؤسسات 

ARDI  ىل أأكرث  21)من حنو مؤسسة اإ
مؤسسة( وزايدة بأأكرث من  71من 
% يف عدد املؤسسات اليت تشارك 111

)من  ASPIبنشاط يف برانمج 
ىل  6  .مؤسسة( 21مؤسسات اإ
 

**** 

 
 

 [الثاين]ييل ذكل املرفق 
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 ملخص املرشوع

 DA_10_02 رمز املرشوع

 .املرحةل الثانية -مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية "بدء التشغيل"  العنوان

الوطنية يف جمال مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير القدرات املؤسس ية : 21التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والسعي يف حتقيق توازن عادل بني 

حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل 
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية. قلميية ودون الإ  املنظامت الإ

 .2، 2يف الاعتبار التوصيات  ذوأأيضا، الأخ

 فرنك سويرسي. 442 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 66 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 1121مايو  اترخي بدء املرشوع

 شهراً. 11 املرشوعمدة 

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 .قطاع التمنية

 .21، 9الصةل بربامج الويبو 

يمكن الهدف الأسايس ملرشوع "بدء تشغيل" الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية يف  وصف موجز للمرشوع
قلميية، وطاقات  املوارد املؤسس ية والبرشية من خالل مواصةل تعزيز القدرات الوطنية والإ

فعالية، والسعي يف  تطوير البنية التحتية وغريها من املرافق جلعل املؤسسات الوطنية أأكرث
بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة، فضال عن الوفاء بأأولوايت  حتقيق توازن عادل

ملزتايد من أأخصائيي امللكية الفكرية، ومس هتدفات التمنية الوطنية لتلبية الطلب احمليل ا
 ولني احلكوميني وغريمه من خمتلف أأحصاب املصلحة.ؤ ملهنيني واملسوا

 : 1122بغرض متكني أأاكدميية الويبو من حتقيق الآيت قبل هناية عام  ةاملرحةل الثاني اقرُتحت

قامة و مرص و امجلهورية ادلومينيكية و  مساعدة كولومبيا .2 ثيوبيا وبريو وتونس عىل اإ اإ
عىل الأقل  وتوفرقادرة عىل حتقيق الاس تدامة ذاتيا، تكون لملكية الفكرية ل مراكز تدريب 

عىل القضااي املس تجدة يف جمال امللكية الفكرية، كام مت  برانجمني من برامج التدريب العادية
 التفاق عليه مع البدلان املس تفيدة.

قادرة عىل تطوير وتقدمي برامج تدريبية يف امللكية الفكرية و قوية بناء موارد برشية  .1
مع الأخذ يف الاعتبار حتدايت التمنية الوطنية والأولوايت والاحتياجات احمللية والتوازن 

 العادل بني حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة.

ع لدلول وضع مجموعة من الأدوات واملبادئ التوجهيية اليت ميكن اس تخداهما مكرج  .2
نشاء مؤسسات تدريبية خاصة هب  .االأعضاء الأخرى املهمتة ابإ

نشاء منتدى للمناقشات بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية للتمنية  .4 املسامهة يف اإ
 .الاجامتعية والاقتصادية عىل الصعيدين الوطين والإقلميي
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 الس يد مارس يلو دي بييرتو مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

1121/22 

 4.2النتيجة املتوقعة 

 .النفاذ الأسهل لتعلمي امللكية الفكرية

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 معلومات أأساس ية:

من املرشوع وقيام مستشار مس تقل بعرض تقيمي للمرشوع، دلى اختتام املرحةل الأوىل 
واعمتدهتا ادلورة التاسعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اقرُتح البدء يف املرحةل الثانية 

 .1121املعقودة يف شهر مايو 

نشاء  هناء التعاون من أأجل املساعدة عىل اإ وقد ركزت املرحةل الثانية من املرشوع عىل اإ
 كولومبيامؤسسات وطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية يف س تة بدلان رائدة ويه 

ثيوبيا وبريو وتونسو مرص و ادلومينيكية امجلهورية و   .اإ

 وقد ُأجنزت نتاجئ املرشوع الأربع )انظر التقيمي اذلايت للمرشوع أأدانه( خالل املرحةل الأوىل.

عداد   التقارير املرحلية:فرتة اإ

 تتاح التقارير عن لك نتيجة يف اجلزء اخلاص ابلتقيمي اذلايت للمرشوع الوارد أأدانه.

عداد التقارير:ويرد فامي ييل وصف   للأنشطة املتخذة عىل أأساس قطري خالل فرتة اإ

ورينو للحصول الربانمج املشرتك بني الويبو وجامعة تاهنىى مدرب رئييس واحد  كولومبيا:
، وحصل مدرب رئييس واحد عىل منحة دراس ية اكمةل 1121يف  عىل درجة املاجس تري

طار الربانم 1122للحصول عىل درجة املاجس تري يف  ج املشرتك بني الويبو وجامعة يف اإ
أأوسرتال بشأأن امللكية الفكرية، وحصل مدرب رئييس واحد عىل منحة دراس ية اكمةل 

طار   الربانمج املشرتك بني الويبو وجامعة تورينوللحصول عىل درجة املاجس تري يف اإ
 .1122 يف

( عىل دورتني تدريبيتني API) مكتبة امللكية الفكرية بدوةل كولومبياوحصل مدربون من 
 1122ساعة، بشأأن اجلوانب الرتبوية لتدريس امللكية الفكرية )فرباير  26مدة الك مهنام 

دراج 1122ويونيو  أأبعاد جدول أأعامل (. ومن املقرر تقدمي الوحدة التدريبية الأخرية بشأأن اإ
 .1122يف الربع الثالث من عام  الويبو بشأأن التمنية،

يا تنظمي ادلورة التدريبية الأخرية للمنسقني الأاكدمييني لأمرياك الالتينية وقد اس تقبلت كولومب 
ىل  17)يف الفرتة من  (، حول مناقشات متقدمة عن جدول أأعامل الويبو 1122مايو  22اإ

بشأأن التمنية وبشأأن جوانب متقدمة لإدارة املرشوع، مبا يف ذكل وضع خطط الأنشطة 
عداد اخلطط اخلاصة هبم )النتيجة التجارية، لتشجيع املنسقني الأاكد مييني الوطنيني عىل اإ

الثامنة(. وقد مول املرشوع مشاركة منسقني أأاكدمييني اثنني من امجلهورية ادلومينيكية 
 ومنسقني أأاكدمييني أأخريني من بريو حلضور هذه ادلورة التدريبية.

التدريب عىل همارات ساعة من  261ودلى كولومبيا الآن منسقان أأاكدمييان حاصالن عىل 
حمددة لتنس يق املؤسسات الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية. وقد ترىق املهين اذلي 
عني يف الأصل ليعمل مكنسق أأاكدميي ليتوىل تنس يق مرشوع أأوسع نطاقًا، وعليه فالكهام 

 ية.يعمالن من أأجل حتقيق الفوائد العامة لتعزيز امللكية الفكرية لأغراض التمنية الوطن 

ضافية من  دارة املرشوع مفاوضات بشأأن احلصول عىل قوامئ مرجعية اإ وجيري حاليًا فريق اإ
 .مكتبة امللكية الفكرية بدوةل كولومبياأأجل 

الربانمج املشرتك بني الويبو وجامعة اهنىى مدرب رئييس واحد  امجلهورية ادلومينيكية:
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رئييس واحد عىل منحة ، وحصل مدرب 1121يف تورينو للحصول عىل درجة املاجس تري 
طار الربانمج املشرتك بني الويبو وجامعة أأوسرتال بشأأن دراس ية  للحصول عىل درجة يف اإ

 .1122امللكية الفكرية يف 

ساعة، حول اجلوانب الرتبوية  26ونظمت دوراتن تدريبيتان للمدربني مدة لك مهنام 
دراج  وجرى اعامتد  بشأأن التمنية، أأبعاد جدول أأعامل الويبولتدريس امللكية الفكرية وحول اإ

 مدراًب خمتارًا يف هذا الربانمج التدرييب. 25مجموعة مكونة من 

وقدم خرباء دوليون ووطنيون وحدة تدريبية واحدة ملدربني من اجلهاز القضايئ بشأأن 
 مدراًب من اجلهاز القضايئ. 11اجلوانب املوضوعية للملكية الفكرية، حيث جرى اعامتد 

الأاكدميية الوطنية للجمهورية ادلومينيكية وقدم املرشوع ادلمع للتدريب الأول املقدم من 
مجلهور خاريج عن طريق متويل أأس تاذ دويل ليقوم ابلتدريس  (ANPIللملكية الفكرية )

يف وحدتني من املهنج ادلرايس. أأما الوحدات الأخرى فقد قدهما مدربون من الأاكدميية 
 ادلومينيكية للملكية الفكرية. الوطنية للجمهورية

الربانمج املشرتك بني الويبو وجامعة تورينو للحصول عىل اهنىى مدرب رئييس واحد مرص: 
للمشاركة ، وحصل مدرابن رئيس يان عىل منح دراس ية اكمةل 1121يف درجة املاجس تري 

 .1122يف هذا الربانمج يف 

دراج جدول أأعامل ونظمت يف القاهرة وحداتن تدريبيتان للمدربني عىل ت صممي املناجه واإ
 الويبو بشأأن التمنية يف املقررات ادلراس ية.

ضافية ملكتبة امللكية الفكرية للأاكدميية  دارة املرشوع رشاء مراجع اإ ويتوىل حاليًا فريق اإ
 املرصية للملكية الفكرية.

 يف وقد أأعاق الوضع الس يايس الوطين قيام مدرب دويل بتنظمي وحدات تدريبية للمدربني
دارة املرشوع جتاوز ذكل، عن طريق حتديد مدربني حمليني لتقدمي  القاهرة. وحياول فريق اإ
تكل الوحدات التدريبية. لكن من الصعب حتديد مدربني وطنيني لتقدمي التدريب عىل 

دارة املرشوع ابلتعاون مع  اجلوانب الرتبوية لتدريس امللكية الفكرية. وجيري فريق اإ
ملشاركة يف املرشوع تقياميً للبدائل املتاحة لهذا التدريب أأو لإماكنية السلطات املرصية ا
 متديد فرتة التعاون.

ثيوبيا: طار  اإ حصل مدرابن رئيس يان عىل منح دراس ية للحصول عىل درجة املاجس تري يف اإ
وحصل مدرب رئييس واحد عىل  1122أأفريقيا يف الربانمج املشرتك بني الويبو وجامعة 

طار منحة دراس ية اكمةل  الربانمج املشرتك بني الويبو للحصول عىل درجة املاجس تري يف اإ
 . 1122يف امللكية الفكرية  تورينو بشأأنوجامعة 

وملا اكنت البدلان الأفريقية املس تفيدة هممتة ابلتعاون مع الويبو لتنظمي دورات تعمل عن 
امللكية الفكرية، فقد جرى تنظمي دورة تدريبية خاصة عن مهنجيات التعمل عن  عن بعد

طار برانمج تدريب املنسقني الأاكدمييني يف أأديس أأاباب مبشاركة ثالثة  بعد يف اإ
 مرصيني. متخصصني

وقد سهل املرشوع مشاركة املنسق الأاكدميي الإثيويب يف ادلورة التدريبية املشرتكة بني 
د عن امللكية الصناعية يف الاقتصاد العاملي، حيث انصب الرتكزي عىل تصممي الويبو والسوي

 املرشوع وعىل وحدتني تدريبيتني للمنسقني الأاكدمييني.

 وجيري حتديد ورشاء مراجع متخصصة للمكتبة الوطنية للملكية الفكرية.

عهد ادلفاع حصل مدرابن رئيس يان من مدرسة املنافسة وامللكية الفكرية التابعة مل  بريو:
عىل منح دراس ية حلضور الربانمج  (ECPI-INDECOPI)عن املنافسة وامللكية 

 .1122املشرتك بني الويبو وجامعة أأوسرتال بشأأن امللكية الفكرية يف 
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ىل  9وقد عقدت يف الفرتة من  الوحدة التدريبية الوطنية الأخرية لتدريب  1122يوليو  14اإ
دراج جوانب جدول  أأعامل الويبو بشأأن التمنية يف املناجه ادلراس ية املدربني بشأأن اإ

التدريبية. وسوف يتصل املستشار اخملصص ابخلرباء لأغراض تقيمي املدربني لإصدار 
 .1122شهادات يف النصف الثاين من عام 

ىل  16وعقدت يف لامي يف الفرتة من  وحدة تدريبية واحدة للمنسقني  1121نومفرب  21اإ
ت الناش ئة يف أأمرياك الالتينية، حيث انصب الرتكزي عىل مناقشة الأاكدمييني للأاكدمييا

جوانب جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. وقد مول املرشوع مشاركة منسقني أأاكدمييني 
 اثنني من كولومبيا واثنني أأخريني من امجلهورية ادلومينيكية.

من حل حمهل عىل  ، فقد حصل1121ونظرًا لس تقاةل املنسق الأاكدميي لبريو يف أأغسطس 
 ساعة من التدريب عىل جوانب حمددة لتنس يق الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية. 11

ىل مكتبة ا ضافية اإ ملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية وقدمت منشورات اإ
مدرسة املنافسة وحامية امللكية ، وفقًا للمواصفات الواردة من INDECOPI)) الفكرية
 . (ECPI) ية يف بريوالفكر 

عداد وتسلمي ست وحدات تدريبية لتدريب املدربني يف تونس. ذلا، فقد  تونس: جرى اإ
 اقرتب موعد برانمج تدريب املدربني للغاية وسوف يمت اعامتد املدربني قريبًا.

وقد بدأأ املدربون ابلفعل يف تقدمي دورات قصرية املدة للجمهور اخلاريج بشأأن موضوعات 
نفاذه( حىت أأغسطس حمددة يف  ، حيث 1122جمال امللكية الفكرية )حق املؤلف واإ

همنيًا وطنيًا معنيًا ابكتساب أأو تعميق  51اس هتدفت تكل ادلورات مجهورًا عامًا مكواًن من 
 معارف بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية.

ب مدربني واعدين وقد اضطلع مدرب من الأاكدميية الناش ئة املرصية مبهمة يف تونس لتدري
ن الك يف جمال التعمل عن بعد عىل  تقدمي دورات للتعمل عن بعد وتكييفها، حيث اإ

الأاكدميتني تتقاسامن أأهداف تنظمي دورات مكيفة للتعمل عن بعد بشأأن امللكية الفكرية. 
ومن أأجل تعزيز التعاون املشرتك والقدرة عىل حتقيق الاس تدامة اذلاتية عىل املدى 

هل املرشوع مشاركة منسق أأاكدميي تونيس يف الندوة السادسة للش بكة املتوسط، س 
 العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية، اليت عقدت يف طوكيو هذا العام.

كام اس تضافت الأاكدميية التونس ية للملكية الفكرية تنظمي وحدة تدريبية واحدة لتدريب 
ىل موضوعات من جدول أأعامل الويبو املنسقني الأاكدمييني حيث انصب الرتكزي حتديدًا ع

، حتقيق توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامةبشأأن التمنية وعىل تعزيز 
مبشاركة منسقني أأاكدمييني ومدربني تونس يني، ومنسقيني أأاكدمييني مرصيني واثنني أأخريني 

ثيوبيني من الأاكدمييات الناش ئة.  اإ

نشاء مكتبة الأاكدميية التونس ية للملكية الفكرية عن طريق رشاء  وقد أأسهم املرشوع يف اإ
ىل أأن الأاكدميية التونس ية  املراجع الإضافية اليت طلهبا املدربون الوطنيون. وجتدر الإشارة اإ

يداع.  للملكية الفكرية تشلك ابلفعل جزءًا من مرشوع مكتبات الويبو لالإ

أأمثةل عىل النجاح/الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

ىل من بني أأمثةل النجاح  عداد التقارير، جتدر الإشارة اإ اليت ميكن حتديدها خالل فرتة اإ
 الآيت:

أأضاف تدريب املدربني عىل اجلوانب الرتبوية لتدريس امللكية الفكرية قمية  )أأ(
ىل نوعية التدريب اذلي قدمه املدربون الوطنيون. فبالإضافة اإىل أأن املدربني  اإ

هنم حصلوا عىل التدريب الوطنيني أأصبحوا أأكرث ا رتياحًا يف التدريس الآن حيث اإ
دراج املناقشات اليت جرت  املناسب يف اجملال الرتبوي، فاإهنم تشجعوا أأيضًا عىل اإ
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مؤخرًا بشأأن املواضيع املتعلقة ابمللكية الفكرية يف س ياق البدلان النامية أأو يف 
ق املصلحة العامة س ياق للتمنية الاجامتعية والاقتصادية، مما أأسهم يف حتقي

 للمشاركني.

وبريو مؤسسات  وقد أأصبح الآن دلى كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية )ب(
طار قانوين، وهبا موظفون معينون  وطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية، لها اإ

ومجموعة أأساس ية من املدربني، ومكتبات، ومتتكل همام ورؤى حمددة. وقد متكنت 
تكل املؤسسات من تقدمي برامج تدريب بطريقة مس تقةل اإىل حد ما. وقد أأسهم 

جراء ات ذات أأولوية يف تعريف برامج حمددة تنظمي برامج تدريبية وحتديد اإ
 ملؤسسات التدريب املذكورة.

وقد أأدى تدريب املدربني من اجلهاز القضايئ بناء عىل طلب امجلهورية  )ج(
جيايب بني  قامة تعاون اإ ىل اإ الأاكدميية الوطنية للجمهورية ادلومينيكية ادلومينيكية اإ

هورية ادلومينيكية، حيث والسلطات القضائية يف امجل  (ANPIللملكية الفكرية )
جرى تصممي دورات متخصصة لتعزيز املناقشات بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية 

نفاذ.  الفكرية فامي بني موظفي الإ

وقد نقل املسؤول اذلي عني أأصاًل للعمل مكنسق أأاكدميي للأاكدميية  )د(
دارة مرشوع أأوسع نطاقًا، حيث  نه س يؤدي الكولومبية للملكية الفكرية ليتوىل اإ اإ

ىل تعزيز خدمات امللكية الفكرية لأغراض التمنية الاجامتعية والاقتصادية عىل  اإ
ىل التدريب الإضايف اذلي حصل عليه  املس توى الوطين. ويرجع جزئيًا هذا التنقل اإ
دارة املشاريع، اليت أأاتهحا تدريب املنسقني الأاكدمييني.  املهين وخلفيته املهنية عن اإ

عداد التقارير: وفامي ييل ادلروس  املس تفادة خالل فرتة اإ

يشلك املنسقون الأاكدمييون الوطنيون عاماًل رئيس يًا يف حتقيق نتاجئ انحجة  )أأ(
للمرشوع، وعليه، مفن الرضوري تزويدمه بأأكرب قدر من التدريب واملعلومات 

 بشأأن الأدوات اليت قد حيتاجوهنا لتنفيذ املرشوع؛

للملكية الفكرية املهارات والالزتامات الالزمة  ويقدم موظفو املكتب الوطين )ب(
لتنفيذ برامج التدريب احملددة كأولوايت حملية. واعترب توفري التدريب عىل مهنجيات 

التدريس وتعزيز املناقشات لتحقيق توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية 
ضافية هممة لتحسني جودة الفصول التدر   يبية؛واملصلحة العامة مبثابة قمي اإ

وقد تبني أأن النتاجئ الناحجة للمرشوع تعمتد عىل القدرة عىل تكييف مسار  )ج(
تنفيذ املرشوع مع خمتلف السيناريوهات الوطنية، وعىل املرونة الالزمة لتعديل 

 اجلداول الزمنية يف حال وقوع أأحداث غري متوقعة؛

ذا مت  وقد أأصبح مفهومًا أأن فرتة عامني من التعاون لن تكون اكفية )د( ل اإ اإ
استيفاء الرشوط الأساس ية قبل التوقيع عىل اتفاق التعاون، حىت ميكن البدء فورًا 

 يف تدريب املدربني وتدريب املنسقني الأاكدمييني؛

وقد جرى تعديل مواصفات املستشار اخملصص، فقد ارتيئ أأن جناح نتاجئ  )ه(
لتخصصات، تضم املرشوع يس تلزم أأن يكون دلى هذا املستشار خلفية متعددة ا

خربات أأاكدميية بشأأن تدريس امللكية الفكرية، ومعارف شامةل عن السيناريو 
الوطين )ويعد اخلرباء هنا مصدر قوة(، فضاًل عن الزتامه ابجلداول الزمنية وحتليه 

دارة املرشوع؛  مبهارات اإ

دارة املرشوع عىل  )و( وقد حث التحول يف وضع املنسقني الأاكدمييني فريق اإ
عادة  التفكري يف شلك تدريب املنسقني الأاكدمييني؛ اإ
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اتحة منسق دلوام اكمل يف  )ز( ويتوقف جناح نتاجئ هذا املرشوع عىل مدى اإ
 املقار جبنيف؛

طار مرشوع وطين حمدد ومناسب، دليه  )ح( قامة التعاون يف اإ وينبغي اإ
طار زمين حمدد.   موظفون وأأحصاب مصلحة حمددون املعامل، وأأهداف واحضة واإ

آاثرها عادة ندب منسقني أأو غريمه من املوارد الرئيس ية خالل تنفيذ املرشوع  اخملاطر والتخفيف من أ تشلك اس تقاةل أأو اإ
عامل خطر واحض. وتنظر الأمانة يف اختاذ تدابري ممكنة للتخفيف من اخملاطر خالل فرتة 

 .1125-1124الس نتني 

برامج التدريب الوطنية للمدربني يف ومن املتوقع لأس باب ل ميكن التنبؤ هبا أأل تس تمكل 
بدلين قبل هناية هذا العام. ومن أأجل حتقيق النتيجة املتوقعة املمتثةل يف تدريب مجموعة من 
مخسة مدربني رئيس يني عىل الأقل، قدم املرشوع منحًا دراس ية ملدربني رئيس يني حمددين 

آخر يمتثل للمشاركة يف برامج للحصول عىل درجة املاجس تري يف امللكية ال فكرية. ومثة بديل أ
 يف متديد فرتة التعاون مع هذين البدلين.

ىل تقويض أأو  ومن املمكن أأن يؤدي عدم الاس تقرار املؤسيس عىل املس توى الوطين اإ
 تأأخري التنفيذ الاكمل للمرشوع عىل املس توايت الوطنية. 

مسائل تقتيض دعام/اهامتما 
 فوراي

( عدم تنفيذ بعض الأنشطة اليت اكن من 1122)أأغسطس يتوقع أأثناء صياغة هذا التقرير 
ثيوبيا قبل هناية عام   خالل الإطار الزمين احملدد. 1122املقرر تنظميها يف مرص واإ

صدار هذا التقرير )أأغسطس  امليض قدما سوف تركز أأنشطة املرشوع خالل الفرتة املمتدة بني اترخي اإ
 قعة املتبقية.عىل تنفيذ النتاجئ املتو  1122( وديسمرب 1122

دارة  ضافية للمنسقني الأاكدمييني بشأأن اإ ويف هذا الس ياق، سوف تنظم الويبو وحدة تدريبية اإ
دراج   ، فامي يتعلق ابلربامج التدريبية.أأبعاد جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنيةاملرشوع املتقدمة واإ

وبريو وتونس النتاجئ من واحد اإىل س بعة.  وقد اس تمكلت كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية
(، وضع خطة أأنشطة الأعامل التجاريةوسوف تركز الأنشطة عىل تنفيذ النتيجة الثامنة )

نشاء مكتبات امللكية ( والنتيجة احلادية عرشة )وضع خطة بناء القدراتوالنتيجة التاسعة ) اإ
 (.الفكرية

دارة املرشوع العمل بشأأن ا عداد الأدوات لنتيجة العارشة )وس يواصل أأيضًا فريق اإ اإ
اتحة تكل النتيجة قبل هناية هذا العام.واملبادئ التوجهيية  (. ومن املتوقع اإ

وبريو وتونس، جيري التنفيذ وفقًا للجداول  فامي يتعلق بكولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية اجلدول الزمين للتنفيذ
 من وثيقة املرشوع. 4الزمنية للمرشوع كام هو مشار يف النقطة 

ىل البند " ثيوبيا، فريىج الرجوع اإ الوارد " مسائل تقتيض دعام/اهامتما فورايأأما عن مرص واإ
 .أأعاله

 %.59.9: 1122س ام املزيانية كام يف هناية أأغسطمعدل اس تخد معدل تنفيذ املرشوع

من الوثيقة  1لهذا املرشوع، الوارد يف املرفق  الأول املرحيل التقرير مت تسلمي التقارير السابقة
CDIP/10/2 ( ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ، يف دورهتا العارشة (CDIPاإ

 .1121املعقودة يف نومفرب 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )مفتاح الرموز   (TLSوالعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****
 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 
 2 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

اس تبيان لأغراض  .2
تقيمي الاحتياجات 
املطلوبة، وتعيني 
 مستشار خمصص

الردود الاكمةل عىل 
الاس تبيان اخلاص بتقيمي 

الاحتياجات اليت تقدم هبا 
أأحصاب املصلحة الوطنية يف 

أأايم قبل هممة  21غضون 
 تقيمي الاحتياجات.

 أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

 

**** 

، مستشار خمصصتسمية 
رشاكه يف غضون  يوما  25واإ

 يميقبل مرحةل تق 
 الاحتياجات.

 ُأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

 

**** 

عداد تقرير تقيمي  .1 اإ
ات، وحتديد الاحتياج

 الأعامل ذات الأولوية

تسلمي تقارير تقيمي 
 21الاحتياجات يف غضون 

يوما من هممة تقيمي 
الاحتياجات، برشط تسلمي 

الوطنية أأحصاب املصلحة 
مجيع الواثئق املتضمنة تكل 
الاحتياجات خالل الأطر 

 الزمنية احملددة.

 ُأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

 

**** 

ىل  سيمت تسلمي التقرير اإ
السلطات الوطنية لإجازته، 
ومن مث تقدميه من خالل 

 القنوات الرمسية.

 **** ُأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

حتديد الإجراءات  .2
 ذات الأولوية

من املتوقع قيام السلطات 
الوطنية بتحديد التوصيات 
ذات الأولوية من بني تكل 
التوصيات الواردة يف تقرير 

 تقيمي احتياجات.

 **** ُأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

سريكز تنفيذ املرشوع طوال 
التعاون عىل الأولوايت فرتة 

احملددة ما مل تؤد العوامل 

حىت الآن، يركز املرشوع عىل الإجراءات ذات 
 الأولوية اليت حددهتا البدلان املس تفيدة.

 

*** 

                                                
2
 .1.2وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 2 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

عادة حتويل  ىل اإ اخلارجية اإ
الأولوايت الوطنية، واليت 

بالغها اإىل الويبو كتابة.   ينبغي اإ

توقيع اتفاقية  .4
 التعاون

الأعضاء ابلوفاء مطالبة ادلول 
ابلرشوط الأساس ية من 
املرشوع، والتفاق عىل 

اجلدول الزمين للمرشوع، 
وعىل الرشوط واملهنجية، ومن 
برام اتفاقية تعاون مع  املتوقع اإ

طار هذا املرشوع،  الويبو يف اإ
مع الالزتام مبواصةل تشغيل 
مركز تدريب امللكية الفكرية 
 الوطين بعد انهتاء فرتة التعاون.

 ت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.أأجنز 

 

**** 

يتوقف التعاون الالحق يف 
طار هذا املرشوع عىل  اإ

 التوقيع عىل التفاقية.

 **** أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

عداد خطة  .5 اإ
 العمل.

عداد خطط برانمج  سيمت اإ
تدريب املدربني والأنشطة 
طار التعاون  املتوخاة يف اإ

نشاء مراكز  تدريب خاصة لإ
ابمللكية الفكرية بواسطة عنرص 
حميل حموري، وحتت اإرشاف 
اخلبري الاستشاري اخملصص 
عىل أأساس س نوي، وبعد 
 التوقيع عىل اتفاقية التعاون.

 **** أأعدت خطط العمل.

اجملموعة الأساس ية  .6
اليت مت تدريهبا للعمل 

 مكدربني.

مخسة مدربني رئيس يني من 
 احملليني عىل الأقل.

ىل برانجمني رئيس يني  لقد مت تقس مي هذه النتيجة اإ
وهام: تقدمي منح دراس ية للحصول عىل درجة 

ساعة من الأنشطة  111املاجس تري وتنظمي حنو 
رهنًا التدريبية جملموعات حمددة من املدربني )

 بتقيمي الاحتياجات(.

 وفامي ييل بياانت الأداء الرتامكية للك بدل:

 كولومبيا:

ن عىل درجة حصل مدرابن رئيس يا -
املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية ويشارك حاليًا 
 مدرابن أأخراين كدارسني يف برامج املاجس تري.

مت تنفيذ ست وحدات وطنية لتدريب  -
عداد  املدربني )نظمت اثنتان مهنا خالل فرتة اإ
التقارير( عىل مهنجيات التدريب وأأبعاد جدول 

 أأعامل الويبو بشأأن التمنية.

*** 

الانهتاء من ما يقرب من  -
 ساعة تدريبية. 111

يلزم للحصول عىل شهادة  -
املشاركة اجتياز التقيمي 

 الهنايئ.
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 2 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

 امجلهورية ادلومينيكية: 

حصل مدرب رئييس واحد عىل درجة  -
املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية ويشارك حاليًا 
آخر كدارس يف برانمج املاجس تري.  مدرب رئييس أ

مت تنفيذ وحدتني خاصتني وطنيتني  -
لتدريب مدربني حمددين من اجلهاز القضايئ عىل 

ساعة(،  91)اجلوانب املوضوعية للملكية الفكرية 
مشاراكً ممن سيتعاونون مع  11ومت اعامتد 

الأاكدميية الوطنية للجمهورية ادلومينيكية للملكية 
يف تقدمي دورات تدريب  (ANPIالفكرية )

نفاذ القانون.  للمسؤولني عن اإ

مت تنفيذ س بع وحدات وطنية لتدريب  -
عداد  املدربني )نظمت اثنتان مهنا أأثناء فرتة اإ

مهنجيات التدريب وأأبعاد جدول التقارير( عىل 
 أأعامل الويبو بشأأن التمنية.

حصل س تة مدربني من امجلهورية  -
متام  ساعة تدريب  111ادلومينيكية عىل شهادات ابإ

وحصلت مجموعة مكونة من تسعة مدربني عىل 
متام ما ل يقل عن   ساعة تدريب. 221شهادات ابإ

 مرص: 

حصل ثالثة مدربني رئيس يني عىل درجة  -
املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية ويشارك 
 حاليًا مدرابن كدارسني يف برامج املاجس تري.

مت تنفيذ وحدتني وطنيتني لتدريب  -
عداد التقارير( عىل مهنجيات  املدربني )أأثناء فرتة اإ
 التدريب وأأبعاد جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.

ثيوبيا:   اإ

حصل مدرب رئييس واحد عىل درجة  -
اجس تري يف قانون امللكية الفكرية ويشارك حاليًا امل

 ثالثة مدربني كدارسني يف برامج املاجس تري. 

مت تنفيذ وحدة وطنية واحدة لتدريب املدربني  -
عداد التقارير( عىل مهنجيات التدريب.  )أأثناء فرتة اإ

 بريو:

حصل مدرب رئييس واحد عىل درجة  -
ويشارك املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية 

 حاليًا مدرابن كدارسني يف برامج املاجس تري.
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 2 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

مت تنفيذ مخس وحدات وطنية لتدريب  -
عداد  املدربني )نظمت واحدة مهنا أأثناء فرتة اإ

 التقارير( عىل مهنجيات التدريب.

 تونس:

مت تنفيذ ست وحدات وطنية لتدريب  -
عداد التقارير(  املدربني )نظمت مجيعها أأثناء فرتة اإ

مهنجيات التدريب وجدول أأعامل الويبو عىل 
 بشأأن التمنية.

املنسقون  .7
 ن.والأاكدمييون املدرب

تدريب منسق أأاكدميي حميل  -
أأو أأكرث عىل همارات حمددة 

لتنس يق العمل داخل لزمة 
مؤسسات التدريب املموةل 

دارة  متويال عاما، مثل اإ
دارة املوارد  املرشوعات، اإ
 البرشية، وتدبري المتويل.

متام ما يقرب من  -  261اإ
 .3ساعة من التدريب

يلزم للحصول عىل شهادة  -
املشاركة اجتياز التقيمي 

 الهنايئ.

حىت الآن، جرى تنظمي س بع وحدات لتدريب 
املنسقني الأاكدمييني ) واحدة مهنا دولية وست 
دارة املرشوعات ومناذج  قلميية(، حيث تناولت اإ اإ
دراج املناقشات حول جدول أأعامل  الأعامل واإ

 مناجه التدريب.الويبو بشأأن التمنية يف 

عداد التقارير، نظمت أأربع وحدات  وأأثناء فرتة اإ
قلميية مل  نسقني أأاكدمييني معينني )منسقان أأاكدمييان اإ

للأاكدمييات الناش ئة الأفريقية ومنسقان أأاكدمييان 
 للأاكدمييات الناش ئة يف أأمرياك الالتينية(.

ونتيجة للتحول يف وضع املنسقني الأاكدمييني 
رسال  الوطنيني، مل يمتكن سوى بدل واحد من اإ

 نفس املشارك لاكفة الوحدات التدريبية.

أأجل جتاوز هذا اخلطر، سهل املرشوع ومن 
مشاركة منسقني أأاكدمييني اثنني )أأحدهام من 

كولومبيا والآخر من تونس( يف ادلورة التدريبية 
، 1122املشرتكة بني الويبو والسويد لس نة 

واملتعلقة ابمللكية الصناعية يف الاقتصاد العاملي، 
دارة  11ويه عبارة عن  ساعة من التدريب عىل اإ

ات، وسوف يرسل املرشوع منسقني املرشوع
ىل الوحدة التدريبية  أأاكدمييني اثنني )من بريو( اإ
قلميية املقرر عقدها يف أأفريقيا خالل النصف  الإ

 .1122الأخري من عام 

*** 

وضع خطة أأنشطة  .1
 الأعامل التجارية.

عداد خطة للأنشطة التجارية  اإ
ملؤسسة التدريب احمللية، واليت 
تتحسب للأهداف والتدابري 

الالزمة لتحقيق اس تدامة ذاتية 
نهتاء العامني التاليني لخالل 

 فرتة التعاون. 

سوف يعد املنسقون الأاكدمييون خطط 
للأنشطة التجارية وينفذوهنا يف النصف الثاين من 

 .1122عام 

 

ويكفل حاليًا املنسقون الأاكدمييون ابلتعاون مع 
السلطات الوطنية ختصيص مزيانية للأنشطة 

*** 

                                                
3
 (.1121ساعة يف ادلورة الثامنة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )نومفرب  261اإىل  111مت ختفيضها من  
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 2 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

اليت تنظمها مؤسسات التدريب الوطنية ويعدون 
التفاقات الثنائية لتنظمي أأنشطة تديبية داخل 

  الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية.

وضع خطة بناء  .9
 القدرات

وضع خطة بناء القدرات 
ملؤسسة التدريب احمللية تريم 
ىل تعزيز توازن بني املصاحل  اإ

توضع هذه و العامة واخلاصة. 
اخلطة من قبل املدربني اذلين 
مت تدريهبم، وحتت اإرشاف 

املعني،  املستشار اخملصص
وينبغي أأن تتضمن العامني 

 ني لنهتاء فرتة التعاون.يالتال 

ستشارون اخملصصون يضع حاليًا املدربون وامل 
اخلطط اليت ينبغي تنفيذها رمسيًا خالل النصف 

 .1122الثاين من عام 

بدأأت أأربع مؤسسات وطنية للتدريب عىل 
امللكية الفكرية )يف كولومبيا وامجلهورية 

ادلومينيكية وبريو وتونس( يف تنفيذ برامج 
  تدريبية جلهات خارجية وداخلية.

*** 

عداد الأدوات  .21 اإ
 التوجهييةواملبادئ 

دارة املرشوع  س يقوم فريق اإ
بتوفري مجموعة من أأدوات 

لهيا وموا د التدريب للرجوع اإ
 اخلروجسرتاتيجية اكجزء من 

 من املرشوع.

، سيمت توفري وتنفيذ مجموعة 1122قبل هناية عام 
من الأدوات واملبادئ التوجهيية، مبا يف ذكل 
قاعدة بياانت للمدربني واملستشارين املتدربني 
لكرتونية تتضمن اكفة املواد التدريبية  وأأداة اإ

طار املرحةل الرائدة  وواثئق منوذجية صادرة يف اإ
 للمرشوع.

ولن تدرج يف هذه املواد الواثئق احلساسة 
املقدمة من البدلان املس تفيدة، مثل الاس تبياانت 
املس توفاة، وتقارير تقيمي الاحتياجات، واتفاقات 

 ، وتقارير التقيمي.التعاون املوقعة، وخطط العمل

*** 

نشاء مكتبات  .22 اإ
 امللكية الفكرية

التصال مبرشوع مكتبات 
يداع ورشاء املراجع  الويبو لالإ
الالزمة لتوفري برامج التدريب 

 اليت مت حتديدها.

تشلك البدلان الس تة املس تفيدة مجيعها جزءًا من 
يداع  .مرشوع مكتبات الويبو لالإ

ضافية قد و  وتسلميها مت رشاء مراجع ومواد تعلميية اإ
 لبريو وتونس.

وينظم حاليًا املرشوع نداءات لتقدمي عروض 
ابملراجع اليت حددهتا مؤسسات التدريب الوطنية 
ثيوبيا.  من كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص واإ

*** 

اكدمييات امللكية أأ  .21
 الفكرية املنشأأة.

من املتوقع أأن تبدأأ س تة مراكز 
تدريب وطنية يف تنفيذ 
وظائفها يف جمال امللكية 

الفكرية، مع توفري برانجمني من 
برامج التدريب العادية، عىل 
الأقل، عىل القضااي اجلديدة 

والناش ئة ذات الصةل 
ابلحتياجات الوطنية من 

امللكية الفكرية، وحتديدًا يف 
لك من كولومبيا وامجلهورية 

ثيوبيا ا دلومينيكية ومرص واإ
 وبريو وتونس.

تقدم حاليًا مؤسسات التدريب الوطنية للملكية 
يف كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية وبريو الفكرية 

وتونس برامج تدريبية للجمهور اخلاريج مع 
الرتكزي عىل تعزيز املناقشات بشأأن حتقيق توازن 

 عامة.عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة ال

*** 
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 أأهداف املرشوعهدف/

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

تعزيز القدرات الوطنية 
قلميية للموارد البرشية  والإ

واملؤسس ية من خالل امليض 
يف تطوير البىن التحتية 
وغريها من املرافق جلعل 
املؤسسات الوطنية أأكرث 

فعالية والسعي لتحقيق توازن 
عادل بني حامية امللكية 
الفكرية واملصلحة العامة 

فضال عن الوفاء بأأولوايت 
الوطنية  ومس هتدفات التمنية

لتلبية الطلب احمليل املزتايد 
مللكية الفكرية، من أأخصائيي ا
ولني ؤ واملهنيني واملس

احلكوميني وغريمه من خمتلف 
 أأحصاب املصلحة.

النس بة املئوية للمدربني 
عداد امل ؤهلني اذلين قاموا ابإ

، والانهتاء من مهنج درايس
برامج تدريبية للمشاركني 
من الفئات املس هتدفة اليت 

 حتديدها. مت

% من البدلان املس تفيدة متتكل مجموعة 27
% مهنم  75معمتدة من املدربني يقدم 

 برامج تدريبية.

*** 

النس بة املئوية للمنسقني 
الأاكدمييني القامئني بتنظمي 

 برامج تدريبية.

رمغ عدم الانهتاء بعد من تدريب 
% من 67املنسقني الأاكدمييني، فاإن 

جزئيًا قد بدأأوا يف تقدمي املنسقني املدربني 
 برامج تدريبية للجمهور اخلاريج.

*** 

عدد الأاكدمييات الناش ئة 
اليت أأقامت رشااكت مع 
املؤسسات الوطنية )مثل 

اجلامعات، وروابط 
الصناعة وغرف التجارة 
واملؤسسات ادلامعة 
للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة والوزارات 
 الأخرى(.

 *** ادلومينيكية وبريو.كولومبيا وامجلهورية 

عدد الأاكدمييات الناش ئة 
مبادرات لضامن  نفذتاليت 

الاس تدامة مثل تدبري 
نشاء هيالك  المتويل، واإ
ىل المتتع  قانونية تتطلع اإ

 مبزيانيات مس تقةل.

أأنشئت ثالث مؤسسات تدريب وطنية 
للملكية الفكرية )كولومبيا وامجلهورية 

 وبريو( أأطر قانونية للعمل. ادلومينيكية
أأصبحت مخس مؤسسات تدريب وطنية 

للملكية الفكرية )كولومبيا وامجلهورية 
ادلومينيكية ومرص وبريو وتونس( أأعضاء 

الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية يف 
 الفكرية.

*** 

تقيمي املناجه ادلراس ية 
والربامج التدريبية هبدف 
السعي اإىل حتقيق توازن 
عادل بني حامية امللكية 

الفكرية واملصلحة العامة، 
فضال عن الوفاء بأأولوايت 

 .وأأهدافهاالتمنية الوطنية 

من املفهوم أأن املقمي املس تقل سيتوىل تقيمي 
مناجه برامج التدريب املقدمة من 

الوطنية للملكية مؤسسات التدريب 
 الفكرية مبناس بة تقيمي املرشوع.

 ل تقيمي

لناش ئة اكدمييات االأ عدد 
 اليت تقوم بتنفيذ برانجمني
عىل الأقل من برامج 

عىل  التدريب العادي
، كام مت امللكية الفكرية

 %.67حتقق 

تقدم حاليًا أأربع مؤسسات تدريب وطنية 
للملكية الفكرية )كولومبيا وامجلهورية 

ادلومينيكية وبريو وتونس( برامج تدريبية 

*** 
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 أأهداف املرشوعهدف/

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

التفاق عليه مع البدلان 
 املس تفيدة. 

 عادية للجمهور اخلاريج.

عدد املشاركني اذلين مت 
تدريهبم ابس تخدام برامج 

مؤسسة التدريب الناش ئة، 
وأأمتوا التدريب، وحصلوا 

 عىل شهادات.

ىل الآن:عدد   الشهادات املمنوحة اإ

مكتبة امللكية الفكرية بدوةل كولومبيا 
API)) :497 

الأاكدميية الوطنية للجمهورية ادلومينيكية 
 17: (ANPIللملكية الفكرية )

مدرسة املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف 
 951: ما يزيد عىل (ECPIبريو )

الأاكدميية التونس ية للملكية الفكرية 
 51)تونس(: 

 

*** 

 

 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 ملخص املرشوع

 DA_10_04 رمز املرشوع

احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد  قدرة املؤسساتتعزيز  العنوان
امت الإدارة الوطين لإدارة ومراقبة وتعزيز الصناعات الإبداعية، وحتسني أأداء ش بكة منظ

 امجلاعية حلق املؤلف

يف جمال  مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير القدرات املؤسس ية الوطنية: 21التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والسعي يف حتقيق توازن عادل بني 
حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا 

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية.عىل املنظام قلميية ودون الإ  ت الإ

 فرنك سويرسي 141 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي 161 111التاكليف الإضافية املتعلقة ابملوظفني: 

 1119أأبريل  اترخي بدء املرشوع

 شهراً  21 مدة املرشوع

 .1125املرشوع يف دورهتا العارشة حىت ديسمرب مددت اللجنة ُمدة 

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
 قطاع البنية التحتية العاملية

 قطاع التمنية
 .25و 21و 9و 2الصةل بربامج الويبو: 

ىل مساعدة  وصف موجز للمرشوع املؤسسات الوطنية ومنظامت أأحصاب املصلحة اليت هيدف هذا املرشوع اإ
بداعية تتعامل مع عىل حتسني وتعزيز تفهمها دلور امللكية الفكرية  ومتثلها الصناعات الإ

قلميية  قامة ش باكت اإ لتحقيق الإدارة الفعاةل وتطوير الصناعات الإبداعية، وتسهيل اإ
دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق  أأو قلميية لالإ  اجملاورة.دون اإ

بداعية، بنجاح يف  وقد اس تمكل العنرص الأول من املرشوع، املتعلق ابلصناعات الإ
 .(CDIP/6/2)انظر املرفق الثامن للوثيقة  1121 عام

ول يزال العمل جيري عىل قدم وساق لإجناز العنرص الثاين من املرشوع، املتعلق 
تزويد منظامت الإدارة امجلاعية  مبنظامت الإدارة امجلاعية. والهدف من هذا املرشوع هو

اليت جتمعها ش بكة حق املؤلف يف غرب أأفريقيا بأأدوات تقنية يف جمال البنية التحتية 
نشاء  دارة واثئق حق املؤلف والرتخيص والتوزيع بفعالية داخل أأراضهيا، واإ لمتكيهنا من اإ

دارة امجلاعية عىل املس توى الإقلميي، وتزويد تكل املنظامت ب أأدوات متكهنا من منصات لالإ
الاندماج يف الش باكت ادلولية ملنظامت الإدارة امجلاعية ابس تخدام املعايري العاملية 

 الراخسة.

وينبغي أأن يُصمم املرشوع والأدوات اليت س تعد وتنرش عىل حنو يتيح تطويع النتاجئ وتعمميها 
دارة امجلاعية أأو دلى   مجموعات البدلان.لحقا عىل مرشوعات رائدة مماثةل دلى منظامت الإ
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 الس يد ويليام مرييديث مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
يف الربانمج واملزيانية 

 1121/22للفرتة 

 5.4 :النتيجة املتوقعة

تؤدي البنية التحتية التقنية واملعرفية احملس نة ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات 
ىل امللكية الفكري أأرخص وأأرسع وأأعىل جودة( لأحصاب تقدمي خدمات أأفضل )ة الأخرى اإ

 املصلحة.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 1121 اس تمكل العنرص الأول من املرشوع، املتعلق ابلصناعات الإبداعية، بنجاح يف عام
. أأما هذا التقرير فيغطي العنرص الثاين فقط من (CDIP/6/2)انظر املرفق الثامن للوثيقة 

 املرشوع، املتعلق مبنظامت الإدارة امجلاعية.

آخر تقرير مرحيل )املرفق الثالث للوثيقة 1119واس هتل املرشوع يف عام  . وكام ورد يف أ
CDIP/10/2)  قامة رشاكة مع رشكة غوغل، اليت فاإن املرشوع قام عىل افرتاض رئييس هو اإ

دارة البي اانت والتصالت عىل املس تويني اكن من املزمع أأن تقدم عنارص املرشوع املتعلقة ابإ
الإقلميي وادلويل. وكام ورد يف التقارير من قبل فاإن الرشاكة قد أُهنيت مع رشكة غوغل، 

الاحتاد ادلويل مجلعيات )ودخلت الويبو يف مناقشات مع امجلعيات التجارية ادلولية الكربى 
دارة حقوق فناين الأداءاملؤلفني وامللحنني   اد س بل لسد هذه الثغرة.( لإجيوجملس مجعيات اإ

وُأعدت برجميات ليك توثق منظامت الإدارة امجلاعية الأعامل، لكهنا لن تس تخدم لأية هممة 
دارة البياانت والتصالت عىل الصعيدين الإقلميي وادلويل.   أأخرى أأو ملهام اإ

 جميات. وبسبب عدم اليقني احمليط ابسرتاتيجية التاكمل الإقلميي وادلويل، أأوقف تطوير الرب 

اس تؤنف العمل عىل صياغة مجموعة من متطلبات النظام، تشمل متطلبات  1122وخالل عام 
قلميي وادلويل، وعىل البحث عن رشيك دليه خربة معلية  دارة البياانت والتاكمل عىل الصعيدين الإ اإ

خرباء  وتقنية لتنفيذ نظام يف هذه البيئة املعقدة. وأأعد مرشوع مجموعة من املتطلبات ومعم عىل
 دوائر الأعامل لس تعراضه. واس هتلت أأيضا معلية لتعيني مدير تقين للمرشوع ليك مييض به قدما.

أأمثةل عىل 
النجاح/الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

 اس تفيد من ادلرسني التاليني يف املرشوع.

املنتفعون أأول، من املهم لتحقيق النجاح احلصول عىل الزتام من مجيع أأحصاب املصلحة، ومهنم 
 بقطاع الأعامل وامجلعيات التجارية ادلولية.

دارة امجلاعية حلق املؤلف معقدة، ومن اجملازفة تنفيذ املرشوع دون  واثنيا فاإن الأعامل املتعلقة ابلإ
الاس تعانة برشيك من قطاع الأعامل تكون دليه اخلربة واحلنكة الصناعية املناس بة. وعىل النسق 

 اخلربة املناس بة يف ادلاخل لتنس يق التنفيذ من الناحية التقنية. ذاته حيتاج املرشوع اإىل

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

 

الرتابط أأمام جناح هذا املرشوع يف  ، اذلي حدد يف تقارير مرحلية سابقة،يمتثل اخلطر الأكرب
دارة البياانت  بني الأنظمة الوطنية يف ش بكة حق املؤلف يف غرب أأفريقيا، وأأنظمة اإ

 ، وجملسويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيلحتاد ادلوالتصالت ادلولية، ول س امي تكل اخلاصة اب
دارة حقوق فناين الأداء  .مجعيات اإ

ن املقاربة اليت يتبعها املرشوع حاليا يه البحث عن رشيك  وللتخفيف من أأثر هذا اخلطر فاإ
دارة البياانت والتصالت من خاريج جديد يمتتع ابخلربة العملية والتقنية لتنفيذ عنرص  ي اإ

 املرشوع عىل الصعيدين الإقلميي وادلويل.

ومن اخملاطر املرتبطة بذكل أأن مزيانية املرشوع ليست مناس بة عىل الأرحج لتنفيذه وفقا 
للتوقعات، دون الاس تعانة ابلرشيك اخلاريج اذلي اكن من املرتقب أأصال الاس تعانة به. 

آاثر هذا اخلط ر س ينتظر من الرشيك املقبل اقرتاح منوذج أأعامل لتنفيذ وللتخفيف من أ
 املرشوع، ميكن أأن يشمل تبادل اخملاطر والاستامثرات. 
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مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 

 تأأخر املرشوع بسبب تغيري الاسرتاتيجية املتبعة. وفامي ييل الأولوايت اليت يتعني الانتباه لها: 

 الأعامل الاكمةل؛اس تكامل توثيق متطلبات  )أأ(

 حتديد رشيك خاريج يمتتع ابلكفاءة؛و  )ب(

 ؛وتعيني مدير تقين للمرشوع )ج(

س تدشن مناقصة لتحديد أأنسب رشيك خاريج. وسرتيم هذه  1122يف الربع الأخري من عام  امليض قدما
عامل املناقصة اإىل حتديد رشيك يمتتع ابخلربة العملية والتقنية الوجهية، وكذكل حتديد منوذج أأ 

لتنفيذ املرشوع، نظرا لأن مزيانية املرشوع رمبا لن تكون اكفية لتنفيذه وفقا لتوقعات املرشوع 
 دون استامثرات من رشيك خاريج.

 ، سينقح اجلدول الزمين للمرشوع.1122عقب توثيق املتطلبات ومعلية املناقصة يف عام  اجلدول الزمين للتنفيذ

 %.5515: 1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

 التقارير السابقة

 

ىل ، CDIP/10/2قدم التقرير املرحيل الأول عن هذا املرشوع، يف املرفق الثاين للوثيقة  اإ
 .1121اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا العارشة املنعقدة يف نومفرب 
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 اذلايت للمرشوعالتقيمي 

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****
 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 املرشوع فقطيتعلق هذا التقيمي ابجلزء اخلاص ابلأدوات املتاحة ملنظامت الإدارة امجلاعية من 

 4 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

توفري معدات تكنولوجيا 
 .املعلومات

 

بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات 
لفائدة منظامت الإدارة امجلاعية 

نرش أأنظمة متطلبات  تتالءم مع
 املعلومات.حديثة لتكنولوجيا 

توقفت الويبو عن تقدمي معدات 
تكنولوجيا املعلومات اعتبارا من 

 .1121يوليو 

 ل تقيمي

حتديث الربانمج احلاسويب 
دارة  )الربانمج احلاسويب لالإ

واحلقوق  امجلاعية حلق املؤلف
 .س(و ، الويبوكةاجملاور

 

القدرة عىل دمع أأنشطة منظامت 
الإدارة امجلاعية يف جمال الرتخيص 
والتوثيق والتوزيع، والاندماج مع 

قلميية وادلولية.  الش باكت الإ

علقت أأعامل تطوير الربجميات. 
وجيري توثيق املتطلبات وتنظمي 

املناقصة اخلاصة ابلرشيك 
 اخلاريج.

** 

ىل قاعدة بياانت  ماكنية النفاذ اإ اإ
نة تتعلق ابملصنفات  مؤمَّ

الإدارة  املوس يقية ملنظامت
 .امجلاعية

 

البياانت متاحة للتبادل عرب قواعد 
 الأنظمة املعمتدة

 

 ل تقدم اإىل حني تعممي الأنظمة

 

 ل تقدم

عدد ادلورات التدريبية،  نرش حقيبة التدريب.
ولني اذلين اس تفادوا من ؤ سوامل 

مُجعت  التدريب، والبياانت اليت
 .وعوجلت

 ل تقدم اإىل حني تعممي الأنظمة

 

 ل تقدم

امجلاعية اس تكامل أأعامل الإدارة 
قامة  يف بيئة مبنية عىل اإ

الش باكت وفقا لأحدث املعايري 
 ادلولية

منظامت الإدارة امجلاعية املرتابطة 
يف ش باكت تس تخدم قواعد معل 

 تامتىش مع املعايري ادلولية

ل ميكن قياس الإجنازات اإىل حني 
 تعممي الأنظمة

 ل تقدم

ث منصة لتكنولوجيا يحتد
نشاء مركز   للبياانتاملعلومات واإ

قواعد البياانت موحدة دلى تسع 
منظامت لإدارة الأعامل، وميكن 
لهيا لكها )عىل الإنرتنت أأو  النفاذ اإ

خارجه( ومن مجيع منظامت الإدارة 
 امجلاعية املرتابطة يف ش باكت

 ل تقدم البياانت ذاهتا

                                                
4

 .1.2الأصلية، القسم وفقا لوثيقة املرشوع  
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 4 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

عداد نظام تسجيل فعال من  اإ
حيث التلكفة ويسهل حتمل 
وماليك أأعبائه لتحديد املصنفات 

 احلقوق

للك منظمة من منظامت الإدارة 
امجلاعية املرتابطة يف ش باكت 

ىل قواعد البياانت  ماكنية النفاذ اإ اإ
ادلولية وميكهنا تسجيل املصنفات 

 ومن مث الأطراف املعنية.

 ل تقدم البياانت ذاهتا

 

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 ملخص املرشوع

 DA_4_10_01 رمز املرشوع

امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأنشطة التجارية يف البدلان النامية والبدلان  العنوان
 (.LDCsالأقل منوا )

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة : 4التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية ومساعدة ادلول 
الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية 

 الفكرية.

ير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطو : 21التوصية 
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 

قنية أأيضا عىل امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة الت 
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية. قلميية ودون الإ  املنظامت الإ

 فرنك سويرسي. 661 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 115 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 1121يوليو  اترخي بدء املرشوع

 شهراً. 26 مدة املرشوع

الويبو الرئيس ية قطاعات 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع التمنية؛ وقطاع العالمات التجارية والرسوم.

 21و 9، 1، 4، 1الصةل بربامج الويبو: 

ىل دمع  وصف موجز للمرشوع (، SMEsالصغرية واملتوسطة احلجم ) الرشاكتهيدف املرشوع يف املقام الأول اإ
للمزارعني واملنتجني يف البدلان النامية روابط من مجعيات حملية س امي تكل الناجتة عن  ل

(، يف تصممي وتنفيذ اسرتاتيجيات لالس تخدام املناسب LDCsوالبدلان الأقل منوًا )
للملكية الفكرية يف توس مي املنتجات. وهبذه الطريقة، سيساعد هذا املرشوع يف تعزيز تمنية 

سواء عىل الصعيد اجملمتعي أأو الصعيد املؤسيس، عن لقدرات، والهنوض اباجملمتعات احمللية 
طريق الرتكزي عىل تعزيز امللكية الفكرية واس تخداهما اسرتاتيجيا، ول س امي البياانت 

 اجلغرافية والعالمات التجارية.

يستند املرشوع عىل اقرتاح مقدم من مجهورية كوراي خالل ادلورة الثالثة للجنة )الوثيقة و 
CDIP/3/7 املوافقة عىل تنفيذ املرحةل الأوىل من هذا الاقرتاح خالل انعقاد (، ومتت

ادلورة الرابعة للجنة. وقد مت تناول مجيع عنارص الاقرتاح الأصيل هذا يف وثيقة املرشوع 
 املقدمة. ومع ذكل، يتعرض املرشوع اإىل هيلكة حمدودة لرصد حتقيق النتاجئ املرجوة. 

نهالأدوات لتعزيز قوة تسويق املنتجات،  أأن العالمات التجارية من أأقوى ورمغ من  فاإ
ماكنية توس مي املنتجات للمزارعني واملنتجني يف البدلان النامية ل س امي يف  - النادر توفر اإ

ميكن عن طريق الاس تخدام الأمثل حلقوق امللكية الفكرية، وخاصة و البدلان الأقل منوًا. 
ىل منتجاهتم يف البياانت اجلغرافية والعالمات التجارية، مس ضافة قمية اإ اعدة هؤلء يف اإ

يرادات الصادرات والتخفيف من حدة الفقر. والأمه من ذكل، ميكن لأساليب  وزايدة اإ
جراءات مبتكرة مع الزتام اجملمتعات احمللية، أأن تكون ذات فائدة  نتاج التقليدية، مقرتنة ابإ الإ

ية والبيئية. كام يتضمن هذا كبرية يف وضع معايري جديدة للتمنية الاجامتعية والاقتصاد
املرشوع أأيضا يف أأجزاء منه تطوير القدرات املؤسس ية من أأجل الاس تخدام الفعال 
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عداد البنية التحتية  . وعن طريق تقدمي أأداة معلية املناس بة املرافقو للملكية الفكرية، واإ
ول أأعامل يعد هذا املرشوع دليال واحضا عىل روح "جد، لتطوير الأعامل التجارية احمللية

طار أأولوايت التمنية الوطنية. يفالتمنية"، وتوجه أأنشطة التعاون اليت تضطلع هبا الويبو   اإ

 

 الس يدة فرانسيساك توسو مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
يف الربانمج واملزيانية 

 1121/22للفرتة 

 6.2النتيجة املتوقعة: 

دارة الأعامل   التجارية.تعزيز امللكية الفكرية يف اإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

اس متر تنفيذ املرشوع عىل املس توى القطري خالل فرتة املراجعة يف البدلان الثالثة الرائدة ويه 
 وعىل وجه اخلصوص، حتقق ما ييل: اتيلند وبامن وأأوغندا.

 :يف اتيلند .2
، مت حتديد 1121يونيو ابلإضافة اإىل هممة التخطيط والتنس يق اليت جرى الاضطالع هبا يف 

صدار توصيات حمددة لتنفيذ الاسرتاتيجيات املتعلقة ابمللكية الفكرية  رشاكء رئيس يني واإ
 والتوس مي واملقرتحة ابلنس بة للجمعيات الثالث. وقد تضمن ذكل:

التوصيات بتسجيل العالمات امجلاعية والبياانت اجلغرافية يف اتيلند ويف الأسواق  ( أأ )
 الأجنبية اخملتارة؛

ماكنية وضع اقرتاح ابلتعاون مع هيئة الس ياحة يف اتيلند بشأأن "مسار البياانت  ( ب) واإ
نشاء مسار للبياانت اجلغرافية يف خمتلف أأرجاء البدل؛ ىل اإ  اجلغرافية ابلنس بة لتايلند"، مما يؤدي اإ

ماكنية الاضطالع ابلتعاون مع مكتب التمنية الاقتصادية القامئة عىل التنوع البيولويج،  )ج( واإ
 بسلسةل من مشاريع متابعة لتقيمي بناء القدرات وتقيمي الآاثر ابلنس بة للجمعيات الثالث.

 :يف بامن .1
بفضل الشهرة اليت اكتس هبا املرشوع يف البدل خالل مرحةل تنفيذه، أأعربت وزارة التجارة 
وهام والصناعة عن اهامتهما ابلستامثر يف جمايل توس مي وتسويق منتجني من املنتجات اخملتارة، 

مرصف التمنية للبدلان الأانانس والقهوة، يف حني يتناول املرشوع املمول من حكومة بامن و 
كام ُُسلت تسمية  .(Mola Kuna) معلية تسويق املصنوعات اليدوية مول كوان الأمريكية

 (. Café de Boqueteاملنشأأ لقهوة بوكيت )
 :ايف أأوغند .2

، حيث تواصلت املشاورات املعقودة مع أأحصاب 1121شهد زمخ تنفيذ املرشوع تباطؤًا يف عام 
املصلحة املعنيني. وفامي يتعلق ابلقطن، تأأجلت حلقات العمل للتوعية ابمللكية الفكرية املوهجة 

، رمغ 1122لأحصاب املصلحة املعنيني ابلقطن واملقرر عقدها أأصاًل يف الربع الأول من عام 
امللكية الفكرية والتوس مي، وذكل بسبب تغري  موافقة منظمة تمنية القطن عىل اسرتاتيجية

وفامي خيص الفانيليا، الزتم املكتب الوطين للملكية الفكرية  أأولوايت الس ياسة التجارية ادلاخلية.
حبشد أأحصاب املصلحة املعنيني ابلفانيليا وبتنس يق تنفيذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية والتوس مي. 

نشاء جلن ويه اخلطوة الأوىل يف تنفيذ  -ة أأحصاب املصلحة ومن املقرر الانهتاء من اإ
 .1122حتت قيادة مكتب امللكية الفكرية قبل هناية عام  -الاسرتاتيجية 

، ركزت اجلهود 1122وابلزتامن مع الأنشطة القطرية، ول س امي يف الفرتة من يناير وحىت أأبريل 
وتوس مي املنتجات لكية الفكرية الرئيس ية لتنفيذ املرشوع عىل تنظمي املؤمتر ادلويل بشأأن "امل 

يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا". ومتاش يًا مع الهدف الثالث  لتطوير الأنشطة التجارية
ذاكء الوعي، اس هتدف املؤمتر مناقشة التأأثري الاقتصادي لتوس مي املنتجات عىل  للمرشوع وهو اإ

طا  ر أأولوايت التمنية املس تدامة.اجملمتعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اإ
ىل  14وقد انعقد املؤمتر يف س يول يف الفرتة من  حيث جرى تنظميه ابلتعاون  1122أأبريل  16اإ

ظهار دمعها القوي  مع حكومة مجهورية كوراي، اجلهة املعنية الأوىل هبذا املرشوع، اليت واصلت اإ
 للمرشوع، عىل مدى مراحل تنفيذه.
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رباء ملناقشة اجلوانب املهنجية لتنفيذ املرشوع مع خرباء وطنيني كام جرى تنظمي اجامتع للخ
ودوليني حيث وضعوا اسرتاتيجيات حمددة للملكية الفكرية والتوس مي فامي خيص منتجات خمتارة 

 يف البدلان الثالثة الرائدة.
ومتكن املؤمتر من توفري منتدى لإاتحة تبادل ثري للآراء. وقد غطى برانجمه طائفة واسعة من 

املوضوعات، ابتداء من حتليل الانتفاع الاسرتاتيجي حبقوق امللكية الفكرية )أأي البياانت 
اجلغرافية والعالمات التجارية وعالمات التصديق والعالمات امجلاعية(، ومرورًا بمتثيل خمتلف 

عطاء حملة عامة عن فرص المتويل ملشاريع التوس مي. ت  قنيات توس مي املنتجات وتسويقها، وانهتاءًا ابإ
وبوجه عام، قدم املؤمتر مزجيًا من النظرايت )ممتثةل يف احملارضات الأاكدميية( واملامرسات )ممتثةل 

 يف اخلربات العملية للمنتجني احملليني وخرباء التوس مي(.
ون، والشلك والهيلك، أأاتح املؤمتر حتقيق توازن مناسب بني تنظمي حلقات وفامي يتعلق ابملضم

قامة ش باكت غري رمسية، ليليب بذكل اإىل حد كبري الأهداف احملددة التالية:  مناقشة واإ
ذاكء الوعي ابلنتفاع ابمللكية الفكرية لتوس مي املنتجات؛ ( أأ )  اإ
 وتيسري التعاون والرشاكة فامي بني أأحصاب املصلحة؛ ( ب)

والتشجيع عىل حتقيق النتاجئ امللموسة اليت س تفيد بشلك مبارش الرشاكت الصغرية  )ج(
 واملتوسطة واجملمتعات احمللية يف البدلان النامية البدلان الأقل منواً.

ذاكء  طار هذا املرشوع يف اإ وقد أأسهمت رشائط الفيديو الواثئقية الثالثة اليت صدرت يف اإ
بشأأن التحدايت أأمام توس مي املنتجات املصنفة عىل أأساس  الوعي العام بفعالية خالل املؤمتر

كأدوات فعاةل لإذاكء الوعي يف س ياقات وفرص  1121املنشأأ الأصيل. كام أأهنا تس تخدم منذ عام 
 متنوعة لبناء القدرات.

أأمثةل عىل 
النجاح/الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

 

أأو من خالل التبادل الرثي  لقد اتضح سواء من خالل تنفيذ املرشوع عىل املس توى القطري،
للآراء اليت أأعرب عهنا يف املؤمتر واجامتع اخلرباء، أأن حامية امللكية الفكرية، سواء أأاكنت يف 
ل أأحد  شلك بيان جغرايف أأو تسمية منشأأ أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق، يه ليست اإ

 س مي.الأبعاد العديدة اليت ينبغي النظر فهيا يف تطوير اسرتاتيجية التو 

وتعد العوامل املمتثةل يف حتديد املنتجات وجردها، وحشد أأحصاب املصلحة، وبناء القدرات، 
وحتليل خيارات امللكية الفكرية، وتوس مي املنتجات واسرتاتيجيات التسويق، والاس تدامة املالية 

سلمي يه بعض العوامل الرئيس ية اليت ينبغي النظر فهيا من أأجل دمع املنتجني احملليني بشلك 
 يف هجودمه املعقدة وطويةل الأمد يف جمال التوس مي.

وقد أأثبتت التجربة رضورة مشاركة العديد من اجلهات )أأي القطاع اخلاص، واملنظامت 
ن اتباع هنج تعاوين وشامل فامي بني  احلكومية واحلكومية ادلولية( يف معلية التوس مي. وعليه فاإ

 لضامن تدخل فعال ومس تدام.املنظامت املعنية هو أأحد الرشوط الالزمة 

طار معل لتطوير امللكية الفكرية  وقد أأدرجت لك هذه ادلروس الرئيس ية يف وثيقة عنواهنا "اإ
وتوس مي املنتجات واسرتاتيجية طرح املنتج يف السوق". وقد صدق عىل الوثيقة اخلرباء اذلين 

 ندا واتيلند. شاركوا يف تنفيذ املرشوع يف البدلان الثالثة الرائدة ويه بامن وأأوغ 

طار العمل" أأحد النتاجئ امللموسة لهذا املرشوع. وهو يستند بشلك كبري اإىل حتليل  ويعد "اإ
أأفضل املامرسات يف جمال توس مي املنتجات الأصلية، وكذكل اإىل خربات املرشوع الرائدة يف 

مشاريع امللكية البدلان الثالثة الرائدة. وهو يربز اجلوانب املهنجية واملبادئ التوجهيية لتنفيذ 
ىل تعزيز فهم عنارص صياغة وتنفيذ تكل املشاريع. وسوف  الفكرية والتوس مي وتقيميها وهو يريم اإ

 .1122تنرش الويبو الوثيقة يف عام 

ومن النتاجئ القمية الأخرى للمرشوع هو أأن تنفيذ املرشوع واحلوار الفعال اذلي جنم عن عقد 
زتمة من اخلرباء املس تعدين للتعاون بشأأن املشاريع اجلارية املؤمتر قد أأفضيا اإىل حتديد مجموعة مل

 واملقبةل يف جمال امللكية الفكرية والتوس مي من أأجل التمنية.
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اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

 ل يوجد

مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 .يوجدل 

حتمل مسؤولية واحضة عىل كام أأشري يف مراحل ش ىت من دورة املرشوع، من الرضوري  امليض قدما
املس توى القطري يف قيادة تنفيذ املرشوع لإجناحه. ومن أأجل مواصةل اجلهود اليت يبذلها فريق 

آليات مناس بة عىل املس توى القطري لتوجيه تنفيذ توصيات  نشاء أ املرشوع، ينبغي الآن اإ
 املرشوع توجهيًا فعاًل. وينطبق هذا الوضع عىل البدلان الثالثة مجيعها.

وقد بدأأ اس تخدام املبادئ التوجهيية املهنجية لتطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية والتوس مي الواردة 
طار العمل" يف س ياق أأوسع ملشاريع أأخرى بشأأن امللكية الفكرية والتوس مي، يف  يف وثيقة "اإ

 س ياق املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو.

طار متابعة معلية للمؤمتر، ميكن لل ويبو )شعبة املشاريع اخلاصة( أأن تنظر يف س بل تسخري ويف اإ
املهنجيات واخلربات املنبثقة عن تنفيذ املشاريع الرائدة جلدول أأعامل التمنية )يف بامن وأأوغندا 
لكرتوين ممكن ملشاريع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات. وميكن أأن  طار منرب اإ واتيلند( يف اإ

اخلرباء وبتجميع املوارد دلمع املشاريع املقبةل. ومن املتوىخ الربط يسمح املنرب ابلربط الش بيك بني 
  قاعدة بياانت الويبو ملطابقة الاحتياجات.ب

 .1122وسوف ينهتىي املرشوع يف ديسمرب 

 توقفمل يُقمي بعد/ اجلدول الزمين للتنفيذ

 

 %.66.2: 1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

ىل  CDIP/8/3من الوثيقة  24التقرير املرحيل الأول للمرشوع الوارد يف املرفق مت تسلمي  التقارير السابقة اإ
، ومت تسلمي 1122اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة املعقودة يف نومفرب 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية  CDIP/10/2التقرير املرحيل الثاين للمرشوع الوارد يف الوثيقة  اإ
 1121وامللكية الفكرية يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****
 توقفمل يُقمي بعد/ تقدمل يوجد  بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 
5 املرشوعنتاجئ

 

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

اتفاق أأوساط املنتجني واملزارعني 
احملليني والسلطات املعنية عىل 

ماكنية توس مي  .املنتجات اخملتارة اإ

حتديد ُمنْت جني يف لك بدل من 
البدلان الثالثة، بفضل خصائصهام 
الفريدة، ومبا يمتزيان به من نتاجئ 

 قوية للتوس مي.

 مت حتديد ثالث منتجات يف لك
ند، بدل من البدلان الثالثة )اتيل 

وبامن، وأأوغندا(، بفضل ما يمتتعون 
به من احامتلت مشجعة للتوس مي، 

 املنشأأ وخصائص ممزية من حيث 
 اجلغرايف.

**** 

اوري حول اخليارات تشبداية مسار 
سرتاتيجية لتوس مي والإجراءات الا
ملبادئ توجهيية  املنتجات وفقا

 مقرتحة.

، يف حتريرية وضع مبادئ توجهيية
الرشاكت لس تخدام لك بدل، 

 الصغرية واملتوسطة واجملمتعات
احمللية ومجعيات املنتجني واملزارعني 
عند توس مي املنتج والانتفاع بأأداة 

عنه؛ وبدء  الناجتة التعريف
 املشاورات مع أأحصاب املصاحل:

جراءات وقواعد جاهزة  ( أأ ) اإ
حبقوق امللكية الفكرية  لالنتفاع

دارهتا )البياانت  اجلغرافية واإ
 والعالمات التجارية(؛

جراءات جاهزة   ( ب) معايري واإ
 ومراقبته. للتصديق عىل جودة املنتج

يف اجملمتعات احمللية التسعة اخملتارة 
 )ثالثة يف لك بدل(:

مشاورات مع أأحصاب  )أأ(
ابلتعاون مع املصلحة اليت تعهدت 

 ؛السلطات الوطنية/احمللية

 اختبار مهنجية لتطويرو  )ب(
امللكية الفكرية اسرتاتيجية 
 ؛والتوس مي

جراءات لإدارة  )ج( وضع اإ
حقوق امللكية الفكرية ولإصدار 
 شهادات جودة املنتج ومراقبته.

**** 

وعي وقدرات وبىن حتتية معززة 
للمتكني من الانتفاع الاسرتاتيجي 

وغريها من خيارات  ابمللكية الفكرية
 التسويق بتوس مي املنتجات.

عقد لأغراض لك منت ج حمدد، 
سلسةل واحدة من حلقات معل 

توس مي املنتجات  عنلبناء القدرات 
اجملمتعات احمللية وسلطات مبشاركة 

امللكية الفكرية وغريها من 
 السلطات املعنية.

جراء  ضافيتنياإ لبناء  حلقيت معل اإ
 يف بامن )مبادرة القهوة(؛القدرات 

عداد مرشوع للحصول عىل  اإ
تسمية املنشأأ لقهوة بوكيت يف بامن، 
نشاء منظمة املنتجني  ىل اإ مما أأدى اإ

 وتسجيل تسمية منشأأ.

الاضطالع بثالث همامت للمتابعة 
يف البدلان  1122-1121يف عايم 

الثالثة لتحديد الرشاكء 
تيجيني الرئيس يني وضامن الاسرتا

اس تدامة املرشوع خارج دورة 
 املرشوع احلالية.

**** 

                                                
5
 .1.2وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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عقد مؤمتر حول "دمع تمنية اجملمتعات 
احمللية من خالل توس مي املنتجات" 

 وادلروس املس تفادة. لتبادل اخلربات

دراسات حاةل موثقة لعرضها خالل 
املؤمتر، ونرش جتارب وخربات 
 املرشوع مضن واثئق املؤمتر.

عقد مؤمتر حول "امللكية الفكرية 
والتوس مي من أأجل تطوير الأعامل 
التجارية واجملمتعات احمللية" وعقد 
اجامتع للخرباء بنجاح يف س يول 

جبمهورية كوراي؛ ومناقشة 
دراسات حاةل ومهنجية امللكية 

الفكرية والتوس مي، والتصديق علهيا 
من جانب اخلرباء؛ ونرش خربات 

ئق املؤمتر املرشوع من خالل واث
ومن خالل ثالثة رشائط فيديو 
 واثئقية صادرة لأغراض التوعية.

**** 

 
 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  هدف / أأهداف املرشوع
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

الإسهام يف تطوير الأنشطة التجارية 
مساعدة الرشاكت عن طريق  احمللية

 واملتوسطة ومجعياتالصغرية 
املنتجني واملزارعني يف البدلان النامية 

والبدلان الأقل منوا عىل توس مي 
من خالل الانتفاع  منتجاهتا

 الاسرتاتيجي ابمللكية الفكرية.

نظام رصد ومراقبة جاهز لتقيمي وقع 
اسرتاتيجيات التوس مي امجلاعي 

املوارد  بشأأناملتخذة  والتدابري
احمللية واس تدامهتا، ونظام يسمح 

قبل وبعد اعامتد  مبقارنة النتاجئ
آليابسرتاتيجية، والا  اتس تخدام أ

ن وجد  .لتصحيح أأي أأثر سليب، اإ

ند وبامن، حددت ادلراسات يف اتيل 
املعيارية )واليت مت الانهتاء مهنا 

 ابلفعل( الأساس اذلي سيس تخدم
 وقعرصد وتقيمي يف 
 سرتاتيجيات.الا

ل يزال جيري وضع مؤرشات 
حمددة لقياس الآاثر الاجامتعية 

والاقتصادية للمرشوع املرتتبة عىل 
الأوساط التجارية )يف ادلراسة 

 اجلارية بشأأن قهوة بوكيت يف بامن(.

توجيه اهامتم خاص خالل املؤمتر 
املعنون "امللكية الفكرية والتوس مي" 
للآليات القامئة لتقيمي الآاثر املرتتبة 

  تنفيذ البياانت اجلغرافية عىل

*** 

سرتاتيجية بني تشجيع الئتالفات الا
املنتجني واملزارعني والرشاكت 

واملؤسسات  الصغرية واملتوسطة
العامة لتوس مي املنتجات من خالل 

 الانتفاع ابمللكية الفكرية.

هيالك تنس يق جاهزة ومبادرات 
جامعية مشرتكة يُضطلع هبا للحفاظ 

وتروجيه،  وتسويقه عىل جودة املنتج
ونظام جاهز لبيان الفوائد املزتايدة 
 والاخنفاض يف التاكليف بفضل

 .سرتاتيجية التوس ميا

أأنشئت جلان لأحصاب  :يف بامن
املصلحة املعنيني ابلقهوة )ابملريا 
وبوكيت( والأانانس؛ ومت حشد 
مجموعات كوان الأصلية لطلب 
احلصول عىل عالمة تصديق 

 ية؛ملصنوعات مول اليدو 

جرى توعية أأحصاب  :ويف أأوغندا
املصلحة املعنيني ابلقطن والفانيليا؛ 

نشاء منظامت  وما يزال جيري اإ
 رمسية للمنتجني؛

مت حشد مجموعات  :ويف اتيلند

** 



CDIP/12/2 
Annex IV 
7 

 

 

أأحصاب املصلحة والسلطات احمللية 
يف ابنغ تشاو تشا ويف ماي ش مي؛ 

عىل شهادة  وحصل حرير ملبون
تصديق من الفئة الثالثة، وهو ما 
يسهل التوس مي يف سوق الاحتاد 
الأورويب، رمغ أأن املنتجات من 

تصنف  املصنوعات اليدوية ل
كبياانت جغرافية مبوجب قانون 

 الاحتاد الأورويب.

غري أأنه ينبغي مواصةل تعزيز هيالك 
أأحصاب املصلحة ومنظامت املنتجني 

)أأي امجلعيات التعاونية 
 والئتالفات( يف اكفة اجملمتعات 

تدريب ممثيل اجملمتعات احمللية 
واملنظامت غري احلكومية 

 واملؤسسات الوطنية، مبا يف ذكل
ماكتب امللكية الفكرية، عىل التعامل 

جراءات تسجيل وحفص الفعال مع  اإ
العالمات التجارية والبياانت 

 اجلغرافية.

تدريب عدد من املس تفيدين يف 
اجملمتعات احمللية وماكتب امللكية 

والهيئات احلكومية حول  الفكرية
الأدوات القانونية املناس بة للحامية 

 والتوس مي؛

تدريب موظفي ماكتب امللكية و  -
جراءات  الفكرية عىل تنفيذ اإ

 اجلغرافية؛ بياانتتسجيل ال 

ما ل يقل عن س تة تنفيذ و  -
يداعات لتسجيل عالمات جتارية  اإ

 أأو بياانت جغرافية ملنتجاتو/
 خمتارة.

تنفيذ ما ل منذ نشأأة املرشوع، مت 
حلقات معل  مخس عرشةيقل عن 

لبناء القدرات يف اجملمتعات احمللية 
 .1121قبل هناية عام  ةالتسع

ىل  21تدريب من  يف  مشاراكً  41اإ
لك حلقة معل )من أأعضاء اجملمتعات 

احمللية وسلطات امللكية الفكرية( 
عىل اجلوانب التشغيلية 

سرتاتيجية محلاية امللكية الفكرية والا
 لتوس مي املنتجات وتسويقها.

ىل الآن   مت تسجيل: واإ

جامعيتني،  عالمتني :يف بامن )أأ(
ما يزال و وتسمية منشأأ واحدة، 

صدار شهادة عالمة واحدة   ؛معلقاً اإ
شهادة عالمة  :ويف أأوغندا )ب(

 ؛واحدة احدة، وعالمة جتاريةو 
عالمة جامعية  :ويف اتيلند )ج(
 .جغرايف واحد بيانحدة، و وا

*** 

 

]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 ملخص املرشوع

 DA_35_37_01 رمز املرشوع

 الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية.امللكية  العنوان

جراء دراسات جديدة، بطلب من : )الفئة دال( 25التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية مطالبة الويبو ابإ
الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول ادلول 

 بنظام امللكية الفكرية.

جراء دراسات بشأأن حامية امللكية : )الفئة دال( 27التوصية  جيوز للويبو اإ
الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني 

 امللكية الفكرية والتمنية.

 فرنك سويرسي. 2 242 711تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 251 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 .(1121)الربع الثالث من عام  1121يوليو الأول من  اترخي بدء املرشوع

 .شهراً  41 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
بربامج  املعنية وذات الصةل

 الويبو

قطاع العالمات  ؛قطاع التمنية دلراسات الاقتصادية والإحصائيات؛شعبة ا
  قطاع الابتاكر والتكنولوجيا.قطاع القضااي العاملية؛  التجارية والرسوم؛

 .21و 26و 21و 9و 1و 4و 1و 2الصةل بربامج الويبو: 

 العالقة بني حامية امللكية الفكرية عنيتأألف املرشوع من مجموعة من ادلراسات  وصف موجز للمرشوع
هتدف هذه ادلراسات و وخمتلف جوانب الأداء الاقتصادي يف البدلان النامية. 

ىل تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين مهنا واضعو الس ياسات يف تكل البدلان  اإ
يهنض ابلتمنية. ومن املقرتح تركزي  عند تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية

عامة ويه الابتاكر احمليل، ونرش املعرفة عىل  ىل ثالثة موضوعاتادلراسات ع
 ونتاجئهاملؤسس ية لنظام امللكية الفكرية  الصعيد ادلويل والوطين، واجلوانب

عداد ادلراسات مجموعات من الباحثني ويشارك فهيا  الاقتصادية. وسيتوىل اإ
 .حمليون وخرباء دوليون وابحثون دلراسات الاقتصادية والإحصائياتشعبة ا
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 الس يد اكرسنت فينك مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
يف الربانمج واملزيانية 

 1121/22للفرتة 

 1.5النتيجة املتوقعة: 

 .الأخذ ابلتحليل الاقتصادي للويبو مكدخل يف صياغة س ياسة امللكية الفكرية

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

أأحرز تقدم هائل يف مجيع مرشوعات ادلراسات منذ تقدمي التقرير املرحيل الأخري، 
. وس تقدم مجيع ادلراسات املتبقية 1122القطرية ومن املزمع اس تكاملها قبل هناية عام 

ىل اللجنة يف دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة. وتشمل أأبرز الإجنازات اليت حتققت  اإ
  املاضية ما ييل:خالل الأشهر الثين عرش

: اس تمكلت دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل، وقدمت ش ييل )أأ(
ىل الإس بانية؛ وأأحرز تقدم هائل يف  ىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة، وترمجت اإ اإ
حتليل ادلراسات اخلاصة مبنح الرباءات عىل املس تحرضات الصيدلنية والسطو عىل 

 العالمات التجارية.

ىل بياانت ادلراسات الربازيل )ب( : دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإ
ىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة؛  س تقصائية عىل مس توى الرشاكت قدمتالا اإ

واس تكامل قاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب 
يف صياغة دراسة حول اس تخدام امللكية الربازييل للملكية الفكرية وأأحرز تقدم هائل 

ىل هذه البياانت؛ وأأحرز تقدم هائل يف حتليل هذه  الفكرية يف الربازيل استنادا اإ
 ادلراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية وأأداء التصدير.

: اس تمكلت دراسة حول امللكية الفكرية يف قطاع الغاابت وقدمت أأوروغواي )ج(
ىل اللجنة يف دورهتا احلا دية عرشة. وأأحرز تقدم هائل يف حتليل ادلراسة اخلاصة مبنح اإ

 الرباءات وبنية السوق يف دوائر الصناعات الصيدلنية.

: جتري دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا مرص )د(
املعلومات والتصالت؛ واس تمكلت همامت تقيص احلقائق ومقابةل أأحصاب املصلحة 

  املعنيني.

جراء حتليل دلراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني الصني )ه( : تقدم هائل يف اإ
يف احلصول عىل براءات أأجنبية واسرتاتيجيات الرشاكت الصينية يف احلصول عىل 

 الرباءات.

: اس تكامل قاعدة بياانت تسجيل الوحدات لتسجيالت مناذج املنفعة؛ اتيلند )و(
ىل قاعدة بياانت  وتقدم هائل يف صياغة دراسة حول اس تخدام مناذج املنفعة، استنادا اإ

 منشأأة حديثا. 

أأمثةل عىل 
النجاح/الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

تقيمي الأثر الإجاميل للمرشوع. ومع ذكل، فقد كشفت الأحداث اليت مت  املبكرمن 
الرتتيب لها فامي يتعلق ابدلراسات القطرية عن توفر رغبة قوية واهامتم مزتايد ابلعمل 

جراء حوار داخيل حول  املبذول يف ادلراسات، كام جشعت تكل الأحداث أأيضا عىل اإ
 الاقتصادي. كيفية تأأثري امللكية الفكرية عىل الأداء

ومن ادلروس الرئيس ية املس تفادة ما أأظهرته مجموعة متنوعة من الواكلت احلكومية من 
الاهامتم بدراسة الآاثر الاقتصادية املرتتبة عىل خيارات الس ياسة العامة للملكية 

مبا يف ذكل التجارة، والاقتصاد، وغريها من الوزارات، وماكتب امللكية  -الفكرية 
لت الابتاكر والسلطات املعنية ابملنافسة. وابلتايل يتطلب ضامن امللكية الفكرية، وواك

 الاكمةل لأعامل التحليل الاقتصادي قدرا كبريا من التنس يق فامي بني الواكلت.
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اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

 

يس تلزم اس تكامل مجيع ادلراسات املتبقية قبل هناية العام مدخالت موقوتة من اخلرباء 
شاريني والرشاكء اخلارجيني. وللتخفيف من أأثر أأي تأأخري، أأبلغت الويبو مجيع الاست 

جناز الأعامل يف الوقت  اخلرباء الاستشاريني والرشاكء ابملهل املعنية اليت تتيح اإ
 املناسب.

مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 ل توجد.

 ميكن تلخيص س بل امليض قدما ابدلراسات القطرية الست عىل النحو التايل:  امليض قدما

 : اس تمكلت مجيع أأعامل ادلراسة املزمعة.ش ييل )أأ(

 : اس تمكلت مجيع أأعامل ادلراسة املزمعة.الربازيل )ب(

: س تكمتل ادلراسة حول دوائر الصناعة الصيدلنية وادلراسة أأوروغواي )ج(
امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي قبل هناية الاس تكشافية حول دور 

 .1122 عام

 .1122: من املزمع اس تكامل ادلراسة قبل هناية عام مرص )د(

: جتري ادلراسة حول اس تخدام الرباءات واسرتاتيجيات الأعامل عىل الصني )ه(
 قدم وساق ومن املزمع أأن تس تمكل قبل هناية العام.

ث التحلييل ملتابعة اس تخدام الرباءات الصغرية وأأداء : سيس تمكل البحاتيلند )و(
 .1122الرشاكت قبل هناية عام 

 
( ستنظم ندوة حبوث CDIP/5/7وكام اكن متوقعا يف وثيقة املرشوع الأصلية )الوثيقة 

س يجمتع فهيا املسامهون الرئيس يون يف ادلراسات الست القطرية  1122يف ديسمرب 
الهدف من الندوة حتليل ادلروس املس تفادة من  وخرباء دوليون خمتارون. وس يكون

ماكنية تطبيقها عىل نطاق واسع وتداعياهتا عىل رمس الس ياسات  ادلراسات اخملتلفة واإ
 عىل الصعيدين الوطين وادلويل.

يسري التنفيذ حس امب اكن مزمعا وفقا للجدول الزمين )اذلي مدد لس تة أأشهر يف ادلورة  اجلدول الزمين للتنفيذ
 العارشة للجنة(. 

 %.7111: 1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

 CDIP/8/2قدم أأول تقرير مرحيل عن املرشوع يف املرفق السادس عرش للوثيقة  التقارير السابقة
ىل اللجنة يف دورهتا الثامنة املعقودة يف نومفرب  . وقدم التقرير املرحيل الثاين يف 1122اإ

ىل اللجنة يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب  CDIP/10/2الوثيقة   .1121اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****
 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 
 

6 املرشوعنتاجئ
 

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

تسلمي مسودة التقارير والتقارير  دراسة 1-6الانهتاء من 
الهنائية يف الوقت احملدد؛ مؤرشات 

اجلودة: تعليقات من النظراء 
املراجعني ومن أأحصاب املصلحة 

 احملليني.

دراس تان قطريتان اس تمكلتا، 
وبقية ادلراسات أأرشفت عىل 

 الانهتاء

** 

عدد املشاركني، مس توى احلضور،  حلقات معل حملية
 تقيمي حلقة العمل.

حلقات معل عقدت يف معظم 
 الستالبدلان 

** 

عدد املشاركني، مس توى احلضور،  ندوة البحوث الاقتصادية
 تقيمي الندوة.

 ل تقيمي مل تُعد بعد.

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوعهدف/
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

فهم أأفضل للآاثر الاقتصادية 
واختاذ لس ياسات امللكية الفكرية 

 قرارات مدروسة عىل حنو أأكرث معقاً 

ارتفاع مس توى حضور حلقات 
ادلراسة؛ مراجع دلراسات يف 
أأوراق حبثية ومقالت حصفية؛ 

وعدد من الاقتباسات 
والاستشهاد من البحوث 

الالحقة؛ اس تخدام قواعد البياانت 
طار هذا  نشاؤها يف اإ اليت مت اإ

 املرشوع.

من املبكر جدًا تقيمي هذه 
 .النتيجة

حلقات معل عقدت يف معظم 
 البدلان الست.

** 

 

]ييل ذكل املرفق السادس[
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 .1.2وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 ملخص املرشوع

 DA_19_25_26_28_01 رمز املرشوع

 بناء احللول -ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة الفكرية امللكية  العنوان

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض : 29التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط البدلان يف تسهيل نفاذ البدلان النامية و  الأقل منوًا اإ

طار الويبو.  الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية : 15التوصية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني البدلان 

رونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة املذكورة من فهم جوانب امل
 مهنا بأأكرب قدر، وحسب ما يكون مناس با.

س امي البدلان املتقدمة، عىل تشجيع مؤسسات  : حث  ادلول الأعضاء ول16التوصية 
البحث العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان النامية 

 لبدلان الأقل منوًا عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها.وا

س امي البدلان املتقدمة، اعامتده من  : تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول11التوصية 
الس ياسات والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف 

 البدلان النامية.

 فرنك سويرسي. 2 292 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 591 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 .1122يناير  اترخي بدء املرشوع

 شهراً. 17 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

لشؤون الاقتصادية اشعبة و  التحدايت العاملية؛شعبة و  قطاع الابتاكر والتكنولوجيا؛
 ؛والإحصاءات

 مرشوع بشأأن الابتاكر وهيلك دلمع نقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية.

 .21و 21، 9، 1، 2الصةل بربامج الويبو: 

يشمل املرشوع مجموعة من الأنشطة من شأأهنا اس تكشاف ما ميكن اختاذه من مبادرات  وصف موجز للمرشوع
لهيا  وس ياسات تتعلق ابمللكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها وتسهيل الوصول اإ

 لأغراض التمنية، ل س امي لصاحل البدلان النامية، مبا يف ذكل البدلان الأقل منوًا. 

طار املرشوع )انظر الفقرة  من الوثيقة  55وفامي ييل الأنشطة املقرر الاضطالع هبا يف اإ
CDIP/9/INF/4:) 

قلميية للتشاور خبصوص نقل التكنولوج  .2النشاط  يا يف خمتلف تنظمي مخسة اجامتعات اإ
جنيف، مناطق العامل، ل س امي يف البدلان الأقل منوًا، ابلتشاور املس بق مع ادلول الأعضاء يف 

ومبشاركة أأحصاب املصلحة يف جمال نقل التكنولوجيا، وغريها من منظامت الأمم املتحدة ذات 
 الصةل.

ابلتعاون مع وضع عدد من ادلراسات التحليلية املراجعة من قبل النظري،  .1النشاط 
دراسات اقتصادية منظامت الأمم املتحدة وغريها من املنظامت ادلولية املعنية، ومن بيهنا 

تسهم يف تقدمي مدخالت  من شأأهنا أأنلنقل ادلويل للتكنولوجيا، و تتعلق ابدراسات حاةل و 
  ."ملنتدى اخلرباء رفيعي املس توى"
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عداد ورقة  .2النشاط  حول بناء احللول تكون أأساسا للمناقشات يف منتدى  مفاهمياإ
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للموافقة  اخلرباء ادلويل رفيع املس توى؛ لتقدميها اإ

ىل اخلرباء ادلوليني  علهيا )مبا يف ذكل مجيع العنارص التالية: تقدمي ورقة املفاهمي مس بقًا اإ
للتعليق عىل مسودهتا الأوىل؛ وعرض ورقة املفاهمي عىل البعثات ادلامئة يف جنيف؛ وعقد 

نظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وامجلعيات املهنية اجامتع ليوم واحد مع امل 
  .CDIP/9/INF/4)من الوثيقة  66)انظر الفقرة 

عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات التدريس وغريها من الوسائل النامجة  .4النشاط  اإ
طار الويب دارج تكل النتاجئ يف اإ و العاملي لبناء عن التوصيات اليت اعمتدها اجامتع اخلرباء، واإ

القدرات. وقد يشمل ذكل املضامني واملشاريع القطرية امللموسة املتعلقة بتصممي وتطوير 
 البنية التحتية الرضورية لإدارة أأصول امللكية الفكرية فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا.

لبدء  يف شلك مؤمتر دويل تنظمي منتدى خرباء دويل رفيع املس توى 5النشاط 
ىل املناقشات  حول س بل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

املعارف والتكنولوجيا، مضن اختصاص الويبو، يف اجملالت املس تجدة خاصة ويف جمالت 
 .11و 16و 15و 29أأخرى تولهيا البدلان النامية أأمهية خاصة، مع مراعاة التوصيات 

س ياسات امللكية الفكرية ادلامعة لنقل التكنولوجيا يف ينبغي أأن يناقش اخلرباء مسأأةل و 
 .البدلان النامية

لكرتوين حول "نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: التحدايت  .6النشاط  نشاء منتدى اإ اإ
طار البوابة اخملصصة للبنية ادلامعة للمؤسسات الوطنية يف  املشرتكة وبناء احللول" يف اإ

نشاؤها يف س ياق املرشوع جمال الابتاكر ونقل التكنولو  ، 21 لتوصيةبناء عىل اجيا املعزتم اإ
ابلتشاور مع ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة، مع تيسري مشاركة البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوًا يف هذا املنتدى الإلكرتوين.

لهيا أأعاله يف برام .7النشاط  دراج أأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة املشار اإ ج الويبو، اإ
بعد أأن تنظر فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وتصدر بشأأهنا أأي توصيات ممكنة 

 للجمعية العامة.
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  اجلزائري عيل الس يد مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

1121/22 

 1.4النتيجة املتوقعة: 

ىل،  عن امللكية الفكرية عن طريق ومعارف معلومات  واس تخدامتعزيز الوصول اإ
ىل املصنفات  مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر، وزايدة فرص الوصول اإ

 الإبداعية احملمية والأعامل الإبداعية يف املكل العام.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

تأأثر اجلدول الزمين للمرشوع كام اس تعرضته عام اكن مقررًا هل. فقد  لقد تأأخر املرشوع
( بسبب تأأخر البدء يف املرشوع، وتأأجيل CDIP/9/INF/4ادلورة التاسعة للجنة )

دارة  عادة هيلكة شعبة الابتاكر والتغيري اذلي طرأأ عىل اإ قلميية واإ بعض املشاورات الإ
 ملرفق طيه(.)انظر اجلدول الزمين املعدل لتنفيذ املرشوع وا 1122املرشوع يف يونيو 

عداد هذه الوثيقة، عقد اجامتعان من الا2النشاط   قلمييةالإ تشاورية ال جامتعات : دلى اإ
آس يا(، يويم  حول نقل التكنولوجيا، امخلسة  26أأحدهام عقد يف س نغافورة )عن منطقة أ

 21و 19، والآخر عقد يف اجلزائر )عن أأفريقيا واملنطقة العربية( يويم 1121يوليو  27و
. وسوف يعقد الاجامتع الثالث يف اسطنبول )عن املنطقة الانتقالية( يويم 1122يناير 
ميي الرابع )عن البدلان النامية( يف . ومن املقرر عقد الاجامتع الإقل 1122أأكتوبر  15و 14

. ومن املقرر عقد الاجامتع اخلامس والأخري )عن 1122نومفرب  16و 15جنيف، يويم 
 5مونتريي ابملكس يك )مل يمت التأأكيد بعد( يويم منطقة أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب( يف 

امخلسة مجيعها قبل هناية  . وعليه، مفن املتوىخ عقد الاجامتعات الإقلميية1122ديسمرب  6و
 .1122عام 

جراء ادلراسات التحليلية الست اكفة، 1النشاط  عداد هذه الوثيقة، مت التلكيف ابإ : دلى اإ
وتلقى املكتب ادلويل املسودات الأوىل لثالث دراسات من ادلراسات الست. ومن 

 .1122املتوىخ تقدمي ادلراسات اكفة يف شلكها الهنايئ قبل هناية عام 

منتدى اخلرباء : سوف تعد املسودة الأوىل لورقة املفاهمي اليت ستشلك أأساس 2اط النش
جامتعات الا، عقب الانهتاء من 1124حبلول هناية شهر فرباير  ادلويل رفيع املس توى

امخلسة وتلقي املكتب ادلويل ادلراسات التحليلية الست اكفة. وكام  قلمييةالإ تشاورية ال 
، قبل تسلمي ورقة املفاهمي CDIP/9/INF/4)من الوثيقة  66 أأقرت اللجنة )انظر الفقرة

يك توافق علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا املقرر عقدها يف 
للخرباء ادلوليني للتعليق علهيا وس تعرض  1122، ستسمل الورقة يف مارس 1124 مايو

، 1124د دورة اللجنة يف شهر مايو عىل البعثات ادلامئة يف جنيف. وكذكل، قبل انعقا
س يعقد اجامتع ملدة يوم واحد مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية 

 وامجلعيات املهنية.

عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات 4النشاط  : بطبيعة احلال، لن ميكن بدء العمل يف اإ
اليت اعمتدها منتدى اخلرباء ادلويل النامجة عن التوصيات التدريس وغريها من الوسائل 

ل بعد انعقاد املنتدى.  الرفيع املس توى اإ

حول "نقل التكنولوجيا : سوف يعقد منتدى اخلرباء ادلويل رفيع املس توى 5النشاط 
، بعد موافقة 1124يف شهر يونيو  وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء احللول"

كية الفكرية عىل ورقة املفاهمي يف دورهتا املقرر عقدها يف شهر اللجنة املعنية ابلتمنية واملل 
 .1124مايو 

نشاء املنتدى الإ 6النشاط  لكرتوين حول "نقل التكنولوجيا وامللكية : س ينهتىي العمل لإ
 عقب انعقاد منتدى اخلرباء ادلويل رفيع املس توى. الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء احللول"
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دراج أأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة 7النشاط  : بطبيعة احلال، لن ميكن بدء العمل يف اإ
ل بعد انعقاد منتدى اخلرباء ادلويل رفيع املس توى ولن  لهيا أأعاله يف برامج الويبو اإ املشار اإ
ل بعد أأن تنظر اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف تكل النتاجئ  يبدأأ )كام اتفق( اإ

 در أأي توصيات ممكنة هبذا الشأأن للجمعية العامة. وتص

الأثر  أأمثةل عىل النجاح/
 وادلروس الرئيس ية

ىل الآن حول نقل التكنولوجيا  قلميية اليت عقدت اإ لقد اكنت الاجامتعات التشاورية الإ
اثرة اهامتم كبري من جانب البدلان املشاركة وكذكل احلضور يف  انحجة للغاية يف اإ

الاجامتعات. فقد وضع املمثلون من خمتلف البدلان الكثري من التوصيات الإبداعية. ومن 
دارة العالقات ادلولية والتعاون ادلويل وممثةل أأمثةل ذكل أأن الس يدة سه  يفة زااي، مديرة اإ

جنوب أأفريقيا دعت دلى اختتام املشاورات الإقلميية حول نقل التكنولوجيا لصاحل أأفريقيا 
نشاء "عقد الأمم املتحدة بشأأن الابتاكر ومعل الش باب" يف الفرتة من  ىل اإ واملنطقة العربية اإ

ىل  1124  "1112اإ

آاثرهااخملاطر وا  ل يوجد لتخفيف من أ

مسائل تقتيض دعام/اهامتما 
 فوراي

 ل يوجد

 انظر اجلدول الزمين املعدل لتنفيذ املرشوع واملرفق طيه.  امليض قدما

 مرفق هبذا التقرير جدول زمين جديد مقرتح يك تنظر فيه ادلول الأعضاء. اجلدول الزمين للتنفيذ

 %.2519: 1122املزيانية كام يف هناية أأغسطس معدل اس تخدام  معدل تنفيذ املرشوع

ىل  CDIP/8/2من الوثيقة  1قدم التقرير املرحيل الأول للمرشوع، الوارد يف املرفق  التقارير السابقة اإ
. وقدم 1122اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة املعقودة يف نومفرب 

ىل اللجنة يف دورهتا العارشة  CDIP/10/2يف الوثيقة  التقرير املرحيل الثاين الوارد اإ
 .1121املعقودة يف نومفرب 

 



CDIP/11/2 
Annex VI 
5 

 

 

 اخملطط الزمين املعدل للتنفيذ

 1124 1122 1121 1122 النشاط

 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 

         X X X    صياغة ورقة املرشوع صفر

الاجامتعات التشاورية  .2
قلميية امخلسة  الإ

      X  X   X   

عداد دراسات ودراسات  .1 اإ
حاةل وورقات يف جمال 

املعلومات املتعلقة ابمللكية 
 الفكرية ونقل التكنولوجيا

    
     X 

 
X 
X 

 
X 
X 

  

  X X            صياغة ورقة املفاهمي .2

تقدمي مسودة ورقة  2.2
املفاهمي للتعليق علهيا 
من جانب اخلرباء 

 ادلوليني

    
        X  

عرض ورقة املفاهمي  1.2
عىل البعثات ادلامئة 

 يف جنيف

    
        X  

عقد اجامتع ملدة يوم  2.2
واحد مع املنظامت 

 ادلوليةاحلكومية 
واملنظامت غري 

احلكومية وامجلعيات 
املهنية واخلرباء 

 اخملتارين

    

        X  

عداد وتوفري مواد  .4 اإ
ووحدات وأأدوات التدريس 

الوسائل النامجة وغريها من 
عن التوصيات اليت اعمتدها 
منتدى اخلرباء ادلويل رفيع 

 املس توى

             X 

عقد منتدى خرباء دويل  .5
رفيع املس توى ملدة ثالثة 

 أأايم

    
         X 

لكرتوين  .6 نشاء منتدى اإ اإ
 وحتديثه

           X X X 

دراج أأي نتاجئ منبثقة عن  .7 اإ
أأعاله يف الأنشطة الواردة 

برامج الويبو بعد أأن تنظر 
فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية 

وامللكية الفكرية وتصدر أأي 
توصيات ممكنة هبذا الشأأن 

 للجمعية العامة

    

         X 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 تقيميل  ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 

  املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

وثيقة أأولية جاهزة يف غضون ثالثة  وثيقة املرشوع. صفر.
املرشوع، أأشهر من املوافقة عىل 

 ابلتشاور مع ادلول الأعضاء.

الانهتاء من صياغة وثيقة 
قبل حلول نومفرب املرشوع 
وتنقيحها قبل حلول مايو  1122
1121. 

**** 

قلميية .2  تنظمي اجامتعات اإ
بشأأن نقل  تشاورية

 التكنولوجيا.

 

تنظم الاجامتعات يف غضون ثالثة 
برام وثيقة املرشوع؛  أأشهر من اإ

 املشاركني؛ردود فعل  -

تعليقات ادلول الأعضاء أأثناء و  -
جراء املشاورات.  اإ

عقد اجامتعان من الاجامتعات 
امخلسة. ومن املقرر عقد الاجامتع 

أأكتوبر  15و 14الثالث يويم 
يف اسطنبول، وعقد  1122

الاجامتع الرابع يف جنيف يف 
، وعقد 1122هناية شهر نومفرب 

 الاجامتع اخلامس يف مونتريي
ابملكس يك )مل يمت التأأكيد بعد( يف 

 . 1122بداية شهر ديسمرب 

*** 

 دراسات حاةلو دراسات . 1
 وحتليالت.

يف  والتحليالتاس تكامل ادلراسات 
رساء املعايري  الإطار الزمين املقرر، واإ
املطلوبة وفقا لنطاق الاختصاصات 

(TORs .) 

من مت تلقي مسودات ثالث 
 الست ادلراسات التحليلية

، املراجعة من قبل النظري
وسوف تسمل ادلراسات الست 

 . 1122مجيعها قبل هناية عام 

** 

مسودة ورقة مفاهمي بشأأن بناء ستسمل  ورقة مفاهمي. 2
منتدى للمناقشات يف  احللول كأساس

ىل اللجنة  اخلرباء ادلويل رفيع املس توى اإ
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

 علهيا للموافقة

تعد مسودة أأوىل لورقة سوف 
املفاهمي حبلول هناية شهر فرباير 

، عقب اس تكامل 1124
قلميية  الاجامتعات التشاورية الإ
امخلس وتسمل املكتب ادلويل 

 لدلراسات التحليلية الست اكفة.

** 

عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات  مواد املنتدى. 4 اإ
النامجة التدريس وغريها من الوسائل 

اليت اعمتدها منتدى عن التوصيات 
 اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى

من املبكر للغاية تقيمي النتيجة. 
عداد  مواد وجيري ابلفعل اإ

وأأدوات التدريس النامجة عن 
قلميية وادلراسات  املشاورات الإ

 اليت مت التلكيف هبا. 

** 

تنظمي منتدى اخلرباء رفيع . 5
 املس توى

يف تنظمي منتدى اخلرباء رفيع املس توى 
غضون س تة أأشهر من اس تكامل 

 ادلراسات؛

 حضور رفيع املس توى يف املنتدى؛ -

منتدى اخلرباء من املقرر عقد 
يف هناية  ادلويل رفيع املس توى

املرشوع يف الربع الثاين من عام 
، عقب موافقة اللجنة 1124

املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

** 
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جيابية من املشاركني بشأأن  - وتعليقات اإ
 ورقة املفاهمي وادلراسات؛

ىل اعامتد قامئة من  - ويؤدي املنتدى اإ
الاقرتاحات والتوصيات والتدابري 
املمكنة لتعزيز نقل التكنولوجيا بعد 

جراء مشاورات مع ادلول  الأعضاء. اإ

عىل ورقة املفاهمي يف دورهتا 
املقرر عقدها يف شهر مايو 

1124. 

لكرتوين جاهز اإ منتدى . 6
 ومس تخدم.

منتدى الكرتوين جاهز للتشغيل يف  
 مرحةل مبكرة؛

عدد مس تخديم املنتدى الالكرتوين  
من وردود الأفعال والتعليقات النوعية 

 لكرتوين؛لإ مس تخديم املنتدى ا
جتميع وحتليل ملناقشات الرأأي العام  -

 املنشورة يف "املنتدى الالكرتوين".

من املبكر للغاية تقيمي هذه النتيجة. 
دراج املنتدى الإلكرتوين يف  جيري اإ

البوابة املنشأأة ابلفعل واملعنية هبيلك 
دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا 
للمؤسسات الوطنية املنشأأة يف 
طار املرشوع، مبوجب التوصية  اإ

 ، انظر:21

http://www-
cms.wipo.int/innovation  

** 

أأنشطة جارية معززة داخل . 7
ىل املعرفة  الويبو تدمع النفاذ اإ

 .والتكنولوجيا

دراج أأي تعليقات انجتة من  تضمني واإ
الأنشطة املذكورة أأعاله يف برامج الويبو 

ورفع أأي  اللجنة،بعد دراس هتا من قبل 
ىل امجلعية العامة.  توصيات ممكنة اإ

من املبكر للغاية تقيمي هذه 
 النتيجة.

** 

 
 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  هدف/أأهداف املرشوع
 هدف/أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء

 الراهن

اس تكشاف س بل جديدة 
قامة تعاون دويل يف جمال  لإ
امللكية الفكرية، وفهم معزز 

مبادرات  وتوافق بشأأن
وس ياسات تتعلق ابمللكية 

الفكرية للهنوض بنقل 
 التكنولوجيا.

ردود فعل من اللجنة عن  )أأ(
مدى زايدة تفهم املسائل وحتقيق 

 املرشوع؛أأهداف 

الاقرتاحات والتوصيات  اعامتد )ب(
والتدابري املمكن اختاذها للهنوض بنقل 
التكنولوجيا بواسطة ادلول الأعضاء 
والعمل عىل اس تخداهما اس تخداما 

 ملموسًا؛

شأأن تعليقات املس تخدمني ب  )ج(
لكرتوين احملتوى، من خالل املنتدى الإ 

 والتقيمي، والاس تبياانت؛

للوسائل اس تخدام واسع  )د(
بواسطة البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا.

تقيمي هذه  للغايةمن املبكر 
 النتيجة.

 ل تقيمي

]ييل ذكل املرفق السابع[ 
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 ملخص املرشوع

 DA_36 املرشوعرمز 

 مرشوع بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية. العنوان

تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية مثل مرشوع اجملني : )الفئة دال( 26التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
 البرشي وكذا مناذج امللكية الفكرية.

 فرنك سويرسي. 724 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  املرشوعمزيانية 

 فرنك سويرسي. 262 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

  .1122يناير  اترخي بدء املرشوع

 شهراً. 21 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع الابتاكر والتكنولوجيا؛قطاع الابتاكر ونقل التكنولوجيا، 

  شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصائيات.

 .21، و26، 21، 9، 1، 2الصةل بربامج الويبو: 

املشالكت يف  من اخملرتعني ومذليل ةلتعاونية املفتوحة حلول ابتاكريتس تجمع املرشوعات ا وصف موجز للمرشوع
 .بني هجات عدةخمتلف أأحناء العامل بفضل تبادل أأفضل املامرسات 

ايها من أأجل  ويف هذا الس ياق، يبادر هذا املرشوع مبجموعة من الأنشطة مس تكشفا اإ
تبادل التجارب يف أأطر الابتاكر املفتوح )مبا فهيا بيئات العمل اليت يمتحور املس تخدم يف 

بؤرة اهامتهما، واليت يشارك فهيا املس تخدم يف الابتاكرات من خالل اتفاقات تعاونية 
املتقدمة والبدلان النامية، فضال عن مناذج امللكية الفكرية. وميكن  ة( يف البدلانمفتوح

التعاوين املفتوح بأأنه ارتشاح، وارتشاح عكيس للمعرفة من خالل غشاء  تعريف الابتاكر
أأو جامعة عن بيئهتا. وميكن تعزيز هذا الأمر من خالل العديد من  مسايم يفصل منظمة

، مثل الرتخيص )عىل لرتتيبات عىل مناذج تقليدية بصورة أأكربالرتتيبات. وتشمل هذه ا
الرباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية وحقوق املؤلف والتصماميت : سبيل املثال

وعقود البحث والتطوير التعاونية واملشاريع  ار املهنة(، والتعاقد من الباطنالصناعية وأأرس 
واليت تعزز  ابلإنرتنتالتوهجات املدعومة يارات التجارية املشرتكة. كام تتضمن بعض اخل 

البحث عن مصادر مجةل أأمور أأخرى،  بني العميل ويشمل، منبرغبات الابتاكر املدفوع 
برجميات املشرتاكت الإبداعية و خارجية وهمام التعهيد جملموعات خمتلفة ومسابقات الأفاكر و 

ىل اس تكشافاملصدر املفتوح. و   مناذج من املبادرات التعاونية /حفصهيدف هذا املرشوع اإ
 املفتوحة وحفص صالهتا بامنذج امللكية الفكرية من خالل دراسة تصنيفية حتليلية. وبعد

أأفضل املامرسات من ادلول الأعضاء واخلرباء، س تحرص التعرف عىل تبادل للآراء و 
املمزيات والعيوب يف املرشوعات اجلارية واس تخالص ادلروس  ادلراسة عىل تقيمي

املعلومات والتجارب مع اكفة أأحصاب املصلحة عىل أأوسع  ملس تفادة مهنا. وليك ميكن تبادلا
نشاء "واهجة تفاعلية بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة  نطاق ممكن، يقرتح املرشوع اإ

 .ة"والامنذج القامئة عىل امللكية الفكري

ىل اس تحداث واهجة تفاعلي  ة لتبادل التجارب يفويتأألف املرشوع من اقرتاحات تريم اإ
 املرشوعات التعاونية املفتوحة، مثل مرشوع اجملني البرشي فضال عن مناذج امللكية

موقعا  وتضم اجلانبنيالفكرية. ويراد ابصطالح "الواهجة التفاعلية" بوابة رمقية مفتوحة من 
لكرتونيا. ويقوم املوقع الإلكرتوين )وظيفة الإرسال( مقام لكرتونيا ومنتدى اإ يداع مر  اإ كز اإ
املفتوحة  ميكن الاطالع من خالهل عىل ادلراسات والتجارب يف املرشوعات التعاونية
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( فهو حمطة  والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية. وأأما املنتدى الإلكرتوين )وظيفة التسمل 
 لتسمل  ردود الفعل والانطباعات من أأحصاب التجارب يف وعىل املرشوعات التعاونية

 والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية.املفتوحة 

طار املرشوع )انظر الوثيقة  والتايل بعد الأنشطة املتوخاة اليت يتعني الاضطالع هبا يف اإ
CDIP/6/6 Rev:) 

مرشوع دراسة تصنيفية حتليلية تريم اإىل حتديد وجتميع وحتليل وربط . 2النشاط 
لهيامبادرات تعاونية مفتوحة خمتلفة وما يقابلها من   .مناذج ملكية فكرية تستند اإ

جوهر الهنج  تنظمي اجامتعات مفتوحة لدلول الأعضاء من أأجل نقاش ب ن اء حول. 1النشاط 
 .املس تخدم وتركيبته املنطقية ومراحهل

 حتدد املمزيات والعيوب يف املرشوعات اجلارية ل دراسة تقيميية معمقةاس تكام. 2النشاط 
 .لبيئات تعاونية مفتوحة انحجةلكية الفكرية ابس تخالص ما فهيا من مناذج امل 

تنظمي اجامتعات اخلرباء لتبادل أأفضل املامرسات حول املرشوعات التعاونية . 4النشاط 
املفتوحة، مثل مرشوع اجملني البرشي ومرشوع املفوضية الأوروبية بشأأن اخملتربات احلية 

بوليفيا وسورينام و  برابدوسو  املفتوحة واقرتاحات اجلوائز املقدم من حكومات بنغالديش
اإىل مجموعة معل خرباء منظمة الصحة العاملية بشأأن متويل البحث والتطوير، وغري ذكل من 

نس ينتيف ) نديكسو  (InnCentiveجتارب وخربات الرشاكت اخلاصة مثل اإ  مريك جني اإ
 . (Merck Gene Index and Naturaأأند انتورا ) 

نشاء واهجة تفاعلية لت . 5النشاط  لكرتوين  تضمو بادل التجارب واخلربات، اإ عنرصين: موقع اإ
امللكية الفكرية،  ميكن من خالهل الاطالع عىل ادلراسات ويقرتح أأدوات ممكنة يف جمال

لكرتوين لتسمل  ردود الفعل والتعليقات من وعىل التجارب يف املرشوعات  ومنتدى اإ
 .يةالتعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكر 

دراج6النشاط  التوصيات النامجة عن املرشوع يف برامج الويبو املعنية من قبل ادلول  . اإ
 .الأعضاء
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 عىل اجلزائريالس يد  مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

1121/22 

 1.4النتيجة املتوقعة: 
ىل، واس تخدام امللكية الفكرية واملعارف عن طريق معلومات عن  تعزيز الوصول اإ

ىل املصنفات  مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر وزايدة فرص الوصول اإ
 الإبداعية احملمية والأعامل الإبداعية يف املكل العام.

 2.7النتيجة املتوقعة: 
ىل امللكية الفكرية لنقل التكنولوجيا من البدل ىل اس تخدام الأدوات املستندة اإ ان املتقدمة اإ

 س امي البدلان الأقل منوًا، للتصدي للتحدايت العاملية. البدلان النامية، ول

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

تأأثر جدول تنفيذ املرشوع وفقا ملا مت اقرتاحه خالل تأأخر املرشوع عن اجلدول الزمين. 
( بسبب التأأخر يف تدشني املرشوع، CDIP/6/6 Revادلورة السادسة للجنة التمنية )
جراءات مراجعة ادلراسة  عادة هيلكة شعبة الابتاكر  6) تصنيفيةال تحليلية ال واإ أأشهر( واإ

 )انظر اجلدول املعدل لتنفيذ املرشوع، مرفق(.

للمرشوعات التعاونية تحليلية ال تصنيفية ال راسة ادلمرشوع : مت الانهتاء من 2النشاط 
، وُأدرجت يف الوثيقة 1122مئة عىل امللكية الفكرية يف أأكتوبر املفتوحة والامنذج القا

CDIP/8.  كام ُأضيفت تعليقات ادلول الأعضاء واملراقبني يف ادلراسة الهنائية قبل حلول
:  CDIP/9 للوثيقة 1121مارس 

(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf .) 

الوثيقة اجامتعني مفتوحني مع ادلول الأعضاء. وشهد اس تعراض  عقد: مت تنظمي 1النشاط 
CDIP/9  للويبو يوم  ، فضال عن عقد اجامتع رمسي1121مايو  22بشلك غري رمسي يف

 .(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26782) .1121يونيو  21

بدلان من البعثات ادلامئة دلى مكتب  7مشاراكً مع وفود  11ومض الاجامتع الأخري حوايل 
 .ظامت غري حكوميةمنثالث يف جنيف فضال عن الأمم املتحدة 

مت تلكيف فريق رفيع املس توى من اخلرباء لإعداد : يف وقت كتابة هذه الوثيقة، 2النشاط 
. ويتوقع املكتب ادلويل تلقي املسودة الأوىل لدلراسة قبل املعمقةمسودة ادلراسة التقيمية 

 .1122ديسمرب  ؛ ومن اخملطط اس تكامل النسخة الهنائية حبلول1122نومفرب  22

فريق بقيادة الربوفيسور هرني كسرب، املعمقة من حبث أأجراه تقيميية ال راسة ادلستتأألف 
اذلي صاغ مصطلح 'الابتاكر املفتوح' قبل عقد من الزمان. و جامعة اكليفورنيا يف بريلكي، 

اليت تعيد هيلكة بوضوح هذه الاسرتاتيجية اجلديدة من الابتاكر حيدد وهو أأول خشص 
ديدة خللق اجلمتية احل الابتاكر املفتوح": "مجيع أأحناء العامل. وهو مؤلف  البحث والتطوير يف

تش يب اإس، )ا الاس تفادة مهنالتكنولوجيا و َّف أأيضاكام (. 1112مطبعة اإ ثالثة كتب  أأل
ية الازدهار يف مشهد الابتاكر املفتوح: "فتح مناذج الأعامل التجارية": كيف  عنأأخرى 

تش يب  : البحث عن منوذج "الابتاكر املفتوح(؛ "1116اإس، الابتاكر اجلديد )مطبعة اإ
عادة التفكري يف املفتوح" الابتاكر"خدمات (؛ 1116جديد )أأكسفورد،  أأعامكل التجارية : اإ

 (.1121)واييل،  عرص جديدواملنافسة يف لتحقيق المنو 

 وسوف تتأألف ادلراسة من البنود التالية:

 املفتوح؛حملة عامة عن تطور مفاهمي التعاون  "2"

 وحملة عامة عن الابتاكر املفتوح منذ صك املصطلح قبل عقد من الزمان؛ "1"

وحتديد ادلروس املس تفادة للك مبادرة للمشاريع القامئة، ابملنافع والتحدايت وقامئة  "2"
 مفتوحة؛ منوذجية تعاونية

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26782
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الية املبادرات مناذج امللكية الفكرية الناحجة لفعاملتأأصةل املواتية و وقامئة ابلظروف  "4"
 ؛ والمنوذجية املفتوحة التعاونية

س بل دمع البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا من خالل  حولابلتوصيات قامئة و  "5"
 املفتوح. برامج الويبو يف التغلب عىل التحدايت اليت تواهجها يف معليات الابتاكر التعاوين

 معل الويبو بشأأن التعاون املفتوح.كام تقدم ادلراسة أأيضا احملتوى العلمي حللقات 

 اخلرباءلربانمج اجامتع  الهنائيةمت وضع اللمسات كتابة هذه الوثيقة، : يف وقت 4النشاط 
تبادل أأفضل املامرسات يف املؤمتر  من هدفيمتثل ال املفتوح. و مؤمتر عاملي لالبتاكر  يف شلك

القامئة عىل الابتاكر،  الضخمةاملرشوعات التعاونية املفتوحة ومشاريع البنية التحتية  عن
جناح هذه يدور و مثل مرشوع زيكراتشت ومرشوع ديزرتيك ومرشوع اجلينوم البرشي. 

نشاء ومن املأأمول أأن توفر ش بكة الابتاكر هذه القدرة "ش بكة الابتاكر".  املشاريع حول اإ
أأل  –برشي  عىل حل أأعقد التحدايت اليت تواجه عاملنا نظراً لأهنا نتاج أأمه رأأسامل اجامتعي

وهو الأفاكر. وتتصف هذه الش بكة ابلنفتاح ورسعة احلركة والتلبية والقدرة عىل التطلع 
 البرشي.  املس تقبيل وعىل التكيف مع املطالب والتطور وخفة احلركة، فضال عن العنرص

ليه البعثات ادلامئة لدلول الأعضاء واملنظامت غري و املؤمتر، سيتضمن  ُيدعى اإ اذلي س  
احلكومية املعنية، اجللسات املواضيعية وحلقات نقاش بشأأن أأفضل املامرسات يف الابتاكر 

املفتوح للمشاريع العامة والرشاكت اخلاصة، والتنفيذ العميل لالبتاكر املفتوح يف العامل 
عالقات تعاون مفتوح. ومن املقرر أأن يُعقد هذا املؤمتر النايم، فضال عن أأدوات لإنشاء 

متحداًث رفيع املس توى، فضال  11، ويس متر ملدة يومني، وحيرضه أأكرث من 1124يف يناير 
 النايم. عن ممارسني يف جمال الابتاكر املفتوح من العامل املتقدم والعامل

املس توى من اخلرباء لإعداد مت تلكيف فريق رفيع يف وقت كتابة هذه الوثيقة،  :5النشاط 
 1. ويتوقع املكتب ادلويل تلقي املسودة الأوىل لدلراسة قبل حمتوى املنصة التفاعلية

 .1122ديسمرب  ؛ ومن اخملطط اس تكامل النسخة الهنائية حبلول1122 نومفرب

عداد هذا النشاط اإىل هيدف دراهجام يف بغرض  رثيالتوى احمل و  للأدواتقاعدة بياانت  اإ اإ
عداد و . املفتوحلتبادل اخلربات بشأأن التعاون املنصة التفاعلية  نصة امل حمتوى جاري حاليًا اإ

، حتت قيادة OMAمن ومجموعة من املفكرين ، AMOمن قبل فريق من  تفاعليةال 
س ياسة ختطيط يف أأيضا  AMOكام تشارك رمي كولهاس.  الهولندي هندس املعامريامل 

عدة مرشوعات، مثل:  من خاللهتا شهر  AMO وقد حققت تجددة،الطاقة والطاقة امل 
واليت مت  الرايح البحرية يف حبر الشاملطات خطة رئيس ية حملووضع زيكراتشت، مرشوع 

اخملطط الرئييس لش بكة كهرابء و ، 1151، وخارطة الطريق 1111الانهتاء مهنا يف عام 
 AMO اقرتحتويف الاحتاد الرويس، الطاقة املتجددة. دار ابس تخدام تُ أأوروبية متاكمةل 

تصممي اخملطط الرئييس ملركز سكولكوفو لالبتاكر، أأو "وادي السليكون الرويس"، 
 موسكو. خارج

قاعدة البياانت من العنارص التالية عىل شلك أأطلس، مبعىن، عرض وسوف تتأألف 
 للمعلومات: خرائط ورسوم بيانية ومتثيل توفريخالصة وافية ملفاهمي مرتابطة، مع 

 حملة عامة عن حاةل الابتاكر العاملي احلالية؛ "2"
 وحملة عامة عن املساحة املعلمة للملكية الفكرية العاملية من خالل تطبيقات الويبو؛ "1"
 وتطور الامنذج التقليدية للتعاون يف مجيع أأحناء العامل؛ "2"
ماكانت الإ  مفيد لتطور عالقات تعاون جديدةومرجع  "4" نرتنت يف مجيع ابس تخدام اإ

 العامل؛ أأحناء
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 تدفقات املعارف، فضال عن مدونةمعارف تدفقات املعارف عىل شلك وتطور  "5"
حمتوى أأيضا أأعامل البحث كام توفر البدلان متقدمة المنو والبدلان النامية. الضمنية بني 

 املفتوح. حللقات معل الويبو بشأأن التعاون

دماج ميكن أأن يبدأأ العمل : حبمك التعريف، 6النشاط  أأي خمرجات انجتة عن من أأجل اإ
، وبعد الانهتاء من وضع اجامتع اخلرباءبعد برامج الويبو الأنشطة املذكورة أأعاله يف 
ىل اللمسات الأخرية ودخول  التنفيذ، و)وفقا ملا مت التفاق عليه( لن حزي املنصة التفاعلية اإ

ل بعد الن قراره ظر فيه يبدأأ العمل اإ  التمنية. من قبل جلنةواإ

أأمثةل عىل النجاح/الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

عدد كبري من التعليقات من ادلول الأعضاء، وُأدرجت ادلراسة التصنيفية التحليلية تلقت 
تكل التعليقات يف النسخة الهنائية للوثيقة. كام حظي الاجامتع مفتوح العضوية بقدر كبري 

من البدلان من  7مع مندويب ون جانب ادلول الأعضاء، وحرضه مشاركمن الاهامتم من 
البعثات ادلامئة دلى مكتب الأمم املتحدة يف جنيف: اجلزائر وبنغالديش وبوليفيا وكندا 
وكولومبيا واتيلند وفزنويال؛ فضال عن ثالث من املنظامت غري احلكومية التالية: مبادرة 

( ومنظمة أأطباء بال حدود KEIعرفة البيئية ادلولية )( واملDNDiأأدوية الأمراض املهمةل )
(MSF.) 

فريق رفيع مس توى من اخلرباء ة املعمقة من قبل يالعمل حاليًا يف ادلراسة التقيمي جاري 
. وجاري العمل أأيضا يف هرني كسرب من جامعة اكليفورنيا يف بريلكي الربوفيسوريرأأسه 

عداد احملتوى اخلاص ابملنصة التفاعلية من قبل  فريق رفيع مس توى من اخلرباء من اإ
AMO ، ومجموعة مفكرين منOMA ، حتت قيادة املهندس املعامري الهولندي الشهري

 كولهاس. رمي

آاثرها  .يوجدل  اخملاطر والتخفيف من أ

مسائل تقتيض دعام/اهامتما 
 فوراي

 .يوجدل 

ث لتنفيذ املرشوع )املرفق(. امليض قدما دَّ  انظر اجلدول الزمين املُح 

 الأعضاء. ادلول من جانب نظر فيهمرفق هبذا التقرير جدول زمين جديد مقرتح لل  اجلدول الزمين للتنفيذ

 %.21: 1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

 التقارير السابقة

 

د  أأول  ر  ىل  وُسمل ٍ  املرفق الثامن عرش، ،CDIP/8/2تقرير مرحيل للمرشوع يف الوثيقة و  اإ
يف  الثاينالتقرير املرحيل وورد . 1122يف نومفرب  املنعقدةيف دورهتا الثامنة  جلنة التمنية
ىل اللجنة يف دورهتا العارشة يف ، وُسمل م التاسع، املرفق CDIP/10/2الوثيقة   ومفربناإ
1121. 
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 املقرتح الزمين املعدل للتنفيذ

 1124 1122 1121 1122 النشاط

 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 

           X    دراسة تصنيفية حتليلية .2

دراج تعليقات الأعضاء  2.2 اإ
 واملنظامت غري احلكومية

     X         

اجامتعات مفتوحة العضوية مع  .1
 ادلول الأعضاء

      X        

 22اجامتع غري رمسي يوم  2.1
 1121مايو 

      X        

يونيو  21اجامتع رمسي يوم  1.1
1121 

      X        

   X            دراسة تقيميية معمقة .2

اتحة املسودة الأوىل يف  2.2 اإ
CDIP/12 

           X   

الانهتاء من املسودة الهنائية  1.2
 1122حبلول ديسمرب 

           X   

  X             اجامتع اخلرباء .4

    X           وضع برانمج الاجامتع 2.4

  X             تنظمي الاجامتع 1.4

  X             املنصة التفاعلية .5

اتحة املسودة الأوىل يف  2.5 اإ
CDIP/12 

           X   

الانهتاء من املسودة الهنائية  1.5
 1122حبلول ديسمرب 

           X   

الانهتاء من املنصة ودخولها  2.5
 حزي التنفيذ

            X  

 X              وضع اللمسات الأخرية للمرشوع .6

التوصيات الناجتة يف دمج  2.6
برامج الويبو املعنية بعد موافقة 

 الأعضاء ادلول

             X 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف   (TLSدقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 

  املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

دراسة حتليلية  .2
 تصنيفية

جتهزي أأول مسودة لدلراسة 
التحليلية يف غضون س تة أأشهر 

 .من املوافقة عىل املرشوع

الانهتاء من مرشوع ادلراسة قبل أأكتوبر 
. CDIP/8، وعرضها يف الوثيقة 1122

دراج التعليقات الواردة من ادلول  ومت اإ
الأعضاء واملراقبني يف "ادلراسة الهنائية" 

 .1121يف مارس عام 

**** 

تنظمي اجامتع  .1
مع العضوية مفتوح 

 ادلول الأعضاء

يف غضون ثالثة تنظمي عقد اجامتع 
أأشهر من اس تكامل ادلراسة 

رُيكز و  ،التحليلية عىل  النقاشس 
مضمون املرشوعات التعاونية 

املفتوحة ومنطقها العام ومراحلها 
آلها والنتاجئ املرجوة  فضال عن مأ

 واحللول؛

توافق دلى ادلول الأعضاء  )أأ(
 عىل أأسلوب امليض قدما؛

جيابية من 61 )ب( % انطباعات اإ
املشاركني بشأأن مسار املرشوع 

 )وفقا لس تبياانت التقيمي(.

تنظمي اجامتعات مفتوحة مع ادلول 
الأعضاء يف غضون ثالثة أأشهر بعد انهتاء 
ادلراسة: شهدت تكل الاجامتعات عرض 

بشلك غري رمسي يف  CDIP/9الوثيقة 
، فضال عن اجامتع رمسي 1121مايو  22

. وقد حرض 1121يونيو  21للويبو يف 
مشاراكً مع  11الاجامتع الأخري حوايل 

مندويب البعثات ادلامئة دلى مكتب الأمم 
املتحدة يف جنيف للبدلان الس بعة، فضال 

عن ثالث منظامت غري حكومية. وقد 
جيابية املندوبون عن ردود أأفعال  أأعرب اإ

عىل املرشوع، واتفقوا عىل أأسلوب امليض 
 قدما.

**** 

تُس تمكل يف  معمقةدراسة تقيميية  دراسة تقيميية .2
غضون س تة أأشهر من عقد اجامتع 

ىل تقيمي املمزيات  اخلرباء. وهتدف اإ
والعيوب يف املرشوعات اجلارية 
واس تخالص ادلروس املس تفادة 

 .مفتوحة من لك مبادرة تعاونية

راسة التقيميية املعمقة العمل يف ادلجاري 
امعة بواسطة فريق من اخلرباء من ج
اتحة تاكليفورنيا يف بريلكي. سوف  مت اإ

، CDIP/12الوثيقة  يف املسودة الأوىل
ومن اخملطط اس تكامل املسودة الهنائية 

 .1122حبلول ديسمرب 

** 

تنظمي اجامتع  .4
 اخلرباء

الرتتيب لعقد الاجامتع يف خالل 
من اجامتعات ادلول  س تة أأشهر

الأعضاء؛ وس ترتكز املناقشات عىل 
لقاء الضوء عىل أأفضل املامرسات  اإ
يف املرشوعات التعاونية املفتوحة 

واخلاصة عىل  للمؤسسات العامة
 السواء؛

ُيعقد  مقر الويبو )القاعة اجامتع اخلرباء يف س  
الصيغة  وُوضعت. 1124( يف يناير عام لفأأ 

. 1122الهنائية لربانمج الاجامتع يف سبمترب 
ُأرجئ تنظمي مؤمتر الابتاكر العاملي املفتوح و 

مرتني يف الفرتة املاضية بسبب صعوبة توفري 
نظرًا  الاجامتع اخلدمات اللوجستية ملثل هذا

ملتحدثني د اوارتفاع عد، لفلعدم توفر قاعة أأ 
 .املفتوح واملامرسني عن الابتاكر

*** 
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جيابية من انطباعات  71% اإ
املشاركني بشأأن فائدة الاجامتع 

 .التجارب واخلربات لتبادل

بوابة رمقية تعمل يف غضون س تة  واهجة تفاعلية .5
أأشهر من اس تكامل ادلراسة 

 ؛املعمقةالتقيميية 
 
اس تخدام منتظم وعىل  ( أأ )

نطاق واسع للموقع واملنتدى 
س امي من قبل  ولالإلكرتونيني، 

 النامية؛ مس تخديم البدلان
 

جيابية % انطباعات 55 ( ب) اإ
من املس تخدمني بشأأن فائدة 

الواهجة )من خالل الاس تبياانت 
نرتنت(.  عن طريق الإ

وضع قاعدة بياانت الأدوات جاري 
واحملتوى الغين للمنصة التفاعلية من قبل 

. سوف AMOمن فريق من اخلرباء 
تتاح املسودة الأوىل يف الوثيقة 

CDIP/12 ومن اخملطط الانهتاء من ،
 .1122 الهنائية حبلول ديسمرباملسودة 

** 

دمع الأنشطة  .6
اجلارية داخل الويبو، 
مما يعزز تبادل اخلربات 

بشأأن املرشوعات 
 التعاونية املفتوحة

مناقشات حول التوصيات النامجة 
عن املرشوع للأخذ هبا يف برامج 
الويبو املعنية بعد موافقة ادلول 
الأعضاء يف غضون ثالثة أأشهر 

حزي  الواهجة التفاعلية دخولمن 
 .التنفيذ

مل يُقمي  .من املبكر جدًا تقيمي هذه النتيجة
 بعد

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  هدف/أأهداف املرشوع
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

نشاء واهجة تفاعلية  اإ
لتحقيق أأوسع تبادل 
خربات ممكن بشأأن 

التعاونية املرشوعات 
املفتوحة والامنذج القامئة 

 امللكية الفكرية. عىل

وعي أأفضل وفهم للتجارب/ 
أأفضل املامرسات والتطبيق العميل 

الفكرية ومجموعات  لأدوات امللكية
التدريب يف الواهجة التفاعلية 

قامة وتنفيذ مرشوعات تعاونية  لإ
مفتوحة، وردود فعل وتعليقات 
من "اللجنة" خبصوص مدى 

حتسن درجة تفهم القضااي، ومدى 
 حتقيق املس هتدف من املرشوع: 

عدد مس تخديم املوقع  )أأ(
الإلكرتوين والزايرات حسب 

 البدل أأو الإقلمي؛

مس تخديم املنتدى  عددو  )ب(
الإلكرتوين لتبادل التجارب يف 

املفتوحة والامنذج  البيئات التعاونية

مل يُقمي  من املبكر جدًا تقيمي هذه النتيجة
 بعد



CDIP/11/2 
Annex VII 
9 
 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  هدف/أأهداف املرشوع
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

 القامئة عىل امللكية الفكرية؛

تقدمه  طلب أأكرب عىل ماو  )ج(
الويبو من تدريب عىل الابتاكر 

 ابلستناد اإىل التعاوين املفتوح
 حمتوايت البوابة الإلكرتونية؛

وعدد أأكرب من  )د(
املشرتكة املس هتةل املرشوعات 

 .ابس تخدام الابتاكر املفتوح

 

]ييل ذكل املرفق الثامن[



CDIP/21/2 
ANNEX VIII 

 الثامناملرفق 

 

 ملخص املرشوع

 DA_16_20_02 املرشوعرمز 

 الرباءات واملكل العام. العنوان

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف : 26التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
س ياق الويبو والتعمق يف حتليل الآاثر املرتتبة واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير 

 ومفتوح.

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة ابمللكية الفكرية : 11التوصية 
عداد  ماكنية اإ وادلامعة ملكل عام متني يف ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ماكهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد  مبادئ توجهيية ابإ
ىل املكل العام وفقا لأنظمهتا آلت اإ  القانونية. اليت أ

 فرنك سويرسي. 51 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

  .1121يناير 2 اترخي بدء املرشوع

 شهراً. 25 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 (2قطاع الابتاكر والتكنولوجيا )الربانمج 

 .26و 21و 9و 1الصةل بربامج الويبو: 

 يفحص هذا املرشوع ويس تكشف العنارص التالية املتعلقة ابلرباءات واملكل العام وصف موجز للمرشوع
ليه؛ ) (2) ووقع ممارسات  (1أأمهية دور املكل العام الغين واذلي يسهل الوصول اإ

الرباءات عىل املكل العام. وسيس تمكل نتاجئ ادلراسة حول  بعض الرشاكت يف جمال
طار املرشوع الرباءات واملكل العام  اليت مت الاضطالع هبا يف اإ
DA_16_20_01ضافية حنو امليض قدما يف تنفيذ التوصيات  ، وخيطو خطوة اإ

 .11و 26
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 الس يد فيليب ابتش تودل مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
يف الربانمج واملزيانية 

 1121/22للفرتة 

 2.7النتيجة املتوقعة: 

وعي أأكرب ابملبادئ واملامرسات القانونية، يف نظام الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة املتاحة 
يف النظام، وفهم أأمعق وتوضيح أأكرب للقضااي اجلارية واملس تجدة يف املسائل املتعلقة 

 (2ابلرباءات )الربانمج 

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

ىل اللجنة يف دورهتا  (CDIP/12/INF/2الثانية عرشة )الوثيقة  قدمت ادلراسة اإ

 أأمثةل عىل النجاح/
الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

 .يوجدل 

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

 .يوجدل 

مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 .يوجدل 

 خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة.ادلراسة  ستناقش امليض قدما

وضع ادلراسة يف صيغهتا الهنائية مخلسة أأشهر بسبب طول فرتة التحضري اليت تأأخر  اجلدول الزمين للتنفيذ
 احتاهجا املؤلفون نظرا لتعقيد املوضوع.

 : صفر%.1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة، يف املرفق العارش لل التقارير السابقة يف دورهتا  CDIP/10/2وثيقة قدم التقرير املرحيل الأول اإ
 .1121العارشة املعقودة يف نومفرب 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 
 املرشوعنتاجئ

7
 

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

الوضع 
 الراهن

 ادلقيقدراسة عىل املس توى 
 بشأأن الرباءات واملكل العام.

الانهتاء من ادلراسة يف 
طار اجلدول الزمين  اإ

احملدد، وامتثال بنطاق 
( TORsالاختصاص )

 ؛ لعرضه عىل اللجنة

انطباعات وتعليقات  وتلقي
ادلول الأعضاء بشأأن 

لهيا.  ادلراسة عند تقدميها اإ

ىل اللجنة يف دورهتا  قدمت ادلراسة اإ
الثانية عرشة )املرجع( للحصول عىل 

 انطباعات ادلول الأعضاء.

*** 

 
مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوعهدف/

 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

فهم معزز لأثر ممارسات بعض 
املؤسسات يف جمال براءات 
الاخرتاع عىل املكل العام، 

وادلور الهام اذلي يلعبه مكل 
ليه  وسهلعام غين  الوصول اإ

 من امجلهور.

انطباعات وردود أأفعال 
مدى  عنادلول الأعضاء 

اس تجابة نتاجئ املرشوع 
 للشواغل اليت تعاين مهنا.

 ل تقيمي .ح بعدمل تت

 

]ييل ذكل املرفق التاسع[

                                                
 .1.2وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  7
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 ملخص املرشوع

 DA_1_10_11_13_19_25_32_01 رمز املرشوع

الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من تعزيز التعاون حول امللكية مرشوع بشأأن  العنوان
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

 21و 15، 29، 22، 22، 21، 2 توصية جدول أأعامل التمنية

: جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موهجة 2التوصية 
ابلشفافية، وتأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات  حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتزي

اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن اختالف 
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لتنفيذ  مس توايت التمنية احملققة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

آليات تسلميها الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي  برامج املساعدة التقنية وأ
 ومعليات تقيميها وفقا لحتياجات لك بدل.

: مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير القدرات املؤسس ية الوطنية يف جمال 21التوصية 
وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البنية التحتية وغريها من املرافق  امللكية الفكرية

ة الفكرية أأكرث فعالية، والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكي هبدف جعل مؤسسات
واملصلحة العامة. وينبغي أأن تشمل أأيضًا هذه املساعدة التقنية املنظامت  امللكية الفكرية

قلميية اليت تتناول امللكية الفكرية دون قلميية والإ  .الإ

أأعامل الإبداع  : مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز قدراهتا الوطنية محلاية22التوصية 
والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل، ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال 

 العلوم والتكنولوجيا لكام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

منائية 22التوصية  : يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ
حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان الاجتاه ومدفوعة 

النامية ول س امي البدلان الأقل منوًا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، 
 وينبغي أأن تتضمن الأنشطة جداول زمنية ملراحل التنفيذ والانهتاء.

ىل : الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل عىل29التوصية   زايدة وتسهيل النفاذ اإ
طار اختصاصات  املعارف والتكنولوجيا لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، يف اإ

الويبو، للهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف 
طار  الويبو. اإ

رية والرضورية : اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفك15التوصية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني البدلان 

املذكورة من التفهم الاكمل جلوانب املرونة والاس تفادة من النصوص اخملتلفة املتعلقة 
 ابملرونة اليت تتيحها التفاقيات ادلولية، حسب الاقتضاء.

ات21التوصية  قلميية بشأأن : اإ حة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب واملعلومات الوطنية والإ
 أأوجه الصةل والروابط بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 فرنك سويرسي. 755 461تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 111 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 . 1121بريل أأ  اترخي بدء املرشوع

 )املرحةل الأوىل( شهراً  14 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 (9قطاع التمنية )الربانمج القطاع الرئييس: 



CDIP/11/2 
Annex IX 
2 

 

 

 الويبو

 

 .21و 21، 26، 25، 22، 1، 7، 6، 5، 4، 2، 1، 2الصةل بربامج الويبو: 

 ,DA_05_01, DA_08_01, DA_09_01التمنية:أأعامل الصةل مبشاريع جدول 
DA_10_05, DA_7_23_32_01 and DA_35_37_01, 

DA_19_25_26_28_01. 

الويبو  يتعلق هذا املرشوع بتعظمي النتاجئ املتأأتية من تنفيذ بعض توصيات جدول أأعامل وصف موجز للمرشوع
للمرشوعات املوضوعة مس بقا للتمنية. ولهذا الغرض، يعد هذا املرشوع ممكال ومعززا 

 22و 2من جانب، وتفعيل التوصيات أأرقام  21و 15و 29و 21لتنفيذ التوصيات أأرقام 
آ من جانب  22و  خر.أ

ىل اس تحداث وسائل لتوجيه اجلهود اليت هيدفولتحقيق هذه الأهداف،   هذا املرشوع اإ
امللكية  اجلنوب يف جمالتبذلها هجات فاعةل خمتلفة من أأجل تعزيز التعاون فامي بني بدلان 

الفكرية. ويريم املرشوع اإىل حتقيق نتاجئ ملموسة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف 
 :اجملالت التالية

منائية التوجه يف جمال امللكيةتعزيز  (أأ  ) الفكرية  املساعدة التقنية والقانونية اإ
 ؛(22و 2)التوصيات: 

 (؛21الفكرية )التوصية: وبناء قدرات مؤسس ية يف جمال امللكية  (ب )

 (؛22وبناء قدرات الكفاءات الوطنية يف جمال الابتاكر )التوصية:  (ج )

ىل املعارف والتكنولوجيا ونرشها والانتفاع جبوانب املرونة اليت  (د ) وتسهيل النفاذ اإ
 (؛15و 29تتيحها امللكية الفكرية )التوصيات: 

 (.21وصية: وتفهم الصةل بني امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة )الت (ه )
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 الس يد أأليخاندرو رواك اكمباان مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

1121/22 

 6.2النتيجة املتوقعة: 

 زايدة تعممي ودمج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج وأأنشطة منظمة الويبو.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

، 22، 21، 2متش يا مع النتيجة املتوقعة املذكورة أأعاله وتوصيات جدول أأعامل التمنية أأرقام: 
ىل تعزيز التعاون فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل 21و  15، 29، 22 ، هيدف املرشوع اإ

ة منوًا عن طريق تطوير وسائل لتوجيه هجود التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكي
الفكرية والتمنية، بغية الإسهام يف زايدة قدرة البدلان النامية والأقل منوًا لتبادل املعارف 
 مللكيةاواخلربات، وبغية مواصةل تعزيز املساعدة التقنية والقانونية املوهجة حنو التمنية يف جمال 

 الفكرية.

، CDIP/10/2مراعاة اسرتاتيجية التنفيذ للمرشوع وتقرير الأنشطة املبلغ عهنا يف الوثيقة ومع 
 :الآيت بعد التقدم احملرز خالل الفرتة قيد الاس تعراض

، عقدت الأمانة املؤمتر الس نوي الأول بشأأن التعاون فامي بني 1121سبمترب  11يف  .2
بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية هبدف اس تعراض نتاجئ الاجامتع الأقالميي الأول 

دارة امللكية الفكرية؛ واملوارد الوراثية واملعارف  بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب حول اإ
وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة املنعقد يف برازيليا، الربازيل (؛ GRTKFوالفوللكور )التقليدية 

وُعقد مؤمتر يف مقر الويبو حبضور صناع القرار . 1121أأغسطس  21 - 1يف املدة من 
ولني احلكوميني وممثيل ماكتب امللكية الفكرية من البدلان النامية والأقل منواً ؤ واملسالس يايس 
قلميية وادلولية واملنظامت  وغريمه من ادلول الأعضاء املهمتة، مبا فهيا املنظامت احلكومية الإ
من البدلان النامية  27ممثاًل عن  72مشاراكً، من بيهنم  99احلكومية. وقد مض املؤمتر  غري

 16لت الويبو مشاركة وَّ متش يا مع العرف الساري، م  و  والبدلان الأقل منوًا من مجيع املناطق.
آس يا واحمليط الهادئ مم  ثاًل من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا من أأفريقيا واملنطقة العربية وأ

ُ وأأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب.  رشت تسجيالت الفيديو مجليع املناقشات عىل موقع ون
اإىل مجهور أأوسع؛ لضامن وصوهل  ثت مبارشة عىل الإنرتنتالويبو الإلكرتوين وعىل موقع تويرت وبُ 

رحت خالل الاجامتع ر املؤمتر فرصة للتعرف عىل الآراء يف املناقشات والأفاكر اليت طُ وفَّ و 
الأقالميي الأول بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب وتسليط الضوء عىل التحدايت الرئيس ية 

دارة امللكية الفكرية وحقوق املؤلف  اليت تواجه البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف جمال اإ
الفرص املمكنة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف هذا الصدد.  واحلقوق اجملاورة، فضال عن

وتقرتح املالحظات والتعليقات اليت مت مجعها من خالل اس تبيان تقيميي مت توزيعه عىل 
ىل مس توى التوقعات املأأموةل منه )أأعطى أأكرث % من 17 من املشاركني أأن املؤمتر قد ارتقى اإ
ُ و املشاركني يف هذا الاس تبيان تقيامي للمؤمتر بتقدير جيد أأو جيد جدًا أأو ممتاز(.  رش تقرير ن

ىل اللغات العربية والصينية والفرنس ية والروس ية  رمفصل عن املؤمت فضال  ،س بانيةوالإ مرتمج اإ
 بشأأنه. تسجيل فيديو لوقائع املؤمتر عىل موقع الويبو لالإطالع والتشاور رفع عن

 حولابلتعاون مع حكومة مجهورية مرص العربية اجامتع الويبو الأقالميي الثاين ُعقد  .1
براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية  بشأأنالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب 

نفاذ القوانني  املدة من  يف القاهرة، مجهورية مرص العربية يف ذات الصةل،والتصاممي الصناعية واإ
. مع الرتكزي عىل القضااي الس ياس ية والتقنية املتصةل برباءات الاخرتاع 1122مايو  1 - 6

نفاذ القوانني.  مض الاجامتع أأكرث ووالعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية واإ
منواً(، وعدد من  بدلًا من البدلان النامية والأقل 21 مبدلا )من بيهن 25مشاراكً من  211من 

قلميية وادلولية لتبادل اخلربات وادلروس املس تفادة  ممثيل املنظامت غري احلكومية واحلكومية الإ
وحتديد الفرص املتاحة لتعزيز التعاون يف اجملالت املذكورة أأعاله. ولأغراض هذا الاجامتع، 

ل منوًا من أأفريقيا واملنطقة ممثال من البدلان النامية والبدلان الأق 16لت الويبو مشاركة وَّ م  
آس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب، فضال عن  مشارك  1العربية وأ
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من البدلان ذات الاقتصادايت اليت متر مبرحةل انتقالية. ومع الأخذ يف الاعتبار اجملموعة العريضة 
عداد  من من املوضوعات املشموةل يف الاجامتع، مت عرض سلسةل تسجيالت الفيديو من اإ

ة قيد املناقشة قبل جمالت امللكية الفكرية املوضوع ويل الويبو املعنيني للك جمال حمدد منؤ مس
ىل ما  حولالبدء يف لك موضوع بغية حتديد مسار املناقشات  هذا املوضوع. وابلإضافة اإ

جامتع ، نرُشت وقائع الااجتذبه املؤمتر من تغطية واسعة من وسائل الإعالم والصحافة املرصية
لكرتوين مع تسجيالت الفيديو لضامن الوصول اإىل مجهور كبري. مبارشة عىل موقع الويبو الإ 

قرارًا بأأمهية التعاون بني اجلنوب واجلنوب يف جمال امللكية الفكرية كعنرص ممكل  للتعاون واإ
دة متكني البدلان النامية التعاون الثاليث لزايوكصورة من صور بني بدلان الشامل واجلنوب،  فامي

والبدلان الأقل منوًا لتحقيق أأهداف التمنية الوطنية، أأعرب املشاركون بأأغلبية ساحقة عن 
وقد  احلاجة اإىل هجود الويبو ملواصةل دمع التبادل فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية.

تقرير مفصل عن الاجامتع ابللغة الإنلكزيية فضال عن تقرير موجز بشأأنه  عىل موقع الويبونرُش 
ىل اللغات  العربية والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية، فضال عن تسجيالت مرتمج اإ

 التقدميية اليت قُدمت. اكفة العروضلالفيديو لوقائع الاجامتع و 

التقنية يف الويبو للمساعدة  تبدلان اجلنوب يف قاعدة بياان داخلالوظيفية القدرات  .2
الاحتياجات الإمنائية يف جمال تطوير  مطابقة( وقاعدة بياانت IP-TADجمال امللكية الفكرية )

ضافةً IP-DMDامللكية الفكرية ) ىل امل  (: اإ اخلية مع شعبة املشاريع اخلاصة ادلشاورات اإ
دارة عن التمنية  وةلؤ سامل  للميض قدما بشأأن أأفضل الس بل  IP-DMDو IP-TADواإ
يف قاعديت البياانت، مع مراعاة الأهداف فامي بني بدلان اجلنوب يتعلق ابس تحداث وظائف  فامي

طار املرشوع،الرئيس ية  عدادها يف اإ  وحتديداً  املتوخاة من القدرات الوظيفية اليت يتعني اإ

 الاحتياجات والعروض لصاحل البدلان النامية والأقل منوًا؛  مطابقةمتكني لزايدة  ( أأ )

قل منوًا، البدلان الأ أأنشطة التدريب وبناء القدرات فامي بني البدلان النامية و وتعزيز  ( ب)
مبهمة تطوير وظائف جديدة لـ "تكنولوجيات ترجيني"، ويه تعمل  الأمانة عهدتوقد 

وخباصة يف  -يف جمال توفري احللول والنظم املتاكمةل وتمتتع خبربة معل طويةل مع الويبو 
طار تطوير  -IPمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )الويبو لل  بياانتقواعد اإ

TAD ،)الاحتياجات الإمنائية يف جمال تطوير امللكية الفكرية ) ومطابقةIP-
DMD ) جدول خرباء الويبو الاستشارينيو (ROC.)  وسوف تساعد القدرات

البدلان زي يمت  مبهمةحبث  فريقعىل وجه اخلصوص و مبا يف ذكل الوظيفية اجلديدة، 
النامية والأقل منوًا عن غريها من اجملموعات الأخرى من البدلان، عىل حتديد املساعدة 
التقنية وأأنشطة بناء القدرات مع مكون اجلنوب واجلنوب، فضال عن حتديد الفرص 

املتاحة لإقامة رشااكت بني بدلان اجلنوب يف جمال تبادل املعرفة والتدريب وبناء 
 لوجيا.التكنو  القدرات ونقل

من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف  كفاءات الأشخاصيف اس تخدام التوسع  .4
يف الاعتبار حقيقة أأن جدول خرباء  مع الأخذأأنشطة بناء القدرات: يف مساعدة الويبو التقنية و
الكوادر ( هو املصدر الأمثل والأحدث للمعلومات بشأأن ROCالويبو الاستشاريني )

ملساعدة التقنية احملددة يف امللكية ااملنظمة لالضطالع بأأنشطة تس تخدهما  اليت املتخصصة
عداد وظيفة جديدة لتحديد، وبشلك أأكرث جاري الفكرية،  ، الاستشاريني واخلرباء دقةحاليًا اإ

من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. ومن أأجل زايدة تسليط الضوء عىل الكفاءات واملعارف 
بدلان النامية والأقل منوًا، سيمت تضمني هذه املعلومات يف صفحة ويب خمصصة املتاحة يف ال 

 التالية(. 5للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب )انظر النقطة 

نشاء صفحة خمصصة عىل موقع الويبو،  .5 وش بكة افرتاضية بشأأن التعاون فامي بني بدلان اإ
واحد لاكفة أأوجه أأنشطة التعاون بني  حيوياجلنوب: مع مراعاة أأن الهدف مهنا هو توفري مرفق 

ىل املعارف وتعزيز  الويبو والبدلان النامية والأقل منوًا يف جمال امللكية الفكرية لتحسني النفاذ اإ
بناء الروابط املؤسس ية يف اجلنوب، رشعت الأمانة يف اس تعراض املعلومات احلالية بشأأن 
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عداد حمتوى ذي صةل بصفحة الويب. التعاون بني بدلان اجلنوب يف الويبو ويه الآن بصد د اإ
ويف هذا الصدد، أأعدت الأمانة أأيضا اس تبيااًن وأأرسلته اإىل مجيع البدلان النامية والبدلان الأقل 
ضافية حول أأطر التعاون الوطنية بني اجلنوب واجلنوب  منوًا من ادلول الأعضاء مجلع معلومات اإ

املعلومات سوف توفر  ال امللكية الفكرية.ومبادرات وأأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب يف جم
ضايف لإثراء النرش عىل صفحة  مانة حمتوى اإ ويب خبصوص التعاون بني اجلنوب الاملس تقاة للأ

هذا النشاط ابلتنس يق مع شعبة التصالت ومتوافقًا مع معلية تنفيذ حاليًا وجاري واجلنوب. 
عادة تصممي موقع الويبو. ويف هذا الصدد جتدر الإشا يالء الرتكزي، يف البداية، عىل اإ ىل اإ رة اإ

عداد اجلزء الثابت من صفحة الويب.  عداد اجلزء املتحرك من املنصة عىلو اإ  سوف يعمتد اإ
اتساقًا  اس تخدام صفحة ويب بني اجلنوب واجلنوب وعىل التعليقات الواردة من املس تخدمني

مع الأخذ يف و جامتعية، س ياسة الويبو والإجراءات اخلاصة مبنصات وسائل الإعالم الامع 
 تكل. الاعتبار رضورة توفري مرشف متفرغ ومنسق لإدارة منصة وسائل الإعالم الاجامتعية

، (UNOSSCللتعاون بني بدلان اجلنوب )مع مكتب الأمم املتحدة التنس يق  .6
ماكنياتهالوحدة اخلاصة للتعاون واملعروف من قبل ابمس " فامي بعد  بني بدلان اجلنوب" وُرفعت اإ

رفيعة املس توى املعنية  يتساوى تنظمييا مع ماكتب الأمم املتحدة الأخرى كقرار من اللجنةل 
ىل  11املنعقدة يف املدة من السابعة عرشة  اورهتبني بدلان اجلنوب أأثناء دابلتعاون  مايو  15اإ
ىل : 1121سبمترب  21، واختمتت يف 1121 ضافة اإ مشاركة الويبو يف ادلورة السابعة عرشة واإ
قامة اتصالت لإ اليت أأاتحت فرصة و بدلان اجلنوب ني رفيعة املس توى املعنية ابلتعاون ب للجنة

كام ورد مبزيد من التفصيل بني بدلان اجلنوب، و مع مركز تنس يق منظومة الأمم املتحدة للتعاون 
طار  ىل ادلول الأعضاء يف اإ ىل اإ  ُدعيت الويبو، CDIP/10الوثيقة يف التقرير املرحيل املقدم اإ

، املنعقد 1121( GSSD Expoاملعرض ادلويل للتمنية فامي بني بدلان اجلنوب )يف املشاركة 
ىل  29فيينا، المنسا، يف الفرتة من يف  حترص عىل ، وهو معرض س نوي، 1121نومفرب  12اإ

نشائه يف عام اس تضافته  مكتب الأمم شرتاك مع ل، واكلت الأمم املتحدة ويُنظم اب1111منذ اإ
. وأأثناء اس تضافة منظمة الأمم املتحدة للتمنية (UNOSSCلتعاون بني بدلان اجلنوب )ل املتحدة 

مجموعة من  GSSD Expo، اس تعرض 1121( لأنشطة املعرض لعام UNIDOالصناعية )
احللول املبتكرة واملس تدامة والقابةل للتطوير واليت متلكها بدلان اجلنوب ومدفوعة ابحتياجاهتا يف 

طار هذه احللول قُدمت . ريات املناخية والأمن الغذايئ والتمنية الصناعيةجمال الطاقة والتغ يف اإ
وأأاتحت فرصة ملنظامت الأمم املتحدة واملاحنني ، تبادل احللولخمصصة لس تعراض و  منتدايت

والقطاع اخلاص واجملمتع املدين لتقدير قمية هذه احللول وحتديد الطريقة اليت ميكن هبا املساعدة 
اجامتع الأمم املتحدة لأحصاب وشاركت الويبو أأيضا يف  الارتقاء مبس توى هذه اجلهود.يف 

واذلي شارك يف تنظميه لك من املصلحة فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون التمنوي رفيع املس توى 
 ،1121يف عام  للتعاون بني بدلان اجلنوب والواكةل الياابنية للتعاون ادلويلمكتب الأمم املتحدة 
مساحة للقامئني عىل التمنية يف منظومة الأمم املتحدة . وقد وفَّر هذا الاجامتع أأثناء هذا املعرض

لتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات وبناء رشااكت جديدة يف س ياق دمعهم للتعاون بني بدلان 
والأنشطة  GSSD Expoسوف يمت توفري معلومات أأكرث تفصياًل عن معرض و اجلنوب. 

التعاون بني اجلنوب واجلنوب عىل صفحة طاق منظومة الأمم املتحدة يف جمال الأخرى يف ن
ماكنية  الويب اخملصصة للتعاون بني بدلان اجلنوب. كام ُأجريت اتصالت أأيضا فامي يتعلق ابإ

الأمم  برانمجس تضيف فعالياته ي واذلي سوف  GSSD Expoمشاركة املنظمة يف معرض 
ىل  11، يف الفرتة من املتحدة للبيئة يف نريويب، كينيا سوف يركز عىل و ، 1122نومفرب  2أأكتوبر اإ

 الفقر. احللول اجلنوبية يف جمال الاقتصادايت اخلرضاء والتمنية املس تدامة والقضاء عىل

أأمثةل عىل النجاح/الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

 

 الأول والثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب وتبادل الأقالميينياإىل الاجامتعني استنادًا 
دارة امللكية  اخلربات وادلروس املس تفادة بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف جمالت اإ

حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وبراءات الاخرتاع والعالمات التجارية والبياانت و  الفكرية
نفاذ القوانني املرتبطة هبا، تويح املالحظات اليت مت مجعها يف اجلغرافية والتصاممي الصناعية  واإ

ىل  شلك اس تبيان تقيميي مت توزيعه عىل املشاركني يف هناية لك اجامتع بأأن املشاركني راضون اإ
دارة الاجامتعني، وأأقروا مبسامهة الاجامتعات  حد كبري عن أأسلوب املنظمة يف العمل وطريقة اإ
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(. 1.1داف املرشوع املنصوص علهيا يف الوثيقة الأصلية )القسم اإىل حد كبري يف حتقيق أأه
وعندما مت توجيه سؤال بصفة خاصة، هل سامه الاجامتع الثاين الأقالميي بشأأن التعاون فامي بني 
بدلان اجلنوب يف حتديد الأولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف 

نفاذ جمالت براءات الاخرت  اع والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية ويف اإ
من املشاركني يف الاس تبيان بأأن الاجامتع  ابملائة 72القوانني املتعلقة هبا، أأجاب ما يزيد عىل 

من املس تطلعني بأأن الاجامتع قد أأسهم متامًا يف حتقيق  ابملائة 11 وأأفاد حقق متاما هذا الهدف.
ماكنية مسامههتا يف التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، تفهم  أأفضل للملكية الفكرية واإ

ذاكء الوعي ابلس تخدام الاسرتاتيجي  ابملائة 75وأأفاد أأكرث من  بأأن الاجامتع قد أأسهم متامًا يف اإ
أأفاد امجليع بأأن للملكية الفكرية لتشجيع الابتاكر يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، و 

( يف زايدة قدرة البدلان النامية ابملائة 69( أأو سامه لكيًا )ابملائة 16الاجامتع قد سامه جزئيًا )
 الفكرية. والبدلان الأقل منوًا عىل تبادل املعارف واخلربات وأأفضل املامرسات يف جمال امللكية

الأقالميي الأول بشأأن التعاون فامي بني الاجامتع واملالحظات الواردة من  ردودالمراعاة ومع 
يف س ياق تنظمي  ذلت هجود، بُ CDIP/10/2ورد يف التقرير املرحيل بدلان اجلنوب وكام 

الاجامتع الأقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب، لزايدة فرص املشاركة والتقامس. 
حتقق بنجاح: أأجاب ما يزيد عىل  والتعليقات اليت مت مجعها بأأن هذا الهدف قدردود وتويح ال

 45ت جيدة جدًا أأو ممتازة )مقابل تقامس اكنال أأن فرص املشاركة و باملس تطلعني من  ابملائة 67
لتبادل ل الفرص املتاحة بأأن  ابملائة 14أأجاب ما يزيد عىل لميي الأول( و اقيف الاجامتع الأ  ابملائة

ملشاركون عن ترحيهبم الكبري بفرصة أأعرب امعوما، و اكنت جيدة أأو جيدة جدًا أأو ممتازة. 
التواجد يف هذا املنرب لتبادل التجارب واخلربات، وأأعربوا عن تأأييدمه الشديد للقمية املضافة 
للتعاون بني اجلنوب واجلنوب كعنرص ممكل للتعاون بني بدلان الشامل واجلنوب يف جمال 

 التبادلت. هذهالويبو يف دمع مثل  دور عىل أأمهية مشددينامللكية الفكرية، 

لتشجيع املساعدة التقنية والقانونية للملكية الفكرية ذات التوجه  22و 2مع التوصيات متش يًا 
مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية ، و الطلبسب حب الإمنايئ واملدفوعة 

ىلوالبدلان الأقل منوًا، ينبغي أأيضا  نرش التقارير املفصةل عن الاجامتعني الأقالمييني  الإشارة اإ
، 1122الاجامتع الأول، برازيليا، بشأأن التعاون بني اجلنوب واجلنوب عىل موقع الويبو )

docs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_grtkf_bra_1http://www.wipo.int/e
2/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf1122والاجامتع الثاين، القاهرة،  ؛ ،

pohttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wi
_ssc_cai_13_2.pdf ) املعنية. اإىل مجيع القطاعات والشعبوُسمل م التقريران  

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

م املؤمتر الس نوي الأول حول التعاون بني مع اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع، نُظ م متش يًا  .2
ىل، مبارشة قبل اجامتع امجلعيات. 1121سبمترب  11بدلان اجلنوب يف  املشاركة  وابلنظر اإ

الإطار  مةمالءفقد أأاثر مدى املؤمتر،  املندوبني، وفقا ملا ورد يف تقريرواملسامهة احملدودة من 
قلميية  الزمين اخملطط لعقد املؤمتر تساؤًل. ويف أأعقاب مشاورات مع منسقي اجملموعات الإ

ون بني بدلان لبحث هذا الأمر يف س ياق الأعامل التحضريية للمؤمتر الس نوي الثاين حول التعا
فق عىل اتباع هنج أأكرث فعالية لتنظمي ت  ا، 1122 الربع الأخري من عام اجلنوب املزمع عقده يف

بدل من ( CDIPهذا املؤمتر يف تعاقب مع اجامتعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )
حول التعاون بني بدلان  اجامتع امجلعيات. وبناء عىل ذكل، فقد تقرر عقد املؤمتر الس نوي الثاين

، فور الانهتاء من أأعامل اللجنة يف 1122نومفرب  11اجلنوب واجلنوب يوم امجلعة املوافق 
 عرشة. دورهتا الثانية

-IPالاحتياجات الإمنائية يف جمال تطوير امللكية الفكرية )مطابقة قاعدة بياانت وظائف  .1
DMD مة ما بني الاحتياجات والعروض ءواملوانوب لزايدة متكني التوفيق ( فامي بني بدلان اجل

لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا: وبيامن تُبذل هجود ملموسة للمساعدة عىل حتديد 
ضافية يف قاعدة البياانت،  الفرص لإقامة رشااكت بني بدلان اجلنوب ابس تحداث وظائف اإ

ىل  اس تخدام قاعدة البياانت مدى  هذا النشاط عىل املدى الطويل عىل اعامتدجتدر الإشارة اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_grtkf_bra_12/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf؛
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_grtkf_bra_12/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf؛
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wipo_ssc_cai_13_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wipo_ssc_cai_13_2.pdf
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والإجراءات املتبعة يف قاعدة ووفقا لآلية املطابقة واجلهات املاحنة،  البدلان الطالبةبواسطة 
البياانت. سوف تتأألف اسرتاتيجية التخفيف الرئيس ية من حماولت لرفع مس توى الوعي بشأأن 

البدلان النامية واجلهات املاحنة  وظائف قاعدة البياانت هذه، وحتديث توصيفها والرتوجي لها بني
 منواً. الاحتياجات والعروض للبدلان النامية والأقل ملطابقةكأحد املصادر الرئيس ية 

يف اس تخدام الكوادر املتخصصة من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف الزايدة  .2
رشوع، تُبذل اجلهود أأنشطة املساعدة التقنية يف الويبو: متش يا مع التلكيف املضطلع به امل 
( للكوادر ROCلتسهيل البحث والانتقاء من قامئة الويبو من اخلرباء الاستشاريني )

املتخصصة من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وجيدر مالحظة أأنه همام اعمتد اختيار كوادر 
اجلهود يف هذا  متخصصة لأنشطة املساعدة التقنية احملددة عىل عدد من العوامل، وبيامن تبذل

ل أأن هناك عدد من العوامل الأخرى اليت تؤخذ يف  الصدد عىل مس توى املنظمة ابلاكمل، اإ
 منواً. احلس بان أأيضا يف س ياق زايدة اس تخدام الكوادر املتخصصة من البدلان النامية والأقل

مسائل تقتيض دعام/اهامتما 
 فوراي

 .يوجدل 

 : 1124بريل اإ و  1122يمت الاضطالع هبا يف الفرتة ما بني سبمترب  التايل بعد الأنشطة اليت امليض قدما

مؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأن امللكية الفكرية عقد الأمانة س تشري أأعاله، أُ وكام  .2
. وس ميثل املؤمتر 1122نومفرب  11والتمنية يف أأعقاب جلسات جلنة التمنية يوم امجلعة املوافق 

طار الاجامتع ملناقشة الأعامل  منتدايً  براءات الاخرتاع الأقالميي الثاين بشأأن املضطلع هبا يف اإ
نفاذ  والتصاممي الصناعيةوالعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية  القوانني ذات الصةل واذلي واإ

ىل و. 1122مايو  1 - 6يف املدة من ، مجهورية مرص العربيةقد يف القاهرة، عُ  ابلإضافة اإ
املؤمتر ، سوف يوفر اجلنوب بدلان الثاين حول التعاون بني الأقالمييامتع اس تعراض نتاجئ الاج

بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب أأيضا فرصة لبحث مس تقبل مرشوع جدول أأعامل التمنية 
وسوف  امللكية الفكرية. جمالفامي يتعلق ابلتعاون بني بدلان اجلنوب يف وس بل امليض قدما 

ىل واضعي  ولني احلكوميني وممثيل ماكتب امللكية ؤ الس ياسات واملستوجه دعوة احلضور اإ
الفكرية من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، وأأيضا من ادلول الأعضاء الأخرى املهمتة، مبا يف 

قلميية واملنظامت غري احلكومية واجملمتع ممثيلذكل   املدين. املنظامت احلكومية ادلولية والإ

صصة اخملويب الوصفحة  اجلنوب بدلان بنيفامي رات الوظيفية يتعلق بتمنية القدوفامي  .1
هذه يف اس تكامل ، ستسعى الأمانة لكرتوينالإ  بني بدلان اجلنوب عىل موقع الويبو للتعاون

ملعلومات اليت قدمهتا البدلان النامية مس تعينًة ابالأنشطة مضن الإطار الزمين املتفق عليه 
 الصدد. هبذاقل منوًا يف الاس تبيان اخلاص البدلان الأ و 

ىل التصالت اليت وابلإضافة  .2 مكتب الأمم املتحدة للتعاون بني بدلان اجلنوب  متت معاإ
(UNOSSC بشأأن معرض )GSSD Expo ،1122 برانمج ، واملقرر اس تضافته من قبل

ىل  11الأمم املتحدة للبيئة يف نريويب، كينيا، يف الفرتة من  تُتابع  1122نومفرب  2أأكتوبر اإ الأمانة س 
ماكنية مشاركة الويبو يف هذا  احلدث. اإ

بشأأن التعاون الأول  الأقالمييالاجامتع عقد  تأأجيلو  التأأخر يف توزيع كوادر املرشوعنتيجة  اجلدول الزمين للتنفيذ
 تنفيذفقد شهد ، CDIP/10/2 يف الوثيقة لتقرير املرحيلبني بدلان اجلنوب كام ورد يف ا فامي

عداد الوظائف الالزمة للتعاون بني بدلان اجلنوب الأنشطة املتصةل  وصفحة ويب بعض ابإ
طار املرشوع املتوخاة يف  الأنشطة اس تكاملضامن لهود اجل بذل تُ التأأخري. ومع ذكل، س    خاللاإ
 .عليه الإطار الزمين املتفق

 %.51: 1122أأغسطس معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية  معدل تنفيذ املرشوع

ُسمل م التقرير املرحيل الأول لهذا املرشوع للجنة التمنية يف دورهتا العارشة املنعقدة يف نومفرب  التقارير السابقة
 .، املرفق احلادي عرشCDIP/10/2، وورد يف الوثيقة 1121
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 التقيمي اذلايت للمرشوع
شارات السرييف دقة نظام مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة   (TLS) اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 

 8 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

الوضع 
 الراهن

املؤمترات الس نوية والاجامتعات 
 الأقالميية.

 .مس توى احلضور

التعليقات الواردة من 
 من خاللاملشاركني 
 .اس تبيان

 

املؤمتر الس نوي يف شارك  .2
بدلان  بني التعاون الأول حول
يف جمال امللكية الفكرية اجلنوب 
مشاراكً، مع متثيل قوي  99والتمنية 
البدلان النامية والبدلان الأقل من 

ىل عدد  ادلول من منوًا، ابلإضافة اإ
املنظامت الأعضاء املهمتة الأخرى و 
ع ت احلكومية وغري احلكومية.  مُج م

 29الردود والتعليقات املس تقاة من 
اس تبيااًن مكمتاًل، وأأشارت تكل 

التعليقات اإىل جناح املؤمتر يف الوفاء 
ابلتوقعات املتوخاة منه )أأعرب ما 

% من التعليقات عن 95يزيد عىل 
ونرُش . رضامه اجلزيئ أأو الاكمل(

تقرير املؤمتر التفصييل واذلي يتضمن 
تسجيالت فيديو مجيع املناقشات و 

 .بشأأهنا عىل موقع الويبو الالكرتوين

 الأقالمييالاجامتع يف شارك  .1
 بدلان التعاون بنيحول الثاين 

 بشأأن براءات الاخرتاعاجلنوب 
والعالمات التجارية والبياانت 

نفاذ  اجلغرافية والتصاممي الصناعية واإ
 211القوانني ذات الصةل أأكرث من 

 21ممثاًل عن  69من بيهنم مشارك، 
بدلًا من البدلان النامية والبدلان 

ع ت الأقل منواً  الردود والتعليقات . مُج م
اس تبيااًن مكمتاًل،  46املس تقاة من 

ىل ارتياح  وأأشارت تكل التعليقات اإ
كني عن الأغلبية الساحقة من املشار 

أأداء املنظمة وعن جودة العروض 
التقدميية والفرص املتاحة للمشاركة 
وتقامس اخلربات. وكشفت البياانت 

*** 

 

                                                
8
 1.2وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 8 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

الوضع 
 الراهن

اليت مت جتميعها عن أأن ما يزيد عىل 
اكنوا راضني  املس تطلعني% من 66

قد متاما عن الاجامتع، وأأن الاجامتع 
ىل مس توى وما يزيد  ،توقعاهتم ارتقى اإ

لالجامتع  أأعطوا تقياميً % 76عىل 
 ونرُشمبس توى جيد جدًا أأو ممتاز. 

واذلي يتضمن أأيضا  فصلاملتقرير ال 
ت الفيديو والعروض تسجيال

 عىل موقع الويبو التقدميية للمتحدثني
 لكرتوين.الإ 

التدريب وبناء القدرات فامي بني بدلان 
 اجلنوب.

 

قدرات وظيفية اس تحداث 
جديدة يف قاعدة بياانت 

التقنية يف  الويبو للمساعدة
-IPالفكرية ) جمال امللكية

TAD) وقاعدة بياانت ،
مطابقة الاحتياجات الإمنائية 

يف جمال امللكية الفكرية 
(IP-DMD). 

عداد الإحصاءات عن  اإ
اس تخدام مسة املطابقة وعدد 
الزايرات/البعثات املتبادةل 

النامية والأقل  بني البدلان
 منوًا.

 *** جاري العمل.

زايدة اس تخدام املساعدة التقنية يف 
الويبو وأأنشطة بناء القدرات من 

وتبادل اخلربات من الكوادر املتخصصة 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

تقارير دورية س نوية 
واس تعراض قامئة الويبو 

اخلاصة ابملستشارين لتحديد 
الاس تعانة  الزايدة يف

مبستشارين من البدلان 
 .بدلان الأقل منواالنامية وال 

 ** جاري العمل.

لكرتونية املتعلقة صفحة الويبو الإ 
البوابة و  ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب

 الش بكة الافرتاضية التفاعلية /الش بكية

نشاء صفحة  الويب والبوابة اإ
 نرتنت.لإ ا التفاعلية عىل

التعليقات الواردة من 
بشأأن املس تخدمني 

اس تخدام صفحة الويب 
والش بكة الافرتاضية 

والسعي يف احلصول عىل 
التقيمي النوعي من املشاركني 
وما يقدمونه من أأفاكر يف 

 صورة تعاون تفاعيل.

 *** جاري العمل.



CDIP/11/2 
Annex IX 
10 

 

 

 8 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

الوضع 
 الراهن

ول اتصال عن التعاون فامي بني ؤ مس
 بدلان اجلنوب

اتصال عن  مسؤولتعيني 
بدلان التعاون فامي بني 

 يف أأمانة الويبو. اجلنوب

دورية بواسطة رفع تقارير 
ىل ادلول ؤ مس ول التصال اإ

 الأعضاء.

 

مت تعيني مدير املرشوع حبمك منصبه 
مسؤول عن التصال بشأأن التعاون 
فامي بني بدلان اجلنوب بسبب ضيق 
 الوقت واذلي حتمته طبيعة املرشوع.

دراج الأنشطة اليت تقوم هبا  مت اإ
مكتب الأمم ابلتعاون مع  الويبو

 بدلان اجلنوباملتحدة للتعاون بني 
(UNOSSC)  يف التقرير املرحيل

ويف  CDIP/10/2الوارد يف الوثيقة 
  هذا التقرير.

*** 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوعهدف/
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

حتسني تفهم امللكية الفكرية ومسامههتا 
النامية  البدلاناملمكنة يف التمنية يف 
 والبدلان الأقل منوا؛

وحتديد الأولوايت والاحتياجات 
اخلاصة للبدلان النامية والبدلان الأقل 

يف جمال امللكية الفكرية والتمنية مبا  منوا
يف ذكل وضع القواعد واملعايري عىل 

قلميية والوطنية  املس توايت الإ
 وادلولية؛

اختاذ قرارات مس تنرية بشلك أأفضل 
وعيًا ابلس ياق الاجامتعي وأأكرث 

س ياسات  والاقتصادي تُت خذ بشأأن
امللكية الفكرية عىل املس تويني الوطين 

 والإقلميي يف اجلنوب؛

حتسني حامية الإبداعات احمللية ودمع 
 الابتاكر يف البدلان النامية والبدلان

 الأقل منوا؛

 تشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها؛

وى تعزيز البنية الأساس ية ورفع مس ت
 قدرات البدلان النامية والبدلان الأقل
منوا لالنتفاع بأأقىص قدر من الفعالية 
ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية مع 

الظروف الاجامتعية  مراعاة

التأأثري يف ممارسات ادلول 
عداد  الأعضاء مبا فهيا اإ

الس ياسات والترشيعات 
اخلاصة ابمللكية  الوطنية

الفكرية وتطبيقها والانتفاع 
بأأوجه املرونة يف امللكية 

)اس تبيان  .الفكرية
 اس تقصايئ(.

اإحصاءات بشأأن اس تخدام 
 مسة املطابقة؛

وتعليقات بشأأن حصاءات اإ 
اس تخدام الصفحة 

  لكرتونية؛الإ 

اإحصاءات وتعليقات بشأأن 
اس تخدام الش بكة 

 الافرتاضية؛

اإحصاءات بشأأن الاس تعانة 
مبستشارين من البدلان النامية 

 .منوا والبدلان الأقل

من السابق لأوانه حتديد الآاثر ذات 
 الصةل بأأهداف املرشوع.

 سوف تتاح الإحصاءات ذات الصةل
يف مرحةل لحقة أأثناء تنفيذ 

 املرشوع.

 

مل يُقمي 
 بعد
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مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوعهدف/
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

والاقتصادية لهذه البدلان ومس توايهتا 
  الإمنائية املتفاوتة؛

زايدة قدرة البدلان النامية والبدلان و 
وجتارهبا  فهاالأقل منوا عىل تقامس معار 

 .يف جمال امللكية الفكرية والتمنية

 

 

[العارش]ييل ذكل املرفق 
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العارشاملرفق   

 

 ملخص املرشوع

 DA_39_40_01 رمز املرشوع

 وهروب الأدمغة امللكية الفكرية العنوان

مطالبة الويبو، يف حدود اختصاصها وهممهتا، مبساعدة : )الفئة دال( 29التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
س امي البدلان الأفريقية، ابلتعاون مع املنظامت ادلولية املعنية بذكل،  البدلان النامية ول

جراء دراسات حول جهرة الأدمغة وتقدمي توصيات عىل  أأساسها. عن طريق اإ

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن : )الفئة دال( 41التوصية 
مسائل امللكية الفكرية وفقا لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج 

الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت 
املعنية، وعىل وجه اخلصوص منظمة التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا ادلولية 

 للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

 فرنك سويرسي. 251 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 219 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

  .1121يناير  26 اترخي بدء املرشوع

 شهراً. 21 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 .21و 21و 1و 2ربامج الويبو: الصةل ب

 امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية. -CDIP/5/7رشوع وامل 

ن احلركة ادلولية للعامل املهرة ونرش  وصف موجز للمرشوع ا، والابتاكر احمليل املعارف ادلولية املرتبطة هباإ
عالقات تزال  مفااس تقطاب الأدمغة لهىي من التحدايت الإمنائية الهامة. /جهرةوظواهر 

الغموض يكتنفها هذه الظواهر مع س ياسات امللكية الفكرية وحامية امللكية الفكرية 
القضااي ابلضطالع أأفضل لتكل  يسعى هذا املرشوع اإىل حتقيق تفهمو وعدم الفهم. 

بنشاطني رئيس يني. يمتثل النشاط الأول يف تتبع احلركة ادلولية للعاملني يف جمال 
املعرفة ابس تخدام اإحصاءات امللكية الفكرية، أأي براءات الاخرتاع. ويمكن الهدف 

الرئييس من هذه املهمة يف بناء عدة مؤرشات للحركة ادلولية للعاملني يف جمال املعرفة 
ى للعامل املهرة. وتقيمي مدى جهرة الأدمغة، ومقارنهتا مع قياسات التنقل الأخر  وقياسات

يتجزأأ من املرشوع.  مة اس تخدام بياانت براءات الاخرتاع لهذه العملية كجزء لءمال
وتمكن املهمة الثانية يف عقد حلقة معل دولية ملناقشة النتاجئ الرئيس ية لعملية تتبع 

جراء حو و احلركة؛  بشأأن العالقات احملمتةل بني جهرة العامل العاملني يف جمال  ارلتشجيع اإ
املعارف وجهرة الأدمغة املرتبطة هبا من جانب، وحامية امللكية الفكرية والنرش ادلويل 

للمعارف والابتاكر والتمنية من اجلانب الأخر؛ ووضع جدول أأعامل لبحوث 
 مس تقبلية.

 

  



CDIP/11/2 
Annex X 
2 
 

 

 الس يد اكرسنت فينك مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
يف الربانمج واملزيانية 

 1121/22للفرتة 

 6.2النتيجة املتوقعة: 

 زايدة تعممي ودمج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج وأأنشطة منظمة الويبو.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

عىل لقد حقق التقدم جناحا، وقد اس تمكلت عىل وجه اخلصوص ادلراسة اليت حتتوي 
ىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة.  مسح جغرايف للمخرتعني من أأصول هماجرة وقدمت اإ

ضافة اإىل ذكل،  ىل اللجنة 1122عقدت حلقة العمل املزمعة للخرباء يف أأبريل واإ . وقدم اإ
أأيضا يف دورهتا الثانية عرشة موجز لوقائع حلقة العمل، حيتوي عىل برانمج للبحث يف 

 ية و الهجرة وما يتصل بذكل من تدفق للمعارف.جمال امللكية الفكر 

 أأمثةل عىل النجاح/
الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

ىل بياانت معاهدة التعاون  جذبت قاعدة البياانت اخلاصة بتحراكت اخملرتعني استنادا اإ
ىل أأفاكر  اتحة الوصول اإ بشأأن الرباءات اهامتما أأاكدمييا هائال، ولهذه القاعدة القدرة عىل اإ

 بشأأن أأس باب جهرة املهارات وعواقهبا.جديدة 

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

 ل توجد

مسائل تقتيض دعام 
 فوراي

 .يوجدل 

 اس ُتمكل املرشوع. امليض قدما

 اس ُتمكل املرشوع. اجلدول الزمين للتنفيذ

 %.1215: 1121معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

قدم التقرير املرحيل الأول عن هذا املرشوع، يف املرفق الثاين عرش للوثيقة  التقارير السابقة
CDIP/10/2 ، ىل اللجنة يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب  .1121اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 

 9 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

التقرير املتعلق ابملسح اجلغرايف لتدفقات 
 جهرة العلامء.

منشور عىل تقرير البحث 
 موقع الويبو.

http://www.wipo.i<

nt/export/sites/www

/econ_stat/en/econ

>omics/pdf/wp8.pdf 

ادلارسة اليت حتتوي عىل املسح 
ىل  اجلغرايف نرُشت عن طريق تقدميها اإ

 اللجنة.

**** 

انعقاد حلقة العمل مع تقيمي  حلقة معل اخلرباء
جيايب من املشاركني   .اإ

 **** 1122حلقة العمل عقدت يف أأبريل 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  هدف/أأهداف املرشوع
 هدف/أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

التقرير  مرات حتميلعدد  الهدف الأول
نرتنت البحيث من عىل الإ 
 والاستشهاد به.

 ل تقيمي جدًا تقيمي هذا الهدف.من املبكر 

متابعة أأنشطة البحث  الهدف الثاين
بشأأن امللكية الفكرية وجهرة 
 الأدمغة اليت تقوم هبا الويبو
 وغريها من املؤسسات.

 ل تقيمي جدًا تقيمي هذا الهدف. من املبكر 

 

]ييل ذكل املرفق احلادي عرش[
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 ملخص املرشوع

 DA_34_01 رمز املرشوع

 امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي. العنوان

جراء دراسة حول ما يعوق حامية امللكية الفكرية يف مطالبة ": 24التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية الويبو ابإ
القطاع الاقتصادي غري الرمسي، مبا يف ذكل دراسة التاكليف واملنافع امللموسة محلاية 

ابلنظر اإىل خلق فرص العمل بغية مساعدة ادلول الأعضاء  ، وخاصةامللكية الفكرية
 "عىل تصممي برامج وطنية هامة.

 فرنك سويرسي. 91 111تعلقة ابملوظفني: امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 .1121يناير  اترخي بدء املرشوع

 شهراً. 21 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 

 .والإحصائياتشعبة ادلراسات الاقتصادية 

 .4و 2و 1و 2الربامج 

 الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية.امللكية  - CDIP/5/7رشوع وامل 

فهم كيفية حدوث الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي، والعالقة بني امللكية تعميق  وصف موجز للمرشوع
رشادات مفيدة يف جمال الس ياسات بغية رصد  - الفكرية والاقتصاد غري الرمسي لتقدمي اإ

ىل الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي، وقع أأدوات الس ياسة املتعلقة ابمللكية الفكرية ع
التدابري الس ياس ية املرتبطة ابمللكية الفكرية اليت تساعد يف توس يع نطاق والتعرف عىل 

نتاج وخلق فرص العمل.  ىل تقدمي س  و الإ رشادية هتدف اإ يوفر املرشوع أأربع دراسات اإ
وأأدةل من حالت دراس ية عن كيفية حدوث الابتاكر يف الاقتصاد غري  تنظرييتوجيه 

من املزمع ية الفكرية يف هذه العملية. و الرمسي، وما هو ادلور اذلي تلعبه حقوق امللك 
عداد ادلراسات  حنو حلقة معل يف منتصف فرتة املرشوع بغرض التوجيه ميتنظ كيفية اإ

 وتعزيز تبادل اخلربات فامي بيهنا.
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 ساشا وينش فينسنتالس يد  دير املرشوعم

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
يف الربانمج واملزيانية 

 1121/22للفرتة 

 1.26النتيجة املتوقعة: 

الاس تفادة من التحليل الاقتصادي للويبو واس تخدامه مكدخل لصياغة س ياسة امللكية 
 الفكرية.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

م  ىل اللجنة، تقرير اكملقُد  انظر الوثيقة  عن تنفيذ املرشوع اإ
CDIP/8/3 REV./STUDY/INF/1 املوقع الإلكرتوين التايل، عىل :

-http://www<
dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_stud

>1.pdfy_inf_ 

طار املرشوع كام وافقت عليه اللجنة يف مايو  أأربع دراسات  1121ومن املزمع أأن تُعد يف اإ
فرادية قطرية( وأأن تنظم حلقة معل واحدة.  )دراسة تنظريية وثالث دراسات اإ

الابتاكر وامللكية الفكرية بشأأن كام اكن خمططا، نظمت الويبو حلقة العمل ادلولية  .2
ابلتعاون مع معهد البحوث الاقتصادية يف جمال الابتاكر، جنوب  يوالاقتصاد غري الرمس

ىل  29أأفريقيا، يف بريتوراي جبنوب أأفريقيا يف الفرتة من  . وترد التفاصيل 1121 نومفرب 12اإ
عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 

>p://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28084htt< 

وضعت ادلراسة التنظريية يف صيغهتا الهنائية وعرضت عىل اللجنة يف دورهتا احلادية  .1
ىل  22عرشة )من  ( ووردت انطباعات قي مة عهنا من وفود البدلان 1122مايو  27اإ
 .(CDIP/11/INF 5)الوثيقة 

فرادية قطرية يف يوليو حصلت الأمانة عىل  .2  .1122مشاريع ثالث دراسات اإ

مل تواجه أأي مشالك يف تنفيذ هذا املرشوع وفامي عدا بعض التأأخري يف ادلراسات القطرية، 
 حىت الآن.

 أأمثةل عىل النجاح/
الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

 النجاح: 

، البدلان الأفريقيةلرتكزي عىل مع افريق من اخلرباء البارزين يف هذا املرشوع.  يسامه -
واس تضاف حلقة العمل املعهد البارز للبحوث الاقتصادية يف جمال الابتاكر، 

 .بريتوراي، جنوب أأفريقيا
ميكن عرض العمل املنجز عىل امجلهور املعين من الأاكدمييني والس ياس يني، مبا يف ذكل  -

 ذكل وعالوة عىل الاجامتع الاس تعرايض الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجامتعي.
جذبت ادلراسة التنظريية عندما نرُشت اهامتما ابلغا دلى ادلوائر الس ياس ية عىل 

لكرتونية ووسائل الإعالم املتخصصة.  املواقع الإ

ومع ذكل ميكن  هذا املرشوع.ل  العام ثرالأ ادلروس الرئيس ية: من السابق لأوانه تقيمي الأثر/
حيظى  القول بأأن املرشوع جنح ابلفعل يف لفت انتباه الس ياس يني والأاكدمييني ملوضوع ل

 ابلقدر الاكيف من البحوث.

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

 مل يمت حتديد أأو مواهجة أأي خماطر حىت الآن.

مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 .يوجدل 

سرياجع مؤلفو ادلراسات القطرية هذه ادلراسات ابلتشاور مع الأمانة. يف الأشهر القادمة،  امليض قدما
ن الهدف هو تنفيذ مقاربة متسقة يف ادلراسات الإفرادية  ىل ادلراسة التنظريية، فاإ واستنادا اإ

http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28084
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القطرية الثالث وحتقيق املزيد من املواءمة عند الرضورة وسد الثغرات الواحضة الراهنة. 
لأهداف الأخرى متحيص النتاجئ الأفقية الرئيس ية لدلراسات الإفرادية القطرية الثالث ومن ا

دراهجا يف دراسة   منقحة وهنائية.تنظريية لعرضها عىل اللجنة واإ

يسري التنفيذ وفقا للجدول الزمين لتنفيذ املرشوع. ومن املقرتح مع ذكل أأن تُعرض خمرجات  اجلدول الزمين للتنفيذ
ادلراسات الإفرادية القطرية عىل اللجنة لتناقشها يف دورهتا الثالثة عرشة بدل من ادلورة 

 الثانية عرشة، أأي يف وقت متأأخر عام اكن متوقعا. 

اسات القطرية يف نسق هنايئ قابل وعىل خالف اخلطط املبدئية سيس تغرق وضع ادلر 
ىل أأربعة أأس باب أأولها التأأخري يف تنفيذ  للعرض وقتا أأطول من املتوقع، ويعزى ذكل اإ

ىل مناقشات اللجنة بشأأن املرشوع اذلي يعزى  تركزي ادلراسة يف حد ذاهتا. جزئيا اإ
يف صيغهتا والسبب الثاين هو أأن مؤلفي ادلراسات القطرية انتظروا وضع ادلراسة التنظريية 

ليك يضطلعوا بعملهم. أأما السبب الثالث فهو أأن  1122الهنائية وهو ما جرى يف أأبريل 
ىل البدلان الأفريقية الثالثة.  ادلراسات القطرية اس تلزمت العمل بكثافة يف امليدان والسفر اإ
ىل الوقت لتوحي د والسبب الرابع هو أأن مؤلفي ادلراسات الإفرادية س يحتاجون مه والأمانة اإ

 ادلراسة التنظريية وادلراسات الإفرادية القطرية الثالث.

 ومن املقرتح أأن تعرض ادلراسات عىل اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة.

 %.61: 1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

قدم التقرير املرحيل الأول عن هذا املرشوع، يف املرفق الثالث عرش للوثيقة  التقارير السابقة
CDIP/10/2 ، ىل اللجنة يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب  .1121اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 

 10 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

الوضع 
 الراهن

تسلمي دراسة تنظريية لتوضيح 
 املفاهمي.

تسلمي ادلراسة التنظريية 
وسيمت دد؛ يف املوعد احمل

نرشها عىل املوقع 
 لكرتوين للويبو.الإ 

وضعت يف صيغهتا الهنائية ويه متاحة 
وعرضت . عىل املوقع الإلكرتوين للويبو

ادلراسة عىل الأاكدمييني والس ياس يني 
 .املعنيني ولفتت بعض الانتباه

*** 

فراديةتسلمي ثالث  دراسات تسلمي ثالث  .دراسات اإ
فرادية يف املوعد احملدد،  اإ

وسيمت نرشها عىل املوقع 
 لكرتوين للويبو.الإ 

أأرسلت ادلراسات الإفرادية يف صيغة 
مبدئية. وسيس تغرق وضعها يف صيغهتا 

 الهنائية املزيد من الوقت.

** 

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوعهدف/
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

فهم كيفية حدوث الابتاكر يف تعميق 
 الاقتصاد غري الرمسي

نرش دراسة تنظريية عىل 
 املوقع الإلكرتوين للويبو.

 ل تقيمي من املبكر جدا تقيميها.

تقيمي وقع س ياس ية امللكية الفكرية 
عىل الابتاكر يف الاقتصاد غري 

 الرمسي

وتوضيح س ياسات امللكية الفكرية 
تساعد عىل تعزيز اليت ميكن أأن 

 الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي

نرش دراسة تنظريية عىل 
 املوقع الإلكرتوين للويبو.

 ل تقيمي من املبكر جدا تقيميها.

 

املرفق الثاين عرش[ ]ييل ذكل
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 ملخص املرشوع

 DA_1_2_4_10_11_1 رمز املرشوع

 و وبعض البدلان الأفريقيةصتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فا العنوان

أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا : جيب 2التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية، وتأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 

والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن 
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية  تفاوت مس توايت التمنية احملققة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

آليات  لتنفيذ الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ
 حده. بدل عىلوفقا لحتياجات لك تسلميها ومعليات تقيميها 

حسب ما يكون ومتوازنة، و رمسية الويبو مشاورات مفتوحة وغري : جتري 1التوصية 
مناس بًا، قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملعايري، ومن خالل 

س امي  مسارات مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول الأعضاء، ول
 منوًا. البدلان النامية والبدلان الأقل

الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات  بشلك خاص عىل احتياجات: التأأكيد 4التوصية 
اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب 

 الفكرية. مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية

جمال مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير القدرات املؤسس ية الوطنية يف : 21التوصية 
وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البنية التحتية وغريها من املرافق  امللكية الفكرية

امللكية الفكرية أأكرث فعالية، والهنوض بتوازن عادل بني حامية  هبدف جعل مؤسسات
واملصلحة العامة. وينبغي أأن تشمل أأيضًا هذه املساعدة التقنية املنظامت  امللكية الفكرية

قلمي  دون قلميية اليت تتناول امللكية الفكريةالإ  .ية والإ

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز قدراهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع : 22التوصية 
والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل، ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال 

 للتلكيف الصادر للويبو. العلوم والتكنولوجيا لكام اكن ذكل مناس با ووفقا 

 فرنك سويرسي. 216 711: موارد متعلقة ابملوظفني مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 426 111: ابملوظفنيموارد غري متعلقة 

 1122فرباير  اترخي بدء املرشوع

 شهراً  14 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية املعنية 
 وذات الصةل بربامج الويبو

 الثقافة والصناعات الإبداعيةقطاع 

طار مس تدام للقطاع السمعي البرصي يف يسعى  وصف موجز للمرشوع  -بدلان رائدة  2املرشوع اإىل تطوير اإ
و والس نغال وكينيا، عىل أأساس حتسني الأسواق والهيالك املهنية والبيئة التنظميية صبوركينا فا

كأداة رئيس ية دلمع تطوير القطاع السمعي مع تعزيز الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية 
أأيضا اإىل تعزيز التفامه والاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية  املرشوع البرصي. ويسعى

نتاج والتسويق والتوزيع يف القطاع السمعي البرصي  الفكرية كأداة رئيس ية لتشجيع الإ
جمال تمنية املهارات املهنية يتكون املرشوع من عنرصين رئيس يني: العنرص الأول، و الأفريقي. 

والتدريب. ويتناول العنرص الثاين الإطار التنظميي، وسيسعى اإىل تعزيز القدرات املؤسس ية 
يركز عىل عدد حمدود  ، فسوفاملرشوع جتربة رائدة ونظراً لأنوالبنية التحتية ذات الصةل. 

آزر من البدلان املس تفيدة، لضامن جناح تضافر ربات فامي بني بعض اجلهود وتبادل اخل وتأ
 الرسيع.  الصناعات السمعية البرصية الأفريقية اليت تتصف ابلتوسع
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 ة اكرول كرولالس يد مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

1121/22 

 الربانمج الثالث

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

ختطيط وتنفيذ املرشوع مع الإدارة يف لك بدل من البدلان املس تفيدة نقاط اتصال لتسهيل تعيني 
 املهامو ببعض صوع يف بوركينا فا. ومع ذكل، مت تلكيف منسق املرش 1122يف الربع الأول من عام 

مت تعيني منسق املرشوع و، وُطلب من احلكومة تعيني منسق جديد. 1122اخملتلفة يف مارس 
 ومن بني تكل الأعامل،، بعد ذكل ، واس تؤنفت أأعامل التنس يق1122اجلديد رمسيا يف أأغسطس 

 فاصو. تعيني فريق اخلرباء الفنيني يف بوركينا

عداد ين: أأ مرشوع من جز النشاط الأول لل يتأألف  عداد املشمول و  ورقة حتديد النطاقاإ  :دراسةاإ

ورقة حتديد النطاق املشمول من تقيمي ادلور احلايل اذلي تؤديه امللكية تتكون  "2"
نتاج وتوزيع املصنفات السمعية والبرصية يف الثالث بدلان املس تفيدة من  الفكرية يف متويل واإ
املرشوع. وتوفر هذه الورقة تقياميً حلقوق امللكية الفكرية عىل أأساس التعامالت املتصةل بعملية 

؛ وتقيمي التحدايت واقرتاح احللول لزايدة الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف صناعة السيامن
ورقة حتديد النطاق املشمول عىل املوقع التايل:  ونرُشتهذا اجملال. 

en/cdip_9/cdip_9_13.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/  

لإعداد دراسة حول التفاوض امجلاعي للحقوق والإدارة امجلاعية لها صدر التلكيف  "1"
من و و وكينيا والس نغال، وجاري العمل فهيا حاليًا. صطاع السمعي البرصي يف بوركينا فايف الق

 .1122 املتوقع الانهتاء من ادلراسة يف الربع الأخري من عام

طار فعاليات املهرجان الأفريقي للسيامن والتليفزيون رشوع كام اكن مقررًا يف امل  تدشني مؤمترُعقد  اإ
(FESPACO)  لقاء الضوء عىل املرشوعفرصة ر هذا املهرجان وفَّ و . 1122يف فرباير وتوجيه  لإ

ولني احلكوميني من ؤ ء حضورمه املهرجان، فضال عن املساهامتم اخلرباء ادلوليني البارزين أأثنا
 الأفريقية. طائفة واسعة من البدلان

شهد النشاط الثاين والثالث للمرشوع، خبصوص حلقات التدريب والتدريب يف املوقع عىل وقد 
 البدءاخملطط بعض التأأخري بسبب عبء العمل وطاقة التنفيذ، ومن التفاوض امجلاعي للحقوق، 

موظفني بدوام جزيئ يف من املتوقع تعيني و . 1122يف تنفيذ هذه الأنشطة يف الربع الأخري من عام 
 املشلكة. للتخفيف من جحم هذه 1122سبمترب 

أأمثةل عىل النجاح/الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

 ذات الصةل بأأهداف املرشوع.وادلروس الرئيس ية الآاثر تقيمي معدل النجاح و من السابق لأوانه 

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

نجاح ل ويتطلب يكون من السابق لأوانه تقيمي اخملاطر. هذه املراحل الأولية للمرشوع، يف 
لك يف املوضوعات اليت ختص بدلان املس تفيدة تنس يق مع الثالث ال فاعةل و قيادة  ، توفرياملرشوع

، ويه التدريبكام حتتاج أأدوات  الالزتام ملنسقي املرشوع يف لك بدل.مهنا، وحتديد مس توى 
ىل الاختبار والتوحيد والتحقق من فاعليهتا أأدوات جت عىل نتاجئ أأول  تأأسيساً ريبية يف هذه املرحةل، اإ

 تنظميها. حلقة معل تدريبية يمت

مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 جاري حاليًا حل القضااي اليت أأثرت عىل التنفيذ من قبل الإدارة.

عداد جاري  )أأ( امليض قدما ، وجاري وضع اللمسات لحقوقلدراسة بشأأن التفاوض امجلاعي حاليًا اإ
س تخدم نتاجئ ادلراسة كأساس سوف تُ و . يف حينه الهنائية، وسوف تُتاح لدلول الأعضاء

 ؛للتدريب يف املواقع عىل التفاوض امجلاعي للحقوق

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_13.pdf
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التدريبية وختطيطها، وسوف يمت تنفيذها عىل مدى  عملالحلقات تصممي جاري  )ب(
 ؛القادمةالأشهر 

سوف استنادًا اإىل حمتوايت الربامج التدريبية:  عن بعدوضع برانمج التعمل سيمت  )ج(
 ؛طاقة الربانمج يف تنفيذ املطلوبعىل  1122يعمتد العدد يف 

توثيق التصالت مع املؤسسات الرشيكة مثل املنظمة ادلولية يمت السعي اإىل سوف  )د(
املشاركة يف ية السمعية البرصية اليت أأعربت عن اهامتهما ( واملنظامت املهن OIFللفرانكوفونية )

 املمكنة. لتحديد جمالت التعاون، يف تنفيذ املرشوع

عداد تنفيذ املرشوع وفقا للجدول الزمين فامي يتعلق بدأأ  اجلدول الزمين للتنفيذ النطاق  حتديدورقة بتدشني مؤمتر البدء واإ
 .املشمول

املرشوع منسقي عبء العمل ادلاخيل والتنس يق والتأأخري يف اختيار وتعيني بسبب و ومع ذكل، 
التدريب يف أأيضا اكن هناك تأأخري يف ختطيط وتنفيذ حلقات العمل التدريبية و من العنارص احمللية، 

استبدال منسق املرشوع يف بوركينا فاسو أأيضا يف بعض كام سامه  قع عىل التفاوض امجلاعي.ااملو 
ضافية لالنهتاء الناحج  س تة أأشهر وحيتاج املرشوع اإىلطيط املرشوع. يف خت  التأأخري )الربع  هلاإ
 (.1125 من عامالثالث 

 %.219: 1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

مل اإىل جلنة التمنية. التقارير السابقة  هذا هو التقرير الأول اذلي يُسَّ
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 اذلايت للمرشوعالتقيمي 

شارات السريمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة   (TLS) يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 

 11 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

الوضع 
 الراهن

الانهتاء من الورقة ونرشها  ورقة حتديد النطاق املشمول
 خالل الإطار الزمين

ورقة حتديد النطاق املشمول 
 بشأأن مرشوع الويبو

**** 

تكوين فريق اخلرباء وتعيني نقاط 
 التنس يق 

تعيني نقاط التنس يق وتكوين 
 فريق اخلرباء

جاري حاليا اس تكامل مشاورات 
 تعيني فريق اخلرباء

*** 

مت التعاقد من املستشار. ومل  صدر التلكيف لإعداد ادلراسة دراسة حول التفاوض امجلاعي للحقوق
تُس تمكل ادلراسة بعد. يف انتظار 

صدار ادلراسة  اإ

*** 

 مل تُقمي مل تُعقد بعد مطلوب عقدها ثالث حلقات معل تدريبية

التدريب يف املوقع بشأأن التفاوض 
 امجلاعي للحقوق

مل يُقمي  مل يُعقد بعد مطلوب عقده
 بعد

عداد برانمج التعمل عن بعد عداده اإ  مل يُقمي مل يُعقد بعد مطلوب اإ

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوعهدف/
 هدف / أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

طار مس تدام للقطاع السمعي  تطوير اإ
بوركينا  -بدلان رائدة  2ي يف البرص 

و والس نغال وكينيا، مع تعزيز صفا
الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية 
كأداة رئيس ية دلمع تطوير القطاع السمعي 

 البرصي

تنفيذ حلقات معل تدريبية 
ودورات تدريبية يف املوقع 

 وبرامج التعمل عن بعد

جراء تقيمي  من السابق لأوانه اإ

 

 مل يُقمي
 بعد

تعزيز التفامه والاس تخدام الاسرتاتيجي 
لنظام امللكية الفكرية كأداة رئيس ية 

نتاج والتسويق والتوزيع يف  لتشجيع الإ
 القطاع السمعي البرصي الأفريقي

جراء تقيمي نفس البيان السابق  من السابق لأوانه اإ

 

مل يُقمي 
 بعد

عرش[ الثالث]ييل ذكل املرفق 

                                                
11
 1.2وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 ملخص املرشوع
 DA_19_30_31_02 رمز املرشوع

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات العنوان  املرحةل الثانية – اس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل : 29التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
ىل املعرفة والتكنولوجيا البدلان النامية والبدلان  امليض يف تسهيل نفاذ الأقل منوًا اإ

طار الويبو للهنوض ابلنشاط  .الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

الويبو مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح جيب أأن تتعاون : 21التوصية 
ىل  للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت 
 اصة.اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية خ

ىل 22التوصية  : اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل املعلومات العلنية  ن اإ س  ىل الويبو بتسهيل نفاذ ُمح  البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 الواردة يف س ندات الرباءات.

 فرنك سويرسي. 191 111ابملوظفني: تعلقة امل التاكليف غري  مزيانية املرشوع

 .1121ديسمرب  2 اترخي بدء املرشوع

 شهرًا. أأربعة عرش مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

دارة املعارف التقليديةلتعاون البنية التحتية العاملية ابقطاع   التحدايت العاملية،و  مع اإ
وشعبة ادلراسات الاقتصادية  قضااي امللكية الفكرية العاملية وشعبة وشعبة الابتاكر
 والإحصاءات.

 .21و 26و 9و 5و 2الصةل بربامج الويبو: 

ىل اس تكامل العمل سرت وصف موجز للمرشوع عداد تقرير عن واقع الرباءات اإ يم املرحةل الثانية من مرشوع اإ
طار املرحةل الأوىل، أأي صقل الأدوات  املوحدة املس تحدثة أأثناء املرحةل املنجز يف اإ

الأوىل، وتعزيز التعاون وتيسريه بني ماكتب امللكية الفكرية العامةل يف جمال حتليل 
 الرباءات، وتعقب جدوى التقارير ووقعها.

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات"  والهدف الإمنايئ ملرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
قتصادي يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عرب تيسري هو تعزيز الابتاكر والمنو الا

جراء مناقشات أأكرث استنارة عن البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا واختاذ قرارات  اإ
عداد تقارير عن واقع الرباءات يف اجملالت املعنية.  بشأأن ذكل عرب اإ

ىل التكنول اتحة فرص نفاذ أأفضل اإ وجيات املكشوف والنتيجة املرتقبة للمرشوع يه اإ
عهنا يف منشورات الرباءات ومعرفة أأكرب ابلتوهجات يف جمال امحلاية مبوجب الرباءات 
وأأمناط الابتاكر يف جمالت تكنولوجية معينة تُنجز بشأأهنا تقارير عن واقع الرباءات 

ىل تكوين الكفاءات فامي خيص أأفضل املامرسات وأأساليب البحث يف الرباءات  ضافة اإ اإ
 الت.يف تكل اجمل

ىل املسامهة يف حتقيق تكل النتيجة وذكل الهدف  وتريم املرحةل الثانية من املرشوع اإ
عداد تقارير جديدة عن واقع الرباءات يف اجملالت احملددة يف املرحةل  عرب امليض يف اإ

الأوىل، أأي الصحة العامة، والأغذية والزراعة، والطاقة وتغري املناخ، والإعاقات وعرب 
قلميي تنظمي  أأنشطة لنرش املعلومات وتكوين الكفاءات، وخصوصا عرب تنظمي مؤمتر اإ

بشأأن حتليالت الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية مهنجية لإعداد تقارير عن واقع 
الرباءات ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات العامةل 

 يف هذا اجملال.
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 أأخلاندرو رواك اكمبانياالس يد  املرشوعمدير 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
يف الربانمج واملزيانية 

 1121/22للفرتة 

نة قادرة عىل التعامل مع مجموعة واسعة من املتطلبات  :1.1 املرتقبةالنتيجة  موارد برشية حمس  
النامية والبدلان الأقل لس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية اس تخداما فعال يف البدلان 

ىل نظام الاقتصاد  .احلر منوا والبدلان املنتقةل اإ

ىل معلومات امللكية الفكرية والاس تفادة مهنا، والنفاذ  :1.4 املرتقبةالنتيجة  تعزيز الوصول اإ
ىل املعرفة ابلنس بة ملؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر وزايدة فرص النفاذ  اإ

ىل الأعامل  الإبداعية احملمية، وكذا الأعامل الإبداعية يف املكل العام. اإ

أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا  :2.7 املرتقبةالنتيجة 
ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة  ونرشها من البدلان املتقدمة اإ

 .التحدايت العاملية

احملرز يف تنفيذ  التقدم
 املرشوع

يسري تنفيذ املرشوع عىل قدم وساق. وقد ُحدد رشياكن جديدان من أأجل التقارير اجلديدة، 
وهام أأمانة ابزل دلى برانمج الأمم املتحدة للبيئة واملركز الأورويب للبحوث النووية )سرين(. 

عداد ا لتقارير. وس تخضع وصاغ اخلبري املعروف توين تريب مبادئ توجهيية عن مهنجيات اإ
ىل املناقشة يف حلقيت معل تعقدا يف النصف الثاين من عام  . 1122هذه املبادئ التوجهيية اإ

دارة اخمللفات الإلكرتونية اجلديد عىل أأطراف اتفاقية ابزل يف  وقد عرض ابلفعل تقرير اإ
 .1122اجامتعهم املعقود يف يونيو 

أأمثةل عىل 
النجاح/الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

 

عداد التقارير عن واقع الرباءات عىل تعميق فهم طبيعة هذه اخلدمة  سيساعد حتسني مهنجية اإ
املتخصصة املضافة القمية وتعزيز هذا املفهوم بني طائفة عريضة من املس تخدمني احملمتلني 
بطريقة أأكرث فعالية من خالل ماكتب امللكية الفكرية ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

ت ومقديم خدمات دمع دوائر الأعامل وغري ذكل من املؤسسات. ومن شأأن ذكل واجلامعا
اتحة معلومات خمصصة جملموعات معينة مس هتدفة مع مراعاة احتياجاهتا  أأن يساعد عىل اإ

 وأأولوايهتا الرئيس ية.

اخملاطر والتخفيف من 
آاثرها  أ

ن الاهامتم مبواضع حمددة اخلطر: عدم تعبري ادلول الأعضاء أأو املؤسسات يف البدلان النامية ع
 تتناولها تقارير واقع الرباءات املقبةل.

ىل ادلول الأعضاء عىل حتديد الاحتياجات واملواضيع  التخفيف من أأثره: تقدمي املساعدة اإ
ىل واثئق الس ياسات  املعينة الوجهية اليت يتعني تناولها يف تقارير واقع الرباءات. ورمبا الرجوع اإ

ل اسرتاتيجيات/خطط التمنية أأو امللكية الفكرية الوطنية. والاس تعانة والتمنية الوطنية، مث
ابلش بكة اليت أأنشئت خالل املرحةل الأوىل وتتأألف من منظامت حكومية دولية ومنظامت 
غري حكومية يف امليادين املعنية لتحديد املنتفعني احملمتلني بتقارير واقع الرباءات يف البدلان 

 الأعضاء.

 س تعانة ابلتقارير مبا يكفي.اخلطر: عدم الا

التخفيف من أأثره: حتسني تعممي التقارير من خالل منشورات الويبو أأو مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر أأو ماكتب نقل التكنولوجيا مثل مواد املعلومات، والاشرتاك يف 

ذاكء ا لوعي وغريها دورات التعلمي عن بعد اليت تقدهما أأاكدميية الويبو واملشاركة يف أأحداث اإ
من الأحداث املتعلقة مبوضوع لك تقرير. ورصد تعممي التقارير املكمتةل وانتفاع املؤسسات 
عداد التقارير هبا. وحتسني جودة ومالءمة التقارير املقبةل بطلب  الرشيكة اليت سامهت يف اإ

 الانطباعات من سائر املنتفعني ابلتقارير وتقيميها بعد لك تزنيل للتقارير مثال.

 خلطر: مالءمة نطاق لك تقريرا

التخفيف من أأثره: س يعد لك تقرير ابلتعاون مع املؤسسة الرشيكة وتصمم اختصاصات لك 
تقرير لتتناسب مع احتياجات هذا الرشيك احملددة. وس ينسق نطاق لك تقرير أأيضا مع 

 وحدات الويبو العامةل يف لك جمال من اجملالت املوضوعية.
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مسائل تقتيض 
 دعام/اهامتما فوراي

 .توجد مسائل حمددة يف هذه املرحةلل 

ضافية لتحسني املبادئ التوجهيية ووضعها يف  امليض قدما قلميية مدخالت اإ س تقدم حلقات العمل الإ
جراء  صيغهتا الهنائية لعرضها عىل اللجنة يف دورهتا اليت س تعقد يف نومفرب. )املراجع( وس يلزم اإ

آخرين.مناقصات لإعداد تقريرين   أ

عداد  اجلدول الزمين للتنفيذ  . 1122ى يف هناية عام تقارير أأخر  4سيس تمكل اإ

ل يف هناية يناير   . 1124ورمبا لن يس تمكل تقريران اإ

 . 1122وس تنرش املبادئ التوجهيية يف موعد أأقصاه نومفرب 

وهناية  )الربازيل( 1122ومن املزمع تنظمي حلقيت العمل دون الإقلمييتني يف هناية أأغسطس 
 )الفلبني(.  1122ديسمرب 

 ول يزال جيري حتسني املوقع الإلكرتوين. 

 %.912: 1122معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة. التقارير السابقة  هذا أأول تقرير يقدم اإ

 

  



CDIP/21/2 
Annex XIII 
4 
 

 

 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة   (TLSيف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****
 توقفمل يُقمي بعد/ ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

 
 12 املرشوعنتاجئ

 )النتيجة املتوقعة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

الرباءات يف تقارير واقع  .2
 جمالت ذات الاهامتم احملددة

عداد  تقارير جديدة عن واقع  6اإ
الرباءات أأثناء املرحةل الثانية من 

مع مؤسس تني  ناملرشوع ابلتعاو 
 رشيكتني جديدتني عىل الأقل

اس تمكل تقريران جديدان عن 
دارة اخمللفات  واقع الرباءات )اإ
الإلكرتونية مع الرشيك اجلديد 

 الأمم املتحدة للبيئة(وهو برانمج 

وتقريران جديدان عن واقع 
الرباءات قيد الإعداد )املوارد 
اجلينية احليوانية؛ وتكنولوجيا 

 التكيف مع الإهناك غري احليوي(

وتقريران جديدان عن واقع 
الرباءات يف مرحةل التخطيط 

)تكنولوجيا تعجيل اجلزئيات مع 
الرشيك اجلديد وهو املركز 

النووية؛ الأورويب للبحوث 
 والأهجزة الطبية(

** 

موقع ش بيك حمسن للتقارير  .1
عن واقع الرباءات يتضمن معلومات 

ضافية تُسه ل تعممي التقارير  اإ

دراج  ضافيا من تقارير  11اإ تقريرا اإ
الويبو واجلهات اخلارجية عن واقع 
الرباءات عىل املوقع الش بيك أأثناء 

 املرحةل الثانية.

 ** تقارير جديدة أأضيفت. 21

تبادل التجارب وأأفضل  .2
املامرسات بني مكتب امللكية الفكرية 

واملؤسسات الأخرى اليت تتناول 
امللكية الفكرية )مراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر وماكتب نقل 
 التكنولوجيا( 

تنظمي مؤمتر/حلقة معل عىل 
املس توى الإقلميي بشأأن حتليالت 

الرباءات ومشاركة مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر مثال يف 

 أأنشطة تدريبية أأخرى.

قلمييتان عن  حلقتا معل دون اإ
 حتليل الرباءات من املزمع عقدهام: 

ابلتعاون  1122يف هناية أأغسطس 
مع املعهد الوطين للملكية الفكرية 

 يف ريو دي جانريو ابلربازيل.
 1122ويف بداية ديسمرب 

ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية 
 يف الفلبني يف مانيال ابلفلبني.

*** 

اغة مبادئ توجهيية مهنجية يص  .4
 لإعداد التقارير عن واقع الرباءات

 21اس تكامل ذكل يف غضون 
شهرا بعد انطالق املرحةل الثانية 

 من املرشوع.

اس تمكل أأول مرشوع للمبادئ 
التوجهيية وسيس تعرض يف حلقة 

 معل ريو.

*** 
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مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوعهدف/
 أأهداف املرشوعهدف/

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

تنقيح الأدوات املوحدة 
املس تنبطة خالل املرحةل 
الأوىل، وتعزيز وتيسري 

التعاون بني ماكتب امللكية 
الفكرية العامةل يف جمال حتليل 

الرباءات ومتابعة فائدة 
 التقارير ووقعها

ىل التكنولوجيات نفاذ أأفض ل اإ
املكشوف عهنا يف منشورات 

الرباءات ومعرفة أأكرب ابلتوهجات 
يف جمال امحلاية مبوجب الرباءات 

وأأمناط الابتاكر يف جمالت 
تكنولوجية معينة تُنجز بشأأهنا 

ضافة اإىل  تقارير عن واقع الرباءات اإ
تكوين الكفاءات فامي خيص أأفضل 
املامرسات وأأساليب البحث يف 

 ات يف تكل اجملالتالرباء

ل يزال يتعني تقيمي انطباعات 
املنتفعني ابلتقارير. ومع ذكل زاد 
تعممي التقارير من خالل القنوات 
اليت أأنشأأها املرشوع )حلقات 
قلميية ونظم  العمل واملؤمترات الإ

ىل  ضافة اإ التعلمي عن بُعد( اإ
منشورات الويبو أأو مراكز دمع 
 التكنولوجيا والابتاكر أأو ماكتب

 نقل التكنولوجيا.

** 

تعزيز الابتاكر والمنو 
الاقتصادي يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل منوا عرب تيسري 
جراء مناقشات أأكرث استنارة  اإ
عن البحث والتطوير ونقل 
التكنولوجيا واختاذ قرارات 

عداد تقارير  بشأأن ذكل عرب اإ
عن واقع الرباءات يف اجملالت 

 املعنية

تقارير واقع الرباءات مصممة وفقا  املؤرشات ذاهتا
لحتياجات املنتفعني هبا احملددة 
وابلتنس يق مع وحدات الويبو 

العامةل يف لك جمال من اجملالت 
املوضوعية. ول يزال يتعني تقيمي 

 انطباعات املنتفعني ابلتقارير.

** 

 

ييل ذكل املرفق الرابع عرش[[
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وتأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية، : 2التوصية 
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لتنفيذ الربامج. ويف هذا  مس توايت التمنية تفاوتاخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن  احملققة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

آليات تسلميها ومعليات تقيميها   بدل عىل حدة.وفقا لحتياجات لك الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

بعد أأن يمت تصمميها وصياغهتا  التقنية، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء،املساعدة الاضطالع بتقدمي 
لتليب الاحتياجات احملددة ومس توى التمنية  وتنفيذها ابلتشاور والتعاون الوثيق مع البدلان املعنية

 .خاصة عىل احتياجات البدلان الأقل منواً  وأأولوايت البدل تلبية اكمةل، مع الرتكزي

لفائدة مجيع  ان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكريةتقدمي املساعدة للبدل
التمنية الاقتصادية  أأحصاب املصاحل. ويعد الغرض الرئييس من هذه الاسرتاتيجيات هو الإسهام يف

 .الانتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف البدلان املس تفيدة بفضل

عداد هذه العملية واقعة عىل عاتق البدلان املعنية، مع الزتام الويبو التام ؤ تظل املس ولية الأوىل عن اإ
التلكفة أأو التدخل يف الوقت  بتقدمي لك ما يلزم من املساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من حيث

 املناسب. 

عداد أأنشطة املساعدة التقنية وبرامج التدريب وتنفيذها يف  مجيع املناطق مع مراعاة اإ
 مس توايت التمنية املتفاوتة والاحتياجات احملددة للبدلان.

املساعدة التقنية املضطلع هبا يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية أأنشطة تضمني 
لتقرير، وميكن الاطالع علهيا عىل خالل الفرتة املشموةل اب( IP-TADالفكرية )

  /http://www.wipo.int/tad/enالرابط التايل: 

بدلان من   5بدلا ) 21امللكية الفكرية وتنفيذها يف رُشع يف صياغة اسرتاتيجيات 
آس يا واحمليط الهادئ و 9بدلان من املنطقة العربية و 5أأفريقيا و  22بدلان من منطقة أ

بدلان من البدلان الأقل منوا  2والاكرييب. وأأدرجت  ةبدلا من منطقة أأمرياك الالتيني
اعتبارات امللكية الفكرية اخلاصة ابلبدلان الأقل منوا يف اسرتاتيجياهتا و/أأو س ياساهتا 

 مللكية الفكرية.بشأأن ا

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  ابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  (، .A/51/5 Add)الوثيقة 1121لعام املعلومات، ميكن الرجوع اإ

 .21و 9 الربانجمانوخباصة 

 

http://www.wipo.int/tad/en/
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دراج امللكية  بيهنا برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور، منزايدة ما خيصص من أأموال وموارد : 2التوصية  ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإ
 الفكرية يف خمتلف املس توايت التعلميية والأاكدميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية وحفز وعي امجلهور بصورة 
كرب ابمللكية  الفكرية. أأ

ذاكء الوعي بأأمهية دور امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية يف اكفة قطاعات  اإ
اجملمتع، وتعزيز النقاش واحلوار املس تنري واملتوازن حول قضااي امللكية 

 لإرشاكع الويبو يبرامج الويبو وأأنشطهتا. وتشج كجزء ل يتجزأأ من  الفكرية
املصاحل الوطنيني عرب أأنشطهتا وبراجمها اخملتلفة ابعتبار أأن  مجيع أأحصاب

معلية التعريف بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية.  ذكل يشلك جزءاً من
املصاحل  للمؤسسات العامة ولأحصاب وجيرى تطويع برامج معينة خصيصاً 

هذه الربامج قطاعات  يف جمال امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا، وتس هتدف
 جممتعية خمتلفة، مهنا اجلامعات ومراكز الأحباث والرشاكت الصغرية

واملتوسطة والصناعات الإبداعية والسكل ادلبلومايس واجلهاز القضايئ 
 احلكوميون واجملمتع املدين. ولونؤ واملس

زتايد من أأحصاب املصلحة من خالل موقع الويبو عىل الإنرتنت وخمتلف املنشورات عدد م معصل االتو 
 والأفالم الواثئقية مما مسح بتفهم أأوسع دلور امللكية الفكرية فامي بني واضعي الس ياسات وامجلهور العام.

 ي.حتسني تقدمي مضمون الويبو اإىل مجهور واسع ومتخصص عرب اسرتاتيجية وسائل التواصل الاجامتع

جنازاهتا الرئيس ية.  هنج شامل للرتوجي لتظاهرات الويبو البارزة ومنتجاهتا واإ

 كام تزايد عدد املقالت الصحفية وتقارير التغطية الإعالمية عن أأعامل وأأنشطة الويبو.

 متصفحا أأس بوعيا. 2 111وحققت قاعدة بياانت امللكية الفكرية ممزيات من قصص جناح امللكية الفكرية، وجذبت 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول و ابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج   A/51/5)الوثيقة 1121لعام الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

Add. ،) 29خصوصا الربانمج و. 

 املس توايت ادلراس ية. تعلمي امللكية الفكرية عىل مجيع
قدمت الويبو برامج أأعدهتا ابلشرتاك مع املعاهد ادلراس ية للحصول عىل 

جمال امللكية الفكرية. كام أأقامت رشااكت  درجات علمية/شهادات يف
البدلان النامية والبدلان الأقل  سرتاتيجية مع معاهد دراس ية ول س امي يفا

ىل نظام الاقت ومشلت الرشااكت مع . صاد احلرمنوًا والبدلان املنتقةل اإ
عداد مواد وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن امللكية  املعاهد التعلميية أأيضا اإ

برامج جديدة للتعلمي عن بعد ُأدرجت مضن  اثالفكرية. واس تحد
التعلميية. والرتكزي بوجه خاص عىل امليض يف تضمني  مقررات املعاهد

 .يف نظام امللكية الفكرية الإمنائية برامج أأاكدميية الويبو اجلوانب

طار رشااكت مع املؤسسات املتعاونة مع أأاكدميية الويبو منذ أأمد بعيد لفائدة ادلول تقدمي  دورات تدريبية يف اإ
 الأعضاء.

عداد دورات تعلميية جديدة مبارشة )وهجا لوجه(، وتعلمي عن بعد وتنفيذها عداد ثالث دورات  اإ والبدء يف اإ
 جديدة.

اجملموعة الأوىل للربامج التعلميية والتدريبية لأاكدميية الويبو. وتقدم اجملموعة بشلك  1121نرُشت يف هناية 
 واحض وشفاف حمتوايت مجيع الربامج التدريبية والرشاكء املشاركني فهيا. واجملموعة متاحة عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_
pub_467_2012.pdf 

دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج يتواصل   لتعلمي عن بعد.ل اكدميية الأ حتسني اإ

ىل الأنشطة  الواردة يف قاعدة بياانت امللكية الفكرية والتمنية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج لعام  (، A/51/5 Add)الوثيقة. 1121املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .22وخباصة الربانمج 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2012.pdf
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ملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الإبداعية والثقافية ومساعدة ادلول : التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية وا4التوصية 
 الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

 
 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 لرشاكت الصغرية واملتوسطة.ل  ةاسرتاتيجي
 تقنية لتعزيز قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها يفمساعدة 

 خمتلف املناطق والبدلان، مع الرتكزي عىل أأنشطة ملموسة ومعلية مبسامهة من القطاعات
س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة ذات الإماكنيات الكبرية لتكوين أأصول  اخلاصة، ول

قامةللملكية الفكرية واس تغاللها. وق  د بُذلت جمهودات خاصة دلمع البدلان النامية يف اإ
عالقات وطيدة بني مؤسسات البحث والصناعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة 

اس تنباط رشااكت بني مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص من شأأهنا تعظمي  هبدف
العلمية والتجارية والثقافية امللكية الفكرية وتكفل حتالف اجلهود بني الأوساط  قمية أأصول
 .احلكومية ادلامعة لها والواكلت

ذاكء وعي عام بأأمهية ىل اإ جناز أأنشطهتا اخملتلفة الرامية اإ امللكية الفكرية  اس مترار الويبو يف اإ
تدريب املدربني يف  يف القدرة التنافس ية يف الأسواق وتكوين قدرات حملية بفضل

عداد موادحلقات العمل والندوات وغريها من الأ   نشطة املبارشة وهجا لوجه، فضال عن اإ
لكرتونية ومنشورات عالمية عن امللكية الفكرية لقطاع الأعامل )من مطبوعات ومواقع اإ  اإ

لهيا( وتعممي تكل املواد.  وأأقراص مدجمة وما اإ

IP PANORAMAاس تمكلت مجموعة أأدوات 
TM

املتعددة الوسائط بوحدة عن  
ىل البولندية والفرنس ية قضااي امللكية الفكرية املتعل قة بعقود الامتياز، وترمجت اإ

 .والإس بانية

IP PANORAMAزايدة اس تخدام مجموعة أأدوات 
TM

املتعددة الوسائط، كأداة للتعمل  
 الإلكرتوين التفاعيل بواسطة طائفة واسعة من أأحصاب املصلحة.

ذاكء وعي املدربني عرب تقدمي س بعة برامج لتدريب املدربني.  اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء  من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .21(، وخباصة الربانمج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121الربانمج لعام 
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 سرتاتيجية للصناعات الإبداعيةا
عداد دراسات عن مسامهة الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد. اكن الغرض  اإ
املؤلف  الرئييس من هذه ادلراسات هو متكني البدلان من حتديد صناعاهتا القامئة عىل حق

جراء حتليل مقارن لإسهام تكل الصناعات يف الاقتصاد مقارنة بقطاعات أأخرى أأو  واإ
أأخرى. كام هتدف هذه ادلراسات أأيضًا اإىل مساعدة واضعي صناعات مشاهبة يف بدلان 

 .اخليارات املناس بة يف س ياساهتا الوطنية الس ياسات يف حتديد

بداعية خمتارة هبدف تلبية احتياجاهتا عداد أأدوات معلية لقطاعات اإ اخلاصة، واس تعامل  اإ
 .تكل الأدوات يف ندوات يف عدد من البدلان

ومات ومنظامت دولية هممتة مع تعزيز الرشاكت الناجتة بذل هجود لإقامة رشااكت مع حك
 والقامئة.

 مساعدة البدلان يف تقدمي أأدةل عىل أأداء قطاعاهتا الإبداعية.

ذاكء الوعي وبناء القدرات يف جمال الصناعات الإبداعية يف  تزايد عدد الأنشطة اخلاصة ابإ
 البدلان من مجيع املناطق.

ىل اس تحداث أأدوات للمبدعني واس تخداهم ا عىل نطاق واسع يف الأنشطة اليت هتدف اإ
ىل الفرنس ية والإس بانية وبعض مهنا  ذاكء الوعي وبناء القدرات؛ مت ترمجة هذه الأدوات اإ اإ

ىل العربية والصينية والروس ية لمتكني اس تخداهما عىل نطاق أأوسع.  اإ

 بداعية.اس تخدام ثالثة بدلان دلراسات الويبو من أأجل وضع اسرتاتيجيات الصناعات الإ 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء  من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .2(، وخباصة الربانمج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121الربانمج لعام 

 ومؤسسات البحثسرتاتيجية للجامعات ا
 تكثيف أأنشطة الويبو ادلامعة ملؤسسات البحث )مبا فهيا اجلامعات( بشلك ملحوظ نتيجة

الأنشطة.  تزايد الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء. وتركزي ادلمع عىل ثالثة أأنواع رئيس ية من
مؤسس ية بشأأن  أأول، دمع مؤسسات البحث والتطوير واجلامعات لس تنباط س ياسات
دارة أأصول امللكية الفكرية وفقًا لختصاصها ورسالهتا. واثنيًا، دمع  امللكية الفكرية لتسهيل اإ

نشاء ش باكت من مؤسسات البحث والتطوير مبراكز خدمة رئيس ية يف جمال امللكية  الويبو لإ
نشاء بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة لأغراض الابتاكر.  الفكرية لمتكني ادلول الأعضاء من اإ

واثلثًا، قيام الويبو بتوفري برامج تدريبية معلية ومعدةل وفقا لحتياجات اجلهات الطالبة، 
دارة التكنولوجيا والتسويق  وتناولت ترخيص التكنولوجيا وتقيمي الرباءات وصياغة الرباءات واإ

 ملعاهد البحث والتطوير واجلامعات.

دارة التكنولوجيا يف اجلامعات  فهم معزز للقضااي الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واإ
 ومؤسسات البحث والتطوير دلمع التمنية الوطنية.

دارة نقل التكنولوجيا يف  فهم معزز للقضااي احلامسة يف صياغة س ياسات امللكية الفكرية واإ
اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير، فضال عن فهم أأمعق لأوجه التعاون بني اجلامعة 

 يتعلق بنقل التكنولوجيا.قطاع الصناعة فامي  -

تعزيز قدرات وهمارات املشاركني يف خمتلف املناس بات لإدارة أأصول امللكية الفكرية 
 وعقود نقل التكنولوجيا محلاية مصاحلها التجارية.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج لعام املعلومات حول الإجن

 .22و 21 ،9، 2(، وخباصة الربامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121

 سرتاتيجية دلمع صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكريةا
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط للتمنية الاقتصادية  يس هتدف دمجتقدمي دمع 
ويشمل ذكل اس تحداث أأدوات معلية تشدد عىل أأمهية اخليارات الوطنية يف  الوطنية.
الرشاكت  اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتطبيقها. مع الأخذ يف احلس بان احتياجات صياغة

الثقافية عند  ل البحث العلمي والصناعاتالصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامةل يف جما

وضعت مجموعة من الأدوات العملية لصياغة الاسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للملكية 
 الفكرية.

اس تفادة عدد كبري من ادلول الأعضاء من املساعدة اليت تقدهما الويبو فامي يتعلق بعملياهتا 
جراء تقياميت/مراجعات للملكية الفكرية الوطنية، ويف صياغة الاسرتاتيجيات من  اإ

 الوطنية للملكية الفكرية.
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ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد  .صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأ  داء من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .21و 9، 1(، وخباصة الربامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121الربانمج لعام 

مرشوع متخصص يف امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات يسهم يف تطوير الأعامل يف 
 .4(، تنفيذًا للتوصية CDIP/5/5النامية والبدلان الأقل منوًا، الوثيقة ) البدلان

ىل   لهذه الوثيقة. الرابعاملرشوع الوارد يف املرفق  نالتقرير املرحيل بشأأ الرجاء النظر اإ
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عطاء : يتعني عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل6التوصية  أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة  واإ
عداد قامئة ابخلرباء الاستشاريني املعمتدين دلهيا يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دل يرتتبقد  السارية وجتنب ما  ى ادلول الأعضاء.من تضارب يف املصاحل. وجيب عىل الويبو اإ

 
 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

دماج معايري السلوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية يف ال عقود اإ
 مع مجيع موظفي الويبو، مبن فهيم اخلرباء الاستشاريون اذلين تس تعني هبم الويبو. املربمة

النظام اجلديد يف  بصورة رمسية عايري السلوك يف اخلدمة املدنية ادلوليةمج ادر اإ 
 .1122يناير  2للموظفني ولحئته النافذ اعتبارا من 

ذاكء الوعي بأأمهية مدوانت الأخالقيات والزن  نشاء "مكتب الأخالقيات للويبو" وصدور مرشوع "مدونة الأخالقيات" يف أأعقاب  .اهة وحتسني فهمهااإ اإ
فرتة الامتس وطلب التعليقات والانطباعات من جملس موظفي الويبو واكفة املوظفني. 

بشأأن الأخالقيات  عىل صعيد املنظمة لكها لفائدة مجيع املوظفني تدرييب برانمج طلقوأُ 
 والزناهة.

جراءات التحقيق" واذلي يوفر مجموعة اكمةل من القواعد املنظمة لإجراءات  تطوير قدرات الويبو للتحقيق يف اخملالفات اليت تُرتكب داخليا. نرش "دليل اإ
 .1121وأأنشطة التحقيق يف شهر أأغسطس 

-http://www.wipo.int/export/sites/www/about(
wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_proced

)ure_manual.pdf 

 ترسي عىل مجيع املوظفني. "حامية املبلغني عن اخملالفات" لس ياسة مرشوع وصدر

عداد قا اتحهتا.اإ حتديث قامئة اخلرباء الاستشاريني، ودجمها مع املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وقاعدة  مئة ابخلرباء الاستشاريني يف جمال املساعدة التقنية واإ
 (.IP-TADبياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )

وميكن الاطالع عىل قاعدة البياانت عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp
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قنية للبدلان النامية ول س امي : التشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة من خالل توفري املساعدة الت 7التوصية 
 فسة.فهم أأفضل لأوجه املواءمة بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنات البدلان الأقل منوا، بطلب مهنا، لتحقيق 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل التصدي اليت هتدفاملساعدة واملشورة الترشيعية  ،عند الطلب و،توفر الويب  اإ
لتكل للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة يف جمال امللكية الفكرية أأو اإىل وضع حد 

الفكرية احلرصية . ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق امللكية املامرسات
ذكل الاس تثناءات والتقييدات املالمئة املفروضة عىل هذه احلقوق، فضال عن  مبا يف

اخليارات القانونية مثل الرتاخيص الإجبارية وغري ذكل من التدابري املسموح  اللجوء اإىل
طار املعايري ادلولية. وتقد هبا  املشورة أأيضًا عند الطلب يف مسائل ذات صةل مييف اإ
وغري ذكل من مضامني عقود الرتخيص يف جمال امللكية  التجارية التقييدية نودابلب 

 .قد يكون لها أأثر سليب عىل املنافسة الفكرية اليت

عداد مرشوع متخصص عن امللكية  وابلإضافة اإىل ذكل، ومبقتىض هذه التوصية، مت اإ
 (، وتنفيذه.CDIP/4/4 Rev)ة فسالفكرية وس ياسة املنا

بني ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والسلطات لرمسي أأو غري الرمسي، تعزيز التعاون، ا
 املعنية ابملنافسة، هبدف تبادل املعلومات عىل حنو منتظم.

مثل  فهم أأفضل لأوجه العالقة بني امللكية الفكرية واملنافسة يف عدد من اجملالت املعقدةت 
نفاذها يف  رفض الرتخيص، ومجموعات الرباءات، وترخيص حقوق الرباءات واكتساهبا واإ

 جمال الهواتف اذلكية.

 CDIP/4/4ة املنافسة )ـة وس ياسـة الفكريـق ابمللكيـروع املتعلـذ املشـمت بنجاح تنفي
Rev .)ىل ادلورة التاسعة للجنة )الوثيقة  تقيمييتقرير  ورفع لهذا املرشوع اإ

CDIP/9/8.) .وجيري تعممي توصيات ذكل التقرير 

ىل  الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء  من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .21(، وخباصة الربانمج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121الربانمج لعام 
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قدراهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل، ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم  : مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز22التوصية 
 والتكنولوجيا لك ام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 ولني التقنينيؤ امء والباحثني واملسدورات تدريبية حول صياغة الرباءات لفائدة العل
الأقل  واخملرتعني واحملامني بغية حتسني جودة طلبات الرباءات يف البدلان النامية والبدلان

 .منواً 

 اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول الأعضاء ومؤسساهتا املعنية ابلبحث والتطوير
قامة أأنظمة فعاةل وتطبيقها لنقل التكنولوجيا  .عىل اإ

لهيا.  تعزيز الانتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والنفاذ اإ

 رفع مس توى املهارات يف صياغة الطلبات اخلاصة ابلرباءات يف البدلان النامية والبدلان
 .الأقل منواً 

آليات للرد والتعليق للتأأكد من فائدة برانمج صياغة الرباءات يف حتسني جودة  نشاء أ اإ
 .يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً اخلاصة ابلرباءات  الطلبات

عداد املطالبات وحتسني صياغهتا.  صقل همارات اإ

جراءات نقل التكنولوجيا وابلرشوط املس بقة الالزمة لها، فضال  ذاكء الوعي ابإ زايدة اإ
 .التكنولوجيا يف التقدم التكنولويج وأأنشطة نقل التكنولوجيا عن دور ترخيص

 ة لقطاع الأعامل واخملاطر اليت يتعرض لها يف اتفاقات الرتخيصتعميق الفهم للفرص املتاح
 .محلاية مصاحله التجارية

 املشاركة يف مفاوضات الرتخيص مع توفري مساهامت قمية حملتوى التفاقات.

يف جمال  تطوير ثقافة جديدة دلى العلامء وتعزيز تغيري توهجاهتم حنو حامية نتاجئ أأحباهثم
 .قها لتشييد أأصول وطنية يف جمال امللكية الفكريةامللكية الفكرية وتسوي 

ىل امللكية الفكرية واملعارف عرب قاعدة ويبو ريسورتش ( Re:Search) نفاذ أأفضل اإ
 /http://www.wipo.int/research/en املتاحة عىل:

الرشاكت الصغرية واملتوسطة عرب خدمة تقدمي خدمات اإىل مؤسسات امللكية الفكرية و 
 (.WPIS) الويبو للمعلومات املتعلقة ابلرباءات لفائدة البدلان النامية

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد  وابلإضافة اإ
ىل:  أأ( تقرير أأداء من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

التقرير و ؛ ب( 24، 2(، وخباصة الربامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121الربانمج لعام 
ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها  الوارد يف املرفق املرحيل للمرشوع املتعلق ابلنفاذ اإ

 من هذه الوثيقة. الأول 

http://www.wipo.int/research/en/
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ذاكء الوعي ابجلوانب التطبيقية والنظرية  امجلاعية خملتلف فئات خلاصة ابلإدارة ااإ
 املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف وأأحصاب حق الأداء.

دارة امجلاعية حلق  زايدة وعي وقدرات ادلول الأعضاء يف القضااي الناش ئة ذات الصةل ابلإ
 املؤلف.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء من املع لومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .2(، وخباصة الربانمج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121الربانمج لعام 
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دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش هتا، وفقًا لختصاصها.21التوصية   : امليض يف اإ

 الإجنازات فيذاسرتاتيجيات التن 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع جمالت معل الويبو، ول ىل املزيد من اإ س امي  سعيًا اإ
واملزيانية عىل  يف أأنشطهتا الفنية ومساعدهتا التقنية، حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج
طار جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية السلمي عىل النحو  جتس يد التوصيات املعمتدة يف اإ

 يف لك الربامج املعنية.

ىل توصيات بعيهنا من جدول أأعامل التمنية مضن  شارات اإ وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ
الربامج، كام أأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل جبدول أأعامل  نصوص

دماج جدول أأعامل التمنية عىل حنو مناسب مضن  التمنية". وقد تس ىن بفضل ذكل اإ
العادية عىل صعيد املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية يف التنفيذ  الويبو معلية وضع برامج

، ملزيد من التفاصيل حول الطريقة اليت 1121/22واملزيانية للفرتة  )انظر وثيقة الربانمج
 أأعامل التمنية مضن أأنشطة الويبو(. ُأدمج هبا جدول

دراج وصيات، يف وثيقة التمنية، مبا يف ذكل مرشوعات "جدول أأعامل التمنية" والت اإ
" التسعة. ومما يدل الاسرتاتيجيةيف مجيع "الأهداف  1121/22الربانمج واملزيانية للفرتة 

املتوقعة، حيث بلغ عدد تكل النتاجئ اليت لها  املنظمةعىل ذكل حصة التمنية يف نتاجئ 
ويس متر ذكل الإدراج يف اقرتاح  عن فرتة الس نتني. 61من أأصل  41نصيب يف التمنية 

 .1124/25 ربانمج واملزيانية للفرتةال

طار ختطيط الويبو فقد وفامي يتعلق مبرشوعات "جدول أأعامل التمنية"،  مت دجمها يف اإ
جراءات املزيانية  1124/25و 1121/22للفرتة  ابلتساق مع اس تعراض ومراجعة اإ

ية لتنفيذ املطبقة عىل املشاريع املقرتحة بواسطة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكر 
. اليت مت اعامتدها من قبل .A/48/5 Revالوثيقة ، "توصيات جدول أأعامل التمنية"

 .1121مجعيات الويبو عام 

ىل:  ملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 ؛(A/51/5 Add)الوثيقة. 1121تقرير أأداء الربانمج لعام  أأ()

دارة الويبو القامئة عىل النتاجئ  التقيمييالتقرير و  )ب( طار اإ اخلاص مبرشوع تعزيز اإ
(RBM( دلمع الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائية )CDIP/12/4). 
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منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت22التوصية  والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان  : يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ
 احل التنفيذ والانهتاء.النامية ول س امي البدلان الأقل منوًا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تتضمن الأنشطة جداول زمنية ملر 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا، : تضع الويبو حتت ترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا مشورهتا بش24التوصية  أأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ
طار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.  وذكل يف اإ

س امي تكل اليت هتم البدلان النامية  اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يفاحلس بان، : ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف 27التوصية 
 والبدلان الأقل منوًا.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

تركزي املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال املرونة عىل املساعدة 
ذاكء الوعي وبناء القدرات. وتقدمي هذه املساعدة من خالل  الترشيعية، واإ

 مشاورات رفيعة املس توى؛ وسائل خمتلفة، من بيهنا:

عداد مشاريع القوانني؛و  -  مناقشة واإ
اس تعراض وتقدمي املشورة بشأأن مرشوعات القوانني و  -

 واللواحئ؛
 تنظمي الاجامتعات واملشاركة فهيا؛و  -
يفاد بعثات من اخلرباء الفنيني، ومعل زايرات دراس ية؛و  -  اإ
ولني احلكوميني من ؤ تنظمي الزايرات التقنية للمسو  -

 العوامص؛
 تدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات احمللية.و  -

تقدم املساعدة الترشيعية يف جمال املرونة بناء عىل طلب من البدلان 
الراغبة يف ذكل، ويمت توفريها عىل أأساس ثنايئ، ويراعى فهيا الرسية، 

ىل املوارد املتاحة. وبفضل هذ ه املساعدة، وتقدم بأأرسع ما ميكن ابلنظر اإ
يتس ىن لواضعي الس ياسات واخلرباء القانونيني يف البدلان النامية والبدلان 

الأقل منوًا اختاذ القرارات املس تنرية حول اس تخدام اخليارات القانونية 
طار القانون ادلويل، مبا يف ذكل  اتفاق تريبس  وأأوجه املرونة املتوفرة يف اإ

زايدة وعي وقدرات ادلول الأعضاء عىل الاس تفادة من املعلومات بشأأن اس تخدام أأوجه املرونة يف 
 نظام امللكية الفكرية.

توفري املعلومات اخلاصة ابلنطاق الاكمل خليارات الس ياسات العامة والترشيعات لدلول الأعضاء 
ىل املشورة بشأأن الترشيعات السارية أأو مشاريع القوانني، لتنفيذ جوانب الساعية يف احلصول ع

ىل أأقىص حد مع الأولوايت والقدرات الوطنية.  املرونة اليت يوفرها نظام امللكية الفكرية واليت تتفق اإ
ىل مساعدة ادلول الأعضاء يف تطوير امللكية الفكرية  التنس يق بني خمتلف أأنشطة الويبو اليت هتدف اإ

طنية واسرتاتيجيات الابتاكر يف مجيع أأحناء املنظمة، وتشمل العنارص اليت تريم اإىل ضامن قيام الو 
 البدلان ابلس تفادة من أأوجه املرونة عند تصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للهنوض ابلتمنية.

ث يتيح مصادر عن العمل اذلي جيري يف الويبو بشأأن مواطن املرونة، واملصادر املرتبطة  موقع حمد 
 بذكل من املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى.

مناقشة الوثيقة املتعلقة مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف، وس بل 
قلميية  اجلزء الثاين، خالل ادلورة السابعة للجنة  -تنفيذها الترشيعي عىل املس توايت الوطنية والإ

 هبا الوفود يف وثيقة منفصةل ) ت. ومت تضمني التعليقات اليت أأدلابلتمنية وامللكية الفكريةاملعنية 
CDIP/7/3 Add.) 

بشأأن مطلوب حتليلها يف وثيقة مس تقبلية خالل ادلورة التاسعة للجنة، انقش املندوبون عدة مواضيع 
ىل تقدمي تعليقاهتا عىل مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. ويف هذا الصدد، دعيت ادلول الأعض اء اإ

ن.  (. وقامت الأمانة بتجميع تكل 1121يوليو  21بتارخي  2245أأربعة مواضيع جديدة )يس. اإ
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 ية.عىل مس توى التنفيذ يف القوانني الوطن 

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العاملية، تقدم الويبو، عىل أأساس  ويف اإ
الرسية واحليادية، التعاون التقين واملشورة القانونية والترشيعية للبدلان 
النامية والبدلان الأقل منوًا لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة اخليارات 

جراء  الترشيعية املتاحة. ويف هذا الس ياق، يمت تنظمي اجامتعات مشرتكة واإ
 مشاورات مع منظمة التجارة العاملية لتحسني التعاون املتبادل.

ىل  ىل البدلان فامي يتعلق ابلنضامم اإ كام تقدم املساعدة، عند الطلب، اإ
املعاهدات ادلولية والالزتام بتنفيذ رشوطها، مبا يف ذكل التفاقات 

قلميية، مع الأخذ يف الاعتبار أأولوايت ال  تمنية لتكل البدلان والأهداف الإ
ىل حتقيق  يالء اهامتم اكمل وخاصاليت تسعى اإ للأحاكم املتعلقة  ةها. ويمت اإ
 ا لحتياجاهتا اخلاصة .ذكابلبدلان الأقل منوًا، و 

تقدم املساعدة الترشيعية فامي يتعلق بزايدة الوعي وتنفيذ جوانب املرونة 
البدلان، مع الأخذ يف الاعتبار يف نظام امللكية الفكرية بناء عىل طلب 

 الأولوايت والاحتياجات للك بدل عىل حدة.

يف س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري، اختاذ خطوات لضامن قيام لك و
من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون 

واللجنة ادلامئة املعنية والبياانت اجلغرافية، والتصاممي الصناعية العالمات 
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واللجنة احلكومية ادلولية ابلهامتم وعىل 

 حنو مناسب بأأوجه املرونة يف اتفاقيات امللكية الفكرية ادلولية.

وتراعي الويبو يف تقدمي املشورة الترشيعية القواعد اليت ميكن تنفيذها 
حتياجات الاجامتعية بأأسلوب مرن، مع مراعاة التفاوت يف الا

 والاقتصادية للك بدل.

ضافية يف وثيقة سوف تكون أأساسًا للمناقشات يف العمل فامي بعد خالل  التعليقات مع معلومات اإ
 ادلورة العارشة.

مناقشاهتا حول العمل املقبل بشأأن مواطن  خريةهذه الأ واصلت وخالل ادلورة احلادية عرشة للجنة، 
 CDIP/10/11 املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف )الوثيقتان

والمتست من الأمانة الاضطالع بعمل يف اجملالني التاليني من مواطن  (..CDIP/10/11 Addو
 :املرونة
ماكنيةنطاق اس تثناء النبااتت من  "1"  من اتفاق تريبس(؛ 17امحلاية برباءة )املادة  اإ
ماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو "1" اس تثناهئا من  ومواطن املرونة فامي خيص اإ

 من اتفاق تريبس( 17 ذكل )املادة
دارة التجارة والصناعة يف جنوب أأفريقيا قلمي  ةدو ( نDTI) ونظمت الويبو مبشاركة اإ نفيذ بشأأن ت  يةاإ

 27مشاراك من  42ُعقدت يف ديرابن وحرضها  رباءاتابلملرونة املرتبطة ا عدد من مواطنواس تخدام 
مسؤول حكوميا من جنوب أأفريقيا ومخسة  11بدلا من أأفريقيا جنوب الصحراء. وحرض الندوة أأيضا 

 الأدوية اجلنيسة(. ممثلني عن قطاع املواد الصيدلنية )الصناعات واملراكز القامئة عىل البحث يف جمال
نت قدرة واضعي الس ياسات عىل تفهم العنارص العملية لتنفيذ جوانب املرونة يف  الندوةهذه  وحس 

قوانني امللكية الفكرية الوطنية. كام ساعد أأيضا اس تخدام ومناقشة أأمثةل حمددة وحالت دراس ية عىل 
ذاكء الوعي مبجموعة وسائل مرنة لتنفيذ اتفاق تريبس من أأجل حت  قيق الأهداف اخملتلفة للس ياسة اإ

 العامة.
ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) (، IP-TADوابلإضافة اإ

من املعلومات عن أأنشطة  يتضمن موقع الويبو اخلاص بأأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية عىل املزيد
الويبو املتعلقة مبواطن املرونة يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، وكذا أأنشطة وضع القواعد 

(، فضال عن /http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilitiesواملعايري )
 A/51/5)الوثيقة. 1121انمج لعام ، وتقرير أأداء الربCDIP/9/11املتوفر من املعلومات يف الوثيقة 

Add21و 9، 1، 4، 2، 1، 2س امي الربامج  ( ، ل. 
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 : يتعني أأن يتوفر يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري ما ييل:25التوصية 

 الشمولية، وأأن تكون قامئة عىل توجيه الأعضاء؛ ( أأ )

 أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية؛و  ( ب)

 حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع؛ أأن تأأخذ بعني الاعتبارو  ( ج)

آراء أأحصاب املصاحل الآخريو  ( د) املنظامت  بيهنان ومن أأن تقوم عىل مشاركة مجيع الأطراف، حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ
 اذلي تلزتم به أأمانة الويبو؛الاتساق مع مبدأأ احلياد و احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة

حسب ما يكون مناس بًا، قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملعايري، ومن خالل مسارات ومتوازنة، و الويبو مشاورات مفتوحة وغري رمسية  جتري: 12التوصية 
 ن النامية والبدلان الأقل منواً.س امي البدلا مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول الأعضاء، ول

امتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري : مل ا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد الاج44التوصية 
رشاك الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل طلب  ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية تسمح ابإ

رشاكها يف املشاورات اخلاصة  هذااكفة ادلول الأعضاء. ويف حال تنظمي اجامتع من  خطار ادلول الأعضاء بذكل عرب القنوات الرمسية ويف وقت مبكر جدا، واإ القبيل خارج جنيف، وجب اإ
 والربانمج. مبرشوع جدول الأعامل
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

املعنية  تنفيذ هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة ادلامئة
الفكرية واملوارد الوراثية  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية

بقانون العالمات التجارية والرسوم  والفوللكور واللجنة ادلامئة املعنيةواملعارف التقليدية 
 والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية.

متول الويبو حضور املرحشني من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة الويبو اخلاصة بوضع القواعد 
 واملعايري.

جراءاهتا معلية مدفوعة من ادلول الأعضاء، ويه معلية متوازنة التوجه،  تعد هذه الأنشطة واإ
 ومرنة وتتصف ابلشمولية.

 

 1121يف مايو املنعقدة عرشة  يف دورهتا الثامنةاللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واصلت 
جودة و  "1"التقييدات والاس تثناءات حلقوق الرباءات؛  "2"املسائل التالية:  النظر يف

الامتيازات القامئة بني و "4"الرباءات والصحة؛ و  "2"الاعرتاض؛ الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة 
 نقل التكنولوجيا.و  "5" ؛العميل ومستشاره يف جمال الرباءات

ىل عدد من و  درست اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات املسائل املذكورة أأعاله استنادًا اإ
متخصصني، فضال عن املقرتحات ادلراسات اليت أأعدهتا الأمانة، أأو قامت بتلكيف خرباء 

 املقدمة من بعض ادلول الأعضاء.

( مخس مرات حق املؤلف اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنةو 
منذ سلسةل الاجامتعات التاسعة والأربعني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اليت عقدت يف 

عات ابلتحديد يه اجامتع فامي بني ادلورات بشأأن التقييدات ، واكنت هذه الاجامت1121أأكتوبر 
والاس تثناءات لفائدة الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات يف 

ىل  27الفرتة من  ىل  29، وادلورة اخلامسة والعرشون اليت عقدت من 1121أأكتوبر  29اإ  12اإ
ىل  21 ، وادلورة اخلاصة اليت عقدت من1121نومفرب  فرباير، واجامتع فامي بني ادلورات  11اإ

ىل  21بشأأن حامية هيئات البث يف الفرتة من  ، ودورة غري رمسية وخاصة يف 1122أأبريل  21اإ
ىل  21الفرتة من  أأبريل. واكن من املرتقب عقد ادلورة السادسة والعرشين للجنة أأصاًل يف  11اإ
ىل  19الفرتة من  ىل الفرتة من ، لكهنا أأ 1122أأغسطس  1يوليو اإ لت اإ ىل  26ج م ديسمرب  11اإ
ىل امجلعية العامة للويبو )انظر  .1122 وقُدم تقرير بشأأن معل اللجنة اإ
 (.WO/GA/43/13 الوثيقة

برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص  املؤمترانعقاد و  ادلبلومايس املعين ابإ
ىل املصنفات املنشورة يف مراكش ابملغرب يف الفرتة من  ىل  21العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ اإ

. واعمتد املؤمتر ادلبلومايس بتوافق الآراء معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل 1122يونيو  11
عاقات أأخرى يف قراءة  املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأواملصنفات  ذوي اإ

اليت تتضمن  WO/GA/43/9الاطالع عىل الوثيقة  يرىجو  (.مراكشاملطبوعات )معاهدة 
 .ادلبلومايس مراكش مؤمتر حصيةل نأأ تقرير بش
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

( واليت عقدت يف سبمترب يةالعرشين العادوافقت "امجلعية العامة للويبو" يف دورهتا الأربعني )و 
، عىل تفويض اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية 1122

. وقد انعقدت اللجنة مبقتىض 1121/22( لفرتة الس نتني IGCواملعارف التقليدية والفوللكور )
 WO/GA/43 الوثيقةيرىج الاطالع عىل  .1122تكل الولية ثالث مرات خالل عام 

بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية حول امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف "
 ."(IGC) التقليدية والفوللكور

وأأحرزت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية 
ىل  برام اتفاق دويل حول قانون التصاممي الصناعيةتقدما جيدا يف معلها الرايم اإ ذ حث ت . اإ اإ

 1122امجلعيات العامة للويبو اللجنة ادلامئة عىل ترسيع معلها لمتكني امجلعيات من البت  يف عام 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس. ىل عقد  بشأأن وثيقة وقُدمت بشأأن ادلعوة اإ مسائل تتعلق ابدلعوة اإ

ىل امجلعية العامة للويبو. )انظر  بشأأن قانون التصاممي مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة اإ
 (.WO/GA/43/12 الوثيقة

ىل :و   ملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصيات، يرىج الرجوع اإ

، 1و، 2(، وخباصة الربامج .A/51/5 Add )الوثيقة 1121لعام تقرير أأداء الربانمج  أأ()
 ؛4و 2و

ليت قُدمت خالل ادلورة ، اتقارير عن جلان الويبو الأخرى: WO/GA/43/16 الوثيقة ب()
 .امخلسني من سلسةل اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو
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والعواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير  عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق معليات الويبو املعيارية، والتعمق يف حتليل الآاثربعني الاعتبار  حامية املكل العامأأخذ : 26التوصية 
 ومفتوح.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

العام، الوثيقة  اكنت هذه التوصية جزء من املرشوع املتخصص املتعلق ابمللكية الفكرية واملكل
(CDIP/4/3وأأصبحت الآن جزء ،) ًمن مرشوع  ا( ،الرباءات واملكل العامCDIP/7/5/Rev .) 

تنفيذ هذه التوصية يف جمال املعارف التقليدية حيث دجمت التدابري  هذا، مت ابلإضافة اإىلو
والقانونية لضامن عدم تعرض املعارف التقليدية اليت تدخل بوضوح يف املكل العام محلاية  التطبيقية

صدارها بطريق اخلطأأ.  عن طريق براءات مت اإ

(. CDIP/4/3 Rev الفكرية واملكل العام )الوثيقةمت بنجاح تنفيذ املرشوع املتعلق ابمللكية 
ىل ادلورة التاسعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وقُ  دم تقرير تقيمي لهذا املرشوع اإ

 ومع م املرشوع يف الربامج العادية الوجهية. (.CDIP/9/7)الوثيقة 

عة تقرير التقدم مراج يرىجأأما خبصوص املرشوع املتعلق ابلرباءات واملكل العام، 
 لهذه الوثيقة. الثامناملرحيل عن املرشوع والوارد يف املرفق 

مواصةل النظر داخل اللجنة احلكومية ادلولية للعالقة بني احلفاظ عىل "املكل العام" و 
 وحامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

عداد مبادئ توجهيية وتدبري موارد معلوماتية،و  وغريها من الأدوات الأخرى للمساعدة  اإ
يف هجود معلية للكشف عن املعارف التقليدية بطريقة أأفضل، وجتنب تسجيل براءات 

 اخرتاع غري حصيحة.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه ال  توصيات، يرىج الرجوع اإ

 .4و ،2و، 1و، 2، وخباصة الربامج (.A/51/5 Add )الوثيقة 1121لعام  الربانمج 
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ماكنية وضع صك دويل  نتاجئ مبا : حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، دومنا اإخالل بأأي21التوصية  فهيا اإ
 واحد أأو أأكرث.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

واملعارف التقليدية  معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية تركزي
لها يف حدود الولية اليت خولهتا  والفوللكور عىل متطلبات ادلول الأعضاء وما ينتج عهنا من قرارات

اتحة مواد كثرية وخرباء بناء عىل طلب ادلول الأعضاء لتسهيل  امجلعية العامة. وتعمل الأمانة عىل اإ
 مشاورات اللجنة.

اللجنة احلكومية ادلولية  متديد ولية 1122أأقرت امجلعية العامة للويبو يف عام 
لكور بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفول

(IGCل ) 1121/22لفرتة. 

وقد عقدت اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد 
. وملزيد 1122الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ثالثة اجامتعات خالل عام 

ىل:  من املعلومات حول الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

، وخاصة (.A/51/5 Add )الوثيقة 1121لعام ربانمج تقرير أأداء ال أأ()
 ؛4الربانمج رمق 

( حول بعض املسائل املتعلقة ابللجنة WO/GA/43/14الوثيقة )و  ب()
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 (.IGCوالفوللكور )
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طار اختصاصات الو : الرشوع يف مناقشات حول 29التوصية  ىل املعارف والتكنولوجيا لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، يف اإ يبو، للهنوض كيفية العمل عىل زايدة وتسهيل النفاذ اإ
طار الويبو.  ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل تنفيذ هذه التوصية بواسطة الربامج  كام هو مبني يف تقرير أأداء  21، و25و، 24و، 2و، 2ابلإضافة اإ
من جانب املشاريع التالية اليت مت اعامتدها من قبل اللجنة  29التصدي للتوصية  مت  ، 1121الربانمج لعام 

 (:CDIPاملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )

الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية والنفاذ  مرشوع معين ابمللكية "2"
ىل املعلومات )  (؛CDIP/4/5 Revاإ

ىل معلومات الرباءات )و  "1" ( وجاري CDIP/4/6مرشوع معين ابس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
 ؛ 1121تنفيذه منذ يناير 

والعلمية املالمئة جملالت يف اس تعامل املعلومات التقنية مرشوع معين ببناء القدرات و  "2"
منائية حمددة  تكنولوجيا حمددة حالً  (. وقد متت املوافقة عىل هذا CDIP/5/6 Rev)لتحدايت اإ

 ؛1121مايو  واس تمكل يفاملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،  املرشوع خالل ادلورة اخلامسة للجنة
 وجيري التصدي لهذه التوصية أأيضا من جانب:

بناء احللول  -ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. التحدايت املشرتكة مرشوع معين  "2"
(CDIP/6/4 Rev وهو قيد التنفيذ منذ يناير )1122. 
ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءاتو  "1"  املرحةل الثانية - مرشوع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
(CDIP/10/13 وهو قيد التنفيذ منذ نومفرب )1121. 

 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية،  وابلإضافة اإ
ىل ، ةالتوصيوملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه  يرىج الرجوع اإ

، 2(، وخباصة الربامج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121تقرير أأداء الربانمج لعام 
 .25و ،24و، 9و ،2و

ىل  ىل تقارير التقيمي للمرشوعات اخلاصة ابمللكية وابلإضافة اإ ذكل، يرىج الرجوع اإ
الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعارف 

(CDIP/10/5) ، ىل املعلومات املتعلقة ومرشوع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
املعلومات  مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل، و (CDIP/10/6) ابلرباءات

منائية حمددة  التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حالا لتحدايت اإ
(CDIP/12/3.) 

ىل  فضالو   التقارير املرحلية عن املرشوعني الباقينيعن ذكل، يرىج الرجوع اإ
 من هذه الوثيقة. الأولاملنصوص علهيام عىل التوايل يف املرفق السادس واملرفق 
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جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظا25 التوصية  م امللكية الفكرية.: مطالبة الويبو ابإ

 الصةل والتأأثري بني امللكية الفكرية والتمنية.: جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه 27التوصية 

 
 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

نظام الاقتصاد احلر  تعزيز قدرات اخلرباء الاقتصاديني يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل
 .الفكرية أأساسًا، من أأجل الرشوع يف أأحباث اقتصادية علمية حول امللكية

: البدء يف 1122تقرير امللكية الفكرية العاملية لعام  -  الاقتصادتقرير حتلييل يركز عىل
 .1122يف س نة  بشأأن امللكية الفكريةجديد تقرير عاملي ونرش  تغيري وجه الابتاكر.

 ورقة اقتصادية بشأأن خمتلف جوانب امللكية الفكرية والأداء الاقتصادي. 22ونرش 

عداد واثئق مرجعية توفر نظرة عامة عن  حقوق امللكية  الأحباث الاقتصادية العلمية احلالية حولاإ
 .للمس تقبل الفكرية وحتديد مواطن النقص يف البحث واقرتاح جمالت حبث ممكنة

نشاؤها لتوفري املوارد املرجعية العاملية  البوابة الاقتصادية للملكية الفكرية اليت جيري اإ
ر أأنظمة امللكية الفكرية عىل لدلراسات الاقتصادية والبحوث للمساعدة عىل فهم أأث

 التمنية.

املرشوع املعين ابمللكية وصيات من خالل مرشوع بعنوان "مع هذه التمبارشة التعامل  جيري
الوارد يف الوثيقة  DA_35_37_01الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" )املرشوع 

CDIP/5/7 Rev). 

ء مراجعة تقرير التقدم احملرز يف هذا . الرجا1121املرشوع قيد التنفيذ منذ يوليو 
 .من هذه الوثيقةاملرشوع الواردة يف "املرفق السابع" 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء  من املعلومات حول الإجنازات املتصةل هبذه التوصيات، يرىج الرجوع اإ

 .26(، وخباصة الربانمج A/51/5 Add)الوثيقة. 1121الربانمج لعام 
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غري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد  : تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت41التوصية 
 املس مترة. املراجعة

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

احلكومية  تتوافق الإجراءات والرشوط احلالية ملنح صفة مراقب يف الويبو للك من املنظامت غري
واملنظامت احلكومية ادلولية مع هذه التوصية. وهتدف معلية املراجعة املتعلقة مبنح صفة مراقب 

الفكرية، وينبغي أأن يمت ذكل  وعالقة أأنشطهتا مبجال امللكيةملنظمة ما اإىل ضامن جديهتا ومصداقيهتا 
ىل الطلبات املقدمة من املنظامت غري جراء احل ابس مترار. وابلنس بة اإ كومية، مفن املتعارف عليه اإ

الإجراء همم جدًا ومفيد وينبغي املثابرة عليه  مشاورات مع ادلوةل املعنية وقد تبني  أأيضًا أأن ذكل
 .أأيضاً  لها عالقة بعمل الويبو وبتوصيات جدول أأعامل التمنية مشاركة املنظامت اليتحرصًا عىل ضامن 

نفذت هذه التوصية فامي يتعلق ابملشاركة يف مجعيات الويبو والهيئات الفرعية ذات 
الصةل، فضال عن خمتلف الاجامتعات اليت تنظمها الويبو، مثل اللجنة ادلامئة املعنية 

واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ، (SCPبقانون الرباءات )
(SCCR ،) واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات والرسوم والامنذج الصناعية

اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية و ، (SCTوالبياانت اجلغرافية )
واللجنة ادلامئة املعنية ابلتمنية ( IGCواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )

 (.CDIPوامللكية الفكرية )

قامة من شأأهنا تعزيز تدابري و  ضامن مشاركة واسعة للمجمتع املدين يف أأنشطة الويبو، واإ
 حوار ب ن اء ملعاجلة مصاحل واهامتمات جممتع املنظامت غري احلكومية.

ع املنظامت غري احلكومية ول اجامتع س نوي مفتوح مع مجيلأ املدير العام  ةاس تضافو 
 .1121املعمتدة يف أأبريل 

 ست(، NGOsمنظامت دولية غري حكومية ) ست، طلبت 1121خالل عام و 
 مراقب يف الويبو. ةمنظامت غري حكومية وطنية احلصول عىل صف

 

 ]هناية املرفق الرابع عرش والوثيقة[

 

 

 


