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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :أأكتوبر 1023

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  28اإىل  12نومفرب 1023

دليل بشأن تقديم مساعدة الويبو التقنية

من اإعداد ا ألمانة
 .2طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا احلادية عرشة من ا ألمانة "جتميع املواد القامئة يف دليل شامل
بشأأن تقدمي املساعدة التقنية ،طبق ًا للتوصية أأ ِلف( ()1أأ) الواردة يف الوثيقة ."CDIP/9/16
 .1وذلكل أأعدَّت الس يدة فرانسواز وجي – اخلبرية الاستشارية اخلارجية – ادلليل املُرفَق ،وراجعه قطا ُع التمنية.

 .3وا ُ
للجنة مدعو ٌة اإىل الإحاطة عل ًام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

ادليباجة
ُأ ِع َّد هذا ادلليل اس تجاب ًة لتوصية ق َّدمهتا ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف ادلورة احلادية عرشة
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،حيث طالبت ادلول مبزيد من الشفافية يف تقدمي مساعدة الويبو التقنية ،وطلبت من
الويبو أأن ُجت ِمع املواد احلالية املتعلقة ابملساعدة التقنية يف دليل شامل بشأأن تقدمي املساعدة التقنية.1
ويسعى ادلليل اإىل أأن يكون مبثابة بوابة ألنشطة املساعدة التقنية وخدماهتا اليت تقدهما الويبو .وهو ُمو َّج ٌه اإىل ادلول
ا ألعضاء واملؤسسات وا ألفراد املهمتني بربامج الويبو للمساعدة التقنية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية.
ويُقدَّم ادللي ٌل يف وثيقة واحدة سهةل القراءة.
وي ِ
الضوء عىل الهدف الرئييس للمساعدة التقنية ومبادئ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية اليت
ُسلط ادللي ُل يف مقدمته َ
ي َ
ُسرتشد هبا يف تقدمي املساعدة التقنية.
وي ُ ِقدم القس ُم ا ألول حمل ًة عام ًة عن املالمح الرئيس ية لس ياسات املساعدة التقنية ومعلياهتا اليت ُو ِضعت موضع التنفيذ لتيسري
تقدمي املساعدة التقنية ورصدها وتقيميها.
و أأخري ًا ،ي ِ
الضوء عىل اجملالت الرئيس ية للمساعدة التقنية وا ألنشطة ذات الصةل لمتكني ا ألفراد واملؤسسات
ُسلط ادللي ُل َ
املعنية من أأن ت ُِقرر عن عمل ما ختتاره فامي يتعلق بربامج الويبو للمساعدة التقنية.
وحمتوى ادلليل ُمس متدٌّ من تقارير الويبو وموادها اخلاصة بأأدوات التمنية وخدماهتا ،ووثيقة الويبو للربانمج واملزيانية ،وتقارير
أأداء الربامج ،واملذكرات ادلاخلية املتنوعة اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.

 1انظر الوثيقة  CDIP/9/16اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية 8 ،مايو  ،1021وملخص الرئيس لدلورة احلادية عرشة للجنة التمنية ،من  23اإىل  21مايو .1023
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احملتوايت
مقدمة
أأو ًل .ا ألهداف ومبادئ جدول أأعامل التمنية
اثني ًا .السامت الرئيس ية ملساعدة الويبو التقنية
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)

الس ياسات واملبادئ التوجهيية ملساعدة الويبو التقنية
اسرتاتيجية التقدمي
املس تفيدون
مصادر ا ألموال:

""2
""1
""3

املزيانية العادية
الصناديق الاستامئنية
التربعات

اثلث ًا .تقدمي املساعدة التقنية :السامت والعمليات
( أأ) أأساليب التعاون
(ب) العمليات اخلاصة مبا ييل:

""2
""1
""3

وضع خطط ُقطرية واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
رصد أأنشطة التعاون الإمنايئ وتقي ميها
طلب املساعدة

""3

قاعدة بياانت املطابقة

(ج) معايري املوافقة عىل املساعدة والإطار الزمين لتقدميها
(د) معلية إارشاك هجات أأخرى يف تنفيذ أأنشطة التعاون الإمنايئ
(ه) قواعد البياانت املتعلقة ابلتمنية:
" "2قاعدة بياانت املساعدة التقنية ()TAD
" "1قامئة اخلرباء الاستشاريني ()ROC

رابع ًا .برامج التعاون الإمنايئ وأأنشطته
اجلزء ا ألول :اجملالت الرئيس ية ل ألنشطة وا ألدوات ذات الصةل
ختَصُ ،م ِقدم اخلدمة والرشاكء ،مسؤول التصال داخل الويبو ،رابط
(عنوان لك برانمج أأو نشاط ،وصف ُم َ
املوقع الإلكرتوين)
( أأ) اإعداد اسرتاتيجيات وطنية ومؤسس ية وقطاعية للملكية الفكرية وتنفيذها
(ب) تعزيز النفاذ اإىل املعرفة وتبادل التكنولوجيات:

""2
""1
""3
""4

اإنشاء البنية التحتية (مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر)... ،
قواعد البياانت املتاحة عىل الإنرتنت ()ASPI ،ARDI ،IP Advantage ،Patentscope
منصات مثل  Re-SearchوWIPO-Green
خدمات معلومات الرباءات (البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،تقارير عن واقع الرباءات)
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(ج) تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية:

""2
""1

نظام اإدارة امللكية الصناعية
منصات تقامس العمل (ا إلقل ميية أأو دون ا إلقل ميية)

""2
""1

امللكية الصناعية
حق املؤلف

(د) تقدمي املساعدة الترشيعية وإاسداء املشورة بشأأن الس ياسات
(ه) تقدمي ادلمع واملشورة محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
(و) اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لتوس مي املنتجات احمللية وإاضافة قمية اإلهيا
(ز) تكوين الكفاءات من أأجل:

" "2اإدارة امللكية الصناعية وتنظ ميها
" "1اإدارة حق املؤلف وتنظ ميه
" "3اس تحداث الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير ألصول امللكية
الفكرية واس تخداهما و إادارهتا
" "4اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية

(ح) تدريس امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي:
(ط)
(ي)
(ك)
(ل)
(م)
(ن)
(س)
(ع)

" "2أالاكدمييات الوطنية وا إلقل ميية للملكية الفكرية ،ماجس تري احلقوق يف جمال امللكية الفكرية ،أالاكدمييات
الناش ئة ،ندوة ملدريس امللكية الفكرية ،التعمل عن بُعد ،املدرسة الصيفية ،تدريب املدربني
تعزيز اإدراج امللكية الفكرية يف أأنظمة الابتاكر الوطنية
تعزيز التعاون ا ألقالميي وا إلقلميي ودون ا إلقلميي
رشااكت مع واكلت ا ألمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية
اخلدمات املتعلقة ابلتحكمي والوساطة
تعزيز الوعي العام بشأأن امللكية الفكرية
أأدوات للبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية
ادلراسات الاقتصادية
تقدمي ادلمع واملشورة يف تعبئة املوارد ورشااكت امللكية الفكرية

اجلزء الثاين :تقدمي املساعدة اإىل أأقل البدلان منو ًا

امللحقات
 .2ملخص رئيس ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مرفق ٌة به توصيات الاقرتاح املشرتك املُقدَّم
من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
ألغراض التمنية.
 .1قالب اخلطة ال ُقطرية :أأداة للتخطيط ملساعدة الويبو التقنية وتقدميها.
 .3منوذج اخلطة القطرية :أأداة ختطيطية وتنفيذية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو.
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مقدمة
أأو ًل .ا ألهداف ومبادئ جدول أأعامل التمنية
تنبع املساعدة التقنية من الولية ا ألولية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ويه – من بني أأمور أأخرى – دمع حامية
امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون بني ادلول وابلتعاون مع أأي منظمة دولية أأخرى حيامث اكن ذكل مالمئا .
ولتحقيق هذه الوليةَّ ،نصت اتفاقية اإنشاء الويبو يف البند اخلامس من املادة الرابعة عىل أأن تعرض املنظمة تعاوهنا عىل ادلول
اليت تطلب املساعدة القانونية الفنية يف جمال امللكية الفكرية .و ُأعيد التأأكيد عىل هذا ادلور يف التفاق املُوقَّع يف عام  2714بني
ا ألمم املتحدة والويبو واذلي دعا اإىل التعاون يف تقدمي املساعدة التقنية من أأجل التمنية يف جمال الإبداع الفكري والهنوض بنقل
التكنولوجيا اإىل البدلان النامية وتيسريه.3
ويف عام  ،1001اعمتدت مجعية ادلول ا ألعضاء يف الويبو جدول أأعامل التمنية اذلي أأدى اإىل تعممي التمنية يف أأعامل املنظمة،
وذكر من مضن املبادئ التوجهيية أأن أأنشطة التعاون ينبغي أأن تكون:
 ُم َّوهج ًة حنو التمنية،
 وقامئ ًة عىل الطلب، وشفَّاف ًة، ومراعي ًة للك بدل عىل حدة،وينبغي أأن تأأخذ بعني الاعتبار الاحتياجات اخلاصة لدلول ا ألعضاء و أأولوايهتا وخمتلف مس توايت التمنية فهيا ،مع اإيالء اهامتم
خاص بأأقل البدلان منو ًا.4
وعىل ضوء الولية السالفة اذلكر ومبادئ جدول أأعامل التمنية ،تمتثل ا ألهداف ا ألساس ية للمساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو يف:
ً2

 مساعدة البدلان النامية عىل جين مثار نظام امللكية الفكرية، وتقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والنامية، -وتعزيز مشاركة البدلان النامية يف اقتصاد الابتاكر العاملي ،واس تخداهما للملكية الفكرية من أأجل التمنية.

اثني ًا .السامت الرئيس ية ملساعدة الويبو التقنية
( أأ) الس ياسات واملبادئ التوجهيية ملساعدة الويبو التقنية
السمة الرئيس ية اليت تتصف هبا مساعدة الويبو التقنية منذ بدايهتا يف الس بعينيات يه أأن س ياسات املساعدة التقنية
تطورت ابس مترار لتتكيف مع التحدايت املتغرية للملكية الفكرية يف السوق العاملية .ففي الس نوات ا ألوىل اكنت
املساعدة التقنية تُ ِركز ،وفق ًا لولية املنظمة ،عىل تقدمي ادلمع القانوين من أأجل اإدارة امللكية الفكرية وإانشاء البنية
23املادة  "2"3من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
 4انظر املادتني التاسعة والعارشة من التفاق امل ُ َربم بني ا ألمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية2714 ،
انظر "الفئة أألف :املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،من التوصيات امخلس وا ألربعني املعمتدة يف اإطار جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية"1001 ،
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التحتية املناس بة لها يف ادلول ا ألعضاء .واكن ادلافع الرئييس للمساعدة هو اإقامة بنية حتتية قانونية وإادارية مناس بة
للملكية الفكرية يف مجيع البدلان النامية.
وحدثت حتولت جوهرية يف البيئة الاقتصادية والاجامتعية والثقافية بسبب عوملة التجارة واعامتد اتفاق جوانب
حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) يف عام  ،2774اإضافة اإىل اإنشاء منظمة التجارة العاملية
عام  2771والثورة الرمقية يف التسعينيات ،مما أأدى اإىل حدوث حتول كبري يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وبناء
عىل طلب ادلول ا ألعضاءَّ ،
تغري تركزي مساعدة الويبو التقنية من أأجل مراعاة التحدايت الناجتة عن احلصول عىل
عضوية منظمة التجارة العاملية ،وهو ما اقتىض مضن ًا قبول معايري معينة وردت يف اتفاق تريبس .فأأصبحت أأولوية
مساعدة الويبو التقنية يه مساعدة البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا عىل فهم الزتاماهتا ادلولية واختاذ قرارات مس تنرية
بشأأن الس ياسات فامي يتعلق بتنفيذ اتفاق تريبس .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،وقَّعت الويبو ومنظمة التجارة العاملية يف
عام  2771اتفاق تعاون مكَّن املنظمتني من تقدمي دمع قانوين وترشيعي ُم َّنسق لدلول ا ألعضاء يف لك مهنام هبدف
زايدة الوعي ابلزتامات اتفاق تريبس ادلولية والاشرتاك يف اإقامة برامج تكوين الكفاءات عىل املس توايت الوطنية
ودون ا إلقلميية وا إلقلميية وا ألقالميية .ويف الوقت نفسه ،شاركت الويبو يف حتديث ماكتب امللكية الفكرية هبدف
حتسني خدمات امللكية الفكرية املُقدَّ مة للمنتفعني.
ويف أأواخر التسعينيات ،قامت الويبو يف اإطار محلهتا إلزاةل الغموض عن امللكية الفكرية بتوس يع نطاق برانمج
املساعدة التقنية تدرجيي ًا ليشمل القضااي اجلديدة والناش ئة مثل امللكية الفكرية والتجارة الإلكرتونية ،وامللكية الفكرية
والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،وامللكية الفكرية والتكنولوجيا البيولوجية ،وحامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الفوللكوري ،وامللكية الفكرية والصناعات الإبداعية .واكنت الويبو هتدف من وراء
ذكل أأيض ًا اإىل تعزيز قدرة البدلان النامية عىل الاس تفادة من اإماكنيات أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا .و ِم ْن َّمث عَ َال
جنم املساعدة التقنية ،وازداد الطلب علهيا زايد ًة كبريةً.
واكن اعامتد امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف عام  1000ل ألهداف الإمنائية ل أللفية نقط َة حتول أأخرى يف س ياسات
امللكية الفكرية .فا ألهداف الإمنائية ل أللفية سلَّطت الرتكزي عىل مفهوم التمنية املس تدامة يف املساعدة املُق َّدمة من
منظامت ا ألمم املتحدة وواكلهتا اإىل البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا .واكن هذا يعين ابلنس بة للملكية الفكرية اإدخال
مفهوم التوازن بني حامية امللكية الفكرية والفوائد اليت تعود عىل اجملمتع والتمنية الاجامتعية .ورمغ الاس مترار يف تقدمي
حتول الرتكزي اإىل زايدة الوعي بأأوجه املرونة يف اتفاق
املساعدة التقليدية يف النوايح القانونية ويف تكوين الكفاءاتَّ ،
تريبس ،وتمنية قدرات البدلان ا ألعضاء عىل اس تحداث أأصول امللكية الفكرية وامتالكها وإادارهتا واس تغاللها جتار ًاي،
وعىل صياغة الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية واملؤسس ية للملكية الفكرية وتنفيذها أكطر لس تخدام امللكية
الفكرية من أأجل التمنية عىل حنو متناسق واسرتاتيجي وف َّعال.
بناء عىل طلب
ورشعت الويبو منذ عام  1008يف اإدماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع أأنشطهتا ومناقشاهتا ،وذكل ً
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وقد نتج عن هذا التَّحول ا ألخري اإعداد مشاريع واقعية وابلغة التأأثري وتنفيذها
وتطوير خمتلف ا ألدوات واخلدمات اليت هتدف اإىل تعزيز القدرة عىل اس تخدام امللكية الفكرية والاس تفادة مهنا يف
حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية.
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(ب) اسرتاتيجية التقدمي
تسعى اسرتاتيجية تقدمي املساعدة التقنية اإىل:
 تمنية القدرات املس تدامة للبدلان عىل صياغة الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية اليت توفراإطار ًا متناسق ًا لتعزيز الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية ،وعىل تنفيذ هذه الس ياسات والاسرتاتيجيات؛
 وتكوين ثروة برشية متخصصة من واضعي الس ياسات ،ومديري امللكية الفكرية ،ومماريس املهن القانونية،ومديري التكنولوجيا ،والقضاة ،و أأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية ،واملبدعني ،و أأحصاب حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة يف الصناعات الإبداعية .ويمت تناول هذا من خالل أأاكدميية الويبو يف املقام ا ألول؛
 واملساعدة يف تشييد املؤسسات اليت تدمع اس تحداث أأصول امللكية الفكرية وإادارهتا يف اجلامعات ومؤسساتالبحث والتطوير ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،والصناعات الإبداعية؛
 وإاقامة بنية حتتية جتارية حديثة للملكية الفكرية من أأجل تعزيز وحتسني جودة وكفاءة تقدمي اخلدمات اإىلأأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية واملنتفعني هبا ،مبا يف ذكل نقل املعرفة اإىل املوظفني احملليني؛
 وإاقامة رشااكت عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي لزايدة انتشار الربامج .وحيدث ذكل من خالل اإبرام اتفاقاتتعاون ومذكرات تفامه مع ش ىت املؤسسات واملنظامت الرشيكة مثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
(ا ألريبو) ،واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،والفريق العامل التابع لرابطة أأمم جنوب رشيق أس يا واملعين
ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية ،ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقين والاقتصادي املتعدد القطاعات،
وبدلان منتدى جزر احمليط الهادئ ،ومجموعة دول منطقة ا ألنديز ،وامجلاعة الاكريبية ،والسوق املشرتكة
للجنوب ،ومنظمة دول رشق البحر الاكرييب ،و أأمانة التاكمل الاجامتعي ألمرياك الوسطى ،وش َّىت اجلامعات،
و أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية؛
 وتعزيز مشاركة البدلان النامية ا ألعضاء و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية يف املناقشات ادلوليةبشأأن امللكية الفكرية ،وإاقامة منابر للحوار وتبادل اخلربات من أأجل تعزيز التعاون داخل الإقلمي وفامي بني
ا ألقالمي ،مبا يف ذكل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
وعند تقدمي املساعدة التقنية ،تقوم الويبو مبا ييل حسب الطلب:
-

اإسداء املشورة القانونية والس ياساتية والتقنية وليدة اخلربة عىل املس توايت املؤسس ية والوطنية وا إلقلميية،
وإاجراء برامج تدريبية عن بُعد ووهج ًا لوجه ،وتقدمي منح دراس ية لنيل شهادات املاجس تري يف قانون
امللكية الفكرية،
وتنظمي زايرات دراس ية لتدريب املوظفني عىل ش َّىت جوانب اإدارة امللكية الفكرية وتس يري منظامت اإدارة حق
املؤلف ،وتدريب موظفي امللكية الفكرية أأثناء العمل يف ماكتب امللكية الفكرية الأكرث تقدم ًا،
وتنظمي حلقات معل وحلقات دراس ية ومؤمترات رفيعة املس توى وندوات وحلقات مناقشة بشأأن ش َّىت قضااي
امللكية الفكرية ذات الصةل ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا،
وإاجراء دراسات وإااتحة النفاذ اإىل قواعد البياانت التقنية والعلمية اخملتلفة لتعزيز املعرفة ابمللكية الفكرية ولتقدمي
معلومات عن خيارات الس ياسات،
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 وتطوير البنية التحتية وتقدمي ادلمع التقين كجزء من مشاريع تطوير البنية التحتية اليت غالب ًا ما ختضع لتوقيعاتفاقات مس توى اخلدمات بني الويبو والبدلان أأو املنظامت املس تفيدة لضامن أأن البدل أأو املنظمة املعنية متسك
بزمام معلية التنفيذ وتلزتم هبا.
وبذكل تظل الويبو ملزتم ًة بتلبية الاحتياجات وا ألولوايت القطرية ،واحلفاظ عىل التوازانت ا إلقلميية ،حيث اإن
مسؤويل مراكز التصال هبا حيرصون عىل اإجراء حوار مس متر مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملنظامت ا إلقلميية
للملكية الفكرية لضامن ا ألخذ بزمام ا ألنشطة .وتُط َّبق املبادئ نفسها عىل مشاريع جدول أأعامل التمنية وأأنشطته اليت
تُنفَّذ يف اإطار الصناديق الاستامئنية.
(ج) املس تفيدون
املس تفيدون من مساعدة الويبو التقنية مه  81بدل ًا انمي ًا ،و 47بدل ًا من أأقل البدلان منو ًا ،و 33بدل ًا مير مبرحةل انتقالية
يف أأورواب وأس يا ،وبذكل يكون مجموع البدلان املس تفيدة  267بدل ًا.
واحلكومات يه املس تفيد الرئييس من مساعدة الويبو التقنية اليت تُو َّجه بصفة خاصة اإىل الإدارات احلكومية اخملتلفة،
وواضعي الس ياسات و ُمتَّخذي القرارات ،والربملانيني ،وا ألوساط الأاكدميية ،و أأحصاب حقوق امللكية الفكرية،
واملبدعني واملبتكرين احملمتلني ،ومراكز البحث والتطوير ،والواكلت املسؤوةل عن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،
والرشاكت والقطاعات الصغرية واملتوسطة والكبرية ،واملس هتلكني ،واجملمتع املدين.
وتقمي الويبو برامج هتدف اإىل حتسني معرفة الش باب ابمللكية الفكرية وحتدايهتا يف السوق العاملية وإاىل زايدة
فهمهم ذلكل.
واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية اليت وقعت اتفاقات تعاون مع الويبو تس تفيد أأيض ًا من املساعدة
التقنية اليت تقدهما الويبو من خالل تبادل معلومات عن القضااي ذات الاهامتم املشرتك ،واملشورة اخلاصة ابمللكية
الفكرية يف جمايل القانون والس ياسات ،واكتساب خربة ابمللكية الفكرية من خالل الزايرات ادلراس ية أأو ادلورات
التدريبية ،واملشاركة يف اجامتعات الويبو وغريها من ا ألنشطة.
(د) مصادر ا ألموال

الويبو منظم ٌة ت ُِمول نفسها بنفسها .فاكن ثالثة وتسعون يف املائة من اإجاميل مزيانية الفرتة ُ 1023/1021م َّمو ًل
متوي ًال ذاتي ًا.
وت َُّمول أأنشطة املساعدة التقنية وخدماهتا من املزيانية العادية والتربعات املُق َّدمة من خالل ترتيبات الصناديق
الاستامئنية مع اجلهات املاحنة الثنائية وواكلت التمنية .ومصدر ا ألموال الثالث هو التربعات املالية أأو العينية اليت
تقدهما اجلهات املاحنة الثنائية واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية لتغطية مصاريف أأنشطة ُمحدَّدة.
خصصة للمساعدة التقنية
ووفق ًا ملا جاء يف التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  ،1021بلغ اإجاميل املساهامت امل ُ َّ 5
 1,1مليون فرنك سويرسي يف عام  ،1021وهو ما ميثل  1,3ابملائة من اإجاميل اإيرادات الويبو .

 5وثيقة الويبو  :WO/PBC/21/4التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  ،1021ص.1 :
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وي ُ ِبني اجلدول التايل حصة التمنية يف املزيانية املقرتحة للفرتة  1021/1024واملتوقع أأن تكون  12ابملائة من اإجاميل
مزيانية الويبو.

Development Share of Proposed 2014/2015 Budget by Strategic Goal
)(in thousands of Swiss francs and as % of proposed budget per goal

160,000

143,393
140,000

120,000

21%

100,000
Development share
80,000
61,256
60,000
99%

69%

0.45%
937

30%
9,892

78%
5910

74%
1,148

35%
2,270

40,000

30,947

14,361
5%

20,000 16,672

69%
0

Source: Proposed WIPO Program and Budget for the 2014/15 Biennium.
NB: budget yet to be approved by the Assemblies of the Member States of WIPO.

" "2املزيانية العادية
متثل املزيانية العادية أأكرب مصدر لمتويل برانمج الويبو للمساعدة التقنية ،فهيي تغطي مصاريف مجموعة كبرية من
ا ألنشطة ،مهنا املساعدة القانونية والترشيعية ،وصياغة س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا ،وتطوير البنية
التحتية من أأجل حتديث ماكتب امللكية الفكرية وإادارهتا اإدار ًة فعاةل ،وتمنية املوارد املؤسس ية والبرشية مع
الرتكزي بصفة خاصة عىل تعزيز قدرات الابتاكر والإبداع ،وحتسني انتفاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة
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ومؤسسات البحث والتطوير والصناعات الإبداعية ابمللكية الفكرية لزايدة قدرهتا التنافس ية يف السوق
العاملية ،فض ًال عن املشاركة يف املناقشات اخلاصة بس ياسات امللكية الفكرية.

" "1الصناديق الاستامئنية
متثل الصناديق الاستامئنية مصدر ًا همامً ملوارد أأنشطة املساعدة التقنية اليت تُ ِكل تكل ا ألنشطة امل ُ َّموةل من
صناديق استامئنية من الربازيل وفنلندا وفرنسا
املزيانية العادية .وقد أأدارت الويبو يف الفرتة 1023/1021
َ
الصناديق جمالت مثل
وإايطاليا وكوراي والياابن والربتغال وإاس بانيا والولايت املتحدة ا ألمريكية .ومشلت تكل
ُ
تقدمي املشورة بشأأن الس ياسات ،والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،وحتديث البنية التحتية للملكية الفكرية،
وإاقامة رشااكت وتكوين كفاءات يف اإعداد س ياسات امللكية الفكرية وتنفيذها ،والابتاكر ،ونقل التكنولوجيا
وإادارهتا ،واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لتوس مي املنتجات واخلدمات احمللية ،وحق املؤلف ،وإاذاكء الاحرتام
حلقوق امللكية الفكرية.
الصناديق الاستامئنية وفق ًا لالتفاقات املُوقَّعة بني الويبو واجلهات املاحنة ومبا يتفق مع نظام الويبو
وتدير الويبو
َ
املايل ولحئته .وخيتلف أأسلوب العمل ابختالف اجلهة املاحنةُ .وجترى بشلك عام مشاورات متهيدية بني الويبو
واجلهة املناحة لتحديد ا ألهداف ونطاق أأنشطة الصندوق والبدلان املتلقية .وما اإن يُوقَّع التفاق وتُدفَع ا ألموال،
تتوىل الويبو تنفيذ املشاريع وا ألنشطة ابلتشاور الوثيق مع اجلهة املاحنة والبدلان املس تفيدةُ .وحيدَّد يف التفاق
رصد أأنشطة الصندوق وتقيميها.
اإسهام الصناديق الاستامئنية يف وضع الربامج للثنائية 13/2012
(حبسب املاحنني)
فرنسا فنلندا
1% 3%
إيطاليا
4%

االتحاد األوروبي/
باكستان
8%

الواليات المتحدة
 5%إسبانيا
4%

جمهورية كوريا
17%

اليابان
57%

البرتغال
1%

املصدر :الويبو ،الربانمج واملزيانية للثنائية  13/2012كام اع متدهتا مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
يف  20سب مترب .2011
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اإسهام الصناديق الاستامئنية يف وضع الربامج للثنائية ( - 2012/13حبسب الربامج)
البرنامج 17
1%

البرنامج 11
4%

البرنامح 3
19%

البرنامج  - 9أفريقيا
22%

البرنامج  - 9أمريكا
الالتينية
4%

البرنامج  - 9آسيا
والهادئ
50%

املصدر :الويبو ،الربانمج واملزيانية للثنائية  13/2012كام اع متدهتا مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
يف  20سب مترب .2011

" "3تربعات أأخرى
مثة مصدر أخر ملوارد املساعدة التقنية هو التربعات املُقدَّ مة من ادلول ا ألعضاء من البدلان املتقدمة والنامية
من أأجل مشاريع و أأنشطة ُمحدَّ دة .ومن أأمثةل ذكل :مسامهة جنوب أأفريقيا يف صندوق تربعات امجلاعات
ا ألصلية واحمللية املعمتدة اذلي ُأنشئ عام  1001لتيسري مشاركة الشعوب ا ألصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية
املعنية ابملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور ،ومتويل الواكةل السويدية للتعاون الإمنايئ ادلويل
) (SIDAألنشطة تكوين الكفاءات يف أأقل البدلان منو ًا ،واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية )(SIPO
اذلي ي ُ ِمول ش ىت أأنشطة التعاون ا إلقلميي وا ألقالميي الس نوية ألغراض التمنية ،فض ًال عن ترتيبات املساهامت
العينية اليت تقوم هبا الويبو مع بعض البدلان واملؤسسات مثل مذكرة التفامه مع س نغافورة ،وبرانمج التدريب
الس نوي مع املعهد الكوري ادلويل للتدريب يف جمال امللكية الفكرية ).(IIPTI

اثلث ًا .تقدمي املساعدة التقنية :السامت والعمليات

CDIP/12/7
Annex
11

( أأ) أأساليب التعاون
اخلطط ال ُقطرية يه أأسلوب التقدمي الرئييس .واملشاريع وا ألنشطة املُتَّفق علهيا يف اإطار الصناديق الاستامئنية يه
أأساليب أأخرى من أأساليب التعاون مع الويبو.
وقد ظهر هنج اخلطة ال ُقطرية يف فرتة الس نتني  1023/1021بوصفه أأدا ًة للتخطيط الأكرث كفاء ًة ولتقدمي املساعدة
التقنية اإىل البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وتستند اخلطة اإىل احتياجات البدل
ومصاحله و أأهدافه الإمنائية ذات ا ألولوية اليت ُحتدَّ د من خالل املشاورات اليت ُجترى مع ادلول املعنية واملشاورات
ادلاخلية اليت ُجترى عىل نطاق املنظمة .وت ِ
ُوّض اخلط ُة ادل َمع التقين اذلي س تقدمه الويبو اإىل لك بدل من البدلان ،عىل
مدار س نتني ،هبدف الانتفاع ابمللكية الفكرية للمسامهة يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية للبدلان .وخيضع تنفيذ اخلطة اإىل
مراجعة وتقيمي س نويني مبا يامتىش مع دورة الإبالغ عن أأداء برامج الويبو.
وتُص َّمم املشاريع بوجه عام لتلبية احتياجات ُمحدَّ دة تُعرب عهنا ادلول ا ألعضاء .ومن أأمثةل ذكل أأن ادلول ا ألعضاء قد
أأ َّقرت حبلول عام  1021ما مجموعه س بعة وعرشين مرشوع ًا بقمية  11,4مليون فرنك سويرسي يف اإطار جدول أأعامل
الويبو بشأأن التمنية؛ اس تجاب ًة لتوصيات من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،ويف هناية عام  1021اكن ل يزال
أأحد عرش مرشوع ًا قيد التنفيذ .6وتعاجل املشاري ُع مشالك متنوعة ختص الس ياس يات وتكوين الكفاءات وتمنية املهارات
والبنية التحتية ،ويه تُنفَّذ عىل املس توايت القطرية أأو ا إلقلميية أأو ا ألقالميية.
وا ألنشطة اليت تُنفَّذ يف اإطار الصناديق الاستامئنية وغريها من التربعات متثل فئ ًة أأخرى .ويف هذا الصدد ،يكون
صك التعاون هو اتفاق أأو مذكرة تفامه أأو تعاون ُموقَّعة بني الويبو وادلوةل أأو الواكةل الرشيكة وحتدد جمالت الاهامتم
وا ألنشطة ،والنتاجئ املرتقبة ،والإطار الزمين للتنفيذ ،والبدلان أأو املنطقة املتلقية ،واملوارد ،واجلدول الزمين لرصد
التنفيذ وتقيميه .ومتثل ا ألنشطة اليت تُنفَّذ يف اإطار الصناديق الاستامئنية وما يرتبط هبا من موارد جزء ًا من
اخلطة ال ُقطرية.
(ب) العمليات اخلاصة مبا ييل:

" "2وضع خطط ُقطرية واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
تُوضَ ع اخلطة ال ُقطرية ابلتشاور الوثيق مع ادلوةل العضو ومجيع ا ألطراف الرئيس ية الفاعةل.
وتنطوي معلية وضع خطة قُطرية عىل ما ييل:
-

حتديد احتياجات البدل و أأولوايته و أأهدافه،
وحتديد نتاجئ البدل املرتقبة أأو النواجت املتوقعة ،وا ألنشطة اليت س ُت ِ
حقق هذه النتاجئ ،ومؤرشات ا ألداء،
وحتديد املوارد املتوفرة داخل الويبو و /أأو املنظامت ا إلقلميية أأو ادلولية ا ألخرى ،أأيامن أأمكن.

 6تقرير املدير العام للويبو املُقدَّم اإىل ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،مايو ،1023
ص.24 :
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وتقوم هذه العملية عىل املشاركة .فلك خطوة من خطواهتا تتطلب حوار ًا متواص ًال مع البدل املعين وتشاور ًا
أأفقي ًا مع ُش َعب الويبو وقطاعاهتا وبراجمها ا ألخرى املشاركة يف تنفيذ اخلطة .وهذه العملية تديرها ماكتب الويبو
ا إلقلميية أأو اإدارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة بوصفها راعي اخلطة ال ُقطرية.
قالب ُمص َّم ٌم لتسهيل العمليات وتنس يقها.
ويرد يف امللحق الثاين ٌ
وتتبع معلية اإعداد الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية هنج ًا تشاركي ًا وشام ًال ابلقدر نفسه.
وفامي ييل اخلطوات:
-

يقوم مستشار حميل ودويل بتقيمي الاحتياجات ،وت ُ ِ
ُ
السلطات احلكومية جلن ًة توجهيي ًة لقيادة معلية
شلك
صياغة الس ياسة والاسرتاتيجية،
مث ي ُ َّنظم منتدى ألحصاب املصلحة من أأجل التصديق عىل التقرير واس تنتاجات تقيمي الاحتياجات،
بناء عىل نتاجئ التقرير ،تصيغ جلن ُة الصياغة الس ياس َة والاسرتاتيجية مبساعدة خرباء الويبو
و ً
الاستشاريني ،مث يُقدَّم مرشوع النص اإىل الويبو للتعليق عليه،
وتراجع الويبو مرشوع الس ياسة والاسرتاتيجية ،وترسل تعليقاهتا اإىل جلنة الصياغة،
مث يُصاغ مرشوع الوثيقة يف شلكه الهنايئ ،وي ُ َّنظم منتدى أأحصاب املصلحة للتصديق عليه،
مث يُقدَّم النص اإىل احلكومة للحصول عىل موافقة جملس الوزراء،
وحاملا يُعمتَد ،يُ َّنظم منتدى لزايدة الوعي بشأأن الس ياسة والاسرتاتيجية اجلديدتني واملوافقة عىل
خطة التنفيذ،
ُوجيرى مزيد من املشاورات ملناقشة ما ميكن أأن تقدمه الويبو من دمع ومتابعة ،وللمساعدة عند
الرضورة يف حتديد الرشاكء احملمتلني.

" "1رصد أأنشطة التعاون الإمنايئ وتقي ميها
تُنفَّذ همام الرصد والتقيمي من خالل الرقابة ادلاخلية بتنس يق من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وجلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت تساعد ادلول ا ألعضاء عىل ممارسة الرقابة عىل معليات الويبو .وتمتثل
املهام الرئيس ية لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف حفص معليات الويبو وإاجراءاهتا وتقيميها عىل حن ٍو
مس تقل ،وإاجياد هنج منتظم لتقيمي الفعالية وحتسيهنا ،وحتديد اإن اكنت النتاجئ املرتقبة قد حتققت أأم ل .وتتأألف
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من س بعة أأعضاء ميثلون املناطق اجلغرافية الس بعة لدلول ا ألعضاء
يف الويبو.
بناء عىل
وتس تعني الويبو عىل نطاق عاملي خبرباء مس تقلني لإجراء التقيمي .وت َُّقمي ا ألنشطة اخلارجة عن املزيانية ً
خاريج
بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء تقي ٌمي
ٌ
طلب ا ألطراف املعنية وابلتعاون معها .ويف عام ُ ،1020أجري ً
مس تق ٌل للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .والتقرير موجود يف الصفحة اليت
يفيض اإلهيا هذا الرابط.www.wipo.int/about-WIPO/en/oversight/ :
وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ويف اإطار برانمج التقومي الاسرتاتيجي ،وضعت الويبو اإطار ًا قامئ ًا عىل النتاجئ أأدى اإىل
وعزز القدرة عىل التقيمي اذلايت .وهذا الإطار أأداة
حتسني التخطيط الاسرتاتيجي والتشغييل ل ألنشطة الإمنائية َّ
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قيمة لإمداد ادلول ا ألعضاء مبعلومات ذات جودة أأفضل عن أأداء ا ألعامل وغريها من اخلدمات اليت تقدهما
الويبوُ .وجيرى التقيمي يف هناية لك عام لتوفري معلومات ي َ
ُسرتشد هبا يف التخطيط للس نة التالية .وت َُّقمي ا ألنشطة
اخلارجة عن املزيانية بناء عىل طلب ا ألطراف املعنية وابلتعاون معها.
والتعقيبات أأو الراء اليت تتعلق مبساعدة الويبو التقنية ينبغي أأن تُو َّجه اإىل:
انئب املدير العام
قطاع التعاون ألغراض التمنية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

" "3طلب املساعدة
مجيع طلبات املساعدة ينبغي أأن تُو َّجه اإىل:
املدير العام
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34 Chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
وختتلف اإجراءات تقدمي طلبات املساعدة تبع ًا لنوع النشاط عىل النحو املُحدَّد فامي ييل:
-

-

البدل أأو املؤسسة اليت ترغب يف احلصول عىل املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ينبغي أأن تبعث
برساةل توّض نوع املساعدة املطلوبة ،وغرضها ،وصلهتا ،اإن وجدت ،بأأهداف البدل الإمنائية ،والنتيجة
املرتقبة ،وعدد املس تفيدين ونبذة عهنم ،و أأنسب فرتة زمنية للنشاط.
البدل أأو املؤسسة اليت ترغب يف املشاركة يف مرشوع جديد أأو متواصل ينبغي أأن تبعث برساةل اإبداء
اهامتم تُ ِ
وّض املرشوع املعين ،وا ألساس املنطقي للطلب ،والصةل بأأهداف البدل الإمنائية ،والفوائد
املتوقعة أأو التأأثري املرتقب ،واملس تفيدين ،والرشاكء احملليني احملمتلني (اإن وجدوا) ،ومدى اس تعداد
البدل أأو املؤسسة لدلمع ،والإطار الزمين ا ألنسب.
وينبغي ل ألشخاص الراغبني يف دورات أأاكدميية الويبو ملء اس امترة الطلب وتقدميها اإىل الويبو قبل
املوعد املُحدَّ د .ويوجد عىل املوقع الإلكرتوين لأاكدميية الويبو فهرس ابلربانمج الس نوي وتوجد أأيض ًا
اس امترة الطلب.www.wipo.int/academy/en :

وجدير ابذلكر أأن البدلان (النامية أأو ا ألقل منو ًا) ينبغي أأن يتصل لك مهنا مبكتبه اب إلقلميي ( أأفريقيا ،البدلان
العربية ،أس يا وبدلان احمليط الهادئ ،و أأمرياك الالتينية وبدلان منطقة البحر الاكرييب) للمشاورات ا ألولية وغري
الرمسية وللمتابعة أأو ألي معلومات تتعلق مبساعدة الويبو التقنية .ومسؤولو مراكز اتصال الويبو يف هذا
الصدد مه:

املدير ا إلقلميي
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املكتب ا إلقلميي ألفريقيا/البدلان العربية/أس يا ودول احمليط الهادي /أأمرياك الالتينية وبدلان منطقة
البحر الاكرييب
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
وإاضافة اإىل ذكل ،مسؤول مركز اتصال الويبو املعين ابملساعدة املتعلقة ابلحتياجات اخلاصة ألقل البدلان
منو ًا هو:
مدير شعبة أأقل البدلان منو ًا
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
ومسؤول مركز اتصال الويبو املعين ابلبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية يف أأورواب وأس يا هو:
مدير اإدارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة )(DTDC
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, Chemin des Colombettes
Ch-1211 Geneva 20
Switzerland

(ج) معايري املوافقة عىل املساعدة والإطار الزمين لتقدميها
طلبات املساعدة اليت تتلقاها الويبو يفحصها املكتب ا إلقلميي أأو القطاع/الشعبة/القسم املعين ابس تخدام
املعايري التالية:
 جيب أأن تتلقى الويبو طلب ًا رمسي ًا، وينبغي أأن يكون النشاط جزء ًا من اخلطة ال ُقطرية أأو اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية ،أأو مرشوع منمشاريع الويبو أأو مبادرة من مبادراهتا،
 وينبغي أأن يعاجل ُالنشاط احتياجات البدل و أأن يكون متوافق ًا مع أأهدافه التمنويةُ .وحتدَّد احتياجات املساعدة
التقنية وتوقعاهتا من خالل تقيمي مهنجي لالحتياجات أأو مشاورات مع السلطات الوطنية املعنية أأو الك
ا ألمرين قبل صياغة خطة العمل الس نوية وختصيص املزيانية املطلوبة.
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ومن املعايري ا ألخرى:
 اس تعداد البدل املتلقي أأو املؤسسة املتلقية لتلقي ادلمع يف وقت ُمتَّفق عليه .وجيري التَّثبُّت من مدىالتأأهب من خالل بعثات تقيص احلقائق أأو بعثات تقيمي الاحتياجات،
 وتوافر املواردُ .وحتدَّ د ا ألولوايت يف معلية وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل الس نوية وختصيص املزيانية معاإيالء الاعتبار الواجب ألمهية ا ألنشطة واملزيانية املتاحة.
وختضع مجيع طلبات املساعدة ملشاورات مع القطاعات أأو الشُّ عب اخملتصة داخل الويبو ومع املؤسسات الرشيكة.
وينبغي تقدمي طلبات املشاركة يف ادلورات التدريبية اليت تقدهما أأاكدميية الويبو يف موعد ل يتجاوز املواعيد امل ُ َّ
وَّضة
عىل املوقع الإلكرتوين لأاكدميية الويبو  .www.wipo.int/academy/enوينبغي تقدمي الطلبات اليت تتعلق بأأنشطة
أأخرى قبل التارخي املتوقع للتسلمي بفرتة ترتاوح من مخسة اإىل س تة أأشهر عىل ا ألقل؛ لإاتحة الوقت الاكيف لإجراء
مشاورات مع ا ألطراف الفاعةل الرئيس ية ولعمليات املوافقة ادلاخلية.

(د) معلية إارشاك هجات أأخرى يف تنفيذ أأنشطة التعاون الإمنايئ
غالب ًا ما يلزم إارشاك ُم ِقديم خدمات أخرين لتنفيذ مشاريع املساعدة التقنية و أأنشطهتا املتعلقة بتطوير البنية التحتية
وبناء املؤسسات .وقد يكون ُم ِقدم اخلدمة اإحدى رشاكت القطاع اخلاص أأو منظم ًة رشيك ًة .وخيضع إارشاك ُم ِقدم
اخلدمة لعقود أأو اتفاقات رمسية أأو للكهيام حيث تُضفي هذه العقود أأو التفاقات عىل العالقة طابع ًا مؤسس ي ًا مبا يامتىش
مع نظام الويبو املايل ولحئته.

(ه) قواعد البياانت املتعلقة ابلت منية
ُأنشئت يف اإطار جدول أأعامل التمنية قواعدُ البياانت التالية اليت ميكن البحث فهيا ،وذكل لتيسري تقدمي املساعدة
التقنية اإىل ادلول ا ألعضاء وإاعالم امجلهور ،مما يزيد الشفافية يف تقدمي املساعدة التقنية:
" "2قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ):(IP-TAD
حتتوي قاعدة بياانت املساعدة التقنية عىل معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت ُجترى يف البدلان
النامية و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وهذه املعلومات مس متد ٌة من التقارير اليت تتلقاها
الويبو .وميكن الاطالع عىل التفاصيل يف الصفحة اليت يُفيض اإلهيا هذا الرابط:
.www.wipo.int/tad/en/

" "1قامئة اخلرباء الاستشاريني (:)ROC
قامئة اخلرباء الاستشاريني يه قاعدة بياانت ميكن البحث فهيا ،وقد ُأنشئت يف عام  1007بناء عىل طلب
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
ويه حتتوي عىل معلومات مفيدة عن الاستشاريني واخلرباء اذلين تس تعني هبم الويبو لالضطالع بأأنشطة
ُمحدَّدة للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي .وتسعى قاعدة البياانت
اإىل اإجياد مزيد من الشفافية يف اخلربة املس تخدمة يف ا ألنشطة التقنية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا
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والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .ويوجد مزيد من التفاصيل يف الصفحة اليت يُفيض اإلهيا هذا الرابط:
.www.wipo.int/roc/en/

" "3قاعدة بياانت املطابقة:
يه أأداة ش بكية ملطابقة احتياجات اإمنائية ُمحدَّدة تتعلق ابمللكية الفكرية ،ومن خاللها:
 تصيغ البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية احتياجاهتا، وتعرض ُاجلهات املاحن ُة احملمت ُةل املوار َد،
فاكر ،وتطابقها مع الرشاكء املناس بني.
 وت ُِقمي الويبو ا أل َوالتفاصيل متوفرة يف الصفحة اليت يُفيض اإلهيا هذا الرابط.www.wipo.int/dmd/en/ :

رابع ًا .برانمج التعاون الإمنايئ وأأنشطته
اجلزء ا ألول :اجملالت الرئيس ية ل ألنشطة وا ألدوات ذات الصةل
تشمل مساعدة الويبو التقنية مجموع ًة كبري ًة من جمالت ا ألنشطة اليت تمتثل أأراكهنا الرئيس ية يف :اإعداد س ياسات امللكية
الفكرية واسرتاتيجياهتا ،ووضع اإطار تنظميي وس ياسايت للملكية الفكرية ،وتطوير البنية التحتية للملكية الفكرية وتمنية
مورد برشي متخصص ،وتعزيز خدمة مكتب امللكية الفكرية املُق َّدمة للمنتفعني ،والتشجيع عىل الابتاكر والإبداع.
وهذا اجلزء يلقي الضوء عىل هذه اجملالت الرئيس ية وا ألدوات وا ألنشطة ذات الصةل.
( أأ) اإعداد اسرتاتيجيات وطنية ومؤسس ية وقطاعية للملكية الفكرية وتنفيذها:
تشارك الويبو يف برانمج كبري ملساعدة دولها ا ألعضاء ومؤسساهتا يف اإعداد س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا
اليت تدمع املؤسسات والقطاعات الثقافية والتعلميية والبحثية .وتسعى س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا الوطنية
واملؤسس ية اإىل تكوين كفاءات وطنية لس تحداث أأصول امللكية الفكرية واس تخدام هذه ا ألصول لتحقيق ماكسب
اقتصادية ومنفعة اجامتعية.
العنوان

الوصف

تتأألف املساعدة من تقدمي ادلمع التقين من خالل
اإعداد اسرتاتيجيات
استشاريني حمليني ودوليني ،وذكل بناء عىل طلب
وطنية ومؤسس ية
وقطاعية للملكية الفكرية من احلكومة ومبا يامتىش مع جدول أأعامل الويبو
بشأأن التمنية .وينطوي هذا عىل اإجراء تقيمي
وتنفيذها
لالحتياجات ابس تخدام مهنجية الويبو ،وتكوين
كفاءات حملية لتتوىل توجيه صياغة الس ياسات
والاسرتاتيجيات وتنفيذها لحق ًا ،وتنظمي
مشاورات واجامتعات مع أأحصاب املصلحة،
والتصديق عىل الس ياسة والاسرتاتيجية.

هجات التصال /الروابط
ُم ِقدمو اخلدمة:
 املاكتب ا إلقلميية شعبة البدلان ا ألقل منو ًا شعبة الابتاكر اإدارة املساعدة التقنيةواملشاريع اخلاصة
مسؤولو التصال داخل الويبو:
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العنوان

الوصف

هجات التصال /الروابط

وبذكل تضمن الويبو أأن الس ياسات
والاسرتاتيجيات تليب الاحتياجات والتحدايت
امللموسة اليت تواهجها ا ألوساط البحثية والتجارية ،رابط املوقع الإلكرتوين:
وتامتىش مع أأهداف البدل الإمنائية.
www.wipo.int/eds/en
املديرون

www.wipo.int/ipstrategies/en
(ب) تعزيز النفاذ اإىل املعارف وتبادل التكنولوجيات:
ل تزال معظم البدلان النامية تعاين من عدم مالءمة البنية التحتية البحثية ،واخنفاض مس توايت الاستامثر يف امللكية
الفكرية وادلراية هبا ،والافتقار اإىل ادلمع القانوين واملايل واملهين لس تخدام نظام امللكية الفكرية وطني ًا ودولي ًا ،فض ًال
عن أأمر خطري هو جهرة ذوي الكفاءة ُ
وُش املوارد .ويس هتدف هذا الربانمج املؤسسات البحثية والأاكدميية والتجارية
ذات الإماكنيات الكبرية يف اس تحداث أأصول للملكية الفكرية ،ويتيح اإماكنية النفاذ اإىل قواعد بياانت امللكية الفكرية
ومنصاهتا التالية اليت تديرها الويبو بغية تعزيز النفاذ اإىل املعلومات العلمية والتقنية ،مبا يف ذكل براءات الاخرتاع
احملمية وأخر ما وصلت اإليه التكنولوجيات.
العنوان

اإنشاء البنية التحتية:
مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر

قواعد البياانت املتاحة
عىل الإنرتنت:
ركن الرباءات
()Patentscope

الوصف
هيدف مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
اإىل اإنشاء املراكز وبناء قدراهتا لتلبية احتياجات
ا ألوساط البحثية والتجارية احمللية .ويكن ادلمع
أأساس ًا يف اإقامة ش بكة من مديري التكنولوجيا
ومس تخدمهيا من خالل التدريب ومشورة اخلرباء
واملساعدة يف النفاذ اإىل موارد الرباءات وس ندات
غري الرباءات املتوفرة عىل ش بكة الإنرتنت،
واسرتجاع معلومات مفيدة عن التكنولوجيات
واملنافسني .ويوجد دليل عىل ش بكة الإنرتنت ملراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر ي ُ ِقدم معلومات تفصيلية
عن املراكز املنشأأة واخلدمات اليت تقدهما.

هجات التصال /الروابط
ُم ِقدمو اخلدمة:
شعبة النفاذ اإىل املعلومات واملعارف
ابلتعاون الوثيق مع املاكتب ا إلقلميية ،وإادارة
البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان
املتقدمة ،وشعبة البدلان ا ألقل منو ًا
مسؤول التصال داخل الويبو :مديرو
املاكتب ا إلقلميية ،ومدير اإدارة البدلان
اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان
املتقدمة
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/tisc/
ُم ِقدم اخلدمة :شعبة النفاذ اإىل
املعلومات واملعارف

"ركن الرباءات" هو خدمة حبث جمانية تقدهما
الويبو ،وتسمح ابلبحث يف أأكرث من ثالثة ماليني
وثيقة براءة ،مبا يف ذكل  1,1مليون طلب من
الطلبات ادلولية املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون مسؤول التصال داخل الويبو :كبري
املديرين
بشأأن الرباءات.
رابط املوقع الإلكرتوين:
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العنوان

الوصف

هجات التصال /الروابط
http://patentscope.wipo.int/
search/en/search.jsf

قاعدة بياانت IP
Advantage

توفر قاعدة بياانت  IP Advantageمدخ ًال واحد ًا ُم ِقدمو اخلدمة :شعبة التصالت بدمع
من مكتب الويبو يف الياابن
لالطالع عىل ادلراسات الإفرادية اليت تؤرخ
لتجارب خمرتعني ومبدعني ورجال أأعامل وابحثني
مركز التصال داخل الويبو :مركز
من لك أأحناء العامل مع امللكية الفكرية .وتُلقي
اسات الإفرادية الضوء عىل كيفية معل امللكية خدمة العمالء
ادلر ُ
َ
الفكرية عىل أأرض الواقع ،وتوّض كيف ميكن
رابط املوقع الإلكرتوين:
لالس تغالل الناحج لها أأن يسامه يف التمنية.
www.wipo.int/ipadvantage/
en

النفاذ اإىل ا ألحباث من
أأجل التمنية والابتاكر
()ARDI

ُم ِقدمو اخلدمة :شعبة النفاذ اإىل
املعلومات واملعارف وشعبة التصالت

يوفر برانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية
والابتاكر ( – )ARDIابملشاركة مع ُدور النرش
البارزة يف جمايل العلوم والتكنولوجيا – اإماكنية نفاذ
مركز التصال داخل الويبو :مركز
أأقل البدلان منو ًا جما ًان ونفاذ البدلان النامية مقابل
أأجر بس يط جد ًا اإىل أأكرث من  21 000جمةل وكتاب خدمة العمالء
وقاعدة بياانت تقنية وعلمية ُمجازة علمي ًا.
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ardi/en

النفاذ اإىل املعلومات
املتخصصة بشأأن
الرباءات )(ASPI

ُم ِقدمو اخلدمة :شعبة النفاذ اإىل
املعلومات واملعارف وشعبة التصالت

املنصات:
WIPO Re:Search

WIPO Green

يوفر برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن
الرباءات ( – )ASPIابلتعاون مع كبار موردي
قواعد بياانت الرباءات التجارية – اإماكنية النفاذ اإىل
قواعد بياانت الرباءات التجارية ،اإضاف ًة اإىل أأدوات مركز التصال داخل الويبو :مركز
خدمة العمالء
متطورة لسرتجاع بياانت الرباءات وحتليلها.
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/aspi/en
توفر منصة  WIPO Re:Searchاإماكنية النفاذ
اإىل املركبات الصيدلنية والتكنولوجيات واخلربة
الفنية والبياانت املتاحة للبحوث يف جمال ا ألمراض
املهمةل .وتسعى أأيض ًا اإىل تسهيل اإقامة رشااكت
جديدة دلمع املنظامت اليت جتري حبو ًاث بشأأن
طرق العالج.
برانمج  WIPO Greenهو أأداة تسمح مبطابقة
احتياجات تكنولوجيا املناخ مع ماليك التكنولوجيات
اخلرضاء وت ُِيرس هذه املطابقة .وتشمل اخلدمات

ُم ِقدم اخلدمة :شعبة التحدايت العاملية
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/research/en
ُم ِقدم اخلدمة :شعبة التحدايت العاملية
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الوصف

العنوان

الإضافية روابط اإىل التدريب ،والاستشارات،
وتسوية املنازعات ،واملشورة بشأأن ادلمع املايل.

هجات التصال /الروابط
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين:
www3.wipo.int/wipogreen/
en

رابط املوقع الإلكرتوين:
خدمات الويبو ملعلومات يقدم برانمج خدمات الويبو ملعلومات الرباءات
( )WPISتقارير البحث عن حاةل التقنية الصناعية http://www.wipo.int/patents
الرباءات ()WPIS
cope/en/data/developing_c
السابقة لتكنولوجيات معينة ُمحدَّدة جيد ًا.
للبدلان النامية
ountries.html
تقارير عن واقع الرباءات تقارير واقع الرباءات يه أأدوات قيمة للمخرتعني
واملبتكرين ورجال ا ألعامل .وتقدم هذه التقارير
حتلي ًال شام ًال ل ألنشطة املتعلقة ابلبتاكر ومنح
الرباءات يف جمال تكنولويج معني ،مبا يف ذكل
معلومات عن التوهجات التكنولوجية ،واجلهات
الفاعةل الرئيس ية ،والتوزيع اجلغرايف حلقوق الرباءات
وتوهجات التعاون .ومن اجملالت املشموةل :الصحة
العامة ،وا ألمن الغذايئ والزراعة ،وتغري املناخ ،إاخل.

ُم ِقدم اخلدمة :شعبة حلول ا ألعامل
التجارية ملاكتب امللكية الفكرية
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/patentscope/e
n/programs/patent_landsca
pes

(ج) تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية:
العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط
ُم ِقدم اخلدمة :شعبة حلول ا ألعامل
التجارية ملاكتب امللكية الفكرية

نظام اإدارة امللكية
الصناعية )(IPAS

نظام اإدارة امللكية الصناعية ( )IPASهو برانمج
حاسويب يُقدَّم جما ًان للبدلان النامية والبدلان ا ألقل
منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية يف اإطار حتديث
ماكتب امللكية الفكرية .وحزمة أأمتتة العمليات
املتعلقة مبعاجلة حقوق امللكية الصناعية ،أأي براءات
الاخرتاع والعالمات التجارية والرسوم والامنذج
الصناعية ،تشمل تقيمي احتياجات ا ألمتتة ،وتوفري
ا ألهجزة والربجميات ،ونقل املعرفة للموظفني احملليني
من خالل سلسةل من الربامج التدريبية وادلمع التقين
الالحق.

منصات تقامس العمل:

نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص )ُ WIPOم ِقدم اخلدمة :شعبة حلول ا ألعامل
 )CASEهو منصة هتدف اإىل تسهيل تبادل

مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/global_ip/en
/activities/technicalassistanc
e/
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط
التجارية ملاكتب امللكية الفكرية

نظام النفاذ املركزي اإىل
البحث والفحص
)(WIPO CASE

املعلومات اخلاصة بتقارير البحث والفحص بني
شاركة .وقد اس تخدمت
ماكتب امللكية الفكرية امل ُ ِ
ماكتب براءات أأسرتاليا وكندا مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
هذا النظام يف البداية ُ
واململكة املتحدة منذ شهر مارس عام ،1023
رابط املوقع الإلكرتوين:
وجيوز ألي مكتب براءات أأن ينضم اإىل النظام عن www.wipo.int/case/en/
طريق اإخطار املكتب ادلويل والاختيار بني التحول
اإىل مكتب اإيداع أأو مكتب نفاذ فقط.

خدمة النفاذ الرمقي

ُم ِقدم اخلدمة :شعبة حلول ا ألعامل
خدمة النفاذ الرمقي يه نظام متوفر عىل ش بكة
الإنرتنت ويسمح بتبادل واثئق ا ألولوية بني ماكتب التجارية ملاكتب امللكية الفكرية
امللكية الفكرية تباد ًل أمن ًا.
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين:
https://webaccess.wipo.int/p
riority_documents/en/

(د) تقدمي املساعدة الترشيعية وإاسداء املشورة بشأأن الس ياسات:
ت ُِقدم الويبو املشورة القانونية والترشيعية والس ياساتية بشأأن الترشيعات السارية أأو مشاريع القوانني اخلاصة ابمللكية
بناء عىل طلب من ادلول ا ألعضاء النامية و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل
الصناعية وحق املؤلف ،وذكل ً
انتقالية .وتتضمن املساعدة :اإبداء تعليقات عىل مرشوع القانون ،ومراجعة مشاريع النصوص مع صائغي القوانني
الوطنيني من أأجل فهم أأفضل لنطاق الترشيعات وخيارات الس ياسات ،وإاسداء املشورة املتخصصة وإاجراء دراسات
رشعني وواضعي الس ياسات والعاملني يف جمال القانون والقضاة
عن مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تريبس ،وتوعية امل ُ ِ
وموظفي الإنفاذ وعامة الناس من خالل حلقات دراس ية أأو حلقات معل لنرش الترشيعات اجلديدة وتبس يطها
وتسهيل تطبيقها.
العنوان
امللكية الصناعية

الوصف
يشمل ادلمع القانوين والتقين ما ييل:

هجات التصال/الروابط
ُم ِقدمو اخلدمة:

 تقدمي ادلمع لتكييف الترشيعات الوطنية وا إلقلميية  -شعبة الس ياسات القانونيةللملكية الصناعية حسب بيئة امللكية الفكرية ادلولية والترشيعية
ادلامئة التَّغري،
 املاكتب ا إلقلميية وتنظمي زايرات املسؤولني ملقر الويبو لالجامتعمسؤولو التصال داخل الويبو:
خبرباء الويبو من أأجل اإجراء اس تعراض شامل
للنصوص القانونية ومناقش هتا لضامن وجود فهم جيد املديرون ،املاكتب ا إلقلميية
للقضااي املطروحة وخيارات الس ياسات املتاحة
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط
رابط املوقع الإلكرتوين:

للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية،
www.wipo.int/ip وتنظمي منتدايت وطنية وإاقلميية و أأقالميية بشأأن _development/en/legislativeassistance/
قضااي مثل مواطن املرونة يف اتفاق تريبس،
وس ياسة قانون املنافسة؛ لتعزيز القدرة عىل تطبيق
احلقوق والواجبات وفهمها والاس تفادة من مواطن
املرونة الواردة يف اتفاق تريبس،
 وتيسري املشاركة – ابلتَّناوب – يف مناقشاتوضع املعايري اليت ُجترى يف اللجان ادلامئة ذات
الصةل بقانون براءات الاخرتاع وقانون العالمات
التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت
اجلغرافية
حق املؤلف

يُقدَّم كذكل ادلمع القانوين والتقين ،بناء عىل طلب
من ادلول ا ألعضاء واملنظامت ا إلقلميية للملكية
الفكرية .وهو يكن يف:
 تقدمي املشورة وادلمع يف صياغة ترشيعات حقاملؤلف أأو حتديهثا أأو يف الك ا ألمرين ويف اإدراج
معاهدات حق املؤلف اجلديدة يف القوانني احمللية.
وهذا يشمل:
 اإبداء تعليقات عىل مشاريع النصوص، وإارسال بعثات اخلرباء الاستشارية، وتنظمي زايرات املسؤولني لالجامتع خبرباء الويبو، وتنظمي أأحداث للتوعية ابملعاهدات اجلديدةوالترشيعات الوطنية اجلديدة أأو املشاركة يف هذه
ا ألحداث،
 وتيسري املشاركة – ابلتَّناوب – يف مناقشاتوضع املعايري اليت ُجترى يف اللجان ادلامئة ذات
الصةل حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

ُم ِقدمو اخلدمة :شعبة قانون حق
املؤلف/شعبة تمنية حق املؤلف
مسؤولو التصال داخل الويبو :مديرا
الشُّ عبتني املذكورتني أنف ًا
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/copyright/en
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(ه) تقدمي ادلمع واملشورة محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية:
تنطوي املساعدة يف هذا اجملال عىل تقدمي املشورة يف جمايل القانون والس ياسات عند الطلب ،وتقدمي أأنشطة تكوين
الكفاءات يف جمال قانون امللكية الفكرية ويف جمال الإدارة الاسرتاتيجية حلقوق امللكية الفكرية واملصاحل يف أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،وتقدمي املساعدة يف جمال توثيق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ،وإاسداء النصح والتوجيه
بشأأن قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية ،ل س امي بشأأن رشط الكشف املقرتح وبشأأن عقود النفاذ
وتقامس املنافع ،وتقدمي معلومات وتفسريات وتوضيحات بشأأن القضااي واخليارات من أأجل اإبالغ أأحصاب املصلحة
بلك جديد.
العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط
ُم ِقدم اخلدمة :شعبة املعارف التقليدية

تقدمي ادلمع يف اإعداد س ياسة واسرتاتيجية عىل
اإعداد س ياسة
واسرتاتيجية عىل الصعيد الصعيد الوطين محلاية امللكية الفكرية للمعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليديُ .وحت ِدد مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
الوطين محلاية امللكية
الفكرية للمعارف
الاسرتاتيجي ُة أأيض ًا العنارص الرئيس ية لقضااي امللكية رابط املوقع الإلكرتوين:
التقليدية و أأشاكل التعبري الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية.
www.wipo.int/tk/en/
الثقايف التقليدي
تقدم قاعدة البياانت مجموع ًة منتقاة من القوانني
قاعدة بياانت للقوانني
واللواحئ التنفيذية والقوانني المنوذجية الوطنية
والتدابري الترشيعية
وا إلقلميية اخلاصة حبامية املعارف التقليدية و أأشاكل
اخلاصة ابملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري املرشوع
الثقايف التقليدي واملوارد وسوء الاس تخدام ،فض ًال عن نصوص ترشيعية
تتعلق ابملوارد الوراثية.
الوراثية

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/tk/en/legal_t
exts

رابط املوقع الإلكرتوين:
برانمج الزمالت يف جمال هيدف برانمج الزمالت اإىل تعزيز قدرات حمايم
الشعوب ا ألصلية ومستشاري الس ياسات يف قانون www.wipo.int/tk/en/indigen
قانون امللكية الفكرية
امللكية الفكرية .ويُقدَّم الربانمج اإىل املنمتني للشعوب ous/fellowship/
للشعوب ا ألصلية
ا ألصلية من ذوي اخلربة القانونية لتلبية احلاجة اإىل
وجود كفاءات أأقوى يف قانون امللكية الفكرية
للشعوب ا ألصلية.
مرشوع الرتاث
الإبداعي:

يقدم الربانمج التدرييب:

روابط املوقع الإلكرتوين:

 دعامً تقني ًا يف توثيق الرتاث الثقايف وإارشاداتالربانمج التدرييب للتوثيق بشأأن اإدارة مصاحل امللكية الفكرية املتعلقة به،
الثقايف وإادارة امللكية
 وخالصة وافية للمتاحف واملكتبات ودورالفكرية
احملفوظات وغريها من املؤسسات الثقافية املعنية
ابإدارة حقوق امللكية الفكرية،

http://www.wipo.int/copyri
ght/en/museums_ip/

 -وإادارة امللكية الفكرية واملهرجاانت الفنية :وهو

http://www.wipo.int/tk/en/r

http://www.wipo.int/tk/en/
resources/training.html
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العنوان

الوصف
دليل ي ُ ِقدم اإرشادات بشأأن كيفية اس تخدام أأدوات
امللكية الفكرية مثل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
والتصديق والعالمات امجلاعية يف املهرجاانت الفنية.

هجات التصال/الروابط
esources/festivals.html

مذكرة معلومات أأساس ية ُحت ِدد املذكر ُة حلو ًل معلية و ُم َّيرسة ويف الغالب
عن اإدارة امللكية الفكرية جممتعية لس تغالل الفرص اليت يتيحها نظا ُم امللكية
الفكرية للحرف اليدوية من أأجل زايدة فعالية
واملنتجات احلرفية
الاعرتاف ابملنتجات احلرفية وحاميهتا وتسويقها
التقليدية
بوصفها أأصو ًل ثقافي ًة واقتصادي ًة قيِم ًة.

رابط املوقع الإلكرتوين:
http://www.wipo.int/export
/sites/www/tk/en/document
s/pdf/background_briefs-en5-web.pdf

تسعى البوابة الإلكرتونية اإىل تسهيل دراسة قضااي
امللكية الفكرية املتعلقة بقواعد بياانت املعارف
التقليدية واملوارد الوراثية وجسالهتا.

رابط املوقع الإلكرتوين:
http://www.wipo.int/tk/en/r
esources/db_registry.html

بوابة اإلكرتونية معنية
بقضااي امللكية الفكرية
املتعلقة بقواعد بياانت
املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية وجسالهتا

رابط املوقع الإلكرتوين:
قاعدة بياانت اتفاقات يه قاعدة بياانت متاحة عرب ش بكة الإنرتنت
www.wipo.int/tk/en/databas
وحتتوي عىل معلومات عن املامرسات التعاقدية
النفاذ وتقامس املنافع
املتعلقة ابلتنوع البيولويج ذات الصةل ،وت ُِقدم اإرشادات بشأأن جوانب امللكية es/contracts/
الفكرية للرشوط املُتَّفق علهيا من أأجل التقامس
العادل واملنصف للمنافع.
رابط املوقع الإلكرتوين:
املبادئ التوجهيية للملكية تتناول املبادئ التوجهيية جوانب امللكية الفكرية
الفكرية اليت ترسي عىل اخلاصة ابلنفاذ اإىل املوارد الوراثية وترتيبات التقامس www.wipo.int/meetings/en/
النفاذ والتقامس املنصف املنصف للمنافع اليت حتمك اس تخدام املوارد الوراثيةdoc_details.jsp?doc_id=146 .
457
للمنافع
دراسة الويبو التقنية عن تتناول ادلراس ُة ما يرد يف أأنظمة قوانني الرباءات من رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/export/sites/
رشوط الكشف عن معلومات تتعلق ابملوارد
رشوط الكشف يف
www/freepublications/en/tk
الرباءات فامي خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية الوثيقة الصةل
/786/wipo_pub_786.pdf
ابلخرتاعات املشموةل ابلرباءات.
الوراثية واملعارف
التقليدية
موارد أأخرى

ش َّىت املنشورات ومذكرات الإحاطة واملواد اخلاصة رابط املوقع الإلكرتوين:
ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي www.wipo.int/tk/en/resourc
es/
واملوارد الوراثية،
والتحديثات الإلكرتونية ادلورية اليت تُ َرسل اإىل
املشرتكني يف القامئة الربيدية للمعارف التقليدية،
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

ولقطة فوتوغرافية ُحتدَّث ابنتظام عىل موقع املعارف
التقليدية الإلكرتوين لتقدمي معلومات ُمو َجزة وحديثة
عن حاةل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية.
(و) اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لتوس مي املنتجات احمللية وإاضافة قمية اإلهيا
هيدف ادلمع اذلي ت ُِقدمه الويبو يف هذا اجملال اإىل تمنية قدرات ادلول ا ألعضاء عىل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية
مثل العالمات امجلاعية وعالمات التصديق لإضافة قمية للمنتجات احمللية وزايدة قدرهتا عىل املنافسة يف السوق
العاملية .وساعدت مشاريع جدول أأعامل التمنية التجريبية اليت ن ُِفذت يف اتيلند وبامن و أأوغندا عىل اإعداد مهنجية للويبو
و أأظهرت تكل املشاريع احلاجة اإىل اإقامة رشااكت من شأأهنا أأن ترتقي ابملشاريع اإىل ما أأبعد من ولية الويبو .وهتدف
املشاريع اإىل حتديد املنتجات احمللية اليت تتجىل فهيا اإماكنية اإضافة قمية اإلهيا وزايدة قدرهتا عىل املنافسة من خالل
الانتفاع ابمللكية الفكرية ابس تخدام مهنجية خاصة ابلويبو.
العنوان
مشاريع امللكية الفكرية
والتوس مي

الوصف
تتأألف اخلطوات الرئيس ية من حتديد واختيار
ُمنْ َتجني أأو ثالثة من املنتجات ذات الإماكانت
التصديرية الكبرية ،مث دراسة املنتجات لتحديد
خصائصها الفريدة ومواطن القوة والضعف فهيا
بناء عىل
و أأحصاب املصلحة والسوق احملمتةل .و ً
النتاجئ ،تُوضَ ع وتُنفَّذ اسرتاتيجية توس مي للك منتج.
ومن املشاريع التجريبية اليت ن ُِفذت حىت الن :اتيلند
(مقاش ماه جام تني جوك ،حرير لمفوم امل ُ َّقصب،
ابنغ تشو تشا ويكر) ،بامن (ا ألانانس ،القهوة ،مول
كوه) ،أأوغندا (الفانيال ،و ِ
الس ْم ِسم ،والقطن)،
وزجنبار (القرنفل).

هجات التصال/الروابط
ُم ِقدمو اخلدمة:
 اإدارة أأفريقيا واملشاريع اخلاصةا ألخرى
 املاكتب ا إلقلميية شعبة البدلان ا ألقل منو ًامسؤولو التصال داخل الويبو :كبري
املديرين/املديرون
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/

(ز) تكوين الكفاءات لإدارة امللكية الصناعية وحق املؤلف وتنظميهام:
العنوان
اإدارة امللكية الصناعية
وتنظميها

الوصف

هجات التصال/الروابط

املساعدة املُقدَّ مة اإىل ادلول ا ألعضاء بناء عىل طلهبا ُم ِقدمو اخلدمة:
تتكون يف جوهرها من:
 املاكتب ا إلقلميية اإجراء حتليل لترشيعات امللكية الفكرية ،وتقيمي ما وشعبة التعاون ادلويل لنظام معاهدةيتعلق هبا من احتياجات و أأولوايت وجحم أأعامل
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الوصف

العنوان
امللكية الفكرية،

هجات التصال/الروابط
التعاون بشأأن الرباءات

 وشعبة ادلمع الوظيفي ،قطاع العالمات وإاعداد خطة معل لتحديث خدمات ماكتبامللكية الفكرية ومعلياهتا التجارية وتنفيذ هذه اخلطة ،والرسوم والامنذج
بناء عىل النتاجئ،
وذكل ً
 وشعبة حلول ا ألعامل التجارية ملاكتبامللكية الفكرية
 وتبس يط معليات امللكية الصناعية، وتمنية همارات موظفي ماكتب امللكية الفكرية الوطنية مسؤولو التصال داخل الويبو :مديرواملاكتب ا إلقلميية ومدير اإدارة البدلان اليت
وا إلقلميية من خالل تنظمي حلقات معل وحلقات
دراس ية وجولت دراس ية لكبار املوظفني والفاحصني متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة
من أأجل تعزيز معرفهتم برباءات الاخرتاع والعالمات )(DTDC
التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية فض ًال
عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة مدريد
ولهاي ولش بونة وإاجراءاهتا،
 وحتديث اإدارة خدمات امللكية الفكرية ومنتجاهتاالتجارية ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية ومنظامت
امللكية الفكرية ا إلقلميية ،مبا يف ذكل نقل املعرفة اإىل
ماكتب امللكية الفكرية ومنظامهتا،
 وتطوير وتوفري أأدوات لتعزيز تبادل البياانت بنيماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية.
اإدارة حق املؤلف وتنظميه تشمل املساعدة املُقدَّ مة بناء عىل طلب من ادلول
ا ألعضاء ما ييل:
 اإجراء تقيمي لالحتياجات ووضع خطة معل تراعياحتياجات البدل و أأولوايته املُحدَّدة،
 وتقدمي ادلمع يف اإنشاء منظامت الإدارة امجلاعيةبناء عىل
ويف صياغة القواعد والإجراءات ،وذكل ً
نتاجئ تقيمي الاحتياجات،
 وإاسداء املشورة املتخصصة وتكوين الكفاءاتلإدارة منظامت الإدارة امجلاعية بكفاءة نيابة عن
املبدعني،
 وتوفري ا ألدوات ،مبا يف ذكل برانمج) ،(WIPOCOSلتحسني اخلدمات املُقدَّ مة اإىل

ُم ِقدمو اخلدمة:
 شعبة تمنية حق املؤلف وشعبة حلول ا ألعامل التجارية ملاكتبامللكية الفكرية
مسؤولو التصال داخل الويبو :مديرو
املاكتب ا إلقلميية ومدير اإدارة البدلان اليت
متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة
)(DTDC
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/copyright/en/
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الوصف

العنوان

هجات التصال/الروابط

املنتفعني،
 وتنظمي حلقات معل تدريبية يف ش ىت جوانباإدارة حق املؤلف وتدريب املديرين التنفيذيني عىل
الإدارة الرش يدة ملنظامت الإدارة امجلاعية،
 وتنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية اذلي يسعىاإىل تعزيز ا ألداء والربط الش بيك ملنظامت الإدارة
امجلاعية يف غرب أأفريقيا وإانشاء مزيد من منظامت
الإدارة امجلاعية الفعاةل،
 وإاجراء دراسات لقياس جحم الصناعات القامئة عىلحق املؤلف وتأأثري حق املؤلف يف الاقتصادات
ابس تخدام مهنجية الويبو،
 وتوفري أأدوات مثل املوارد العاملية املتاحة للوسطاءاملوثوق هبم (تيغار) اليت توفر اإماكنية النفاذ اإىل
املصنفات ا ألدبية املمتتعة حبامية حق املؤلف
ل ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.
اس تحداث الرشاكت
الصغرية واملتوسطة
واجلامعات ومؤسسات
البحث والتطوير ألصول
امللكية الفكرية
واس تخداهما وإادارهتا

يتضمن الربانمج:
 تكوين الكفاءات لإعداد اسرتاتيجيات امللكيةالفكرية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
ولس تخدام أأدوات امللكية الفكرية لفائدة هذه
الرشاكت،
 ومجع التجارب الناحجة واملامرسات الفضىل يفاس تخدام الرشاكت الصغرية واملتوسطة لنظام امللكية
الفكرية من أأجل زايدة الوعي بأأمهية نظام امللكية
الفكرية ابلنس بة لهذه الرشاكت،
 وختصيص املنشورات اخلاصة ابنتفاع الرشاكتالصغرية واملتوسطة ابمللكية الفكرية،
 وتقدمي معلومات عرب ش بكة الإنرتنت عن قضاايامللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ونرش
رساةل اإخبارية اإلكرتونية شهرية عن امللكية الفكرية
للرشاكت الصغرية واملتوسطة،
 وتعزيز قدرات الابتاكر والإبداع من خالل تنظميحلقات معل تدريبية وحلقات دراس ية بشأأن ش ىت

ُم ِقدمو اخلدمة:
املاكتب ا إلقلميية ،وقسم الرشاكت
الصغرية واملتوسطة ،وشعبة الابتاكر،
وشعبة البدلان ا ألقل منو ًا ،وإادارة البدلان
اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة
مسؤولو التصال :مديرو املاكتب
ا إلقلميية ،ومدير اإدارة البدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة
روابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/sme/en
www.wipo.int/innovation/en
www.wipo.int/eds/en
www.wipo.int/uipc/en
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

مواضيع امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل اإعداد س ياسات
امللكية الفكرية ،وإاجراءات نقل التكنولوجيا
للجامعات ومعاهد البحث والتطوير ،وامللكية
الفكرية ودور اجلامعات ومعاهد البحث والتطوير،
والرتخيص الناحج للتكنولوجيا ،وصياغة الرباءات،
ومنح الامتيازات ،وهمارات التفاوض بشأأن امللكية
الفكرية ،وتقيمي امللكية الفكرية،
 وإاعداد س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتاللجامعات ومعاهد البحث والتطوير،
 وإاسداء املشورة املتخصصة وتقدمي ادلمع من أأجلاإنشاء ماكتب امللكية الفكرية داخل اجلامعات
ومعاهد البحث والتطوير،
 وعقد ندوة إاقلميية و أأقالميية لتبادل املعارفواخلربات من أأجل تعزيز التواصل وإاقامة رشااكت
جديدة،
 ومبادرة اجلامعة ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف اإنشاءبنية حتتية للملكية الفكرية وتمنية الرثوة البرشية
وتعزيز الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من خالل
نظام توجيه بدمع من مؤسسات رشيكة من البدلان
املتقدمة.
اإذاكء الاحرتام حلقوق
امللكية الفكرية:

جتري تمنية القدرات يف اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية من خالل:
 تنظمي حلقات معل وحلقات دراس ية وطنيةوإاقلميية بشأأن ش ىت اجلوانب ،مبا يف ذكل زايدة
الوعي اب ألثر الاجامتعي والاقتصادي النامج عن
التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية،
 وعقد ندوات للقضاة لتبادل املعرفة واخلربة، -ونرش كتب عن الاجهتاد القضايئ،

ُم ِقدمو اخلدمة:
 شعبة اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية واملاكتب ا إلقلميية وإادارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقاليةوالبدلان املتقدمة
مسؤولو التصال داخل الويبو :مديرو
املاكتب ا إلقلميية ،ومدير اإدارة البدلان
اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة

 والتشجيع عىل املشاركة يف املناقشات املتعلقةابلس ياسات اليت ُجترى يف جلنة الويبو الاستشارية روابط املوقع الإلكرتوين:
املعنية ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ويف غريها من www.wipo.int/enforcement/en
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العنوان

الوصف
املنتدايت ا إلقلميية وادلولية.

هجات التصال/الروابط
www.wipo.int/eds/en

(ح) تدريس امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي:

أالاكدمييات الوطنية وا إلقل ميية للملكية الفكرية ،ماجس تري احلقوق يف جمال امللكية الفكرية ،أالاكدمييات الناش ئة ،ندوة
ملدريس امللكية الفكرية ،التعمل عن بُعد ،املدرسة الصيفية ،وتدريب املدربني:
يف اإطار برانمج أأاكدميية الويبو ،تقدم الويبو برامج تعلميية أأساس ية ومتقدمة يف ش ىت جوانب امللكية الفكرية ابلتعاون
مع اجلامعات ،ومتنح درجات جامعية ودبلومات وشهادات.
وترد فامي ييل الربامج ا ألساس ية.
وللتسجيل أأو الاطالع عىل فهرس ادلورات ،تفضل بزايرة:
.http://wipo.int/academy/en/courses/rp_catalog/index.jsp

CDIP/12/7
Annex
29

العنوان
برانمج التطوير املهين

الوصف

هجات التصال/الروابط

رابط املوقع الإلكرتوين:
يُ ِقدم الربانمج تدريب ًا عام ًا ومتخصص ًا للمسؤولني
احلكوميني يف جمايل امللكية الصناعية وحق املؤلفwww.wipo.int/academy/en/ .
وتقدم الويبو يف اإطار الربانمج نفسه:
 دورة متقدمة مشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارةالعاملية عن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني،
 ودورات عن امللكية الصناعية لكبار املسؤولنيمن مؤسسات البحث والتطوير ومراكز نقل
التكنولوجيا،
 -ودورات عن منظامت الإدارة امجلاعية.

برانمج املؤسسات
الأاكدميية

رابط املوقع الإلكرتوين:
ت ُِقدم الويبو يف اإطار هذا الربانمج برامج تعلميية
متقدمة يف جمال امللكية الفكرية للخرجيني ،والش باب www.wipo.int/academy/en/co
املهنيني اجلامعيني ،والباحثني واملسؤولني احلكوميني/urses/academic_institutions ،
وذكل ابلتعاون مع املؤسسات أالاكدميية ،كام ييل:
 تُقدَّم س تة برامج لنيل درجة ماجس تري احلقوق يفجمال امللكية الفكرية يف ا ألماكن التالية:
 جامعة أأفريقيا ،مواتري ،زمبابوي (برانمج إاقلميي)، وجامعة ايوندي الثانية ،ايوندي ،الاكمريون(برانمج إاقلميي)،
 وبوينس أيرس ،ا ألرجنتني (برانمج إاقلميي)، وبريس بان ،أأسرتاليا (برانمج إاقلميي)، وس يول ،مجهورية كوراي (برانمج دويل)، وجامعة تورينو ،تورينو ،اإيطاليا (برانمج دويل).وتُقدَّم دوراتن متقدمتان أأخراتن يف اإطار الربانمج
نفسه هام:
 ادلورة الصيفية املُكث َّفة عن امللكية الفكرية ورايدةا ألعامل التجارية ،جامعة حيفا ،إارسائيل،
 -والندوة املشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

العاملية ملدريس امللكية الفكرية ،ويه دورة رفيعة
املس توى ألحصاب املشاريع التجارية يف حيفا،
إارسائيل.
برانمج التعمل عن ب ُعد تقدم الويبو يف اإطار برانمج التعمل عن ب ُعد تدريب ًا رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/academy/en/
يف مجيع جوانب امللكية الفكرية مبا يف ذكل حق
املؤلف ،وبراءات الاخرتاع ،والبحث عن معلومات courses/distance_learning
الرباءات ،وصياغة الرباءات ا ألساس ية ،وامللكية
الفكرية والتجارة الإلكرتونية ،وامللكية الفكرية
والتكنولوجيا البيولوجية ،والعالمات التجارية
والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية،
وإاجراءات التحكمي والوساطة مبقتىض قواعد الويبو،
وقطاع اإدارة الكتب ،وذكل ابلتعاون مع أأاكدمييني
من اجلامعات املنترشة يف مجيع أأحناء العامل .وحتتوي
دورات التعمل عن ب ُعد منذ عام  1021عىل طريقة
تدريس خاصة مكرسة لتدريس جدول أأعامل الويبو
بشأأن التمنية ول س امي املكل العام ومواطن املرونة
املتعلقة ابمللكية الفكرية هبدف التوعية بكيفية
اس تخدام املكل العام ومواطن مرونة امللكية الفكرية
يف اجملالت الإمنائية الرئيس ية .وسيشهد عام 1024
وجود ثالث دورات اإضافية يه :اقتصادايت
امللكية الفكرية والابتاكر ،وامللكية الفكرية والصحة
العامة ،وامللكية الفكرية واملعارف التقليدية.
رابط املوقع الإلكرتوين:
برانمج املدرسة الصيفية هيدف الربانمج اإىل تعزيز معرفة الطالب الأكرب
www.wipo.int/academy/en/
س ن ًا واملهنيني الش باب يف مجيع املناطق ابمللكية
بشأأن امللكية الفكرية
courses/summer_school
الفكرية ودور الويبو وهماهما.
الربانمج التنفيذي

الأاكدمييات الناش ئة

يقدم الربانمج دورات قصرية ومكثفة ملديري ا ألعامل رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/academy/en/
التجارية وكبار املديرين التنفيذيني يف القطاع
اخلاص ،وخاص ًة العاملني يف تطوير وإادارة منتجات courses/executive
ومعليات جديدة.
يكن املرشوع يف اإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية يف رابط املوقع الإلكرتوين:
جامعات ومؤسسات التدريب عىل امللكية الفكرية http://www.wipo.int/academy/
لتلبية الطلب املزتايد عىل املتخصصني يف امللكية en/about/startup_academies/
الفكرية وممهتنهيا .وتتأألف املساعدة من :اختيار
منسق امللكية الفكرية وتدريبه ،وإانشاء مكتبة
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الوصف

العنوان

هجات التصال/الروابط

مرجعية للملكية الفكرية ،واملشاركة يف دورتني
جتريبيتني ،وتدريب مجموعة أأساس ية من مخسة
مدربني .وقد مشل املرشوع حىت الن :كولومبيا،
وامجلهورية ادلومينيكية ،ومَص ،وإاثيوبيا ،وبريو،
وتونس.
(ط) تعزيز اإدراج امللكية الفكرية يف أأنظمة الابتاكر الوطنية:
العنوان
تعزيز اإدراج امللكية
الفكرية يف أأنظمة
الابتاكر الوطنية

الوصف
تتضمن املساعدة:
 ندوة رفيعة املس توى لواضعي الس ياسات وكباراملسؤولني للتشجيع عىل اإدراج امللكية الفكرية يف
أأنظمة الابتاكر الوطنية

هجات التصال/الرابط
ُم ِقدمو اخلدمة :شعبة الابتاكر،
املاكتب ا إلقلميية
مسؤولو التصال :مديرو املاكتب
ا إلقلميية ومدير اإدارة البدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة

 وحلقات معل رفيعة املس توى ملديري التكنولوجيارابط املوقع الإلكرتوين:
وكبار الباحثني
www.wipo.int/eds/en
 وتقدمي املساعدة وإاسداء املشورة يف صياغةس ياسات امللكية الفكرية اليت تضع يف الاعتبار
نظام الابتاكر الوطين القامئ
(ي) تعزيز التعاون ا ألقالميي وا إلقلميي ودون ا إلقلميي:
العنوان
تعزيز التعاون ا ألقالميي
وا إلقلميي ودون ا إلقلميي

الوصف
تتضمن املساعدة:

هجات التصال/الرابط
ُم ِقدمو اخلدمة :اإدارة العالقات
اخلارجية  /املاكتب ا إلقلميية

 منتدايت رفيعة املس توى لواضعي الس ياساتوكبار مسؤويل امللكية الفكرية للتشجيع عىل احلوار مسؤولو التصال :مديرو املاكتب
ا إلقلميية ومدير اإدارة البدلان اليت متر
بشأأن قضااي الس ياسات اليت هتم املناطق،
مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة
 ومشاورات رفيعة املس توى لتعزيز التعاون فامي بنيرابط املوقع الإلكرتوين:
بدلان اجلنوب،
www.wipo.int/eds/en/
 وحلقات دراس ية أأقالميية رفيعة املس توى لكباراملسؤولني احلكوميني ومسؤويل ماكتب امللكية
الفكرية وكبار الباحثني بشأأن ش ىت جوانب امللكية
الفكرية والابتاكر هبدف التشجيع عىل تبادل
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الرابط

املعارف واخلربات فامي بني البدلان واملناطق .وترعى
أأسرتاليا والربازيل والصني والهند وإارسائيل
واملكس يك والياابن ومجهورية كوراي وس نغافورة
أأحدا ًاث س نوي ًة لتعزيز التعاون ا إلقلميي وا ألقالميي،
 واملساعدة يف صياغة س ياسات امللكية الفكريةاليت تضع يف الاعتبار نظام الابتاكر الوطين القامئ،
 وتنظمي زايرات دراس ية لالس تفادة من املامرساتاجليدة املُتَّبعة يف بدلان أأخرى.
(ك) رشااكت مع واكلت ا ألمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية:
من التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها مساعدة الويبو التقنية هو اس مترار تزايد الطلب عىل املساعدة وتزايد توقعات
ادلول ا ألعضاء .وتساعد الرش ُ
ااكت اليت تُقام مع واكلت ا ألمم املتحدة ومنظامهتا واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت
غري احلكومية عىل توس يع نطاق ادلمع املُقدم اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.
وقد وقَّعت الويبو مذكرات تفامه واتفاقات تعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة ومنظامت أأخرى لإضفاء الطابع املؤسيس
عىل تعاوهنا بشأأن قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بولية لك مهنا .وهذه املنظامت ا ألممية وادلولية تشمل :منظمة ا ألغذية
والزراعة ل ألمم املتحدة ( ،)FAOوالاحتاد ادلويل لالتصالت ( ،)ITUومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة
(اليونسكو) ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ( ،)UNEPومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية
( ،)UNIDOوجلان ا ألمم املتحدة ا إلقلميية امخلس ،أأل ويه :اللجنة الاقتصادية ألفريقيا ( ،)ECAواللجنة
الاقتصادية ألورواب ( ،)ECEواللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ( ،)ECLACواللجنة
الاقتصادية والاجامتعية لس يا واحمليط الهادئ ( ،)ESCAPواللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغريب أس يا
( ،)ESCWAومركز التجارة ادلولية ( ،)ITCومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية ( ،)UNCTADومنظمة التجارة
العاملية (.)WTO
وقد أأقامت الويبو أأيض ًا عالقات معل مع كثري من املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية الناشطة يف
جمال امللكية الفكرية عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية هبدف اإجياد أأوجه تأزر وإاحداث تأأثري أأكرب يف ادلول
ا ألعضاء .وتنطوي هذه الرشااكت عىل عقد مشاورات منتظمة وإابرام ترتيبات تعاون .ويف هذا الصدد ،يرد فامي ييل
تلخيص ل ألنشطة املضطلع هبا:
ٌ
العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط
ُم ِقدمو اخلدمة :املاكتب ا إلقلميية
والشُّ عب اخملتصة

رشااكت مع منظامت ا ألمم تشمل ا ألنشطة ما ييل:
املتحدة
 الاشرتاك يف وضع مشاريع و أأنشطة وتنفيذها معاإيالء الاعتبار الواجب لالحتياجات واملصاحل اليت مسؤولو التصال داخل الويبو :مديرو
الشُّ عب اخملتصة
تعرب عهنا ادلول ا ألعضاء ( أأمثةل :تعاون الويبو
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العنوان

الوصف
ومنظمة الصحة العاملية يف مرشوع البحث املتعلق
ابإقامة رشااكت للعمل البحيث بشأأن ا ألمراض
املدارية املهمةل ،وتعاون الويبو واليونسكو بشأأن
امللكية الفكرية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي الفوللكوري ،وتعاون الويبو
ومنظمة التجارة العاملية يف تقدمي ادلمع الترشيعي
والتقين فامي يتعلق ابتفاق تريبس)،
 وإارشاك منظامت رشيكة يف املشاريع اليت تتجاوزولية الويبو ،مثل مركز التجارة ادلولية يف توس مي
املنتجات احمللية،
 واملشاركة اجلوهرية يف احللقات ادلراس ية وحلقاتالعمل التدريبية لتبادل املعارف واخلربات (برانمج
ا ألمم املتحدة للبيئة ،اللجان ا إلقلميية ل ألمم املتحدة)،
 واملشاركة يف ا ألحداث البارزة لواكلت ا ألمماملتحدة من أأجل تقدمي ريية امللكية الفكرية يف
املناقشات اخلاصة ابلس ياسات.

رشااكت مع منظامت
امللكية الفكرية ا إلقلميية

تمتتع الويبو بتارخي طويل من التعاون الوثيق يف
تقدمي املساعدة التقنية اإىل دولها ا ألعضاء مع
منظامت امللكية الفكرية ا إلقلميية ،مثل املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو)،
واملكتب ا ألورويب للرباءات ،واملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية ،ومكتب التنس يق يف السوق
ادلاخلية .ويتضمن ذكل أأنشطة ومشاريع مشرتكة
تتعلق ابملوارد البرشية وتطوير البنية التحتية وإاذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية.

تتعاون الويبو تعاو ًان وثيق ًا مع العديد من املنظامت
رشااكت مع منظامت
حكومية دولية ومنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املنخرطة
يف أأنشطة امللكية الفكرية وامللكية الصناعية وحق
غري حكومية أأخرى
املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل حد سواء ،وذكل عىل
املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية .وهذه
املنظامت تشمل :الاحتاد ا ألفريقي ،والسوق
املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي
(الكوميسا) ،وجامعة رشق أأفريقيا )،(EAC
وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا

هجات التصال/الروابط
روابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/eds/en/
www3.wipo.int/wipogreen/e
n/about
www.wipo.int/research/en/
www.wipo.int/copyright/en/
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

) ،(ECOWASوامجلاعة الإمنائية للجنوب ا ألفريقي
) ،(SADCوجامعة ادلول العربية ،ومنظمة املؤمتر
الإساليم ) ،(OICوالبنك الإساليم للتمنية
) ،(IDBواملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
( أألكسو) ،واملنظمة الإسالمية ادلولية للرتبية
والثقافة والعلوم (اإيسيسكو) ،وجملس التعاون
اخلليجي ) ،(GCCواحتاد احملامني العرب ،ورابطة
أأمم جنوب رشق أس يا ) ،(ASEANومبادرة خليج
البنغال للتعاون التقين والاقتصادي املتعدد
القطاعات ،ورابطة جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي
) ،(SAARCوبدلان منتدى جزر احمليط الهادئ،
والسوق املشرتكة لبدلان اخملروط اجلنويب
) ،(MERCOSURوامجلاعة الاكريبية والسوق
املشرتكة ) ،(CARICOMو أأمانة التاكمل
الاقتصادي ألمرياك الوسطى ) ،(SIECAوجامعة
دول ا ألنديز ) ،(CANومنظمة دول رشق البحر
الاكرييب ) ،(OECSواملنظمة ادلولية للفرنكوفونية
) ،(OIFوامجلعية ادلولية للعالمات التجارية
) ،(INTAوالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني
وامللحنني ) ،(CISACوالاحتاد ادلويل للمنظامت
املعنية حبقوق الاس تنساخ ) ،(IFFROواملنظمة
ادلولية للرشطة اجلنائية (الإنرتبول) ،ومنظمة امجلارك
العاملية ).(WCO
(ل) اخلدمات املتعلقة ابلتحكمي والوساطة:
ترد فامي ييل أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة بعمل مركز التحكمي والوساطة:
العنوان
دورة التعمل عن بُعد

الوصف
تقدم الويبو دورة للتعمل عن بُعد بشأأن املالمح
الرئيس ية والإجراءات البديةل لتسوية املنازعات،
ويه من اإعداد مركز الويبو للتحكمي والوساطة.

هجات التصال/الروابط
ُم ِقدمو اخلدمة :أأاكدميية الويبو/مركز
التحكمي والوساطة
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
التنفيذي لأاكدميية الويبو
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/academy/en/
courses/distance_learning
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

خدمة تسوية املنازعات اعتبار ًا من يونيو  ،1021يقدم مركز الويبو للتحكمي ُم ِقدم اخلدمة :مركز التحكمي والوساطة
املتعلقة بأأسامء احلقول والوساطة املشورة اإىل  61هجة من هجات اإدارة
للحقول العليا املكونة من احلقول العليا املكونة من رموز البدلان ،ول س امي من مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
البدلان النامية ،بغية وضع رشوط التسجيل
رموز البدلان
رابط املوقع الإلكرتوين:
وإاجراءات تسوية املنازعات فض ًال عن مصادر
http://www.wipo.int/amc/e
املعلومات املتنوعة للمس تخدمني اذلين يرغبون يف n/domains/cctld/
تسجيل أأسامء احلقول يف احلقول العليا املكونة من
رموز البدلان أأو اإيداع نزاعات فامي يتعلق بأأسامء
احلقول.
(م) تعزيز الوعي العام بشأأن امللكية الفكرية:
ت ُِقدم الويبو عدد ًا من ا ألدوات واخلدمات للمساعدة عىل الوصول ابلتواصل اإىل الوضع ا ألمثل .وهذه ا ألدوات يه:
العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

اسرتاتيجيات ومحةل
للتوعية الوطنية وحلقات
معل تطبيقية

دليل التخطيط محلالت التوعية وتنفيذها

حلقات معل تدريبية
إاقلميية للصحفيني

ت َُّنظم عند الطلب حلقات معل ُمص َّممة حسب
الطلب لزايدة الوعي ابمللكية الفكرية دلى
الصحفيني.

برانمج جوائز الويبو

يكن الربانمج يف منح ميداليات للمخرتعني
واملبتكرين واملبدعني البارزين يف مجيع أأحناء العامل.

اليوم العاملي للملكية
الفكرية

حتتفل أأوساط امللكية الفكرية لك عام ابليوم العاملي رابط املوقع الإلكرتوين:
للملكية الفكرية يف  16أأبريل .وعىل َم ْن يرغب يف www.wipo.int/ip_outreach/
ipday/en/
املشاركة يف الاحتفال أأن يتصل مبكتب امللكية
الفكرية املوجود يف بدله .وتقدم الويبو يف هذه
املناس بة مواد تروجيية ،وتوجد أأيض ًا صفحة خاصة
بيوم امللكية الفكرية عىل موقع الفيس بوك.

من ا ألدوات املوجودة
عىل ش بكة الإنرتنت:

جتمع الويبو قصص ًا قصرية عن اس تخدام اخملرتعني
واملبدعني لنظام امللكية الفكرية اس تخدام ًا انحج ًا
وتعرضها عىل قناهتا عىل موقع يوتيوب.

قناة الويبو عىل موقع

رابط املوقع الإلكرتوين:
http://www.wipo.int/ipoutreach/en/tools/guides/

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ip_outreach/
awards/en

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.youtube.com/user/wipo
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

يوتيوب
فيديوهات الويبو

رابط املوقع الإلكرتوين:
الفيديوهات اليت تنتجها الويبو لعرض أأمثةل
لالس تخدام الناحج للملكية الفكرية من ِقبل خمرتعني www.youtube.com/user/wipo
ومبدعني

التوعية عىل أأرض الواقع حتتوي قاعدة البياانت عىل معلومات عن مبادرات
وقاعدة بياانت التوعية ممتعة للتوعية ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل
وروابط لهذه املبادرات.

ُم ِقدم اخلدمة :شعبة التصالت
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين
www.wipo.int/ipoutreach/en

قاعدة بياانت التوعية

منشورات الويبو
ومكتبهتا

حتتوي قاعدة بياانت التوعية عىل دراسات عن وعي رابط املوقع الإلكرتوين:
ش ىت الفئات املس هتدفة ومواقفها وسلوكها فامي يتعلق www.wipo.int/ip-
outreach/en
ابمللكية الفكرية.
تقدم مكتبة الويبو:
 أأكرث من  31أألف مرجع، وخدمات مكتبية ورقية وإالكرتونية ،مبا يف ذكلالنفاذ اإىل اإصدارات اجملالت ادلورية وقواعد بياانت
املؤلفات الراهنة،
 ومعلومات عامة ومنشورات تعلميية ل ألطفالواملدارس

برانمج مكتبات الإيداع ادلول ا ألعضاء أأو املؤسسات اليت ترغب يف أأن
تكون مرجع ًا للويبو يف بدلها تتلقي ،بناء عىل
طلهبا ،مجموعة اكمةل من مجيع منشورات الويبو
والتحديثات املس تقبلية لتكوين مكتبات حملية.

ُم ِقدم اخلدمة :مكتبة الويبو
مسؤول التصال داخل الويبو :الرئيس
رابط املوقع الإلكرتوين :ل يوجد

ُم ِقدم اخلدمة :مكتبة الويبو
مسؤول التصال داخل الويبو :الرئيس
رابط املوقع الإلكرتوين :ل يوجد

(ن) أأدوات للبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية:
العنوان
اإرشادات لإعداد

الوصف

هجات التصال/الروابط

ت ُِبني هذه ا ألداة خطوات صياغة اسرتاتيجية وطنية ُم ِقدم اخلدمة :اإدارة البدلان اليت متر
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العنوان
اسرتاتيجية امللكية
الفكرية يف البدلان اليت
متر مبرحةل انتقالية

الوصف

هجات التصال/الروابط

للملكية الفكرية وإاقرارها بنجاح.

مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/dcea/en/tools

س ياسة منوذجية للملكية دليل معيل هيدف اإىل احلث عىل اإعداد س ياسات رابط املوقع الإلكرتوين:
امللكية الفكرية وإانشاء بنية حتتية للملكية الفكرية يف www.wipo.int/dcea/en/tools
الفكرية للجامعات
واملؤسسات البحثية يف اجلامعات واملؤسسات التعلميية
البدلان اليت متر مبرحةل
انتقالية
أأداة معلية ملساعدة مديري التكنولوجيا يف اجلامعات رابط املوقع الإلكرتوين:
اإدارة امللكية الفكرية
ووالكء الابتاكر يف الإدارة املبكرة لالبتاكر ونقل www.wipo.int/dcea/en/tools
الأاكدميية والابتاكر
املبكر يف البدلان اليت متر التكنولوجيا من اجلامعة اإىل السوق .وتركز ا ألداة يف
املقام ا ألول عىل حامية امللكية الفكرية ،ونقل
مبرحةل انتقالية
املعرفة ،وعقود التعاون البحيث ،وجوانب املوارد
التنظميية والبرشية.
التوس مي الوطين

أأداة هتدف اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء يف اإعداد
عالمة جتارية قوية وممزية للمنتجات واخلدمات
الوطنية ،واس تحداث عالمة وطنية هبدف اكتساب
مزية تنافس ية يف السوق احمللية وا إلقلميية والعاملية.

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/dcea/en/tools

تدريس امللكية الفكرية أأداة لتحديد الاحتياجات اخلاصة للبدلان اليت متر
يف البدلان اليت متر مبرحةل مبرحةل انتقالية فامي يتعلق ابلتدريب عىل امللكية
الفكرية وتدريسها ،وحتديد ا ألهداف ووضع مهنج
انتقالية
درايس أأسايس ذي مهنجيات مبتكرة لتدريس
امللكية الفكرية يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/dcea/en/tools

الغرض من املوقع الإلكرتوين هو الهنوض بتدريس
امللكية الفكرية والتدريب علهيا وزايدة فعالية ذكل
يف البدلان اليت تقع يف أأورواب الوسطى والرشقية
والقوقاز وأس يا الوسطى اإضاف ًة اإىل بدلان منطقة
البحر ا ألبيض املتوسط .ويوفر املوقع الإلكرتوين
منص ًة للتواصل واكتساب خربات أأاكدميية وهمنية
جامعية ،وتبادل اخلربات و أأفضل املامرسات بني
اجلامعات وش ىت مؤسسات التدريب وا ألفراد

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/dcea/en/tools

موقع اإلكرتوين ملدريس
امللكية الفكرية
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

املنخرطني يف تدريس امللكية الفكرية والتدريب
علهيا ،وإاعداد قاعدة بياانت للمناجه واملواد التعلميية،
ونرش معلومات عن ا ألحداث املتعلقة بتدريس
امللكية الفكرية يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية،
وتطوير أأداة خاصة ابلويبو تكون مكرسة لتدريس
امللكية الفكرية يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.
اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية

دراسة عن السامت
اخلاصة لنظام حق
املؤلف يف البدلان اليت
متر مبرحةل انتقالية

رابط املوقع الإلكرتوين:
أأدا ٌة ُمص َّمم ٌة ملساعدة أأهجزة اإنفاذ القانون والقضاة
والقطاع اخلاص واملس هتلكني يف وضع اسرتاتيجيات www.wipo.int/dcea/en/tools
فعاةل ملواهجة التقليد والقرصنة وتنفيذ هذه
الاسرتاتيجيات عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي
يشمل هذا العمل البحيث املسائل التالية:
 حاةل اإدارة حق املؤلف (املهام احلكومية والهيلكالتنظميي مبا يف ذكل ا ألحاكم ذات الصةل يف قوانني
حق املؤلف)،

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/dcea/en/tools

 والامتثال ملعاهديت الويبو ل إالنرتنت لعام 2776وا ألحاكم ذات الصةل يف الترشيع الوطين وتنفيذها،
 و أأحاكم قوانني حق املؤلف بشأأن امللكية ا ألوىلللحقوق (ل س امي فامي يتعلق ابملصنفات اليت أأبدعها
مؤلفون عاملون) وبشأأن مسأأةل انتقال ملكية احلقوق
الاقتصادية،
 والتنظمي الترشيعي لعقود حق املؤلف، والإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورةوتنظمي ذكل يف قوانني حق املؤلف.
تعديل قوانني حق
املؤلف يف البدلان اليت
متر مبرحةل انتقالية
لتناسب التكنولوجيات
اجلديدة

موضوع هذا البحث هو الانضامم اإىل معاهدة الويبو رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/dcea/en/tools
بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء
والتسجيل الصويت وتنفيذهام .ويصف البحث
السامت الرئيس ية لهاتني املعاهدتني وحاةل الانضامم
اإلهيام .ويتناول أأيض ًا ابلتفصيل تنفيذ أأحاكم هاتني
املعاهدتني اللتني اع ُت ِمدات اس تجاب ًة للتحدايت اليت
تطرهحا التكنولوجيا الرمقية وش بكة الإنرتنت يف اإطار
جدول ا ألعامل الرمقي.
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العنوان
اجلوانب الاقتصادية
للملكية الفكرية يف
البدلان اليت متر مبرحةل
انتقالية

الوصف
سوف تشمل هذه املبادرة دراس ًة عن القضااي
الناش ئة يف املنطقة فامي يتعلق ابس تخدام حقوق
امللكية الفكرية ألغراض التمنية الاقتصادية.

هجات التصال/الروابط
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/dcea/en/tools

(س) ادلراسات الاقتصادية:
تشارك الويبو يف ش َّىت ادلراسات الاقتصادية الأاكدميية لزايدة وعي واضعي الس ياسات وعامة الناس بتحدايت امللكية
الفكرية و أأثرها عىل ا ألداء الاقتصادي ،وتوفري املعلومات الالزمة اليت ي ُستنَد اإلهيا يف اختاذ القرارات املتعلقة
ابلس ياسات ،واحلث عىل اإجراء مناقشات بشأأن الس ياسات عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية .ومجيع
املنشورات واملواد ذات الصةل متاحة يف الصفحة اليت يُفيض اإلهيا هذا الرابط.www.wipo.int/econ_stat/en :
العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط
ُم ِقدم اخلدمة :شعبة الشؤون
الاقتصادية والإحصاءات

سلسةل حلقات الويبو
ادلراس ية

تشمل سلسةل الويبو بشأأن اقتصادايت امللكية
الفكرية مجموع ًة كبري ًة من املواضيع املتعلقة برباءات
الاخرتاع والابتاكر وحق املؤلف والعالمات
التجارية وما اإىل ذكل .وتوجد تسجيالت مرئية
للعروض التقدميية وا ألوراق البحثية.

ادلراسات الإمنائية

رابط املوقع الإلكرتوين:
تتناول ادلراسات الإمنائية ش ىت القضااي الراهنة
الوثيقة الصةل ابلبدلان النامية ،مثل امللكية الفكرية www.wipo.int/econ_stat/en
وجهرة ذوي الكفاءة ،وامللكية الفكرية والاقتصاد غري economics/seminars.html/
الرمسي ،وامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية.

تقرير امللكية الفكرية
العاملي

هذا التقرير مرج ٌع هم ٌم .ويصف تقرير امللكية الفكرية رابط املوقع الإلكرتوين:
العاملي لعام  1022أأمه التوهجات يف واقع الابتاكرwww.wipo.int/econ_stat/en .
/economics/wipr

مسؤول التصال داخل الويبو :كبري
الاقتصاديني
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en
economics/seminars.html/

مؤرش الابتاكر العاملي

مؤرش الابتاكر العاملي هو مصدر أخر للمعلومات
القيمة .وتركز النسخة السادسة عىل ادليناميكيات
احمللية لالبتاكر بوصفها مفتاح ًا للتغلب عىل الفجوة
املوجودة يف الابتاكر العاملي.

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en
economics/gii/index.html/
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العنوان

الوصف

هجات التصال/الروابط

اإحصائيات امللكية
الفكرية

اإحصائيات حديثة من مجيع أأحناء العامل

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ipstats/en/

أأوراق معل حبوث
الويبو الاقتصادية

يه عبارة عن دراسات اقتصادية وإاحصائية من
مؤمترات أأاكدميية َّنظمهتا الويبو أأو دمعهتا.

رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/econ_stat/en/
economics/publications.html

(ع) تقدمي ادلمع واملشورة يف تعبئة املوارد ورشااكت امللكية الفكرية:
العنوان

الوصف

ادلمع واملشورة يف تعبئة تشمل املساعدة ما ييل:
املوارد ورشااكت امللكية
 حتديد مصادر المتويل احملمتةل،الفكرية
 وتقدمي املشورة واملساعدة يف تصممي مشاريعاستامثرية مقبوةل مَصفي ًا،
 وإانشاء منصات لتعبئة املوارد مبشاركة املاحننياحملمتلني والبدلان املتلقية.

هجة التصال/الرابط
ُم ِقدم اخلدمة :اإدارة العالقات اخلارجية
مسؤول التصال داخل الويبو :املدير
التنفيذي
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int//en/

اجلزء الثاين :تقدمي املساعدة اإىل أأقل البدلان منو ًا
تراعي مساعدة الويبو التقنية الاحتياجات اخلاصة لـ  47بدل ًا من أأقل البدلان منو ًا و 30بدل ًا من أأفريقيا ،و 4بدلان من املنطقة
العربية ،و 24بدل ًا من أس يا واحمليط الهادئ ،وبدل واحد من أأمرياك الالتينية وبدلان منطقة البحر الاكرييب ،وذكل مبا يامتىش مع
جدول أأعامل التمنية ويف اإطار الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية .و أأقل البدلان منو ًا
يه من املس تفيدين من ادلمع العام اخلاص ابلترشيع والبنية التحتية وتكوين الكفاءات ،اإضاف ًة اإىل مشاريع و أأنشطة ُمحدَّدة ُمص َّممة
خصيص ًا لتلبية احتياجات أأقل البدلان منو ًا وتُرشف عىل تنس يقها شعبة البدلان ا ألقل منو ًا .وهذه ا ألنشطة يه:
العنوان
اإعداد س ياسات امللكية
الفكرية والابتاكر

الوصف

هجة التصال/الرابط

يف اإطار هذا الربانمج ،يُقدَّم ادلمع التقين واملشورة ُم ِقدمو اخلدمة :املاكتب ا إلقلميية/شعبة
اإىل البدلان ا ألقل منو ًا بناء عىل طلهبا .وحيدث ذكل الابتاكر/شعبة أأقل البدلان منو ًا
بتعاون وثيق مع شعبة الابتاكر يف الويبو.
مسؤولو التصال داخل الويبو :مديرو
املاكتب ا إلقلميية
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ldcs/en/
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العنوان

الوصف

هجة التصال/الرابط
ُم ِقدم اخلدمة :شعبة البدلان ا ألقل منو ًا

املؤمترات الوزارية
واجامتعات املائدة
املس تديرة ا ألقالميية
الرفيعة املس توى

يُ َّنظم ٌ
نوي لهتيئة املناخ املناسب لإجراء
حدث س ٌ
مناقشة رفيعة املس توى لقضااي س ياسات امللكية
الفكرية اليت ُهتم أأقل البدلان منو ًا.

اإنشاء مراكز خدمات
استشارية ومعلومات
بشأأن امللكية الفكرية

تتلقى أأقل البدلان منو ًا ،بناء عىل طلهبا ،مساعد ًة يف ُم ِقدم اخلدمة :شعبة البدلان ا ألقل منو ًا
خصصة للملكية
اإنشاء مراكز استشارية واعالمية ُم َّ
الفكرية بوصفها أأدوات قي إمة يف تعزيز الوصول اإىل مسؤول التصال :املدير
ا ألوساط البحثية والعلمية والتجارية.
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ldcs/en/

امللكية الفكرية وتوس مي
املنتجات احمللية

املرشوع التجرييب اذلي ن ُِفذ يف أأوغندا يكن يف
املساعدة عىل حتديد املنتجات الزراعية احمللية
وإاضافة قمية اإلهيا من خالل الاس تخدام الفعال
للملكية الفكرية.

ُم ِقدمو اخلدمة :اإدارة أأفريقيا واملشاريع
اخلاصة/شعبة أأقل البدلان منو ًا/املاكتب
ا إلقلميية

تكوين الكفاءات يف
اس تخدام مشاريع
التكنولوجيا املالمئة:

هيدف هذا املرشوع اإىل مساعدة البدل يف:

مسؤول التصال :املدير
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ldcs/en/

مسؤولو التصال داخل الويبو :املدير،
املاكتب ا إلقلميية
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ldcs/en/
ُم ِقدم اخلدمة :شعبة البدلان ا ألقل منو ًا

" "2حتديد املشلكة التكنولوجية اليت يتعني معاجلهتا مسؤول التصال :املدير
مع مراعاة احتياجات البدل ذات ا ألولوية،
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ldcs/en/
" "1والبحث عن احللول التكنولوجية املناس بة
ابس تخدام أأدوات الويبو،
بناء عىل النتاجئ – يف وضع خطة معل
" "3واملساعدة – ً
وتنفيذها ابلتشاور الوثيق مع أأحصاب املصلحة املعنيني.
ومت تنفيذ مشاريع جتريبية يف  3بدلان من أأقل
البدلان منو ًا ،ويه :بنغالديش ونيبال وزامبيا.

دورة متقدمة عن امللكية ت َُّنظم ادلورة لك عام بمتويل من السويد لواضعي
الصناعية يف الاقتصاد س ياسات ومتخذي قرارات من أأقل البدلان منو ًا.
وتُقام عىل أأربع مراحل ،يه :تقيمي املشاركني
العاملي
لالحتياجات ،مث عقد دورة ملدة أأس بوعني يف

ُم ِقدمو اخلدمة :أأاكدميية الويبو وشعبة
البدلان ا ألقل منو ًا
مسؤول التصال :مدير شعبة البدلان

CDIP/12/7
Annex
42

العنوان

هجة التصال/الرابط

الوصف
س توكهومل لتعزيز ادلراية ابمللكية الفكرية وتبادل
اخلربات مع ا ألشخاص ذوي اخلربة واملشاركني
السويديني ،مث اإعداد املشاركني ملرشوع امللكية
الفكرية عند عودهتم اإىل أأوطاهنم ،مث عقد حلقة
دراس ية ملدة أأس بوع واحد بعد مرور عام ملراجعة
املشاريع.

ا ألقل منو ًا
رابط املوقع الإلكرتوين:
www.wipo.int/ldcs/en/

[تيل ذكل امللحقات]

Appendix I

امللحق ا ألول

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :مايو 1023

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية عشرة

جنيف ،من  23اإىل  21مايو 1023

ملخص الرئيس

 .2انعقدت ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  23اإىل  21مايو .1023
وحرضها  74دوةل عضوا و 31مراقبا.
 .1وانتخبت اللجنة من جديد السفري محمد س ياد دواليه ،املمثل ادلامئ جليبويت رئيسا ،وانتخبت الس يدة اإاكتريينا اإغوتيا،
انئبة مدير املركز الوطين للملكية الفكرية ( ،)SAKPATENTIجورجيا انئبة للرئيس.
.3

واعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .CDIP/11/1 Prov. 2

.4

ويف اإطار البند  4من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا العارشة (.)CDIP/10/18 Prov.

 .1ويف اإطار البند  1من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة اليت أأدىل هبا منسقو اجملموعاتُ .وطلب
من الوفود ا ألخرى تقدمي بياانهتا كتابة.
 .6ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف الوثيقة  .CDIP/11/2وقدم املدير العام تقريره عن تنفيذ
جدول أأعامل التمنية يف س نة  .1021و أأشادت الوفود ابلزتام املدير العام بتقدمي تقارير س نوية .و ُقدم عدد من التعليقات عىل
التقرير وال ُتمست توضيحات بشأأنه ،ل س امي ما خيص اخلطط القطرية ومشاركة الويبو يف مسار ريو  10 +وفرقة العمل
املعنية اب ألهداف الإمنائية ل أللفية .ورد انئب املدير العام الس يد جيفري أأونياما ومدير مكتب الويبو يف نيويورك عىل
املالحظات ووافقا عىل اإدخال حتسينات عىل التقارير املقبةل .واتُفق عىل أأن تنظم ا ألمانة جلسات اإعالمية لفائدة ادلول
ا ألعضاء بشأأن مسامهة الويبو يف معل هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
معل لتنفيذ بعض التوصيات املعمتدة عىل
 .1ويف اإطار البند  1من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف برانمج ٍ
النحو التايل:
( أأ) أأحاطت اللجنة علام بدراسة جدوى اإدراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة اب ألهداف الإمنائية ل أللفية مضن اإطار
الويبو لنتاجئ الثنائية ( ،)CDIP/11/3اليت أأعدها اخلبري الاستشاري يف جمال التقيمي ،وابلتوضيحات الإضافية اليت
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قدمهتا ا ألمانة يف هذا اخلصوص .و أأقرت بأأنه ينبغي للويبو أأن تسامه يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،ولكهنا أأعربت
عن أراء خمتلفة بشأأن احلاجة اإىل اختاذ املزيد من اخلطوات لزايدة ترس يخ تكل ا ألهداف يف أأهداف املنظمة.
واقرتحت بعض الوفود وضع مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،يف حني مل تؤيد
وفود أأخرى ذكل الاقرتاحُ .وطلب من ا ألمانة أأن تعمل ،ابس تخدام املوارد املتاحة داخليا ،عىل جتميع املعلومات عن
املامرسات اليت تنهتجها واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،وخباصة واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ا ألخرى ،لقياس
مسامههتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،و أأن تقدم تقريرا موجزا اإىل ادلورة القادمة للجنة عن الطريقة اليت سامهت هبا
الويبو يف تكل ا ألهداف حىت اترخيه ،استنادا اإىل ادلراسات اليت أأجريت يف هذا املوضوع ،مبا يف ذكل الوثيقة
 CDIP/11/3عىل سبيل اذلكر ل احلَص .وميكن أأن يتضمن ذكل التقرير املوجز معلومات عن مسامهة الويبو يف
الغاايت الست املندرجة مضن ا ألهداف  2و 6و 8من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،ابس تخدام املهنجية املبينة يف
الوثيقة  ،CDIP/11/3وينغي أأن يش متل أأيضا عىل تقيمي رسدي للطريقة اليت تسامه هبا الويبو حاليا يف ا ألهداف
امخلسة ا ألخرى من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،دون أأن تضطر يف الوقت الراهن اإىل اس تخدام املهنجية املبينة يف
الوثيقة .CDIP/11/3
(ب) وانقشت اللجنة املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
(الوثيقة  )CDIP/8/INF/1وعددا من الواثئق املرتبطة هبا ويه:
" "2رد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
(الوثيقة )CDIP/9/14؛
" "1وتقرير الفريق العامل اخملصص املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
ألغراض التمنية (الوثيقة )CDIP/9/15؛
" "3واقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية (الوثيقة )CDIP/9/16؛
" "4ووضع تنفيذ بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية (الوثيقة .)CDIP/11/4
واعرتفت اللجنة ابلعمل املس متر يف جمال التوصيات وبرضورة اختاذ املزيد من الإجراءات والمتست من ا ألمانة مواصةل
العمل اذلي تقوم به واختاذ مزيد من الإجراءات بشأأن الاقرتاحات الثالثة التالية ،مع مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا
الوفود ،وتقدمي تقرير اإىل ادلورة القادمة للجنة:
" "2جتميع املواد القامئة يف دليل شامل بشأأن تقدمي املساعدة التقنية ،طبقا للتوصية أألف( ()1أأ) الواردة يف
الوثيقة CDIP/9/16؛
" "1وضامن حتديث موقع الويبو الإلكرتوين ليكون موردا أأكرث فعالية يسهل النفاذ اإليه وحيتوي عىل مزيد من
البياانت احملدثة للتواصل حول أأنشطة التعاون الإمنايئ ،طبقا للفقرتني ( أأ) و(ب) من التوصية واو( )2الواردة
يف الوثيقة CDIP/9/16؛
" "3وحفص قاعدة البياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية بغرض تيسري الإماكانت البحثية ،وضامن حتديث تكل القاعدة
ابنتظام من خالل تغذيهتا مبعلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية ،طبقا للتوصية زاي( )2الواردة يف
الوثيقة .CDIP/9/16
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واتُفق عىل أأن تواصل اللجنة املناقشات يف دورهتا القادمة حول اقرتاحات ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا املوضوع.
(ج) ونظرت اللجنة يف الوثيقة  CDIP/11/5بشأأن تنظمي املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية .واتُفق عىل
أأن تُعد ا ألمانة قامئة ابملتحدثني ألغراض املؤمتر وتعممها عىل منسقي اجملموعات يك يعمتدوها.
(د) وانقشت اللجنة تقيمي اجلدوى بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض
ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية (الوثيقة  .)CDIP/11/6و أأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاحات املُقدمة يف
الوثيقة و أأدلت بعدد من التعليقات واملقرتحات .والمتست وفود أأخرى من ا ألمانة اإعداد خطة تنفيذية أأكرث تفصيال
تشمل معلومات عن الاثر املرتتبة عىل املوارد املالية والبرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.
(ه) ونظرت اللجنة يف اقرتاح مرشوع من مجهورية كوراي حول امللكية الفكرية وإابداع التصاممي لتطوير ا ألعامل يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا (الوثيقة  .)CDIP/11/7و أأعربت الوفود عن تقديرها لالقرتاح وشكرت مجهورية
كوراي عىل هذه املبادرة .وال ُتمس من مجهورية كوراي العمل مع ا ألمانة عىل تطوير الاقرتاح وحتويهل اإىل وثيقة مرشوع
من مرشوعات اللجنة ،مع مراعاة املالحظات اليت أأدىل هبا احلضور ،مبا يف ذكل مجموعة البدلان ا ألقل منوا ،وعرضها
عىل اللجنة يف دورهتا القادمة يك تنظر فهيا.
(و) وانقشت اللجنة الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية كام هو مطلوب يف اإطار ألية
التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير .وذكرت اللجنة ابلقرار املعين الصادر عن امجلعية العامة و أأحاطت
علام ابلقرتاح املشرتك بشأأن مواصفات ومهنجية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،اذلي
قدمته مجموعة البدلان ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية .واتفقت اللجنة عىل ختصيص ما يكفي من الوقت يف
دروهتا القادمة ملناقشة هذه املسأأةل بغرض تنفيذ قرار امجلعية العامة القايض برضورة اإجراء الاس تعراض يف هناية
الثنائية  .1023-1021وحتقيقا لهذا الغرض اتفقت اللجنة عىل عقد اجامتع غري رمسي قبل دورهتا القادمة.
(ز) وانقشت اللجنة الواثئق التالية و أأحاطت علام مبحتوايهتا:
" "2ا ألثر احملمتل حلقوق امللكية الفكرية عىل السلسةل احلرجية يف أأوروغواي
(الوثيقة )CDIP/11/INF/2؛
" "1وامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  -دراسة قطرية للربازيل
(الوثيقة )CDIP/11/INF/3؛
" "3وامللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف ش ييل (الوثيقة )CDIP/11/INF/4؛
" "4ودراسة تصورية عن الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي (الوثيقة .)CDIP/11/INF/5
و أأيدت بعض الوفود الاقرتاح ادلاعي اإىل وضع بند دامئ يف جدول ا ألعامل لتناول ادلراسات الإفرادية املتعلقة ابمللكية
الفكرية ،يف حني أأبدت وفود أأخرى رفضها لهذا الاقرتاح .واتُفق عىل أأن تناقش اللجنة يف دوراهتا القادمة ادلراسات
اليت س ُتجرى يف املس تقبل مضن املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية
(الوثيقة .)CDIP/5/7
(ح) وواصلت اللجنة مناقشاهتا حول العمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين
متعدد ا ألطراف (الوثيقتان  CDIP/10/11و .)CDIP/10/11 Addوالمتست من ا ألمانة الاضطالع بعمل يف
اجملالني التاليني من مواطن املرونة:
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" "2نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة (املادة  11من اتفاق تريبس)؛
" "1ومواطن املرونة فامي يتعلق بقابلية حامية الاخرتاعات يف جمال الربامج احلاسوبية برباءة ،أأو اس تثنا اا من
قابلية امحلاية برباءة (املادة  11من اتفاق تريبس)
وينبغي أأن تس تخدم ا ألمانة املوارد املتاحة داخليا لإعداد وثيقة وقائعية بشأأن تنفيذ مواطن املرونة املعنية يف القوانني
الوطنية وتفادي الازدواجية مع ا ألعامل ا ألخرى اجلارية يف الويبو والاستناد ،يف الوقت ذاته ،اإىل العمل اذلي تقوم
به حاليا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وينبغي أأن تُعرض تكل الوثيقة عىل اللجنة يف اإحدى دوراهتا القادمة.
وس تواصل اللجنة ،يف دورهتا املقبةل ،مناقشاهتا حول العمل اذلي ما زال ينبغي الاضطالع به يف جمال مواطن
املرونة.
(ط) وانقشت اللجنة اقرتاح اإضافة بند جديد اإىل جدول أأعاملها بشأأن امللكية الفكرية والتمنية
(الوثيقة  .)CDIP/6/12 Rev.و أأبديت أراء خمتلفة حول هذا الاقرتاح .ودعا الرئيس ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي
املزيد من التفاصيل عن الاقرتاح لتيسري املناقشات يف املس تقبل .وستتواصل مناقشة هذا البند من جدول ا ألعامل
يف ادلورة املقبةل.
 .8ويف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل بشأأن العمل املقبل ،انقشت اللجنة عددا من الاقرتاحات واتفقت عىل قامئة
ابلقضااي/الواثئق لدلورة القادمة.
 .7و أأشارت اللجنة اإىل أأن ا ألمانة ستتوىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة احلادية عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول
ا ألعضاء ،وس تتيح مرشوع التقرير أأيض ًا يف شلك اإلكرتوين لدلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري
احلكومية ،عىل موقع الويبو الإلكرتوين .وينبغي اإرسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتاب ًة اإىل ا ألمانة ،ويفضَّ ل اإرسالها قبل
انعقاد الاجامتع املقبل بامثنية أأسابيع .وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثانية عرشة.
 .20وس يكون هذا امللخص تقر َير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية ملخص الرئيس]
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اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف جمال
التعاون ألغراض التمنية
توصيات
.2

جيب أأن يقوم التعاون الإمنايئ عىل حوار يف س ياق الاحتياجات والاسرتاتيجيات الإمنائية الوطنية والزتامات الويبو
للميض قدما جبدول أأعامل التمنية .وينبغي أأن يتجاوز تركزي أأنشطة التعاون الإمنايئ للويبو "تلبية الطلبات" و أأن يعزز
احلوار مع ادلول ا ألعضاء وفامي بيهنا حول الاحتياجات وا ألولوايت ومدى مالءمة خمتلف أأنواع املساعدة وفقا ملس توى
التمنية يف بدل ما ودرجة الاس تعداد والقدرة الاستيعابية واخملاطر ،فضال عن املطالب املتنافسة عىل موارد الويبو
7
والزتاماهتا ابمليض قدما يف جدول أأعامل التمنية.

.1

وينبغي ملوظفي الويبو التطرق بَصاحة للعوائق واخملاطر مع السلطات الوطنية ليك تكون النتاجئ واحلصائل
8
املرتقبة واقعية.
وينبغي بذل هجود أأكرب لتحديد اخليارات ومناقشة البدائل ،عندما تتجاوز ا ألنشطة نطاق تكل اليت بوسع
9
الويبو اإجنازها.
وينبغي أأن تكون ا ألولوية لالهامتم بقدر أأكرب بأأنشطة التعاون الإمنايئ اليت متكن من التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
ومثال ،ميكن تعزيز تقامس التجارب واخلربة بني البدلان النامية ابعتبار ذكل وس يةل لإجناز أأنشطة ذات توجه اإمنايئ
10
وفعاةل بقدر أأكرب.

.1

وينبغي للويبو أأن تعزز هجودها لتكييف أأنشطة التعاون الإمنايئ اخلاصة هبا بطريقة أأفضل مع ا ألهداف والظروف
الإمنائية الوطنية .وجيب اإدراج مقاربة موهجة حنو التمنية ابتساق والاعرتاف بأأمهية الس ياق الاجامتعي والاقتصادي
11
واب ألهداف وا ألولوايت الوطنية وابحمليط التنظميي واملؤسيس ا ألمع للبدل.

.6

وينبغي للويبو أأن تساعد البدلان يف تقيمي الاحتياجات الوطنية وحتديث ذكل حىت تكون أأنشطة التعاون الإمنايئ
12
املتعلقة ابمللكية الفكرية مسرتشدة ابلس ياسات أأو الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والتمنية.

.1

وينبغي أأن تس تخدم تقياميت الاحتياجات لتحسني التخطيط عىل املس توى القطري ألنشطة التعاون ا إلمنايئ اليت
13
ترتبط بنتاجئ مرتقبة و أأهداف ومؤرشات أأداء واَّضة.

.8

وجيب عىل أأمانة الويبو واملس تفيدين متابعة حوار أأجدى حول مدى الاس تعداد والتحدايت واخملاطر .وينبغي ألمانة
الويبو أأن تبذل قدرا أأكرب من اجلهود الاستباقية لإعالم البدلان ابملطالب اليت ميكن أأن تفرضها أأنشطة التعاون الإمنايئ
عىل املوارد الوطنية – املؤسس ية والبرشية واملالية – من مرحةل تقيمي الاحتياجات اإىل تصممي اخلطط القطرية
وتنفيذها .وينبغي ل ألمانة أأن تكيف أأو توامئ أأو تؤجل ا ألنشطة املقرتحة استنادا اإىل تقيمي للموارد ادلاخلية املتاحة يف

.3
.4

 7انظر الصفحة  61من املراجعة اخلارجية.
 8انظر الصفحة  61من املراجعة اخلارجية.
 9انظر الصفحة  61من املراجعة اخلارجية.
 10انظر الصفحة  63من املراجعة اخلارجية.
 11انظر الصفحة  63من املراجعة اخلارجية.
 12انظر الصفحة  63من املراجعة اخلارجية.
 13انظر الصفحة  63من املراجعة اخلارجية.
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.7

البدلان املس تفيدة .وينبغي أأن تكون معلية التخطيط القطري أأداة لبناء التفامه حول قيود املوارد ورضورة حتديد
14
ا ألولوايت.
وينبغي للويبو بطلب من دول عضو أأن تدمع اجلهود الرامية اإىل اإنشاء جلان وطنية معنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
تشارك فهيا مجموع الواكلت احلكومية املعنية العامةل عىل الس ياسة العامة يف جمالت متأأثرة ابإصالحات امللكية الفكرية
(مثل الواكلت العامةل يف الصحة والتعلمي والثقافة والزراعة والصناعة) ،مبا يشمل تقدمي ادلمع للمشاورة العامة
15
واملسامهة يف صياغة خطط قطرية وتصممي املساعدة الإمنائية املتعلقة ابمللكية الفكرية وتقدميها.

 .20وينبغي للويبو أأن تضمن توازان يف الريى وتنوع أأحصاب املصلحة واخلرباء املسامهني يف تقدمي املساعدة التقنية.
 .22ول بد من الاهامتم أأكرث بضامن التوجه الإمنايئ واملراجعة املتناظرة واجلودة واسرتاتيجية التواصل وإااتحة البحوث
17
وادلراسات اليت أأجرهتا الويبو.
16

 .21وينبغي للويبو أأن تدمع اجلهود الرامية اإىل بناء املعارف واخلربة داخل املنظمة وخارهجا بشأأن العالقة بني خمتلف أأنظمة
امللكية الفكرية وقواعدها وس ياساهتا وممارساهتا وأاثرها الإمنائية يف خمتلف املس توايت والقطاعات املتنوعة .ومن مث
18
س يكون هذا أأساسا همام لفهم ادلرجة اليت تسامه هبا أأنشطة التعاون الإمنايئ اخلاصة ابلويبو يف النتاجئ الإمنائية احملددة.
 .23وينبغي للويبو أأن تويل اهامتما أأكرب للبياانت اليت جتمعها وتنسقها واملس تخدمة لقياس أأدا اا .وهذا جيب أأن يكون
متاكمال بدمع ادلول ا ألعضاء يك جتمع يه أأيضا بياانت وجهية لقياس العالقة بني س ياسات امللكية الفكرية وا ألطر
القانونية والتنظميية والنتاجئ الإمنائية اخملتلفة ووقع أأنشطة التعاون الإمنايئ اخلاصة ابلويبو .ويف بداية ا ألنشطة الرئيس ية،
ينبغي ملوظفي الويبو والسلطات احمللية التفاق عىل طريقة قياس التقدم والنجاح يف النشاط ول بد لعملية مجع
19
البياانت أأن تضطلع مبثل هذه التقياميت.
 .24وينبغي للويبو أأن حتسن دمعها للبدلان النامية من أأجل صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية تعاجل ا ألولوايت
الإمنائية .وجيب أأن تقوم مساعدة الويبو يف جمال س ياسات امللكية الفكرية عىل أأدوات ومهنجيات ختضع للتقيمي
20
والصقل والتثبيت بمتحيص.
 .21ولتيسري معلية املراجعة والتحسني املهمة ألدوات الويبو ومهنجياهتا املس تخدمة لإرشاد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية،
21
ينبغي اإاتحهتا للجمهور عىل املوقع الإلكرتوين للويبو.
 .26وينبغي اإعالم ادلول ا ألعضاء امللمتسة للمساعدة من أأجل صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اب ألدوات واملهنجيات
22
اليت أأعدهتا الويبو وهجات فاعةل أأخرى يف اجملال.

 14انظر الصفحة  63من املراجعة اخلارجية.
 15انظر الصفحة  63من املراجعة اخلارجية.
 16انظر الصفحة  63من املراجعة اخلارجية.
 17انظر الصفحة  64من املراجعة اخلارجية.
 18انظر الصفحة  11من املراجعة اخلارجية.
 19انظر الصفحة  268من املراجعة اخلارجية.
 20انظر الصفحة  86من املراجعة اخلارجية.
 21انظر الصفحة  86من املراجعة اخلارجية.
 22انظر الصفحة  81من املراجعة اخلارجية.

Appendix I
7

 .21وينبغي أأن يكون هدف املساعدة الترشيعية للويبو هو خدمة ا ألهداف الإمنائية للبدل املس تفيد.

23

 .28وقبل الرد عىل طلب املساعدة الترشيعية ،ينبغي للويبو أأن تعمل مع البدل لس تقصاء أأولوايته الإمنائية واحتياجاته
قطاعا قطاعا (مثل الزراعة والصحة والتعلمي وتكنولوجيا املعلومات وغري ذكل) والزتاماته ادلولية يف هذا الصدد.

24

 .27وينبغي للويبو أأن تقدم للبدلان النامية مجموعة اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف القوانني ادلولية .وينبغي لها أأيضا أأن
توّض و /أأو تتقامس اخلربات عن الطريقة اليت قد جتعل اخليارات اخملتلفة عامل عرقةل أأو تقدم ملواصةل
25
الغاايت الإمنائية.
 .10وينبغي للويبو أأن تدمع ا ألعضاء لتقدير التاكليف واملزااي املرتتبة عىل انضامم الويبو اإىل املعاهدات.

26

 .12وينبغي للتثقيف ابمللكية الفكرية أأل يتواصل بصفة معزوةل ،بل أأن يرتبط بغريه من جمالت التعلمي ومسائل الس ياسة
27
العامة عىل نطاق أأوسع مثل س ياسة الابتاكر والعمل والتكنولوجيا والتعلمي والصناعات الثقافية وغري ذكل.
 .11وينبغي اإيالء عناية أأكرب لتقيمي اخملاطر الاستبايق وللحوار مع البدلان املس تفيدة بشأأن رشوط جناح مرشوعات
28
حتديث ماكتب امللكية الفكرية واملتابعة اجلارية والالزتام املطلوب من البدلان املس تفيدة.
 .13وينبغي للويبو أأن تضمن توازان أأكرب بني دمعها للمس تخدمني الاعتياديني لنظام امللكية الفكرية ( أأحصاب احلقوق)
وملس تخديم املنتجات واخلدمات احملمية ابمللكية الفكرية (الباحثون واملكتبات والطالب واملواطنون اذلين يسعون اإىل
29
النفاذ اإىل التكنولوجيا).
 .14وحىت يف حال تزايد طلب ادلول ا ألعضاء عىل أأنشطة الويبو للمس تخدمني ،مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر،
ينبغي تقيمي جناح املرشوعات الرائدة اجلاري اإجنازها قبل توس يع نطاقها .وبعد ذكل ميكن أأن يس تخدم التقيمي أأساسا
لتطبيق العرب املس تخلصة عىل أأي معل يف هذا اجملال يف املس تقبل ،ولتقيمي الطريقة اليت متكن من تعممي ا ألنشطة أأو
اإدراهجا عىل حنو أأمثل يف أأنشطة التعاون الإمنايئ ا ألخرى للويبو ولإعطاء ا ألولوية لطلبات البدلان متاش يا مع
30
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وتقياميت الاحتياجات واخلطط القطرية من أأجل مساعدة الويبو.
 .11وجيب أأن تسرتشد أأنشطة الويبو بشأأن الابتاكر والإبداع ابلنقاشات املوسعة وبتجارب أأنظمة الابتاكر
والاسرتاتيجيات الإمنائية و أأهداف الس ياسة العامة ،مثل النفاذ اإىل املعارف .وينبغي أأن يكون دور الويبو هو بناء
الفهم فامي خيص مىت وكيف تس تطيع الليات والاسرتاتيجيات املتعلقة ابمللكية الفكرية أأو ل تس تطيع مساعدة البدلان
النامية يف اإحراز تقدم يف هذه اجملالت ووضع لك من التحليل واملساعدة بصفة حازمة يف س ياق مجموعة من التدابري
31
الس ياس ية ا ألخرى والإجراءات املؤسس ية املطلوبة.
[ييل ذكل امللحق الثاين]
 23انظر الصفحة  201من املراجعة اخلارجية.
 24انظر الصفحة  201من املراجعة اخلارجية.
 25انظر الصفحة  201من املراجعة اخلارجية.
 26انظر الصفحة  201من املراجعة اخلارجية.
 27انظر الصفحة  230من املراجعة اخلارجية.
 28انظر الصفحة  228من املراجعة اخلارجية.
 29انظر الصفحة  237من املراجعة اخلارجية.
 30انظر الصفحة  240من املراجعة اخلارجية.
 31انظر الصفحتني  244-243من املراجعة اخلارجية.
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امللحق الثاين

منوذج اخلطة القطرية :أأداة ختطيطية وتنفيذية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو
مبادئ أأساس ية وإاجراءات
 .2تتيح اخلطة القطرية اإطارا خمصصا وشامال يكفل التخطيط والتنفيذ للمساعدة اليت تقدهما الويبو يف البدل.
وس تأأخذ اخلطة القطرية يف احلس بان ا ألهداف الإمنائية الوطنية للبدل ابلستناد اإىل خمططاته الإمنائية الوطنية مبا يف
ذكل الاسرتاتيجيات والس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية والابتاكر ،اإن وجدت ،وس تربز كيف س تدمع الويبو البدل
من أأجل تسخري امللكية الفكرية ل إالسهام يف حتقيق تكل ا ألهداف الإمنائية.
.1

ُ
وسرتمس اخلطة مبا يراعي س ياق الويبو للتخطيط املؤسيس ،أأي النتاجئ املرتقبة للربانمج واملزيانية.32

.3

وس توضع اخلطة لفرتة س نتني وس تقوم عىل ثالث مس توايت تشاورية عىل ا ألقل:
" "2بني املاكتب ا إلقلميية/شعبة البدلان ا ألقل منوا والبدلان؛
" "1وداخليا يف الويبو ،أأي املاكتب ا إلقلميية مع سائر القطاعات/الربامج يف الويبو؛
" "3وبني املاكتب ا إلقلميية والبدلان (التثبيت)؛
" "4وبني الويبو وسائر املنظامت ا إلقلميية/ادلولية ،حسب احلال.

ومن املرتقب أأن تُعرض اخلطة عىل البدل للموافقة علهيا قبل بدء يف تنفيذها.
.4

وس تقوم معلية التخطيط والتنفيذ عىل ما ييل:
""2
""1
""3
""4

حتديد الاحتياجات وا ألولوايت وا ألهداف؛
وحتديد النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ا ألداء أأو الإجنازات؛
وتنفيذ املهنجية املتفق علهيا أأو مجموعة ا ألنشطة لتحقيق النتاجئ خالل مدة اخلطة؛
واملوارد املتاحة (املاكتب ا إلقلميية وش بعة البدلان ا ألقل منوا وسائر قطاعات/برامج الويبو).

 .1وس يخضع تنفيذ اخلطة اإىل اس تعراض وتقيمي س نوي يف موعد يوافق التقرير الس نوي عن أأداء الربانمج .ومن
املمكن اإدخال تغيريات عىل اخلطة خالل معلية التنفيذ وكذكل بعد ذكل الاس تعراض والتقيمي.
 .6وس يكون للك قطاعات الويبو املعنية اب ألنشطة الإمنائية دور يف الإسهام يف اخلطة ابلستناد اإىل املبادئ
والإجراءات املبينة أأعاله .ويف بداية معلية التخطيط القطري ،وبعدها حسب احلال ،ستتقدم قطاعات الويبو املعنية
ابإسهاماهتا اإىل املاكتب ا إلقلميية لإدراهجا مضن اخلطة .وستتوى املاكتب ا إلقلميية قيادة العملية وتضمن التشاور امجلاعي
وترصد حتقيق النتاجئ.

 32ميكن الاطالع عىل فرتة التخطيط  1023/1021من خالل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .1023/1021

Appendix II
2

خطة الويبو – [امس البدل] 23/1021
متفق علهيا بني الويبو والبدل – [التارخي]
 .2س ياق التخطيط – العالقة مع :الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية القامئة بشأأن امللكية الفكرية ،الس ياسات والاسرتاتيجيات بشأأن العلوم والتكنولوجيا ،اسرتاتيجية الابتاكر،
الس ياسة والاسرتاتيجية بشأأن الثقافة والإبداع ،اخلطة الإمنائية متوسطة ا ألجل ،اإعالن التوجه ،الاسرتاتيجيات واخملططات الصناعية
.1

املسار التشاوري - :املاكتب – البدل؛ داخليا (الويبو)؛ التثبيت (املاكتب-البدل)؛ خالفه ___________________

.3

جدول خطة العمل القطرية

النتاجئ املرتقبة
الهدف
(الربانمج واملزيانية)
الاسرتاتيجي
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة
الهدف
ومتوازنة للملكية الفكرية
الاسرتاتيجي
ا ألول :تطور
اختاذ قرارات قامئة عىل ا ألدةل فامي خيص قضااي
متوازن لوضع
حق املؤلف
القواعد واملعايري
ادلولية بشأأن
امللكية الفكرية
عالقات أأقوى مع مس تخديم معاهدة التعاون
الهدف
بشأأن الرباءات واملاكتب
الاسرتاتيجي
الثاين :تقدمي
اس تخدام نظام لهاي اس تخداما أأوسع
خدمات عاملية يف و أأفضل

مؤرشات ا ألداء
اخلاصة ابلبدل

ا ألنشطة/الإجنازات
(الس نة )2

ا ألنشطة/الإجنازات
(الس نة )1

القطاع/الربانمج
املعين ابلتنفيذ

النظراء عىل املس توى
ادلويل/الوطين
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اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة اس تخداما
جمال امللكية
الفكرية من الطراز أأفضل ،مبا يف ذكل اس تخدامه يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
ا ألول
س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإمنائية
وطنية حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية
الفكرية والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف
الإمنائية الوطنية
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل
تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل
الهدف
الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
الاسرتاتيجي
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
الثالث :تسهيل والبدلان املنتقةل اإل نظام الاقتصاد احلر
الانتفاع ابمللكية
سبيل همارات حمس نة يف اإدارة امللكية الفكرية لفائدة
الفكرية يف
قطاع ا ألعامل
التمنية
أليات وبرامج التعاون والرشااكت اجلديدة أأو
املعززة يف البدلان ا ألقل منوا
فهم أأحسن وقدرة أأكرب دلى الرشاكت
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها
عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية بنجاح من أأجل
دمع الابتاكر والتسويق
نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة
الهدف
الاسرتاتيجي الرابع :ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من أأجل
تنس يق البنية
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التحتية العاملية الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل
للملكية الفكرية املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات
الإبداعية يف املكل العام
وتطويرها
تزايد انتشار مجموعات الرباءات املرمقنة
للماكتب الوطنية/ا إلقلميية التابعة لدلول
ا ألعضاء يف الويبو
بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة لفائدة ماكتب
امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية
الفكرية مبا يقود اإىل اإاتحة خدمات أأفضل
(بتلكفة أأقل ،أأرسع وجودة أأعىل) لفائدة
أأحصاب املصلحة
تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول
الهدف
ا ألعضاء حول اإذاكء الاحرتام للملكية
الاسرتاتيجي
السادس :التعاون الفكرية ،مسرتشدا ابلتوصية رمق  41من
ادلويل عىل اإذاكء جدول أأعامل التمنية
الاحرتام للملكية
الفكرية
[ييل ذكل امللحق الثالث]
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قامئة ابملبادئ والتوصيات وتعلاميت الويبو اليت توجه توفري املساعدة التقنية
 اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)2710 ، اتفاق بني ا ألمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ديسمرب ( 2714املاداتن  7و 20بشأأن توفري املساعدة التقنيةألغراض التمنية يف جمال الإبداع الفكري ،وبشأأن الهنوض بنقل التكنولوجيا وتيسريه لفائدة البدلان النامية ،عىل التوايل)
 اتفاق بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية ،املادة  :4املساعدة والتعاون يف اجملال القانوين-التقين،ديسمرب 2771
 توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية املعمتدة يف أأكتوبر 1001 خارطة الطريق لربانمج الويبو بشأأن التقومي الاسرتاتيجي ) ،(SRPأأبريل  ،1020حتديث 1022 توصيات الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،أأغسطس 1022 -مدونة الويبو ل ألخالقيات1021 ،

[هناية امللحق الثالث والوثيقة]

