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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 8102 أأغسطس 82التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   8102 نومفرب 02اإ

 
 

 تقارير مرحلية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما ييل: .0

 ل التيمية التالية:تقارير مرحلية عن مرشوعات جدول أأعام ( أأ )

تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة  "0"
الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية 

 حلق املؤلف )املرفق الأول(؛

 بناء احللول )املرفق الثاين(؛ –بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  ومرشوع "8"

 ومرشوع بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية )املرفق الثالث(؛ "3"

 الأفريقية )املرفق الرابع(؛ وتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان "2"

ومرشوع بشأأن تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتيمية بني البدلان  "5"
 النامية والبدلان الأقل منوا )املرفق اخلامس(؛

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامي "6" ة والبدلان الأقل ومرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
 منوا )املرفق السادس(؛
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وتكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل  "7"
منائية حمددة   املرحةل الثانية )املرفق السابع(. –لتحدايت اإ

جناز عن مرشوعات جدول أأعامل التيمية التالية: ( ب)  تقارير اإ

ىل "0"  املرحةل الثانية )املرفق الثامن(؛ –قواعد البياانت املتخصصة ودمعه  النفاذ اإ

املرحةل الثانية )املرفق  –ومرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية  "8"
 التاسع(؛

 ومرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتيمية الاقتصادية والاجامتعية )املرفق العارش(؛ "3"

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات و  "2" املرحةل الثانية )املرفق  –مرشوع بشأأن اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 احلادي عرش(.

ىل يونيو  8103تقرير مرحيل عن الفرتة من يوليو  )ج( ، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري )التوصيات التسع 8102اإ
عىل الاسرتاتيجيات املعمتدة لتنفيذ لك توصية من  –السابقة كام اكن احلال يف التقارير  –عرشة(. ويُرك ِّز التقريُر 

التوصيات، ويُسل ِّط الضوء عىل أأمه الإجنازات. وميكن الاطالع عىل قامئة الأنشطة وغريها من املعلومات الأخرى 
 .http://www.wipo.int/tad( عىل الرابط التايل: IP-TADذات الصةل يف "قواعد بياانت املساعدة التقنية" )

يمية وامللكية الفكرية  .8 واللجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوٌة اإ

 مرفقات هذه الوثيقة.

 ]تيل ذكل املرفقات[

 

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

 ملخص املرشوع

 DA_10_24 رمز املرشوع

ة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلح العنوان
بداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني  لإدارة الصناعات الإ

 منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

ية يف جمال امللكية : مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطن 01التوصية  توصية جدول أأعامل التيمية
الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

كرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية  مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية أأ
ميية ودون واملصلحة العامة. وينبغي أأيضا أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية عىل املن ظامت الإقل

ميية املعنية ابمللكية الفكرية.  الإقل

 فرنك سويرسي 221 111التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي 862 111التاكليف الإضافية املتعلقة ابملوظفني: 

 8112أأبريل  اترخي بدء املرشوع

 شهرا 02 مدة املرشوع

ية قطاعات الويبو الرئيس  
املعنية والصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية

 قطاع البنية التحتية العاملية

 قطاع التيمية

 05, 01, 2, 3الصةل بربامج الويبو: 

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

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

بداع   8101ية، بنجاح يف عام وقد اس تمكل العنرص الأول من املرشوع، املتعلق ابلصناعات الإ
 (.CDIP/6/2)انظر املرفق الثامن للوثيقة 

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

ا مبجموعة من الأدوات التقنية يف جمال البنية التحتية لمتكيهنا ش بكة حق املؤلف يف غرب أأفريقي
دارة  نشاء منصة لالإ دارة واثئق حق املؤلف والرتخيص والتوزيع بفعالية داخل أأراضهيا، واإ من اإ
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امجلاعية عىل املس توى الإقلميي، وتزويد تكل املنظامت بأأدوات متكهنا من الاندماج يف 
 ة امجلاعية ابس تخدام املعايري العاملية الراخسة. الش باكت ادلولية ملنظامت الإدار 

م املرشوع والأدوات اليت س ُتعد وتُنرش عىل حنو يتيح تطويع النتاجئ وتعمميها  وينبغي أأن يُصمَّ
 لحقا عىل مرشوعات رائدة مماثةل دلى منظامت الإدارة امجلاعية أأو دلى مجموعات البدلان.
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 ويليام مرييديث مدير املرشوع

صةل ابلنتاجئ املرتقبة يف ال
وثيقة الربانمج واملزيانية 

 8108/8103للفرتة 

 5النتيجة املرتقبة: رابعا.

نة ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات  تؤدي البنية التحتية التقنية واملعرفية املُحس َّ
ىل تقدمي خدمات أأفضل )أأرخص وأأرسع وأأعىل جودة( لأحصا ب امللكية الفكرية الأخرى اإ

 املصلحة.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 8101اس ُتمكل العنرص الأول من املرشوع، املتعلق ابلصناعات الإبداعية، بنجاح يف عام 
(. أأما هذا التقرير فيغطي العنرص الثاين فقط من CDIP/6/2)انظر املرفق الثامن للوثيقة 

 املرشوع، املتعلق مبنظامت الإدارة امجلاعية.

صياغة ومراجعة مجموعة اكمةل من املتطلبات )متطلبات رفيعة  8103ل عام وجرت خال
املس توى للأعامل التجارية(. وُأحرز أأيضا تقدٌم يف العمل اخلاص بوضع منوذج جتاري للتيمية 

 املس تدامة الطويةل الأجل وتشغيل النظام.

الإدارة امجلاعية  ، ُعقدت حلقة معل يف جنيف لتجميع ممثيل منظامت8102ويف شهر أأبريل عام 
احملمتل اس تخداهمم للنظام اجلديد؛ لس تعراض املتطلبات الرفيعة املس توى للأعامل التجارية 

عداد النظام. سداء النصح لفريق املرشوع خالل اإ  وتشكيل فريق خرباء جتاريني يتوىل اإ

رشيٍك معلية طلب عروض لتحديد  8102وبناء عىل املتطلبات املُوث قة، بدأأت يف أأوائل عام 
عداد النظام. وقد اكمتل التقيمي، وجتر  (. 8102حاليا مفاوضات التعاقد )يف يوليو  ىمن أأجل اإ

م الرشيُك برجميات ملكوانت النظام احمللية )املقرر نرشها يف منظامت الإدارة  وسوف يُقد ِّ
ت امجلاعية( وملكوانت النظام اخلاصة ابلتشارك )لربط منظامت الإدارة امجلاعية يف الش باك

دارة احلقوق ادلولية(. قلميية، وللربط بأأنظمة اإ  الإ

وعنُي ِّ أأيضا مدير تقين للمرشوع، وسوف يتوىل قيادة املرشوع خالل مرحليت الإعداد 
 والتجريب.

 .05وتُنفَّذ هذه الأنشطة حاليا من خالل وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة للربانمج 

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 ئيس يةوادلروس الر 

من املهم احلصول عىل الزتام من مجيع أأحصاب املصلحة، ومهنم املنتفعون بقطاع الأعامل 
وامجلعيات التجارية ادلولية. وجيري حتقيق ذكل من خالل فريق اخلرباء التجاريني )املذكور أ نفا( 

 ومن خالل رشااكت مبدئية مع امجلعيات الصناعية.

اخملاطر والتخفيف من 
 أ اثرها

د يف تقارير سابقة عن املرشوع  اذلي –خلطر الأكرب يمتثل ا ربط الأنظمة الوطنية  يف –ُحد ِّ
دارة البياانت والتصال ابلأنظمة ادلولية، ل س امي تكل  بش بكة حق املؤلف يف غرب أأفريقيا واإ

دارة حقوق فناين  الأنظمة اخلاصة ابلحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني، وجملس مجعيات اإ
 داء.الأ 

قامة رشااكت مع  ىل اإ وللتقليل من أأثر هذا اخلطر، يت بع املرشوع حاليا هنجا يمتثل يف السعي اإ
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 صناعات القطاع اخلاص املناس بة واملنظامت غري الرحبية وامجلعيات اليت تمتتع ابدلراية الالزمة.

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

 ل توجد

ثبات امليض قدما ، عقب التعاقد مع الرشيك 8105حصة املفهوم يف أأوائل عام  سوف تكمتل مرحةل اإ
طالٌق جترييبٌّ للنظام لتنصيبه  8105الأنسب لإعداد النظام. وسوف ييل ذكل يف هناية عام  اإ

 يف عدد قليل من منظامت الإدارة امجلاعية املُنتقاة.

ىل جلنة الربانمج واملزيانية كجزء من اسرتاتيجيات تنف  م اقرتاٌح اإ لإنشاء  05يذ الربانمج وقُد ِّ
قلميية ودولية دلمع منظامت الإدارة امجلاعية، ومتت املوافقة عليه يف وثيقة  منصة برجميات اإ

م الأنشطة املتعلقة ابملرشوع 8102/8105الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني  . ومن مثَّ تُعمَّ
DA_10_24  05تعمامي اكمال يف املزيانية العادية للربانمج ِّ ص متويل اكف لإعداد . وُخص 

م اقرتاٌح لفرتة الس نتني  من أأجل النرش وادلمع  8106/8107النظام التجرييب، وسوف يُقدَّ
 املس مترين للنظام.

ولأن الأنشطة والنتاجئ املتوقعة للعنرص املتعلق مبنظامت الإدارة امجلاعية من عنارص املرشوع 
صت 05 أأصبحت ال ن جزءا ل يتجزأأ من برانمج معل الربانمج ِّ ، ولأن أأموالا اكفية قد ُخص 

بقاء  DA_10_24يف املزيانية العادية لتنفيذها، يُقرتح غلق املرشوع  رمسيا. وسوف جُيرى اإ
ذا لزم الأمر وكيفام يلزم.  اللجنة عىل عمل ابلتقدم املُحَرز فامي يتعلق هبذا العنرص اإ

ثبات حصة املفهوم: أأوائل عام اجلدول الزمين للتنفيذ  .8105 مرحةل اإ

 .8105نظام جترييب جاهز لالختبار والنرش: هناية عام 

ط فامي بعد ملزيد من املراحل والنتاجئ اليت ميكن حتقيقها.  ُُيط 

 %.68: 8102معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة يف دوراهتا السادسة والثامنة  التقارير السابقة مت اإ والعارشة والثانية عرشة تقاريٌر مرحليٌة عن هذا قُد ِّ
، واملرفق CDIP/6/2، واملرفق الثامن للوثيقة CDIP/4/2املرشوع يف املرفق الثامن للوثيقة 

، واملرفق الثالث للوثيقة CDIP/10/2، واملرفق الثالث للوثيقة CDIP/8/2السابع للوثيقة 
CDIP/12/2 .عىل التوايل 
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 مرشوعالتقيمي اذلايت لل 

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

 يتعلق هذا التقيمي ابجلزء اخلاص ابلأدوات املتاحة ملنظامت الإدارة امجلاعية من املرشوع فقط.

 املرشوعنتاجئ
1

 

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات  توفري معدات تكنولوجيا املعلومات
لفائدة منظامت الإدارة امجلاعية 

تتالءم مع متطلبات نرش أأنظمة 
 حديثة لتكنولوجيا املعلومات.

ويبو عن تقدمي معدات توقفت ال
تكنولوجيا املعلومات اعتبارا من 

 .8108يوليو 

 ل تقيمي

حتديث الربانمج احلاسويب 
 )ويبوكوس(

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

قلميية وادلولية.  الش باكت الإ

تبدأأ أأعامل تصممي الربجميات 
تطويرها يف منتصف عام و 

ثبات حصة املفهوم مث 8102 . اإ
 .8105النظام التجرييب يف عام 

** 

ىل قاعدة بياانت  ماكنية النفاذ اإ اإ
نة تتعلق ابملصنفات املوس يقية  مؤمَّ

 ملنظامت الإدارة امجلاعية.

قواعد البياانت متاحة للتبادل عرب 
 الأنظمة املعمتدة.

ىل حني تعممي الأنظمة.   تقدمل ل تقدم اإ

عدد ادلورات التدريبية،  نرش حقيبة التدريب.
واملسؤولني اذلين اس تفادوا من 

التدريب، والبياانت اليت مُجعت 
 وعوجلت.

ىل حني تعممي الأنظمة.  ل تقدم ل تقدم اإ

 

  

                                                
1

 .3.8، القسم حسب وثيقة املرشوع الأصلية 
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مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

جناز أأعامل الإدارة امجلاعية يف بيئة اإ 
قامة الش باكت وفقا  مبنية عىل اإ

 لأحدث املعايري ادلولية.

منظامت الإدارة امجلاعية املرتابطة 
يف ش باكت تس تخدم قواعد معل 

 تامتىش مع املعايري ادلولية.

ىل  ل ميكن قياس الإجنازات اإ
 حني نرش الأنظمة.

 ل تقدم

لومات تطوير منصة لتكنولوجيا املع
نشاء مركز بياانت.  واإ

قواعد بياانت موحدة يف تسع 
دارة امجلاعية، ميكن  منظامت لالإ

لهيا  مجليع منظامت الش بكة النفاذ اإ
ابلاكمل )عن طريق ش بكة 

 الإنرتنت أأو غريها(.

 ل تقدم البياانت ذاهتا

عداد نظام تسجيل مشرتك وفعال  اإ
من حيث التلكفة ويسهل حتمل 

ات وماليك أأعبائه لتحديد املصنف
 احلقوق.

للك منظمة من منظامت الإدارة 
امجلاعية املرتابطة يف ش باكت 

ىل قواعد البياانت  ماكنية النفاذ اإ اإ
ادلولية وميكهنا تسجيل املصنفات 

 ومن مث الأطراف املعنية.

 ل تقدم البياانت ذاهتا

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 ملخص املرشوع

 DA_19_25_26_28_01 رمز املرشوع

 بناء احللول. –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  العنوان

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض  :02التوصية  توصية جدول أأعامل التيمية
ىل املعرفة والتكنولوجيا ل لهنوض ابلنشاط يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

طار الويبو.  الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية  :85التوصية 
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني البدلان 

ن فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة املذكورة م
 مهنا بأأكرب قدر، حس امب يكون مناس با.

حث  ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة، عىل تشجيع مؤسسات  :86التوصية 
ن النامية البحث العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف البدلا

 والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان املتقدمة، اعامتده من  :82التوصية 
الس ياسات والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف 

 البدلان النامية.

 فرنك سويرسي. 0 023 111التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني:  ة املرشوعمزياني

 فرنك سويرسي. 522 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 .8100يناير  اترخي بدء املرشوع

 شهرا، وفقا للجدول الزمين اجلديد اذلي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة. 28 مدة املرشوع

الرئيس ية  قطاعات الويبو
 املعنية والصةل بربامج الويبو

قطاع الابتاكر والتكنولوجيا، وشعبة التحدايت العاملية، وشعبة الشؤون الاقتصادية 
 والإحصاءات.

 مرشوع بشأأن بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية.

 .02، 01، 2، 2، 0الصةل بربامج الويبو: 

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

 لأغراض التيمية، ل س امي لصاحل البدلان النامية، مبا يف ذكل البدلان الأقل منوا.
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طار املرشوع )انظر الفقرة  وفامي ييل الأنشطة املقرر من الوثيقة  55الاضطالع هبا يف اإ
CDIP/9/INF/4:) 

قلميية بشأأن نقل التكنولوجيا يف خمتلف  :0النشاط  تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية اإ
ان النامية، ابلتشاور املس بق مع ادلول الأعضاء يف جنيف، مناطق العامل، مبا فهيا البدل

ومبشاركة أأحصاب املصلحة يف جمال نقل التكنولوجيا، مبا يف ذكل منظامت الأمم املتحدة 
 الأخرى ذات الصةل.

وضع عدد من ادلراسات التحليلية املراجعة من قبل النظري، ابلتعاون مع  :8النشاط 
من املنظامت ادلولية املعنية، ومن بيهنا دراسات اقتصادية  منظامت الأمم املتحدة وغريها

فرادية تتعلق ابلنقل ادلويل للتكنولوجيا، ومن شأأهنا أأن تسهم يف تقدمي  ودراسات اإ
 مدخالت ملنتدى اخلرباء الرفيع املس توى.

: صياغة ورقة مفاهمي حول بناء احللول تكون أأساسا للمناقشات يف منتدى 3النشاط 
ىل اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية للموافقة اخلرباء ادلو يل الرفيع املس توى؛ لتقدميها اإ

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

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

عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات تدريس وغري 2النشاط  ها من الوسائل املس متدة من : اإ
طار الويبو الشامل  دراج تكل النتاجئ يف اإ التوصيات اليت اعُتمدت يف اجامتع اخلرباء، واإ

عداد  لتكوين الكفاءات. ورمبا يشمل ذكل حمتوايت ومشاريع قطرية فعلية تتصل بتصممي واإ
 تكنولوجيا.البنية التحتية الالزمة لإدارة أأصول امللكية الفكرية فامي يتعلق بنقل ال 

تنظمي منتدى خرباء رفيع املس توى يف شلك مؤمتر دويل لبدء مناقشات بشأأن  :5النشاط 
ىل املعارف والتكنولوجيا،  كيفية امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

طار ولية الويبو، مبا يف ذكل اجملالت اجلديدة واجملالت الأخرى ذات الأمهية ا خلاصة يف اإ
. وبوجه خاص، ينبغي أأن يناقش 82و 86و 85و 02للبدلان النامية، مع مراعاة التوصيات 

 اخلرباء س ياسات البدلان املتقدمة املتصةل ابمللكية الفكرية وادلامعة لنقل التكنولوجيا.

لكرتوين حول "نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: التحدايت 6النشاط  نشاء منتدى اإ : اإ
طار البوابة الإلكرتونية اخلاصة ببنية دمع الابتاكر ونقل  –املشرتكة  بناء احللول" يف اإ

نشاؤها يف س ياق املرشوع بناء عىل التوصية  التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية املعزتم اإ
، ابلتشاور مع ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة، مع تيسري مشاركة البدلان 01

 لأقل منوا يف هذا املنتدى الإلكرتوين.النامية والبدلان ا

لهيا أأعاله يف برامج الويبو، بعد أأن 7النشاط  دراج أأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة املشار اإ : اإ
تنظر فهيا اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية وتصدر بشأأهنا أأي توصيات ممكنة للجمعية 

 العامة.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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 الس يد عيل اجلزائري مدير املرشوع

 ابلنتاجئ املرتقبة يف الصةل
وثيقة الربانمج واملزيانية 

 8108/8103للفرتة 

 8النتيجة املرتقبة رابعا.
ىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا من قبل مؤسسات  نفاذ معزز اإ

اعية احملمية، امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر، وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبد
ىل املكل العام.  واملصنفات الإبداعية اليت أ لت اإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

دة، وفقا للجدول الزمين اجلديد اذلي وافقت عليه اللجنة  جيري تنفيذ املرشوع يف املواعيد املُحدَّ
(، CDIP/12/2املرفق السادس للوثيقة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثانية عرشة )

ابس تثناء منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى بشأأن "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 
ل الفرتة من أأدانه( اذلي سوف يُعقد خال 5بناء احللول" )انظر النشاط  -التحدايت املشرتكة 

ىل  02 بعد موافقة اللجنة يف دورهتا احلالية عىل ورقة املفاهمي، وليس يف يونيو  8105يناير  80اإ
 كام اكن مقررا يف أأول الأمر، وذكل لأس باب لوجستية. 8102

قلميية امخلسة اخملطط لها بشأأن نقل  ت: ُعقد0النشاط  مجيع الاجامتعات التشاورية الإ
، 8108يوليو  07و 06)عن منطقة أ س يا( يويم  س نغافورةجامتع الأول يف التكنولوجيا، فُعقد الا

، وُعقد 8103يناير  31و 82نطقة الأفريقية والعربية( يويم )عن امل  مدينة اجلزائروُعقد الثاين يف 
سطنبولالثالث يف  ، وُعقد الرابع يف 8103أأكتوبر  85و 82)عن املنطقة الانتقالية( يويم  اإ

، وُعقد أ خر الاجامتعات وهو 8103نومفرب  86و  85)عن منطقة البدلان املتقدمة( يويم  جنيف
ديسمرب  6و  5ر الاكرييب( يويم )عن منطقة أأمرياك الالتينية والبح مونترييالاجامتع اخلامس يف 

8103. 

عداد ما مجموعه ست دراسات حتليلية، وقد مت تلقي 8النشاط  : أأصدرت الأمانُة تلكيفا ابإ
. وقام 8102املسودات الهنائية مجليع ادلراسات الست قبل هناية الأس بوع الأول من شهر سبمترب 

ع مؤلفي ادلراسات فرصٌة دلمج خرباء دوليون مبراجعة مجيع ادلراسات الست، وُأتيحت مجلي
ىل ادلورة الرابعة عرشة للجنة  م اإ الاقرتاحات الناجتة عن معلية املراجعة اليت قام هبا النظراء. وقُد 

 لٌك من النصوص الهنائية لدلراسات والتعليقات اليت أأدىل هبا النظراء املراجعون.

ت ورقة املفاهمي اليت تُوّض ِّ خلفية املرش 3النشاط  م ملخصا لش ىت نتاجئ املرشوع : وُأعد  وع وتُقد ِّ
قلميية وادلراسات التحليلية اليت خضعت  اليت ميكن حتقيقها )ل س امي الاجامتعات التشاورية الإ

حاطة غري  ىل ذكل، ُعرضت مسودة لورقة املفاهمي يف جلسة اإ ضافة اإ للمراجعة من قبل نظراء(. واإ
، وذكل قبل تقدمي 8102سبمترب  0ف يوم رمسية عىل البعثات ادلامئة لدلول الأعضاء يف جني

ىل اللجنة لتوافق علهيا يف دورهتا احلالية، وذكل وفقا ملا اكنت اللجنة قد اتفقت  ورقة املفاهمي اإ
م يف أأوائل (. CDIP/9/INF/4يف الوثيقة  66عليه )انظر الفقرة  وعالوة عىل ذكل، سوف يُنظَّ

اجامتٌع ملدة يوم واحد مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية  8102شهر أأكتوبر 
وامجلعيات املهنية، وذكل قبل انعقاد ادلورة احلالية للجنة، وفقا ملا اكنت اللجنة قد اتفقت عليه 

ىل اللجنة CDIP/9/INF/4من الوثيقة  66)انظر الفقرة  (. وسوف تقدم الأمانُة تقريرا شفواي اإ
 عن أأي تعليقات وردت بشأأن ورقة املفاهمي خالل ذكل الاجامتع اذلي تبلغ مدته يوما واحدا.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات  : وفقا للجدول الزمين، سوف يبدأأ العمل2النشاط  يف اإ
تدريس وغريها من الوسائل املس متدة من التوصيات اليت اعمتدها منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع 

 املس توى بعد انعقاد املنتدى.

: سوف يُعقد منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى بشأأن "نقل التكنولوجيا وامللكية 5النشاط 
ىل  02ملشرتكة وبناء احللول" خالل الفرتة من الفكرية: التحدايت ا ، بعد موافقة 8105يناير  80اإ

 اللجنة يف دورهتا احلالية عىل ورقة املفاهمي.

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

اثرة اهامتم كبري  تجنح قلميية بشأأن نقل التكنولوجيا جناحا كبريا يف اإ مجيع الاجامتعات التشاورية الإ
 لبدلان املشاركة ودلى َمْن حرض الاجامتعات. دلى ا

اخملاطر والتخفيف من 
 أ اثرها

 ل توجد

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

 ل توجد

لكرتوين عقب انعقاد منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع  امليض قدما نشاء منتدى اإ س ينهتيي العمل اخلاص ابإ
 املس توى.

ىل ذكل، سوف يبدأأ العمل اخلا ضافة اإ لهيا واإ دراج أأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة املشار اإ ص ابإ
ل  أأعاله يف برامج الويبو بعد انعقاد منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى، ولن يبدأأ )كام اتفق( اإ

ر اللجنة أأي توصيات  بعد أأن تنظر اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية يف تكل النتاجئ وتُصدِّ
 عية العامة.ممكنة هبذا الشأأن للجم 

دة، وفقا للجدول الزمين اجلديد اذلي وافقت  اجلدول الزمين للتنفيذ جيري تنفيذ مجيع مراحل املرشوع يف املواعيد املُحدَّ
املرفق السادس للوثيقة عليه اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثانية عرشة )

CDIP/12/2.) 

 %.62: 8102معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع 

م التقرير املرحيل الأول عن املرشوع، الوارد يف املرفق الثامن للوثيقة  التقارير السابقة ىل CDIP/8/2قُد ِّ ، اإ
م 8100اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة اليت ُعقدت يف نومفرب  . وقُد ِّ

ىل اللجنة يف دورهتا العارشة اليت ُعقدت  CDIP/10/2التقرير املرحيل الثاين الوارد يف الوثيقة  اإ
م التقرير املرحيل الثالث الوارد يف الوثيقة 8108يف نومفرب  ىل اللجنة يف  CDIP/12/2. وقُد ِّ اإ

 .8108ت يف نومفرب دورهتا الثانية عرشة اليت ُعقد

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

 نتاجئ املرشوع
 (املرتقبة)النتيجة 

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 مؤرشات النتاجئ()

 الوضع الراهن بياانت الأداء

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

املرشوع، ابلتشاور مع ادلول 
 الأعضاء.

الانهتاء من صياغة وثيقة املرشوع قبل 
وتنقيحها قبل حلول مايو  8100حلول نومفرب 

8108. 

**** 

ات تنظمي اجامتع . 0
قلميية تشاورية بشأأن  اإ

 نقل التكنولوجيا

تنظم الاجامتعات يف غضون 
برام وثيقة  ثالثة أأشهر من اإ

 املرشوع؛

 تعقيبات املشاركني؛ -

وتعليقات ادلول الأعضاء أأثناء  -
جراء املشاورات.  اإ

قلميية  تُعقد مجيع الاجامتعات التشاورية الإ
امخلسة اخملطط لها بشأأن نقل التكنولوجيا: 

 06الاجامتع الأول يف س نغافورة يويم فُعقد 
، وُعقد الثاين يف مدينة 8108يوليو  07و

، وُعقد 8103يناير  31و 82اجلزائر يويم 
سطنبول يويم  أأكتوبر  85و 82الثالث يف اإ

 85، وُعقد الرابع يف جنيف يويم 8103
، وُعقد اخلامس يف 8103نومفرب  86و

 .8103ديسمرب  6و 5مونتريي يويم 

**** 

دراسات ودراسات  . 8
فرادية وحتليالت  اإ

اس تكامل ادلراسات والتحليالت 
رساء  يف الإطار الزمين املُقرر، واإ

املعايري املطلوبة وفقا 
 لالختصاصات.

عداد ما مجموعه  أأصدرت الأمانُة تلكيفا ابإ
ست دراسات حتليلية، وقد مت تلقي 

املسودات الهنائية مجليع ادلراسات الست 
لأول من شهر سبمترب قبل هناية الأس بوع ا

. وقام خرباء دوليون مبراجعة مجيع 8102
ادلراسات الست، وُأتيحت ملؤلفي 

ادلراسات فرصٌة دلمج الاقرتاحات الناجتة 
عن معلية املراجعة اليت قام هبا النظراء. 

ىل ادلورة الرابعة عرشة للجنة لٌك من  م اإ وقُد 
النصوص الهنائية لدلراسات والتعليقات اليت 

 ا النظراء املراجعون.أأدىل هب

**** 
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م مسودة ورقة مفاهمي سوف تُقدَّ  ورقة مفاهمي . 3
بشأأن بناء احللول كأساس 

للمناقشات يف منتدى اخلرباء 
ىل اللجنة  ادلويل الرفيع املس توى اإ

املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية 
 للموافقة علهيا.

ت مسودة أأوىل لورقة املفاهمي تُوّض ِّ  وُأعد 
م ملخصا لش ىت نتاجئ خلفية ا ملرشوع وتُقد ِّ

املرشوع اليت ميكن حتقيقها )ل س امي 
قلميية وادلراسات  الاجامتعات التشاورية الإ

التحليلية اليت خضعت للمراجعة من قبل 
ىل ذكل، ُعرضت مسودة  ضافة اإ نظراء(. واإ

حاطة غري رمسية  لورقة املفاهمي يف جلسة اإ
 عىل البعثات ادلامئة لدلول الأعضاء يف

، وذكل قبل 8102سبمترب  0جنيف يوم 
ىل اللجنة لتوافق علهيا  تقدمي ورقة املفاهمي اإ

يف دورهتا احلالية، وذكل وفقا ملا اكنت 
يف  66اللجنة قد اتفقت عليه )انظر الفقرة 

(. وعالوة عىل CDIP/9/INF/4الوثيقة 
م يف أأوائل شهر أأكتوبر  ذكل، سوف يُنظَّ

اجامتٌع ملدة يوم واحد مع املنظامت  8102
احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية 

وامجلعيات املهنية، وذكل قبل انعقاد ادلورة 
احلالية للجنة، وفقا ملا اكنت اللجنة قد 

من الوثيقة  66اتفقت عليه )انظر الفقرة 
CDIP/9/INF/4 وسوف تقدم الأمانُة .)

ىل اللجنة عن أأي تعليقات  تقريرا شفواي اإ
وردت بشأأن ورقة املفاهمي خالل ذكل 

 الاجامتع اذلي تبلغ مدته يوما واحدا.

**** 

عداد وتوفري مواد مواد املنتدى . 2 ووحدات  اإ
وأأدوات تدريس وغريها من 

الوسائل املس متدة من التوصيات 
اليت اعمتدها منتدى اخلرباء 

 ادلويل الرفيع املس توى.

من املبكر للغاية تقيمي النتيجة. وجيري ابلفعل 
عداد املواد وأأدوات التدريس املس متدة من  اإ

قلميية وادلراسات اليت مت  املشاورات الإ
 التلكيف هبا.

 تقيميل 

تنظمي منتدى اخلرباء  . 5
 الرفيع املس توى

تنظمي منتدى اخلرباء الرفيع 
املس توى يف غضون س تة أأشهر 

 من اس تكامل ادلراسات؛
وحضور رفيع املس توى يف  -

 املنتدى؛
جيابية من املشاركني  - وتعقيبات اإ

 بشأأن ورقة املفاهمي وادلراسات؛
ىل اعامتد قامئة  - ويؤدي املنتدى اإ

لتوصيات من الاقرتاحات وا

ومن املقرر عقد منتدى اخلرباء ادلويل الرفيع 
املس توى اذلي تبلغ مدته ثالثة أأايم يف هناية 

، 8105املرشوع يف الربع الأول من عام 
عقب موافقة اللجنة يف دورهتا اليت س تعقد 

 عىل ورقة املفاهمي. 8102يف نومفرب 

** 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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والتدابري املمكنة لتعزيز نقل 
جراء مشاورات  التكنولوجيا بعد اإ

 مع ادلول الأعضاء.

لكرتوين  . 6 منتدى اإ
 جاهز ومس تخدم

لكرتوين جاهز  - منتدى اإ
 للتشغيل يف مرحةل مبكرة؛

وعدد مس تخديم املنتدى  -
الالكرتوين وتعقيبات نوعية من 

 مس تخديم املنتدى الإلكرتوين؛
ومجع مناقشات الرأأي العام  -

املنشورة عىل املنتدى الإلكرتوين 
 وحتليلها.

دراج م ن املبكر للغاية تقيمي النتيجة. جيري اإ
املنتدى الإلكرتوين يف البوابة الإلكرتونية 
املنشأأة ابلفعل واملعنية ببنية دمع الابتاكر 

ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية 
املنشأأة يف س ياق املرشوع، مبوجب التوصية 

http://www-، انظر: 01
ocmstest.wipo.int/innovation 

 تقيميل 

أأنشطة جارية معززة   .7
داخل الويبو تدمع النفاذ 

ىل املعرفة والتكنولوجيا  اإ

دراج أأي نتاجئ تمتخض عن  اإ
لهيا أأعاله يف  الأنشطة املشار اإ

برامج الويبو، بعد أأن تنظر فهيا 
اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية 

الفكرية وتُصدر بشأأهنا أأي 
 توصيات ممكنة للجمعية العامة.

 تقيميل  من املبكر للغاية تقيمي النتيجة.

 

  

http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
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الهدف العام/ الأهداف 
 العامة للمرشوع

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 هدف/ أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

اس تكشاف س بل 
قامة تعاون  جديدة لإ

 يف جمال امللكية دويل
الفكرية، وتعزيز التفامه 

والتوافق بشأأن مبادرات 
أأو س ياسات امللكية 

الفكرية املمكنة للهنوض 
 بنقل التكنولوجيا

)أأ( تعقيبات من اللجنة عن 
مدى زايدة تفهم املسائل وحتقيق 

 أأهداف املرشوع؛

)ب( اعامتد الاقرتاحات 
والتوصيات والتدابري املمكن 

بنقل اختاذها للهنوض 
التكنولوجيا بواسطة ادلول 

الأعضاء والعمل عىل اس تخداهما 
 اس تخداما ملموسا؛

)ج( تعقيبات املس تخدمني عن 
احملتوى، من خالل املنتدى 

 الإلكرتوين واس تبياانت التقيمي؛

)د( اس تخدام واسع للوسائل 
بواسطة البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا.

 ل تقيمي نتيجة.من املبكر للغاية تقيمي هذه ال 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 ملخص املرشوع

 .DA_36 رمز املرشوع

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

توحة مثل تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية املف  )الفئة دال(: 36التوصية  توصية جدول أأعامل التيمية
 مرشوع اجملني البرشي وكذا مناذج امللكية الفكرية.

 فرنك سويرسي. 732 111التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني:  مزيانية املرشوع

 .فرنك سويرسي 060 111التاكليف املتعلقة ابملوظفني: 

 .8100يناير  اترخي بدء املرشوع

 اذلي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة. شهرا، وفقا للجدول الزمين اجلديد 28 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية املعنية 
 والصةل بربامج الويبو

 قطاع الابتاكر ونقل التكنولوجيا، قطاع الابتاكر والتكنولوجيا. 

 شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصائيات.

 .02، 06، 01، 2، 2، 0الصةل بربامج الويبو: 

تس تجمع املرشوعات التعاونية املفتوحة حلول ابتاكرية من اخملرتعني ومذليل املشالكت يف  عوصف موجز للمرشو
 خمتلف أأحناء العامل بفضل تبادل أأفضل املامرسات بني هجات عدة.

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

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

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

الرتتيبات. ورمبا تشمل هذه الرتتيبات مناذج تقليدية بصورة أأكرب، مثل الرتخيص )عىل 
التصماميت سبيل املثال: الرباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية وحقوق املؤلف و 

الصناعية وأأرسار املهنة(، والتعاقد من الباطن وعقود البحث والتطوير التعاونية واملشاريع 
التجارية املشرتكة. كام تتضمن اخليارات الأخرى التوهجات املزودة ابلإنرتنت اليت تعزز 

الابتاكر اذلي يدفعه املس هتكل، مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص حشد املصادر، 
 .ومنافسات الأفاكر، وحقوق الإبداع التوفيقية، وبرامج احلاسوب املفتوحة املصدر

ىل اس تكشاف/حفص مناذج من املبادرات التعاونية املفتوحة وحفص  وهيدف هذا املرشوع اإ
صالهتا بامنذج امللكية الفكرية من خالل دراسة تصنيفية حتليلية. وبعد تبادل لل راء 

ت من ادلول الأعضاء واخلرباء، س تحرص ادلراسة عىل تقيمي والتعرف عىل أأفضل املامرسا
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املمزيات والعيوب يف املرشوعات اجلارية واس تخالص ادلروس املس تفادة مهنا. وليك 
ميكن تبادل املعلومات والتجارب مع اكفة أأحصاب املصلحة عىل أأوسع نطاق ممكن، يقرتح 

نشاء "واهجة تفاعلية بشأأن املرشوعات التعاو  نية املفتوحة والامنذج القامئة عىل املرشوع اإ
 امللكية الفكرية".

ىل اس تحداث واهجة تفاعلية لتبادل التجارب يف  ويتأألف املرشوع من اقرتاحات تريم اإ
املرشوعات التعاونية املفتوحة، مثل مرشوع اجملني البرشي فضال عن مناذج امللكية 

م "املنصة التفاعلية" عىل شلك بوا بة رمقية مفتوحة من اجلانبني الفكرية. وسوف تُصمَّ
لكرتونيا. وسوف يقوم املوقع الإلكرتوين )وظيفة الإرسال(  لكرتونيا ومنتدى اإ وتضم موقعا اإ

يداع ميكن الاطالع من خالهل عىل ادلراسات والتجارب يف املرشوعات  مقام مركز اإ
لكرتوين )وظيفة التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية. وأأما املنتدى الإ 

( فهو حمطة لتسمل  ردود الفعل والانطباعات من أأحصاب التجارب يف وعىل  التسمل 
 املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية.

طار املرشوع )انظر الوثيقة   CDIP/6/6وفامي ييل الأنشطة املقرر الاضطالع هبا يف اإ
Rev:) 

ىل حتديد وجتميع وحتليل وربط 0النشاط  : مرشوع دراسة تصنيفية حتليلية تريم اإ
لهيا.  مبادرات تعاونية مفتوحة خمتلفة وما يقابلها من مناذج ملكية فكرية تستند اإ

ء من أأجل نقاش بَن اء حول جوهر : تنظمي اجامتعات مفتوحة لدلول الأعضا8النشاط 
 الهنج املس تخدم وتركيبته املنطقية ومراحهل.

: اس تكامل دراسة تقيميية معمقة حتدد املمزيات والعيوب يف املرشوعات اجلارية 3النشاط 
 ابس تخالص ما فهيا من مناذج امللكية الفكرية لبيئات تعاونية مفتوحة انحجة.

ادل أأفضل املامرسات حول املرشوعات التعاونية : تنظمي اجامتع خرباء لتب2النشاط 
املفتوحة، مثل مرشوع اجملني البرشي ومرشوع املفوضية الأوروبية بشأأن اخملتربات احلية 
املفتوحة واقرتاحات اجلوائز املقدم من حكومات بنغالديش وبرابدوس وبوليفيا وسورينام 

ىل مجموعة معل خرباء منظمة الصحة العاملية بشأأن متويل البحث والتطوير، وغري ذكل من  اإ
نس ينتيف ) نديكس InnCentiveجتارب وخربات الرشاكت اخلاصة مثل اإ ( ومريك جني اإ

 (.Merck Gene Index and Naturaأأند انتورا )

نشاء منصة تفاعلية لتبادل التجارب واخلربات، وتضم عنرصين: موقع 5النشاط  : اإ
لكرتوين ميكن من خالهل الاطالع عىل ادلراسا ت ويقرتح أأدوات ممكنة يف جمال امللكية اإ

لكرتوين لتلقي التعقيبات من وعىل التجارب يف املرشوعات التعاونية  الفكرية، ومنتدى اإ
 املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية.

دراج التوصيات النامجة عن املرشوع يف برامج الويبو املعنية بعد احلصول 6النشاط  : اإ
 ول الأعضاء.عىل موافقة ادل

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_6_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_6_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_6_rev.pdf
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 الس يد عيل اجلزائري مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ 
املرتقبة يف وثيقة 

الربانمج واملزيانية 
للفرتة 

8108/8103 

 8النتيجة املرتقبة رابعا.

ىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا من قبل مؤسسات امللكية  نفاذ معزز اإ
ر لتعزيز الابتاكر، وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية، واملصنفات الفكرية وامجلهو 

ىل املكل العام.  الإبداعية اليت أ لت اإ

 3النتيجة املرتقبة سابعا.

ىل البدلان  ىل امللكية الفكرية لنقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإ اس تخدام الأدوات املستندة اإ
 العاملية.  الأقل منوا، للتصدي للتحدايت النامية، ول س امي البدلان

التقدم احملرز يف 
 تنفيذ املرشوع

جيري تنفيذ املرشوع وفقا للجدول الزمين اجلديد اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية 
 (.CDIP/12/2املرفق السابع للوثيقة الفكرية يف دورهتا الثانية عرشة )

: مت الانهتاء من مرشوع ادلراسة التصنيفية التحليلية للمرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج 0النشاط 
، وعرض عىل اللجنة يف دورهتا الثامنة. كام ُأضيفت 8100القامئة عىل امللكية الفكرية يف أأكتوبر 

لعرضها عىل ادلورة  8108لأعضاء واملراقبني يف ادلراسة الهنائية قبل حلول مارس تعليقات ادلول ا
التاسعة للجنة: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.p
df. 

حدث جانيب غري  8108مايو  00 تنظمي اجامتعني مفتوحني مع ادلول الأعضاء. وُعقد يف : مت8النشاط 
ىل اجامتع رمسي للويبو يوم  ضافة اإ : 8108يونيو  02رمسي يف أأثناء ادلورة التاسعة للجنة، اإ

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

د ممزيات املشاريع احلالية 3النشاط  عداد ادلراسة التقيميية املعمقة اليت حُتد ِّ ف فريٌق من اخلرباء ابإ : ُك ِّ
وعيوهبا ابس تخالص ما فهيا من مناذج امللكية الفكرية لبيئات تعاونية مفتوحة انحجة، واكن الفريق بقيادة 

نلك، رئيس معهد ادلكتور مانفريد بيشوف لإدارة الابتاكر جملموعة ايرابص، ورئيس الربوف  يلني اإ سور اإ
دارة الابتاكر جبامعة زبلني، فريدريشهافني، أأملانيا. ومت اس تالم املرشوع الهنايئ لدلراسة يف يوليو  اإ

 التالية:، وسوف يكون متاحا لدلورة الرابعة عرشة للجنة. وتتأألف ادلراسة من البنود 8102

 " حملة عامة عن تطور مفاهمي التعاون املفتوح؛  0"

 " وحملة عامة عن الابتاكر املفتوح منذ صك املفهوم قبل عقد من الزمان؛  8"

" وقامئة مبنافع املشاريع القامئة وحتدايهتا، وحتديد ادلروس املس تفادة للك مبادرة تعاونية منوذجية 3"
 مفتوحة؛  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26782
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تأأصةل املواتية ومناذج امللكية الفكرية الناحجة لفعالية املبادرات التعاونية اليموذجية " وقامئة ابلظروف امل 2"
 املفتوحة؛ 

" وقامئة توصيات بشأأن س بل دمع البدلان النامية والبدلان الأقل منوا من خالل برامج الويبو يف 5"
 التغلب عىل التحدايت اليت تواهجها يف معليات الابتاكر التعاوين املفتوح.

م ادلراسة "مواضيع مثرية للتفكري" من أأجل حلقات معل الويبو املس تقبلية املمكنة بشأأن  ورمبا تُقد ِّ
دراهجا يف برامج الويبو. حدى نتاجئ املرشوع اليت ميكن اإ  التعاون املفتوح، وقد يكون ذكل اإ

م بنجاح يويم 2النشاط  ر للويبو بشأأن اجامتع اخلرباء اذلي اختذ شلك مؤمت 8102يناير  83و 88: نُظ ِّ
 الابتاكر املفتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة. لالطالع عىل التفاصيل، انظر الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762 

ىل  07يف هذا املؤمتر العاملي وحتدث  ضافة اإ متحداث رفيع املس توى من البدلان املتقدمة والنامية، اإ
ىل تبادل أأفضل املامرسات  مناقشات املائدة املس تديرة بشأأن الابتاكر املفتوح. واكن املؤمتر هيدف اإ

يف خمتلف اخلاصة ابملشاريع التعاونية املفتوحة من أأجل الرشاكت العامة ورشاكت القطاع اخلاص 
الصناعات وجمالت الاهامتم. وأأفاد املؤمتر من اخلربة اليت يمتتع هبا خرباء عامليون يف جمال الابتاكر 

املفتوح يف الأوساط الأاكدميية والصناعة )مبا يف ذكل صناعة السيامن(، وطرح املؤمتُر مسائل أأساس ية 
ضا ىل أأدوات لبدء التعاون املفتوح يف العامل لُتوضع يف الاعتبار عند تنفيذ مفاهمي الابتاكر املفتوح اإ فة اإ

م احلدث أأيضا منصات قوية للتواصل مع كبار اخلرباء من أأجل تبادل اخلربات بشأأن التعاون  النايم. وقدَّ
 املفتوح.

ف فريٌق من مؤسسة النظم اجملمتعية )5النشاط  ( يف نيويورك ابلولايت املتحدة الأمريكية، CSF: ُك ِّ
عداد دراسة عن "التدفقات املعرفية العاملية"، لإدراهجا يف املنصة التفاعلية. ومت عقب مناقصة دول  ية، ابإ

، وسوف يكون متاحا 8102اس تالم املرشوع الهنايئ لدلراسة يف النصف الأول من شهر سبمترب 
 لدلورة الرابعة عرشة للجنة.

م ادلراسُة اس تقصاءات لبعض أأنواع تبادل املعارف عىل نطاق ع املي، وتتأألف من ملخص من وتُقد ِّ
الصور ذات اجلودة الفائقة واخلرائط والرسوم املعلوماتية وادلراسات الإفرادية واملقابالت بشأأن الطرق 

التقليدية لتدفق املعرفة مثل الرتخيص )ترخيص براءات الاخرتاع والعالمات التجارية وحق املؤلف 
التعاونية للبحث والتطوير، ومنح حق الامتياز،  والأرسار التجارية(، واملشاريع املشرتكة، والعقود

والتقايض، ومجموعات براءات الاخرتاع؛ فضال عن الهُنُج املتبعة لنقل املعرفة ابلس تعانة بش بكة 
الإنرتنت اكلس تعانة مبجموعة كبرية من املصادر اخلارجية، وجوائز التحفزي عىل الابتاكر، واملشاريع 

 د التعلميية املفتوحة.التعاونية املفتوحة، واملوار 

م ادلراسة "مواضيع مثرية للتفكري" من أأجل حلقات معل الويبو املس تقبلية املمكنة بشأأن  ورمبا تُقد ِّ
دراهجا يف برامج الويبو.  حدى نتاجئ املرشوع اليت ميكن اإ  التعاون املفتوح، وقد يكون ذكل اإ

دراج أأي نتاجئ تمتخض عن ا6النشاط  لهيا أأعاله يف برامج : ل ميكن بدء العمل يف اإ لأنشطة املشار اإ
ل بعد أأن تنظر اللجنة  ل بعد انهتاء املنصة التفاعلية وبدء نفاذها، ولن يبدأأ )حسب التفاق( اإ الويبو اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
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 يف تكل النتاجئ.

أأمثةل عىل النجاح/ 
الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

ة والامنذج القامئة عىل امللكية ادلراسة التحليلية التصنيفية بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحتلقت 
عددا كبريا من التعليقات من ادلول الأعضاء، وقد ُأدرجت تكل التعليقات يف النسخة الهنائية  الفكرية

 من ادلراسة. وحظيت الاجامتعات املفتوحة العضوية ابهامتم كبري من ادلول الأعضاء.

م يويم  – ة ومس تقبل املعرفةمؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر املفتوح: مشاريع تعاونيوحرض   88اذلي نُظ ِّ
جيابية جدا من احلضور وكذكل  811حنو  – 8102يناير  83و مشاراك حمليا ودوليا، وتلقى تعقيبات اإ

الصحافة احمللية ووسائل الإعالم. انظر التحقيق الصحفي عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html 

اخملاطر والتخفيف 
 من أ اثرها

 ل توجد.

مسائل تقتيض 
 دعام/ اهامتما فوراي

 ل توجد.

 لكرتونية التفاعلية للمرشوع.سوف ينهتيي هذا املرشوع بعد دمج مجيع نتاجئه الهنائية يف البوابة الإ  امليض قدما

اجلدول الزمين 
 للتنفيذ

نُف ِّذ مجيع مراحل املرشوع وفقا للجدول الزمين اجلديد اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية 
(. ويقوم مدير املرشوع حاليا CDIP/12/2املرفق السابع للوثيقة الفكرية يف دورهتا الثانية عرشة )

 ابلإدماج الالحق لنتاجئ املرشوع يف البوابة الإلكرتونية التفاعلية دون أأي أ اثر مالية. 

معدل تنفيذ 
 املرشوع

 %.87: 8102معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس 

م التقرير  التقارير السابقة ىل اللجنة  CDIP/8/2املرحيل الأول للمرشوع، الوارد يف املرفق الثامن عرش للوثيقة قُد ِّ اإ
م التقرير املرحيل8100املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة املعقودة يف نومفرب   الثاين . وقُد ِّ

ىل اللجنة يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب  CDIP/10/2الوارد يف املرفق التاسع للوثيقة  . 8108اإ
م التقرير املرحيل الثالث الوارد يف الوثيقة  ىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة اليت  CDIP/12/2وقُد ِّ اإ

 .8108ُعقدت يف نومفرب 

 

http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي لاكملحمقق اب

 

 نتاجئ املرشوع
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

ادلراسة التحليلية   .0
 التصنيفية

جتهزي املسودة الأوىل لدلراسة 
التحليلية يف غضون س تة أأشهر من 

 قة عىل املرشوع.املواف

الانهتاء من مسودة ادلراسة حبلول 
، وعرضها يف 8100شهر أأكتوبر 

ادلورة الثامنة للجنة املعنية ابلتيمية 
دراج التعليقات  وامللكية الفكرية. اإ

الواردة من ادلول الأعضاء واملراقبني 
يف ادلراسة الهنائية حبلول مارس 

8108. 

**** 

تنظمي اجامتع مفتوح   .8
 ل الأعضاءمع ادلو 

اجامتع منظم يف غضون ثالثة أأشهر 
من اس تكامل ادلراسة التحليلية، 

وَسرُيكز النقاش عىل مضمون 
املرشوعات التعاونية املفتوحة 

ومنطقها العام ومراحلها فضال عن 
 مأ لها والنتاجئ املرجوة واحللول؛

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

جيابية من  % انطباعات61)ب( و اإ
املشاركني بشأأن مسار املرشوع 

 )وفقا لس تبياانت التقيمي(.

تنظمي اجامتعات مفتوحة العضوية مع 
أأشهر من  3ادلول الأعضاء بعد 

اس تكامل ادلراسة، مبا يف ذكل حدث 
جانيب غري رمسي يف أأثناء ادلورة 

، 8108مايو  00التاسعة للجنة يوم 
يونيو  02واجامتع رمسي للويبو يوم 

. وقد حرض الاجامتع الأخري 8108
مشاراك مع مندويب البعثات  81حنو 

ادلامئة لس بعة بدلان دلى مكتب الأمم 
ىل ثالث  ضافة اإ املتحدة يف جنيف، اإ

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

عىل املرشوع، واتفقوا عىل أأسلوب 
 امليض قدما.

**** 

اس ُتمكلت دراسة تقيميية معمقة يف  ية. ادلراسة التقيمي 3
غضون س تة أأشهر من عقد اجامتع 

اخلرباء. وسوف هيدف هذا النشاط 
ىل تقيمي ممزيات املرشوعات احلالية  اإ

وعيوهبا واس تخالص ادلروس 

عداد ادلراسة التقيميية املعمقة  ف ابإ ُك ِّ
لربوفسور فريٌق من اخلرباء بقيادة ا

نلك، رئيس معهد ادلكتور  يلني اإ اإ
مانفريد بيشوف لإدارة الابتاكر 
دارة  جملموعة ايرابص، ورئيس اإ

**** 
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املس تفادة من لك مبادرة تعاونية 
 مفتوحة.

الابتاكر جبامعة زبلني، 
فريدريشهافني، أأملانيا. ومت اس تالم 

، 8102املسودة الهنائية يف يوليو 
وسوف تكون متاحة لدلورة الرابعة 

 عرشة للجنة.

تنظمي الاجامتع يف غضون س تة  اء. تنظمي اجامتع اخلرب 2
أأشهر من تنظمي اجامتعات ادلول 

الأعضاء، وسوف تركز املناقشات 
لقاء الضوء عىل أأفضل  عىل اإ

املامرسات يف املرشوعات التعاونية 
املفتوحة للمنظامت العامة واخلاصة 

 عىل السواء؛
جيابية من 71 % انطباعات اإ

املشاركني بشأأن فائدة الاجامتع يف 
 تجارب واخلربات.تبادل ال 

م بنجاح يويم  يناير  83و 88نُظ ِّ
اجامتع اخلرباء اذلي اختذ  8102
مؤمتر للويبو بشأأن الابتاكر شلك 

املفتوح: املرشوعات التعاونية 
. ملزيد من ومس تقبل املعرفة

 املعلومات، انظر:

http://www.wipo.int/meeti
ngs/en/details.jsp?meeting

_id=31762 

 07وحتدث يف هذا املؤمتر العاملي 
متحداث رفيع املس توى من البدلان 

ىل  ضافة اإ املتقدمة والنامية، اإ
مناقشات املائدة املس تديرة بشأأن 

 811الابتاكر املفتوح. وحرضه حنو 
مشاراك حمليا ودوليا، وتلقى املؤمتر 

جيابية جدا من احلضور تعقي  بات اإ
وكذكل الصحافة احمللية ووسائل 

 الإعالم.

انظر التحقيق الصحفي عىل الرابط 
 التايل:

http://www.wipo.int/press
room/en/stories/collaborat

tmlive_innovation.h 

**** 

بوابة رمقية تعمل يف غضون س تة  . منصة تفاعلية5
أأشهر من اس تكامل ادلراسة التقيميية 

 املعمقة؛

( اس تخدام منتظم وعىل نطاق  )أأ 
واسع للموقع واملنتدى الالكرتونيني، 

 

 

ف فريٌق من اخلرباء من مؤسسة  ُك ِّ
عداد دراسة CSFالنظم اجملمتعية ) ( ابإ

عن "التدفقات املعرفية العاملية"، 

**** 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
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ول س امي من قبل مس تخديم البدلان 
 النامية؛

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

خالل اس تبياانت ُأجريت عرب ش بكة 
 الإنرتنت(.

لإدراهجا يف املنصة التفاعلية. ومت 
اس تالم املسودة الهنائية لدلراسة يف 

، 8102منتصف شهر سبمترب 
ن متاحة لدلورة الرابعة وسوف تكو

 عرشة للجنة. 

. دمع الأنشطة احلالية 6
داخل الويبو، مما يعزز 

تبادل اخلربات بشأأن 
املرشوعات التعاونية 

 املفتوحة

مناقشة التوصيات النامجة عن 
املرشوع للأخذ هبا يف برامج الويبو 

املعنية بعد موافقة ادلول الأعضاء يف 
غضون ثالثة أأشهر من دخول 

 املنصة التفاعلية حزي التنفيذ.

 ل تقيمي من املبكر للغاية تقيمي هذه النتيجة.
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الهدف العام/ الأهداف 
 العامة للمرشوع

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 هدف/أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

نشاء منصة تفاعلية  اإ
لتحقيق أأوسع تبادل 
خربات ممكن بشأأن 

رشوعات التعاونية امل 
املفتوحة والامنذج القامئة 

 عىل امللكية الفكرية

وعي أأفضل وفهم للتجارب أأو أأفضل 
املامرسات والتطبيق العميل لأدوات 

امللكية الفكرية وعدة التدريب يف املنصة 
التفاعلية لبتاكر مرشوعات تعاونية 

مفتوحة وتنفيذها، وتعقيبات من اللجنة 
قضااي، ومدى بشأأن مدى حتسن فهم ال

 حتقيق هدف املرشوع:

)أأ( عدد مس تخديم املوقع الإلكرتوين 
 والزايرات حسب البدل أأو الإقلمي؛

)ب( وعدد مس تخديم املنتدى 
الإلكرتوين اذلي يتبادلون التجارب 

بشأأن البيئات التعاونية املفتوحة والامنذج 
 القامئة عىل امللكية الفكرية؛

)ج( وازدايد الطلب عىل ما تقدمه 
الويبو من تدريب عىل الابتاكر التعاوين 

ىل حمتوايت البوابة  املفتوح استنادا اإ
 الإلكرتونية؛

)د( وازدايد عدد املرشوعات املشرتكة 
 املس هتةل ابس تخدام الابتاكر املفتوح.

من املبكر للغاية تقيمي هذه 
 النتيجة.

 ل تقيمي

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 تقرير مرحيل

 ملخص املرشوع

 DA_1_2_4_10_11_1 رمز املرشوع

 تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية العنوان

 0التوصية  توصية جدول أأعامل التيمية
جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التيمية 

وتمتتع ابلشفافية، وتأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة وقامئة عىل الطلب 
ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن تفاوت مس توايت التيمية 
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا  احملققة يف ادلول الأعضاء. وينبغي اإ

تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة  الصدد، ينبغي أأن يكون
 بلك بدل.

 8التوصية 
نشاء صناديق ائامتنية أأو صناديق  ضافية للويبو من خالل تربعات املاحنني واإ تقدمي مساعدة اإ

أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة البدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع الاس مترار يف 
عط اء أأولوية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل املزيانية ومن خارهجا اإ

للهنوض بعدة جمالت، مهنا الانتفاع القانوين والتجاري والثقايف والاقتصادي ابمللكية الفكرية يف 
 البدلان املذكورة.

 2التوصية 
طة واملؤسسات اليت تعمل يف التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوس

جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع 
 الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

 01التوصية 
مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 

سيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات وحت 
امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. 

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

 00التوصية 
مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع 

عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا ك ام اكن ذكل 
 مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
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 فرنك سويرسي. 236 111موارد غري متعلقة ابملوظفني:  عمزيانية املرشو

 فرنك سويرسي. 016 711موارد متعلقة ابملوظفني: 

 .8103فرباير  اترخي بدء املرشوع

عىل متديد مدة  8103شهرا. وافقة اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة اليت ُعقدت يف نومفرب  82 مدة املرشوع
 أأشهر. 6املرشوع مبقدار 

الويبو الرئيس ية  قطاعات
املعنية والصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.

طار مس تدام للقطاع السمعي البرصي يف  وصف موجز للمرشوع ىل تيسري وجود اإ بدلان رائدة،  3يسعى "املرشوع" اإ
يئة يه بوركينا فاسو والس نغال وكينيا، عىل أأساس حتسني الهيالك املهنية والأسواق والب 

ىل حتسني فهم نظام امللكية الفكرية وحتسني اس تخدامه الاسرتاتيجي  التنظميية. كام هيدف اإ
نتاج والتسويق والتوزيع يف القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا.  ابعتباره أأداة رئيس ية دلمع الإ

 رة.والهدف الهنايئ للمرشوع هو تعزيز الإبداع والصناعات الإبداعية يف بدلان أأفريقية خمتا

ويتأألف املرشوع من عنرصين رئيس يني. يقع العنرص الأول يف جمال التطوير املهين والتدريب. 
ىل زايدة أأرابح املعامالت القامئة عىل امللكية  ويتناول العنرص الثاين الإطار التنظميي، ويسعى اإ

لتحتية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي من خالل املامرسات والقدرات املؤسس ية والبنية ا
 ذات الصةل. 

ويعترب املرشوع مرشوعا رائدا يُرك ِّز عىل عدد حمدود من البدلان املس تفيدة لضامن النجاح يف 
 التأ زر وتبادل اخلربات بني بعض الصناعات السمعية البرصية الأفريقية اليت تشهد توسعا رسيعا.
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 الس يدة اكرول كرول مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة 
 وثيقة الربانمج يف

واملزيانية للفرتة 
8108/8103 

 الربانمج الثالث

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 النشاط الأول للمرشوع: أأوراق النطاق وادلراسات

التفاوض بشأأن احلقوق واإدارهتا مت الانهتاء من هذا العنرص من عنارص املرشوع ابنهتاء دراسة "
أأولسون. وتصف ادلراسة طرائق -" اليت أأعدهتا الس يدة كوسكيننيامجلاعية يف القطاع السمعي البرص 

دارة احلقوق السمعية البرصية، مث تصف النتاجئ الرئيس ية احملققة يف البدلان املس هتدفة بناء عىل  معل اإ
البياانت الواردة من البدلان املس تفيدة. وتوجد ادلراسة وامللخص عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200  وسوف
 تُعرض ادلراسة يف ادلورة احلالية للجنة.

 النشاط الثاين للمرشوع: حلقات العمل التدريبية والتطوير املهين

لتقدمي ادلمع الإداري لإدارة املرشوع وتنظمي حلقات العمل  8103عنُي ِّ موظٌف بدوام جزيئ يف نومفرب 
 التدريبية. ومكَّن ذكل من بدء عنرص التدريب والتطوير املهين.

ويف مدينة  ،8102أأبريل  8و 0وُعقدت ثالث حلقات معل تدريبية يف مدينة نريويب بكينيا يويم 
سبمترب  8و 0نة دااكر ابلس نغال يويم ، ويف ميد8102يوليو  2و 7و يويم صواغادوغو ببوركينا فا

ت لك ندوة حنو 8102 مشاراك. وجرى اختيار املشاركني يف حلقات العمل ابلتشاور  51. ومض 
 الوثيق مع هجات التنس يق الوطنية اليت حددها لك بدل مس تفيد.

عىل  ومت التوسع يف رشح تصممي الربامج العلمية حللقات العمل بغية تناول الهدف الأول للمرشوع
، أأْي "املسامهة يف حتسني اس تخدام نظام امللكية CDIP/9/13النحو احملدد يف وثيقة املرشوع 

نتاهجا وتوزيعها".  الفكرية لمتويل املصنفات السمعية البرصية واإ

وشاركت عن كثب يف مجيع مراحل التنظمي وتقدمي الربامج التدريبية السلطاُت الوطنيُة يف البدلان 
 ذكل هجة التنس يق الوطنية اليت حددها لك بدل، وماكتب حق املؤلف والهياات املس تفيدة، مبا يف

( أأو املراكز KFCالوطنية املسؤوةل عن القطاع السمعي البرصي مثل هياة الأفالم يف كينيا )
 السيامنئية يف البدلان املس تفيدة الأخرى.

هتم املهنية ومعرفهتم ابملزيات وعنُي ِّ خرباء دوليون وأأفارقة للك حلقة معل تدريبية عىل أأساس خرب 
احملددة للمشهد السمعي البرصي الأفريقي. ومتكَّن بعض هؤلء اخلرباء، اذلين مه أأيضا مؤلفو 

منشورات الويبو بشأأن هذه املسأأةل، من اس تخدام أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية ومن تنفيذها 
 القطاع.بطريقة معلية مما يضمن اتباع هنج متسق ومس متر يف هذا 

وخالل حلقات العمل، أأطلع اخلرباُء املشاركنَي عىل مجموعة من مواد الربانمج، والعقود اليموذجية اليت 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
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ميكن للمشاركني تكييفها واس تخداهما يف ممارساهتم املهنية. وجيري جتميع هذه املواد لتكون أأساس 
عداده من خالل أأاكد  ميية الويبو.لوازم التدريب/ برانمج التعمل عن بعد املقرر اإ

وُأقمي أأيضا تعاون مع رشيك دويل خاريج لتنفيذ املرشوع، ليك يشارك يف املرشوع رشاكء دوليون 
( يف OIFرئيس يون دلهيم خربة معلية يف هذا املوضوع. وُأرشكت املنظمة ادلولية للفرنكوفونية" )

ٌد، وأأثرى املكوانت تنظمي ندويت واغادوغو ودااكر ويف براجمهام. وقد ثبت أأن هذا التعاون مفي
 اجلوهرية للتدريب.

 ترخيص التدريب امليداين .النشاط الثالث للمرشوع. بناء املؤسسات واملهارات

 .8105سوف يبدأأ تنفيذ هذا العنرص يف الربع الأول من عام 

أأمثةل عىل النجاح/ 
الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

لأولية اليت وردت من املشاركني )بناء عىل رمغ أأن من املبكر تقيمي أأثر املرشوع، تشري التعقيبات ا
ىل أأن املرشوع جاء يف أأنسب وقت، وأأنه مالمئ  ع يف هناية لك حلقة معل( اإ اس تبيان رسي ُوز ِّ

ىل مس توى  للقطاع السمعي البرصي، وأأنه سوف يسهم يف مساعدة صناعة السيامن عىل الانتقال اإ
 طر حق املؤلف الوطنية وادلولية.أأعىل من التطور املهين يف اس تخداهما الاسرتاتيجي لأ 

مداد  جراء حوار منظم بني مجيع ممثيل سلسةل الإ واكنت لك حلقة معل تدريبية نقطَة انطالق لتعزيز اإ
ىل املمثلني، ومرورا مبوزعي املُنتِّج وجتار التجزئة  السمعية البرصية )بدءا من اخملرجني وصول اإ

ع املرصيف والمتويل(. فقد اعتربوا حلقات العمل فرصا واملنصات الإلكرتونية واملذيعني وممثيل القطا
فريدة لالجامتع مبمثيل احلكومات ملعاجلة قضااي مثل ادلمع احلكويم، واس تخدام قواعد حق املؤلف، 

 .أأو البنية التحتية للتوزيع املدعومة ابحرتام احلقوق

الوطين. ويف كينيا، ُطلِّب واكن املرشوع مفيدا أأيضا يف املسامهة يف تطوير الس ياسات عىل الصعيد 
سداء املشورة بشأأن وضع الس ياسة  بل هياة الأفالم الكينية لتقدمي تعليقات واإ املرشوع رمسيا من قِّ

(. والس ياسة السيامنئية الوطنية، اليت متر مبرحلهتا الهنائية، متثل خطوة هممة NFPالسيامنئية الوطنية )
هنا س تكون املرة الأوىل اليت ىل الأمام حيث اإ تنص فهيا السلطة الترشيعية الكينية رمسيا عىل أأن  اإ

ماكنيات كبرية للمسامهة يف اليمو الاقتصادي للبدل.  الأفالم السيامنئية صناعة وطنية تمتتع ابإ

اخملاطر والتخفيف 
 من أ اثرها

اكن هناك عدد كبري من طلبات املشاركة يف الربانمج يف لك بدل جترييب. ويمكن أأحد التحدايت اليت 
اجه هذا املرشوع يف التحديد املناسب ملنتجي وموزعي الأفالم السمعية البرصية أأو السيامنئية تو 

اذلين يمتتعون بقدرة جتارية فعاةل عىل تطوير مشاريع مسعية برصية معقدة مع اتباع هنج يركز عىل 
 السوق.

مة بقطاع السيامن ول ومل يكن التواصل مع اجملمتع املايل واملرصيف سهال لأن هذه القطاعات ليست مل
جراء حماداثت  توجد خربة يف التعاون التجاري. وجيري حاليا التنس يق املس متر مع السلطات احمللية واإ

 معها ملواصةل الإرشاك الاكمل لهؤلء الرشاكء املهمني يف أأنشطة املرشوع.

ملؤلف يف البيئة ويتطلب جناح املرشوع أأيضا تفعيال اكمال للأطر القانونية اليت تكفل حامية حق ا
ىل اختاذ تدابري فعاةل لبناء احرتام امللكية الفكرية من أأجل دمع تطوير  ضافة اإ الرمقية يف لك بدل، اإ
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 قنوات توزيع قانونية وسوق قانوين للمواد السمعية البرصية.

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

معي البرصي، طلبت البدلان نظرا لخنفاض مس توى الوعي واس تخدام حق املؤلف يف القطاع الس
املس تفيدة أأيضا زايدة عدد الأنشطة لتلبية الاحتياجات العملية لقطاعات اجملمتعات السمعية البرصية 

اتحة التقدير الاكيف لتطوير  واملالية والقانونية بطريقة شامةل لتعزيز التدرب عىل املعايري ادلولية مع اإ
نشطة السيامن  ئية التجارية يف الس ياق الأفريقي.أأفضل املامرسات ذات الصةل للأ

وفامي يتعلق ابلنشاط الثاين للمرشوع، طلبت كينيا وبوركينا فاسو والس نغال متابعة حلقات العمل 
. وسوف يُؤخذ هذا الطلب يف الاعتبار عند وضع اجلدول الزمين 8105املقرر تنظميها يف عام 

 رشوع حيث ميكن امجلع بني الهدفني.حللقات العمل التدريبية املتعلقة ابلنشاط الثالث للم 

وُطلب من املرشوع أأيضا تسهيل مشاركة املنتجني/ املوزعني يف الأسواق ادلولية لبيع/ لرشاء املواد 
لالس تفادة من الأدوات القامئة عىل حق املؤلف لبيع  DISCOP Africaالسمعية البرصية مثل 

 وتصدير احملتوى السمعي البرصي احمليل.

ىل سبمترب  8102بدءا من أأكتوبر  امليض قدما  ، سوف يُرك ِّز املرشوع عىل الأنشطة التالية:8105اإ

عقد حلقة معل تدريبية للمتابعة يف لك بدل رائد. وسوف يسمح ذكل ابلنتقال من  -
فرادية حيث ميكن  ىل أأدوات معل أأكرث حتديدا ودراسات اإ مس توى تدرييب نظري اإ

سيامنيئ حميل وتطوير ممارسات مصممة خصيصا تلبية الاحتياجات املعقدة للك قطاع 
 للبدلان الأفريقية.

ىل مرحةل تنفيذ النشاط الثالث للمرشوع بناء عىل التوصيات الواردة يف  - الانتقال اإ
دارهتا امجلاعية يف القطاع السمعي البرصي". وهذا  دراسة "التفاوض بشأأن احلقوق واإ

لتيمية همارات القطاع يف جمال حق سوف يقتيض مضنا دورات تدريبية وتدريب ميداين 

املؤلف واملفاوضات القامئة عىل الرتخيص لس امي اليت تتناول قضااي مثل الأدوات 
بداعية املتعاونة ورشاكء  املناس بة وقواعد العمل للعالقات التعاقدية بني اجلهات الإ

 المتويل، وممارسات الرتخيص للبيئة الإلكرتونية؛

 لمي عن بعد عىل أأساس حمتوايت الربامج التدريبية.وسوف يُعد  برانمج التع -

اجلدول الزمين 
 للتنفيذ

يسري التنفيذ وفقا للجداول الزمنية اجلديدة للمرشوع اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا الثانية 
 عرشة.

 %.82: 8102معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

م التقرير املرحيل الأول لهذا املرشوع، الوارد يف املرفق الثاين عرش من الوثيقة  قةالتقارير الساب ، CDIP/12/2قُد ِّ
ىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة.  اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي اكملحمقق ابل

 

 2نتاجئ املرشوع
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

ورقة حتديد النطاق 
 املشمول

الانهتاء من الورقة ونرشها خالل الإطار 
 الزمين

 ورقة حتديد النطاق املشمول
 بشأأن مرشوع الويبو

**** 

تكوين فريق خرباء 
 وتعيني نقاط تنس يق

جيري حاليا اس تكامل  تعيني نقاط تنس يق وتكوين فريق خرباء.
 مشاورات تعيني فريق اخلرباء. 

*** 

دراسة حول التفاوض 
 امجلاعي للحقوق

دراسة حول التفاوض امجلاعي  مت الانهتاء من ادلراسة.
 والإدارة امجلاعية للحقوق

*** 

مت يف  انهتت. ثالث حلقات معل حلقات معل تدريبية نُظ ِّ
 كينيا وبوركينا فاسو والس نغال.

ُطلب عقد حلقات معل 
 للمتابعة.

*** 

تدريب ميداين عىل 
التفاوض امجلاعي بشأأن 

 احلقوق

 ل يوجد توجدل  مطلوب عقده.

عداد برانمج التعمل عن  اإ
 بعد

 ل يوجد توجدل  لحقا عديُ 

 

  

                                                
2

 .3.8حسب وثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف املرشوع اف املرشوعأأهد
 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

املسامهة يف حتسني 
اس تخدام نظام امللكية 

الفكرية لمتويل املصنفات 
نتاهجا  السمعية البرصية واإ

 وتوزيعها.

زايدة اس تخدام املشاركني للمهارات 
لبرصية املكتس بة لمتويل املصنفات السمعية ا

نتاهجا وتوزيعها )يمت التأأكد من ذكل عن  واإ
طريق اس تبيان للتقيمي يوزع عىل املشاركني 

 بعد س تة أأشهر تقريبا من انهتاء التدريب(.

زايدة عدد املعامالت املتصةل ابمللكية 
الفكرية يف القطاع السمعي البرصي فامي 

د أأساس  نتاج والتوزيع. )ُُيدَّ يتعلق ابلإ
 ورقة النطاق(. املقارنة من خالل

زايدة القنوات املرشوعة لبيع حقوق الأفالم 
د أأساس املقارنة من خالل  الأفريقية )ُُيدَّ

 ورقة النطاق(.

 من املبكر للغاية تقدميها.

 

 

 من املبكر للغاية تقدميها.

 

 

 من املبكر للغاية تقدميها.

 ل يوجد

امليض قدما يف تطوير 
بنية حتتية فعاةل 

عىل  للمعامالت القامئة
حقوق امللكية الفكرية 

والرتخيص واملهارات 
ذات الصةل لتحسني 
العائدات املالية عىل 

املبدعني يف القطاع 
السمعي البرصي 

 والصناعة.

زايدة عدد املعامالت القامئة عىل حقوق 
امللكية الفكرية لرتخيص احلقوق السمعية 

البرصية من خالل مفاوضات جامعية 
وتنفيذ املبادئ  وممارسات الرتخيص امجلاعي

د أأساس املقارنة من خالل  التوجهيية. )ُُيدَّ
 ادلراسة(.

زايدة وتطور البنية التحتية لرتخيص احلقوق 
السمعية البرصية مبا يتفق مع املعايري ادلولية، 
دارة امجلاعية.  ول س امي من خالل منظامت الإ

د أأساس املقارنة من خالل ادلراسة(.  )ُُيدَّ

لأدوات وقواعد الأعامل التنفيذ التدرجيي ل
املالمئة لإدارة املصنفات السمعية البرصية مبا 

د أأساس  يتفق مع املعايري ادلولية. )ُُيدَّ
 املقارنة من خالل ورقة النطاق(.

 من املبكر للغاية تقدميها.

 

 

 

 من املبكر للغاية تقدميها.

 ل يوجد

 

]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 ملخص املرشوع

 DA-1-10-11-13-19-25-32-01 رمز املرشوع

مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتيمية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية  العنوان
 وبدلان أأقل منوا.

 :38و، 85، و02، و03، و00و ،01، و0 توصية جدول أأعامل التيمية

بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة  : جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية0التوصية 
حنو التيمية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات 

اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن خمتلف مس توايت 
دراج الأنشطة يف أأطر زمني ة لس تكامل الربامج. ويف التيمية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها 
 خاصة بلك بدل.

: مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية 01التوصية 
تحتية وغريها من املرافق هبدف جعل الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن ال 

مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة 
قلميية  قلميية ودون الإ العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت الإ

 املعنية ابمللكية الفكرية.

ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر : مساعدة 00التوصية 
والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا 

 ك ام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

منائية : يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تق03التوصية  دهما الويبو، بوجه خاص، اإ
الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية 

ول س امي البدلان الأقل منوا وكذا مس توايت التيمية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن 
 تكون الأنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها.

لرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف : ا02التوصية 
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط  تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

طار الويبو.  الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع : اس تكشاف الس ياسات واملبادرات 85التوصية 
نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني البدلان املذكورة من 

فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، 
 حسب ما يكون مناس با.

اتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه 38ية التوص  : اإ
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 الصةل بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 فرنك سويرسي. 755 261موارد خالف املوظفني:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 818 111 موارد املوظفني:

 8108أأبريل  اترخي بدء املرشوع

ضافية تبلغ س نة واحدة وفقا لقرار  82 مدة املرشوع شهرا )املرحةل الأوىل(. جرى متديد املرشوع لفرتة اإ
من ملخص الرئيس  7ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية )انظر الفقرة 

عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_sum

mary.pdf. 

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية والصةل بربامج 

 الويبو

 (.02(، قطاع البنية التحتية العاملية )الربانمج 2القطاعات الرئيس ية: قطاع التيمية )الربانمج 

 .31, 02, 06, 05, 00, 2, 7, 6, 5, 2, 3, 8, 0بربامج الويبو: الصةل 

، DA_09_01، وDA_08_01، وDA_05_01 صةل مبشاريع جدول أأعامل التيمية:ال
 ،DA_35_37_01، وDA_7_23_32_01، وDA_10_05و
 .DA_19_25_26_28_01و

عض توصيات جدول أأعامل الويبو للتيمية. يتعلق هذا املرشوع بتعظمي النتاجئ املتأأتية من تنفيذ ب وصف موجز للمرشوع
وحتقيقا لهذه الغاية، يعد هذا املرشوع ممكال ومعززا للمرشوعات املوضوعة مس بقا لتنفيذ 

من  03و 00و 0من جانب، وتفعيل التوصيات أأرقام  38و 85و 02و 01التوصيات أأرقام 
 جانب أ خر.

عداد وسائل ىل اإ لتوجيه هجود خمتلف الأطراف  ولتحقيق هذه الأهداف، يريم هذا املرشوع اإ
ىل حتقيق  الفاعةل حنو تعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية. ويريم املرشوع اإ

 نتاجئ ملموسة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف اجملالت التالية:

منائية التوجه يف جمال امل   0لكية الفكرية )التوصيتان )أأ( تعزيز املساعدة التقنية والقانونية اإ
 (؛03و

 (؛ 01)ب( وتكوين كفاءات مؤسس ية يف جمال امللكية الفكرية )التوصية 

 (؛00)ج( وتكوين كفاءات حملية يف جمال الابتاكر )التوصية 

ىل املعارف والتكنولوجيا ونرشها والانتفاع جبوانب املرونة اليت تتيحها  )د( وتسهيل النفاذ اإ
 (؛85و 02لتوصيتان امللكية الفكرية )ا

 (.38)ه( وتفهم الصةل بني امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة )التوصية 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
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 الس يد أأليخاندرو رواك اكمباان مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
وثيقة الربانمج واملزيانية 

 8108/8103للفرتة 

 6النتيجة املرتقبة اثلثا.
 ل التيمية يف برامج املنظمة وأأنشطهتا.زايدة تعممي ودمج مبادئ جدول أأعام

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 03و 00و 01و 0متش يا مع النتيجة املرتقبة املذكورة أ نفا وتوصيات جدول أأعامل التيمية أأرقام 
ىل تعزيز التعاون فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 38و 85و 02و ، هيدف املرشوع اإ

تحداث وسائل لتوجيه هجود التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية من خالل اس  
الفكرية والتيمية؛ بغية الإسهام يف زايدة قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل تبادل 

معارفها وخرباهتا، وبغية مواصةل تعزيز املساعدة التقنية والقانونية املوهجة حنو التيمية يف جمال 
لكية الفكرية. ومبراعاة اسرتاتيجية التنفيذ اخلاصة ابملرشوع والأنشطة املُبلغ عهنا يف التقرير امل 

 ، ُأحرز التقدم ال يت خالل الفرتة قيد النظر:CDIP/10/2املرحيل 

املؤمتَر الس نوي الثاين بشأأن التعاون بني  8103نومفرب  88عقدت الأمانُة يف جنيف يوم  .0
مللكية الفكرية والتيمية، وذكل عقب ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية بدلان اجلنوب بشأأن ا

ابلتيمية وامللكية الفكرية مبارشة عىل النحو املُت فق عليه مع ُمنسقي اجملموعات. واكن ابب املؤمتر 
مفتوحا أأمام واضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني وممثيل ماكتب امللكية الفكرية من 

ية والبدلان الأقل منوا، وغريها من ادلول الأعضاء املهمتة، مبا يف ذكل ممثيل املنظامت البدلان النام 
قلميية واملنظامت غري احلكومية، وأأاتح املؤمتر الفرصة أأ( لس تعراض نتاجئ  احلكومية ادلولية والإ

العالمات الاجامتع الأقالميي الثاين حول التعاون فامي بني بدلان اجلنوب بشأأن براءات الاخرتاع و 
نفاذ القوانني، اذلي ُعقد يف مدينة القاهرة  التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية واإ

ىل  6جبمهورية مرص العربية يف الفرتة من  ، ب( وملناقشة مس تقبل مرشوع 8103مايو  2اإ
 002كني التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وشهد املؤمتر حضورا كبريا، فقد بلغ مجموع املشار 

ممثال عن  81بدلا من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، و 22ممثال عن  75مشاراك، من بيهنم 
منظامت غري  6ممثلني عن  7ممثال عن املنظامت احلكومية ادلولية، و 03بدلا متقدما، و 08

ىل حد حكومية. وأأكدت التعقيبات اليت مُجعت أأن املؤمتر لّب  التوقعات وحقق أأهدافه املر  جوة اإ
% من اجمليبني املؤمتَر بأأنه جيد أأو جيد جدا أأو ممتاز(. جرى بث املؤمتر 28كبري )قميَّ أأكرث من 

م املؤمتر منصة لرفع مس توى  ىل مجهور أأكرب، وقدَّ بثا مبارشا عرب ش بكة الإنرتنت لضامن وصوهل اإ
بناء عىل نتاجئ الاجامتع الوعي بقمية التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية 

الأقالميي الثاين بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، وأأاتح كذكل الفرصة لدلول الأعضاء 
لتبادل ال راء والأفاكر حول كيفية دفع العملية قدما. وتوجد عىل موقع الويبو الإلكرتوين التايل 

ير امللخص للمؤمتر  العروض التقدميية وتسجيالت الفيديو والتقرير املفصل والتقر 
(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462.) 

وخالل الفرتة قيد النظر، واصلت الأمانة أأيضا تطوير الأدوات واملنصة القامئة عىل ش بكة . 8
اصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، مبا يف ذكل من خالل اس تحداث قدرات الإنرتنت اخل

-IPوظيفية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )
TAD( وقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ،)IP-DMD ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462


CDIP/14/2 

Annex V 
4 
 

(. ابلتعاون مع شعبة املرشوعات اخلاصة املسؤوةل ROCللخرباء الاستشاريني )وقامئة الويبو 
عن تطوير قواعد البياانت املذكورة أأعاله وصيانهتا ومع شعبة التصالت، أأسفر املرشوع عن 
نشاء صفحة خمصصة عىل موقع الويبو الإلكرتوين لتوفر حمطة مركزية جامعة لأنشطة التعاون  اإ

وب يف جمال امللكية الفكرية مع تقدمي املعلومات والأدوات واملوارد ذات فامي بني بدلان اجلن
الصةل عرب ش بكة الإنرتنت عىل النحو التايل:  أأ( قاعدة بياانت للمساعدة التقنية بني بدلان 

اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية تسلط الضوء عىل أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات 
لويبو مع مكون خاص ابلتعاون بني بدلان اجلنوب؛ ب( وقامئة خرباء استشاريني اليت تُقام بدمع ا

طار التعاون بني بدلان اجلنوب حتتوي عىل معلومات عن خرباء استشاريني وأأشخاص  يف اإ
مرجعيني من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية لإبراز اخلربات 

جلنوب؛ ج( وقدرات وظيفية بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اس ُتحدثت يف املتاحة من ا
( لزايدة متكني IP-DMDقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )

مطابقة احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وعروضها؛ د( ومعلومات عن املبادرات 
قلميية اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية، وجُتمع تكل الوطنية والإ 

طار  ىل ادلول الأعضاء لهذا الغرض؛ ه( ومعلومات عن اإ املعلومات من خالل اس تبيان يُرَسل اإ
معل الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب وعن رشاكة الويبو مع مكتب الأمم املتحدة 

(. ُأطلقت املنصة الإلكرتونية UNOSSCون فامي بني بدلان اجلنوب )للتعا
(http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/ رمسيا خالل حدث )

طار ادلورة الثالثة عرشة للجنة يوم  م يف اإ  .8102مايو  80جانيب نُظ ِّ

. متابعة الأنشطة اليت تُقام عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة يف جمال التعاون فامي بني بدلان 3
اجلنوب والتنس يق مع مكتب الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب: واس مترت مشاركة 

خالل  الويبو يف أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت تُقام يف منظومة الأمم املتحدة من
اذلي  8103مشاركهتا يف املعرض العاملي للتيمية القامئة عىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب لعام 

ىل  82( يف نريويب يف الفرتة من UNEPاس تضافه برانمج الأمم املتحدة للبيئة )  0أأكتوبر اإ
املنظامت . وقد مضَّ املعرض واضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني وممثلني من 8103نومفرب 

ادلولية احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلاص واجملمتع املدين لتبادل أأفضل املامرسات وعرض 
منائية  الرشااكت الثالثية الناحجة واخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب وحلول للتحدايت الإ

ن أأجل التيمية حول موضوع "بناء اقتصادات خرضاء شامةل: التعاون فامي بني بدلان اجلنوب م
املس تدامة والقضاء عىل الفقر". وشاركت الويبو يف املنتدى الإمنايئ الرفيع املس توى للتعاون 

قلميية وادلولية  الإمنايئ املصمم ملامريس التعاون بني بدلان اجلنوب عىل املس توايت الوطنية والإ
دارة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون ا لثاليث، واس تكشاف طرق لتبادل اخلربات يف اإ

جديدة لتسهيل مثل هذه الرشااكت. وشاركت أأيضا يف اجامتع املائدة املس تديرة العاملي لتبادل 
(، اذلي عرضت الويبو خالهل منصة SS-GATEالأصول والتكنولوجيا فامي بني بدلان اجلنوب )

ضفاء الطابع الرمسي عىلWIPO GREENالويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ) العالقة  (، ومت اإ
املؤسس ية بني املؤسس تني يف تبادل للرسائل اليت تسلط الضوء عىل النية املشرتكة للتعاون يف 

جمالت مثل تقامس حمتوى قاعدة البياانت لتعزيز نقل التكنولوجيات اخلرضاء واخلدمات 
املتعلقة ادلامعة، وتقامس احللول وأأفضل املامرسات، وتقدمي مشورة اخلرباء بشأأن امللكية الفكرية 

 ابلتكنولوجيات اخلرضاء.

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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. وطبقا للجدول الزمين ملراجعة املرشوع، قام ُمقي ِّامن خارجيان بتقيمي املرشوع خالل الفرتة 2
ىل مارس  ابلتنس يق مع شعبة تنس يق جدول أأعامل التيمية. وُيتوي تقرير  8102من يناير اإ

ىل ادلول الأعضاء خال م اإ ل ادلورة الثالثة عرشة للجنة عىل عدد التقيمي الهنايئ املس تقل اذلي قُد ِّ
ىل  من التوصيات، مهنا عىل وجه اخلصوص التوصية، اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء، ادلاعية اإ

متديد املرشوع لس نة واحدة ل س امي من أأجل صقل مجيع الأدوات القامئة عىل الويب، والرتوجي 
ىل التقرير لها بني املس تخدمني، واحملافظة علهيا من خالل مجع معل ضافية. وميكن النفاذ اإ ومات اإ

التقيميي الاكمل من خالل الرابط التايل: 
(http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268822.) 

توصيات الواردة يف تقرير تقيمي املرشوع واحلاجة، عىل . وخالل الفرتة قيد النظر ويف ضوء ال 5
ىل صقل أأدوات الويب بناء عىل تعقيبات املس تخدمني والرتوجي للمنصة  وجه اخلصوص، اإ

الإلكرتونية اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب بني املس تخدمني، أأعدت الأمانة اس تقصاء 
لكرتونيا ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإ  س بانية لس تقصاء أ راء مس تخديم منصة التعاون فامي اإ

ضايف ومزيات  بني بدلان اجلنوب وللمساعدة يف اكتشاف أأي جفوات أأو احتياجات حملتوى اإ
لكرتونية تتعلق ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية. ولأغراض  وموارد اإ

مت الأمانُة أأيضا، كام هو أأعاله، حداث جانبيا خالل  8مبني يف القسم  التوعية والنرش، نظ 
ادلورة الثالثة عرشة للجنة لإطالق املنصة الإلكرتونية رمسيا وعرض هيلكها الرئييس وحمتواها 

وأأدواهتا. وأأخريا وليس أ خرا، واصلت الأمانة مجع وحتليل وتصنيف املعلومات الواردة من ادلول 
قلميية  بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الأعضاء حول املبادرات الوطنية والإ

الفكرية هبدف عرض هذه املعلومات عىل املنصة الإلكرتونية اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان 
 اجلنوب.

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

ىل الاس تنتاجات الواردة فيه ىل ابلرجوع اىل تقرير التقيمي املس تقل للمرشوع واإ ، تشري الأدةل اإ
أأن املرشوع ذو أأمهية ابلغة لدلول الأعضاء واملس تفيدين املبارشين، وأأنه يقوم بدور حمفز يف 
مساعدة لك من الأمانة وادلول الأعضاء عىل تقدير القمية اليت يضيفها التعاون فامي بني بدلان 

ق علهيا اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية. وادلراسات الاس تقصائية اليت أأجراه ا املرشوع وصدَّ
املُقي ِّمون من خالل مقابالت معمقة مع مشاركني خمتارين أأكدت الأمهية البالغة لالجامتعات 

الأقالميية واملؤمترات الس نوية بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والقمية الكبرية احملمتل أأن 
ىل املعارف.تضيفها الأدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت من أأجل تبادل امل  علومات والنفاذ اإ

اخملاطر والتخفيف من 
 أ اثرها

اخلطر: الاس تخدام غري الاكيف للمنصة الإلكرتونية وأأدوات الويب وقواعد البياانت اخلاصة 
 ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب.

التخفيف من اخملاطر: سوف يكون التصدي لهذا اخلطر من خالل الزايدة الفعاةل للتوعية 
 ة ورفع الوعي ابملنصة والأدوات الإلكرتونية اجلديدة بني أأحصاب املصلحة املعنيني.العام

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

 ل توجد

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268822
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بناء عىل التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي الهنايئ للمرشوع اذلي اعمتدته ادلول الأعضاء خالل  امليض قدما
لأنشطة املقرر القيام هبا خالل الأشهر التالية عىل النحو ادلورة الثالثة عرشة للجنة، س تكون ا

 التايل:

. صقل الأدوات القامئة عىل الويب بناء عىل تعقيبات املس تخدمني، والرتوجي لها بني 0
 املس تخدمني احملمتلني واحلفاظ علهيا، مبا يف ذكل عن طريق مجع املعلومات؛

ان اجلنوب داخل الويبو، ودراسة املامرسات . ختطيط الأنشطة احلالية للتعاون فامي بني بدل8
 اجليدة داخل منظامت الأمم املتحدة الأخرى؛

. وسوف تواصل الأمانة أأيضا متابعة الأنشطة اليت تنفذ عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة يف 3
 جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، والتنس يق مع مكتب الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان

 اجلنوب لضامن اس مترارية الروابط اليت أأقميت خالل املرشوع؛

. ومتش يا مع توصيات تقرير التقيمي، سوف تُعد  الأمانُة أأيضا مرشوعا مقرتحا خلارطة الطريق 2
من أأجل تعممي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اكسرتاتيجية تنفيذ تمكل الهنج احلالية يف الويبو 

 اء.لتنظر فهيا ادلول الأعض

ر. وفقا لقرار ادلول الأعضاء خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة،  اجلدول الزمين للتنفيذ مت تقيمي املرشوع يف املوعد املقر 
وافقت اللجنة عىل متديد مدة املرشوع لس نة واحدة للسامح ابس تكامل الأنشطة املعلقة مضن 

 مزيانية املرشوع املتبقية.

 %.72: 8102خدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس معدل اس ت معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة يف دورتهيا العارشة والثانية عرشة التقارير املرحلية اخلاصة هبذا املرشوع، يف  التقارير السابقة مت اإ قُد ِّ
 عىل التوايل. CDIP/12/2واملرفق التاسع للوثيقة  CDIP/10/2املرفق احلادي عرش للوثيقة 

ىل اللجن م اإ ة يف دورهتا الثالثة عرشة التقرير التقيميي اخلاص هبذا املرشوع، يف الوثيقة وقُد ِّ
CDIP/13/4. 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 بعد/ توقفمل يُقمي  ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

 3نتاجئ املرشوع
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

املؤمترات الس نوية 
 والاجامتعات الأقالميية.

 مس توى احلضور.

اس تقاء ال راء من املشاركني من خالل 
 اس تبيان.

املؤمتُر الس نوي الثاين حول مضَّ 
 بني بدلان اجلنوب بشأأن التعاون فامي

يمية  011أأكرث من  امللكية الفكرية والت
 22ممثال عن  75مشارك، من بيهنم 

بدلا من البدلان النامية والبدلان الأقل 
بدلا متقدما،  08ممثال عن  81منوا، و

منظامت حكومية  7ممثال عن  03و
منظامت غري  6ممثلني عن  7دولية، و
 حكومية.

مُجعت أأن  وأأكدت التعقيبات اليت
املؤمتر لّب  التوقعات وحقق أأهدافه 
ىل حد كبري )قميَّ أأكرث من  املرجوة اإ

% من اجمليبني املؤمتَر بأأنه جيد أأو 28
جيد جدا أأو ممتاز(. جرى بث املؤمتر 
بثا مبارشا عرب ش بكة الإنرتنت لضامن 

عت عىل  ىل مجهور أأكرب، وُوضِّ وصوهل اإ
صفحة الويب اخلاصة ابجامتع الويبو 

واثئق الاجامتع، مبا يف ذكل  مجيع
العروض التقدميية والتقرير الاكمل 

 والتقرير املوجز للمؤمتر.

**** 

أأنشطة التدريب 
وتكوين الكفاءات فامي 

 بني بدلان اجلنوب.

اس تحداث قدرات وظيفية جديدة يف 
قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية 

( IP-TADيف جمال امللكية الفكرية )
ت مطابقة الاحتياجات وقاعدة بياان

عداد القدرات الوظيفية اخلاصة  مت اإ
ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ومت 

دخالها يف قاعدة ب  ياانت الويبو اإ
للمساعدة التقنية يف جمال امللكية 

*** 

                                                
3

 .3.8حسب وثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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-IPالإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )
DMD.) 

حصاءات عن اس تخدام مسة املطابقة  اإ
وعدد الزايرات/البعثات املتبادةل بني 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

الفكرية وقاعدة بياانت مطابقة 
الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية 

دراهجا يف املنصة  الفكرية، ومت اإ
ابلتعاون فامي بني  الإلكرتونية اخلاصة

: بدلان اجلنوب
http://www.wipo.int/cooper

ation/en/south_south/. 

حصاءات بسبب و ل توجد حاليا أأي اإ
التأأخر يف نرش الأدوات القامئة عىل 

 الويب.

زايدة الاس تعانة 
بأأشخاص مرجعيني يف 

أأنشطة الويبو 
للمساعدة التقنية 

وتكوين الكفاءات 
ومشاطرة التجارب من 
البدلان النامية والبدلان 

 ل منوا.الأق

تقارير دورية س نوية واس تعراض قامئة 
الويبو اخلاصة ابملستشارين لتحديد 

الزايدة يف الاس تعانة مبستشارين من 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

اكمتلت قامئة اخلرباء الاستشاريني يف 
طار التعاون بني بدلان اجلنوب اليت  اإ

تضم خرباء وأأشخاص مرجعيني من 
امية والبدلان الأقل منوا البدلان الن

والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية، 
ضافيا  وُأدرجت القامئة بوصفها موردا اإ

ابلتعاون فامي يف صفحة الويب اخلاصة 
 بني بدلان اجلنوب.

حصاءات بسبب  ول توجد حاليا أأي اإ
التأأخر يف نرش الأدوات القامئة عىل 

 الويب.

*** 

صفحة الويبو 
قة الإلكرتونية املتعل

ابلتعاون فامي بني بدلان 
اجلنوب والبوابة 

الش بكية/ الش بكة 
 الافرتاضية التفاعلية.

نشاء صفحة الويب والبوابة  اإ
 الإلكرتونية التفاعلية.

التعليقات الواردة من املس تخدمني 
والاحصاءات املتعلقة ابس تخدام 

صفحة الويب والش بكة الافرتاضية، 
ىل احلصول عىل  ىل السعي اإ ضافة اإ اإ

مي نوعي من املشاركني وما يقدمونه تقي
 من أأفاكر يف صورة تفاعل تعاوين.

مت الانهتاء من صفحة الويب اخلاصة 
ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف 

، وأأطلقت رمسيا 8103هناية عام 
خالل حدث جانيب يف أأثناء ادلورة 

مايو  80الثالثة عرشة للجنة يوم 
ىل املنصة عرب 8102 . وميكن النفاذ اإ

الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/cooper

ation/en/south_south/. 

حصاءات بسبب  ل توجد حاليا أأي اإ
التأأخر يف نرش الأدوات القامئة عىل 

 الويب.

*** 

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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مسؤول اتصال عن 
التعاون فامي بني بدلان 

 اجلنوب.

مسؤول اتصال عن التعاون فامي تعيني 
 بني بدلان اجلنوب يف أأمانة الويبو.

رفع تقارير دورية بواسطة مسؤول 
ىل ادلول الأعضاء.  التصال اإ

مت تعيني مدير املرشوع حبمك منصبه 
مسؤول عن التصال بشأأن التعاون 
فامي بني بدلان اجلنوب بسبب ضيق 

 الوقت اذلي حتمته طبيعة املرشوع.

نشطة اليت قامت هبا الويبو ُأدرجت الأ 
ابلتعاون مع مكتب الأمم املتحدة 

للتعاون بني بدلان اجلنوب 
(UNOSSC يف التقريرين املرحليني )

CDIP/10/2 وCDIP/12/2  ويف
 هذا التقرير.

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

 )مؤرشات النتاجئ(

 ع الراهنالوض بياانت الأداء

حتسني فهم امللكية الفكرية 
ومسامههتا املمكنة يف التيمية 

يف البدلان النامية والبدلان 
 الأقل منوا؛

وحتديد الأولوايت 
والاحتياجات اخلاصة 

للبدلان النامية والبدلان 
الأقل منوا يف جمال امللكية 

الفكرية والتيمية مبا يف ذكل 
وضع القواعد واملعايري عىل 

قلميية  املس توايت الوطنية والإ
 وادلولية؛

وقرارات مس تنرية بشلك 
أأفضل وواعية ابلس ياق 
الاجامتعي والاقتصادي 

تتَّخذ بشأأن س ياسات 
امللكية الفكرية عىل 

املس تويني الوطين والإقلميي 
 يف اجلنوب؛

وحتسني حامية الإبداعات 
احمللية ودمع الابتاكر يف 
البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا؛

شجيع نقل التكنولوجيا وت 
 ونرشها؛

وتعزيز الهيالك الأساس ية 
والكفاءات لصاحل البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا 

لالنتفاع بأأقىص قدر من 

التأأثري يف ممارسات ادلول 
عداد  الأعضاء مبا فهيا اإ

الس ياسات والترشيعات الوطنية 
اخلاصة ابمللكية الفكرية وتطبيقها 

والانتفاع بأأوجه املرونة يف 
ة. )اس تبيان امللكية الفكري
 اس تقصايئ(.

حصاءات بشأأن اس تخدام مسة  اإ
 املطابقة.

 

 

حصاءات وتعقيبات بشأأن  اإ
 اس تخدام الصفحة الإلكرتونية.

 

 

 

حصاءات وتعقيبات بشأأن  اإ
 اس تخدام الش بكة الافرتاضية.

 

حصاءات بشأأن الاس تعانة  اإ
مبستشارين من البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا.

ىل تقري ر التقيمي الهنايئ يرىج الرجوع اإ
للمرشوع من أأجل الاطالع عىل تقيمي 

مفصل لتأأثري املرشوع وأأمهيته 
وفعاليته: 

http://www.wipo.int/meetin
gs/en/doc_details.jsp?doc_i

d=268822. 

م الإحصاءات ذات  الصةل سوف تُقدَّ
املتعلقة ابلأدوات القامئة عىل ش بكة 

الإنرتنت يف مرحةل لحقة يف تنفيذ 
 املرشوع.

*** 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268822
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الفعالية ابمللكية الفكرية 
لأغراض التيمية مع مراعاة 

الظروف الاجامتعية 
والاقتصادية لهذه البدلان 

 ومس توايهتا الإمنائية املتفاوتة؛

دة قدرة البدلان النامية وزاي
والبدلان الأقل منوا عىل 

تقامس معارفها وجتارهبا يف 
 جمال امللكية الفكرية والتيمية.

 

 ]ييل ذكل املرفق السادس[ 
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 ملخص املرشوع

 DA_4_10_02 رمز املرشوع

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية  العنوان مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
 قل منوا.والبدلان الأ 

: التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة 2التوصية  توصية جدول أأعامل التيمية
واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول 

الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية 
 رية.الفك

: مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال 01التوصية 
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 

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

 فرنك سويرسي. 851 111موارد خالف املوظفني:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 837 111موارد املوظفني: 

 8102أأبريل  0 اترخي بدء املرشوع

 شهرا 82 وعمدة املرش 

قطاعات الويبو الرئيس ية املعنية 
 والصةل بربامج الويبو

 الربانمج الثاين

 .30، 31, 2, 8الصةل بربامج الويبو: 

عداد التصاممي  وصف موجز للمرشوع ىل دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة، اليت تتوىل بنشاط اإ هيدف املرشوع اإ
ة الفكرية ووضع الاسرتاتيجيات اليت تشجع وتسويقها، يف الاس تخدام الفعال لنظام امللكي

 عىل الاستامثر يف التصاممي.

ز املرشوُع  ِّ ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت الرائدة يف البدلان املُشارِّكة، سوف يُعز 
الاس تخداَم الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، ل س امي حقوق التصاممي الصناعية، من 

واملتوسطة يف تكل البدلان، مما يشجع عىل اتباع هنج استبايق  جانب املؤسسات الصغرية
 يف حامية التصاممي يف الأسواق احمللية وأأسواق التصدير.

م من مجهورية كوراي خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة  ىل اقرتاح ُمقدَّ يستند املرشوع اإ
 (.CDIP/11/7)الوثيقة 
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ة القانون واملشورة الترشيعية، قطاع العالمات الس يد ماركوس هوبرغر، مدير شعب مدير املرشوع
 التجارية والتصاممي.

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف وثيقة 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

8108/8103 

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من  .8النتيجة املرتقبة اثلثا.
للملكية الفكرية من أأجل التيمية يف البدلان النامية،  املتطلبات الالزمة لالس تخدام الفعال

 والبدلان الأقل منوا، والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.

جراء حتليل  التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع وقع الاختيار عىل البدلين املشاركني، أأل وهام الأرجنتني واملغرب، بعد اإ
دة.لوثيقة اقرتاح املرشوع اخل  اصة بلك بدل، بناء عىل معايري اختيار ُمحدَّ

ىل اتفاق  وتعمل الويبو والواكلت الرئيس ية لالك البدلين املشاركني ال ن عىل التوصل اإ
بشأأن تقرير "بيان نطاق املرشوع"، وينطوي ذكل عىل مراجعات ومناقشات منتظمة بني 

ىل فهم مشرتك واّض لنطاق املرشوع والأهداف املشرتكة.  الطرفني من أأجل التوصل اإ
وسوف يكون ذكل أأساسا متينا لتحقيق نتاجئ فعاةل ومتسمة ابلكفاءة ومناس بة ومس تدامة 

دارة توقعات أأحصاب املصلحة ووضع أأهداف واقعية.  طوال املرشوع مما يسمح ابإ

 وجرى التوسع يف خطط املرشوع وخمصصات املزيانية لالك البدلين املشاركني.

جراء دراسات جدوى يف الك وفقا دلروس تقياميت م  ُّفِّق عىل اإ شاريع اللجنة السابقة، ات
جراء اس تقصاء للرشاكت  ىل الواكلت الرئيس ية يف لك مهنام واإ البدلين مع توجيه أأس اةل اإ

 الصغرية واملتوسطة يُقمي ِّ احتياجاهتا وتوقعاهتا واهامتهما ابملرشوع.

دت أأدوار منسق املرشوع القطري ومسؤولياته، بوص فه مسؤول التصال يف تنفيذ وُحد ِّ
 املرشوع. وسوف يصدر وصف مشابه للخرباء الوطنيني.

دت أأنشطة حتديد اخملاطر والتخفيف من أ اثرها وجتري مراقبهتا ابنتظام.  وُحد ِّ

دت النتاجئ املتوقعة، وأأنشطة املرشوع، ومعايري اجلودة أأو مؤرشات الأداء الرئيس ية.  وُحد ِّ

رشوع أأيضا أأمهية نطاق املرشوع يف س ياق الاسرتاتيجيات وتبحث املرحةل الأوىل من امل 
الإمنائية الوطنية للملكية الفكرية اخلاصة ابلبدلين املشاركني. ويسامه املرشوع الرائد يف 

حتقيق الأهداف املؤسس ية والأهداف الوطنية للواكلت الرئيس ية يف تطوير حامية تصاممي 
َّل اسرتاتيجية ا  خلروج وتُناقش يف املرحةل الأوىل من املرشوع.امللكية الفكرية. وحُتل

وسوف تُعقد ندوة دولية بشأأن رأأس مال التصاممي الصناعية يف مدينة بوينس أ يرس يويم 
. وسوف توفر هذه الندوة فرصة للقيام بتوعية أأوىل وانطالق 8102سبمترب  2و 3

 املرشوع الرائد يف الأرجنتني.

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 لرئيس يةوادلروس ا

ن طرح أأس اةل وجهية من أأجل فهم توقعات أأحصاب املصلحة والتفاق عىل بيان نطاق  اإ
املرشوع، مبا يف ذكل مؤرشات الأداء الرئيس ية ومعايري اجلودة، يسمح للمرشوع بوضع 

 أأساس متني وختفيف اخملاطر.
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 فرصة أأاتحت املناقشات اليت جرت بني الويبو والواكلت الرئيس ية للبدلين املشاركني
ىل خربهتا  ىل التنفيذ الناحج للمرشوع، استنادا اإ لتوضيح القمية اليت ميكن أأن تضيفها الويبو اإ

 يف جمال امللكية الفكرية وحامية التصاممي.

حاكم  ن اس تخدام أأدوات ومعليات ومهنجية قوية يف املرشوع فضال عن العمل بدقة واإ اإ
أأمهية املرشوع، وضامن فعالية املرشوع  يف املرحةل الأوىل من املرشوع اكن مفيدا يف رصد

 وكفاءته.

وقد ثبت أأن استامثر الوقت يف التفاق بوضوح عىل نطاق مجيع أأنشطة املرشوع وأأمهيهتا 
يف بداية املرشوع مفيد للتخفيف من اخملاطر اليت ميكن أأن هتدد جناح املرشوع من حيث 

دارة أأحصاب ا  ملصلحة.النتاجئ الفعاةل، مبا يف ذكل الاس تدامة واإ

اكن حتليل تقيمي اخملاطر والتخفيف من أ اثرها رضوراي من أأجل وضع أأساس متني  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
 للمرشوع.

دت:  وفامي ييل اخملاطر الرئيس ية اليت ُحد ِّ

طار امللكية الفكرية القانوين للبدلان املُكيَّف حسب  - عوامل خارجية )مثل اإ
ملتوسطة، والعوامل الرئيس ية اليت تثبط مهة احتياجات الرشاكت الصغرية وا

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة عن الاستامثر يف حامية التصاممي الصناعية(؛ 

 نطاق املرشوع واسع جدا أأو يتخطى حدود املزيانية أأو الك الأمرين معا؛  -

الفشل يف حتقيق تنس يق فعال ويف التفاق عىل نطاق واّض للمرشوع وأأدواره  -
 اته؛ ومسؤولي

 الفشل يف ضامن أأن املرشوع ُيقق نتاجئ مس تدامة تراعي اسرتاتيجية اخلروج. -

دارة اخملاطر عىل أأساس منتظم، وتُناقش ابلتعاون الوثيق داخليا يف الويبو وبني  جترى اإ
 الويبو والواكلت الرئيس ية يف الك البدلين.

مسائل تقتيض دعام/ اهامتما 
 فوراي

 تقتيض دعام/ اهامتما فوراي.ل توجد حاليا أأي مسأأةل 

 اخلطوات التالية يه الانهتاء من املرحةل الأوىل من املرشوع اليت تشمل: امليض قدما

 )الاعامتد الرمسي لتفاق التعاون )بناء عىل بيان نطاق املرشوع 

  صياغة الاسرتاتيجية الوطنية محلاية التصاممي 

 صياغة اسرتاتيجية التوعية 

 روجصياغة اسرتاتيجية اخل 

 دراسة اجلدوى:

  تقارير قطرية من الواكلت الرئيس ية عىل أأساس اس تبيان الويبو 
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 ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة رسال اس تقصاء اإ  اإ

 الاختيار:

 منسق مشاريع قطري 

 خرباء وطنيون 

 .8102سبمترب  2و 3سوف تُعقد ندوة دولية بشأأن التصاممي الصناعية يويم 

اجلدول الزمين للتنفيذ 
وات التالية املذكورة )للخط
 أأعاله(

 .8102ديسمرب  30 – 8102يوليو  05

 %.01: 8102معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية أأغسطس  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية. التقارير/ الواثئق السابقة  هذا هو أأول تقرير يُرفَع اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

شارات السري مالحظة: معظم   .لأن املرشوع بدأأ مؤخرا، يه "ل تقدم"العالمات املس تخدمة يف نظام اإ

 4رشوعنتاجئ امل 
 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

 البدلان املشاركة اخملتارة

وضع أ لية محلاية حقوق 
امللكية الفكرية للتصاممي 

من أأجل الرشاكت العامةل 
يف جمال التصاممي عىل 

 الصعيد القطري.

ىل  اختيار بدلين )يستند القرار اإ
 عايري الاختيار(.م

ىل معايري  استند الاختيار بنجاح اإ
 الاختيار التالية:

)أأ( وجود صناعات قامئة عىل 
التصاممي أأو منتجني للتصاممي يف 
البدل؛ وموقف مؤسسات حامية 

التصاممي والإطار الترشيعي والبنية 
 التحتية؛

)ب( واحلاجة الفعلية دلمع الأنشطة 
ممي التجارية العامةل يف جمال التصا

لوضع اسرتاتيجيات للملكية الفكرية 
واحلصول عىل حامية فاعةل للملكية 

الفكرية للتصاممي اخلاصة هبا يف 
 الأسواق الوطنية وادلولية؛

ماكانت تويل املسؤولية  )ج( واإ
والاس مترار يف املرشوع بعد الانهتاء 

من املرشوع الأويل، فضال عن 
 تكراره يف ادلول الأعضاء الأخرى.

مقرتحات املرشوع الصادرة املرجع: 
 عن الك البدلين املشاركني.

**** 

 

                                                
4

 .3.8حسب وثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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)أأ( تقدمي الويبو ملسودة  
الاسرتاتيجية الوطنية محلاية التصاممي 

 والتعليقات اخلاصة هبا؛

)ب( حتديد مديري املرشوع 
الوطنيني والواكةل الوطنية الرئيس ية 

 وفقا ملعايري الاختيار؛  

)ج( حتديد خرباء وطنيني 
ذا لزم الأمر، يف وضع للمساعد ة، اإ

 خطط فردية محلاية التصاممي.

يغَْت الاسرتاتيجية الوطنية  )أأ( صِّ
محلاية التصاممي ونوقشت مع املعهد 

الوطين للملكية الصناعية يف 
الأرجنتني. ويف حاةل املغرب، تصف 

املسودُة الاسرتاتيجيَة الوطنية 
لتطوير حامية امللكية الفكرية. ل تزال 

ية الوطنية محلاية التصاممي الاسرتاتيج 
ىل أأن تصاغ.  حباجة اإ

دت الواكلت الرئيس ية  )ب( ُحد ِّ
ُّفَِّق عىل أأدوار املنسقني  الوطنية. ُات

القطريني للمرشوع ومسؤولياهتم. مل 
د بعد املنسقون القطريون  ُُيدَّ

 للمرشوع.

 )أأ( ***

 )ب( **

 )ج( ل تقدم

صياغة خطة التوعية عىل 
 املس توى القطري

ياغة اسرتاتيجية التوعية )أأ( ص 
ابلتعاون الوثيق مع الواكلت 

 الرئيس ية.

)ب( حتديد رشكة واحدة أأو عدة 
رشاكت يف ادلول املشاركة اليت تُنتج 

تصاممي أأصلية )القرار وفقا ملعايري 
 الاختيار(.

)أأ( ختضع اسرتاتيجية التوعية 
شة مع الك الواكلتني للمناق 

 الرئيس يتني.

 )أأ( **

 )ب( ل تقدم

عداد خطة حامية التصاممي  اإ
 مع الرشاكت

)أأ( صياغة خطة حامية التصاممي 
ابلتعاون الوثيق مع الرشكة 

 )الرشاكت( اخملتارة؛ 

)ب( وعدد التصاممي للك رشكة 
ومدى ما تمتتع به من واثقة صةل 

ميكن معها أأن تكون هدفا 
لسرتاتيجية حامية التصاممي 

)الاختيار مبساعدة اخلبري الوطين 
 اء الوطنيني((.)اخلرب 

 ل تقدم 

تنفيذ حامية استباقية 
للتصاممي من خالل أ ليات 

حامية مناس بة يف الأسواق 
ويف الأسواق  –احمللية 

العاملية مىت اكن ذكل قابال 

)ج( عدد طلبات تسجيل التصاممي 
يداعها و/أأو  اليت ُأنشأأت و/أأو مت اإ
عدد ما مت منحه من حقوق امحلاية 

 لأخرى ذات الصةل؛القانونية ا

 ل تقدم 
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 للتطبيق.

ىل  الوصول ابخلدمات اإ
الأسواق الوطنية وادلولية 

 ذات الصةل.

)د( وجود املؤسسات املشاركة يف 
املعارض التجارية الوطنية أأو ادلولية 

ىل التوعية من  املتخصصة )ابلإضافة اإ
 خالل قنوات أأخرى يمت حتديدها(.

 ل تقدم 
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حتقيق هدف  مؤرشات النجاح يف أأهداف املرشوع
 املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

املسامهة يف تيمية الأعامل 
التجارية للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة يف البدلان 
املُشارِّكة عن طريق تشجيع 

الاستامثر يف التصاممي من 
خالل الاس تخدام 

الاسرتاتيجي حلقوق امللكية 
الفكرية، وخباصة من خالل 

خدام الاستبايق الاس ت
ل ليات امحلاية املناس بة 

للتصاممي اليت اكنت هممةل 
 حىت هذا الوقت.

)أأ( عدد التصاممي احملمية )من خالل 
التسجيل أأو بطرق أأخرى خبالف 

التسجيل( حبسب اجملال التجاري 
)من املقرر قياسها يف وقت ما بعد 

 انهتاء املرشوع( 

)ب( ومعدل دوران رأأس مال 
ة واملتوسطة يف ظل الرشاكت الصغري 

نظام حامية التصاممي قبل املرشوع 
وبعده )من املقرر قياسه يف وقت ما 

 بعد انهتاء املرشوع(.

)ج( ومس توى رضا املؤسسات 
التجارية املشاركة عن تنفيذ خطة 

 حامية التصاممي.

 ل تقدم 

حتسني قدرات مؤسسات 
التصاممي الوطنية، ومن بيهنا 

مكتب امللكية الفكرية، 
شجيع الاس تخدام لت 

الاسرتاتيجي لنظام امللكية 
الفكرية للرشاكت التجارية 

املنتجة للتصاممي، مما يؤدي 
ىل زايدة اس تخدام أ ليات  اإ

 حامية التصاممي املتاحة.

)أأ( عدد ما قام به املعهد الوطين 
للتصاممي من أأنشطة تتعلق بتكوين 
الكفاءات ملؤسسات التصاممي ونوع 

 هذه الأنشطة.

ما قام به املعهد الوطين  )ب( وعدد
للتصاممي من أأنشطة تروجيية ونوع 

 هذه الأنشطة.

ع  لكرتوينٌّ لُيوزَّ )أأ( ُأعِّدَّ اس تقصاٌء اإ
رشكة من الرشاكت  051عىل 

الصغرية واملتوسطة يف الأرجنتني 
 من أأجل تقيمي احتياجاهتا اخلاصة.

)ب( سوف تُعقد ندوة دولية يف 
سبمترب  2و 3بوينس أ يرس يويم 

. وجرى اختيار موضوعات 8102
العروض التقدميية واملتحدثني 

الوطنني وادلوليني وفقا لحتياجات 
دة مس بقا.  ُمحدَّ

 )أأ( ل تقدم

 )ب( ***

 

 ]ييل ذكل املرفق السابع[ 
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 ملخص املرشوع

 DA_19_30_31_03 رمز املرشوع

 تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات العنوان
منائية حمددة التقنية والعلمية املال املرحةل  –مئة من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت اإ

 الثانية

: الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض 02التوصية  توصية جدول أأعامل التيمية
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض اب لنشاط يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

طار الويبو.  الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

: ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح 31التوصية 
ىل املعلومات  للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

ة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت اليت تولهيا التكنولوجية املتعلق
 اجلهة صاحبة الطلب أأمهية خاصة.

ىل 30التوصية  : اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل املعلومات ن اإ ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمس  العلنية الواردة  البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 يف س ندات الرباءات.

 فرنك سويرسي. 811 111موارد خالف املوظفني:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 867 728موارد املوظفني: 

 .8102يوليو  اترخي بدء املرشوع

 شهرا. 36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 املعنية والصةل بربامج الويبو

 كنولوجيا وقطاع القضااي العاملية.قطاع الابتاكر والت 

 .02، 02, 2, 0الصةل بربامج الويبو: 

وفقا لأهداف املرحةل الأوىل من املرشوع، يتمثل الهدف العام للمرحةل الثانية احلالية يف  وصف موجز للمرشوع
دة، الإسهام يف حتقيق التيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية للبدلان املس تفي

 وختفيف حدة الفقر يف هناية املطاف.

 أأما الأهداف احملددة للمرشوع فهيي:

تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية  )أأ(
 الاحتياجات احملددة عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف التيمية؛
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التقنية والعلمية  وتكوين كفاءات مؤسس ية وطنية يف اس تخدام املعلومات )ب(
 من أأجل سد الاحتياجات احملددة؛

وتنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية  )ج(
 املناس بة يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.

ن هذا املرشوع يتصدى ملشالكت التيمية يف البدلان ا لأقل منوا عىل أأساس وحيث اإ
ن اسرتاتيجية التنفيذ تأأخذ يف  جمالت الاحتياج احملددة وفق خطة التيمية الوطنية، فاإ

اعتبارها مبادرات لك رشاكء املرشوع. وسوف ينصب الرتكزي عىل وضع حل للمشلكة 
 ر.الإمنائية مبراعاة خطة التيمية الوطنية والقمي املؤسس ية مبا يسهم يف التخفيف من حدة الفق

، CDIP/13/9اقرُتحت سلسةل من الأحداث لتنفيذ املرشوع مضن وثيقة املرشوع 
. سوف يُنفَّذ 8102ووافقت علهيا اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة اليت ُعقدت يف مايو 

 املرشوع عىل النحو التايل:

د  أأحُد البدلان الأقل منوا طلبا يُعرب فيه عن رغبته يف املشاركة يفالطلب. 0  مرشوع : يُعِّ
ىل الأمانة. م هذا الطلب اإ  التكنولوجيا املالمئة مث يُقد ِّ

ذا مل توافق مراجعة الطلب. 8 ذا اكنت توافق عليه أأم ل. واإ : تراجع الويبو الطلب وتقرر ما اإ
هنا توّض اجملالت اليت يتعني عىل البدل املعين حتسيهنا.  الويبو عليه، فاإ

ع البدل املعين والويبو اتفاقية  : يف حاةل املوافقةاتفاقية املشاركة. 3 عىل الطلب، سوف يُوق ِّ
 مشاركة توّض الزتامات لك طرف.

نشاء فريق خرباء وطين. 2 نشاء فريق خرباء وطين من أأحصاب اإ : سوف تنسق الويبو اإ
املصلحة املتعددين يضم ممثلني من احلكومة، ودوائر الأعامل، والصناعة، واجلامعة، 

ية واملنظامت غري احلكومية املعنية ومؤسسات البحوث والتطوير واملنظامت احلكومية ادلول 
 لتنس يق تنفيذ املرشوع.

: تعيني رئيس لفريق أأحصاب املصلحة املتعددين ورئيس رئيس فريق اخلرباء الوطين. 5
 لفريق اخلرباء الوطين من بني الأعضاء.

رشفون عىل التنفيذ : تعيني خرباء وطنيني ودوليني سوف ي اخلرباء الوطنيون وادلوليون. 6
 اليويم للمرشوع.

: سوف تدمع الويبو لك فريق وطين من اخلرباء لتحديد جمالت جمالت الاحتياجات. 7
 الاحتياجات املتعددة ولتحديد أأولوية جمال أأو جمالني لالحتياجات.

عداد طلب البحث. 2 عداد تقرير يوّض التكنولوجيا املطلوبة.اإ  : اإ

عداده بطريقة تسمح لأي خشص يقرأأ الطلب ابلمتكن من تقدمي املعلومات ذات  وينبغي اإ
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 الصةل املطلوبة.

عداد تقرير البحث. 2 عداد نتاجئ البحث عن معلومات الرباءة اذلي مت الاضطالع به اإ : اإ
 للمرشوع احملدد.

عداد تقرير عن املشهد العام للتكنولوجيا. 01  :صياغة نطاق الاختصاصات من أأجل اإ
ين للخرباء دعام من الويبو لصياغة الاختصاصات الالزمة لإعداد سوف يتلقى لك فريق وط

 تقرير املشهد العام للتكنولوجيا املالمئة.

عداد تقرير عن املشهد العام للتكنولوجيا. 00 عداد تقرير عن املشهد العام التقين اإ : اإ
رير البحث ابس تخدام معلومات الرباءات وغريها من املعلومات التقنية والعلمية الواردة يف تق

لتحديد أأنسب تكنولوجيا عىل أأساس الاحتياجات احملددة، وأأي معلومات أأخرى يمت 
 احلصول علهيا من املنظمة واملؤسسات والإدارات العامةل يف جمالت التيمية هذه.

: عرض تقرير املشهد العام للتكنولوجيا املوافقة عىل تقرير املشهد العام للتكنولوجيا. 08
عداده  ىل منتدى أأحصاب املصلحة املتعددين ملناقش ته واملوافقة اذلي مت اإ وتقدمي التقرير اإ

 عليه.

عداد خطة معل من أأجل تنفيذ التكنولوجيا املالمئة اليت جرى حتديدها خطة العمل. 03 : اإ
ىل همام يتعني تنفيذها.  يف تقرير املشهد العام للتكنولوجيا وحتويل التكنولوجيا احملددة اإ

عداد وتنظمي برانمج توعية وطين مضن خطة العمل.ةبرانمج التوعي. 02  : اإ

جنازاته وادلروس التقيمي اخلاريج. 05 ر تقيمي مس تقل اإ متام املرشوع، سوف يقد  : بعد اإ
 املس تفادة والاس تدامة.
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 الس يد كيفيل شينكورو مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف وثيقة 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

8108/3810 

 :2الهدف الاسرتاتيجي الثالث، الربانمج 
تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من  :8النتيجة املرتقبة اثلثا.

املتطلبات الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التيمية يف البدلان النامية، 
 اداهتا مبرحةل انتقالية.والبدلان الأقل منوا، والبدلان اليت متر اقتص

عىل املرحةل الثانية  8102وافقت اللجنة خالل دورهتا الثالثة عرشة اليت ُعقدت يف مايو  التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع
من املرشوع. وقد بدأأت ابلفعل معلية التشاور من أأجل تنفيذ املرشوع مع تكل البدلان 

ل أأن تنفيذ امل رحةل الثانية من املرشوع يتطلب الزتاما من جانب اليت أأبدت اهامتما كبريا. اإ
ضافية من جانب املنظمة.  البدلان املس تفيدة ومسؤوليات اإ

وخالل املرحةل الأوىل من املرشوع، مل تكن هناك أأي اتفاقات أأو مذكرة تفامه مت التفاوض 
ينبغي أأن بشأأهنا أأو توقيعها لتوضيح أأدوار ومسؤوليات لك من البدلان املس تفيدة والويبو. و 

يفي اختيار البدلان املس تفيدة مبعايري الاختيار مثل التحديد الواقعي جملالت الاحتياج 
وأأمهيهتا خلطة التيمية الوطنية للبدل والأولوايت الواردة يف املسأأةل، والتوقف عىل الطلب، 

 والاس تدامة.

س توى الوطين يف واملرحةل الثانية من املرشوع ل تسامه فقط يف تكوين الكفاءات عىل امل 
اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة بوصفها التكنولوجيا املالمئة للتصدي لتحدايت 
ماكنيات التقدمي  منائية حمددة تواهجها البدلان الأقل منوا املس تفيدة، بل تس تكشف أأيضا اإ اإ

ىل الشعب واجملمتع، وهذا يتطلب الزتاما قواي  من جانب الفعال لتكنولوجيات مالمئة اإ
قلميية والأقالميية وادلولية ذات الصةل.  البدلان املس تفيدة والتعاون مع املنظامت الإ

جراء معلية اختيار البدلان املشاركة وفقا للجدول الزمين املُتَّفق عليه. وأأعرب  وجيري حاليا اإ
 عدد من البدلان عن رغبهتا الشديدة يف أأن تكون جزءا من املرشوع.

/ الأثر أأمثةل عىل النجاح
 وادلروس الرئيس ية

 ل توجد

تنطوي املرحةل الثانية من املرشوع يف البدلان الأقل منوا عىل سلسةل من الأنشطة هتدف  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
ىل حل مشالكت التيمية يف معلية نقل التكنولوجيا املناس بة كحل ملشلكة الاحتياجات  اإ

طار زمين معني وماكن معني . وابلنظر من زاوية برانمج الرشاكة هذا، يبدو احملددة مضن اإ
طارا زمنيا  ىل طويل الأمد. ويتضمن الاستامثر مساعدة مالية، واإ أأنه استامثر متوسط اإ

دارة  هنا تتطلب اإ حمددا، وموارد برشية ومادية. ولأن العملية تنطوي عىل عدة مراحل، فاإ
 ورصدا واعيا يف لك مرحةل من أأجل جتنب اخملاطر.

قتيض دعام/ اهامتما مسائل ت 
 فوراي

 ل توجد
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 سوف يُنفَّذ املرشوع وفقا للجدول الزمين املعمتد. امليض قدما

اجلدول الزمين للتنفيذ 
)للخطوات املقبةل املذكورة 

 أ نفا(

ىل يوليو  8102من يوليو   .8105اإ

 ل يوجد معدل تنفيذ املرشوع 

ىل اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية.هذا هو أأول تقرير يُرفَ  التقارير/ الواثئق السابقة  ع اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

 5نتاجئ املرشوع
 املرتقبة()النتيجة 

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

مت تشكيل فريق اخلرباء يف البدلان  فريق اخلرباء الوطين
يوما  31الثالثة اخملتارة يف غضون 

 من بداية املرشوع.

 ل يوجد ل توجد

تقرير عن واقع التكنولوجيا 
 املالمئة

اتحة التقرير اخلاص بوا قع اإ
التكنولوجيا املالمئة للحكومة 

 والويبو.

 ل يوجد ل توجد

خطة معل لتطبيق ما مت 
اختياره من تكنولوجيات 

 مالمئة. 

سيمت اختيار تكنولوجيا واحدة أأو 
أأكرث من التكنولوجيات املالمئة 

للتنفيذ وسوف تصاغ خطة معل 
أأشهر  6لتنفيذ املرشوع معليا بعد 

 من بداية املرشوع.

 خطة العمل.مت تنفيذ 

 ل يوجد ل توجد

اكمتل برانمج التوعية الهادف  برانمج التوعية
 82احملدد القطاعات يف غضون 

 شهرا من بداية املرشوع.

 ل يوجد ل توجد

 

                                                
5

 .3.8حسب وثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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كفاءات وطنية معززة يف 
البدلان الأقل منوا 

لس تخدام احللول التقنية 
املالمئة للتصدي لتحدايت 

منائية رئيس ية عىل الصعيد  اإ
 وطينال

. الأشخاص اذلين تلقوا تدريبا 0
يس تخدمون املهارات واملعارف 

 املكتس بة؛

. وبرامج تكوين الكفاءات 8
الوطنية مس مترة وجيري توس يعها 

من خالل ادلمع املقدم من احلكومة 
وغريها من أأحصاب املصلحة 

 الوطنيني؛

عت املؤسسات يف املاكن 3 . وُوضِّ
املناسب ملواصةل العمل عىل 

 جيا املالمئة؛التكنولو 

. وُجعل فريق اخلرباء الوطين 2
هياة دامئة لتعزيز العمل عىل 

 التكنولوجيا املالمئة.

 ل يوجد ل توجد

حتسني فهم اس تخدام 
املعلومات التقنية 

ومعلومات براءات 
الاخرتاع من أأجل 

الابتاكر وتكوين الكفاءات 
 التكنولوجية الوطنية

. اس تخدام معلومات التكنولوجيا 0
 الءمة من أأجل التيمية؛امل

ر املرشوع أأو جيري تكراره 8 . تكرَّ
يف جمالت أأخرى مع احلصول عىل 

 احلد الأدىن من ادلمع من الويبو؛

. والاس تفادة من التكنولوجيا 3
املالمئة من أأجل التيمية الاقتصادية 

املدرجة يف الس ياسات 
والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية 

 الفكرية.

 ل يوجد ل توجد

اس تغالل املعلومات التقنية 
ومعلومات براءات 

الاخرتاع لتحقيق 
 الأهداف والغاايت الإمنائية

حل املشالكت احملددة القامئة عىل 
 الاحتياجات

 ل يوجد ل توجد

 

 ]ييل ذكل املرفق الثامن[
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ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادل  املرحةل الثانية -مع تقرير الانهتاء والتقيمي اذلايت ملرشوع النفاذ اإ
 

 ملخص املرشوع

 DA_08_02 رمز املرشوع

ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع  العنوان  املرحةل الثانية -النفاذ اإ

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث ومع الرشاكت اخلاصة هبدف  :2التوصية  توصية جدول أأعامل التيمية
ية يف البدلان النامية، ل س امي يف البدلان الأقل منوا، ومنظامهتا مساعدة املاكتب الوطن 

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

 مزيانية املرشوع

 

 فرنك سويرسي. 611 111 : موارد غري متعلقة ابملوظفني

 فرنك سويرسي. 0 116 211 ابملوظفني: موارد متعلقة

 شهرا. 81 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع البنية التحتية العاملية ابلتعاون مع قطاع الابتاكر والتكنولوجيا وقطاع التيمية.
 .02و 00، 01، 2، 2، 0الصةل بربامج الويبو: 

ىل  وصف موجز للمرشوع ىل حفز الابتاكر واليمو الاقتصادي عن طريق تسهيل النفاذ اإ هيدف املرشوع اإ
تكنولوجيا املعلومات يف البدلان الأقل منوا والبدلان النامية عن طريق تعزيز قدرهتا عىل 

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

قلميية وادلولية.  والإ

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

  جمالت التكنولوجيا والابتاكر.وجبودة عالية يف

 يتحقق هذا الهدف عن طريق:

احملافظة عىل برانمج التدريب الناحج اذلي مت تنفيذه لتطوير مراكز دمع  .0
 التكنولوجيا والابتاكر، مبا يف ذكل التدريب يف املوقع ودورات التعمل عن بعد؛

ىل وتعزيز الاس تفادة من .8 ن الرباءات قواعد البياانت املتخصصة بشأأ  النفاذ اإ
ىل املعلومات املتخصصة بشأأن  وغري الرباءات وتطويره من خالل برانجمي النفاذ اإ

ىل البحث لأغراض التطوير والابتاكر)ASPIالرباءات )  (؛ARDI(، والنفاذ اإ

واس تحداث منصة لإدارة املعارف ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية  .3
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قلميية وادلولية، وتوفري بني هذه املراكز عىل املس   تيسري التبادل توايت الوطنية والإ
ضافية ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وتزويد هذه  دورات تدريب اإ

عالمية.  املراكز وامجلهور بشلك عام مبواد اإ

ابملرحةل الأوىل للعديد  اخلاص ويمتثل الهدف الثاين للمرشوع يف مواصةل التدريب الأويل
اتفاقات مس توى خدمة لإنشاء ش باكت  أأو الزتمت ابلتوقيع عىلمن البدلان اليت وقعت 

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

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
  الربانمج واملزيانية

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها. اتيجي الرابع:الهدف الاسرت 

ىل املعلومات واملعرفة. :02الربانمج   اخلدمات للنفاذ اإ

ىل معلومات امللكية الفكرية واملعرفة والاس تفادة مهنا  .8رابعا. النتيجة املرتقبة تعزيز النفاذ اإ
ىل من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لت عزيز الابتاكر، وزايدة فرص الوصول اإ

 الأعامل الإبداعية احملمية ابلرباءات، والأعامل الإبداعية يف املكل العام.

نظرة عامة موجزة عن تنفيذ 
 املرشوع

اس مترار برانمج التدريب اذلي مت تنفيذه لتطوير مراكز دمع التكنولوجيا  .0
 التعمل عن بعد؛ والابتاكر، مبا يف ذكل التدريب يف املوقع ودورات

ىل وتعزيز الاس تفادة من .8 قواعد البياانت املتخصصة بشأأن  النفاذ اإ
ىل املعلومات املتخصصة  الرباءات وغري الرباءات وتطويره من خالل برانجمي النفاذ اإ

ىل البحث لأغراض التطوير والابتاكر)ASPIبشأأن الرباءات )  (؛ARDI(، والنفاذ اإ

راكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية واس تحداث منصة لإدارة املعارف مل .3
قلميية وادلولية، وتوفري  تيسري التبادل بني هذه املراكز عىل املس توايت الوطنية والإ

ضافية ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وتزويد هذه املراكز  دورات تدريب اإ
عالمية.  وامجلهور بشلك عام مبواد اإ

نتاجئ/أأثر املرشوع وادلروس 
 رئيس ية املس تفادةال

 برانمج التدريب .0

اس متر التدريب اخلاص ابملرحةل الثانية يف املوقع لفائدة ادلول الأعضاء اليت طلبت ابلفعل 
املشاركة يف مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأو َوق عت عىل "اتفاقية مس توى 

  (.SLAاخلدمة" )

قلميية. 2معل تدريبية وطنية وحلقة  56وخالل املرحةل الثانية، نُفذ ما عدده   ندوات اإ

وفامي ييل العدد الإجاميل للأنشطة التدريبية اليت مت تنفيذها يف املوقع ملراكز دمع 
وحىت ال ن )مبا يف ذكل أأنشطة  8112التكنولوجيا والابتاكر منذ بداية املرشوع يف عام 

 :املرحةل الأوىل(

بياانت الرباءات اجملانية،  حلقة معل تدريبية متهيدية )تركز عىل قواعد 22 -
 (؛PATENTSCOPEمثل 

حلقة معل تدريبية وس يطة )تركز عىل الأنواع اخملتلفة لبحوث الرباءات،  83 -
ىل برامج الأحباث من  مثل حاةل التقنية الصناعية واس تحقاق الرباءة والنفاذ اإ

ىل البحث لأغراض Research4Lifeأأجل احلياة ) (، مبا يف ذكل النفاذ اإ
 (؛ARDIوالابتاكر ) التطوير

حلقات معل تدريبية متقدمة )تركز عىل قواعد بياانت الرباءات التجارية  01 -
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ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات  املتاحة من خالل برانمج النفاذ اإ
 وعىل المتهيد لتطوير اخلدمات لقطاع الأعامل والعمالء(؛

جامل، فضال عن 20أأي  -  حلقة معل تدريبية وطنية اإ

قلمييا )تدريبا أأسايس وتروجيي(. 08 -   مؤمترا اإ

طالق  جامل، أأي  32وخالل هذه الفرتة، مت اإ ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اإ
 تكل اليت وقعت عىل اتفاقية مس توى اخلدمة واتبعت حلقة معل تدريبية أأولية عىل الأقل.

ؤمترات هذه مبا يربو عىل ويقدر عدد املشاركني اذلين تلقوا تدريبا يف حلقات العمل وامل
 مشارك. 5111

فضال عن ذكل، ابلتعاون الوثيق مع أأاكدميية الويبو، قُدمت دورات التعمل عن بعد جماان 
وعىل هذا املنوال، جسل ما يزيد عىل  ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املعمتدين.

  مشارك يف دورات التعمل عن بعد يف الس نوات الأخرية. 8511

غراض التطوير والابتاكر ) .8 حباث لأ ىل الأ ىل املعلومات ARDIالنفاذ اإ ( والنفاذ اإ
 (ASPIاملتخصصة يف جمال الرباءات )

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر ) ( اذلي ييرس ARDIأأاتح برانمج الويبو للنفاذ اإ
ىل  ىل اجملالت العلمية والتقنية النفاذ اإ  .8103 مؤسسة مسجةل بهناية 817النفاذ اإ

 07واليت يتيحها  ARDIعدد اجملالت اليت ختضع ملراجعة الأقران دلى برانمج  ويبلغ
ىل ما يقرب من  3 211انرشا رشياك   06 111جمةل، و يوفر الربانمج حاليا فرص النفاذ اإ

لكرتوين. (، اليت تضم  برانمج R4Lوتوفر رشاكة "الأحباث من أأجل احلياة" ) كتااب اإ
ARDI ىل املعارف تديرها واكلت متخصصة اتبعة للأمم وبرامج أأخرى م ن برامج النفاذ اإ

املتحدة )منظمة الأغذية والزراعة، وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية(، 
ىل ما يربو عىل  جامل. 25 111فرص النفاذ اإ لكرتوين اإ  جمةل وكتاب اإ

ىل املعلومات املت (، اذلي ASPIخصصة يف جمال الرباءات )ويس متر  برانمج الويبو للنفاذ اإ
ىل قواعد بياانت الرباءات التجارية املتخصصة، يف جذب املزيد من  يسه ل النفاذ اإ

جامل بهناية ARDIاملس تخدمني، ولكن مبعدلت أأقل من برانمج  ، ما 8103. وجُسل، اإ
اعد مؤسسة تعد حاليا من املس تخدمني الناشطني لقو  81مس تخدما، مهنم  61يزيد عىل 

 .ASPIالبياانت املتاحة من خالل برانمج 

دارة معارف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .3  اإ

دارة املعارف  ، اليت تدمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر "eTISC"ُأطلقت منصة اإ
، وتتضمن تكل املنصة منتدايت، ومجموعات 8108وش باكت تكل املراكز، يف نومفرب 

ومات عن الأحداث القادمة، ورشائط فيديو، وصور ذات مناقشة، ومدوانت، ومعل
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جامل،  لكرتونية للتعمل والتدريب عرب الإنرتنت. واإ صةل ابملرشوع، فضال عن ندوات اإ
ندوات ابلإنلكزيية وندوة واحدة ابلفرنس ية(، وتُوفر  6ندوات حية ) 7نُظمت 

دارة املعارف  لكرتوين الإ  TISCوعىل موقع  eTISCالتسجيالت من خالل منصة اإ
ومن املقرر عقد ندوات أأخرى بصفة منتظمة ابلإجنلزيية  .8103اعتبارا من يونيو 

ـ  eTISCومن العنارص الفريدة الأخرى ملنصة  والفرنس ية والاس بانية والروس ية والعربية.
واليت صارت شائعة جدا ـ سلسةل "اسأأل اخلبري"، اليت يتقامس فهيا خرباء معرتف هبم 

جمال امللكية الفكرية أأثناء دورات للأس اةل والإجاابت تُعقد مع أأعضاء دوليا خرباهتم يف 
 .eTISCمنصة 

عضو )والعدد  651أأكرث من  8103يف أأواخر ديسمرب  eTISCوبلغ عدد أأعضاء منصة 
 يزيد(.

وخالل املرحةل الثانية، ُأعيد تصممي املوقع الإلكرتوين ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 
ىل املعلومات املتاحة عرب الإنرتنت، مبا يف  بشلك اكمل بغية ماكنية النفاذ اإ زايدة النطاق واإ

نشاء دليل مفصل عن املراكز املوجودة يف لك أأحناء العامل، وتعزيز اس تخدام  ذكل اإ
لكرتونية وبرانمج التعلمي الإلكرتوين التفاعيل اخلاص  املوارد، مبا يف ذكل الندوات الإ

 ة ابلرباءات واس تغاللها.ابس تخدام املعلومات املتعلق

ىل برانمج التعلمي الإلكرتوين نفسه عرب املوقع الإلكرتوين  5111وقد نُفذ أأكرث من  ة اإ مر 
نسخة حسب الطلب يف  8111ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وُوزع ما يزيد عىل 

طالقه يف أأكتوبر   .8108صورة أأقراص مدجمة عىل املراكز والأفراد منذ اإ

ثر وا .2  دلروس املس تفادةالأ
تُظهر ردود الفعل املس مترة عن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اس مترار التأأثري الإجيايب 

عىل مؤسسات تكل املراكز وعىل املس تخدمني، وذكل كام هو موثق يف التقرير امللخص 
  لالس تقصاء القامئ عىل اس تبيان تقيمي التقدم والاحتياجات املتاح عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_
2013.pdf 

 عىل الرابط التايل: 8108وميكن مقارنة التقارير السابقة لس نة 

http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_
2012.pdf 

 عىل الرابط التايل: 8100ولس نة 

nt/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_suhttp://www.wipo.i
rvey_report.pdf 

ويُظهر أأحدث تقرير أأيضا اس مترار الطلب القوى عىل تنفيذ املرشوع يف ادلول الأعضاء 
اليت تشارك ابلفعل فيه، ويف ادلول الأعضاء الراغبة يف تنفيذه ويؤك د جمددا عىل أأن 

 ايت واحتياجات تكل البدلان.مفهوم املرشوع ل يزال وثيق الصةل بأأولو

http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
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كام يظهر أأحدث تقرير أأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر احلالية تدمع ما يقرب من 
 اس تفسار س نواي.  021 111

فامي ُيص اخملاطر احملددة يف وثيقة املرشوع الأصلية، فقد ُخففت حدهتا عىل النحو املقرر  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
  تظهر.أأصال أأو أأهنا مل

طالق الش باكت الوطنية من  اخلطر: تعذر حتقيق التوقعات املرتبطة بدورات التدريب واإ
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بسبب قةل املوارد املتوفرة لبناء قدرات مراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر.

قلميية الأف ريقية للملكية سبيل التخفيف: بدأأ التعاون مع منظامت دولية مثل املنظمة الإ
( واملنظمة الأفريقية ASEANالفكرية )الأريبو( ورابطة دول جنوب رشق أ س يا )

( لتعزيز املوارد واخلربات الالزمة OICللملكية الفكرية ومنظمة املؤمتر الإساليم )
 وتقامسها عىل الصعيد الإقلميي.

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات اخلطر : تناقص عدد املسامهني يف برانجمي النفاذ اإ
(ASPI( ىل البحث لأغراض التطوير والابتاكر  .(ARDI( والنفاذ اإ

مل يظهر هذا اخلطر، ولكن اس مترت اجلهود للمحافظة عىل زايدة عدد النارشين الرشاكء يف 
 .ARDIبرانمج 

دارة املعارف ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اخلطر: الاس تخدام غري الاكيف  ملنصة اإ

ىل عدد كبري عىل حنو  جراء لتخفيف الأثر بسبب زايدة عدد املس تخدمني اإ مل يلزم اختاذ اإ
 رسيع نسبيا.

 اخلطر: طلب غري اكٍف عىل خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر احمللية

التكنولوجيا والابتاكر عىل الصعيد  دمع رمغ أأن الطلب عىل مراكز سبيل التخفيف:
ل أأن الطلب عىل خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  الوطين مس متر يف منوه اإ

احمللية ل يزال من الشواغل الهامة يف العديد من البدلان ويتعني معاجلته عن طريق زايدة 
التكنولوجيا توعية امجلهور عىل حنو نشط وزايدة وعي امجلهور خبدمات مراكز دمع 

 والابتاكر احمللية.

 .%102: 8102معدل اس تخدام املزيانية يف هناية أأغسطس   معدل تنفيذ املرشوع

قُدم التقرير املرحيل الأول اخلاص هبذا املرشوع، والوارد يف املرفق الأول من الوثيقة  التقارير السابقة
CDIP/10/2 ىل اللجنة يف دورهتا العارشة املعقودة يف نو ، وقدم التقرير 8108مفرب ، اإ

ىل اللجنة يف دورهتا CDIP/12/2املرحيل الثاين، والوارد يف املرفق الأول من الوثيقة  ، اإ
 . 8108الثانية عرشة املعقودة يف نومفرب 

مُعم مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف الأنشطة ادلامئة للويبو اعتبارا من  املتابعة
 .8102يناير  0
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 قيمي اذلايت للمرشوعالت 

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

مت التنفيذ 
 ابلاكمل

 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي

 
6نتاجئ املرشوع

)النتاجئ  
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
 ()مؤرشات النتاجئ

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

اس تحداث خدمة "0" .0
لتنظمي ندوات عرب الإنرتنت 

عىل املوقع الإلكرتوين ملراكز 
 دمع التكنولوجيا والتطوير؛

واس تحداث منتدى  "8"
لكرتوين يتيح تبادل جتارب  اإ

مراكز دمع التكنولوجيا 
 والتطوير وأأفضل املامرسات؛ 

نشاء خدمة مكتب  "3" اإ
 ة عىل الإنرتنت؛للمساعد

ودمج دورات التعمل  "2"
عن بُعد اليت تنظمها أأاكدميية 

( يف برانمج DLCsالويبو )
التدريب اخلاص مبراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر.

يبدأأ العمل يف خدمة تنظمي 
لكرتونية بعد  شهرا  08ندوات اإ

 من بدء املرحةل الثانية.

يبدأأ املنتدى الإلكرتوين يف 
شهرا من بدء  08العمل بعد 

 املرحةل الثانية.

تبدأأ خدمة مكتب املساعدة يف 
شهرا من بدء  08العمل بعد 

 املرحةل الثانية.

يتعني عىل مجيع مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر اليت مت 
نشاؤها متابعة ما ل يقل عن  اإ

دورتني من دورات التعمل عن 
 81( يف غضون DLCsبعد )
 شهرا.

، املوقع 8108أأطلق، يف سبمترب 
الإلكرتوين ملراكز دمع التكنولوجيا 

ضافة  والابتاكر اذلي أأعيد تصمميه، مع اإ
لكرتونية وغري ذكل  ماكنية عقد ندوات اإ اإ

من موارد التعمل الإلكرتوين يف منتصف 
 .8103عام 

دارة املعارف ) أأطلقت ( eTISCمنصة اإ
 .8108يف نومفرب 

يتوىل أأعضاء قسم دمع الابتاكر 
فري خدمات املساعدة عىل والتكنولوجيا تو 

  .eTISCالإنرتنت عرب منصة 

اتبعت غالبية مراكز دمع التكنولوجيا 
والابتاكر دورة واحدة أأو دورتني من 

 (.DLCsدورات التعمل عن بعد )

 
**** 

 
 

**** 
 

**** 
 
 

*** 

تطوير وتعزيز خدمات  .8
للمس تخدمني والعمالء، ل 

س امي من منظور الأنشطة 
 التجارية.

مجيع مراكز دمع تلقت 
التكنولوجيا والابتاكر اليت 

ابرشت معلها تدريبا واحدا عىل 
الأقل يركز عىل تطوير اخلدمات 

الأعامل والعمالء خالل  لقطاع
 املرشوع. شهرا من 81

تضمن التدريب املتطور )الثالث( يف 
معظم مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

الأعامل  متهيدا لتطوير اخلدمات لقطاع
 لعمالء.وا

 
*** 

التوقيع املشرتك عىل اتفاقية مواصةل التدريب الأويل .3
( بني لك SLAمس توى اخلدمة )

تتواصل حلقات العمل للتدريب الأويل يف 
البدلان امللزتمة ابلتوقيع عىل اتفاقية 

 
**** 

                                                
6

 .8.3وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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6نتاجئ املرشوع
)النتاجئ  

 املرتقبة(
مؤرشات التنفيذ الناحج 

 ()مؤرشات النتاجئ
الوضع  بياانت الأداء

 الراهن

 كام يف املرحةل الأوىل.

 

ش بكة وطنية جديدة ملركز دمع 
 التكنولوجيا والابتاكر والويبو؛

طالق خدمات مراكز دمع  واإ
التكنولوجيا والتطوير يف ما ل 

بدلا أأو مؤسسة  08يقل عن 
شهرا من بداية  81بعد  -ة هممت

 املرحةل الثانية.

مس توى اخلدمة؛ ومت التوقيع عىل حوايل 
 8108اتفاقيات جديدة يف سنيت  01

 .8103و

مراكز من مراكز دمع  01وأأطلقت 
تفاقية التكنولوجيا والابتاكر )التوقيع عىل ا

مس توى اخلدمة والتدريب الأويل( يف 
املرحةل الثانية؛ رمغ أأن حلقات معل 

بدلا  00التدريب الأويل قدمت أأيضا يف 
أ خرا مل توقع فيه اتفاقية مس توى خدمة بعد 

 (.8102)يف 

 
 

**** 
 

التدريب عىل جوانب .2
أأخرى دلمع الابتاكر تُضاف 

ىل قواعد البياانت  ىل النفاذ اإ اإ
 نولوجية.التك 

من اخملطط تلقي مجيع مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر اليت 

ابرشت معلها تدريبا واحدا عىل 
شهرا من بداية  81الأقل خالل 

املرشوع، يتناول حقوق امللكية 
دارة أأصول امللكية  الفكرية أأو اإ
الفكرية أأو نقل التكنولوجيا أأو 

 التسويق.

تلقى معظم مراكز دمع التكنولوجيا 
بتاكر تدريبا متهيدي يتناول حقوق والا

دارة أأصول امللكية  امللكية الفكرية أأو اإ
الفكرية أأو نقل التكنولوجيا أأو التسويق 

مراكز  01خالل التدريب الثالث املتقدم )
 (.8103اعتبارا من هناية 

 
*** 

تعزيز التنس يق والتعاون .5
مع املنظامت احلكومية ادلولية 

 وغري احلكومية.

 

التعاون مع منظمتني أأن يبدأأ 
حكوميتني أأو غري حكوميتني 

عىل الأقل قبل هناية املرحةل 
 الثانية.

اس هُتل التعاون مع أأربع منظامت حكومية 
قلميية الأفريقية للملكية  دولية )املنظمة الإ

الفكرية، واملنظمة الأفريقية للملكية 
الفكرية، ومنظمة املؤمتر الإساليم ورابطة 

واس متر التواصل أأمم جنوب رشق أ س يا( 
( OIFمع املنظمة ادلولية للفرنكوفونية )

قلميية.  لأغراض تطوير أأنشطة اإ

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

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

ضامن اس تدامة مراكز دمع .0
التكنولوجيا والابتاكر عىل 

الطويل، وتعزيز قدرهتا  املدى
عىل تقدمي خدمات دمع 

مالمئة وعالية اجلودة يف جمايل 
 التكنولوجيا والابتاكر.

احملافظة عىل نس بة من مراكز 
دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت 

تتلقى مخسة طلبات يومية أأو 
أأكرث من املس تخدمني احملليني 

% تقريبا من مجموع 31لتكون 
لعام  املراكز )أأساس املقارنة

: بلغت نس بة املراكز اليت 8100
تتلقى مخسة طلبات يومية أأو 

% من مجموع 82أأكرث حوايل 
املراكز، كام ورد يف "التقرير 

امللخص لالس تقصاء" املؤرخ 
 (.8100ديسمرب 

احملافظة عىل نس بة من مراكز 
دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت 
تلقت تدريبا واحدا عىل الأقل 

بعد التوقيع  خالل الس نة الأوىل
عىل اتفاقية مس توى اخلدمة 

% )أأساس املقارنة 71لتكون 
ىل  8101/00للفرتة  وصل اإ

حصاءات التدريب(.62  % من اإ

بلغت نس بة املراكز اليت تتلقى مخسة 
% من 63طلبات يومية أأو أأكرث حوايل 

مجموع املراكز، كام ورد يف "التقرير امللخص 
 .8103لالس تقصاء" املؤرخ ديسمرب 

 

 

 

 

 

% 21وفقا لإحصاءات التدريب، تلقى 
من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

تدريبا واحدا عىل الأقل خالل الس نة 
الأوىل بعد التوقيع عىل اتفاقية مس توى 

اخلدمة )يف حاةل واحدة مل يقدم التدريب 
  بسبب دواعي أأمنية يف هذا البدل(.

 
**** 

 
 
 
 
 
 
 

**** 

الاس تفادة من أ اثر  .8
ل الش بيك الناجت من التواص

زايدة عدد مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر وتطور 

 خرباهتا.

دارة  عدد مس تخديم منصة اإ
املعارف ملراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر الفريدين.

وعدد املساهامت اليت يقدهما 
دارة  املس تخدمون ملنصة اإ

املعارف ملراكز دمع التكنولوجيا 
 والابتاكر.

( eTISCصة املعارف )عضوا يف من 651
 (.8103)حىت هناية 

 

مسامهة من قبل املس تخدمني يف  581و
( )حىت ديسمرب eTISCمنصة املعارف )

8103.) 

 
**** 

الزايدة والارتقاء بعدد  .3
املؤسسات املؤهةل 

واملس تخدمني اذلين 
يس تفيدون من برانجمي النفاذ 
ىل الأحباث لأغراض التطوير  اإ

اذ ( والنفARDIوالابتاكر )

زايدة عدد مؤسسات برانمج 
ىل الأحباث لأغراض  النفاذ اإ

( ARDIالتطوير والابتاكر )
%، وعدد مؤسسات 51بنس بة 

ىل املعلومات  برانمج النفاذ اإ
املتخصصة يف جمال الرباءات 

% يف عدد 611زايدة بأأكرث من 
املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 

ARDI  ىل أأكرث  31)من حنو مؤسسة اإ
 مؤسسة( 811من 

% يف عدد 311وزايدة بأأكرث من 

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

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

ىل املعلومات املتخصصة يف  اإ
 (.ASPIجمال الرباءات )

(ASPI ؛ بنس بة)011 ،%
وزايدة عدد املس تخدمني مبا 

 مع هذه الزايدات.يتناسب 

املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 
ASPI  ىل  6)من  81مؤسسات اإ

 مؤسسة(.

 

 [ييل ذكل املرفق التاسع]
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تقرير الانهتاء والتقيمي اذلايت للمرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية ـ 
 الثانية املرحةل

 ملخص املرشوع

 DA_10_02 رمز املرشوع

 املرحةل الثانية. -مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة للملكية الفكرية  العنوان

 تيميةتوصية جدول أأعامل ال 

 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير القدرات املؤسس ية الوطنية يف جمال  :01التوصية 
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والسعي يف حتقيق توازن عادل بني 
وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا  رية واملصلحة العامة.حامية امللكية الفك

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية. قلميية ودون الإ   عىل املنظامت الإ
 يف الاعتبار. 3و 0وأأيضا، أأخذ التوصيات 

 فرنك سويرسي. 223 811 :التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 66 211 ملوظفني:التاكليف املتعلقة اب

 شهرا 81 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع التيمية.
 .01و 2الصةل بربانجمي الويبو 

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

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

وطنية لتلبية الطلب احمليل املزتايد من أأخصائيي امللكية بأأولوايت ومس هتدفات التيمية ال
 الفكرية، واملهنيني واملسؤولني احلكوميني وغريمه من خمتلف أأحصاب املصلحة.

اقرُتحت املرحةل الثانية بغرض متكني أأاكدميية الويبو من حتقيق ال يت قبل هناية س نة 
8103 : 

قامة مساعدة كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص  .0 ثيوبيا وبريو وتونس عىل اإ واإ
تدريب للملكية الفكرية تكون قادرة عىل حتقيق الاس تدامة ذاتيا، وتوفر عىل مراكز 

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

وقادرة عىل تطوير وتقدمي برامج تدريبية يف امللكية الفكرية  بناء موارد برشية قوية .8
مع الأخذ يف الاعتبار حتدايت التيمية الوطنية والأولوايت والاحتياجات احمللية والتوازن 



CDIP/14/2 
Annex IX  
2 
 

 

 

 . العادل بني حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة

رجع ُوضعت مجموعة من الأدوات واملبادئ التوجهيية اليت ميكن اس تخداهما مك .3
نشاء مؤسسات تدريبية خاصة هبا. لدلول الأعضاء  الأخرى املهمتة ابإ

نشاء منتدى للمناقشات بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية للتيمية  .2 املسامهة يف اإ
 الاجامتعية والاقتصادية عىل الصعيدين الوطين والإقلميي.
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 الس يد مارس يلو دي بييرتو مدير املرشوع

يف  الصةل ابلنتاجئ املرتقبة
  الربانمج واملزيانية

 :2اثلثا. النتيجة املرتقبة

 النفاذ الأسهل لتعلمي امللكية الفكرية.

نظرة عامة موجزة عن تنفيذ 
 املرشوع

 

ميثل هذا املرشوع امتدادا للمرحةل الثانية من املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية 
وحىت أأبريل  8112مايو (، واليت اس مترت من DA_10_01جديدة للملكية الفكرية )

8100. 

كامل التعاون اذلي بدأأ يف ست دول أأعضاء، ويه  وقد اكن الهدف الرئييس للمرشوع اإ
ثيوبيا وبريو وتونس، من أأجل املساعدة عىل  كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص واإ

نشاء مؤسسات وطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية.   اإ

ة من املرشوع يف هذه البدلان الس تة الرائدة، وقد ركز التعاون واس متر تنفيذ املرحةل الثاني
كامل تدريب املوارد البرشية )تدريب املدربني وتدريب  يف هذه املرحةل يف الأساس عىل اإ

 املنسقني الأاكدمييني( وعىل توفري قوامئ مرجعية ملكتبات امللكية الفكرية الوطنية. 

 لبدلان الست:وفامي ييل النتاجئ اللكية للمرشوع يف ا

مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية يف كولومبيا وامجلهورية  5توفر  -
ادلومينيكية ومرص وبريو وتونس حاليا برامج تدريب للجمهور اخلاريج، حيث 

ىل دورات ادلبلومة املتعددة  ترتاوح من النوايح العامة للملكية الفكرية اإ
 و وهجا لوجه أأو الثنني معا؛التخصصات، وذكل من خالل التعمل عن بعد أأ 

وقد تلقى املدربون احملددون من البدلان امخلسة تدريبات خمصصة حسب  -
ساعة من التدريب  211احتياجاهتم لصقل هماراهتم التعلميية )قدم ما مقداره 

جامل يف   بدلان(؛ 5اإ

مدراب أأساس يا منحا دراس ية اكمةل لاللتحاق بربامج املاجس تري ادلويل  02ُمنح  -
 قانون امللكية الفكرية؛يف 

مدراب يف مهنجيات التدريس واجلوانب املوضوعية للملكية الفكرية،  26مت اعامتد  -
قامة توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة  مبا يف ذكل الهنوض ابإ

 العامة؛

مديرون من مراكز التدريب الوطنية عىل امللكية الفكرية تدريبات  2تلقى  -
 ياجاهتم؛خمصصة حسب احت 

بدلان رائدة يف برامج تدريب متخصصة  6موظفا أأساس يا من  080شارك  -
دارة املرشوعات وجوانب جدول أأعامل الويبو بشأأن  مجلهور خاص مس هتدف )اإ

التيمية وتدريس امللكية الفكرية للقضاء وتصممي دورات التعمل عن بعد 
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 وتدريسها(؛

امج تدريب ويقدموهنا مجلهور مدراب وطنيا متعمدا من الويبو حاليا بر  70يصمم  -
 خاريج؛

تلقى مجيع املراكز الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية منشورات أأساس ية  -
 ملكتبات امللكية الفكرية الوطنية؛

يعد مجيع املراكز الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية أأعضاء يف الش بكة  -
 (؛GNIPAالعاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية )

بدلان رائدة تدريبات عىل امللكية الفكرية  5مواطنا من  2221ا عدده تلقى م -
 من خالل مؤسسات وطنية رائدة للتدريب عىل امللكية الفكرية؛

 وقد حتققت النتاجئ اجملمعة التالية )مبا يف ذكل املرحةل الأوىل واملرحةل الثانية( للك بدل:

 كولومبيا

ميت مكتبة امللكية الفكرية بدوةل كولو  رشاف مكتب الإرشاف عىل ( API)مبيا أُق حتت اإ
لكرتوين و ( يف كولومبيا.SIC) الصناعة والتجارة دلهيا موقع اإ

(http://api.sic.gov.co/ ،وتقدم دورتني عرب الإنرتنت للتدريب عىل امللكية الفكرية )
رتني وهجا لوجه للتدريب عىل امللكية الفكرية وبرامج تدريبية خمصصة حسب احلاجة ودو 

فضال عن ذكل، أأنشأأت روابط  للتدريب عىل امللكية الصناعية وحق املؤلف.
  ابملؤسسات الوطنية لتقدمي دورات تدريبية متخصصة يف امللكية الفكرية.

 82ملكتبة امللكية الفكرية واعمتد  اكمتل برانمج الويبو لتدريب املدربني املصمم خصيصا
ل املرشوع منح ا لأربعة مدربني كولومبيني أأساس يني لاللتحاق بربانمج مدراب. وقد مو 

 املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية. 

 03وأأمكل مسؤولن وطنيان برامج تدريب مصممة خصيصا ملديري الأاكدمييات، وتلقى 
 ىن من الساعات املطلوبة لالعامتد(. تدريبا جزئيا )مل يمكلوا احلد الأد

يداع  وقد يرس املرشوع مشاركة مكتبة امللكية الفكرية يف مرشوع مكتبات الويبو لالإ
 واس تحوذ عىل بعض املنشورات الهامة. 

وساعد املرشوع أأيضا مكتبة امللكية الفكرية يف هيلكة مكتبة امللكية الفكرية ووضع مناجه 
رتني للتعمل عن بعد ودورة دراسات عليا واحدة، كام لربامج التدريب، ومشل ذكل دو 

ىل الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية.  يرس  الانضامم اإ

نشاء منصة عرب الإنرتنت وتكوين رشااكت وطنية.  وركزت مكتبة امللكية الفكرية عىل اإ
 أ لف مشارك يف الس نة. 01ويه قادرة حاليا عىل اعامتد 

http://api.sic.gov.co/
http://api.sic.gov.co/
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 كيةامجلهورية ادلوميني 

اكدميية الوطنية للجمهورية ادلومينيكية للملكية الفكرية حتت ( ANPI) ُأنشئت الأ
رشاف املكتب الوطين للملكية الفكرية ( مكركز تدريب متخصص يف جمال ONAPI) اإ

امللكية الفكرية للجمهور واملتخصصني. ويه توفر حاليا دورات متخصصة حسب طلب 
مدراب وطنيا متعمدا من  02ذه ادلورات القطاعات ومبوجب دفع الرسوم، ويقدم ه

الويبو. ويه تقدم أأيضا دورات متخصصة يف امللكية الفكرية والابتاكر يف مس توى 
 ادلراسات العليا عىل نطاق واسع ابلتعاون مع جامعتني حمليتني )واحدة يف الس نة(.

للجمهورية  وقد اكمتل برانمج الويبو لتدريب املدربني املصمم خصيصا للأاكدميية الوطنية
ل املرشوع ويرس  منحا ملدربني  02ادلومينيكية للملكية الفكرية، واعمتد  مدراب. وقد مو 

  دومينيكيني أأساس يني لاللتحاق بربانمج املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية.

 2وأأمكل مسؤول وطين واحد برانمج تدريب مصمم خصيصا ملديري الأاكدمييات، وتلقى 
  يبا جزئيا )مل يمكلوا احلد الأدىن من الساعات املطلوبة لالعامتد(.من املسؤولني تدر 

وقد يرس املرشوع مشاركة الأاكدميية الوطنية للجمهورية ادلومينيكية للملكية الفكرية يف 
يداع واس تحوذ عىل بعض املنشورات الهامة.   مرشوع مكتبات الويبو لالإ

يا ويف وضع مناجه لربامج التدريب، وساعد املرشوع أأيضا الأاكدميية يف هيلكهتا مؤسس  
 ويرس  التحاقها ابلش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية.

وتعاونت الأاكدميية مع مؤسسات وطنية لإنشاء مبىن خمصص يأأوي مركز التدريب 
ومكتبة امللكية الفكرية ومركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر. وركزت عىل تقدمي دورة 

  مجلهور خاص مس هتدف.دبلومة متخصصة 

 مرص

تأأخر بدء التعاون مع مرص بسبب ظروف غري متوقعة. ونتيجة ذلكل، مت متديد التعاون 
كامل برانمج تدريب املدربني.  8102حىت يونيو   من أأجل اإ

وحاليا، دربت الأاكدميية املرصية للملكية الفكرية موظفهيا الأساس يني، ويه تكون روابط 
دريب للمس تخدمني اخلارجيني. وقد قُدمت بعض ادلورات وطنية من أأجل برامج الت

عداد مواد التدريب خبصوص دورات التدريب  املتخصصة حسب الطلب، وجيري اإ
  املنتظمة )عرب الإنرتنت ووهجا لوجه(.

لت  05وقد أأمكلت الويبو الربانمج املرصي لتدريب املدربني )اعمتد  مدراب مرصاي(، ومو 
لاللتحاق بربامج املاجس تري ادلويل يف قانون امللكية  منحا مخلسة مدربني أأساس يني

الفكرية. وأأمكل مسؤول وطين واحد برانمج تدريب مصمم خصيصا ملديري الأاكدمييات 
من املوظفني الأساسني تدريبا جزئيا )مل يمكلوا احلد الأدىن من الساعات  06وتلقى 
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  اشرُتيت منشورات وقُدمت. وقد املطلوبة لالعامتد(.

نشأأت الأاكدميية املرصية للملكية الفكرية رشاكة مع جامعة حملية ليك تُقسم الأاكدميية وقد أأ 
ىل فرع للتدريب )يف أأاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا( وفرع للتعلمي )يف  املرصية اإ

ىل واكلت  اجلامعة احمللية(. وقد قُدم مهنج لربانمج املاجس تري يف قانون امللكية الفكرية اإ
نشاء موقع الاعامت د الوطنية املعنية وهو قيد الاعامتد. ويه أأيضا بصدد الانهتاء من اإ

لكرتوين خاص ووضع حمتوايت دلوريت تعلمي عن بعد )واحدة عامة والأخرى مجلهور  اإ
 متخصص(. 

ثيوبيا  اإ

حىت ال ن، ركز املكتب الإثيويب للملكية الفكرية عىل تكوين كفاءات موظفيه ليك يتس ىن 
عداد برام لت الويبو هل اإ منح ملدربني  2ج هميلكة للتدريب عىل امللكية الفكرية. وقد مو 

ثيوبيني أأساس يني لاللتحاق بربامج املاجس تري ادلويل يف امللكية الفكرية، ومولت مشاركة  اإ
مسؤولني حكوميني أأساس يني يف برامج تدريب مصممة خصيصا ملديري أأاكدمييات امللكية 

ماكنية الالت حاق بدورات التعمل عن بعد مجليع موظفي املكتب. وجيري الفكرية وأأاتحت اإ
العمل عىل وضع حمتوى للتدريب عىل امللكية الفكرية لربامج التدريب املنتظمة وقد انهتيى 

ثيويب مس هتدف  DL-101املكتب من تكييف برانمج  ابللغة الإجنلزيية وس يقدم مجلهور اإ
  . وقد اشرتيت منشورات وقُدمت.8102بشلك جترييب يف 

ثيوبيا حىت ديسمرب   .8106وبناء عىل طلب من املكتب، مت متديد التعاون مع اإ

 بريو

رشاف املعهد  أأنشئت املدرسة الوطنية )سابقا مدرسة املنافسة وامللكية الفكرية( حتت اإ
(. ويه تتضمن INDECOPI) الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية

لكية الفكرية وحقوق املس هتكل واملنافسة )وهجا لوجه أأو التعلمي والتدريب يف جمالت امل 
  تعلمي عن بعد(، فضال عن خطوط أأحباث وأأنشطة توعية.

مدراب. وقد  08وقد اكمتل برانمج الويبو لتدريب املدربني املصمم خصيصا للمعهد واعمتد 
ل املرشوع منحا لثالثة مدربني بريوفيني أأساس يني لاللتحاق بربانمج املاجس ت ري يف مو 

 قانون امللكية الفكرية. 

وأأمكل مسؤول وطين واحد برانمج تدريب مصمم خصيصا ملديري الأاكدمييات، وتلقى 
 من املسؤولني تدريبا جزئيا )مل يمكلوا احلد الأدىن من الساعات املطلوبة لالعامتد(. 05

يداع واس تحوذ ع ىل وقد يرس املرشوع مشاركة املدرسة يف مرشوع مكتبات الويبو لالإ
بعض املنشورات الهامة. وساعد املرشوع أأيضا املدرسة الوطنية يف هيلكهتا مؤسس يا 

 ويرس  التحاقها ابلش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية.

وتركز املدرسة الوطنية عىل أأنشطة تكوين الكفاءات هبا واليت تتعلق يف الغالب حبقوق 
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  مواطنا بريوفيا. 227مللكية الفكرية ملا عدده املس هتكل. ومع ذكل، فقد قدمت تدريبا يف ا

 تونس

تبارش الأاكدميية التونس ية للملكية الفكرية معلها مكرشوع اتبع للمعهد الوطين للمعايري 
وامللكية الفكرية يف تونس. ويه توفر حاليا دورات متخصصة يف امللكية الفكرية حسب 

وابط لتقدمي برامج تدريب طلب املس تخدمني اخلارجيني وتنشئ حمتوايت وتكون ر 
 منتظمة بشأأن امللكية الفكرية.

وقد مصمت الويبو برانجما خاصا لتدريب املدربني جملموعة من املدربني التونس يني 
نفاذ  الأساس يني من خلفيات متنوعة )القضاء وامللكية الصناعية وحق املؤلف والإ

 مهنم.  06والاقتصاد(، واعمتد 

تدريبا متخصصا ملديري املراكز الوطنية للتدريب عىل مسؤولون وطنيون  2وقد تلقى 
امللكية الفكرية. بسبب استبدال املوظفني احملددين كنقاط اتصال بشأأن تنفيذ املرشوع 
يف منتصف برانمج تدريب مديري الأاكدمييات، مت تقدمي تدريب تمكييل للمدير اجلديد 

رانمج متخصص قدمته أأاكدميية للمركز الوطين للتدريب عىل امللكية الفكرية من خالل ب
 الويبو ابلتعاون مع منظمة امللكية الفكرية الكندية.

وساعد املرشوع يف الاس تحواذ عىل قوامئ مرجعية أأساس ية ويرس التحاق الأاكدميية 
 ابلش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية.

امللكية الفكرية وتثبيت والأاكدميية حاليا بصدد الانهتاء من دورة تعمل عن بعد عامة يف 
ىل الهياات الوطنية لإنشاء برانمج ماجس تري همين يف قانون امللكية  واثئق لإرسالها اإ

  الفكرية.

نتاجئ/أأثر املرشوع وادلروس 
 الرئيس ية املس تفادة

 

خشصا عرب برامج التدريب عىل امللكية الفكرية من قبل  2222حىت ال ن، اعُتمد 
ة الفكرية امخلس املنشأأة مبساعدة مرشوع الويبو بشأأن مؤسسات التدريب عىل امللكي

نشاء أأاكدمييات جديدة. ومصمت الربامج وقدمت من خالل مدربني ومديرين تلقوا  اإ
بدورمه املساعدة والتدريب من خالل املرشوع، واس تعانت الربامج ابملنشورات 

طار هذا املرشوع.   املتخصصة املقدمة يف اإ

وطنية من خالل صك قانوين، فضال عن وجود مزيانية وُأسست ثالثة مراكز تدريب 
طار قانوين للثالثة الأخرى،  رمسية خمصصة وهيلك تنظميي. وجيري العمل عىل وضع اإ

 س نوات. 3ومن املتوقع أأن تعمل مجيعها عىل حنو مس تدام ذاتيا خالل 

ضيع وتوفر مجيع مؤسسات التدريب املقامة برامج تدريب يف جمال امللكية الفكرية وموا
جدول أأعامل الويبو بشأأن التيمية، بغية الهنوض ابملناقشات املتعلقة ابلس تخدام الأمثل 

لنظام امللكية الفكرية للهنوض ابلتوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة، 
 من جدول أأعامل الويبو بشأأن التيمية. 01مما ُيقق التوصية 
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طار النتيجة املرتقبة ا ملتعلقة ابلنفاذ الأسهل لتعلمي امللكية الفكرية، تُقدم برامج ويف اإ
التدريب ابللغات الوطنية. ومن شأأن تقدمي الربامج حمليا من قبل خرباء وطنيني تسهيل 

تقدمي ادلورات ابنتظام مع تقليل التلكفة لفائدة مركز التدريب عىل امللكية الفكرية والويبو 
ذلين يقدمون الربانمج تدريبا خاصا بشأأن مهنجيات واملشاركني. وقد تلقى املدربون ا

  التدريس احلديثة وتصممي املناجه اليت تليب احتياجات امجلهور املس هتدف.

ىل أأن  من املراكز الوطنية  3وفامي ُيص هذه النتيجة املرتقبة، جتدر الإشارة أأيضا اإ
ام التعمل عن بعد يف برامج تدريب منتظمة بنظ 3للتدريب عىل امللكية الفكرية تقدم حاليا 

جمال امللكية الفكرية )تتناول اجلوانب العامة للملكية الفكرية أأو جوانب خاصة، مثل كيفية 
دارة جوانب امللكية الفكرية(، و يداع طلب عالمة جتارية واإ دورات دراسات عليا  3اإ

 واسعة النطاق يف امللكية الفكرية والابتاكر ابلتعاون مع جامعات وطنية.

كز التدريب ابلاكمل أأعضاء يف الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية ويه وتعد مرا
تناقش التعاون الأفقي مع أأاكدمييات وطنية أأخرى للملكية الفكرية يف الربازيل والصني 

 ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية، وبدلان أأخرى.

 تالية:وخالل تنفيذ املرشوع، حددت ادلروس الأساس ية ال 

يعمتد جناح هذا املرشوع بشلك كبري عىل التنس يق بني أأحصاب املصلحة عىل الصعيد 

نشاء املؤسسات  الوطين. وتلعب الويبو دورا حموراي يف تكوين الكفاءات. ولكن ل ميكن اإ
الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية دون التعاون الوثيق بني الواكلت الوطنية اليت 

 كية الفكرية. تتعامل مع املل 

لأن الإطار الزمين لتنفيذ املرشوع تطلب حتقيق نتاجئ يف وقت قصري، اكن من الرضوري 
مدربني حممتلني عىل الأقل  5لتحقيق نتيجة انحجة لهذا املرشوع حتديد مجموعة مكونة من 

دلهيم بعض اخلربة يف التدريب ودراية حقيقية ابمللكية الفكرية خلوض برانمج تدريب 
 ني اذلي س يقدم هلم التدريب التمكييل. املدرب

برام الزتام بني املوظفني الأساس يني )املدربني واملديرين( ومركز التدريب لضامن  من املهم اإ
اس تعادة املعرفة املكتس بة خالل برامج التدريب لصاحل مركز التدريب ملدة س نتني عىل 

كامل التدريب.   الأقل بعد اإ

ىل التدريب املتخصص يف جمال حدد املرشوع يف مجيع البدلان ا لرائدة حاجة خاصة اإ
نفاذ.   مهنجيات تدريس امللكية الفكرية وأأولوية لتدريس امللكية الفكرية للقضاء ووالكء الإ

ادلول الأعضاء املقدمة للطلبات عىل دراية بأأن النجاح املس متر لهذا التعاون يعمتد بشلك 
راكز التدريب عىل امللكية الفكرية هبا. كبري عىل هجودها لإضفاء الطابع املؤسيس عىل م

ومن هذا املنطلق، مُجعت مواد التدريب ابلاكمل وُحفظت يف مراكز التدريب، وأأنشئت 
لكرتونية وأأبرمت اتفاقات مع املؤسسات الوطنية.   مواقع اإ

ضفاء الطابع املؤسيس عىل املرشوع، من جانب الويبو، مُجعت مواد التدريب  فامي ُيص اإ
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امج التدريب اليت تقدهما الويبو للموظفني الأساس يني يف املراكز الوطنية املصممة لرب 
للتدريب عىل امللكية الفكرية وُرفعت عىل صفحة وييك 

(-penipa/Starthttps://www3.wipo.int/confluence/display/p

Up+National+IP+Academies ويه متاحة مجليع املس تخدمني املعنيني. جيري )
نشاء مراكزها  وضع مبادئ توجهيية من شأأهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء الأخرى يف اإ

 الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية عىل حنو مس تقل دون اللجوء ملساعدة الويبو.

تعريف مرحةل التقيمي املس بق عىل أأهنا جوهرية لكسب الوقت خالل تنفيذ املرشوع، مت 
وحتديد الاحتياجات احمللية بشأأن تعلمي امللكية الفكرية ليك يكون التعاون فعال قدر 

الإماكن. وقد مصم املرشوع مناذج وواثئق أأخرى )اس تبيان التقيمي املس بق، اختصاصات 
ىل النتاجئ املرتقبة عىل حنو أأكرث املوظفني الأساس يني، واثئق املرشوع( لتيسري الو  صول اإ

  فعالية.

  اخملاطر املتوقعة واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثر اخملاطر اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

نقص المتويل احمليل للمؤسسة احمللية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية بعد انهتاء فرتة 
  التعاون مما يؤثر عىل اس مترارها لأجل طويل:

نشاء مراكزها الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية من  ـ مت تشجيع البدلان الرائدة عىل اإ
 خالل أأطر قانونية حملية؛ 

دارة املرشوعات؛   ـ تلقى املوظفون الأساس يون تدريبا عىل مجع التربعات واإ

هناية ـ مت تشجيع املراكز الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية عىل تقدمي خطة أأعامل يف 
 فرتة التعاون؛ 

ـ يرست الويبو التحاق املراكز الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية ابلش بكة العاملية 
 لأاكدمييات امللكية الفكرية دلمع التعاون الأفقي؛

ـ كونت املراكز الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية روابط مع املؤسسات احمللية لضامن 
 ل.الاس تدامة الطويةل الأج

عادة تشكيل الأولوايت احمللية بسبب عوامل خارجية  تعطيل املرشوع أأكرث من مرة واإ
  عىل تصممي املرشوع:

ـ ظهر هذا اخلطر يف املرحةل الأوىل من املرشوع. ولتخفيف أ اثره، اعمتدت املرحةل الثانية 
ة للك جداول زمنية معدةل تتيح املزيد من الوقت لإمتام مرحةل اس هتالل املرشوع ابلنس ب

  بدل؛

ثيوبيا خالل فرتة تنفيذ  ـ عاد ظهور خطر تعطيل املرشوع أأكرث من مرة يف مرص ويف اإ
املرشوع. ولتخفيف أ اثر خطر عدم احلصول عىل مدربني معمتدين يف هناية فرتة تنفيذ 

ىل متويل املنح املقدمة للمدربني الأساس يني  املرشوع، أأعطيت الأولوية يف هذه البدلان اإ
 ربامج املاجس تري ادلويل يف قانون امللكية الفكرية؛لاللتحاق ب

https://www3.wipo.int/confluence/display/ppenipa/Start-Up+National+IP+Academies
https://www3.wipo.int/confluence/display/ppenipa/Start-Up+National+IP+Academies
https://www3.wipo.int/confluence/display/ppenipa/Start-Up+National+IP+Academies
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رسال موظفي  ىل تأأجيل اإ ـ وفامي يتعلق مبرص حتديدا، أأدت التدابري الوقائية للأمم املتحدة اإ
الويبو واملستشارين احملليني لأغراض التدريب. ولتجنب املزيد من التأأخري، ُوضعت برامج 

عرف عىل اخلربة احمللية يف املوضوعات تدريبية من قبل خرباء حمليني مىت أأمكن الت
 املطلوبة؛

كامل برامج التدريب املقدمة  استبدال املسؤولني الوطنيني الأساس يني مما يعرض اإ
 للمسؤولني الأساس يني للخطر:

مدراب خلوض برانمج  81ـ مت حث ادلول الأعضاء عىل حتديد مجموعة أأساس ية مكونة من 
ىل ع ىل  01دد معقول قوامه من تدريب املدربني، وذكل للوصول اإ مدراب حمليا ومن  05اإ

كامل الربانمج؛  مث يتس ىن اإ

ن املوظفني اذلين مت اختيارمه ليكونوا  ـ بسبب حالت الانتداب أأو الاس تقالت، فاإ
مديرين للمراكز الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية قد استبدلوا خالل فرتة برامج 

فيف أ اثر هذا اخلطر، قُدمت منح لبعض املديرين تدريب املنسقني الأاكدمييني. ولتخ 
دارة  الوطنيني املعينني حديثا للحصول عىل دورات مقدمة من أأاكدميية الويبو تتناول اإ

دارة املرشوعات. ل املرشوع مشاركة 8103واعتبارا من  ماكتب امللكية الفكرية أأو اإ ، مو 
 ج تدريب املنسقني الأاكدمييني.اثنني من موظفي الأاكدمييات الوطنية يف وحدتني من برانم

 .%96: 8102معدل اس تخدام املزيانية يف هناية أأغسطس   معدل تنفيذ املرشوع

 CDIP/10/2من الوثيقة  8مت تسلمي التقارير املرحلية لهذا املرشوع، الواردة يف املرفق  التقارير السابقة
ىل اللجنة يف دورهتا العCDIP/12/2من الوثيقة  8واملرفق  ارشة ودورهتا الثانية ، اإ

  عرشة عىل التوايل.

، وبعد 8105-8102مُعم هذا املرشوع يف وثيقة الويبو بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  املتابعة
موافقة اللجنة يف دورهتا التاسعة، أأعطيت الأولوية لحتياجات البدلان الأقل منوا والبدلان 

ىل أأقىص حد ممكن. ويف هذا الإطار، املنخرطة ابلفعل يف املرحةل الأوىل من  املرشوع اإ
جيري العمل حاليا عىل وضع واثئق املرشوع املتعلقة ابسرتاتيجية التعاون فامي ُيص 

كوادور وتركيا. فضال عن ذكل، أأرسلت أألبانيا  بنغالديش ومكبوداي وكوس تارياك واإ
ا مس تفيدين وهندوراس وجملس التعاون دلول اخلليج العربية طلبات رمسية ليك يصريو

 من هذا التعاون.

ىل التعاون مع الويبو ليك تقمي مراكز التدريب هبا وتقدم  5ول تزال  بدلان رائدة حباجة اإ
ثيوبيا،  برامج منتظمة يف جمال امللكية الفكرية )مرحةل "الإهناء التدرجيي"( ويف حاةل اإ

  اس تغرق التعاون فرتة أأطول من املتوقعة أأصال، ومت متديده.

ىل التدريب عىل وكام ذُ  كر يف ادلروس الأساس ية املس تفادة أأعاله، مثة حاجة قوية اإ
مهنجيات تدريس امللكية الفكرية، ومثة نقص يف املدربني املتخصصني يف هذا اجملال. ومن 

ىل  املتوقع أأيضا أأن حتتاج املراكز الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية واملنشأأة حديثا اإ
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لبية الطلب املزتايد عىل التدريب املتخصص. ولتلبية هذا الطلب، املزيد من املدربني لت 
تدرس أأاكدميية الويبو تكوين همارات دلى املدربني الوطنيني يف مراكز التدريب عىل 

امللكية الفكرية، ليك يصريوا مدربني يف مهنجيات تدريس امللكية الفكرية لدلفعات املقبةل 
دليل بشأأن مهنجيات تدريس امللكية الفكرية  من املدربني. وينبغي أأن يشمل ذكل وضع

 وتدريب بعض املدربني الوطنيني بشان كيفية تدريب املدربني عىل هذا املوضوع. 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

مت التنفيذ 
 ابلاكمل

 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم م قويتقد

 
)النتاجئ  7نتاجئ املرشوع

 املرتقبة(
مؤرشات التنفيذ الناحج 

الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(
 الراهن

اس تبيان لأغراض تقيمي  .0
الاحتياجات املطلوبة، 

وتعيني مستشار 
 خمصص

الردود الاكمةل عىل الاس تبيان 
حتياجات اليت اخلاص بتقيمي الا

تقدم هبا أأحصاب املصلحة 
أأايم قبل  01الوطنية يف غضون 

 هممة تقيمي الاحتياجات.

 **** أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

تسمية مستشار خمصص، 
رشاكه يف غضون  يوما قبل  05واإ

 مرحةل تقيمي الاحتياجات.

 **** أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

عداد تق .8 رير تقيمي اإ
الاحتياجات، وحتديد 

 الأعامل ذات الأولوية

تسلمي تقارير تقيمي الاحتياجات 
يوما من هممة  31يف غضون 

تقيمي الاحتياجات، برشط تسلمي 
أأحصاب املصلحة الوطنية مجيع 

الواثئق املتضمنة تكل 
الاحتياجات خالل الأطر 

 الزمنية احملددة.

 **** .أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع

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

 من خالل القنوات الرمسية.

 **** أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

حتديد الإجراءات ذات  .3
 الأولوية

من املتوقع قيام السلطات 
الوطنية بتحديد التوصيات ذات 
الأولوية من بني تكل التوصيات 

ة يف تقرير تقيمي الوارد

 **** أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

                                                
7

 .8.3وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  



CDIP/14/2 
Annex IX  
13 
 

 

 

)النتاجئ  7نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(

 الراهن

 الاحتياجات.

سريكز تنفيذ املرشوع طوال فرتة 
التعاون عىل الأولوايت احملددة ما 
عادة  ىل اإ مل تؤد العوامل اخلارجية اإ
حتويل الأولوايت الوطنية، واليت 

ىل الويبو كتابة.  بالغها اإ  ينبغي اإ

راءات ذات يركز املرشوع عىل الإج
 الأولوية اليت حددهتا البدلان املس تفيدة.

 

**** 

مطالبة ادلول الأعضاء ابلوفاء  توقيع اتفاقية التعاون .2
ابلرشوط الأساس ية من 

املرشوع، والتفاق عىل اجلدول 
الزمين للمرشوع، وعىل الرشوط 

برام  واملهنجية، ومن املتوقع اإ
طار  اتفاقية تعاون مع الويبو يف اإ

ع، مع الالزتام هذا املرشو
مبواصةل تشغيل مركز تدريب 

امللكية الفكرية الوطين بعد انهتاء 
 فرتة التعاون.

 **** أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

طار  يتوقف التعاون الالحق يف اإ
هذا املرشوع عىل التوقيع عىل 

 التفاقية.

 **** أأجنزت خالل املرحةل الأوىل من املرشوع.

عداد خطة ا .5 عداد خطط برانمج  لعملاإ سيمت اإ
تدريب املدربني والأنشطة 

طار التعاون لإنشاء  املتوخاة يف اإ
مراكز تدريب خاصة ابمللكية 
الفكرية بواسطة عنرص حميل 

رشاف اخلبري  حموري، وحتت اإ
الاستشاري اخملصص عىل 

أأساس س نوي، وبعد التوقيع عىل 
 اتفاقية التعاون.

ية الفكرية أأعد مديرو املراكز الوطنية للملك 
خطط العمل الوطنية حتت توجيه 

  املستشارين اخملصصني.

 

**** 

اجملموعة الأساس ية اليت  .6
 مت تدريهبا للعمل مكدربني

ـ مخسة مدربني رئيس يني من 
 احملليني عىل الأقل.

مصم املرشوع برانمج تدريب للمدربني 
ساعة ونفذه عىل  211جتاوزت مدته 

بدلان رائدة )مل يبدأأ  5الصعيد الوطين يف 

**** 
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)النتاجئ  7نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(

 الراهن

 811الانهتاء من ما يقرب من  -
 ساعة تدريبية.

يلزم للحصول عىل شهادة  -
 ايئ.املشاركة اجتياز التقيمي الهن

ثيوبيا خالل فرتة تنفيذ  هذا النشاط يف اإ
مدراب وطنيا  26حاليا، خضع  املرشوع(.

بدلان للتقيمي والاعامتد يف برامج  5يف 
اليت تدريب املدربني عىل الصعيد الوطين و 

  مصمت خصيصا من أأجلهم.

ل املرشوع منحا اكمةل لاللتحاق  وقد مو 
بربامج املاجس تري ادلويل يف قانون امللكية 

مدراب أأساس يا يف  02الفكرية لعدد 
  البدلان الرائدة.

وستتحقق هذه النتيجة ابلاكمل بهناية 
ثيوبيا مجموعة 8102 ، عندما تكون دلى اإ

لأقل مدربني عىل ا 5أأساس ية مكونة من 
تمتتع بدرجة ماجس تري ممول من املرشوع 

)لأس باب متعلقة ابلبنية التحتية املادية 
الوطنية، تعذر تنفيذ برانمج تدريب 

ثيوبيا خالل فرتة تنفيذ  املدربني يف اإ
 املرشوع(.

املنسقون الأاكدمييون  .7
 املدربون

تدريب منسق أأاكدميي حميل أأو  -
أأكرث عىل همارات حمددة لزمة 

يق العمل داخل مؤسسات لتنس  
التدريب املموةل متويال عاما، مثل 

دارة املوارد  دارة املرشوعات، واإ اإ
 البرشية، وتدبري المتويل.

 061الانهتاء من ما يقرب من  -
 .8ساعة تدريبية

يلزم للحصول عىل شهادة  -
 املشاركة اجتياز التقيمي الهنايئ.

مصم املرشوع برانمج تدريب جتاوزت 
لتدريب املنسقني  ساعة 301مدته 

وحدات  2الأاكدمييني واكن موزعا عىل 
جرى تنظميها عىل الصعيدين ادلويل 

جامل  والإقلميي. مواطنا من  71وشارك اإ
نشاء املراكز  البدلان الرائدة املنخرطة يف اإ

الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية، 
أأمكلوا برانمج التدريب اذلي مدته  2مهنم 
  ساعة. 061

داريني وقد أأع  يد تلكيف موظفني اإ
أأساس يني يف بعض املراكز الوطنية 

للتدريب عىل امللكية الفكرية واستبدلوا 
كامل احلد  مبوظفني أ خرين تعذر علهيم اإ

**** 

                                                
8

ىل  811لصت من قُ    (8108نومفرب ساعة يف ادلورة الثامنة للجنة التيمية ) 061اإ
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)النتاجئ  7نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(

 الراهن

الأدىن من ساعات التدريب املطلوبة 
ولتجاوز هذه املشلكة، يرس  لالعامتد.

املرشوع مشاركهتم يف بعض برامج 
أأاكدميية التدريب املتخصصة اليت تقدهما 

 الويبو وتتناول بعض اجلوانب الإدارية.

وضع خطة أأنشطة  .2
 الأعامل التجارية

عداد خطة للأنشطة التجارية  اإ
ملؤسسة التدريب احمللية، واليت 

تتحسب للأهداف والتدابري 
الالزمة لتحقيق اس تدامة ذاتية 

خالل العامني التاليني لنهتاء فرتة 
 التعاون. 

تيجة، لأن املراكز تأأخر تنفيذ هذه الن 
الوطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية 
ليست دلهيا مجيعا أأطر قانونية وطنية 

 معمتدة لإنشاهئا.

*** 

 تكوينوضع خطة  .2
 الكفاءات

وضع خطة بناء القدرات ملؤسسة 
ىل تعزيز  التدريب احمللية تريم اإ

توازن بني املصاحل العامة 
وتوضع هذه اخلطة من  واخلاصة.

ني اذلين مت تدريهبم، قبل املدرب
رشاف املستشار  وحتت اإ

اخملصص املعني، وينبغي أأن 
تتضمن العامني التاليني لنهتاء 

 فرتة التعاون.

تكون حاليا املراكز الوطنية للتدريب عىل 
امللكية الفكرية روابط وتسعى لعامتد 

املناجه من واكلت الاعامتد الوطنية ليك 
  ة.تبدأأ يف توفري برامج تدريب منتظم

بدأأت مخس مؤسسات وطنية للتدريب 
عىل امللكية الفكرية يف تنفيذ برامج تدريبية 

 جلهات خارجية وداخلية.

وبدأأت مؤسس تان وطنيتان للتدريب عىل 
امللكية الفكرية يف تقدمي برامج تدريبية عىل 

 حنو منتظم.

*** 

عداد .01 الأدوات واملبادئ  اإ
 التوجهيية

دارة املرشوع  س يقوم فريق اإ
مجموعة من أأدوات ومواد  بتوفري

لهيا كجزء من  التدريب للرجوع اإ
 اسرتاتيجية اخلروج من املرشوع.

تتوفر مواد التدريب يف صفحة الوييك 
اخلاصة مبرشوع الويبو بشأأن الأاكدمييات 

 اجلديدة.

عداد مجموعة الأدوات لأن فريق  تأأخر اإ
دارة املرشوع مل ُيدد بعد أأفضل  اإ

 .املامرسات خبصوص بعض النتاجئ

*** 

نشاء مكتبات امللكية  .00 اإ
 الفكرية

التصال مبرشوع مكتبات الويبو 
يداع  ورشاء املراجع الالزمة  لالإ

برامج التدريب اليت مت  لتوفري

تشلك البدلان الس تة املس تفيدة مجيعها 
جزءا من مرشوع مكتبات الويبو 

يداع، وتلقت مجيع املنشورات الواردة  لالإ

**** 



CDIP/14/2 
Annex IX  
16 
 

 

 

)النتاجئ  7نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(

 الراهن

 يف فهرس الويبو.  حتديدها.

ضافية ومواد مت  رشاء قوامئ مرجعية اإ
 مرجعية مجليع البدلان.

أأاكدمييات امللكية الفكرية  .08
 املنشأأة

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

يف جمال امللكية الفكرية، مع 
توفري برانجمني من برامج 

التدريب العادية، عىل الأقل، 
ش اة عىل القضااي اجلديدة والنا

ذات الصةل ابلحتياجات الوطنية 
وحتديدا يف  من امللكية الفكرية،

لك من كولومبيا وامجلهورية 
ثيوبيا وبريو  ادلومينيكية ومرص واإ

 وتونس.

مؤسسات وطنية للتدريب  5حاليا مثة 
 5عىل امللكية الفكرية منشأأة وتعمل يف 

بدلان رائدة )كولومبيا وامجلهورية 
 وتونس(.ادلومينيكية ومرص وبريو 

وُأسست ثالثة مراكز تدريب وطنية من 
خالل صك قانوين، فضال عن وجود 
 مزيانية رمسية خمصصة وهيلك تنظميي.

  وجيري وضع صك قانوين للثالثة الأخرى.

وتقدم مجيع مؤسسات التدريب املنشأأة 
برامج تدريبية يف جمال امللكية الفكرية 
واملواضيع املتعلقة جبدول أأعامل الويبو 

  التيمية. بشأأن

*** 



CDIP/14/2 
Annex IX  
17 
 

 

 

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

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

تعزيز القدرات الوطنية 
قلميية للموارد البرشية  والإ

واملؤسس ية من خالل امليض 
يف تطوير البىن التحتية 

وغريها من املرافق جلعل 
ة أأكرث املؤسسات الوطني

فعالية والسعي لتحقيق توازن 
عادل بني حامية امللكية 

الفكرية واملصلحة العامة 
فضال عن الوفاء بأأولوايت 

ومس هتدفات التيمية الوطنية 
لتلبية الطلب احمليل املزتايد 

من أأخصائيي امللكية الفكرية، 
واملهنيني واملسؤولني 

احلكوميني وغريمه من خمتلف 
 أأحصاب املصلحة.

 

ة املاوية للمدربني املؤهلني النس ب
عداد مهنج درايس،  اذلين قاموا ابإ

والانهتاء من برامج تدريبية 
للمشاركني من الفئات املس هتدفة 

 اليت مت حتديدها.

 (26من  %70 )28.5

 

**** 

النس بة املاوية للمنسقني 
الأاكدمييني القامئني بتنظمي برامج 

 تدريبية.

100% **** 

اش اة اليت عدد الأاكدمييات الن
أأقامت رشااكت مع املؤسسات 

الوطنية )مثل اجلامعات، 
وروابط الصناعة وغرف التجارة 

واملؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة والوزارات 

 الأخرى(.

 *** مخس

تقيمي املناجه ادلراس ية والربامج 
ىل  التدريبية هبدف السعي اإ

حتقيق توازن عادل بني حامية 
ية واملصلحة العامة، امللكية الفكر 

فضال عن الوفاء بأأولوايت التيمية 
 الوطنية وأأهدافها.

ل يزال من املبكر جدا تقيمي هذا املؤرش 
لأن معظم املراكز الوطنية للتدريب عىل 

  امللكية الفكرية مل تضع مناجه بعد.

 ل تقيمي

عدد الأاكدمييات الناش اة اليت 
تقوم بتنفيذ برانجمني عىل الأقل 

رامج التدريب املنتظم عىل من ب
امللكية الفكرية، كام مت التفاق 

 عليه مع البدلان املس تفيدة. 

تقدم أأاكدمييتان برامج تدريب منتظم، 
وثالث أأاكدمييات تعمل عىل حتقيق هذا 

 املؤرش.

*** 
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عدد املشاركني اذلين مت تدريهبم 
ابس تخدام برامج مؤسسة 

التدريب الناش اة، وأأمتوا 
صلوا عىل التدريب، وح

 شهادات.

مشاراك، ويشمل العدد برامج  2222
التعمل عن بعد )يف انتظار احلصول عىل 

ثيوبيا مل تبدأأ بعد برامج  أأرقام من تونس؛ اإ
 التدريب(.

**** 

 
 [ييل ذكل املرفق العارش]
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 املرفق العارش
 

  تقرير الانهتاء والتقيمي اذلايت ملرشوع امللكية الفكرية والتيمية الاقتصادية والاجامتعية

 املرشوع صملخ

 DA_35_37_01 رمز املرشوع

 امللكية الفكرية والتيمية الاقتصادية والاجامتعية العنوان

 توصية جدول أأعامل التيمية

 

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول  )الفئة دال(: 35التوصية  مطالبة الويبو ابإ
ادلول بنظام امللكية الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل 

 الفكرية.

جراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب  )الفئة دال(: 37التوصية  جيوز للويبو اإ
 وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني امللكية الفكرية والتيمية.

 ك سويرسي.فرن 0 320 711 :التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني مزيانية املرشوع
 فرنك سويرسي. 051 111 التاكليف املتعلقة ابملوظفني:

 شهرا. 28 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصائيات والتحليل؛  قطاعات الويبو الرئيس ية املعنية:
قطاع العالمات التجارية والرسوم والامنذج قطاع القضااي العاملية؛ قطاع الرباءات؛ 

 الصناعية والبياانت اجلغرافية؛ قطاع التعاون من أأجل التيمية.

 .31و 06و01و2و2و2و8و0 الصةل بربامج الويبو:

يتأألف املرشوع من مجموعة من ادلراسات عن العالقة بني حامية امللكية الفكرية وخمتلف  وصف موجز للمرشوع
ىل تضييق الهوة  تصادي يف البدلان النامية.جوانب الأداء الاق  وهتدف هذه ادلراسات اإ

املعرفية اليت يعاين مهنا واضعو الس ياسات يف تكل البدلان عند تصممي وتنفيذ نظام 
 ومن املقرتح تركزي ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة: للملكية الفكرية يهنض ابلتيمية.

 الصعيد ادلويل والوطين، واجلوانب املؤسس ية ويه الابتاكر احمليل، ونرش املعرفة عىل
عداد ادلراسات مجموعات من  لنظام امللكية الفكرية ونتاجئه الاقتصادية. وسيتوىل اإ

الباحثني ويشارك فهيا مكتب اخلبري الاقتصادي الرئييس للويبو وخرباء دوليون وابحثون 
  حمليون.
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 الس يد اكرسنت فينك مدير املرشوع

تاجئ املرتقبة يف الصةل ابلن 
  الربانمج واملزيانية

 :06أأسهم املرشوع يف حتقيق النتيجتني التاليتني للربانمج 

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل  .0خامسًا.النتيجة املرتقبة 
 .نطاق أأوسع وحنو أأفضل

صادية يف صياغة الس ياسات اس تخدام حتليالت الويبو الاقت. 8خامسًا..8النتيجة املرتقبة 
 .العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

نظرة عامة موجزة عن تنفيذ 
 املرشوع

 

طار هذا املرشوع وفقا لالجتاه املوضوعي لوثيقة أأ  عدت ست دراسات قطرية يف اإ
املرشوع الأصلية. وأأمتت مجيع ادلراسات القطرية خالل اجلدول الزمين املعدل للمرشوع، 

 . وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للمرشوع:8103ديسمرب  30اكمتل حبلول أأي أأن العمل قد 

ىل بياانت ادلراسات  الربازيل: (أأ  ) دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإ
الاس تقصائية عىل مس توى الرشاكت؛ قاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية 

دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية الفكرية دلى املكتب الربازييل للملكية الفكرية؛ 
ىل هذه البياانت؛ دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية وأأداء  يف الربازيل استنادا اإ

 التصدير.

قاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب  ش ييل: (ب )
دراسة الش ييل للملكية الفكرية؛ دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل؛ 

حول السطو عىل العالمات التجارية يف ش ييل؛ دراسة حول منح براءات أأجنبية عىل 
 املس تحرضات الصيدلنية يف ش ييل.

دراسة حول امللكية الفكرية يف قطاع الغاابت؛ دراسة حول منح  أأوروغواي: (ج )
الرباءات وبنية السوق يف دوائر الصناعات الصيدلنية، مبا يف ذكل قاعدة بياانت 

ة حول طلبات حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملس تحرضات الصيدلنية مصغر 
 ومنتجاهتا.

دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا املعلومات  مرص: (د )
 والتصالت. 

دراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني يف احلصول عىل براءات أأجنبية  الصني: (ه )
 يف احلصول عىل الرباءات. واسرتاتيجيات الرشاكت الصينية

قاعدة بياانت تسجيل الوحدات لطلبات مناذج املنفعة يف اتيلند؛ دراسة  اتيلند: (و )
حول اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند؛ دراسة حول العالقة بني اس تخدام مناذج 

 املنفعة وأأداء الرشاكت التايلندية. 
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نتاجئ/أأثر املرشوع وادلروس 
 الرئيس ية املس تفادة

الأحداث اليت مت الرتتيب لها فامي يتعلق ابدلراسات القطرية عن توفر اهامتم كبري  كشفت
جراء حوار داخيل  ابلعمل املبذول يف ادلراسات، كام جشعت تكل الأحداث أأيضا عىل اإ

 حول كيفية تأأثري امللكية الفكرية عىل الأداء الاقتصادي.

نوعة من الواكلت احلكومية من ومن ادلروس الرئيس ية املس تفادة ما أأظهرته مجموعة مت 
 -الاهامتم بدراسة ال اثر الاقتصادية املرتتبة عىل خيارات الس ياسة العامة للملكية الفكرية 

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

 لأعامل التحليل الاقتصادي قدرا كبريا من التنس يق فامي بني الواكلت.

خالل تنفيذ املرشوع، اكن مثة عدم يقني يف مراحل عديدة بشأأن جودة البياانت الأولية  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
الت، اس تغرق ويف بعض احل اليت يتأأسس علهيا بناء قواعد البياانت الإحصائية اجلديدة.

نشاء قواعد بياانت مفيدة للمحللني الاقتصاديني، خاصة  الأمر هجدا أأكرب مما اكن متوقعا لإ
ومع ذكل،  فامي يتعلق بتنقيح أأسامء مقديم الطلبات يف بياانت امللكية الفكرية وتنس يقها.

كامل مجيع املرشوعات وفقا للمخطط الأصيل.  تس ىن اإ

 .%89 :8102دام املزيانية يف هناية أأغسطس معدل اس تخ  معدل تنفيذ املرشوع

قُدمت التقارير املرحلية عن املرشوع، الواردة يف املرفق السادس عرش للوثيقة  التقارير السابقة
CDIP/8/2  واملرفق السابع للوثيقةCDIP/10/2  واملرفق اخلامس للوثيقة

CDIP/12/2  ىل اللجنة يف دوراهتا الثامنة والعارشة والثانية عرش ة املعقودة يف نومفرب اإ
  عىل التوايل. 8103ونومفرب  8108ونومفرب  8100

كام ورد يف تقرير تقيمي املرشوع، س تعد الأمانة اقرتاحا بشأأن املرحةل الثانية للمرشوع  املتابعة
ضافية  مس تعينة ابجلهد املبذول يف هذا املرشوع وس متدد أأعامل ادلراسة لتشمل بدلان اإ

فضال عن ذكل، س تنرش نتاجئ أأحباث هذا املرشوع واليت  (.CDIP/14/3)انظر الوثيقة 
 .8105هتم مجهور أأوسع نطاقا من املعنيني ابلس ياسات يف كتاب ينرش يف 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

مت التنفيذ 
 ملابلاك

 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي

 

)النتاجئ  9نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

الناحج التنفيذ مؤرشات 
 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء
الوضع 
 الراهن

تسلمي مسودة التقارير والتقارير  دراسات 2-6الانهتاء من 
الهنائية يف الوقت احملدد؛ 

يقات من تعل  مؤرشات اجلودة:
النظراء املراجعني ومن أأحصاب 

 املصلحة احملليني.

رسال/نرش ادلراسات القطرية.  **** اإ

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

عقدت حلقات معل يف مجيع البدلان، رمغ 
 .8102تأأجيل البعض حىت 

*** 

ى عدد املشاركني، مس تو  ندوة البحوث الاقتصادية
 احلضور، تقيمي حلقة العمل.

 **** .8103عقدت يف ديسمرب 
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 .8.3وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 هدف/أأهداف املرشوع

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
  هدف/أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء
الوضع 
 الراهن

فهم أأفضل لل اثر الاقتصادية 
لس ياسات امللكية الفكرية 

واختاذ قرارات مدروسة عىل 
  حنو أأكرث معقا

اع مس توى حضور حلقات ارتف
ادلراسة؛ مراجع دلراسات يف 

أأوراق حبثية ومقالت حصفية؛ 
وعدد من الاقتباسات 

والاستشهاد من البحوث 
الالحقة؛ اس تخدام قواعد 

نشاؤها يف  البياانت اليت مت اإ
طار هذا املرشوع.   اإ

 ل تقيمي من املبكر جدا تقيمي هذه النتيجة.

 

[ييل ذكل املرفق احلادي عرش]
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 املرفق احلادي عرش
 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءاتت املرحةل  –قرير الانهتاء والتقيمي اذلايت ملرشوع اس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ
 الثانية

 ملخص املرشوع

 DA_19_30_31_02 رمز املرشوع

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات العنوان  املرحةل الثانية –اس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ

 ل التيميةتوصية جدول أأعام

 

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل  :02التوصية 
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض  امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

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

أأن تتعاون الويبو مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح  جيب :31التوصية 
ىل  للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت 
 طلب أأمهية خاصة.اليت تولهيا اجلهة صاحبة ال

ىل  :30التوصية  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل املعلومات العلنية  ن اإ ىل الويبو بتسهيل نفاذ ُمَحس  البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 الواردة يف س ندات الرباءات.

 فرنك سويرسي. 828 111 موارد غري متعلقة ابملوظفني: مزيانية املرشوع
 مل ترصد موارد متعلقة ابملوظفني.  موارد متعلقة ابملوظفني:

 أأربعة عرش شهرا. مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

دارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية،  قطاع البنية التحتية العاملية ابلتعاون مع اإ
اكر وشعبة قضااي امللكية الفكرية العاملية وشعبة ادلراسات الاقتصادية وشعبة الابت

 والإحصاءات.

 .02و 06و 2و 5و 0الصةل بربامج الويبو: 

ىل اس تكامل العمل املنجز  وصف موجز للمرشوع عداد تقرير عن واقع الرباءات اإ رمت املرحةل الثانية من مرشوع اإ
طار املرحةل الأوىل، أأي صقل الأدوات املوحدة املس تحدثة أأثناء املرحةل الأوىل،  يف اإ

وتعزيز التعاون وتيسريه بني ماكتب امللكية الفكرية العامةل يف جمال حتليل الرباءات، 
  وتعقب جدوى التقارير ووقعها.

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات" هو  والهدف الإمنايئ ملرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
جراء تعزيز الابتاكر واليمو الا قتصادي يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عرب تيسري اإ

مناقشات أأكرث استنارة عن البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا واختاذ قرارات بشأأن ذكل 
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عداد تقارير عن واقع الرباءات يف اجملالت املعنية.   عرب اإ

ىل اتحة فرص نفاذ أأفضل اإ التكنولوجيات املكشوف  واكنت النتيجة املرتقبة للمرشوع يه اإ
عهنا يف منشورات الرباءات ومعرفة أأكرب ابلتوهجات يف جمال امحلاية مبوجب الرباءات 

ضافة  وأأمناط الابتاكر يف جمالت تكنولوجية معينة تُنجز بشأأهنا تقارير عن واقع الرباءات اإ
ىل تكوين الكفاءات فامي ُيص أأفضل املامرسات وأأساليب البحث يف الرباءات يف تكل  اإ

 اجملالت.

ىل املسامهة يف حتقيق تكل النتيجة وذكل الهدف عرب  ورمت املرحةل الثانية من املرشوع اإ
عداد تقارير جديدة عن واقع الرباءات يف اجملالت احملددة يف املرحةل الأوىل،  امليض يف اإ

مي أأي الصحة العامة، والأغذية والزراعة، والطاقة وتغري املناخ، والإعاقات وعرب تنظ
قلميي بشأأن  أأنشطة لنرش املعلومات وتكوين الكفاءات، وخصوصا عرب تنظمي مؤمتر اإ

حتليالت الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية مهنجية لإعداد تقارير عن واقع الرباءات 
ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات العامةل يف هذا 

 اجملال.
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 الس يد أأخلاندرو رواك اكمبانيا ر املرشوعمدي

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
الربانمج واملزيانية للفرتة 

8108-8103 

نة قادرة عىل التعامل مع مجموعة واسعة من  .8اثنيًا. النتيجة املرتقبة موارد برشية حمس  
لبدلان النامية املتطلبات لس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التيمية اس تخداما فعال يف ا

ىل نظام الاقتصاد احلر.   والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

ىل معلومات امللكية الفكرية والاس تفادة مهنا،  .8رابعا. النتيجة املرتقبة تعزيز الوصول اإ
ىل املعرفة ابلنس بة ملؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر وزايدة  والنفاذ اإ

ىل الأعامل الإبداعية احملمية، وكذا الأعامل الإبداعية يف املكل العام. فرص النفاذ   اإ

أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف من البدلان  .3سابعا. النتيجة املرتقبة
ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية.  املتقدمة اإ

در معلومات ممزية ومفيدة معليا، متزج بني التحليل الس يايس والانتفاع ؛ مصا02الربانمج 
الفعال ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات لفائدة واضعي الس ياسات وأأدوات معلية لأغراض 

  الابتاكر املفتوح.

نظرة عامة موجزة عن تنفيذ 
 املرشوع

 

ملتعلقة ابلرباءات املرشوع شهرا، ن فذ قسم املعلومات ا 02خالل فرتة املرشوع اليت بلغت 
كرث مما هو موّض كنتاجئ للمرشوع عىل النحو  بنجاح وأأجنز مجيع نتاجئ املرشوع وحقق أأ

 ، واملنجزات كام ييل:CDIP/10/13الوارد يف وثيقة املرحةل الثانية من املرشوع 

تقارير عن واقع الرباءات تتناول موضوعات  2 تقارير عن واقع الرباءات: 6)أأ( 
عادة تدوير اخمللفات الإلكرتونية ابلتعاون مع برانمج  ويه: جديدة، تكنولوجيات اإ

الأمم املتحدة للبيئة وأأمانة اتفاقية ابزل؛ وأأنشطة منح الرباءات املتعلقة ابملوارد 
اجلينية احليوانية ابلتعاون مع قسم الصحة احليوانية مبنظمة الأغذية والزراعة 

ت ترسيع اجلس اميت واس تخداماهتا الصناعية التابعة للأمم املتحدة؛ وتكنولوجيا
(؛ وتقرير CERNوالطبية ابلتعاون مع املنظمة الأوروبية للبحوث النووية )

أأخري عن الأهجزة والتكنولوجيات املساعدة ذلوي الإعاقة البرصية والسمعية. 
فضال عن ذكل، مت حتديث تقريرين اكمتال ونرُشا ابلفعل من تقارير واقع 

مت حتديث تقريرين اكمتال ونرُشا  ريتوانفري وأأمراض هممةل خمتارة. الرباءات بشأأن
  ابلفعل من تقارير واقع الرباءات بشأأن ريتوانفري وأأمراض هممةل خمتارة.

 50، حيث ُأضيف 10)ب( مت حتسني املوقع الإلكرتوين لتقارير واقع الرباءات
لتقارير واقع تقريرا. وأأعدت رسوم معلوماتية لتصوير نرش النتاجئ الرئيس ية 

 الرباءات الامثنية وتيسري ذكل.

عداد تقارير واقع الرباءات ابلتعاون مع  )ج( أأعدت املبادئ التوجهيية ملهنجية اإ
خبري خاريج ونوقشت مع ماكتب ملكية فكرية عديدة خالل حلقيت معل 

قلمييتني بشأأن حتليالت الرباءات ُعقدات يف عام  يف ريو دي جانريو،  8103اإ
ويف مانيال، الفلبني، ابلتعاون مع املعهد الوطين للملكية الصناعية الربازيل، 
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(INPI( يف الربازيل ومكتب الفلبني للملكية الفكرية )IPOPHL عىل )
  التوايل.

)د( وبعيدا عن أأنشطة تكوين الكفاءات اليت نفذت من خالل حلقات العمل 
قلميية املذكورة أأعاله بشأأن حتليالت الرباءات يف الربا زيل ويف مانيال، نظمت الإ

ضافيتان عىل املس توى الوطين بشأأن حتليالت الرباءات يف  يف  8103حلقتا معل اإ
جامل  مشارك من ماكتب دمع التكنولوجيا  011الفلبني )سيبو ومانيال( وحرضها اإ

  والابتاكر يف الفلبني.

نتاجئ/أأثر املرشوع وادلروس 
 الرئيس ية املس تفادة

ا املرشوع مس توفية متاما للأهداف املوحضة يف وثيقة املرحةل الثانية اكنت النتاجئ اليت أأجنزه
تقارير عن واقع الرباءات،  6أمُكلت  ورمغ اجلدول الزمين القصري للتنفيذ: من املرشوع.

وُحدد رشاكء تعاون جدد، ونفذت أأنشطة تكوين الكفاءات بشأأن حتليالت الرباءات عىل 
مجموعة مبادئ توجهيية من نوعها لإعداد تقارير واقع حنو فاق اخلطط الأولية، وُأعدت أأول 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات، وأأيضا للحصول عىل فهم أأمعق  الرباءات لتيسري النفاذ اإ
للمعلومات املقدمة من خالل حتليالت الرباءات واملعارف املتوفرة من أأدوات حتليالت 

 الرباءات والإماكنيات والقيود.

اس تقصاء التقيمي واس تبياانت الرضا، فضال عن بياانت ادلول الأعضاء  وكام أأوحضت نتاجئ
ومس تخديم تقارير واقع الرباءات ال خرين، اكنت التقارير وأأنشطة تكوين الكفاءات 

فضال عن  واملبادئ التوجهيية كام وردت يف املسودة حمل تقدير كبري من خمتلف الفئات.
اءات املعدة أأدةل قامئة عىل الرباءات يف بعض ذكل، لأول مرة قدمت بعض تقارير واقع الرب 

اجملالت، مثل التقرير املتعلق ابملوارد اجلينية احليوانية اذلي سيسهل املناقشات املتعلقة 
ابلصحة احليوانية والإنتاج احليواين اليت جترى يف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 

لكرتونية، واذلي يعد من  املتحدة، أأما تقرير واقع الرباءات املتعلق عادة تدوير اخمللفات الإ ابإ
املواضيع املؤثرة جدا عىل البيئة والصحة العامة والتجارة ابلنس بة لعدد من البدلان النامية، 

فقد قدم للمرة الأوىل منظور امللكية الفكرية واجتاهات الرباءات والأطراف الفاعةل 
ىل اتفاقية ابزل ) ما أأهنا  (.UNEPالأساس ية يف اجملال اإ ن التقارير اإ فضال عن ذكل، فاإ

تقدم مدخالت تفيد مناقشات عديدة جتري داخل الويبو، عىل سبيل املثال مناقشات 
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية 

معل جوانب أأخرى يف الويبو،  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، أأو تمكل
مثل تقرير واقع الرباءات املتعلق ابلأهجزة والتكنولوجيات املساعدة ذلوي الإعاقة البرصية 

والسمعية، أأو تمكل معل معاهدة مراكش عن طريق حتديد اجملالت ذات الصةل 
  بتكنولوجيات املعاهدة.

عداد  تقارير واقع الرباءات يعد هممة وأأظهرت املرحلتان الأوىل والثانية من املرشوع أأن اإ
معقدة، ويشمل ذكل عددا من أأحصاب املصلحة والأطراف الفاعةل اخلارجية اليت تسهم يف 

جناز وجناح لك تقرير. ىل  حتقيق اجلدول الزمين لالإ وأأظهر املرشوع أأيضا أأنه استنادا اإ
ن لك من رشيك التعاون وهدف لك تقرير هل حتدايت خمتلفة من انح  ية املوضوع، فاإ

اسرتاتيجية البحث يف الرباءات ويتعني معاجلة لك مهنام بأأدوات وقواعد بياانت وأأنواع 
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جراءات حمددة بشأأن الأجزاء قدر  حتليل خمتلفة. ومن مث يلزم وجود تنس يق جيد واإ
الإماكن، واختيار حريص لرشاكء التعاون واملوضوع، وأأيضا اختيار أأنواع حتليالت 

نشاء ش بكة جيدة واحملافظة  تقرير.الرباءات اليت س تدرج يف لك  وأأظهرت التجربة أأن اإ
علهيا يف اجملالت العديدة للتكنولوجيات واختالف أأحصاب املصلحة وتباين خلفياهتم 

واحتياجاهتم وخرباهتم من الأمور اجلوهرية لنرش املعلومات واس تخداهما عىل نطاق واسع 
علقة ابلرباءات واس تخداهما من قبل يف العمل املقبل وأأيضا يف التوعية ابملعلومات املت

الفئات اخملتلفة اليت ل تس تعني تقليداي ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات أأو تدرج منظور 
ومن اجلوانب الهامة لنرش لك تقرير  امللكية الفكرية يف أ ليات اختاذ القرارات دلهيا.

عداد التقرير. ذكل اتفاقية ابزل ومن أأمثةل  واس تخدامه اخنراط لك رشيك تعاون بعد اإ
(UNEP ضافيني، أأحدهام يف الاحتاد طالق التقرير حدثني اإ ( اليت نظمت بعد حدث اإ

لكرتونية لوزارات البيئة ومعاهد البحوث البيئية  ادلويل لالتصالت، فضال عن ندوات اإ
عادة  حول املعلومات املتعلقة ابلرباءات والنتاجئ الرئيس ية لتقرير واقع الرباءات املتعلق ابإ

ومسحت هذه الأنشطة بنرش نتيجة التقرير عىل فئة حمددة يف  دوير اخمللفات الإلكرتونية.ت
 ادلول الأعضاء دلهيا اهامتم خاص ابلتقارير.

 8103وأأظهرت أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال حتليالت الرباءات واليت أأجريت يف 
ىل ادلمع وال  تواصل بني ماكتب امللكية أأيضا اهامتما عظامي هبذا اجملال، فضال عن احلاجة اإ

الفكرية اليت تقدم خدمات حتليالت الرباءات أأو يه هممتة بتقدمي هذه اخلدمات، وأأظهرت 
أأيضا الفئات الأخرى الراغبة يف اس تخدام أأدوات حتليالت الرباءات لتيسري اختاذ 

د القرارات، مثل احلكومات واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ومعاه
وقد أأاثرت هذه الأنشطة  البحوث واجلهات الأاكدميية والرشاكت الصغرية واملتوسطة.

مناقشات بني ماكتب امللكية الفكرية العديدة، فضال عن تقارير واقع الرباءات اجلديدة 
  ومرشوعات حتليالت الرباءات.
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واقرتحت الس بل  CDIP/10/13وع ُحددت اخملاطر التالية يف وثيقة اقرتاح املرش  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
 التالية للتخفيف من أ اثرها:

عدم تعبري ادلول الأعضاء أأو املؤسسات يف البدلان النامية عن الاهامتم مبواضع  :0اخلطر 
 حمددة تتناولها تقارير واقع الرباءات املقبةل.

 عدم الاس تعانة ابلتقارير مبا يكفي. :8اخلطر 

  .مالمئة نطاق لك تقرير :3اخلطر 

خالل املرحةل الثانية، ظهر جزئيا اخلطر املذكور أأعاله املتعلق بعدم تعبري ادلول الأعضاء 
عن الاهامتم مبواضيع حمددة، واكن ذكل يف املقام الأول بسبب حمدودية املوارد البرشية 

ضافية مع ادلول الأعضاء. طالق مبادرات اإ ومع ذكل، مسحت  وقيود املزيانية مما منع اإ
عية وتكوين الكفاءات خالل املرحةل الثانية بتعبري ادلول الأعضاء عن اهامتهما أأنشطة التو 

ىل الإعداد املس متر لتقارير واقع الرباءات يف الفرتة   .8105-8102مما أأدى اإ

وُخفف أأثر اخلطر الثاين عن طريق زايدة عدد قنوات النرش وأأنشطته مما مسح 
ومات املتعلقة ابلرباءات بتلقي املعلومات للمس تخدمني غري املعتادين عىل اس تخدام املعل
ومل يظهر اخلطر الثالث، بسبب الاختيار  املتعلقة ببياانت الرباءات، مثل وزارات البيئة.

احلريص للموضوعات ونطاق التقارير، ابلتعاون الوثيق مع رشاكء التعاون ادلاخليني 
 واخلارجيني.

 %93 :8102 هناية أأغسطس معدل اس تخدام املزيانية يف  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة يف  CDIP/12/2قدم التقرير املرحيل الوارد يف املرفق الأول من الوثيقة  التقارير السابقة اإ
 .8108دورهتا الثانية عرشة املعقودة يف نومفرب 

عداد تقارير واقع الرباءات  مُعم املرشوع كنشاط دامئ للويبو. املتابعة ومن مث فهو مس متر يف اإ
وستس تخدم  أأن املواضيع اليت هتم ادلول الأعضاء، يف املقام الأول البدلان النامية.بش

املبادئ التوجهيية مكورد ومادة تدريبية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وأأنشطة تكوين 
وميكن اس تخدام املبادئ التوجهيية املعدة حديثا بشأأن اس تخدام أأدوات حتليل  الكفاءات.

عداد تقارير واقع الرباءات عن طريق الاس تعانة الرباءات مفتوح ة املصدر يف اس تكشاف اإ
بقواعد بياانت جمانية بشلك حرصي وأأدوات مفتوحة املصدر لتحليل الرباءات كخيار 

بديل لس تغالل املعلومات املتعلقة ابلرباءات من قبل ماكتب امللكية الفكرية وغريها من 
 الأقل منوا. الهياات يف البدلان النامية والبدلان

جراء عدد من أأنشطة املتابعة:  فضال عن ذكل، من املزمع اإ

ىل لغات العمل الأخرى يف املنظمة  ـ ترمجة الرسوم املعلوماتية/امللخصات العملية للتقارير اإ
ىل املعلومات الواردة يف تقارير واقع الرباءات.   مما يضمن نفاذ عدد أأكرب من ادلول الأعضاء اإ
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ت اجلوهرية ابلنس بة لدلول الأعضاء من خالل التعاون الوثيق مع ـ حشد أأكرب للمجال
املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، وذكل لأمهيهتا الكبرية يف التوعية بشأأن الأنشطة 

 القامئة والنرش الأوسع نطاقا للتقارير.

عداد تقارير واقع الرب  دراج تقارير واقع الرباءات واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابإ اءات يف ـ اإ
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مكعلومات ومواد تعلميية، مما يضمن تكوين الكفاءات يف 

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف خمتلف ادلول الأعضاء وتعزيز قدراهتا يف جمال 
 حتليالت الرباءات من خالل النرش الأوسع نطاقا للمعلومات الواردة يف التقارير.
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 اذلايت للمرشوعالتقيمي 

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

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

مت التنفيذ 
 ابلاكمل

 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي

 

)النتاجئ  11نتاجئ املرشوع
 املتوقعة(

 

مؤرشات التنفيذ الناحج 
 )مؤرشات النتاجئ(

 

 بياانت الأداء
الوضع 
 الراهن

تقارير واقع الرباءات يف 
 اجملالت ذات الاهامتم احملددة

عداد  تقارير جديدة عن واقع  6اإ
الرباءات أأثناء املرحةل الثانية من 

املرشوع ابلتعاون مع مؤسس تني 
 رشيكتني جديدتني عىل الأقل.

عادة تدوير  .0 تكنولوجيات اإ
اخمللفات الإلكرتونية ابلتعاون مع 
برانمج الأمم املتحدة للبيئة/أأمانة 

 (؛SBCاتفاقية ابزل )

املوارد اجلينية احليوانية ابلتعاون  .8
مع قسم الصحة احليوانية مبنظمة 

الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
 (؛FAOاملتحدة )

تكنولوجيات ترسيع اجلس اميت  .3
واس تخداماهتا الصناعية والطبية 

ابلتعاون مع املنظمة الأوروبية 
 (؛ CERNث النووية )للبحو 

الأهجزة والتكنولوجيات املساعدة  .2
 ذلوي الإعاقة البرصية والسمعية؛

 تقرير ريتوانفري احملدث؛ .5

 أأمراض هممةل خمتارة. .6

**** 

                                                
11

 .8.3وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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)النتاجئ  11نتاجئ املرشوع
 املتوقعة(

 

مؤرشات التنفيذ الناحج 
 )مؤرشات النتاجئ(

 

 بياانت الأداء
الوضع 
 الراهن

برانمج الأمم  ثالثة رشاكء تعاون جدد؛
املتحدة للبيئة )أأمانة اتفاقية ابزل( واملنظمة 

( CERNالأوروبية للبحوث النووية )
ية مبنظمة الأغذية وقسم الصحة احليوان 

  (.FAOوالزراعة التابعة للأمم املتحدة )

رسوم  7فضال عن ذكل، أأضيفت 
ىل موقع الويبو اخلاص بتقارير  معلوماتية اإ

 واقع الرباءات.

موقع ش بيك حمسن للتقارير 
عن واقع الرباءات يتضمن 

ضافية تُسه ل تعممي  معلومات اإ
 التقارير.

دراج  ضافيا من  81اإ تقريرا اإ
قارير الويبو واجلهات اخلارجية ت

عن واقع الرباءات عىل املوقع 
 الش بيك أأثناء املرحةل الثانية.

دراج  ضافيا من تقارير اجلهات  50اإ تقريرا اإ
اخلارجية عن واقع الرباءات عىل املوقع 

 الش بيك أأثناء املرحةل الثانية.

**** 

تبادل التجارب وأأفضل 
املامرسات بني ماكتب امللكية 

واملؤسسات الأخرى  الفكرية
اليت تتناول امللكية الفكرية 

)مراكز دمع التكنولوجيا 
والابتاكر وماكتب نقل 

 التكنولوجيا(.

تنظمي مؤمتر/حلقة معل عىل 
املس توى الإقلميي بشأأن حتليالت 

 الرباءات واملشاركة.

قلمييتان عن حتليل  ُعقدت حلقتا معل اإ
الرباءات يف ريو دي جانريو ابلربازيل يف 

ويف مانيال ابلفلبني يف  8103طس أأغس
ابلتعاون مع املعهد الوطين  8103ديسمرب 

للملكية الفكرية يف الربازيل ومكتب امللكية 
خالل  الفكرية يف الفلبني عىل التوايل.

حلقيت العمل هاتني شاركت ماكتب امللكية 
الفكرية يف بدلان عديدة يف أأمرياك الوسطى 

ت والالتينية وجنوب رشق أ س يا وأأبد
مصاحلها وحتدايهتا واحتياجاهتا وخرباهتا يف 

 حتليل الرباءات.

 

**** 

صياغة مبادئ توجهيية 
مهنجية لإعداد التقارير عن 

 واقع الرباءات

 08اس تكامل ذكل يف غضون 
شهرا بعد انطالق املرحةل الثانية 

 من املرشوع.

 

أأعدت املبادئ التوجهيية من قبل خبري 
س  هاهما، خاريج مع مراجعة الويبو واإ

وأأخذت يف الاعتبار ردود الأفعال الواردة 
خالل حلقيت العمل الإقلمييتني من ماكتب 

  امللكية الفكرية واملشاركني.

 

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

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

ىل  اتحة فرص نفاذ أأفضل اإ اإ
لوجيات ومعرفة أأكرب التكنو 

ابلتوهجات يف جمال امحلاية 
مبوجب الرباءات وأأمناط 

الابتاكر يف جمالت 
 تكنولوجية معينة.

% من رشاكء التعاون 75ـ 
املبارش يف لك تقرير عن واقع 

الرباءات راضون عن جودة 
 التقرير املعين.

% من رشاكء التعاون 75ـ 
املبارش يرون أأن التقرير مفيد 

 لأنشطهتم؛

% عىل الأقل من 61 ـ
املس تخدمني أأو القراء ال خرين 

للتقارير عن واقع الرباءات 
يعربون عن رضامه عن مضمون 

لك تقرير )الاس تنتاجات 
املرتبطة ابلوقائع ومهنجيات 

البحث؛ املس تخدمون املشاركون 
 يف الاس تقصاءات املعنية فقط(؛

% من املس تخدمني 31 -
ال خرين يرون أأن التقارير مفيدة 

نشطهتم )مثل مهنجيات لأ 
 البحث(؛

% عىل الأقل 81زايدة بنس بة  -
يف تصفح موقع الويبو اخلاص 

ابلتقارير عن واقع الرباءات مقارنة 
 ابملرحةل الأوىل؛

% يف وترية 81زايدة بنس بة  -
 التزنيل مقارنة ابملرحةل الأوىل.

 81حوايل  رشاكء التعاون:

  زائرا )زائر فريد( 02 210عدد الزايرات  -

تزنيال لواثئق  86 227عدد التزنيالت  -
PDF  

نرش تقرير واقع الرباءات بشأأن اخمللفات  -
، وظهر 8103يف ديسمرب  08الالكرتونية، 

 مرة يف أأس بوعني. 0 111يف نتاجئ البحث 

تعذر مقارنة عدد الزايرات أأو  ملحوظة:
التزنيالت ابملرحةل الأوىل دلواعي متعلقة 

اليت مل تسمح بتوفري بتكنولوجيا املعلومات و 
حصاءات متسقة خالل املرحةل الأوىل من  اإ

 املرشوع ومن مث مقارنهتا ابملرحةل الثانية.

 

مت القيام بدراسة اس تقصائية عن تقارير واقع 
 32، ووردت 8102الرباءات يف مارس 

جابة عىل ادلراسة ) من املنتفعني من  3اإ
من املنتفعني من  36املس توى الأول و

اين(. وأأظهرت النتاجئ أأن ما املس توى الث
% من املس تخدمني راضون عن 71يقارب 

 جودة التقارير:

% من املنتفعني يرون أأن عرض 72 
 القضااي التقنية اكن ممتازا أأو جيدا جدا

% من املنتفعني يرون أأن عرض النتاجئ 62
  اكن ممتازا أأو جيدا جدا؛

% من املنتفعني يرون أأن التقارير مفيدة 62
 دة لعملهمجدا أأو مفي

 

**** 
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حتسني كفاءات مؤسسات 
البدلان النامية لس تخدام 

عدادها  تقارير واقع الرباءات واإ

% من املشاركني يف 75 -
املؤمتر/حلقة العمل عىل املس توى 

الإقلميي يرون أأن فهمهم 
لتحليالت الرباءات قد حتسن 

 حتس نا كبريا؛

% من املس تخدمني/القراء 75 -
اد التقارير للمبادئ التوجهيية لإعد

عن واقع الرباءات راضون عن 
 جودة تكل املبادئ التوجهيية؛

% من املس تخدمني/القراء 31 -
للمبادئ التوجهيية لإعداد التقارير 

عن واقع الرباءات يرون أأن 
املبادئ التوجهيية مفيدة 

 لأنشطهتم.

بعد تقيمي الاس تبياانت املعبأأة من قبل 
ي املشاركني يف حلقات العمل يف ريو د

% من 75جانريو ومانيال، وجد أأكرث من 
املشاركني أأن حلقات العمل مفيدة جدا 
لعملهم اليويم وأأشادوا بفائدة املعلومات 

املقدمة وجودهتا، واليت تناولت مجيع فصول 
املبادئ التوجهيية ومن مث أأظهرت رضا 

املشاركني عن املبادئ التوجهيية اليت 
قدمت مسودهتا هلم. ومل جير اس تقصاء 

منفصل حول املبادئ التوجهيية، ولكن من 
املتوقع أأن يتبع بعد نرش املبادئ التوجهيية 

 ببعض الوقت.

 

**** 

 

 [الثاين عرشييل ذكل املرفق ] 
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لشفافية، وتأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التيمية وقامئة عىل الطلب وتمتتع اب :0التوصية 
دراج الأ  ويف هذا الصدد، ينبغي أأن  نشطة يف أأطر زمنية لتنفيذ الربامج.ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن تفاوت مس توايت التيمية احملققة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

 مج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها وفقا لحتياجات لك بدل عىل حدة.يكون تصممي برا

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

الاضطالع بتقدمي املساعدة التقنية، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، بعد أأن يمت 
لتليب تصمميها وصياغهتا وتنفيذها ابلتشاور والتعاون الوثيق مع البدلان املعنية 

الاحتياجات احملددة ومس توى التيمية وأأولوايت البدل تلبية اكمةل، مع الرتكزي خاصة 
 عىل احتياجات البدلان الأقل منوا.

تقدمي املساعدة للبدلان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية 
يات هو ويعد الغرض الرئييس من هذه الاسرتاتيج  لفائدة مجيع أأحصاب املصاحل.

الإسهام يف التيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف البدلان 
 املس تفيدة بفضل الانتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة عىل عاتق البدلان املعنية، مع  تظل املسؤولية الأوىل عن اإ
ملساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من الزتام الويبو التام بتقدمي لك ما يلزم من ا

 حيث التلكفة أأو التدخل يف الوقت املناسب. 

عداد أأنشطة املساعدة التقنية وبرامج التدريب وتنفيذها يف مجيع املناطق مع مراعاة مس توايت التيمية  اإ
  املتفاوتة والاحتياجات احملددة للبدلان.

 

-IPا يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )تضمني أأنشطة املساعدة التقنية املضطلع هب
TAD:خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، وميكن الاطالع علهيا عىل الرابط التايل ) 

http://www.wipo.int/tad/en/ 

بدلان من  3بدلان من أأفريقيا و 3بدلا ) 00 اعامتد الاسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للملكية الفكرية يف
بدلان من منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب وبدلان اثنان من املنطقة  3منطقة أ س يا واحمليط الهادئ و

 2بدلان من منطقة أ س يا واحمليط الهادئ و 2بدلا من أأفريقيا و 03بدلا ) 38العربية(، وبدء تنفيذها يف 
  بدلان من املنطقة العربية(. 3التينية والاكرييب وبدلان من منطقة أأمرياك ال

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات،  ابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  (، وخباصة WO/PBC/22/8)الوثيقة  8103-8108ميكن الرجوع اإ

  .01و 2الربانجمان 

 

http://www.wipo.int/tad/en/
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دراج امللكية الفكرية يف زايدة ما ُيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور، من بيهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهج :3التوصية  ة للتيمية مع التأأكيد عىل اإ
 فكرية.خمتلف املس توايت التعلميية والأاكدميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية ال

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتيمية وحفز وعي امجلهور 
 الفكرية بصورة أأكرب ابمللكية 

 

ذاك الوعي بأأمهية دور امللكية الفكرية يف التيمية الوطنية يف اكفة  ءاإ
ول قضااي قطاعات اجملمتع، وتعزيز النقاش واحلوار املس تنري واملتوازن ح

وتشجيع  امللكية الفكرية كجزء ل يتجزأأ من برامج الويبو وأأنشطهتا.
الويبو لإرشاك مجيع أأحصاب املصاحل الوطنيني عرب أأنشطهتا وبراجمها 

اخملتلفة ابعتبار أأن ذكل يشلك جزءا من معلية التعريف بثقافة امللكية 
وجيرى تطويع برامج معينة خصيصا  الفكرية املوهجة للتيمية.

للمؤسسات العامة ولأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية 
وللمنتفعني هبا، وتس هتدف هذه الربامج قطاعات جممتعية خمتلفة، مهنا 
اجلامعات ومراكز الأحباث والرشاكت الصغرية واملتوسطة والصناعات 

الإبداعية والسكل ادلبلومايس واجلهاز القضايئ واملسؤولون 
  ملدين.احلكوميون واجملمتع ا

عادة هيلكة موقع الويبو الإلكرتوين املنطلق يف نومفرب  ىل احتياجات فئات خمتلفة من أأحصاب  8103اإ لالس تجابة اإ
جيابية من املس تخدمني. املصلحة.  ووردت ردود أأفعال اإ

ىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية ول س امي خالل تواجد املنظمة يف وسائ ل التواصل حتسني النفاذ اإ
 الاجامتعي مثل تويرت وفليكر )تقامس الصور( وسكريبد )تقامس املنشورات(

فهم أأمعق دلور امللكية الفكرية فامي بني متخذي القرارات وامجلهور من خالل الاس تخدام املكثف لقناة الويبو عىل 
 يوتيوب.

 308111احجة حيث حققت ما يزيد عىل واليت تشمل قصص امللكية الفكرية الن IP Advantageتوس يع قاعدة بياانت 
 .8103-8108زايرة يف الفرتة 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  (، WO/PBC/22/8يقة )الوث  8103-8108اليت تتصل هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .02وخصوصا الربانمج 
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 تعلمي امللكية الفكرية عىل مجيع املس توايت ادلراس ية

قدمت الويبو برامج أأعدهتا ابلشرتاك مع املعاهد 
 ادلراس ية للحصول عىل درجات علمية/شهادات يف

كام أأقامت رشااكت اسرتاتيجية مع  جمال امللكية الفكرية.
البدلان النامية والبدلان  معاهد دراس ية ول س امي يف

ىل نظام الاقتصاد احلر.  الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ
عداد مواد  ومشلت الرشااكت مع املعاهد التعلميية أأيضا اإ

 وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن امللكية الفكرية.
واس تحداث برامج جديدة للتعلمي عن بعد ُأدرجت مضن 

بوجه خاص عىل  مقررات املعاهد التعلميية. والرتكزي
امليض يف تضمني برامج أأاكدميية الويبو اجلوانب الإمنائية 

 يف نظام امللكية الفكرية.

  مبادئ جدول أأعامل التيمية ل تزال معممة بشلك أأفضل يف برامج الأاكدميية.

عداد دورات تعلميية مبارشة )وهجا لوجه( للمسؤولني احلكوميني ابلشرتاك مع هياات امللكية الصنا عية و/أأو حق املؤلف يف عدد من اإ
 البدلان.

دورة تعلميية مقدمة  02حتسني برانمج التعمل عن بعد جلذب الطالب واملشاركني ال خرين من مجيع أأحناء العامل، مع حافظة مكونة من 
حدى عرشة لغة وما يزيد عن    بدلا. 022مشاراك من  21111ابإ

عداد عدد من برامج املاجس تري املشرتكة يف قان طار برانمج املؤسسات الأاكدميية اإ ون امللكية الفكرية والأنشطة الأخرى وتنفيذها يف اإ
 من أأجل الهنوض ابلتعلمي العايل بشأأن امللكية الفكرية.

يع اجملموعة الأخرية للربامج التعلميية والتدريبية لأاكدميية الويبو. وتقدم اجملموعة بشلك واّض وشفاف حمتوايت مج  8103نرُشت يف هناية 
 :واجملموعة متاحة من خالل الربامج التدريبية والرشاكء املشاركني فهيا.

 _467_2014.pdfhttp://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هب ذه وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة    .00(، خاصة الربانمج WO/PBC/22/8)الوثيقة  8103-8108التوصية، يرىج الرجوع اإ

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2014.pdf
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ة ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الإبداعية والثقافي :2ية التوص 
 عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

 ازاتالإجن اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للرشاكت الصغرية واملتوسطة

مساعدة ادلول الأعضاء عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة حول امللكية 
 الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

تعزيز قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها لس تخدام نظام 
  قدرهتا التنافس ية. امللكية الفكرية عىل حنو أأفضل يف تعزيز

عداد حمتوى متعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة لالسرتشاد به يف أأنشطة  اإ
التدريب وتكوين الكفاءات اليت تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة.

قامة عالقات وطيدة بني  وقد بُذلت جمهودات خاصة دلمع البدلان النامية يف اإ
عات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة هبدف مؤسسات البحث والصنا

اس تنباط رشااكت بني مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص من شأأهنا تعظمي 
قمية أأصول امللكية الفكرية وتكفل حتالف اجلهود بني الأوساط العلمية والتجارية 

  والثقافية والواكلت احلكومية ادلامعة لها.

جناز أأن  ذاكء وعي عام بأأمهية امللكية اس مترار الويبو يف اإ ىل اإ شطهتا اخملتلفة الرامية اإ
الفكرية يف القدرة التنافس ية يف الأسواق وتكوين قدرات حملية بفضل تدريب 
املدربني يف حلقات العمل والندوات وغريها من الأنشطة املبارشة وهجا لوجه، 

جراء  بدلا، خالل برانمج تدريب املدربني عىل الإدارة املتعلقة ابمللكية  02مناقشة مائدة مس تديرة يف  81اإ
ة واملتوسطة لوضع الفكرية، مما وفر مدخالت قمية ملتخذي القرارات واملؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغري 

 اسرتاتيجيات ملكية فكرية مالمئة للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

فامي يتعلق بأأفضل املامرسات املتعلقة ابمللكية الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة، قدمت نرشة الأخبار 
ضافية ومدخالت للمؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية  الشهرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة معلومات اإ

 واملتوسطة.

جراء  برانجما لتدريب املدربني حول الإدارة الفعاةل لأصول امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية  81اإ
 مشاراك. 0111أأقالمي، وقد أأفاد مهنا  5بدلا عرب  02واملتوسطة يف 

سع ابللغات الست توزيع نرشة الأخبار الإلكرتونية الشهرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل نطاق وا
مشرتاك حول العامل من خالل الصفحة الإلكرتونية للرشاكت  21111الرمسية ابلأمم املتحدة ملا يزيد عىل 

 الصغرية واملتوسطة.

اكامتل العمل بشأأن املنشورات اجلديدة واحملدثة املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو ل يزال العمل 
  مس مترا.

IP Panoramaنقاةل من مجموعة أأدوات بدء العمل عىل نسخة 
 TM

 املتعددة الوسائط. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
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 ازاتالإجن اسرتاتيجيات التنفيذ

عالمية عن امللكية الفكرية لقطاع الأعامل  عداد مواد اإ )من مطبوعات فضال عن اإ
لهيا( وتعممي تكل املواد. لكرتونية ومنشورات وأأقراص مدجمة وما اإ  ومواقع اإ

ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  8103-8108حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ
WO/PBC/22/8 31(، خاصة الربانمج. 
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 ازاتالإجن اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعية

عداد دراسات عن مسامهة الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد. واكن  اإ
الغرض الرئييس من هذه ادلراسات هو متكني البدلان من حتديد صناعاهتا القامئة 

جراء حتليل مقارن لإسهام تكل الصناع ات يف الاقتصاد مقارنة عىل حق املؤلف واإ
كام هتدف هذه ادلراسات  بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشاهبة يف بدلان أأخرى.

ىل مساعدة واضعي الس ياسات يف حتديد اخليارات املناس بة يف س ياساهتا  أأيضا اإ
  الوطنية.

بداعية خمتارة هبدف تلبية احتياجاهتا اخلاصة،  عداد أأدوات معلية لقطاعات اإ اإ
 دوات يف ندوات يف عدد من البدلان.واس تعامل تكل الأ 

بذل هجود لإقامة رشااكت مع حكومات ومنظامت دولية هممتة مع تعزيز الرشاكت 
 الناجتة والقامئة.

  مساعدة البدلان يف تقدمي أأدةل عىل أأداء قطاعاهتا الإبداعية.

ذاكء الوعي وبناء القدرات يف جمال الصناعات الإبداع  ية يف البدلان من مجيع تزايد عدد الأنشطة اخلاصة ابإ
  املناطق.

ذاكء الوعي وبناء  ىل اإ اس تحداث أأدوات للمبدعني واس تخداهما عىل نطاق واسع يف الأنشطة اليت هتدف اإ
ىل العربية والصينية والروس ية  ىل الفرنس ية والإس بانية وبعض مهنا اإ القدرات؛ مت ترمجة هذه الأدوات اإ

  لمتكني اس تخداهما عىل نطاق أأوسع.

  م ثالثة بدلان دلراسات الويبو من أأجل وضع اسرتاتيجيات الصناعات الإبداعية.اس تخدا

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  8103-8108حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/22/8 3(، وخباصة الربانمج.  

 اسرتاتيجية للجامعات ومؤسسات البحث

تكثيف أأنشطة الويبو ادلامعة ملؤسسات البحث )مبا فهيا اجلامعات( بشلك 
وتركزي ادلمع عىل ثالثة  ملحوظ نتيجة تزايد الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء.

دمع مؤسسات البحث والتطوير واجلامعات  أأنواع رئيس ية من الأنشطة. أأول،
دارة أأصول امللكية  لس تنباط س ياسات مؤسس ية بشأأن امللكية الفكرية لتسهيل اإ

واثنيا، دمع الويبو لإنشاء ش باكت من  الفكرية وفقا لختصاصها ورسالهتا.
مؤسسات البحث والتطوير مبراكز خدمة رئيس ية يف جمال امللكية الفكرية لمتكني 

دارة  فهم معزز لأمهية الإطار القانوين لإدارة حقوق امللكية الفكرية وبنية حتتية تنظميية مناس بة )وحدات اإ
ىل الرشاكء  التكنولوجيا( لنقل املعارف عىل حنو فعال ومنظم من اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير اإ

سات املؤسس ية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية تعزيز قدرات اخلرباء الوطنيني لتحديد الس يا يف اجملال.
لفائدة املؤسسات الأاكدميية عن طريق تنظمي برامج تدريبية لتكوين كفاءات خاصة بصوغ الس ياسات 

املؤسس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية، فضال عن توفري مهنجيات ومبادئ توجهيية معدةل وأأمثةل وجهية 
 للس ياسات.

ىل نظام  0111ات ملا يزيد عىل معرفة معززة وتعمل همار  خبري وطين من البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ
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 ازاتالإجن اسرتاتيجيات التنفيذ

نشاء بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة لأغراض الابتاكر.ادلول الأ    عضاء من اإ

واثلثا، قيام الويبو بتوفري برامج تدريبية معلية ومعدةل وفقا لحتياجات اجلهات 
دارة  الطالبة، وتناولت ترخيص التكنولوجيا وتقيمي الرباءات وصياغة الرباءات واإ

 واجلامعات. التكنولوجيا والتسويق ملعاهد البحث والتطوير

حلقة تدريبية متخصصة قدمت يف ادلول الأعضاء ابلويبو يف س نة واحدة يف  82الاقتصاد احلر من خالل 
دارة حقوق امللكية الفكرية والابتاكر ونقل التكنولوجيا وصياغة الرباءات وتقيمي امللكي ة الفكرية جمال اإ

  و"الرتخيص الناحج للتكنولوجيا".

وعي معزز بفوائد ش باكت التعاون يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل من خالل 
تنظمي اجامتعات ومنتدايت ملاكتب نقل التكنولوجيا ومديري التكنولوجيا من أأجل خلق ظروف مؤاتية 

  لتعاوهنم وترابطهم همنيا.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  8103-8108حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/22/8 31(، وخباصة الربانمج.  
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 ازاتالإجن اسرتاتيجيات التنفيذ

  يات وطنية بشأأن امللكية الفكريةاسرتاتيجية دلمع صياغة اسرتاتيج 

تقدمي دمع يس هتدف دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط للتيمية 
ويشمل ذكل اس تحداث أأدوات معلية تشدد عىل أأمهية  الاقتصادية الوطنية.

مع مراعاة  اخليارات الوطنية يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتطبيقها.
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامةل يف جمال البحث احتياجات الرشاكت 

 العلمي والصناعات الثقافية عند صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

وضعت مهنجية لصياغة الاسرتاتيجيات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية يف صورة مجموعة من الأدوات 
طار مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات  واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من العملية يف اإ

 (.CDIP/3/INF/2الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي )

كامل الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ابس تخدام مهنجية الويبو يف  تعممي املهنجية  بدلان رائدة. 6اإ
  يف العمل ادلامئ للمنظمة.

جراء اس تفادة عدد كبري من ادلول الأع ضاء من املساعدة اليت تقدهما الويبو فامي يتعلق بعملياهتا من اإ
  تقياميت/مراجعات للملكية الفكرية الوطنية، ويف صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  8103-8108حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/22/8 01و 2(، وخباصة الربانجمان.  

مرشوع متخصص يف امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات يسهم يف تطوير الأعامل يف 
 .2(، تنفيذا للتوصية CDIP/5/5) البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، الوثيقة

  .12بدلان رائدة، ويه بامن واتيلند وأأوغندا 3تنفيذ املرشوع يف 

ىل اخلصائص الفريدة  ضافة قمية اإ تصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتوس مي اخلاصة بلك منتج هبدف اإ
ىل الإماكانت القوية للحصول عىل عالمات جتارية.  للمنتج واإ

ىل وتقرير  CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2 التقارير املرحلية وتقارير التقيمي الرجاء النظر اإ
 .CDIP/13/3التقيمي 

                                                
12

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268876( متاح من خالل CDIP/13/3تقرير التقيمي ) 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268876
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268876
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عطاء أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة السارية وجتنيتعني عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني العام :6التوصية  ب ما لني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل واإ
عداد قامئة ابخلرباء الاستشاريني املعمتدين دلهيا يف جمال املساعدة التقنية والتعر  قد يرتتب من تضارب يف املصاحل.  يف هبم دلى ادلول الأعضاء.وجيب عىل الويبو اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

دماج معايري السلوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية يف  اإ
العقود املربمة مع مجيع موظفي الويبو، مبن فهيم اخلرباء الاستشاريون اذلين 

 تس تعني هبم الويبو.

 

دراج معايري السلوك يف اخلدم ة املدنية ادلولية بصورة رمسية يف النظام اجلديد للموظفني ولحئته النافذ اعتبارا اإ
 .8103يناير  0من 

ذاكء الوعي بأأمهية مدوانت الأخالقيات والزناهة وحتسني فهمها.  اإ

 

نشاء "مكتب الأخالقيات للويبو" وصدور مرشوع "مدونة الأخالقيات" يف أأعقاب التشاور مع جملس  اإ
و واكفة املوظفني. ومُعمت التوصية يف برانمج الويبو ومزيانيهتا، بعد الانهتاء من برانمج التقومي موظفي الويب

قامة نظام تدريب شامل للأخالقيات والزناهة يف   .8103الاسرتاتيجي، ول س امي مع الانهتاء من اإ

 

 تطوير قدرات الويبو للتحقيق يف اخملالفات اليت تُرتكب داخليا.

 

ج راءات التحقيق" واذلي يوفر مجموعة اكمةل من القواعد املنظمة لإجراءات وأأنشطة التحقيق يف نرش "دليل اإ
-http://www.wipo.int/export/sites/www/about) 8101شهر أأغسطس 

wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf)
-http://www.wipo.int/export/sites/www/aboutولحقا، أأعدت س ياسة التحقيق ) .

wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_policy_2014.pdf واليت ،)
يناير  82توفر الإطار الالزم والقواعد املنظمة لوظيفة التحقيق ابلتشاور مع ادلول الأعضاء وصدرت يف 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

جراءات التحقيق ليك يأأخذ يف8102  احلس بان الإطار اليت أأسس ته الس ياسة وصدرت الطبعة . وروجع دليل اإ
-http://www.wipo.int/export/sites/www/about) 8102يناير  82الثانية يف 

wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedures_manual_2
nd_edition.pdf .) 

 ام مجيع املوظفني ابلإبالغ عن اخملالفات الزت  8108أأكدت مراجعة نظام املوظفني ولحئته يف 

 0.7)املادة 
http://www.wipo.int/export/sites/www/erecruitment/en/pdf/staff_rules_part_a.

pdf  

وقد حتددت القواعد لحقا يف تعلاميت املكتب  وحددت نفس املراجعة لنظام املوظفني ولحئته حامية املبلغني.
 والس ياسة متاحة مجليع موظفي الويبو. بلغني.اخلاصة بس ياسة حامية امل 

اتحهتا. عداد قامئة ابخلرباء الاستشاريني يف جمال املساعدة التقنية واإ حتديث قامئة اخلرباء الاستشاريني، ودجمها مع املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وقاعدة بياانت املساعدة التقنية  اإ
  (.IP-TADللملكية الفكرية )

 http://www.wipo.int/roc/en/index.jspالع عىل قاعدة البياانت عىل الرابط التايل: وميكن الاط
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لأقل منوا، ية للبدلان النامية ول س امي البدلان االتشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة من خالل توفري املساعدة التقن  :7التوصية 
 بطلب مهنا، لتحقيق تفهم أأفضل لأوجه املواءمة بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

ىل  توفر الويبو، عند الطلب، املساعدة واملشورة الترشيعية اليت هتدف اإ
ىل التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة يف جمال امللكية ا لفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق  وضع حد لتكل املامرسات.
امللكية الفكرية احلرصية مبا فيذكل الاس تثناءات والتقييدات املالمئة املفروضة 

ىل اخليارات القانونية مثل الرتاخيص  عىل هذه احلقوق، فضال عن اللجوء اإ
طار املعايري ادلولية. وتقدمي الإجبارية وغري ذكل من التدابري امل  سموح هبا يف اإ

املشورة أأيضا عند الطلب يف مسائل ذات صةل ابلبنود التجارية التقييدية 
وغري ذكل من مضامني عقود الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية اليت قد يكون 

 لها أأثر سليب عىل املنافسة.

عداد م  ىل ذكل، ومبقتىض هذه التوصية، مت اإ رشوع متخصص عن وابلإضافة اإ
  (، وتنفيذه.CDIP/4/4 Revامللكية الفكرية وس ياسة املنافسة )

 

تعزيز التعاون، الرمسي أأو غري الرمسي، بني ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والسلطات املعنية ابملنافسة، هبدف 
 تبادل املعلومات عىل حنو منتظم.

نافسة يف عدد من اجملالت املعقدة مثل رفض الرتخيص، تفهم أأفضل لأوجه العالقة بني امللكية الفكرية وامل 
نفاذها يف جمال الهواتف اذلكية.  ومجموعات الرباءات، وترخيص حقوق الرباءات واكتساهبا واإ

تعزيز التعاون والتنس يق مع أأماانت منظمة التعاون الاقتصادي والتيمية والأونكتاد والويبو ومنظمة التجارة 
 العاملية.

(. ورفع تقرير CDIP/4/4 Revـذ املشـروع املتعلـق ابمللكيـة الفكريـة وس ياسـة املنافسة )مت بنجاح تنفي
ىل ادلورة التاسعة للجنة )الوثيقة    (. وجيري تعممي توصيات ذكل التقرير.CDIP/9/8تقيميي لهذا املرشوع اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الف كرية، وملزيد من املعلومات حول وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  8103-8108الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/22/802الربانمج  (، وخباصة. 
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رتاع عىل الصعيد احمليل، ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا ك ام اكن مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز قدراهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخ :00التوصية 
 ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

نيني دورات تدريبية حول حامية امللكية الفكرية وصياغة الرباءات لفائدة العلامء والباحثني واملسؤولني التق 
واخملرتعني واحملامني بغية تعزيز املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية ونظام الرباءات وتعزيز قدرة املصادر الوطنية 

لتوليد امللكية الفكرية واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير عىل اس تخدام نظام الرباءات عن طريق تطبيق 
بداعاهتم يف التيمية املس تدامة يف البدلان الاسرتاتيجيات اخملتلفة للرباءات والأدوات املتا حة من أأجل اس تغالل اإ

 النامية والبدلان الأقل منوا.

قامة أأنظمة فعاةل  اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول الأعضاء ومؤسساهتا املعنية ابلبحث والتطوير عىل اإ
 وتطبيقها لنقل التكنولوجيا.

لهيا.تعزيز الانتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلربا   ءات والنفاذ اإ

جراء  دورات متابعة بنظام التعمل  7حلقات معل حول صياغة الرباءات و 2اإ
عن بعد حول صياغة مطالب الرباءات لتعزيز همارات العلامء واملسؤولني 

التقنيني وحمايم الرباءات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا بشأأن كيفية حامية 
لرباءات ووضع اسرتاتيجيات الرباءات والأعامل الابتاكرات وصياغة طلبات ا

اخلاصة هبذه البدلان عن طريق الاس تفادة من املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
ومزااي أأنظمة امللكية الفكرية وأ ليات التسجيل، مبا يف ذكل معاهدة التعاون 

 بشأأن الرباءات. 

رف تعزيز قدرة اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير عىل نقل املعا
جياد قوة برشية من  ىل اإ ىل الصناعة عن طريق دمع اجلهود الرامية اإ والتكنولوجيا اإ

بداع والتيمية  دارة الإ املهنيني املاهرين واملسؤولني التقنيني القادرين عىل اإ
والاس تخدام التجاري للأصول غري امللموسة يف س ياق البحث والتطوير عن 

تجاري للملكية الفكرية يف البدلان دورة يف جمال الاس تغالل ال  05طريق تقدمي 
دارة حقوق امللكية  ىل نظام الاقتصاد احلر حول اإ النامية والبدلان املنتقةل اإ

  الفكرية وتقيمي امللكية الفكرية ومنح الرتاخيص اخلاصة هبا.

تعميق الفهم للفرص املتاحة لقطاع الأعامل واخملاطر اليت يتعرض لها يف اتفاقات 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

  حله التجارية.الرتخيص محلاية مصا

تعزيز قدرة املسؤولني التقنيني عىل املسامهة عىل حنو مفيد يف املفاوضات 
 واحملتوى فامي يتعلق ابتفاقيات نقل التكنولوجيا.

وضع أ لية جديدة لردود الأفعال لضامن تقدمي ادلمع اخملصص لدلول الأعضاء 
؛ وترمجة الأدوات ومؤسساهتا يف جمال حامية امللكية الفكرية واس تغاللها جتاراي

التطبيقية لنقل التكنولوجيا ابللغات الوطنية لتيسري تعممي املعارف يف البدلان 
 النامية.

صقل همارات البحث يف قواعد بياانت الرباءات وفهم واثئق الرباءات 
 وتفسريها.

ىل امللكية الفكرية واملعرفة من خالل قاعدة بياانت   WIPOحتسني النفاذ اإ
Re:Search ل:من خالhttp://www.wipo.int/research/en/  

ىل مؤسسات امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة عرب  تقدمي خدمات اإ
 (.WPISخدمة الويبو للمعلومات املتعلقة ابلرباءات لفائدة البدلان النامية )

الثانية من مرشوعي جدول أأعامل التيمية فضال عن ذكل، اكمتلت املرحةل 
ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع ) ( CDIP/9/9املتعلقني ابلنفاذ اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  واس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ
(CDIP/10/13.)  ىل وس تقدم تقارير التقيمي اخلاصة هبذين املرشوعني اإ

http://www.wipo.int/research/en/
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

 املعلومات اس تعامل يف الكفاءات تكوين متد مرشوعواع  ادلورة احلالية للجنة.
منائية لتحدايت حال حمددة تكنولوجية جملالت املالمئة والعلمية التقنية  حمددة اإ

(CDIP/13/9.يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة وجيري تنفيذه ال ن ) 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية  وابلإضافة اإ
كرية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الف

ىل: أأ( تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  8103-8108الرجوع اإ
WO/PBC/22/8 وب( التقرير املرحيل  31و 02و 0(، خاصة الربامج

ة بشأأن مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئ
منائية حمددة ـ املرحةل الثانية الوارد يف  جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ

 املرفق السابع من هذه الوثيقة.
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

ذاكء الوعي ابجلوانب التطبيقية والنظرية اخلاصة ابلإدارة امجلاعية خملتلف فئات املصنفات احملمية مبوجب حق  اإ
 املؤلف وأأحصاب حق الأداء.

الأعضاء وقدراهتا يف القضااي الناش اة ذات الصةل ابلإدارة  زايدة وعي ادلول
ويف هذا الصدد، س تقدم ادلراسة اخلاصة ابلتفاوض  امجلاعية حلق املؤلف.

دارهتا امجلاعية يف القطاع السمعي البرصي، اليت أأجريت  امجلاعي عىل احلقوق واإ
اصو يف س ياق مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا ف

ىل ادلورة احلالية للجنة.CDIP/9/13وبعض البدلان الأفريقية )  ( اإ
ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية  وابلإضافة اإ

الفكرية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج 
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  الوثيقة ) 8103-8108الرجوع اإ

WO/PBC/22/8 3(، خاصة الربانمج.  
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دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش هتا، وفقا لختصاصها. :08التوصية   امليض يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع جمالت معل الويبو، و ىل املزيد من اإ ل سعيا اإ
س امي يف أأنشطهتا الفنية ومساعدهتا التقنية، حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج 

طار جدول أأعامل الويبو بشأأن التيمية  واملزيانية عىل جتس يد التوصيات املعمتدة يف اإ
 عىل النحو السلمي يف لك الربامج املعنية.

ىل توصيات بعيهنا من جدول أأعامل التيم  شارات اإ ية وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ
مضن نصوص الربامج، كام أأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل جبدول 

دماج جدول أأعامل التيمية عىل حنو مناسب  أأعامل التيمية. وقد تس ىن بفضل ذكل اإ
مضن معلية وضع برامج الويبو العادية عىل صعيد املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية 

، ملزيد من التفاصيل 8101/8100نية للفرتة يف التنفيذ )انظر وثيقة الربانمج واملزيا
 حول الطريقة اليت ُأدمج هبا جدول أأعامل التيمية مضن أأنشطة الويبو(.

دراج التيمية، مبا يف ذكل مرشوعات "جدول أأعامل التيمية" والتوصيات، يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  اإ
ومما يدل عىل ذكل حصة التيمية يف نتاجئ املنظمة  يف مجيع "الأهداف الاسرتاتيجية" التسعة. 8102/8105

 عن فرتة الس نتني. 32من أأصل  82املتوقعة، حيث بلغ عدد تكل النتاجئ اليت لها نصيب يف التيمية 

عداد التقارير ابلويبو للفرتتني  وفامي يتعلق مبرشوعات "جدول أأعامل التيمية"، فقد مت دجمها يف أأطر ختطيط واإ
جراءات املزيانية املطبقة عىل املشاريع املقرتحة  8102/8105و 8108/8103 ابلتساق مع اس تعراض اإ

 A/51/7بواسطة اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية الفكرية لتنفيذ "توصيات جدول أأعامل التيمية"، الوثيقة 
Rev 8103. اليت مت اعامتدها من قبل مجعيات الويبو عام.  

ىل:ملزيد من املعلومات حول الإجنازات    املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 (؛WO/PBC/22/8)الوثيقة  8103-8108تقرير أأداء الربانمج للفرتة  (أأ  )

دارة الويبو القامئة عىل النتاجئ ) (ب ) طار اإ ( دلمع الرصد RBMوالتقرير التقيميي اخلاص مبرشوع تعزيز اإ
  (.CDIP/12/4والتقيمي للأنشطة الإمنائية )
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منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات يتعني  :03التوصية  اخلاصة ابلبدلان النامية ول س امي البدلان أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ
 زمنية ملراحل التنفيذ والانهتاء.الأقل منوا وكذا مس توايت التيمية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تتضمن الأنشطة جداول 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف :02التوصية  طار  تضع الويبو حتت ترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ اتفاق تريبس والانتفاع هبا، وذكل يف اإ
 ية.التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العامل 

ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان الأقل  ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف احلس بان، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية :07التوصية 
 منوا.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اليت تقدهما الويبو يف جمال املرونة عىل املساعدة الترشيعية، تركزي املساعدة التقنية 
ذاكء الوعي وبناء القدرات. وتقدمي هذه املساعدة من خالل وسائل خمتلفة، من  واإ

 بيهنا: 

 مشاورات رفيعة املس توى؛ -

عداد مشاريع القوانني؛ -  ومناقشة واإ

 واس تعراض وتقدمي املشورة بشأأن مرشوعات القوانني واللواحئ؛ -

  الاجامتعات واملشاركة فهيا؛وتنظمي -

يفاد بعثات من اخلرباء الفنيني، ومعل زايرات دراس ية؛ -  واإ

 وتنظمي الزايرات التقنية للمسؤولني احلكوميني من العوامص؛ -

زايدة وعي وقدرات ادلول الأعضاء عىل الاس تفادة من املعلومات بشأأن اس تخدام أأوجه املرونة يف نظام 
 امللكية الفكرية.

املعلومات اخلاصة ابلنطاق الاكمل خليارات الس ياسات العامة والترشيعات لدلول الأعضاء الساعية توفري 
يف احلصول عىل املشورة بشأأن الترشيعات السارية أأو مشاريع القوانني، لتنفيذ جوانب املرونة اليت يوفرها 

ىل أأقىص حد مع الأولوايت والقدرات الو   طنية.نظام امللكية الفكرية واليت تتفق اإ

ىل مساعدة ادلول الأعضاء يف تطوير امللكية الفكرية  التنس يق بني خمتلف أأنشطة الويبو اليت هتدف اإ
ىل ضامن قيام البدلان  الوطنية واسرتاتيجيات الابتاكر يف مجيع أأحناء املنظمة، وتشمل العنارص اليت تريم اإ

  كرية الوطنية للهنوض ابلتيمية.ابلس تفادة من أأوجه املرونة عند تصممي اسرتاتيجيات امللكية الف

ثة تتيح مصادر عن العمل اذلي جيري يف الويبو بشأأن مواطن املرونة، واملصادر  لكرتونية حمد  صفحة اإ
 املرتبطة بذكل من املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى.

طراف، وس بل مناقشة الوثيقة املتعلقة مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأ 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 وتدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات احمللية. -

تقدم املساعدة الترشيعية يف جمال املرونة بناء عىل طلب من البدلان الراغبة يف 
ذكل، ويمت توفريها عىل أأساس ثنايئ، ويراعى فهيا الرسية، وتقدم بأأرسع ما ميكن 

ىل املوارد املتاحة. وبفضل هذه املساعدة، يتس ىن لواضعي الس ياسات  ابلنظر اإ
واخلرباء القانونيني يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اختاذ القرارات املس تنرية 

طار القانون ادلويل، حول اس تخدام اخليارات القانون  ية وأأوجه املرونة املتوفرة يف اإ
 مبا يف ذكل اتفاق تريبسعىل مس توى التنفيذ يف القوانني الوطنية.

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العاملية، تقدم الويبو، عىل أأساس الرسية  ويف اإ
ية والبدلان واحليادية، التعاون التقين واملشورة القانونية والترشيعية للبدلان النام 

الأقل منوا لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة اخليارات الترشيعية املتاحة. ويف هذا 
جراء مشاورات مع منظمة التجارة العاملية  الس ياق، يمت تنظمي اجامتعات مشرتكة واإ

 لتحسني التعاون املتبادل.

ىل  ىل البدلان فامي يتعلق ابلنضامم اإ املعاهدات كام تقدم املساعدة، عند الطلب، اإ
قلميية، مع الأخذ يف  ادلولية والالزتام بتنفيذ رشوطها، مبا يف ذكل التفاقات الإ
ىل حتقيقها. ويمت  الاعتبار أأولوايت التيمية لتكل البدلان والأهداف اليت تسعى اإ

يالء اهامتم اكمل وخاصة للأحاكم املتعلقة ابلبدلان الأقل منوا، وكذا لحتياجاهتا  اإ
 . اخلاصة

ملساعدة الترشيعية فامي يتعلق بزايدة الوعي وتنفيذ جوانب املرونة يف نظام تقدم ا
امللكية الفكرية بناء عىل طلب البدلان، مع الأخذ يف الاعتبار الأولوايت 

قلميية  اجلزء الثاين، خالل ادلورة السابعة للجنة املعنية  -تنفيذها الترشيعي عىل املس توايت الوطنية والإ
 CDIP/7/3ابلتيمية وامللكية الفكرية. ومت تضمني التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود يف وثيقة منفصةل )

Add.) 

ة مواضيع مطلوب حتليلها يف وثيقة مس تقبلية بشأأن خالل ادلورة التاسعة للجنة، انقش املندوبون عد
ىل تقدمي تعليقاهتا عىل أأربعة  مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. ويف هذا الصدد، دعيت ادلول الأعضاء اإ

ن.  (. وقامت الأمانة بتجميع تكل التعليقات مع 8108يوليو  02بتارخي  3325مواضيع جديدة )يس. اإ
ضافية يف وثيقة   سوف تكون أأساسا للمناقشات يف العمل فامي بعد خالل ادلورة العارشة.معلومات اإ

 

وخالل ادلورة احلادية عرشة للجنة، واصلت هذه الأخرية مناقشاهتا حول العمل املقبل بشأأن مواطن 
 CDIP/10/11وCDIP/10/11 املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف )الوثيقتان

Add..) 

 ( حول موطين املرونة:CDIP/13/10قشت اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة وثيقة )وان

ماكنية امحلاية برباءة )املادة  "1"  من اتفاق تريبس(؛ 87نطاق اس تثناء النبااتت من اإ

ماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو "8" اس تثناهئا من ذكل  ومواطن املرونة فامي ُيص اإ
 من اتفاق تريبس( 87 ادة)امل
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 والاحتياجات للك بدل عىل حدة.

ويف س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري، اختاذ خطوات لضامن قيام لك من 
ية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات اللجنة ادلامئة املعن 

والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة، واللجنة احلكومية ادلولية ابلهامتم وعىل حنو مناسب بأأوجه 

 املرونة يف اتفاقيات امللكية الفكرية ادلولية.

راعي الويبو يف تقدمي املشورة الترشيعية القواعد اليت ميكن تنفيذها بأأسلوب وت
 مرن، مع مراعاة التفاوت يف الاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية للك بدل.

قشات حول العمل املقبل بشأأن أأوجه املرونة املناادلورة احلادية عرشة للجنة، واصلت اللجنة خالل 
 .(.CDIP/10/11 Add و CDIP/10/11املتعدد الأطراف ) يف الإطار القانوين املتعلقة ابلرباءات

 بشأأن أأوجه املرونة التالية: (CDIP/13/10اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة وثيقة )وانقشت 

 من اتفاق تريبس( 87)املادة  نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع "0"

 مواطن املرونة فامي ُيص قابلية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو اس تثناهئا من ذكل" 8"
 من اتفاق تريبس( 87)املادة 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) (، يتضمن IP-TADوابلإضافة اإ
موقع الويبو اخلاص بأأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية عىل املزيد من املعلومات عن أأنشطة الويبو 

ساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، وكذا أأنشطة وضع القواعد واملعايري املتعلقة مبواطن املرونة يف امل 
(http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/ فضال عن املتوفر ،)

)الوثيقة  8103-8108، وتقرير أأداء الربانمج للفرتة CDIP/9/11من املعلومات يف الوثيقة 
WO/PBC/22/801و 2، 2، 2، 3، 8، 0ج س امي الربام (، ل. 
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 يتعني أأن يتوفر يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري ما ييل: :05التوصية 

 الشمولية، وأأن تكون قامئة عىل توجيه الأعضاء؛ (أأ  

 وأأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التيمية؛ (ب 

 وأأن تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع؛ (ج 

ملنظامت احلكومية ادلولية شاركة مجيع الأطراف، حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء أأحصاب املصاحل ال خرين ومن بيهنا اوأأن تقوم عىل م  (د 
 واملنظامت غري احلكومية املعمتدة والاتساق مع مبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة الويبو.

مسارات و مشاورات مفتوحة وغري رمسية ومتوازنة، وحسب ما يكون مناس با، قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملعايري، ومن خالل جتري الويب :80التوصية 
 س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول الأعضاء، ول

املشاورات الرمسية أأو غري ت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد الاجامتعات أأو مل ا اكن :22التوصية 
رشاك الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل طلب ادلول الأع ضاء، يف جنيف أأساسا، وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية تسمح ابإ

رشاكها يف  اكفة ادلول الأعضاء. خطار ادلول الأعضاء بذكل عرب القنوات الرمسية ويف وقت مبكر جدا، واإ املشاورات اخلاصة ويف حال تنظمي اجامتع من هذا القبيل خارج جنيف، وجب اإ
 مبرشوع جدول الأعامل والربانمج.
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

نُفذت هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 
واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة احلكومية 

ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم  والفوللكور واللجنة

  والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية.

متول الويبو حضور املرحشني من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة 
 الويبو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري.

جراءاهتا معلية مدفوعة من ادلول الأعضاء، حيث  تعد هذه الأنشطة واإ
 زن بني التاكليف واملنافع ومتتاز ابلشمولية واملشاركة.توا

ويناير  8103واصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورتهيا التاسعة عرشة والعرشين ـ املنعقدتني يف فرباير 
اءات، مبا يف " وجودة الرب 8" التقييدات والاس تثناءات حلقوق الرباءات؛ "0" ـ النظر يف املسائل التالية: 8102

" والامتيازات القامئة بني العميل ومستشاره يف جمال الرباءات؛ 2" والرباءات والصحة؛ "3ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "
  " ونقل التكنولوجيا.5"

ىل عدد من ادلراسات اليت أأعدهتا  ودرست اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات املسائل املذكورة أأعاله استنادا اإ
 أأو كفت خرباء أأاكدمييني، فضال عن املقرتحات املقدمة من بعض ادلول الأعضاء. الأمانة،

عقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )جلنة حق املؤلف( دورتهيا السادسة والعرشين والسابعة 
والتقييدات املتعلقة  . وقد اخنرطت اللجنة يف مناقشة الاس تثناءات8102ومايو  8103والعرشين يف ديسمرب 

وقُدم تقرير  مبؤسسات التعلمي والتدريس والأحباث، واملكتبات، ودور احملفوظات فضال عن حامية هياات البث.
ىل امجلعية العامة للويبو.  (.WO/GA/46/5)انظر الوثيقة  بشأأن معل اللجنة اإ

ة والعرشين العادية( واليت عقدت يف سبمترب ـ ووافقت "امجلعية العامة للويبو" يف دورهتا احلادية والأربعني )احلادي
، عىل جتديد تفويض اللجنة احلكومية ادلولية املعنية حبقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 8103أأكتوبر 

ىل اتفاق أأيضا بشأأن برانمج العمل للجنة احلكومية8105-8102( للفرتة IGCالتقليدية والفوللكور )  . ومت التوصل اإ
، 8102مرات يف  3. ووفقا لوليهتا وبرانمج معلها اجلديدين، انعقدت اللجنة احلكومية ادلولية 8102ادلولية يف 

ورك زت اللجنُة احلكومية ادلولية عىل التفاوض بشأأن مشاريع النصوص اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
وانقشت اللجنة احلكومية ادلولية أأيضا  النصوص هذه وتبس يطها. وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتوحيد مشاريع

بعض املسائل املتعلقة ابللجنة  WO/GA/46/6وقُدم تقرير )الوثيقة  املواضيع املتداخةل وتناولت التقدم احملرز.
ىل  امجلعية العامة للويبو يف احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور( اإ

 .8102سبمترب 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

، واصلت اللجنة ادلامئة املعنية 8102ومارس  8103ويف دورتهيا الثالثني واحلادية والثالثني املنعقدتني يف نومفرب 
برام اتفاق دويل حول قانون  ىل اإ بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية معلها الرايم اإ

واحتوت الأوراق اليت قدمهتا ادلول الأعضاء عىل اقرتاحات ملموسة بشأأن تضمني مواد  سوم والتصاممي الصناعية.الر 
من جدول أأعامل  00و 01و 2و 8و 0يف معاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناعية املزمعة، واليت تقابل التوصيات 

 التيمية.

ىل:ملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذ   ه التوصيات، يرىج الرجوع اإ

  ؛2و 3، و8، و0(، وخباصة الربامج WO/PBC/22/8)الوثيقة  2012/2013تقرير أأداء الربانمج للفرتة )أأ(

ىل امجلعية العامة للويبو يف ادلورة السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة  (ب) وقدمت الواثئق التالية اإ
 قارير عن جلان الويبو الأخرى.ت (:WO/GA/46/7والعرشين( )
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 قب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق معليات الويبو املعيارية، والتعمق يف حتليل ال اثر والعوا :06التوصية 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

توصية جزءا من املرشوع املتخصص املتعلق ابمللكية اكنت هذه ال 
(، ومن مرشوع الرباءات CDIP/4/3الفكرية واملكل العام، الوثيقة )

 (. CDIP/7/5/Revواملكل العام، )

ىل هذا، مت تنفيذ هذه التوصية يف جمال املعارف التقليدية  وابلإضافة اإ
رض املعارف حيث دجمت التدابري التطبيقية والقانونية لضامن عدم تع

التقليدية اليت تدخل بوضوح يف املكل العام محلاية عن طريق براءات مت 
صدارها بطريق اخلطأأ.  اإ

 

ورفع تقرير تقيميي لهذا  (.CDIP/4/3 Revمت بنجاح تنفيذ املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية واملكل العام )الوثيقة 
ىل ادلورة التاسعة للجنة )الوثيقة    (. ومع م املرشوع يف الربامج العادية الوجهية.CDIP/9/7املرشوع اإ

ىل اللجنة يف دورهتا الثالثة CDIP/13/7واكمتل املرشوع املتعلق ابلرباءات واملكل العام وقدم تقرير تقيمي ذايت ) ( اإ
طار هذا املرشوع، قدمت دراسة حول الرباءات واملكل العام ) عرشة. ىل CDIP/12/INF/2 Rev()8ويف اإ .( اإ

  يف دورهتا الثانية عرشة.اللجنة 

طار أأنشطة وضع القواعد واملعايري ابللجنة احلكومية ادلولية يف حدود املكل العام ودوره وسامته  ومواصةل النظر يف اإ
 وعالقته حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

عداد مبادئ توجهيية وتدبري موارد معلوماتية، وغريها من الأ  دوات الأخرى للمساعدة يف هجود معلية للكشف عن واإ
 املعارف التقليدية بطريقة أأفضل، وجتنب تسجيل براءات اخرتاع غري حصيحة.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة الإجنازات املرتبطة هبذه التوصيات، يرىج  )الوثيقة  8103-8108الرجوع اإ

WO/PBC/22/8 2، و3، و8، و0(، وخباصة الربامج.  
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خالل بأأي ن  :02التوصية  ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث. تاجئ مبا فهياحث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، دومنا اإ  اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

تركزي معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل مناقشات ادلول الأعضاء يف حدود الولية 
اتحة مواد  وبرانمج العمل الذلين خولهتام لها امجلعية العامة. وتعمل الأمانة عىل اإ

طار حامس ملفاوضات اللجنة كثرية وخرباء بناء عىل طلب ادلول الأ  عضاء لتوفري اإ
 احلكومية ادلولية وتيسري هذه املفاوضات.

، وأأقرت 8105-8102جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية للفرتة  8103أأقرت امجلعية العامة للويبو يف 
  .8102برانمج معل للجنة احلكومية ادلولية يف 

. وملزيد من املعلومات حول الإجنازات 8102جامتعات خالل وقد عقدت اللجنة احلكومية ادلولية ثالثة ا
ىل:   اليت تتصل هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

  ؛2(، وخاصة الربانمج WO/PBC/22/8)الوثيقة  8103-8108تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )أأ(

عنية ابمللكية ( حول بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية امل WO/GA/46/6والوثيقة ) )ب(
 (.IGCالفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )
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ىل املعارف والتكنولوجيا لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، :02التوصية  طار اختصاصات الويبو، للهنوض ابلنش الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل عىل زايدة وتسهيل النفاذ اإ اط يف اإ
طار الويبو.  الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل تنفيذ هذه التوصية بواسطة الربامج  كام  02، و05، و02، و3، و0ابلإضافة اإ
من  02، مت  التصدي للتوصية 8103-8108هو مبني يف تقرير أأداء الربانمج للفرتة 

التالية اليت مت اعامتدها من قبل اللجنة املعنية ابلتيمية وامللكية جانب املشاريع 
 (:CDIPالفكرية )

مرشوع معين ابمللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت،  "0"
ىل املعلومات )   (؛CDIP/4/5 Revوالهوة الرمقية والنفاذ اإ

ىل معلومات الرباء "8 ات ومرشوع معين ابس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
(CDIP/4/6 ؛) 

ومرشوع معين بتكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية  "3"
منائية حمددة  والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجيا حمددة حال لتحدايت اإ

(CDIP/5/6 Rev؛) 

ىل املعلومات املتعلقة  "2" ومرشوع معين ابس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
 (؛CDIP/10/13ابلرباءات ـ املرحةل الثانية )

وتعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتيمية فامي بني بدلان اجلنوب  "2"
 (.CDIP/7/6من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا )

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  8103-8108حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/22/8 05، و02، و2، و3، و0(، وخباصة الربامج.  

ىل  تقارير التقيمي للمرشوعات اخلاصة ابمللكية الفكرية وتكنولوجيا وملزيد من املعلومات، يرىج الرجوع اإ
ىل املعارف ) (، ومرشوع اس تنباط أأدوات CDIP/10/5املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ) (، ومرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل CDIP/10/6للنفاذ اإ
منائية حمددة )املعلومات التقنية  ( CDIP/12/3والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال  لتحدايت اإ

ومرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتيمية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا 
(CDIP/13/4ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ـ املرحةل الثانية )يقدم  ( ومرشوع اس تنباط أأدوات للنفاذ اإ

ىل ادلورة احلالية للجنة(.  اإ

ىل التقارير املرحلية عن املرشوعني الباقيني املنصوص علهيام عىل التوايل  وفضال عن ذكل، يرىج الرجوع اإ
  يف املرفق الثاين واملرفق السابع من هذه الوثيقة.
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

  وجيري التصدي لهذه التوصية أأيضا من جانب:

مرشوع معين ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت  "0"
( وهو قيد التنفيذ منذ يناير CDIP/6/4 Revبناء احللول ) -املشرتكة 

 ؛8100

ومرشوع معين بتكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية  "8"
منائية حمددة ـ  والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجيا حمددة حال لتحدايت اإ

 .8102(، وهو قيد التنفيذ منذ يونيو CDIP/13/9املرحةل الثانية )
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جراء دراسات جديدة، بطلب من :35التوصية   ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظام امللكية الفكرية. مطالبة الويبو ابإ

جراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني امللكية الف :37التوصية   كرية والتيمية.جيوز للويبو اإ

 الإجنازات اتيجيات التنفيذاسرت 

ىل نظام  تعزيز قدرات اخلرباء الاقتصاديني يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ
الاقتصاد احلر أأساسا، من أأجل الرشوع يف أأحباث اقتصادية علمية حول امللكية 

 الفكرية.

السمعة  –العالمات التجارية  :8103تقرير امللكية الفكرية العاملية لس نة  -تقرير حتلييل يركز عىل الاقتصاد
 والصورة اذلهنية املتوقعة يف السوق العاملية.

 ورقات اقتصادية بشأأن خمتلف جوانب امللكية الفكرية والأداء الاقتصادي. 7ونرش 

عداد واثئق مرجعية توفر نظرة عامة عن الأحباث الاقتصادية العلمية احلالية حول  اإ
طن النقص يف البحث واقرتاح جمالت حبث حقوق امللكية الفكرية وحتديد موا

 ممكنة للمس تقبل.

قاعدة بياانت الكتاابت الاقتصادية اجلديدة املنشورة عىل موقع الويبو الإلكرتوين، واليت تقدم نظرة عامة 
وتعد قاعدة  عن الكتاابت الأاكدميية الرئيس ية اليت أأثرت عىل الفكر يف جمال اقتصادايت امللكية الفكرية.

 ت هذه نقطة بداية للباحثني وواضعي الس ياسات وأأي خشص هممت ابقتصادايت امللكية الفكرية.البياان

جيري التعامل مبارشة مع هذه التوصيات من خالل مرشوع بعنوان "املرشوع 
املعين ابمللكية الفكرية والتيمية الاجامتعية والاقتصادية" )املرشوع 

DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/7 Rev.) 

ىل ادلورة احلالية للجنة. اكمتل املرشوع.  وس يقدم تقرير تقيمي خاص هبذا املرشوع اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج   8103-8108للفرتة حول الإجنازات املتصةل هبذه التوصيات، يرىج الرجوع اإ

  .06(، وخباصة الربانمج WO/PBC/22/8)الوثيقة 
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ري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد املراجعة تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غ :28التوصية 
 ملس مترة.ا

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ل تزال الإجراءات والرشوط احلالية ملنح صفة مراقب 
يف الويبو للك من أأحصاب املصلحة املعنيني من 

املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية 
وهتدف معلية املراجعة  متوافقة مع هذه التوصية.

ىل ضامن جديهتا  املتعلقة مبنح صفة مراقب ملنظمة ما اإ
ومصداقيهتا، وعالقة أأنشطهتا مبجال امللكية الفكرية، 

ىل الطلبات املقدمة  وينبغي أأن يس متر ذكل. وابلنس بة اإ
من املنظامت غري احلكومية الوطنية، مفن املتعارف عليه 

جراء مشاورات مع ادلوةل املعنية وقد تبني  أأيضا أأن  اإ
املنظامت اليت  ذكل الإجراء همم ومفيد لضامن مشاركة

لها عالقة بعمل الويبو وبتوصيات جدول أأعامل التيمية 
جراءات الاعامتد هذه، تس متر الويبو يف  أأيضا. وجبانب اإ

حتديد املبادرات اليت تيرس املشاركة الفعاةل للمراقبني 
 واجملمتع املدين كلك يف أأنشطهتا وتنفيذ هذه املبادرات.

ركة يف مجعيات الويبو والهياات الفرعية ذات الصةل، فضال عن خمتلف اللجان ادلامئة نفذت هذه التوصية فامي يتعلق ابملشا
(، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق SCPوالاجامتعات اليت تنظمها الويبو، مثل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )

(، واللجنة SCTمات والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية )(، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالSCCRاجملاورة )
( واللجنة ادلامئة املعنية ابلتيمية IGCاحلكومية ادلولية املعنية حبقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )

 (.CDIPوامللكية الفكرية )

قامة تعاون وثيق وتأ زر مع أأحصاب وعززت الويبو أأيضا تدابري من شأأهن ا ضامن مشاركة واسعة للمجمتع املدين يف أأنشطة الويبو، واإ
املصلحة من املنظامت غري احلكومية، عىل سبيل املثال من خالل املناس بات اجلانبية واجللسات الإعالمية وحلقات العمل واملنتدايت 

 شاركني من املنظامت غري احلكومية.الأخرى اليت تتضمن تقامس اخلربات عىل حنو انفع مع امل 

 .8103واس تضافة املدير العام لثان اجامتع س نوي مفتوح مع مجيع املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف فرباير 

، اذلي عقدته املنظمة يف س ياق سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء، منصة 8103وأأاتح منتدى الويبو 
زة للحياة.أأخرى للحو  ماكانت معز   ار مع املبتكرين البارزين وامللهمني بشأأن ما تنطوي عليه أأفاكرمه من اإ

( وست منظامت غري حكومية وطنية عىل صفة مراقب NGOs، حصلت ست منظامت دولية غري حكومية )8103وخالل س نة 
 يف الويبو.

 

 والوثيقة[ الثاين عرش]هناية املرفق 


