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CDIP/16/2

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 13 :أأغسطس 2015

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السادسة عشرة

جنيف ،من  9اإىل  13نومفرب 2015
تقارير مرحلية

من اإعداد ا ألمانة
.1

تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما ييل:
(أأ) تقارير مرحلية عن مرشوعات جدول أأعامل التمنية التالية:
" "1تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية (املرفق ا ألول)؛
" "2ومرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا (املرفق الثاين)؛
" "3بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت
اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية (املرفق الثالث)؛ و
" "4مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية – املرحةل الثانية (املرفق الرابع)؛
(ب) تقارير اإجناز بشأأن مرشوعات جدول أأعامل التمنية التالية:
" "1مرشوع بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – اإجياد احللول (املرفق
اخلامس)؛
" "2متديد العمل ابملرشوع بشأأن تعزيز التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب يف اجا ي امللكية الفكرية والتمنية ب ن
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا (املرفق السادس)؛
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(ج) تقرير مرحيل عن الفرتة من يوليو  2014اإىل يونيو  ،2015بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري (التوصيات التسع
عرشة) .ويُ ِّركز التقر ُير – حس امب اتُفق عليه يف ادلورة الثانية للجنة– عىل الاسرتاتيجيات املعمتدة لتنفيذ لك توصية
من التوصيات ،وي ِّ
ُسلط الضوء عىل أأمه الإجنازات .وميكن الاطالع عىل قامئة ا ألنشطة وغريها من املعلومات ذات
الصةل يف "قواعد بياانت املساعدة التقنية" ( )IP-TADعىل الرابط التا ي.http://www.wipo.int/tad :

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعو ٌة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
مرفقات هذه الوثيقة.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

ملخص املرشوع
رمز املرشوع

DA_1_2_4_10_11

العنوان

تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية

توصية جدول أأعامل
التمنية

التوصية :1
جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف اجال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا ،أأهنا موهجة حنو التمنية
وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية ،وتأأخذ بع ن الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة
ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص ،فضال عن مراعاة تفاوت مس توايت
التمنية احملققة يف ادلول ا ألعضاء .وينبغي اإدراج ا ألنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج .ويف
هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأليات تنفيذها ومعليات تقيميها
خمصصة للك بدل.

التوصية 2
تقدمي مساعدة اإضافية للويبو من خالل تربعات املاحن ن وإانشاء صناديق ائامتنية أأو صناديق أأخرى
للتربعات داخل الويبو لفائدة البدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص ،مع الاس مترار يف اإعطاء
أأولوية كربى لمتويل ا ألنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل املزيانية ومن خارهجا للهنوض بعدة
اجالت ،مهنا الانتفاع القانوين والتجاري والثقايف والاقتصادي ابمللكية الفكرية يف البدلان
املذكورة.

التوصية 4
التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف
اجال البحث العلمي والصناعات الثقافية ،ومساعدة ادلول ا ألعضاء ،بطلب مهنا ،عىل وضع
الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف اجال امللكية الفكرية.

التوصية 10
مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف اجال امللكية الفكرية وحتسيهنا
من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية
الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وينبغي أأن
تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت ا إلقلميية ودون ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.

التوصية 11
مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع
عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف اجال العلوم والتكنولوجيا لكام اكن ذكل
مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
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مزيانية املرشوع

التاكليف املتعلقة ابملوظف ن 106 700 :فرنك سويرسي
التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن 436 000 :فرنك سويرسي

اترخي بدء املرشوع

فرباير .2013

مدة املرشوع

 24شهرا .وقد وافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة ،اليت عُقدت يف نومفرب  ،2013عىل متديد
العمل ابملرشوع ملدة  6أأشهر .ويربر ذكل تأأخر بدء تنفيذ املرشوع السابق يف عام .2013
كام وافقت اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة ،اليت عُقدت يف اإبريل  ،2015عىل متديد العمل
ابملرشوع ملدة  6أأشهر.

قطاعات الويبو الرئيس ية قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.
املعنية والصةل بربامج
الويبو
وصف موجز للمرشوع متثل اس تدامة القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا حتداي تمنواي همام .ول حيظى دور امللكية الفكرية
يف احملافظة عىل اس متراريهتا ودمع توس يع نطاقها ابلفهم الاكيف .وهيدف املرشوع اإىل وضع اإطار
مس تدام للقطاع السمعي البرصي عىل أأساس حتس ن البىن املهنية وا ألسواق والبيئة التنظميية .كام
هيدف اإىل حتس ن فهم نظام امللكية الفكرية وحتس ن اس تخدامه الاسرتاتيجي ابعتباره أأداة
رئيس ية دلمع الإنتاج والتسويق والتوزيع يف القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا .ويتأألف املرشوع
من عنرصين رئيس ي ن .يقع العنرص ا ألول يف اجال التطوير املهين والتدريب .ويتناول العنرص
الثاين الإطار التنظميي ،ويسعى اإىل زايدة أأرابح املعامالت القامئة عىل امللكية الفكرية يف القطاع
السمعي البرصي من خالل املامرسات والقدرات املؤسس ية والبنية التحتية ذات الصةل.
يُ ِّركز املرشوع عىل عدد حمدود من البدلان املس تفيدة لضامن جناح التأزر وتبادل اخلربات ب ن
بعض الصناعات السمعية البرصية ا ألفريقية اليت تشهد توسعا رسيعا.
ويوفر منوذج التعمل عن بعد املزمع اإعداده يف اإطار املرشوع عنرصا ماداي قادرا عيل البقاء لتوفري
التدريب التثقيفي يف القطاع السمعي البرصي س يكون متاحا ألحصاب املصاحل يف الويبو
ولرشاكهئا.
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مدير املرشوع

الس يدة اكرول كرول

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف الربانمج الثالث
وثيقة الربانمج واملزيانية
للفرتة 2013/2012
التقدم احملرز يف تنفيذ
املرشوع

النشاط ا ألول للمرشوع :ورقات حتديد النطاق وادلراسات

مت الانهتاء من هذا العنرص من عنارص املرشوع ابنهتاء دراسة "التفاوض بش أأن احلقوق و إادارهتا
اإدارة جامعية يف القطاع السمعي البرصي" من اإعداد الس يدة كوسكينن -أأولسون .وتصف ادلراسة
طرائق معل اإدارة احلقوق السمعية البرصية ،مث تصف النتاجئ الرئيس ية احملققة يف البدلان
املس هتدفة استنادا إاىل البياانت الواردة من البدلان املس تفيدة.

وتتاح ادلراسة وامللخص عىل الرابط التا ي:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
وقد عرضت ادلراسة يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة.
النشاط الثاين للمرشوع :حلقات العمل التدريبية والتطوير املهين
بوركينا فاسو
ن ُظمت حلقتا معل وطنيت ن ملهنيي قطاع ا ألفالم يف يوليو  2014وسبمترب .2015
وشاركت الويبو أأيضا يف برانمج تدرييب بشأأن "العقود والإنتاج والتوزيع يف العرص الرمقي" ،يف
اإطار الربانمج الرمسي لدلورة الرابعة والعرشين للمهرجان ا ألفريقي للسيامن والتلفزيون (فيس باكو
،)FESPACOاذلي ن ُظم يف مارس .2015
كينيا
نظمت ندوة تدريبية اثنية ملهنيي قطاع ا ألفالم يف  12و  13أأبريل .2015
الس نغال
ن ُظمت ندواتن ملهنيي قطاع ا ألفالم يف سبمترب  2014ويونيو .2015
بناء عىل طلب من احلكومة ونقابة احملام نُ ،عقدت حلقتا معل تطبيقيتان للمحام ن يف اجال حق
املؤلف والعقود يف القطاع السمعي البرصي يف مارس  2015ويونيو  .2015و ُدعي حمامون من
بوركينا فاسو للمشاركة يف ادلورات التدريبية.
اس تقطبت لك ندوة وطنية ما ب ن  60و  80همنيا .وجرى اختيار املشارك ن املدعوين حللقات
العمل ابلتشاور الوثيق مع مس ئو ي التنس يق الوطني ن املعين ن من جانب لك بدل مس تفيد.
اس هتدفت احللقات الفئات التالية :صناعي ا ألفالم ،واملوزع ن ،وانجهات املنظمة ،هيئات
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الاذاعة ،والهيئات املهنية ،والواكلت احلكومية ،واملؤسسات املالية ،ومنظامت الإدارة امجلاعية.
يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة ،طلبت وفود كوت ديفوار و أأوغندا واملغرب رمسيا قبولها كبدلان
مس تفيدة من املرشوع .و ُدعي عدد حمدود من املراقب ن من هذه البدلان للمشاركة يف حلقات
العمل التدريبية اليت نظمت يف عام .2015
ُُصمت الربامج املوضوعية حللقات العمل بغية تلبية هدف املرشوع  01عىل النحو احملدد يف
الوثيقة  ،CDIP/9/13أأي "املسامهة يف حتس ن اس تخدام نظام امللكية الفكرية ل متويل املصنفات
السمعية البرصية و إانتاهجا وتوزيعها" .وقد ركزت سلسةل الندوات اليت نظمت يف  ،2015اإىل
حد كبري عىل أأثر التحول الرمقي يف أأفريقيا والتحدايت /الفرص أأمام الصناعة السمعية البرصية.
ومن حيث التنظمي ،تضمنت الاجامتعات أأساسا عروضا ومناقشات وجلسات جامعية وهجها
خرباء يف القطاع السمعي البرصي ،ودراسات اإفرادية.
ُ
السلطات الوطني ُة يف البدلان
وشاركت عن كثب يف مجيع مراحل التنظمي وتقدمي الربامج التدريبية
املس تفيدة ،مبا يف ذكل هجة التنس يق الوطنية اليت حددها لك بدل ،وماكتب حق املؤلف
والهيئات الوطنية اليت تضطلع مبس ئولية رئيس ية يف القطاع السمعي البرصي ،مثل هيئة ا ألفالم
يف كينيا أأو املراكز /انجهات السيامنئية يف البدلان املس تفيدة ا ألخرى.
وعُ ِّ ن خرباء دوليون و أأفارقة للك حلقة معل تدريبية عىل أأساس خرباهتم املهنية ،ومعرفهتم ابملزيات
احملددة للواقع السمعي البرصي ا ألفريقي .ومتكَّن بعض هؤلء اخلرباء ،ومه أأيضا مؤلفو منشورات
الويبو بشأأن هذه املسأأةل ،من اس تخدام أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية ومن تنفيذها بطريقة
معلية ما يضمن اتباع هنج متسق ومس متر يف هذا القطاع.
املشارك ن عىل مجموعة من مواد الربانمج ،مثل مناذج للعقود
وخالل حلقات العمل ،أأطلع اخلربا ُء
َ
اليت ميكن للمشارك ن تكييفها واس تخداهما يف ممارساهتم املهنية .وجيري جتميع هذه املواد لتكون
مبثابة أأساس أأدوات التدريب /برانمج التعمل عن بعد املُعد ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو .وي ُتوقع
اإطالق برانمج التعمل عن بعد حبلول ديسمرب .2015
و ُأقمي أأيضا تعاون مع مزيد من الرشاكء اخلارجي ن .وسامهت املنظمة ادلولية للفرنكوفونية" ()OIF
يف تنظمي ندويت واغادوغو ودااكر عام  2014وشاركت فهيام .وقد ثبُت أأن هذا التعاون مفيد،
و أأثرى املكوانت انجوهرية للتدريب.
وقد ُأضيفت عىل موقع الويبو صفحة ويب توفر معلومات عن املرشوع ،وتتيح احلصول عىل
مواد تثقيفية مجمعة بشأأن املرشوع.
النشاط الثالث للمرشوع .بناء املؤسسات واملهارات .التدريب يف املوقع والرتخيص
سيبد أأ تنفيذ هذا العنرص يف عام .2015
وف ام ييل ا ألنشطة املضطلع هبا لك بدل:
بوركينا فاسو
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تأأخر تنفيذ التدريب يف املوقع نظرا اإىل معدل دوران كبار املوظف ن التنفيذي ن يف مكتب بوركينا
فاسو حلق املؤلف .ويف يونيو  ،2015ن ُظم ون ُفذ برانمج رفيع املس توى لتدريب وبناء املهارات
لفائدة املدير العام للمكتب ابلتعاون مع مكتب انجزائر حلق املؤلف ومنظمة الإدارة امجلاعية.
وقد وردت طلبات اإضافية للتدريب عىل بناء املهارات من موظف ن تنفيذي ن أخرين يف املكتب،
ل س  ام يف اجال حقوق السمعية والبرصية والرتخيص الرمقي.
كام وردت طلبات اإضافية لبناء املهارات يف اجال التفاوض امجلاعي بشأأن احلقوق.
كينيا
انقشت الندوات دور الإدارة امجلاعية وحدودها ،واحلاجة اإىل الرتخيص التجاري القامئ عىل القمية
أكساس لس تغالل املصنفات السمعية البرصية ،ومجع البياانت ،وإاعداد التقارير ،والشفافية  -حنو
أأفضل املامرسات يف اجال الإدارة امجلاعية .وحددت الندوة اجملالت اليت تكون فهيا الإدارة
امجلاعية يه احلل لإدارة حقوق معينة يف اجملال السمعي البرصي (عىل سبيل املثال ،النسخة
اخلاصة ،الإرسال الاكبيل وبعض حقوق ا ألداء).
ونتيجة لهذه الندوات ،شلك أأحصاب املصاحل يف مايو  ،2015فرقة معل تتضمن املنتج ن
واملوزع ن وهيئة ا ألفالم يف كينيا واجلس كينيا حلق املؤلف ،لوضع خارطة طريق لإنشاء منظمة
ل إالدارة امجلاعية السمعية البرصية .وتتوقع الفرقة ،خالل ا ألشهر املقبةل ،مزيدا من التوجيه يف
اإطار املرشوع حنو اإقامة اجمتع جديد.
الس نغال
قُدم حتليل قانوين ،و ُاقرتحت تعديالت عىل صياغة مرشوع النظام ا ألسايس واللواحئ ادلاخلية
ملنظمة الإدارة امجلاعية انجديدة املتعددة التخصصات ،اليت س تعمل حتديدا يف اجالت النسخ
اخلاص واحلقوق السمعية البرصية.
ُأجري حتليل قانوين و ُأعدت مسودة تعليقات عىل أأحاكم حق املؤلف يف مرشوع قانون
التصالت قيد الإعداد عىل املس توى احلكوي.
وقد تأأجلت املراس مي الرئاس ية للموافقة عىل اإنشاء منظمة جديدة ل إالدارة امجلاعية ،و ُوقعت مؤخرا
يف  10أأبريل  .2015وحاليا قدم اجلس ا إلدارة انجديد للجمعية طلبا للتدريب يف املوقع بغية
تطوير املهارات يف اجال الإدارة.
أأمثةل عىل النجاح /ا ألثر جاءت التعقيبات اليت وردت ،بناء عىل اس تبياانت ،من الصناعة السمعية البرصية والسلطات
الوطنية من البدلان الثالثة الرائدة املس تفيدة من املرشوع اإجيابية ،حيث توجد مؤرشات واحضة
وادلروس الرئيس ية
عىل أأن املرشوع جاء يف الوقت املناسب متاما ،وعىل أأمهيته يف دمع تمنية القطاع السمعي
البرصي اذلي حيركه السوق ،يف الوقت اذلي يواجه فيه حاليا حتدايت خضمة للتصدي للتحول
الرمقي املس متر.
سامهت اخلربات واملهارات املقدمة يف مساعدة صناعة ا ألفالم والصناعات السمعية البرصية عىل
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املنافسة يف السوق العاملية من خالل زايدة املردود الاقتصادي وحتقيق مس توايت أأعىل من
التمنية املهنية .وقد أأشار ابلفعل ،بعض خرباء ا ألفالم اإىل زايدة اس تخدام العقود املكتوبة يف
أأعامهلم التجارية نتيجة للتدريب .وينطبق ا ألمر نفسه عىل احملام ن القادرين عىل اإدراج عقود
مسعية برصية يف ممارساهتم نتيجة للتدريب.
كام أأكد ممثلو احلكومة تأأثري زايدة توليد الإيرادات من أأنشطة أأقوى لإعداد احملتوى.
واكن املرشوع مفيدا أأيضا يف املسامهة يف تطوير الس ياسات عىل الصعيد الوطين.
 .1ويف كينياُ ،ط ِّلب اإىل املرشوع رمسيا من جانب هيئة ا ألفالم الكينية تقدمي تعليقات
وإاسداء املشورة بشأأن وضع الس ياسة السيامنئية الوطنية .والس ياسة السيامنئية الوطنية ،اليت متر
مبرحلهتا الهنائية ،متثل خطوة هممة اإىل ا ألمام حيث اإهنا س تكون املرة ا ألوىل اليت تنص فهيا
السلطة الترشيعية الكينية رمسيا عىل أأن ا ألفالم السيامنئية صناعة وطنية تمتتع ابإماكنيات كبرية
للمسامهة يف المنو الاقتصادي للبدل.
 .3ويف الس نغال ،طلبت احلكومة اإجراء دراسة حتليلية /حتليال ألحاكم قانون حق املؤلف
يف مرشوع قانون التصالت ،اذلي جيري يف الوقت الراهن التشاور بشأأنه عىل الصعيد
احلكوي قبل اعامتده بغية تقيمي مدى توافقها مع أأحاكم قانون حق املؤلف لعام  .2008وقد
نوقشت املشورة الترشيعية يف لقاء/اجامتع تشاوري مع طائفة واسعة من ممثيل الوزارات .وقد
عُدل مرشوع القانون ليأأخذ يف الاعتبار املشورة املقدمة اليت تسلط الضوء عىل مسامهة الويبو
يف هذه العملية.

اخملاطر والتخفيف من
أاثرها

 .4يف بوركينا فاسو ،خيضع قانون حق املؤلف لعام  1999للمراجعة يف الوقت الراهن
لتحديثه يف ضوء املعاهدات املعمتدة مؤخرا وتأأثري التكنولوجيات انجديدة ول س  ام يف القطاع
السمعي البرصي .ومثة حاجة اإىل مواصةل العمل يف ا ألشهر القليةل القادمة لس تكامل معلية
الصياغة.
أأدى معدل دوران املوظف ن واملنسق ن الوطني ن الرئيس ي ن ،وتعطيل املرشوع أأكرث من مرة
بسبب التطورات الس ياس ية احمللية وتغيري الهيالك احلكومية اإىل تأأخر معلية التنفيذ.
نظرا لتدين مس توى الوعي ،واس تخدام حق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي؛ تأأخر حتقيق
نتاجئ ملموسة .وقد طلبت البدلان املس تفيدة زايدة عدد ا ألنشطة لتلبية الاحتياجات العملية
للقطاع السمعي البرصي بصورة وافية؛ لتعزيز فهم املعايري ادلولية ،مع اإاتحة التقدير الاكيف لتطوير
ممارسات همنية أأصلية مس تدامة وقامئة عىل اساس حميل ،مبا يتفق مع الثقافات واملامرسات
ا ألفريقية.
وقد ه َّيأأ س ياق التحول الرمقي اإىل التلفزة الرمقية ا ألرضية فرصة غري مس بوقة لمنو سوق التلفزيون
ا ألفريقي وتطوير احملتوى ا ألفريقي احمليل؛ اإذ أأعطى ،مع ذكل ،قوة دفع للعديد من البدلان اليت
تاكحف لإنشاء بيئة معل تنظميية تكنولوجية لاللزتام ابملوعد الهنايئ .قد جعلت هذه العملية الطلب
عىل املزيد من أأنشطة بناء القدرات من خالل مرشوع اللجنة الراي اإىل دمع الصناعة السمعية
البرصية يف هذه العملية الانتقالية.
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ومل يكن التواصل مع اجملمتع املا ي واملرصيف سهال ألن هذه القطاعات ليست ملمة بقطاع السيامن
ول توجد خربة يف التعاون التجاري .وجيري حاليا التنس يق املس متر مع السلطات احمللية وإاجراء
حماداثت معها ملواصةل ا إلرشاك الاكمل لهؤلء الرشاكء املهم ن يف أأنشطة املرشوع.

ويتطلب جناح املرشوع أأيضا تفعيال اكمال ل ألطر القانونية اليت تكفل حامية حق املؤلف يف البيئة
الرمقية يف لك بدل ،اإضافة اإىل ااخاذ تدابري فعاةل لبناء احرتام امللكية الفكرية من أأجل دمع تطوير
قنوات توزيع قانونية وسوق قانوين للمواد السمعية البرصية.
مسائل تقتيض دعام/
اهامتما فوراي

ل توجد حاليا أأي مسأأةل تقتيض دعام /اهامتما فوراي.

امليض قدما

متديد العمل يف املرشوع واس متراره مع ثالثة بدلان جديدة مس تفيدة.
(أأ

تطوير أأنشطة تدريب همين تس هتدف اجالت جديدة يف ا ألعامل السيامنئية.

(ب بناء املهارات يف اجال حق املؤلف واملفاوضات القامئة عىل الرتخيص وإانشاء البنية التحتية
املناس بة مثل منظامت الإدارة امجلاعية انجديدة يف كينيا
(ج وس ُيدشن رمسيا برانمج التعلمي عن بعد استنادا اإىل حمتوايت الربامج التدريبية .وميكن
توس يع نطاق برانمج  DLلس تضافة منتدى مفتوح عىل الإنرتنت ،لإاتحة الفرصة أأمام همنيي
القطاع السمعي البرصي للحصول عىل اإجابة عىل أأس ئلهتم بشأأن املسائل املتعلقة حبق املؤلف من
خرباء.
انجدول الزمين للتنفيذ

يسري التنفيذ وفقا للجداول الزمنية انجديدة للمرشوع اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا اخلامسة
عرشة.
معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية يوليو .%70 :2015

التقارير السابقة

قُ ِّدم التقرير املرحيل ا ألول عن املرشوع ،الوارد يف املرفق الثاين عرش للوثيقة ،CDIP/12/2
اإىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة ،اليت عُقدت يف نومفرب  . 2013وقُ ِّدم التقرير املرحيل الثاين
الوارد يف املرفق الرابع للوثيقة  CDIP/14/2اإىل اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة ،اليت عُقدت يف
نومفرب .2014

معدل تنفيذ املرشوع

CDIP/16/2
Annex I
8

التقيمي اذلايت للمرشوع
مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف نظام اإشارات السري ()TLS
****

***

**

ل تقدم

ل تقيمي

حمقق ابلاكمل

تقدم قوي

بعض التقدم

ل يوجد تقدم

مل يُقمي بعد /توقف

بياانت ا ألداء

نتاجئ املرشوع
(النتيجة املرتقبة)
ورقة حتديد النطاق

مؤرشات التنفيذ الناحج
(مؤرشات النتاجئ)
الانهتاء من الورقة ونرشها خالل ورقة حتديد النطاق
ملرشوع الويبو
الإطار الزمين

تكوين فريق اخلرباء وتعي ن نقاط
التنس يق

تعي ن نقاط التنس يق وتكوين
فريق اخلرباء

دراسة حول التفاوض امجلاعي بشأأن اس ُتمكلت ادلراسة
احلقوق
ثالث حلقات معل

انهتت

الوضع الراهن
****

جاري حاليا اس تكامل
مشاورات تعي ن فريق
اخلرباء

***

دراسة حول التفاوض
امجلاعي والإدارة امجلاعية
للحقوق

***

ن ُِّظمت حلقات معل
تدريبية يف كينيا وبوركينا
فاسو والس نغال.

***

ُطلب عقد حلقات معل
للمتابعة.
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نتاجئ املرشوع
(النتيجة املرتقبة)

مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف بياانت ا ألداء
املرشوع
(مؤرشات النتاجئ)

الوضع الراهن

تدريب يف املوقع عىل التفاوض
امجلاعي بشأأن احلقوق

من املقرر عقده.

ل توجد

**

اإعداد برانمج التعمل عن بعد

انهتىى.

ديسمرب 2015

***

أأشار همنيو قطاع ا ألفالم اإىل
املسامهة يف حتس ن اس تخدام نظام زايدة اس تخدام املشارك ن
زايدة يف اس تخدام العقود
امللكية الفكرية لمتويل املصنفات للمهارات املكتس بة لمتويل
السمعية البرصية وإانتاهجا وتوزيعها .املصنفات السمعية البرصية وإانتاهجا املكتوبة يف أأعامهلم نتيجة
وتوزيعها (يمت التأأكد من ذكل عن للتدريبات .وينطبق ا ألمر نفسه
طريق اس تبيان للتقيمي يوزع عىل عىل احملام ن اذلين متكنوا من
املشارك ن بعد س تة أأشهر تقريبا اإدراج عقود املصنفات السمعية
البرصية يف ممارساهتم نتيجة
من انهتاء التدريب).
للتدريبات.
زايدة عدد املعامالت املتصةل
ابمللكية الفكرية يف القطاع السمعي من املبكر للغاية تقدميها.
البرصي ف ام يتعلق ابلإنتاج
والتوزيع(ُ .حيدَّد أأساس املقارنة من
خالل ورقة حتديد النطاق).
زايدة القنوات املرشوعة لبيع
حقوق ا ألفالم ا ألفريقية ُ(حيدَّد
أأساس املقارنة من خالل ورقة
حتديد النطاق).
امليض قدم ًا يف اإعداد اإطار وبنية زايدة عدد املعامالت القامئة عىل
حتتية فعاةل ومتوا نزة ملامرسة وإادارة حقوق امللكية الفكرية لرتخيص
العمليات القامئة عىل حقوق امللكية احلقوق السمعية البرصية من
خالل مفاوضات جامعية وممارسات
الفكرية يف القطاع السمعي
الرتخيص امجلاعي وتنفيذ املبادئ
البرصي.
التوجهيية(ُ .حيدَّد أأساس املقارنة
من خالل ادلراسة).

***

من املبكر للغاية تقدميها.

من املبكر للغاية تقدميها.

زايدة وتطور البنية التحتية
لرتخيص احلقوق السمعية البرصية فرقة العمل بصدد اإنشاء منظمة
مبا يتفق مع املعايري ادلولية ،ول جديدة ل إالدارة امجلاعية يف كينيا.
س  ام من خالل منظامت الإدارة حتسن املهارات يف بوركينا فاسو
امجلاعية(ُ .حيدَّد أأساس املقارنة من

***
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يف الس نغال ،تأأجلت املراس مي
خالل ادلراسة).
الرئاس ية للموافقة عىل اإنشاء
التنفيذ التدرجيي ل ألدوات وقواعد منظمة جديدة ل إالدارة امجلاعية،
ا ألعامل املالمئة لإدارة املصنفات وجرى مؤخرا توقيعها يف 10
السمعية البرصية مبا يتفق مع
أأبريل  .2015وجاري دمع البنية
املعايري ادلولية(ُ .حيدَّد أأساس
التحتية انجديدة.
املقارنة من خالل ورقة النطاق).
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
ملخص املرشوع
رمز املرشوع

DA_4_10_02

العنوان

مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا.
التوصية  :4التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات
اليت تعمل يف اجال البحث العلمي والصناعات الثقافية ،ومساعدة ادلول ا ألعضاء ،بطلب
مهنا ،عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف اجال امللكية الفكرية.

توصية جدول أأعامل التمنية

التوصية  :10مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف اجال
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف
جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حامية امللكية الفكرية
واملصلحة العامة .وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت ا إلقلميية
ودون ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.
مزيانية املرشوع

اإجام ي تاكليف املرشوع غري املتعلقة ابملوظف ن 250 000 :فرنك سويرسي.
تقدير احتياجات املوارد البرشية :موظف واحد للمرشوع من فئة املهني ن املس توى p2-
 237 000 ( P3فرنك سويرسي).

اترخي بدء املرشوع

 1أأبريل 2014

مدة املرشوع

 24شهرا

قطاعات الويبو الرئيس ية
املعنية والصةل بربامج الويبو

الربانمج الثاين

وصف موجز للمرشوع

الصةل بربامج الويبو.31 ،30 ،9 ،2 :
هيدف املرشوع اإىل دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،اليت تتوىل بنشاط اإعداد التصاممي
وتسويقها ،يف الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية ووضع الاسرتاتيجيات اليت تشجع
عىل الاستامثر يف التصاممي.
شاركة ،س ُي ِّعزز املرشوع
ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت الرائدة يف البدلان امل ُ ِّ
الاس تخدا َم الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية ،ل س  ام حقوق التصاممي الصناعية ،من
جانب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تكل البدلان ،ما يشجع عىل اتباع هنج استبايق يف
حامية التصاممي يف ا ألسواق احمللية و أأسواق التصدير.
يستند املرشوع اإىل اقرتاح ُمقدَّم من مجهورية كوراي خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة
(الوثيقة .)CDIP/11/7
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مدير املرشوع

الس يد ماركوس هوبرغر ،مدير شعبة القانون واملشورة الترشيعية ،قطاع العالمات التجارية
والتصاممي.

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف النتيجة املرتقبة اثلثا .2.تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من املتطلبات
وثيقة الربانمج واملزيانية الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية ،والبدلان ا ألقل
منوا ،والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
للفرتة 15/2014
التقدم احملرز يف تنفيذ
املرشوع

أأعضاء فريق املرشوع
يعمل املرشوع يف تعاون وثيق مع واكةل رئيس ية يف لك بدل رائد ،ويه املعهد الوطين للملكية
الصناعية يف ا ألرجنت ن ،ومكتب امللكية الصناعية والتجارية يف املغرب .وقد عين َت لكتا الواكلت ن
الرائدت ن ،لهذا املرشوع ،نجنة توجهيية وفريق للمرشوع.
 .1عُ ن منسقون قطريون للمرشوع للمساعدة يف اخطيط أأنشطة املرشوع وتنفيذها
ورصدها يف الك البدلين.
 .2عُ ن فريقان وطنيان مكوانن اإجامل من مثانية خرباء وطني ن مؤهل ن ،من ذوي اخلربة يف
التصاممي وقانون التصاممي لتقدمي ادلمع اإىل ملؤسسات الصغرية واملتوسطة املس تفيدة ،ووضع
اسرتاتيجية معدَّة خصيصا محلاية التصاممي؛ بغية تطوير أأعامل هذه املؤسسات ومساعدهتا يف
معلية تنفيذ التصاممي .وقد مت التعاقد مع أأحد اخلرباء للرتكزي بشلك خاص ،عىل املهنجية
وا ألدوات املُطورة واملس تخدمة يف هذا املرشوع الرائد.
املرحةل ا ألوىل

.3

تصممي املرشوع

يف املرحةل ا ألوىل ،وافقت ا ألمانة واللجنتان التوجهييتان التابعتان للواكلت ن الرئيس يت ن عىل تقرير"
بيان نطاق املرشوع " .وجرى التأأكيد عىل أأمهية املرشوع يف س ياق الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية
امللكية الفكرية يف البدلين .و ُأعدت ثالث واثئق أأساس ية أأخرى لتوجيه تنفيذ املرشوع ،ويه:
( أأ) وثيقة وضع اسرتاتيجية وطنية محلاية التصاممي؛ (ب) وخطة للتوعية حتدد القطاعات الصناعية
الرئيس ية ،اليت تكتيس أأمهية اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية الوطنية ،وت ُس تخدم أكساس لختيار
الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة؛ (ج) واسرتاتيجية اخلروج  ،اليت وإان مل تكن مقررة يف
الوثيقة ا ألصلية للمرشوع ،فاإهنا حتظى ابهامتم كبري ،وت ُس تخدم أأيضا يف حتديد املؤسسات
الرئيس ية صاحبة املصلحة للمشاركة يف هذا املرشوع الرائد عىل املدى الطويل .وجيري ابنتظام
حتديد اخملاطر وإادارهتا منذ بداية املرشوع الرائد .وتقدم وثيقة نطاق املرشوع أأول حتليل للمخاطر
والتدابري للتخفيف من أاثرها.

.4

دارسات انجدوى

و ُ
اضطلع بعد ذكل ،بدراسات جدوى يف الك البدلين ،وتضمنت ادلراسات أأس ئةل موهجة اإىل
أ
الواكلت ن الرئيس يت نُ .أرسلت دراسة اس تقصائية لكرث من  2000رشكة صغرية ومتوسطة ،لتقيمي
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احتياجاهتا وتوقعاهتا ومدى اهامتهما ابملرشوع .وردت  90رشكة يف ا ألرجنت ن ،و 249يف املغرب.
التوعية وتنفيذ املرشوع

فعاليات اإطالق املرشوع عىل الصعيد القطري
.5

ا ألرجنت ن

نظم املرشوع ندوة دولية بشأأن حامية الرسوم والامنذج الصناعية يف بوينس أيرس ،يف  3و4
سبمترب  ،2014حبضور ممثيل الهيئات العامة والرشاكت ذات النشاط املكثف يف اجال التصاممي
(من ا ألرجنت ن و أأورواب والولايت املتحدة).
واكن هذا نشاط إاطالق املرشوع يف ا ألرجنت ن ،اذلي اكن ،يف الوقت ذاته ،حدث التوعية
ا ألول .وقدمت الويبو واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف ا ألرجنت ن املرشوع الرائد اإىل 153
مشاراك  -من بيهنم  70رشكة صغرية ومتوسطة .وتلقت الندوة دعام قواي من السلطات
ا ألرجنتينية ،جتىل يف حضور الس يد وزير الصناعة .وتشري دراسة اس تقصائية عن رضاء
املشارك ن أأنه من ب ن  81مس تجيباَّ ،قمي  ٪100هذا احلدث بأأنه مفيد لس تخداهمم نظام امللكية
الفكرية بصورة ملموسة محلاية التصاممي ،و أأبدى  ٪83مهنم اهامتمه ابملشاركة يف املرشوع.

.6

املغرب

يف  15أأكتوبر  ،2014قدمت الويبو ومكتب امللكية الصناعية والتجارية يف املغرب املرشوع
الرائد يف مؤمتر ُعقد يف ادلار البيضاء للمصمم ن والرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة احملمتةل.
كام قُدم املرشوع يف مائدة مس تديرة يف  16أأكتوبر عام  ،2014حبضور مشارك ن من وزارة
الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي ،وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي
والتضامين ،واحتاد غرف التجارة والصناعة واخلدمات ،واملدارس وغريمه من أأحصاب املصاحل يف
الصناعات الرئيس ية .و أأعرب مجيع املشارك ن عن موافقهتم عىل املشاركة يف املرشوع ،وتشجيع
ش بكهتم من الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل املشاركة يف أأنشطة املرشوع.

.7

اختيار الرشاكت الصغرية واملتوسطة

وعالوة عىل التواصل مع  1600رشكة صغرية ومتوسطة يف ا ألرجنت ن ،و 2000رشكة صغرية
ومتوسطة يف املغرب ،واستنادا اإىل اس امترات الطلب ومعايري حمددة بوضوح ،وإاجراءات دقيقة،
اختريت  68رشكة صغرية ومتوسطة مس تفيدة ،مهنا  42رشكة يف ا ألرجنت ن و 26يف املغرب.

.8

الرتوجي والتوعية

ُأعدت منشورات تروجييةُ ،ووزعت عىل نطاق واسع يف الك البدلينُ .وُصمت شعارات و أأسامء
حمددة للربانمج يف الك البدلين  "DiseñAr" -و" - "Namadijللمساعدة يف تعزيز الهوية
الوطنية للربانمج واس تدامته يف البدلين .وتُتاح عىل موقع لكتا الواكلت ن الرئيس ت ن صفحات
الويب اخلاصة هبذا املرشوع الرائد .كام تُعرض أأحداث املرشوع عىل موقعي املعهد الوطين
للملكية الصناعية يف ا ألرجنت ن ومكتب امللكية الصناعية والتجارية يف املغربُ .وضعت شعارات
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للمرشوع ،وجاري اإعداد أأرشطة فيديو تروجيية يف البدلين ملواصةل اإذاكء الوعي بشأأن حامية
التصاممي ،والتواصل مع مجهور أأوسع نطاقا حول الربانمج.

.9

املهنجية وا ألدوات

من أأجل تزويد اخلرباء الوطني ن مبهنجية واحضة ،وضامن مجع البياانت بصورة منتظمة ،وتسهيل
اإجراء دراسة للمقارنة ب ن البدلين الرائدين ،وضع املرشوع أأدوات مصممة خصيصا ذلكل ،مهنا "
اسرتاتيجية اخلطوات امخلس محلاية التصاممي" من اإعداد ا ألمانة .و إلنشاء هذه ا ألدوات جرى
التعاون مع اخلرباء وتبادل املعارف داخل الويبو وخارهجا ،كام ُدرست أأدوات امللكية الفكرية
القامئة.

بناء القدرات و إاطالق املرشوع
 .10ا ألرجنت ن
عقب عقد حلقة العمل بشأأن بناء القدرات للخرباء الوطني ن يف ا ألرجنت نُ ،أطلق املرشوع يف 7
أأبريل  2015يف بوينس أيرس ،حبضور حوا ي  70مشاراك .وقام وزير الصناعة ورئيس املعهد
الوطين للملكية الصناعية يف ا ألرجنت ن ابفتتاح احلدث .ومث َّل ا ألمانة مس ئول الويبو من خالل
رساةل فيديو .وتضمن الربانمج تشخيصا مس بقا جملموعة تصاممي لك رشكة صغرية ومتوسطة
مس تفيدة مبساعدة خرباء وطني ن .وتشري ادلراسة الاس تقصائية لرضاء املشارك ن اإىل رضا عام
عن احلدث بنس بة  .٪95كام ق َّدرت الرشاكت الصغرية واملتوسطة جدوى املرشوع الرائد ابلنس بة
لها حبوا ي .٪89

 .11املغرب
ويف  31مارس  2015و 1أأبريل  ،2015أأقامت الويبو حلقة معل لبناء القدرات وإاطالق
املرشوع يف ادلار البيضاء ،وقد حتقق ابلاكمل هدف اإعداد أأعضاء نجنة التوجيه الوطنية
للمرشوع واخلرباء الوطني ن لتنفيذ املرشوع الرائد بنجاح ،فضال عن اإجياد أأوجه للتأزر ب ن
املشارك ن والرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة .و أأكد لك من املؤسسات الرئيس ية صاحبة
املصاحل وممثيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اهامتهمم الشديد ابملشاركة يف هذا انجهد املشرتك
والاس تفادة منه عىل الصعيدين الوطين وادلو ي – ويشمل ذكل التبادل املنتظم للمامرسات
انجيدة ب ن املغرب وا ألرجنت ن.

 .12منصات الرشاكة مع القطاع ن اخلاص والعام
ابتت الن املؤسسات الرئيس ية صاحبة املصاحل يف املرشوع ،مبا فهيا الوزارات ،جزءا من اجمللس
الاستشاري يف ا ألرجنت ن ،وجزءا من نجنة التوجيه الوطنية للمرشوع يف املغرب .وجيري حاليا

التوقيع عىل ميثاق "ش بكة  ."Namadijويف ا ألرجنت ن ،جرى التوقيع عىل القانون التأأسييس
حبضور وزير الصناعة ديبورا جيوريج ،اذلي يدمع بقوة هذا املرشوع الرائد ،وشارك يف ْ
حدث ن
ملرشوع  – DiseñArحظيا بتغطية وسائل الإعالم .وعقب ا ألثر الإجيايب للمرشوع ،اذلي
أأطلق أأخريا يف  7أأبريل  ،2015دعيت نجنة التوجيه للمرشوع التابعة للواكةل الرئيس ية اإىل اجامتع
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خاص لتقدمي املرشوع  DiseñArاإىل املسؤول ن الوطني ن يف وزارة الصناعة.
 .13املساعدة التقنية
ويف الوقت الراهن ،يساعد اخلرباء الوطنيون الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة يف حتليل
مجموعة التصاممي اخلاصة هبا ،وإاسداء املشورة ف ام يتعلق ابسرتاتيجية ُمعدَّة خصيصا محلاية
التصاممي .وزارت أأفرقة اخلرباء يف لك من البدلين الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة،
وعقدت اجامتعات للتوعية و أأجرت مقابالت قبل التشخيص و أأخرى للتشخيص .وقد قُدمت اإىل
ا ألمانة تقارير ما قبل التشخيص و أأول مجموعة من تقارير التشخيص.

 .14تبادل املعرفة
ُ
عدت/طورت مجموعة من مواد التدريب واملبادئ التوجهيية وا ألدوات .وجيري اإعداد دليل
و ُأ
املامرسات انجيدة ،ليكون مرجعا للبدلان الرائدة  ،2016ولغريها من ادلول ا ألعضاء املهمتة.
ونقلت ا ألمانة بنشاط املامرسات انجيدة ب ن البدلين الرائدين طوال فرتة تنفيذ املرشوع .ومن
املقرر الاضطالع بأأنشطة لتشاطر املعرفة عىل الصعيدين الوطين وادلو ي خالل املرحةل الهنائية
للمرشوع.
أأمثةل عىل النجاح /ا ألثر وثبُت أأن اس تخدام أأدوات ومهنجية قوية يف اإدارة املشاريع  ،مبا يف ذكل العمل بدقة وإاحاكم يف
بيان نطاق املرشوع واسرتاتيجية اخلروج يف املرحةل ا ألوىل ،اكن مفيدا للغاية لوجاهة املرشوع
وادلروس الرئيس ية
وفعاليته وكفاءته واس تدامته يف الك البدلين.
وتب ن أأن اخلربة يف اإدارة التغيري ،واتباع هنج مس تدام ،رضورة ل غىن عهنا لتحقيق نتاجئ انحجة
يف تصممي املرشوع ورصده .كام ثبت أأيضا أأنه من الرضوري امجلع ب ن اخلربة يف اجال التصاممي
وقانون التصاممي ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة مساعدة فعاةل.

وشارك أأحصاب املصاحل عىل املس توى الوطين بنجاح .و أأسسوا منصة للرشاكة ب ن القطاع ن العام
واخلاص دلمع املرشوع الرائد ،ومساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تعمل بكثافة يف اجال
التصاممي عىل حنو مس تدام ومنسق.

ووضع املرشوع الرائد أأدوات اسرتاتيجية مصممة خصيصا محلاية التصاممي ،تشمل تنس يق الويبو
مع خرباء مؤهل ن يف ادلاخل واخلارج.
ونقلت ا ألمانة بنشاط املامرسات انجيدة ب ن البدلين طوال فرتة تنفيذ املرشوع .وحتددت
املامرسات انجيدة ،وجرى ابنتظام حتس ن ا ألدوات واملهنجيات استنادا اإىل التجربة الرائدة.
وس تقوم الويبو واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف ا ألرجنت ن بنرش دليل املامرسات انجيدة
ملرشوع  DiseñArخالل املرحةل ا ألخرية من املرشوع .ومن شأأن هذا أأن يساعد البدلان
الرائدة يف الإصدار القادم من براناجي  DiseñArو Namadijعام  ،2016وغريها من البدلان
املهمتة ،حال تكرار تنفيذ هذا املرشوع الرائد .كام جرى ،خالل املرحةل الهنائية ،اخطيط أأنشطة
تبادل املعرفة عىل الصعيدين الوطين وادلو ي.
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وينطوي هذا املرشوع الرائد عىل جوانب تتعلق ابملساواة ب ن انجنس ن .عىل سبيل املثال ،رابطة
رئيسات املؤسسات املغربية يه جزء من نجنة التوجيه الوطنية للمرشوع املغريب .و ُأشري اإىل
املرشوع بوصفه ممارسة جيدة لوحدة الويبو لتنس يق الش ئون انجنسانية يف يناير و أأبريل .2015
ونظرا ألمهية تقيمي ا ألثر ،دعا بيان نطاق املرشوع لالك البدلين الرائدين الواكةل الرئيس ية اإىل
اإجراء تقيمي ل ألثر ومشاركته مع ا ألمانة بعد انهتاء املرشوع الرائد.
اخملاطر والتخفيف من
أاثرها

اكن حتليل تقيمي اخملاطر والتخفيف من أاثرها رضوراي من أأجل وضع أأساس مت ن للمرشوع.
وف ام ييل اخملاطر الرئيس ية اليت حتددت:
 عوامل خارجية (مثل اإطار امللكية الفكرية القانوين للبدلان املُكيَّف حسب احتياجاتالرشاكت الصغرية واملتوسطة ،والعوامل الرئيس ية اليت تثبط مهة الرشاكت الصغرية واملتوسطة
عن الاستامثر يف حامية التصاممي الصناعية)؛
-

نطاق املرشوع واسع جدا أأو يتخطى حدود املزيانية أأو الك ا ألمرين معا؛

 الفشل يف حتقيق تنس يق فعال ويف التفاق عىل نطاق واحض للمرشوع و أأدوارهومسؤولياته؛
-

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

 مقاومة ممثيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية وعدم الثقةيف النظام القانوين.
جترى اإدارة اخملاطر عىل أأساس منتظم ،وتُناقش ابلتعاون الوثيق مع الواكلت الرئيس ية يف الك
البدلين.
مسائل تقتيض دعام/
اهامتما فوراي

وجتدر الإشارة اإىل رضورة متديد العمل يف املرشوع الرائد حىت  14مايو  ،2016وذكل
للأس باب املذكورة أأدانه ،حتت انجدول الزمين لتنفيذ.
ل توجد حاليا أأي مسأأةل تقتيض دعام /اهامتما فوراي.

امليض قدما

 .1تمتثل اخلطوة املقبةل يف توثيق مجيع الاسرتاتيجيات املع َّدة خصيصا محلاية التصاممي،
املقرتحة عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة ،ومساعدهتا يف تسجيل التصاممي ،بدمع من
اخلرباء الوطني ن .وس تقدم تقارير هنائية ،وس يجري حتليل البياانت خالل املرحةل الهنائية
للمرشوع الرائد.
 .2ومن املقرر اإنتاج أأرشطة فيديو تروجيية لزايدة الوعي بشأأن حامية التصاممي ،والتواصل مع
مجهور أأوسع نطاقا عن الربانمج يف الك البدلين.
 .3وسيُنظم حدث جانيب أأثناء ادلورة الرابعة والثالث ن للجنة ادلامئة SCTلتقدمي املرشوع
الرائد للتصاممي اإىل ادلول ا ألعضاء .وس ُيفتتح أأيضا يف اليوم نفسه ،معرضا صغريا للتصاممي
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ا ألرجنتينية املغربية ،كام ستُنظم حلقة معل لتبادل املعرفة ب ن البدلين الرائدين.
 .4وس توزع نرشة عن برانمج  ،DiseñArواملامرسات انجيدة ،وامليض قدما ل إالصدار
املقبل من الربانمج عام .2016
 .5وستُنظم حلقات معل لبناء قدرات الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة يف الك
البدلين خالل املرحةل الهنائية للمرشوع.
 .6وسيُنظم يف الك البدلين حدث ختاي للمرشوع الرائد ،ويشمل تبادل اخلربات ب ن
الرشاكت املس تفيدة.
انجدول الزمين للتنفيذ
(للخطوات التالية
املذكورة أأعاله)

 1يوليو  14 - 2015مايو  .2016بد أأ العمل يف هذا املرشوع الرائد املمتد لفرتة عام ن يف أأبريل
 2015بدل من يناير 2015؛ اإذ حتمت تطبيق اجراءات توظيف قوية لتعي ن مدير املرشوع -
استنادا اإىل معايري الاختيار .وعالوة عىل ذكل ،للتخفيف من اخملاطر املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية
للخروج ،لبد أأن تقدم الويبو املزيد من املساعدة التقنية يف هذه املرحةل البالغة ا ألمهية اإىل الك
البدلين الرائدين ،لضامن تأأثري طويل ا ألجل .و أأخريا ،س يكون من املهم ،عام  ،2016الاس تفادة
من مسامهة مدير املرشوع يف التقيمي املس تقل للمرشوع الرائد.

معدل تنفيذ املرشوع

معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية يوليو .%35 :2015

التقارير السابقة

قُ ِّدم التقرير املرحيل ا ألول عن املرشوع ،الوارد يف املرفق السادس للوثيقة  ، CDIP/14/2اإىل
اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة اليت عُقدت يف نومفرب .2014
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التقيمي اذلايت للمرشوع
مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف نظام اإشارات السري ()TLS
****

***

**

ل تقدم

ل تقيمي

حمقق ابلاكمل

تقدم قوي

بعض التقدم

ل يوجد تقدم

مل يُقمي بعد /توقف

1

نتاجئ املرشوع
(النتيجة املرتقبة)
البدلان املشاركة اخملتارة
وضع ألية محلاية حقوق
امللكية الفكرية للتصاممي
من أأجل الرشاكت
العامةل يف اجال التصاممي
عىل الصعيد القطري.

بياانت ا ألداء

مؤرشات التنفيذ الناحج
(مؤرشات النتاجئ)
اختيار بدلين (يستند القرار اإىل اختيار بدلين ،هام املغرب وا ألرجنت ن وفقا
ملعايري الاختيار
معايري الاختيار).
(أأ) تقدمي الويبو ملسودة ( أأ) ِّصيغ َْت الاسرتاتيجية الوطنية محلاية
الاسرتاتيجية الوطنية التصاممي ونوقشت مع املعهد الوطين للملكية
الصناعية يف ا ألرجنت ن .ويف حاةل املغرب،
محلاية التصاممي
والتعليقات اخلاصة هبا؛ تصف املسود ُة الاسرتاتيجي َة الوطنية
لتطوير حامية امللكية الفكرية .ل تزال
الاسرتاتيجية الوطنية محلاية التصاممي حباجة
اإىل أأن تصاغ.

الوضع الراهن
****

( أأ) ****

(ب) حتديد مديري املرشوع
الوطني ن والواكةل الوطنية
الرئيس ية وفقا ملعايري الاختيار؛

(ب) ُح ِّددت الواكلت الرئيس ية الوطنية،
كام ُحدد املنسقون واملنسقون الفرعيون يف
الك البدلين وفقا ملعايري الاختيار

(ج) حتديد خرباء وطني ن
للمساعدة ،اإذا لزم ا ألمر ،يف
وضع خطط فردية محلاية
التصاممي.

(ج) حتديد مثانية خرباء وطني ن للمساعدة( ،ج)****
يف وضع خطط فردية محلاية التصاممي.

صياغة خطة التوعية عىل ( أأ) صياغة اسرتاتيجية التوعية
ابلتعاون الوثيق مع الواكلت ن
املس توى القطري
الرئيس يت ن.

( أأ) ****

(ب) حتديد رشكة واحدة أأو
عدة رشاكت يف ادلول املشاركة
 1كام يف الوثيقة املرشوع ا ألصلية  ،CDIP/12/6القسم 3.2

( أأ) صياغة اسرتاتيجيات التوعية ابلتعاون
الوثيق مع الواكلت ن الرئيس يت ن.
(ب) اختيار ما مجموعه  68رشكة مس تفيدة

(ب)****
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اليت تُنتج تصاممي أأصلية (القرار
وفقا ملعايري الاختيار).
اإعداد خطة محلاية
التصاممي ابلتعاون مع
الرشاكت

( 42يف ا ألرجنت ن و 26يف املغرب  -وفقا
ملعايري الاختيار)

( أأ) صياغة خطة حامية التصاممي ( أأ) تُصاغ حاليا خطط حامية التصاممي
ابلتعاون الوثيق مع الرشاكت اخملتارة؛
ابلتعاون الوثيق مع الرشكة
مبساعدة خرباء وطني ن؛
(الرشاكت) اخملتارة؛

(ب)****
(أأ) ***

(ب) من املبكر للغاية تقدميها.

(ب) عدد تصاممي لك رشكة،
ومدى أأمهيهتا ليك تشملها
جيري حاليا حتليل مجموعة التصاممي (مبساعدة (ب)**
اسرتاتيجية حامية التصاممي
(الاختيار مبساعدة خبري /خرباء خرباء وطني ن من الك البدلين).
وطني ن).
عدد طلبات تسجيل التصاممي
تنفيذ حامية استباقية
اليت ُرشع فهيا و /أأو ُأودعت
للتصاممي من خالل
أليات حامية مناس بة يف و /أأو عدد ما ُمنح من حقوق
ا ألسواق احمللية – ويف امحلاية القانونية ا ألخرى ذات
ا ألسواق العاملية مىت اكن الصةل؛
ذكل قابال للتطبيق.
التواصل مع ا ألسواق
الوطنية وادلولية ذات
الصةل.

وجود املؤسسات املشاركة يف
املعارض التجارية الوطنية أأو
ادلولية املتخصصة (اإضافة اإىل
التوعية من خالل قنوات أأخرى
يمت حتديدها).

من املبكر للغاية تقدميها.

**

وقد ُرشع ابلفعل يف تقدمي بعض طلبات
التصاممي.

شاركت أأو سوف تشارك الرشاكت
املس تفيدة يف املعارض .تُزود هذه الرشاكت
مبعلومات مفيدة  /املشورة ألعاملها اخلاصة.

***

املسامهة يف تمنية ا ألعامل ( أأ) عدد التصاممي احملمية
(ابلتسجيل أأو بطرق أأخرى
التجارية للرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف خبالف التسجيل) حبسب اجملال س ُيقاس هذا بعد مرحةل تنفيذ خطط حامية
التجاري (من املقرر قياسها يف التصاممي ،اليت ستمت أأثناء الفصل املقبل،
شاركة عن
البدلان امل ُ ِّ
وبعد الانهتاء من املرشوع.
طريق تشجيع الاستامثر وقت ما بعد انهتاء املرشوع)
(ب) ُمجعت البياانت عن دوران ر أأس مال (ب)****
يف التصاممي من خالل
(ب) معدل دوران ر أأس مال
الاس تخدام
الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة.
الاسرتاتيجي حلقوق
ظل نظام حامية التصاممي قبل وجيب أأيضا عىل الواكلت الرئيس ية قياس
امللكية الفكرية ،وخباصة
معدل ادلوران يف وقت ما بعد الانهتاء من
من خالل الاس تخدام املرشوع وبعده (من املقرر
املرشوع الرائد (تقيمي ا ألثر).
الاستبايق لليات امحلاية قياسه يف وقت ما بعد انهتاء
املناس بة للتصاممي اليت املرشوع).
(ج)**
اكنت هممةل حىت هذا
(ج) مس توى رضا املؤسسات (ج) بياانت هنائية :من املبكر للغاية تقدميها.
الوقت.
التجارية املشاركة عن تنفيذ خطة
( أأ) من املبكر للغاية تقدميها.

( أأ) ل تقيمي
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حامية التصاممي /أأنشطة املرشوع حىت الن ،اكنت نتاجئ ادلراسة
الاس تقصائية والتعقيبات اليت ُمجعت عن
الرائد.
رضاء الرشاكت الصغرية واملتوسطة
املس تفيدة عن أأنشطة املرشوع الرائد،
وفائدهتا ألعاملها ،بصفة عامة اإجيابية للغاية.
( أأ) عدد ما قام به املعهد الوطين
للتصاممي من أأنشطة تتعلق ببناء
القدرات ملؤسسات التصاممي
ونوع هذه ا ألنشطة.

حتس ن قدرات
مؤسسات التصاممي
الوطنية ،مبا يف ذكل
مكتب امللكية الفكرية،
لتشجيع الاس تخدام
(ب) عدد ما قام به املعهد
الاسرتاتيجي لنظام
امللكية الفكرية للرشاكت الوطين للتصاممي من أأنشطة
تروجيية ونوع هذه ا ألنشطة.
التجارية املنتجة
للتصاممي ،ما يؤدي اإىل
زايدة اس تخدام أليات
حامية التصاممي املتاحة.

( أأ) ****

(ب) ***
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امللحق 1
حملة عامة عن املرشوع الرائد وا ألحداث يف الفرتة من  2014اإىل 2016
206
ف4
األحداث النهائية
المرحلة األخيرة

حدث جانبي أثناء الدورة الرابعة
والثالثين للجنة الدائمة ،تبادل
المعرفة ومعرض للتصاميم،
جنيف

األحداث النهائية وتبادل
المعرفة ،بوينس آيرس
والدار البيضاء

2015
ف2

ف3
أحداث تدشين المشروع
التنفيذ

ف1

ف4
أحداث إطالق
التوعية

إطالق مشروع DiseñAr
و"حلقة عمل ما قبل التشخيص “

2014
ف2

ف3
المرحلة
األولى

قبل المشروع

ندوة دولية بشأن التصاميم ،بوينس
آيرس

بوينس آيرس

حلقة عمل لبناء القدرات وإطالق
مشروع Namadij
الدار البيضاء

مؤتمر لحماية التصاميم الصناعية
ودائرة مستديرة ،الدار البيضاء

[ييل ذكل املرفق الثالث]

ف1

CDIP/16/2
ANNEX III

املرفق الثالث
ملخص املرشوع
رمز املرشوع

DA_19_30_31_03

العنوان

بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية  -حال لتحدايت
اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية

توصية جدول
أأعامل التمنية

التوصية  :19الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل ،مضن اختصاص الويبو ،عىل امليض يف تسهيل
نفاذ البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اإىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري
وتعزيز تكل ا ألنشطة املنجزة يف اإطار الويبو.
التوصية  :30ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية،
مبا فهيا البدلان ا ألقل منوا ،بناء عىل طلهبا ،حول س بل النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية
الفكرية وكيفية الانتفاع هبا ،ول س  ام يف اجملالت اليت تولهيا انجهة صاحبة الطلب أأمهية خاصة.
التوصية  :31ااخاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول ا ألعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية،
كتوجيه الامتس اإىل الويبو بتسهيل نفاذ حمسن اإىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات.

مزيانية املرشوع

موارد غري متعلقة ابملوظف ن  200 000 :فرنك سويرسي.
موارد متعلقة ابملوظف ن  267 792 :فرنك سويرسي.

اترخي بدء املرشوع يوليو .2014
مدة املرشوع

 36شهرا.

قطاعات الويبو
الرئيس ية املعنية
والصةل بربامج
الويبو

قطاع التمنية والرباءات والتكنولوجيا وقطاع القضااي العاملية.

وصف موجز
للمرشوع

الصةل بربامج الويبو.18 ،14 ,9 ,1 :
وفقا ألهداف املرحةل ا ألوىل من املرشوع ،اليت اكمتلت يف اإبريل ُُ ،2013صمت املرحةل الثانية للهنوض
ابلقدرات الوطنية للبدلان ا ألقل منوا يف اجالت تنظمي وإادارة اس تخدام املعلومات التكنولوجية والعلمية
هبدف بناء قواعد تكنولوجية مناس بة وتلبية احتياجات تمنوية حمددة عىل الصعيد الوطين ،اليت س تيرس
بدورها يف المنو الاقتصادي واخفيف حدة الفقر.
اقتضت انجوانب الرئيس ية للمرشوع نقل املعرفة ،وتكوين ر أأس املال البرشي ،وبناء القدرات
التكنولوجية وا ألخذ يف الاعتبار الاثر الاجامتعية والثقافية واملساواة ب ن انجنس ن يف اس تخدام
التكنولوجيات اليت مت حتديدها من خالل التفاعل املشرتك مع مجموعة من اخلرباء الوطني ن ومنظامت
التنس يق يف البدلان املس تفيدة.
ويف ضوء ما س بق ،فاإن ا ألهداف احملددة للمرشوع تشمل:
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( أأ) تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة عىل
الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف التمنية؛
(ب) بناء قدرات مؤسس ية وطنية يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل سد
الاحتياجات احملددة؛
(ج) وتنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة يف تكل
اجملالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.
وهيدف هذا املرشوع اإىل توفري احللول التكنولوجية املالمئة جملالت الاحتياج احملددة وفق خطة التمنية
الوطنية .وتتطلب اسرتاتيجية التنفيذ التعاون ومشاركة طائفة من انجهات الفاعةل من ا ألفراد اإىل
املؤسسات يف خمتلف القطاعات.
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مدير املرشوع

الس يد كيفيل شينكورو

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف الهدف الاسرتاتيجي الثالث ،تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية ،الربانمج .9
وثيقة الربانمج واملزيانية النتيجة املرتقبة اثلثا :2.تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من املتطلبات

للفرتة 2013/2012

الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية ،والبدلان ا ألقل منوا،
والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
النتيجة املرتقبة اثلثا :3.تعزيز أليات وبرامج التعاون املعدة خصيصا لتلبية احتياجات البدلان النامية
البدلان ا ألقل منوا.

النتيجة املرتقبة اثلثا :4.تعزيز فرص احلصول عىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما
من جانب مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع.
التقدم احملرز يف تنفيذ
املرشوع

وقد ُ
اسرتشد يف تنفيذ هذا املرشوع بوثيقة املرشوع  ،CDIP/13/9اذلي قدم سلسةل من
ا ألنشطة أأثناء تنفيذ املرحةل الثانية ،اليت تأأخذ يف الاعتبار املبادرات املقدمة من مجيع الرشاكء يف
املرشوع.
وبد أأ تنفيذ املرحةل الثانية من املرشوع يف يوليو  ،2014بعد معلية تشاور مشلت ا ألمانة وعددا من
البدلان ا ألعضاء ا ألقل منوا ،اليت أأبدت اهامتما قواي ابملشاركة يف املرشوع .واس تلزمت هذه املرحةل
ا ألوىل من التنفيذ اختيار البدلان املشاركة من خالل معايري اختيار واحضة وشامةل ،كام اس تلزمت
مبادئ توجهيية ،مثل حتديد اجالت احتياج التمنية ،ومدى أأمهيهتا ،وتوفر املزيانية واخلرباء ،وما
اإىل ذكل ،ما يضمن الطابع املس تدام للمرشوع والقامئ عىل الطلب.
و أأسفر تقيمي الطلبات اخلطية املقدمة ،واملشاورات املوضوعية مع السلطات الوطنية اإىل اختيار
أأربعة بدلان مس تفيدة للمرحةل الثانية من املرشوع ،يه :اإثيوبيا ورواندا وتزنانيا و أأوغندا.
ووفقا لوثيقة املرشوع ،تتضمن املرحةل التالية من التنفيذ توقيع مذكرات تفامه ب ن البدلان ا ألربعة
املس تفيدة والويبو .وبتوقيع مذكرات التفامه يتحدد اإطارا للتعاون موجه حنو تنفيذ املرشوع عىل حنو
يكفل التنفيذ الناحج ،والتنس يق بصورة أأفضل ،ويوحض مسؤوليات والزتامات لك بدل من البدلان
املس تفيدة والويبو.
أأثيوبيا
ُأطلق املرشوع يف اإثيوبيا خالل اجامتع وطين تشاوري عُقد يف أأديس أأاباب ،بتنظمي مشرتك ب ن
الويبو واملكتب الإثيويب للملكية الفكرية .وانقش الاجامتع الإجراءات الوطنية وخارطة الطريق
اليت جيب اتباعها لتنفيذ املرشوع وقدم توصيات هبذا الشأأن .وحرض الاجامتع رامسو الس ياسات
واملس ئولون احلكوميون وخرباء تكنولوجيا وطنيون /دوليون.
ومتخضت معلية التشاور الوطين عن نتيجة رئيس ية للمرشوع؛ ويه الانهتاء من اإنشاء فريق
اخلرباء الوطين ( )NEGلتنس يق أأنشطة تنفيذ املرشوع يف اإثيوبيا.
وإاضافة اإىل ذكل ،جرى حتديد الاستشاري ن ادلولي ن والوطني ن ،وتعكف ا ألمانة عىل التعاقد
معهم لغرض تنفيذ املرشوع.
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وجتدر الإشارة اإىل أأن املستشار الوطين للمرشوع عضو أأيضا يف فريق اخلرباء الوطين ،وقدم
اسهامات قيَّمة خلطة معل الفريق ،ومعل ،يف الوقت ذاته ،عىل ضامن التعاون مع اخلبري ادلو ي.
كام قدم اخلبري ادلو ي اخلربة التقنية وبناء القدرات يف اجال اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية
املالمئة ،كام قدم املعرفة الفنية يف اجالت البحث التقنية للفريق.
تزنانيا
ُأطلق املرشوع خالل اجامتع تشاوري وطين عُقد يف دار السالم ،يف  24أأغسطس  ،2015ول
يزال اإنشاء فريق اخلرباء الوطين قيد التشاور .كام جيري أأيضا حتديد الاستشاري ن الوطني ن
وادلولي ن.
أأوغندا
ُأطلق املرشوع خالل الاجامتع الوطين حول تنفيذ مرشوع جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية :بناء
القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة  -حال لتحدايت
اإمنائية حمددة ،اذلي عُقد يف العاُصة ا ألوغندية مكبال يف  11أأغسطس  .2015وجيري حاليا
التشاور بشأأن تعي ن مستشارين وطني ن ودولي ن.
أأمثةل عىل النجاح/
ا ألثر وادلروس
الرئيس ية

يتطلب املرشوع حشد الالزتام والتعاون ب ن مجيع أأحصاب املصاحل الوطني ن يف البدلان
املس تفيدة ،كام يتطلب اإدارة املرشوع ورصده من خالل مراحل تنفيذ وإاجناز حمددة .وقد ُوضعت
اتفاقيات الرشاكة أأو مذكرات التفامه املوقعة خصيصا لتحقيق هذا الغرض ،من خالل توفري
توجهيات واحضة تتعلق بدور لك طرف ،جنبا اإىل جنب مع اإطار زمين حمدد للتنفيذ

اخملاطر والتخفيف من
أاثرها

اخملاطر :يتطلب املرشوع قدرا كبريا من التنس يق ب ن مجموعة الرشاكء يف املرشوع ،وهو ما ميكن
أأن يؤدي اإىل التأأخري يف تنفيذ املرشوع.
التخفيف من أاثرها :سيمت التصدي لهذا اخلطر من خالل اإدارة ورصد واعي ن يف مجيع مراحل
معلية التنفيذ ،مبا يف ذكل املساعدة التنظميية الشامةل؛ توطئة لتحقيق اإجنازات رئيس ية ،مثل
خطط العمل لتطبيق التكنولوجيا املناس بة.

مسائل تقتيض دعام/
اهامتما فوراي

ل توجد

امليض قدما

يتع ن أأن تُمكل اخلطوات التالية املراحل الالحقة من اسرتاتيجية التنفيذ للبدلان ا ألربعة املس تفيدة
اخملتارة .وكام ذكر أأعاله ،مجيع ادلول املس تفيدة يف مراحل مماثةل ف ام يتعلق بتنفيذ املشاريع؛ ومن َّمث
س يجري الرتكزي عىل اإجناز النتاجئ الرئيس ية للمرشوع ،مبا فهيا طلب البحث ،وتقرير البحث عن
الرباءات ،وتقرير عن واقع التكنولوجيا وخطط العمل لتنفيذ وتسويق التكنولوجيا املناس بة احملددة.

انجدول الزمين للتنفيذ

سوف يُنفَّذ املرشوع وفقا للجدول الزمين املعمتد.

معدل تنفيذ املرشوع

معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية يوليو .%10 :2015

التقارير /الواثئق
السابقة

هذا هو اثين تقرير يُرفَع اإىل اللجنة .قُدم التقرير املرحيل ا ألول عن املرشوع يف مرفق الوثيقة
،CDIP/14/اإىل اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة املنعقدة يف نومفرب 2014
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التقيمي اذلايت للمرشوع
مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف نظام اإشارات السري ()TLS
****

***

**

ل تقدمNP

ل تقيميNA

حمقق ابلاكمل

تقدم قوي

بعض التقدم

ل يوجد تقدم

مل يُقمي بعد /توقف

نتاجئ املرشوع

2

مؤرشات التنفيذ الناحج

(النتيجة املرتقبة)

(مؤرشات النتاجئ)

فريق اخلرباء الوطين

مت تشكيل فريق اخلرباء يف البدلان الثالثة
اخملتارة يف غضون  30يوما من بداية
املرشوع.

بياانت ا ألداء

الوضع
الراهن

س يكون فريق اخلرباء
الوطين يف طور الإنشاء
يف لك البدلان املس تفيدة
(اإثيوبيا ورواندا و أأوغندا،
وتزنانيا).

****

تقرير عن واقع التكنولوجيا املالمئة اإاتحة التقرير اخلاص بواقع التكنولوجيا املالمئة ل توجد
للحكومة والويبو.
خطة معل لتطبيق ما مت اختياره سيمت اختيار تكنولوجيا واحدة أأو أأكرث من ل توجد
التكنولوجيات املالمئة للتنفيذ وسوف تصاغ
من تكنولوجيات مالمئة.
خطة معل لتنفيذ املرشوع معليا بعد  6أأشهر
من بداية املرشوع.

ل يوجد
ل يوجد

مت تنفيذ خطة العمل.
برانمج التوعية

 2حسب وثيقة املرشوع ا ألصلية ،القسم .3.2

اكمتل برانمج التوعية الهادف احملدد القطاعات ل توجد
يف غضون  24شهرا من بداية املرشوع.

ل يوجد
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تعزيز القدرات الوطنية يف البدلان  .1عدد املنظامت واجملمتعات وا ألفراد عىل
ا ألقل منوا لس تخدام احللول التقنية املس توى الوطين اذلين طبقوا واس تخدموا
املالمئة للتصدي لتحدايت اإمنائية التكنولوجيا املالمئة ( )ATكحل لتحدايت
التمنية اليت مت حتديدها يف البدلان ا ألقل منوا.
رئيس ية عىل الصعيد الوطين

من املبكر للغاية تقدميها

ل يوجد

فهم أأفضل لس تعامل املعلومات  .2اس تخدام معلومات التكنولوجيا املالءمة
التقنية واملتعلقة ابلرباءات ألغراض يف البحث عن الرباءات ،تقارير الرباءات،
واقع التكنولوجيا وخطط العمل.
الابتاكر وبناء القدرات
التكنولوجية الوطنية
 .3عدد اخلرباء ،فريق اخلرباء الوطين يف
البدلان ا ألقل منوا.

ل توجد

ل يوجد

من املبكر للغاية تقدميها

ل يوجد

الاس تدامة

 .1حتديد التكنولوجيا املالمئة اليت جيري
تسويقها يف البدلان ا ألقل منوا.
 .2تكرار املرشوع يف اجالت أأخرى يف
البدلان ا ألقل منوا بأأدىن قدر من دمع الويبو.
 .3اإنشاء املؤسسات ملواصةل العمل عىل
التكنولوجيا املالمئة عىل املس توى الوطين.
 .4الاس مترار يف وتوسعة نطاق برامج بناء
القدرات التكنولوجية الوطنية يف اجال
التكنولوجيا املالمئة.
 .5جعل فريق اخلرباء الوطين هيئة دامئة
لتعزيز العمل عىل التكنولوجيا املالمئة يف
البدلان ا ألقل منوا.
 .6الاس تفادة من التكنولوجيا املالمئة يف
التمنية الاقتصادية املدرجة يف الس ياسات
والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
للبدلان ا ألقل منوا.

[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع
ملخص املرشوع
رمز املرشوع

DA_35_37_02
امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  -املرحةل الثانية

توصية جدول أأعامل التمنية

التوصية ( 35الفئة دال) :مطالبة الويبو ابإجراء دراسات جديدة ،بطلب من ادلول
ا ألعضاء ،لتقيمي ا ألثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظام امللكية
الفكرية.
التوصية ( 37الفئة دال) :جيوز للويبو اإجراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية ،بطلب
وتوجيه من ادلول ا ألعضاء ،لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري ب ن امللكية الفكرية والتمنية.

مزيانية املرشوع

التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن 485 000:فرنك سويرسي.

العنوان

التاكليف املتعلقة ابملوظف ن* 316 000 :فرنك سويرسي.
*ويشمل هذا املبلغ تلكفة موظف املرشوع ،لكنه ل يشمل مساهامت موظفي الويبو.
اترخي بدء املرشوع

 1يناير 2015

مدة املرشوع

 36شهرا.
ُأجريت ادلراسات ابلتعاون مع الربامج10 ،9 ،8 :

قطاعات الويبو الرئيس ية
املعنية وذات الصةل بربامج
الويبو
وصف موجز للمرشوع

هذا املرشوع عبارة عن متابعة ملرشوع امللكية الفكرية والت منية الاقتصادية والاجامتعية

) ،(CDIP/5/7 Rev. 1اذلي أأكمتل يف هناية عام  .2013وس يظل املرشوع اإطارا
لدلراسات الوطنية وا إلقلميية اليت هتدف اإىل تقليل الفجوة املعرفية اليت يواهجها رامسو
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام ملكية فكرية يعزز التمنية.

وإاىل جانب مواصةل السعي اإىل حتقيق أأهداف املرشوع ا ألصيل نفسها ،تعزتم املرحةل
الثانية تعزيز اس تدامة البحوث اليت بد أأت يف املرحةل ا ألوىل من املرشوع وتوس يع نطاق
معل ادلراسة لتغطي بدلاان ومناطق جديدة ،وتتناول مواضيع جديدة مل تشملها املرحةل
ا ألوىل.
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الس يد اكرسنت فينك

مدير املرشوع
الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف
الربانمج واملزيانية

النتيجة املرتقبة خامسا :2.اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات
العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل.

التقدم احملرز يف تنفيذ
املرشوع

بد أأ املرشوع بداية جيدة .وتلبية لطلبات من حكوميت كولومبيا وبولندا رشعت أأمانة
الويبو يف اإجراء دراسات جديدة يف هذين البدلين.
اقتضت ادلراسة يف كولومبيا اإنشاء قاعدة بياانت لوحدة تسجيل بياانت امللكية الفكرية
لغرض التحليل الاقتصادي ،وإاجراء حتليل ملدى الانتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا،
وتقيمي جترييب للمبادرات ا ألخرية لس ياس يات امللكية الفكرية.
وتسعى ادلراسة اليت أأجريت يف بولندا اإىل اس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية يف
الابتاكر يف القطاع الصحي.
ُأوفدت أأوىل بعثات تقيص احلقائق بشأأن هات ن ادلراس ت ن وس يجري التنفيذ قريبا.
تضمنت البعثات حلقات معل حملية مجعت أأحصاب املصاحل الرئيس ي ن ذوي الصةل
ابملوضوعات حمل تركزي ادلراسات .وساعدت هذه احللقات عىل حتديد اجتاه موضوعي
لعمل ادلراسة املقرتحة.
كام َّع ن املرشوع موظف املرشوع ،اذلي انضم اإىل الويبو يف يوليو .2015

أأمثةل عىل النجاح/ا ألثر
وادلروس الرئيس ية
املس تفادة

من السابق ألوانه اس تخالص أأي دروس من دراس يت البدلين اللت ن ُأجريتا حىت الن،
اإل أأن املشاورات املتأأنية مع أأحصاب املصاحل يف بداية ادلراس ت ن واصلت دورها احلامس
يف ضامن امللكية القطرية لعمل ادلراسة وحتديد اجتاه معل البحوث بدقة.

اخملاطر والتخفيف من أاثرها وما يدعو اإىل ا ألسف ،أأن اإجراءات توظيف موظف املرشوع اس تغرقت وقتا أأطول مما
اكن متوقعا يف البداية .وقد أأسفر هذا عن يشء من التأأخري يف انجدول الزمين الشامل
للتنفيذ ،رمغ أأنه من السابق ألوانه تقيمي ما اإذا اكن س يرتتب عىل هذا التأأخري أأي تعديل
يف انجدول الزمين.
مسائل تقتيض دعام /اهامتما ل توجد.
فوراي
اإضافة اإىل مواصةل تنفيذ دراس يت كولومبيا وبولندا ،سيرشع املرشوع يف دراسات جديدة
امليض قدما
وفقا ملعايري الاختيار الواردة يف وثيقة املرشوع ) .(CDIP/14/7كام س ُيحدد نطاق معل
املتابعة يف البدلان اليت اس تفادت من املرحةل ا ألوىل من املرشوع ،كام هو موحض يف وثيقة
املرشوع.
كام ُذكر أنفا ،تسبب التأأخر يف تعي ن موظف املرشوع يف يشء من التأأخري ،رمغ أأنه من
انجدول الزمين للتنفيذ
املبكر للغاية تقيمي ما اإذا اكن هذا س يؤثر عىل انجدول الزمين الشامل للتنفيذ.
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معدل تنفيذ املرشوع

معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية يوليو .%6 :2015

التقارير السابقة

هذا هو التقرير املرحيل ا ألول اذلي يُقدم اإىل اللجنة عن هذا املرشوع.
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التقيمي اذلايت للمرشوع
مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإشارات السري ()TLS
****
مت التنفيذ ابلاكمل

***
تقدم قوي

**
بعض التقدم

ل تقدم
ل يوجد تقدم

ل تقيمي
مل يُقمي بعد/توقف

نتاجئ املرشوع( 3النتاجئ املرتقبة)

مؤرشات التنفيذ الناحج (مؤرشات
النتاجئ)

بياانت ا ألداء

متابعة العمل يف تكل البدلان اليت
اس تفادت من املرحةل ا ألوىل.

اإقامة حلقات معل حملية؛ تنفيذ
ادلراسات؛ احلفاظ عىل مجموعات
البياانت انجزئية.

من املبكر للغاية تقيميها

أأطلق املرشوع  4اإىل  5مشاريع
دراس ية جديدة عىل الصعيد القطري
أأو ا إلقلميي.

عقد حلقات معل حملية

عقد حلقات معل يف كولومبيا
وبولندا (انظر أأعاله)

ندوة حبثية هنائية

تسلمي ادلراسات ومجموعات البياانت الرشوع قريبا يف تنفيذ دراس يت
كولومبيا وبولندا.
انجزئية
النجاح يف عقد ندوة تضم الباحث ن
وواضعي الس ياسات الرئيس ي ن.

***
**

من املبكر للغاية تقيميها.

توجه ادلراسات مبارشة ل إالصالحات من املبكر للغاية تقيميها.
فهم أأفضل للاثر الاقتصادية
لس ياسات امللكية الفكرية وااخاذ الس ياس ية
قرارات مدروسة عىل حنو أأكرث معق ًا
من املبكر للغاية تقيميها.
اس تخدام واضعي الس ياسات
والباحث ن ووسائل الإعالم وغريمه
من أأحصاب املصلحة قواعد البياانت
وادلراسات واستشهادمه هبا.

 3وفقا لوثيقة املرشوع ا ألصلية ،القسم .2.3

الوضع
الراهن

ل يوجد
ل يوجد
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نتاجئ املرشوع

مؤرشات النجاح يف حتقيق
هدف /أأهداف املرشوع

بياانت ا ألداء

(مؤرشات النتاجئ)
فهم أأحسن للاثر
الاقتصادية عىل س ياسات
امللكية الفكرية ومعلية أأكرث
استنارة لاخاذ القرار

الوضع
الراهن

دراسات تفدي مبارشة
اإصالحات الس ياسة العامة

من املبكر للغاية تقيميها.

ل يوجد

قواعد بياانت ودراسات
يس تعملها/يستشهد هبا واضعو
الس ياسات والباحثون والإعالم
وسائر أأحصاب املصلحة

من املبكر للغاية تقيميها.

ل يوجد

[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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املرفق اخلامس
ملخص املرشوع
رمز املرشوع

DA_19_25_26_28_01

العنوان

امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – اإجياد احللول.

توصية جدول أأعامل
التمنية

التوصية  :19الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل ،مضن اختصاص الويبو ،عىل امليض يف
تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اإىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي
والابتاكري وتعزيز تكل ا ألنشطة املنجزة يف اإطار الويبو.
التوصية  :25اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل
التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية وااخاذ التدابري املالمئة لمتك ن البدلان املذكورة من فهم
جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر ،حس امب
يكون مناس با.
التوصية  :26حث ادلول ا ألعضاء ول س  ام البدلان املتقدمة ،عىل تشجيع مؤسسات البحث
العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها.
التوصية  :28تدارس ما ميكن لدلول ا ألعضاء ،ول س  ام البدلان املتقدمة ،اعامتده من الس ياسات
والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف البدلان النامية.

مزيانية املرشوع

التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن 983 000 :فرنك سويرسي.
التاكليف املتعلقة ابملوظف ن 584 619 :فرنك سويرسي.

مدة املرشوع

 27شهرا.
قطاع الابتاكر والتكنولوجيا ،وشعبة التحدايت العاملية ،وشعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات.

قطاعات الويبو
الرئيس ية املعنية والصةل
مرشوع بشأأن بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية.
بربامج الويبو
الصةل بربامج الويبو.18 ،10 ،9 ،8 ،1 :
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وصف موجز
للمرشوع

يشمل املرشوع طائفة من ا ألنشطة من شأأهنا اس تكشاف ما ميكن ااخاذه من مبادرات وس ياسات
تتعلق ابمللكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها وتسهيل الوصول اإلهيا ألغراض التمنية ،ل
س  ام لصاحل البدلان النامية ،مبا يف ذكل البدلان ا ألقل منوا.
وف ام ييل ا ألنشطة املقرر الاضطالع هبا يف إاطار املرشوع (انظر الفقرة  55من الوثيقة
:)CDIP/9/INF/4
النشاط  :1تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية إاقلميية بشأأن نقل التكنولوجيا يف خمتلف مناطق العامل،
مبا فهيا البدلان النامية ،ابلتشاور املس بق مع ادلول ا ألعضاء يف جنيف ،ومبشاركة أأحصاب املصلحة
يف اجال نقل التكنولوجيا ،مبا يف ذكل منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ذات الصةل.
النشاط  :2وضع عدد من ادلراسات التحليلية خضعت لس تعراض ا ألقران ،ابلتعاون مع منظامت
ا ألمم املتحدة وغريها من املنظامت ادلولية املعنية ،ومن بيهنا دراسات اقتصادية ودراسات اإفرادية
تتعلق ابلنقل ادلو ي للتكنولوجيا ،ومن شأأهنا أأن تسهم يف تقدمي مدخالت ملنتدى اخلرباء الرفيع
املس توى.
النشاط  :3صياغة ورقة مفاهمي حول اإحياد احللول تكون أأساسا للمناقشات يف منتدى اخلرباء
ادلو ي الرفيع املس توى؛ لتقدميها اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للموافقة علهيا (مبا يف ذكل
مجيع العنارص التالية :تقدمي ورقة املفاهمي مس بقا اإىل اخلرباء ادلولي ن للتعليق عىل مسودهتا ا ألوىل،
وعرض ورقة املفاهمي عىل البعثات ادلامئة يف جنيف ،وعقد اجامتع ليوم واحد مع املنظامت احلكومية
ادلولية واملنظامت غري احلكومية وامجلعيات املهنية (انظر الفقرة  66من الوثيقة
.)CDIP/9/INF/4
النشاط  :4اإعداد وتوفري مواد ووحدات و أأدوات تدريس وغريها من الوسائل املس متدة من
التوصيات اليت اع ُتمدت يف اجامتع اخلرباء ،وإادراج تكل النتاجئ يف اإطار الويبو الشامل لتكوين
الكفاءات .ورمبا يشمل ذكل حمتوايت ومشاريع قطرية فعلية تتصل بتصممي وإاعداد البنية التحتية
الالزمة لإدارة أأصول امللكية الفكرية ف ام يتعلق بنقل التكنولوجيا.
النشاط  :5تنظمي منتدى خرباء رفيع املس توى يف شلك مؤمتر دو ي لبدء مناقشات بشأأن كيفية
امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اإىل املعارف والتكنولوجيا ،يف اإطار ولية
الويبو ،مبا يف ذكل اجملالت انجديدة واجملالت ا ألخرى ذات ا ألمهية اخلاصة للبدلان النامية ،مع
مراعاة التوصيات  19و 25و 26و .28وبوجه خاص ،ينبغي أأن يناقش اخلرباء س ياسات البدلان
املتقدمة املتصةل ابمللكية الفكرية وادلامعة لنقل التكنولوجيا.
النشاط  :6اإنشاء منتدى اإلكرتوين حول "نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية :التحدايت املشرتكة –
اإجياد احللول" يف اإطار البوابة الإلكرتونية اخلاصة ببنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة
املؤسسات الوطنية املعزتم اإنشاؤها يف س ياق املرشوع بناء عىل التوصية  ،10ابلتشاور مع ادلول
ا ألعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة ،مع تيسري مشاركة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف هذا
املنتدى الإلكرتوين.
النشاط  :7اإدراج أأي نتاجئ تمتخض عن ا ألنشطة املشار اإلهيا أأعاله يف برامج الويبو ،بعد أأن تنظر
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فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وتصدر بشأأهنا أأي توصيات ممكنة للجمعية العامة.
مدير املرشوع

الس يد عيل انجزائري

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة
يف وثيقة الربانمج
واملزيانية للفرتة
2013/2012

النتيجة املرتقبة رابعا2.

تعزيز النفاذ اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا من قبل مؤسسات
امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر ،وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية،
واملصنفات الإبداعية اليت ألت اإىل املكل العام.

نظرة عامة موجزة عىل يركز هذا التقرير عىل النتاجئ احملرزة منذ التقرير املرحيل الرابع ،اذلي قُدم اإىل اللجنة يف دورهتا
الرابعة عرشة ،املنعقدة يف نومفرب ( 2014انظر الصفحات  17-9يف الوثيقة  .)CDIP/14/2ومنذ
تنفيذ املرشوع
ذكل احل ن ،مت التبليغ عن التقدم التا ي بشأأن قامئة ا ألنشطة:
النشاط  :1انظر التقرير املرحيل الرابع ،الصفحات  17-9يف الوثيقة  ،CDIP/14/2اذلي قُدم اإىل
اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة ،املنعقدة يف نومفرب .2014
النشاط  :2قُدمت ادلراسات التحليلية الست جنبا اإىل جانب مع اس تعراض ا ألقران لها اإىل اللجنة
يف دورهتا الرابعة عرشة:
أأ) اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلو ي؛
ب) الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا.
ج) دراسات اإفرادية عن التعاون والتبادل ب ن مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة
والنامية؛
د)

الس ياسات اليت تُعزز مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيا؛

ه) نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلو ي :حتليل من منظور البدلان النامية؛ و
لك من ادلفع
و) بدائل لنظام الرباءات تُس تخدم دلمع هجود البحث والتطوير ،مما يتضمن أليات ٍ
والسحب ،مع تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح.
وعالوة عىل ذكل ،قدم خرباء ادلراسات وخرباء اس تعراض ا ألقران ما توصلوا اإليه من نتاجئ
واس تنتاجات يف منتدى اخلرباء ادلو ي بشأأن "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة
– اإجياد احللول" (انظر النشاط  5أأدانه) ،اذلي عقد يف جنيف يف الفرتة من  16اإىل  18فرباير
.2015
النشاط  :3وفقا ملا مت التفاق عليه يف اللجنة (انظر الفقرة  66من الوثيقة ،)CDIP/9/INF/4
قُدمت ،يف مارس عام  ،2014ورقة املفاهمي ،اليت تتضمن ا ألفاكر اليت نوقشت يف الاجامتعات
امخلسة ا إلقلميية التشاورية مجيعها؛ وادلراسات التحليلية الس تة اكفة ،فضال عن اس تعراضات
ا ألقران ،اإىل اخلرباء ادلولي ن للتعليق علهيا ،وعرضها عىل البعثات ادلامئة يف جنيف يف الفرتة من 1
سبمترب  2014حىت  21أأكتوبر  .2014وعالوة عىل ذكل ،ن ُظم يف  28أأكتوبر  ،2014قبل دورة
اللجنة اليت عُقدت يف نومفرب  ،2014اجامتع ليوم واحد مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري
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احلكومية وامجلعيات املهنية (انظر
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp؟ .)meeting_id=34205ووافقت
اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة عىل ورقة املفاهمي.
(لالطالع عىل النسخة املعمتدة الهنائية من ورقة املفاهمي ،انظر الوثيقة .)CDIP/14/8 Rev.2
النشاط  :4بطبيعة احلال ،وعىل النحو املتوىخ مبوجب ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا اللجنة يف
دورهتا الرابعة عرشة ،تعذر بدء العمل يف اإعداد وتوفري مواد ووحدات و أأدوات التدريس وغريها
من الوسائل الناجتة عن " أأفاكر اخلرباء" ،اليت اتُفق علهيا يف منتدى اخلرباء (انظر أأدانه) ،واليت
يتع ن تقدميها اإىل اللجنة للنظر فهيا وإاقرارها هبدف دمج العمل حنو تنفيذ هذه "ا ألفاكر" يف برامج
معل الويبو ،اإل بعد النظر فهيا واعامتدها من اللجنة ،واعامتد أأية توصية حممتةل قدمهتا اللجنة اإىل
امجلعية العامة.
النشاط  :5عُقد يف جنيف ،يف الفرتة من  16اإىل  18فرباير  ،2015منتدى خرباء الويبو بشأأن
نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلو ي اذلي اكن من املقرر أأصال أأن يكون بعنوان "منتدى اخلرباء
ادلو ي بشأأن" امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – اإجياد احللول") .وتضمن
املنتدى عروضا توضيحية قدهما خرباء ادلراسات الس تة اكفة ،وعروضا قدهما أأربعة من خرباء
اس تعراض ا ألقران املناظرين ،فضال عن  6جولت من حلقات النقاش ب ن اخلرباء بشأأن نقل
التكنولوجيا ،أأرشف علهيا  8خرباء دولي ن من البدلان املتقدمة والنامية ،جرى اختيارمه وفقا ملعايري
الاختيار اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة (انظر الوثيقة )CDIP/14/8 Rev. 2
وذكل هبدف بدء مناقشات حول س بل تيسري احلصول عىل مزيد من املعرفة والتكنولوجيا ،مضن
ولية الويبو ،لفائدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
وميكن الاطالع عىل برانمج منتدى اخلرباء ،وقامئة السري اذلاتية ،والعروض اليت قُدمت خالل
هذا احلدث عىل املوقع الإلكرتوين للمؤمتر (انظر
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp؟ .)meeting_id=35562حرض
املنتدى حنو  130مشاراك .وعىل مدى أأايم املنتدى الثالثة مجيعا ،بُثت املناقشات عىل الانرتنت
من خالل موقع الويبو .كام ميكن ،حسب الطلب ،مشاهدة فيديو مجليع أأايم املنتدى الثالثة عىل
موقع البث الش بيك للويبو .وتضمن التقرير الهنايئ ملنتدى اخلرباء " أأفاكر اخلرباء" اليت اتُفق يف
املنتدى عىل تقدميها اإىل اللجنة للنظر فهيا اعامتدها؛ هبدف دمج العمل حنو تنفيذ هذه "ا ألفاكر"
يف برامج معل الويبو( ،انظر الوثيقة  .)CDIP/15/5وقررت اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة
الإحاطة علام هبذا التقرير ،ومواصةل مناقشاهتا بشأأنه يف دورهتا املقبةل (انظر الفقرة  267من الوثيقة
.)CDIP/15/8 Prov.
النشاط  :6اكمتلت يف وقت كتابة هذه الوثيقة ،مسودة املنتدى عىل الإنرتنت بشأأن "امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة  -اإجياد احللول" .ومن املتوقع أأن تمتكن للجنة من
اإنشاء املنتدى وتشغيهل حبلول دورهتا السادسة عرشة.
النشاط  :7بطبيعة احلال ،وعىل النحو املقرر أأصال يف ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا اللجنة يف
دورهتا الرابعة عرشة ،ل ميكن بدء العمل يف تطبيق أأية نتاجئ ألنشطة املرشوع يف برامج معل الويبو
اإل بعد نظر اللجنة فهيا واعامتدها ،واعامتد أأية توصية حممتةل قدمهتا اللجنة اإىل امجلعية العامة.
َّقمي املرشوع خرباء تقيمي خارجيون (الس يد دانيال كيلر والس يد رش يد خان)؛ وقد ُأدرج تقرير
التقيمي يف الوثيقة  ،CDIP/16/3ويه الوثيقة اليت تُدعى اللجنة اإىل الإحاطة هبا علام يف دورهتا
السادسة عرشة.
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النتاجئ /أأثر املرشوع
وادلروس الرئيس ية
املس تفادة

يرىج الرجوع اإىل تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة .CDIP/16/3

معدل تنفيذ املرشوع

معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية يوليو .%77 :2015

التقارير السابقة

قُدم التقرير املرحيل ا ألول للمرشوع ،الصفحات  149-143يف الوثيقة  CDIP/8/2اإىل اللجنة يف
دورهتا الثامنة ،اليت عقدت يف نومفرب  .2011وقُدم التقرير املرحيل الثاين ،الصفحات  78 -72يف
الوثيقة  ،CDIP/10/2اإىل اللجنة يف دورهتا العارشة ،املنعقدة يف نومفرب  .2012وقُدم التقرير
املرحيل الثالث ،الصفحات  58 -49يف الوثيقة  ،CDIP/12/2اإىل اللجنة يف دورهتا الثانية
عرشة ،اليت عُقدت يف نومفرب  .2013بيامن قُدم التقرير املرحيل الرابع ،الصفحات  17-9يف الوثيقة
 ،CDIP/14/2اإىل اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة يف نومفرب .2014
يرىج الرجوع اإىل تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة  ،CDIP/16/3ل س  ام الفقرت ن  60و  61يف
املرفق ،ف ام خيص "النتيجة "( "4اإعداد وتقدمي املواد ،ووحدات و أأدوات التدريس وغريها من
الوسائل الناجتة عن التوصيات اليت اعمتدها املنتدى ادلو ي للخرباء ") والفقرات من  66اإىل 69
املتعلقة" ابلنتيجة  "(" 7دمج أأية نتاجئ أأسفرت عهنا عن ا ألنشطة املذكورة أأعاله يف برامج الويبو")
 :عىل النحو املتوىخ يف ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة ،ل ميكن
ل ألمانة بدء العمل حنو اإعداد وتوفري املواد ،والوحدات و أأدوات التدريس وغريها من الوسائل لتنفيذ
أأية " أأفاكر للخرباء" ،وبشلك أأمع ،ل ميكن العمل من أأجل اإدماج أأية نتاجئ ألنشطة املرشوع يف
برامج معل الويبو اإل بعد نظر اللجنة فهيا واعامتدها واعامتد أأية توصية حممتةل مقدمة من قل اللجنة
اإىل امجلعية العامة.

املتابع ُة
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التقيمي اذلايت للمرشوع
مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإشارات السري ()TLS
****
مت التنفيذ ابلاكمل

***
تقدم قوي

**
بعض التقدم

ل تقدم
ل يوجد تقدم

ل تقيمي
مل يُقمي بعد/توقف

مؤرشات التنفيذ الناحج
(مؤرشات النتاجئ)

بياانت ا ألداء

الوضع
الراهن

 .1وثيقة املرشوع

وثيقة أأولية جاهزة يف غضون
ثالثة أأشهر من املوافقة عىل
املرشوع ،ابلتشاور مع ادلول
ا ألعضاء.

الانهتاء من صياغة وثيقة املرشوع قبل
حلول نومفرب  2011وتنقيحها قبل حلول
مايو .2012

****

 .2تنظمي اجامتعات إاقلميية
تشاورية بشأأن نقل
التكنولوجيا

عُقدت مجيع الاجامتعات التشاورية
تنظم الاجامتعات يف غضون
قل
ا إل ميية امخلسة اخملطط لها بشأأن نقل
ثالثة أأشهر من اإبرام وثيقة
(رمغ
التكنولوجيا :عُقد الاجامتع ا ألول يف
املرشوع؛
أ
س نغافورة يوي  16و 17يوليو  ،2012التأخري)
 تعقيبات املشارك ن؛وعُقد الثاين يف مدينة انجزائر يوي 29
 وتعليقات ادلول ا ألعضاء أأثناء و 30يناير  ،2013وعُقد الثالث يفاإسطنبول يوي  24و 25أأكتوبر ،2013
اإجراء املشاورات.
وعُقد الرابع يف جنيف يوي  25و26
نومفرب  ،2013وعُقد اخلامس يف مونتريي
يوي  5و 6ديسمرب  .2013أأاثرت
الاجامتعات اهامتما كبريا دلى البدلان
املشاركة واملشارك ن يف الاجامتعات عىل
حد سواء.

 .3دراسات ودراسات
اإفرادية وحتليالت

اس تكامل ادلراسات والتحليالت صدر التلكيف ابإعداد مجيع ادلراسات
يف الإطار الزمين املُقرر ،وإارساء التحليلية الست ،وقد اكمتلت ادلراسات
وراجعها ا ألقران ونُرشت خالل ادلورة (رمغ
املعايري املطلوبة وفقا
الرابعة عرشة للجنة .وقد ن ُرش اس تعراض التأأخري)
لالختصاصات.
ا ألقران جنبا اإىل جنب مع ادلراسات
املذكورة أأعاله .وعالوة عىل ذكل ،قدم
معدو ادلراسة وخرباء اس تعراض ا ألقران
ما توصلوا اإليه من نتاجئ واس تنتاجات يف
منتدى الويبو للخرباء بشأأن نقل

نتاجئ املرشوع( 4النتاجئ
املرتقبة)

(رمغ
التأأخري)
****

 4وفقا لوثيقة املرشوع ا ألصلية ،القسم .2.3

****
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نتاجئ املرشوع( 4النتاجئ
املرتقبة)

مؤرشات التنفيذ الناحج
(مؤرشات النتاجئ)

 .4ورقة مفاهمي

سوف تُق َّدم مسودة ورقة مفاهمي وافقت اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة
عىل ورقة املفاهمي اليت تتضمن أأفاكرا من
بشأأن اإجياد احللول أكساس
للمناقشات يف منتدى اخلرباء مجيع الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية
ادلو ي الرفيع املس توى اإىل اللجنة امخلسة وادلراسات التحليلية الست اكفة،
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبا يف ذكل اس تعراضات ا ألقران .النسخة
املعمتدة الهنائية من الورقة يه الوثيقة
للموافقة علهيا.
 .CDIP/14/8 Rev.2ويف  27مارس
 ،2014قُدمت الورقة إاىل اخلرباء ادلولي ن
للتعليق علهيا ،كام ُعرضت عىل البعثات
ادلامئة يف جنيف يف  1سبمترب  2014و21
أأكتوبر  .2014وعالوة عىل ذكل ،سوف
يُنظم يف  28أأكتوبر  ،2014اجامت ٌع ملدة
يوم واحد مع املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية وامجلعيات املهنية.

****

 .5مواد املنتدى

بطبيعة احلال ،وعىل النحو املتوىخ يف
اإعداد وتوفري مواد ووحدات
ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا اللجنة ،ل
و أأدوات تدريس وغريها من
الوسائل املس متدة من التوصيات ميكن ل ألمانة بدء العمل حنو اإعداد وتوفري
مواد ووحدات و أأدوات التدريس وغريها
اليت اعمتدها منتدى اخلرباء
من الوسائل الناجتة عن " أأفاكر اخلرباء"
ادلو ي الرفيع املس توى.
املتفق علهيا يف منتدى اخلرباء ادلو ي ،
واليت من املقرر أأن تُقدم اإىل اللجنة
للنظر فهيا واعامتدها هبدف العمل حنو
تطبيق هذه ا ألفاكر يف برامج معل الويبو
اإل بعد نظر اللجنة فهيا واعامتدها ،واعامتد
أأية توصية حممتةل قدمهتا اللجنة اإىل امجلعية
العامة.

**

 .6تنظمي منتدى اخلرباء
الرفيع املس توى

عُقد منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل
تنظمي منتدى اخلرباء الرفيع
املس توى يف غضون س تة أأشهر التكنولوجيا عىل الصعيد ادلو ي يف
جنيف ،يف الفرتة من  16اإىل  18فرباير
من اس تكامل ادلراسات؛
 .2015وتضمن املنتدى عروضا توضيحية
 وحضور رفيع املس توى يفخلرباء ادلراسات الس تة اكفة ،وعروضا
املنتدى؛

****

بياانت ا ألداء

الوضع
الراهن

التكنولوجيا ادلولية اذلي عقد يف الفرتة من
16اإىل  18فرباير .2015
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نتاجئ املرشوع( 4النتاجئ
املرتقبة)

مؤرشات التنفيذ الناحج
(مؤرشات النتاجئ)

بياانت ا ألداء

 وتعقيبات اإجيابية من املشارك نبشأأن ورقة املفاهمي وادلراسات؛
 ويؤدي املنتدى اإىل اعامتد قامئةمن الاقرتاحات والتوصيات
والتدابري املمكنة لتعزيز نقل
التكنولوجيا بعد اإجراء مشاورات
مع ادلول ا ألعضاء.

ألربعة من خرباء اس تعراض ا ألقران
املناظرين ،فضال عن  6جولت من
املناقشات ب ن اخلرباء بشأأن نقل
التكنولوجيا ،أأرشف علهيا  8خرباء دولي ن
من البدلان املتقدمة والنامية ،جرى
اختيارمه وفقا ملعايري الاختيار اليت وافقت
علهيا اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة (انظر
الوثيقة .)CDIP/14/8 Rev. 2

الوضع
الراهن

حرض املنتدى حنو  130مشاراك ،وتلقى
تعقيبات اإجيابية للغاية من احلضور و أأيضا
من الصحافة ووسائل الاعالم احمللية.
(انظر ادلراسة الاس تقصائية للتعقيبات يف
صفحة  11من الوثيقة .)CDIP/15/5
اكمتلت مسودة املنتدى عىل الإنرتنت
 .7منتدى اإلكرتوين جاهز  -منتدى اإلكرتوين جاهز
بشأأن "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
للتشغيل يف مرحةل مبكرة؛
ومس تخدم
التحدايت املشرتكة  -اإجياد احللول" .ومن
 وعدد مس تخدي املنتدىالالكرتوين وتعقيبات نوعية من املتوقع أأن تمتكن للجنة من اإنشاء املنتدى
مس تخدي املنتدى الإلكرتوين؛ وتشغيهل حبلول دورهتا السادسة عرشة.
 ومجع مناقشات الر أأي العاماملنشورة عىل املنتدى الإلكرتوين
وحتليلها.
ل ميكن ل ألمانة بدء العمل من أأجل اإدماج **
لن تُدمج أأية نتاجئ تُسفر عهنا
 .8أأنشطة جارية معززة
أأي نتاجئ تنتج عن أأنشطة املرشوع يف
داخل الويبو تدمع النفاذ اإىل ا ألنشطة املشار اإلهيا أأعاله يف
برامج الويبو ،اإل بعد نظر اللجنة برامج معل الويبو اإل بعد نظر اللجنة فهيا
املعرفة والتكنولوجيا
واعامتدها ،واعامتد أأية توصية حممتةل قدمهتا
فهيا ،والنظر يف أأية توصيات
حممتةل قدمهتا اللجنة اإىل امجلعية اللجنة اإىل امجلعية العامة.
العامة.

****
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نتاجئ املرشوع

مؤرشات النجاح يف حتقيق
هدف /أأهداف املرشوع

بياانت ا ألداء

(مؤرشات النتاجئ)
( أأ) يبدو أأن هناك اجامع يف اللجنة عىل
اس تكشاف س بل جديدة ( أأ) تعقيبات من اللجنة عن
لإقامة تعاون دو ي يف اجال مدى زايدة تفهم املسائل وحتقيق أأن التفاهامت بشأأن القضااي املتعلقة بنقل
التكنولوجيا قد تعززت (انظر الفقرة 37
أأهداف املرشوع؛
امللكية الفكرية ،وتعزيز
من الوثيقة .)CDIP/15/5
التفامه والتوافق بشأأن
مبادرات أأو س ياسات امللكية (ب) اعامتد الاقرتاحات
(ب) ل ميكن ل ألمانة أأن تبد أأ العمل من
الفكرية املمكنة للهنوض بنقل والتوصيات والتدابري املمكن
أأجل اإعداد وتوفري املواد ،والوحدات
ااخاذها للهنوض بنقل
التكنولوجيا
و أأدوات التدريس وغريها من الوسائل
التكنولوجيا بواسطة ادلول
ا ألعضاء والعمل عىل اس تخداهما الالزمة لتنفيذ أأي " أأفاكر للخرباء"،
وبشلك أأمع ،العمل من أأجل اإدماج أأية
اس تخداما ملموسا؛
نتاجئ انمجة عن أأنشطة املرشوع يف برامج
(ج) تعقيبات املس تخدم ن عن معل الويبو  ،اإل بعد نظر اللجنة فهيا
احملتوى ،من خالل املنتدى
واعامتدها ،واعامتد أأية توصية حممتةل من
الإلكرتوين واس تبياانت التقيمي؛ اللجنة اإىل امجلعية العامة.
(د) اس تخدام واسع للوسائل
(ج) و (د) اكمتلت مسودة املنتدى عىل
بواسطة البدلان النامية والبدلان الإنرتنت بشأأن "امللكية الفكرية ونقل
ا ألقل منوا.
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة  -اإجياد
احللول" .ومن املتوقع أأن تمتكن للجنة من
اإنشاء املنتدى وتشغيهل حبلول دورهتا
السادسة عرشة.
[ييل ذكل املرفق السادس]

الوضع
الراهن
**
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املرفق السادس

ملخص املرشوع
رمز املرشوع

DA_1_10_11_13_19_25_32_01

العنوان

مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية ف ام ب ن بدلان انجنوب من بدلان انمية
وبدلان أأقل منوا.

توصية جدول أأعامل التمنية

التوصية  :1جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف اجال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا
موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بع ن الاعتبار ا ألولوايت
والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن
خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج ا ألنشطة يف أأطر
زمنية لس تكامل الربامج .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية
وأليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.
التوصية  :10مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف اجال
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حامية
امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل
املنظامت ا إلقلميية ودون ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.
التوصية  :11مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع
والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف اجال العلوم
والتكنولوجيا لكام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
التوصية  :13يتع ن أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو ،بوجه خاص ،اإمنائية
الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب ،مع مراعاة ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان
النامية ول س  ام البدلان ا ألقل منوا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول ا ألعضاء،
وينبغي أأن تكون ا ألنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها.
التوصية  :19الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل ،مضن اختصاص الويبو ،عىل
امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اإىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض
ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل ا ألنشطة املنجزة يف اإطار الويبو.
التوصية  :25اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية
لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية وااخاذ التدابري املالمئة لمتك ن
البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن
الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر ،حسب ما يكون مناس با.
التوصية  :32اإاتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب واملعلومات الوطنية وا إلقلميية حول
أأوجه الصةل ب ن حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.
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مزيانية املرشوع

التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن 755 460 :فرنك سويرسي.
التاكليف املتعلقة ابملوظف ن 202 000 :فرنك سويرسي.
 24شهرا (املرحةل ا ألوىل) .جرى متديد املرشوع لفرتة اإضافية تبلغ س نة واحدة (12
شهرا) وفقا لقرار ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (انظر الفقرة 7
من ملخص الرئيس عىل الرابط التا ي:
_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13
.summary.pdf

قطاعات الويبو الرئيس ية
املعنية وذات الصةل بربامج
الويبو

القطاعات الرئيس ية :قطاع التمنية (الربانمج  ،)9قطاع البنية التحتية العاملية (الربانمج
.)14

مدة املرشوع

وصف موجز للمرشوع

الصةل بربامج الويبو.30 ,18 ,16 ,15 ,11 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
الصةل مبشاريع جدول أأعامل التمنية ،DA_05_01 :و،DA_08_01
و ،DA_09_01و ،DA_10_05و،DA_7_23_32_01
و ،DA_35_37_01و.DA_19_25_26_28_01
يتعلق هذا املرشوع بتعظمي النتاجئ املتأأتية من تنفيذ بعض توصيات جدول أأعامل الويبو
للتمنية .وحتقيقا لهذه الغاية ،يعد هذا املرشوع ممكال ومعززا للمرشوعات املوضوعة مس بقا
لتنفيذ التوصيات أأرقام  10و 19و 25و 32من جانب ،وتفعيل التوصيات أأرقام  1و11
و 13من جانب أخر.
ولتحقيق هذه ا ألهداف ،يري هذا املرشوع اإىل اإعداد وسائل لتوجيه هجود خمتلف
ا ألطراف الفاعةل حنو تعزيز التعاون ب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية الفكرية .ويري
املرشوع اإىل حتقيق نتاجئ ملموسة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف اجملالت التالية:
( أأ) تعزيز املساعدة التقنية والقانونية اإمنائية التوجه يف اجال امللكية الفكرية (التوصيتان 1
و)13؛
(ب) بناء قدرات مؤسس ية يف اجال امللكية الفكرية (التوصية )10؛
(ج) بناء قدرات الكفاءات الوطنية يف اجال الابتاكر (التوصية )11؛
(د) وتسهيل النفاذ اإىل املعارف والتكنولوجيا ونرشها والانتفاع جبوانب املرونة اليت
تتيحها امللكية الفكرية (التوصيتان  19و)25؛
(ه) وتفهم الصةل ب ن امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة (التوصية .)32
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مدير املرشوع

الس يد أأليخاندرو رواك اكمباان

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف
وثيقة الربانمج واملزيانية

النتيجة املرتقبة اثلثا6.

زايدة تعممي ودمج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج املنظمة و أأنشطهتا.

حملة عامة موجزة عن تنفيذ متش يا مع اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع ومضن الإطار الزمين اخملصص للمرشوع ( أأبريل
 2012اإىل يونيو  ،)2015أأحرز املرشوع النتاجئ التالية:
املرشوع
أأ) تنظمي اجامتع ن أأقالميي ن ،مدة لك مهنام ثالثة أأايم ،لتعزيز تبادل اخلربات ف ام ب ن
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا بشأأن :اجالت اإدارة امللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة (ن ُظم الاجامتع ا ألقالميي
ا ألول بشأأن التعاون ب ن بدلان انجنوب يف برازيليا  ،ابلتعاون مع حكومة الربازيل ،يف
الفرتة من  8اىل  10اغسطس  ،)2012وبشأأن الرباءات والعالمات التجارية والبياانت
انجغرافية والتصاممي الصناعية والإنفاذ (ن ُظم الاجامتع ا ألقالميي الثاين بشأأن التعاون ب ن
بدلان انجنوب يف القاهرة ابلتعاون مع حكومة امجلهورية العربية مرص ،يف الفرتة من  6اإىل
 8مايو )2013؛
ب) تنظمي مؤمترين س نوي ن مدة لك مهنام يوما واحدا ،بشأأن التعاون ف ام ب ن بدلان
انجنوب لس تعراض ا ألعامل اليت ن ُفذت خالل الاجامتع ن ا ألقالميي ن ،ومناقشة مس تقبل
التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية الفكرية والتمنية .وعقد املؤمتر الس نوي
ا ألول بشأأن التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب يف جنيف ،يف  28سبمترب  ،2012بيامن املؤمتر
الس نوي الثاين يف  22نومفرب )2013؛
ج) اإنشاء وصقل صفحة ويب عىل موقع الويبو الإلكرتوين ،تكون مبثابة "نقطة دخول
واحدة" خمصصة لتقدمي املعلومات يف اجال التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب بشأأن امللكية
الفكرية .تقدم الصفحة معلومات عن اترخي التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب يف منظومة ا ألمم
املتحدة وتطوره ،ومعلومات عن مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن التعاون ف ام ب ن
بدلان انجنوب ،وعن الاجامتعات واملؤمترات ا ألقالميية اليت تُنظم يف اإطار املرشوع  -مبا يف
ذكل مجيع العروض وتقارير الاجامتعات املفصةل  ،-وعدد من املوارد اخملصصة ف ام ب ن
بدلان انجنوب (انظر النقطة (د) أأدانه للحصول عىل مزيد من املعلومات حول هذه
ا ألدوات) .وقسم يعرض رشااكت ومبادرات التعاون الثاليث الناحجة ف ام ب ن بدلان انجنوب
يف املناطق اليت هبا اس امترات اإلكرتونية لتسهيل تقدمي ادلول ا ألعضاء ملبادرات اإضافية،
مع هدف هنايئ يمتثل يف تعزيز احلصول عىل املعلومات واملعرفة وتشجيع بناء مزيد من
الرشااكت ب ن البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف اجال امللكية الفكرية (تشري تعقيبات
املس تخدم ن ،اليت مت احلصول علهيا من خالل دراسة اس تقصائية عىل الانرتنت ،أأن هذه
املعلومات تكتيس أأمهية خاصة) .ومعال ابلتوصية  2من تقرير تقيمي املرشوع (الوثيقة
 ،)CDIP/13/4ن ُفذ عدد من ا ألنشطة أأيضا للرتوجي لصفحة الويب ب ن املس تخدم ن
احملمتل ن ،ومجلع مزيد من املعلومات عن قواعد البياانت ف ام ب ن بدلان انجنوب ،مبا يف
ذكل :تنظمي حدث جانيب يف اإطار دورة اللجنة لتقدمي الصفحة انجديدة إاىل ادلول
ا ألعضاء؛ والرتوجي للمنصة انجديدة عرب أأدوات وسائط الإعالم الاجامتعية ذات الصةل
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والقنوات الرمسية (رسائل تعممي إاىل البعثات ادلامئة ،ماكتب امللكية الفكرية وحق املؤلف
وماكتب املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية)؛ وتنظمي اجامتع أأقالميي
للخرباء مجلع البياانت عن مبادرات التعاون الثاليث الناحجة يف اجال امللكية الفكرية ف ام ب ن
بدلان انجنوب والتحقق من حصهتا ،واخطيط ا ألنشطة القامئة ف ام ب ن بدلان انجنوب داخل
الويبو لإدراهجا عىل الصفحة الش بكية لبدلان انجنوب .تشري تعقيبات املس تخدم ن اليت
ُمجعت من خالل دراسة اس تقصائية عىل الانرتنت اإىل أأن الصفحة الش بكية عن التعاون
ف ام ب ن بدلان انجنوب تليب احتياجاهتم.
ميكن الوصول اإىل صفحة الويب وا ألدوات الهنائية عىل الرابط التا ي:
;http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
د) اس تحداث وظائف جديدة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية( ،(IP-TAD
وقاعدة البياانت اخلاصة مبطابقة الاحتياجات الإمنائية يف اجال امللكية الفكرية (IP-
 .)DMDوقامئة الويبو للخرباء الاستشاري ن ( )ROCهبدف:
 .1تسليط الضوء عىل أأنشطة املساعدة التقنية املنفذة مبساعدة من الويبو ،حيث لك
من البدل/البدلان املس تفيدة والبدل املضيف /مزود اخلدمة من البدلان النامية أأو من
البدلان ا ألقل منوا [قاعدة بياانت املساعدة التقنية ف ام ب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية
الفكرية;http://www.wipo.int/sscip/tad ]IP-TAD
 .2تسليط الضوء عىل عروض واحتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف
اجال امللكية الفكرية ،وإااتحة الفرصة ملزيد من املطابقة بيهنام [البحث عن العروض
والاحتياجات القامئة يف قاعدة البياانت  IP-DMDحبسب اجملموعة القطرية.
]http://www.wipo.int/dmd/en/search.jsp
 .3تسليط الضوء عىل أأشخاص مرجعي ن قامئ ن يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
لتعزيز زايدة اس تخداهمم ألنشطة املنظمة للمساعدة التقنية وبناء القدرات
][http://www.wipo.int/sscip/roc
ه) متابعة ا ألنشطة عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة املتعلقة ابلتعاون ف ام ب ن بدلان
انجنوب من خالل مركز تنس يق خمصص للتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب ،والاشرتاك يف
أأنشطة التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب ومكتب ا ألمم املتحدة للتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب
( )UNOSSCابلتنس يق مع القطاعات /الشُ َعب ذات الصةل بشأأن مسائل حمددة
للملكية الفكرية (عىل سبيل املثال تنظمي دورة لرفع املس توى مع منصة الويبو للتكنولوجيا
اخلرضاء ( )WIPO GREENلعرض احللول والرشااكت انجنوبية يف اجال التكنولوجيا
اخلرضاء أأثناء املعرض العاملي للتمنية القامئة عىل التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب ()GSSD
2014؛ وإادراج املعلومات حول أأنشطة بدلان انجنوب يف الويبو يف الفضاء اخملصص
ملكتب ا ألمم املتحدة للتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب ،حيث ُخيصص فضاء للك واكةل من
واكلت ا ألمم املتحدة لطالع الرشاكء وامجلهور عىل س ياسات التعاون الثاليث ف ام ب ن
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بدلان انجنوب  ،والوسائل ،وفرص الرشاكة وا ألخبار وا ألحداث).

نتاجئ /أأثر املرشوع وادلروس ابلرجوع اىل تقرير التقيمي املرشوع املقدمة لدلول ا ألعضاء يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة
اذلي يقدم تقي ام مس تقال لنتاجئ املرشوع و أأثره (الوثيقة  ،)CDIP/13/4وتشري ا ألدةل
الرئيس ية املس تفادة
اإىل أأن املرشوع من ا ألمهية مباكن لدلول ا ألعضاء واملس تفيدين املبارشين و أأنه يقوم بدور
حمفز يف مساعدة لك من ا ألمانة وادلول ا ألعضاء عىل تقدير القمية اليت يضيفها التعاون ف ام
ب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية الفكرية .وادلراسات الاس تقصائية اليت أأجراها
املرشوع وصدَّق علهيا املُقيِّمون من خالل مقابالت معمقة مع مشارك ن خمتارين أأكدت
ا ألمهية البالغة لالجامتعات ا ألقالميية واملؤمترات الس نوية بشأأن التعاون ف ام ب ن بدلان
انجنوب والقمية الكبرية احملمتل أأن تضيفها ا ألدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت من أأجل
تبادل املعلومات والنفاذ اإىل املعارف.
اخملاطر والتخفيف من أاثرها أأ) مسامهة حمدودة للمشارك ن يف املؤمترات الس نوية بسبب الربوفيل الشخيص
للمشارك ن؛ حيث اكنت املؤمترات تُعقد واحدة تلو ا ألخرى مبارشة مع امجلعية العامة
للويبو ،مبا يامتىش مع اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع :ومن أأجل اس هتداف امجلهور املناسب،
حددت ا ألمانة موعد عقد املؤمتر الس نوي الثاين عقب اجامتع اللجنة ،عىل النحو املتفق
عليه مع منسقي اجملموعات ،ما ثبت أأنه تدبريا فعال لتعزيز مس توى املشاركة يف املؤمتر.
ب) اس تخدام حمدود لصفحة الويب واملوارد اخملصصة لبدلان انجنوب ،واخنفاض
مس توى الردود عىل ادلراسات الاس تقصائية امل َع َّدة لغرض مجع تعقيبات املس تخدم ن
ومجع معلومات وبياانت اإضافية لصفحة الويب وقواعد البياانت :وعونجت هذه اخملاطر
عن طريق زايدة التوعية العامة ،ورفع مس توى الوعي بنشاط املنصة انجديدة عىل ش بكة
الإنرتنت ب ن املس تخدم ن احملمتل ن ابس تخدام القنوات الرمسية (التعاممي) ،و أأدوات وسائط
الإعالم الاجامتعية ذات الصةل .بيد أأن معدل الاس تجابة ظل منخفضة ،ما حيد من مكية
البياانت اليت ميكن مجعها.
معدل تنفيذ املرشوع

معدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية يوليو .%95 :2015

التقارير السابقة

قُدم أأول تقرير مرحيل لهذا املرشوع ،الوارد يف املرفق احلادي عرش للوثيقة
 ،CDIP/02/10اإىل اللجنة يف دورهتا العارشة ،اليت عقدت يف نومفرب  .2012وقدم
التقرير املرحيل الثاين لهذا املرشوع ،الوارد يف املرفق التاسع للوثيقة  ، CDIP/12/2اإىل
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة ،اليت عقدت يف نومفرب  .2013وقدم التقرير املرحيل
الثالث لهذا املرشوع ،الوارد يف املرفق اخلامس للوثيقة  ،CDIP/14/2اإىل اللجنة يف
دورهتا الرابعة عرشة ،اليت عقدت يف نومفرب .2014
وقُدم تقرير التقيمي لهذا املرشوع ،الوارد يف الوثيقة  ،CDIP/13/4اإىل اللجنة يف دورهتا
الثالثة عرشة املنعقدة يف مايو .2014
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التقيمي اذلايت للمرشوع
مفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإشارات السري ()TLS
****
مت التنفيذ ابلاكمل

نتاجئ املرشوع
5
(النتيجة املرتقبة)
املؤمترات الس نوية
والاجامتعات ا ألقالميية.

***
تقدم قوي

**
بعض التقدم

مؤرشات التنفيذ الناحج
(مؤرشات النتاجئ)
مس توى احلضور.
تعقيبات من املشارك ن من
خالل اس تبيان.

ل تقدم
ل يوجد تقدم

ل تقيمي
مل يُقمي بعد/توقف

بياانت ا ألداء
 .1املؤ ُمتر ا ألقالميي ا ألول (برازيليا 8 ،اإىل
 10أأغسطس  :)2012جذب الاجامتع
أأكرث من  100مشارك ميثلون ما مجموعه 32
بدلا انميا 5 ،بدلان متقدمة و  5منظامت
حكومية دولية /منظامت غري حكومية.
تشري التعقيبات اليت مت احلصول علهيا من
اس تبيان التقيمي يف هناية الاجامتع أأن
الاجامتع اس ُتقبل اس تقبال جيدا للغاية،
و أأنه اكن عىل مس توى التوقعات ( َّقمي أأكرث
من  ٪90من أأفراد العينة الاجامتع بأأنه جيد
أأو جيد جدا أأو ممتاز).
 .2املؤمتر الس نوي ا ألول (جنيف28 ،
سبمترب  : )2012حرض املؤمتر  99مشاراك
ميثلون  37بدلا انميا 11 ،بدلا متقدما6 ،
منظامت حكومية دولية /منظامت غري
حكومية .وتشري نتاجئ دراسة اس تقصائية
لرضا املشارك ن ُو ِّزعت يف هناية املؤمتر أأن
أأكرث من  ٪87من أأفراد العينة وجدوا أأن
مؤمتر اكن جيدا أأو جيدا جدا أأو ممتازا.
 .3الاجامتع ا ألقالميي الثاين (القاهرة،
من  6اإىل  8مايو :)2013 ،جذب
الاجامتع أأكرث من  100مشارك ميثلون ما
مجموعه  32بدلا انميا 5 ،بدلان متقدمة و 6
منظامت حكومية دولية  /منظامت غري
حكومية .وتشري التعقيبات اليت مجعت يف

 5وفقا لوثيقة املرشوع ا ألصلية ،القسم .2.3

الوضع
الراهن
****
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هناية الاجامتع أأن الاجامتع اس ُتقبل
اس تقبال جيدا للغاية ،و أأنه اكن عىل
(قمي أأكرث من  ٪90من
مس توى التوقعات َّ
أأفراد العينة الاجامتع بأأنه جيد أأو جيد جدا
أأو ممتاز( .
 .4املؤمتر الس نوي الثاين (جنيف22 ،
نومفرب  : )2013حرض املؤمتر  100مشارك
ميثلون  48بدلا انميا 12 ،بدلا متقدما13 ،
منظمة حكومية دولية /منظمة غري
حكومية .تلقى املؤمتر تعقيبات ممتازة .وتشري
نتاجئ دراسات اس تقصائية تناولت رضا
املشارك ن أأن أأكرث من  ٪92من أأفراد العينة
اكنوا راض ن متاما عن املؤمتر.
تُتاح مجيع تقارير الاجامتعات /املؤمترات
والعروض عىل موقع الويبو الإلكرتوين
للتشاور.
و أأكد تقيمي مس تقل لالجامتعات واملؤمترات
اليت ن ُفذت يف اإطار تقيمي املرشوع أأن
الاجامتعات /املؤمترات اكنت فعاةل جدا يف
حتفزي الاهامتم ،وتوفري منصة للمشاركة ف ام
ب ن بدلان انجنوب يف ش ئون امللكية الفكرية.
وقد أأبرز مجيع أأحصاب املصاحل ا ألمهية
الكبرية لهذه الاجامتعات (صفحة  15من
مرفق الوثيقة .)CDIP/13/4
أأنشطة التدريب وبناء
القدرات ف ام ب ن بدلان
انجنوب.

ُّطورت القدرات الوظيفية اخلاصة ابلتعاون
اس تحداث قدرات وظيفية
جديدة يف قاعدة بياانت الويبو ف ام ب ن بدلان انجنوب ،و ُأدخلت يف قاعدة
بياانت الويبو للمساعدة التقنية يف اجال
للمساعدة التقنية يف اجال
امللكية الفكرية ( )IP-TADامللكية الفكرية ،ويف قاعدة بياانت مطابقة
الاحتياجات الإمنائية يف اجال امللكية
وقاعدة بياانت مطابقة
الاحتياجات الإمنائية يف اجال الفكرية ،كام ُأدرجت يف املنصة الإلكرتونية
امللكية الفكرية ( .)IP-DMDاخلاصة ابلتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب:
اإحصاءات عن اس تخدام مسة http://www.wipo.int/cooperatio
./n/en/south_south
املطابقة وعدد
الزايرات/البعثات املتبادةل ب ن
ل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل  .1تسلط قاعدة بياانت املساعدة ا تقنية
ف ام ب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية
منوا.
الفكرية] IP-TADالضوء عىل أأنشطة

****
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املساعدة التقنية املنفذة مبساعدة الويبو،
حيث لك من البدل/البدلان املس تفيدة والبدل
املضيف /مزود اخلدمة من البدلان النامية
أأو من البدلان ا ألقل منوا  .ويُعترب من "بدلان
انجنوب" وفقا للتعريف العميل ل ألمم املتحدة
للتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب.
ويشري حتليل مفصل ألنشطة الثنائية اإىل أأن
املنظمة اضطلعت بـ  236نشاطا تقنيا يف
الثنائية  ، 13/2012حيث اكن لك من
البدل املضيف والبدل/البدلان املس تفيدة بدلا
انميا ،أأو بدلا أأقل منوا ،أأو بدلا مير مبرحةل
انتقالية ،كام نفذت  147نشاطا يف فرتة
الس نت ن ( 15/2014حتليل البياانت حىت
 15يونيو .)2015
.http://www.wipo.int/sscip/tad
وظائف : IP-DMDتتضمن الوظائف
انجديدة اليت اس ُتحدثت أأداة حبث حبسب
اجملموعة القطرية لمتيزي البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا عن مجموعات أأخرى من
البدلان يف قاعدة البياانت ،للمساعدة يف
حتديد فرص إلقامة رشااكت ف ام ب ن بدلان
انجنوب يف اجالت تبادل املعرفة والتدريب
وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتسهيل
املطابقة ب ن عروض البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا واحتياجاهتا يف اجال امللكية
الفكرية .انظر:
http://www.wipo.int/dmd/en/se
 .arch.jspووفقا ل إالجراءات املتبعة ،فاإن
ادلول ا ألعضاء مدعوة لتقدمي ما يفيد اهامتهما
اإذا اكن دلهيا عروض أأو احتياجات حمددة
للمشاركة.
اكمتلت قامئة اخلرباء الاستشاري ن من بدلان ****
زايدة الاس تعانة بأأشخاص تقارير دورية س نوية
مرجعي ن يف أأنشطة الويبو واس تعراض قامئة الويبو اخلاصة انجنوب ،اليت تربز اخلرباء وا ألشخاص
املرجعي ن من البدلان النامية والبدلان ا ألقل
ابملستشارين لتحديد معدل
للمساعدة التقنية وبناء
منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية،
القدرات ومشاطرة التجارب الزايدة يف الاس تعانة
من البدلان النامية والبدلان مبستشارين من البدلان النامية و ُأدرجت القامئة بوصفها موردا اإضافيا يف
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ا ألقل منوا.

والبدلان ا ألقل منوا.

صفحة الويبو الإلكرتونية
املتعلقة ابلتعاون ف ام ب ن
بدلان انجنوب والبوابة
الش بكية /الش بكة
الافرتاضية التفاعلية.

اإنشاء صفحة الويب والبوابة وميكن النفاذ اإىل املنصة اخلاصة ابلتعاون ف ام * **
ب ن بدلان انجنوب عرب الرابط التا ي:
الإلكرتونية التفاعلية.
http://www.wipo.int/cooperatio
التعليقات الواردة من
 ./n/en/south_southتشري التعقيبات
املس تخدم ن والاحصاءات احملدودة للمس تخدم ن ( 10دراسات
املتعلقة ابس تخدام صفحة
اس تقصائية مكمتةل) اإىل أأنه مت تلبية
الويب والش بكة الافرتاضية ،احتياجات املس تخدم ن اإىل حد كبري ،اإل أأن
اإضافة اإىل السعي اإىل احلصول املنصة حباجة اإىل صيانة وحتديث مبعلومات
عىل تقيمي نوعي من املشارك ن اإضافية عن دراسات اإفرادية للتعاون ف ام ب ن
وما يقدمونه من أأفاكر يف
بدلان انجنوب ،وعن العروض
صورة تفاعل تعاوين.
والاحتياجات بصورة منتظمة لتعمل باكمل
اإماكانهتا.

صفحة الويب اخلاصة ابلتعاون ف ام ب ن بدلان
انجنوب .وتشمل قاعدة البياانت حاليا 773
خشصا مرجعيا من البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.
يف ح ن أأنه جتدر الإشارة اإىل أأن اختيار
واس تخدام ا ألشخاص املرجعي ن ألنشطة
حمددة للمساعدة التقنية يعمتد عىل عدد من
العوامل ل عىل بدل املنشأأ حفسب .ويبدو أأن
اس تخدام أأشخاص مرجعي ن من البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية ظل متسقا نسبيا عرب
الس نوات ( 177يف جسالت ،2011
و 186يف جسالت  ،2012و  138يف
جسالت  ،2013و 118يف جسالت
 ،2014و 60يف جسالت  ( 2015حتليل
البياانت حىت  15يونيو  )2015انظر:
.http://www.wipo.int/sscip/roc

وفقا لتقيمي مس تقل أأجراه مقميو املرشوع،
فاإن منصة الويب تس تطبع تقدمي قمية
مس تدامة ألحصاب املصاحل يف الويبو ،كام
أأهنا تُعد هنجا عا ي الكفاءة لتعزيز تبادل
املعلومات واحلصول عىل املعرفة ،ولكهنا
س تحتاج اإىل اإاتحة املوارد اكفية لتعزيزها
واحلفاظ علهيا ابس مترار (صفحة 18من مرفق
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الوثيقة .)CDIP/13/4
مت تعي ن مدير املرشوع حبمك منصبه
مسؤول اتصال عن التعاون تعي ن مسؤول اتصال عن
التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب مسؤول عن التصال بشأأن التعاون ف ام ب ن
ف ام ب ن بدلان انجنوب.
بدلان انجنوب بسبب ضيق الوقت اذلي
يف أأمانة الويبو.
حتمته طبيعة املرشوع.
رفع تقارير دورية بواسطة
مسؤول التصال اإىل ادلول ).(01.01.2012 – 30.06.2015
ا ألعضاء.
ووفقا للربانمج واملزيانية للثنائية ،17/2016
س يكفل الربانمج  9القيام بتخطيط حممك
والتبليغ عن ا ألنشطة ف ام ب ن بدلان انجنوب
عىل املس توى التنظميي والتفاعل مع مجيع
أأحصاب املصلحة ادلاخلية واخلارجية.
حتس ن فهم امللكية الفكرية
ومسامههتا املمكنة يف التمنية
يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا؛

التأأثري يف ممارسات ادلول
ا ألعضاء مبا فهيا اإعداد
الس ياسات والترشيعات
الوطنية اخلاصة ابمللكية
الفكرية وتطبيقها والانتفاع
بأأوجه املرونة يف امللكية
الفكرية( .اس تبيان اس تقصايئ).

وحتديد ا ألولوايت
والاحتياجات اخلاصة
للبدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا يف اجال امللكية الفكرية اإحصاءات بشأأن اس تخدام
مسة املطابقة.
والتمنية مبا يف ذكل وضع
القواعد واملعايري عىل
املس توايت الوطنية وا إلقلميية
وادلولية؛

وقرارات مس تنرية بشلك
أأفضل وواعية ابلس ياق
الاجامتعي والاقتصادي
تتَّخذ بشأأن س ياسات امللكية
الفكرية عىل املس توي ن
الوطين وا إلقلميي يف انجنوب؛ اإحصاءات وتعقيبات بشأأن
اس تخدام الش بكة الافرتاضية.
وحتس ن حامية الإبداعات
احمللية ودمع الابتاكر يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل اإحصاءات بشأأن الاس تعانة
منوا؛
مبستشارين من البدلان النامية
اإحصاءات وتعقيبات بشأأن
اس تخدام صفحة الويب.

يرىج الرجوع اإىل تقرير التقيمي الهنايئ
للمرشوع من أأجل الاطالع عىل تقيمي
مفصل لتأأثري املرشوع و أأمهيته
وفعاليته[CDIP/13/4].

****

****
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وتشجيع نقل التكنولوجيا
ونرشها؛

والبدلان ا ألقل منوا.

وتعزيز الهيالك ا ألساس ية
والقدرات لصاحل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
لالنتفاع بأأقىص قدر من
الفعالية ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية مع مراعاة
الظروف الاجامتعية
والاقتصادية لهذه البدلان
ومس توايهتا الإمنائية املتفاوتة؛
وزايدة قدرة البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا عىل تبادل
معارفها وجتارهبا يف اجال
امللكية الفكرية والتمنية.
[ييل ذكل املرفق السابع[
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املرفق السابع
التوصية  :1جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف اجال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية ،وتأأخذ بع ن الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة
ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص ،فضال عن تفاوت مس توايت التمنية احملققة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج ا ألنشطة يف أأطر زمنية لتنفيذ الربامج .ويف هذا الصدد،
ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأليات تسلميها ومعليات تقيميها وفقا لحتياجات لك بدل عىل حدة.

اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات
اإعداد أأنشطة املساعدة التقنية وبرامج التدريب وتنفيذها يف مجيع املناطق مع مراعاة مس توايت التمنية
املتفاوتة والاحتياجات احملددة للبدلان.

الاضطالع بتقدمي املساعدة التقنية ،بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،بعد أأن يمت
تصمميها وصياغهتا وتنفيذها ابلتشاور والتعاون الوثيق مع البدلان املعنية لتليب
الاحتياجات احملددة ومس توى التمنية و أأولوايت البدل تلبية اكمةل ،مع الرتكزي خاصة
س
ل
أ
ا متر اس تخدام قواعد البياانت املتخصصة كدوات للتوثيق والإبالغ الفعال عن تقدمي املساعدة ا تقنية،
عىل احتياجات البدلان ا ألقل منوا.
ول س  ام قواعد البياانت بشأأن املساعدة التقنية يف اجال امللكية الفكرية ( ( (IP-TADمتاحة عىل الرابط
تقدمي املساعدة للبدلان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية التا ي ، )http://www.wipo.int/tad/en :وقامئة اخلرباء الاستشاري ن ( ،)IP-ROCوالواهجات
لفائدة مجيع أأحصاب املصاحل .ويعد الغرض الرئييس من هذه الاسرتاتيجيات هو انجديدة املع َّدة خصيصا لتخزين املعلومات بشأأن التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب ،وقاعدة بياانت مطابقة
الاحتياجات الإمنائية يف اجال امللكية الفكرية (.)IP-DMD
الإسهام يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف البدلان
املس تفيدة بفضل الانتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية.
رشعت تسعة بدلان (س تة يف أأفريقيا واثنان يف أس يا واحمليط الهادئ وواحد يف أأمرياك الالتينية والاكرييب)
تظل املسؤولية ا ألوىل عن اإعداد هذه العملية واقعة عىل عاتق البدلان املعنية ،مع معلية لصياغة اسرتاتيجيات/خطط تطوير وطنية للملكية الفكرية ،بيامن مل يكن يزل  18بدل ًا (س تة يف
الزتام الويبو التام بتقدمي لك ما يلزم من املساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من أأفريقيا وثالثة يف املنطقة العربية و أأربعة يف أس يا واحمليط الهادئ ومخسة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب) حىت
هناية عام  2014يف مرحةل الصياغة و /أأو الاعامتد.
حيث التلكفة أأو التدخل يف الوقت املناسب.
أأنشئت قاعدة بياانت جديدة ،ويه قاعدة بياانت الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية)، (NIPS-D
وقد وضعت لتجميع البياانت ذات الصةل مبرحةل التقيمي ا ألسايس من اسرتاتيجيات التطوير الوطنية
للملكية الفكرية.
ويف حماوةل لتحقيق أأقىص قدر من الفائدة من قواعد بياانت املساعدة التقنيةُ ،مجعت تعقيبات
املس تخدم ن ،بغية تعزيز قدراهتا الوظيفية وزايدة اس تخداهما احملمتل ،ليس فقط ألغراض التوثيق وإاعداد
التقارير عىل نطاق املنظمة ،ولكن أأيضا لصاحل ادلول ا ألعضاء ،بعد التخصيص املناسب .ويف هذا
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات
الصدد ،وبناء عىل طلب دولت ن من ادلول ا ألعضاء ،أأي مت اخصيص قاعديت  IP-TADوIP-ROC
لتلبية متطلبات التوثيق والإبالغ عن ا ألنشطة اليت جتري عىل املس توى الوطين.
اإضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية ،ميكن الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الرباناجان  9و.10
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التوصية  :3زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور ،من بيهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإدراج امللكية الفكرية يف
خمتلف املس توايت التعلميية والأاكدميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية وحفز وعي امجلهور
بصورة أأكرب ابمللكية الفكرية

أأطلقت الويبو خط الويبو الإعالي "  ،"WIPO WIREوهو نرشة اإخبارية نصف شهرية ،تصدر بست لغات لتيسري
احلصول املنتظم عىل أأخبار للويبو والاطالع عىل التطورات اليت تطر أأ عىل امللكية الفكرية.

اإذاكء الوعي بأأمهية دور امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية يف اكفة
قطاعات اجملمتع ،وتعزيز النقاش واحلوار املس تنري واملتوازن حول قضااي
امللكية الفكرية كجزء ل يتجز أأ من برامج الويبو و أأنشطهتا .وتشجيع
الويبو إلرشاك مجيع أأحصاب املصاحل الوطني ن عرب أأنشطهتا وبرااجها
اخملتلفة ابعتبار أأن ذكل يشلك جزءا من معلية التعريف بثقافة امللكية
الفكرية املوهجة للتمنية .وجيرى تطويع برامج معينة خصيصا
للمؤسسات العامة و ألحصاب املصاحل يف اجال امللكية الفكرية
وللمنتفع ن هبا ،وتس هتدف هذه الربامج قطاعات اجمتعية خمتلفة ،مهنا
انجامعات ومراكز ا ألحباث والرشاكت الصغرية واملتوسطة والصناعات
الإبداعية والسكل ادلبلومايس وانجهاز القضايئ واملسؤولون
احلكوميون واجملمتع املدين.

كام أأ ُطلقت منصة اإخبارية جديدة بست لغات لتوس يع دائرة نرش خمتارات من ا ألخبار عن موضوعات الويبو وامللكية
الفكرية الرئيس ية ،وتيسري احلصول علهيا.
حققت محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية  ": 2015 World IP Day "2015اهنض وقاوم من أأجل املوس يقى"
مشاركة قوية من ادلول ا ألعضاء :حيث ُأبلغ عن  349حداث يف  105دول؛ و أأكرث من  40،000مشاهدة فريدة حملتوى
صفحة يوم امللكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت وتلقت أأكرث من  800،000انطباع عن احملتوى عىل الفيس بوك من مجيع
أأحناء العامل.
فهم أأوسع دلور امللكية الفكرية ب ن واضعي الس ياسات وعامة امجلهور ،من خالل تدفق مس متر ألرشطة الفيديو انجديدة
عىل قناة الويبو عىل يوتيوب ،واليت جذبت ما يزيد عىل  8مالي ن زايرة قبل هناية عام .2014
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول الإجنازات
اليت تتصل هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة  ،)WO/PBC/23/2وخصوصا
الربانمج .19
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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
اجال امللكية الفكرية .كام أأقامت رشااكت اسرتاتيجية مع
معاهد دراس ية ول س  ام يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر.
ومشلت الرشااكت مع املعاهد التعلميية أأيضا اإعداد مواد
وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن امللكية الفكرية.
واس تحداث برامج جديدة للتعلمي عن بعد ُأدرجت مضن
مقررات املعاهد التعلميية .والرتكزي بوجه خاص عىل
امليض يف تضم ن برامج أأاكدميية الويبو انجوانب الإمنائية
يف نظام امللكية الفكرية.

تأأخذ مجيع الربامج اليت وضعهتا أأاكدميية الويبو يف اعتبارها اس تخدام امللكية الفكرية يف تعزيز حتقيق توازن عادل ب ن حامية امللكية
الفكرية واملصلحة العامة .وجيري ابس مترار حتديث حمتوايت مواد التدريب ،ومراعاة املسائل انجديدة للملكية الفكرية من أأجل التمنية
الاجامتعية والاقتصادية.
و أأعدت الأاكدميية برامج لتدريب املدرب ن ملا يزيد عىل  80خبريا وطنيا يف امللكية الفكرية يف أأربع بدلان .ومن املتوقع أأن اإمتام تدريب
هؤلء اخلرباء واعامتدمه خالل الثنائية .17-2016
كام واصل برانمج املؤسسات الأاكدميية ( )AIPتعزيز رشااكته مع ست جامعات ،ابلتعاون مع املنظامت ا إلقلميية وماكتب امللكية الفكرية
يف ا ألرجنت ن ،واسرتاليا ،والاكمريون ،وإايطاليا ،ومجهورية كوراي ،وزميبابوي ،من خالل تقدمي برامج مشرتكة ملنح درجة املاجس تري يف
اجال امللكية الفكرية ابللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية .إاضافة اإىل ذكل ،ساعدت أأاكدميية الويبو يف تنظمي برامج ملنح درجة
املاجس تري يف اجال امللكية الفكرية يف جامعة دي لوس أأندس ( ،)VZوبد أأت التصالت لتطوير مناجه أأاكدميية لربانمج مينح درجة
املاجس تري يف اجال امللكية الفكرية يف تونس .مث ُوقعت ،يف عام  ،2015اتفاقية تعاون مع جامعة بلكنت ،تركيا ،تتعلق بربانمج مينح
بصورة مشرتكة درجة املاجس تري.
وجشعت الأاكدميية مشاركة أأساتذة انجامعات من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف املناقشات ادلولية ،مبا يف ذكل الإصدار الس نوي
لندوة الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية ،واملؤمتر الس نوي للجمعية ادلولية دلمع التدريس والبحث يف اجال امللكية
الفكرية ).(ATRIP
وتعاون برانمج التعمل عن بعد مع تسع جامعات وطنية بشأأن تقدمي  22دورة اس تثنائية للتعمل عن بعد خلرجيي هذه انجامعات .ويتضمن
الربانمج أأيضا التعاون مع س تة ماكتب وطنية للملكية الفكرية تقدم دورات اس تثنائية للتعمل عن بعد العامة بشأأن امللكية الفكرية
للجامعات الوطنية.
وواصلت الأاكدميية أأيضا تطوير التدريب يف الفصول ادلراس ية للمس ئول ن احلكومي ن يف البدلان النامية البدلان ا ألقل منوا.
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وقد قُ ِّمي بنجاح تقيمي مرشوع الأاكدمييات الناش ئة ،و ُأدرج يف املزيانية العادية لأاكدميية الويبو .وإاضافة اإىل أأاكدمييات امللكية الفكرية
الوطنية الست الرائدة (مخس مهنا تشغيلية ،اعمتدت ما يربو عىل  21 000مواطن بشأأن مسائل تتعلق ابمللكية الفكرية) ،وقعت
الأاكدميية اتفاقيات للتعاون مع بدلين ،ووضعت اسرتاتيجيات تعاون لس تة بدلان أأخرى خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية  ،وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه
التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة  ،)WO/PBC/23/2لس  ام الربانمج .11
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التوصية  :4التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف اجال البحث العلمي والصناعات الإبداعية والثقافية ومساعدة ادلول ا ألعضاء ،بطلب
مهنا ،عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف اجال امللكية الفكرية.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

اسرتاتيجية للرشاكت الصغرية واملتوسطة

ن ُظمت يف  19بدلا 20 ،ندوة وحلقة معل أأو برامج لتدريب املدرب ن عىل اإدارة امللكية الفكرية يف الرشاكت
الصغرية واملتوسطة.
و أأفادت هذه الربامج أأكرث من  900ممثل عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها يف 50
بدل ًا مهنا  15بدل ًا من البدلان ا ألقل منو ًا ،و 35بدل ًا من البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل
انتقالية.

مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة حول امللكية
الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة.
تعزيز قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها لس تخدام نظام
امللكية الفكرية عىل حنو أأفضل يف تعزيز قدرهتا التنافس ية.
اإعداد حمتوى متعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة لالسرتشاد به يف أأنشطة
التدريب وتكوين الكفاءات اليت تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية
واملتوسطة.
وقد بُذلت اجهودات خاصة دلمع البدلان النامية يف اإقامة عالقات وطيدة ب ن
مؤسسات البحث والصناعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة هبدف
اس تنباط رشااكت ب ن مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص من شأأهنا تعظمي
قمية أأصول امللكية الفكرية وتكفل حتالف انجهود ب ن ا ألوساط العلمية والتجارية
والثقافية والواكلت احلكومية ادلامعة لها.
اس مترار الويبو يف اإجناز أأنشطهتا اخملتلفة الرامية اإىل اإذاكء وعي عام بأأمهية امللكية
الفكرية يف القدرة التنافس ية يف ا ألسواق وتكوين قدرات حملية بفضل تدريب
املدرب ن يف حلقات العمل والندوات وغريها من ا ألنشطة املبارشة وهجا لوجه،
فضال عن اإعداد مواد اإعالمية عن امللكية الفكرية لقطاع ا ألعامل (من مطبوعات

واشرتك  709طالب يف دورة عىل الإنرتنت للحصول عىل شهادة دولية عن اإدارة أأصول امللكية الفكرية
من أأجل جناح املرشوعات استنادا اإىل  ،IP PANORAMATMوشارك  38طالب ًا بعدئذ يف برانمج
خارج ش بكة ا ألنرتنت حول اإدارة أأصول امللكية الفكرية.
ون ُِّظمت حلقة العمل ادلولية للمخرتعات وس يدات ا ألعامل ابلتعاون ب ن الويبو واملكتب الكوري للملكية
الفكرية وامجلعية الكورية للمخرتعات ،وشاركت فهيا  137خمرتعة وس يدة أأعامل من  17بدل ًا.
ومت الانهتا من اإعداد كتاب جديد عنوانه "الثقة – مدخل اإىل ا ألرسار التجارية للرشاكت الصغرية
واملتوسطة" .ول يزال منشوران جديدان يف طور املراجعة الهنائية.
وبُذل هجد كبري يف تطوير برانمج ابنوراما موابيل للملكية الفكرية  IP Panorama Mobileملس تخدي
الهواتف اذلكية .ومن شأأن هذا انجهد اذلي يُتوقع أأن يكمتل حبلول هناية هذا العام أأن يزيد من سهوةل
الوصول اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ونرشها حلصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل
املعلومات ا ألعامل التجارية ذات الصةل.
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

ومواقع اإلكرتونية ومنشورات و أأقراص مداجة وما اإلهيا) وتعممي تكل املواد.

وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2خاصة الربانمج .30
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

وقُدم املزيد من املساعدة للبدلان الراغبة يف اس تكشاف اإماكانت قطاعها الإبداعي و أأدائه .ومت الانهتاء من
اسرتاتيجية للصناعات الإبداعية
دراسات بشأأن املسامهة الاقتصادية يف الصناعات الإبداعية يف ثالثة بدلان ،وبد أأت ادلراسات يف بدلين
اإعداد دراسات عن مسامهة الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد .واكن أخرين .واس متر اس تخدام ادلراسات مكسامهة يف وضع الس ياسات القامئة عىل ا ألدةل .وتوافرت ،ابلتعاون مع
الغرض الرئييس من هذه ادلراسات هو متك ن البدلان من حتديد صناعاهتا القامئة الرشاكء ،معلومات جديدة عن اإيرادات حق املؤلف.
عىل حق املؤلف وإاجراء حتليل مقارن لإسهام تكل الصناعات يف الاقتصاد مقارنة
س
بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشاهبة يف بدلان أأخرى .كام هتدف هذه ادلراسات وا مترت أأنشطة بناء القدرات وزايدة الوعي يف اجال الصناعات الإبداعية يف مجيع املناطق من خالل
أأيضا اإىل مساعدة واضعي الس ياسات يف حتديد اخليارات املناس بة يف س ياساهتا أأنشطة أأشد تركزيا ،وإان اكنت أأقل من حيث املبلغ الإجام ي املرصود لها نظرا لقيود املزيانية .واستندت
ا ألنشطة عىل أأدوات الويبو بشأأن كيفية كسب العيش يف الصناعات الإبداعية.
الوطنية.
اإعداد أأدوات معلية لقطاعات اإبداعية خمتارة هبدف تلبية احتياجاهتا اخلاصة،
واس تعامل تكل ا ألدوات يف ندوات يف عدد من البدلان.

واس متر عقد الرشااكت يف اجال صناعات الإبداعية ،وجرى التواصل مع الرشاكء انجدد للتعاضد مع الويبو
يف هذا اجملال.

بذل هجود لإقامة رشااكت مع حكومات ومنظامت دولية هممتة مع تعزيز الرشاكت
الناجتة والقامئة.

وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الربانمج .3

اسرتاتيجية للجامعات ومؤسسات البحث

واس مترت الويبو يف تقدمي ادلمع للبدلان النامية لإقامة النظام البييئ املبتكر من أأجل اإنشاء أأدوات امللكية
الفكرية احمللية املنشأأ وتطويرها واس تغاللها بصورة مهنجية ،من خالل مشاريع وطنية وإاقلميية مثل "اإنشاء
ماكتب لنقل التكنولوجيا" يف تونس وانجزائر .و ُأعدت يف ذكل الس ياق برامج تدريبية خمصصة للغاية
( أأرشطة فيديو ويف املوقع) من أأجل مساعدة املؤسسات املس تفيدة يف تطوير الس ياسات املؤسس ية
املتعلقة ابمللكية الفكرية.

تكثيف أأنشطة الويبو ادلامعة ملؤسسات البحث (مبا فهيا انجامعات) بشلك
ملحوظ نتيجة تزايد الطلبات الواردة من ادلول ا ألعضاء .وتركزي ادلمع عىل ثالثة
أأنواع رئيس ية من ا ألنشطة .أأول ،دمع مؤسسات البحث والتطوير وانجامعات
لس تنباط س ياسات مؤسس ية بشأأن امللكية الفكرية لتسهيل اإدارة أأصول امللكية
الفكرية وفقا لختصاصها ورسالهتا .واثنيا ،دمع الويبو لإنشاء ش باكت من
مؤسسات البحث والتطوير مبراكز خدمة رئيس ية يف اجال امللكية الفكرية لمتك ن

و أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير ،نظمت الويبو  29براناجا للتدريب عىل تسويق امللكية الفكرية  7 -مهنا يف
اجال اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف املؤسسات الأاكدميية ،و 9دورات تدريبية عىل الرتخيص الناحج
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

ادلول ا ألعضاء من اإنشاء بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة ألغراض الابتاكر.

للتكنولوجيا ،و 5دورات تدريبية عىل تقيمي امللكية الفكرية.

واثلثا ،قيام الويبو بتوفري برامج تدريبية معلية ومعدةل وفقا لحتياجات انجهات
الطالبة ،وتناولت ترخيص التكنولوجيا وتقيمي الرباءات وصياغة الرباءات وإادارة
التكنولوجيا والتسويق ملعاهد البحث والتطوير وانجامعات.

وجرى تعديل برامج الويبو لبناء القدرات لفائدة انجامعات ومؤسسات البحث والتطوير مبا يتناسب مع
املطالب املتطورة من خالل تصور برامج للتدريب وتوفريها كعنرص يف مشاريع طويةل ا ألجل (مثل
مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا) ،وابلتا ي ضامن متابعهتا واس تدامهتا .ومن خالل تطوير قدرهتا عىل
الاس تجابة لحتياجات التدريب اخلاصة جبمهور مس هتدف مع ن أأو مبجالت علمية حمدودة .وإاضافة اإىل
ذكلُ ،أو ي اهامتم خاص ابإدخال تعديالت كبرية عىل الربامج  ،مبا يامتىش مع ا ألوضاع يف البدلان النامية
وا ألقل منوا ،وذكل من خالل مجةل أأمور مهنا ،اس تخدام حالت وتقنيات حقيقية طورهتا انجامعات
ومؤسسات البحث والتطوير املشاركة .ورصد جودة اخلدمات بطريقة أأكرث مشول؛ ما أأدى اإىل تزايد
نس بة التقديرات املرضية للجمهور املس هتدف نفسه ،املقاسة يف فواصل زمنية واملتعلقة بربامج مماثةل
( ُأجريت تقي امت جتريبية يف اإطار برانمج نقل تكنولوجيا املشرتك ب ن الويبو /الصناديق الاستامئنية يف
أأسرتاليا).
وارتفع عدد املس تخدم ن املبارشين وغري املبارشين للمعارف املنشورة من خالل ادلورات التدريبية .واس متر
الربانمج يف تلقي ادلمع من الصندوق الاستامئين حلكومة أأسرتاليا ،ما هئي ظروفا مواتية للغاية ملتابعة
الربامج يف الوقت املناسب يف البدلان املس تفيدة ،و أأسفر عن اإحراز تقدم جوهري يف مس توى املهارات
املهنية للمشارك ن يف فرتة زمنية أأقل.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الربانمج .30
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

اسرتاتيجية دلمع صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية

ووضعت مهنجية لصياغة الاسرتاتيجيات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية يف صورة مجموعة من ا ألدوات
العملية ،يف اإطار مرشوع بشأأن حتس ن قدرات املؤسسات واملس تخدم ن يف اجال امللكية الفكرية عىل
ا ألصعدة الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية (.)CDIP/3/INF/2

تقدمي دمع يس هتدف دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط للتمنية
الاقتصادية الوطنية .ويشمل ذكل اس تحداث أأدوات معلية تشدد عىل أأمهية
اخليارات الوطنية يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتطبيقها .مع مراعاة
احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامةل يف اجال البحث
العلمي والصناعات الثقافية عند صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

واس هتُ ل العمل يف ثالث عرشة اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،واع ُتمدت و /أأو جاري تنفيذ 40
اسرتاتيجية ،وعُدلت  5اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية .وهناك  18اسرتاتيجية وطنية للملكية
الفكرية يف طور الصياغة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مبا فهيا اسرتاتيجيات يف البدلان ا ألقل منوا.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الرباناجان  9و.10

مرشوع متخصص يف امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات يسهم يف تطوير ا ألعامل يف و ُأداجت ُوطورت مجموعة من املبادئ التوجهيية املس تخدمة يف برامج بناء القدرات بشأأن حتديد املنتجات
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،الوثيقة ( ،)CDIP/5/5تنفيذا للتوصية  .4واملؤرشات انجغرافية ()GISاملرتبطة ابملنشأأ وحاميهتا ووضع العالمات التجارية علهيا ( )OLPsعند
الانهتاء من املرشوع املتخصص بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل التجارية يف البدلان
النامية البدلان ا ألقل منوا ( ،)CDIP/5/5ونفذت هذه املبادئ يف بامن واتيالند و أأوغندا يف الفرتة من
 2010اإىل  .2013يُرىج الاطالع عىل التقارير املرحلية  ،CDIP/8/2وCDIP/10/2
و CDIP/12/2وتقرير التقيمي .CDIP/13/3
وقد طبقت مثانية بدلان مهنجية مرشوع جدول أأعامل التمنية املس تخدمة يف تطوير مشاريع جديدة للملكية
الفكرية ،ومشاريع وضع العالمة التجارية عىل املنتجات املرتبطة ابملنشأأ.
ويف بعض احلالتُ ،عقدت رشااكت مع انجهات املاحنة (مثل الاحتاد ا ألورويب مرصف التمنية للبدلان
ا ألمريكية ومرصف التصدير الاكرييب) دلمع هجود احلكومات واملؤسسات الوطنية يف تأأم ن حامية امللكية
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات
الفكرية وتعزيز وضع العالمات التجارية عىل املنتجات املرتبطة ابملنشأأ.
ُأدمج هذا املرشوع يف ا ألعامل العادية للمنظمة .وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة
التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل
تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة  ،)WO/PBC/23/2وخباصة الربانمج .9

ُأطلق املرشوع الرائد للملكية الفكرية ،وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان ُرشع ،يف يناير  ،2014يف تنفيذ هذا املرشوع الوارد يف الوثيقة  .CDIP/12/6وملزيد من املعلومات
حول تنفيذ املرشوع ،يرىج الرجوع اإىل املرفق الثاين لهذه الوثيقة.
النامية البدلان ا ألقل منوا.
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التوصية  :6يتع ن عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاري ن العامل ن يف اجال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل وإاعطاء أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة السارية وجتنب
ما قد يرتتب من تضارب يف املصاحل .وجيب عىل الويبو اإعداد قامئة ابخلرباء الاستشاري ن املعمتدين دلهيا يف اجال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى ادلول ا ألعضاء.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

اإدماج معايري السلوك املعمول هبا يف ا ألمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية يف وعقب البدء يف تنفيذ النسخة املعدةل لنظام املوظف ن ولحئته بشأأن نظام العداةل ادلاخلية انجديد يف  1يناير
العقود املربمة مع مجيع موظفي الويبو ،مبن فهيم اخلرباء الاستشاريون اذلين  ،2014صدرت تعم امت اإدارية حتدد الإجراءات اخلاصة ابلزناعات والشاكوى املتعلقة مباكن العمل وتطبيق
التدابري التأأديبية ،ما يوفر اإطارا تنظمييا واحضا لتحقيق مجةل أأمور ،مهنا تعزيز قمي الزناهة واحلياد واملساءةل يف
تس تع ن هبم الويبو.
أأوساط موظفي الويبو.
اإذاكء الوعي بأأمهية مدوانت ا ألخالقيات والزناهة وحتس ن فهمها.

ُأنيشء "مكتب ا ألخالقيات للويبو" ،وواصل املكتب تقدمي املشورة ملوظفي الويبو .ون ُظم تدريب يف اجال
ا ألخالقيات ملوظفي الويبو وخرباهئا الاستشاري ن.
وبغية جتنب تضارب املصاحل والالزتام مبدونة ا ألخالقيات واملعايري املهنية ،طلب قسم التقيمي يف الويبو اإىل مجيع
الاستشاري ن املشارك ن يف أأعامل التقيمي الإقرار ابللزتام مبعايري التقيمي اليت يطبقها فريق ا ألمم املتحدة املعين
ابلتقيمي وا ألخالقيات املهنية ،و أأيضا التأأكيد عىل بعدمه عن أأي تضارب يف املصاحل  ،أأي أأهنم ليسوا جزءا من
أأنشطة الربامج الواقعة مضن نطاق التقيمي.

تطوير قدرات الويبو للتحقيق يف اخملالفات اليت تُرتكب داخليا.

مت تزويد قسم التحقيق يف شعبة الرقابة ادلاخلية ابملوارد الاكفية ،مثل رئيس قسم وكبري احملقق ن فضال عن
موارد غري املوظف ن ،حبيث يمتكن القسم من الاس تجابة مجليع الشاكوى اليت يمت تلقهيا .وتُوثق اإحصاءات
التحقيق عىل النحو الواجب يف التقارير املقدمة اإىل امجلعيات العامة وإاىل نجنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة .
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

اإعداد قامئة ابخلرباء الاستشاري ن يف اجال املساعدة التقنية وإااتحهتا.

ومت حتديث قامئة اخلرباء الاستشاري ن ،وداجها مع املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وقاعدة بياانت املساعدة
التقنية للملكية الفكرية (.)IP-TAD
وميكن الاطالع عىل قاعدة البياانت عىل الرابط التا يhhttp://www.wipo.int/roc/en/index.jsp :
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التوصية  :7التشجيع عىل ااخاذ تدابري من شأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة من خالل توفري املساعدة التقنية للبدلان النامية ول س  ام البدلان ا ألقل منوا،
بطلب مهنا ،لتحقيق تفهم أأفضل ألوجه املواءمة ب ن حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

واس متر تعزيز التعاون ،الرمسي أأو غري الرمسي ،ب ن ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والسلطات املعنية ابملنافسة،
توفر الويبو ،عند الطلب ،املساعدة واملشورة الترشيعية اليت هتدف اإىل
التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة يف اجال امللكية الفكرية أأو اإىل هبدف تبادل املعلومات عىل حنو منتظم ب ن ادلول ا ألعضاء.
وضع حد لتكل املامرسات .ويشمل هذا ا ألمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق
أ
أ
امللكية الفكرية احلرصية مبا فيذكل الاس تثناءات والتقييدات املالمئة املفروضة ومت الوصول ،من خالل العديد من ادلراسات وادلراسات الاس تقصائية اليت أجريت ب ن ادلول العضاء ،اإىل
عىل هذه احلقوق ،فضال عن اللجوء اإىل اخليارات القانونية مثل الرتاخيص فهم أأفضل ألوجه العالقة ب ن امللكية الفكرية واملنافسة يف عدد من اجملالت املعقدة ،مثل البحوث التعاونية،
الإجبارية وغري ذكل من التدابري املسموح هبا يف اإطار املعايري ادلولية .وتقدمي والرتخيص يف اجال امللكية الفكرية واملعايري التقنية.
املشورة أأيضا عند الطلب يف مسائل ذات صةل ابلبنود التجارية التقييدية
واس متر التعاون والتنس يق مع أأماانت منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية وا ألونكتاد والويبو ومنظمة التجارة
وغري ذكل من مضام ن عقود الرتخيص يف اجال امللكية الفكرية اليت قد يكون العاملية.
لها أأثر سليب عىل املنافسة.
وف ام يتصل ابملساعدة املقدمة اإىل البدلان النامية بشأأن الترشيعات والس ياسات العامة املتعلقة ابلرتابط ب ن
وإاضافة اإىل ذكل ،ومبقتىض هذه التوصية ،مت اإعداد مرشوع متخصص عن امللكية الفكرية /املنافسة – اكمتلت واحدة ،اثنتان معلقتان ،اثنتان مطلوبتان ،و أأخرى عىل وشك احلدوث.
امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة ( ،)CDIP/4/4 Revوتنفيذه.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الربانمج .18
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التوصية  :11مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تعزيز قدراهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ،ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف اجال العلوم والتكنولوجيا لكام
اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

دورات تدريبية حول حامية امللكية الفكرية وصياغة الرباءات لفائدة العلامء والباحث ن واملسؤول ن التقني ن
واخملرتع ن واحملام ن بغية تعزيز املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية ونظام الرباءات وتعزيز قدرة املصادر الوطنية
لتوليد امللكية الفكرية وانجامعات ومؤسسات البحث والتطوير عىل اس تخدام نظام الرباءات عن طريق
تطبيق الاسرتاتيجيات اخملتلفة للرباءات وا ألدوات املتاحة من أأجل اس تغالل اإبداعاهتم يف التمنية املس تدامة
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.

وشهدت برامج بناء القدرات يف اجال اسرتاتيجية الرباءات وصياغة الرباءات مزيدا
من التطوير من حيث أأشاكل التخصيص .وقد تُرمج كتيب الويبو لصياغة
الرباءات أأيضا اإىل اللغات الفيتنامية والليتوانية .ويف الفرتة املشموةل ابلتقرير،
نظمت الويبو تسع دورات تدريبية لصياغة الرباءات يف البدلان النامية.

اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول ا ألعضاء ومؤسساهتا املعنية ابلبحث والتطوير عىل اإقامة أأنظمة
فعاةل وتطبيقها لنقل التكنولوجيا.
تعزيز الانتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والنفاذ اإلهيا.

وجرى حتس ن همارات البحث يف قواعد بياانت الرباءات ،وفهم واثئق الرباءات
وتفسريها.
وحتس ن النفاذ اإىل امللكية الفكرية واملعرفة من خالل قاعدة بياانت WIPO
 Re:Searchمن خاللhttp://www.wipo.int/research/en/:
وقُدمت خدمات اإىل مؤسسات امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة عرب
خدمة الويبو للمعلومات املتعلقة ابلرباءات لفائدة البدلان النامية (.)WPIS
وفضال عن ذكل ،اكمتلت املرحةل الثانية من مرشوعي جدول أأعامل التمنية بشأأن
النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع ( )CDIP/9/9واس تنباط
أأدوات جديدة للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات (.)CDIP/10/13
وقُدمت تقارير التقيمي اخلاصة هبذين املرشوع ن اإىل اللجنة يف دورهتا الرابعة
عرشة .انظر الواثئق  CDIP/14/5و CDIP/14/6عىل التوا ي.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية،
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل:
أأ) تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة  ،)WO/PBC/23/2خاصة الربامج 1
و 14و30؛ ب) التقرير املرحيل بشأأن مرشوع بناء القدرات يف اس تعامل
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية
حمددة ـ املرحةل الثانية الوارد يف املرفق السابع من الوثيقة CDIP/14/2؛ ج)
التقارير املرحلية وتقارير تقيمي مرشوع بناء القدرات يف اجال اس تخدام التكنولوجيا
املالمئة  -معلومات تقنية وعلمية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة – ترد املرحةل
ا ألوىل يف الواثئق  CDIP/10/2 ،CDIP/8/2و  CDIP/12/3عىل
التوا ي.

اإذاكء الوعي ابنجوانب التطبيقية والنظرية اخلاصة ابلإدارة امجلاعية خملتلف فئات املصنفات احملمية مبوجب حق ُطورت مواد تدريبية جديدة بشأأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ومت اإاتحهتا لدلول ا ألعضاء .وقد ُأعدت برامج التدريب ومواد اإذاكء الوعي مع
املؤلف و أأحصاب حق ا ألداء.
وسع نطاق التغطية انجغرافية من خالل تقدمي املساعدة اإىل
رشاكء جدد ،ما َّ
البدلان الناطقة ابلربتغالية عىل وجه اخلصوص .وجنبا اإىل جنب مع الرشاكء،
بد أأت الويبو اس تكشاف املبادرات دلمع الشفافية واملساءةل واحلمك ل إالدارة
امجلاعية.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية،
وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل
تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة  ،)WO/PBC/23/2خاصة الربانمج .3
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التوصية  :12امليض يف اإدماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش هتا ،وفقا لختصاصها.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

سعيا اإىل املزيد من اإدماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع اجالت معل الويبو ،ول وواصلت معليات الرباجة يف املنظمة اإدراج توصيات جدول أأعامل التمنية بصورة اكمةل عىل النحو املب ن
يف نصوص لك برانمج يف وثيقة الربانمج واملزيانية  ،15/2014ويف مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتحة
س  ام يف أأنشطهتا الفنية ومساعدهتا التقنية ،حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج
واملزيانية عىل جتس يد التوصيات املعمتدة يف اإطار جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية للثنائية  .17/2016ويُقاس مدى دمج التمنية يف أأنشطة الويبو ،مع مراعاة توصيات جدول أأعامل التمنية
عىل النحو الواجب والاسرتشاد هبا ،حبصة التمنية يف نتاجئ املنظمة اليت بلغت  ٪21.4للثنائية .15/2014
عىل النحو السلمي يف لك الربامج املعنية.
لت
حيث بلغ عدد النتاجئ اليت لها نصيب يف ا منية  29من أأصل  38نتيجة متوقعة للمنظمة يف مجيع ا ألهداف
و أأضيفت ،بصورة خاصة ،اإشارات اإىل توصيات بعيهنا من جدول أأعامل التمنية
الاسرتاتيجية.
مضن نصوص الربامج ،كام أأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل جبدول
أأعامل التمنية .وقد تس ىن بفضل ذكل اإدماج جدول أأعامل التمنية عىل حنو مناسب وللمرة ا ألوىلُ ،أدرج تقيمي تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف تقرير أأداء الربانمج  ،2014ومن َّمث ُأدمج
مضن معلية وضع برامج الويبو العادية عىل صعيد املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية بصورة اكمةل يف اللمحة العامة عن التقدم اذلي مت اإحرازه يف لك برانمج ،بدل من تناوهل يف بند مس تقل.
يف التنفيذ (انظر وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  ،2015/2014ملزيد من التفاصيل
( أأ) ملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج
حول الطريقة اليت ُأدمج هبا جدول أأعامل التمنية مضن أأنشطة الويبو).
( 2014الوثيقة )WO/PBC/23/2
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التوصية  :13يتع ن أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو ،بوجه خاص ،اإمنائية الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب ،مع مراعاة ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ول س  ام
البدلان ا ألقل منوا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي أأن تتضمن ا ألنشطة جداول زمنية ملراحل التنفيذ والانهتاء.
التوصية  :14تضع الويبو حتت ترصف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات وإاعاملها ،وفهم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا ،وذكل يف اإطار
التفاق املربم ب ن الويبو ومنظمة التجارة العاملية.
التوصية  :17ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف احلس بان ،يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري ،جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س  ام تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

تركزي املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف اجال املرونة عىل املساعدة الترشيعية ،وفقا ملا طلبته اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشةُ ،أعدت الوثيقة  CDIP/15/6بعنوان "مواطن املرونة
وإاذاكء الوعي وبناء القدرات .وتقدمي هذه املساعدة من خالل وسائل خمتلفة ،من املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي–
انجزء الرابع " ،ونوقشت يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ،وتشمل:
بيهنا:
-

مشاورات رفيعة املس توى؛

أأ .مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق عقوابت جنائية يف اإنفاذ الرباءات (املادة  61من اتفاق تريبس)،

-

ومناقشة وإاعداد مشاريع القوان ن؛

-

واس تعراض وتقدمي املشورة بشأأن مرشوعات القوان ن واللواحئ؛

ب .والتدابري املتعلقة اب ألمن اليت قد تؤدي اإىل تقييد حقوق الرباءات (اليت تسمى "الاس تثناء
ا ألمين") (املادة  73من اتفاق تريبس).

-

وتنظمي الاجامتعات واملشاركة فهيا؛

-

وإايفاد بعثات من اخلرباء الفني ن ،ومعل زايرات دراس ية؛

-

وتنظمي الزايرات التقنية للمسؤول ن احلكومي ن من العوامص؛

 .1حلقة معل الويبو ش به ا إلقلميية عن نظام الرباءات ،مدينة بامن ،بامن 20 ،و 21نومفرب 2014؛

-

وتدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات احمللية.

 .2حلقة معل الويبو الوطنية بشأأن س ياسة الرباءات وتنفيذها ترشيعيا ،سانتو دومينغو ،مجهورية

وعالوة عىل ذكل ،قُدمت أأيضا الوثيقة  CDIP/13/10 Rev.يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ،وتضم
التعليقات اليت أأبدهتا بعض الوفود أأثناء ادلورة الثالثة عرشة.
نظمت الويبو ثالث ندوات التعامل حيث مت تناول أأوجه املرونة:
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اسرتاتيجيات التنفيذ
تقدم املساعدة الترشيعية يف اجال املرونة بناء عىل طلب من البدلان الراغبة يف
ذكل ،ويمت توفريها عىل أأساس ثنايئ ،ويراعى فهيا الرسية ،وتقدم بأأرسع ما ميكن
ابلنظر اإىل املوارد املتاحة .وبفضل هذه املساعدة ،يتس ىن لواضعي الس ياسات
واخلرباء القانوني ن يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ااخاذ القرارات املس تنرية
حول اس تخدام اخليارات القانونية و أأوجه املرونة املتوفرة يف اإطار القانون ادلو ي،
مبا يف ذكل اتفاق تريبسعىل مس توى التنفيذ يف القوان ن الوطنية.

الإجنازات
ادلومينياكن 29 ،و 30أأبريل  .2014و
 .3ندوة الويبو ا إلقلميية بشأأن قضااي تتعلق حبامية الرباءات يف اجال املس تحرضات الصيدلنية يف
بيشكيك ،قريغزيس تان.

ووفقا ملا طلبته اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة ،مت حتديث قاعدة بياانت مواطن املرونة املتاحة عىل
الرابط،)http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp :
ويف اإطار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العاملية ،تقدم الويبو ،عىل أأساس الرسية واليت أأنشئت عقب القرار اذلي ااخذته اللجنة يف دورهتا السادسة ،لتتضمن  954حكام قانونيا جديدا
واحليادية ،التعاون التقين واملشورة القانونية والترشيعية للبدلان النامية والبدلان يتعلق بأأنواع املرونة التسعة .و أأضيفت أأيضا جداول فئات خمتلف ا ألحاكم بشأأن مواطن املرونة احملددة
ا ألقل منوا لتنفيذ اتفاق تريبس ،مع مراعاة اخليارات الترشيعية املتاحة .ويف هذا الواردة يف الواثئق  CDIP/5/4 Revو CDIP/7/3 Addو ،CDIP/13/10 Rev
الس ياق ،يمت تنظمي اجامتعات مشرتكة وإاجراء مشاورات مع منظمة التجارة العاملية و ،CDIP/15/6اإىل قاعدة البياانت.
لتحس ن التعاون املتبادل.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ( ،)IP-TADيتضمن
كام تقدم املساعدة ،عند الطلب ،اإىل البدلان ف ام يتعلق ابلنضامم اإىل املعاهدات موقع الويبو اخلاص مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية عىل مزيد من املعلومات عن أأنشطة الويبو
املتعلقة مبواطن املرونة يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ،وكذا أأنشطة وضع القواعد واملعايري
ادلولية والالزتام بتنفيذ رشوطها ،مبا يف ذكل التفاقات ا إلقلميية ،مع ا ألخذ يف
( ،)http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/أأيضا تتوافر هذه
الاعتبار أأولوايت التمنية لتكل البدلان وا ألهداف اليت تسعى اإىل حتقيقها .ويمت
أ
اإيالء اهامتم اكمل وخاصة ل ألحاكم املتعلقة ابلبدلان ا ألقل منوا ،وكذا لحتياجاهتا املعلومات يف الوثيقة  ،CDIP/9/11ويف تقرير أداء الربانمج ( 2014الوثيقة ،)WO/PBC/23/2
ل س  ام الربامج  9 ،8 ،4 ،3 ،2 ،1و.10
اخلاصة.

تقدم املساعدة الترشيعية ف ام يتعلق بزايدة الوعي وتنفيذ جوانب املرونة يف نظام
امللكية الفكرية بناء عىل طلب البدلان ،مع ا ألخذ يف الاعتبار ا ألولوايت
والاحتياجات للك بدل عىل حدة.
ويف س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري ،ااخاذ خطوات لضامن قيام لك من
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اسرتاتيجيات التنفيذ
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات
والتصاممي الصناعية والبياانت انجغرافية ،واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ،واللجنة احلكومية ادلولية ابلهامتم وعىل حنو مناسب بأأوجه
املرونة يف اتفاقيات امللكية الفكرية ادلولية.
وتراعي الويبو يف تقدمي املشورة الترشيعية القواعد اليت ميكن تنفيذها بأأسلوب
مرن ،مع مراعاة التفاوت يف الاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية للك بدل.

الإجنازات
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التوصية  :15يتع ن أأن يتوفر يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري ما ييل:
أأ) الشمولية ،و أأن تكون قامئة عىل توجيه ا ألعضاء؛
ب) و أأن تأأخذ بع ن الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية؛
ج) و أأن تأأخذ بع ن الاعتبار حتقيق توازن ب ن التاكليف واملنافع؛
د) و أأن تقوم عىل مشاركة مجيع ا ألطراف ،حبيث تأأخذ بع ن الاعتبار مصاحل و أأولوايت لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو وأراء أأحصاب املصاحل الخرين ومن بيهنا املنظامت احلكومية
ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة والاتساق مع مبد أأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة الويبو.
التوصية  :21جتري الويبو مشاورات مفتوحة وغري رمسية ومتوازنة ،وحسب ما يكون مناس با ،قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملعايري ،ومن خالل مسارات
مدفوعة من ا ألعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول ا ألعضاء ،ول س  ام البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
التوصية  :44ملا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف منظومة ا ألمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول ا ألعضاء فهيا ،مفن املستساغ أأن تعقد الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري
الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلو ي بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،يف جنيف أأساسا ،وتس يري اجرايهتا ابنفتاح وشفافية تسمح إابرشاك
اكفة ادلول ا ألعضاء .ويف حال تنظمي اجامتع من هذا القبيل خارج جنيف ،وجب اإخطار ادلول ا ألعضاء بذكل عرب القنوات الرمسية ويف وقت مبكر جدا ،وإارشاكها يف املشاورات
اخلاصة مبرشوع جدول ا ألعامل والربانمج.
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

ن ُفذت 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
والفوللكور واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم
والامنذج الصناعية والبياانت انجغرافية.

خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ( ،)SCPاليت عُقدت يف الفرتة من  3اإىل 7
نومفرب  ،2014واصلت ادلول ا ألعضاء مناقشة مجةل أأمور من بيهنا ،املسائل التالية "1" :التقييدات والاس تثناءات
حلقوق الرباءات؛ " "2وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ " "3والرباءات والصحة؛ " "4ورسية
التواصل ب ن املستشارين يف اجال الرباءات ومولكهيم؛ " "5نقل التكنولوجيا .وإاضافة اإىل ذكلُ ،طلب اإىل ا ألمانة
اإعداد دراس ت ن بشأأن العمل يف املس تقبل.

متول الويبو حضور املرحش ن من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة
الويبو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري.

" "1دراسة عن النشاط الابتاكري تشمل العنارص التالية :تعريف الشخص املمترس يف املهنة ،واملهنجيات
املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابتاكري؛

تعد هذه ا ألنشطة وإاجراءاهتا معلية مدفوعة من ادلول ا ألعضاء ،حيث " "2ودراسة عن الكشف بقدر اكف يشمل العنارص التالية :رشط الكشف المتكيين ورشط ادلمع ورشط الوصف
الكتايب.
توازن ب ن التاكليف واملنافع ومتتاز ابلشمولية واملشاركة.
اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ثالث مرات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،وتواصل
مناقشاهتا حول البنود التالية ويه:
حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات :املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات :املؤسسات
التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى.
وواصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت انجغرافية ،يف دورتهيا الثانية
والثالث ن والثالثة والثالث ن ،معلها بشأأن مرشوع معاهدة بشأأن قانون الرسوم والامنذج الصناعية لعامتده يف مؤمتر
دبلومايس حممتل .كام انقشت ادلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة ،واقرتاحا قدمه وفد جاماياك بشأأن حامية أأسامء البدلان،
فضال عن مقرتح ن للعمل بشأأن املؤرشات انجغرافية قدهمام ادلول ا ألعضاء.
وملزيد من املعلومات حول معل اللجنة ادلامئة ،يرىج الرجوع اإىل الوثيقت ن التاليت ن اللت ن جرى تقدميهام إاىل امجلعية
العامة للويبو وهام :تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت
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اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات
انجغرافية ( )SCTالوارد يف الوثيقة  .WO/GA/ 47/7واملسائل املتعلقة ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة بشأأن قانون التصاممي الواردة يف الوثيقة .WO/GA/47/8
ومل تتخذ امجلعيات العامة عام  2014قرارا بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام  .2015وملزيد من
املعلومات حول معل اللجنة احلكومية ادلولية يرىج الرجوع اإىل وثيقة :بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور . (IGC) WO/GA/47/12.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ( ،)IP-TADملزيد من املعلومات
حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصيات ،يرىج الرجوع اإىل :تقرير أأداء الربانمج للفرتة ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الربامج  ،1و ،2و 3و.4
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التوصية  :16أأخذ حامية املكل العام بع ن الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق معليات الويبو املعيارية ،والتعمق يف حتليل الاثر والعواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

اكنت هذه التوصية جزءا من املرشوع املتخصص املتعلق ابمللكية
الفكرية واملكل العام ،الوثيقة ( ،)CDIP/4/3ومن مرشوع الرباءات
واملكل العام.)CDIP/7/5/Rev( ،

مت بنجاح تنفيذ املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية واملكل العام (الوثيقة ُ .)CDIP/4/3 Revورفع تقرير تقيميي لهذا
املرشوع اإىل ادلورة التاسعة للجنة (الوثيقة  .)CDIP/9/7ومعم املرشوع يف الربامج العادية ذات الصةل.
واكمتل املرشوع املتعلق ابلرباءات واملكل العام ،وقُدم تقرير تقيمي ذايت ( )CDIP/13/7اإىل اللجنة يف دورهتا
الثالثة عرشة .ويف اإطار هذا املرشوع ،قُدمت دراسة حول الرباءات واملكل العام (CDIP/12/INF/2 ()2
 ).Revاإىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة.

وإاضافة اإىل هذا ،مت تنفيذ هذه التوصية يف اجال املعارف التقليدية
حيث داجت التدابري التطبيقية والقانونية لضامن عدم تعرض املعارف
التقليدية اليت تدخل بوضوح يف املكل العام محلاية عن طريق براءات مت
ون ُظمت ندوة دولية من  30مارس اإىل  1أأبريل  2015لتبادل املامرسات والتجارب وادلراسات الإفرادية بشأأن
اإصدارها بطريق اخلطأأ.
قل
أ
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام تناولت مائدة مس تديرة "التجارب ا إل ميية
والوطنية واحمللية اليت لها معىن و أأمهية يف" املكل العام "يف س ياق املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي" .ولقت الندوة ترحيبا واسع النطاق ،وحرضها عدد كبري من السفراء ،وغريمه من ادلبلوماس ي ن يف
جنيف ،ومسؤول ن من العوامص ،و أأفراد من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وممثيل املنظامت غري احلكومية
والصناعة.
وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات املرتبطة هبذه التوصيات ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة ،)WO/PBC/23/2
وخباصة الربامج  ،1و ،2و ،3و.4
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التوصية  :18حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل ا إلرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،دومنا اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإماكنية وضع صك دو ي واحد أأو
أأكرث.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

تركزي معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل مناقشات ادلول ا ألعضاء يف حدود الولية مل تتخذ امجلعيات العامة عام  ،2014قرارا بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام  .2015وذلكل،
مل جتمتع اللجنة ،حىت الن ،منذ سبمترب .2014
وبرانمج العمل الذلين خولهتام لها امجلعية العامة .وتعمل ا ألمانة عىل اإاتحة مواد
كثرية ،وخرباء ،بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء لهتيئة بيئة مواتية ملفاوضات اللجنة
احلكومية ادلولية وتيسري هذه املفاوضات.
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التوصية  :19الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل عىل زايدة وتسهيل النفاذ اإىل املعارف والتكنولوجيا لصاحل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،يف اإطار اختصاصات الويبو ،للهنوض ابلنشاط
الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل ا ألنشطة املنجزة يف اإطار الويبو.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

اإضافة اإىل تنفيذ هذه التوصية بواسطة الربامج  ،1و ،3و ،9و ،14و 15كام هو وإاضافة اإىل ا ألنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
مب ن يف تقرير أأداء الربانمج للفرتة  ،2015-2014مت التصدي للتوصية  19من الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الربامج  ،1و ،3و ،9و ،14و.15
جانب املشاريع التالية اليت مت اعامتدها من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية (:)CDIP
وملزيد من املعلومات ،يرىج الرجوع اإىل تقارير تقيمي املرشوعات اخلاصة ابمللكية الفكرية وتكنولوجيا
" "1مرشوع معين ابمللكية الفكرية ،وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعارف ( ،)CDIP/10/5ومرشوع اس تنباط أأدوات
للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات -املرحلت ن ا ألوىل والثانية ( CDIP/10/6و،) CDIP/14/6
والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعلومات ()CDIP/4/5 Rev؛
 "2ومرشوع معين ابس تنباط أأدوات للنفاذ اإىل معلومات الرباءات -ومرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال
لتحدايت اإمنائية حمددة ( ،)CDIP/12/3ومرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية ف ام ب ن
املرحلت ن ا ألوىل والثانية ( )CDIP/4/6و )(CDIP/10/13؛
بدلان انجنوب ب ن بدلان انمية وبدلان أأقل منوا (.)CDIP/13/4
" "3اكامتل مرشوع معين بتكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات
وفضال عن ذكل ،يُرىج الرجوع اإىل التقرير املرحيل عن مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجيا حمددة حال لتحدايت اإمنائية
التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة  -املرحةل الثانية الواردة يف
حمددة -ل تزال املرحةل ا ألوىل ()CDIP/5/6 Rev؛ واملرحةل الثانية
املرفق السابع من الوثيقة .CDIP/14/2
) (CDIP/13/9من املرشوع نفسه قيد التنفيذ منذ يونيو .2014
" "4وتعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية ف ام ب ن بدلان انجنوب وإاضافة اإىل ذكل ،يرىج الرجوع اإىل تقارير الإجناز اخلاصة ابملرشوع ن الباقي ن الوارد ْين يف الوثيقة
من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا (.)CDIP/7/6
 ،CDIP/16/2ويف املرفق اخلامس واملرفق السادس عىل التوا ي من هذه الوثيقة.
" "5مرشوع معين ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة
 اإجياد احللول" )CDIP/6/4 Rev( "6وهو قيد التنفيذ منذ يناير 2011؛
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التوصية  :35مطالبة الويبو ابإجراء دراسات جديدة ،بطلب من ادلول ا ألعضاء ،لتقيمي ا ألثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظام امللكية الفكرية.
التوصية  :37جيوز للويبو اإجراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية ،بطلب وتوجيه من ادلول ا ألعضاء ،لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري ب ن امللكية الفكرية والتمنية.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

تعزيز قدرات اخلرباء الاقتصادي ن يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر أأساسا ،من أأجل الرشوع يف أأحباث اقتصادية علمية حول امللكية
الفكرية.

ويف عام  ،2014نُرش مؤرش الابتاكر العاملي ،اذلي يوفر أأداة للبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحةل انتقالية لقياس أأداءها الابتاكري ،مبا يف ذكل حتديد نقاط القوة والضعف الرئيس ية يف أأداء الابتاكر.

ومنذ يونيو  2014اإىل يونيو  ،2015ن ُرشت س بع ورقات معل اقتصادية جديدة عىل موقع الويبو.
اإعداد واثئق مرجعية توفر نظرة عامة عن ا ألحباث الاقتصادية العلمية احلالية حول وبد أأ تنفيذ املرحةل الثانية من املرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية يف  1يناير
حقوق امللكية الفكرية وحتديد مواطن النقص يف البحث واقرتاح اجالت حبث
.2015
ممكنة للمس تقبل.
أ
ل
وإاضافة اإىل النشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة ا تقنية للملكية الفكرية ،وملزيد من املعلومات حول
الإجنازات املتصةل هبذه التوصيات ،يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة ( 2014الوثيقة
جيري التعامل مبارشة مع هذه التوصيات من خالل مرشوع بعنوان "املرشوع
 ،)WO/PBC/23/2وخباصة الربانمج .16
املعين ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" (املرشوع
 DA_35_37_01الوارد يف الوثيقة .)CDIP/5/7 Rev
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التوصية  :42تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو ،وفقا للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد
املراجعة املس مترة.
اسرتاتيجيات التنفيذ

الإجنازات

ل تزال الإجراءات والرشوط احلالية ملنح صفة مراقب وقد نفذت هذه التوصية ف ام يتعلق مبشاركة مراقب يف اجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وخالل عام  ،2014حصلت تسع
منظامت دولية غري حكومية (املنظامت غري احلكومية) ،وثالث منظامت غري حكومية وطنية عىل صفة مراقب يف الويبو .وعىل حنو
يف الويبو للك من أأحصاب املصلحة املعني ن من
مماثل ،سهل الاعامتد املؤقت أأيضا مشاركة املنظامت غري احلكومية يف الهيئات الفرعية املعنية ،ويف خمتلف اللجان ادلامئة،
املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية
والاجامتعات اليت تنظمها الويبو ،مثل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ( ،)SCPواللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
متوافقة مع هذه التوصية .وهتدف معلية املراجعة
املتعلقة مبنح صفة مراقب ملنظمة ما اإىل ضامن جديهتا اجملاورة ( ،)SCCRواللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت انجغرافية ( ،)SCTواللجنة
ومصداقيهتا ،وعالقة أأنشطهتا مبجال امللكية الفكرية ،احلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ( )IGCواللجنة ادلامئة املعنية ابلتمنية
وينبغي أأن يس متر ذكل .وابلنس بة اإىل الطلبات املقدمة وامللكية الفكرية (.)CDIP
من املنظامت غري احلكومية الوطنية ،مفن املتعارف عليه
اإجراء مشاورات مع ادلوةل املعنية وقد تب ن أأيضا أأن ويف أأبريل  ،2015اس تضاف املدير العام اللقاء املفتوح الس نوي الرابع مجليع املنظامت غري احلكومية املعمتدة ،اليت ل تزال تقدم منتدى
ذكل الإجراء همم ومفيد لضامن مشاركة املنظامت اليت ِّقيام يتيح تبادل مبارشا للراء بشأأن نظام امللكية الفكرية ادلو ي معوما ،ومعل الويبو حتديدا.
لها عالقة بعمل الويبو وبتوصيات جدول أأعامل التمنية كام سهلت الويبو اإقامة عدد من احملافل اخملتلفة ،وسعت من خاللها املشاركة والتعاون مع انجهات املعنية غري احلكومية ،مبا يف ذكل
أأيضا .وجبانب اإجراءات الاعامتد هذه ،تس متر الويبو يف حلقات العمل والندوات واملشاورات بشأأن مشاريع حمددة وا ألحداث انجانبية ،لس مترار التفاعل املفتوح والشفاف واملتجاوب مع هذه
حتديد املبادرات اليت تيرس املشاركة الفعاةل للمراقب ن انجهات املعنية.
واجملمتع املدين كلك يف أأنشطهتا وتنفيذ هذه املبادرات.

[هناية املرفق السابع والوثيقة]

