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التدريب  ؤسساتمع محقوق امللكية الفكرية  والتدريب املهني يف جمال تعليمالالتعاون على 
 القضائي يف البلدان النامية والبلدان األقل منوا

عدادمن  مانة اإ  الأ

والتدريب  تعلميال بشأأن التعاون عىل  منقح موضوعي عيتناول مرفق هذه الوثيقة، اذلي حيتوي عىل اقرتاح مرشو .1
. ويتناول هذا ان الاامية والبدلان الأقل ومواالتدريب القضايئ يف البدل ؤسساتمع م لفكريةحقوق امللكية ا املهين يف جمال

فرنك  500 000وتبلغ تاكليف املرشوع املقدرة  من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. 45و 10و 3ات التوصي املرشوع
 .بتاكليف خالف املوظفني لكها سويرسي تتعلق

ن اللجاة .2  املعاية ابلتمنية وامللكية الفكرية اإ
ىل الاظر يف مرفق هذه الوثيقة واملوافقة  مدعوة اإ

 .عليه

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 من جدول أأعامل التمنية 45و 10و 3التوصيات 

 وثيقة املرشوع

 ملخص .1

 DA_3_10_45_01 رمز املرشوع

 ؤسساتحقوق امللكية الفكرية مع موالتدريب املهين يف جمال تعلمي ال التعاون عىل  العاوان

قل وموا  التدريب القضايئ يف البدلان الاامية والبدلان الأ

توصية )توصيات( جدول أأعامل 

 التمنية

الويبو زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لبامج املساعدة التقنية يف  :3التوصية 

دراج امللكية  للهنوض جبمةل أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإ

 الفكرية يف خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.

ساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطاية يف جمال م  :10التوصية 

ة الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق امللكي

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 

امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل 

قل  قلميية ودون الإ  ميية املعاية ابمللكية الفكرية.املاظامت الإ

طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع  :45التوصية  نفاذ امللكية الفكرية يف اإ انهتاج اإ

والانشغالت املعاية ابلتمنية بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية 

نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا  للمافعة املتبادةل واإ

ىل الرفاهية الاجامتعية  ملاتجي املعارف التكنولوجية وللماتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإ

ىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات، مبا يتفق مع املادة  من  7والاقتصادية واإ

 اتفاق تريبس.

وخدمة  للمصلحة د الوطين لس ياسة واسرتاتيجية حقوق امللكية الفكرية عىل الصعي مراعاة   وصف مقتضب للمرشوع

ىل بااء القدرات عىل توفري برامج تعلميية وتدريبية فعاةل  املرشوعالعامة، هيدف  أأساسا  اإ

عىل الصعيد الوطين ودون الإقلميي  1وجمدية يف جمال حقوق امللكية الفكرية للقضاة

اس تحداث مرجع/دليل التعمل اذلايت "أأدوات القضاة يف وتشمل هذه البامج والإقلميي، 

ىل تعزيز فهم املرشوعجمال حقوق امللكية الفكرية". ويريم  لقانون ل القضاة حتديدا  اإ

 هماراهتممن خالل تمنية  معارفهم يف هذا اجملال هماملوضوعي حلقوق امللكية الفكرية وتطبيق 

يعمتدوا جحجا  عادةل وفعاةل ومس تنرية  يكالاقدي  والتحليلقي عىل التفكري املتسق واملاط

ومسببة يف قراراهتم املتعلقة مبزناعات حقوق امللكية الفكرية يف احملامك والهيئات القضائية 

                                                
1
 يشمل القضاة يف هذا الس ياق رجال القضاء واملدعني العامني وغريمه من أأعضاء الهيئة القضائية. 
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 .هبذه احلقوقاملعاية 

 :الرائدةاختيار معاهد التدريب القضايئ 

تار أأربعة معاهد تدريب قضايئ  تار لك مهنا من منطقة وحبذاُتخ  ،وأ س يا ،)أأفريقيا أأن خيخ

البدلان الأقل وموا ،  أأن يكون أأحدها منو ، (واملاطقة العربية ،وأأمرياك الالتينية والاكرييب

 وأأن متثل هذه املعاهد طائفة متاوعة من التقاليد واخللفيات القضائية.

حقوق امللكية الفكرية، واليت تشمل  جمالص البامج التعلميية والتدريبية يف خص  وس ت

مرجع/دليل التعمل اذلايت "أأدوات القضاة يف جمال امللكية الفكرية"، ملعاجلة الثغرات 

احملددة والتكيف مع الاحتياجات املبي نة والبىن التعلميية املتاحة والقدرات الاستيعابية 

ة املعاية يف البدلان الاامية وأأساليب التعملم املفضةل دلى أأعضاء الاظم القضائياملتوفرة 

 والبدلان الأقل وموا  الرائدة اخملتارة.

يف البدلان الاامية والبدلان الأقل وموا   املرشوعيف تافيذ أأنشطة  وتراعى العوامل التالية

 الرائدة اخملتارة:

 التفاقات املعاية حبقوق امللكية الفكرية؛و  الأطر القانونيةو  القوانني )أأ(

 املعاية حبقوق امللكية الفكرية؛ تيجياتوالاسرتا الس ياسات )ب(

الثغرات والاحتياجات والأولوايت اخلاصة ابلتدريب القضايئ وفقا  ملا  )ج(

دد يف أأطر التمنية الاقتصادية عىل الصعي  ؛د الوطينحخ

 الإومائية واملصلحة العامة. الاعتبارات )د(

 .د الوطينالتدريب القضايئ القامئة عىل الصعي وسينف ذ املرشوع من خالل مؤسسات

مية القامئة يف ، املضامني التعلميية والتدريبية والتعلم ذكل وسيس تخدم املرشوع، لكام أأمكن

جمال حقوق امللكية الفكرية واليت وضعهتا الويبو أأو مؤسسات مسامهة من ادلول 

للس ياق احمليل سواء أأاكنت هذه  الأعضاء فهيا، بصيغهتا القامئة أأو بعد ترمجهتا أأو تكييفها

لكرتونية.  املضامني مطبوعة أأم اإ

 :املرشوع الرئيس ية عاارص

 اختيار معاهد التدريب القضايئ الأربعة الرائدة؛ أألف.

تقيمي الاحتياجات التعلميية والتدريبية يف جمال حقوق امللكية الفكرية يف  ابء.

تعلمي حقوق  وحداتونطاق الاظام القضايئ للبدلان لتحديد طبيعة 

دليل التعمل اذلايت امللكية الفكرية ومضمون ادلورة التدريبية ومرجع/

عداده "أأدوات القضاة يف جمال حقوق  ؛امللكية الفكرية" املزمع اإ
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عداد دراسة اس تقصائية بشأأن املبادرات اجلارية يف جمال تدريب الهيئات  جمي. اإ

البدلان الاامية والبدلان الأقل وموا  القضائية عىل حقوق امللكية الفكرية يف 

س امي املامرسات  فضال  عن البدلان املتقدمة لالس تفادة من نتاجئها ول

 قضائية عىل حقوق امللكية الفكرية؛الفضىل يف تدريب الهيئات ال

ىل العارصين  دال. عداد وحدات  ابء وجميالاستناد اإ املذكوَرين أأعاله يف اإ

جمال حقوق امللكية الفكرية بغية توفري تعلميية وتدريبية خمصصة يف 

ىل التدريب عىل حقوق امللكية الفكرية؛ )ب( )أأ( وتدريب  مقدمة/متهيد اإ

داخيل عىل حقوق امللكية الفكرية، مع مراعاة أأساليب التدريب املفضةل 

)ادلورات املبارشة أأو اخملتلطة أأو الش بكية( وُتصيصها ملعاجلة الثغرات 

اخملتار.  ولوايت الرئيس ية احملددة يف البدلوتلبية الاحتياجات والأ 

وسيشمل مضمون التعلمي والتدريب مرجع/دليل التعمل اذلايت "أأدوات 

يوضع للك معهد رائد اذلي س  القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" 

لكرتونية بشأأن  خمتار. وقد تشمل هذه املضامني حمتوايت مطبوعة واإ

 قوانني وس ياسات حقوق امللكية حقوق امللكية الفكرية تتناول مثال  

رئيس ية يف الفكرية، ومروانت نظام امللكية الفكرية، والسوابق القضائية ال

جمال حقوق امللكية الفكرية وغريها من احملتوايت اليت قد يختفق علهيا 

ىل د  اليت قد حتخالل مرحةل تقيمي احتياجات املرشوع و  د استنادا  اإ

 املامرسات الفضىل املطبقة.

ىل العاارص ابء وجمي ودال  .هاء يف جتربة مضامني التعلمي والتدريب الاستناد اإ

يف جمال حقوق امللكية الفكرية واليت تشمل "أأدوات القضاة يف جمال 

حقوق امللكية الفكرية" من خالل توفري برامج تعلمي وتدريب واس تخدام 

رات التعلميية  املنشودة من ادلو لتحسني أأهداف التعملم  املتلقاةردود الفعل 

والتدريبية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية ومناجهها ادلراس ية ووضع 

 مضاميهنا وأأساليب تافيذها وطرائق تقيمي نتاجئها؛

التدريب القضايئ عىل  باكت والرشااكت بني مؤسساتتوطيد الش   .واو

بغية الاس تفادة من تبادل اخلبات ابنتظام بشأأن الوطين  الصعيد

يب عىل احلقوق امللكية الفكرية ونتاجئها. وقد يشمل ذكل مبادرات التدر 

قامة "ش بكة ممارسني همايني" أأو أأكرث عىل الإنرتنت تخعىن بقضااي حقوق  اإ

اتحة التعمل الاجامتعي/الش بيك بني الأقران من  امللكية الفكرية بغية اإ

 القضاة واملدعني العامني؛

التدريب  والأدةل بغية تعزيز مكتبة مؤسسة راجعاملساعدة عىل اقتااء امل .زاي

 القضايئ املس تفيد.
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 11البانمج  البانمج املاِفذ )البامج املاِفذة(

الصةل ببانمج )برامج(/مرشوع 

)مرشوعات( أ خر ذي صةل من 

 مرشوعات جدول أأعامل التمنية

 .17و 10و 9يتصل املرشوع أأيضا  ابلبامج 

الصةل ابلاتاجئ املرتقبة يف 

 البانمج واملزيانية

: تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من 2.3الاتيجة املرتقبة ھ 

املتطلبات الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان الاامية، 

 ة.والبدلان الأقل وموا ، والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالي

 شهرا   24 مدة املرشوع

 فرنك سويرسي 500 000مجموع تاكليف خالف املوظفني:  مزيانية املرشوع

 

 وصف املرشوع .2

 معلومات أأساس ية 1.2

يليب يف الوقت ذاته الاحتياجات املؤسس ية أأمهية ابلغة يف تمنية قدرات القضاة املهاية. و  القضايئالتعلمي والتدريب يكتيس 

ىل العداةل من  داعام  للهيئات القضائية  ن يف املقام الأول الافاذ اإ ثبات مساءلهتا عن تعزيز أأداهئا. وحيسمِ اس تقالليهتا من خالل اإ

 خالل هتيئة بيئة فعاةل لتسوية املاازعات.

اظايم كوس يةل هامة جديدة لتمنية القدرات القضائية وحتسني مل يظهر التعلمي والتدريب القضايئ ال  ،ولكن لأس باب خمتلفة

ل يف العقود  املاضية. ويمتتع حاليا  عدد كبري من البدلان يف ش ىت أأحناء العامل مبؤسسات القليةل جودة العداةل وأأداء احملامك اإ

ين جاٍر للقضاة العاملني. وترتاوح وطاية لتعلمي وتدريب القضاة احلدييث التعيني )تدريب أأويل أأو متهيدي( وتوفري تدريب هم

طار السلطة التافيذيةهيالك وسلطات هذه املؤسسات بني مدارس قضائية حكومية رمسية تخ  هيئات اتبعة ، و نشأأ يف اإ

 ا الرابطات القضائية.هئكياانت أأقل رمسية تنش  أأو للسلطة القضائية

نو  ومعقد للغاية شأأنه يف ذكل شأأن منازعات حقوق امللكية  الإطار والاظام القانوين حلقوق امللكية الفكرية متخصص اإ

الفكرية وخباصة املاازعات اليت تاطوي عىل تكنولوجيات معقدة أأو بيئة تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأو التجارة عب 

ضافة اإىل ذكل، أأدى زايدة الوعي ابلفوائد الاقتصادية ا ىل اامجة عن الاس تخدام الفعال حلقوق ل احلدود. واإ امللكية الفكرية اإ

ن الغالبية العظمى من  ىل التسوية القضائية ملاازعات امللكية الفكرية. واإ القضاء يف غالبية البدلان الاامية رجال زايدة اللجوء اإ

ىل أأهنم مل يدرسوا قوانني حقوق امللكية هذا العدد من املاازعات املعقدة والبدلان الأقل وموا  غري جمهزين ملواهجة الفكرية  نظرا  اإ

 هتم اجلامعية بلكية احلقوق.اخالل دراس

ومع مرور الس اوات، تبني  من الطلبات اليت تلقهتا الويبو وما تتيحه من خدمات تدريب خمصصة يف جمال حقوق امللكية 
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ريب خمصص الفكرية للهيئات القضائية يف البدلان الاامية والبدلان الأقل وموا  أأن القضاة سيس تفيدون اس تفادة كبى من تد

يف جمال قوانني حقوق امللكية الفكرية بغية البت بفعالية يف منازعات حقوق امللكية الفكرية ومراعاة الاعتبارات الإومائية 

ملام القضاة ابملروانت الاكمنة يف أأنظمة امللكية  ذ سزيداد اإ واملصلحة العامة يف قراراهتم وتوصياهتم عىل الاحو الواجب. واإ

مع مراعاة املصلحة العامة  ت، س يكونوا أأكرث اس تعدادا  لتسوية املزناعاانني واللواحئ الوطايةاليت تتيحها القو  الفكرية واملروانت

 والاعتبارات الإومائية.

فاإن الافتقار للمعارف الالزمة اخلاصة بقوانني حقوق امللكية الفكرية أأو باطاق حقوق امللكية الفكرية وفضال  عن ذكل، 

امللكية الفكرية بفعالية. ويؤثر أأيضا  يف اتساق نتاجئ قضااي  قل بتسوية املاازعات القضائية اخلاصة حبقو املماوحة/املسجةل خي

ىل عواقب وخمية عىل بيئة الأعامل يف البدل املعين.  ،حقوق امللكية الفكرية وقابلية التنبؤ هبا ذ ما يؤدي اإ يوفر الاتساق يف اإ

ضامانت للمنشأ ت التجارية بأأن استامثراهتا يف الرشاكت الابتاكرية واخملاطرة س تكون نتاجئ منازعات حقوق امللكية الفكرية 

ن التأأخري املفرط يف تسوية منازعات حقوق امللكية  اُتطيط اسرتاتيجيهت امحمية، ما يتيح له التجارية عىل حنو أأفضل. واإ

بداعية أأو يف مبادرات الفكرية أأو عدم الاتساق يف نتاجئ هذه التسوايت يثبط الرغبة يف الاستامث ر يف منشأ ت ابتاكرية واإ

 .تاطوي عىل خماطرحبث وتطوير 

ىل تلبية هذه الاحتياجات من خالل وضع برامج تدريبية وتعلميية قضائية معلية ومنظمة يف جمال حقوق  وهيدف املرشوع اإ

 امللكية الفكرية.

وينبغي للتدريب القضايئ عىل حقوق امللكية الفكرية أأن يكون مس مترا  بغية مواكبة التغري املس متر لقوانني حقوق امللكية 

اة  ىل متهيد الطريق أأمام توفري برامج تدريبية نظامية مس مترة وحمس   حقوق  بشأأنالفكرية. ومن هذا املاطلق، يسعى املرشوع اإ

ىل   تعزيز التعمل بني الأقران والتعمل اذلايت خالل فرتة املرشوع وبعدها.امللكية الفكرية. ويسعى كذكل اإ

دلى القضاة مع  مية اخلاصة وأأساليب التعمل املفضةلتياجات التعلم ح وجيدر التشديد عىل أأن املرشوع يعزتم التكيف مع الا

 احلفاظ عىل اس تقالليهتم وحياديهتم القضائية.

 الأهداف 2.2

 الأهداف التالية:من جدول أأعامل التمنية، هيدف املرشوع اإىل حتقيق  45و 10و 3تافيذا  للتوصيات 

 ىل تعزيز قدرات وهمارات القضاة واملدعني العامني و  املساعدة التقنية واملهاية ملؤسساتتوفري رجال التدريب القضايئ سعيا  اإ

يف منازعات حقوق امللكية الفكرية  وكفاءةغريمه يف البدلان الاامية والبدلان الأقل وموا  يك يمتكنوا من البت بفعالية القضاء و 

 املعين. بطريقة تضمن الاتساق مع الاحتياجات والأولوايت الإومائية احملددة يف البدل

من جدول أأعامل التمنية، يسعى املرشوع اإىل وضع ثقافة ملكية فكرية موهجة حنو  3التوصية وبااء عىل ذكل ومتاش يا  مع 

ن بيئة التعاون ادلويل ونقل التكنولوجيا  التمنية يف الهيئات القضائية حتفز الابتاكر والإبداع عىل املس توى احمليل وحتسمِ

 والاستامثر.

ضافة اإىل ذكل ومتاش يا  مع  ىل زايدة فعالية مؤسسات تسوية من جدول أأعامل التمن  10التوصية واإ ية، يريم املرشوع اإ

، وتعزيز التوازن العادل بني حامية حقوق امللكية الفكرية واملصلحة د الوطيناملاازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل الصعي

 العامة.
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ىل بااء ا 45التوصية وفضال  عن ذكل ومتاش يا  مع  لقدرات التقنية يف الهيئات من جدول أأعامل التمنية، يسعى املرشوع اإ

رساء توجه حنو التمنية اقفها وسلوكياالقضائية والتأأثري يف مو  قامة  يؤديهتا بغية اإ ىل اإ نظام لتسوية منازعات حقوق امللكية اإ

ة ويدمع املواهب والابتاكر والإبداع عىل الصعيد احمليل مع حتفزي وماكفأأة وحامي كفاءةالفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية وال

حقوق ومصاحل مجيع أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومس تخديم حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة عىل حنو منصف 

 وعادل ومتوازن.
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 اسرتاتيجية التافيذ 3.2

 دراسة اس تقصائية أألف.

التدريب القامئة مبادرات وغريها من  لتدريب عىل حقوق امللكية الفكريةمؤسسات ابشأأن  عامة س تجرى دراسة اس تقصائية

 وتدريهبا الهيئات القضائية ثقيفيف ت  قامئةاملامرسات اللالس تفادة يف مجةل أأمور من الهيئات القضائية  عىل نطاق العامل لفائدة

 عىل حقوق امللكية الفكرية.

وخارهجا عىل  اجلاهزة املتاحة داخل الويبو ات والتقاريراس تبيان خمصص ودراسة للمستند وس تعدُّ هذه ادلراسة من خالل

 نطاق العامل.

 ويتوقع أأن تقدم هذه ادلراسة الاس تقصائية ما ييل:

التدريب  ال حقوق امللكية الفكرية يف مؤسساتوالتدريب يف جم عامة عن اخلدمات اجلارية للتثقيف حملة .1

 ؛ملامثةلوغريها من املؤسسات ا الوطاية القضايئ

رزة بغية الاس تفادة ومناجهها وأأساليب تقدميها وتقيمي/تقدير الاتاجئ احملحملة عامة عن حمتوايت امللكية الفكرية  .2

 الااحجة، حيامث توافرت.تافيذ ال فضىل وأأساليب الامرسات من امل

 اختيار البدلان الرائدة .ابء

تار أأربعة  تار لك مهنا من منطقة )أأفريقيا، وأ س يا، وأأمرياك الالتينية والاكرييب، واملاطقة العربية(،  وحبذا بدلان رائدةُتخ أأن خيخ

 طائفة متاوعة من التقاليد واخللفيات القضائية. البدلانالبدلان الأقل وموا ، وأأن متثل هذه  ها منأأحد وأأن يكون

ىل أأمانة الويبو طلبا ت كتابية ومصوغة عىل الاحو الواجب تعدها هيئة التدريب وينبغي لدلول الأعضاء املهمتة أأن تقدم اإ

 اخملتصة. وينبغي للطلب أأن يضم العاارص التالية كحد أأدىن:ية القضايئ و/أأو الهيئة الوطا 

وصف مقتضب لعدد وطبيعة منازعات امللكية الفكرية اليت تتناولها خمتلف مس توايت نظام تسوية املاازعات  )أأ(

 الفكرية عىل الصعيد الوطين.املتعلقة ابمللكية 

ذا اكن نظام احملامك العام يف البدل الرائد يعاجل وصف مقتضب لطبيعة نظام احملامك الوطاية وبايته؛  )ب( وحتديد اإ

ذا أأنشأأ هذا البدل حمامك أأو هيئات قضائية أأو وحدات متخصصة يف  منازعات حقوق امللكية الفكرية أأم اإ

 حقوق امللكية الفكرية.

قتضب لأس باب الرضا عن الاظام احلايل لتسوية منازعات حقوق امللكية الفكرية والصعوابت اليت وصف م  )ج(

طاره.  تواجه يف اإ

وأأساليب التدريب املس تخدمة، والبىن املتاحة يف مؤسسات التدريب  املعمتد وصف مقتضب لفكر التدريب )د(

ضافة  اواليت تشمل مدى اعامتدها عىل منصات التعملم  لوطايةالقضايئ ا لإلكرتوين لأغراض التعلمي والتدريب اإ

ىل أأي اس تقصاء أأو تقيمي أأو تقدير حديث لالحتياجات الااش ئة يف جمال تدريب  قضاة المن  رجال القضاءاإ

 مع بوجه عام ويف جمال تدريهبم عىل حقوق امللكية الفكرية بوجه خا..ادلعامني وموظفي الدعني املو 
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 الرائدة عىل املعايري الرئيس ية التالية:وسريتكز اختيار املؤسسات الأربع 

طار س ياسة واسرتاتيجية وطاية خاصة حبقوق امللكية الفكرية مثال (  الالزتام الوطين الرصحي .1 وحتديد )يف اإ

ىل تعلمي وتدريب الهيئة القضائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية حتديدا  رمسيا .  حاجة كبرية اإ

القدرة عىل ُتصيص و . الأقل وموا   أأحد البدلانيف لك منطقة( حبيث يشمل  )مؤسسةالتوزيع الإقلميي ضامن  .2

 .عقب اختتامه ملرشوعلضامن اس مترارية ا برشيةموارد 

 طوعية ابرزة لرتوجي تعلمي وتدريب الهيئة القضائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية. هجةتوافر  .3

وتدريب فعاةل يف جمال حقوق امللكية الفكرية وخباصة توافر املرافق مس توى الاس تعداد لتوفري برامج تعلمي  .4

 .ادية والبىن التحتية التكنولوجيةامل

ماكنية  .5 وضامن جودة التعلمي والتدريب يف  املعين؛ )ب( عف يف البدلأأثر مضا القدرة عىل حتقيق )أأ( وأأ ثبوت اإ

ساليب الأ تقنيات و ال دوات و الأ جمال حقوق امللكية الفكرية وحتسينه املس متر من حيث املوضوع واس تخدام 

ىل أأدةل جتريبية عىل الاجاح يف حتقيق أأهداف التعملم ال  .ونتاجئه فعاةل ابلستناد اإ

س اواي  ابدلورة التعلميية والتدريبية  أأو رجال القضاء املدعني العامنيتأأكيد التحاق عدد كبري من القضاة أأو  .6

اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية من خالل دورة أأو أأكرث خمصصة عن حقوق امللكية الفكرية؛ وتأأكيد أأن القضاة 

كرية يف ازعات حقوق امللكية الفابلبت يف من نبني س يلكفوواملدعني العامني وغريمه من رجال القضاء املدر  

أأقسام متخصصة يف امللكية الفكرية يف احملامك العامة أأو يف حمامك متخصصة يف امللكية الفكرية أأو غريها من 

 الهيئات املتخصصة.

 تقيمي احتياجات التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية .جمي

الرائدة اخملتارة لتحديد  قضايئ يف البدلانيف الاظام الاحتياجات التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية س تقمي  

ومرجع/دليل التعمل اذلايت "أأدوات القضاة يف  التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكريةادلورة ات طبيعة ونطاق وحد

 .جمال حقوق امللكية الفكرية"

املعاية ببناء القدرات يف الهيئات مجيع الهيئات الوطاية التدريب القضايئ و  وس يقوم املرشوع عىل مشاركة مؤسسات

القضائية مشاركة نشطة. وس يويل املرشوع أأمهية قصوى للمشاورات السابقة مع املؤسسات املعاية بغية حتسني فهم 

 والتفاق عىل الأنشطة اليت ستنف ذ.اجات التدريب الوطاية احتي

مة مع  الأطراف املعاية بشأأن تس يري شؤون نظام تسوية منازعات حقوق امللكية الفكرية وسينطوي التقيمي عىل مشاورة منظ 

بفعالية وكفاءة بغية حتديد طبيعة ونطاق التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية وأأسلوب توفري ادلورات  يف البدل

 ة.التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكري نتاجئومهنجية تقيمي/تقدير 

 وضع املضامني دال.

س تجري مواءمة املضامني مع الاحتياجات احملددة للقضاة. ومبساعدة الويبو، س تبت مؤسسات التدريب القضايئ يف مسأأةل 

عدادها.   وستساعد الويبو ابلأخص البدلان املس تفيدة فامي ييل:املضامني اليت ينبغي اإ
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نظام امللكية الفكرية للبدل املس تفيد عىل أأساس الزتاماته ادلولية يك يس توعب القضاة ويقدروا نظمهم اخلاصة يف  تقيمي .1

 س ياق الإطار ادلويل؛

 الاحتياجات الوطاية احملددة من التدريب عىل امللكية الفكرية اليت تامتىش مع أأهدافها الإومائية الوطاية؛ حتديد .2

 التعمل متاش يا  مع تكل الأهداف الإومائية؛أأهداف ونتاجئ  حتديد .3

 مهنجية املضامني وادلورات التدريبية اليت تسامه يف حتقيق تكل الأهداف الإومائية. البت يف .4

 اليت س يغطهيا برانمج التدريب وفقا  لهذه العملية من جانب البدلان املس تفيدة. دد املواضيع اخلاصةوحتخ 

جرائية يف القوانني الوطاية للملكية الفكرية، فاإن املرشوع  ىل أأحاكم موضوعية واإ وعلام  أأن معلية تدريب القضاة تستند اإ

 س يدرج يف برانمج التدريب مواضيع موهجة حنو التمنية، مبا فهيا أأوجه املرونة يف القوانني الوطاية للملكية الفكرية.

ىل التدريب عىل حقوق  يف جمال حقوق امللكية الفكرية بغية توفري )أأ(وحدات تعلميية وتدريبية خمصصة  س تعدُّ  مقدمة/متهيد اإ

وتدريب داخيل عىل حقوق امللكية الفكرية، مع مراعاة أأساليب التدريب املفضةل )ادلورات املبارشة  امللكية الفكرية؛ )ب(

اخملتار.  الأولوايت الرئيس ية احملددة يف البدلأأو اخملتلطة أأو الش بكية( وُتصيصها ملعاجلة الثغرات وتلبية الاحتياجات و 

يوضع اذلي س  وسيشمل مضمون التعلمي والتدريب مرجع/دليل التعمل اذلايت "أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" 

لكرتونية بشأأن حقوق امللكية الفكرية تتناول  مثال  للك معهد رائد خمتار. وقد تشمل هذه املضامني حمتوايت مطبوعة واإ

قوانني وس ياسات حقوق امللكية الفكرية، ومروانت نظام امللكية الفكرية، والسوابق القضائية الرئيس ية يف جمال حقوق 

ىل د  قد حتاليت امللكية الفكرية وغريها من احملتوايت اليت قد يختفق علهيا خالل مرحةل تقيمي احتياجات املرشوع و  د استنادا  اإ

 .يف ش ىت أأحناء العامل املامرسات الفضىل املطبقة

ىل ما ييل:وس تحد    د طبيعة ونطاق املضمون التعلميي والتدرييب للك مؤسسة رائدة خمتارة استنادا  اإ

 نتاجئ/نواجت مسار تقيمي الاحتياجات؛ )أأ(

يب املامرسات الفضىل يف التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية املعمتدة يف مؤسسات التعلمي والتدر  )ب(

 يف ش ىت أأحناء العامل؛ القضايئ القامئة

 الاعتبارات الإومائية واملصلحة العامة. )ج(

 تافيذ برامج تعلمي وتدريب هاء.

ىل العاارص  يف جتربة مضامني التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية واليت تشمل ابء وجمي ودال الاستناد اإ

 املتلقاة"أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" من خالل توفري برامج تعلمي وتدريب واس تخدام ردود الفعل 

لكية الفكرية ومناجهها ادلراس ية ووضع لتحسني أأهداف التعمل املنشودة من ادلورات التعلميية والتدريبية اخلاصة حبقوق امل 

 .مضاميهنا وأأساليب تافيذها وطرائق تقيمي نتاجئها

ملعاية الوطاية وابلتنس يق مع س توضع دورات التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابلتشاور مع الأطراف ا

ِبني وبيئة التدريب الوطاية واملوارد  مؤسسة التدريب القضايئ املس تفيد مع مراعاة نتاجئ التعملم احملددة املنشودة وتوافر املدرم

التكنولوجية والبىن التحتية املتاحة. واستنادا  اإىل الاحتياجات احملددة اخلاصة ابلتعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية 
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طار أأهداف التعمل الفكرية واليت س تبني  يف  ، س يخضطلع مبسار وضع املااجه ادلراس ية والاسرتاتيجية التعلميية ونتاجئهاإ

 ابلشرتاك مع اجلهة البارزة املروجة حلقوق امللكية الفكرية ومجموعة تشاورية يف لك مؤسسة رائدة.

ة بذاهتا؛ وس تتناول غالبية الوحدات ستتأألف دورات التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية من عدد من الوحدات القامئو 

ىل تلبية احتياجات املشاركني اذلين قد حيتاجون  ن سعت بعض الوحدات أأو الأنشطة اإ اإىل حقوق امللكية الفكرية واإ

 اس تخدام خمتلف وظائف منصات التعمل الإلكرتوين بفعالية.يف مساعدة 

اتحة دورات خمتلفة ىل أأهداف التعملم املنشودة ونتاجئ التعمل  وس تتنوع الوحدات املافصةل اجملمعة بغية اإ املدة والطول استنادا  اإ

 تكيف مدهتا وفقا  لالحتياجات احمللية.ت املرتقبة. وقد حيدد اترخي بداية واترخي هناية لهذه ادلورات أأو قد 

جمع مجموعة من الوحدات املعدة خالل تخ القابةل للقياس، س   ونتاجئهومن مث وبااء عىل الأهداف احملددة وأأهداف التعملم 

املرشوع بطريقة منطقية بغية وضع دورات خمصصة للتعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية تتيح المتهيد اإىل حقوق 

 امللكية الفكرية والتدريب ادلاخيل عىل حقوق امللكية الفكرية بطريقة تتالءم مع الس ياق احملدد ملؤسسة التدريب القضايئ

ل ميكن حتديد الطبيعة والاطاق الهنائيني دلورات حقوق امللكية الفكرية ونوع املهنج ادلرايس بل املعاية. وعليه، ل يرحج 

وأأسلوب التعلمي ومهنجية التقيمي املالمئة لس ياق حمدد من حقوق امللكية الفكرية وأأساليب تعمل خمتلفة ومرافق تدريب حمددة 

وم طار مجموعات وس ياقات مؤسس ية حمددة. واإ ا سريك ز عىل ادلراسة والتفكري والتقيمي اذلايت. وس توىل الأولوية للتعمل يف اإ

صغرية تعزز التفاعل بني الأقران واملااقشات امجلاعية بيهنم والتعمل العميل من خالل احملامك الصورية واحملااكة/الألعاب ومناقشة 

 ها.ادلراسات الإفرادية ومناقشة الأحاكم القضائية وغري 

ذا  ن وجد. ولكن اإ لقاء احملارضات أأو تقدمي العروض اإ  أأو مدراب   معلام   تطلب املرشوعوس يخعمتد أأقل بكثري عىل نظام التعلمي ابإ

قلميية، وحبذا أأن ا  أأو ميرس  قلميية والإ نه س يعمتد عىل املوارد البرشية الوطاية ودون الإ من القضاة  حتشد هذه املوارد، فاإ

 جمال حقوق امللكية الفكرية. وستساعد أأاكدميية الويبو، عاد الاقتضاء، يف توفري املوارد البرشية والأساتذة املرموقني يف

 الالزمة من خارج البدل أأو املاطقة الفرعية أأو الإقلمي.

س توضع أأول  وحدات عامة عن حقوق امللكية الفكرية. وس تتناول هذه الوحدات أأنواع خمتلفة من حقوق امللكية الفكرية و 

 .تلف جوانهبا املتصةل بتسوية مزناعات حقوق امللكية الفكرية بفعالية واتساقوخم 

ابة لأساليب التعمل وحتقيقا  للفعالية والكفاءة واجلدوى، س تكي ف الوحدات العامة اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية بغية الاس تج

؛ ومن مث س تكون هذه الوحدات العامة لوطايةوامة واحتياجات التعمل والس ياسات والأولوايت املؤسس ية ي  احملددة/املق 

خمصصة لتااول قوانني حمددة وس ياسات واسرتاتيجيات خاصة حبقوق امللكية الفكرية، والأولوايت الإومائية الوطاية، 

غريمه من والسوابق القضائية البارزة يف جمال حقوق امللكية الفكرية، وأأساليب التعملم املفضةل دلى القضاة واملدعني العامني و 

 .رجال القضاء

ىل اللغة )أأو اللغات( املطلوبة عاد الاقتضاء  .مث ترتمج الوحدات اإ

وس يكون دليل أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية جزءا  ل يتجزأأ من مسار التعمل اذلايت الوترية واملضمون. 

ختالف املؤسسات واحتياجاهتا اخلاصة وتوافر وس تختلف طبيعة ونطاق أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية اب

املضامني اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية ابللغة املس تخدمة. وقد تشمل أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية أأيضا  
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ذا مل يتسن  لكرتونية غري ش بكية )مسجةل عىل وحدة ُتزين أأو قر. مدمج أأو غري ذكل( اإ مضامني مطبوعة ومضامني اإ

ىل الإنرتنت )أأو اكن التصال متقطع أأو بطيء( يف منازل املشاركنيا  .لافاذ اإ

 .التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية امنيين التابع لأاكدميية الويبو مضوسيس تضيف مركز الويبو للتعمل الإلكرتو

د عىل  مع لك معهد تدريب قضايئ مس تفيامعلهيوأأما أأساليب التدريب )املبارشة أأو الش بكية أأو اخملتلطة( ومدته، فسيختفق 

ىل تفضيالته  .حدة استنادا  اإ

قامة ش باكت ورشااكت .واو  اإ

قا التدريب القضايئ لتيسري التواصل وتبادل املعلومات واخلبات فامي  ؤسساتمة ش باكت ورشااكت بني مس يدمع املرشوع اإ

بيهنا بشأأن السوابق القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية وهنوج التعلمي الااحجة وغريها من املعلومات الهامة لتحسني الفعالية من 

س امي ضامن اجلودة  س يقها ورصدها، ولحيث التلكفة يف أأساليب التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية وتن 

 املشاركني واملامرسات الفضىل املعمتدة خارهجا يف ش ىت أأحناء العامل. فعلوالتحسني املس متر بااء عىل ردود 

ىل  زاي.  املراجعالافاذ اإ

حقوق امللكية  قد يدرج دمع اقتااء املراجع من الكتب والأدةل لتعزيز مكتبة مؤسسة التدريب القضايئ املس تفيدة يف أأدوات

 الفكرية عاد الاقتضاء.

 اس تدامة املرشوع

اس تكاملها حبلول هناية بعد  مؤسسات التدريب القضايئ أأن تعمتد عىل نفسها يف تشغيل برامج وأأنشطة التدريب يختوقع من

ضافية بعد الثاائية يف حال 2017-2016الثاائية  وجدت حاجة ماسة . وميكن لأمانة الويبو أأن تس متر يف توفري مساعدات اإ

ىل هذه املساعدة ورشيطة أأل مياع ُتصيص هذه املوارد الإضافية املؤسسات احملمتةل الأخرى من تلقي املساعدات الالزمة  .اإ

طار املرشوع الرائد بغية ضامن  وستس متر الويبو بعد انهتاء املرشوع يف دمع العديد من "جممتعات املامرسات" املنشأأة يف اإ

 .ني الأقران ومواصةل املشاركني التعمل ذاتيا  حبسب وتريهتم يف أأوقاهتم اخلاصةاس مترار التعملم ب

التدريب  ؤسساتمطبوعات، أأدوات هامة ميكن مل وس تصبح أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية، اليت ستشمل

 القضايئ اس تخداهما لأغراض التدريب وميكن للقضاة اس تخداهما يف أأعامهلم القضائية.

 أ ليات التعاون

طار تافيذ املرشوع:  س تقوم أأمانة الويبو مبا ييل يف اإ

ملبادرات السعي اإىل حتقيق التأ زر مع برامج الويبو الأخرى والهيئات واملؤسسات والبامج واملشاريع وا )أأ(

عادة اس تخدام املضامني واملواد ال  الوطاية تعلميية املعاية بغية تفادي الازدواجية يف العمل والتشجيع عىل اإ

 والتدريبية القامئة؛

التدريب  ية للمتطلبات، ابلشرتاك مع مؤسساتمهنا وضع أأطر امتثال دور ،التنس يق بطرق خمتلفةحتقيق  )ب(

القضايئ املشاركة يف هذا املرشوع الرائد بغية احلد من اخملاطر وضامن الفعالية من حيث التلكفة يف حتقيق 

 الاتاجئ املنشودة؛
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تفضيالت املؤسسات الرائدة اخملرتاة يف حتديد واختيار اخلباء الوطايني أأو الإقلمييني أأو ادلوليني اذلين مراعاة  )ج(

سيسهمون يف وضع أأو مراجعة الوحدات واملااجه ادلراس ية والأساليب التعلميية ومهنجيات التقيمي املتعلقة 

ات وأأساليب وطرائق التدريس/التعملم ابمللكية الفكرية، واذلين سيسدون املشورة بشأأن املوضوعات وأأدو 

عاد الاقتضاء. وينبغي للخباء أأن يكونوا من القضاة ذوي اخلبة يف معاجلة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية أأو 

 من املهايني ذوي خلفية أأاكدميية وقانونية معيقة فامي خيص امللكية الفكرية؛

 هجة اتصال يف لك املرشوع يف لك مؤسسة رائدة. وس تعني  رصد واس تعراض تقدم لضامن وضع أ لية تنس يق  )د(

 مؤسسة/أأمانة مشاركة يف املرشوع تكون مسؤوةل عن التواصل املاتظم بني املشاريع الأربعة وأأمانة الويبو؛

برام مذكرة تفامه مع لك من املؤسسات الأربع الرائدة اخملتارة تتالءم مع س ياقاهتا واحتيجاهتا اخلاصة. )ه(  اإ

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا 4.2

 ميكن توقع اخملاطر التالية أأثااء تافيذ املرشوع:

ن أأحد التدابري الرئيس ية ملواهجة هذه  )أأ( صعوابت يف تاظمي تدريب متواصل يف هيئة قضائية مشغوةل. واإ

سلطة املعاية يف مجيع مراحل التدريب القضايئ و/أأو ال  يد التامني ملؤسسةي اخملاطر يه ضامن الالزتام والتأأ 

 املرشوع؛

احامتل عرقةل ظروف البدل الرائد اخملتار املرشوع، وينبغي يف هذه احلاةل مواصةل املااقشات. وميكن تعليق أأو  )ب(

ذا مل تاجح هذه املااقشات؛  تأأجيل املرشوع يف البدل املعين اإ

يف البدلان الاامية والبدلان الأقل وموا  مثل  ا  قيوداحامتل مواهجة اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت  )ج(

ن أأحد التدابري الرئيس ية ملواهجة هذه اخملاطر البالغة يه ضامن طبع  ىل الإنرتنت أأو بطء رسعته. واإ الافتقار اإ

 دليل "أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية".

 الاس تعراض والتقيمي .3

 جدول اس تعراض املرشوع 1.3

أأعاله ابنتظام لقياس التقدم احملرز فيه مقارنة  3.2يخرصد لك عارص من عاارص املرشوع املبي نة يف اجلزء  )أأ(

 واحلد واحلد مهنا وُتفيفابلأهداف و/أأو اجلدول الزمين املتفق علهيام، ولتحديد اخملاطر الااش ئة املعروفة 

من حيث التلكفة  الاتاجئفعالية العاارص/ وطأأهتا، واغتاام الفر. الااش ئة لتحقيق التأ زر من أأجل حتسني

 والارتقاء جبودهتا.

ىل اللجاة املعاية ابلتمنية وامللكية الفكرية يك  )ب( تقدمي تقرير تقيمي ذايت مرحيل س اوي )أأو عاد نصف املدة( اإ

 تاظر فيه.
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 للمرشوع التقيمي املس تقل 2.3

ىل التقيمي اذلايت اذلي س تجريه لك مؤسسة قضائية  ضافة اإ ىل تقيمي الويبو، س يجرى تقيمي مس تقل للمرشوع اإ مشاركة واإ

ىل اللجاة املعاية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  وس يخقدم تقرير بشأأنه اإ

 مؤرشات الإجناز الااحج نتاجئ املرشوع

 )مؤرشات الاتاجئ(

مسح ملؤسسات التدريب عىل حقوق امللكية 

وغريها من مبادرات التدريب القامئة  الفكرية

 عىل نطاق العامل لفائدة الهيئات القضائية

 ؛اس تكامل املسح -

جناز التحليل الأويل. -  اإ

وضع وحدات تدريب عىل امللكية الفكرية 

خمصصة للقضاة ورجال القضاء يف لك 

 مرشوع رائد

قلميية املعاية لها؛ - قرار السلطات الوطاية أأو الإ  اس تكامل الوحدات واإ

ة أأو تاظمي ما ل يقل عن دورة تدريبية واحدة )ش بكية أأو خمتلط -

ىل  مبارشة( ابلتعاون مع لك مؤسسة تدريب مس تفيد استنادا  اإ

الوحدات واملااجه وأأساليب التدريب احملددة حديثا  بغية حتقيق نتاجئ 

 التعمل املنشودة.

ِبني احملمتلني  تدريب مجموعة من القضاة املدرم

ىل ال  وحدات املوضوعةاستنادا  اإ

 اس تكامل املس تفيدين ادلورة التدريبية.

قامة ش بكة بني مؤسسات عراب ما ل يقل عن مؤسس يت التدريب القضايئ اإ  تدريب قضايئ عن رغبهتام يف التواصل اإ

 والتعاون عىل حنو أأوثق يف جمال التدريب املتخصص.
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 املرشوع )مؤرشات الاتاجئ( مؤرش )مؤرشات( الاجاح يف حتقيق أأهداف هدف )أأهداف( املرشوع

تعزيز قدرات وهمارات القضاة واملدعني 

يف البدلان  رجال القضاء وغريمهالعامني و 

الاامية والبدلان الأقل وموا  يك يمتكنوا من 

البت بفعالية وكفاءة يف منازعات حقوق 

امللكية الفكرية بطريقة تضمن الاتساق مع 

ددة يف الاحتياجات والأولوايت الإومائية احمل

 البدل أأو املاطقة الفرعية أأو الإقلمي املعين

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء 50اإ

املس تفيدين بأأهنم اكتس بوا همارات جديدة للبت بفعالية وكفاءة يف منازعات 

 امللكية الفكرية.

وضع ثقافة ملكية فكرية موهجة حنو التمنية يف 

حتفز الابتاكر والإبداع عىل ئات القضائية الهي 

ن بيئة التعاون ادل ويل املس توى احمليل وحتسمِ

 ونقل التكنولوجيا والاستامثر

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء 50اإ

 ابلعالقة بني البت بفعالية وكفاءة والابتاكر والإبداع عىل الصعيد احمليل.

ية مؤسسات تسوية منازعات زايدة فعال 

امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين ودون 

الإقلميي والإقلميي والهنوض بتوازن عادل بني 

 حامية حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء 50اإ

 لحة العامة؛واملص ابلعالقة التالزمية بني تسوية املاازعات

شارة ما ل يقل عن  ىل 50اإ % من القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء اإ

 أأن التدريب قد حسن هماراهتم يف جمال تسوية املاازعات.

رساء توجه حنو التمنية  يف الهيائات القضائية اإ

قامة نظام لتسوية منازعات حقوق  بغية اإ

امللكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية 

والكفاءة ويدمع املواهب والابتاكر والإبداع 

عىل الصعيد احمليل مع حتفزي وماكفأأة وحامية 

حقوق ومصاحل مجيع أأحصاب حقوق امللكية 

الفكرية ومس تخديم حقوق امللكية الفكرية 

صف وعادل واملصلحة العامة عىل حنو من

 ومتوازن.

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء 50اإ

حقوق ومصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية  بني وازنةاملبأأمهية 

 ومس تخديم حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة.
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 اجلدول الزمين للتافيذ .4

 الاتيجة
 (2018 اإىل مارس 2016الفصول )من أأبريل 

 الأول الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين

القامئة مسح ملؤسسات التدريب عىل حقوق امللكية الفكرية وغريها من مبادرات التدريب اإجراء 

 عىل نطاق العامل لفائدة الهيئات القضائية
x x x      

 اختيار أأربعة بدلان رائدة

 توقيع اتفاقات تعاون والتفاق عىل خطط العمل -

ِبني احملمتلني -  حتديد املدرم

 حتديد اجلهات املروجة الوطاية وهجات التصال -

 x x      

 الرائدة الأربعة اخلباء املس تعان هبم يف املشاريعاختيار 

 حتديد الاختصاصات -

 توقيع العقود -

 x x      

يفاد بعثات لتقيمي الاحتياجات  اإ

 تقيمي الاحتياجات -

عداد تقارير -  اإ

  x x x    
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 الاتيجة
 (2018 اإىل مارس 2016الفصول )من أأبريل 

 الأول الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين

 وضع وحدات تدريب للهيئة القضائية

 وضع وحدات عامة للهيئات القضائية -

التدريب القضايئ والأطراف املعاية بغية التفاق عىل  عقد اجامتعات مع مؤسسات -

 احتياجات التدريب اجلوهرية وأأساليب التعاون والاتاجئ املنشودة

 وضع دليل "أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" ووحدات تدريب خمصصة -

  x x x x x x 

 تطوير مركز الويبو القامئ للتعمل الإلكرتوين

نشاء منتدى -  اإ

ىل مواد التعملم  - اتحة الافاذ الإلكرتوين اإ  اإ

  x x x x x  

  x x x     أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية

 x x x x     توفري أأدةل ومراجع

 x x x      وتقيميهاتاظمي دورات تدريبية وجتريهبا 

قامة ش باكت بني مؤسسات  x x x x     التدريب القضايئ اإ

 x        الهنايئتقرير التقيمي 
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 )ابلفرناكت السويرسية(موارد خالف املوظفني حبسب الاتاجئ مجموع  .5

 اجملموع 2017 2016 الاتيجة

مسح ملؤسسات التدريب عىل حقوق امللكية الفكرية وغريها من مبادرات التدريب اإجراء 

 القامئة عىل نطاق العامل لفائدة الهيئات القضائية
10 000  10 000 

 أأربعة بدلان رائدة اختيار

 اختيار البدل الرائد -

ِبني  -  وهجات التصالحتديد املدرم

عداد خطط العمل واملوافقة علهيا - برام اتفاق واإ  اإ

20 000  20 000 

 الرائدة الأربعة اخلباء املس تعان هبم يف املشاريعاختيار 

 حتديد الاختصاصات -

 اخلدمات التعاقدية الفرديةوضع عقود  -

120 000  120 000 

يفاد بعثات لتقيمي الاحتياجات  اإ

 تقيمي الاحتياجات -

عداد تقارير -  اإ

20 000 20 000 40 000 

 القضائية اتللهيئ عامة ومتخصصة وضع وحدات تدريب

 وضع الوحدات -

 تكييف الوحدات مع التدريب عىل التعمل الإلكرتوين -

20 000 50 000 70 000 
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 اجملموع 2017 2016 الاتيجة

 تطوير مركز الويبو القامئ للتعمل الإلكرتوين

نشاء منتدى -  اإ

ىل مواد التعملم  - اتحة الافاذ الإلكرتوين اإ  اإ

60 000  60 000 

 000 20 000 20  أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية

 000 80 000 80  توفري أأدةل ومراجع

 وتقيميهاتاظمي دورات تدريبية وجتريهبا 

 دورات تدريبية مدهتا يومني أأو ثالثة أأايم -

 ش بكيةدورة تدريبية  -

 60 000 60 000 

قامة ش باكت   000 10 000 10  التدريب القضايئ ؤسساتبني ماإ

 - -  التقيمي اذلايت للمرشوع

 000 10 000 10  التقيمي املس تقل للمرشوع

 000 500 000 250 000 250 اجملموع
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 ابلفرناكت السويرسية() موارد خالف املوظفني حبسب فئة التلكفة .6

 الاتيجة

 اخلدمات التعاقدية الأسفار واملاح

اخلدمات التعاقدية  النرش أأسفار الغري بعثات املوظفني اجملموع

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

مسح ملؤسسات التدريب عىل حقوق اإجراء 

امللكية الفكرية وغريها من مبادرات التدريب 

 القامئة عىل نطاق العامل لفائدة الهيئات القضائية

    10 000 10 000 

 اختيار أأربعة بدلان رائدة

 اختيار البدل الرائد -

ِبني  -  وهجات التصالحتديد املدرم

عداد خطط العمل  - برام اتفاق واإ اإ

 واملوافقة علهيا

20 000     20 000 

الرائدة  اخلباء املس تعان هبم يف املشاريعاختيار 

 الأربعة

 حتديد الاختصاصات -

 الفردية اخلدمات التعاقديةوضع عقود  -

   120 000  120 000 
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 الاتيجة

 اخلدمات التعاقدية الأسفار واملاح

اخلدمات التعاقدية  النرش أأسفار الغري بعثات املوظفني اجملموع

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

يفاد بعثات لتقيمي الاحتياجات  اإ

 تقيمي الاحتياجات -

عداد تقارير -  اإ

20 000 20 000    40 000 

 اتللهيئ عامة ومتخصصة وضع وحدات تدريب

 القضائية

 وضع الوحدات -

تكييف الوحدات مع التدريب عىل  -

 التعمل الإلكرتوين

 20 000 20 000 30 000  70 000 

 مركز الويبو القامئ للتعمل الإلكرتوين تطوير

نشاء منتدى -  اإ

ىل مواد التعملم  - اتحة الافاذ الإلكرتوين اإ  اإ

  30 000 30 000  60 000 

 000 20   000 20   أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية

 000 80 000 80     توفري أأدةل ومراجع
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 الاتيجة

 اخلدمات التعاقدية الأسفار واملاح

اخلدمات التعاقدية  النرش أأسفار الغري بعثات املوظفني اجملموع

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

 وتقيميهاتاظمي دورات تدريبية وجتريهبا 

دورات تدريبية مدهتا يومني أأو ثالثة  -

 أأايم

 دورة تدريبية ش بكية -

20 000 20 000   20 000 60 000 

قامة ش باكت بني م  000 10 000 10     التدريب القضايئ ؤسساتاإ

 -      التقيمي اذلايت للمرشوع

 000 10  000 10    التقيمي املس تقل للمرشوع

 000 500 000 120 000 190 000 70 000 60 000 60 اجملموع

 ]هناية املرفق والوثيقة[


