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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2016أأغسطس  15التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 

 
 الثامنة عشرةالدورة 

ىل  31جنيف، من   2016نومفرب  4أأكتوبر اإ
 
 

 تقارير مرحلية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما ييل: .1

 التالية: أأجندة التمنيةمرحلية عن مرشوعات  تقارير ( أأ )

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من  "1"
 ؛(املرفق الأول)البدلان النامية 

 ؛(املرفق الثاين)املرحةل الثانية  –الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية  امللكية "2"

بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت  "3"
منائية حمددة   ؛(املرفق الثالث)املرحةل الثانية  –اإ

والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب  التعاون عىل التمنية والتعلمي "4"
 ؛(املرفق الرابع)القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 ؛(املرفق اخلامس)مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية  "5"

 –معي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان الأفريقية مرشوع تعزيز وتطوير القطاع الس "6"
 .(املرفق السادس)الثانية  املرحةل
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جناز بشأأن مرشوع  ( ب)  التايل: أأجندة التمنيةتقرير اإ

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل  "1" مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
 .(املرفق السابع)منوا 

ىل يونيو  2015تقرير مرحيل عن الفرتة من يوليو  (ج) التوصيات التسع )، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري 2016اإ
عىل الاسرتاتيجيات املعمتدة لتنفيذ لك توصية  –حس امب اتُفق عليه يف ادلورة الثانية للجنة –. ويُرك ِّز التقريُر (عرشة

ات. وميكن الاطالع عىل قامئة الأنشطة وغريها من املعلومات ذات من التوصيات، ويُسل ِّط الضوء عىل أأمه الإجناز 
 .http://www.wipo.int/tadعىل الرابط التايل:  (TAD-IP)" التقنيةالصةل يف "قواعد بياانت املساعدة 

ن اللجنة .2 منية وامللكية الفكرية  اإ املعنية ابلت
ىل  الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف مدعوٌة اإ

 مرفقات هذه الوثيقة.

 [املرفقات]تيل ذكل 

 

http://www.wipo.int/tad
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 املرفق الأول

 ملخص املرشوع

 DA_1_10_12_40_01 رمز املرشوع

الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها  امللكية العنوان
 من البدلان النامية

 1التوصية  أأجندة التمنيةتوصية 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية 
خذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان وقامئة عىل الطلب وشفافة، وتأأ 

النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف 
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي  ادلول الأعضاء. وينبغي اإ

 التقنية وأ ليات تنفيذها ومعليات تقيميها خمصصة للك بدل.أأن يكون تصممي برامج املساعدة 

 10التوصية 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا 
من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية 

لهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن الفكرية أأكرث فعالية وا
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت الإ

 12التوصية 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش هتا،  امليض يف اإ
 لختصاصها. وفقا  

 40التوصية 

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية وفقا لتوجه 
ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية 

نية، وعىل وجه اخلصوص منظمة التجارة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املع 
 لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

 فرنك سويرسي 320 000مجموع التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني:  مزيانية املرشوع
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 .2016يناير  اترخي بدء املرشوع

 شهرا   36 مدة املرشوع

الرئيس ية قطاعات الويبو 
املعنية والصةل بربامج 

 الويبو

 4و 3و 2الصةل املوضوعية ابلربامج 

امللكية الفكرية وتوس مي  DA_4_10_01 أأجندة التمنيةيتصل املرشوع أأيضا  ابملشاريع املعنية ب
 DA_10_01املنتجات لتطوير الأنشطة التجارية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، و

ىل التوايل املرحةل الأوىل والثانية من املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وهام ع DA_10_02و
 وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية.

ىل حتليل دور نظام امللكية الفكرية يف جمال النشاط الاقتصادي املتصل  وصف موجز للمرشوع يريم املرشوع اإ
ف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمللية. ابلس ياحة، مبا يف ذكل النشاط املتعلق ابلهنوض ابملعار 

ىل ذكل، سينظر املرشوع عن كثب يف التجارب العملية اليت ميكن أأن تساعد فهيا  وسعيا  اإ
أأدوات واسرتاتيجيات حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية العاملني يف جمال الس ياحة عىل حتقيق قدرهتم 

ىل خطوات مبتكرة والتعاو  ن والتأ زر، مس تفيدين يف ذكل من التأ زر القامئ بني التنافس ية استنادا  اإ
 النواجت، والإسهام ابلتايل يف حتسني الوضع الاقتصادي معوما.

ىل تكوين كفاءات أأحصاب  وسينفَّذ املرشوع يف أأربعة بدلان رائدة، مهنا مرص، حيث س هيدف اإ
ذاكء الوعي ابلقوامس املشرتكة بني امللكية الفكرية طار  املصلحة الرئيس يني واإ والس ياحة يف اإ

 س ياسات المنو والتمنية.

والتجارب واملامرسات الفضىل املوثقة، والاسرتاتيجيات والأدوات وتوجهيات ادلليل العميل اليت 
ذاكء الوعي العام  طار املرشوع ستسهم كذكل يف توجيه قرارات الس ياسة العامة واإ وضعت يف اإ

حة واملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف الهنوض ابلس يا
 الوطين. احمللية فضال  عن تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجامتعية والثقافية عىل الصعيد
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 الس يدة فرانشيساك توسو املسؤول عن املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
وثيقة الربانمج واملزيانية 

 2012/2013للفرتة 

منائية وطنية بشأأن امللكية الفكرية 1.3املرتقبة ھ  النتيجة : س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
 والابتاكر تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنية.

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من  :2.3النتيجة املرتقبة ھ 
رية من أأجل التمنية يف البدلان النامية، والبدلان املتطلبات الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفك

 الأقل منوا ، والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

ىل حتديد  طالق املرشوع لأنشطة البحث والتوثيق اليت تؤدي اإ اكنت الأولوية الرئيس ية يف اإ
متةل املتعلقة بتشجيع الس ياحة واملعارف والتقاليد والثقافة أأدوات امللكية الفكرية القامئة أأو احمل 

عداد دليل معيل عن اس تخدام لك الأنظمة والأدوات اخلاصة ابمللكية  الوطنية واحمللية. وبدأأ اإ
م املرشوع الأول من هذا ادلليل لالس تعراض  الفكرية واليت ميكن تطبيقها يف هذا الس ياق، وقد ِّ

 ادلاخيل.

طار املرشوع.وُعقدت مناقشات   مع منظمة الس ياحة العاملية لتحديد جمالت التعاون احملمتةل يف اإ

كوادور ومرص وانميبيا  واختريت البدلان الأربعة التالية للتنفيذ عىل الصعيد القطري: اإ
 .لناك رسيو

عالمية يف جنيف مع ممثيل الوفود ادلامئة للبدلان املذكورة. وبدأأت  وبدأأ مسار التنفيذ بعقد جلسة اإ
نت واكلتان رائداتن وُأعد اتفاق تعاون  لناك رسيمعلية التنفيذ الفعيل يف  كوادور حيث عي ِّ واإ

 بشأأن تنفيذ املرشوع عىل الصعيد القطري انقش ته الويبو والواكلتان الرائداتن.

كوادور ابلتنس يق مع املؤسسات  لناك رسيوُحددت اجلهات العامةل يف جمال الس ياحة يف  واإ
طالق املرشوع رمسيا . لناك رسيوُعقد اجامتع أأول لتوعية الأطراف املعنية يف  الرائدة.  بغية اإ

جراء ادلراسات الإفرادية وتوثيقها  وُأعدت مواصفات اخلرباء الاستشاريني الوطنيني املعنيني ابإ
  عىل الصعيد القطري، وُحدد املرحشون لتويل تكل املهام.

طالق املرشوع يف الفرتة املمتدة من وُعقد أأول اجامتع لتوعية الأطراف امل  كوادور واإ  4عنية يف اإ
ىل  رشاف  .2016يوليو  6اإ كوادور خالل ذكل الاجامتع حتت اإ وُأطلق املرشوع رمسيا  يف اإ

كوادور للملكية الفكرية)املكتب الوطين للملكية الفكرية  وبدمع مجموعة واسعة من  (معهد اإ
 الأطراف املعنية.

ثر أأمثةل عىل النجاح/ الأ 
 وادلروس الرئيس ية

يغطي هذا التقرير الأشهر الس تة الأوىل من تنفيذ املرشوع؛ وعليه مفن السابق لأوانه حتديد 
ن الاجامتع الأول مع  املنجزات وال اثر وادلروس الرئيس ية. اب  ومع ذكل، تبنيَّ من ال راء الواردة اإ

يف تشجيع الس ياحة والرتاث أأن موضوع دور امللكية الفكرية  لناك رسيالأطراف املعنية يف 
  الثقافية يثري اهامتما  كبريا  وأأن املناقشات والعروض الأولية اكنت أأنشطة توعية جيدة.



CDIP/18/2 

Annex I 
4 
 

اخملاطر والتخفيف من 
 أ اثرها

ىل تأأخري تنفيذ املرشوع. وقد تؤدي  قد يؤدي بطء اس تجابة الإدارات والواكلت الرائدة الوطنية اإ
ىل عرقةل أأنشطة املتابعة وختصيص املوارد الاعتبارات الس ياس ية وادلاخلية  يف البدلان الرائدة اإ

 البرشية الالزمة عىل الصعيد القطري.

وجيري التفاوض عىل اتفاقات تعاون بني الويبو والواكلت الوطنية الرائدة بغية احلد من أ اثر ذكل 
املناسب  اخلطر عن طريق حتديد مسؤوليات حمددة للك طرف ومساءلته عن التنفيذ يف الأجل

 عىل الصعيد القطري.

 وسيساعد التواصل املنتظم مع الواكلت الرائدة املعيَّنة عىل احلد من التأأخريات غري املربرة.

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

وسيبدأأ التنفيذ عىل الصعيد  يتبع تنفيذ املرشوع اجلدول الزمين احملدد يف البدلين الرائدين.
 القطري يف البدلين ال خرين يف أأقرب فرصة ممكنة. 

طالق املرشوع يف البدلين الرائدين ال خرين  امليض قدما خالل الأشهر املقبةل أأي  (مرص وانميبيا)يُتوقع اإ
 بتعيني الواكلتني الوطنيتني الرائدتني وعقد أأول اجامتع للأطراف املعنية. 2016حبلول ديسمرب 

كوادور خطط معل عىل الصعيد القطري بدمع  لناك رسيويُتوقع أأن تضع الأطراف املعنية يف  واإ
 الإفرادية الوطنية.من الويبو، وأأن يبارش اخلرباء الاستشاريون العمل عىل ادلراسات 

وسيُس تمكل العمل عىل دليل الويبو بشأأن دور امللكية الفكرية يف تشجيع الس ياحة والرتاث 
 وسيس متر التواصل مع منظمة الس ياحة العاملية. الثقايف دلى انهتاء معلية الاس تعراض.

طالق املرشوعات الرائدة يف أأربعة ب2016حبلول ديسمرب  اجلدول الزمين للتنفيذ جناز دليل الويبو.: اإ  دلان رائدة؛ واإ

 يُتوقع أأن يتطابق اجلدول الزمين للتنفيذ الفعيل مع اجلدول املقدر يف وثيقة املرشوع.

 %14 :2016معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف يوليو  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. هذا أأول التقارير السابقة  تقرير يقدم اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يقمي  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق لكيا

 

نواجت املرشوع
1

 
 (النتيجة املرتقبة)

 الناحجمؤرشات التنفيذ 
 (مؤرشات النتاجئ)

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

وضع دليل معيل عن امللكية 
 الفكرية والس ياحة 

فرادية  توثيق أأربع دراسات اإ
 قطرية

دليل عن دور امللكية الفكرية يف 
 تشجيع الس ياحة 

أأول مرشوع ُمنجز، والاس تعراض 
 ادلاخيل جار  

*** 

فرادية عداد  دراسات اإ العمل املزمع اس هتالهل خالل فرتات اإ
 التقارير الالحقة

 ل تقيمي

اختيار ثالثة بدلان رائدة 
ىل مرص)  (ابلإضافة اإ

ىل )اختريت ثالثة بدلان  استنادا  اإ
؛ (معايري اختيار متفق علهيا

نت واكلت ومؤسسات  وعي ِّ
رائدة لتنفيذ املرشوع عىل 

 الصعيد القطري

نت   اختريت لك البدلان الرائدة وعي ِّ
 الواكلت الرائدة يف بدلين.

** 

حتديد الأطراف والسلطات 
 الوطنية املعنية ابلس ياحة 

حتديد، يف لك بدل، الأطراف 
الرئيس ية املعنية ابلس ياحة 

 ابلتنس يق مع مؤسسات رائدة 

 لناك رسيُحددت الأطراف املعنية يف 
كوادور.  واإ

** 

خطط املرشوع  املوافقة عىل
 عىل الصعيد القطري

وضع خطط تنفيذ املرشوع 
 (خطة للك بدل)

 ل تقيمي يُنفَّذ بعد توقيع اتفاقات التعاون يف لك بدل

توعية أأحصاب املصلحة 
والسلطات الوطنية املعنية 

ابلس ياحة، مبا يف ذكل 
 ماكتب امللكية الفكرية

فعاليتان لبناء الكفاءات يف لك 
 بدل

طالق املرشوع يف البدلان  تكون همامت اإ
الرائدة أأيضا  أأنشطة توعية. ُعقدت هذه 

كوادور. لناك رسياملهامت يف   واإ
** 

                                                      
1

 .2.3وفقا  لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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نواجت املرشوع
1

 
 (النتيجة املرتقبة)

 الناحجمؤرشات التنفيذ 
 (مؤرشات النتاجئ)

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

زاكء الوعي دلى اجملمتع  اإ
الأاكدميي بشأأن الصةل بني 
 امللكية الفكرية والس ياحة 

عالمية/توعية   نتاج مواد اإ ما ل )اإ
؛ (يقل عن فيمل واثئقي واحد

ما )ووضع مواد تعلميية/تدريب 
 (ل يقل عن مجموعة واحدة

دراهجا يف املناجه ادلراس ية.  واإ

 ل تقيمي .2017يُزمع اس هتالل العمل يف عام 

 

مؤرشات جناح حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

بناء القدرات دلى الأطراف 
 املعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاكء الوعي دلى الأوساط  اإ
الأاكدميية بغية وضع مواد 

دراج مناجه  تعلميية وتعزيز اإ

دراس ية خمصصة يف مدارس 
دارة الس ياحة والأاكدمييات  اإ

 الوطنية للملكية الفكرية.

اس تحداث السلطات الوطنية 
يف البدلان الأربعة الرائدة مجيعها 

لبىن بغية تقدمي خدمات 
استشارية بشأأن دور امللكية 

الفكرية والس ياحة يف المنو 
 والتمنية الوطنية.

 

وضع/مبادرة أأحصاب مصلحة 
معنيني ابلس ياحة يف ما ل يقل 

عن بدلين خططا  لس تخدام 
أأدوات واسرتاتيجيات امللكية 

الفكرية يف تعزيز قدراهتا 
التنافس ية وتشجيع الس ياحة 

واملعارف والتقاليد والثقافة 
 الوطنية واحمللية.

ىل خطط العمل الوطنية حُتدد استناد ا  اإ
  (املنتظر وضعها)

 ل تقيمي

اعامتد ما ل يزيد عىل مدرس تني 
دارة الس ياحة وما  من مدارس اإ

ل يقل عن أأاكدميية وطنية 
للملكية الفكرية مناجه دراس ية 
ومواد تعلميية وتدريبية وضعها 

 املرشوع.

عداد املواد التعلميية للأوساط  يُعزتم اإ
 .2018عام  الأاكدميية يف

 ل تقيمي

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

 

 ملخص املرشوع

 DA_35_37_02 رمز املرشوع

منية الاجامتعية الاقتصادية  امللكية العنوان  املرحةل الثانية -الفكرية والت

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي  :35التوصية  أأجندة التمنيةتوصية  مطالبة الويبو ابإ
 الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة امللكية الفكرية. 

للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه جيوز  :37التوصية 
 بني امللكية الفكرية والتمنية.  من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري

 فرنك سويرسي. 485 000 التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني: مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي.  316 000 تاكليف املوظفني*:

 تلكفة القامئ عىل املرشوع ول تشمل اشرتااكت موظفي الويبو.* تشمل 

 2015يناير  1 اترخي بدء املرشوع

 شهرا   36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املشاركة والصةل بربامج 

 الويبو

 . 10و 9و 8ابلتنس يق مع الربامج  جترى ادلراسات

ملرشوع "امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية"  هذا املرشوع هو متابعة وصف موجز للمرشوع
(CDIP/5/7 Rev.1)  وس يظل مرشوعا  شامال   .2013اذلي أُجنز يف هناية عام

رشاد واضعي الس ياسات يف تصممي نظام للملكية  ىل اإ قلميية الرامية اإ لدلراسات الوطنية والإ
 الفكرية يهنض ابلتمنية وتنفيذه. 

ىل حتقيق أأهداف املرشوع الأصيل مع مواصةل الاس تفادة من  وسرتيم املرحةل الثانية اإ
حبوث املرحةل الأوىل وتوس يع نطاق ادلراسات لتشمل بدلان ومناطق جديدة وتتناول 

 املرحةل الأوىل.  موضوعات جديدة مل تشملها
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 الس يد اكرسنت فينك املسؤول عن املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية 

العامة عىل نطاق اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات  2.5ه 
 أأفضل أأوسع وحنو

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

قلميية  أأحرز املرشوع تقدما  جيدا  بوجه عام. جراء دراسات قطرية واإ وقد رشعنا يف اإ
 لخص لأمه املس تجدات يف لك دراسة:وفامي ييل م خمتلفة.

 كولومبيا

نشاء قاعدة بياانت CDIP/16/2كام ورد يف الوثيقة  ، تقتيض ادلراسة يف كولومبيا اإ
جراء حتليل ملدى  لوحدة تسجيل بياانت امللكية الفكرية لغرض التحليل الاقتصادي، واإ

للمبادرات احلديثة لس ياس يات امللكية  الانتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا، وتقيمي جترييب
 وشهدت ادلراسة تقدما  جيدا  يتفق مع اجلدول الزمين احملدد. الفكرية.

 بولندا

ىل اس تكشاف دور نظام CDIP/16/2كام ورد يف الوثيقة  ، تسعى ادلراسة يف بولندا اإ
التأأخريات امللكية الفكرية يف الابتاكر يف القطاع الصحي. شهد تطبيق ادلراسة بعض 

 الإدارية الأولية ولكنه قيد التطبيق حاليا .

 رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا

تركز هذه ادلراسة احلديثة عىل فهم دور التصاممي الصناعية يف بدلان خمتارة يف جنوب 
ندونيس يا واتيالند والفلبني. جراء اس تقصاء  رشيق أ س يا يه اإ وتنطوي هذه ادلراسة عىل اإ

وأأوفدت بعثتان لتقيص احلقائق يف  لبات التصاممي الصناعية.واسع النطاق ملودعي ط 
اتيالند والفلبني والتنفيذ جار بوترية واعدة. ومشلت هااتن البعثتان تنظمي حلقات معل 

 حملية يف مانيال وابنكوك شاركت فهيا الأطراف الرئيس ية املعنية مبوضوع ادلراسة.
ويُزمع تنظمي  لعمل ادلراسة املقرتحة. وساعدت حلقات العمل عىل حتديد التوجه املوضوعي

ندونيس يا خالل هذا العام.  حلقة معل مماثةل يف اإ

 أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية

حتلل هذه ادلراسة احلديثة العالقة بني اس تخدام امللكية الفكرية والتدفقات التجارية يف 
قلميية. لرابع لأمرياك الوسطى بشأأن وخالل الاجامتع الوزاري ا املنطقة الاقتصادية الإ

، أأعلن الوزراء القامئون عىل مسائل امللكية 2015امللكية الفكرية اذلي ُعقد يف أأغسطس 
الفكرية يف كوس تارياك والسلفادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغوا وبامن وامجلهورية 

 م يف التطبيق.وبدأأ العمل التقين اخلاص ابلتقد ادلومينيكية قرارمه بدمع تطبيق ادلراسة.
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 أأوغندا

ىل حتسني فهمنا دلور الابتاكر وامللكية الفكر  ية يف أأحد هتدف هذه ادلراسة اجلديدة اإ
ىل  القامئة عىل الزراعة يف أأوغندا. وسرتكز عىل الصناعاتالبدلان الأقل منوا .  وتريم اإ

أ اثر البحث  حتديد القيود التجارية والتقنية واملؤسس ية والس ياس ية اليت تقوض أأو حتد من
م حلقة معل  جيا يف اجملال الزراعي الأوغندي.والتطوير والابتاكر ونرش التكنولو  وستنظَّ

 يف أأوغندا قبل هناية هذا العام.

أأمثةل النجاح/الأثر وادلروس 
 الرئيس ية

السابق لأوانه اس تخالص أأي دروس من ادلراسات القطرية احلالية غري أأن عقد  من
مشاورات مع الأطراف املعنية ل يزال عامال  حموراي  لضامن استيعاب البدل لنتاجئ ادلراسة 

 وحتديد التوجه ادلقيق للبحوث.

 ل تقيمي اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

مسائل تقتيض دعام/ اهامتما 
 فوراي:

ىل بعض  تطلبت معلية تعيني املسؤول عن املرشوع مدة أأطول من املتوقع. وأأدى ذكل اإ
وعىل الرمغ من احلرص عىل تطبيق ادلراسات  التأأخري يف اتباع اجلدول الزمين للتنفيذ.

 وفقا  للجدول الزمين املعمتد، فقد يتعني متديد مدة تنفيذ املرشوع.

ىل تنفيذ ادلراسات اجلارية، ستُس هتل دراس تان جديداتن تشمالن بدلان  امليض قدما ضافة اإ اإ
طار املرشوع.  مس تفيدة أأخرى يف اإ

 دراسة جديدة متعددة البدلان عن دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين. (أأ )
وس متتثل معايري اختيار البدلان لتكل احملددة يف وثيقة املرشوع 

(CDIP/14/7) . 

ىل نتاجئ املرحةل الأوىل من هذا املرشوع دراسة  (ب) متابعة يف ش ييل تستند اإ
. وستبحث ادلراسة العوامل اليت تدفع الرشاكت يف (CDIP/5/7)الشامل 

ىل اس تخدام حقوق امللكية الفكرية.   ش ييل اإ

وأأدى  املتوقع.كام ُذكر أ نفا ، تطلبت معلية تعيني املسؤول عن املرشوع مدة أأطول من  اجلدول الزمين للتنفيذ
ىل بعض التأأخري يف اتباع اجلدول الزمين للتنفيذ. ىل مراجعة اجلدول  ذكل اإ وقد يؤدي اإ

حدى ادلورات املقبةل.  الزمين للمرشوع يف اإ

 %25 :2016معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف يوليو  معدل تنفيذ املرشوع

من املرفق الرابع  1قدم التقرير املرحيل الأول عن هذا املرشوع، الوارد يف الصفحة  التقارير السابقة
ىلCDIP/16/2للوثيقة  عرشة املعقودة يف  يف دورهتا السادسة جلنة التمنية ، اإ

 . 2015 نومفرب
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يقمي  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق لكيا

 

نواجت املرشوع
2

 
 (النتيجة املرتقبة)

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

مشاريع دراس ية جديدة  4-5
عىل الصعيد القطري أأو 

 الإقلميي.

عقد حلقات معل يف كولومبيا وبولندا  عقد حلقات معل حملية.
 .(انظر أأعاله)واتيالند والفلبني 

*** 

اسات ومجموعات تسلمي ادلر 
 البياانت اجلزئية.

جيري تنفيذ ادلراسات اخلاصة بكولومبيا 
وبولندا ورابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا 

وامجلهورية ادلومينيكية وأأمرياك الوسطى 
 وأأوغندا.

** 

العمل يف البدلان  متابعة
 املرحةل الأوىل.املس تفيدة من 

عقد حلقات معل حملية؛ وتسلمي 
ادلراسات؛ واحلفاظ عىل 
 مجموعات البياانت اجلزئية.

جراء تقيمي  ل تقيمي من السابق لأوانه اإ

النجاح يف عقد ندوة تضم  ندوة حبثية هنائية
الباحثني وواضعي الس ياسات 

 الرئيس يني.

جراء تقيميمن السابق لأوانه   ل تقيمي اإ

 

  

                                                      
2

 .2.3وفقا  لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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مؤرشات جناح حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

فهم أأفضل لل اثر الاقتصادية 
املرتتبة عىل س ياسات امللكية 

اختاذ قرارات مبزيد الفكرية و 
 من الاستنارة

صالحات دراسات تفي د مبارشة اإ
 الس ياسة العامة

جراء تقيمي  ل تقيمي من السابق لأوانه اإ

قواعد بياانت ودراسات 
يس تعملها/يستشهد هبا واضعو 

والإعالم  الس ياسات والباحثون
 وسائر أأحصاب املصلحة.

جراء تقيمي  ل تقيمي من السابق لأوانه اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 املرفق الثالث

 

 ملخص املرشوع

 DA_19_30_31_03 رمز املرشوع

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

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل  :19التوصية  أأجندة التمنيةتوصية 
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض  امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان والأقل منوا  اإ

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

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح  :30التوصية 
ىل  للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت 
 احبة الطلب أأمهية خاصة. اليت تولهيا اجلهة ص

ىل  :31التوصية  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل املعلومات الع  ن اإ ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمس  لنية البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 الواردة يف س ندات الرباءات.

 فرنك سويرسي. 200 000 ابملوظفني:رد غري املتعلقة ااملو  مزيانية املرشوع

 فرناك  سويرساي . 267 792 املوارد املتعلقة ابملوظفني:

 2014يوليو  اترخي بدء املرشوع

 شهرا   36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املشاركة والصةل بربامج 

 الويبو

 .18و 14و 9و 1الصةل بربامج الويبو 

، ُُصمت املرحةل 2013املرحةل الأوىل من املرشوع اليت اكمتلت يف أأبريل وفقا لأهداف  وصف موجز للمرشوع
الثانية للهنوض ابلقدرات الوطنية للبدلان الأقل منوا يف جمالت تنظمي املعلومات 

دارة اس تخداهما هبدف بناء قواعد تكنولوجية مناس بة وتلبية  التكنولوجية والعلمية واإ
لوطين ومن مث تيسري المنو الاقتصادي والإسهام يف احتياجات تمنوية حمددة عىل الصعيد ا

 التخفيف من وطأأة الفقر.

وتقتيض اجلوانب الرئيس ية للمرشوع نقل املعرفة، وتكوين رأأس املال البرشي، وبناء 
القدرات التكنولوجية ومراعاة ال اثر الاجامتعية والثقافية واملساواة بني اجلنسني يف 

حتديدها من خالل التفاعل املشرتك مع مجموعة من اخلرباء اس تخدام التكنولوجيات اليت مت 
 الوطنيني ومنظامت التنس يق يف البدلان املس تفيدة. 
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ن الأهداف احملددة للمرشوع تشمل ما ييل:   ويف ضوء ما س بق، فاإ

زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات  تيسري (أأ )
  احملددة عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف التمنية؛

تكوين كفاءات مؤسس ية وطنية عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من  (ب)
  أأجل سد الاحتياجات احملددة؛

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

ىل توفري احللول التكنولوجية املالمئة جملالت الاحتياج احملددة وفق  وهيدف هذا املرشوع اإ
وتتطلب اسرتاتيجية التنفيذ التعاون ومشاركة طائفة من اجلهات خطة التمنية الوطنية. 

ىل املؤسسات يف خمتلف القطاعات.   الفاعةل من الأفراد اإ
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 الس يد كيفيل شينكورو املسؤول عن املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية 

 الفكرية يف سبيل التمنيةتسهيل الانتفاع ابمللكية  الهدف الاسرتاتيجي الثالث:

نة قادرة عىل التعامل مع مجموعة عريضة من  :2.3النتيجة املرتقبة ه موارد برشية ُمَحس َّ
متطلبات اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية اس تخداما فعال يف البدلان النامية 

ىل نظام الاقتصاد احلر.  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان  :4.3املرتقبة ه النتيجة أ ليات وبرامج تعاونية معز 
 النامية والبدلان الأقل منوا.

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما  :2.4النتيجة املرتقبة ه حتسني النفاذ اإ
بداع.  من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

اليت قدمت سلسةل  CDIP/13/9وقد اسرُتشد يف تنفيذ هذا املرشوع بوثيقة املرشوع 
ىل معاجلة مشالكت التمنية يف البدلان  من الأنشطة أأثناء تنفيذ املرحةل الثانية هتدف اإ

ىل خطط التمنية الوطنية مع مراعاة املبادرات املق دمة من مجيع الأقل منوا  ابلستناد اإ
 الرشاكء يف املرشوع.

ىل يونيو  2015وشهدت الفرتة املمتدة من يوليو  تقدما  يف تنفيذ املرشوع يف  2016اإ
ثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا  البدلان املس تفيدة الثالثة من املرحةل الثانية للمرشوع أأي اإ

 املتحدة.

ثيوبيا   اإ

ثيوبيا خالل اجامتع أأنشئت مجموعة اخلرباء الوطنيني بنجاح عقب  طالق املرشوع يف اإ اإ
تشاوري وطين ُعقد يف أأديس أأاباب ابلتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا واملكتب 

واس تمكلت الأمانة  وترتأأس اجملموعة وزارة العلوم والتكنولوجيا. الإثيويب للملكية الفكرية.
 عنيني بتنفيذ املرشوع. معلية الاختيار والتعيني اخلاصة ابخلبري الوطين وادلويل امل 

ىل  18وُعقد اجامتع أ خر يف الفرتة من  رشاف  2016أأبريل  21اإ يف أأديس أأاباب حتت اإ
وزارة العلوم والتكنولوجيا، وشاركت فيه مجموعة اخلرباء الوطنيني واخلبريين الوطين 
ىل حتديد جما لني وادلويل والأمانة بغية التفاوض عىل معلية حتديد الاحتياجات الرامية اإ

ىل توافق يف ال راء  ذوي أأولوية لإعداد طلبات البحث عن الرباءات. وأأفىض الاجامتع اإ
 عىل قامئة قصرية من س بعة جمالت احتياج ذات أأولوية وفقا  خلطة التمنية الوطنية.

ومتخضت متابعة التشاور والتواصل مع مجموعة اخلرباء الوطنيني واخلبري الوطين عن اتفاق 
عداد طلبات حبوث الرباءات اليت س توحض  ج ذوي أأولوية.عىل جمايل احتيا وأأوشك اإ

 التكنولوجيا الالزمة لهذين اجملالني عىل الانهتاء. 

عداد تقريرين عن حبوث الرباءات فضال  عن توفري اخلبري ادلويل  ويتوقع أأن يبدأأ قريبا  اإ
  لأنشطة بناء القدرات يف هذين اجملالني.
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 رواندا 

يف كيغايل ابلتعاون مع وزارة  2015سبمترب  29و 28بنجاح يف يويم ُأطلق املرشوع 
ن اجامتع تشاوري وطين. اب   التجارة والصناعة واللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا اإ

وأأنشئت مجموعة خرباء وطنيني تتأألف من أأعضاء من املؤسسات املعنية الرئيس ية حتت 
وحددت تكل اجملموعة  ت وليهتا بدقه.رئاسة املعهد الوطين للبحوث الصناعية وُحدد

 خبريا  وطنيا  وخبريا  دوليا  لتنفيذ املرشوع وعينهتام الأمانة. 

ىل  21وُعقد اجامتع للمجموعة مبشاركة الأمانة واخلبريين الوطين وادلويل يف الفرتة من  اإ
رات وركز الاجامتع يف املقام الأول عىل حتديد الاحتياجات وبناء القد .2016مارس  25

واسرتشدت معلية حتديد الاحتياجات بعوامل مهنا الأهداف الإمنائية  التكنولوجية.
ىل قامئة قصرية من مخسة جمالت احتياج  الوطنية والثغرات التكنولوجية وغريها وأأفضت اإ

 ذات أأولوية تعمتد مجموعة اخلرباء الوطنيني جمالني مهنا. 

عداد طلبني لبحوث الرباءات.ويُتوقع أأن تكون اخلطوة التالية لتنفيذ املرش   وع يه اإ

 مجهورية تزنانيا املتحدة

يف دار السالم ابلتعاون مع وزارة العلوم  2015ُأطلق املرشوع بنجاح يف أأغسطس 
والتكنولوجيا، وجلنة تزنانيا للعلوم والتكنولوجيا، وواكةل الرتاخيص والتسجيالت التجارية، 

واس تمكلت الإجراءات  والتكنولوجيا. ومؤسسة نيلسون مانديال الأفريقية للعلوم
 املؤسس ية لإنشاء مجموعة اخلرباء الوطنيني اليت س ترتأأسها جلنة تزنانيا للعلوم والتكنولوجيا.

وحددت تكل اجملموعة خبريا  وطنيا  وخبريا  دوليا  وعينهتام الأمانة. وأأحرزت اجملموعة تقدما  
 يف حتديد جمايل الاحتياج ذوي الأولوية.

عقد اجامتع جملموعة اخلرباء الوطنيني تشارك فيه الأمانة يف دار السالم يف  ويُتوقع
وفضال  عن  ملواصةل النقاش بشأأن أأولوية جمايل الاحتياج واعامتدهام. 2016أأغسطس 

ذكل، س ُيعقد منتدى وطين متعدد الأطراف للنظر يف تقرير مجموعة اخلرباء الوطنيني 
تناول هذان الاجامتعان أأيضا  برامج حمددة لتكوين وس ي  واملوافقة عىل جمايل الاحتياج.

الكفاءات يف جمال البحث التكنولويج وتمنية املهارات املتعلقة ابلتكنولوجيات املالمئة 
 جملايل الاحتياج. 

عداد طليب حبوث براءات دلى اعامتد مجموعة اخلرباء الوطنيني جملايل الاحتياج.   وسيبدأأ اإ

 مبارشة اجامتع لتكوين الكفاءات التكنولوجية ابلتعاون مع وس ُيعقد بعد هذين الاجامتعني
 معهد نيلسون مانديال الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا يف أأروشا جبمهورية تزنانيا املتحدة.

أأمثةل النجاح/الأثر وادلروس 
 الرئيس ية

املرشوع حشد الالزتام والتعاون بني مجيع أأحصاب املصاحل الوطنيني يف البدلان  يتطلب
جناز حمددة. دارة املرشوع ورصده من خالل مراحل تنفيذ واإ وقد  املس تفيدة، كام يتطلب اإ

ُوضعت اتفاقيات الرشاكة أأو مذكرات التفامه املوقعة خصيصا لتحقيق هذا الغرض، من 
ىل خالل توفري توجهيات واحضة تت طار زمين علق بدور لك طرف، جنبا اإ جنب مع اإ

 حمدد للتنفيذ. 

يتطلب املرشوع قدرا كبريا من التنس يق بني مجموعة الرشاكء يف املرشوع، وهو ما  اخلطر: اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
ىل التأأخري يف تنفيذ املرشوع.   ميكن أأن يؤدي اإ
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دارة ورصد واعيني يف مجيع سيمت التصدي لهذا اخلطر من  التخفيف من أ اثرها: خالل اإ
جنازات  مراحل معلية التنفيذ، مبا يف ذكل املساعدة التنظميية الشامةل؛ توطئة لتحقيق اإ

 مل لتطبيق التكنولوجيا املناس بة.رئيس ية، مثل خطط الع

مسائل تقتيض دعام/ اهامتما 
 فوراي:

 ل تقيمي

يتعني أأن تمُكل اخلطوات التالية املراحل الالحقة من اسرتاتيجية التنفيذ للبدلان الثالثة  امليض قدما
 املس تفيدة اخملتارة. 

عداد تقريرين عن حبوث الرباءات  ويف مقدمة نتاجئ املرشوعات يف البدلان الثالثة اإ
ىل طليب حبوث الرباءات الذلين س يوفران معلومات علمية وتقنية  وبراءاتية عن يستندان اإ

 التكنولوجيا الالزمة ملعاجلة جمال الاحتياج احملدد.

عداد تقريري واقع التكنولوجيا وخطط أأعامل لتطبيق التكنولوجيات  وس يعقب ذكل اإ
 املالمئة احملددة وتسويقها.

 س يحرص مدير املرشوع عىل تنفيذه وفقا  للجدول الزمين املعمتد. اجلدول الزمين للتنفيذ

 %39 :2016معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف يوليو  معدل تنفيذ املرشوع 

ىل  التقارير السابقة م اإ  . جلنة التمنيةهذا هو التقرير الثالث اذلي يقدَّ

م التقرير املرحيل الأول عن املرشوع، الوارد يف املرفق السابع من الوثيقة  وقد ِّ
CDIP/14/2،  ىل  . 2014يف دورهتا الرابعة عرشة املعقودة يف نومفرب  جلنة التمنيةاإ

ىل اللجنة، يف املرفق الثالث للوثيقة  ، يف CDIP/16/2قدم التقرير املرحيل الثاين اإ
 .2015دورهتا السادسة عرشة املعقودة يف نومفرب 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يقمي  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق لكيا

 

نواجت املرشوع
3

 
 (النتيجة املرتقبة)

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

 فريق اخلرباء الوطين
ُأنشئت مجموعة اخلرباء يف البدلان 

يوما  30الثالثة اخملتارة يف غضون 
 بداية املرشوع.من 

أأنشئت مجموعة خرباء وطنيني يف البدلان 
ثيوبيا ورواندا وتزنانيا)املس تفيدة   .(اإ

 

**** 

تقرير واقع التكنولوجيا 
 املالمئة

التقرير جاهز ومتاح للحكومة 
 والويبو.

وُأحرز تقدم يف حتديد الاحتياجات يف 
عداد طليب  البدلان املس تفيدة الثالثة ويف اإ

 تقريري البحث يف الرباءات. 

وس يتيح تقريرا البحث يف الرباءات بعدئذ 
عداد تقريري واضع التكنولوجيا املالمئة يف  اإ

 البدلان الثالثة.

** 

خطة الأعامل لتنفيذ 
التكنولوجيات املالمئة 

 اخملتارة

ختار تكنولوجيا مالمئة أأو أأكرث س تُ 
للتنفيذ ووضع خطة أأعامل لتنفيذ 

أأشهر من  6املرشوع معليا بعد 
 بداية املرشوع.

 خطط الأعامل منفذة.

 ل تقيمي ل تقيمي

 برانمج التوعية

وضع برانمج خملاطبة امجلاهري 
هادف وحمدد القطاع جاهز يف 

شهرا من بداية  24غضون 
 املرشوع.

اجامتعات لتكوين الكفاءات  وُعقدت
التكنولوجية يف البدلان املس تفيدة ومشلت 
التعاون مع مؤسسات وطنية أأخرى ومهنا 

اجلامعات اليت ركزت عىل فوائد الانتفاع 
ابملعلومات العلمية والتقنية يف تكوين 

 الكفاءات التكنولوجية. 

**** 

 

                                                      
3

 .2.3، القسم CDIP/13/9)لوثيقة املرشوع الأصلية ) وفقا   
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 مؤرشات جناح حتقيق هدف املرشوع أأهداف املرشوع

 (النتاجئ مؤرشات)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

تعزيز القدرات الوطنية يف 
البدلان الأقل منوا يف اس تخدام 

احللول التقنية املناس بة ملعاجلة 
التحدايت الإمنائية الوطنية 

 الكربى

عدد املنظامت واجملمتعات احمللية  .1
والأفراد عىل الصعيد الوطين ممن 

حال يس تخدم التكنولوجيا املالمئة 
منائية حمددة يف البدلان  لتحدايت اإ

 الأقل منوا .

اتحة أأية بياانت.  ل تقيمي من السابق لأوانه اإ

حتسني فهم اس تخدام 
املعلومات التقنية والعلمية 

لالبتاكر وتكوين الكفاءات 
 التكنولوجية الوطنية.

اس تخدام معلومات التكنولوجيا  .1
املالمئة يف البحث عن الرباءات، 

اءات، وواقع التكنولوجيا، وتقارير الرب 
 وخطط العمل.

عدد اخلرباء، أأعضاء مجموعة اخلرباء  .2
 الوطنيني يف البدلان الأقل منوا.

اتحة  من السابق لأوانه اإ
 أأية بياانت. 

 

 ل تقيمي

 حتديد التكنولوجيا املالمئة اليت جيري .1 الاس تدامة 
 تسويقها يف البدلان الأقل منوا.

تكرار املرشوع يف جمالت أأخرى يف  .2
البدلان الأقل منوا بأأدىن قدر من دمع 

 الويبو. 

نشاء املؤسسات ملواصةل العمل عىل  .3 اإ
التكنولوجيا املالمئة عىل املس توى 

 الوطين.

الاس مترار يف وتوسعة نطاق برامج  .4
بناء القدرات التكنولوجية الوطنية يف 

 جمال التكنولوجيا املالمئة.

رباء الوطين هيئة دامئة جعل فريق اخل .5
لتعزيز العمل عىل التكنولوجيا املالمئة 

 يف البدلان الأقل منوا . 

الاس تفادة من التكنولوجيا املالمئة  .6
للتمنية الاقتصادية املدرجة يف 

الس ياسات والاسرتاتيجيات 
الفكرية يف البدلان الوطنية للملكية 

 الأقل منوا .

اتحة أأية   ل تقيمي بياانت.من السابق لأوانه اإ

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 ملخص املرشوع

 DA_3_10_45_01 رمز املرشوع

منية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات  التعاون العنوان عىل الت
قل منوا  التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأ

زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو  :3التوصية  أأجندة التمنيةتوصية 
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.

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال  :10التوصية 
امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق  امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 
ينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل  امللكية الفكرية واملصلحة العامة.

قلميية املعنية ابمللكية الفكر  قلميية ودون الإ  ية.املنظامت الإ

طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع  :45التوصية  نفاذ امللكية الفكرية يف اإ انهتاج اإ
والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية 

نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل  واإ
ىل الرفاهية الاجامتعية ملنتجي املع ارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإ

ىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات، مبا يتفق مع املادة  من اتفاق  7والاقتصادية واإ
 يبس.تر 

 فرنك سويرسي خمصصة لكها خلالف تاكليف املوظفني. 500 000 مزيانية املرشوع

 2016 يوليو اترخي بدء املرشوع

 شهرا   24 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املشاركة والصةل بربامج 

 الويبو

 17و 10و 9الصةل بربامج الويبو 

وسرياعي املرشوع الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنية حلقوق امللكية الفكرية وس يكون  وصف موجز للمرشوع
وتدريبية فعاةل وجمدية يف جمال هدفه الأسايس تكوين الكفاءات لتوفري برامج تعلميية 

حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لفائدة القضاة مبا يف ذكل اس تحداث مرجع 
وهيدف املرشوع  للتعمل اذلايت بعنوان "مجموعة أأدوات عن حقوق امللكية الفكرية للقضاة".

ىل تعزيز فهم القوانني املوضوعية حلقوق امللكية الفكرية وتطب  يق القضاة ملعارفهم يف حتديدا  اإ
ذكل اجملال عن طريق تمنية التفكري املتسق واملنطقي واملهارات التحليلية النقدية لمتكيهنم 
صدار أأحاكم مسببة عادةل وفعاةل ومس تنرية وقامئة عىل جحج سلمية ختص املنازعات  من اإ

 عىل حقوق امللكية الفكرية يف احملامك اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية. 

 يار املؤسسات التدريبية القضائية الرائدة:اخت 
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أأفريقيا )اختيار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة وحبذا اختيار واحدة من لك منطقة 
مبا يف ذكل أأحد البدلان  (وأ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب وادلول العربية

 لفيات القضائية. الأقل منوا  ومتثل طائفة متنوعة من التقاليد واخل 

ن الربامج التعلميية والتدريبية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واليت تشمل مجموعة الأدوات اإ و 
املرجعية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية لفائدة التعمل اذلايت للقضاة س تكون خمصصة 

القدرات لالس تجابة للثغرات احملددة والاحتياجات املعرب عهنا والبنية التعلمية املتاحة و 
الاستيعابية وأأسلوب التعمل املفضل لأعضاء النظم القضائية يف البدلان اخملتارة من البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوا . 

وسرتاعى العوامل التالية يف تنفيذ أأنشطة املرشوع يف البدلان الرائدة اخملتارة من البدلان 
 النامية والبدلان الأقل منوا :

 والأطر والتفاقات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية؛القوانني  (أأ )

 الس ياسات والاسرتاتيجيات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية؛  (ب)

الفجوات والاحتياجات والأولوايت التدريبية القضائية كام وردت يف أأطر  (ج)
 التمنية الاقتصادية الوطنية؛

 الاعتبارات الإمنائية والصاحل العام. (د)

 رشوع عن طريق املؤسسات الوطنية القامئة املعنية ابلتدريب القضايئ. وسينفَّذ امل 

وسيس تخدم املرشوع عند الاقتضاء والإماكنية املضامني التعلميية والتدريبية املتاحة ورقيا  
لكرتونيا  واليت أأعدهتا الويبو واملؤسسات املسامهة يف ادلول الأعضاء يف جمال حقوق  أأو اإ

 رمجهتا أأو تكييفها للس ياق احمليل.امللكية الفكرية بعد ت

 العنارص الرئيس ية للمرشوع:

 اختيار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة: -أألف 

تقيمي الاحتياجات التعلميية والتدريبية للنظام القضايئ يف البدلان الرائدة اخملتارة يف  -ابء 
تعلميية والتدريبية حلقوق جمال حقوق امللكية الفكرية لتحديد طبيعة احملتوايت والوحدات ال 

ىل "مجموعة الأدوات اخلاصة حبقوق  امللكية الفكرية ونطاقها، وكذكل الأمر ابلنس بة اإ
 امللكية الفكرية لفائدة القضاة" املزمع اس تحداهثا؛ 

دراسة اس تقصائية عن املبادرات التدريبية اجلارية للنظام القضايئ يف جمال حقوق  -جمي 
دلان النامية والبدلان الأقل منوا  فضال  عن البدلان املتقدمة يك امللكية الفكرية يف الب

تس تفيد من عدة نواجت مهنا املامرسات اجليدة لتدريب الهيئة القضائية يف جمال حقوق 
 امللكية الفكرية؛

ىل العنرصين ابء وجمي، وضع حمتوايت ووحدات تعلميية وتدريبية يف جمال  -دال  استنادا  اإ
التدريب الأويل والمتهيدي عىل حقوق امللكية  (أأ )كرية من أأجل حقوق امللكية الف

والتدريب ادلاخيل يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مراعاة الأسلوب أأو  (ب)الفكرية؛ 
اخملصصة  (التدريب املبارش أأو الش بيك أأو اخملتلط)الأساليب املفضةل لتوفري التدريب 

وستشمل  والأولوايت الرئيس ية للبدل اخملتار. للثغرات احملددة والاحتياجات املعرب عهنا
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احملتوايت التعلميية والتدريبية مرجع للتعمل اذلايت بعنوان "مجموعة أأدوات خاصة حبقوق 
امللكية الفكرية لفائدة القضاة"، وس تعد مجموعة من أأجل لك من املؤسسات الرائدة 

لك اخملتارة. رتونية مهنا القوانني وميكن أأن تشمل تكل اجملموعات حمتوايت ورقية واإ
والس ياسات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية، وأأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية، وأأبرز 
السوابق القضائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية وغريها من احملتوايت املتفق علهيا خالل 

 ة.مرحةل تقيمي احتياجات املرشوع والقامئة عىل املامرسات اجليدة املنطبق

ىل العنارص ابء وجمي ودال، اختبار احملتوايت التعلميية والتدريبية يف جمال  -هاء  استنادا  اإ
حقوق امللكية الفكرية مبا يف ذكل "مجموعة أأدوات القضاة اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية" 

عن طريق توفري برامج تعلميية وتدريبية ومراعاة التعليقات لتحسني الأهداف التعلميية 
اصة ابدلورات التعلميية والتدريبية يف جمال حقوق امللكية الفكرية، ووضع املناجه اخل

نشاء احملتوايت، وأأسلوب أأو أأساليب توفريها، وأأساليب تقيمي/تقدير النتاجئ  ادلراس ية، واإ
 التعلميية لدلورات التعلميية والتدريبية حلقوق امللكية الفكرية؛ 

امئة مع املؤسسات الوطنية املعنية ابلتدريب القضايئ تعزيز الش باكت والرشااكت الق -واو 
بغية تبادل اخلربات ابنتظام والاس تفادة من جتارب ال خرين يف املبادرات ونواجت التدريب 

قامة "جممتع ممارسة"  عىل حقوق امللكية الفكرية. ميكن أأن يتخذ ذكل أأشاكل  عديدة مهنا اإ
للتعمل الش بيك والاجامتعي بني  كية الفكريةهمين ش بيك أأو أأكرث يُعىن مبسائل حقوق املل 

 الأقران من القضاة واملدعني العامني؛

قامة مكتبة م -زاي  ؤسسة تقدمي املساعدة يف احلصول عىل كتب وأأدةل مرجعية لإ
 التدريب القضايئ املس تفيدة.
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 الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي املسؤول عن املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية 

  2.3النتيجة املرتقبة ه

نة قادرة عىل التعامل مع مجموعة عريضة من متطلبات اس تخدام امللكية  موارد برشية ُمَحس َّ
الفكرية من أأجل التمنية اس تخداما فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

ىل نظا  م الاقتصاد احلر.املنتقةل اإ

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

وفقا  لوثيقة املرشوع وابلتعاون مع منسقي اجملموعات الإقلميية يف جنيف وابحلصول عىل 
دمعهم، اختريت أأربعة بدلان رائدة يه كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي بوصفها بدلان 

تكل البدلان املناطق التالية عىل التوايل: أأمرياك الالتينية  ومتثل رائدة لتنفيذ املرشوع.
ضا  مجموعة ومتثل نيبال أأي والاكرييب، واملنطقة العربية، وأ س يا واحمليط الهادئ، وأأفريقيا.

 البدلان الأقل منوا .

ذ . ومن مث، اكن اترخي بداية التنفي2016واس تمكلت معلية الاختيار يف بداية يوليو 
 .2016يوليو  15للمرشوع الفعيل 

أأمثةل النجاح/الأثر وادلروس 
 الرئيس ية

 ل تقيمي

 يتعني أأخذ اخملاطر التالية بعني الاعتبار يف تنفيذ املرشوع: اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

أأحد التدابري  لعل مواهجة صعوابت يف تنظمي تدريب مس متر جلهاز قضايئ مشغول. (أأ  )
املمكنة ملواهجة ذكل اخلطر ضامن ادلمع والتأأييد الاكملني ملؤسسة التدريب القضايئ 

 والسلطات املعنية يف لك مراحل املرشوع؛

وقد تعرقل الظروف يف بدل رائد بعينه مواصةل املرشوع، وينبغي يف هذا احلاةل  (ب )
اقشات مع السلطات ويف هذه احلاةل، ستشارك الأمانة يف من مواصةل املناقشات.

 املعنية لتعديل خطة التنفيذ أأو تعليقها.

س امي رسعة الإنرتنت يف بعض احلالت صعوبة  وقد تطرح جودة البنية املعلوماتية ول (ج )
أأخرى. لعل أأحد التدابري املمكنة ملواهجة ذكل اخلطر املرتفع ضامن طباعة مجموعة 

 أأدوات القضاة اخلاصة ابمللكية الفكرية.

مسائل تقتيض دعام/ اهامتما 
 فوراي:

 ل تقيمي
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 تقيمي الاحتياجات التدريبية ملؤسسات التدريب القضايئ؛ - امليض قدما

س تبيان لغرض تقيمي احتديد الأهداف املنشودة وس بل حتقيقها عن طريق  -
 الاحتياجات؛

يفاد بعثات لتقيمي الاحتياجات بغية التحقق من املعلومات اجملمعة واحلصول عىل  - اإ
 تفاصيل أأكرث؛

 وضع اتفاقات تعاون وواثئق مرشوع للك مؤسسة؛ -

 حتديد اخلرباء املالمئني ابلتشاور مع املؤسسات املس تفيدة. -

 سينفَّذ املرشوع وفقا  للجدول الزمين الوارد يف وثيقة املرشوع.  اجلدول الزمين للتنفيذ

 ل تقيمي معدل تنفيذ املرشوع 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. هذا أأول التقارير السابقة  تقرير يقدم اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يقمي  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق لكيا

 

نواجت املرشوع
4

 
 (النتيجة املرتقبة)

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 (مؤرشات النتاجئ)

شارات  بياانت الأداء نظام اإ
 السري

عداد قامئة مبؤسسات  اإ
التدريب يف جمال حقوق 

امللكية الفكرية وبغريها من 
املبادرات التدريبية اخلاصة 

ابجلهاز القضايئ عىل الصعيد 
 العاملي

 ُأعدت تكل القامئة؛

 وأأجري حتليل أأويل لها.

 ل تقيمي ل تقيمي

وحدات تدريبية عىل امللكية 
الفكرية خمصصة للقضاة يف 

 لك مرشوع رائد.

اس ُتمكلت الوحدات وأأقرهتا السلطات الوطنية 
قلميية املعنية.  أأو الإ

ش بكية أأو )تنظمي ما ل يقل عن دورة تدريبية 
ابلتعاون مع لك مؤسسة  (خمتلفة أأو غري ش بكية

ىل الوحدات واملناجه  تدريب مس تفيدة استنادا  اإ
ادلراس ية وأأساليب التدريب املس تحدثة بغية 

 قيق النتاجئ التعلميية املنشودة.حت 

 ل تقيمي ل تقيمي

تدريب مجموعة من القضاة 
مهنم مدربون حممتلون استنادا  

ىل الوحدات املس تحدثة  اإ

 ل تقيمي ل تقيمي أأمكل املس تفيدون ادلورة التدريبية

قامة ش بكة تربط بني  اإ
 مؤسسات التدريب القضايئ.

أأعربت مؤسس تا تدريب قضايئ عىل الأقل عن 
رغبهتام يف زايدة التواصل والتعاون يف جمال 

 التدريب املتخصص.

 ل تقيمي ل تقيمي

 

 مؤرشات جناح حتقيق هدف املرشوع أأهداف املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

شارات  بياانت الأداء نظام اإ
 السري

فادة ما ل يقل عن تعزيز قدرات القضاة واملدعني   ل تقيمي ل تقيمي% من القضاة واملدعني 50اإ

                                                      
4

 .2.3وفقا  لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 مؤرشات جناح حتقيق هدف املرشوع أأهداف املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

شارات  بياانت الأداء نظام اإ
 السري

العامني يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل منوا  لمتكيهنم 

من البت بفعالية وجناعة يف 
عات امللكية الفكرية مبا ز امن

يامتىش مع الاحتياجات 
والأولوايت الإمنائية احملددة 

 يف البدل.

املس تفيدين بأأهنم اكتس بوا همارات العامني 
جديدة للبت بنجاعة وفعالية يف منازعات امللكية 

 الفكرية.

منائية  ثقافة ملكية فكرية اإ
التوجه يف اجلهاز القضايئ 

بداع  تشجع الابتاكر والإ
احمليل وتوفر بيئة مؤاتية 

للتعاون ادلويل ونقل 
 التكنولوجيا والاستامثر.

قرار % من القضاة واملدعني 50ما ل يقل عن  اإ
العامني املس تفيدين ابلعالقة بني البت الفعال 

 والناجع والابتاكر والإبداع احملليني.

 ل تقيمي ل تقيمي

زايدة فعالية املؤسسات 
الوطنية لتسوية منازعات 

امللكية الفكرية وحتقيق توازن 
امللكية  جيد بني حامية حقوق

 عام.الفكرية والصاحل ال

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدعني 50اإ
العامني املس تفيدين ابلعالقة التالزمية بني البت 

 يف املنازعات والصاحل العام.

فادة ما ل يقل عن  % من القضاة واملدعني 50اإ
سن العامني املس تفيدين بأأن التدريب قد ح 

 هماراهتم يف تسوية املنازعات.

 ل تقيمي ل تقيمي

منايئ يف اجلهاز القضايئ توجه  اإ
قامة نظام متوازن وفعال  لإ

وانجع لتسوية املنازعات عىل 
حقوق امللكية الفكرية يدمع 

املهارات والابتاكر والإبداع 
احمليل مع حتفزي وماكفأأة 

وحامية بطريقة عادةل ومنصفة 
ومتوازنة حقوق ومصاحل مجيع 

أأحصاب حقوق امللكية 
الفكرية ومس تخدمهيا والصاحل 

 عام.ال

 

قرار ما ل يقل عن  % من القضاة واملدعني 50اإ
العامني املس تفيدين بأأمهية حتقيق توازن بني 

احلقوق واملصاحل اخلاصة بأأحصاب حقوق امللكية 
 الفكرية ومس تخدمهيا والصاحل العام.

 ل تقيمي ل تقيمي

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 ملخص املرشوع

 DA_16_20_03 رمز املرشوع

منية الاقتصادية العنوان غراض الت  اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأ

وضع القواعد واملعايري يف س ياق  أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند :16التوصية  أأجندة التمنيةتوصية 
 الويبو والتعمق يف حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة ابمللكية الفكرية وادلامعة  :20التوصية 
عداد مب ماكنية اإ ادئ توجهيية ملكل عام متني يف ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

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

 ؛(2017-2016)فرنك سويرسي  300 000 التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني: مزيانية املرشوع
 *(2018)فرنك سويرسي  250 000      

فرنك  100 000؛ (2017-2016)فرنك سويرسي  150 000 املوظفني: تاكليف
 *(2018)سويرسي 

 2016أأبريل  اترخي بدء املرشوع

 شهرا   36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املشاركة والصةل بربامج 

 الويبو

 .14و 10و 9و 1ةل بربامج الويبو الص

يستند املرشوع املقرتح عىل أأنشطة الربانمج اجلارية لإقامة وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا  وصف موجز للمرشوع
 (عنرص الرباءات)والابتاكر، ونتاجئ ادلراسات القامئة بشأأن امللكية الفكرية واملكل العام 

والرباءات واملكل العام وبوابة الوضع القانوين القامئ اذلي ُوضع يف نطاق املرشوع املنجز 
طار أأجندة التمنية بشأأن بياانت الوضع القانوين للرباءات.يف   اإ

ىل اس تكامل اخلدمات اليت تقدهما مراكز دمع التكنولوجيا  وهيدف املرشوع حتديدا  اإ
ضافة خدمات وأأدوات جديدة لإاتحة حتديد الابتاكرات  والابتاكر احلالية عن طريق اإ

البحوث وأأحصاب الأعامل ابس تخدام هذه املدرجة يف املكل العام فضال  عن دمع اخملرتعني و 
املعلومات لتوليد نواجت ونتاجئ حبثية جديدة ومن مث الإسهام يف اس تغالل واس تخدام أأكرث 

فعالية لالخرتاعات املدرجة يف املكل العام بوصفها مصدرا  لتوليد املعارف احمللية والابتاكر 
لبدلان الأقل منوا  يف تكييف احمليل وزايدة القدرة الاستيعابية للبدلان النامية وا

 التكنولوجيات اخملتلفة وتبنهيا. 

 * رهنا  مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية
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 الس يد أأليخاندرو رواك اكمبانيا والس يد أأندرو تشايكوفسيك املسؤول عن املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 الربانمج واملزيانية 

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من  (9الربانمج ) 2.3ه 
املتطل بات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

ىل نظام الاقتصاد احلر.  والبدلان الأقل منوا  والبدلان املنتقةل اإ

ىل املع (14و 9الربانجمان ) 2.4ه لومات املتعلقة ابمللكية الفكرية حتسني النفاذ اإ
 واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع.

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

اس هُتلت الإجراءات لتعيني موظف مؤقت لتنس يق أأنشطة املرشوع وخرباء استشاريني 
خرباء رئيس يني واثنويني يف موضوع  س امي خارجيني لإعداد نواجت حمددة للمرشوع ول

الأنشطة لتحرير الأدةل العملية لتحديد واس تخدام الاخرتاعات املدرجة يف املكل العام، 
 ومزود خدمات خاريج لس تحداث سامت وحتسينات جديدة يف بوابة جسل الرباءات.

املرحةل ومن مث اس هتالل تنفيذ  2016ويُتوقع أأن تُس تمكل الإجراءات حبلول شهر سبمترب 
 .2016الأوىل من املرشوع يف أأكتوبر 

أأمثةل النجاح/الأثر وادلروس 
 الرئيس ية

 .2016وبدأأ اختيار اخلرباء وموظفي ادلمع ويُعزتم اس هتالل الأنشطة الفعلية يف أأكتوبر 

 كام هو مبني يف وثيقة املرشوع: اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

التكنولوجيا والابتاكر عىل فهم املعلومات الواردة يف عدم قدرة موظفي مراكز دمع  اخلطر:
الأدةل العملية اخلاصة بتحديد الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام، وعىل اس تخداهما 

 بفعالية.

وس تكيف الأدةل وفقا  للقدرات املقدرة ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا  التخفيف من أ اثرها:
اء الأساس يني لتوفري دمع تفاعيل للقضااي اليت يتناولها والابتاكر، وس تحدد مجموعة من اخلرب 

 ادلليل.

مسائل تقتيض دعام/ اهامتما 
 فوراي:

 ل تقيمي

 .2016اس تعداد اخلرباء وموظفي ادلمع لس هتالل أأنشطة املرشوع حبلول أأكتوبر  امليض قدما
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الاخرتاعات املدرجة يف املكل  أأول مرشوعات هنائية للأدةل اخلاصة بتحديدتقدمي  .1 اجلدول الزمين للتنفيذ
 .2016العام واس تخداهما حبلول هناية عام 

توثيق التجارب واملامرسات الفضىل اخلاصة بتحديد الاخرتاعات املدرجة يف املكل  .2
دماهجا يف نسخة معدةل من  العام واس تخداهما واملس متدة من املرشوعات الرائدة واإ

 .2017الأدةل حبلول هناية عام 

 .2016ة من اخلرباء الأساس يني حبلول هناية عام تأأليف مجموع .3

ىل الأدةل اخلاصة بتحديد الاخرتاعات املدرجة يف املكل  .4 عداد مواد تدريبية استنادا  اإ اإ
 .2017العام واس تخداهما حبلول منتصف عام 

 .2017منتصف عام  تطوير بوابة الوضع القانوين احملس نة حبلول .5

 %3 :2016معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف يوليو  معدل تنفيذ املرشوع 

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. التقارير السابقة  هذا أأول تقرير يقدم اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يقمي  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق لكيا

 

 نواجت املرشوع
 (النتيجة املرتقبة)

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

أأدةل عن حتديد . 1
درجة يف املكل الاخرتاعات امل

 العام واس تخداهما

ات تقدمي أأول مجموعة من مرشوع
 ل تقيمي ل تقيمي .2016الأدةل حبلول هناية عام 

توثيق التجارب . 2
واملامرسات الفضىل يف حتديد 

درجة يف املكل الاخرتاعات امل
 العام واس تخداهما

ومن املتوقع اس تكامل العملية 
 .2017حبلول هناية عام 

 ل تقيمي ل تقيمي

مجموعة من اخلرباء . 3
 الأساس يني

قامة مجموعة تتأألف مما ل يقل  اإ
لك  عن خبريين أأساس يني يف

 .2016منطقة حبلول هناية عام 
 ل تقيمي ل تقيمي

عداد ما ل يقل عن عرضني  مواد تدريبية. 4 اإ
ىل الأدةل اخلاصة  استنادا  اإ

بتحديد الاخرتاعات املدرجة يف 
اس تخداهما حبلول املكل العام و 

 .2017منتصف عام 

 ل تقيمي ل تقيمي

بوابة الوضع القانوين . 5
 احملس نة

الواهجة اجلديدة حبلول تطوير 
 .2016منتصف عام 

ضافة صفحات مساعدة جديدة  اإ
 .2017حبلول منتصف عام 

ضافة اس امت رة جديدة حبلول اإ
 .2017هناية عام 

 ل تقيمي ل تقيمي
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 نواجت املرشوع
 (النتيجة املرتقبة)

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

عداد أأدةل عن حتديد . 6 اإ
الاخرتاعات املدرجة يف املكل 

العام واس تخداهما ابللغتني 
 الفرنس ية والإس بانية*

املرتمجة حبلول  توفري الأدةل
 .2018منتصف عام 

 ل تقيمي ل تقيمي

همارات لإدارة وتوفري . 7
اخلدمات املتعلقة 

خرتاعات املدرجة يف ابل
 املكل العام*

فادة الاس تبياانت املس تمكةل يف  اإ
حلقات العمل حبلول هناية عام 

ىل  2018 بأأن املرشوع قد أأدى اإ
دارة و/أأو  تمنية املهارات يف اإ

اخلدمات املتعلقة توفري 
خرتاعات املدرجة يف املكل ابل

 العام.

 ل تقيمي ل تقيمي

 

 

مؤرشات جناح حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

 

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

ىل املعارف  تيسري -1 النفاذ اإ
والتكنولوجيا يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا  
بغية مساعدة ادلول الأعضاء 
املهمتة عىل حتديد واس تخدام 

املوضوعات الواقعة مضن 
املكل العام يف ولايهتا 

 القضائية

توفري خدمات مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر لتحديد 

كل الاخرتاعات املدرجة يف امل
العام يف ما ل يقل عن س تة من 

تكل املراكز يف ش باكت وطنية 
 خمتلفة.

توفري خدمات مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر دلمع 

اس تخدام الاخرتاعات املدرجة 
يف املكل العام يف ما ل يقل عن 

املراكز يف  أأربعة من تكل
 ش باكت وطنية خمتلفة.

 ل تقيمي ل تقيمي

 * رهنا  مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية

 ]ييل ذكل املرفق السادس[
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 ملخص املرشوع

 DA_1_2_4_10_11 رمز املرشوع

فريقية وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلتعزيز القطاع السمعي البرصي  العنوان  -ان الأ
 املرحةل الثانية

 1التوصية   أأجندة التمنيةتوصية 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موهجة حنو 
 التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات

اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن خمتلف 
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية  مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء. وينبغي اإ

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

 2التوصية  

نشاء صناديق ائامتنية أأو  ضافية للويبو من خالل تربعات املاحنني واإ تقدمي مساعدة اإ
صناديق أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة البدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع 

عطاء أأولية كربى لأنشطة تعبئة الأموال يف أأفريقيا بفضل املوارد  من الاس مترار يف اإ
داخل ومن خارج املزيانية للهنوض بعدة جمالت مهنا الانتفاع القانوين والتجاري والثقايف 

 والاقتصادي ابمللكية الفكرية يف البدلان املذكورة.

 4التوصية  

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت 
ثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات ال 

 مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

 10التوصية  

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 
ملرافق هبدف جعل وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من ا

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

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية.  ودون الإ

 11التوصية  

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

 والتكنولوجيا لك ام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
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 فرنك سويرسي 430 000 :تاكليف خالف املوظفني مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي 110 000املوظفني:  تاكليف

 فرنك سويرسي 540 000 اجملموع:

 2016يونيو  اترخي بدء املرشوع

 شهرا   30 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املشاركة والصةل بربامج 

 الويبو

  17و 16و 15و 11و 9الربامج 

أأن حق املؤلف يؤدي دورا   CDIP/9/13كشفت املرحةل الأوىل من مرشوع الوثيقة  وصف موجز للمرشوع
هامش يا  يف متويل الأفالم واس تغالل وتوزيع املصنفات السمعية البرصية يف الس نغال 

وتبنيَّ أأن الأطراف املعنية ابلقطاع السمعي البرصي دلهيا  وبوركينا فاصو وكينيا.
ونية معلومات حمدودة عن حق املؤلف ول تنتفع بتدريب أأو موارد أأو استشارة قان

متخصصة يف ذكل اجملال. وتعد اس تدامة قطاع الأفالم والتلفزيون صعوبة تمنوية كبرية؛ 
وتتيح الهجرة الرمقية اليت تشهدها أأفريقيا فرصة كبرية لتحفزي الاقتصاد احمليل لصناعة 

 الأفالم والقطاع السمعي البرصي. 

ىل نتاجئ املرحةل الأوىل اليت أأرست الأسس الأوىل  وتستند املرحةل الثانية من املرشوع اإ
للتوعية ابس تخدام امللكية الفكرية ونرشها يف القطاع وتوفري دمع متواصل للمامرسني، 

ىل دمع تطوير  واليت تظل أأساس ية لتحقيق نتاجئ ملموسة يف املامرسات املهنية. وهتدف اإ
دة القطاع السمعي البرصي الأفريقي عن طريق املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لزاي

نتاج والمتويل والتوزيع.فهم نظام حق املؤلف واس تخدامه يف م  راحل الإ

ىل اقرتاح قدمته بوركينا فاصو وصدقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية  ويستند املرشوع اإ
دراج مخسة بدلان يف املرحةل الثانية: وامللكية الفكرية. بوركينا  ووافقت اللجنة عىل اإ

ويقوم املرشوع عىل العنارص الرئيس ية  رب وكوت ديفوار.فاصو وكينيا والس نغال واملغ
برامج تدريبية؛ وبرانمج للتعمل عن بعد؛ ودمع تمنية املهارات واملامرسات والبىن  التالية:

دارة احلقوق. الأساس ية   والأدوات يف جمال اإ
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 الس يدة اكرول كرول املسؤول عن املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 واملزيانية الربانمج 

  3الربانمج  قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية:

تعزيز القدرات واملهارات لالس تخدام والإدارة الفعاليني حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف 
متويل احملتوايت السمعية البرصية واس تغاللها بطريقة مرشوعة بغية دمع تطوير القطاع 

قتصادية والاجامتعية مقي ومن مث تعزيز التمنية الاالسمعي البرصي احمليل يف العرص الر 
 والثقافية 

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 تنفيذ املرشوع تنس يق. 1

ثر معلية اختيار لتوفري 2016وعني ِّ يف سبمترب  ادلمع الإداري لتنفيذ  موظف بدوام جزيئ اإ
 املرشوع. 

 من أأجل القيام مبا ييل:ودخلت الويبو والبدلان املس تفيدة يف مرحةل تشاورية 

 اختيار منسقي املرشوع عىل الصعيد القطري؛ -

 فهم توقعات الأطراف املعنية والتفاق عىل نطاق املرشوع؛  -

 حتديد اخلطط القطرية ومهنجية التنفيذ. -

 ة والتدريب املهنيانيالتمن . 2

ضافية ملرشوع التعمل عن  بعد بشأأن حق وضع اخلرباء ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو وحدات اإ
 نيني العاملني يف جمال الأفالم. املؤلف لفائدة امله 

 أأطر ادلمع والإدارة. 3

لفائدة ثالثة من كبار املسؤولني  2016نظمت زايرة دراس ية مدهتا مخسة أأايم يف يوليو 
ىل مجعية املؤلفني  (BURIDA)التنفيذيني يف مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف  اإ

وركز التدريب عىل توثيق اخلطط  يف ابريس بفرنسا. (SACD)وامللحنني املرسحيني 
وتوزيعها وترخيصها بغية متكني منظمة الإدارة امجلاعية يف كوت ديفوار من تطوير 

 فهيا. الإدارة

للمدير العام ملنظمة الإدارة امجلاعية احلديثة املنشأأ  2016ونظمت زايرة دراس ية يف يونيو 
ىل "ادليوان الوطين حلقوق  (SODAV)ملؤلف" يف الس نغال "املكتب الس نغايل حلق ا اإ

وتلقى املدير العام تدريبا  مكثفا  ملدة  يف اجلزائر. (ONDA)املؤلف واحلقوق اجملاورة" 
دارة احلقوق يف القطاع السمعي البرصي.   أأس بوع يف لك اجلوانب املتعلقة ابإ

 الأحباث واملنشورات. 4

وابلتعاون مع جلنة الأفالم يف  (KECOBO)وبناء عىل طلب جملس كينيا حلق املؤلف 
 الأفالم للمهنيني.، أأعد وُطبع دليل معيل بشأأن حق املؤلف يف قطاع (KFC)كينيا 

أأمثةل النجاح/الأثر وادلروس 
 الرئيس ية

 ل تقيمي
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ومشاركهتم بفعالية  يتطلب حتقيق نتاجئ التنس يق الفعال مع املوظفني الوطنيني الأساس يني اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
 دلمع تنس يق املرشوع. 

ىل احلد من هذا اخلطر،  اخلطر: قد معدل دوران املوظفني الوطنيني الأساس يني. سعيا  اإ
يكون من املفيد ختصيص بعض الوقت من بداية املرشوع لالتفاق عىل نطاق أأنشطة 

د من اخملاطر ولعل من املفيد أأيضا  ختطيط أأنشطة مشرتكة بني عدة بدلان للح املرشوع.
حدى البدلان عىل الصعيد الوطين.   املتصةل ابلتغريات اليت قد تشهدها اإ

خطر أ خر مبسأأةل احامتل جتاوز الطلب عىل أأنشطة املرشوع يف البدلان  ويرتبط
ىل اخنفاض مس توايت التوعية والاس تخدام فامي خيص  املس تفيدة للموارد املتاحة نظرا  اإ

لعل أأحد تدابري  حق املؤلف ورسعة ظهور توهجات جديدة يف القطاع السمعي البرصي.
ىل الربامج القطرية. احلد من هذا اخلطر هو تنظمي أأنشطة مشرتكة ضافة اإ  بني البدلان اإ

مسائل تقتيض دعام/ اهامتما 
 فوراي:

 ل تقيمي

 سينفَّذ املرشوع وفقا  للجدول الزمين املعمتد.  امليض قدما

 عىل النحو املعمتد يف وثيقة املرشوع. اجلدول الزمين للتنفيذ

 ل تقيمي معدل تنفيذ املرشوع 

ىل اللجنة هذا أأول التقارير السابقة م اإ  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. تقرير يقدَّ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يقمي  بعد/ توقف ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق لكيا

 

نواجت املرشوع
5

 
 (النتيجة املرتقبة)

 الناحجمؤرشات التنفيذ 
 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

 دراسة

 حتديد هجات التواصل

 

 

 

 حلقات معل اخلرباء

 

 

 

التدريب وتكوين الكفاءات 
يف املوقع يف جمايَل الرتخيص 

 امجلاعي والإدارة امجلاعية. 

 

تطوير البنية املؤسس ية 
واملهارات يف القطاع السمعي 

 البرصي

 

 

 

 

 

 مت 

 

 

 

س ُتعقد حلقات  بدأأ بعد.ت مل 
 2017العمل يف عام 

 

 

 قيد التنفيذ

 

 

 يزمع تنفيذ أأنشطة

 

 

 

 

 

 

من البدلان  تواصل مدير املرشوع مع لك
املس تفيدة بشأأن حتديد هجات التصال 

 ووضع خطط العمل.

 

 من السابق لأوانه تقيمي الأداء.

 

 

 

دارة احلقوق  حتسني املهارات يف جمال اإ
 السمعية البرصية

 

 
 غري قابل للقياس يف هذه املرحةل

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 ل تقيمي

 

 

 

** 

 

 

 *      

 

 

 

 

 

** 

                                                      
5

 .2.3وفقا  لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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تنفيذ برامج للتعمل عن بعد 
 واس تحداث وحدة للمحامني 

 

 

 

 

 

عداد مواد للتوعية والتواصل  اإ

وحدات جديدة عن  اس تكامل
العقود يف القطاع السمعي 

البرصي. سيتعني اس تكامل 
برانمج التعمل عن بعد حبلول 

طالقه يف عام  2016هناية عام  واإ
وس توضع وحدة احملامني  .2017

 .2017يف عام 

 

عداد ونرش كتيب عن حق  اإ
املؤلف للمهنيني العاملني يف جمال 

 صناعة الأفالم.

 اس تحداث وحدات متخصصة

 

 

 

 

 

توزيع الكتيب عىل املهنيني العاملني يف 
يف كينيا أأساسا   الأفالم صناعة

 هل. واس تخداهمم

 

 

 

 

 

** 

 

مؤرشات جناح حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

الإسهام يف حتسني اس تخدام 
نظام امللكية الفكرية لمتويل 

املصنفات السمعية البرصية 
نتاهجا وتوزيعها.  واإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زايدة اس تخدام املشاركني 
للمهارات املكتس بة لمتويل 

املصنفات السمعية البرصية 
نتاهجا وتوزيعها.  يمت التأأكد من )واإ

ذكل عن طريق اس تبيان للتقيمي 
يوزع عىل املشاركني بعد س تة 

 (أأشهر تقريبا من انهتاء التدريب

 

زايدة عدد العمليات املتصةل 
لكية الفكرية يف القطاع ابمل 

السمعي البرصي فامي يتعلق 
نتاج والتوزيع.  د أأساس )ابلإ ُُيدَّ

املقارنة من خالل ورقة حتديد 
 .(النطاق

 من املبكر للغاية تقيمي هذه النتيجة.

 

 

 

 

 

 من املبكر للغاية تقيمي هذه النتيجة.

 ل تقيمي

عدد العمليات القامئة عىل  زايدة
حقوق امللكية الفكرية للرتخيص 

ابحلقوق السمعية البرصية من 
خالل املفاوضات امجلاعية 

وممارسات الرتخيص امجلاعي وتنفيذ 
ُيحدد خط س  )املبادئ التوجهيية. 

 ل تقيمي ملبكر للغاية تقيمي هذه النتيجة.من ا
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امليض قدما يف تطوير بنية 
حتتية فعاةل للعمليات القامئة 
عىل حقوق امللكية الفكرية 

والرتخيص واملهارات املتعلقة 
لتحسني العائدات املالية عىل 

القطاع السمعي  املبدعني يف
 البرصي والصناعة

 .(ادلراسة الأساس من خالل

زايدة وتطور البنية التحتية 
للرتخيص ابحلقوق السمعية 

يتفق مع املعايري البرصية مبا 
ادلولية، ول س امي من خالل 

ُُيدد ) منظامت الإدارة امجلاعية.
خط الأساس من خالل 

 .(ادلراسة

 

التنفيذ املطرد للأدوات وقواعد 
الأعامل املالمئة لإدارة املصنفات 

السمعية البرصية مبا يتفق مع 
د أأساس )املعايري ادلولية.  ُُيدَّ

من خالل ورقة حتديد  رنةاملقا
 .(النطاق

*** 

 

 ]ييل ذكل املرفق السابع[
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 ملخص املرشوع

 DA_4_10_02 رمز املرشوع

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

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات  :4التوصية  أأجندة التمنيةتوصية 
والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب اليت تعمل يف جمال البحث العلمي 

 مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية  :10التوصية 
وغريها من املرافق هبدف جعل  الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية

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

ق   لميية املعنية ابمللكية الفكرية.الإ

جاميل تاكليف املرشوع غري املتعلقة ابملوظفني: مزيانية املرشوع  فرنك سويرسي 250 000 اإ

 P2-P3 موظف واحد للمرشوع من فئة املهنيني املس توى تقدير احتياجات املوارد البرشية:
 .(فرنك سويرسي 237 000)

 شهرا   24 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املشاركة والصةل بربامج 

 الويبو

 .31و 30و 9و 2بربامج الويبو صةل ال

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

  عىل الاستامثر يف التصاممي.

يق مع الواكلت الرائدة يف البدلان املُشارِّكة، سوف يعزز املرشوع ومن خالل التعاون الوث 
الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، ل س امي حقوق التصاممي الصناعية، من 

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

ىل اقرتاح مقدم من مجهورية كوراي خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة  يستند املرشوع اإ
 .(CDIP/11/7الوثيقة )
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املسؤول عن 
 املرشوع

 الس يد ماركوس هوبرغر

الصةل ابلنتاجئ 
املرتقبة يف 

الربانمج 
واملزيانية للفرتة 

2014/15 

نة قادرة عىل التعامل مع مجموعة عريضة من متطلبات موارد  .3.2ه املرتقبةالنتيجة  برشية ُمَحس َّ
اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية اس تخداما فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

ىل نظام الاقتصاد احلر.  املنتقةل اإ

ة عامة حمل
موجزة عن 

 تنفيذ املرشوع

 أأعضاء فريق املرشوع 

املرشوع يف تعاون وثيق مع واكةل رئيس ية يف لك بدل رائد، ويه املعهد الوطين للملكية الصناعية  معل
وقد عينَت لكتا الواكلتني  يف الأرجنتني، واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية يف املغرب.

 الرائدتني، لهذا املرشوع، جلنة توجهيية وفريقا  للمرشوع.

للمساعدة يف ختطيط أأنشطة املرشوع وتنفيذها ورصدها يف  للمرشوع منسقون قطريونعنُي  (1
  الك البدلين.

جامل من مثانية خرباء وطنيني مؤهلني، من ذوي اخلربة يف  (2 عنُي فريقان وطنيان مكوانن اإ
ىل ملؤسسات الصغرية واملتوسطة املس تفيدة، ووضع  التصاممي وقانون التصاممي لتقدمي ادلمع اإ

ة خصيصا محلاية التصاممي؛ بغية تطوير أأعامل هذه املؤسسات ومساعدهتا يف  اسرتاتيجية معدَّ
وقد مت التعاقد مع أأحد اخلرباء للرتكزي بشلك خاص، عىل املهنجية  معلية تقدمي طلبات التصاممي.

 والأدوات املُطورة واملس تخدمة يف هذا املرشوع الرائد.

 اس هتالل املرشوع

 تصممي املرشوع (3

وافقت الأمانة واللجنتان التوجهييتان التابعتان للواكلتني الرئيس يتني عىل تقرير  يف املرحةل الأوىل،
وجرى التأأكيد عىل أأمهية املرشوع يف س ياق الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية  ."بيان نطاق املرشوع"

 (أأ ) ويه: وُأعدت ثالث واثئق أأساس ية أأخرى لتوجيه تنفيذ املرشوع. امللكية الفكرية يف البدلين.
وخطة للتوعية حددت القطاعات الصناعية  (ب)ثيقة وضع اسرتاتيجية وطنية محلاية التصاممي؛ و 

الرئيس ية، اليت تكتيس أأمهية اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية الوطنية، واس ُتخدمت كأساس لختيار 
ن مل تكن مقررة  (ج)الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة؛  يف واسرتاتيجية اخلروج، اليت واإ

ت ابهامتم كبري، واس ُتخدمت أأيضا يف حتديد املؤسسات الرئيس ية يالوثيقة الأصلية للمرشوع، حظ 
وجرى ابنتظام حتديد اخملاطر  صاحبة املصلحة للمشاركة يف هذا املرشوع الرائد عىل املدى الطويل.

دارهتا منذ بداية املرشوع الرائد. والتدابري  حتليل للمخاطروتقدم وثيقة نطاق املرشوع أأول  واإ
  للتخفيف من أ اثرها.

 دارسات اجلدوى  (4

ىل الواكلتني  اضُطلع بعد ذكل، بدراسات جدوى يف الك البدلين، وتضمنت ادلراسات أأس ئةل موهجة اإ
رشكة صغرية ومتوسطة لتقيمي احتياجاهتا  2000ُأرسلت دراسة اس تقصائية لأكرث من  الرئيس يتني.

  يف املغرب. 249رشكة يف الأرجنتني و 90وردت حنو  وتوقعاهتا ومدى اهامتهما ابملرشوع.
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 التوعية وتنفيذ املرشوع

طالق املرشوع عىل الصعيد القطري  فعاليات اإ

 الأرجنتني (5

سبمترب  4و 3نظم املرشوع ندوة دولية بشأأن حامية الرسوم والامنذج الصناعية يف بوينس أ يرس، يف 

من )، حبضور ممثيل الهيئات العامة والرشاكت ذات النشاط املكثف يف جمال التصاممي 2014
  .(الأرجنتني وأأورواب والولايت املتحدة

طالق املرشوع يف الأرجنتني، اذلي   اكن، يف الوقت ذاته، حدث التوعية الأول.واكن هذا نشاط اإ
ىل  من  -مشاراك  153وقدمت الويبو واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف الأرجنتني املرشوع الرائد اإ

وتلقت الندوة دعام قواي من السلطات الأرجنتينية، جتىل يف  رشكة صغرية ومتوسطة. 70بيهنم 
مس تجيبا، قميَّ  81عن رضاء املشاركني أأنه من بني  وتشري دراسة اس تقصائية حضور وزير الصناعة.

% هذا احلدث بأأنه مفيد لس تخداهمم نظام امللكية الفكرية بصورة ملموسة محلاية التصاممي، 100
 % مهنم اهامتمه ابملشاركة يف املرشوع.83وأأبدى 

 املغرب (6

غرب املرشوع الرائد ، قدمت الويبو ومكتب امللكية الصناعية والتجارية يف امل2014أأكتوبر  15يف 
كام قُدم  يف مؤمتر ُعقد يف ادلار البيضاء للمصممني والرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة احملمتةل.

، حبضور مشاركني من وزارة الصناعة والتجارة 2014أأكتوبر عام  16املرشوع يف مائدة مس تديرة يف 
والاقتصاد الاجامتعي والتضامين، واحتاد  والاستامثر والاقتصاد الرمقي، وزارة الصناعة التقليدية

 غرف التجارة والصناعة واخلدمات، واملدارس وغريمه من أأحصاب املصاحل يف الصناعات الرئيس ية.
أأعرب لك املشاركني عن موافقهتم عىل املشاركة يف املرشوع وتشجيعهم لش باكت الرشاكت الصغرية 

لهيا عىل املشاركة يف أأ   نشطة املرشوع.واملتوسطة اليت ينمتون اإ

زاكء الوعي بشأأن حامية  ىل اإ طالق املرشوعني والأنشطة الرتوجيية يف البدلين اإ وأأدت فعاليتا اإ
متةل من رشاكت صغرية ومتوسطة  التصاممي الصناعية وأأاتحا التواصل مع اجلهات املس تفيدة احمل

 ورشاكء مؤسس يني رئيس يني.

 اختيار الرشاكت الصغرية واملتوسطة   (7

رشكة صغرية  2000رشكة صغرية ومتوسطة يف الأرجنتني، و 1600تواصل مع عالوة عىل ال 
جراءات دقيقة،  ىل اس امترات الطلب ومعايري حمددة بوضوح، واإ ومتوسطة يف املغرب، واستنادا اإ

  يف املغرب. 26رشكة يف الأرجنتني و 42رشكة صغرية ومتوسطة مس تفيدة، مهنا  68اختريت 

 الرتوجي والتوعية   (8

 رمز وشعار وامسُحدد  ، وُوزعت عىل نطاق واسع يف الك البدلين.شورات تروجييةمن وُأعدت 
" بغية تعزيز هويهتام الوطنية يف تنفيذ املرشوع Namadij" و"DiseñArللربانجمني القطريني "

خمصصة للربامج القطرية عىل  صفحات ش بكيةتتوفر  وضامن اس تدامهتام يف الأرجنتني واملغرب.
للك برانمج قطري ونرُشت  فيديوهات تروجييةأأعدت  ونيني للواكلتني الرائدتني.املوقعني الإلكرت 

بوضوح عىل املوقعني الإلكرتونيني للواكلتني الرائدتني لإزاكء الوعي ابمحلاية الاسرتاتيجية للتصاممي 
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دليل الويبو عن املرشوع الرائد تشمل مواد التواصل  والتواصل مع مجهور أأكرب بشأأن الربانمج.
ماكانت التصممي يف البدلن" و طالق اإ بعنوان  DiseñArعن برانمج  دليل"اإ

"Diseño Registrado 2016" يُزمع نرشه يف عام. 

، نظم املرشوع معرضا  للتصاممي وفعالية جانبية عىل هامش ادلورة الرابعة والثالثني 2016ويف نومفرب 
م للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والتصاممي الصن اعية واملؤرشات اجلغرافية يف مقر الويبو، وقدَّ

جيابيا  لعمل اللجنة يف جمال التصاممي الصناعية.   س ياقا  اإ

ماكانت التصممي يف البدلان وافتتح معرض التصاممي املشرتك بني الأرجنتني واملغرب " طالق اإ  -اإ
سرتاتيجي حلقوق الاستامثر يف الابتاكر عىل مس توى البدل عن طريق التصممي والاس تخدام الا

عىل يد الس يدة بينينغ وانغ، انئبة املدير العام للويبو، وسعادة السفري  2016نومفرب  16يف  التصاممي"
 أألبريتو دي أألوتو، ممثل الأرجنتني ادلامئ دلى الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف، 

امئ دلى الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى يف ومعايل السفري محمد أأوجار ممثل اململكة املغربية ادل
م معرض التصاممي برانجمي  جنيف. ول س امي عن طريق الفيديوهات ) Namadijو DiseñArوقدَّ

ماكانت التصاممي يف البدلين عن طريق تقدمي منتجات  .(الرتوجيية للربانجمني القطريني وأأبرز املعرض اإ
تفيدة يف الأرجنتني واملغرب وملصممني مشهورين أأخرين يف تصمميية لرشاكت صغرية ومتوسطة مس  

 قطاعات صناعية خمتلفة. 

وقدمت الأمانة ووفدا الأرجنتني واملغرب والفريقان القطراين للمرشوعني املرشوع الرائد وادلراس تني 
ىل ادلول الأعضاء خالل فعالية جانبية وقت الغداء ُعقدت عىل هامش ادلو  رة الإفراديتني للبدلين اإ

قامة توجه جديد  .2015نومفرب  17الرابعة والثالثني للجنة الرباءات يف  وركزت الفعالية عىل س بل اإ
حلشد استامثر عىل مس توى البدل يف التصاممي وامحلاية الاسرتاتيجية لها وتعظمي الاس تفادة من 

يل ومواهجة الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص وتبادل املعارف عىل الصعيدين الوطين وادلو
وشارك ادلول الأعضاء بفعالية يف جلسة الأس ئةل  صعوبة ضامن أأثر مس تدام عىل الصعيد القطري.

 س امي س بل الإعراب عن اهامتهما ابملشاركة يف املرشوع.  والأجوبة وأأبدت اهامتهما ابملرشوع الرائد ول

ىل ادلول الأعضاء منشورات عن الربانجمني القطريني  مت اإ والكتيب  Namadijو DiseñArوقد ِّ
اخلاص ابملرشوع الرائد املتاح عىل موقع الويبو بست لغات.

6
 

 املهنجية والأدوات (9

من أأجل تزويد اخلرباء الوطنيني مبهنجية واحضة، وضامن مجع البياانت بصورة منتظمة، وتسهيل 
جراء دراسة للمقارنة بني البدلين الرائدين، وضع املرشوع أأدوات مصممة خصيصا ذلكل،  مهنا " اإ

عداد الأمانة. ولإنشاء هذه الأدوات جرى التعاون  اسرتاتيجية اخلطوات امخلس محلاية التصاممي" من اإ
  مع اخلرباء وتبادل املعارف داخل الويبو وخارهجا، كام ُدرست أأدوات امللكية الفكرية القامئة.

                                                      
6

من موقع الويبو الكتيب اخلاص ابملرشوع الرائد متاح ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والعربية والصينية والروس ية عىل الصفحة التالية  

 . http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502 الإلكرتوين:

 متاحان عىل الرابطني التاليني: Namadijو DiseñArالفيلامن الرتوجييان لربانجمي 

  :الأرجنتنيhttp://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1؛  

  :املغربhttps://www.youtube.com/watch?v=Xtzeu6yp_Xs . 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502
http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xtzeu6yp_Xs
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ىل نسخة أأوىل من مجموعة أأدوات شامةل خمصصة للمساعدة او  ىل أأفىض املرشوع اإ لتقنية املقدمة اإ
وتنطوي تكل الأدوات  الرشاكت الصغرية واملتوسطة بدمع من خرباء وطنيني يمتتعون بكفاءات عالية.

وحمفظة التصاممي الصناعية يف  (2)الرشكة واسرتاتيجية الأعامل فهيا؛  (1)عىل فصول خمتلفة يه 
 (4)ية التصاممي لتطوير الأعامل؛ واسرتاتيجية امللكية الفكرية مع تركزي خاص عىل حام (3)الرشاكت؛ 

 واملنظور اجلنساين والتنوع. 

ىل التجربة الرائدة. وُأطلقت  واس تعرض املرشوع تكل الأدوات يف هناية مرحةل التنفيذ استنادا  اإ
نسخة مراجعة تقوم عىل هنج التحسني املس متر للربامج القطرية املقبةل يف الأرجنتني واملغرب وغريهام 

وتبني نتاجئ ادلراسة   حال تس ىن تكرار املرشوع ابلتعاون مع دول أأعضاء أأخرى.من البدلان يف
ذ  الاس تقصائية أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة رأأت أأمهية يف الأس ئةل التشخيصية اإ

أأاتحت للرشاكت تناول قضااي مغفةل تتعلق ابمللكية الفكرية وحتسني فهمها لوضع تسجيالت امللكية 
 فامي خيص حمافظها من التصاممي الصناعية.الفكرية 

 بناء القدرات واإطالق املرشوع

 الأرجنتني  (10

 7عقب عقد حلقة العمل بشأأن بناء القدرات للخرباء الوطنيني يف الأرجنتني، ُأطلق املرشوع يف 
وقام وزير الصناعة ورئيس املعهد  مشاراك. 70يف بوينس أ يرس، حبضور حوايل  2015أأبريل 

ومثلَّ الأمانة مسؤول من الويبو من خالل  كية الصناعية يف الأرجنتني ابفتتاح احلدث.الوطين للمل 
وتضمن الربانمج تشخيصا مس بقا جملموعة تصاممي لك رشكة صغرية ومتوسطة مس تفيدة  رساةل فيديو.

ىل رضا عام عن احلدث  مبساعدة خرباء وطنيني. وتشري ادلراسة الاس تقصائية لرضاء املشاركني اإ
رت الرشاكت الصغرية واملتوسطة جدوى املرشوع الرائد ابلنس بة لها حبوايل 95 بنس بة %. كام قدَّ

89.%  

 املغرب  (11

 31أأقامت الويبو حلقات معل لتكوين الكفاءات وفعالية لإطالق املرشوع يف ادلار البيضاء يف 
 .2015أأبريل  1و 2015مارس 

عداد أأعضاء جلنة التوجيه الوط  نية للمرشوع واخلرباء الوطنيني لتنفيذ وقد ُحقق ابلاكمل هدف اإ
جياد أأوجه للتأ زر بني املشاركني والرشاكت الصغرية واملتوسطة  املرشوع الرائد بنجاح، فضال عن اإ

وأأكد لك من املؤسسات الرئيس ية صاحبة املصاحل وممثيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة  املس تفيدة.
 –رتك والاس تفادة منه عىل الصعيدين الوطين وادلويل اهامتهمم الشديد ابملشاركة يف هذا اجلهد املش

  ويشمل ذكل التبادل املنتظم للمامرسات اجليدة بني املغرب والأرجنتني.

يف ادلار البيضاء وأأولته السلطات املغربية  2015أأكتوبر  27مؤمتر عن تكوين الكفاءات يف  وُعقد
ىل أأنه النشاط الثاين اذلي جيمع لك اجلهات الفاعةل املشاركة يف برانمج   Namadijأأمهية كبرية نظرا  اإ

طالق املرشوع الرائد يف أأبريل  اكت وحظي املؤمتر حبضور رش  .2015يف املغرب منذ فعالية اإ
اليت تشمل وزارات حكومية وامجلعية  Namadijمس تفيدة وأأعضاء من اللجنة التوجهيية ملرشوع 

ذ رأأى  .(ASMEX)املغربية للمصدرين  ىل مس توى عال  من الرضا اإ % من 100وتشري التعليقات اإ
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ة وأأعرب املشاركون عن تقديرمه البالغ للجلس املشاركني أأن نوعية العروض اكنت ممتازة أأو جيدة.
ذ مكهنم ذكل من تغطية جوانب أأساس ية من برانمج  التفاعلية ولتنوع املتحدثني واملوضوعات اإ

Namadij.  ذ أأسهم يف مواصةل توعية الرشاكت املس تفيدة وتعزيز قدراهتم ُحقق هدف هذا املؤمتر اإ
 يف جمال حامية التصاممي الصناعية.

 منصات الرشاكة مع القطاعني العام واخلاص  (12

ال ن املؤسسات الرئيس ية صاحبة املصاحل يف املرشوع، مبا فهيا الوزارات، جزءا من اجمللس  ابتت
 الاستشاري يف الأرجنتني، وجزءا من جلنة التوجيه الوطنية للمرشوع يف املغرب. 

ويف الأرجنتني، جرى التوقيع عىل القانون التأأسييس حبضور وزير الصناعة ديبورا جيوريج، اذلي 
حظيا بتغطية وسائل  – DiseñArا املرشوع الرائد، وشارك يف حدثنين ملرشوع دمع بقوة هذ

، دعيت اللجنة 2015أأبريل  7وعقب الأثر الإجيايب للمرشوع، اذلي أأطلق أأخريا يف  الإعالم.
ىل اجامتع خاص لتقدمي املرشوع  ىل  DiseñArالتوجهيية للمرشوع التابعة للواكةل الرئيس ية اإ اإ

 يف وزارة الصناعة.املسؤولني الوطنيني 

ىل نومفرب  أأكتوبر  27ويف  .2015ويف املغرب، ُوقع ميثاق "ش بكة مناذج" يف الفرتة املمتدة من أأبريل اإ
، عقد الس يد عادل املاليك، املدير العام للمكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، مؤمترا  2015

ُوطلب من خرباء وطنيني  .Namadijحصفيا  عقب مؤمتر تكوين الكفاءات اخلاص بربانمج 
دارة املرشوع الرائد يف الويبو وأأعضاء اللجنة التوجهيية الوطنية لربانمج  واملسؤولني الرمسيني عن اإ

Namadij .لقاء لكمة ىل أأكرث من  والرشاكت املس تفيدة اإ مقاةل نرُشت عن  15وأأفىض املؤمتر اإ
ىل عرض  Namadijبرانمج  وتبعته جلسة تفاعلية حيث دعي أأعضاء اللجنة التوجهيية الوطنية اإ

  ويف الأهداف املشرتكة للش بكة. Namadijالزتاهمم ومساهامهتم الفعلية يف برانمج 

 املساعدة التقنية  (13

ىل نومفرب  ىل رشاكت صغرية ومتوسطة مس تفيدة يف الفرتة من أأبريل اإ وقدم خرباء وطنيون ادلمع اإ
لهيا املشورة بشأأن اعامتد عن  2015 طريق مساعدهتا عىل حتليل حمافظها من التصاممي وأأسدوا اإ

وتفقد فريقا اخلرباء يف البدلين الرشاكت  اسرتاتيجية خمصصة محلاية التصاممي بغية تطوير أأعاملها.
ا الصغرية واملتوسطة املس تفيدة وعقدا اجامتعات خمصصة للتوعية وبناء القدرات ولقاءات تشخيص وم

ىل الأمانة تقارير ما قبل  قبل التشخيص ابس تخدام الأدوات اليت اس تحدهثا املرشوع. وقد قُدمت اإ
 التشخيص وتقارير التشخيص.

وقبل تنفيذ املرشوع الرائد، كشفت ادلراسات الاس تقصادية الأس باب الرئيس ية التالية لعدم 
 تسجيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة تصامميها:

  غفال العائد احمل  متل عىل الاستامثر يف حامية التصايم؛اإ

 .غفال طريقة اس تخدام نظام امللكية الفكرية محلاية التصاممي  واإ

وتبني ادلراسات الاس تقصائية لتقيمي املرشوع يف منتصف املدة أأن ممثيل الرشاكت الصغرية 
درااك  ملزااي امحلاية الاسرتاتيجية للتصامميواملتوسطة أأصبحوا  كرث اإ  . أأ

 عن ذكل، أأظهرت النتاجئ ما ييل يف البدلين: وفضال  

  معدل رضا عال  دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة عن اس تجابة املرشوع
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 لحتياجاهتا؛

  ومعدل رضا عال  عامة عن املرشوع؛ 

  ونس بة عالية من الرشاكت الصغرية واملتوسطة تويص نظرياهتا ابملشاركة يف الربانمج
 القطري؛

 ن املساواة يف انتفاع النساء والرجال ابملرشوع يف روالردود يذكة من أأحصاب ونس بة عالي
 بدلاهنم.

أأهنا تطبق املعارف  (% يف املغرب90% يف الأرجنتني و95)وذكرت نس بة عالية من أأحصاب الردود 
 املكتس بة يف جمال امللكية الفكرية يف قراراهتا الاسرتاتيجية والإدارية نتيجة لهذه املبادرة الرائدة.

 % من أأحصاب الردود أأهنم سيس مترون يف ما ييل: 100و 80وذكرت نس بة ترتاوح بني 

  الامتس مشورة اخلرباء يف امحلاية الاسرتاتيجية للتصاممي؛ 

  املشورة من املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الأرجنتني واملكتب املغريب للملكية والامتس
 الصناعية والتجارية يف املغرب؛

 وتوفري حامية اسرتاتيجية للتصاممي الصناعية؛ 

 .واملشاركة يف دورات تكوين الكفاءات يف جمال حقوق امللكية الفكرية 

يداع طلبات عن  ونتيجة للمرشوع الرائد، أأودعت رشاكت صغرية ومتوسطة مس تفيدة أأو بدأأت يف اإ
عالمة جتارية وبعض  29وعن أأكرث من  (يف املغرب 77يف الأرجنتني و 40)تصمامي  صناعيا   117

 الرباءات يف الأرجنتني.

 تبادل املعارف   (14

 ونقلت الأمانة بنشاط املامرسات اجليدة بني البدلين الرائدين طوال فرتة تنفيذ املرشوع.
 /ُطورت مجموعة من مواد التدريب واملبادئ التوجهيية والأدوات. وُأعدت

وفعاليتا الاختتام يف الأرجنتني  2015أأكتوبر  27ومشل مؤمتر تكوين الكفاءات يف املغرب يف 
ىل  ىل تبادل جتارهبا وتوجيه أأس ئلهتا اإ واملغرب جلسات تفاعلية حيث دعيت الرشاكت املس تفيدة اإ

ىل  واكن لتكل  ممثيل الويبو واخلرباء الوطنيني وممثيل املؤسسات العامة واللجان.الواكلتني الرائدتني واإ
جيايب وتشجيع يف صفوف املشاركني.  الأحداث صدى اإ

املرشوع الرائد بشأأن  -"حلقة معل الويبو لتبادل املعرفة ، نظمت الأمانة 2016نومفرب  16ويف 
قل منوا:امللكية الفكرية واإدارة التصاممي لتطوير الأعامل يف ا دراس تان  لبدلان النامية والبدلان الأ

فراديتان عن الأرجنتني واملغرب". ومشل املشاركون يف حلقة العمل املشرتكة بني البدلين أأعضاء من  اإ
 الفريقي القطريني للمرشوعني واللجنتني التوجهييتني مبن فهيم املنسقون القطريون واخلرباء الوطنيون. 

رجنتني واملغرب عن برانجمي وغطى برانمج حلقة العمل م وضوعات مهنا ادلراس تان الإفراديتان للأ
DiseñAr وNamadij  وتناول حتدايت تغري الإدارة يف البدلين الرائدين فضال  عن نتاجئ التقيمي

ونوقشت نتاجئ  اذلايت للويبو يف منتصف املدة وعرض بشأأن الرصد والتقيمي قدمه قسم الويبو للتقيمي.
ملنتصف املدة وتوصياته مع فريقي املرشوعني يف ضوء مواصةل تنفيذ الربانجمني القطريني  التقيمي اذلايت

 خالل املرشوع الرائد وبعده. 
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وحققت حلقة العمل أأهدافها من حيث تبادل التجارب بني البدلين والاس تفادة من املعارف 
د برانمج حلقة العمل عىل أأساس وأُع اليت اكتس هبا البدلان والأمانة. ("املعارف الضمنية")واملهارات 

ثر حلقة  هنج تشاريك ينخرط فيه فريقا املرشوعني. ىل البدلين الرائدين اإ وأأعد تقرير موجز وُأرسل اإ
 العمل.

دارة املعارف منشورا  عن برانمج  واكن الهدف من هذا املنشور هو  .DiseñArومشلت أأنشطة اإ
التواصل مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة احملمتةل والتوعية ابلربانمج عىل الصعيد الوطين 

فرادية حقيقية  ىل دراسات اإ والإقلميي وادلويل بغية مواصةل أأنشطة التوعية وتبادل اخلربات ابلستناد اإ
 عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة. 

دارة املعارف اخلاصة ابملرشوع مع "اسرتاتيجية الويبو لإدارة املعارف وتامتىش  " 2018-2015أأنشطة اإ
.(A/55/INF/5الوثيقة )

7
 

 التقيمي اذلايت ملنتصف املدة  (15

ىل نومفرب  وبنيَّ هذا  .2015أأجرى املرشوع التقيمي اذلايت ملنتصف املدة يف الفرتة املمتدة من سبمترب اإ
يا  من الرضا دلى الواكلتني الرائدتني والرشاكت الصغرية واملتوسطة عام تلقته من التقيمي عامة معدل  عال 

ىل املؤسسات وتطوير الأعامل احمللية  مساعدات تقنية وعن القمية املضافة للمرشوع ابلنس بة اإ
  للرشاكت الصغرية واملتوسطة عن طريق الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية.

ىل أأن العروض اكنت تامتىش مع احتياجات ادلول الأعضاء املشاركة والاسرتاتيجيات  وتشري النتاجئ اإ
رساء بيئة للملكية الفكرية  الوطنية للملكية الفكرية. ىل اإ ىل أأنه يف ظل احلاجة اإ ويشري التقيمي أأيضا  اإ

عىل الصعيد القطري، يُعد املرشوع عامل تغيري قوي يزيك الوعي ويدمع تطور صناعات التصاممي 
ومجع التقيمي اذلايت ملنتصف املدة اسرتاتيجيات مناجهية  مث الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية.ومن 

جراء تقيمي نوعي ومكي قامئ عىل الأدةل.  وأأوليت عناية خاصة للتثبيت الشامل للبياانت. خمتلفة لضامن اإ

 فعاليتا اختتام املرشوع واجلوائز 

 الأرجنتني  (16

يف بوينس أأيرس، وأأولته السلطات  2016نومفرب  26يف  DiseñArُعقدت فعالية اختتام برانمج 
وُمنحت  "جائزة التفكري التصمميي". -وتبع الفعالية منح جائزة الويبو للمشاريع  الأرجنتينية أأمهية ابلغة.

ىل  ويه رشكة مس تفيدة أأثبتت اعامتدها للتفكري التصمميي وحامية التصاممي  Intornoتكل اجلائزة اإ
  ية أأعاملها وثقافهتا املؤسس ية برباعة.يف اسرتاتيج 

                                                      
7

 "هناك ثالث فئات خمتلفة من املعارف، وللك مهنا صعوابت يف الإدارة: 

يه معارف ذات طابع رمسي مدونة ومسجةل يف واثئق وقواعد بياانت يف أأشاكل كثرية خمتلفة، مثل تعلاميت الويبو الإدارية وتقارير  - املعارف الرصُية

 البعثات ونصوص املعاهدات.

ويه مس متدة من التجربة، وابلتايل من الصعب  ق أأيضا عىل هذه الفئة امس املعارف البدهيية أأو "ادلراية العملية".يطل - املعارف الضمنية )اجملسدة(

 تدويهنا يف واثئق وتتجسد يف الأفراد مثل املديرين والفاحصني يف الويبو. 

يف أأنظمة معاجلة الطلبات بناء عىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن يه املعارف يف املنتجات والعمليات، مبا يف ذكل املعارف التشغيلية  - املعارف املدجمة

 (A/55/INF/5من الوثيقة  5)الصفحة  الرباءات ومدريد ولهاي.
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وشارك ممثلو املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الأرجنتني والويبو والفريق الوطين ملرشوع 
DiseñAr .رشاداهتم للرشاكت  يف الفعالية اخلتامية وعرض املتحدثون مالحظاهتم واس تنتاجاهتم واإ

ومشل  التصاممي وامللكية الفكرية يف تطوير أأعاملها.فامي يتعلق بزايدة الاس تفادة من اسرتاتيجيات 
وتلت العروض جلسة تفاعلية  املتحدثون خرباء وطنيني يف جمال قانون التصاممي وامللكية الفكرية.

لطرح أأس ئةل مفتوحة وتبادل اخلربات؛ وحظيت تكل اجللسة ابهامتم شديد ومشاركة قوية يف 
 صفوف الرشاكت املس تفيدة. 

ونتاجئ معرض الويبو للتصاممي املشرتك بني  DiseñArعالية، ُعرض فيمل برانمج وخالل تكل الف
الأرجنتني واملغرب وعرض املرشوع الرائد عىل ادلول الأعضاء يف الويبو حدث جانيب ُعقد عىل 

ونُظمت تكل  هامش ادلورة الرابعة والثالثني للجنة الرباءات وحلقة تبادل املعارف بني البدلين.
مبشاركة الفريقني القطريني املعنيني  2015نومفرب  17و 16الويبو يف جنيف يف يويم  الأحداث يف

 ابملرشوعني يف الأرجنتني واملغرب. 

 املغرب  (17

خالل أأس بوع ادلار البيضاء للملكية  2016مايو  17يف املغرب، ُعقدت الفعالية اخلتامية يف 
وأأولت السلطات املغربية أأمهية ابلغة  املغرب.الصناعية اذلي ُيتفل مبئة عام من امللكية الفكرية يف 

ىل أأنه سامه يف التوعية ابقتصاد التصاممي وحامية التصاممي الصناعية فضال  عن  ذلكل املؤمتر نظرا  اإ
وأأعضاء من  Namadij. وحرضت املؤمتر رشاكت مس تفيدة من برانمج Namadijالرتوجي لربانمج 

 مون مغاربة وأأفريقيون وهجات فاعةل وطنية ودولية رئيس ية.مالتوجهيية الوطنية للربانمج ومص اللجنة
وتناول املؤمتر موضوعات مهنا النظام القانوين املتصل ابلس تخدام وامحلاية الاسرتاتيجيني للتصاممي 

الصناعية فضال  عن المنوذج اذلي ميكن اس تخدامه يف تطوير الرشاكت املعمتدة عىل التصاممي اعامتدا  
ىل تبادل خرباهتا خالل احلدث اخلتايم. وُعرضت  كبريا .  نتاجئ املرشوع ودعيت الرشاكت املس تفيدة اإ

واخلبري  Namadijوتلت الفعالية اخلتامية منح جائزة أأفريقيا للتصممي اليت أأنشأأها سفري برانمج 
الوطين يف التصاممي الس يد هشام حللو حبضور الرئيس الفخري للحدث وهو الس يد الفادي مصمم 

 Casaوُعقد حفل تسلمي اجلائزة خالل عرض أأزايء نظمته أأاكدميية الأزايء  الأزايء الأفريقي املشهور.
Moda Academy  اليت تُعد عضوا  نشطا  يف اللجنة التوجهيية الوطنية لربانمجNamadij.  

ىل أأن هذا املرشوع الرائد املمتد لفرتة عامني بدأأ يف أأبريل  ىل  2015بدل من يناير  2015نظرا  اإ واإ
جراءات توظيف قوية لتعيني املسؤول عن املرشوع، تعني متديد املرشوع حىت  أأنه حتمت تطبيق اإ

ملرحةل الأخرية من وقدمت الويبو املساعدة التقنية للبدلين الرائدين خالل ا منتصف شهر مايو.
وأأفاد البدلان خبطهتام ملواصةل تنفيذ  املرشوع مشلت اسرتاتيجية اخلروج والفعالية اخلتامية يف البدلين.

وأأبدى البدلان  يف املغرب. Namadijيف الأرجنتني و DiseñArدورة جديدة من برانجمهيام أأي 
س امي خالل  دمته من مساعدات ولرضاهام عن هذا املرشوع الرائد وعن التعاون مع الويبو وعام ق

 2015نومفرب  9وادلورة السادسة عرشة يف  2015أأبريل  20ادلورة اخلامسة عرشة للجنة التمنية يف 
وأأعرب البدلان عن اس تعدادهام لتبادل نتاجئ جتربتهيام  .2016أأبريل  11وادلورة السابعة عرشة يف 

دة من املعارف وادلراية املكتس بة عىل الصعيدين الرائدتني مع ادلول الأعضاء املهمتة بغية الاس تفا
 الوطين وادلويل واحلفاظ عىل الزمخ القامئ.

 

ماكانت التصممي يف البدلان" أأن الأمانة ترحب بتعبري البدلان  طالق اإ ويرد يف كتيب الويبو املعنون "اإ
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 اهامتهما ابملشاركة يف املرشوع. النامية والبدلان الأقل منوا  عن

نتاجئ/أأثر 
املرشوع 

وادلروس 
الرئيس ية 
 املس تفادة

دارة املشاريعثبُت أأن اس تخدام  حاكم يف بيان أأدوات ومهنجية قوية يف اإ ، مبا يف ذكل العمل بدقة واإ
نطاق املرشوع واسرتاتيجية اخلروج يف املرحةل الأوىل، اكن مفيدا للغاية لوجاهة املرشوع وفعاليته 

 وكفاءته واس تدامته يف الك البدلين.

دارة التغيري أأن وتبني واتباع هنج مس تدام رضورة ل غىن عهنا لتحقيق نتاجئ انحجة يف تصممي  اخلربة يف اإ
 املرشوع ورصده.

رضوري ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة  التصاممين مجع اخلربات يف التصاممي وقانوواتضح أأن 
 كل الرشاكت.املشاركة عن طريق توفري هنج شامل وفعال للخدمات اليت توفرها ت

منصة للرشاكة بني القطاعني العام وأأسسوا  وشارك أأحصاب املصاحل عىل املس توى الوطين بنجاح.
دلمع املرشوع الرائد، ومساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تعمل بكثافة يف جمال  واخلاص

  التصاممي عىل حنو مس تدام ومنسق.

تشمل تنس يق الويبو مع  مصممة خصيصا محلاية التصامميأأدوات اسرتاتيجية ووضع املرشوع الرائد 
  خرباء مؤهلني يف ادلاخل واخلارج.

وُحددت املامرسات  بني البدلين طوال فرتة تنفيذ املرشوع. املامرسات اجليدةالأمانة بنشاط  ونقلت
ىل التجربة الرائدة.   اجليدة، وجرى ابنتظام حتسني الأدوات واملهنجيات استنادا اإ

عىل سبيل املثال، رابطة  هذا املرشوع الرائد عىل جوانب تتعلق ابملساواة بني اجلنسني.وينطوي 
ىل املرشوع  رئيسات املؤسسات املغربية يه جزء من جلنة التوجيه الوطنية للمرشوع املغريب. وُأشري اإ

 مواد وورد يف .2015بوصفه ممارسة جيدة لوحدة الويبو لتنس يق الشؤون اجلنسانية يف يناير وأأبريل 
 التواصل اخلاصة ابملرشوع أأن املرشوع الرائد والربامج القطرية تدمع التنوع اجلنساين وتشجعه.

ىل الأمانة بعد انهتاء  تقيامي  ويشمل بيان نطاق املرشوع يف البدلين الرائدين  جتريه الواكةل الرائدة وتوهجه اإ
 املرشوع الرائد بغية تقيمي اس تدامة أ اثر املرشوع.

حداث أأثر مضاعف مبكر همد الطريق لس تدامة أ اثر  ج التاكميل والنظميالهنأأاتح  للمرشوع الرائد اإ
 املرشوع.

اخملاطر 
والتخفيف من 

 أ اثرها

وفامي ييل  اكن حتليل تقيمي اخملاطر والتخفيف من أ اثرها رضوراي من أأجل وضع أأساس متني للمرشوع.
  اخملاطر الرئيس ية اليت ُحددت:

  طار امللكية الفكرية القانوين للبدلان املُكيَّف حسب احتياجات مثل )عوامل خارجية اإ
الرشاكت 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 الأمرين معا؛ 

 حتقيق تنس يق فعال ويف التفاق عىل نطاق واحض للمرشوع؛ والنطاق والأدوار  العجز عن
 واملسؤوليات؛ 
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 ضامن أأن املرشوع ُيقق نتاجئ مس تدامة تراعي اسرتاتيجية اخلروج؛ العجز عن 

 ممثيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية وعدم الثقة  مقاومة
 يف النظام القانوين.

دارة اخملاطر عىل أأساس منتظم، وتُناقش ابلتعاون الوثيق مع الواكلت الرئيس ية يف الك البدلين.  جرت اإ

معدل تنفيذ 
 املرشوع 

 %86 :2016معدل اس تخدام املزيانية يف منتصف يوليو 

التقارير/ 
 الواثئق السابقة 

ىل اللجنة املعنية  CDIP/14/2قُدم التقرير املرحيل الأول عن املرشوع يف املرفق السادس للوثيقة  اإ
ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة عرشة. وقدم التقرير املرحيل الثاين عن هذا املرشوع، يف 

الفكرية يف دورهتا السادسة ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ، اإ CDIP/16/2املرفق الثاين للوثيقة 
 عرشة.

 .CDIP/18/8انظر تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة  املتابعة

 

 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 / توقفمل يقمي  بعد ل تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق لكيا

 

نواجت املرشوع
8

 
 (النتيجة املرتقبة)

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 هدف املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

 البدلان اخملتارة املشاركة

وضع أ لية حامية حقوق 
امللكية الفكرية للتصاممي 

للرشاكت العامةل يف جمال 
التصاممي عىل الصعيد 

 القطري

ىل )اختيار بدلين  يستند القرار اإ
 .(معايري الاختيار

اختري بدلان، هام املغرب والأرجنتني، 
 وفقا ملعايري الاختيار.

**** 

                                                      
8

 .2.3، القسم ((CDIP/12/6وفقا  لوثيقة املرشوع الأصلية  
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نواجت املرشوع
8

 
 (النتيجة املرتقبة)

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 هدف املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

تقدمي الويبو ملسودة  (أأ  ) 
الاسرتاتيجية الوطنية محلاية 

 التصاممي والتعليقات اخلاصة هبا؛

حتديد مديري املرشوع  (ب )
الوطنيني والواكةل الوطنية 

  ملعايري الاختيار؛الرئيس ية وفقا 

حتديد خرباء وطنيني  (ج )
ذا لزم الأمر، يف  للمساعدة، اإ

وضع خطط فردية محلاية 
 .التصاممي

تقدمي الويبو ملسودة  (أأ  )
الاسرتاتيجيات الوطنية محلاية التصاممي 

 والتعليقات اخلاصة هبا؛

دت الواكلت الرائدة الوطنية  (ب ) ُحد ِّ
وُحدد املنسقون واملنسقون الفرعيون يف 

 البدلين وفقا ملعايري الاختيار؛الك 

ُحدد مثانية خرباء وطنيني  (ج )
للمساعدة يف وضع خطط فردية محلاية 

 التصاممي.

 **** (أأ )

 

 

 **** (ب)

 

 **** (ج)

خطة التوعية عىل  صياغة
 املس توى القطري

صياغة اسرتاتيجية  (أأ  )
التوعية ابلتعاون الوثيق مع 

 الواكلتني الرئيس يتني

 

وحتديد مؤسسة أأو أأكرث  (ب )
للك بدل مشارك تعمل يف جمال 

نتاج التصاممي الأصلية  يُتخذ )اإ
 .(القرار وفقا ملعايري الاختيار

صياغة اسرتاتيجيات التوعية  (أأ  )
 ابلتعاون الوثيق مع الواكلتني الرئيس يتني؛

 

رشكة  68اختيار ما مجموعه  (ب )
يف  26يف الأرجنتني و 42)مس تفيدة 

 وفقا ملعايري الاختيار. (املغرب

 **** (أأ )

 

 

 **** (ب)

عدا د خطة حامية التصاممي اإ
 مع الرشاكت

صياغة خطة حامية  (أأ  )
التصاممي ابلتعاون الوثيق مع 

 اخملتارة؛  (الرشاكت)الرشكة 

 

عدد تصاممي لك رشكة،  (ب )
ومدى أأمهيهتا ليك تشملها 

اسرتاتيجية حامية التصاممي 
الاختيار مبساعدة خبري/خرباء )

 .(وطنيني

ُوضعت خطط حامية التصاممي  (أأ  )
ابلتعاون الوثيق مع الرشاكت اخملتارة؛ 

 مبساعدة خرباء وطنيني؛
 

 40)تصمامي  صناعيا   117اختري  (ب )
وأأكرث  (يف املغرب 77يف الأرجنتني و

عالمة جتارية وبضع براءات يف  29من 
يداع تكل  الأرجنتني مبراعاة أأمهية اإ
لصغرية الطلبات لتطوير أأعامل الرشاكت ا

 واملتوسطة املشاركة.

 *** (أأ )

 

 

 **** (ب)
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نواجت املرشوع
8

 
 (النتيجة املرتقبة)

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 هدف املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

تنفيذ حامية استباقية للتصاممي 
من خالل أ ليات حامية 

مناس بة يف الأسواق احمللية 
ويف الأسواق العاملية مىت  –

 اكن ذكل قابال للتطبيق.

عدد طلبات تسجيل التصاممي 
يداعها  اليت ُأنشأأت و/أأو مت اإ

و/أأو عدد ما مت منحه من 
اية القانونية الأخرى امحلحقوق 

 ذات الصةل

ذلكل املرشوع الرائد، أأودعت ونتيجة 
رشاكت صغرية ومتوسطة مس تفيدة أأو 

يداع طلبات عن   117بدأأت يف اإ
 77يف الأرجنتني و 40)تصمامي  صناعيا  

عالمة  29وعن أأكرث من  (يف املغرب
 جتارية وبعض الرباءات يف الأرجنتني.

**** 

ىل  الوصول ابخلدمات اإ
الأسواق الوطنية وادلولية 

 ذات الصةل.

تواجد املؤسسات املشاركة يف 
املعارض التجارية الوطنية أأو 

ىل )ادلولية املتخصصة  ابلإضافة اإ
التوعية من خالل قنوات أأخرى 

 .(يمت حتديدها

شاركت أأو سوف تشارك رشاكت 
مس تفيدة يف املعارض. تُزود هذه 

مفيدة/املشورة  الرشاكت مبعلومات
 لأعاملها اخلاصة.

*** 

 

مؤرشات جناح حتقيق هدف  أأهداف املرشوع
 املرشوع

 (مؤرشات النتاجئ)

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ

 السري

املسامهة يف تمنية الأعامل 
التجارية للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة يف البدلان 
املشاركة عن طريق تشجيع 

الاستامثر يف التصاممي من 
خالل الاس تخدام 

الاسرتاتيجي حلقوق امللكية 
الفكرية، وخباصة من خالل 

الاس تخدام الاستبايق 
ل ليات امحلاية املناس بة 

للتصاممي اليت اكنت هممةل 
  هذا الوقت.حىت

عدد التصاممي احملمية  (أأ )
ابلتسجيل أأو بطرق أأخرى )

حبسب اجملال  (خبالف التسجيل
من املقرر قياسها يف )التجاري 

  ؛(وقت ما بعد انهتاء املرشوع

 

معدل دوران رأأس مال  (ب)
الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 

ظل نظام حامية التصاممي قبل 
 من املقرر قياسه)املرشوع وبعده 

 ؛(يف وقت ما بعد انهتاء املرشوع

 

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

حامية التصاممي/أأنشطة املرشوع 
 الرائد.

اتحة أأية  (أأ ) من السابق لأوانه اإ
 بياانت.

 

 

 

مُجعت البياانت عن دوران رأأس  (ب)
مال الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

اكلت وجيب أأيضا عىل الو املس تفيدة.
الرئيس ية قياس معدل ادلوران يف 
وقت ما بعد الانهتاء من املرشوع 

 الرائد.

 
 مس توى عال  من الرضا (ج)

ل  (أأ )
 تقيمي

 

 

 

 (ب)
**** ل 

 تقيمي

 

 

 

 (ج)
**** 
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حتسني قدرات مؤسسات 
التصاممي الوطنية، مبا يف 

ذكل مكتب امللكية الفكرية، 
لتشجيع الاس تخدام 

امللكية الاسرتاتيجي لنظام 
الفكرية للرشاكت التجارية 

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

 حامية التصاممي املتاحة.

عدد ونوع أأنشطة بناء  (أأ  )
الكفاءات والقدرات ذات الصةل 
ملؤسسات التصاممي اذلي قامت 

 به مؤسسة التصاممي الوطنية؛

 

 

عدد ونوع الأنشطة  (ب )
 الرتوجيية اذلي قامت به مؤسسة

  التصاممي الوطنية.

حلقات معل أأو  5ُعقدت  (أأ  )
 9مؤمترات لتكوين الكفاءات ونظمت 

ندوة ) أأنشطة لتكوين الكفاءات.
وأأنشطة للخرباء الوطنيني وأأعضاء 

اللجنة التوجهيية الوطنية والرشاكت 
 (الصغرية واملوسطة املس تفيدة

 

فعالية تروجيية،  11 نُظمت (ب )
 كتيب واحد عن املرشوع الرائد، وأأعدَّ 

 DiseñArومنشورين عن برانمج 
، Namadijومنشورين عن برانمج 

وفيديو عن  DiseñArوفيديو عن 
Namadij  وصفحتني ش بكيتني عن

الربانجمني القطريني ومعرض للتصاممي 
 .DiseñArومطبوع عن برانمج 

 **** (أأ )

 

 

 

 

 

 (ب)
**** 
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 الأول قحلامل

ىل  2014حملة عامة عن املرشوع الرائد والأحداث يف الفرتة من   2016اإ

 

2014        2015        2016 

Q1   Q2   Q3   Q4 Q1  Q2  Q3 Q4  Q1  Q2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثامن[
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 املرفق الثامن

وتأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية،  :1التوصية 
دراج الأنشطة ابلبدل ويف هذا الصدد، ينبغي أأن  يف أأطر زمنية لتنفيذ الربامج.ان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن تفاوت مس توايت التمنية احملققة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

 يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.

 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

الاضطالع بتقدمي املساعدة التقنية، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، بعد أأن يمت 
تصمميها وصياغهتا وتنفيذها ابلتشاور والتعاون الوثيق مع البدلان املعنية لتليب 

خاصة الاحتياجات احملددة ومس توى التمنية وأأولوايت البدل تلبية اكمةل، مع الرتكزي 
 عىل احتياجات البدلان الأقل منوا.

تقدمي املساعدة للبدلان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية 
ويعد الغرض الرئييس من هذه الاسرتاتيجيات هو  لفائدة مجيع أأحصاب املصاحل.

ان الإسهام يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف البدل
 املس تفيدة بفضل الانتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة عىل عاتق البدلان املعنية، مع  تظل املسؤولية الأوىل عن اإ
الزتام الويبو التام بتقدمي لك ما يلزم من املساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من 

 .حيث التلكفة أأو التدخل يف الوقت املناسب

 وضع وتنفيذ أأنشطة لتقدمي املساعدة التقنية وبرامج تدريبية يف جمال امللكية الفكرية مع مراعاة 

 ن امللمتسة.امس توايت التمنية يف البدل

اس مترت البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  يف الاس تفادة من املساعدة عىل صياغة وتطوير و 
ة متسقة مع خطط التمنية العامة ومزودة ابلقدرة عىل وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكري

 تشجيع الابتاكر والإبداع.

، اكنت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية 2014/15 يف أأواخر الثنائيةو
جامل  44لتطوير امللكية الفكرية قد اعُتمدت و/أأو قيد التنفيذ يف  بدلا يف أأفريقيا  26)بدلا اإ

ة العربية ومثانية بدلان يف أ س يا واحمليط الهادئ ومثانية بدلان يف أأمرياك الالتينية وبدلان يف املنطق
 بدلا من البدلان الأقل منوا.  19، مهنا (والاكرييب

اس متر اس تخدام قواعد البياانت املتخصصة كأدوات للتوثيق والإبالغ الفعال عن تقدمي و 
املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية املساعدة التقنية، ول س امي قواعد البياانت بشأأن 

 ني.يوقامئة اخلرباء الاستشار  /http://www.wipo.int/tad/enاملتاحة عىل )

بوصفها أأداة ش بكية فعالية لتيسري أأنشطة  (WIPO Match)ُأنشئت منصة موفق الويبو و 
املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية وتعزيزها عىل أأساس قاعدة بياانت الويبو السابقة 

وتوفر وظائف أأفضل  .(IP-DMD)ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية 
ىل مجع لك الأطراف املعنية يف  وأأوسع نطاقا . جمال امللكية الفكرية مبا يف ذكل مقدمو وهتدف اإ

http://www.wipo.int/tad/en/
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

املساعدات التقنية واملس تفيدون مهنا بغية التوفيق بني الاحتياجات احملددة واملوارد املتاحة 
منائية وأ اثرها.   وتعزيز تدفق املساعدات الإ

وُُصمت واهجات جديدة لتخزين املعلومات اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب وجتديد 
اليت  (IP-DMD)بياانت الويبو ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية قاعدة 

  .(WIPO MATCH)أأصبح امسها "موفق الويبو" 

ني من أأجل تعظمي الاس تفادة من قواعد البياانت اخلاصة مومُجعت ال راء النقدية للمس تخد
متل لأغراض التوثيق والإبالغ عىل ابملساعدة التقنية وتعزيز خصائصها وزايدة اس تخداهما احمل 

فت قاعدة بياانت  صعيد املنظمة فضال  عن ادلول الأعضاء بعد تكييفها عىل النحو الالزم. وكي ِّ
املساعدة التقنية للملكية الفكرية وقامئة اخلرباء الاستشاريني بناء عىل طلب دولتني عضوين 

 املنفذة عىل الصعيد الوطين.لستيفاء متطلبات التوثيق والإبالغ فامي خيص الأنشطة 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 . 10و 9جمان وخباصة الربان ،(WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015الفرتة 
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دراج امللكية الفكرية يف خمتلف زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة ل  :3التوصية  لتمنية مع التأأكيد عىل اإ

 الفكرية.املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية 

 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

منية وحفز وعي  الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للت
كرب ابمللكية الفكرية  امجلهور بصورة أأ

ذاكء الوعي يف قطاعات اجملمتع اكفة بأأمهية دور  ل يزال اإ
امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية، وتعزيز النقاش 

واملتوازن حول قضااي امللكية الفكرية واحلوار املس تنري 
 يشالكن جزءا  ل يتجزأأ من برامج الويبو وأأنشطهتا.

وتشجيع الويبو لإرشاك مجيع أأحصاب املصاحل الوطنيني 
عرب أأنشطهتا وبراجمها اخملتلفة ابعتبار أأن ذكل يشلك 

جزءا  من معلية التعريف بثقافة امللكية الفكرية املوهجة 
ع برامج معينة خصيصا  للمؤسسات وجيرى تطوي للتمنية.

العامة ولأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية 
وللمنتفعني هبا، وتس هتدف هذه الربامج قطاعات جممتعية 

خمتلفة، مهنا اجلامعات ومراكز الأحباث والرشاكت 
الصغرية واملتوسطة والصناعات الإبداعية والسكل 

احلكوميون  ادلبلومايس واجلهاز القضايئ واملسؤولون
  واجملمتع املدين.

 -بدلا  حتت شعار "الإبداع الرمقي  122فعالية يف  450وأأبرزت محةل خارطة الفعاليات يف اليوم العاملي للملكية الفكرية 
  الثقافة تتجدد".

ن أأربعة من البدلان امخلسة، اليت متتعت بأأكرب عدد من املعجبني ابلصفحة اخملصصة لليوم العاملي للملكية الفكرية عىل  اإ
ىل مجيع  فيس بوك واملس تخدمة للتواصل مع امجلاهري من ش ىت الأعامر واخللفيات ولإبراز قمية امللكية الفكرية ابلنس بة اإ

 . (الهند واملكس يك ومرص والربازيل)الثقافات يف السوق الرمقي العاملي، اكنت من البدلان النامية 

. وأأاتحت هذه املنصة لك مطبوعات الويبو مبا فهيا 2016وُأطلقت منصة جديدة للمنشورات عىل موقع الويبو يف فرباير 
ىل املعارف الواردة يف مطبوعات الويبو ومنشوراهتا.  ىل حتسني النفاذ اإ املطبوعات املباعة سابقا  للتحميل اجملاين. وهدفت اإ

مني وحمراكت البحث من العثور عىل منشورات امللكية الفكرية الإمنائية التوجه ومكنت خاصية الفهرسة احملس نة املس تخد
 بسهوةل ورسعة.

فريقي لعام ونُظمت محةل استباقية يف الصحف ووسائل الإعالم الاجامتعية حول  عن امللكية  2015املؤمتر الوزاري الأ
  زة بفضل التعاون مع الرشاكء من وسائل الإعالم.وُحققت تغطية ابر  لإرشاك امجلهور. الفكرية من أأجل أأفريقيا الناش ئة

بدلا  يف خط الويبو الإعاليم اذلي ابت يس تأأثر بأأكرب عدد من املشاركني  170مشرتك من أأكرث من  12 000واشرتك حنو 
" بست لغات لتيسري احلصول املنتظم عىل أأخبار  WIPO WIREاس متر نرش خط الويبو الإعاليم " يف نرشات الويبو.

 بو وموارد امللكية الفكرية.للوي 

 . 2015فيديو جديد ونرُش عىل يوتيوب خالل عام  100وأأعد حنو 

فكرية يف صفوف واضعي الس ياسات وامجلهور لوأأعدت سلسة من احملتوايت املصورة املس مترة للهنوض بفهم دور امللكية ا
 انمية واس تخداهمم الناحج للملكية الفكرية. ومشلت تكل احملتوايت أأمثةل خملرتعني ومبدعني متنوعني من بدلان  العام.
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 مليون مشاهدة. 11ويقرتب عدد املشاهدات الإجاملية لقناة الويبو عىل يوتيوب من 

جنازات  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول اإ وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج التواصل املرتبطة هبذه التوص  ، (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015ية، يرىج الرجوع اإ

 .19وخباصة الربانمج 
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 تعلمي امللكية الفكرية عىل مجيع املس توايت ادلراس ية

قدمت الويبو برامج أأعدهتا ابلشرتاك مع املعاهد 
ادلراس ية للحصول عىل درجات علمية/شهادات يف 

كام أأقامت رشااكت اسرتاتيجية مع  جمال امللكية الفكرية.
معاهد دراس ية ول س امي يف البدلان النامية والبدلان 

ىل نظام الاقتصاد احلر.  الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ
عداد مواد  ومشلت الرشااكت مع املعاهد التعلميية أأيضا اإ

 وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن امللكية الفكرية.
لمي عن بعد ُأدرجت واس تحدثت برامج جديدة للتع

ومت الرتكزي بوجه خاص  مضن مقررات املعاهد التعلميية.
عىل امليض يف تضمني برامج أأاكدميية الويبو اجلوانب 

 الإمنائية يف نظام امللكية الفكرية.

عادل بني أأخذت مجيع الربامج اليت وضعهتا أأاكدميية الويبو يف اعتبارها اس تخدام امللكية الفكرية يف تعزيز حتقيق توازن 
 حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة.

وجيري ابس مترار حتديث حمتوايت مواد التدريب لتشمل املسائل اجلديدة للملكية الفكرية من أأجل التمنية الاجامتعية 
  والاقتصادية.

ىل مسامهني يف تكوين الكفاءات يف الب  دلان الأخرى.وبدأأت بدلان اجلنوب تتحول من هجات مس تفيدة من التدريب اإ

وأأتيحت دورات تدريبية من خالل برانمج التطوير املهين اذلي توفره أأاكدميية الويبو ابلشرتاك مع مؤسسات يف البدلان 
 النامية. 

  لضامن الوجاهة املس مترة للموضوعات والربامج املتاحة. 2015وأأجري اس تبيان لتقيمي الاحتياجات التدريبية يف عام 

دارة وروجعت قامئة ادلور دماج موضوعات جديدة مهنا اإ ات اس تجابة  لحتياجات ادلول الأعضاء وأأولوايهتا عن طريق اإ
دارة امللكية الفكرية وتسويقها وامللكية الفكرية وأأدوات التوس مي.   ماكتب امللكية الفكرية واإ

قلميية حمددة اإ  حداهام للبدلان الأقل منوا  وُأدرجت يف قامئة ادلورات املتاحة دوراتن جديداتن تس تجيبان لحتياجات اإ
 والأخرى لبدلان منطقة البحر الاكرييب.

وأأعدت دوراتن للتعمل عن بعد يف جمال ترخيص حق املؤلف مبا يف ذكل املصدر املفتوح وحق املؤلف للمهنيني العاملني يف 
 صناعة الأفالم يف أأفريقيا، ابلتعاون مع شعبة قانون حق املؤلف.

س امي الإدارة امجلاعية حلق  للتعمل عن بعد مع الرتكزي خباصة عىل امللكية الفكرية والتمنية ولوأأعدت أأربع دورات جديدة 
املؤلف واحلقوق اجملاورة، وامللكية الفكرية والانتفاع ابلتكنولوجيات الطبية، وامللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

  التعبري الثقايف التقليدي.

ىل اللغة ا DL-101وأأضيفت ادلورة  ضافة اإ ملتاحة للأشخاص ذوي الإعاقات البرصية ابللغات الست للأمم املتحدة اإ
 الربتغالية يف قامئة دورات التعمل عن بعد عقب اعامتد معاهدة مراكش.

ويس متر برانمج التعمل عن بعد يف التعاون س نواي  مع س تة ماكتب وطنية للملكية الفكرية تقدم دورات اس تثنائية للتعمل عن 
وبدأأ العمل عىل تكييف بعض دورات  بعد العامة بشأأن امللكية الفكرية للجامعات الوطنية وغريها من اجلهات املس هتدفة.
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رجنتني ومرص وتونس وفييت انم ومكبوداي.   التعمل عن البعد وخباصة للأ

يطاليا، ومجهورية ك وراي، وزميبابوي، من خالل رشااكت معززة مع ست جامعات يف الأرجنتني، وأأسرتاليا، والاكمريون، واإ
  تقدمي برامج مشرتكة ملنح درجة املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية ابللغات الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية.

وساعدت أأاكدميية الويبو يف تنظمي برامج ملنح درجة املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية يف جامعة دي لوس أأندس 
ندونيس يا وجامعة ابدجادجاران  (فزنويال) ندونيس يا)وجامعة اإ نديز (اإ ىل جامعة وست اإ احلرم اجلامعي ). وقدمت املساعدة اإ

وأأجريت حتضريات لإطالق برانمج  لإطالق برانمج ماجس تري يف امللكية الفكرية والصناعات الإبداعية. (موان يف جاماياك
 تركيا للرباءات. ماجس تري مشرتك مع جامعة أأنقرة وابلشرتاك مع معهد 

وقدم دمع مايل ملشاركة أأساتذة اجلامعات من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف املناقشات ادلولية، ول س امي يف 
الإصدار الس نوي لندوة الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية، واملؤمتر الس نوي للجمعية ادلولية دلمع 

 . (ATRIP)يف جمال امللكية الفكرية التدريس والبحث 

 وقد قُمي ِّ بنجاح مرشوع الأاكدمييات الناش ئة، وُأدرج يف املزيانية العادية لأاكدميية الويبو. 

  املزيانية العادية لأاكدميية الويبو.

خشص يف قضااي  21 000منحت مخس من أأصل ست أأاكدمييات وطنية رائدة للملكية الفكرية شهادات لأكرث من و 
 امللكية الفكرية.

كوادور؛ وقعت اتفاقات تعاون جديدة مع س  وا متر التعاون يف جمال مراكز التدريب عىل امللكية الفكرية مع مكبوداي واإ
  أأذربيجان وكوس تارياك والسلفادور وجورجيا وتركيا.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  ، وخباصة (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .11الربانمج 
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هنا، عىل وضع احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مالتأأكيد بشلك خاص عىل  :4التوصية 
 الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 واملتوسطةاسرتاتيجية للرشاكت الصغرية 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة حول امللكية 
 الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

تعزيز قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها لس تخدام نظام 
 امللكية الفكرية عىل حنو أأفضل يف تعزيز قدرهتا التنافس ية. 

عداد حمتوى م  تعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة لالسرتشاد به يف أأنشطة اإ
التدريب وتكوين الكفاءات اليت تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة.

قامة عالقات وطيدة بني مؤسسات  بذل جمهود خاص دلمع البدلان النامية يف اإ
ف اس تنباط رشااكت البحث والصناعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة هبد

بني مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص من شأأهنا أأن تعزز قمية أأصول امللكية 
الفكرية وتكفل تأ زر بني الأوساط العلمية والتجارية والثقافية والواكلت احلكومية 

 ادلامعة لها. 

زاكء الوعي العام بأأمهية امللكية الفكرية لقطاع الأعامل عن  اس مترار الويبو يف اإ
 طريق أأنشطة متنوعة أأخرى.

 

 

دارة امللكية الفكرية يف  21بدلا،  21نُظمت يف  ندوة وحلقة معل أأو برامج لتدريب املدربني عىل اإ
ممثال  للرشاكت الصغرية واملتوسطة  750يف الأنشطة حنو  الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وشارك

  ومؤسسات دمع تكل الرشاكت.

دارة أأصول امللكية  641وانتفع  طالبا  يف دورة عىل الإنرتنت للحصول عىل شهادة دولية عن اإ
ىل  IP PANORAMAالفكرية من أأجل جناح املرشوعات استنادا اإ

TM
طالبا   32، وشارك 

دارة أأصول امللكية الفكرية. بعدئذ يف برانمج خارج  ش بكة الإنرتنت حول اإ

مت حلقة العمل ادلولية للمخرتعات وس يدات الأعامل ابلتعاون بني الويبو واملكتب الكوري  ونُظ ِّ
خمرتعة وس يدة أأعامل من  171للملكية الفكرية وامجلعية الكورية للمخرتعات، وشاركت فهيا 

 بدلا . 24

بشأأن الرباءات والعالمات )امللكية الفكرية وقطاع الأعامل  وجيري حتديث منشورين للويبو عن
 .(التجارية

 للأهجزة احملموةل. IP Panoramaوُأجنزت نسخة مجموعة أأدوات 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن الفرتة املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوص  ية، يرىج الرجوع اإ

 .30، وخباصة الربانمج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

القدرة التنافس ية وتكوين قدرات حملية بفضل تدريب املدربني يف حلقات العمل 
عالمية  عداد مواد اإ والندوات وغريها من الأنشطة املبارشة وهجا لوجه، فضال عن اإ

لكرتونية ومنشورات )ية لقطاع الأعامل عن امللكية الفكر  من مطبوعات ومواقع اإ
لهياوأأقراص مد  ونرش تكل املواد. (جمة وما اإ
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعية

سهام "الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد".  ُأعدت دراسات عن اإ
حتديد صناعاهتا  واكن الغرض الرئييس من هذه ادلراسات هو متكني البدلان من

جراء حتليل مقارن لإسهام تكل الصناعات يف الاقتصاد  القامئة عىل حق املؤلف واإ
ومتكن ادلراسات  مقارنة بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشاهبة يف بدلان أأخرى.

 أأيضا  واضعي الس ياسات من حتديد اخليارات املناس بة يف الس ياسات الوطنية. 

بداعية خمتارة هبدف تلبية احتياجاهتا  واس تحدثت أأيضا  أأدوات معلية لقطاعات اإ
 اخلاصة واس تعملت تكل الأدوات يف ندوات يف عدد من البدلان.

وبُذلت هجود لإقامة رشااكت مع حكومات ومنظامت دولية هممتة وُعززت 
 الرشااكت القامئة.

ماك بداعي وأأدائه.وقُدم املزيد من املساعدة للبدلان الراغبة يف اس تكشاف اإ   انت قطاعها الإ

ونرُشت دراسات عن املسامهة الاقتصادية للصناعات الإبداعية يف ثالثة بدلان واس هتلت دراسة 
ضايف.   يف بدل اإ

 واس متر اس تخدام ادلراسات مكسامهة يف وضع الس ياسات القامئة عىل الأدةل.

املتأأتية من حق املؤلف النامج وأأتيحت ابلتعاون مع بعض الرشاكء معلومات جديدة عن الإيرادات 
جراء نسخ خاصة والرضائب املفروضة عىل   النصية واملصورة. املصنفاتعن اإ

وتواصل تنظمي أأنشطة لتكوين الكفاءات والتوعية بأأدوات الويبو اخلاصة بكسب العيش من 
 الصناعات الإبداعية.

ع الرشاكء اجلدد للتعاضد واس متر عقد الرشااكت يف جمال الصناعات الإبداعية، وجرى التواصل م
 مع الويبو يف هذا اجملال.

ونرُشت أأربع دراسات اقتصادية وطنية عن املسامهة الاقتصادية للصناعات املشموةل حبق املؤلف 
ندونيس يا ورصبيا وتركيا.  يف الأرجنتني واإ

ثيوبيا وفرنسا ومجهورية  ونرُشت دراسات لدلول الأعضاء يف منظمة دول رشيق الاكرييب واإ
 دلوفا. مو

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن الفرتة  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .3، وخباصة الربانمج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 للجامعات ومؤسسات البحثاسرتاتيجية 

بشلك  (مبا فهيا اجلامعات)كث فت أأنشطة الويبو ادلامعة ملؤسسات البحث 
ومتحور ادلمع حول ثالثة  ملحوظ نتيجة تزايد الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء.

أأول، دمع مؤسسات البحث والتطوير واجلامعات  أأنواع رئيس ية من الأنشطة.
دارة أأصول امللكية  لس تنباط س ياسات مؤسس ية بشأأن امللكية الفكرية لتسهيل اإ

واثنيا، دمع الويبو لإنشاء ش باكت من  الفكرية وفقا لختصاصها ورسالهتا.
مؤسسات البحث والتطوير مبراكز خدمة رئيس ية يف جمال امللكية الفكرية لمتكني 

نشاء بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة لأغراض الابتاكر.ادلو    ل الأعضاء من اإ

واثلثا، توفري الويبو برامج تدريبية معلية ومعدةل وفقا لحتياجات اجلهات الطالبة 
دارة التكنولوجيا  يف جمال ترخيص التكنولوجيا وتقيمي الرباءات وصياغة الرباءات واإ

 اجلامعات.التطوير و والتسويق ملعاهد البحث و 

قامة املنظومة الابتاكرية الالزمة للمساعدة يف توليد امللكية  ووفر ادلمع للبدلان النامية من أأجل اإ
قلميية مثل  الفكرية والهنوض بتمنيهتا ودمع اس تغاللها عىل الصعيد احمليل عن طريق مشاريع وطنية واإ

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا يف تونس واجلز    ائر.املشاريع اليت تدمع اإ

عداد صيغته الهنائية مع اجلزائر بغية حتديد التدابري املقبةل  وُأعد تقرير لتقيمي الاحتياجات وجيري اإ
نشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا.   اليت ستتخذ للتعاون مع احلكومة اجلزائرية يف املساعدة عىل اإ

 ونُظمت حلقة معل عن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف تونس.

مهنا يف  4 واكن - أأو شاركت فهيا برانجما للتدريب عىل تسويق امللكية الفكرية 11 نظمت الويبوو 
دارة حقوق امللكية الفكرية يف املؤسسات الأاكدميية، ودوراتن يف جمال الرتخيص الناحج  جمال اإ

 دورات تدريبية عىل تقيمي امللكية الفكرية. 5للتكنولوجيا، و

بشأأن س ياسات امللكية الفكرية اخلاصة ابجلامعات  2016وُأطلقت صفحة ش بكية جديدة يف يونيو 
الصفحة الش بكية يف الأنشطة اخملتلفة اليت تديرها الويبو دلمع  تناولوت  ومؤسسات البحث العامة.

 55س ياسة من 380وتتضمن أأيضا  قاعدة بياانت تضم حنو  اجلامعات ومؤسسات البحث العامة.
 بدلا .
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

  عدد املس تخدمني املبارشين وغري املبارشين للمعارف املنشورة من خالل ادلورات التدريبية. وارتفع 

 كبري يف مس توى املهارات املهنية للمشاركني عىل مدى فرتة زمنية قصرية للغاية. وشوهد تقدم

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .30وخباصة الربانمج ، (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015

 ة بشأأن امللكية الفكرية اسرتاتيجية دلمع صياغة اسرتاتيجيات وطني

 دمع لإدراج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط للتمنية الاقتصادية الوطنية.
ومشل ذكل اس تحداث أأدوات معلية تشدد عىل أأمهية اخليارات الوطنية يف 

حدى املهنجيات املهمة املطبقة  صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتنفيذها. واإ
وتؤخذ يف  مس الاسرتاتيجيات أأداة جرد لأصول امللكية الفكرية.كخطوة أأوىل يف ر

احلس بان احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامةل يف جمال 
تيجيات امللكية الفكرية البحث العلمي والصناعات الثقافية عند اس تنباط اسرتا

 الوطنية.

وجيري حاليا  تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير امللكية الفكرية يف 
جامل  44 بدلا يف أأفريقيا وبدلان يف املنطقة العربية ومثانية بدلان يف أ س يا واحمليط الهادئ  26)بدلا اإ

 الأقل منوا. بدلا من البدلان 19، مهنا (ومثانية بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب

بدلا   33وجيري رمس خطط أأو اسرتاتيجيات للملكية الفكرية أأو دخلت مرحةل املوافقة الهنائية يف 
ضافيا .  اإ

 وُأدمج رمس اخلطط والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ابلاكمل يف معل املنظمة العادي< 

ووضعت مهنجية لصياغة الاسرتاتيجيات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية يف صورة مجموعة من 
طار مرشوع بشأأن حتسني قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال  الأدوات العملية، يف اإ

قلميية  قلميية والإ  .(CDIP/3/INF/2)امللكية الفكرية عىل الأصعدة الوطنية ودون الإ

ىل الأنشط ة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .10و 9، وخباصة الربانجمان (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

املنتجات لتطوير الأعامل أأسهم مرشوع متخصص حول امللكية الفكرية وتوس مي 
 .4 يف تنفيذ التوصية (CDIP/5/5الوثيقة )يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

اس ُتمكل املرشوع املتخصص حول امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان 
 النامية والبدلان الأقل منوا  وقمي ِّ وأأدرج يف العمل العادي للمنظمة. 

واس تفادت بدلان أأخرى من مساعدة الويبو عىل تيسري امحلاية ملنتجات متصةل مبنشأأ حمدد 
ىل مهنجية أأجندة التمنية.  وتوس ميها وتروجيها استنادا  اإ

رز  ىل وضع عالمة تصديق للأ ودمعت الويبو مرشوعا  متعدد الأطراف املعنية يف مكبوداي هيدف اإ
 المكبودي الفاخر وتسجيلها. 

واس هتدف املرشوع اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية واملنتجات املرتبطة ابملنشأأ والتوس مي اذلي ُوضع 
يف منطقة البحر الاكرييب س تة بدلان ابس تخدام مجموعة أأدوات تدريبية حديثة لتحديد املنتجات 

 املرتبطة مبنشأأ واملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا وتوس هيام بتطبيق مهنجية أأجندة التمنية. 

واس ُتخدمت مجموعة الأدوات التدريبية بنجاح يف تدريب مجموعات املنتجني عىل الاس تخدام 
ىل عالمات انحجة.  الاسرتاتيجي للملكية الفكرية وتمنية قدراهتم عىل حتويل منتجاهتم اإ

قلميية مهنا امجلاعة الاكريبية، وواكةل تمنية الصادرات يف منطقة  وأأقميت رشااكت مع مؤسسات اإ
 . (CTA)لاكرييب، واملركز التقين للتعاون الزراعي والريفي البحر ا

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن الفرتة  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .9، وخباصة الربانمج (WO/PBC/25/7ة )الوثيق 2014/2015

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان  ُأطلق مرشوع رائد للملكية الفكرية واإ
 النامية والبدلان الأقل منوا.

واس ُتمكل هذا املرشوع  .2014يف يناير  CDIP/12/6بدأأ تنفيذ هذا املرشوع الوارد يف الوثيقة 
ىل املرفق السابع لهذه  وملزيد .2016يف أأبريل  من املعلومات حول تنفيذ املرشوع، يرىج الرجوع اإ

  الوثيقة.
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يالء  :6التوصية  نب ما قد ُيدث أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجت عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ
عداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا يف جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى ادلول الأعضاء. من تضارب يف املصاحل.  ويتعني عىل الويبو اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

دماج معايري السلوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية  يف اإ
العقود املربمة مع مجيع موظفي الويبو، مبن فهيم اخلرباء الاستشاريون اذلين 

 تس تعني هبم الويبو.

ةل لنظام املوظفني ولحئته بشأأن نظام العداةل ادلاخلية اجلديد يف  يناير  1وعقب البدء يف تنفيذ النسخة املعد 
د الإجراءات اخلاصة ابلزناعات2014 دارية حتد  والشاكوى املتعلقة مباكن العمل وتطبيق التدابري  ، صدرت تعماميت اإ

طارا تنظمييا واحضا لتحقيق مجةل أأمور، مهنا تعزيز قمي الزناهة واحلياد واملساءةل يف أأوساط  التأأديبية، ما يوفر اإ
 موظفي الويبو.

ذاكء الوعي بأأمهية أأنظمة الأ   للزتاماهتم الأخالقية النامجة عن مركزمه مكوظفني مدنيني دوليني وكعاملني يف الويبو.تعزيز فهم موظفي الويبو  خالقيات والزناهة وحتسني فهمها.اإ

سداء املشورة الرسية  حتسني خدمات مكتب الأخالقيات يف وضع املعايري والتوعية ابلسلوك الأخاليق الواجب واإ
رشادمه. ىل موظفي الويبو واإ  اإ

مت تزويد قسم التحقيق يف شعبة الرقابة ادلاخلية ابملوارد الاكفية، مثل رئيس قسم وحمققنَي فضال عن موارد غري  لويبو.تحقيق يف اخملالفات داخل اتطوير كفاءات الويبو لل 
حصاءات التحقيق عىل النحو  املوظفني، حبيث يمتكن القسم من الاس تجابة مجليع الشاكوى اليت يمت تلقهيا. وتُوثق اإ

ىل امجلعيات ا ىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. وميكن أأيضا  الواجب يف التقارير املقدمة اإ لعامة واإ
حصاءات التحقيق عن طريق لوحات البياانت اخلاصة بشعبة الرقابة ادلاخلية واملنشورة عىل  الاطالع عىل اإ

ة وقميَّ حمققان مس تقالن وظيف صفحة الشعبة اخملصصة عىل املوقع الش بيك ادلاخيل وموقع الويبو الإلكرتوين.
ويتوفر تقرير  التحقيق يف شعبة الرقابة ادلاخلية ووجدا أأهنا تقوم عىل أأسس متينة تامتىش مع املعايري املقبوةل دوليا .

 التقيمي اخلاريج للجودة عىل املوقع الإلكرتوين للويبو. 

اتحهتا. عداد قامئة ابخلرباء الاستشاريني يف جمال املساعدة التقنية واإ قامئة اخلرباء الاستشاريني، ودجمها مع املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وقاعدة بياانت املساعدة التقنية  حتديث اإ
وميكن الاطالع عىل قاعدة البياانت عىل الرابط التايل:  .(IP-TAD)للملكية الفكرية 

http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp 
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 البدلان الأقل منوا، من شأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة من خالل توفري املساعدة التقنية للبدلان النامية ول س اميالتشجيع عىل اختاذ تدابري  :7 التوصية
 بطلب مهنا، لتحقيق تفهم أأفضل لأوجه املواءمة بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل التصدي  توفر الويبو، عند الطلب، املساعدة واملشورة الترشيعية اليت هتدف اإ
ىل وضع حد  للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة يف جمال امللكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق امللكية الفكرية  لتكل املامرسات.
س تثناءات والتقييدات املالمئة املفروضة عىل هذه احلقوق، احلرصية مبا يف ذكل الا

ىل اخليارات القانونية مثل الرتاخيص الإجبارية وغري ذكل من  فضال عن اللجوء اإ
طار املعايري ادلولية. وتقدم املشورة أأيضا  عند الطلب يف  التدابري املسموح هبا يف اإ

 من مضامني عقود مسائل ذات صةل ابلبنود التجارية التقييدية وغري ذكل
 الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية اليت قد يكون لها أأثر سليب يف املنافسة.

عداد مرشوع متخصص عن  ىل ذكل، ومبقتىض هذه التوصية، مت اإ وابلإضافة اإ
 نفيذه.، وت (CDIP/4/4 Revاملنافسة )امللكية الفكرية وس ياسة 

التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والسلطات املعنية ابملنافسة هبدف تبادل املعلومات عىل  اس متر
 حنو منتظم بني ادلول الأعضاء. 

ىل  ومت الوصول، من خالل العديد من ادلراسات وادلراسات الاس تقصائية اليت أأجريت بني ادلول الأعضاء، اإ
لفكرية واملنافسة يف عدد من اجملالت املعقدة، مثل البحوث التعاونية، فهم أأفضل لأوجه العالقة بني امللكية ا

 والرتخيص يف جمال امللكية الفكرية، واملعايري التقنية. 

واس متر التعاون والتنس يق مع أأماانت منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية والأونكتاد والويبو ومنظمة التجارة 
 العاملية. 

ىل البدل ان النامية يف جمال الترشيعات والس ياسات العامة املتعلقة ابلصةل بني امللكية الفكرية وقدمت املساعدة اإ
 واملنافسة.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن الفرتة   2014/2015الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .18، وخباصة الربانمج (WO/PBC/25/7 )الوثيقة
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يف جمال العلوم والتكنولوجيا لك ام اكن عضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية مساعدة ادلول الأ  :11التوصية 
 ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

امللكية الفكرية وصياغة الرباءات لفائدة العلامء دورات تدريبية حول حامية 
والباحثني واملسؤولني التقنيني واخملرتعني واحملامني بغية تعزيز املعارف املتعلقة 

ابمللكية الفكرية ونظام الرباءات وتعزيز قدرة املصادر الوطنية لتوليد امللكية 
ام الرباءات الفكرية واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير عىل اس تخدام نظ

عن طريق تطبيق الاسرتاتيجيات اخملتلفة للرباءات والأدوات املتاحة من أأجل 
بداعاهتم يف التمنية املس تدامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.  اس تغالل اإ

اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول الأعضاء ومؤسساهتا املعنية ابلبحث 
قامة أأنظمة ف  عاةل وتسخريها لنقل التكنولوجيا.والتطوير عىل اإ

 

لهيا.  تعزيز الانتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والنفاذ اإ

ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري  أأجندة التمنيةواكمتلت املرحةل الثانية من مرشوعي  بشأأن النفاذ اإ
ىل املعلومات املتعلقة اب (CDIP/9/9)ادلمع  لرباءات واس تنباط أأدوات جديدة للنفاذ اإ

(CDIP/10/13).  ىل اللجنة يف دورهتا الرابعة وقُدمت تقارير التقيمي اخلاصة هبذين املرشوعني اإ
 .CDIP/14/6و CDIP/14/5انظر الوثيقتني  عرشة.

 .وشهدت برامج بناء القدرات يف جمال اسرتاتيجية الرباءات وصياغة الرباءات مزيدا من التطوير

ىل اللغتني الفيتنامية والليتوانية. ونُظمت تسع دورات تدريبية وقد تُرمج كتيب الويبو لصياغة  الرباءات اإ
 لصياغة الرباءات يف البدلان النامية.

 وجرى حتسني همارات البحث يف قواعد بياانت الرباءات، وفهم واثئق الرباءات وتفسريها.
 

ن ىل امللكية الفكرية واملعرفة من خالل قاعدة بياانت  وحس ِّ من خالل:  WIPO Re:Searchالنفاذ اإ
http://www.wipo.int/research/en/ 

ىل مؤسسات امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة عرب خدمة الويبو و  مت خدمات اإ قد ِّ
 .(WPIS) للمعلومات املتعلقة ابلرباءات لفائدة البدلان النامية

 

 

 

 

http://www.wipo.int/research/en/
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
ىل الواثئق التالية:  حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 14و 1وخباصة الربامج  (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015تقرير أأداء الربانمج  (أأ )
  ؛30و

مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة التقرير املرحيل عن  (ب)
منائية حمددة  الوارد يف املرفق  املرحةل الثانية -جملالت تكنولوجية حمددة حال  لتحدايت اإ

 الثالث من هذه الوثيقة؛ 

ات التقنية والعلمية املالمئة مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومالتقرير املرحيل عن  (ج)
منائية حمددة  الوارد يف الواثئق  املرحةل الأوىل -جملالت تكنولوجية حمددة حال  لتحدايت اإ

CDIP/8/2 وCDIP/10/2 وCDIP/12/3. 

دارة امجلاعية خملتلف فئات املصنفات  ذاكء الوعي ابجلوانب التطبيقية والنظرية لالإ اإ
  الأداء.مبوجب حق املؤلف ولفنايناحملمية 

اتحهتا لدلول  ُطورت مواد تدريبية جديدة بشأأن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ومت اإ
  الأعضاء.

ع ىل  ووس ِّ نطاق التغطية اجلغرافية لأنشطة تكوين الكفاءات عن طريق تقدمي املساعدة بوجه خاص اإ
 املنطقة الأوروبية ال س يوية والبدلان الأفريقية الناطقة ابلفرنس ية وبدلان منطقة احمليط الهادئ.

قلميية شامةل بشأأن الشفافية واملساءةل واحلومكة للمتزي. الويبو يف دمع  واس مترت وبدأأت معلية تشاورية اإ
 الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة يف الإدارة امجلاعية.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن الفرتة   2014/2015حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .3، وخباصة الربانمج (WO/PBC/25/7)الوثيقة 
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دماج الا :12التوصية   عتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية، وفقا  لختصاصها.امليض يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

دماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع جمالت معل الويبو، ول  ىل املزيد من اإ سعيا اإ
الربانمج س امي يف أأنشطهتا الفنية ومساعدهتا التقنية، حرصت الويبو يف وثيقة 

طار جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية  واملزيانية عىل جتس يد التوصيات املعمتدة يف اإ
 عىل النحو السلمي يف لك الربامج املعنية.

ىل توصيات بعيهنا من  شارات اإ مضن  أأجندة التمنيةأأضيفت، بصورة خاصة، اإ
 ".يةأأجندة التمن نصوص الربامج وأأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل ب

دماج  عىل حنو مناسب مضن معلية وضع  أأجندة التمنيةوقد تس ىن بفضل ذكل اإ
انظر )برامج الويبو العادية عىل صعيد املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية يف التنفيذ 

ملزيد من التفاصيل حول الطريقة اليت  2014/2015وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 
 .(نشطة الويبومضن أأ  أأجندة التمنيةُأدمج هبا 

بصورة اكمةل عىل النحو  أأجندة التمنيةاس توعبت معليات الربجمة والإبالغ يف املنظمة توصيات 
، ويف وثيقة الربانمج 2014/2015املبني يف نصوص لك برانمج يف وثيقة الربانمج واملزيانية 

مراعاة توصيات ويُقاس مدى دمج التمنية يف أأنشطة الويبو، مع  .2016/17واملزيانية للثنائية 
عىل النحو الواجب والاسرتشاد هبا، حبصة التمنية يف نتاجئ املنظمة اليت بلغت  أأجندة التمنية

ر بنس بة  2014/2015% للثنائية 20.6 ومن حيث  .2016/2017% للثنائية 21.1واليت تقدَّ
يف نتيجة مرتقبة للويبو تمتتع حبصة تمنية  38من أأصل  29الأهداف الاسرتاتيجية، اكنت 

  .2016/17يف  39من أأصل  27؛ و2014/15

يف  أأجندة التمنيةاملرة الأوىل اليت ُأدرج فهيا تقيمي تنفيذ توصيات  2014/2015واكنت الثنائية 
أأي اللمحة العامة عن )تقرير أأداء الربانمج، ومن مثَّ ُأدمج بصورة اكمةل يف الأجزاء الرسدية 

للك برانمج بدل من تناوهل يف قسم  (2014/2015التقدم احملرز والإجنازات يف الثنائية 
 منفصل.

ىل تقرير أأداء  ملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ
واس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل  (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015الربانمج 

 .(WO/PBC/25/17الوثيقة ) 2015-2010املتوسط 
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منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحت  :13التوصية  ياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ول س امي البدلان يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ
 ضمن الأنشطة جداول زمنية ملراحل التنفيذ والانهتاء.الأقل منوا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تت

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف ا :14التوصية  طار التفاق تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ تفاق تريبس والانتفاع هبا، وذكل يف اإ
 مة التجارة العاملية.املربم بني الويبو ومنظ

ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان الأقل  ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية :17التوصية 
 منوا .

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ذاكء تركزي  املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال املرونة عىل املساعدة الترشيعية، واإ
م هذه املساعدة من خالل وسائل خمتلفة مهنا ما ييل: الوعي وبناء القدرات.  وتقدَّ

 عقد مشاورات رفيعة املس توى؛ -

عداد مشاريع القوانني؛ -  ومناقشة واإ

 لقوانني واللواحئ؛واس تعراض وتقدمي املشورة بشأأن مرشوعات ا -

 وتنظمي اجامتعات واملشاركة فهيا؛ -

يفاد بعثات من اخلرباء الفنيني، ومعل زايرات دراس ية؛  -  واإ

 وتنظمي زايرات تقنية للمسؤولني احلكوميني من العوامص؛ -

 وتدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات احمللية.  -

املساعدة الترشيعية يف جمال املرونة بناء عىل طلب من البدلان الراغبة يف ذكل، ويمت  تقدم
ىل املوارد  توفريها عىل أأساس ثنايئ، ويراعى فهيا الرسية، وتقدم بأأرسع ما ميكن ابلنظر اإ

وبفضل هذه املساعدة، يتس ىن لواضعي الس ياسات واخلرباء القانونيني يف البدلان  املتاحة.
لبدلان الأقل منوا  اختاذ القرارات املس تنرية حول اس تخدام اخليارات القانونية النامية وا

بعنوان "مواطن املرونة  CDIP/15/6هتا الثالثة عرشة، ُأعدت الوثيقة وفقا ملا طلبته اللجنة يف دور

 –املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإقلميي
 ييل:اجلزء الرابع، " ونوقشت يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة. واكنت تشمل ما 

نفاذ قانون الرباءات أأو عدم تطبيقها واملرونة يف تطبيق الع (أأ  )  61 املادة)قوابت اجلنائية يف اإ
 ؛ (من اتفاق تريبس

ىل تقييد حقوق الرباءات  (ب ) اليت تسمى )والتدابري املتعلقة ابلأمن اليت قد تؤدي اإ
 .(من اتفاق تريبس 73 املادة) ("الاس تثناء الأمين"

يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة، وتضم  .CDIP/13/10 Revوفضال  عن ذكل، قُدمت الوثيقة
 التعليقات اليت أأبدهتا بعض الوفود أأثناء ادلورة الثالثة عرشة.

  نظمت الويبو مخس ندوات تناولت مسأأةل أأوجه املرونة:

قلميية بشأأن الإطار "1" القانوين املتعدد الأطراف واملامرسات اخلاصة ابلرباءات،  ندوة الويبو الإ
 ؛2015يونيو  17و 16عشق أ ابد، تركامنس تان، 

كوادور،  "2" سبمترب  4ندوة الويبو الوطنية بشأأن القوانني والس ياسات املتعلقة ابلرباءات، كيتو، اإ

 ؛2015

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=296576
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

طار القانون ادلويل، مبا يف ذكل اتفاق تريبس عىل مس توى  وأأوجه املرونة املتوفرة يف اإ
  التنفيذ يف القوانني الوطنية.

طار التفاق املربم مع منظمة التجارة العاملية، التعاو  ن التقين واملشورة وتُقدم الويبو، يف اإ
القانونية والترشيعية عىل أأساس الرسية واحليادية اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

ويف هذا الس ياق، يمت  من أأجل تنفيذ اتفاق تريبس مع مراعاة اخليارات الترشيعية املتاحة.

جراء مشاورات مع منظمة التجارة العاملية لتحس ني التعاون تنظمي اجامتعات مشرتكة واإ
 املتبادل.

ىل املعاهدات ادلولية  كام تقدم املساعدة، عند الطلب، اإىل البدلان فامي يتعلق ابلنضامم اإ
قلميية، مع الأخذ يف الاعتبار أأولوايت  والالزتام بتنفيذ رشوطها، مبا يف ذكل التفاقات الإ

اهامتم اكمل وخاص ويمت اإيالء  التمنية لتكل البدلان والأهداف اليت تسعى اإىل حتقيقها.
 للأحاكم املتعلقة ابلبدلان الأقل منوا  وكذكل لحتياجاهتا اخلاصة.

تقدم املساعدة الترشيعية فامي يتعلق بزايدة الوعي وتنفيذ جوانب املرونة يف نظام امللكية 

الفكرية بناء عىل طلب البدلان، مع الأخذ يف الاعتبار الأولوايت والاحتياجات للك بدل 
 عىل حدة. 

ويف س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري، اختذت خطوات لضامن قيام لك من اللجنة 
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات والتصاممي الصناعية 

والبياانت اجلغرافية، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واللجنة 
ة ادلولية ابلهامتم عىل حنو مناسب بأأوجه املرونة يف اتفاقيات امللكية الفكرية احلكومي
 ادلولية.

وتراعي الويبو يف تقدمي املشورة الترشيعية القواعد اليت ميكن تنفيذها بأأسلوب مرن، مع 
 مراعاة التفاوت يف الاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية للك بدل.

قلميية بشأأن القوانني والس ياسات املتعلقة "3" ابلرباءات، سان خوس يه،  ندوة الويبو دون الإ
 ؛2015سبمترب  8و 7كوس تارياك، 

حلقة معل الويبو الوطنية بشأأن س ياسة الرباءات وتنفيذها ترشيعيا، سان سلفادور،  "4"
 ؛2015أأكتوبر  20و 19السلفادور، 

جراءات منح  "5" حلقة معل وطنية عن قانون الرباءات: الإطار القانوين املتعدد الأطراف واإ

 .2015نومفرب  18و 17ورتو فيال، فانواتو، الرباءات، ب

http://www.wipo.int/ip-املتاحة عىل الرابط التايل: )قاعدة بياانت مواطن املرونة 
development/en/agenda/flexibilities/search.jsp) ، واليت أأنشئت عقب القرار اذلي

حكام قانونيا جديدا يتعلق بتسعة أأنواع مرونة بناء عىل  954اختذته اللجنة يف دورهتا السادسة لتتضمن 
وأأضيفت أأيضا جداول فئات خمتلف الأحاكم بشأأن مواطن  طلب اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة.

دة الواردة يف الواثئ  CDIP/13/10 Revو CDIP/7/3 Addو .CDIP/5/4 Revق املرونة احملد 
ىل قاعدة البياانت.CDIP/15/6 Corrو ىل ذكل، ُعرض عىل اللجنة يف دورهتا السادسة  . اإ ضافة  اإ واإ

  .CDIP/16/5عرشة تقريٌر عن حتديث قاعدة بياانت مواطن املرونة، وورد هذا التقرير يف الوثيقة 

ح عىل الأمانة يف دورة اللجنة السابعة عرشة واس تجابة لطلب اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة، اقرت 
خياران ل لية تسمح بتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية حتديثا منتظام يأأخذ 

 .CDIP/17/5الأعضاء؛ ويرد هذان اخلياران يف الوثيقة  يف احلس بان التعليقات الواردة من ادلول

ىل الأنشطة الواردة يف  ضافة اإ ترد املزيد  ،(IP-TAD)قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية واإ
من املعلومات عن أأنشطة الويبو املتعلقة مبواطن املرونة يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وبأأنشطة 

وثيقة وضع القواعد واملعايري يف موقع الويبو اخلاص مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، ويف ال

CDIP/9/11 الوثيقة  2014/2015، ويف تقرير أأداء الربانمج(WO/PBC/25/7)س امي ، ول 
 .10و 9و 8و 4و 3و 2و 1الربامج 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
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 يتعني أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري كام ييل: :15التوصية 

 مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛  (أأ  )

 أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية؛  (ب )

 وأأن تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع؛ (ج )

ين ومن بيهنا املنظامت احلكومية ادلولية وأأن تقوم عىل مشاركة مجيع الأطراف، حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء أأحصاب املصاحل ال خر  (د )
 الاتساق مع مبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة الويبو؛واملنظامت غري احلكومية املعمتدة و

ايري، ابعامتد مسارات مدفوعة من جُتري الويبو مشاورات غري رمسية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس با ، قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملع :21التوصية 
 ل الأعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا .الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلو 

عات أأو املشاورات الرمسية أأو غري الرمسية املتعلقة مل ا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد الاجامت :44التوصية 
رشاك اكفة ادلول الأعضاء.لقواعد واملعايري يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسا، وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفابأأنشطة وضع ا ويف حاةل  فية تسمح ابإ

خطار ادلول الأعضاء مس بقا عرب قنوات رمسية واستشارهتا  حول مرشوع جدول الأعامل والربانمج. عقد هذه الاجامتعات خارج جنيف، جيب اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

نُفذت هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة 
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية 
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور واللجنة ادلامئة املعنية بقانون 

 التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية. العالمات 

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

جراءاهتا معلية مدفوعة من ادلول الأعضاء، حيث توازن بني  تعد هذه الأنشطة واإ
 ابلشمولية واملشاركة.التاكليف واملنافع ومتتاز 

خالل ادلورات الثانية والعرشين والثالثة والعرشين والرابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون 
ىل  27اليت ُعقدت يف الفرتة من  (SCP)الرباءات  ىل  30ومن  2015يوليو  31اإ  4نومفرب اإ
ىل  27ومن  2015ديسمرب  ل الأعضاء مناقشة عىل التوايل، واصلت ادلو  2016يونيو  30اإ

" 2" التقييدات والاس تثناءات حلقوق الرباءات؛ "1" مجةل أأمور من بيهنا املسائل التالية:
" ورسي ة التواصل 4" والرباءات والصحة؛ "3وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "

هيم؛ "   " ونقل التكنولوجيا.5بني املستشارين يف جمال الرباءات ومولك 

اقرتاح ملراجعة قانون الويبو المنوذيج للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات قدمته مجموعة ونوقش 
طار البند "مسائل أأخرى" من جدول الأعامل. وملزيد من  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف اإ

 .WO/GA/48/4املعلومات عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، انظر الوثيقة 
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ثالث مرات، وتواصل مناقشاهتا اجمتع
املكتبات ودور احملفوظات،  حامية هيئات البث، التقييدات والاس تثناءات: حول البنود التالية:

املؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.  والتقييدات والاس تثناءات:
د من املعلومات عن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، انظر الوثيقة وملزي

WO/GA/48/3. 

عىل جتديد  2015وافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا اخلامسة وامخلسني املعقودة يف أأكتوبر 
ولية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل اتفاق بشأأن برانمج معل اللجنة  .2016/2017والفوللكور للثنائية  ومت أأيضا  التوصل اإ
دين للجنة احلكومية طبقا  للولية وبرانمج العمل اجلدي .2017و 2016احلكومية ادلولية لعايم 

للتفاوض عىل  2016ويوليو  2016ادلولية، اجمتعت اللجنة مرتني يف الفرتة املمتدة من يناير 
م التقرير املعنون "تقرير عن اللجنة احلكومية  صك قانوين دويل بشأأن املوارد الوراثية. قد ِّ

دية والفوللكور" ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقلي
ىل امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  (WO/GA/48/9 الوثيقة)   .2016اإ

قلميية  2016يف مايو  ندوة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةنُظمت  لبناء املعارف الإ
وارد واملشرتكة بني الأقالمي وحتقيق توافق يف ال راء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وامل

وملزيد من املعلومات عن معل اللجنة احلكومية ادلولية،  الوراثية مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.
 ..WO/GA/48/9 Provانظر الوثيقة 

أأن تواصل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات  2015وقررت امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر 
والبياانت اجلغرافية، يف دورتهيا الرابعة والثالثني والسادسة التجارية والتصاممي الصناعية 

والثالثني، معلها بشأأن مرشوع معاهدة بشأأن قانون الرسوم والامنذج الصناعية لعامتده يف مؤمتر 
 دبلومايس حممتل.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39944
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39944
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 ونظرت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
جراء اس تقصاء أ راء  يف اقرتاح للعمل يف جمال التصاممي التكنولوجية اجلديدة وطلبت من الأمانة اإ

وفضال  عن ذكل، اعمتدت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني  ادلول الأعضاء يف ذكل املوضوع.
 جتارية.الوثيقة املرجعية املراجعة عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات 

 ونوقشت أأيضا  ثالثة اقرتاحات للعمل عىل مسأأةل املؤرشات اجلغرافية قدمهتا دول أأعضاء. 

ىل الوثيقتني التاليتني اللتني جرى  وملزيد من املعلومات حول معل اللجنة ادلامئة، يرىج الرجوع اإ
ىل امجلعية العامة للويبو وهام: الوثيقة  عن اللجنة  املعنونة "تقرير WO/GA/48/5تقدميهام اإ

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية" والوثيقة 
WO/GA/48/6  ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن "مسائل تتعلق ابدلعوة اإ

 قانون التصاممي".

اورات مفتوحة ومتوازنة واكنت لك أأنشطة اللجنة شامةل وتوهجها ادلول الأعضاء وقامئة عىل مش
 تشمل اجملمتع املدين معوما.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .4و 3و 2و 1خباصة الربامج ، و (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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 عام غزير ومفتوح. أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن مكل :16التوصية 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اكنت هذه التوصية جزءا من املرشوع املتخصص املتعلق ابمللكية الفكرية واملكل 
 (CDIP/7/5/Rev)ومرشوع الرباءات واملكل العام  (CDIP/4/3)العام 

ومرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية 
(CDIP/16/4).  

ىل هذا، مت تنفيذ هذه التو  ضافة اإ صية يف جمال املعارف التقليدية حيث دجمت واإ
التدابري التطبيقية والقانونية لضامن عدم تعرض املعارف التقليدية اليت تدخل 

صدارها بطريق اخلطأأ.بوضوح يف املكل العام محلاية عن طريق براء  ات مت اإ

 .(CDIP/4/3 Rev الوثيقة)مت بنجاح تنفيذ املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية واملكل العام 
وقُدم تقرير تقيمي لهذا املرشوع خالل ادلورة التاسعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

 . ومع م املرشوع يف الربامج العادية الوجهية. (CDIP/9/7الوثيقة )

ىل  (CDIP/13/7)واكمتل املرشوع املتعلق ابلرباءات واملكل العام، وقُدم تقرير تقيمي ذايت  اإ
طار هذا املرشوع، قُدمت دراسة حول الرباءات واملكل  اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة. ويف اإ

ىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة.  (.CDIP/12/INF/2 Rev) (2)العام   اإ

اعُتمد مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية 
(CDIP/16/4)  ن ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  2016يل يف أأبر اب  اإ

ىل املرفق اخلامس لهذه  الفكرية. وملزيد من املعلومات عن تنفيذ املرشوع، يرىج الرجوع اإ
 الوثيقة.

ىل  30ونُظمت ندوة دولية من  لتبادل املامرسات والتجارب وادلراسات  2015أأبريل  1مارس اإ
وتناولت  وارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.الإفرادية بشأأن امل

قلميية والوطنية واحمللية املتصةل مبعىن "املكل العام" وأأمهيته يف  مائدة مس تديرة "التجارب الإ
ولقت الندوة ترحيبا واسع  س ياق املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي".

وحرضها عدد كبري من السفراء، وغريمه من ادلبلوماس يني يف جنيف، ومسؤولني من النطاق، 
 العوامص، وأأفراد من الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وممثيل املنظامت غري احلكومية والصناعة.

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .4و 3و 2و 1وخباصة الربامج  ،(WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015
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ماكن حث اللجنة احلكومية  :18التوصية  خالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ  ية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث.ادلولية عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، دومنا اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل مناقشات ادلول الأعضاء يف حدود الولية  تركزي
اتحة مواد  وبرانمج العمل الذلين خولهتام لها امجلعية العامة. وتعمل الأمانة عىل اإ

كثرية، وخرباء، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء لهتيئة بيئة مواتية ملفاوضات اللجنة 
 فاوضات.احلكومية ادلولية وتيسري هذه امل

ولية  2015جددت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا اخلامسة وامخلسني املعقودة يف أأكتوبر 
ىل اتفاق بشأأن برانمج معل  .2016/2017اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية  ومت أأيضا  التوصل اإ

  .2017و 2016اللجنة احلكومية ادلولية لعايم 

دين للجنة احلكومية ادلولية، اجمتعت اللجنة مرتني يف الفرتة طبقا  للولية وبرانمج العمل اجلدي
 للتفاوض عىل صك قانوين دويل بشأأن املوارد الوراثية. 2016ويوليو  2016املمتدة من يناير 

م تقرير  "تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية  WO/GA/48/9الوثيقة )قد ِّ
ىل امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  (ارف التقليدية والفوللكور"الفكرية واملوارد الوراثية واملع اإ

2016.  

لبناء  2016يف مايو  ندوة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةووفقا  للولية اجلديدة، نُظمت 
قلميية واملشرتكة بني الأقالمي وحتقيق توافق يف ال راء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكي ة املعارف الإ

 الفكرية واملوارد الوراثية مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.

م "تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  WO/GA/48/9الوثيقة ت قد ِّ
ىل امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  (واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور"   .2016اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .4وخباصة الربانمج  ،(WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015الفرتة 
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ىل املعرفة والتكنو الرشوع يف  :19التوصية  لوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان والأقل منوا  اإ
طار الويبو.  والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل تنفيذ  ضافة اإ كام هو  15، و14، و9، و3، و1هذه التوصية بواسطة الربامج اإ
طار  19، مت تناول التوصية 2014/2015مبني يف تقرير أأداء الربانمج  يف اإ

 املشاريع التالية اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية:

ت، مرشوع معين ابمللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصال "1"
ىل املعلومات   ؛ (CDIP/4/5 Rev)والهوة الرمقية والنفاذ اإ

ىل معلومات الرباءات  "2"  -مرشوع معين ابس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
 ؛(CDIP/10/13و CDIP/4/6)املرحلتان الأوىل والثانية 

اكامتل مرشوع معين بتكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية  "3"
منائية حمددةوالعلمية املالمئة جمل  - الت تكنولوجيا حمددة حال لتحدايت اإ

واملرحةل الثانية ؛ (CDIP/5/6 Rev) ل تزال املرحةل الأوىل
(CDIP/13/9)  2014من املرشوع نفسه قيد التنفيذ منذ يونيو. 

التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من  تعزيز "4"
 .(CDIP/7/6)بدلان انمية وبدلان أأقل منوا 

 -التحدايت املشرتكة  مرشوع بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "5"
جياد احللول   .(.CDIP/6/4 Rev)اإ

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة ال  ضافة اإ تقنية للملكية الفكرية، وملزيد من واإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .15، و14، و9، و3، و1، وخباصة الربامج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015

 ملزيد من املعلومات، انظر تقارير تقيمي املرشوعات التالية:

ىل  امللكية "1" الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية والنفاذ اإ
 ؛(CDIP/10/5)املعلومات 

ىل معلومات الرباءات "2 املرحلتان الأوىل والثانية  - اس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
(CDIP/10/6 وCDIP/14/6)؛ 

جملالت تكنولوجيا تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة  "3"
منائية حمددة   ؛(CDIP/12/3) املرحةل الأوىل -حمددة حال لتحدايت اإ

وتعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية  "4"
 ؛(CDIP/13/4)وبدلان أأقل منوا  

جي -التحدايت املشرتكة  امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: "5" اد احللول اإ
(CDIP/16/3). 

ىل التقرير املرحيل عن مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام  وفضال عن ذكل، يُرىج الرجوع اإ
منائية حمددة  املرحةل  -املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال  لتحدايت اإ

 الثانية الواردة يف املرفق الثالث من هذه الوثيقة.
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جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة :35التوصية   امللكية الفكرية. مطالبة الويبو ابإ

 يد أأوجه الصةل والتأأثري بني امللكية الفكرية والتمنية.جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحد :37التوصية 

 

 لإجنازاتا اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل نظام  تعزيز قدرات اخلرباء الاقتصاديني يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ
ادية علمية حول امللكية الاقتصاد احلر أأساسا ، من أأجل الرشوع يف أأحباث اقتص

 الفكرية.

الابتاكر العاملي أأداة للبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ويوفر مؤرش 
 لقياس أأداهئا الابتاكري، مبا يف ذكل حتديد نقاط القوة والضعف الرئيس ية يف أأداء الابتاكر.

جه بشأأن الابتاكر اخلارق والمنو الاقتصادي أأو  2015ينظر التقرير العاملي للملكية الفكرية لعام 
التقدم التكنولويج يف الأدةل عىل س بل مسامهة امللكية الفكرية يف المنو الابتاكر مع الرتكزي عىل 

 .(الطباعة اجملسمة أأو الإنسالت أأو التكنولوجيا النانوية)جمالت حمددة أأو ابتاكرات خارقة 

 ونرُشت مثاين ورقات معل اقتصادية جديدة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.

يذ املرحةل الثانية من املرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية يف وبدأأ تنف 
واس هُتلت عدة دراسات جديدة وفقا  ملا يرد يف التقرير املرحيل عن هذا املرشوع  .2015عام 

 .(املرفق الثاين من هذه الوثيقة)

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة  التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .16، وخباصة الربانمج (WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015الفرتة 

عداد واثئق مرجعية توفر نظرة عامة عن الأحباث الاقتصادية العلمية احلالية  حول اإ
رتاح جمالت حبث حقوق امللكية الفكرية وحتديد مواطن النقص يف البحث واق

 ممكنة للمس تقبل.

جيري التعامل مبارشة مع هذه التوصيات من خالل مرشوع بعنوان "املرشوع 
املرشوع )املعين ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" 

DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/7 Rev)  واملرشوع املعين
املرشوع )املرحةل الثانية  -ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية 

DA_35_37_02). 
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املنظامت غري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد ادلرس تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا للمعايري اليت تتعلق بقبول  :42التوصية 
 ابس مترار.

 لإجنازاتا اسرتاتيجيات التنفيذ

ل تزال الإجراءات والرشوط احلالية ملنح صفة مراقب يف الويبو للك من أأحصاب 
املصلحة املعنيني من املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية متوافقة مع 

ىل  هذه التوصية. وهتدف معلية املراجعة املتعلقة مبنح صفة مراقب ملنظمة ما اإ
ضامن جديهتا ومصداقيهتا، وعالقة أأنشطهتا مبجال امللكية الفكرية، وينبغي أأن 

ىل الطلبات املقدمة من املنظامت غري احلكومية الوطنية،  يس متر ذكل. وابلنس بة اإ

جراء مشاورات مع ادل وةل املعنية وقد تبني  أأيضا أأن ذكل مفن املتعارف عليه اإ
الإجراء همم ومفيد لضامن مشاركة املنظامت اليت لها عالقة بعمل الويبو وبتوصيات 

جراءات الاعامتد هذه، تس متر الويبو يف حتديد  أأيضا. أأجندة التمنية وجبانب اإ
ا  أأنشطهتاملبادرات اليت تيرس املشاركة الفعاةل للمراقبني واجملمتع املدين كلك يف

 وتنفيذ هذه املبادرات.

 اس متر تعزيز مشاركة اجملمتع املدين يف أأنشطة الويبو.

تواصل تزويد املنظامت غري احلكومية مبنتدى قمي لتبادل ال راء املبارشة يف النظام ادلويل للملكية 
.  الفكرية عامة ويف معل الويبو خاصة 

ية يف حلقات العمل والندوات تعزيز املشاركة والتعاون مع اجلهات املعنية غري احلكوم 
واملشاورات بشأأن مشاريع حمددة والأحداث اجلانبية، لس مترار التفاعل املفتوح والشفاف 

 واملتجاوب مع هذه اجلهات املعنية. 

توطيد التعاون مع اجلهات غري احلكومية عن طريق مواصةل تطوير املنصات والرشااكت اليت 
 بوصفها أأداة للمنو الاقتصادي والتمنية عىل الصعيد العاملي. تسامه يف الهنوض ابمللكية الفكرية 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من  وابلإضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج عن  املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ
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