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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :سبمترب 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19اإىل  23نومفرب 2018
التنسيق الداخلي والعمل مع األمم املتحدة والتعاون مكاتب امللكية الفكرية الوطنية واإلقليمية

من اإعداد ا ألمانة
 .1وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،يف دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف الفرتة من  31أأكتوبر
اإىل  4نومفرب  ،2016عىل اقرتاح من ست نقاط وردت فيه مجةل أأمور مهنا الطلب من ا ألمانة أأن "تواصل حتسني التنس يق
ادلاخيل يف املنظمة ،والتعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية املعنية ،وكذكل التعاون مع املاكتب
الوطنية وا إلقلميية للملكية الفكرية بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات والتعاون املوجه حنو التمنية".
وطلب الاقرتاح أأيضا اإىل ا ألمانة أأن "حتدّد اقرتاحات جديدة لهذا الغرض وتقدّ م تقريرا اإىل جلنة التمنية".1
.2

وتس تجيب هذه الوثيقة للطلب املذكور أأعاله.

أأول .التنس يق ادلاخيل
 .3تنص خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط للخمس ية  2021-2016عىل أأ ّن "مجيع برامج املنظمة تنفَّذ مع اإيالء
الاعتبار للبعد الإمنايئ ،ولك قطاعات ا ألمانة تدرك هذه الرضورة" .ويشمل الهدف الاسرتاتيجي الثالث هدفا أأفقيا هو
1

يتاح امللحق ا ألول مللخص الرئيس لدلورة السابعة عرشة للجنة التمنية عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277
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"تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية من أأجل التمنية" ،لتحقيق نتيجة يه "التنس يق بني خمتلف معطيات املنظمة يف خطط
ومرشوعات مامتسكة تنفَّذ بطريقة حممكة" .ولتحقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي ،تسلط اخلطة متوسطة ا ألجل الضوء عىل
س بع اسرتاتيجيات حمددة ،وتدعو ا ألوىل اإىل "الرتكزي املس متر عىل تنس يق معطيات ا ألمانة ا ألفقية لتحقيق تنفيذ مامتسك
للمساعدة التقنية والتعاون الإمنايئ بطريقة فعاةل وبناء عىل الطلب".2
ل
مامتسك ،من خالل
بشك
 .4ويتجىل الامتثال للرضورة لتوفري التعاون الإمنايئ ،املنعكس يف اخلطط واملشاريع اليت تُنفّذ ل
اإدخال سلسةل من الآليات والنظم عىل مدى فرتات الس نتني املنرصمة اليت ساعدت املنظمة عىل حتسني التنس يق ادلاخيل
بني مجيع الربامج والقطاعات.
 .5ويعرض الربانمج واملزيانية  ،19/2018يف جدول اإطار النتاجئ ،النتاجئ املرتقبة  38للمنظمة اليت توفر الولية للربامج
اليت تسهم يف تكل النتاجئ .ويشري اجلدول أأيض ًا اإىل أأن أأجندة الويبو بشأأن التمنية ،والقضااي اجلنسانية و أأهداف التمنية
املس تدامة يه قضااي شامةل تُراعى يف ا ألهداف الاسرتاتيجية .ويُبني لك برانمج بوضوح التعاون بني الربامج ذي الصةل اذلي
يضطلع به يف تنفيذ أأنشطته كام حييل عىل توصيات حمددة يف أأجندة التمنية اليت تُو ّجه اسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج.
 .6وما يدل عىل التحسني املس متر للتنس يق ادلاخيل أأيضا تضمني الربانمج واملزيانية  19/2018مؤرشات مشرتكة
تنطوي عىل املسؤولية املشرتكة للربامج املتعددة ذات الصةل يف حتقيق نفس النتيجة املرتقبة .وينعكس هذا الهنج ،اذلي يُظهر
املسؤولية املشرتكة وابلتايل زايدة التنس يق بني الربامج ،بصورة أأكرب عىل مس توى ختطيط العمل ،حيث يُطلب من الربامج
الفردية الإشارة اإىل الربامج ا ألخرى اليت تتعاون يف تنفيذ أأنشطة حمددة.
 .7وهناك جانب أآخر لتحسني التنس يق ادلاخيل يتعلق بعمل ماكتب الويبو اخلارجية اليت أأنشئت من أأجلها وحدة
تنس يق املاكتب اخلارجية يف مكتب املدير العام .وتشارك املاكتب اخلارجية يف دورة ختطيط الربامج واملزيانية واملوافقة علهيا
من خالل الاجامتعات املنعقدة يف جنيف ،والاجامتعات املنتظمة َّ
املنظمة عرب الفيديو من أأجل التنس يق املس متر ورصد
أأنشطة ختطيط العمل.
 .8ويُ َّعزز التنس يق ادلاخيل أأيضا عن طريق نظم و أأدوات اإبالغ حمس نة .ويُعدّ تقرير أأداء الويبو  ،17/2016اذلي قُدّم
يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب  ،2018مثا ًل عىل التقارير احملس نة واملبسطة لبياانت ا ألداء
عىل مس توى املنظمة بأأرسها .وجيمع تقرير أأداء الويبو بني "تقرير الإدارة املالية السابق وتقرير أأداء الربانمج ،مما مي ّكن من
اإجراء تقيمي شامل وشفاف ل ألداء الربانجمي واملايل يف الثنائية  .17/2016ويقيض التقرير عىل أأوجه الازدواج يف املعلومات
الواردة يف لك من تقرير الإدارة املالية ،وتقرير أأداء الربانمج ،والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية .وستس متر
اجلهود لزايدة تبس يط التقرير للثنائية  .3"19/2018ويُعد تقرير أأداء الويبو أأيضً ا ً
موسا للتنس يق ادلاخيل ،اإذ ُ ّعمت
مثال مل ً
املعلومات املتعلقة ابإدارة ا ألداء عىل لك الربامج.

2

تتاح الوثيقة  ،A/56/10اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للفرتة  2021-2016عىل الرابط:
.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=347516
 3تقرير أأداء الويبو ،جلنة الربانمج واملزيانية ،ادلورة الثامنة والعرشون ،سبمترب  ، 2018الوثيقة .WO/PBC/28/7
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ل
مامتسك للمساعدة
 .9وعىل الرمغ من الطابع ا ألفقي للمساهامت املقدمة من مجيع قطاعات املنظمة وبراجمها "لتحقيق تنفي لذ
التقنية والتعاون الإمنايئ بشك فعال وبناء عىل الطلب" اإل أأن قطاع التمنية ،وعىل وجه اخلصوص املاكتب ا إلقلميية ،هو من
يؤدي دور التنس يق ادلاخيل الرئييس .وتقع عىل عاتق املاكتب ا إلقلميية ،ابعتبارها الوصية عىل خطط املساعدة التقنية يف
ادلول ا ألعضاء ،املسؤولية واملهمة ا ألساس ية لتنس يق املساهامت التنظميية احملددة وتبس يطها وترتيب أأولوايهتا بشك فعال،
مبا يامتىش مع ا ألهداف الإمنائية لك بدل وقدرته الاستيعابية.
 .10وتتجسد اإحدى التحسينات املهمة للتنس يق ادلاخيل يف دمج قاعدة بياانت املساعدة التقنية للويبو ) 4(IP-TADيف
نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس .ويسمح هذا التكييف الرئييس ،لقاعدة بياانت املساعدة التقنية للويبو يف نظام اإدارة ا ألداء
املؤسيس عىل مس توى املنظمة ،يف زايدة اتساق وموثوقية املعلومات املتعلقة بأأنشطة املساعدة التقنية للمنظمة ،واس تقاء
البياانت من خمتلف الربامج والقطاعات اليت تنفّذ أأنشطة تعاونية موهجة حنو التمنية.

اثنيا .التعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية املعنية
 .11ترد ولية الويبو بشأأن التعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية املعنية ا ألخرى يف وثيقة
الربانمج واملزيانية (الربانمج  )20اليت تنص عىل مجةل أأمور مهنا أأن هذا التعاون هيدف "دل مع تنفيذ خطة التمنية املس تدامة
لعام  2030وخطة عل أأديس أأاباب ( )AAAAوغريها من ا ألهداف العاملية املشرتكة" .5وعالوة عىل ذكل ،هتدف الويبو من
خالل التنس يق الوثيق مع الربامج ا ألخرى "لتيسري تقدمي الويبو للمساهامت واملعلومات التقنية يف الوقت املناسب اإىل
العمليات واملبادرات املتعددة ا ألطراف ذات الصةل".6
 .12وابلتعاون مع واكلت وبرامج ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،حتتضن الويبو الهنج الشامل للعمليات املتعددة ا ألطراف اليت
تركز حالي ًا عىل "وسائل التنفيذ" ألهداف التمنية املس تدامة ،قصد تغطية المتويل وتوس يع نطاق د مع الابتاكر وتكوين
الكفاءات وتطوير التكنولوجيات ونقلها من أأجل التنمية المستدامة .اإن اإنشاء أآلية تيسري التكنولوجيا ) ،(TFMاليت
أأسس هتا الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية ( ،)AAAAواعامتدها يف جدول أأعامل عام  ،2030ليؤكد هذا
الاجتاه .وجتدر الإشارة اإىل أأن الغرض من أآلية تيسري التكنولوجيا هو تيسري التعاون والرشااكت بني أأحصاب املصلحة
املتعددين من خالل تبادل املعلومات واخلربات و أأفضل املامرسات وتقدمي املشورة الس ياس ية فامي بني ادلول ا ألعضاء واجملمتع
املدين والقطاع اخلاص واجملمتع العلمي وكياانت ا ألمم املتحدة وسائر أأحصاب املصلحة.
 .13وبصفهتا عضو ًا مؤسسا يف فريق العمل املشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر
ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة ( ،7)IATTتسعى الويبو لك السعي اإىل تعزيز التنس يق والاتساق والتعاون داخل
منظومة ا ألمم املتحدة يف ا ألمور ذات الصةل ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر ،بغية تعزيز التأآزر والكفاءة ،ل س امي لتعزيز مبادرات
تكوين الكفاءات .ويبلغ عدد أأعضاء فريق العمل املشرتك الآن حنو  38كياان من كياانت ا ألمم املتحدة ،وجيمتع ابنتظام يف مقر
ا ألمم املتحدة يف نيويورك .وتشارك الويبو عن كثب يف هذه العملية ،من خالل مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك ،وقد
 4حتتوي قاعدة بياانت املساعدة التقنية عىل معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإذا اكن املس تفيد مهنا بدلا واحدا أأو أأكرث من البدلان النامية
أأو من البدلان ا ألقل منوا أأو من البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
5
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2018/19وصف الربامج حسب ا ألهداف الاسرتاتيجية ،الهدف الثامن ،الصفحة .160
6
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أأنشأأت ،ابلشرتاك مع هيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ،فريقا فرعيا ،داخل
فريق العمل املشرتك بني الواكلت ،معنيا ابملساواة بني اجلنسني وتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية
املس تدامة .وهيدف هذا الفريق الفرعي اإىل تعزيز الامتسك بني منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن املبادرات املتعلقة ابملساواة بني
اجلنسني يف هذا اجملال.
 .14ول تزال التكنولوجيا والابتاكر والإبداع والتمنية الثقافية من العنارص املركزية يف لك العمليات املتعددة ا ألطراف اليت
تشارك فهيا الويبو .وتشمل هذه ا ألخرية املفاوضات املس مترة يف اإطار اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ
( )UNFCCCوعدد من عليات املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى املهمة للويبو مثل الفجوة الرمقية ،والصحة العامة،
وا ألمراض غري املعدية .ويف هذا الس ياق ،تواصل الويبو دورها يف تيسري اإقامة حتالفات بني أأحصاب املصاحل املتعددين،
وتعزيز عالقاهتا مع الرشاكء التقليديني مثل منظمة التجارة العاملية ( ،)WTOومنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOومؤمتر ا ألمم
املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ( ،)UNEPومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية
(اليونيدو) ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ،والاحتاد ادلويل لالتصالت ( ،)ITUوإادارة ا ألمم
املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية (ديسا) ،وكذكل مع جلان ا ألمم املتحدة الاقتصادية.
 .15وجاء التعاون الثاليث والتنس يق العميل بشأأن القضااي املتعلقة ابلصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة ،عىل وجه
اخلصوص ،نتيجة لرشاكة موحدة تضم منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية .ويبقى
من الالزم توس يع هذه الرشاكة وتعزيزها يف الس نوات القادمة ،يف اإطار حتقيق الهدف املشرتك أأل وهو تعزيز الابتاكر
لتحسني النتاجئ الصحية يف بدلان العامل.
 .16وزايدة التنس يق والاتساق يف تقدمي الويبو للمساعدة التقنية املتخصصة هو نتيجة مبارشة لعملها مع مجموعة اكمةل من
أأحصاب املصاحل (املنظامت احلكومية ادلولية ،واملنظامت غري احلكومية ،والقطاع اخلاص) عىل املس توايت العاملية وا إلقلميية
والوطنية .ويف هذا الصدد ،يكتيس التعاون مع املنظامت ادلولية ذات الصةل أأمهية خاصة يف س ياق امجلاعات أأو التج ّمعات
الاقتصادية ا إلقلميية ،اذلي يطال البعد ا إلقلميي للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية للبدلان .8وتسعى الويبو أأيض ًا اإىل
املشاركة الاسرتاتيجية والفعاةل مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصاحل غري احلكوميني – مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية،
واملؤسسات اخلاصة ،واجملمتع املدين بوجه عام – اذلين تساعد رؤامه وخرباهتم التقنية املتنوعة عىل اإحراز تقدم يف حتقيق
هدف الويبو الاسرتاتيجي الثامن اذلي ينص عىل تطوير "أآلية تواصل متجاوب بني الويبو وا ألعضاء ومجيع أأحصاب
املصاحل" .ول تزال زايدة املشاركة الاسرتاتيجية والفعاةل مع مجيع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني عنرص ًا حاسامً يف حوار
7

تتأألف أآلية تسخري التكنولوجيا من ( أأ) فريق عل مشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة معين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية
املس تدامة (فريق العمل املشرتك بني الواكلت)( ،ب) ومنتدى س نوي متعدد أأحصاب املصلحة معين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف
التمنية املس تدامة( ،ج) ومنصة ش بكية لتوفري صورة مامتسكة ملبادرات ا ألمم املتحدة بشأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر وتيسري الوصول اإىل هذه املبادرات
املرتبطة ابلتكنولوجيا واس تخداهما.
قل
 8ويالحظ التعاون يف هذا الصدد لس امي مع عدد من املنظامت ا إل ميية مبا يف ذكل :جامعة رشق أأفريقيا؛ وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب اإفريقيا؛ والسوق
املشرتكة ألفريقيا الرشقية واجلنوبية؛ وامجلاعة الإمنائية للجنوب؛ والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا؛ وجملس التعاون دلول اخلليج العربية؛ وجامعة ادلول
العربية؛ والبنك الإساليم للتمنية؛ ومجعية دول جنوب رشق أآس يا؛ و أأمانة منتدى اجلزر؛ ورابطة جنوب أآس يا للتعاون ا إلقلميي؛ ومبادرة خليج البنغال للتعاون
التقين والاقتصادي املتعدد القطاعات؛ ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ واللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والاكرييب؛ ومرصف التمنية ألمرياك الالتينية؛ وبنك
التمنية للبدلان ا ألمريكية.

CDIP/22/11
5

بشأأن الس ياسات ميكن أأن ي ُسهم حبق يف اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية من خالل التعاون ادلويل والتعاون مع
أأحصاب املصاحل املتعددين.

اثلثا .التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية والرشاكء ا ألخرين
 .17تتعاون الويبو مع ادلول ا ألعضاء من خالل املؤسسات احلكومية ذات الصةل ،ول س امي ماكتب امللكية الفكرية
الوطنية ،ومنظامت امللكية الفكرية دون ا إلقلميية وا إلقلميية هبدف ضامن ملكيهتا ومشاركهتا النشطة يف ادلورة الاكمةل لتقدمي
املساعدة التقنية ،ويف الوقت نفسه ضامن اس تدامة نتاجئ هذه ا ألنشطة .ويف هذا الس ياق جيدر التذكري بأأ ّن "املساعدة التقنية
تقدّم بطريقة شامةل تشارك فهيا مجيع الشعب/القطاعات ذات الصةل يف املنظمة .ووفق ًا لطبيعة ا ألنشطة (الثنائية واملتعددة
ا ألطراف وا إلقلميية) ،ميكن تقدمي املساعدة التقنية اإما مبارشة من الويبو أأو ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى واملنظامت
احلكومية ادلولية و /أأو املنظامت ا إلقلميية" .9ومن الرشاكء الآخرين يف جمال املساعدة التقنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة
احلجم ( )SMEsواجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير.
 .18وترد مجموعة املامرسات واملهنجيات وا ألدوات اليت تنفّذها الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية يف الوثيقة
 10 CDIP/21/4وتتعلق بفئات خمتلفة من أأنشطة املساعدة الفنية ،ويه:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)

الاسرتاتيجيات الوطنية وخطط التمنية يف جمال امللكية الفكرية؛
والبنية التحتية التقنية والإدارية (حلول ملاكتب امللكية الفكرية وقواعد البياانت)؛
وتكوين الكفاءات؛
واملساعدة الترشيعية؛
واملشاريع ذات الصةل بأأجندة التمنية؛
والرشااكت بني القطاعني العام واخلاص (املنصات ذات أأحصاب املصلحة املتعددين).

 .19ويستند هنج الويبو يف جمال تقدمي املساعدة التقنية اإىل أأربع خطوات رئيس ية متثل دورة التنفيذ الاكمةل ،ويه"1" :
تقيمي الاحتياجات "2" ،والتخطيط والتصممي "3" ،والتنفيذ "4" ،والرصد والتقيمي .وتستند هذه اخلطوات ا ألربع اإىل مجموعة
من املامرسات واملهنجيات وا ألدوات ادلاخلية املس تخدمة يف مراحل خمتلفة .وتطلب مشاركة ماكتب امللكية الفكرية أأو
املنظامت ادلولية أأو ا إلقلميية ذات الصةل يف لك مرحةل ،مما جيعل علية تقدمي املساعدة التقنية علية مفتوحة وشفافة
وتشاركية.
 .20اإذا اكنت املامرسات القامئة واملهنجيات وا ألدوات قد وردت ابلتفصيل يف الوثيقة  ،CDIP/21/4فاإن هذه الوثيقة
حتاول اإبراز مقرتحات جديدة ختص الفئات احملددة ألنشطة املساعدة الفنية ،بناء عىل العمليات احلالية ومتهيدا للتحسني
املس متر للتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية بشأأن القضااي ذات الصةل ابملساعدة الفنية وتكوين الكفاءات
والتعاون املوجه حنو التمنية.
9

مجموعة ممارسات ومهنجيات و أأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية ،متاحة عىل الرابط:
.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438
10
املصدر نفسه.
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اقرتاحات بشأأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخطط التمنية الوطنية
 .21اس تخدمت الويبو ،يف الس نوات ا ألخرية ،مهنجية مو ّحدة دل مع ادلول ا ألعضاء يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية
الوطنية وخطط التمنية .وسعيا مهنا يف زايدة حتسني تعاوهنا مع البدلان املشاركة يف علية تطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية
الوطنية ،تس تكشف ا ألمانة العامة خيارات جديدة تشمل "1" :اس تعراض حتليل شامل ودقيق (رمبا من خالل منتدى
خرباء) للمامرسات واملهنجية اليت تس تخدهما الويبو أأثناء علية وضع اسرتاتيجية امللكية الفكرية وتقدمي توصيات ملموسة
لتكييف /زايدة/حتسني املامرسات وا ألدوات القامئة تبع ًا ذلكل؛ " "2صياغة اتفاقيات رمسية (يف شك واثئق مشاريع توقعها
ادلوةل العضو املعنية والويبو مع ًا) لبلورة س ياسة وطنية للملكية الفكرية تُقبل وتُدمج ابلاكمل يف نظام التخطيط الاسرتاتيجي
الوطين ،وابلتايل املسامهة جنب ًا اإىل جنب مع الس ياسات العامة القطاعية ا ألخرى من أأجل حتقيق أأهداف التمنية الوطنية؛
" "3النظر يف اإماكنية وضع اسرتاتيجيات إاقلميية للملكية الفكرية قصد اس تغالل املوارد بني البدلان املهمتة وحتديد البدلان
"الرائدة" ذات القدرات املناس بة ملساعدة البدلان ا ألخرى يف املنطقة يف علية وضع الاسرتاتيجية وتنفيذها (جيري حاليا
وضع خطة جتريبية لسرتاتيجية امللكية الفكرية عىل مس توى الرابطة).
اقرتاحات بشأأن البنية التحتية التقنية والإدارية (حلول ملاكتب امللكية الفكرية وقواعد البياانت)
ُ .22حدّد عدد من املقرتحات واملبادرات اجلديدة ابلإضافة اإىل ا ألدوات وقواعد البياانت املدرجة يف
الوثيقة :CDIP/21/4
-

-

ويبو "جيوريس" ) ،(WIPO JURISقاعدة بياانت متخصصة وشامةل للقرارات القضائية الرئيس ية الصادرة يف جمال
امللكية الفكرية .وهتدف قاعدة البياانت اإىل تلبية حاجة ادلول ا ألعضاء يف احلصول بسهوةل عىل نصوص قضائية قمية
وخمتارة جيد ًا بشأأن قرارات احملامك القضائية والإدارية يف جمال امللكية الفكرية ،مما يسمح لها مبشاركة خربات ولايت
قضائية أأخرى ،وإااتحة الفرصة لها ملشاركة جتربهتا وممارساهتا .وهتدف وايبو "جيوريس" اإىل تعزيز همارات السلطات
القضائية والإدارية يف اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية .وس تخدم مجهورا واسعا مبا يف ذكل
القضاة و أأعضاء احملامك وموظفي اإنفاذ القانون ،وكذكل الباحثني ،وا ألوساط القانونية و أأحصاب املصلحة الآخرين .وجيري
اإطالق مرشوع جترييب لإنشاء قاعدة البياانت يف بدلان خمتارة من منطقة أأمرياك الالتينية ،يتبعها توسع تدرجيي لتغطية
مناطق أأخرى ،عىل غرار الهنج املس تخدم يف وضع قواعد بياانت أأخرى مثل "ابتني سكوب" "وايبو لكس".
ويبو "كونكت" ) ، (WIPO Connectهو حل مرتابط ل إالدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة .اإذ ميكّن
منظامت الإدارة امجلاعية من اإدارة علياهتا حمل ًيا والتصال ابلش باكت ا إلقلميية وادلولية لتبادل بياانت الواثئق .وس ُي ّعوض
برانمج ويبو "كونكت" بشك تدرجيي الربانمج القامئ إلدارة حقوق املؤلف املعروف ابمس "ويبو كوس" ،اإذ حيافظ عىل
مزيات ا ألعامل احلالية ،مع اإدخال حقوق ووظائف ذات نطاق أأوسعُ ،صمت ملنح منظامت الإدارة امجلاعية اس تخدام
برامج ذات الامتداد العامليُ .ووضع احلل اجلديد هبدف الاس تجابة للتحدايت اجلديدة للعرص الرمقي ،عىل سبيل املثال
الزايدة غري املس بوقة يف جحم البياانت املتعلقة ابس تخدام ا ألعامل اخلاضعة حلقوق التأأليف عىل املنصات الرمقية مثل "
يوتيوب " أأو " اي تيونز " .وتُنرش حالي ًا يف س تة بدلان رائدة ،مع حتديد هدف بلوغ  12بدلا بهناية فرتة الس نتني
.1919-2018
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اقرتاحات بشأأن تكوين الكفاءات
 .23تأأخذ أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات أأشاك ًل اكدلورات تدريبية والندوات وحلقات العمل واملؤمترات ادلولية والوطنية
وا إلقلميية والزايرات ادلراس ية وبرامج الزماةل و أأنشطة اإذاكء الوعي .وت ّنسق هذه ا ألنشطة من قبل املاكتب ا إلقلميية وإادارة
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر ،ويمت الاضطالع هبا ابلتعاون الوثيق مع خمتلف الشعب/القطاعات يف الويبو،
وتشمل أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات تدريبات يف العديد من اجلوانب القانونية والتقنية والعملية للملكية الفكرية ،وتشمل
مواضيع مثل حق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدية وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية و الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،فض ًال عن
التدريب عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة وخدمات الويبو البديةل لتسوية
املنازعات .وتقمي أأاكدميية الويبو رشااكت مع خمتلف ماكتب امللكية الفكرية واجلامعات وتوفر أأنشطة تكوين الكفاءات من
خالل براجمها التعلميية للملكية الفكرية.
 .24و أأشارت التقياميت ا ألخرية ألنشطة تكوين الكفاءات اليت قدمهتا الويبو اإىل أأمهية حتويل بؤرة تركزي تقياميت تطوين
الكفاءات من تقيمي رضا املشاركني اإىل تقيمي تأأثري أأنشطة تكوين الكفاءات ورصده .وجيري النظر يف الاقرتاحات للتطوير
التدرجيي لنظام جديد لرصد تأأثري أأنشطة املساعدة التقنية ،واليت س يجري اختبارها يف بدلان خمتارة.11
 .25وينطوي الهنج الابتاكري لتكوين الكفاءات عىل مفهوم خلق بيئة متكينية للملكية الفكرية .ول يكون هنج تكوين
الكفاءات ،يف مثل هذه البيئة مواضيعي ،أأي يف جمالت خمتارة من امللكية الفكرية ،بل عىل مجموعة اكمةل من موضوعات
امللكية الفكرية املرتابطة حيث تُمكّن مجموعة أأساس ية من املتخصصني املدربني يف جمال امللكية الفكرية للتعامل مع احتياجات
ش ىت ملس تخديم اخلدمات ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل اختالف أأنواعهم ،أأي من البحث عن الرباءات ،اإىل اإعداد
مشاريع الرباءات ،وحامية التصاممي ،وتطوير العالمات التجارية وتسويق املنتجات .وجيري اختبار التجارب ا ألولية ،يف اإطار
هنج شامل مماثل لتكوين الكفاءات حول مفهوم تمنية القدرات القامئة عىل التكنولوجيا/املنتج .اإذ يس تفيد أأحصاب املصلحة ،يف
سلسةل القمية الاكمةل لتكنولوجيا/منتج معني ،من معارف وهمارات امللكية الفكرية املطلوبة جلعل تكنولوجيا /منتج معني
جمداي جتار ًاي.12
ً
 .26واعمتدت مقارابت مبتكرة لتكوين الكفاءات يف البدلان اليت تواجه شواغل أأمنية داخلية اس تجابة لرضورة تعليق
ا ألنشطة بسبب الظروف السائدة .وقد واصلت الويبو ،يف مثل هذه احلالت ،تقدمي املساعدة يف جمال تكوين الكفاءات
لصاحل البدلان املترضرة من خالل تنظمي أأنشطة اإما يف جنيف أأو بدلان أأخرى.
 .27مثة هنج أآخر جدير ابملالحظة يف تكوين الكفاءات يتعلق بقدرة الويبو عىل توفري تدريب شامل يف اللغات اليت
تكتنفها جفوة تقليدية .وجيري اختبار مبادرات جديدة يف هذا الصدد هتدف اإىل تقدمي مهنج موحد لتدريب امللكية الفكرية
جملموعة من البدلان اليت تتشارك نفس اللغة .وتشمل هذه الربامج ،اليت تنسقها املاكتب ا إلقلميية املعنية و أأاكدميية الويبو ،مزجي ًا
11

سينفذ بدلان يف أأمرياك الالتينية (بريو واملكس يك) جتربة لوضع نظام جديد لرصد تأأثري أأنشطة املساعدة التقنية .وس يصدر اقرتاح تنفيذ هذا النظام عن اجامتع
س يعقد يف عام  ،2019يشمل  5بدلان س ُتختار عىل أأساس التخطيط الاسرتاتيجي املتقدم.
12
جيري اختبار الك الهنجني ،أأي "اإنشاء بيئة متكينية للملكية الفكرية" و "تمنية القدرات القامئة عىل التكنولوجيا  /املنتج" يف بدلان منطقة أآس يا واحمليط الهادئ
من خالل سلسةل من املشاريع الرائدة.
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من دورات التعلمي عن بعد وادلورات املبارشة يف بدل مضيف يؤدي دور ًا حمور ًاي يف علية التدريب ،ويقدم املوارد والفرص
لتبادل املعارف .وهتدف هذه الربامج اليت تشك مثال حيواي للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،اإىل توحيد العديد من ادلورات
احلالية بشأأن مادة امللكية الفكرية وإادارهتا وتنظميها يف مهنج واحد مامتسك وشامل هبدف الرفع من همارات مسؤويل امللكية
الفكرية ومعارفهم ابس تخدام لغة واحدة مشرتكة.13
اقرتاحات بشأأن املساعدة الترشيعية
بناء
 .28متتكل الويبو خربة طويةل يف تقدمي املساعدة الترشيعية لدلول ا ألعضاء أأو املنظامت احلكومية ادلولية أأو ا إلقلمييةً ،
عىل الطلب .وتواءم الويبو مساعدهتا وفق ًا لالحتياجات احملددة للمتقدم ابلطلب ومس توى التمنية الاجامتعية والاقتصادية
والقيود البرشية واملالية ،وترتب تسلسل أأعاملها وفق ًا ل ألولوايت املتفق علهيا مع مقدم الطلب.
 .29وقد وث ّق تسلسل اخلطوات املهنجية اليت تتبعها الويبو يف علية تقدمي املساعدة الترشيعية يف واثئق موجودة ،ول
س امي يف الوثيقة  .14 CDIP/21/4ويف هذا التسلسل ،يشار بشك خاص اإىل النقطة " "6" 54مضن الآجال احملدّدة،
تسعى الويبو اإىل تلقي تعليقات من مقدم الطلب بشأأن فائدة املساعدة وسدادهتا .وقد ل تكون هذه املعلومات متاحة دامئ ًا
ولكهنا تساعد الويبو عىل تقيمي جودة علها وإادخال حتسينات يف املس تقبل".15
 .30وإاذ تويل الويبو اهامتما خاصا لهذه التطورات يف املس تقبل ،فاإهنا تنظر يف أأساليب تقيمي ا ألثر الطويل ا ألجل
للمساعدة الترشيعية للويبوُ .وجتري يف الوقت احلايل دراسات اس تقصائية تُبعث عادة اإىل ادلول ا ألعضاء فور تقدمي
املساعدة ،يف حني هتدف اجلهود املس تقبلية اإىل الرتكزي عىل تقيمي أأثر املشورة مبرور املزيد من الوقت .ابلإضافة اإىل ذكل ،من
أأجل حتسني معدلت الاس تجابة لدلراسات الاس تقصائية املتعلقة ابملساعدة الترشيعية ،جيري اس تكشاف اإماكنية الانتقال
اإىل أأدوات املسح عرب الإنرتنت ابس تخدام العديد من ا ألدوات املتاحة لهذا الغرض.
اقرتاحات بشأأن املشاريع املرتبطة بأأجندة التمنية
ابتداء املرشوعات
 .31يكشف حتليل حمتوى ونطاق املشاريع ا ألخرية املرتبطة جبدول أأعامل التمنية عن تطور يف الهنج ً
انهتاء ابملرشوعات القامئة عىل الس ياق .وإاذ أأصبحت اعتبارات التمنية راخسة رسوخ ًا عيقا يف عل
القامئة عىل التوصيات و ً
املنظمة ،وإاذ صارت توصيات جدول أأعامل التمنية تُراعى تدرجيي ًا يف الربامج املوضوعية مبرور الس نني ،فقد تس ىن لدلول
ا ألعضاء اقرتاح مشاريع جديدة قامئة عىل الس ياق هتدف اإىل اإظهار اجلدوى ابلنس بة للبدلان النامية وا ألقل منو ًا اليت تس تخدم
امللكية الفكرية يف قطاعات اقتصادية حمددة ،أأو لصاحل مجموعات مس هتدفة حمددة من املس تخدمني.
 .32ومن ا ألمثةل عىل املشاريع ا ألخرية ،قيد التنفيذ أأو اليت مل تنفذ بعدّ ،
املوهجة لتوفري س ياقات حمددة لتنفيذ اسرتاتيجيات
لزايدة فعالية اس تخدام امللكية الفكرية "1" :امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :د مع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث
13
الرشوع يف مبادرة جديدة ابلشرتاك بني أأاكدميية الويبو واملكتب ا إلقلميي للبدلان العربية واملكتب املغر ي للملكية الفكرية لتقدمي مهنج موحد لتدريب امللكية
الفكرية ابللغة العربية للبدلان الناطقة ابلعربية.
14
مجموعة ممارسات ومهنجيات و أأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية ،متاحة عىل الرابط:
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438الصفحة .20
15
املصدر نفسه.
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الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية ()CDIP 15/7 REV؛ " "2واس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام
ألغراض التمنية الاقتصادية ()CDIP/16/4 REV؛ " "3وتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض
البدلان ا ألفريقية ()CDIP 9/13؛ " "4وتعزيز دور النساء يف الابتاكر واملقاوةل ،وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل
اس تخدام نظام امللكية الفكرية ()CDIP 21/12 REV؛ " "5واقرتاح مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع
الربجميات يف البدلان ا ألفريقية املقرتح من مجهورية كينيا (.)CDIP/22/8
 .33ويزتايد الاهامتم ،ابلنس بة مجليع املشاريع املرتبطة جبدول أأعامل التمنية ،خبصوص رصد تنفيذ مرشوع جدول أأعامل
التمنية وتقيميه ،ودمج الآراء اليت عربت عهنا ادلول ا ألعضاء خالل اس تعراض التقدم احملرز يف مشاريع جدول أأعامل التمنية،
وخاصة ضامن جتس يد توصيات جدول أأعامل التمنية بشك واف يف نواجت املرشوع ونتاجئه.
اقرتاحات بشأأن الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص (منصات ألحصاب املصلحة املتعددين)
 .34هتدف منصات أأحصاب املصلحة املتعددين اإىل تعزيز قدرات البدلان النامية عىل املشاركة يف الاقتصاد القامئ عىل
املعارف ،من خالل تسهيل التصالت بني أأحصاب املصلحة عرب قواعد بياانت حمددة و أأحداث للقاء .وتتيح منصات الويبو،
امليّسة وبرانمج النفاذ اإىل البحث ألغراض التطوير والابتاكر و برانمج
مثل ويبو غرين وويبو ريسورتش واحتاد الكتب ّ
النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ،لقطاع رايدة ا ألعامل واجملمتع املدين تقامس جتارهبام وتوفر متوي ًال للميض قدم ًا
يف عدد من الس ياسات العامة املهمة اليت تقوم علهيا ولية الويبو.
 .35و ُأطلقت مبادرة جديدة جديرة ابذلكر فامي يتعلق مبنصة "ويبو ريسورتش" ) ،(WIPO Re:Searchحيث أأجنزت
منصة جديدة للموارد عىل الإنرتنت يف يونيو  .2018ومنصة "ويبو ريسورتش" يه عبارة عن احتاد بني القطاعني العام
واخلاص خمصص لتّسيع اكتشاف تكنولوجيات وتطويرها ،ختص ا ألمراض املدارية املهمةل ،واملالراي ،والسل من خالل
مشاطرة امللكية الفكرية مع جممتع البحث الصحي العاملي .وابستبدال قاعدة بياانت "ويبو ريسورتش" السابقة ،يسهّل نظام
املوارد اجلديد تقامس املعلومات بشأأن أأصول امللكية الفكرية وفرص التعاون والنتاجئ وا ألنشطة اجلارية داخل الاحتاد .ومتكّن
مزياته التفاعلية ا ألعضاء من اإدارة وحتديث بياانت الرشاكت ومعاهد البحوث اخلاصة هبم ،وابلتايل حتسني جتربة املس تخدم
ومشاركته .وبشك عام ،توفر منصة املوارد اجلديدة عرب الإنرتنت واهجة أأكرث سهوةل يف الاس تخدام وعرض أأفضل للتعاون
الناحج وإاضفاء مزيد من الوضوح عىل مؤسسات ادلول النامية .كام أأهنا أأول مبادرة للويبو يف جمال الاس تضافة السحابية
ابس تخدام حل "الربجمية اخلدمية" .ويتيح اس تخدام وحدات مفتوحة املصدر سهوةل التوسع ،مما ميكّن ُشعب الويبو ا ألخرى
من الاس تفادة من التطوير الهيلكي وتكييف وظائفها مع احتياجاهتا ،مما يتيح اإماكنية تّسيع التمنية واحلد من ازدواجية اجلهود
والتاكليف يف مجيع أأحناء املنظمة.

 .36اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

