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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشرونوالثالثة الدورة 
 2019 مايو 24اإىل  20 جنيف، من

 
 

 تقرير بشأن مساهمة الويبو يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة بها

عدادمن  مان اإ  ةالأ

ىل  31، اليت عقدت من يف دورهتا الثامنة عرشة)جلنة التمنية( طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .1 أأكتوبر اإ
لهيا يفمن الأمانة أأن تُقد   ، 2016نومفرب  4 املنظمة يتضمن معلومات عن مسامهة   أأول دورة تعقدها لك عام تقريرا س نوايم اإ

 .يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا بشأأن (ويبوالالعاملية للملكية الفكرية )

ىل  مد   ويعد  هذا التقرير اثلث تقرير س نوي يقدم اإىل جلنة التمنية بناء عىل الطلب املذكور. وقد قُ  .2 التقريران السابقان اإ
 (.CDIP/21/10وثيقة ( ودورهتا العرشين )الCDIP/19/6جلنة التمنية يف دورهتا التاسعة عرشة )الوثيقة 

 أأهداف التمنية املس تدامة، خبصوص:باملس تجدات املرتبطة حتديثا عن يقدم هذا التقرير طلب جلنة التمنية، ووفقا ل .3

 الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها؛ .أألف

 والأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة الأمم املتحدة؛ .ابء

ىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا. .جمي  واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

 أأهداف التمنية املس تدامةالويبو و 

بطموح منقطع النظري يف اترخي البرشية، ، 1هدفا 17وعددها  ،أأهداف التمنية املس تدامةو  2030عام تتسم خطة  .4
وقد اعمتدت امجلعية لصعيد الاقتصادي والاجامتعي والبييئ. ويتظافر فهيا عدد من اجلهود الرامية اإىل حتقيق التمنية عىل ا

                                                
: املساواة بني 5لهدف وا ؛: التعلمي اجليد4الهدف و  ؛لصحة اجليدة والرفاه: ا3الهدف و  ؛: القضاء التام عىل اجلوع2الهدفو  ؛: القضاء عىل الفقر1الهدف 1

: الصناعة 9الهدف و  ؛: العمل الالئق ومنو الاقتصاد8الهدف و  ؛: طاقة نظيفة وبأأسعار معقوةل7الهدف و  ؛النظيفة والنظافة الصحية ه: امليا6الهدف و  ؛اجلنسني
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اليت ينبغي أأن يتبعها اعية امجلطريق ال، وأأذنت ابعامتد اخلطة كخريطة 2015سبمترب يف  2030العامة للأمم املتحدة خطة عام 
استندت و  السالم والازدهار. يف كنفاحلياة الكرمية للجميع  القضاء عىل الفقر وحامية الكوكب وضامنمن أأجل جملمتع ادلويل ا

لفية، لرت 2030خطة عام  ىل الإجنازات اليت حققهتا الأهداف الإمنائية للأ تشمل مجيع  طة عامليةخلاملالمح الرئيس ية  مساإ
 .املتقدمة والنامية عىل حد سواءيف البدلان  البدلان، مع مراعاة احلقائق والقدرات والس ياسات والأولوايت الوطنية اخملتلفة

بأأن سل مت و ، اخلاصة به بأأن لك بدل يتحمل املسؤولية الرئيس ية عن تمنيته الاقتصادية والاجامتعية 2030عام خطة قرت أأ و 
واجملمتع املدين  مع بني احلكومات والقطاع اخلاصمتجددة احليوية جترشاكة عاملية قتضيان ي  اوطموهح ةاجلديداخلطة نطاق 

 الأخرى، وحتشد مجيع املوارد املتاحة. ومنظومة الأمم املتحدة واجلهات الفاعةل

شارة مبارشة للملكية الفكرية يف الأجزاء اليت تتأألف مهنا  .5 أأهداف التمنية  ، سواء يف2030خطة عام ومل ترد أأي اإ
طار أأو يف ، 269، أأو الغاايت، وعددها 17املس تدامة، وعددها   العاملية اذلي اعمتدته امجلعية العامة للأمم املتحدةؤرشات املاإ

خالل مدة  2030ويه واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، تلزتم الزتاما اتما بتنفيذ خطة عام . بيد أأن الويبو، 2017يف 
 وليهتا.

لكية امل نظام عرب تعزيز التوازن والفعالية يف أأهداف التمنية املس تدامة، خاصة حتقيق يف بأأوجه خمتلفة مه الويبو اوتس .6
تاكر والإبداع ويدمع تدفق املعرفة وادلراية التقنية داخل البدلان وفامي بيهنا. وتعد امللكية الفكرية يشجع عىل الاب بشلك فكرية ال

ذ تساعد عىل  أأحناء العامل اذلين يبدعون من ش ىت البنية احملفزة للمبتكرين وضع أأحد املكوانت الرئيس ية لالبتاكر، اإ
ومن اجليل يف هذا الس ياق، أأن الابتاكر س يلعب دورا هاما يف . التكنولوجيات والعمليات احلديثة اليت حتسن جودة احلياة

نتاجية الزراعية وتضمن الأمن  تطوير حلول جديدة تقيض عىلجمال ل جناح أأهداف التمنية املس تدامة. فال  الفقر وتعزز الإ
ماكنية احلصول عىل مصادر الطاقة وحتسن الفعالية الطاقية، وت قيض عىل الأمراض وتطور الغذايئ والتغذية السلمية وتعزز اإ

نتاجية وتعزز القدرة التنافس ية  التعلمي وحتمي البيئة وترسع التخيل عن الأنشطة الاقتصادية امللوثة للبيئة وتزيد يف الإ
 ابلعبقرية والابتاكر البرشيني.دون الاس تعانة ، للرشاكت

املتعلقة ابدلور الرايدي اذلي  همة الويبو، من بني مجيع أأهداف التمنية املس تدامة، كأكرثها مالمئة مل 9ويربز الهدف  .7
يلعب الابتاكر و . يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يعزز الابتاكر والإبداع لفائدة امجليعتضطلع به املنظمة 

ياه النظيفة )امل  6)الصحة اجليدة والرفاه( والهدف  3)القضاء التام عىل اجلوع( والهدف  2الهدف دورا رئيس يا يف حتقيق 
 11)العمل الالئق والمنو الاقتصادي( والهدف  8)طاقة نظيفة وبتلكفة ميسورة( والهدف  7والرصف الصحي( والهدف 

أأن يساعد عىل ، س ياق الس ياسات الأوسع. وميكن لالبتاكر، يف )تغري املناخ( 13)مدن وجممتعات مس تدامة( والهدف 
)احلياة حتت املاء( والهدف  14)العمل الالئق والمنو الاقتصادي( والهدف  8)القضاء عىل الفقر( والهدف  1حتقيق الهدف 

15 ) طار أأيضا وميكن . من أأهداف التمنية املس تدامة )احلياة يف الربر  حتقيق بعض أأهداف التمنية املس تدامة الأخرى يف اإ
 10ئق والمنو الاقتصادي( والهدف )العمل الال 8)املساواة بني اجلنسني( والهدف  5ل س امي الهدف س ياسات الابتاكر، 

نتاج املسؤولن( من أأهداف التمنية املس تدامة. 12)احلد من أأوجه عدم املساواة( والهدف   )الاس هتالك والإ

دراج بند دامئ انقشت وقد   .8 وقد ، أأعاملها، يعىن بأأهداف التمنية املس تدامةعىل جدول جلنة التمنية وامللكية الفكرية اإ
. وقد استند النقاش اإىل 2018مايو  18اإىل  14عقدت من اليت للجنة التمنية الواحدة والعرشين ورة ادلخالل خمت النقاش 

، واذلي 2016نومفرب  4أأكتوبر اإىل  31دورهتا الثامنة عرشة، اليت عقدت من يف الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الربازيل للجنة 
لوثيقة امللحق الرابع لتدامة املتعلقة بعمل الويبو )مساهامت ادلول الأعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس  ورد مضن 

CDIP/18/4) املتعلقة  اتناقشتدرج لك امل . وقد قررت ادلول الأعضاء خالل ادلورة الواحدة والعرشين للجنة التمنية، أأن

                                                

: الاس هتالك والإنتاج 12الهدف و  ؛: مدن وجممتعات حملية مس تدامة11الهدف و  ؛د من أأوجه عدم املساواة: احل10الهدف و  ؛والابتاكر والهيألك الأساس ية
الهدف و  ؛: السالم والعدل واملؤسسات القوية16الهدف و  ؛: احلياة يف الرب15الهدف و  ؛: احلياة حتت املاء14الهدف و  ؛: العمل املنايخ13الهدف و  ؛املسؤولن

 .قيق الأهداف: عقد الرشأاكت لتح 17
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املواضيع اليت  وتعىن. ية"الفكرية والتمن  أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل حتت بند جدول الأعامل املُعنون "امللكيةب
التجارب وأأفضل املامرسات اليت طبقهتا ادلول الأعضاء والويبو  لتبادلاتحة فرصة ابإ تناقش حتت بند "امللكية الفكرية والتمنية" 

هتا حتت البند املذكور اليت ميكن مناقش . وقد اقرتحت ادلول الأعضاء بعض املواضيع اخملتلفةيف جمالت امللكية الفكرية 
من أأهداف التمنية  9الهدف املقرتحة بعض املواضيع وتعاجل (. CDIP/22/17والوثيقة  .CDIP/21/8 Rev لوثيقة)ا

املقرتحة ملواضيع اببعض أأهداف التمنية املس تدامة الأخرى. وقررت اللجنة أأن تنشأأ قامئة ، واتسمت ابلوجاهة مع املس تدامة
 يف املس تقبل.شأأهنا ب من أأجل متكني ادلول الأعضاء من تقدمي اقرتاحات 

ىل أأول (، تطرقت اللجنة اب2018نومفرب  23اإىل  19وخالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية )من  .9 لنقاش اإ
من أأهداف التمنية املس تدامة(.  5)الهدف  "وامللكية الفكرية رأأةموضوع حتت بند "امللكية الفكرية والتمنية" واكن بعنوان "امل

مته الأمانة بشأأن الأ  وقد ختلل النقاش عرض املنظمة وس ياساهتا الرامية اإىل متكني املرأأة يف اليت تضطلع هبا نشطة موجز قد 
خالهل ادلول الأعضاء جتارهبا وممارساهتا يف جمال تعزيز الس ياسات تبادلت العرض املوجز نقاش  مث  تال. جمال امللكية الفكرية

  جمال امللكية الفكرية.يفتوس يع مشاركهتا الرامية اإىل متكني املرأأة من 

 CDIP/22/16وقد أأقرت جلنة التمنية، يف دورهتا الثانية والعرشين، الاقرتاح اذلي قدمه وفد املكس يك )الوثيقة  .10
Rev.دراج وهجة نظر تعمتد عىل اجلنس، 2( بشأأن املرأأة وامللكية الفكرية تعزيز عند النظر يف . وقد شدد الاقرتاح عىل أأمهية اإ

ىل ، و الشامل المنو الاقتصادي رتم خصوصية لك جنس، ادلور الهام اذلي ميكن أأن تلعبه الس ياسات اليت حتلفت الانتباه اإ
خطة التمنية ما ورد يف ويقر الاقرتاح املذكور  حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية املس تدامة.يف اجلهود الرامية اإىل 

ىل: " 9ف والهد 5الهدف ويؤكد خاصة عىل ، 2030املس تدامة لعام  جتميع بياانت " 1من أأهداف التمنية. ويدعو القرار اإ
تبادل الأساليب والإجراءات املتبعة مجلع " و 2" ،جنس أأحصاب حقوق امللكية الفكرية واملبدعنيعن دولية متشاهبة ومصنفة 

جراء حتليل اقتصادحسب البياانت املصنفة  ي للفجوات القامئة اجلنس، واس تخدام املؤرشات ومهنجيات الرصد والتقيمي واإ
تنفيذ واحلرص عىل يف برامج الويبو وس ياساهتا، منظور اجلنسني مواصةل تعممي " و 3، "بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية

ابلعامتد عىل مواصةل متكني املرأأة " و 4، "واحئهمتيش مع نظام املوظفني ولابل س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني، 
" 5، "، اليت تقدهما الأاكدمييةمجموعة برامج التدريب وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكريةوالاس تفادة من يبو أأاكدميية الو 

ىل تشجيع مشاركة النساء والفتيات يف جمال و  مساعدة ادلول الأعضاء، حسب الطلب، عىل تنفيذ تدابري وبرامج تريم اإ
 .امللكية الفكرية

  تضطلع هبا املنظمة مبفردهاالأنشطة واملبادرات اليت .أألف

تحقيق أأهداف ل يعد توفري ادلمع الرضوري لتطوير منظومة ابتاكر متعددة الأوجه ومتنوعة وشامةل، رشطا أأساس يا  .11
معاهدة دولية تديرها الويبو، عالوة عىل قوانني امللكية  26التمنية املس تدامة. ويشمل الإطار القانوين ادلويل للملكية الفكرية 

يف دولها الأعضاء. ولكام اكن الإطار القانوين للملكية الفكرية متينا زادت فعالية منظومة الابتاكر العاملية، مما املطبقة الفكرية 
اد الأعامل ع يؤسس لبيئة متكينية تشج   املناس بة للتحدايت التكنولوجية اليت تواجه  تطوير احللول الابتاكريةو عىل الاستامثر رو 

 ني عىل تطوير أأشاكل جديدة ومثرية للتعبري الثقايف.املبدع البرشية، وحتث  

 2018/2019ويعمم الربانمج واملزيانية للثنائية . 2030تنظم خطة الويبو للتمنية مسامهة املنظمة يف تنفيذ خطة عام و  .12
طار النتاجئ للثنائية الويبو التمنية وأأهداف التمنية املس تدامة عىل أأهداف  ىل الأهداف ع 2018/2019الاسرتاتيجية. ويركز اإ

لك هدف من الأهداف الاسرتاتيجية  ويتضمنالاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة اليت تسامه يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. 

                                                
ن الوثيقة  2  نص الاقرتاح يف صيغته الهنائية اليت اعمتدها اللجنة. CDIP/22/16 Rev. 2تتضم 
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القطاعات اليت تضطلع هبا أأهداف التمنية املس تدامة حتقيق اليت تسامه يف من الربامج والأنشطة تفاصيل الطيف الواسع 
 .يف املنظمةالوجهية 

لقى الويبو العديد من طلبات املساعدة، خاصة من البدلان النامية والبدان الأقل منوا. وتساعد املنظمة تكل وتت .13
حداث ، عىل تطوير الاسرتاتيجيات الوطنية بطلب مهناالبدلان،  ىل اإ دارهتا وحاميهتاالرامية اإ  ،أأصول امللكية الفكرية وتمنيهتا واإ

اذلي تطرأأ عىل العامل التطورات الرسيعة تواكب ل حتديث قوانني امللكية الفكرية طرق وتقدم املنظمة املشورة القانونية بشأأن 
 يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.تلعب دورا هاما قامئ عىل التكنولوجيا وأأفضل املامرسات، واليت ال

خلق هبدف يف لك بدل،  من خالل الربامج واخلدمات واملنصات املعمتدةادلمع لدلول الأعضاء، وتقدم أأمانة الويبو،  .14
جناح الابتاكر والإبداع، ابلمتيش مع طلبات املساعدة عىل حتسني نظام امللكية الفكرية من أأجل حتقيق  الرشوط الكفيةل ابإ

 أأهداف التمنية املس تدامة. لنجاحالتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية الرضورية 

 معلومات بشأأن اقتصاد امللكية الفكرية

وقد . التقارير التحليلية ها لبعضداعداإ من خالل الفعاةل منظومة الابتاكر لية معل ل  أأفضل فهم بلوغ الويبو يف مه اتس  .15
 ومؤرشات امللكية الفكرية العاملية، 2018مؤرش الابتاكر العاملي  :، تقريرين حتليليني، وهام2018أأصدرت املنظمة، يف 

2018. 

عىل احلكومات عىل وضع مقياس مرجعي لأداهئم الابتاكري و مفصةل تساعد أأداة مكية مؤرش الابتاكر العاملي  عد  وي .16
 2018وقد صنف مؤرش الابتاكر العاملي  بلوغ فهم أأفضل لس بل حتفزي النشاط الابتاكري ادلافع للتمنية الاقتصادية والبرشية.

ىل ةبتاكريلك أأطياف الأنشطة الاجملموعة من املؤرشات املعقدة، تشمل وفقا اقتصادا،  120أأكرث من  ، ركنني، مقسمة اإ
املؤسسات ورأأس املال  ذكل : املدخالت الابتاكرية، أأي العنارص الاقتصادية اليت جتسد الأنشطة الابتاكرية، ومنوهام

ىل البرشي والأحباث،  ر الأعامل؛ ر السوق و تطو  مدى و البنية التحتية، ابلإضافة اإ واخملرجات الابتاكرية، اليت مدى تطو 
 ، وتشمل اخملرجات املعرفية والتكنولوجية واخملرجات الإبداعية.الفعلية الابتاكرتعكس عالمات 

من أأهداف التمنية املس تدامة. وقد ركزت املناقشة املواضيعية  9الهدف عىل حتقيق مؤرش الابتاكر العاملي يساعد و  .17
 فبعض وهجات النظر الهامة بشأأن الهدا أأاتح مم  ، عىل "الابتاكر ميد العامل ابلطاقة"، 2018الواردة يف مؤرش الابتاكر العاملي 

، نتيجة لمنو عدد الطلب عىل الطاقة، مس توايت غري مس بوقةبلغ من أأهداف التمنية املس تدامة. وقد وث قت الوثيقة كيف  7
ن الرسيع وزايدة التصنيع. ولفت املؤرش الانتباه اإىل الابتاكرات التكنولوجية وغري التكنول وجية اليت ساكن العامل، والمتد 

نتاج الطاقة يف جمال تكتيس أأمهية ابلغة  املدن املثال سبيل ومن تكل الابتاكرات عىل ، وحتسني فعالية الطاقة املس هتلكةاإ
حداث منظومات الابتاكر، يعمتد وختلص الوثيقة اذلكية وش باكت الكهرابء اذلكية.  ىل أأن  النجاح يف اإ وقبل لك يشء،  اأأساساإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة. 7قيق الهدف لعب دورا رئيس يا يف حت ي

املنتدى الس يايس الس نوي الرفيع انعقاد مع ذكل يف نيويورك، وتزامن  2018وقد أأطلق مؤرش الابتاكر العاملي  .18
طار املؤرش خالل املنتدى وجرى تقدمي . املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة حلقة نقاش حول تطوير العلوم والتكنولوجيا يف اإ

طار عيش سلمي  2019أأهداف التمنية املس تدامة. وسريكز مؤرش الابتاكر العاملي حتقيق بتاكر من أأجل والا  –عىل "خلق اإ
من أأهداف التمنية املس تدامة.  3لهدف وترتبط هذه املناقشة املواضيعية ارتباطا، مبارشا، ابمس تقبل الابتاكر الطيب"، 

ادلور اذلي س يلعبه الابتاكر الطيب يف حتديد مس تقبل العناية الصحية  الضوء عىل 2019مؤرش الابتاكر العاملي  طوسيسل
 .املتقدمة والنامية عىل حد سواءيف البدلان 
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م تقرير  .19 امللكية دى احلركية التوهجات السائدة يف جمال مؤرشات امللكية الفكرية العاملية حتليالت موثوقة ملويقد 
يداع الطلب والتسجيل واحلفاظ عىل مسائل اإىل  2018رير يف نسخة وقد تطرق التق يف ش ىت أأحناء العامل.الفكرية،  اإ

وانقش اجلغرافية.  املؤرشاتو  وحامية التنوع النبايت الاكئنات ادلقيقةالرباءات، عالوة عىل مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية و 
. وميكن لواضعي الس ياسات  الكتباملتعلقة بنرشبياانت اس تعرض ال الاقتصاد الإبداعي، و ، مسأأةل لأول مرة ،2018تقرير 

مؤرشات امللكية الفكرية العاملية ملتابعة أ خر تقرير وأأحصاب املصلحة يف جمايل امللكية الفكرية والابتاكر، الاعامتد عىل 
 أأحناء العامل، واختاذ القرارات عىل ضوء ذكل. ش ىتيف جمال امللكية الفكرية، يف التوهجات 

من أأهداف التمنية  9حتقيق الهدف عىل مؤرش الابتاكر العاملي، مثل الفكرية العاملية،  مؤرشات امللكيةيساعد تقرير و  .20
( أأن 2017بياانت امللكية الفكرية لعام اذلي اس تعرض ) 2018مؤرشات امللكية الفكرية العاملية تقرير بني ي املس تدامة. و 

 3.17أأحناء العامل من ش ىت ن وملثال، أأودع املبتكر الطلب عىل حقوق امللكية الفكرية قد بلغ مس توايت قياس ية. وعىل سبيل ا
زاد عدد تسجيالت العالمات التجارية و % للعام الثامن عىل التوايل. 5.8، أأي بزايدة 2017مليون طلب براءات يف 

زايدة الطلب عىل حامية امللكية ن . وتكشف هذه البياانت ع2017% يف عام 9.7العامل بنس بة مجيع أأرجاء السارية يف 
حركية يف عدد طلبات منو الاقتصاد العاملي. ويبني التقرير أأن أ س يا تواصل تدعمي ماكنهتا، حمققة أأكرب بنسق أأرسع من فكرية ال

جاميل الطلبات اليت أأودعت يف65.1مجيع املناطق. وقد تلقت املاكتب العامةل يف أ س يا يف الرباءات املودعة،    ش ىت% من اإ
ىل المنو القوي اذلي عرفه  ويُعزى ذكل، 2017أأحناء العامل يف   1.38، واذلي بلغ يف الصنيعدد الطلبات املودعة ابلأساس اإ
مؤرشات امللكية تقرير وتكشف بياانت الرباءات الواردة يف  أأعىل رمق مسجل اإىل حد ال ن.، وهو 2017يف  مليون طلب

أأكرب حركية بني جمالت شهدت ية الفكرية العاملية أأن تكنولوجيا احلاسوب وال لت الكهرابئية والتصالت الرق 
 التكنولويج. الابتاكر

 قواعد بياانت الويبو

 الويبو عددا من قواعد بياانت امللكية الفكرية العاملية اليت تدمع الابتاكر. ومهنا:تضن حت  .21

ىل ما يزيد عن Patentscope)قاعدة بياانت ركن الرباءات  )أأ( ة مليون وثيق 70(، اليت تتيح النفاذ، جماان، اإ
متك ن املس تخدمني  ، اليتWIPO Translateبراءات. وتضم قاعدة ركن الرباءات خدمة الويبو للرتمجة ال لية 

ماكنية الرتمجة، من احلصول عىل ت يمتكنوا اجتاهات ترمجة، يك  9رمجة أ لية جبودة عالية يف اذلين ل تتوفر دلهيم اإ

ح ركن الرباءات هذا المك القمي من معلومات الرباءات من ويتي فهم نتاجئ البحث يف اللغات اليت ل يفهموهنا.من 
 ؛أأجل دمع نقل التكنولوجيا والتطور التكنولويج

ىل أأكرث من تتيح ، ويه قاعدة بياانت وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي )ب( ماكنية النفاذ اإ مليون جسل  20اإ
تسميات املنشأأ والشعارات الرشفية، والأعالم وغريها من ب يتعلق ابلعالمات التجارية اليت تمتتع حبامية دولية، و 

ىل أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية واختصاراهتا وشعاراهتا؛  شعارات ادلول، ابلإضافة اإ

جراء معليات حبث جمانية ومزتامنة يف أأكرث من ، وتسمحقاعدة بياانت التصاممي العامليةو  )ج( تصممي ماليني  10 ابإ
 ظام لهاي اذلي تديره الويبو أأو يف مجموعات وطنية مشاركة أأو يف لكهيام؛صناعي ُمسجَّل يف ن

أأرجاء املرجع الرئييس لقوانني امللكية الفكرية يف مجيع اليت تعد ( WIPO Lexكس )وقاعدة بياانت ويبو ل   )د(
ماكنية الاطالع اجملاين عىل معلومات قانونية بشأأن تتيح يه قاعدة بياانت عاملية والعامل،  امللكية الفكرية، مثل اإ

املعاهدات اليت تديرها الويبو وغريها من املعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكرية والقوانني واللواحئ اخلاصة ابدلول 
 الأعضاء يف الويبو والأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية؛
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لأوساط بياانت متكن ا ، ويه قاعدة(Pat-INFORMEDمبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية )و  )ه(
ىل املعلومات الوجهية املتعلقة بوضع دواء معني يف ب الصحية العاملية،  بعينه؛دلة من النفاذ اإ

من أأجل مرجعا عامليا رائدا لأنشطة امللكية الفكرية، واذلي يعد البياانت الإحصائية عن امللكية الفكرية  ومركز )و(
من النفاذ اإىل  ت يف جمال امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العاملالس ياسا ي وواضعثنيوالباح متكني املهنيني 

اإحصائيات موثوقة عن امللكية الفكرية، من أأجل تعزيز فهم التوهجات العاملية يف الس ياسات والأعامل 
 والتكنولوجيا.

 منصات الويبو

من ة من الانتفاع من التكنولوجيا املاكتب الوطنية للملكية الفكري ومتك نيوفر عدد من منصات الويبو ادلمع لالبتاكر  .22
 :من تكل املنصاتأأفضل لتوهجات الأعامل والتكنولوجيا وتقدمي خدمات حمس نة للمس تخدمني. و أأجل اس تجابة 

من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  امركز  740يوفر أأكرث من مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر:  )أأ(
ىل معلومات تكنولوجية حملية ذات جودة عاليةبدل 78للمبتكرين يف أأكرث من  ماكنية النفاذ اإ ىل ا اإ ، ابلإضافة اإ

هؤلء املبتكرين عىل اس تغالل طاقاهتم الابتاكرية واس تحداث حقوقهم  . وتساعد املراكزاملرتبطة هبا دماتاخل
دارهتا. ماكنية عددا من اخلدمات، ومهنهذه املراكز وتقدم  اخلاصة ابمللكية الفكرية وحاميهتا واإ ىل املوارد ا اإ النفاذ اإ

الإلكرتونية للرباءات وخالف الرباءات واملنشورات املرتبطة ابمللكية الفكرية، واملساعدة عىل البحث عن 
املعلومات التكنولوجية واسرتجاعها، والتدريب عىل البحث يف قواعد البياانت، ومعليات البحث بناء عىل 

واملعلومات الأساس ية عن قوانني امللكية الصناعية، والإدارة  الطلب، ورصد التكنولوجيا واملنافسني،
س بعة طلبات  2018تلقت الويبو يف عام قد و  والاسرتاتيجية، والاس تغالل التجاري للتكنولوجيا وتسويقها.

من ادلول الأعضاء لإنشاء ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عقب توقيع اتفاق مس توى  ةجديد
ضا دمات.اخل فة اإىل ذكل، نُف  ذ تدريب ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لإنشاء و/أأو تعزيز اخلدمات واإ

خدمة جديدة، ويه للمس تخدمني  14كام يقدم الربانمج  بناء عىل طلهبا.، دوةل عضوا 26واس تدامهتا، يف 
عدد من عرضا موجزا عن  يف لك تقرير س نويتقارير الويبو عن التوهجات التكنولوجية اليت تقدم 

وتس تعرض هذه ، املوارد الرضوريةتعوزمه بعض قد التكنولوجيات املعنية، هبدف مساعدة املس تخدمني اذلين 
ذات الصةل من أأجل مساعدة املس تخدمني اذلي يشكون من  جية املس تخدمة يف البحوثاملهن اخلدمة 

لأول لتقارير التوهجات التكنولوجية النفاذ اإىل تكل البحوث. وقد ركز الإصدار ال ميكهنم حمدودية املعارف أأو 
 عىل "اذلاكء الاصطناعي".

م يف أأكرث من و ( IPASظام أأمتتة امللكية الصناعية )ون )ب( متتة املعيارية يُس تخدر داري للأ بدلا انميا يف  84هو نظام اإ
عد  هذا النظام أأحد ويُ  مجيع أأحناء العامل من أأجل أأمتتة العمليات التجارية والإدارية املتعلقة ابمللكية الفكرية.

مجموعة من ويضم النظام أأيضا املكوانت الرئيس ية للبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية اليت توفرها الويبو، 
طالبة اخلدمة،  ،تقدمي حل أأمتتة مس تدام وشامل اإىل ماكتب امللكية الفكريةالرامية اإىل خدمات التحديث، 

 التمنية فهيا ومواردها وقدراهتا وهماراهتا وبنيهتا التحتية؛ مس توايتعىل اختالف نامية ال من بدلان 

ىل نتاجئ البحث والفحص )و  )ج( ماكتب الرباءات املشاركة  ، وهو نظام ميك ن(CASEنظام الويبو للنفاذ املركزي اإ
من التبادل ال من لواثئق البحث والفحص املتعلقة بطلبات الرباءات هبدف حتسني جودة وكفاءة معلية 

 قلميية؛الإ لية و احمل رباءات الماكتب اليت جترهيا الرباءات وحفص ث البح
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ابلتبادل الإلكرتوين ال من لواثئق الأولوية بني  ، ويه خدمة تسمح(DASخدمة الويبو للنفاذ الرقي )و  )د(
تفاقية ويُمك  ن النظام مودعي الطلبات واملاكتب من استيفاء ما تنص عليه ا. ماكتب امللكية الفكرية املشاركة

لكرتونية.  ابريس من متطلبات التصديق يف بيئة اإ

ىل نظام امللكية الفكرية و  .23 احلصول متك ن من وتساعد الأدوات العملية املذكورة اليت طورهتا الويبو عىل تعزيز النفاذ اإ
 .نظام امللكية الفكرية عىل املعلومات التكنولوجية والتجارية اليت يوفرها

 التمنية املس تدامة عقد الرشأاكت لتحقيق أأهداف

عالوة عىل ما ذكر، تسامه الويبو يف تعزيز منظومة الابتاكر العاملية من خالل عدد من الرشأاكت اليت عقدهتا،  .24
برانمج "ويبو غرين" من أأهداف التمنية املس تدامة. وتتضمن تكل الرشأاكت  17ابلمتيش مع التوصيات الواردة يف الهدف 

(WIPO Green و ) مبادرة ويبو ري( سورتشWIPO Re:Search) ة ) و ىل و ( ABCاحتاد الكتب امليرسَّ برانمج النفاذ اإ
برانمج و ( ARDIبرانمج النفاذ اإىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر )و  (ASPIاملعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات )

 .(IAPمساعدة اخملرتعني )

ىل اخلربات اجلهود املبذوةل ( WIPO Greenبرانمج "ويبو غرين" )ويدمع  .25 ذ يتيح النفاذ اإ عامليا ملواهجة تغري املناخ، اإ
جناز مه يف ااملس تدامة بيئيا، ويسالابتاكر ونرش التكنولوجيات تعزيز عىل والتكنولوجيات الصديقة للبيئة. ويساعد الربانمج  اإ

جياد حلول للتحدايت البيئية العاملية ىل اإ قلميية. \املبادرات الرامية اإ يم التكنولوجيات واخلدمات من خالل ربط ُمقالإ د  
ويقوم الربانمج، ابخلصوص، بتحديد بعض الاحتياجات اخلصوصية للتكنولوجيات الصديقة عن حلول مبتكرة.  ابلباحثني

للبيئة ويربطها ابلتكنولوجيات املناس بة املسجةل يف قواعد بياانت وش بكة ويبو غرين عىل الانرتنت. ويساعد ويبو غرين عىل 
 14والهدف  13والهدف  9والهدف  7والهدف  6والهدف  2من أأهداف التمنية املس تدامة ومهنا الهدف  حتقيق العديد
 من أأهداف التمنية املس تدامة. 17والهدف 

، تلقى ويبو غرين دعام من احلكومة الأسرتالية وقام بتنفيذ مرشوع مواءمة عىل مرحلتني يف جنوب رشيق 2018ويف  .26
ىل احتياجات املنطقة يف جمالت جودة الهواء والزراعة أ س يا، هبدف حتديد وتعزيز احل لول املس تدامة الكفيةل ابلس تجابة اإ

ندونيس يا والفلبني.  ىل التكنولوجيا ومزودهيا يف مكبوداي واإ والطاقة واملياه؛ ومن أأجل تيسري ربط العالقات بني من مه حباجة اإ
خالل منتدى أ س يا احلدث  ابحلضور الشخيص، وقد عقدمواءمة تنظمي حدث للوتضمنت املرحةل الثانية من املرشوع، 

 ممهنبدلا، و  26مشاراك من  85، اذلي نظمه بنك أ س يا للتمنية يف مانيال ابلفلبني. وقد حرض احلدث 2018للطاقة النظيفة 
يقة للبيئة. وقد اضنة للتكنولوجيات الصداحلؤسسات املو  تابعة للقطاع العامال نظامت امل رشاكت و ال ستمثرون و امل عامل و الأ رواد 
برام ثالث صفقات تكنولوجية ملموسة يف جمالت ربط املناطق الريفية ى عالقة، وأأد 153يف ربط احلدث جنح  ىل اإ فعال اإ

 ع قطرات الندى وتكنولوجيات حتلية املياه.يم جت ابلكهرابء و 

الحتياجات والأولوايت الاس تجابة لهبدف ويف س ياق التشجيع عىل الابتاكر ونرش التكنولوجيات الصديقة للبيئة  .27
، يف (SIPOمكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية )اخلصوصية للبدلان منفردة، شاركت الويبو ابلتعاون مع 

يف مدينة اكس يان. وسلطت الندوة  2018تنظمي ندوة حول امللكية الفكرية والتمنية املس تدامة، وقد عقدت الندوة يف فرباير 
منصة ويبو غرين. وشاركت الويبو يف منتدى القمة لبنك وعىل أأهداف التمنية املس تدامة، تنفيذ سامهة الويبو يف الضوء عىل م 

وحتدثت عن  ،التكنولوجيا الصديقة للبيئة اذلي عقد يف ش نغهاي يف مجهورية الصني الشعبية. وقد أألقت الويبو لكمة افتتاحية
 ات الصديقة للبيئة.جتربهتا يف تعزيز الابتاكر ونرش التكنولوجي

حدى الرشأاكت ال ( WIPO Re:Searchمبادرة ويبو ريسورتش )وتعد  .28 وتريم اليت عقدهتا الويبو، خرى الأ هامة اإ
جياد حلول للأشخاص املصابنيمن أأجل اكتشاف وتطوير منتجات الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص، اإىل ترسيع   اإ
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. وتساعد من أأهداف التمنية املس تدامة 3عىل النحو املنصوص عليه يف الهدف ، املدارية املهمةل واملالراي والسل ابلأمراض
مبادرة ويبو ريسورتش عىل تسخري الابتاكر وامللكية الفكرية هبدف حتسني الصحة العاملية، عن طريق احتضان الرشأاكت 

قامة رشأاكت حبثية ابتاكرية عرب  ،رةاملذكو طبية للأمراض ال س تحرضات تطوير امل عىل بني القطاعني العام واخلاص، والتحفزي  اإ
ويبو . وقد أأفىض احتاد وتقامس املعارف بني رشاكت الأدوية الرائدة واملؤسسات البحثية الأخرى يف القطاعني اخلاص والعام

برام ريسورتش  ىل اإ اي. مبادرة تعاون يف جمال البحث والتطوير، هبدف مواهجة الأمراض املدارية املهمةل والسل واملالر 18اإ
ىل املوت، ومن اجلدير  ابذلكر أأن ما يقارب نصف ساكن العامل همددون خبطر الإصابة ابملالراي اذلي يؤدي يف بعض احلالت اإ

وقد يسبب خاصة مشألك حصية خطرية للنساء احلوامل والأطفال صغار السن. وتعد أأفريقيا أأكرث القارات املترضرة هبذا 
 مليار دولر أأمرييك س نواي. 12الأثر الاقتصادي للمالراي عىل القارة يف حدود املرض، وتقدر منظمة الصحة العاملية 

هتا مشاريع التعاون اليت أأطلقمبادرة ويبو ريسورتش يف عدد من الأحداث العاملية بعض  ت، عرض2018ويف  .29
قد يف ملبورن، و  2018شاركت املبادرة يف املؤمتر العاملي الأول للمالراي، اذلي عقد يف يوليو و وركزت عىل املالراي. 

ربانمج وللرتوجي لوركزت عىل املالراي،  للرتوجي ملشاريع التعاون اليت أأطلقهتا ويبو ريسورتشجلسة صت خالل املؤمتر ص  خُ 
ويبو ريسورتش، ابلتعاون حول . واغتمنت الويبو فرصة املؤمتر، وشاركت يف تنظمي ندوة 2زماةل صندوق أأسرتاليا الاستامئين 

منظمة مشاريع تسخري التكنولوجيا ، و الأسرتالية اليا للملكية الفكرية ووزارة الشؤون والتجارة اخلارجيةمع مكتب أأسرت 
الباحثني املشاركني يف برانمج زماةل صندوق عدد من الندوة قد شارك يف ، و (BVGHالبيولوجية لأغراض الصحة العاملية )

ال راء بشأأن جتربهتم يف  واتبادلي وهثم اخلاصة ابملالراي و تعرضوا حبس  واملؤسسات احلاضنة للبحوث، لي  2أأسرتاليا الاستامئين 
ندونيس يا واببوا غينيا اجلديدةياحلدث ابحثون من بنغالد وقد حرض. 2برانمج الزماةل لصندوق أأسرتاليا الاستامئين   ش واإ

 ومجهورية تزنانيا اجلديدة.

أأمه مشاريع التعاون اليت ونوقشت خالهل و، عىل هامش مجعيات الويب حدث جانيبُعقد ، 2018سبمترب  27ويف  .30
حراز تقدم يف سبيل القضاء عىل املالراي. وقد حرض الندوة أأمه  أأطلقت بوساطة من ويبو ريسورتش، واليت سامهت يف اإ

ندونيس يا والولايت املتحدة. وأأطلقت خالل احلدث منصة موارد ويبو  الباحثني اخملتصني يف املالراي من أأسرتاليا واإ
ىل تيسري تبادل املعلومات يف جمال حماربة الأمراض املدارية ريسورت ش اجلديدة، ويه مرجع تفاعيل عىل الانرتنت هيدف اإ

 املهمةل واملالراي والسل.

الرامية  بعدد من الأنشطةاحتاد مشرتك بني القطاعني العام واخلاص تقوده الويبو، وهو احتاد الكتب امليرسة، ويضطلع  .31
ىل  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  يل ملعاهدة مراكشدمع التنفيذ العماإ لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ذ جيمع بني ذوي اإ . وقد برز الاحتاد مكثال انحج جدا يف جمال التعاون ادلويل الفعال، اإ
متثل اليت نظامت عددا من امل ويضم الاحتاد ايت مجيع الأطراف. غاويوحد خارجه، و الفاعلني الناشطني يف القطاع العام 

الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات، ومكتبات املكفوفني، والهيئات املعنية ابملعايري، واملنظامت اليت متثل املؤلفني 
 .والنارشين ومنظامت الإدارة امجلاعية

ىل زايدة عدد الكتب يف وهيدف احتاد الكتب امليرسة  .32 ة املنشورة أأحناء العامل ش ىت اإ مثل طريقة برايل  –بأأنساق ميرسَّ
لهيا للأشخاص العاجزين عن القراءة. وتتطابق أأنشطة الاحتاد  – والنصوص الصوتية وحروف الطباعة الكبرية اتحة النفاذ اإ واإ

ذ الشامةل ملسائل الإعاقة 2030مع اسرتاتيجية خطة عام  الأنشطة اليت يضطلع هبا اد الاحتاليت يضطلع هبا نشطة الأ تدمع ، اإ
اتفاقية حقوق من  24و 9مع املادتني تكل الأنشطة وتتوافق  ،من أأهداف التمنية املس تدامة )جودة التعلمي( 4الهدف 

 الأشخاص ذوي الإعاقة، املتعلقتني ابلنفاذ والتعلمي.

بدلان الأقل منوا هبدف تقدمي مرشوعا، يف البدان النامية وال  14أأحدث احتاد الكتب امليرسة ، 2014منذ يونيو و  .33
نتاج تكل الكتب ابللغات الوطنية للبدلان املذكورة. الكتب عىل اإصدار نية تق التدريب واملساعدة ال  ة، ومتويل اإ بأأنساق ميرسَّ
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صدار ل الاحتاد مو  وقد  اد الاحتقد أأطلق دارس الابتدائية والثانوية واجلامعات. و مصنفا تعلمييا لطالب امل 6600ما يزيد عن اإ
دليل الكرتوين ميك ن املنظامت اليت ختدم الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات )وتدعى  خدمة الكتب العاملية ويه

ة وطلب تكل الكتب.  هيئات املعمتدة ومتك ن هذه اخلدمة ال الهيئات املعمتدة( من البحث عن الكتب الالكرتونية بأأنساق ميرس 
ضافة عناوين متاحة يف اجملموعات اليت متتلكها الهيئات املعمتدة يف البدلان الأخرى، اإىل مجموعهتا اخلاصة. وقد جذبت  من اإ

 معمتدة من ش ىت أأحناء العامل. هيئة نيوأأربع اهذه اخلدمة اإىل حد  ال ن س بع

ىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر )نفاذ ال برانمج هيدف و  .34  تقنية يفال علمية و ال علومات امل( اإىل زايدة توفر ARDIاإ
ىل نفاذ حتسني ال يساعد الربانمج عىل و نامية. ال بدلان ال  تعزيز هبدف ، ةوالتكنولوجيالعلمية الت اجمل ش ىتمن دراسات علمية اإ

حلول عىل اس تنباط وتطوير الباحثني يف تكل البدلان  مساعدةو  ،قدرة البدلان النامية عىل املشاركة يف اقتصاد املعرفة العاملي
قلاميانميا  بدلا 121ويس تفيد احمليل والعاملي.  ينياملس تو اليت تواهجها عىل ة نيتق للتحدايت ال  جديدة ماكنية ال من  واإ ىل نفاذ اإ اإ
ىل نفاذ ال برانمج  رش من خاللان 100أأكرث من  حاليامصنف مرجعي، اليت يتيحها ب و اوكت جمةل متخصصة 30000حنو اإ

 البحوث من أأجل التمنية والابتاكر.

ىل املعو  .35 دارة هو رشاكة بني القطاعني العام واخلاص و ( ASPIلومات املتخصصة بشأأن الرباءات )برانمج النفاذ اإ حتت اإ
ماكتب هذا الربانمج وميك ن املعلومات املتعلقة ابلرباءات. دي زوالتعاون مع كبار م، وقد حتقق هذا الربانمج بفضل الويبو

ىل أأدوات وخدمات منخفضة تلكفة ب أأو  جماانمن النفاذ امية يف البدلان الن الرباءات واملؤسسات الأاكدميية والبحثية املؤهةل اإ
 رباءات وحتليلها.البياانت جاع اسرت قصد متطورة 

ىل و ( IAP) نيبرانمج مساعدة اخملرتعو  .36 البدلان يف الصغرية الرشاكت خملرتعني و تيسري نفاذ اهو برانمج مبتكر هيدف اإ
ىلالنامية  وفيق بني أأحصاب التكنولوجيات والأفاكر اجلديدة الواعدة اذلين يعانون الت، وذكل عن طريق لكية الفكريةنظام امل  اإ

مساعدة قانونية جمانية للمخرتعني امللكية الفكرية اذلين يقدمون املالية واملستشارين القانونيني املتخصصني يف املوارد من نقص 
يداع براءة محلاية اخرتاعاهتم.بشأأن   كيفية اإ

لوقت واملوارد يف سبيل تطوير اخلدمات العملية اليت متك ن مس تخديم نظام امللكية وعالوة عىل ذكل تبذل الويبو ا .37
، اخلاصة هبم، من حامية الأصول املتعلقة ابمللكية الفكرية سواء الكبرية أأو الصغريةالفكرية، أأي اخملرتعني املنفردين أأو الرشاكت 

يداع ع جعةل ، ويدفتطوير أأعامهلم التجاريةمما يتيح  يف الأسواق العاملية، المنو الاقتصادي يف بدلاهنم. وتيرس خدمات الويبو لالإ
والتسجيل عىل اخملرتعني والباحثني والرشاكت التجارية حامية أأصوهلم املتعلقة ابمللكية الفكرية )مثل التكنولوجيات، والعالمات 

خل( يف العديد من البدلان.  التجارية، والتصاممي، اإ

 الرباءات والتكنولوجيا

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي تديره الويبو، مودعي الطلبات يف سعهيم محلاية اخرتاعاهتم عىل  نظام يساعد .38
ىل ك  منح امحلايةبشأأن قراراهتا اختاذ من ماكتب الرباءات ميك ن الصعيد ادلويل، و  هائل من  ، وييرس عىل امجلهور النفاذ اإ

يداع طلب براءة دويل وحيد مبوجب معاهدة التعاون املعلومات التقنية املتعلقة ابلخرتاعات. ومي كن ملودعي الطلبات، مبجرد اإ
نفاذ  تيسريعىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتساعد طلب حامية اخرتاع معني يف عدد كبري من البدلان. بشأأن الرباءات، 
ىل ياملتعلقة ابلرباءات، التقنية املعلومات  البدلان النامية اإ صال املساعدة التقنية لتكل البدلان يف جمال تطوير وجتسد قناة لإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة، خاصة فامي 9تنفيذ الهدف يف املعاهدة بشلك غري مبارش كام تسامه أأنظمة الرباءات فهيا، 
 حتضان الابتاكر ودمعه.يتعلق اب

عىل دمع تدفق املعرفة وادلراية التقنية ءات، ، وخاصة معاهدة التعاون بشأأن الرباساعد نظام امللكية الفكريةوميكن أأن ي  .39
اتحة املداخل البدلان وفامي بيهنا،  حداث لعمليات املبتكرة، وتوفري الأساس القانوين اذلي مياملتعلقة ابعلومات عرب اإ ك ن من اإ
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قد ورد يف توطئة  وجيدر ابذلكر أأن هذا ادلور حبد ذاته التعاون بني أأحصاب املصلحة يف منظومة الابتاكر.وأأوجه الرشأاكت 
"تيسري وقوف أأفراد امجلهور عىل املعلومات التقنية دور املعاهدة يف عىل التوطئة تنص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و 

 الواردة يف الواثئق اليت تصف الاخرتاعات احلديثة والإرساع يف ذكل".

( https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf) قاعدة بياانت ركن الرباءاتوتس تخدم الويبو  .40
مح لت خالل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت وجب عدد طلبات التسجيل مبقد تراوح كوس يةل لنرش املعلومات. و 

( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأنه: 3)50 املادة . وتنصأأس بوعيا 5000و 4000عىل ركن الرباءات، بني ، 2018
ىل تسهيل حصول ادلول املتعاقدة اليت يه من البدلان النامية عىل " تبارشر اخلدمات الإعالمية بطريقة تؤدي بصفة خاصة اإ

 ."املعرفة التقنية والتكنولوجيا، مبا يف ذكل ادلراية العملية املنشورة واملتاحة

ديالت اليت أأدخلت مؤخرا عىل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، جيب عىل مجيع املاكتب املعينة وبناء عىل التع .41
أأن تبلغ املكتب الوطين جبميع طلبات الرباءات مبوجب معاهدة الرباءات، اليت بلغت املرحةل الوطنية دلى املكتب املعين. 

ذ  لب حامية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل يبلغ أأن أأي طوس يكون هذا الرشط مفيدا خاصة لدلول النامية، اإ
يدخل حمتوى الطلب املنشور عىل ركن يف تكل احلاةل، املرحةل الوطنية يف غضون الفرتة املقررة ل يعد  ساراي يف ذكل البدل. و

فاصيهل يف قاعدة أأن يس تخدم الاخرتاع اذلي وردت تاملذكور الرباءات مضن املكل العام وميكن لأي خشص داخل البدل 
 البياانت.

بدلان النامية لل املساعدة التقنية ، عىل تقدمي ، مضن الغاية ابملساعدة التقنيةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوتنص  .42
وتنص  ()أأ((.3)51" )املادة بغية تطوير أأنظمة الرباءات يف هذه ادلول، سواء عىل الصعيد الوطين أأو عىل الصعيد الإقلميي"

عارة اخلرباء وتوفري املعدات من أأجل تقدمي تتضمن "املساعدة التقنية أأن ذكل عىل املعاهدة ك خاصة تدريب املتخصصني واإ
 ()ب((.3)51" )املادة العروض العملية وتس يري الأعامل

ا، عىل اس تخدام نظام امللكييف مجيع الشعوب، وخاصة  ةوتعمل الويبو عىل مساعد .43 ة البدلان النامية والبدلان الأقل منو 
الفكرية هبدف تعزيز التمنية الاقتصادية والاقتصادية والثقافية. وتضطلع الويبو بعدد من الأنشطة الشامةل الرامية اإىل دمع 

لأهداف والغاايت الاسرتاتيجية اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف هذا اجملال ابيف املنظمة  أأهداف التمنية، وتس تأأنس
لويبو. وتشمل برامج املساعدة التقنية املذكورة عددا من الأنشطة اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الربانمج واملزيانية اخلاصة اب

، عالوة ات واملوهجة ملوظفي املاكتباملسائل املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءعىل الرباءات، من سبيل برامج التدريب 
ىل نشطة الأ عىل الندوات املوهجة للمس تخدمني و  ملساعدة عىل مالءمة الترشيعات الوطنية يك تس تجيب لرشوط االرامية اإ

ىل تزويد البدلان املذكورة بتجهزيات  ويه الأنشطة اليت ، تكنولوجيا املعلوماتمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ابلإضافة اإ
هدة التعاون بشأأن الرباءات قطاع معايف الويبو، ابلشرتاك مع قطاع الويبو املساعدة التقنية وبناء القدرات يطورها وينفذها 

طلبات التسجيل اليت يودعها أأشخاص طبيعيون من ادلول النامية، نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يُمت عو  .يف الويبو
بعض رسوم املكتب من % من رسوم الإيداع ادلويل و 90تبلغ تخفيضات ومجيع الطلبات املودعة من ادلول الأقل منوا ب 

 تخفيضات عىل رسوم البحث والفحص المتهيدي.بدورها بعض ال متنح بعض هيئات البحث ادلولية ادلويل الأخرى. و 

حداث متعلقا مبعاهدة التعاون بشأأن  50سواء كجهة منظمة أأو مكشارك، يف  ،املكتب ادلويلسامه ، 2018ويف  .44
مت الأحداث لفائدة البدلان وقد نمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل من سبيل الندوات وحلقات العمل  ،الرباءات ظ 

وخاصة لفائدة موظفي املكتب واملس تخدمني احملمتلني لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، النامية والبدلان الأقل منوا، 
بدلا.  84مشاراك من  4400 بدلا ويف املقر الرئييس للويبو، وحرضها 47وبعض أأحصاب املصلحة. وقد عقدت الأحداث يف 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف الوثيقة اليت وميكن الاط الع عىل مزيد املعلومات بشأأن تنس يق املساعدة التقنية يف اإ
"تنس يق املساعدة التقنية ، وعنواهنا 2018يف دورة فريق العمل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اجامتع عرضت خالل 

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات".  يف اإ
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_11/pct_wg_11_22.pdf) 

جياد عدد اكف من مماريس امللكية الفكرية املؤهلني والقادرين عىل تقدمي و  .45 يصعب يف العديد من البدلان النامية اإ
عدد من طلب الرباءات جبودة عالية عىل لنصاحئ للمخرتعني والعلامء حول كيفية حامية اخرتاعاهتم. وتقوم الكفاءة يف صياغة ا

. وهبذا الصدد، تساعد أأنشطة التدريب اليت تنظمها يه السبيل الوحيد لكتساب تكل الكفاءة املامرسةوتعد  املهارات، 
عىل تعزيز الكفاءة واملهارات ذات الصةل من أأجل متكني اخملرتعني من حامية  يف جمال صياغة طلب الرباءات، ،الويبو

يداع طلب الرباءات جبودة عالية سامه اخرتاعاهتم عىل النحو اذلي يتالءم مع احتياجاهتم التجارية. وي  أأول خطوة يف يف حتقيق اإ
للتدريب عىل صياغة الرباءات وحدة تدريبية ويعد برانمج الويبو سبيل الاس تخدام النشط والاس تفادة من نظام الرباءات. 

 درجييةالعملية عىل صياغة الرباءات. وميكن تطويع الربانمج التدرييب، بفضل وحداته التامترين التفاعلية، تتضمن العديد من 
رى، من سبيل واملرنة، يك يتالءم مع الاحتياجات اخلصوصية للبدل املس تفيد. وقد جرى تعزيز التعاون مع مشاريع الويبو الأخ

اتحة التدريب بشلك ( ومرشوع مركز دمع الابتاكر والتكنولوجيا، من أأجل EIPEمرشوع بيئة امللكية الفكرية المتكينية ) اإ
متواصل جملموعة املتدربني املناس بني. ويساعد هذا الهنج عىل تطوير هذه الكفاءة القامئة عىل املهارات بشلك تدرجيي، دلى 

 بارشة للمخرتعني واجلامعات والرشاكت الصغرى واملتوسطة، عىل الصعيد احمليل.من يقدمون املساعدة امل 

قلميية، عالوة عىل 2018ويف  .46 قلميية ودون اإ  من حلقات العملعدد ، عقدت يف أأفريقيا وأأمرياك الوسطى حلقتا معل اإ
ة من املشاركعدد من البدلان وعقدت أأيضا أأربعة برامج توجهيية، لفائدة . اخملتلفة املناطقبعض الوطنية اليت عقدت يف 

 أأفريقيا وأ س يا وأأمرياك الوسطى.

من أأهداف التمنية  9عىل رعاية الابتاكر )الهدف ( IAP) نيبرانمج مساعدة اخملرتعويف نفس الس ياق، يساعد  .47
عني يف اخملرت التوفيق بني من خالل من أأهداف التمنية املس تدامة(  10املس تدامة( واحلد من أأوجه عدم املساواة )الهدف 

وميكن أأن حيفز الابتاكر، املمتتع ابمحلاية مبوجب  أأخصائيي الرباءات.املالية و املوارد اذلين يعانون من نقص  البدلان النامية
اخلطوة وقد تساعد الرباءات عىل حتقيق من أأهداف التمنية املس تدامة(.  8الرباءات، المنو الاقتصادي بشلك كبري )الهدف 

خرى. وعليه، لبد  أأن الأ تجارية ال ستامثرية و الالفرص أأما عدد من افتح الباب ت رشكة انحجة، وقد الأوىل يف سبيل تأأسيس 
ىل نظام الرباءات. غري عىل أأكرب عدد من املس تخدمني حيصل  ماكنية النفاذ اإ ىل نظام الرباءات أأن اإ يقتيض تسديد النفاذ اإ

ىل معرفة ويودل  احلاجة ، اليت ترتتب عن ذكل تاكليفال  العديد من اخملرتعني بيد أأن . الانتفاع من نظام الرباءاتس بل اإ
لأس باب ل عالقة لها جبودة ، وغالبا ما تبوء حماولهتم ابلفشل ختمني طريقة اس تخدام النظام دون مساعدةحياولون 

يبشلك مالمئ اخرتاعاهتم. ويف العديد من الأحيان، ل يس تجيب اخملرتعون  ىل الرشوط الشلكية املرتبطة ابإ داع طلب اإ
ىل . ماهتاخرتاعمزااي  ل ي وفقون يف تقيميقد الرباءات أأو  أأن الابتاكرات الواردة يف رمغ رفض طلباهتم، ويؤدي هذا الفشل اإ

يف المتتع  ملفاهمي الواردة يف طلبات الرباءاتفرص ا برانمج مساعدة اخملرتعنيويعزز ل ختلو من جدارة. قد ات الطلببعض 
، فيقوم ابخملرتعني اذلين تعوزمه املواردخصائيي الرباءات املتطوعني اذلين يقدمون اخلدمات جماان، ويربط بني أأ  ابمحلاية،

يداعها دلى املكتب الوطين والهيئات الترشيعية اخملتارة الأخرى،  ويتيحوا الأخصائيون مبعاجلة طلبات الرباءات قبل اإ
ماكنية كسب قوهتم بفضل لمخرتعني ل  ابتاكراهتم.اإ

ية اليت تتيحها مل خدمات امللكية الفكرية العايف تقدمي  هامادورا التحكمي والوساطة )مركز الويبو(  مركزويلعب  .48
هبدف رعاية الابتاكر والإبداع. ويقدم مركز الويبو ، دمع التوازن والفعالية يف نظام امللكية الفكرية ادلويلويساعد عىل املنظمة 

اخليارات املتعلقة ابلتحكمي والوساطة وحبلول تسوية يتيح خاصة عددا من و املنازعات، لتسوية عددا من الطرق البديةل 
الأطراف تسوية املنازعات بني املرتتبتني عن مسار تلكفة ال دة و املتيسري التحمك يف هبدف بأأسامء احلقول، املنازعات املتعلقة 

ىل تعزيز ومتكني اس تخدام الطرق ويتوىل مركز الويبو أأيضا اإطالق مبادرات الس ياسات العامة االقطاع اخلاص. من  لرامية اإ
ىل مساعدة أأحصاب احلقوق عىل حامية ملكيهتم الفكرية عىل الانرتنت.  البديةل لتسوية املنازعات، واإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_11/pct_wg_11_22.pdf
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يف تنفيذ مساعدة الويبو عىل املسامهة من املوارد هبدف  ا، نظم مركز الويبو عددا من الأنشطة وأأاتح عدد2018ويف  .49
مركز  واضطلعمن أأهداف التمنية املس تدامة.  17والهدف  9الهدف أأي رق البديةل لتسوية املنازعات، الهدفني املتعلقني ابلط

مع ماكتب امللكية الفكرية واملسؤولني الوطنيني، وعقد الاجامتعات مع وفود  التشاوربعدد من اجلهود، من سبيل  الويبو
أأحصاب املصلحة من اجملالت الصناعية والقانونية فائدة لالتدريبية وتنظمي الأنشطة ، اليت تزور املكتب ادلول الأعضاء
لنرتنت، املعنية ابهيئات ومع ال أأحصاب املصلحة ال خرين، والتواصل مع منظامت امللكية الفكرية والتكنولوجيا، والأاكدميية و 

املنشورات واملوارد  الزايرات ادلراس ية، ونرش العديد منبعض اجلامعات واس تقبل  عدد من قدم املركز بعض العروض يفو 
ن طرق التسوية البديةل متك  ع العملية والقانونية. وبصفة عامة، يعىل املواض مع الرتكزي جماان عىل الانرتنت، وأأاتهحا الالكرتونية 
ذ تعزز حتمكهم يف معلية تسوية املنازعات. ويسأأطراف املنازعةدمع من للمنازعات   يفاملعمتد، غالبا، الهنج التوافقي  اعد، اإ

عالقات جتارية مشرتكة أأو مواصلهتا أأو فرصة ادلخول يف للأطراف يتيح ، مما صدامات تذكرحدوث تسوية املنازعات دون 
، يف تطوير أأصول امللكية الفكرية واس تخداهما بفضل لك ما س بق ذكرهتعزيزها. وتسامه الطرق البديةل لتسوية املنازعات، 

القضائية نظمة الأ تقليل العبء املسلط عىل نوعا ما عىل لتسوية املنازعات الطرق البديةل ساعد ت و  الاقتصادي الأمثل.
أأفضل املامرسات يف العديد من اجملالت، ومهنا التجارة ويصنف اللجوء اإىل طرق التسوية املذكورة مضن الوطنية، 

بدلا،  23من ادلعاوى وردت  وساطة وحتكمي وقرار خرباء، وقددعوى  61مركز الويبو، تلقى ، 2018الالكرتونية. ويف 
ينمتي أأطرافها ، امس حقل 5662خبصوص قضية  3450تلقى املركز . ويف نفس العام، "مبساعي محيدة"للقيام  طلبا 95وتلقى 

ىل   بدلا. 109اإ

 نظام مدريد

ميكن أأن يرسي تسجيل دويل واحد للعالمة التجارية يف بناء عىل نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات،  .50
ماكنية المتتع ابمحلاية ادلولية  118يف نظام مدريد، وعددها طرفا متعاقدا  102ان اليت يضمها البدل بدلا. وييرس نظام مدير اإ

عرب تعزيز للعالمة التجارية، ويوسع نطاق امحلاية مما يسامه يف حتقيق الهدف املتعلق بتعزيز التمنية الشامةل واملس تدامة، 
خاصة يف القطاعات ذات القمية العالية واليت تعمتد عىل التوس مي  –واليت تدمع الأنشطة املنتجة التمنية املوهجة حنو الس ياسات 

ضافة القمية للسلع واخلدمات، ويه من جمالت التمنية اليت تسعى ىل ادلول النامية والأقل منوا اإىل حتقيقها  من أأجل اإ الساعية اإ
 ة(.من أأهداف التمنية املس تدام 8تنويع اقتصادها )الهدف 

بشأأن مسعة العالمات التجارة وصورهتا اذلهنية يف السوق  2013وقد ورد يف التقرير العاملي للملكية الفكرية لعام  .51
لالبتاكر ]...[ وقد أأبرزت ادلراسات التطبيقية أأن الرشاكت اليت تستمثر يف التوس مي أأن "التوس مي يعد عادة ممكال  العاملية

اية وتلعب امحل ."رات اليت بذلهتا عىل الابتاكر، أأفضل من الرشاكت اليت مل تستمثردلهيا فرصة يف اسرتجاع قمية الاستامث
عن غريها، ومتكيهنا من اكتساب  العالمة التجارية عالمة فارقة متزيلعالمة التجارية دورا هاما يف احلفاظ عىل أأكرث املمنوحة ل

ذا رغبت اهما، يع الرشاكت، عىل اختالف أأجحميكن مجل . و الفائدة من تكل العالمة يف منتجاهتا أأو خدماهتا تسويق يف اإ
جراء بس يط عىل  نظام مدريدوينص ، الأسواق ادلولية محلاية العالمات التجارية، مما يسامه يف حتقيق الهدف وغري ملكف اإ

ا أأو خدماهتا ، وميكن للرشاكت الراغبة يف تسويق منتجاهتمن أأهداف التمنية املس تدامة( 9املتعلق بتعزيز الابتاكر )الهدف 
 يف الأسواق العاملية، بغض النظر عن جحم الرشكة، الاس تفادة من الإجراء املذكور.

سقاطويسامه نظام مدريد يف  .52 احلواجز اليت حتول دون منح امحلاية ادلولية للعالمات التجارية، عن طريق مواءمة  اإ
يداع   التسجيل ادلويل لعالماهتم التجاريةعىلمالكو وحيصل . المتتع ابمحلايةالرشوط الشلكية والتخفيض يف تلكفة  مبجرد اإ

الأطراف املتعاقدة . ويرسي التسجيل ادلويل بنفس أأثر الطلب اذلي يودع دلى ماكتب العالمات التجارية يف طلب واحد
 يف الطلب.املذكورة نظام مدريد يف 
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يداع ول حيتاج مالكو أأدوات التوس مي، بعد  .53 ىل ويل، ادلطلب الاإ يداع عدد ماإ ن الطلبات الوطنية املنفردة، ابلعديد اإ
ىل توفر  من اللغات، مع الرشوط الشلكية اخملتلفة وحتمل لك ما ميكن أأن ينجر عن تكل الطلبات الإضافية مثل احلاجة اإ

  ميكن أأن تتجاوز الرسوم اليتولالتاكليف الإضافية من سبيل تاكليف الرتمجة أأو التصديق أأو احلصول عىل المتثيل القانوين. 
ا اكن س يدفعه مقابل التسجيل الوطين. عالمة جتارة عن لك أأدوات التوس مي ماكل  اس يدفعه أأدوات التوس مي يمتتع مالكو و م 

لتسجيل الوطين طاملا ا%. ويرسي التسجيل ادلويل بنفس أأثر 90من البدلان الأقل منوا بتخفيض عىل رسوم الويبو بنس بة 
 امحلاية.مل يرفض البدل املعين منح 

مبوجب التسجيل ادلويل. ويرسي منحت لأدوات التوس مي امحلاية اليت عىل ض نظام مدريد، أأيضا، تلكفة احلفاظ وخيف .54
واملذكورة يف يف نظام مدريد الوارد املتعاقدة يف السجل ادلويل، يف مجيع الأطراف املذكورة التجديد وغريه من التسجيالت 

 امحلاية.اقد املذكور منح مل يرفض الطرف املتعالتسجيل ادلويل، طاملا طلب 

عدد من املبادرات اليت ب، 2018/2019 ، املبني يف الربانمج واملزيانية لثنائية6الويبو بناء عىل الربانمج واضطلعت  .55
ذاكء الوعي،  8الإجنازات اليت حيققها الهدف  تزيد جراءات نظام من أأهداف التمنية املس تدامة، عن طريق اإ دارة اإ وتبس يط اإ

 .التسجيل ادلويل

الرامية اإىل حتسني الوطنية الأحداث تنظمي عىل الويبو بشلك دوري، لكام تلقت طلبا يف هذا الصدد، تساعد و  .56
حدى اليت تعقد يف اس تخدام نظام مدريد و  وأأطلقت املنظمة سلسةل من الندوات الالكرتونية اجملانية ة. الأطراف املتعاقداإ

جراء ، وقد عقدت املنظمة تضطلع هباالنرش اليت ف توس يع نطاق أأنشطة ، هبدلأدوات التوس ميالتسجيل ادلويل ات عن اإ
املتعلقة أأاتحت الويبو عددا من ادلروس الالكرتونية و هذه الندوات ابلصينية والإنلكزيية والفرنس ية والروس ية والإس بانية. 

 ميع حلولها الالكرتونية.جب 

خالل مرحةل أأدوات التسجيل ماليك مساعدة كرتونية اليت مصمت من أأجل لوأأاتحت الويبو عددا من احللول الا .57
ىل املعلومات املتعلقة ابلعالمات التجارية املسجةل:وتيسري نفاذمه  التسجيل ادلويل  اإ

  مليون جسال 36يزيد عن فامي ابلنص والصورة،  ،وظيفيت البحثلأدوات التوس مي تتيح قاعدة البياانت العاملية 
 ابلعالمات التجارية وتسميات املنشأأ والأعالم الرمسية. املتعلقةاملصادر من العديد من املأأخوذة 

  دارة السلع واخلدمات لنظام مدريد يف ىل وتتيح قاعدة البياانت لغة،  20وميكن تصفح قاعدة بياانت اإ النفاذ اإ
شارة أألف 100ما يزيد عن  عىل حنو مالمئ طبقا لنظام نيس ادلويل وقد صنفت البياانت للسلع واخلدمات،  اإ
 لسلع واخلدمات.لتصنيف ا

  جراءات التسجيل دلى ابلأطراف املتعاقدة وتقدم قاعدة البياانت اخلاصة يف نظام مدريد معلومات حول اإ
 اكتب التابعة لأطراف نظام مدريد.امل

  وتُمك ن أأداة الرصد يف نظام مدريد املس تخدمني من تعقب وضع طلبات التسجيل ادلويل وطلبات احلصول
ىل أأدوات الرصد والإشعار. عىل السجالت، وتتيح هلم  النفاذ اإ

  دارة احملفظات يف نظام مدريد للمس تخدمني وتتيح أأداة ماكنية اإ النفاذ اإىل حمفظة العالمات التجارية ادلولية اإ
ىل السجالت.  اخلاصة هبم وتقدمي طلب النفاذ اإ

وبناء القدرات يف املاكتب التابعة  وتسامه الويبو، لكام ُطلب مهنا ذكل، يف تنظمي الأنشطة املتعلقة ابملساعدة التقنية .58
احلاليني أأو احملمتلني. وقد تتضمن املساعدة التقنية مثال تقدمي ادلمع بشأأن تطوير أأو  ، سواءنظام مدريدللأطراف املتعاقدة يف 
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دماج حلول تبادل التصالت الالكرتونية مع املكتب ادلويل للويبو أأو بشأأن تقيمي القدرات والاحتياجات التقيمي  ية اإ
، واملشاركة يف يف مقرات املاكتب املعنيةحلقات العمل التدريبية تنظمي بعض أأنشطة بناء القدرات تتضمن والتشغيلية. وقد 

 حلقات العمل التدريبية يف املقر الرئييس للويبو.

احلاليني،  وأأ احملمتلني  ، سواءنظام مدريد، حسب الطلب، للأطراف املتعاقدة يف وتقدم الويبو املشورة القانونية .59
بروتوكول مدريد، وصياغة الأطراف املعنية املتعاقدة يف حول مدى مطابقة ترشيعات النصاحئ تقدمي وتشمل املشورة القانونية 

 .مدريد الأحاكم التنفيذية، وتفسري الإطار الترشيعي لنظام

، وبوابة مدريدت ادلولية لنظام احللول الالكرتونية، من سبيل الإيداع الالكرتوين للطلباعددا من طورت الويبو قد و  .60
الإجراءات اليت الفعاةل لدارة الإ مساعدة املاكتب يف الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد عىل هبدف املاكتب يف نظام مدريد، 
 نص علهيا نظام مدريد.

 نظام لهاي

تصممي  100اإىل حدود ، الطلب ادلويل، بناء عىل نظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية يتضم نميكن أأن  .61
بدلا، ويه البدلان اليت تشملها  87مبوجب الطلب ادلويل ميكن أأن يبلغ عدد البدلان اليت ترسي فهيا امحلاية و صناعي، 

 للتصامميأأوسع وييرس نظام لهاي احلصول عىل حامية دولية  .طرفا متعاقدا 70، وعددها الأطراف املتعاقدة يف نظام لهاي
لتمنية واليت تدمع الأنشطة املنتجة، حنو االتمنية الشامةل واملس تدامة، من خالل تعزيز الس ياسات املوهجة  ويشجع، الصناعية

 .(من أأهداف التمنية املس تدامة 9والهدف  8الهدف )وخاصة رايدة الأعامل والإبداع والابتاكر 

نه يزيد من قمية الصناعي هو ذاك اجلانب من السلعة اذلي يُضفي علهيا طابعالتصممي اكن ومل ا  .62 ًا جامليًا جذااًب ومغراًي، فاإ
عقوةل نسبيا، امل هابسط وبأأسعار الأ اميهتام ، مقارنة حبقوق امللكية الفكرية الأخرى، حبالتصاممي الصناعيةوتمتزي . املنتج التجارية

نشاء نظام ويساعد  البدلان الصناعية أأو النامية.من املصممني املنفردين، سواء حىت يف حالت  فعال محلاية التصاممي اإ
الإبداع يف قطاع يف خلق  ذكل ويسامه، منصف لستامثرمهو التصاممي عائد عادل  ومالكعىل ضامن أأن يتحصل الصناعية، 

الصناعة والتصنيع يف البدل املعين. وميكن للمصممني املنفردين، والرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت ادلولية الكربى، 
يداع الطلب بناء عىل نظام لهاي، من أأجل طلب المتتع  ضةالرسوم اخملفو ية املبسطة العمل الاس تفادة من  املرتتبة عن اإ

 يف الأسواق العاملية.عىل تكل احلقوق ، واحلفاظ اخلاص هبمحلقوق املتعلقة ابلتصممي الصناعي اب

اليك التصاممي الصناعية من ممن أأجل متكني  دىن من املعامالت والتاكليفالقدر الأ من تسديد نظام لهاي ويقتيض  .63
ىل  حيتاجول  احلصول عىل امحلاية لتصامميهم.من طرف متعاقد أأي  يداع طلبات وطنية منفصةل يف لك مالكو التصاممي اإ اإ

التعقيدات النامجة عن اختالف الإجراءات ، مما جينهبم فهياحامية تصامميهم طرف من الأطراف املتعاقدة اليت ينشدون 
ىل أأخرى.واللغات من دوةل  داة الإيداع الالكرتونية لأ واهجة الوتودع أأغلب الطلبات ادلولية مبارشة دلى الويبو، عن طريق  اإ

الالكرتوين لطلبات التسجيل. ويرسي التسجيل ادلويل بنفس الأثر مثل الطلب اذلي يودع دلى املاكتب يف الأطراف 
لتسجيل ادلويل بنفس أأثر التسجيل الوطين طاملا مل يرفض ورد ذكرها يف الطلب. ويرسي ااملتعاقدة يف نظام لهاي اليت 

 منح امحلاية يف أأراضيه يف غضون الفرتة القانونية.التسجيل، طلب ، املذكور عىل مكتب امللكية الفكرية

يداع طلب التسجيل ادلويل. وحيصل مالكو التصاممي من البدلان  .64 ول حيتاج مودع الطلب لأي متثيل قانوين عند اإ
رسوم املؤرش القياس ية املس توجبة ومن % من رسوم التسجيل ادلويل املس توجبة للويبو، 90ا عىل ختفيض بنس بة الأقل منو 

 عىل طلب التسجيل.الوارد ذكرها للأطراف املتعاقدة يف نظام لهاي 
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 امحلاية احلقوق املمنوحة مبوجب التسجيل ادلويل بتلكفة أأقل. ويكون احلفاظ عىلن نظام لهاي من احلفاظ عىل وميك   .65
نة ترسي معليات التجديد واملعلومات الأخرى و دارة احلقوق أأيرس بفضل الإدارة املركزية لنظام لهاي، اإ و  يف السجل املدو 

 ادلويل يف مجيع الأطراف املتعاقد اليت مل ترفض منح امحلاية يف أأراضهيا.

، عددا من اخلطوات اليت 2018/2019 ائيةمن الربانمج واملزيانية للثن 31وقد اختذت الويبو، بناء عىل الربانمج  .66
ذاكء الوعي مبضمون نظام لهاي، 9والهدف  8أأكرث عىل حتقيق الهدف عد تسا  من أأهداف التمنية املس تدامة، عن طريق اإ

الوطنية اليت الأحداث اس تخدام النظام. وتسامه الويبو بشلك دوري، لكام تلقت طلبا يف هذا الصدد، يف تنظمي  وتيسري
وزايدة عدد املس تخدمني. وسعيا لهاي اس تخدام نظام مس توى الأطراف املتعاقدة يف نظام لهاي، هبدف حتسني  تعقد يف

ملساعدة املس تخدمني واملس تخدمني احملمتلني لنظام لهاي، نظمت الويبو عددا من الندوات الالكرتونية وأأاتحت دروسا 
ىل ، ابلإضبشأأن طريقة اس تخدام واهجة الإيداع الالكرتوين اتحة افة اإ النسخة التجريبية من واهجة الإيداع الالكرتوين واملواد اإ

عداد " اليت تعد وثيقة شامةل جدا. وأأاتحت املنظمة وثيقة "دليل املس تخدمنيالإخبارية الأخرى، ومهنا " الإرشادات اخلاصة ابإ
" يف كفاية الكشف عن تصممي صناعي النُسخ وتقدميها لتاليف حالت الرفض احملمتةل من قبل املاكتب الفاحصة بسبب عدم

 ست لغات ويه العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والروس ية والإس بانية.

عددا من احللول الالكرتونية اليت مصمت من أأجل دمع ماليك التصاممي الصناعية خالل مرحةل أأيضا وأأاتحت الويبو  .67
ىل املعلومات املتعلق  ة ابلتصاممي الصناعية املسجةل. وتشمل احللول:التسجيل ادلويل وتسهيل النفاذ اإ

  عدد من الوسائل احلديثة واليت يسهل النفاذ الانتفاع من واهجة الإيداع الالكرتوين اليت تتيح للمس تخدمني
ىل املس تخدمني الإشعارات بشأأن الإقرارات أأو غريها  يداع الطلبات ادلولية، واليت ترسل أ ليا اإ لهيا، من أأجل اإ اإ

يداع الطلب، متك ن من الرشوط ا لأخرى، اليت حددها أأحد الأطراف املتعاقدة يف نظام لهاي. وعالوة عىل اإ
دارة حمفظات طلهبم  ؛الواهجة مودعي الطلبات من دفع الرسوم املس توجبة والتواصل مع الويبو واإ

  جراء معليات حبث جمانية ومزتامنة يف أأكرث واليت تسمح قاعدة بياانت التصاممي العاملية و مليون  10من ابإ
 ؛تصممي صناعي ُمسجَّل يف نظام لهاي اذلي تديره الويبو أأو يف مجموعات وطنية مشاركة أأو يف لكهيام

  ملامرسات والإجراءات املطبقة يف لالطالع عىل االيت تتيح بوابة الكرتونية  قاعدة بياانت أأعضاء نظام لهايو
مراجع عن الترشيعات الوطنية يف ابلإضافة اإىل دمهتا، الأطراف املتعاقدة يف نظام لهاي، والإقرارات اليت ق

 ؛تكل الأطراف املتعاقدة

  حدى واثئق الأولية وخدمة التصال بنظام لهاي اليت متكن مس تخديم نظام لهاي من الامتس احلصول عىل اإ
يداع الامتس لتسجيل تعديل  ات؛من طلب الاس تفسار اكن أأي خشص ، ومتكن اخلدمة أأو اإ

 التسجيل ادلويل  درتونية لتجديد التسجيل اليت متكن أأحصاب التصاممي الصناعية من جتديوالواهجة الالك
 اخلاص هبم الكرتونيا.

وتسامه الويبو، لكام ُطلب مهنا ذكل، يف تنظمي الأنشطة املتعلقة ابملساعدة التقنية وبناء القدرات يف املاكتب التابعة  .68
تطوير أأو دمج حلول تبادل املسامهة يف د تتضمن املساعدة التقنية مثال لأعضاء نظام لهاي احلاليني أأو احملمتلني. وق

املاكتب  اتوقد تشمل أأنشطة بناء القدرات حلقات العمل التدريبية يف مقر . التصالت الالكرتونية مع املكتب ادلويل للويبو
 املعنية، واملشاركة يف حلقات العمل التدريبية يف املقر الرئييس للويبو.
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تقدمي وتشمل تكل املشورة لويبو املشورة القانونية لأعضاء نظام لهاي احملمتلني واحلاليني، حسب الطلب، وتقدم ا .69
حول مدى مطابقة الترشيعات والإجراءات املطبقة يف ماكتب امللكية الفكرية يف الأطراف الأعضاء لالإطار القانوين  احئالنص

 والإجراءات املطبقة يف نظام لهاي.

عىل املوقع الالكرتوين للمنظمة،  هايف لك يوم مجعة يف نسق الكرتوين وتنرش  التصاممي ادلوليةنرشة  والويب صدروتُ  .70
 وحتميلها عىل قاعدة البياانت اخلاصة هبا. XMLوميكن ملاكتب امللكية الفكرية تزنيل النرشة يف نسق 

طار السعي ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف الأطراف املتعاقدة عىل .71 الإدارة الفعاةل لالإجراءات اليت نص علهيا  ويف اإ
خدمة الويبو للنفاذ الرقي طراف املتعاقدة احلالية واحملمتةل يف نظام لهاي، ابلتشجيع عىل الاشرتاك يف الأ نظام لهاي، حتظى 

(DAS)ةابلتبادل الإلكرتوين ال من لواثئق الأولوية بني ماكتب امللكية الفكرية املشارك ، ويه خدمة تسمح. 

 اجلغرافية املؤرشاتو العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

من أأهداف التمنية املس تدامة، تعاوهنا مع منظمة الصحة العاملية  17والهدف  3واصلت الويبو، ابلمتيش مع الهدف  .72
تني انقش تا وأأبرمتا، وجيدر ابذلكر أأن املنظم (. INNs) سامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمس تحرضات الصيدلنيةبشأأن الأ 

 ركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكيةن من تبادل املعلومات بني م، اتفاق تعاون ميك  2018يف 
 (.GBD)العاملية لأدوات التوس مي بياانت ال للمس تحرضات الصيدلنية وقاعدة 

من البياانت العاملية لأدوات التوس مي ويبو قاعدة ال يفوجيوز حاليا أأن يس تخدم فاحصو الرباءات من ادلول الأعضاء  .73
وابس تخدام أأدوات تصفية يف أأنساق ميرسة  سامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمس تحرضات الصيدلنيةالأ البحث عن أأجل 

شارات اللفظية. والإ  سامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمس تحرضات الصيدلنيةالبحث واليت تيرس املقارنة النصية بني الأ 
جمانية ومتاحة يك يس تخدهما الصيادةل ومتك ن هذه الأداة فاحيص الرباءات من حتقيق مصلحة امجلهور والإبقاء عىل هذه الأسامء 

 دون حدوث أأخطاء يف الوصفات الطبية.مما حيول الطب، يف ش ىت أأحناء العامل،  ووممارس

حصيح، اليت منحت عىل حنو يف جمال الأدوية لقامئة اليت تس تخدم ااملعلومات املتعلقة ابلعالمات التجارية تكتيس و  .74
قاعدة البياانت العاملية لأدوات تساعد و . ، من أأجل احليلوةل دون تقليد الأدويةأأمهية كبرية فامي يتعلق ابلصحة العامة والرفاه

نتاج رصد ال اثر الضارة للأدوية و عىل التوس مي  ذ ميكن للمفوضيات ااإ لوطنية دلس تور الأدوية وخرباء أأسامء أأدوية موثوقة، اإ
الأدوية اس تخدام بياانت العالمات التجارية الواردة يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي لتجنب اقرتاح أأو التوصية 

ضافة عدد من الأ  عالمات اجلديدة اليت قد ختلق التباسا مع ال سامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمس تحرضات الصيدلنيةابإ
 التجارية القامئة.

 نظام لش بونة

بعد أأن اجلغرافية  املؤرشات، وستشمل امحلاية امحلاية للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ حاليا  نظام لش بونةمينح  .75
 بدلا حاليا( 29امحلاية يف مجيع الأطراف املتعاقدة يف نظام لش بونة )تدخل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي التنفيذ، وترسي 

يداع الطلب ادلويل مرة واحدةمب ىل أ لية امحلاية ادلولية لتسميات املنشأأ جرد اإ ماكنية النفاذ اإ . وييرس نظام لش بونة ويوسع اإ
تعزيز المنو الاقتصادي املطرد والشامل للجميع اجلغرافية الوطنية والإقلميية، عىل حنو يامتىش مع هدف  املؤرشاتو 

نتاجية الاقتصادية، مبا يف ذكل ، عرب لعمل الالئق للجميعواملس تدام، والعامةل املنتجة، وتوفري ا حتقيق مس توايت أأعىل من الإ
لثقافة واملنتجات ، وعن طريق تعزيز امن خالل الرتكزي عىل القطاعات املتسمة ابلقمية املضافة العالية والقطاعات الكثيفة العامةل

 .(من أأهداف التمنية املس تدامة 8احمللية )الهدف 
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ىل املنتجات  ةاجلغرافي املؤرشاتسميات املنشأأ و س تخدم ت وتُ  .76 د ومتتكل سامت لالإشارة اإ اليت لها منشأأ جغرايف حمد 
كأداة تسويقية  اجلغرافية املؤرشاتة تسميات املنشأأ و ، مم ا يعزز ماكنجودة أأو خصائص أأو مسعة تُعزى أأساسا اإىل ذكل املنشأأ 

ذ ل ينفك  هذه القمية بشلك ز تعز  ت تضيف قمية جتارية للمنتجات اليت تعرف هبا. و  رد اإ عن ن يف السوق العاملية واملس هتلكمط 
 املؤرشاتتسميات املنشأأ و تصنف أأفضل الضامانت املتعلقة ابجلودة والأصاةل والقدرة عىل تعقب املنتجات؛ و السعي للحصول 

ىل امللكية الفكريةمضن حقوق  اجلغرافية . املذكورة حول املنتج عىل املعلوماتاإطالع املس هتلكني ، وهيدف تطويرها وتنفيذها اإ
احلقوق امجلاعية اليت ميكن أأن ينتفع مهنا مجيع املنتجني اذلين يس تجيبون جزء من اجلغرافية  املؤرشاتتسميات املنشأأ و وتُعد  

نتاج  تسميات املنشأأ  املتعلقة مبنتج معني قامئ عىل املنشأأ. ويساعد النظام الفعال محلايةو املتفق علهيا املعمتدة و ملعايري الإ
ميكن أأن يف العديد من الأحيان أأن اليت  هوداجل و  ستامثراتلالاجلغرافية املنتجني من احلصول عىل عائدات عادةل  املؤرشاتو 

وتتسم حقوق امللكية  القامئة عىل املنشأأ.التقليدية مسعة املنتجات تعزيز من أأجل واليت بذلوها العديد من الأجيال، متتد عىل 
ىل منطقة معينة، وميكن أأن تساعد ا عىلعدها امجلاعي، وتضفي غالبا بعض القمية املذكورة بب ملنتجات التقليدية اليت ترمز اإ

لهيا. عىل تعزيز اجلغرافية احمللية  املؤرشاتامحلاية املمنوحة لتسميات املنشأأ و  امحلاية وجيدر ابذلكر أأن مسعة املنطقة اليت تشري اإ
ذ تؤدي اإىل عدد من ال اثر اجلانبية وحتدث مثال فرص معل يف التمنية الاق تسامه املذكورة  تصادية والاجامتعية للمنطقة، اإ
 تطوير الس ياحة احمللية(.مثال جديدة )

صغار املزارعني واحلرفيون والرشاكت الصغرية واملتوسطة، بل والرشاكت حيصل وميكن بناء عىل نظام لش بونة، أأن  .77
 املؤرشاتتسميات املنشأأ و عىل امحلاية ل اجلغرافية،  املؤرشاتتسميات املنشأأ و  ، جامعيا، بصفهتم املس تفيدين منريةالكب

ط وذو تلكفة خمفضةاجلغرافية اخلاصة هبم يف الأسواق الأجنبية . ويعفى املس تفيدون من تسميات ، مبجرد تقدمي طلب مبس 
يداع طلبات امحلاية الوطنية ا املؤرشاتاملنشأأ و  التعقيدات يغنهيم عناء ملنفصةل، مما اجلغرافية، ابخلصوص، من رضورة اإ

ىل أأخرى. ويودع الطلب عن مبارشة دلى الويبو، ، من الناحية النظرية، النامجة عن اختالف الإجراءات واللغات من دوةل اإ
ء طريق السلطة ذات الاختصاص يف بدل منشأأ متس ية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف. ومتنح تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف، بنا
عىل نظام لش بونة، امحلاية مبوجب التسجيل ادلويل، طبقا للمعايري املبينة يف اتفاق لش بونة والواثئق املرتبطة به، وترسي 

امحلاية  وتبقىامحلاية يف الأطراف املتعاقدة يف نظام لش بونة اليت مل ترفض منح امحلاية يف أأراضهيا يف غضون املدة املقررة. 
ويتوسع نطاق ابمحلاية يف بدل املنشأأ، دون احلاجة اإىل جتديد الطلب. اجلغرافية  املؤرشاتاملنشأأ و تسمية طاملا تمتتع سارية 

 امحلاية ليشمل الأطراف املتعاقدة اجلديدة اليت قد تنضم لنظام لش بونة، طبقا لنفس الرشوط.

يداع الطلب ادلويل، مأأ ويعفى املس تفيدون من تسمية املنشأأ  .78 يداع الطلبات و البيان اجلغرايف، مبجرد اإ ىل اإ ن احلاجة اإ
ىل الوطنية، ابلعديد من اللغات،  ىل الرشوط الشلكية اخملتلفة وتسديد التلكفة أأو احلاجة اإ الاس تجابة يف بعض الأحيان اإ

، من سبيل تاكليف الرتمجة وتصديق الواثئق والمتثيل القانوين. ويكفي تسديد رمس الوطين عن الطلبالنامجة الإضافية 
وميكن  حدة، بناء عىل اتفاق لش بونة، من أأجل المتتع ابمحلاية يف مجيع الأطراف املتعاقدة يف نظام لش بونة.الطلب مرة وا

للأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة، بعد أأن تدخل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي التنفيذ، أأن تس تخلص رسوم منفردة 
لتغطية تاكليف الفحص اذلي تقوم به، غري أأن الرسوم املذكورة ل ينبغي أأن تتجاوز الرسوم اذلي اكن املس تفيد من تسمية 

ا مقابل التسجيل الوطين. وستنص وثيقة جنيف لتفاق لش بونة عىل ختفيض الرسوم املنشأأ أأو البيان اجلغرايف ليدفعه
 % للمس تفيدين من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف من ادلول الأقل منوا.50املس توجبة للويبو بنس بة 

احلفاظ عىل  . ويكونخمف ضةن نظام لش بونة من احلفاظ عىل احلقوق املمنوحة مبوجب التسجيل ادلويل بتلكفة وميك   .79
دارة احلقوق أأيرس بفضل الإدارة املركزية لنظام لش بونة، وترسي معليات التجديد واملعلومات الأخرى  يف املدونة امحلاية واإ

 السجل ادلويل يف مجيع الأطراف املتعاقد اليت مل ترفض منح امحلاية يف أأراضهيا.
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جناز عدد من املبادرات 2018/2019 املزيانية لثنائيةيف الربانمج و  الوارد ،32وتعهدت الويبو بناء عىل الربانمج  .80 ، ابإ
من أأهداف  12والهدف  8والهدف  5والهدف  2خاصة الهدف و حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة )اليت تسامه أأكرث يف 

 التمنية املس تدامة( ومهنا:

الوطنية اليت تعقد يف تسامه الويبو بشلك دوري، لكام تلقت طلبا يف هذا الصدد، يف تنظمي الفعاليات  )أأ(
 ةالاسرتاتيجيالتمنية  س بل الأطراف املتعاقدة يف نظام لش بونة، سواء احلاليني أأو احملمتلني، هبدف تفسري

من أأجل دمع التمنية احمللية واملس تدامة، الاسرتاتيجي اجلغرافية واس تخداهما  املؤرشاتلتسميات املنشأأ و 
هبدف تعزيز ابمحلاية عىل الصعيد ادلويل، و تكل املنتجات  نظام لش بونة، اذلي يضمن متتعمنافع وتوضيح 

 اس تخدام امجلاعات احمللية واملنتجني لنظام لش بونة.

وتسامه الويبو، لكام ُطلب مهنا ذكل، يف تنظمي الأنشطة املتعلقة ابملساعدة التقنية وبناء القدرات لفائدة الهيئات  )ب(
دة يف نظام لش بونة احلاليني أأو احملمتلني. وقد تتضمن املساعدة الوجهية وأأحصاب املصلحة يف الأطراف املتعاق

عددا من التقنية مثال تقيمي القدرات والاحتياجات التقيميية والتشغيلية. وقد تشمل أأنشطة بناء القدرات 
املساعدة عىل وهتدف تكل الأنشطة أأيضا اإىل يف مقرات املاكتب املعنية، اليت تعقد حلقات العمل التدريبية 

 اجلغرافية. املؤرشاتنفيذ املشاريع المنوذجية الرامية اإىل التمنية املس تدامة لتسميات املنشأأ و ت 

وتقدم الويبو املشورة القانونية لأعضاء نظام لش بونة احملمتلني واحلاليني، حسب الطلب. وتقدم املنظمة املشورة  )ج(
ووثيقة جنيف( أأو  1967لش بونة )وثيقة  خاصة بشأأن مدى مطابقة ترشيعات الأعضاء املعنيني لواثئق اتفاق

طاره الترشيعي.  بشأأن صياغة الأحاكم التنفيذية لنظام لش بونة، أأو تفسري اإ

بناء و أأنشطة املساعدة التقنية طلبات من بعض ادلول الأعضاء بشأأن عدد من  ، تلقى جسل لش بونة2018ويف  .81
من أأهداف التمنية املس تدامة،  12والهدف  8والهدف  5والهدف  2القدرات اليت ميكن أأن تسامه بشلك مبارش يف الهدف 

ذ تريم تكل الأنشطة ملساعدة السلطات وأأحصاب املصلحة املعنيني )امجلاعات احمللية واملنتجني( عىل التعرف عىل تسميات  اإ
ورة الاقتصادية. يف ادلبشلك أأفضل امجلاعات احمللية واملنتجني دمج اجلغرافية وتطويرها وحاميهتا، هبدف  املؤرشاتاملنشأأ و 

حدى اجلغرايف املؤرشجودة تطوير أأنظمة وتشمل أأنشطة التعاون التقين املذكورة  محلاية الرضورية ملنح االرشوط ، ويه اإ
حداث عدد من فرص العمل اجلديدة و ويف املقابل، تساعد تكل الأنشطة عىل . اجلغرافية املؤرشاتتسميات املنشأأ و ل  دمع تاإ

نتاج هذه املنتجات تعزز اس تقرار ة و التمنية احمللية املس تدام الساكن يف مناطقهم الأصلية. وملا اكنت النساء عادة معنية ابإ
جيايب عىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة  التقليدية القامئة عىل املنشأأ، ميكن أأن تؤثر الأنشطة املذكورة بشلك اإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة(. 5)الهدف 

 ؤلف والصناعات الإبداعيةقطاع حق امل

 املكوانت الرئيس ية لأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبوأأحد يكتيس تنفيذ جدول أأعامل التمنية أأولوية ويعد   .82
ا، من أأجل مساعدهتا عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. ويف هذا الصدد، تعمل الويبو لفائدة ا لبدلان النامية والأقل منو 
ن مع احلكومات وأأحصاب املصلحة يف القطاع اخلاص، عىل تطوير املوارد البرشية وتبادل املعارف وبناء الرشأاكت، ابلتعاو 

ووضع الأسس الكفيةل مبنح امجليع فرصا متساوية ورمس مالمح نظام حق املؤلف ادلويل، وضامن أأن يعمل بفعالية، وميك ن 
جيابية   امة.حتقق أأهداف التمنية املس تدمن خلق بيئة اإ

من الأنشطة عىل الصعيد الإقلميي ودون الإقلميي والوطين بشأأن  اعدد 2018، نظمت الويبو يف يف هذا الصددو .83
 تطوير القدرات احمللية، هبدف مساعدة ادلول الأعضاء عىل:و املسائل املتعلقة ابلس ياسات العامة 
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  دارة طار رضورية من أأجل ازدالالبنية الفعاةل واحلديثة وضع و حق املؤلف اإ هار حق املؤلف، خاصة يف اإ
 املنظومة الرقية؛

 طار التعاون بني  تيسري اس تخدام التكنولوجيات ومناذج الأعامل احلديثة وتداولها بني البدلان، خاصة يف اإ
 اجلنوب؛ بدلان

  دراج طار الس ياسات والاسرتاتيجيات املتعلقة حبق املؤلف  ،أأهداف التمنية املس تدامة الوجهيةوتنفيذ اإ يف اإ
)العمل الالئق والمنو الاقتصادي(  8)املساواة بني اجلنسني( والهدف  5 البدلان املذكورة، وخاصة الهدف يف

حملية مس تدامة( من أأهداف )املدن وجممتعات  11)احلد من أأوجه عدم املساواة( والهدف  10والهدف 
 املس تدامة. التمنية

رفيع املس توى بشأأن قطاع النرش القلميي الإ مريون، املؤمتر ، عقدت الويبو ابلتعاون مع حكومة الاك2017يف نومفرب و .84
. وهتدف دائرة ، واكن تأأسيس دائرة النارشين أأحد أأمه الالزتامات الصادرة عن املؤمتريف أأفريقيا ودوره يف التعلمي والتمنية

يالهئا الأولويةالنارشين اإىل دمع قطاع نرش الكتب التعلميية،  قصاء قطواإ اع النرش التجاري. وتساعد هذه ، بيد أأنه ل ميكن اإ
من أأهداف التمنية املس تدامة. وهتدف اإىل دمع أأشاكل جديدة من أأوجه التعاون  17والهدف  4املبادرة عىل حتقيق الهدف 

جناز واملشاريع املشرتكة بني الرشاكء من القطاعني العام واخلاص اذلين الزتموا  الرامية اإىل حتقيق عدد من النتاجئ امللموسة ابإ
الصعيد العاملي الاس مترارية والرتابط عىل لهدف املشرتك املتعلق ابملساعدة عىل تطوير قطاع النرش يف أأفريقيا وأ س يا، وضامن ا

ضفاء البعد التشغييل والإنساين ميك ن من . وتعد  دائرة النارشين جزء أأساس يا والفعالية خطة العمل العاملية والشمولية عىل اإ
عىل خطة العمل، عىل سبيل اذلكر ل احلرص، وتنص . دولها الأعضاءابلتعاون مع  2017ذها منذ اليت بدأأت الويبو يف تنفي

ىل اإ وضع س ياسة ملزتمة يف جمال نرش الكتب، و رضورة  طار متني حلق املؤلف، عىل الصعيد الوطين، وهتدف خطة العمل اإ
ىل الرتاث والثقافة يف أأفريقيا تعزيز  و الظروف الكفيةل بتحسني التعلميتوفري خلق عدد من احلوافز اليت تشجع عىل  النفاذ اإ

حكومة ومنظمة دولية وانرشا من الراغبني  47من طرف ، 2018وأ س يا. وقد جرى التوقيع عىل ميثاق دائرة النارشين، يف 
ائرة يف املشاركة النشطة يف أأحد أأوجه التعاون بني القطاعني اخلاص والعام، هبدف حتقيق الأهداف املبينة يف ميثاق د

 النارشين.

يف مسأأةل دون انقطاع، اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وخالل الأعوام القليةل املاضية، نظرت  .85
وقد المتست اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملؤسسات التعلميية والبحثية.

جراء دراسة عن التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف يف جمال 2019ا لعام خطط معلهن أأن تتضماجملاورة،  ، اإ
ثبات  مدى قدرة ادلروس عرب الانرتنت عىل توفري التعلمي بأأسعار التعلمي عن بعد عرب الانرتنت. وستساعد ادلراسة عىل اإ

يع املناطق بغض النظر عن مس توى تقدهما الاقتصادي. ، من مج احلصول عليهمعقوةل، وتوس يع نطاق الطالب القادرين عىل 
 فرص التعلمي املس متر.تعزيز ادلراسة ادلور اذلي تلعبه ادلروس عن بعد عرب الانرتنت يف  وس تفحص

قد . و الفئاتالتقييدات والاس تثناءات عىل الأنشطة التعلميية حسب وتنظمي تصنيف والمتست جلنة حق املؤلف  .86
قلميين مضالتصنيف املذكور أأدرج  قلميية، ومؤمتر اإ حق جلنة . وتنظر 2019خالل  ،املواضيع اليت ستنظر فهيا ثالث ندوات اإ

يف العديد من احلالت ، نظرا لدلور الهام اذلي تلعبه املكتبات ملكتباتاملتعلقة اباملؤلف، أأيضا يف التقييدات والاس تثناءات 
 من أأهداف التمنية املس تدامة. 17والهدف  4وع عىل حتقيق الهدف يساعد املرش س و التعلمي املس متر. يف دمع جودة التعلمي و 

اإىل حتقيق  وهيدف مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوكينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" .87
ىل الظروف الاقتصادية الرضورية والبنية التحتية الكفيةل بدمع الاستامثرات والعائدات الاقتصادية يف هذا القط اع، واإ

مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة العامةل يف القطاع السمعي البرصي عىل الاضطالع بأأنشطهتا وتطوير الثقافة احمللية. 
 من أأهداف التمنية املس تدامة. 9والهدف  8ويسامه املرشوع يف حتقيق الهدف 
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 املعرفة ونقل التكنولوجيا

الأدااتن المنو تشجع ية اليت تساعد عىل حماربة الفقر. وميكن أأن تعد املعرفة والتكنولوجيا من الأدوات الرئيس   .88
الصناعة  جمالت يف خلق فرص العمل. ويكتيس تطبيق املعلومات العلمية والتقنية واملعرفة يف الاقتصادي والتمنية، وتساهام

لبدلان املالمئة لفائدة ال التكنولوجيا أأنشطة نق عدد من مُص  مقد و  والتجارة والزراعة والصحة والتعلمي واخلدمات أأمهية ابلغة.
دارة هبدف املسامهة يف بناء املعارف وتغيري القدرات املتعلقة ابملهارات يف البدلان املس تفيدة، يف جمال الأقل منوًا  تنظمي واإ

الإمنائية عىل ياجات حت عدد من الاوتلبية املالمئة تكنولوجية ال قواعد الهبدف بناء  ،واس تخدام املعلومات التكنولوجية والعلمية
 .الصعيد الوطين

 :لنقل التكنولوجيا ما ييلوتشمل الأهداف احملددة  .89

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

ء قدرات مؤسس ية وطنية يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من وبناوتغيري املعارف واملهارات الوطنية  )ب(
 ؛يف جمال التمنية أأجل سد الاحتياجات احملددة

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

نقل املعرفة، وتكوين رأأس املال البرشي، وبناء القدرات لنقل التكنولوجيا املالمئة يض اجلوانب الرئيس ية وتقت .90
اس تخدام بعني الاعتبار عند ملساواة بني اجلنسني ، مع تؤخذ ال اثر املتعلقة ابالتكنولوجية ومراعاة ال اثر الاجامتعية والثقافية

دت من خالل الت  اخلرباء الوطنيني ومنظامت التنس يق يف البدلان املس تفيدة.فريق فاعل املشرتك مع التكنولوجيات اليت ُحد  

جامل  .91 يبال ن ش و ي، لفائدة س تة بدلان مس تفيدة، ويه بنغالدنقل التكنولوجيا املالمئةل نشاطا  12تضمن املرشوع واإ
ثيوبيا ورواندا و اوز  حاليا اليت شاركت يف املرحةل الثانية. وجيريدة املتحتزنانيا مجهورية مبيا، اليت شاركت يف املرحةل الأوىل واإ

، أأطلقت يف موزمبيق العديد من املشاريع الوطنية لنقل 2018تنفيذ مرشوع وطين لنقل التكنولوجيا املالمئة يف أأوغندا. ويف 
ىل التكنولوجيا املالمئة  لإطالق املرشوع حتليل الاحتياجات. وجيري التحضري اليت مصمت هبدف حتقيق التمنية وابلستناد اإ

 يف الس نغال.

وتتضمن من املبادرات لإنشاء مركز امتياز بشأأن اس تخدام التكنولوجيا املالمئة، وتبارش الويبو حاليا تنفيذ عدد  .92
بتدريب أأيضا وتقوم الويبو . عداد دليل عن اس تخدام التكنولوجيا املالمئةاإ توثيق قصص النجاح، و الأنشطة عىل سبيل املثال 

املؤسسات العلمية والتكنولوجية العاملني يف من كبار املسؤولني واملسؤولني وعددا هاما جمال التكنولوجيا القياديني يف 
ثيوبيا وموزمبيق ونيبال ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة وزامبيا.اتش وبوييف بنغالد ةالوطني  ن ومكبوداي واإ

 امجلاعات احمللية أأو الأفراداجلديدة احملدثة، يف بفضل تعمل التكنولوجيا وفرص العمل احلاصل ري ييعد  التغ و  .93
نقل التكنولوجيات املالمئة عملية ، هو الهدف الأمسى ل رييبغض النظر عن جحم التغ  ،، يف املناطق الريفية واملدناملس تفيدين
ىل املساعدة عىلوهيدف من أأهداف التمنية املس تدامة.  1ابلهدف املرتبطة  خلق فرص معل  نقل التكنولوجيات املالمئة اإ

ضافية يف مجيع، القطاعات املعنية، من أأهداف التمنية املس تدامة. ويركز نقل التكنولوجيات  8مبارش مع الهدف يف ارتباط  اإ
لكها من الأغراض املالمئة عىل بناء قدرة الابتاكر الوطنية وتعزيز اس تخدام العلوم والتكنولوجيا وتطبيقها يف جمالت التمنية، و 

من هجة أأخرى بناء تقتيض معلية نقل التكنولوجيات املالمئة غري أأن من أأهداف التمنية املس تدامة.  9ارشة ابلهدف املرتبطة مب
ضامن اكتساب مجيع املتعلمني املعرفة واملهارات من أأجل املعرفة واملهارات املتعلقة ابس تخدام املعلومات التقنية والعلمية 
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من أأهداف  4ابلهدف الغرض ويرتبط هذا صعيد اجملمتع احمليل والصعيد الوطين.  الرضورية لتعزيز التمنية املس تدامة عىل
 التمنية املس تدامة.

وتؤخذ الاعتبارات املتعلقة ابلفوارق بني اجلنسني بعني الاعتبار، سواء يف س ياق تطبيق التكنولوجيات اليت جيري  .94
املؤسسات الوطنية اليت تأأسست بفضل الإجنازات  عدد املشاركني يفاجلنسني يف بني املساواة تنفيذ نقلها أأو خبصوص 

عىل الصعيد احملددة من أأهداف التمنية املس تدامة. ويساعد تطبيق نقل التكنولوجيات املالمئة  5املرتبطة مبارشة ابلهدف 
ثيوب  ابلطاقة الشمس ية جمفف القهوةمرشوع بفضل  من أأهداف التمنية املس تدامة، 12حتقيق الهدف عىل الوطين  يا، يف اإ
من  2تكنولوجيا تقطري املياه ابلطاقة الشمس ية يف رواندا، والهدف مرشوع من أأهداف التمنية املس تدامة، بفضل  6والهدف 

ثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة.مرشوع أأهداف التمنية املس تدامة، عن طريق   التكنولوجيا املالمئة للزراعات املائية يف اإ

مع التعاون اللصيق والتنس يق بني احلكومات واملؤسسات الوطنية، وخاصة عىل مدى وجيات تطبيق التكنوليعمتد و  .95
ىل املنظامت  اجلامعات واملراكز البحثية، ووزارات العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والصحة والبيئة والتجارة، ابلإضافة اإ

يف جمال بناء القدرات وقد بنت الويبو ابخلصوص رشاكة متينة ادلولية احلكومية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. 
حدى مع جامعة بوترا مالزياي، ويه التكنولوجية،  تعمل وترك ز الرشاكة عىل أأبرز جامعات رايدة الأعامل يف املنطقة، اإ
لية والبدلان. وتامتيش أأوجه حتقيق التمنية املس تدامة يف اجملمتعات احمل  هبدفوكيفية تطبيق التكنولوجيا املالمئة،  االتكنولوجي

 من أأهداف التمنية املس تدامة. 17التعاون املذكورة مع الهدف 

اخملتارة الأخرى عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. ومهنا، عىل سبيل اذلكر ل احلرص، الرشأاكت ويساعد عدد من  .96
 :ومهنا خاصةمن أأهداف التمنية املس تدامة،  17الرشأاكت اليت تأأسست بفضل منصة موفق الويبو، واليت تامتىش مع الهدف 

  21البنك الإساليم للتمنية: أأبرمت الويبو مذكرة تفامه مع البنك الإساليم للتمنية يف الرشاكة بني الويبو و 
 ؛2018 نومفرب

  والرشاكة بني الويبو والأمم املتحدة بشأأن دمج منصة موفق الويبو مضن املنصة الالكرتونية ل لية تيسري
من أأهداف التمنية  17والهدف  9)الهدف  2030(، وهتدف الرشاكة اإىل دمع خطة عام TFMكنولوجيا )الت 

أأي بناء  ،تنفيذ الأنشطة الرئيس يةاملس تدامة(. وتساعد املنصة الالكرتونية ل لية تيسري التكنولوجيا عىل تيسري 
ية يف جمالت تطوير التكنولوجيا ونقلها القدرات الهادفة واملس تدامة، وتوفري املساعدة التقنية للبدلان النام 

 ونرشها؛ مع تيسري التنس يق بشأأن الأنشطة الأخرى اليت تنفذها الواكلت الأخرى التابعة للملكية الفكرية؛

  قلميية الأفريقية للملكية والتعاون واملديرية العامة للملكية الفكرية يف  (ARIPO)الفكرية بني املنظمة الإ
ندونيس يا ) حدى جتارب التعاون بني بدلان اجلنوب، هبدف ، (DGIP Indonesiaاإ التبادل اجملاين ويه اإ

لتسجيل مصنفات حق املؤلف مع الراهن املس تخدم )من طرف املديرية العامة للملكية الفكرية( للربانمج 
 املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية.

طار سعي الويبو لتنفيذ أأهداف التمنية املس تد .97 من مشاريع جدول ، مرشوعا مبتكرا ونفذتالويبو طورت امة، ويف اإ
، وهيدف املرشوع اإىل حتديد مواطن تظافر اجلهود بني امللكية الفكرية والس ياحة والتمنية املس تدامة. وقد أأعامل الويبو للتمنية

ذاكء الوع 2018اإىل  2016يف الفرتة من نُف ذ املرشوع  ي دلى أأحصاب املصلحة يف يف أأربعة بدلان منوذجية، وساعد عىل اإ
قطاع الس ياحة، عىل صعيد واضعي الس ياسات أأو العاملني يف القطاع، بأأمهية دمج امللكية الفكرية يف الس ياسات 

. وقد تعاونت الويبو، خالل تنفيذ املرشوع والاسرتاتيجيات القامئة عىل الابتاكر واملامرسات التجارية املتعلقة ابلس ياحة
دراج جدول أأعامل امللكية الفكرية من أأجل ، (UNWTOلس ياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة )بشلك لصيق مع منظمة ا اإ
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صدار النرشة املشرتكة بشأأن  امللكية الفكرية يف رؤية منظمة الس ياحة العاملية بشأأن الس ياحة املس تدامة، ومن أأجل اإ
 .والس ياحة والتمنية املس تدامة

 ماكتب الويبو الإقلميية

قلميية، املسامهة يف اجلهود اليت تبذلها ادلول الأعضاء يف املنظمة تواصل الويب .98 الانتفاع هبدف و، من خالل ماكتهبا الإ
من امللكية الفكرية وحتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية. ونظمت الويبو، بطلب من ادلول الأعضاء والرشاكء ال خرين، 

قلميية، بشأأن القضااي املتنوعة املتعلقة عددا من الاجامتعات وحلقات العمل والندوات وادل قلميية ودون الإ ورات التدريبية الإ
ابمللكية الفكرية والتمنية، ومهنا القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والابتاكر والتجارة والصحة العامة والطاقة واملساواة بني 

 اجلنسني والتمنية الاقتصادية، وغريها.

قلميية الأفريقية املعنية أأفريقيا تنفيذ عدد من املشاريع ابلتعاون مع الرشاكء  وابرش املكتب الإقلميي يف .99 من املنظامت الإ
، وتريم املشاريع املذكورة (ابمللكية الفكرية )ويه املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

ىل املساعدة  ن حيث الس ياسات الكفيةل ابلتشجيع عىل البحث وعقد الرشأاكت بني القطاعني خلق البيئة املواتية معىل اإ
طار التعاون اخلاص والعام،   يف ،بني اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير والعاملني يف القطاع. ونظمت الويبويف اإ

ذاكء الوعالاجامتع د ساعوقد  ،الاجامتع احلواري دون الإقلميي بشأأن الس ياسات، 2017 ي بأأمهية العالقة بني املهنيني عىل اإ
معل املكتب الإقلميي يف أأفريقيا ابلتعاون مع قد واملؤسسات البحثية، وسامه يف بناء قدرة أأحصاب املصلحة يف هذا اجملال، و 

يف  ةالس ياسات املؤسس ية للملكية الفكري املبادئ التوجهيية لإحداثاملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية هبدف تطوير 
فريقية اتجلامعا ، واعمتدهتا 2018. وقد نرشت املبادئ التوجهيية املذكورة يف ومؤسسات البحث والتطوير يف البدلان الأ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية واملنظمة الأفريقية للملكية الفكريةلحقا ادلول الأعضاء يف  ابتداء من العام احلايل، . و املنظمة الإ
ىل تطوير الس ياسات  سات مؤهةل من مخسة بدلان أأفريقيةس تحتضن مخس مؤس  عددا من املشاريع المنوذجية الهادفة اإ

 املؤسس ية للملكية الفكرية.

وقد انهتىى املكتب الإقلميي يف أأفريقيا من تنفيذ مرشوعني بشأأن امللكية الفكرية والتوس مي يف موزامبيق والرأأس  .100
نتاج اللحوم والنبيذ( الرشاكت اعددا من الأخرض. وساعد املرشوعان  لصغرية واملتوسطة العامةل يف جمالني جتاريني خمتلفني )اإ

تكل الرشاكت عىل ابس تخدام أأدوات امللكية الفكرية اليت سامهت يف تعزيز قدرة عىل بناء قدراهتا يف البدلين املذكورين، 
 .مواصةل تسويق منتجاهتا

احلكومات عىل مكنت من مساعدة ف التمنية املس تدامة، و من أأهدا 9وسامهت الأنشطة املذكورة يف تنفيذ الهدف  .101
ىل تعزيز القمية املضافة للسلع دمع البحث والا ها الرامية اإىلالاضطالع جبهود بتاكر يف مؤسسات البحث والتطوير، واإ
 وقدرهتا التنافس ية.

عىل مرشوعني املكتب نفذ قد أأهداف التمنية املس تدامة، و عىل حتقيق املكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ ويساعد  .102
التفاعل  نيحصاب املصلحة املنفردتتيح لأ اليت و صعيد البيئة المتكينية، هبدف معاجلة املنظومة املوسعة يف البدلان املس تفيدة 

حداث ، هبدف ملؤسساتمع ا تيسري حتقيق التغري املأأمول يف جمال تمنية التكنولوجيا وزايدة أأنشطة رايدة الأعامل الكفيةل ابإ
القدرة التنافس ية المتكينية للملكية الفكرية هبدف تعزيز  البيئة املرشوعان: )أأ( تنفيذ تضمنفرص العمل وتعزيز الابتاكر. وي 

المتكينية للملكية الفكرية هبدف دمع الابتاكر التكنولويج. ويضطلع البيئة أأدوات التوس مي والتصاممي؛ )ب( ابس تخدام للأعامل 
 اخلصوصية، ويه كام ييل: لك مرشوع بعدد من الأنشطة

 كرية: أأدوات التوس مي والتصاممي:المتكينية للملكية الف بيئةال  (أأ )
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 التواصل مع أأحصاب املصلحة وحتديد املنتجات أأو اخلدمات املالمئة لأنشطة التوس مي أأو التصممي؛ 

  اجلغرافية(؛ املؤرشاتجمال مبا يف ذكل بناء القدرات يف جمال التوس مي والتصممي )و 

  حدو اث بنية "بنظام مراكز التجميع والتوزيع" من أأجل زايدة اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف اإ
 جمالت التوس مي والتصممي؛

  يداع تسجيالت تقدمي املساعدة التقنية لإحداث أأدوات التوس مي والتصاممي وحاميهتا، ومن ذكل و اإ
دارهتا؛  امللكية الفكرية واإ

 القادرين عىل تقدمي اخلربة يف التسويق وادلعاية والاحتياجات  وحتديد مزودي اخلدمات احملليني
 التجارية الأخرى من أأجل دمج اسرتاتيجيات زايدة القدرة التنافس ية مع أأنشطة امللكية الفكرية.

 المتكينية للملكية الفكرية: الابتاكر التكنولويج:البيئة  (ب)

 ديد التكنولوجيات الصادرة عن اجلامعات، التواصل مع أأحصاب املصلحة من خالل زايرة اجلامعات وحت
 من أأجل منحها اهامتما خاصا وتقدمي املساعدة؛

 وبناء القدرات يف جمال نقل التكنولوجيا القامئ عىل امللكية الفكرية؛ 

  وتمنية القدرات يف جمال صياغة الرباءات والبحث عهنا )اس تخدام املعلومات التكنولوجية والعلمية
 ياانت الرباءات(؛يف قواعد ب الواردة 

  حداث برانمج التوجيه عن بعد لعدد لوجيا وماكتب نقل التكنولوجيا ماكتب التكنو من واإ
 اجلامعات؛ يف

  ورؤساء الهيئات عقد لقاءات رفيعة املس توى مع واضعي القرارات )رؤساء اجلامعات ونواهبمو ،
 من أأجل مناقشة نقل التكنولوجيا.احلكومية( 

البدلان من منطقة مساعدة املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب، العمل من أأجل وابرشت الويبو، من خالل  .103
عت الاسرتاتيجيات بطلب من  أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل تطوير الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. وقد ُوض 

ىل املهنجية اليت طورهتا الويبو. وهتدف وتيسري الإبداع الفعال دمع اإىل سرتاتيجيات تكل الا البدلان املعنية، ابلستناد اإ
دارهتا وحاميهتا، عىل الصعيد الوطين، للملكية الفكرية و  تكون أأداة لإحداث منظومة الابتاكر وتعزيزها. وتتطرق يك تطويرها واإ

ىل الأنشطة  من أأهداف  9لهدف يف مجيع اجملالت يف بدل معني، بشلك يامتىش مع ا الابتاكريةالاسرتاتيجيات الوطنية اإ
ذ ل  تقترص التمنية املس تدامة. غري أأن الاسرتاتيجيات الوطنية تشمل عددا من أأهداف التمنية املس تدامة الوجهية الأخرى، اإ

 .نطاق حمدودعىل  امللكية الفكرية

املساعدة عىل  ىلالتالية اليت هتدف اإ  الأحداثونظم املكتب الإقلميي يف أأمرياك الالتينية والاكرييب أأو شارك يف تنظمي  .104
 من أأهداف التمنية املس تدامة: 9والهدف  7والهدف  5الهدف حتقيق 

  الاجامتع دون الإقلميي بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر واملساواة بني اجلنسني، اذلي عقد يف مونتيفيديو، يف
ىل  12أأوروغواي، من  ، ابلتعاون مع 2017. وقد نظم املكتب هذا الاجامتع قبل ذكل يف 2018نومفرب  14اإ

دراج املساواة بني اجلنسني  ىل مناقشة الاسرتاتيجية من أأجل اإ حكومة أأوروغواي. وهدف الاجامتع أأساسا اإ
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دارة ماكتب امللكية الفكرية وس ياساهتا والأنشطة اليت تضطلع هبا. واكن الاجامتع املذكور اثين اجامتعات  جنيف  اإ
" كيفية ربط 1مساري العمل الرئيس يني، وهام: "الاكرييب مضن ينظمه املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية و 

دراج 2الس ياسات العامة القامئة أأو املرتقبة القامئة عىل اجلنسني ابمللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية، " " وكيفية اإ
دارة ماكتب امللكية الفكرية. ويف هذا الصدد، سينظم املكتب ادلو  رة الثالثة املساواة بني اجلنسني يف هنج اإ

هبدف تقيمي الاس تنتاجات املتفق علهيا يف ، خالل الربع الثالث، 2019لهذا الاجامتع ابلتعاون مع بريو، يف 
 أأوروغواي.

  وشارك 2018مارس  7و 6واملؤمتر ادلويل حول العلوم والتكنولوجيا، اذلي عقد يف هافاان يف كواب يف .
وأألقى مداخالت خالل اجامتعات اخلرباء، حول املوضوعني التاليني:  املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب

هجة نظر اجلنسني وامللكية الفكرية يف برامج الويبو " و 2" دور امللكية الفكرية يف الابتاكر والتمنية، "1"
 وس ياساهتا. 

  مرياك الالتينية والاكرييب، الندوة حول الابتاكر وامللكية الفكرية يف جمال الطاقة، اليت عقدها املكتب الإقلميي لأ
. واكنت املشاركة 2018نومفرب  7بطلب من حكومة ش ييل، وقد عقدت الندوة يف املقر الرئييس للويبو يوم 

اثرة تبادل للأفاكر والتجارب حول دور  ىل اإ يف الندوة متاحة مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو، وهدفت الندوة اإ
 لطايق.امللكية الفكرية يف س ياق الابتاكر ا

  يف بلزي وكواب وجاماياك، حتت شعار 2018وساعد املكتب عىل تنظمي احتفالت يوم امللكية الفكرية يف ،
ل مشاركة أأحد  يف لك بدل من أأجل املتحدثني "املرأأة وامللكية الفكرية". وسامه املكتب يف الاحتفالت ومو 

من أأهداف  5ذكورة الهدف ات الثالث املاملشاركة يف اجامتعات اخلرباء اخملتلفة. وقد تناولت الفعالي
 املس تدامة. التمنية

 لتعاون مع مكتب الرباءات الكوري ورابطة اخملرتعات وشارك املكتب يف تنفيذ املبادرة املشرتكة للويبو اب
يف املعرض الكورية. وقد مول املكتب مشاركة متحدث من مبادرة التعاون بشأأن تمنية الأعامل يف جاماياك، 

يف حلقة العمل ادلولية املشرتكة بني الويبو ومكتب الرباءات خرتاعات النساء الكورايت، ومكشارك ادلويل ل
ىل  28الكورية، واليت عقدت يف س يول بكوراي من  اتالكوري ورابطة اخملرتع  .2018يوليو  3يونيو اإ

من أأهداف  9والهدف  5الهدف و  4واضطلع املكتب الإقلميي للبدلان العربية ابلأنشطة التايل، ابلمتيش مع الهدف  .105
 التمنية املس تدامة:

  برام والتوقيع عىل مذكرة التفامه بني املكتب ومكتب املغرب للملكية الصناعية الإقلميي للبدلان العربية اإ
، الربانمج التدرييب املوسع الإقلميي ابللغة العربية ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان العربيةبشأأن والتجارية، 

ىل مذكرة التفامه واكنت . 2018مارس  12ي عقد يوم واذل وضع الإطار العام للتعاون بني الطرفني هتدف اإ
الصناعية امللكية ماكتب لعاملني يف لاملغرب والبدلان العربية الأخرى، من مثلني تنظمي الربامج التدريبية مل  قصد

نفاذ حقوق املل  اإىل هيدف الربانمج التدرييب واكن كية الصناعية. واجلامعات واملراكز البحثية والهيئات امللكفة ابإ
دارة الأصول غري امللموسة )الرباءات والعالمات التجاري ة تطوير همارات املس تفيدين وزايدة فعاليهتم يف اإ

 والتصاممي الصناعية( وتقيميها.

  برام و ئة العامة لتمنية املؤسسات الهي املكتب الإقلميي للبدلان العربية و اتفاق التعاون التقين بني التوقيع عىل واإ
ىل مذكرة التفامه  نقطة خدمة شامةل يف عامن، وتريمرايدة ويعد  برانمج واملتوسطة )رايدة( يف عامن.  ةالصغري  اإ
، وهتدف مذكرة عامنثقافة رايدة الأعامل وتعزيز ادلور المتكيين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  خترس ي
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دراج  ىل املساعدة عىل اإ امللكية الفكرية يف الربامج التابعة لرايدة، من أأجل تعزيز اإطالع املؤسسات التفامه اإ
مللكية الفكرية، والبدء يف اس تخدام املسائل املتعلقة ابعىل  ايف مرحةل مبكرة من تدريهبالصغرية واملتوسطة 

 ة املشاريع التجارية.قسنظام امللكية الفكرية وزايدة 

 برام والتوقيع عىل مذكرة التفامه حداث  اإ بني الويبو وزارة الاقتصاد يف الإمارات العربية املتحدة، بشأأن اإ
الصندوق الاستامئين للأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوا والبدلان النامية. وجرى التوقيع 

ىل املسامهة يف اجلهود2018سبمترب  26عىل مذكرة التفامه يف  اليت تبذلها الويبو  . ويريم الصندق الاستامئين اإ
يالء الأولوية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية 9لتعزيز أأهداف التمنية املس تدامة، وخاصة الهدف  ، عرب اإ

القامئة عىل امللكية الفكرية، وتدعمي العالقة بني امللكية الفكرية والتطور التكنولويج، واملساعدة عىل تطوير 
اكت الصغرية واملتوسطة عىل اس تخدام امللكية الفكرية، وتعزيز التدريب الصناعات الإبداعية وتشجيع الرش 
 والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية.

 ىل  تقدمي والتنس يق من أأجل التعليقات الترشيعية خبصوص قانون امللكية الصناعية. وهيدف هذا النشاط اإ
دة السلطات الوطنية يف البدلان تقدمي التعليقات بشأأن القانون الوطين للملكية الصناعية، هبدف مساع

داخل لمعايري واملقاييس ادلولية للملكية الفكرية ها لاملس تفيدة عىل حتقيق التمنية الاقتصادية من خالل تطبيق 
 أأنظمهتا القانونية الوطنية.

 لتمنية وتنظمي دورة تدريبية مدهتا يوم واحد بشأأن "التشجيع عىل الابتاكر والإبداع دلى املرأأة من أأجل حتقيق ا

يف  ،عقدت عىل هامش اللقاء الإقلميي الثامن ملديري ماكتب امللكية الصناعية، يف القاهرةوقد الاقتصادية"، 
ىل لفت الانتباه اإىل عدد من س بل ووسائل التشجيع اكن النشاط هيو  .2018أأبريل  12مرص، يف  دف اإ

 صادية.حتقيق التمنية الاقتيف وتعزيز مسامهة اخملرتعات ورائدات الأعامل 

  ،وتنظمي حلقة العمل بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ابلتعاون مع شعبة دمع الابتاكر والتكنولوجيا
ىل  27وقد عقدت يف ادلار البيضاء، يف املغرب من لفائدة عدد من البدلان اخملتارة،  . 2018نومفرب  29اإ

ىل تبادل التجارب خبصوص تنفيذ مرش هتدف حلقة العمل اكنت و  وع مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر اإ
املنسقني الوطنيني ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف س بعة بدلان عربية ويه اجلزائر وجيبويت مبشاركة 

لكن مل للمشاركة دعيت تونس واململكة العربية السعودية وقد ومرص والأردن وموريتانيا واملغرب وعامن )
ىل التتمتكنا من احلضور( عرف اإىل فرص تطوير هنج وبرامج وأأنشطة التعاون اجلديدة بني مراكز دمع ، واإ

 التكنولوجيا والابتاكر عىل الصعيد الإقلميي.

  والتوقيع عىل مذكرة التفامه بني الويبو وجامعة ادلول العربية بشأأن تعزيز التعاون بني املنظمتني يف جمال امللكية
ىل مزيد تطوير هتدف مذكرة التفامه اكنت  جامعة ادلول العربية. و الفكرية لصاحل البدلان العربية الأعضاء يف اإ

التعاون بني الويبو وجامعة ادلول العربية بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الصناعية وتقدمي املساعدة التقنية 
 الرضورية يف جمال امللكية الفكرية ملا فيه صاحل ادلول الأعضاء املذكورة.

  جامعة ادلول العربية، وقد عقد يف القاهرة يف مع بشأأن امللكية الفكرية والش باب، ابلتعاون والاجامتع الإقلميي
ىل تقدمي املعلومات الرضورية بشأأن اجلوانب اخملتلفة للقضااي هيدف الاجامتع اكن . و 2018نومفرب  8و 7 اإ

هتم ومشاريعهم اخلاصة عرب املتعلقة ابمللكية الفكرية، واليت ميكن أأن تساعد الش باب العرب عىل تطوير همارا
التفاعل بني امللكية الفكرية والتمنية أأوجه اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية. وقد أألقى الاجامتع الضوء عىل 

 الاقتصادية يف املنطقة العربية.
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  شعبة عدد من البدلان العربية اخملتارة، ابلتعاون مع مبشاركة والاجامتع بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة
مارس  28و 27يف بريوت يف الاجامتع عقد  قد، و يف الويبو الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاولت

قناع واضعي الس ياسات ووسطاء الرشاكت الصغرية واملتوسطة بأأمهية هيدف الاجامتع اكن . و 2018 اإىل اإ
بذل اجلهود مواصةل  لتشجيع عىلالإدارة الفعاةل للملكية الفكرية من أأجل زايدة القدرة التنافس ية للرشاكت، وا

 وتقدمي ادلمع للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف جمال امللكية الفكرية.

 الاجامتع بشأأن دور امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية، مبشاركة عدد من البدلان العربية اخملتارة، و
ىل أأكتوبر  30من يف القاهرة، قد عقد و  براز الرتابط بنيهيدف جامتع اكن الاو . 2018نومفرب  1اإ ىل اإ أأشاكل  اإ

عىل التمنية أأشاكل امحلاية  منلك شلك كيف يؤثر و مبوجب امللكية الفكرية، املمنوحة اخملتلفة امحلاية 
قلميية، و  ينالاقتصادية عىل الصعيد سلط الاجامتع الضوء عىل العالقة بني املساواة بني قد الوطين والإ
من أأهداف التمنية املس تدامة  9والتمنية الاقتصادية. وتطرق الاجامتع اإىل الهدف اجلنسني وامللكية الفكرية 

املساواة بني اجلنسني (. وختللت الاجامتع جلسة خاصة حول "الصناعة والابتاكر والهيألك الأساس ية)
 ".وامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية

  كة عدد من البدلان العربية اخملتارة، ابلتعاون مع شعبة والاجامتع دون الإقلميي بشأأن التصاممي الصناعية مبشار
)وركز الاجامتع خاصة  2018ديسمرب  7و 6عقد يف بريوت، يف اذلي الاستشارات القانونية والترشيعية، 
ذاكء الوعي بأأمهية اكن الاجامتع هيعىل املوضة وصناعة اجملوهرات(. و  ىل اإ التصاممي الصناعية وتوضيح دف اإ

 فة الكفيةل حبامية التصاممي، وخاصة يف جمال املوضة وصناعة اجملوهرات.الوسائل اخملتل

  لبدلان الراغبة يف صياغة اسرتاتيجياهتا يف جمال امللكية الفكرية. وقد واصل مكتب الإقلميي ل ساعدة تقدمي امل و
ة الرضورية من للبدلان العربية، ابلمتيش مع توصيات جدول أأعامل التمنية ومبادئه التوجهيية، تقدمي املساعد

ىل  املبادئ أأجل تطوير الاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وخطط التمنية الوطنية، ابلستناد اإ
من حتديد عدد من الأنشطة املتناسقة وامللموسة، وضبط مجموعة  تكل الأنشطةوقد مك نت للويبو. التوجهيية 

يد من تكل الأنشطة، وأأهداف التمنية والأولوايت من الأهداف، وفقا ملس توى التقدم يف لك بدل مس تف 
 الاسرتاتيجيات يف البدل املعين.

وتعد  أأاكدميية الويبو الهيئة املركزية امللكفة بتقدمي خدمات التعلمي والتدريب وبناء القدرات البرشية يف جمال امللكية  .106
تواصل اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. ويف هذا الصدد، الفكرية، خاصة لفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

الزتام املنظمة، سواء منفردة أأو مضن منظومة الأمم املتحدة، بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة الوجهية دمع أأاكدميية الويبو 
الأنشطة عرب تقدمي منية املس تدامة، من أأهداف الت  9يف تنفيذ الهدف  الويبو لولية الويبو وجمال اختصاصها. وتسامه أأاكدميية

 والاس تجابة الفعاةل لحتياجات ادلول الأعضاء من انحية التدريب.التعلميية والتدريبية العادية واخلصوصية 

منافع معلت أأاكدميية الويبو ابلتعاون مع احلكومات وش بكة الرشاكء، وواصلت بناء القدرات واملعارف خبصوص قد و  .107
دارته. وقد واصلت الأاكدميية  اس تخدام نظام امللكية ماكنية احلصول عىل تعلمي عال، وتقدمي دروس جمانية الفكرية واإ تيسري اإ

سواء عرب الانرتنت أأو وهجا لوجه، يف جمال تعلمي امللكية الفكرية، وبعدد من اللغات اخملتلفة، وتقدمي ادلروس  ،ورخيصة
)جودة التعلمي( من  4ا تسامه أأاكدميية الويبو يف تنفيذ الهدف . وهكذشخاص املكفوفني أأو معايق البرصبأأنساق ميرسة للأ 

 أأهداف التمنية املس تدامة.

 12برامج ماجس تري مشرتكة و 8بعد وا عن درس 28و اهمني ياتدريب  ادرس 23، نظمت أأاكدميية الويبو 2018ويف  .108
لتمنية يف جمال ان التعلمي والتدريب املهين تنفيذ مرشوع التعاون بشأأ أأمت ت الأاكدميية مشاراك. و  94000مدرسة صيفية، لفائدة 

، وقد نُف ذ املرشوع يف أأربعة امؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والأقل منو وحقوق امللكية الفكرية ابلشرتاك مع 



CDIP/23/10 
27 
 

ىل تعزيز قدرة مؤسسات التهيدف املرشوع واكن بدلان منوذجية )ويه كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي(.  دريب القضايئ اإ
املنازعات اذلين يبتون يف عىل تقدمي برامج التعلمي املس متر، يف جمال امللكية الفكرية، وبناء القدرات واملهارات دلى القضاة 

وسامهت الأاكدميية أأيضا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة الوجهية، من خالل الأنشطة  قدالقضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية. 
اضطلعت هبا ابلتعاون مع املنظامت ادلولية الأخرى. وواصلت الأاكدميية خاصة التعاون مع منظمة التجارة العاملية وتنظمي اليت 

ىل تنظمي الندوات لفائدة  ملدرسني والباحثني يف اادلرس املتقدم عن امللكية الفكرية لفائدة املسؤولني احلكوميني، ابلإضافة اإ
ت الأاكدميية درسا منوذجيا، ابلتعاون مع اليونيسكو، عن امللكية الفكرية وعلوم احلياة، لفائدة جمال امللكية الفكرية. وأأطلق

 املشاراكت يف برانمج لورايل واليونيسكو للنساء والعلوم.

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

من خالل الأنشطة املعيارية والأنشطة املتعلقة بوضع الس ياسات وبناء  تساعد الويبو عىل تنفيذ أأهداف امللكية الفكرية .109
ىل  القدرات ىل املوارد الوراثية وتقامس الرامية اإ ، ابلإضافة اإىل حامية منافعهامعاجلة قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلنفاذ اإ

 8والهدف  3والهدف  2يف هذا اجملال خاصة ابلهدف املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويرتبط معل الويبو 
 من أأهداف التمنية املس تدامة. 15والهدف  14والهدف  11والهدف 

، بطيف من الأنشطة املتعلقة بعدد من أأهداف التمنية املس تدامة 2018، اضطلعت الويبو يف العمليةومن الناحية  .110
 :ما ييل اخلصوصية، وقد مشلت الأنشطة

  ىل املوارد الوراثية وتقامس  15لهدف وا 2خبصوص الهدف من أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقني ابلنفاذ اإ
نتاجية الزراعية، أأصدرت الويبو  ليل بشأأن قضااي امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ ادلاملنافع املرتبطة هبا وابلإ
ىل املوارد الوراثية وتقامس املنافع يف جمال املوارد الوراثية  بقاعدة بياانت لأمثةل من وأأرفقت ادلليل ، اجلديداإ

ل التفاقات املذكورة وجدول  كشف عن الرباءات يف جمال املوارد القوانني اليت تنص عىل رشوط ال يفص 
الوراثية واملعارف التقليدية. وعالوة عىل ذكل، قدمت الويبو تدريبا متخصصا لأحصاب املصلحة العاملني يف 

ندونيس يا وكينيا وموزجمال امللكية الفكرية واملو  مبيق والفلبني ومجهورية تزنانيا املتحدة اارد الوراثية يف مكبوداي واإ
وأأوغندا، وقدمت املنظمة ادلمع لأحصاب املصلحة املذكورين. وقد ساعد الربانمج عىل تنفيذ الأنشطة 

شطة واملسارات اليت تضطلع واملسارات املتعلقة ابتفاقية التنوع البيولويج وبروتوكول انغواي امللحق هبا، والأن 
 هبا منظمة الغذاء والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملنظامت الأخرى.

  ومل ا اكنت املعارف الطبية التقليدية تعد  جزء هاما من من أأهداف التمنية املس تدامة،  3وخبصوص الهدف
ت الويبو مذك رة موجزة عن امللكية الفكرية وحامي ة املعارف الطبية التقليدية ضد الهنب املعارف التقليدية، أأعد 

 وسوء الاس تخدام.

  تعزيز الس ياسات املوهجة املتعلقة ب  3.8املقصد من أأهداف التمنية املس تدامة، وخاصة  8وخبصوص الهدف
نتاجية، ومبارشة الأعامل احلرة، والقدرة عىل الإبداع والابتاكر، وتشجع عىل  حنو التمنية واليت تدمع الأنشطة الإ

ضفاء دلى الطابع الرمسي عىل املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم، ومنوها، مبا يف ذكل  اإ
الشعوب الأصلية؛ قدمت الويبو ادلمع للأنشطة الوطنية بشأأن حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

كوادور وغواتاميليف عدد من البدلان، مثل التقليدي،   وقريغزيس تان ومالوي وبريو وساموا. كوس تارياك واإ
وتسامه أأنشطة التدريب اليت تضطلع هبا الويبو، وموارد املعلومات التابعة للمنظمة يف متكني الشعوب الأصلية 

تكل الشعوب  اإىل فرص التعلمي املس متر، مما يساعد الشعوب الأصلية نفاذ، وتعزز شعواب مس تضعفةاليت تعد 
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يف اجملمتع، بشلك اكمل واملشاركة املتاحة لها ارات الرضورية لس تغالل الفرص عىل اكتساب املعارف وامله
طار أأهداف التمنية املس تدامة  .3وفق اإ

  املتعلق حبامية الرتاث العاملي، اضطلعت  4.11 املقصدمن أأهداف التمنية، وخاصة  11وخبصوص الهدف
جناز عدد من الويبو بعدد من الأنشطة الوطنية يف كوس تارياك وغواتاميل وات يلند وساموا، وساعدت عىل اإ

 الأنشطة اليت تضطلع هبا اليونيسكو يف جمال نرش اخلصائص الثقافية املشرتكة والرتاث العاملي املشرتك.

  ج( املتعلق مبوارد احمليطات وتنفيذ 7.14املقصد من أأهداف التمنية املس تدامة، وخاصة  14وخبصوص الهدف(
جنة التحضريية لتفاقية ل الويبو املعلومات خالل املفاوضات اليت أأجرهتا ال قدمت ، ن البحارقانول اتفاقية الأمم املتحدة

الأمم املتحدة لقانون البحار بشأأن املوارد الوراثية البحرية اليت ل ختضع للترشيعات الوطنية، وسامهت املنظمة يف 
جناز   الأنشطة اليت اضطلع هبا املعهد ادلويل للمحيطات.اإ

واصلت الويبو تيسري املفاوضات احلكومية ادلولية اجلارية مضن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية ، 2018ويف  .111
من  14والهدف  8والهدف  3والهدف  2خاصة ابلهدف واملرتبطة الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، 
ىل التوصل ىل اتفاق  أأهداف التمنية. وهتدف هذه املفاوضات اإ حول صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون اإخالل اإ

فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية بطبيعة النتيجة )النتاجئ(، 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 الإدارة القضائية

يف منظومة الابتاكر وواصلت مسامههتا ويبو هنجا جديدا يف الإدارة القضائية للملكية الفكرية، ، أأطلقت ال2018يف   .112
ومل ا اكنت اس تجابة الترشيعات  يف منازعات امللكية الفكرية. البت  يف مسار احملاك والقضاة عىل الصعيد الوطين ودمع 

ر والس ياسات بطيئة عادة مقارنة  ىل الإجابة عىل الهيئات القضائية غالبا تضطر  جية، الابتاكرات التكنولو بنسق تطو  عدد من اإ
يف بدلاهنم وخارهجا سواء الأس ئةل القانونية املس تجدة، اليت قد تؤثر بشلك كبري عىل أأحصاب املصلحة يف الابتاكرات، 

لأنشطة الرامية اإىل ع اببناء عىل برانمج العمل املذكور، تواصل املنظمة الاضطالمن أأهداف التمنية املس تدامة(. و  9)الهدف 
 مع هنج أأوسع ومهنجي أأكرث للتعامل مع الهيئات القضائية الوطنية.، وتدجمها القضايئيف القطاع بناء القدرة 

 وقد ساعد الهنج اجلديد، يف عامه الأول، عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، من خالل الأنشطة املركزية التالية: .113

  ية لتبادل املعلومات بني النظراء من القطاع القضايئ، من أأجل تيسري تبادل أأول، وفرت الويبو منصة عامل
لبت يف منازعات امللكية الفكرية بشلك متوازن وفعال، داخل الإطار القانوين ل التجارب وأأفضل املامرسات 

نشاء من أأهداف التمنية املس تدامة:  16للهدف  6.16املقصد والاقتصادي املمزي للك دوةل عضو ) اإ
عقد احلدث الافتتايح ملنتدى الويبو (. وقد سسات فعاةل وشفافة وخاضعة للمساءةل عىل مجيع املس توايتمؤ 

جراء عدد من هبدف بدلا،  64قاضيا من  120، وحرضه قرابة 2018لقضاة امللكية الفكرية يف نومفرب  اإ
بعض املواضيع اليت تكتيس  التشاركية بشأأن التوهجات اجلديدة يف قانون امللكية الفكرية، وبشأأناملناقشات 

 أأمهية خاصة دلى القضاة، من سبيل احللول القضائية والتجارب املقارنة للمحاك العامة واملتخصصىة.

  واثنيا، أأحدثت املنظمة برانمج املاجس تري يف البت يف منازعات امللكية الفكرية، ويعد ادلرس تمتة لعمل الويبو
قد درس برانمج املاجس تري ابلتعاون مع احملمكة الشعبية العليا يف ، ع2018املعتاد يف بناء القدرات. ويف 

                                                
ت الويبو فيلام مصورا قصريا حيتوي عىل مواد برصية ثرية بعنوان  3  يف عامل املعارف التقليدية وامللكية الفكرية –مغامرات شعب الياكوانوي يف هذا الصدد، أأعد 

 .حامية ثقافتمك وتعزيزهااإىل دليل معيل للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، بعنوان ابلإضافة 
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شات معمقة بشأأن القضااي ذات الاهامتم املشرتك، اق نم  ُأجريتالصني، مبشاركة ثالثني قاض من بكني، و 
 بدلا ممثال. 15احملاك الوطنية يف اليت بتت فهيا واليت أأاثرت القلق خالل املنازعات 

  الويبو العمل عىل قاعدة بياانت للأحاكم القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية الصادرة وعالوة عام س بق، بدأأت
ىل الأحاكم القضائية الرائدة. عن احملاك الوطنية الرشيكة،  من أأجل متكني تكل احملاك من النفاذ بشلك أأفضل اإ

ية املس تدامة، وس تنرش من أأهداف التمن  16والهدف  9وستسامه قاعدة البياانت املذكورة يف حتقيق الهدف 
 قاعدة البياانت بعد اإطالقها.حول تفاصيل مزيد ال 

 البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة

هبدف مواصةل ، عددا من املبادرات 2018/2019والربانمج واملزيانية للثنائية  10اختذت الويبو، بناء عىل الربانمج  .114
 من أأهداف التمنية املس تدامة. 9والهدف  4املسامهة يف حتقيق الهدف 

يف تركامنس تان الندوة دون الإقلميية حول س ياسات  قدتمن أأهداف التمنية املس تدامة، عُ  4 وخبصوص الهدف .115
ذاكء الوعي بشأأن 2018أأكتوبر  10و يف9امللكية الفكرية للجامعات ) س ياسات امللكية الفكرية وأأمهية (. واكن هدف الندوة اإ

مللكية الفكرية اخلاصة ابملؤسسات دوات اومعاهد البحوث املشاركة، ابس تخدام حزمة الويبو لأ تطويرها يف اجلامعات 
 ادلروس املكتس بة يف هذا اجملال./تبادل أأفضل املامرسات وعربالأاكدميية، 

 من أأهداف التمنية املس تدامة، نظمت الويبو عددا من املبادرات، ويه كام ييل: 9وخبصوص الهدف  .116

 قلميي : كيف ميكن أأن يس تفيد الاقتصاد حول دور رأأس املال غري امللموس يف سالسل القمية العامليةة الندوة الإ
ىل تزويد واضعي هتدف الندوة اكنت (. وقد 2018يونيو  5يف ابكو يف  الندوة من منافع الابتاكر )عقدت اإ
جياد موطئ قداملتعلقة ب الس ياسات ابملعلومات  م لها يف الاقتصاد العاملية كيفية جناح الاقتصادات النامية يف اإ

حداث رأأس املال غري امللموس؛  واملسامهة بدورها يف اإ

 اإىل  12يف طاجيكس تان، من  الندوة والندوة الإقلميية حول اجلوانب الاقتصادية للملكية الصناعية )عقدت
ىل تزويد واضعي الس ياسات ابملعلومات حول الس بل الكفياكنت الندوة هت(. و 2018يونيو  14 ةل بمتكني دف اإ

جياد موطئ قدم لها يف الاقتصاد العاملية واملسامه حداث رأأس املال الاقتصادات النامية من اإ ة بدورها يف اإ
 امللموس؛ غري

  نفاذ حقوق امللكية الفكريةحول قلميية والندوة دون الإ رجال ارك و وموظفي امجل نيعامال نيدعاملقضاة و ال لفائدة اإ
اإىل مناقشة هتدف الندوة اكنت (. و 2018نومفرب  1أأكتوبر و 31ان يف يف اكزاخس تالندوة )عقدت  رشطةال 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، وحتسني مس توى املهارات  وتبادل التجارب حول القضااي العملية املتعلقة ابإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف بدلان أ س يا  كني السلطات لمت، والرضورية الوسطىواملعارف دلى سلطات اإ

املتعلقة املشاغل ، مع مراعاة والبت فيه بشلك عادل وفعال ومتسق قضااي امللكية الفكريةرة من معاجلة املذكو 
 .الهدف الاسرتاتيجي السادس ابلتمنية والواردة يف

، عددا من املبادرات هبدف مواصةل 2018/2019والربانمج واملزيانية للثنائية  30واختذت الويبو، بناء عىل الربانمج  .117
من أأهداف التمنية املس تدامة،  6من أأهداف التمنية املس تدامة. وبناء عىل الهدف  9والهدف  4يف حتقيق الهدف املسامهة 

املشرتك بني الويبو ومكتب ادلمع للمعرض الس نوي الكوري ادلويل لالخرتاعات النسائية، واملنتدى ادلويل  30قدم الربانمج 
دارة امللكية  30، ونظم الربانمج خرتاعات النسائيةلالالرباءات الكوري ورابطة اخملرتعات الكورية  حلقة معل بشأأن حتسني اإ

ىل  28كوراي من يف مجهورية يف س يول وقد عقد احلدث  ،الفكرية خمرتعة،  75، وشاركت يف املنتدى 2018يوليو  3يونيو اإ



CDIP/23/10 
30 
 

الاجامتع الإقلميي بشأأن املرأأة وتسويق  30مثانية بدلان متقدمة. كام نظم الربانمج من عدد من البدلان اخملتلفة، مبا يف ذكل 
ىل  24مانيال يف الفلبني من الاجامتع يف عقد وقد امللكية الفكرية برعاية الصندوق الاستامئين يف أأسرتاليا،  أأكتوبر  26اإ

وقد "، . واس تعرض الاجامتع نتاجئ "التقريرين عن املرأأة وتسويق امللكية الفكرية يف أ س يا: حالتا الفلبني ورسي لناك2018
أأعد  التقريران مببادرة مشرتكة بني الويبو والصندوق الاستامئين يف أأسرتاليا. وقد حصل توافق عىل أأن مشاركة املرأأة يف 
تسويق امللكية الفكرية يف أأغلب البدلان ال س يوية غري متوازنة، وحدد التقريران الأس باب اجلذرية وراء ذكل وتضمنا 

عداد عدد من تقارير املتابعة وعىل اقرتاحات حول التدابري الواجب ا ختاذها عىل صعيد الس ياسات. واتفق املشاركون عىل اإ
 .2019ة النتاجئ يف اجامتع يعقد خالل مناقش

 الأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة الأمم املتحدة .ابء

يف  2030خطة عام بشأأن يف املناقشات اجلارية حدة، ، كواكةل متخصصة اتبعة للأمم املتمه الويبو يف نطاق وليهتااتس .118
وتشارك الويبو عىل وجه اخلصوص يف معليات الأمم املتحدة املشرتكة  كعضو أأو مراقب.اليت حترضها املنظمة احملافل اخملتلفة 

تحدة املشرتك بني الواكلت فريق معل الأمم امل املشاركة يف أأعامل بني الواكلت املتصةل ابمللكية الفكرية والابتاكر، مبا يف ذكل 
طار أ لية تيسري تسخري املعين ب  العلوم والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة واذلي أأنشئ يف اإ

مثل وبراجمها وواكلهتا املتخصصة، اليت تعقدها الأهجزة الرئيس ية للأمم املتحدة الوجهية يف الاجامتعات املشاركة التكنولوجيا، و 
أ لية اللجنة التنفيذية املوسعة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية ، و عية العامة واجمللس الاقتصادي والاجامتعي للأمم املتحدةامجل 
(ECESA،)  والاحتاد ادلويل لالتصالت، ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد(، واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية

 نظمة الصحة العاملية.بشأأن تغري املناخ، وم 

، الوجهيةالعمليات واملبادرات املتعددة الأطراف خالل تقنية ال علومات املساهامت واملويف هذا الس ياق، تقدم الويبو  .119
وأأهداف  2030، لغرض تنفيذ خطة عام اس تفادة هذه املبادرات بشلك اكمل من معارف الويبو وخرباهتامن أأجل ضامن 
من خالل مجموعة واسعة من التقارير املبنية عىل احلقائق علومات امل توفر الويبونحو ذاته، عىل ال و  .التمنية املس تدامة
ذاكء الوعي واملنشورات  ىل اإ  يف خدمة أأهداف التمنية املس تدامة.الويبو تضعها ابلربامج واخلدمات اليت الرامية اإ

عرشة وادلورة العرشين وادلورة الواحدة التقارير اخملتلفة اليت عرضت عىل الأمانة خالل ادلورة التاسعة وتتضمن  .120
، تفاصيل (CDIP/21/10والوثيقة  CDIP/16/8والوثيقة  CDIP/19/6والعرشين للجنة التمنية )ويه ابلرتتيب الوثيقة 

املسامهة اليت قدمهتا الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة منذ اعامتد تكل الأهداف، وتفاصيل العمل اذلي قامت به 
 .2030التحضريية خلطة عام املسارات ظمة خالل املن

 م والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامةو عين بتسخري العلامل ريق اخلرباء املشرتك بني الواكلتف

حداث  وشاركت الويبو يف .121 م والتكنولوجيا و عين بتسخري العلاملشرتك بني واكلت الأمم املتحدة امل عمل الفريق اإ
يف فريق العمل وواصلت املشاركة الفعاةل  ،)فريق العمل املشرتك بني الواكلت( بتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامةوالا

عين بتسخري املس نوي متعدد أأحصاب املصلحة ال منتدى وساعدت عىل تنفيذ املسار التحضريي لل املشرتك بني الواكلت. 
وقد سامهت الويبو (. 2018يونيو  6و 5يف املنتدى )عقد  ف التمنية املس تدامةم والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداو العل

جناز العملية التحضريية لرمس خريطة شامةل للمبادرات قام به يف العمل اذلي  فريق العمل املشرتك بني الواكلت هبدف اإ
الابتاكر. وساعدت العملية املذكورة عىل وال ليات والربامج داخل منظومة الأمم املتحدة، املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا و

حداث  لكرتونية مُص  اإ " أأن تس تخدم يف وضع خرائط شامةل للمعلومات عن املبادرات وال ليات 1من أأجل: " تممنصة اإ
" 2والربامج القامئة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، داخل الأمم املتحدة وخارهجا، وأأن تكون مبزنةل بوابة للك ذكل؛ و"

ىل املعلومات واملعارف واخلربات وأأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة بشأأن مبادرات تيسري  العلوم تسخري تيسري الوصول اإ
أأحناء ش ىت اليت تصدر يف املتاحة للجميع و " تيسري تعممي املنشورات العلمية املعنية 3والتكنولوجيا والابتاكر وس ياساته؛ و"
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الأنشطة اليت يضطلع هبا فريق العمل الفرعي التابع لفريق العمل املشرتك بني الواكلت بشأأن يف لية بفعا. وتشارك الويبو العامل"
املنصة الالكرتونية ووافقت املنظمة عىل تيسري تبادل البياانت بني املنصة الالكرتونية املذكورة وأ لية تيسري التكنولوجيا 

 ومنصة الويبو للمواءمة.وويبو غرين وويبو ريسورتش 

طار  .122 ، وشاركت يف املرشوع المنوذيج حللقة العمل الفريق الفرعي املعين ببناء الكفاءاتوواصلت الويبو العمل يف اإ
جناز أأهداف التمنية املس تدامة يف املنطقة  املشرتكة بني الواكلت بشأأن بناء الكفاءات يف س ياسات الابتاكر من أأجل تيسري اإ

(. وقد شارك يف حلقة العمل اثنا عرش مدراب من س بعة 2018أأبريل  19اإىل  15مع ان، من  حلقة العمل يف العربية )عقدت
ادلور خالل حلقة العمل،  ،مسؤول وطنيا من ادلول العربية. واس تعرضت الويبو 31للأمم املتحدة، ومهنا الويبو، و تواكل

 اذلي تلعبه حقوق امللكية الفكرية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والابتاكر.

اجامتع صلت الويبو دمع الفريق الفرعي املعين خبارطات طريق العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، وشاركت املنظمة يف ووا .123
يف الاجامتع )عقد  فريق اخلرباء املعين خبارطات طريق العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل أأهداف التمنية املس تدامة

ة أأيضا يف الاجامتع الثالث لفريق اخلرباء املعين خبارطات طريق العلوم شاركت املنظم(. و 2018مايو  9و 8طوكيو، يف 
دارة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية )والتكنولوجيا والابتاكر، ابلشرتاك مع  والبنك العاملي  (UNDESAاإ

ق (. وقد 2018نومفرب  29اإىل  27يف بروكسال من الاجامتع والأونكتاد واليونيسكو )عقد  عداد تطر  الاجامتع اإىل مسأأةل اإ
عداد  دليل خارطات طريق تمنية العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، وتبادل املشاركون ال راء بشأأن العنارص اليت مُجعت هبدف اإ

 ادلليل.

الفريق اليونيسكو، بمتويل مع و  هيئة الأمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة، ابلشرتاك مع املنظمةوقامت  .124
داخل فريق  غراض أأهداف التمنية املس تدامةم والتكنولوجيا والابتاكر لأ و العلتسخري و ملساواة بني اجلنسني ابالفرعي املعين 

مارس  27و 26عقد يف ذكور، واذلي العمل املشرتك بني الواكلت. وقد شاركت الويبو يف الاجامتع الأول للفريق الفرعي امل
دارة الأ اإرشاف  ، حتت2018 قد ، ابلشرتاك مع البنك العاملي والأونكتاد، و مم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعيةاإ

مت املنظمة  خالل الاجامتع عرضا عن معلها عىل الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتاكر. وترشف املنظمة قد 
ىل  حاليا عىل الفريق الفرعي، ابلشرتاك مع احتاد التصالت العاملي بني تعزيز الامتسك واليونيسكو. وهيدف الفريق الفرعي اإ

تسليط و وتسخري العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، لأمم املتحدة بشأأن املبادرات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني الهيئات التابعة ل
ذاكء الوعي بشأأن أأمهية تقدمي ادلمع  ملساعدة النساء والبنات عىل املشاركة الضوء عىل مشاركة الأمم املتحدة يف هذا اجملال، واإ

 يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والابتاكر.

لأهداف  العلوم والتكنولوجيا والابتاكرتسخري ملتعلقة ب ملامرسات السلمية االفريق التحلييل املشرتك بني الواكلت املعين اب
 التمنية املس تدامة

الواكلت املعين بأأفضل املامرسات املتعلقة بتسخري الابتاكر  تشارك الويبو يف الفريق التحلييل املشرتك بني .125
ث لأهداف التمنية املس تدامة والتكنولوجيا والابتاكر دارة  الفريق املشرتك بني واكلت الأمم املتحدة،. وقد ُأحد  عالن اإ بعد اإ

رسال طالبة الصعيد العاملي، الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية عن ادلعوة املوهجة لأحصاب املصلحة عىل  اإ
وأأهداف التمنية  2030روس املس تفادة يف جمال تنفيذ خطة عام مذكرات حول املامرسات السلمية وقصص النجاح وادل

املس تدامة. وس يفحص الفريق املشرتك ويدرس، عىل سبيل اذلكر ل احلرص، املذكرات لتحديد املذكرات اجلديرة ابلإدراج يف 
لمساعدة عىل حتديد املامرسات السلمية اليت جيب عرضها يف التقارير والتظاهرات اخلاصة ل رسات السلمية، و قاعدة بياانت املام

 املسامهة يف نرش املامرسات وقصص النجاح اخملتارة.مع ، 2019يف 
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م والتكنولوجيا و لالعتسخري تطوير : 2018 لمنتدى الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامةاملراجعة املواضيعية ل 
 تفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخاللجنة التنفيذية التكنولوجية لهداف التمنية املس تدامة، و لأ والابتاكر 

 11والهدف  7والهدف  6الهدف  2018اس تعرض املنتدى الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة  .126
املراجعة الوطنية الطوعية ها عن تقارير بدل ست وأأربعون وقدم . التمنية املس تدامة من أأهداف 15والهدف  12والهدف 

اجلهود اليت بذلهتا البدلان من أأجل تفاصيل التقارير تضمنت تكل خالل اجلزء الوزاري للمنتدى الس يايس الرفيع املس توى، و 
وادلروس املس تفادة. وقد شارك كبري الاقتصاديني  ، والتحدايت اليت واهجهتا، والإجنازات اليت حققهتا2030تنفيذ خطة عام 

يف الويبو يف جلنة اخلرباء بشأأن تطوير تسخري العلوم والتكنولوجيا والابتاكر لأهداف التمنية املس تدامة، وقدم عرضا عن 
ر العاملي تطرق اإىل وجيدر ابذلكر أأن تقرير الابتاك". الابتاكر ميد  العامل ابلطاقة"واملعنون:  2018مؤرش الابتاكر العاملي 

، لوفود ادلول الأعضاء 2018من مؤرش الابتاكر العاملي  انسخأأاتحت الويبو وقد من أأهداف التمنية املس تدامة،  7الهدف 
. وحرض املمثل اخلاص للمدير العام للويبو املعين بأأهداف التمنية املس تدامة املشاركة يف املنتدى الس يايس الرفيع املس توى

من أأهداف التمنية املس تدامة، وأألقى مداخةل سلط خاللها الضوء عىل برامج ومنصات  17ة الهدف وشارك يف مراجع
املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة اليت تطرق لها املنتدى، ودور الربامج واملنصات املذكورة يف الرشاكة التابعة للويبو 

 لتمنية املس تدامة.من أأهداف ا 17والهدف  9التشجيع عىل الابتاكر وحتقيق الهدف 

لجامتع اللجنة التنفيذية  17، ونتاجئ التقرير، خالل ادلورة 2018وقدمت الويبو عرضا حول مؤرش الابتاكر العاملي  .127
 .2018سبمترب  28اإىل  25يف بون من وقد عقد الاجامتع ، تفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخالتكنولوجية ل

 2018فرباير  9و 8، اذلي عقد يف نيويورك، يف والتاكفؤ يف ميدان العلوم من أأجل السالم والتمنية املساواةاملنتدى حول 

( وعدد من الواكلت التابعة للأمم RASITقامت الويبو، ابلشرتاك مع الصندوق الاستامئين للأاكدميية امللكية للعلوم ) .128
مبناس بة اليوم وقد انتظم املنتدى ، العلوم من أأجل السالم والتمنيةاملساواة والتاكفؤ يف ميدان املتحدة، بتنظمي املنتدى حول 

، يف نيويورك. واكن الهدف 2018فرباير  9و 8يومني. وقد عقد يف متد  ل ادلويل الثالث للنساء والبنات يف ميدان العلوم، وا
ة والرايضيات والبحوث. وقدمت من الاجامتع تشجيع النساء والبناء عىل العمل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندس

الرباءات عىل الصعيد ادلويل. وقد أأعلمت نظام بعض الإحصائيات الهامة، بشأأن مشاركة املرأأة يف  احلدث الويبو خالل
وقد الويبو املشاركني بأأن املنظمة س تواصل حبهثا يف هذا اجملال من أأجل قياس مشاركة املرأأة يف بقية جمالت امللكية الفكرية. 

ىل توقيع اثنتني وعرشين دوةل عضوا غي الويبو عىل وثيقة جديد، " أأفىض تعهدت فهيا مبواصةل هجودها من أأجل  املنتدى اإ
ورائدات صاحبات أأعامل مبا يف ذكل مكس تخدمات ومبدعات حمتوى و بفعالية وعىل مجيع الأصعدة، متكني النساء والفتيات 

 نولوجيا والابتاكر".، يف ميادين العلوم والتك أأعامل ومبتكرات وقائدات

واملوجه  احلدث الرتوجيي املشرتك بني الأونكتاد والويبو واملنظمة ادلولية للهجرة ،الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل يف جنيف
نشاء املشاريع وتوس يعها يف جمال أأهداف التمنية املس تدامة، من للش باب ىل  12: اإ  .2018نومفرب  16اإ

بشأأن رايدة  متقنام عددا من املنظامت احلكومية ادلولية والسلطات احمللية، حداث يضاذلي حتاد الالك عام، ينظم  .129
 12قد عقد أأس بوع رايدة الأعامل من ، 2018يف لأس بوع، مبناس بة الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل. وميتد احلدث الأعامل و 

ىل  رائد أأعامل شاب، من سويرسا وبعض  2700حوايل حرضه برانجما تدريبيا و  50، وعرض خالهل ما يزيد عن نومفرب 16اإ
طار الأس بوع العاملي للملكية الفكرية حدث مشرتك يف البدلان القليةل الأخرى. و الأمم املتحدة بني الويبو و هذا العام عقد يف اإ

نشاء املشاريع وتوس يعها يف جمال أأهداف  واكن موضوع احلدث "رايدتك للأعامل يف جمال التمنية املس تدامة: اإ
 املس تدامة". يةالتمن 
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وقد شاركت املنظمة يف احلدث الرتوجيي املشرتك للأمم املتحدة، وقدمت المتويل لقرتاحات املشاريع الثالثة احلاصةل  .130
 240عىل املراتب الأوىل، يف صنف الرشاكت الناش ئة الكفيةل ابملسامهة لأهداف التمنية املس تدامة اخملتلفة. وقد طلب 

وقد مضت القامئة الهنائية  .بلغت املرحةل الهنائيةث، واختار املنظمون اثنا عرش اقرتاح مرشوع، اقرتاحا املشاركة يف احلد
كوادور اإ و  ةسوريامجلهورية العربية ال و )مجهورية ـ البوليفارية( ونيجرياي وفزنويال بنن عددا من رواد الأعامل الش باب من 

وغامبيا ومجهورية تزنانيا املتحدة. وقد جشع القامئون عىل احلدث خاصة الولايت املتحدة الأمريكية ونياكراغوا وفرنسا ونيبال و 
رسال طلب املشاركة يف دورة   2018. ونظمت الويبو يف نومفرب 2018رواد الأعامل من النساء واملهاجرين والالجئني عىل اإ

ة للفائزين التسجيل يف أأحد الربامج التعلميية برانجما تدريبيا عن امللكية الفكرية لفائدة املشاريع الثالثة الفائزة. وأأاتحت املنظم
 عن بعد اليت تقدهما أأاكدميية الويبو.

 لتعاون الثاليث بشأأن الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارةا

لتعاون الثاليث بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن الصحة العامة تشارك الويبو يف ا .131
واضعي خدمة من أأجل عزيز الأساس التجرييب والواقعي للمعلومات املتوفرة ، وتساعد املنظمة عىل تالفكرية والتجارةوامللكية 

مللكية واملعنيني بنقاط التداخل بني اجملالت الثالثة، ومساعدهتم عىل معاجلة قضااي الصحة العامة املرتبطة ابالس ياسات 
أأهداف التمنية  بشأأناملنظامت ندوهتا الثالثية السابعة هذه عقدت اليث املذكور، طار التعاون الثاإ ويف  والتجارة.الفكرية 

يف مقر منظمة الصحة العاملية.  2018فرباير  26، يف احلياة الصحية والرفاهية للهنوض بأأمناطمبتكرة  تكنولوجياتاملس تدامة: 
من حلقة العمل عقدت قد ن التجارة والصحة العاملية، و وشاركت الويبو يف حلقة العمل اليت نظمهتا منظمة التجارة العاملية بشأأ 

ىل  8 يف بعض اجللسات اليت مضها برانمج حلقة العمل، من سبيل اجللسة حول نظام  الويبو ، وسامهت2018أأكتوبر  12اإ
طار س ياسات امل  لكية الفكرية امللكية الفكرية بصفته عامال رئيس يا لالبتاكر يف قطاع صناعة الأدوية واخليارات املتاحة يف اإ
ماكنية احلصول عىل تكنولوجيات الصحة عىل الصعيد العاملي. وقد شارك يف حلقة العمل  مسؤول من  28من أأجل تعزيز اإ

ا. كام شاركت الويبو، مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف الندو  بشأأن  اتالبدلان النامية والبدلان الأقل منو 
أأبريل  25و 24، ويف امجلهورية ادلومينيكية يف 2018اليت عقدت يف الكويت يف نومفرب و لصحة العامة، امللكية الفكرية وا

ىل  11، ويف جورجيا، من 2018 . وتطرقت الويبو خالل 2018نومفرب  16و 15، ويف قريغزيس تان يف 2018يونيو  13اإ
ىل عدد  طار الس ياسات العامة يف نظام القضااي، ومهنا القضااي املتعلقة ابمن الاجامتعات املذكورة اإ خليارات املتاحة يف اإ

 الرباءات ادلويل.

وقد  واحتضنت الويبو اجامتع فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت املعنية ابلوقاية من الأمراض غري السارية وماكفتحها، .132
ابلوقاية من الأمراض غري السارية  . وتتيح فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت املعنية2018نومفرب  9و 8يف عقد الاجامتع 

ىل تيسري تبادل املعلومات والتعاون التقين بني ما يزيد عن وماكفتحها أ لية مشرتكة بني الواكلت هيئة اتبعة للأمم  40، هتدف اإ
ي للأوبئة اليت تسبهبا  املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية غري التابعة لها، قصد مساعدة ادلول الأعضاء عىل التصد 

 2013فرقة العمل بطلب من الأمني العام للأمم املتحدة يف يونيو  تحدثالأمراض غري السارية، يف ش ىت أأحناء العامل. وقد أُ 
ثر اعامتد خطة عام ولُك    د نطاق معل فرقة لأهداف التمنية املس تدامة،  2030فت منظمة الصحة العاملية ابلإرشاف علهيا. واإ متد 

املرتبطة غري السارية الأمراض ة بني الواكلت املعنية ابلوقاية من الأمراض غري السارية وماكفتحها، ليشمل العمل املشرتك
 والإصاابت. بأأهداف التمنية املس تدامة، ومهنا الصحة العقلية

 28عقد يف وشاركت الويبو يف الاجامتع املشرتك بني الواكلت بشأأن الصحة العامة والابتاكر وامللكية الفكرية، اذلي  .133
وقد شاركت يف الاجامتع منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة التجارة العاملية والأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة . 2018نومفرب 

املعين بفريوس نقص املناعة البرشية واملرفق ادلويل لرشاء ادلواء وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ ومفوضية الأمم املتحدة السامية 
ىل تبادل املعلومات عن املعلومات الرئيس ية بشأأنحلقو  الأنشطة واملنشورات اجلارية أأو  ق الإنسان، واكن الاجامتع هيدف اإ

ىل التعرف عىل جمالت العمل والتعاون اليت ميكن من خاللها حتسني جتميع البياانت  املربجمة. وقد عقد الاجامتع يف سعي اإ
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دد بصامتع أأمه الأنشطة واملنشورات اليت نرشهتا املنظمة أأو يه بصدد نرشها أأو والأدةل. وقد أأوحضت لك منظمة خالل الاج
 الإعداد ذلكل.

. وتشمل تكل 2030املتعلقة خبطة عام ملناقشات وتواصل الويبو، وفقا لولية املنظمة، الزتاهما ابملشاركة يف ا .134
رصد ش ىت العمليات ، 2019ويبو، يف وس تواصل ال قشات خاصة جمالت تغري املناخ والتكنولوجيات الناش ئة.انامل 

سهامات فهيا حسب الاقتضاء.2030واملناقشات اخلاصة بتنفيذ خطة عام   ، ومتابعة هذه العمليات واملناقشات، وتقدمي اإ

 املساعدة اليت تقدهما الويبو اإىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا .جمي

عداد هذا التقرير ، حىتمل تتلق الأمانة .135 مساعدة تتعلق بتحقيق أأهداف للامتس من ادلول الأعضاء  أأي طلب ،وقت اإ
 التمنية املس تدامة.

ن  .136 ابلتمنية وامللكية الفكرية  املعنيةاللجنة اإ
ىل النظر يف املعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 الوثيقة. هذه

 [هناية الوثيقة]


