
 

 

A 

CDIP/23/2 

 الأصل: ابلإنلكزيية
 2019مارس  11التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  20جنيف، من   2019مايو  24اإ

 
 

 التنمية أجندةاملدير العام عن تنفيذ  تقرير

مانة عداد الأ  من اإ

 .8201 لعام التمنية أأجندة تنفيذ عن عامال املدير تقرير عىل الوثيقة هذه حتتوي .1

 وتعمميها التمنية أأجندة لتنفيذ الويبو هبا تضطلع اليت الأنشطة عن عامة حملة العام للمدير العارش الس نوي التقرير ويقّدم .2
 الصةل. ذات املنظمة برامج يف

 الاس تعراض عن املنبثقتني 11و 5 التوصيتني خيص فامي اللجنة اختذته اذلي للقرار اس تجابة أأيًضا التقرير ويعد .3
ىل الإشارة وجتدر .1املس تقل  أأعامل جدول توصيات تربط أأن الأمانة اإىل طلبت قد والعرشين، الثانية دورهتا يف اللجنة، أأن اإ
 يف القرار ويرد .التمنية أأجندة تنفيذ عن الس نوي العام املدير تقرير من الأول املرفق يف الواردة املرتقبة ابلنتاجئ التمنية
 والعرشين. الثانية ورةادل رئيس ملخص من 3.8 الفقرة

  

                                                
. وقد مشل تقرير الاس تعراض املس تقل أ ليات التنس يقمن  8قًا للفقرة ( وفCDIP/18/7اضُطلع ابلس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية )الوثيقة  1
  .11و 5من تكل التوصيات وقررت أأن حتيط علًما ابلتوصيتني  10اللجنة يف وقت لحق  تتوصية. واعمتد 12

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=347436
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/coordination_mechanisms.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/coordination_mechanisms.html
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 :ييل مما التقرير هذا هيلك يتأألف اللجنة، لتوجهيات وفقا تشلك ما بناءو  .4

 التاليني: املس تويني عىل وتعمميه التمنية أأجندة تنفيذ خبصوص النقاط أأبرز الأول اجلزء يقدم "1"

 الويبو؛ لربامج العادية الأنشطة )أأ(

 الأخرى. الويبو هيئات ومعل )ب(

 .اجلارية التمنية أأجندة مرشوعات تنفيذ يف الرئيس ية التطورات الثاين اجلزء ويصف "2"

 ييل: عام حملة التالية املرفقات وتقدم .5

 الأول(. )املرفق والأربعني امخلس التمنية أأجندة توصيات تنفيذ وضع "1"

 الثاين(؛ )املرفق 20182 عام يف التنفيذ قيد اكنت اليت التمنية أأجندة ومرشوعات "2"

ضافة واملُقيّمة، املنجزة التمنية أأجندة ومرشوعات "3" ىل اإ هما اليت الرئيس ية التوصيات اإ  اخلارجيون املُقيِّّمون قدَّ
 الثالث(. )املرفق

 الويبو لربامج العادية الأنشطة يف وتعمميه التمنية أأجندة تنفيذ  الأول: اجلزء

دة الأولوايت مع تامتىش وبراجمها اتيجيةالاست  الويبو أأهداف تزال ل .6  املنظمة وتواصل .2030 عام خطة يف املُحدَّ
قامة البياانت وقواعد املنصات عداداإ و  الكفاءات وتكوين التقنية املساعدة وأأنشطة املبادرات من واسعة مجموعة تقدمي  واإ

جيابية بيئةب  الهنوض عىل الأعضاء دولها ملساعدة الرشأاكت  والإبداع. لالبتاكر الاكمةل املزااي من لالس تفادة اإ

 قدم وقد الربانمج. أأداء وتقرير السابق املالية الإدارة تقرير بني جيمع تقرير أأول 2016/17 الربانمج أأداء "تقرير اكنو  .7
 ذكل يف مبا ليةالفع  للنفقات عام اس تعراض اإىل ابلإضافة ،2016/17 الثنائية يف واملايل الربانجمي للأداء وشفافاً  شامالً  تقياميً 
 النتيجة. حسب التمنية نفقات

 أأجندة تنفيذ عن مس تقل قسم ذكل يف مبا أأخرى، رئيس ية حتسينات أأيًضا 17/2016 الربانمج أأداء تقرير تضمن وقد .8
 ندةأأج  مشاريع وتعممي اللجنة، من املعمتدة والأنشطة اجلارية التمنية أأجندة مبشاريع تتعلق شامةل معلومات قدم واذلي التمنية،
 أأداء تقرير اكن ذكل، اإىل ابلإضافة املرتقبة. النتاجئ حتقيق حنو الربامج معل التمنية أأجندة مبادئ وهجت وكيف املكمتةل، التمنية

 واحد بني ومن الأداء. مؤرش مس توى عىل املس تدامة التمنية بأأهداف الربامج صالت يتضمن تقرير أأول 17/2016 الربانمج
 بتوصيات معلها يف استشادها مدى عن موضوعي بشلك برانجًما وعرشون اثنان أأبلغ ،17/2016 ائيةالثن يف برانجًما وثالثني
ىل برانجًما وعرشون واحد وأأشار التمنية، أأجندة  املس تدامة. التمنية بأأهداف صالت وجود اإ

لكفت فيه  3نيةوافقت اللجنة، يف دورهتا الثامنة عرشة، عىل اقتاح مكون من ست نقاط بشأأن املساعدة التق وقد  .9
الأمانة مبواصةل حتسني التنس يق ادلاخيل يف املنظمة، والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية 
قلميية للملكية الفكرية بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين  املعنية، وكذكل التعاون مع املاكتب الوطنية والإ

                                                
 يف مبا التمنية، أأجندة مرشوعات تنفيذ يف احملرز للتقدم اكمل اس تعراض والعرشين الثانية دورهتا يف اللجنة اإىل س ُيقّدم اللجنة، يف املُتّبعة املامرسة مع ياً متاش   2

 مرحيل. تقرير   شلكِّ  يف املنشودة، والنتاجئ املزيانية نفقات عن معلومات ذكل
 أأن املساعدة التقنية يف امللحق الأول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية.يرد الاقتاح املكون من ست نقاط بش 3
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، حيث أأبلغت فهيا عن الإجراءات CDIP/22/11 4 لتعاون املوجه حنو التمنية. واس تجابت الأمانة ابلوثيقةالكفاءات وا
 الصدد. هذا يف املنظمة معل توجيه مواصةل أأجل من اجلديدة، املقتحات وحتديد اجلوانب تكل حتسنياملتخذة ملواصةل 

ىل الوثيقة وأأشارت  املسؤولية وأأن التقنية املساعدة تقدمي يف متسق هنج اتباع ضامن عن مسؤولً  اكن التمنية قطاع أأن اإ
 عىل أأساًسا تقع بدل للك الإمنائية الأهداف مع يامتىش مبا أأولوايهتا وحتديد وتبس يطها والأنشطة املشاريع تنس يق عن الرئيس ية
قلميية املاكتب عاتق  املساعدة مبادئ احتام اس مترو  الأعضاء. ادلول يف التقنية املساعدة خطط عىل الوصية ابعتبارها الإ
 دلهيا الفكرية امللكية نظام اس تخدام من البدلان متكني اإىل هتدف واليت التمنية، حنو واملوهجة الطلب عىل القامئة التقنية

 .والابتاكر املعرفة عىل القامئ العاملي الاقتصاد يف مشاركهتا من والاس تفادة

نامية والبدلان الأقل منًوا يف صياغة الواثئق الوطنية املعنية ابستاتيجية امللكية واس متر تقدمي املساعدة التقنية للبدلان ال 
الفكرية. فضاًل عن ذكل، ساعدت الويبو عدًدا من البدلان يف تقيمي أأداء الاستاتيجيات احلالية هبدف حتسني تنفيذ خطط 

طار للرصد والتقيمي لقياس التقدم احملرز بشأأن تنفيذ  العمل امللموسة. ويف أأحد الس ياقات الإقلميية، جيري النظر يف وضع اإ
قلميية. واعتباًرا من  بدًلا  13بدًلا ينفذ استاتيجيات وطنية للملكية الفكرية، يف حني اكن  63، اكن مثة 2018خطة العمل الإ

 بصدد صياغهتا.

سهاهما 2018ويف  .10 اتحة الفكرية كيةاملل  جمال يف البرشية الكفاءات تكوين يف، واصلت أأاكدميية الويبو اإ ىل الوصول واإ  اإ
 مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان منواً  الأقل والبدلان النامية للبدلان س امي ول الفكرية، امللكية جمال يف والتدريب التعلمي
 موضوعات من اكمةل مجموعة تتناول واليت الفكرية امللكية بشأأن واملتخصصة املنتظمة التعلميية ادلورات وقدمت انتقالية.
 امللكية جمال يف والتعلمي التدريب عىل الويبو يف الأعضاء ادلول من املزتايد الطلب تلبية بغية وصيغ لغات بعدة الفكرية امللكية
ىل السعي مع الفكرية،  عام يف مشارك أألف 92 حنو الأاكدميية ودرَّبت معلها. يف العادل اجلغرايف التوازن حتقيق ضامن اإ
 السخية واملساهامت القميّ  وتعاوهنم الأاكدميية رشاكء من بدمع النامية، البدلان من عدد مع تعاوهنا تعزيز يف واس مترت ،2018
 اجلنوب بدلان بني فامي التعاون اإىل مزتايدة أأولوية الويبو أأاكدميية منحت العام، ذكل وخالل الأعضاء. ادلول من املقدمة
 املس تفيدة. اجلهات يف الفكرية امللكية جمال يف والتدريب علميالت احتياجات استيفاء بغية الثاليث والتعاون

ىل املسؤولني احلكوميني من  ول تزال أأاكدميية الويبو تنفرد بتغطيهتا العاملية وتقدميها تدريبا متخصًصا يف جمال امللكية الفكرية اإ
ادلورات املقدمة يف هذا الربانمج خصيصا  خالل برانمج التطوير املهين. وبناء عىل التقيمي والتعقيب بصفة مس مترة، تُصمم

وقد زاد عدد البدلان النامية اليت أأصبحت من الرشاكء النشطني يف تقدمي  .لتلبية الرشوط املهنية للمشاركني املس هتدفني
من ادلورات  ابملائة 80املهارات واملعرفة املتخصصة اإىل غريها من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، حيث نُظم ما نسبته 

 .املقدمة يف البدلان النامية من خالل رشأاكت مع مؤسسات يف ادلول الأعضاء

وأأضيفت دوراتن/ خدمتان جديداتن، وهام:  .2018 عام يف بعد عن ميللتعل دورة 208 من أأكرث بعد عن ميالتعل برانمج وقدم
ضافة عنرة العامة للقضاة، فضاًل وادلو  (IP4Youth & Teachers) واملدرسني للش باب الفكرية امللكية خدمة  مثاين اإ
ليه من خالل الأهجزة احملموةل من أأجل قامئة متقدمة تدريبية دلورات جديدة بلغات نسخ ماكنية الوصول اإ . وحدث الربانمج اإ

 ومرص الصنيو  وكولومبيا الربازيل يف الفكرية امللكية ماكتب مع املربمة الهامة الإطارية التفاقات زايدة انتشاره. ول تزال
 امللكية عن العامة الويبو دورة ابس تخدام الفكرية امللكية جمال يف صصاخمل تدريبال  توفري يف تعد عاماًل جوهرايً  واملكس يك
جراء (DL-101) الفكرية  والعالمات رباءاتال عن متقدمتني ودورتني DL-101 دلورة رئييس اس تعراض. وقد بدأأ اإ
 جسل ،2018 عام يفو. 2019 عام يف منه الانهتاء املتوقع ومن اجلغرافية، واملؤرشات يةالصناع  والامنذج والرسوم التجارية

                                                
 .التنس يق ادلاخيل والعمل مع الأمم املتحدة والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإقلميية، CDIP/22/11الوثيقة  4
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فضاًل عن دورتني  بعد عن ميللتعل واملتقدمة الأساس ية املعيارية التدريبية ادلورات يف( 90069) املشاركني من قيايس عدد
 .والثانوية الإعدادية املرحلتني ومدريس الفكرية امللكية ملديري لوجه وهجا ابلتدريب اخملتلط ميللتعل

 البدلان من للمشاركني الفكرية امللكية جمال يف عال   تعلمي عىل احلصول تيسري يف املهم معلها أأيضا الويبو أأاكدميية وواصلت
 ويف .شتكامل  املاجس تري برانمج خالل من وخصوصا ،انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية
من الطلبة. وقدمت أأاكدميية الويبو أأيًضا  180 حوايل فهيا وشارك عامليا للامجس تري مشتكة برامج س بعة قدمت، 2018 عام
اإىل  2017يف  389وزاد عدد املشاركني من  2018دورة من برانمج املدرسة الصيفية للويبو اذلي حقق جناًحا كبرًيا يف  12
قلميية املشتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية، واصلت  ةاح الندو . وبناء عىل جن2018يف  575 الإ

قلميية يف عام  يف جنوب أأفريقيا، واليت ركزت عىل البدلان  2018الأاكدميية تنظمي احلدث يف جنيف، فضاًل عن تنظمي نسخة اإ
 IP) الفكرية امللكية لباحيث أأورواب مؤمترلكية الفكرية، مبا يف ذكل الأفريقية. ودجمت الندوات الآن مع مؤمترات مدريس امل 

Researchers Europe ) وتدمع هذه احملافل معلمي امللكية الفكرية وابحثهيا وتوفر منصة 2018لأول مرة يف عام .
ىل املساعدة من أأخرى عأأنوا وقُدمتيس تطيعون من خاللها أأن يقدموا أأحباهثم اجلارية وأأن يتلقوا التعقيبات من أأقراهنم.   اإ

 مقررات تدريس يف دوليني حمارضين مشاركة ودمع دراس ية وكتب مراجع وتقدمي ادلراس ية املناجه تطوير ذكل يف مبا اجلامعات
 .العليا ادلراسات ومقررات اجلامعية املرحةل

جراءات التنس يق ل ليات ووفقا .11 عداد والتقيمي الرصد واإ  س نوي تقرير رفع الأمانة صلتوا ،(التنس يق أ ليات) التقارير واإ
م العام املدير تقرير من التقرير هذا ويتأألف .التمنية لأجندة الويبو تنفيذ عن املتحدة الأمم اإىل ىل املُقدَّ  تنفيذ بشأأن التمنية جلنة اإ

 ويبو. أأداء ال وتقرير وتعمميها، التمنية أأجندة تنفيذ يف الرئيس ية الإجنازات عىل الضوء يسلط اذلي التمنية أأجندة

، وذكل ابملشاركة واملسامهة يف نطاق وليهتا 2018ظلت الويبو منخرطة يف أأعامل منظومة الأمم املتحدة طوال عام و  .12
يف املؤمترات والعمليات واملبادرات ذات الصةل ابلتمنية. وتتعاون أأمانة الويبو ابس مترار مع العمليات املشتكة بني واكلت الأمم 

)خطة عام  2030لكية الفكرية والابتاكر. ويشمل ذكل املشاركة يف تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام املتحدة ذات الصةل ابمل 
( ودمع الأنشطة واملبادرات اليت اضطلع هبا فريق العمل املشتك بني واكلت الأمم املتحدة املعين بتسخري العمل 2030

ىل التعاون والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة  طار أ لية تيسري التكنولوجيا، ابلإضافة اإ املنشأأ يف اإ
دارة الإنتنت ) ( ITU( والاحتاد ادلويل لالتصالت )IGFوالرشأاكت مع الواكلت املتخصصة التابعة للأمم املتحدة )منتدى اإ

( ومنظمة UNCTADارة والتمنية )( ومؤمتر الأمم املتحدة للتجUNFCCCواتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ )
والواكةل ادلولية للطاقة  (WTO) (( واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى مثل منظمة التجارة العامليةWHOالصحة العاملية )

 (.IRENAاملتجددة )

 :2018عام وفامي ييل أأبرز أأوجه تعاون الويبو مع منظومة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى طوال 

املشتكة بني واكلت الأمم املتحدة املشاركة والعمليات واصلت الويبو مشاركهتا النشطة يف املناقشات التقنية  "1"
وأأهداف التمنية املس تدامة. وساعدت الويبو، كعضو مؤسس يف فريق العمل املشتك بني  2030يف تنفيذ خطة عام 

والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة، يف العملية  واكلت الأمم املتحدة املعين بتسخري العمل
التحضريية للمنتدى الس نوي الثالث املتعدد أأحصاب املصلحة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض 

ة عىل الإنتنت عىل . واس تعدادًا لإنشاء منص2018يونيو  6و 5أأهداف التمنية املس تدامة يف نيويورك، املنعقد يف 
النحو اذلي تقتضيه أ لية تيسري التكنولوجيا واليت مصمت لتكون "حمطة واحدة" مجليع مبادرات الأمم املتحدة املعنية 
بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة، واصلت الويبو املسامهة يف معل فريق 

ة رمس خارطة تشمل املبادرات وال ليات والربامج داخل منظومة الأمم املتحدة فامي يتعلق العمل فامي يتعلق بتنفيذ معلي
ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر. ووافقت الويبو أأيًضا عىل تسهيل تبادل البياانت بني املنصة الإلكتونية ل لية تيسري 
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ويبو ماتش و ( WIPO Re:Searchويبو ريسريتش )و ( WIPO Green) ويبو غرين التكنولوجيا ومنصات
(WIPO Match). 

يف الويبو يف الفريق املعين بتطوير العمل والتكنولوجيا  الاقتصادينيدمًعا ملهام فريق العمل، شارك كبري و  "2"
بعنوان "الابتاكر ميد العامل ابلطاقة".  2018أأهداف التمنية املس تدامة وقدم مؤرش الابتاكر العاملي  لأغراضوالابتاكر 
من أأهداف التمنية املس تدامة )ضامن  7للمؤرش، واليت تناولت الهدف  2018يحت نسخ من طبعة عام وقد أأت 

حصول امجليع بتلكفة ميسورة عىل خدمات الطاقة احلديثة واملوثوقة واملس تدامة(، لدلول الأعضاء املشاركة يف 
س ياسات الابتاكر لأهداف التمنية شاركت الويبو يف حلقة العمل املعنية ب و املنتدى الس يايس الرفيع املس توى. 
ىل  15املس تدامة يف املنطقة العربية )عامن،  ( وقدمت عرضًا حول دور حقوق امللكية الفكرية يف 2018أأبريل  19اإ

رشادي ووالتكنولوجيا والابتاكر.  العمل عداد كتيب اإ والتكنولوجيا  العمل خبصوص خرائط طريق لوضعدلمع اإ
 الطريق اخلاصة ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكرخرائط  بشأأنجامتعات فريق اخلرباء والابتاكر، شاركت الويبو يف ا

ىل  27وبروكسل،  2018مايو  9و 8التمنية املس تدامة )طوكيو،  لأغراض أأهداف  (.2018نومفرب  29اإ

الفريق يف تأأسيس اشتكت الويبو مع هيئة الأمم املتحدة للمرأأة ومنظمة الأمم املتحدة للتبية والعمل والثقافة و  "3"
نُظم و العمل املشتك بني الواكلت.  لفريقالفرعي املعين ابملساواة بني اجلنسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر التابع 

دارة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية  من خالل 2018مارس  27و 26يف  لهذا الفريقالاجامتع الأول  اإ
(UNDESAوالبنك ادلويل )  عرضت فيه الويبو أأعاملها بشأأن و  (الأونكتاد) مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنيةو

العلوم جمالت لتشجيع النساء والفتيات عىل العمل يف و الاستاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتاكر. 
( RASIT) للعلوم ة امللكية ادلوليةمع الأاكدمييابلشتاك الويبو  نظمتوالتكنولوجيا والهندسة والرايضيات والبحث، 

( مبناس بة اليوم ادلويل الثالث 2018فرباير  9و 8يومني يف نيويورك ) داممنتدى  والعديد من واكلت الأمم املتحدة
قدمت و "املساواة والتاكفؤ يف ميدان العلوم من أأجل السالم والتمنية".  حتت شعارللمرأأة والفتاة يف ميدان العلوم 

رباءات ادلولية وأأبلغت املشاركني بأأهنا جتري مزيًدا من البحوث لقياس العن مشاركة املرأأة يف  هامةءات الويبو اإحصا
دوةل عضو عىل وثيقة جديدة،  22مشاركة املرأأة يف جمالت أأخرى من امللكية الفكرية. ونتيجة لالجامتع، وقعت 

والفتيات عىل مجيع املس توايت، مبا يف ذكل  اجلهود لتحقيق المتكني الفعال للنساء بذل مبواصةل"تعهدت فهيا 
يف العلوم والتكنولوجيا وموظفات ونساء أأعامل ومبتكرات وقائدات  معل ورابتحمتوى  ومبدعات مكس تخدمات
 والابتاكر".

 الصحة منظمة من لكً  يضم واذلي والتجارة، الفكرية وامللكية العامة الصحة بشأأن الثاليث التعاون خالل منو  "4"
 التجرييب الأساس تعزيز يف الويبو تسهم ،25و 14 التوصيتني مع ومتش ًيا العاملية، التجارة ومنظمة والويبو يةالعامل 

 معاجلة يف وتدمعهم الثالثة، اجملالت هذه مع التفاعل يف املنخرطني الس ياسات لواضعي املتوفرة للمعلومات والواقعي
طار ويف والتجارة. الفكرية ابمللكية املتعلقة العامة الصحة جوانب  يف فعاةل مشاركة الويبو شاركت التعاون، هذا اإ
 الصحية احلياة بأأمناط للهنوض مبتكرة تكنولوجيات بعنوان: املس تدامة التمنية أأهداف حول السابعة الثالثية الندوة

 معل حلقة يف اأأيضً  الويبو وشاركت .العاملية الصحة منظمة مقر يف 2018 فرباير 26 يف انعقدت واليت والرفاهية،
 يف وأأسهمت ،2018 أأكتوبر، 12 اإىل 8 من الفتة يف املنعقدة العامة والصحة التجارة حول العاملية التجارة منظمة
 يف لالبتاكر رئييس كعامل الفكرية امللكية بنظام يتعلق فامي املثال سبيل عىل الربانمج، خالل اجللسات من العديد
ىل العاملي الوصول لزايدة الفكرية كيةاملل  س ياسات وخيارات الأدوية قطاع ىل الصحية. التكنولوجيات اإ  جانب واإ
 يف العامة والصحة الفكرية امللكية حول ندوات يف الويبو شاركت العاملية، التجارة ومنظمة العاملية الصحة منظمة
يونيو، ويف  13اإىل  11يف جورجيا، من و، أأبريل 25و 24 يف ادلومنيكية امجلهورية ويف ،2018 نومفرب يف الكويت

لقضااي املتعلقة ، يف مجةل أأمور، االويبو تناولتخالل هذه الاجامتعات، و . 2018نومفرب  16و 15يف ، قريغزيس تان
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يف نظام الرباءات ادلويل. كام اس تضافت الويبو الاجامتع احلادي عرش لفرقة معل الأمم املتحدة ات خبيارات الس ياس
. 2018نومفرب  9و 8لوقاية من الأمراض غري املعدية وماكحفهتا يف يويم اب املعنية( UNIATFاملشتكة بني الواكلت )

مبزنةل لوقاية من الأمراض غري املعدية اب املعنية( UNIATFفرقة معل الأمم املتحدة املشتكة بني الواكلت )وتعد 
كياان من كياانت الأمم املتحدة  40رث من التعاون التقين بني أأكلية اليت تسهل تبادل املعلومات و ال لية احلكومية ادلو 

غري  للأوبئة، هبدف دمع ادلول الأعضاء للتصدي ولية غري التابعة للأمم املتحدةاملنظامت احلكومية ادل وغريها من
 يف مجيع أأحناء العامل. املعدية

املتحدة الإطارية بشأأن  ، واصلت أأمانة الويبو مشاركهتا عن كثب يف تقدمي ادلمع لتفاقية الأمم2018يف عام و "5"
( يف تنفيذ ال لية التكنولوجية لالتفاقية )أأْي اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا، ومركز UNFCCCتغري املناخ )

لعام  وش بكة تكنولوجيا املناخ(. وشاركت الأمانة يف اجامتعات خمتلفة لهذه الأهجزة وقدمت نتاجئ مؤرش الابتاكر العاملي
جامتع السابع عرش للجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التابعة لتكل التفاقية، اليت عقدت يف بون يف خالل الا 2018

ىل  25الفتة من   .2018سبمترب  28اإ

ىل الرامية الويبو بأأنشطة يتعلق فاميو  "6"  تنفيذدمعها ل  الأمانة واصلت ،24 التوصية مع يمتىش مبا الرمقية ردم الهوة اإ
 املعلومات جممتع بشأأن العاملي القمة مؤمتر يف بفعالية الأمانة شاركت. فقد املعلومات جممتع بشأأن العاملي لقمةا مؤمتر نتاجئ
ذاعة الأورويب الاحتاد مع حيث نظمت ابلتعاون ،2018 مارس يف جنيف يف انعقد اذلي  سكوي واليون  (EBU) لالإ

 ،املعلومات جممتع بشأأن العاملي القمة مؤمتر اإىل ابلإضافةو. احمليل لمحتوىكوس يةل دامعة ل  البث اجملاين عن حلقة معل
دارة منتدى يف بفعالية الويبو أأمانة شاركت نتاج دمع كيفية حول جلسة تنظمي من خالل 2018 لعام الإنتنت اإ  احمليل الإ
 توى احمليل التابعاملتعلقة ابحمل  امرساتامل أأفضل منتدى يف بشلك فعال الويبو أأسهمت ،فضاًل عن ذكل. احمليل واحملتوى

دارة نتدىمل   الإنتنت. اإ

( 2018 أأبريل 20 اإىل 16من  جنيف،) الإلكتونية التجارة أأس بوع يف الويبو شاركت الأونكتاد، مع ابلتعاونو "7"
نتاج احملتوى احمليل وتوزيعه، وكذكل عن أأنشطة الويبو  جلسة ونظمت فطار عن مظاهر متكني نظام حق املؤلف لإ اإ

مشاركة ثالثة متسابقني هنائيني يف حدث  الويبو مّولت ذكل، عىل عالوةاملنازعات يف بيئة الإنتنت. و اليت تدمع حل 
طار الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل يف جنيف يف الفتة من  مشتك لعرض أأفاكر الأعامل اتبع للأمم املتحدة نُظم يف اإ

اركون يف حدث عرض أأفاكر الأعامل بفرصة الاس تفادة . وحظي املتسابقون الهنائيون املش2018نومفرب  16اإىل  12
 عن ميوُعرض علهيم الالتحاق بربانمج التعل 2018نومفرب  15من برانمج تدريب يف الويبو حول امللكية الفكرية يف 

 بعد التابع للويبو.

ن أأجل براجمها العمل عىل حتديد الرشاكء والبحث عن دمع مايل من مصادر خارج املزيانية م الأمانة واصلت "8"
قامة عىل التوعية هجود وتركزت. ومرشوعاهتا  واحتاد ،ويبو ريسريتش  وبرانمج ،ويبو غرين برانمج دلمع رشأاكت اإ

 .امليرسة الكتب

وحتت بند أأجندة التمنية اجلديد بعنوان "امللكية الفكرية والتمنية"، أأرسلت ادلول الأعضاء اقتاحاهتا الأوىل بشأأن  .13
. وقررت اللجنة تناول موضوع CDIP/22/17و .CDIP/21/8 Rev النحو الوارد يف الوثيقتني مواضيع النقاش، عىل

اتحة الفرصة لتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات اليت تتبعها  ىل اإ طار هذا البند تريم اإ واحد للك دورة. واكنت املناقشات يف اإ
 ادلول الأعضاء والويبو يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية.

 يف عليه انقشت اللجنة ـ حس امب اتفق ،2018 نومفرب 23 اإىل 19 من الفتة والعرشين للجنة املعقودة يف الثانية ورةويف ادل
مسأأةل جوهرية حتت بند الأجندة اجلديد حول "املرأأة وامللكية الفكرية". ومشل النقاش عروًضا من  السابقة ـ أأول ادلورة
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أأنشطة الويبو وس ياساهتا فامي يتعلق بمتكني املرأأة يف جمال امللكية الفكرية. وبعد ممثيل القطاعات املعنية يف الأمانة بشأأن 
العروض، شاركت ادلول الأعضاء يف مناقشة حول هذا املوضوع وطرحت جتارهبا وممارساهتا. واعمتدت اللجنة أأيًضا اقتاًحا 

ىل امجلعية الع . ووافقت اللجنة أأيًضا عىل 2019امة للويبو لعام من املكس يك بشأأن املرأأة وامللكية الفكرية، واذلي س يحال اإ
 الاحتفاظ بقامئة مقتحات املواضيع مع اس مترار تقدمي ادلول الأعضاء ملقتحاهتا يف املس تقبل.

نشاء بند دامئ يف الأجندة عن أأهداف التمنية املس تدامة. ففي ادلورة  جلنة التمنيةواختمتت  .14 مناقش هتا بشأأن طلب اإ
ىل  14لجنة املعقودة يف الفتة من احلادية والعرشين ل  جراء أأي مناقشة بشأأن  2018مايو  18اإ قررت ادلول الأعضاء اإ

 املوضوعات بعض أأهداف التمنية املس تدامة يف دورات اللجنة حتت بند الأجندة املعنون "امللكية الفكرية والتمنية". وتناول
طار يف للمناقشة الأعضاء ادلول اقتحهتا اليت  ميثل اذلي املس تدامة، التمنية أأهداف من 9 الهدف املذكور الأجندة بند اإ

 .املنظمة ولية جوهر

 التمنية أأهداف الويبو معل يدمع كيف يرشح املس تدامة التمنية وأأهداف الويبو عن كتيبًا الويبو نرشت ،2018 عام ويف
 جبميع الكتيب وتُرمج. البدلان مجليع ثقافيةوال  والاجامتعية الاقتصادية التمنية أأجل من الابتاكر متكني خالل من املس تدامة

  .5الويبو موقع عىل وأأتيح الست الرمسية املتحدة الأمم لغات

ىل  املرتبطة الفرعية املس تدامة والأهداف التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة بشأأن الثالث الس نوي التقرير ويُقدم هبا اإ
 والأنشطة( ب) مبفردها؛ املنظمة هبا اضطلعت اليت واملبادرات الأنشطة( أأ ) :عىل الضوء التقرير ويسلط. للجنة احلالية ادلورة
طار يف املنظمة هبا اضطلعت اليت ىل الويبو قدمهتا اليت واملساعدة )ج( املتحدة؛ الأمم منظومة اإ  عىل بناء الأعضاء ادلول اإ
 .ادلول هذه طلب

املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف  واكلتالفريق العمل املشتك بني  يف وبصفة الويبو عضًوا
. الابتاكر س ياسة بشأأن الأردن يف برانمج يف املتحدة للأمم اتبعة أأخرى واكلت ست اإىل نضمتفقد ا ،التمنية املس تدامة

بدًلا من  12 من راكً مشا 32 احلدث ومجع. الابتاكر س ياسات لوضع أأوسع برانمج يف الفكرية وأأبرزت الويبو أأمهية امللكية
املنتدى ادلويل الربانمج أأيًضا املعرض ادلويل الس نوي لختاعات النساء الكورايت ) ودمع .البدلان النامية والبدلان الأقل منًوا

ونُظمت حلقة  (لختاعات النساء اذلي نظمته الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية وامجلعية الكورية للنساء اخملتعات
من  8قادمات من من بيهنن نساء )س يدة خمتعة مشاركة  75حوايل  ل بشأأن الإدارة الأفضل للملكية الفكرية لصاحلمع

 .(البدلان النامية

 الس نوي التشاوري اجامتعه العام املدير فقد عقد. للويبو من الأمور الهامة احلكومية غري املنظامت معول يزال التعاون  .15
 احلكومية غري املنظامت ممثيل من 26 حلوايل الفرصة أأتيحت حيث ،2018 أأكتوبر 10 يف املعمتدة احلكومية غري املنظامت مع

آرائه عىل واحلصول للويبو املدير العام لطرح الأس ئةل عىل املشهد  يف املس تقبلية والتطورات احلالية الويبو معاهدات بشأأن أ
 يف حهثا عىل املشاركة خالل من أأيًضا احلكومية غري ملنظامتاالعاملي للملكية الفكرية. واس مترت الويبو يف تعاوهنا مع 

قلميية الوطنية واملؤمترات الندوات ذكل يف مبا الويبو، تس تضيفها أأو تنظمها اليت واملناس بات الاجامتعات  ويف .وادلولية والإ
منظامت  يتني دوليتني وستملنظمتني غري حكوم  صفة مراقب دامئ للويبو العامة امجلعية منحت ،2018 عام يف الصدد، هذا
ىل اجملموع يصل وبذكل .حكومية وطنية غري  منظمة 92و دولية، حكومية غري منظمة 261و حكومية دولية، منظمة 75 اإ
 .حصلت عىل صفة مراقب دامئ يف الويبو وطنية حكومية غري

 التدريب توفري خالل من مراكش دةملعاه العميل للتنفيذ امليرسة تأأدية دوره املمزي كأداة رئيس ية الكتب احتاد ويواصل .16
نتاج جمال يف احملّدث  ويف. منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يف البرص ومعايق املكفوفني ختدم اليت للمنظامت الكتب امليرسة اإ

                                                
 https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4354 كتيب "الويبو وأأهداف التمنية املس تدامة"، متاح عرب الرابط: 5

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4354
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نتاج أأكرث من ،2018 عام  كتاب 2500 وسع احتاد الكتب امليرسة نطاق أأنشطته بشأأن تكوين الكفاءات: حيث مّول اإ
 والهند وبوتسواان وبنغالديش الأرجنتني يف أأنشأأها اليت السابقة مشاريع الاحتاد بأأنساق ميرسة. وجبانب الوطنية لغاتابل

ندونيس يا فاسو بوركينا يف لتكوين الكفاءات جديدة مشاريع الاحتاد بدأأ  وأأوروغواي، ورسيالناك ونيبال  واملكس يك واإ
لكتب امليرسة أأيًضا عىل تسخري صناعة النرش يف البدلان النامية والبدلان الأقل ويعمل احتاد ا .وفييت انم ونيجرياي ومنغوليا

ىل تكوين الكفاءات،  نتاج الكتب "امليرسة من الأساس" يف مشاريعه الرامية اإ منًوا عن طريق تضمني تدريب للنارشين عىل اإ
لقراءة من حلظة نرشها. ولتحقيق هذا ويعين ذكل أأن تكل الكتب من املمكن قراءهتا من قبل املبرصين والعاجزين عن ا

، وحيث النارشين عىل التوقيع عىل جائزة الاحتاد ادلولية للمتزي يف النرش امليرسَّ الهدف، يرعى احتاد الكتب امليرسة أأيًضا 
شوراهتم يتعني عىل النارشين أأن يتبعوها ليك جيعلوا من ميثاق الاحتاد للنرش امليرّس اذلي حيتوي عىل مثانية مبادئ متطلعة 

ىل الرمقية ميرسة للعاجزين عن القراءة. ابلإضافة لكامت للتعاون مع مؤسسة  جديًدا امليرسة منوذًجا الكتب احتاد أأنشأأ  ذكل، اإ
نتاج بشأأن 2018 عام يفالإمارتية  ليس تخدهما الأطفال املكفوفون أأو معاقو البرص.  خصيًصا مكيفة العربية ابللغة كتب اإ

كتهبا حبيث تكون "ميرسة من  ذكل بعد لكامت مؤسسة وس تنتج لكامت، مؤسسة ملوظفي التدريب وس يوفر الاحتاد
 ومعايق املكفوفني للأشخاص والاقتصادي برايل مكحرك همم للنجاح التعلميي الأساس". وأأخرًيا، يدرك الاحتاد دور طريقة

 تعلميية نتاجئ برايل يظهرون طريقة لتعمل رصةالف هلم تتاح البرص اذلين معايق أأو املكفوفني الأشخاص تبني أأن فالأدةل. البرص
نتاج الكتب بطريقة برايل، سواء  برايل طريقة تدريس ومن مث يدمع الاحتاد .أأعىل توظيف ويمتتعون مبعدلت حمس نة واإ
نتاج تشجيع وكذكل الإلكتونية، برايل شاشات خالل من ليك تُقرأأ  أأو الرمقية املنقوشة  كنمي اليت رمقًيا امليرسة الكتب اإ
 .املساعدة التكنولوجيا ابس تخدام قراءهتا

 يف مبا قارات، ست من بدًلا 40 ميثلون ا،عضوً  140 ريسريتش ويبو منصة يف الأعضاء عدد بلغ 2018 عام هناية معو  .17
 يضم الحتادف النامية، البدلان من املؤسسات عدد زادو . عامةأأو  أأاكدميية أأفريقية، سواء حبثية مؤسسة 30 من أأكرث ذكل
ومتكن الربانمج من خالل رشاكته احملورية مع منظمة مشاريع التكنولوجيا  .البدلان الأقل منًوا منبدًلا  11 من أأعضاء الآن

 وخالل .اتفاقات يف مراحل متقدمة 8، مهنا 2011منذ تعاون  اتفاق 140البيولوجية لأغراض الصحة العاملية من تيسري 
 تفاعلية منصة عن النقاب وكشف (.2017 يف )املنطلقة س يةامخل  ستاتيجيةالا تهخط  تفعيل يف الربانمج اس متر ،2018
 والأصول التعاون وأأوجه ريسريتش ويبو منصة بأأعضاء املتعلقة املعلومات ابستجاع للمس تخدمني تسمح الإنتنت عىل للموارد
 الزماةل برانمج جذب ،2018 ويف والسل. واملالراي املهمةل املدارية ابلأمراض املتعلقة ابلبحوث للهنوض املعلومات وتقامس
ىل التابع ىل الهادئ واحمليط الهند ومنطقة أأفريقيا من ابحثًا 14 أأستاليا حكومة متوهل اذلي ريسريتش ويبو اإ  مضيفة مؤسسات اإ
 الزمالت،و  التعاون اتفاقات من العديد خالل منو  والعلمية. البحثية قدراهتم زايدة بغية املتحدة والولايت أأستاليا يف

 جمال يف س امي ل العاملية، ابلصحة تهنص أأن بوسعها التكنولوجيا أأن عىل ملموس دليل تقدمي يف ريسريتش ويبو منصة اس مترت
 .والسل واملالراي املهمةل املدارية الأمراض

 170 من اش بكهت يف عضو 7000 عن يزيد وما رشياكً  86 غرين ويبو منصة يف الرشاكء عدد بلغ 2018 عام هناية ومع .18
 ويبو بياانت قاعدة وتش متل ش بكهتا. أأعضاء بني فامي اتصالً  640 من أأكرث املنصة يرست ،2013 يف انطالقها ومنذ بدًلا.
 حكومة من وبدمع ،2018 ويف .واخلرباء الاحتياجات عن ومعلومات بيئية تكنولوجيا 4000 يقارب ما عىل حاليا غرين

طار يف أأقمي أأستاليا، آس يا رشق جنوب يف مرحلتني عىل وساطة مرشوع غرين ويبو مبادرة اإ ىل للتوصل أ  التكنولوجيا حلول اإ
قامة وتسهيل املنطقة يف املس تدامة  153 املرشوع عن نتج وقد اخلدمات. ومقديم التكنولوجيا عن الباحثني بني التصالت اإ
قامة املرشوع من الثانية رحةلامل وتوجت البيئية. التكنولوجيا لنقل صفقات 3 عن ابلفعل أأسفر كام اتصالً   للوساطة حدث ابإ
 وحاضنات عام قطاع ومنظامت ورشاكت ومستمثرون أأعامل رواد بيهنم من بدًلا 26 من مشاراكً  85 فيه شارك

 وغريها. تكنولوجيا
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 والاحتاد الويبو من مبادرة ويه ،(INFORMED-Pat) ا،هب اخلاصة البياانت قواعد أأحدث الويبو وأأطلقت .19
 وليدةال البيولوجية الصيدلنية املس تحرضات جمال يف رائدة رشكة 20و (IFPMA) الأدوية ومنتجي عياتمجل  ادلويل
 املشتايت وكياانت املشاركة الأدوية رشاكت بني للمعلومات اجرسً  (INFORMED-Pat) البياانت قاعدة وتعد .البحوث

اتحة خالل من ياانتالك  هذه تساعد أأن البياانت قاعدة شأأن ومن النامية. البدلان يف  يف ابلأدوية املتعلقة الرباءات معلومات اإ
ن الفهم، وصعبة معقدة تكون قد الرباءات معلومات لأن نظًراو  وفعال. الاس تخدام سهل تنس يق Pat-) البياانت قاعدة فاإ

INFORMED) اتحة خالل من املسأأةل تبسط  .القانوين النظام حبسب املسجةل للأدوية الرئيس ية رباءاتال اإ

 مجع يف معهل ،العاملي الاقتصادي املنتدى مع نابلتعاو  الويبو، أأعدته اذلي (IAP) اخملتعني مساعدة برانمج واتبع .20
 ذكل ويشمل مقابل. دون خدماهتم يقدمون براءات مبحايم النامية البدلان يف الصغرية والرشاكت اخملتعني من املوارد حمدودي
 بشأأن التعاون معاهدة خالل من معينة قانونية أأنظمة ويف بدلاهنم يف براءات بمبوج امحلاية عىل احلصول يف املساعدة
ضا قانونية أأنظمة ليشمل جالربانم نطاق س ميدد القريب، املس تقبل ويف الرباءات. ىل نظًرا فيةاإ  الأعضاء ادلول اهامتم ازدايد اإ

 حمايم من حامس ياً  دعامً  الربانمج تلقى كام لأعضاءا ادلول بتحيب املُبتَكر الربانمج هذا وحيظى املبادرة. هبذه الويبو يف
 وولكء حمايم مع املشاورات أأدتو  .املس تفيدة البدلان يف الآن حىت همنياً  100 من أأكرث جسَّل فقد وولكهئا، الرباءات
ىل الإقلميي واملس توى ادلويل املس توى عىل الرباءات ماكنية اإ حدى اإىل الانضامم اإ  الأنظمة بعض يف الرباءات ولكء ش باكت اإ
ضايف دمع عىل للحصول قامئة املفاوضات تزال ول .وأأورواب الأمريكية املتحدة الولايت مثل املهمة القانونية  الأنظمة بعض يف اإ
 خمتع 40 حوايل تلقى بيامن بعد عن املقدمة ادلورة مهنم 100 حوايل اتبع فقد ابخملتعني يتعلق فامي أأما .الأخرى الكربى القانونية

 ومجعيات ومؤسسات رشاكت بيهنم من رعاة، 10 عىل الربانمج ويعول .هبم خاصة براءة طلبات تقدمي جمال يف دعام لفعلاب
 ادلويل. السعيد عىل تعمل أأخرى يةحكوم  غري ومنظامت الفكرية امللكية يف متخصصة

لكتونية صفحاتال تزال ول .21  وضع معلية دلمع قاميً  راً مصد والاقتصادية الإحصائية الويبو بدراسات اخلاصة الإ
ثت النامية. البدلان يف خصوصا الأدةل عىل قامئة س ياسات حصاءات بأأحباث الصفحات هذه وُحّدِّ ضافية واإ  نطاق توس يع مع اإ
منتصف عام  يف اختمتت اليت والاقتصادية الاجامتعية لتمنيةوا الفكرية امللكية مرشوع من الثانية املرحةل ويف القطرية. التغطية
جراء املزيد من ادلراسات الإمنائية كجزء من  شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات، بدأأت 2018 يف حتديد أأولوايت اإ

طار الربانمج  ىل العلامء . 16الأنشطة العادية يف اإ اتحة قاعدة بياانهتا حول جهرة خملتعني اإ وابلإضافة اإىل ذكل، واصلت الويبو اإ
ابلعامتد عىل قاعدة  2018ادلراسات البحثية حول أأس باب جهرة اخملتعني ونتاجئها يف عام وقد نرش عدد كبري من . الأاكدمييني

 .البياانت هذه

 من عدد يف البحوث وقطاع واملتوسطة الصغرية الرشاكت لصاحل والأنشطة الربامج لتنفيذ هجودها الويبو واصلتو  .22
قلميية الوطنية العمل وحلقات والندوات املؤمترات تنفيذ اس مترو  منوًا. الأقل والبدلان النامية البدلان ذكل يف مبا البدلان،  والإ
قلميية ودون دارة حول ندوات نظمت ،2018 عام ويف ،الكفاءات تكوين خيص فامي الإ  بدلان مثانية يف الفكرية امللكية أأصول اإ
 وجاماياك. وعامن وهاييت وكينيا ومالوي خوس يه وسان والكويت لبنان يه

 اذلي أأفريقيا، جنوب يف الفكرية للملكية واملتوسطة الصغرية الرشاكت لإدارة الوطين املرشوع تنفيذ 1820 عام يف واس متر
طار تعزيز عىل وركز ،2017 أأغسطس يف بدأأ   الصغرية الرشاكت دمع ومؤسسات الفكرية امللكية مكتب بني التعاون اإ

دارة عىل واملتوسطة الصغرية اكتالرش  قدرة تعزيز عىل معلو  واملتوسطة. الصغرية والرشاكت واملتوسطة  الفكرية امللكية نظام اإ
 .به والانتفاع

 ،املؤسيس املس توى عىل ونرشهام والتكنولوجيا املعرفة نقل لتعزيز الفكرية امللكية س ياسات تطوير أأمهية عىل للتأأكيدو  .23
سطنبول يف دولياً  مؤمتراً  بولوي ا نظمت ،الفكرية امللكية س ياسات صياغة ىلع ومساعدهتا املشاركة املؤسسات ولتدريب  ،اإ

قلميية دون وندوة والفلبني وهانوي مرص يف وطنية معل حلقات ثالثو   واملؤسسات للجامعات وتوابغو ترينيداد يف واحدة اإ
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 الأاكدميية املؤسسات لفائدة الفكرية للملكية الويبو س ياسة منوذج" خيص: فامي العمل اكمتل ،2018 عام يفو البحثية.
ىل ،"للتخصيص التوجهيية املبادئ" وكذا "والبحثية ىل الإشارات (1) جانب اإ  خملرجات املسؤول الاجامتعي التسويق اإ
 الواثئق وترمجت 6املعرفة. بنقل املتعلقة الأمور بشأأن الس ياساتية واخلربات اجليدة املامرسات وتقامس (2) الأاكدميية؛ البحوث

ىل  امللكية أأدوات مجموعة من الثاين اجملدل عىل الأخرية اللمسات وضعت ذكل، اإىل ابلإضافة والروس ية. والفرنس ية العربية اإ
 .اجملدل ونرش التكنولوجيا( )نقل لتفاقيات مناذج :الفكرية

ضافة خالل من الفكرية وامللكية للجامعات اخملصص الإلكتوين وقعامل نطاق ووسع  للجامعات املعرفة نقل حول جزء اإ
 للمؤسسات احلالية الفكرية امللكية س ياساتب  روابط تتضمن اليت الويبو بياانت قاعدة قنطا ووسع البحثية. واملؤسسات
ضافة خالل من العامل أأحناء مجيع يف والبحثية الأاكدميية شارة أأو توجهيية مبادئ يتضمن بعضها ،ةجديد س ياسة 26 اإ ىل اإ  اإ
ىل وأأضيفت .املكهي أأو املعرفة ونقل املسؤول التسويق أأو واجلنوب الشامل بني التعاون فرادية دراسة الويب صفحة اإ  عن اإ

دارة"  تصممي كيفية حول رؤى تقدم واليت ،7"أأفريقيا جنوب يف العام القطاع من املموةل البحوث نتاجئ وتسويق الفكرية امللكية اإ
 العام. القطاع من املموةل والتطوير البحوث نتاجئ تسويق دلمع الس ياسات أأطر

 نسخة ونرشت "املس تقبل اختاع" بعنوان الأعامل لأغراض الفكرية ابمللكية اصةاخل ةلسلسال  يف منشور اثين وروجع .24
 الصناعة بني الفجوة سد بشأأن الأستالية الاستامئنية الصناديق من ممول مرشوع وأأطلق .8لغات خبمس منه ومنقحة جديدة

 يف تنخرط اليت ابجلامعات املناس بة توسطةوامل  الصغرية الرشاكت لربط حماوةل بذلت حيث والفلبني، مالزياي يف والأحباث
جراء  املعرفة اقتصادات يف املرأأة مشاركة املرشوع حبث ذكل، اإىل ابلإضافة .املرتقب التعاون ولبدء علهيا طبقتن  حبوث اإ
قلميي مؤمتر يف نتاجئال  نوقشتو  الفكرية امللكية تسويق معلية يف الباحثات مشاركة تشجيع عىل وركز  الفلبني. يف اإ

ذاكء جمال يفو .25 نفاذ مسأأةل تناول يف املنظمة اس مترت الفكرية، للملكية الاحتام اإ  الأوسع اجملمتعية املصاحل س ياق يف الإ
 توافق بشأأن ترشيعيةً  مساعدةً  الأعضاء، ادلول طلب عىل بناءً  الويبو، وقدمت التمنية. حنو املوهجة الشواغل وخباصة نطاقًا،
نفاذ املتعلقة الالزتامات مع احمليل الترشيع مرشوع أأو احلايل احمليل الترشيع  مع تريبس، اتفاق من الثالث اجلزء مبقتىض ابلإ
م ذكل، اإىل وابلإضافة .9التفاق يف الواردة واملرونة التوازن مواطن مراعاة  ورفع الكفاءات تكوين أأنشطة من عدد نُّظِّ

ذاكء تتعلق موضوعات لتناول الوعي مس توى  يف اكنت أأو الوطنية الهيئات خمتلف مصمتو  .10فكريةال للملكية الاحتام ابإ
نفاذ سلطات اإىل موهجة حمددة موصفات ذات تدريبية مواد تصممي اإىل طريقها  الويبو واكنت العامة، النيابة وأأعضاء القانون اإ
 تكوين اتفعالي من حمددة فعاليات يف مرجعية كأداة ولس تخداهما حملية رشوط لتلبية س بق فامي املادة هذه وضعت قد

نفاذ حقوق امللكية الفكرية" الرابعة الطبعة صدرت ،ذكل عىل عالوة .الكفاءات اليت أأعدها القايض  "جملموعة القضااي املتعلقة ابإ
 .11سابقًا يافريق أأ  جنوب يف العليا الاس تئناف حممكة رئيس انئب ،املوقر لويس هارمز

ذاكء جمال يفو نتاج عىل العمل اس متر الوعي، اإ  لأمهية امجلهور فهم حتسني عىل فهيا الأعضاء وادلول الويبو ساعدةمل  أأدوات اإ
ىل ،12مالوي يف املؤلف حق احتام بشأأن للتوعية فيديو مقطعا وأأنتج الفكرية. امللكية  الرسوم من جديدة حلقات جانب اإ
آخر التصاممي نع مقطع الصغري، البطريق بورورو هبا يظهر واليت الأطفال أأجل من الويبو تنتجها اليت املتحركة  عن وأ
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http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf. 

 التايل: الرابط يف املتاحة 3/2revWIPO/ACE/1  الوثيقة عىل الاطالع يرىج املعلومات من للمزيد 10
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411945 

11 ://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_791_2018.pdfhttps  
 مبساعدة الصناديق الاستامئنية اليت تقدهما وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي. 12

https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/news/2018/news_0001.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4332
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411945
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_791_2018.pdf
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نتاج من أأخرى متحركة رسوم ودبلجت .13التقليد لكتوين موقع وأأطلق والعربية. الصينية للغتنياب الويبو اإ  الإس بانية ابللغة اإ
 الويبو وواصلت or.orgwww.respetoporelderechodeaut.14 امس حتت املؤلف، حق بشأأن الش باب لتوعية
ذاكء بشأأن حمددة مشاريع يف الأعضاء ادلول مساعدة عداد مثل الوعي، اإ  .املدارس مسابقات وتنظمي التوعية استاتيجيات اإ

 18 اإىل 14) للجنة والعرشين احلادية ادلورة فيف التمنية. أأجندة توصيات مع متش ًيا الترشيعية املساعدة تقدمي اس مترو  .26
 اللجنة نظرت ،15مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية مناقشة س ياق يفو (،2018 مايو
 العضو ادلوةل الويبو وتُطلع الطلب؛ عند فقط تُقدم الترشيعية املساعدةف تقدهما. اليت التقنية املساعدة أأنشطة خصائص يف
 ذكل؛ تطلب اليت العضو ادلوةل هذه واحتياجات خصائص مراعاة مع وتفاعلية، موضوعية بطريقة الس ياسات خيارات عىل

 وغريها( التقليدية، املعارف أأو الرباءات أأو املؤلف )حق الفكرية ابمللكية املتعلقة اجملالت خمتلف الس ياسات هذه وتغطي
 اإىل وابلإضافة وغريها(. رونة،امل مواطن تنفيذ أأو املعاهدات، عىل والتصديق واللواحئ، القوانني وحتديث )مراجعة والأنشطة
قلميية املاكتب من لك تشمل يه الويبو، جانب مفن للغاية؛ ورسية ثنائية العملية هذه تُعد ذكل،  املوضوعية؛ واجملالت الإ
 املشورة تقدمي يس متر رباءات،ال جمال ويف املطلوبة. اخلربة ضامن وكذكل املعنيني املصلحة أأحصاب مجيع اإرشاك اإىل وتسعى

ىل والس ياساتية رشيعيةالت  نفاذ بشأأن منواً  الأقل والبدلان النامية البدلان اإ  مواطن فهم وكذكل ،وتفعيلها والالزتامات احلقوق اإ
 .واس تخداهما تريبس اتفاق يف الواردة املرونة

 واطنم بياانت قاعدة يف الواردة املعلومات رشون  الفكرية امللكية نظام يف املرونة مسأأةل تناول الويبو واصلتو  .27
 بياانت قاعدة يف الواردة املعلومات رشلن  املتخذة التدابري عن تقريرها يف الوارد النحو عىل املنتدايت خمتلف يف 16املرونة
 البياانت قاعدة تتضمن اجلديدة، البحث خاصيات اإىل ابلإضافةو .2017 نومفرب يف فيه نظرت اذلي 17،املرونة مواطن
 من ال لية وتطلب .2016 عام يف عرشة الثامنة دورهتا يف اللجنة علهيا وافقت واليت ،اهب اخلاصة التحديث أ لية عن وماتمعل

 الواردة املرونة مبواطن املتعلقة الوطنية أأحاكهما )حتديثات( بتحديث ،رمسي اتصال خالل من الأمانة، تزويد الأعضاء ادلول
ىل: الأعضاء ادلول هبا رتأأخط اليت )التحديثات( التحديث يشري أأن ميكنو  البياانت. قاعدة يف  أأكرث أأو مادة تعديل "1" اإ

دراهجا س بق  املرونة مبواطن وتتعلق الوطين القانون يف حديثا ومعمتدة لها سابق ل أأكرث أأو مادة "2" البياانت؛ قاعدة يف اإ
by Updates " يسّمى جديد ركن حتت البياانت قاعدة يف فورا املبلّغ التحديث ويُدرج البياانت. قاعدة يف الواردة

States Member". حتديثات أأي الأعضاء ادلول تقدم مل ،2018 عام يفو. 

 مرشوع س ياق يف الأعضاء ادلول اقتحهتا اليت التدابري أأساس عىل معلها الويبو واصلت ،التكنولوجيا نقل جمال يفو .28
ىل الأمانة قدمت ،لصددا هذا ويف 18احللول. بناءو  املشتكة التحدايت التكنولوجيا: ونقل الفكرية امللكية  احلادية ادلورة اإ

 التكنولوجيا نقل وأأنشطة خدمات يف الفجوات حتليل" ،2018 مايو 18 اإىل 14 من الفتة يف املنعقدة ،للجنة والعرشين
 بشأأن الطريق خارطة تلكفة" وثيقة عن فضالً  ،19ج" "اجملموعة التمنية بشأأن لويبوا أأجندة بتوصيات يتعلق فامي الويبو يف القامئة
 20املذكور. املرشوع مبوجب املقام الإلكتوين املنتدى لس تخدام التوجي

                                                
 مبساعدة الصناديق الاستامئنية اليت يقدهما املكتب الكوري للملكية الفكرية. 13
، واذلي ُطور بدمع من الصناديق الاستامئنية املقدمة من وزارة الثقافة www.respectforcopyright.org قل احلايليعمتد املوقع الإلكتوين عىل احل 14

 .والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي
 . CDIP/21/4الوثيقة  15
لهيا فامي ييل ابمس   16 ، عىل النحو اذلي وافقت عليه 2013ة البياانت"( يف يونيو "قاعدأأنشئت قاعدة بياانت مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية )املشار اإ

 .http://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/flexibilities/database.html  اللجنة يف دورهتا السادسة:
 .CDIP/20/5الوثيقة  17
 .(CDIP/18/6 Rev."مجموعة مساهامت ادلول الأعضاء بشأأن الأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا" )الوثيقة  18
 .CDIP21/5الوثيقة  19
 .CDIP/21/6الوثيقة  20

http://www.respetoporelderechodeautor.org/
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طار يفو  نومفرب 23 اإىل 19 من الفتة يف عقدت اليت والعرشين الثانية دورهتا يف اللجنة نظرت ،الفجوات حتليل متابعة اإ
 قبل من املقتحة الإجراءات أأهداف أأن وقررت 21الوثيقة تكل يف الواردة الأنشطة تقيمي بشأأن مؤرشات قامئة يف ،2018
طار يف الويب منتدى حول النقاش اللجنة واصلت ذكل، عىل عالوةو  .حتققت قد الأعضاء ادلول  خارطة تلكفة ديثحت" اإ
 التحدايت التكنولوجيا: ونقل الفكرية امللكية "مرشوع مبوجب املقام الإلكتوين املنتدى لس تخدام التوجي بشأأن الطريق
ىل تطلب أأن وقررت ،22القامئة املنصات ابس تخدام احللول" وبناء املشتكة  تواصل وأأن املعلومات من املزيد تقدم أأن الأمانة اإ
 املسأأةل. هذه حول النقاش

 مبا ،الكفاءات لتكوين أأنشطة ونفذت تقنية مساعدة الويبو يف التقليدية املعارف شعبة قدمت ،2018 عام يفو .29
 :ذكل يف

قلميية الوطنية والترشيعات الس ياسات وتنفيذ وضع يف للمساعدة الطلب عند ايدةحم معلومات توفري  "1"  والإ
 مع هذا ويامتىش .التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املتعلقة

 .14و 13و 11و 10و 1 التوصيات

 تكوين هبدف ،خمتلفة وبدلان مناطق يف املتعددين املصلحة لأحصاب تطبيقيةال  العمل حلقات من عدد تنظمي  "2"
 احلكومية الواكلت عن فضالً  ،احمللية وامجلاعات الأصلية الشعوب ممثيل دلى الوعي مس توى ورفع الكفاءات
 الوراثية ردواملوا الفكرية امللكية بني العالقة حول تدور اليت ومساراهتا الوطنية الس ياسات حوارات وتعزيز ،الرئيس ية
 .42و 3 التوصيتني مع هذا ويامتىش .التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف

 يف ادلويل، الإمنايئ للتعاون السويدية الواكةل من وبدمع ،والتسجيل للرباءات السويدي ملكتبا مع الاشتاك  "3"
 تكوين هو والهدف ر.الابتاك دلمع - الوراثية واملوارد كريةالف امللكية بشأأن متقدمني دوليني تدريبيني برانجمني تنظمي

 حصابلأ  اس تفادة أأفضل لتحقيق الوراثية ابملوارد يتعلق فامي الفكرية امللكية أأنظمة اس تخدام خيص فامي الكفاءات
 مع هذا يامتىشو  .الفقر من واحلد الاقتصادي المنو زايدة يف مسامه كعامل الابتاكر ودمع الوراثية املوارد يف املصلحة
 .11و 3 التوصيتني

 .40 التوصية مع هذا ويامتىش .املتحدة الأمم واكلت خمتلف تنظمها اليت الاجامتعات يف املشاركة  "4"

هذا  ليقود مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة الأحباث اليت جترهيا الويبو يف جمال اذلاكء الاصطناعي، ويعمو  .30
 التمجة وتس تخدم الويبو حاليًا اذلاكء الاصطناعي يف ثالثة جمالت رئيس ية: .نظمة ومعلياهتااملركز عىل تعزيز وظائف امل 

تقود الويبو التعاون فامي بني ماكتب امللكية الفكرية وتتيحه معاًل ابلستاتيجية . و التصنيف التلقايئ للرباءاتو  البحث ابلصورو 
دار  دارة املتّسقة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت، واإ ة البياانت الكبرية للملكية الفكرية، واس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف اإ

حمتوايت عن املواضيع الأكرث نقاشًا يف جمال اذلاكء الاصطناعي وامللكية وتنرش الويبو بصفة دورية  ماكتب امللكية الفكرية.
 .يف الاجامتعات والفعاليات اليت تساعد عىل فهم املوضوعوتشارك الفكرية، 

ذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكريةو  .31 جمةل الويبو ، ول س امي للمنو والتمنية من خالل عدد من القنوات واصلت الويبو اإ
 مقاةل 19مشتك،  22000أأكرث من  يقرؤهاتضمنت جمةل الويبو، اليت فقد وامحلةل الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية. 

 الأعداد الس بعة لعاممقاةل نرشت يف  56من  % 34ية الاقتصادية والاجامتعية، أأي لتمن ل تشدد عىل أأمهية امللكية الفكرية 
 " متكني التغيري: املرأأة يف جمال الابتاكر والإبداع" بعنوان 2018محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام وشهدت . 2018

                                                
 .CDIP/22/7الوثيقة  21
 . CDIP/22/5الوثيقة  22
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وزادت مشاركة امجلهور زايدة ملحوظة يف  بدًلا 135حداًث يف  630أأكرث من  أأعدمشاركة قياس ية يف مجيع أأحناء العامل، حيث 
ىل ما يقرب من مليون 2018عام  زائر  101000و تويت عىل انطباع 916000وعرب الفيس بوك،  خشص، حيث وصلت اإ

 .لصفحة اليوم العاملي للملكية الفكرية

موظفي الويبو  بأأعداديتعلق فامي  وذكل واصل مكتب الأخالقيات هجوده لزايدة مس توى الوعي بقضااي الأخالقيات،و  .32
أأول حمارضة عامة حول الأخالقيات  2018، نظم مكتب الأخالقيات يف الويبو يف عام ومن مثوالقضااي املركز علهيا. 

والتكنولوجيا يف منظومة الأمم املتحدة، أألقاها الربوفيسور بيت سينغر الشهري، لإظهار احلاجة اإىل وجود عدسة أأخالقية يف 
املعايري وتقدمي املشورة والتوجيه  وضعهذه اجملالت. عالوة عىل ذكل، واصل مكتب الأخالقيات التكزي عىل التطورات يف 

ردود الفعل الواردة عىل مجيع املس توايت واكنت الرسيني ملوظفي الويبو بشأأن املواقف اليت تثري املعضالت الأخالقية. 
جيابية  .اإ

التمنية، ُرفع تقرير حيتوي عىل اثين عرشة توصية من بني  أأجندةوصيات فامي يتعلق ابلس تعراض املس تقل لتنفيذ تو  .33
ىل اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة. ا من تكل التوصيات. واعمتدت عددً  انقشت اللجنةمنذ ذكل احلني، و  23مجةل أأمور أأخرى اإ

ىل  19أأحاطت اللجنة، يف دورهتا الثانية والعرشين املعقودة يف الفتة من و  ، علام بتوصييت الاس تعراض 2018 نومفرب 23اإ
، فامي يتصل هبامطبقا لولية الويبو  11و 5والمتست من الأمانة مواصةل مجيع ممارساهتا املتعلقة ابلتوصيتني  11و 5املس تقل 

ىل النتاجئ املرتقبة يف املرفق الأول من تقرير املدير  ضافة الرابط اإ ول عالوة عىل ذكل، قدمت الأمانة مساهامت ادل هذا.واإ
ىل ادلورتني احلادية  الأعضاء يف اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واستاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة اإ

 مساهامت( 1ستس متر املناقشات حول هذه املسأأةل خالل ادلورة احلالية عىل أأساس )و  24والعرشين والثانية والعرشين للجنة.
ضافية تقدهما ادلول الأعضاء ا واستاتيجيات التنفيذ، وكذكل بشأأن خيارات  الإجراءاتاقتاح من الأمانة بشأأن و ( 2ملهمتة؛ )اإ

 .التوصيات املعمتدة واس تعراض رفع التقاريرمعلية 

، نظمت الويبو يف عام 25وفقًا لقتاح من ست نقاط بشأأن املساعدة التقنية اعمتدته اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشةو  .34
يف تقدمي  اوأأدواهت اوممارساهت ابعض ادلول الأعضاء عروضًا عن جتارهب تقدمو ليًا بشأأن املساعدة التقنية. حوارًا تفاع  2018

 .26. وتلت ذكل مناقشة تفاعلية بني ادلول الأعضاء الأخرىوتلقهيا املساعدة التقنية

طار البند الفرعي من  بشأأن "املساعدة التقنية اليت  لأجندةاابلإضافة اإىل ذكل، قدمت اللجنة الواثئق التالية وانقش هتا يف اإ
مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي " 1" :2018تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية" يف عام 

نية ممارسات الويبو لختيار اخلرباء الاستشاريني لأغراض املساعدة التق " 2" (؛CDIP/21/4املساعدة التقنية )الوثيقة 
لكتوين بشأأن املساعدة التقنية" 3؛ "(CDIP/21/9)الوثيقة  نشاء منتدى اإ تقيمي " 4(؛ "CDIP/22/3الوثيقة ) جدوى اإ

" 5(؛ "CDIP/22/10الوثيقة ) أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأنشطة املساعدة التقنية وكفاءهتا وفعاليهتا
قلمييةالتنس يق ادلاخيل والعمل مع الأمم املتحد  (.CDIP/22/11الوثيقة ) ة والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإ

جناز تكل  مرشوعات مرشوعًا من 21وقد مُعم ما عدده  .35 أأجندة التمنية يف العمل املنتظم للمنظمة، بعد أأن مت اإ
 ً  املعممةأأجندة التمنية  مرشوعاتت يف بعض فامي ييل بعض النقاط البارزة للتطوراو مس تقاًل.  اا خارجيً املرشوعات وتقيميها تقيمي

 :2018خالل عام 

                                                
 .CDIP/18/7الوثيقة  23
 .CDIP/22/4 Rev.والوثيقة  CDIP/21/11الوثيقة  24
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-نقاط متوفر عرب الرابط:  6الاقتاح املكون من  25

appendixi.pdf 
 https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46443عروض ادلول الأعضاء خالل احلوار التفاعيل متوفرة عرب الرابط:  26

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46443
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قامة أأاكدمييات وطنية "انش ئة" يف جمال امللكية الفكرية، واصلت الويبو دمع  "1" من خالل تعممي املرشوع الرائد لإ
، 2018 هناية مرشوعات مع س بعةالبدلان لبناء كفاءات التدريب اخلاصة هبا يف جمال امللكية الفكرية. ومت الانهتاء من 

 .الأعضاء مرشوعات قيد التنفيذ واس تقبلت املنظمة املزيد من طلبات املرشوعات من ادلول 8ول تزال 

ىل النفاذ مرشوع س ياق يفو "2"  دلمع جديدة مراكز تأأسيس اس متر ودمعه، املتخصصة البياانت قواعد اإ
 جديدة وخدمات موارد وتوفري القدرات يةتمن  خالل من احلالية املراكز تعزيز واس متر والابتاكر التكنولوجيا
 عضو. دوةل 78 يف الأعامل ورابطات البحوث ومراكز اجلامعات مثل املضيفة املؤسسات يف احملليني للمس تخدمني

 اخلدمات من مجموعة تقدم يهو العامل، حول والابتاكر التكنولوجيا دمع مراكز من مركز 750 من أأكرث تأأسيس ومت
 وتقدير الأداء اس تقصاء حسب س نوايً  سؤال أألف 700 من أأكرث عىل وترد الرباءات، يف املتخصص البحث مثل

 بشأأن امليدانية التدريبية الفعاليات اس تمكلت وقد التكنولوجيا. دمع مراكز عىل أأجري اذلي الأخري الاحتياجات
 التدريب خيارات من زيدمب 2018 عام يف دوةل 26 يف نُظمت اليتو  الرباءات حتليالت وبشأأن الرباءات يف البحث
قلميية مؤمترات ثالثة خالل من املراكز بني فامي املامرسات وأأفضل اخلربات تبادل تشجيع ومت الإنتنت. عرب  يف نُظمت اإ
 اليت الإلكتونية، والابتاكر التكنولوجيا دمع مبراكز اخلاصة املعارف تبادل منصة خالل من الإنتنت وعرب 2018 عام

ضافة واس مترت املايض. العام يف زايرة 22000 من أأكرث صفحاهتا زايرات عدد وبلغ عضو 0230 من أأكرث جسلت  اإ
 مرتبط مرشوع خالل من وذكل العام املكل يف واس تخداهما الاختاعات بتحديد املتعلقة كتكل جديدة خدمات
 ومن ،2019 وأأوائل 2018 يف نبدلا عدة يف والابتاكر التكنولوجيا دمع مراكز ش باكت مع جتريبيا ينفذ التمنية بأأجندة
 العام. هذا لحق وقت يف الأعضاء ادلول مجليع النتاجئ وتوفري منه الانهتاء املزمع

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر و  "3" ماكنية نفاذ أأكرث من ( ARDI)يواصل برانمج توفري النفاذ اإ اإ
ىل أأكرث من من البدلان النامية والبدلان الأق 85مؤسسة مسجةل يف  1250 جمةل علمية وتقنية متاحة  7700ل منوًا اإ

لكتوين ومصنف مرجعي، من خالل رشاكة القطاع العم والقطاع اخلاص مع  أألف 22مقابل رسوم اشتاك و كتاب اإ
ىل البحث والتطوير لأغراض الابتاكر عضو يف رشاكة   Research4Lifeأأمه النارشين يف العامل. وبرانمج النفاذ اإ

مع برامج تديرها منظمة الصحة العاملية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة اليت تقدم ابلشتاك 
يتاح للمؤسسات املسجةل  Research4Lifeبدورها حمتوى لك يف جمال ختصصها. وابلتعاون مع الرشاكء من رشاكة 

ماكني ىل البحث والتطوير لأغراض الابتاكر اإ أألف كتاب  69أألف جمةل و 21ة النفاذ أأيًضا اإىل حوايل يف برانمج النفاذ اإ
ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات )ابملثل، و ومصنف مرجعي. ماكنية نفاذ ASPIواصل برانمج النفاذ اإ ( توفري اإ

ىل البحث التجاري يف ال 43مؤسسة ُمسجَّةل يف  120أأكرث من  رباءات بدلًا من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإ
واخلدمات التحليلية ابجملان أأو بتلكفة منخفضة من خالل رشاكة القطاع العام والقطاع اخلاص مع موفري قواعد 

 بياانت الرباءات الكبار.

دارة الأداء  27(TAD-IPدمج قاعدة بياانت املساعدة التقنية للويبو )انهتىى العمل بنجاح عىل و  "4" يف نظام اإ
دارة الأداء املؤسيس عىل  املؤسيس. ويسمح هذا التكييف الرئييس لقاعدة بياانت املساعدة التقنية للويبو يف نظام اإ

مس توى املنظمة يف زايدة اتساق وموثوقية املعلومات املتعلقة بأأنشطة املساعدة التقنية للمنظمة، واس تقاء البياانت من 
املساعدة التقنية للويبو  وختزن قاعدة بياانت .خمتلف الربامج والقطاعات اليت تنفّذ أأنشطة تعاونية موهجة حنو التمنية

(IP-TAD ) من خالل التقارير املنتظمة اخلاصة بأأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون أأيًضا البياانت
يف نظام  (IP-ROC)يتواصل العمل لإدماج قاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء الاستشاريني و  الثاليث.

د هنا ، وعندما تعمل قاعدة البياانت احملس نة بشلك اكملارة الأداء املؤسيس عىل مس توى املنظمة. اإ ستشمل قوالب فاإ

                                                
" ويه توفر معلومات عن مرشوع "قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية( يف اإطار TAD-IPأأعدت قاعدة بياانت املساعدة التقنية للويبو ) 27

 ا الويبو حيامث اكن البدل املس تفيد من البدلان النامية أأو البدلان الأقل منًوا أأو البدلان املتحوةل.أأنشطة املساعدة التقنية اليت اضطلعت هب
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الاستشاريني يف الويبو املشاركني يف خمتلف أأنشطة املساعدة  اخلرباء عن ودقةجديدة لتسجيل معلومات أأكرث اكامتل 
الاستشاريني حسب جمال  اخلرباء اخلاصة هبا لتسهيل حتديد قاعدة البياانت أأيًضا وظائف البحث وس تحسنالتقنية. 

استشاراًي يف قاعدة بياانت الويبو املش متةل خبرًيا خبرًيا/ 3785ما مجموعه جُسل حىت الآن، و التخصص واملهام املنفذة. 
 .(IP-ROC)عىل قامئة اخلرباء الاستشاريني 

طار مرشوعساعدة التقنيةوّسعت منصة الويبو الإلكتونية للمطابقة بشأأن امل و  "5" قاعدة بياانت  ، املنشأأة يف اإ
بدلا، مبا يف ذكل ماكتب  33مؤيدا من  61انتشارها لتشمل  ،مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية

ًيا عىل ويه حتتوي حال  .، واجلامعات، وماكتب نقل التكنولوجياوالصناعةامللكية الفكرية، واملنظامت غري احلكومية، 
وجيري دمج املنصة يف املنصة  مطابقات حىت الآن. 6تعبرًيا عن احلاجة لدلمع، مع حتقيق  13عرًضا لتقدمي ادلمع و 14

 الغرض منو  .2030للأمم املتحدة هبدف دمع خطة التمنية املس تدامة لعام  ل لية تيسري التكنولوجيا التابعة الإلكتونية
تكوين الكفاءات وتقدمي املساعدة التقنية عىل حنو مفيد ومس تدام لفائدة البدلان  هو تسهيلأ لية تيسري التكنولوجيا 

تطوير التكنولوجيا ونقلها ونرشها، مع تسهيل تنس يق الأنشطة اليت تنفذها واكلت الأمم املتحدة  النامية فامي خيص
 .اخملتلفة

فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان عقب تعممي مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية و  "6"
، خاصة تكل ادلول الأعضاء بناًء عىل طلبأأقل منًوا، واصلت املنظمة دمعها لعدد من الأنشطة املوهجة حنو التمنية 

ىل تشجيع الابتاكر والإ ، تبادل املعارف والتجارب بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوااليت تيرس  بداع واليت هتدف اإ
والاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية من أأجل التمنية الاقتصادية والتكنولوجية والاجامتعية والثقافية. وجيري 

الرباءات والعالمات التجارية بني البدلان  الإيداع املتبادل لطلباتالآن وضع اللمسات الأخرية عىل دراسة بشأأن 
يداع تعرض ادلراسة بياانت اإحصائية و النامية.  رباءات والعالمات التجارية يف البدلان النامية بواسطة مودعني العن اإ

جديدة مجليع الأنشطة املضطلع هبا يف فتة الس نوات  خارطة واكمتل العمل عىل وضع أأجانب من بدلان انمية أأخرى.
يكون فهيا لك من  واليتقامئة ابلأنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة  وتتضمن اخلارطة .2018اإىل  2014امخلس، من 

البدلان املس تفيدة والبدلان املفيدة بدلاان انمية أأو من البدلان الأقل منوا، وحيث يكون مجيع أأو غالبية املتحدثني/ 
ىل بدل انم أأو من البدلان الأقل منوا. ويشمل ذكل أأيًضا أأنشطة التعاون الثاليث  اخلرباء اذلين حيرضون احلدث ينمتون اإ

وذكل بشلك هبا بدمع مايل من بدل متقدم،  اضطلعاملعايري املذكورة أأعاله، ولكن واليت تنطبق علهيا  اليت تنفذها الأمانة
قدمت الويبو مساهامهتا بشأأن أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب و  الصندوق الاستامئين. لمنوذجوفقًا أأسايس 

ىل امجلعية العلإدراهجا يف  الأمم  امة للأمم املتحدة. كام شاركت بنشاط يف معلية مؤمترتقرير الأمني العام الس نوي املقدم اإ
حيث قدمت تقريرًا عن ( عاما عىل اعامتد خطة معل بوينس أأيريس 40)التعاون فامي بني بدلان اجلنوب  املتحدة بشأأن

حول مسامهة قطاع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، ل س امي  العدد املزتايد للأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف جمال
منصة الويبو و غرين واحتاد الكتب امليرّسة ويبو  منصةالتمنية وكذكل نتاجئ الرشأاكت اليت حتققت من خالل 

التعاون فامي بني بدلان اجلنوب التابعة  داخل ش بكة هجة التنس يق التابعة للويبووظيفة  . وعززتالإلكتونية للمطابقة
عاون فامي بني بدلان اجلنوب التابع للأمم املتحدة وهجات التنس يق يف الواكلت الت للأمم املتحدة، واليت تضم مكتب

 .املتخصصة الأخرى التابعة للأمم املتحدة

طار و "7" رباءات واملكل العام، واصلت الويبو هجودها الاملتعلقة ابمللكية الفكرية واملكل العام و  املرشوعاتيف اإ
ىل املكل العام عىلللمساعدة يف تعزيز قدرة ادلول الأعضاء  عالوة عىل ذكل، . و حتديد واس تخدام املوضوع اذلي أ ل اإ

ونتيجًة مجلةل أأمور مهنا مرشوع امللكية الفكرية واملكل العام، طورت الويبو بوابة جسل الرباءات اليت توفر معلومات 
لكتونية لدلول الأعضاء يف الويبو.  طار مرشوع تصممي البو  وقد أأعيدوروابط لسجالت الرباءات الإ ابة مؤخًرا يف اإ

حبث  خاصياتتقدمي بغية )اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية(  متصل ابملوضوع
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ذا اكن الاختاع  ضافية من شأأهنا تسهيل حتديد ما اإ عىل  البوابة وتش متلالعام.  املكل موجوًدا يفمتقدمة ومعلومات اإ
نة واهجة مس تخدم جديدة لرباءات يف اب خاصة ومجموعة معلومات نظام قانوين 200حتوى لأكرث من ومتتاز مب  وحمس ّ

 .مجيع أأحناء العامل

واصلت الويبو معلها بشأأن امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة وعززت ماكنهتا مكنتدى متعدد الأطراف يف و  "8"
من توصيات أأجندة التمنية، ركَّز معل الويبو يف  32و 23و 7هذا اجملال. وفامي يتعلق ابلتوصيات ذات الصةل رمق 

مع  عىل رصد السوابق القضائية بشأأن امللكية الفكرية واملنافسة يف البدلان النامية والاقتصادات الناش ئة 2018 عام
تص بعض بدلان أأمرياك الالتينية. وظلت الأمانة تشارك بنشاط يف الفريق اخمل التكزي عىل حق املؤلف واملنافسة يف 
مع الأونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتمنية يف تعاونت املعين ابمللكية الفكرية واملنافسة، حيث 

(. كام عززت الويبو مشاركهتا يف ش بكة املنافسة ادلولية، وخاصة من خالل الفريق OECDامليدان الاقتصادي )
يف مناقشات بشأأن قضااي املنافسة املتعلقة ابمللكية الفكرية العامل املعين ابلسلوك الأحادي اجلانب، فسامهت 

 للمنافسة يف جممتع الواكلت املعنية ابملنافسة. نظر مؤيدةوطرحت وهجة 

يف  2018اس مترت أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا خالل عام و  "9"
ز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد اس تخدام مهنجية مرشوع تعزي
 .الوطين ودون الإقلميي والإقلميي

أأثبتت خمرجات مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل و  "10"
نشاء بيئة مواتية للملكية الفكرية وتصممي وتنفيذ مرش  تصورمنوًا فعاليهتا بشلك خاص يف  وع عىل نطاق املنطقة بشأأن اإ

آس يا واحمليط  يف منطقة بدلان 5ومثة لتعزيز القدرة التنافس ية للأعامل من خالل العالمات التجارية والتصاممي".  أ
كة يف املرشوع بدلان أأخرى ابلفعل املشار  6الهادئ حالًيا يف مرحةل تصممي املرشوع والتنفيذ الأويل، بيامن طلبت 

 .2019اعتباًرا من 

اس مترت التطورات يف جمال ادلراسات التحليلية للرباءات، نتيجة لتعممي مرشوع اس تنباط أأدوات للنفاذ اإىل و  "11"
عداد بشأأنبناًء عىل اخلربة املكتس بة  2018املعلومات املتعلقة ابلرباءات طوال عام  تقارير واقع الرباءات مع سلسةل  اإ

حتت مسمى تقارير الويبو بشأأن الاجتاهات التكنولوجية حتليالت الرباءات نشورات القامئة عىل امل جديدة من 
(WITT و .) ل أأنهواقع الرباءات،  تقريرعىل الرمغ من أأن هذا النوع اجلديد من املنشورات يعمتد عىل ببياانت  يُعزز اإ

املوضوع وتقدميه  تأأطريوذكل من أأجل  املتناولضوع من خرباء عامليني ابرزين يف املو  ومساهامترباءات لغري متعلقة اب
لتكنولوجيا مع عن انظرة شامةل وتقدمي القرار، ومتخذو الابتاكر القامئون عىل س ياسات اإىل مجهور أأوسع، مبا يف ذكل 
فائدة لهنج أأكرث مشولية ب تمتزيأأو الأدبيات العلمية، لتوفري أأداة دمع  الس ياساتيةناقشات امل وهجات نظر أأخرى، مثل 

تقارير الواقع اليت تصدرها من  PDFملف   273061مت حتميل ،2018اإىل  2014يف الفتة من والقرار.  متخذي
اليت تشمل تقارير  القابةل للبحث بياانت الويبوقاعدة  واتسع نطاق .2018يف عام  حتميلمعلية  59735مع  الويبو

يف جمالت الصحة العامة والغذاء  واقع الرباءات تقاريرمن  214اليت أأعدهتا كياانت أأخرى لتشمل  واقع الرباءات
يف  قدرات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرتطوير من أأجل و  والزراعة والبيئة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت.

تتوفر لرباءات، واذلي ا حتليل بشأأن عىل كتيب 2018لرباءات، بدأأ العمل يف عام ا حتليلتقدمي خدمات جمال 
املهنيني واملنتفعني من من قبل  ومراجعته املساهامتللحصول عىل  (Github) عىل منصة تعاونية ودة هلمس

 .معلومات الرباءات

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائية و  "12" طار الويبو لالإ أأطلق مرشوع تعزيز اإ
و يف جمال التعاون من أأجل التمنية وامتد هذا النقاش عىل عدد من دورات جلنة بشأأن املساعدة التقنية للويب انقاشً 
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ُطلِّب فيه،  28ويف هذا الس ياق، اعمتدت جلنة التمنية الاقتاح املكون من ست نقاط يف دورهتا الثامنة عرشة التمنية.
طة املساعدة التقنية وكفاءهتا وفعاليهتا من مضن ما ُطلِّب، أأن "تُقمّيِّ الأمانة الأدوات واملهنجيات احلالية لقياس وقع أأنش

ىل حتديد جمالت التحسني املمكنة".  طار هذا املسار، اإ واس تجابة لهذا عىل خمتلف املس توايت، وأأن تسعى، يف اإ
تقيمي أأدوات الويبو ومهنجياهتا بشأأن " نظرت اللجنة يف دورهتا الثانية والعرشين يف تقرير أأعدته الأمانةالاقتاح، 
 ".29قياس وقع أأنشطة املساعدة التقنية وكفاءهتا وفعاليهتااحلالية ل 

"الاقتصاد غري  املتعلق بهدل اجملل يزال معل اللجنة بشأأن مرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي و و "13"
ظيان بعدد حي  الرمسي يف ادلول النامية: حمّرك ابتاكر خفي؟"، املنشور برشاكة بني الويبو ومطبعة جامعة اكمربيدج،

ىل أأننظًرا الاقتباسات الأاكدميية. وذكل من  كبري مسامهة مفاهميية وجتريبية فريدة  تعترب خمرجات املرشوع ل تزال اإ
ذات  من الرشحية ادلنيا واملتوسطة ادلخل ادلخل نسبيًا يف هذا اجملال، فهىي ذات أأمهية خاصة لالقتصادات املنخفضة

ملنتدايت الس ياسات املتعلقة ابلبتاكر والتمنية  مبزنةل مهنل دامئلتايل يظل العمل القطاعات غري الرمسية الكبرية. واب
فريقيا ومرشوع مؤرشات العلوم   (NEPAD)الاقتصادية، ل س امي يف س ياق الرشاكة اجلديدة من أأجل تمنية اإ

 (.ASTIIيف أأفريقيا ) والتكنولوجيا والابتاكر

اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة  تكوين الكفاءات يف"مرشوع فامي خيص و  "14"
منائية حمددة ، مُعم املرشوع يف الأنشطة العادية 2018"، املنفذ عىل الصعيد الوطين واملُقمّي يف مايو حاًل لتحدايت اإ

التكنولوجيا املالمئة من أأجل بشأأن نقل ، أأطلق يف موزمبيق مرشوع وطين 2018لشعبة البدلان الأقل منًوا. ويف عام 
خرباء دوليني ووطنيني. جيري حالًيا توظيف مذكرة تفامه و ويف هذا الس ياق، وقعت  التمنية عىل أأساس حتليل احلاجة.

تنفيذ مرشوع وطين بشأأن نقل التكنولوجيا املالمئة ومت الانهتاء من توظيف خرباء وطنيني  أأيًضا جيريويف أأوغندا، 
، جتري الاس تعدادات للبدء يف العمل عىل نقل 2018يف ديسمرب  تفامهتوقيع مذكرة ال، عقب ويف الس نغ ودوليني.

ضايف أأعرب عددكام التكنولوجيا املالمئة.  بنقل التكنولوجيا املالمئة من أأجل التمنية.  اهامتمهمن ادلول الأعضاء عن  اإ
ت لإنشاء مركز امتياز بشأأن اس تخدام التكنولوجيا حالًيا عىل تنفيذ عدد من املبادرا البدلان الأقل منًواتعمل شعبة و 

عداد دليل عن اس تخدام التكنولوجيا املالمئة  حتقيق أأهداف التمنية.يف  املالمئة، مبا يف ذكل توثيق قصص النجاح، واإ

 الأخرى الويبو هيئات معل يف التمنية أأجندة تعممي

جراءات التنس يق أ ليات اإن .36 عداد والتقيمي الرصد واإ  يف للويبو العامة امجلعية اعمتدهتا اليت التنس يق"( )"أ لية التقارير واإ
 الويبو "هيئات اإىل طلبت، ما مضن من طلبت، اخلامسة دورهتا يف التمنية جلنة علهيا ووافقت والثالثني التاسعة دورهتا
 دورهتا يف للويبو العامة ةامجلعي وانقشت معلها". عىل التمنية أأجندة توصيات خاللها من تُعّمم اليت الس بل حتدد أأن املعنية
شارات تتضمن وثيقةً  2018 عام يف امخلسني ىل اإ  30املساهامت. هذه اإ

 أأجندة توصيات تنفيذ يف ومسامههتا ،2018 عام أأثناء الويبو هيئات خمتلف يف متت اليت ابلتطورات موجز ييل وفامي .37
 هبا: اخلاصة التمنية

                                                
 التايل: العنوان يف املتاح عرشة، السابعة ورةادل رئيس مللخص الأول امللحق يف قتاحالا ردي 28

appendixi.pdf-http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary 
 . CDIP/22/10الوثيقة  29
  https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=415451 التايل: العنوان يف املتاحة WO/GA/50/13 الوثيقة 30

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416109
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=415451
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 والفوللكور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد يةالفكر  ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية اللجنة

 عن فضال ،2018-2019 للثنائية ادلولية احلكومية للجنةا ولية جتديد عىل 2017 أأكتوبر يف العامة امجلعية وافقت .38
 هبدف امعله ترسيع املعارف جلنة س تواصل علهيا، املتفق للولية ووفقا .2018-2019 للثنائية هبا اخلاص العمل برانمج
ىل التوصل  والفعاةل املتوازنة امحلاية يضمن مبا الفكرية ابمللكية يتعلق فامي دولية( قانونية )صكوك دويل قانوين صك حول اتفاق اإ
  التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية للموارد

 مارس يف الوراثية املوارد بشأأن للجنة 35 ادلورة) 1820 يف مرات أأربع اللجنة اجمتعت علهيا، املتفق للولية ووفقًا .39
 يف التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أأشاكل املعارف بشأأن للجنة 37 وادلورة الوراثية املوارد بشأأن للجنة 36 وادلورة
 ديسمرب(. يف التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أأشاكل املعارف بشأأن للجنة 38 وادلورة أأغسطس

 التعبري التقليدية/أأشاكل لمعارفلفريق خرباء خمصص و ، ُأنشئ فريق خرباء خمصص للموارد اجلينية لوليةا لوطبق .40
وقد زاد تطور النصوص التفاوضية اخلاصة ابملوارد  لتناول قضااي قانونية أأو س ياساتية أأو تقنية حمددة. التقليدي الثقايف

 احلكومية اللجنة معل عن تقرير مضمون يف 2018 لعام العامة امجلعية ظرتن للولية، وطبقًا .الوراثية واملعارف التقليدية
  .2019 وعام 2018 لعام اللجنة لولية طبقا معلها وترية ترسيع اللجنة انشدتو الوقت، ذكل حىت ادلولية

 حتث اليت التمنية، أأجندة توصيات من 18 التوصية موضوع فهو ادلولية احلكومية اللجنة مفاوضات من الانهتاء أأما .41
 فهيا مبا نتاجئ بأأي اإخالل غري من والفوللكور، التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حامية بشأأن مسارها يف "الإرساع عىل اللجنة
ماكنية  20و 17و 16و 15و 14و 12 التوصيات الصةل: ذات الأخرى التوصيات ومن أأكرث". أأو واحد دويل صك وضع اإ

  :42و 40و 22و 21و

 ادلول لك مصاحل يراعي تشاريك مسار وتضمن الأعضاء ادلول من موهجة واملعايري القواعد وضع أأنشطة "1"
 املعمتدة، ادلولية حلكوميةا املنظامت ذكل يف مبا الآخرين، املصاحل أأحصاب نظر وهجات عن فضالً  وأأولوايهتا الأعضاء
 هذا ويامتىش .أأخرى حمافل يف اجلاري والعمل ،احلكومية غري واملنظامت احمللية، وامجلاعات الأصلية الشعوب وممثيل
 .42و 40و 15 التوصيات مع

 مع يامتىش مبا وسامته ودوره العام املكل حدود الواجب النحو عىل واملعايري القواعد وضع مسار يراعي "2"
 مبا الفكرية كيةللمل  ادلولية التفاقات يف علهيا املنصوص املرونة مواطن الاعتبار بعني ويأأخذ ،20و 16 التوصيتني
 .17و 14و 12 التوصيات مع يامتىش

ىل ادلولية احلكومية اللجنة مفاوضات تستند "3"  ويه ،21 التوصية مع يامتىش مبا ومتوازنة مفتوحة مشاورات اإ
 .22 التوصية مع يامتىش مبا الإمنائية املتحدة الأمم لأهداف دامعة

 الرباءات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة

 3 من والفتة 2018 يوليو 12 اإىل 9 من الفتة يف والعرشين والتاسعة والعرشين الثامنة دورتهيا الرباءات نةجل  عقدت .42
 والتقييدات الاس تثناءات "1" التالية: امخلسة املوضوعات تناول الرباءات جلنة وواصلت التوايل. عىل ،2018 ديسمرب 6 اإىل
 التصالت رسيةو"4" والصحة، والرباءات "3" الاعتاض، أأنظمة ذكل يف مبا الرباءات، وجودة "2" الرباءات، حقوق عىل
 بشأأن الويبو أأنشطة تناولته، ما مضن من املناقشات، وتناولت .التكنولوجيا ونقل "5" وزابئهنم؛ الرباءات مستشاري بني

 توصيات من 17 )التوصية ادلولية ريةالفك امللكية اتفاقات يف املرونة مواطنو  (5 رمق التمنية أأجندة )توصية التقنية املساعدة
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 أأجندة توصيات من 22 )التوصية الأعضاء ابدلول اخلاصة والتقييدات والاس تثناءات احملمتةل املرونة ومواطن التمنية(، أأجندة
  التمنية(. أأجندة توصيات من 31و 29و 25و 22و 19 )التوصيات الفكرية ابمللكية املتعلقة التكنولوجيا ونقل التمنية(،

 أأجندة )توصية وشامةل الأعضاء ادلول من توجيه عىل قامئة الرباءات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة أأنشطة اس مترتو  .43
ىل الأنشطة استندت الأعضاء ادلول بني فامي رااحلو  لتيسري وسعيا .(15 التمنية  مع يتوافق مبا ومتوازنة، مفتوحة مشاورات اإ
 الأمانة أأعدهتا واثئق عىل بناء املناقشات يف قدما الرباءات بقانون املعنية ادلامئة ةاللجن وسارت .21 التمنية أأجندة توصية

  الأعضاء. ادلول قدمهتا ومقتحات

 اجللسات هذه ويرست .واملؤمترات املعلومات تبادل وجلسات اخلربات تبادل لساتجب  أأيضا املناقشات واستشدت .44
 املس توى عىل القوانني تنفيذ خالل من فهيا املكتس بة واخلربات ارساهتاومم الأعضاء ادلول قوانني بشأأن املعلومات تبادل
 وأأولوايهتا، الأعضاء ادلول مجيع اهامتمات راعت تشاركية معلية يف أأيضا وسامهت .لكهيام أأو الإقلميي املس توى عىل أأو الوطين
 املعمتدة احلكومية غري واملنظامت وليةادل احلكومية املنظامت ذكل يف مبا الآخرين، املصلحة أأحصاب نظر وهجات عن فضال
 .التمنية( أأجندة من 42و 15 التوصيتان)

ىل راهنة أأمهية ذات مسائل بشأأن واملؤمترات املعلومات تبادل جلسات من عدد أأدى ،2018 عام ويف .45  الفهم مواصةل اإ
 ماكتب بني التعاونو  "2" ؛اريالإد والإبطال الاعتاض أ ليات "1" وخصوصا: الوفود تتناولها اليت للموضوعات املزتايد
 ماكتب داخل الرباءات منح معلية جودة لضامن الوفود تس تخدهما اليت الهُنجو  "3" ؛والفحص البحث جمايل يف الرباءات
 الأعضاء ادلول وجتارب "4" ؛لها التصدي وكيفية املطروحة والتحدايت الاعتاض، أأنظمة ذكل يف مبا الفكرية، امللكية

 للجمهور املتاحة البياانت قواعدو  "5" ؛واملتوسطة الصغرية املاكتب يف س امي ل الرباءات، فاحيص اتقدر  تعزيز خبصوص
 اتفاقات عىل التفاوض جمال يف والتجارب "6" واللقاحات؛ ابلأدوية املتعلقة والبياانت الرباءات معلومات وضع بشأأن

 من الرباءات ومستشاري العمالء بني تصالتال رسية بتنفيذ املتعلقة الأعضاء ادلول جتاربو  "7" ؛التخيص
 النقل يف أأسهمت اليت الرباءات قانون أأحاكمو  "8" للحدود؛ العابرة املسائل ذكل يف مبا الوطنية الترشيعات خالل
 للتكنولوجيا. الفعال

 اجلغرافية واملؤرشات الصناعية والتصاممي التجارية العالمات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة

 العالمات( )جلنة اجلغرافية واملؤرشات الصناعية والتصاممي التجارية العالمات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة عقدت .46
 .2018 نومفرب 16 اإىل 12 من الفتة يف الأربعني ودورهتا 2018 أأبريل 26 اإىل 23 من الفتة يف والثالثني التاسعة دورهتا
 واس تخداهما تسجيلها من البدلان أأسامء وحامية الصناعية، ابلتصاممي يتعلق فامي العالمات جلنة به تقوم اذلي احلايل والعمل

م التمنية أأجندة توصيات من 15 التوصية مع يامتىش يزال ل اجلغرافية واملؤرشات جتارية، كعالمات  التمنية. أأجندة ويُعّمِّ

العامة للويبو )انظر الوثيقة للجمعية  امخلسون )ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشون(تناولت ادلورة  .47
WO/GA/50/6) ىل  اخلاصةوجرت املفاوضات  امتد معاهدة بشأأن قانون التصامميعقد مؤمتر دبلومايس لع ادلعوة اإ

دراج خبصوص مقتحات وتضمنت ،الأعضاء توجهيات عىل وقامئة شامةل بطريقة التصاممي قانون هدةمعا مبرشوع  مادة/قرار اإ
دراج وخبصوص التمنية، أأجندة توصيات من 12و 10 التوصيتني مراعاة مع التقنية، املساعدة بشأأن  عن الكشف بشأأن حمك اإ
 التصاممي. قانون معاهدة مرشوع يف املنشأأ  أأو املصدر

 اجملاورة واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة اللجنة

 .2018 عام يف مرتني اللجنة( أأو فاملؤل حق )جلنة اجملاورة واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة اللجنة اجمتعت .48
ىل مايو 28 من الفتة يف والثالثون السادسة ادلورة وعقدت  26 من الفتة يف والثالثون السابعة وادلورة 2018 يونيو 1 اإ
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صت .2018 نومفرب 30 اإىل  ظاتاحملفو  ودور املكتبات لفائدة والاس تثناءات التقييدات مسأأةل ملناقشة كبرياً  وقتاً  اللجنةُ  وخصَّ
اعمتدت اللجنة خطط معل )الوثيقة و  الإعاقات. ذوي الأشخاص ولفائدة والبحثية، التعلميية املؤسسات ولفائدة واملتاحف،

SCCR/36/7 قلميية ومؤمتر  كام خططتهذه املوضوعات،  بشأأن مجيع( لإجراء مزيد من التحليل لعقد ثالثة اجامتعات اإ
 ممارساتتقريًرا عن  وتلقتاس متعت اللجنة اإىل عرض  2018خالل عام و . 2019حول التقييدات والاس تثناءات يف عام 

اإىل عرض  ت( من ادلكتور اينيف بهنامو واس متعSCCR/37/6)الوثيقة  املتاحف أأمام املطروحة والتحدايت املؤلف حق
عدادعن التصنيف المنوذيج للمكتبات  ت ادلكتور كينيث كروز. من اإ  ومفيدة ثرية ناقشةمل  املتني الأساس املواد هذه ورَّسَّ

 املؤلف. حق جلنة أأجندة عىل املدرجة املوضوعات بشأأن

نفاذ املعنية الاستشارية اللجنة  ابلإ

نفاذ جلنة عقدت .49 نفاذ جلنة معل تكَّزيو  .2018 سبمترب 5 اإىل 3 من الفتة يف عرشة الثالثة دورهتا الإ  املساعدة عىل الإ
نفاذ جمال يف اخلاص عوالقطا الأخرى املنظامت مع والتنس يق التقنية ذاكء الإ  45 للتوصية وطبقاً  الفكرية. للملكية الاحتام واإ
نفاذ اللجنةُ  هذه تتناول التمنية، أأجندة توصيات من طار يف الإ  الإمنائية الشواغل وخصوصاً  نطاقاً  الأوسع اجملمتعية الاهامتمات اإ

نفاذ:ا للجنة عرشة الثالثة ادلورة معل برانمج يف تتجىل اليت التوجه،  اخلاصة الوطنية التجارب حول املعلومات تبادل "1" لإ
 والش باب معوماً  امجلهور بني الفكرية للملكية الاحتام لإذاكء وس يةل بوصفها الاستاتيجية وامحلالت التوعية بأأنشطة

 الوطنية التجارب حول املعلومات وتبادل "2" الأولوايت؛ من وغريها التعلميية الأعضاء ادلول لأولوايت طبقاً  خصوصًا،
نفاذ وأأنظمة س ياسات بشأأن املؤسس ية ابلتتيبات اخلاصة  الفكرية امللكية منازعات لتسوية أ لية ذكل يف مبا الفكرية، امللكية اإ
 الويبو، تقدهما اليت الترشيعية ابملساعدة اخلاصة الوطنية التجارب حول املعلومات وتبادل "3" وفعاةل؛ وشامةل متوازنة بطريقة
 واحامتل القانونية التقاليد واختالف التمنية ومس توى املرونة مواطن تراعي اليت الوطنية الإنفاذ قوانني صياغة عىل تكزيال مع

ساءة جراءات اس تعامل اإ نفاذ، اإ  ادلول أأولوايت مع وابلتوافق احلس بان يف الأمع الاجامتعية املصلحة أأخذ مع الإ
 تنفيذ لأغراض الويبو من املُقدمة ادلمع وخدمات الكفاءات تكوين دماتخ بشأأن الناحجة التجارب "وتبادل4" الأعضاء؛
 ذات التمنية أأجندة لتوصيات طبقا الوطنيني واملوظفني الواكلت لفائدة والإقلميي الوطين الصعيدين عىل التدريب أأنشطة
نفاذ. جلنة وولية الصةل  الإ

ىل اللجنة اس متعت املذكور العمل برانمج ومبوجب .50  الويبو جلنة وجبانب .أأفرقة مناقشات وأأربع اخلرباء من اعرضً  30 اإ
نفاذ املعنية الاستشارية ذاكء يف امجلهور لإرشاك موجه معرض نظم الفكرية امللكية ابإ  مخسة وعرض .الفكرية امللكية احتام اإ

نفاذ جلنة يف الأعضاء من  اليت أأنشطهتا اريةالتج ابلعالمات معنية وطنية مؤسسات وثالث مراقب بصفة واحدة ومنظمة الإ
نفاذ جلنة وقررت .مجهورها اإرشاك خالل من لرسالهتا ادلمع لكتساب مصمت  يف عقدها املزمع عرشة الرابعة دورهتا يف الإ
آنفا. املذكورة الأربعة العمل برانمج بنود اإىل معلها استناد تواصل أأن 2019 سبمترب 4 اإىل 2 من الفتة  أ

نفاذ جلنة جانب اإىل معرض ونُظم .51  الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد ومكتب الأعضاء ادلول خمتلف فيه عرضت ،الإ
 الوعي. لإذاكء مبادرات

 الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة العامل الفريق

 .2018 يونيو 22 اإىل 18 من الفتة يف عرشة احلادية دورته الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة العامل الفريق عقد .52
ىل الرامية املقتحات من عدد بشأأن مناقشاته لالعام الفريق وواصل  مبا الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة نظام أأداء حتسني اإ
 بتحديث أأيضا علام العامل الفريق وأأحاط .2010 يف الثالثة دورته يف أأقرها قد العامل الفريق اكن اليت التوصيات مع يامتىش
 هتدف واليت املس تقبل يف للعمل الرئيس ية للمحاور والتوجهيات ولوايتالأ  حتدد وثيقة يف الواردة التوصيات هذه تنفيذ عن
 أأقرها اليت التوصيات هذه واش متلت (.PCT/WG/11/5 )الوثيقة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام حتسني زايدة اإىل
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 وتوصيات الرباءات بشأأن التعاون معاهدة لنظام املس تقبيل التطوير بني التوفيق كيفية بشأأن توصيات عىل العامل الفريق
ىل أألِّف الفئة من بدءاً  س امي ل هبا، املعمول التمنية أأجندة  الويبو أأمانة ستنفذها اليت التحسينات، هذه وتركّز جمي. الفئة اإ
 بشأأن التعاون معاهدة نظام جعل عىل وادلولية(، الوطنية )بصفتهيا الوطنية واملاكتب املتعاقدة وادلول الطلبات ومودعو
ىل التقنية املساعدة وتقدمي التكنولوجيا نقل ودمع الرباءات طلبات معاجلة من لّك   يف فعالية أأكرث اتالرباء  النامية. البدلان اإ

ماً  اقتاحاً  العامل الفريق انقشو .53  لتحفزي الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة رسوم س ياسة "وضع بشأأن الربازيل من ُمقدَّ
يداع  النامية البدلان س امي ل البدلان، لبعض العامة اخلزينة من املموةل البحث ؤسساتوم اجلامعات قبل من الرباءات اإ

بناًء عىل طلب الفريق العامل يف دورته العارشة يف عام و  (.Rev PCT/WG/11/18. )الوثيقة منوًا" الأقل والبدلان
 18لرباءات للجامعات، ُعقدت يف ، عقد املكتب ادلويل أأيًضا حلقة معل بشأأن ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن ا2017
ىل أأن  املكتب ادلويلودعا الفريق العامل ومشلت مثانية متحدثني من خلفيات متنوعة.  2018يونيو  س هتل، من خالل ي اإ

رشاد املناقشات بشأأن اقتاح  تعممي، من أأجل حتديد املشالكت واحللول واخملاطر واستاتيجيات احلد من اخملاطر من أأجل اإ
وثيقة يعدها ل أأساًسااملشاورة  تكل املنبثقة عنالتعليقات  ، عىل أأن تس تخدممعاهدة الرباءات عىل اجلامعاتختفيض رسوم 

حتدد هذه الوثيقة اخليارات املمكنة فامي يتعلق بكيفية معاجلة و  عرشة.املكتب ادلويل لينظر فهيا الفريق العامل يف دورته الثانية 
مبا يف ذكل، حسب الاقتضاء،  ،ورة احلادية عرشة للفريق العاململناقشات يف ادلأأثناء ا احملددةخمتلف قضااي التنفيذ 

هذا أأصدر املكتب ادلويل و املقتحات املتعلقة ابلتعديالت الالزمة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 
 .2019يناير  17( يف C. PCT 1554و C. PCT 1553) التعممي

 يف ختفيضات من لالس تفادة املنقحة الأهلية معايري تنفيذ عن املرحيل لتقريراب متعلق بتحديث عاملال الفريق وأأحاط .54
ىل قُدم واذلي ادلويل للمكتب املس تحقة الرسوم بعض  (.PCT/WG/11/23 )الوثيقة العارشة دورته يف العامل الفريق اإ
 الأهلية رشوط فهيا واملقميون مواطنوها يس تويف اليت ابدلول 2015 يوليو 1 يف النفاذ حزي دخلت اليت املنقحة املعايري وتتعلق

 املس تحقة أأخرى احملددة الرسوم بعض ومن ادلويل الإيداع رمس من املائة يف 90 بنس بة الرسوم يف ختفيضات من لالس تفادة
ضافية دول 10 مواطين من طبيعيني أأشخاص من املودعة الطلبات أأصبحت املنقحة املعايري لهذه ونتيجة ادلويل. للمكتب  اإ

يداع ول الرسوم ختفيضات تعد مل بيامن الرسوم لتخفيضات الرشوط مس توفية فهيا مقميون أأو  مواطنني مودعني من الطلبات اإ
 التخفيض. رشط مس توفية فهيا قمينيم  أأو دلولتني

ه اقتاح بشأأن مناقشاته العامل الفريق واصلو  .55  2015 يف عاملال للفريق الثامنة لدلورة ادلويل املكتب أأعدَّ
 مراعاة مع الرباءات، فاحيص تدريب جمال يف الوطنية املاكتب بني التنس يق حتسني أأجل من (PCT/WG/8/7 )الوثيقة
 تدريب اإىل الاحتياجات ومطابقة الفعال، التدريب تقدمي يف اخلربات وتبادل البعيد، املدى عىل الفعال التخطيط مسائل

 أأجراه اذلي الاس تقصاء بتقيمي العامل الفريق أأحاط الصدد اذه ويف املعين. التدريب تقدمي عىل القادرة املاكتب دلى الفاحصني
 هذا وأأجري (؛PCT/WG/11/16 )الوثيقة للرباءات املوضوعي الفحص عىل القامئني بتدريب يتعلق فامي ادلويل املكتب

 س امي ول املاكتب، ادلويل املكتب يدعو بأأن 2016 يف العامل للفريق التاسعة ادلورة أأثناء مت اذلي التفاق ملتابعة الاس تقصاء
ىل مهنا، املاحنة  أأيضا العامل الفريق وأأحاط .مهنا اس تفادت أأو نظمهتا اليت التدريبية الأنشطة عن س نوي بتقرير موافاته اإ
طار وضع بشأأن ادلويل املكتب أأحرزه اذلي ابلتقدم دارة ظامون للرباءات، املوضوعي الفحص عىل للقامئني للكفاءة اإ  التعمل اإ

وذكل بناًء عىل اقتاح لتحسني التنس يق بني املاكتب املس تفيدة واملاحنة فامي خيص تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي 
 (.PCT/WG/11/17 )الوثيقة للرباءات، قّدم الفريق العامل عرضًا هل خالل دورته العارشة

طار البند الفرعي من  جرتبشأأن املناقشات اليت  يلادلو املكتب من بتحديث علامً  العامل الفريق وأأحاط .56 يف اإ
 عرشة التاسعة ادلورة يف اس تحدث اذلي "التمنية أأجل من التعاون جمال يف الويبو تقدهما اليتاملساعدة التقنية "الأجندة 
ىل استنادا ،2017 مايو يف الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية للجنة  الأول املرفق يف الوارد نقاط ست من املكون الاقتاح اإ
 (.PCT/WG/11/22 )الوثيقة للجنة عرشة السابعة ورةادل رئيس مللخص
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 تقرير   الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة العامل الفريق دورات من دورة لك أأجندة عىل منتظم، كبند يُدَرج، وأأخريًا، .57
ّده  مبعاهدة النامية البدلان انتفاع عىل مبارش تأأثري لها اليت الكفاءات وتكوين التقنية املساعدة أأنشطة بشأأن ادلويل املكتب يُعِّ

 اإرشاف حتت تُنفَّذ اليت الرباءات بشأأن التعاون مبعاهدة املتعلقة التقنية املساعدة أأنشطة وبشأأن الرباءات، بشأأن التعاون
 اختذه لقرار وفقاً  وذكل للويبو(، لعامةا وامجلعية الويبو، مبعايري املعنية واللجنة ،التمنية جلنة س امي )ل الأخرى الويبو هيئات
 ،PCT/WG/11/22 الوثيقة يف ويرد .2012 عام يف اخلامسة دورته يف الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة العامل الفريق
م اذلي الأحدث، التقرير ،31الإلكتوين الويبو موقع عىل املتاحة  يف ادلويل املكتب به قام مّعا وشامةل مفصةل معلومات يُقّدِّ
 اليت العمل خطة وكذكل ابملعاهدة، املتعلقة التقنية املساعدة أأنشطة من 2018 عام من أأشهر ثالثة أأول ويف 2017 عام

م وسوف .2018 عام من املتبقية الفتة يف تنفيذها اخملطط من اكن اليت الأنشطة هذه تشمل آخر تقرير يُقدَّ  القبيل، هذا من أ
 .2019 يونيو دورة يف فيه لينظر الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة العامل الفريق اإىل ،2019و 2018 عايم يشمل

 التمنية أأجندة مرشوعات الثاين: اجلزء

 وبلغ التمنية. أأجندة توصيات من توصية وثالثني لأربع تنفيذا مرشوعا 39 الأعضاء ادلول اعمتدت 2018 عام هناية مع .58
جاميل  فرنيس. فرنك 32565000 قميته ما املرشوعات هذه لتنفيذ اخملصصة املوارد اإ

التمنية من خالل تنفيذ املرشوعات.  أأجندةالزتاًما كبرًيا بعمل اللجنة وبتنفيذ ، أأظهرت ادلول الأعضاء 2018ويف عام  .59
اس تخدام نظام امللكية ولكهنا تعزز  موضوعات خمتلفة ذات مرشوعاتبشأأن  مقتحات جديدة 4دول أأعضاء خمتلفة قدمت و 

 الفكرية، ويه:

تعزيز دور النساء يف الابتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية  "1"
ىل و . 2019متت املوافقة عليه يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة وبدأأ تنفيذه يف يناير . وقد الفكرية هيدف املرشوع اإ

 .31و 19و 12و 10و 1تنفيذ التوصيات 

. زيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأفريقية املقتح من مجهورية كينيامرشوع تعو  "2"
ىل تنفيذ و . 2019والعرشين للجنة وبدأأ تنفيذه يف يناير  الثانيةمتت املوافقة عليه يف ادلورة وقد  هيدف املرشوع اإ

 .27و 24و 23و 11التوصيات 

 الثانيةمتت املوافقة عليه يف ادلورة . وقد لف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقياملرشوع الرائد بشأأن حق املؤ و  "3"
ىل تنفيذ التوصيات و . 2019والعرشين للجنة وبدأأ تنفيذه يف يناير   16و 11و 10و 4و 3و 1هيدف املرشوع اإ

 .35و 25و

ت املوافقة عليه يف ادلورة مت. وقد يف بريو وبدلان انمية أأخرى رشوع امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولتم و  "4"
ىل تنفيذ التوصيات و . 2019والعرشين للجنة وبدأأ تنفيذه يف يناير  الثانية  .12و 10و 1هيدف املرشوع اإ

 فعالية تقيمي من الأعضاء ادلول تُمكِّّن أأساس ية أأداة املُنَجزة التمنية أأجندة ملرشوعات املس تقةل التقيمي تقارير تزال ول .60
 التمنية. بأأجندة الصةل ذات اجلديدة واملرشوعات ابلتمنية املتعلقة املس تقبلية للأنشطة توجهيات وتقدمي املرشوعات هذه تنفيذ

 املتفق التوصيات أأن من للتأأكد وذكل التقياميت، عن املنبثقة التوصيات تراعي املطورة أ ليهتا اس تخدام الويبو أأمانة وواصلت
  الواجب. نحوال  عىل تُنفَّذ املُقيِّّمون قدهما اليت علهيا

                                                
31 c_details.jsp?doc_id=370516http://www.wipo.int/meetings/ar/do  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=370516
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 املعلومات اس تعامل يف الكفاءات تكوين"بشأأن رشوع أأجندة التمنية الرائد املكمتل مل  هنايئ مس تقل تقيميي تقريرقُدم و  .61
منائية لتحدايت حالً  حمددة تكنولوجية جملالت املالمئة والعلمية التقنية ادلورة  لتنظر فيه اللجنة يف " الثانية املرحةل – حمددة اإ

مرشوع امللكية الفكرية والتمنية "مس تقل عن  تقيمييابلإضافة اإىل ذكل، قُدم تقرير . 2018املعقودة يف مايو  لعرشيناحلادية وا
ومن مث . 2018يف نومفرب  املعقودة ادلورة الثانية والعرشين لتنظر فيه اللجنة يف "املرحةل الثانية -الاجامتعية والاقتصادية 

 .من مرشوعات أأجندة التمنية املكمتةل واملقمية، واليت نوقشت تقارير تقيميها من قبلمرشوع  30مبجموع  2018اختمت عام 

جناز ، فضاًل عن ذكلو  .62  وبعض فاصو بوركينا يف وتطويره البرصي السمعي القطاع تعزيز"مرشوع حول أأعد تقريرا اإ
والتعلمي والتدريب املهين يف جمال التعاون عىل التمنية مرشوع "، و (CDIP/17/7" )الثانية املرحةل – الأفريقية البدلان

( بعد CDIP/16/7 REV. 2)حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 
خالل  وس بل التخفيف املسجةلاخملاطر  وكذكل، املرشوعني ونواجتهامنظرة شامةل حول خمرجات وهام يعطيان . اكامتل تنفيذهام

 عىل التوايل. CDIP/23/4والوثيقة  CDIP/23/5ويرد تقريرا الإجناز يف الوثيقة تة التنفيذ بأأمكلها. ف

 رتقري قدم اجلاري، العرف مع ومتش يا .2018 عام يف التمنية أأجندة مرشوعات من مرشوعات س تة تنفيذ واس متر .63
ىل املرشوعات هذه من مخسة تنفيذ بشأأن مرحيل  انعقدت اليت الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية للجنة نلعرشيوا الثانية ادلورة اإ
جناز تقرير وقدم الأعضاء. ادلول وانقش ته ،2018 نومفرب 23 اإىل 19 من الفتة يف  والتمنية الفكرية امللكية مرشوع" بشأأن اإ

ىل "الثانية املرحةل - والاقتصادية الاجامتعية  قيد مرشوعات مخسة توجد لتزا ل اكنت ،2018 عام هناية ويفهذه ادلورة.  اإ
 ويه: أأل التنفيذ،

 من وغريها مرص يف الثقايف ابلتاث والهنوض الإمنائية الأهداف دمع والثقافة: والس ياحة الفكرية امللكية "1"
 ؛النامية البدلان

 القضايئ بالتدري مؤسسات مع الفكرية امللكية حقوق جمال يف املهين والتدريب والتعلمي التمنية عىل التعاونو  "2"
 ؛منواً  الأقل والبدلان النامية البدلان يف

 ؛الثانية املرحةل – الأفريقية البدلان وبعض فاصو بوركينا يف وتطويره البرصي السمعي القطاع تعزيزو  "3"

 الاقتصادية. التمنية لأغراض العام املكل يف املوجودة املعلومات اس تخدام مرشوعو  "4"

دارة مرشوعو  "5"  البدلان يف فعال حنو عىل الفكرية امللكية لس تخدام التوجي التكنولوجيا: ونقل فكريةال امللكية اإ
 انتقالية. مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية

 ير:ابلتقر  املشموةل الفتة خالل اجلارية التمنية أأجندة مرشوعات تنفيذ خيص فامي البارزة النقاط بعض ييل وفامي .64

 مرص يف الثقايف ابلتاث والهنوض الإمنائية الأهداف دمع والثقافة: والس ياحة الفكرية امللكية مرشوع س ياق يف "1"
 املركزية الإدارة مس توى عىل املرشوع أأهداف حتقيق حنو مس متراً  السعي يزال ول ،النامية البدلان من وغريها

 الرائدة البدلان يف سواء، حد عىل امليداين املس توى عىل ركزيالالم التنفيذ خالل ومن الويبو، بقيادة للمرشوع
كوادور ويه أأل املُختارة، الأربعة  توعية مببادرات الوطنية املشاريع فرق واضطلعت لناك. ورسي وانميبيا ومرص اإ
 فوائد عىل التعرف من الس ياحة جمال يف املصلحة أأحصاب بعض املبادرات هذه مكنت وقد متكرر. حنو عىل مناس بة

 أأنفسهم املصلحة أأحصاب أأصبح مث ومن ابلس ياحة، املرتبطة الأعامل أأنشطة يف الفكرية للملكية الفعال الاس تخدام
ىل يدعون ولكء  التجارية العالمات ملناطق/مدن/وهجات املالمئة واستاتيجياهتا الفكرية امللكية أأدوات اس تخدام اإ
 والس ياحة الفكرية امللكية حول توجهيية جلان وشلكت لكفاءات،ا لتكوين أأنشطة وأأجريت .الس ياحية الأمهية ذات
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 حول ساعة 40 من املدربني تدريبل  دورة عىل الأخرية اللمسات وضعت ذكل، عن فضالً  الأربعة. البدلان مجيع يف
 الرئيس ية تالإجنازا بشأأن التفاصيل من املزيد ويرد أأكوادور. يف وانطلقت احمللية والتمنية والس ياحة الفكرية امللكية
 الوثيقة. لهذه الثاين املرفق يف املرشوع هذا تنفيذ بشأأن

 وانهتىى .2018 عام يف الثانية املرحةل – والاقتصادية الاجامتعية والتمنية الفكرية امللكية مرشوع تنفيذ اكمتلو  "2"
قلميية القطرية ادلراسات مجيع عىل العمل ىل الأربع اتلدلراس موجزات وقدمت 2018 يف بنجاح الس بع والإ  ادلورة اإ
 جنوب أأمم رابطة )أأ( :2018 يف املنهتية ادلراسات ييل وفامي .التمنية للجنة والعرشين الثانية وادلورة والعرشين احلادية
آس يا: رشق آس يا رشق جنوب بدلان يف الصناعي ابلتصممي الانتفاع فهم أ ندونيس يا– أ  )ب( ؛منوذجاً  واتيلند والفلبني اإ
 الزراعية الأغذية قطاع يف الابتاكر تعزيز أأوغندا: )ج( ؛ادلخل املتوسطة البدلان يف الفكرية لكيةابمل  الانتفاع ش ييل:

 نظام يف الفكرية امللكية بولندا: )د( ؛املدارية الفواكه وجتهزي "روبوس تا" قهوة زراعة يف املس تخدمة املواد الأوغندي:
طار يف أأجريت اليت ادلراسات وتتوفر .الصحة قطاع يف الابتاكر  الرابط: عرب اكمل بشلك املرشوع اإ

/https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies. 

دارة مرشوع" تنفيذ بدأأ و  "3"  فعال حنو عىل الفكرية امللكية لس تخدام التوجي التكنولوجيا: ونقل الفكرية امللكية اإ
قل والبدلان النامية البدلان يف  بدلان أأربعة يف 2018 يف بنجاح "انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان منوا الأ

ندونيس يا وش ييل أأفريقيا جنوب ويه رائدة  يف التدريبية الاحتياجات لتقيمي أأدوات ومجموعة دليل وضعو  ورواندا. واإ
 وأأعدت قطريني. خرباء من تعقيبات ووردت هبا والانتفاع الفكرية امللكية وتسويق كنولوجياالت  بنقل املتصةل اجملالت
 قبل من التدريب احتياجات تقيمي معليات واكمتلت الأربعة التنفيذ بدلان مجيع يف الابتاكر قمية لسالسل خارطة
 يف املرشوع بتنفيذ املتعلقة ازاتالإجن حول التفاصيل من املزيد ويرد التنفيذ. بدلان من لك يف مس تقدمني خرباء
 الوثيقة. لهذه الثاين املرفق

 امللكية حقوق جمال يف املهين والتدريب والتعلمي التمنية عىل التعاون مرشوع 2018 عام يف بنجاح اختمتو  "4"
قل والبدلان النامية البدلان يف القضايئ التدريب مؤسسات مع الفكرية  التدريب مؤسسات )مرشوع منوا الأ

 الإجيابية النجاح مؤرشات أأظهرت كام ابلاكمل أأهدافه مجيع حتققتو  2016 عام يف التمنية جلنة أأقرته اذلي القضايئ(،
 امللكية حقوق بشأأن املس متر التعلمي برامج تقدمي عىل القضايئ التدريب مؤسسات قدرة املرشوع عزز وقد للغاية.
 من مصم قد واكن بكفاءة. الفكرية امللكية منازعات يف للفصل اةالقض دلى هاراتامل  وصقل الكفاءات وتكوين الفكرية
 ويه الرائدة، البدلان مع الوثيق ابلتنس يق ونُفذ وجاهته لضامن ممارسني قبل من ونُفذ القضاة، من فريق قبل

عداد عىل املرشوع ركزو  احملددة. اواحتياجاهت اأأولوايهت مراعاة مع ونيجرياي، ونيبال ولبنان كوس تارياك  وأأدةل وحدات اإ
نشاء املرشوع مسح كام .بعد عنو  لوجه وهجا املس متر للتعلمي شامةل برامج وتقدمي خمصصة  الإنتنت عىل ش باكت ابإ
ىل الوصول ووفر ،الأقران بني والتعمل املعلومات لتبادل ىل املرجعية املواد من خمتارة مجموعة اإ  بياانت قاعدة واإ

 .القضائية لدلعاوى متخصصة

فريقية البدلان وبعض فاصو بوركينا يف وتطويره البرصي السمعي القطاع تعزيز مرشوع نجاحب  انهتىىو  "5"  – الأ
 دراسة عىل الهنائية اللمسات ووضعت املتوقعة. خمرجاته مجيع حقق حيث ،2018 عام هناية يف ،الثانية املرحةل
 وعرضت الأفريقية" البدلان من عدد يف البرصي السمعي القطاع عن اقتصادية بياانت جتميع "تعزيز بعنوان جدوى
 أأجل من البرصية السمعية لأسواقاب ادلراية أأمهية التقرير تناولو  .2018 مايو يف املعقودة دورهتا يف اللجنة عىل
 ومن البياانت. هذه مجلع البدلان من مجموعة يف املوجودة والتحدايت العقبات من العديد وحدد ،الأسواق تطوير

ىل تدعو احلاجة أأن ادلراسة لهذه يةالرئيس   الاس تنتاجات  البرصية السمعية الصناعة يف املصلحة أأحصاب وعي زايدة اإ
ماكنية الأسواق لتطوير الاقتصادية البياانت مجع تعزيز بأأمهية يتعلق فامي  وأأعد الفكرية. امللكية من ادلخل توليد واإ

 .الأفالم" لصانعي معيل دليل كينيا: يف البرصية السمعية والصناعة املؤلف حق" عن كتيب 2018 عام يف وُطبع

https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
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 أأن ويتعني .حمتواها واس تمكل الأفالم، جمال يف الأفارقة للمهنيني املؤلف حق بشأأن بعد عن ميالتعل دورة وأأعدت
ىل املرشوع هذا ينتقل  من املزيد ويتوفر الويبو. أأاكدميية مع الوثيق ابلتنس يق والتنفيذ لالختبار الهنائية التفعيل مرحةل اإ

 الوثيقة. لهذه الثاين املرفق يف املرشوع خمرجات حول املعلومات

 اس تمكلت ،الاقتصادية التمنية لأغراض العام املكل يف املوجودة املعلومات اس تخدام مرشوع س ياق يفو "6"
 حتنق وقد .2018 يونيو يف العام املكل يف املدرجة الاختاعات بتحديد اخلاص الإرشادي لدلليل الأوىل املسودة
 والابتاكر. التكنولوجيا دمع راكزمل خمتارة حملية ش باكت تسع يف ادلليل جتريب أأثناء اجملمعة التعليقات ضوء يف املسودة
ىل لدلليل وترمجة وتصممي حترير من الاحتافية املرحةل وقبل الويبو، يف املنشورات س ياسة مع ومتاش يا  الويبو لغات اإ
 مناس بني خلرباء ادلليل حمتوى قدم والصينية( والروس ية والفرنس ية والإس بانية والإنلكزيية )العربية الست الرمسية
 عام يف بدأأتو  .2018 ديسمرب يف الاس تعراض وانهتىى 2018 عام من الثاين النصف خالل نظراء ابس تعراض للقيام
ىل الرامية التقنية املساعدة أأنشطة 2018  والابتاكر تكنولوجياال  دمع مراكز ش باكت دلى الالزمة املهارات تعزيز اإ
دارة بشأأن الوطنية  ودمع الاختاعات هذه حتديد بغية وتقدميها العام املكل يف املدرجة ابلختاعات املتعلقة اخلدمات اإ

 ،ذكل اإىل ابلإضافة الرويس. والاحتاد واملغرب الهند يف معل: حلقات ثالث تنظمي خالل من وذكل اس تخداهما،
 :الرابط عرب الآن متاحة ويه 2018 نومفرب يف وأأطلقت رباءاتال جسالت وابةب عىل الهنائية اللمسات وضعت

www.wipo.int/patent_register_portal. 
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 اخلامتة

ع أأدوات رفع التقارير اخلاصة البعد الإمنايئ يف مجيع براجمها وأأنشطهتا، ويتجىل ذكل يف مجي جتس يداس مترت الويبو يف  .65
ىل  ، وكذكل التقارير جلنة التمنيةهبا، مثل تقرير أأداء الويبو وتقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو، وتقرير املدير العام اإ

مي العديد املرحلية. وتظهر التقارير أأيًضا أأنه ابلإضافة اإىل مرشوعات أأجندة التمنية املعممة، تعد توصيات أأجندة التمنية يف مص
الالزتام القوي واملس متر لدلول الأعضاء يف الويبو  لولمن الأنشطة اليت تنفذها املنظمة. واكن س يصعب حتقيق هذا التقدم 

بداء الاهامتم مبرشوعات أأجندة التمنية وأأنشطهتا.   واإ

متكن املزيد من البدلان ، واليت 2018وقد وافقت جلنة التمنية عىل أأربعة مرشوعات جديدة يف أأجندة التمنية يف عام  .64
من الاس تفادة من الأنشطة املوهجة حنو التمنية يف جمال امللكية الفكرية. وقد معمت مرشوعي أأجندة التمنية املنجزين واملقميني 

ت عىل حنو يضمن اس تدامهتام، وذكل يف ضوء الزتام الويبو ابس مترار ابلوفاء بدورها يف التنفيذ الفعال لأجندة التمنية. واختمت
 العام أأيًضا بال أأي بند دامئ عىل أأجندة التمنية، وهو ما يدل عىل حتيل ادلول الأعضاء ابلنفتاح عىل التعاون من أأجل التمنية.

عاًما همًما ابلنس بة للجنة حيث شهد املرة الأوىل اليت تتناول فهيا موضوعًا حتت بند الأجندة  2018وأأخرًيا، اكن عام  .65
التمنية". وقد ابدرت ادلول الأعضاء عىل حنو نشط ابقتاح املواضيع لتناولها حتت هذا البند. وتظل اجلديد "امللكية الفكرية و 

ظهار تفانهيا الاكمل بشأأن تلبية طلبات أأعضاهئا واحتياجاهتم وتيسري تنفيذ قراراهتم عىل حنو اتم.  املنظمة ملزتمة ابإ

 الأول[ املرفق ذكل ]ييل
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 املرفق الأول
 

 التمنية أأجندةوضع تنفيذ توصيات 

 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة  .1
التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية 
وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني 
الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة 

عىل وجه  والبدلان الأقل منواً للبدلان النامية 
اخلصوص فضاًل عن خمتلف مس توايت التمنية 

دراج  املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ
الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف 

هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج 
املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها 

 خاصة بلك بدل.

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةقيد التنفيذ منذ اعامتد التوصية 

 .CDIP/2/2و  CDIP/1/3:الوثيقتان املرجعيتان

 املرشوعات املكمتةل التالية: تناولهتاهذه التوصية و 

"تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من ـ 
 .(CDIP/7/6الوثيقة ( بدلان انمية وبدلان أأقل منوًا"

ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  عىل يّ تقرير تقيمي وُعرض
 .(CDIP/13/4الوثيقة ) الفكرية

"تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان  ـ
 (؛CDIP/9/13الأفريقية" )الوثيقة 

املعنية  السابعة عرشة للجنة ادلورةيف لهذا املرشوع  يّ تقرير تقيميُعرض و 
 (.CDIP/17/3ابلتمنية وامللكية الفكرية)

 البدلان وبعض فاصو بوركينا يف وتطويره البرصي السمعي القطاع تعزيز"ـ 
 (CDIP/17/7" )الوثيقة الثانية املرحةل – الأفريقية

جناز تقرير وس يقدم  لهذا (CDIP/23/6) تقيميي وتقرير (CDIP/23/5) اإ
 .للجنة والعرشين الثالثة دلورةا يف املرشوع

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

استاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية

 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

ات لتسخري عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلب

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

وتناولت املرشوع وثيقة بعنوان "خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي 
بني بدلان اجلنوب داخل املنظمة العاملية مللكية الفكرية 

( واليت قُدمت للمرة الأوىل أأثناء ادلورة السابعة CDIP/17/4 )الوثيقة
فكرية. ومتابعة لها ُعرضت وثيقة اثنية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ال

من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 (.CDIP/19/5 )الوثيقة

 هذه التوصية:أأيضًا  وتتناول املرشوعات اجلارية التالية

دمع الأهداف الإمنائية والهنوض  "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة:ـ 
 CDIP/15/7من البدلان النامية )الوثيقة ابلتاث الثقايف يف مرص وغريها 

Rev.). 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التوجي لس تخدام امللكية الفكرية  ـ "اإ
عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 
ة عرشة اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"، اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسع

 (..CDIP/19/11 Rev)الوثيقة 

 البدلان يف النساء وتشجيع واملقاوةل، الابتاكر يف النساء دور تعزيز -
، وقد متت املوافقة عليه يف الفكرية امللكية نظام اس تخدام عىل النامية

 .(CDIP/21/12 Revالوثيقة ) ادلورة احلادية والعرشين للجنة

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

مبا يناسب  والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل

 .احتياجاهتا

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .ور لتشجيع الابتاكر والإبداعالفكرية وامجله
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

، وقد الرمقي احمليط يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوعـ 
متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

CDIP/22/15 Rev.؛) 

: يف بريو وبدلان انمية أأخرى رشوع امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولتم ـ 
، وقد متت املوافقة تسخري امللكية الفكرية لأغراض تمنية س ياحة املأأكولت

 (..CDIP/22/14 Revيف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة  عليه

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5 التمنية، يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية: أأجندة

 CDIP/11/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/17/3و

ضافية ت .2 ىل اقدمي مساعدة اإ لويبو من خالل اإ
نشاء صناديق ائامتنية أأو  تربعات املاحنني واإ

صناديق أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة 
عىل وجه اخلصوص، مع  البدلان الأقل منواً 

عطاء أأولوية كربى لمتويل  الاس مترار يف اإ
ا بفضل املوارد من داخل ومن الأنشطة يف أأفريقي

 .2009قيد التنفيذ منذ أأوائل عام هذه التوصية 

 .CDIP/2/2و CDIP/2/INF/2و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

 املرشوعات املكمتةل التالية: تناولهتاوصية هذه التو 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

خارج املزيانية للهنوض بعدة جمالت، مهنا 
الانتفاع القانوين والتجاري والثقايف والاقتصادي 

 ابمللكية الفكرية يف البدلان املذكورة.

(. CDIP/3/INF/2"مؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية" )الوثيقة  ـ
 . 2010واس ُتمكل هذا املرشوع يف نومفرب 

لتنظر فيه يف دورهتا  جلنة التمنيةوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل 
 (.CDIP/9/3التاسعة )

وبعض البدلان  فاصو رصي وتطويره يف بوركينا"تعزيز القطاع السمعي البـ 
 (.CDIP/9/13الأفريقية" )الوثيقة 

لتنظر فيه يف دورهتا  جلنة التمنيةوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل 
 (.CDIP/17/3) السابعة عرشة

تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان “ـ 
 (.CDIP/17/7 )الوثيقة” لثانيةاملرحةل ا –الأفريقية 

جناز لهذا  (CDIP/23/6) وتقرير تقيميي (CDIP/23/5) وس يقدم تقرير اإ
 .املرشوع يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة

اس تكامًل ملؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية، تواصل الويبو العمل عىل و 
واس مترت  ها ومشاريعها.حتديد الرشاكء وادلمع املايل اخلارج عن املزيانية لرباجم 

، حيث ُعززت الرشأاكت دلمع منصة ويبو غرين، وقاعدة بياانت اجلهود
 الويبو للبحث، واحتاد الكتب امليرسة.

الاحتاد ادلويل لرابطات ، انطلقت مبادرة جديدة للويبو و2018ويف عام 
رشكة عاملية رائدة وعرشين  (IFPMAصانعي املس تحرضات الصيدلنية )

بادرة الوليدة البحوث. مف  س تحرضات الصيدلنية البيولوجيةيف جمال امل 
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

خدمة توفر ( Pat-INFORMEDمعلومات الرباءات من أأجل الأدوية )
للأوساط الصحية العاملية، ل س امي أأولئك املعنيني برشاء الأدوية، من 

ىل معلومات الرباءات املتعلقة ابلأدوية. تقدم هذه و  خالل تيسري النفاذ اإ
معلومات طوعية  20، اليت تشلك جزًءا من الرشاكة عرشونال الرشاكت 

رباءات الرئيس ية ملنتجاهتا الصيدلنية املعمتدة يف الفئات العالجية اليت العن 
الاس تفسارات ، وتلزتم ابلرد عىل Pat-INFORMED مبادرة تغطهيا

 من واكلت املشتايت. املقدمة حبسن نية

ضافية يف -IPملساعدة التقنية للملكية الفكرية )قاعدة بياانت ا وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/4/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/9/3و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/18/2و CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و

 

أأموال وموارد برشية زايدة ما خيصص من  .3
لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل 

حنو أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة 
دراج امللكية الفكرية يف ا لتمنية مع التأأكيد عىل اإ

 .2007التمنية يف أأكتوبر  ندةأأج التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/2/3و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور 
 ابمللكية الفكرية.

نفاق الإمنايئ للثنائية  عىل التعريف املنقح "للتمنية  2018/19يستند الإ
الإمنائية" اذلي أأقرته ادلول الأعضاء يف ادلورة اخلامسة وامخلسني للجمعية 

جاميل . ومبوجب التعريف املنقح ا2015العامة للويبو عام  ملذكور يبلغ اإ
مليون  132.8، 2018/2019الربانمج واملزيانية للثنائية  نصيب التمنية من
وابلإضافة اإىل ذكل، متت املوافقة عىل  يف املائة. 18.3أأو  فرنك سويرسي

جاميل قدره  فرنك سويرسي لتنفيذ مرشوعات مليون 1.35 ختصيص مبلغ اإ
من وثيقة الربانمج  7اجلدول  انظر) 2018/2019 التمنية يف الثنائية أأجندة

 (.WIPO/PBC/27/8، الوثيقة 2018/2019واملزيانية للثنائية 

دراج امللكية الفكرية يف خمتلف املس توايت الأاكدميية، لأنشطة أأما ابلنس بة  اإ
تنفيذ طائفة عريضة من الربامج والأنشطة املعدة خصيصا  تواصل املنظمة

طار أأاكدميي ة الويبو. واملبادراتن املهمتان يف هذا لهذا الغرض، ول س امي يف اإ
اجملال هام "الأاكدمييات اجلديدة يف جمال امللكية الفكرية" )الوثيقة 

CDIP/3/INF/2 الوثيقة ،CDIP/9/10 Rev.1)  الذلان اس تمكال
التمنية يف برامج الويبو  أأجندةودمج  ووقياّم وأأدرجا يف برانمج ومزيانية الويب

 فع هبا العديد من املؤسسات الأاكدميية.للتعلمي عن بعد اليت ينت

  تناولها املرشوع املكمتل التايل:هذه التوصية  ضافًة اإىل ذكل،اإ و 

مرشوع بشأأن التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية ـ 
التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل  مؤسساتالفكرية مع 

 .(.CDIP/16/7 Rev)الوثيقة  منواً 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .صادات املتحوةلالاقت

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

مللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات ا

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع  1.8ھ

 .ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

جناز تقرير وس يقدم  لهذا (CDIP/23/7) تقيميي وتقرير (CDIP/23/4) اإ
 .للجنة والعرشين الثالثة ادلورة يف املرشوع

 هذه التوصية:أأيضًا  ويتناول املرشوع اجلاري التايل

، وقد الرمقي احمليط يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوعـ 
ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة  متت املوافقة عليه يف

CDIP/22/15 Rev.؛) 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/9/6و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

 

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت  .4
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف 

جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، 
مساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل و 

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةالتوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد  هذه

 CDIP/5/5وCDIP/2/3 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 
 .CDIP3/INF/2و

وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  أأطر ترشيعية 2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

وضع الاستاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال 
 امللكية الفكرية.

 املكمتةل التالية: دة التمنيةمرشوعات أأجن تناولهتاهذه التوصية و 

امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية " ـ
 ،(CDIP/5/5الوثيقة ) "والبدلان الأقل منواً 

عرشة للجنة  التاسعةوُعرض تقرير تقيميّي لهذا املرشوع لتنظر فيه ادلورة 
 (.CDIP/19/4املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية)

وبعض البدلان  فاصو "تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا ـ
 ،(CDIP/9/13" )الوثيقة ـ املرحةل الأوىل الأفريقية

عرشة للجنة  السابعةوُعرض تقرير تقيميّي لهذا املرشوع لتنظر فيه ادلورة 
 (.CDIP/17/3املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية)

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف امل املرشوع الرائد بشأأن ”ـ  لكية الفكرية واإ
 .(CDIP/12/6)الوثيقة  "البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

وُعرض يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
بشأأن ( تقرير التقيمي اخلاص ابملرشوع الرائد CDIP/19/4)الوثيقة 

د" ارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان امللكية الفكرية واإ
( بشأأن متابعة املرشوع، CDIP/20/4". وقدمت الأمانة وثيقة )الأقل منواً 

 واليت متت املوافقة علهيا يف جلنة التمنية يف دورهتا العرشين.

تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان " ـ
 (.CDIP/17/7 )الوثيقة” املرحةل الثانية –قية الأفري 

استاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

لأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب والبدلان ا

 .احتياجاهتا

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

سسات امللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤ 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

جناز لهذا  (CDIP/23/6) وتقرير تقيميي (CDIP/23/5) وس يقدم تقرير اإ
 .املرشوع يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة

 هذه التوصية:أأيضًا  ويتناول املرشوع اجلاري التايل

، وقد رمقيال احمليط يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوعـ 
متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

CDIP/22/15 Rev.؛) 

وابلإضافة اإىل ذكل، سامهت برامج الويبو وأأنشطهتا املتعلقة ابلرشاكت 
محلاية أأعامل الإبداع  الإقلميية/كفاءات الوطنيةالتعزيز الصغرية واملتوسطة يف 

 .يد احمليلوالابتاكر والاختاع عىل الصع 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

تعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد للحصول عىل معلومات حول الإجنازات امل و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

  CDIP/10/2؛CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و
 CDIP/14/2و CDIP/13/3و CDIP/12/2و CDIP/10/7و
 CDIP/19/4و CDIP/18/2و CDIP/17/3و CDIP/16/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

عىل الويبو أأن تنرش معلومات عامة حول لك  .5
أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكتوين 
وعلهيا أأن تقدم، بطلب من ادلول الأعضاء، 

تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو 
رى املس تفيدة )ادلول الأعضاء( أأو اجلهات الأخ

 من النشاط.

 .2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 

 .CDIP/2/2و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

التمنية بشأأن "قاعدة بياانت للمساعدة  أأجندةمرشوع  هذه التوصية وتناول
(" )الوثيقة IP-TADالتقنية يف جمال امللكية الفكرية )

CDIP/3/INF/2)املرفق الثاين ، 

الرابط  عدة البياانت متاحة يفقاو 
 .http://www.wipo.int/tad/en/التايل:

لتنظر فيه يف دورهتا  جلنة التمنيةوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل 
 (.CDIP/9/4التاسعة )

ل ( خالIP-TADقاعدة بياانت املساعدة التقنية ) بشأأن م عرضّدِّ وقُ 
 .املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عرشة للجنة ثامنةادلورة ال 

وتوفر قاعدة بياانت املساعدة التقنية معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية 
اليت تقدهما الويبو حيث اكن مس تفيد واحد أأو أأكرث من بدل انم أأو أأقل منوا 

قاعدة ويبو بشأأن ويعد مرشوع ال أأو من بدل مير اقتصاده مبرحةل انتقالية.
مرشوع جزًءا من  (IP-TADبياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )
ىل التخطيط للموارد املؤسس ية، وتعد قاعدة البياانت أأيرس  الانتقال اإ

 اس تخداًما الآن.

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع  1.8ھ

 .ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

 

توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة  2.8ھ

 .أأفضل لالس تفسارات

http://www.wipo.int/tad/en/
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، يُرىج الرجوع املتعلقة هبذه التوصيةوملزيد من املعلومات حول الإجنازات 
ىل تقرير أأداء   .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة  17/2016ائيةللثن الويبواإ

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/4/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/10/2و CDIP/9/4و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و

عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني  .6
 جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف العاملني يف

يالء أأمهية  الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ
خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجتنب ما قد 
حيدث من تضارب يف املصاحل. ويتعني عىل 

عداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا يف  الويبو اإ
ول جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى ادل

 الأعضاء.

 .2007يف أأكتوبر  ةالتمني أأجندةالتوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/2/3و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

 ويتأألف تنفيذ هذه التوصية مما ييل: 

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

 الاستشاريون اذلين تس تعني هبم الويبو.

لتعزيز  س ياسة بشأأن الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل وقد صدرت
طار الأخالقيات ومواءمته مع معايري السلوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة  اإ

 يف اخلدمة املدنية ادلولية، ولتعزيز أأفضل املامرسات.

ذاكء الوعي بأأمهية مدوانت الأخالقيات والزناهة وحتسني فهمها. (ابء  واإ

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

دلان ذات النامية والبدلان الأقل منوا والب

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون  2.9ھ

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة  يعملون حتت اإ

 .وحيققون النتاجئ بكفاءة
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( واعامتد مدونة أأخالقيات SRPبعد اس تكامل برانمج التقومي الاستاتيجي )
الويبو، أأجري تدريب مكثف، وميكن اعتبار أأن الوعي كبري مبسائل 

ذاكء الوعي ابلأخالقياتوتس متر اجلهود للهنوض  الأخالقيات يف الوييو.  ابإ
كام يوصل مكتب الأخالقيات تركزيه عىل وضع املعايري وتقدمي املشورة 

 الرسية ملوظفي الويبو بشأأن القضااي الأخالقية.

 .( وتطوير قدرة الويبو عىل التحقيق يف اخملالفات اليت ترتكب داخلهاجمي

وُاعمتدت س ياسة اجلزاءات اخلاصة ابلبائعني مما مسح للويبو بفرض عقوابت 
دم الأهلية عىل البائعني اذلين وجدت شعبة الرقابة ادلاخلية أأهنم احلظر أأو ع

كام ُاعمتدت س ياسة منقحة للحامية من  متورطني يف ارتاكب خمالفات.
ساءة سلوك وعن التعاون يف  الأعامل الانتقامية النامجة عن الإبالغ عن اإ
معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول مما يعزز حامية 

واتبعت  خملربين وحقوقهم وغريمه من املوظفني املتعاونني يف أأنشطة الرقابة.ا
شعبة الرقابة ادلاخلية مناقشات بشأأن أأفضل املامرسات وكذا حتديدها يف 
جمال التحقيقات من خالل املشاركة يف اجامتعات وأأنشطة مجموعة ممثيل 

 دوائر التحقيق ابلأمم املتحدة ومؤمتر احملققني ادلوليني.

عداد قامئة خبرباء الويبو الاستشاريني يف جمال املساعدة التقنية دال ( واإ
اتحهتا.  واإ

ُحدثت قامئة اخلرباء الاستشاريني اليت عرضت عىل ادلورة الثالثة للجنة 
وأأدرجت يف مرشوع "قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل،  5.9ھ

الرايدة، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، و 

واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 .الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

مئة متاحة القا ه(. وهذDA_05_01املرشوع (" )IP-TADالفكرية )
 ./http://www.wipo.int/roc/enعىل املوقع الإلكتوين التايل:

توي وابلإضافة اإىل ذكل عقب املوافقة عىل املقتح من ست نقاط )اذلي حي 
ورة السابعة عرشة للجنة التمنية(، عليه املرفق الأول من ملخص رئيس ادل

رت اللجنة يف الُتمست الأمانة لتحديث وتنقيح القامئة. ويف هذا الصدد نظ
اليت قدمت معلومات بشأأن اس تخدام القامئة  CDIP/20/6الوثيقة 

وتنقيحها لحقا. وسوف تُبلغ اللجنة ابملس تجدات فامي خيص حتديث القامئة 
 يف الوقت املناسب.

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TADاملتعلقة هبذه التوصيةالإجنازات  (، وملزيد من املعلومات حول ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و  CDIP/20/6و

التشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة  .7
البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية 

للمنافسة املرشوعة من خالل مد البدلان النامية 
قنية ول س امي البدلان الأقل منوا ابملساعدة الت 

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةالتوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/3/4و CDIP/2/3و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

سخري عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لت 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
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بطلب مهنا، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التالمس 
 بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

لكية الفكرية "امل  ،املكمتل بعنوان التمنية أأجندةمرشوع  وقد تناول التوصية 
وُعرض تقرير تقيميي  (..CDIP/4/4/Revوس ياس ية املنافسة" )الوثيقة 

الوثيقة لتنظر فيه يف دورهتا التاسعة ) جلنة التمنيةلهذا املرشوع عىل 
CDIP/9/8.) 

عىل رصد السوابق القضائية املتعلقة  2018 عامركز معل الويبو يف و 
ىل  النامية والناش ئة. ابمللكية الفكرية واملنافسة يف الاقتصادات وابلإضافة اإ

عام  يفكتاب جديد مشتك بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية  صدرذكل، 
حول "س ياسة املنافسة وامللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي  2018
 ية.ش بكة املنافسة ادلول وعززت الويبو أأيًضا مشاركهتا يف  الراهن".

ضافية يف -IPت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )قاعدة بياان وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، يةالتمن  أأجندة

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/4/2و
 CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/8و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية  2.5ھ

عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة 

 .الس ياسات العامة

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث  .8
والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب 
الوطنية يف البدلان النامية ول س امي البدلان 

عممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل ت 3.3ھ .2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 

 .الويبو
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قلميية ودون  الأقل منوا، فضال عن منظامهتا الإ
ىل  قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ الإ
 قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف

 الرباءات.

 .CDIP/2/INF/3و CDIP/2/2و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

ىل قواعد البياانت   وتناولهتا املرحلتان الأوىل والثانية من مرشوع "النفاذ اإ
يف الوثيقة و، CDIP/3/INF/2املتخصصة ودمعها" )يف الوثيقة 

CDIP/9/9 .)عىل التوايل 

من هذا املرشوع  واملرحةل الثانية للمرحةل الأوىلان تقيميي انرض تقرير وعُ 
عىل التوايل والرابعة عرشة ا التاسعة هييف دورت املتنظر فهي جلنة التمنيةعىل 
 (.CDIP/14/5وCDIP/9/5الوثيقتان )

)الوثيقة  املرشوع بشأأن النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعهاواكمتل 
CDIP/3/INF/2 .واملرفق الثالث( ومُعم يف أأنشطة الربانمج الاعتيادية 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/4/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/10/2و CDIP/9/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/5و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .لتشجيع الابتاكر والإبداع الفكرية وامجلهور

 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت  3.4ھ

الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث 

 .احملتوى والاس تخدام

 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب  4.4ھ

امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 

 مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل

ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة 

اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 .الفكرية
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نشاء قاعدة بياانت ابلتنس يق مع  .9 مطالبة الويبو ابإ
ادلول الأعضاء لتلبية احتياجات التمنية احملددة 
يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابملوارد املتاحة مما 

اجمها املتعلقة ابملساعدة التقنية يوسع من نطاق بر 
 والرامية اإىل ردم الهوة الرمقية.

 .2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 

 .CDIP/2/2و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

مرشوع "قاعدة بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف  وتناول التوصية
 (.CDIP/3/INF/2(" )الوثيقة IP-DMDجمال امللكية الفكرية )

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا العارشة 
 (.CDIP/10/3)الوثيقة 

-IPقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )
DMD متاحة عىل الرابط )
 .o.int/dmd/enhttp://www.wip/التايل:

م عرض بشأأهنا خالل ادلورة الثامنة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  وقُّدِّ
ىل " قاعدة البياانت الفكرية. وتغري امس ، ويه متاحة يف ويبو ماتش"اإ
  match/en-http://www.wipo.int/wipo/.العنوان التايل: 

لكتونية للأمم املتحدة هبدف دمع خطة  وجيري دمج املنصة يف املنصة الإ
 . 2030التمنية املس تدامة لعام 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير   17/2016للثنائية الويبوأأداء  يُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

لتمنية عىل معل تعممي توصيات أأجندة ا 3.3ھ

 .الويبو

 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل  1.7ھ

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

ىل البدلان النامية، ول س امي ا لبدلان املتقدمة اإ

 .الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

 

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

http://www.wipo.int/dmd/en/
http://www.wipo.int/wipo-match/en/
http://www.wipo.int/wipo-match/en/
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/4/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/21/2و CDIP/10/3و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 .CDIP/22/2و

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

الفكرية أأكرث فعالية والهنوض مؤسسات امللكية 
بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة 

العامة. وجيب أأن متتد هذه املساعدة التقنية 
لتشمل املنظامت اليت تعىن ابمللكية الفكرية عىل 

 الصعيدين دون الإقلميي والإقلميي.

 .2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 

 CDIP/2/2وCDIP/2/INF/1 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 
 .CDIP3/INF/2و CDIP/5/5و CDIP/4/12و

 املكمتةل التالية: مرشوعات أأجندة التمنية تناولهتاهذه التوصية و 

 التمنية: أأجندةما ييل من مرشوعات وتناولها 

 تاناملرحل  "لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية" ـ
 يف الوثيقةو CDIP/3/INF/2الوثيقة  )يف الأوىل والثانية

CDIP/9/10 Rev.1)، 

ومرشوع ملؤسسات امللكية الفكرية اذلكية: "اس تخدام املكوانت واحللول  ـ
التجارية املكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية التابعة ملؤسسات 

قلميية" )الوثيقة   ،(CDIP/3/INF/2امللكية الفكرية الوطنية والإ

ة دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية" )الوثيقة "بني ـ
CDIP/3/INF/2)، 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

استاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية

 

زة للم 2.3ھ وارد البرشية القادرة كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

"تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك  ـ
من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي" )الوثيقة 

CDIP/3/INF/2)، 

الأعامل يف البدلان النامية امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير " ـ
 ،(CDIP/5/5الوثيقة ) "والبدلان الأقل منوا

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

"تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية ـ 
رية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا الفك

وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق 
 ،(CDIP/3/INF/2املؤلف" )الوثيقة 

وبعض البدلان  فاصو "تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركيناـ 
 ،(CDIP/9/13الأفريقية" )الوثيقة 

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان ” ـ امللكية الفكرية واإ
 .(CDIP/12/6)الوثيقة  "الأقل منواً 

لتنظر فهيا يف دوارهتا  جلنة التمنيةوُعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل 
ابعة والس التاسعة والعارشة والثالثة عرشة والرابعة عرشة واخلامسة عرشة

 CDIP/9/6يف الواثئق  هذه التقارير ، وتردعرشة والتاسعة عرشة
 CDIP/10/7و CDIP/10/8و، CDIP/10/4و CDIP/14/4و

البدلان النامية  ترتيبات تعاونية معّززة مع 4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

لفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية ا

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب  4.4ھ

امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 

مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل 

ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة 

املون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية اذلين يتع

 .الفكرية
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

 CDIP/15/14و CDIP/14/4و، CDIP/13/4و CDIP/13/3و
 CDIP/17/3و

 التوايل. عىلCDIP/19/4 و

 البدلان وبعض فاصو بوركينا يف وتطويره البرصي السمعي القطاع تعزيز"ـ 
 (CDIP/17/7" )الوثيقة الثانية املرحةل – الأفريقية

جناز تقرير وس يقدم  لهذا (CDIP/23/6) تقيميي وتقرير (CDIP/23/5) اإ
 .للجنة والعرشين الثالثة ادلورة يف املرشوع

التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع ـ "
)الوثيقة  "ن النامية والبدلان الأقل منواً التدريب القضايئ يف البدلا ؤسساتم

CDIP/16/7 Rev..) 

جناز تقرير وس يقدم  لهذا (CDIP/23/7) تقيميي وتقرير (CDIP/23/4) اإ
 .للجنة والعرشين الثالثة ادلورة يف املرشوع

وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل 
( للمرة الأوىل أأثناء CDIP/17/4ية )الوثيقة املنظمة العاملية مللكية الفكر 

ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ومتابعة لها 
ُعرضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

(، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من CDIP/19/5)الوثيقة 
واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب اليت  ادلول الأعضاء

 .2016و 2014اضُطلع هبا يف الفتة ما بني 
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

 التالية هذه التوصية: اجلارية تتناول املرشوعاتو 

"امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ـ 
 CDIP/15/7وثيقة ابلتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية )ال

Rev.)، 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التوجي لس تخدام امللكية الفكرية  ـ "اإ
عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"، اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 (..CDIP/19/11 Rev)الوثيقة 

 البدلان يف النساء وتشجيع واملقاوةل، الابتاكر يف النساء دور تعزيز -
، وقد متت املوافقة عليه يف الفكرية امللكية نظام اس تخدام عىل النامية

 .(CDIP/21/12 Revالوثيقة ) ادلورة احلادية والعرشين للجنة

، وقد الرمقي يطاحمل  يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوعـ 
متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

CDIP/22/15 Rev.؛) 

: يف بريو وبدلان انمية أأخرى رشوع امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولتم ـ 
، وقد متت املوافقة تسخري امللكية الفكرية لأغراض تمنية س ياحة املأأكولت

 (..CDIP/22/14 Revعرشين للجنة )الوثيقة عليه يف ادلورة الثانية وال 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد للحصول و 
 CDIP/4/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/10/2و CDIP/9/6و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/12/2و CDIP/10/8و CDIP/10/7و CDIP/10/4و
 CDIP/14/4و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/13/3و
 CDIP/18/2و CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/15/4و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/19/4و

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا  .11
الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر 

والاختاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن 
التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لكاّم 

 الويبو.اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص 

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةالتوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/2/4و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

 9و 3و 1وهذه التوصية يتناولها العديد من برامج الويبو، مبا فهيا الربامج 
 أأجندة، ويتناولها بشلك غري مبارش عدد من مرشوعات 30و 18و 14و

 .10و 8صدى للتوصيتني التمنية اليت تت

 املرشوعات املكمتةل التالية: تناولهتاهذه التوصية و 

وبعض البدلان  فاصو تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركيناـ"
 ،(CDIP/9/13" )الوثيقة املرحةل الأوىل –الأفريقية

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

زة للموارد البرشية القادرة كفاء 2.3ھ ات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو



CDIP/23/2 
Annex I 
22 
 

 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

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

وُعرض تقريران تقيمييان لهذين املرشوعني عىل ادلورة الثالثة عرشة وادلورة 
 CDIP/13/4السابعة عرشة للجنة، ويرد هذان التقريران يف الوثيقتني

 عىل التوايل. CDIP/17/3و

 البدلان وبعض اصوف بوركينا يف وتطويره البرصي السمعي القطاع تعزيز"ـ 
 (CDIP/17/7" )الوثيقة الثانية املرحةل – الأفريقية

جناز تقرير وس يقدم  لهذا (CDIP/23/6) تقيميي وتقرير (CDIP/23/5) اإ
 .للجنة والعرشين الثالثة ادلورة يف املرشوع

وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل 
( للمرة الأوىل أأثناء CDIP/17/4ية الفكرية )الوثيقة املنظمة العاملية مللك 

ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ومتابعة لها 
ُعرضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

(، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من CDIP/19/5)الوثيقة 
الأعضاء واش متلت عىل أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب اليت  ادلول

 .2016و 2014اضُطلع هبا يف الفتة ما بني 

ضافة اإىل ذكل، يتناول املرشوعان اجلاراين التاليان  هذه التوصية: واإ

 

ونية معّززة مع البدلان النامية ترتيبات تعا 4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر

 

ىل املعلومات املتع 2.4ھ لقة ابمللكية نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب  4.4ھ

امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 

مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل 

صلحة ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب امل

اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 .الفكرية



CDIP/23/2 
Annex I 
23 
 

 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان ـ 
عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة ، وقد متت املوافقة الأفريقية

CDIP/22/8؛) 

، وقد الرمقي احمليط يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوعـ ـ 
متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

CDIP/22/15 Rev.؛) 

ضافية يف -IPية للملكية الفكرية )قاعدة بياانت املساعدة التقن  وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: ىل الواثئق التاليةيرىج الرجوع اإ ، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و
 CDIP/20/2و CDIP/19/5و CDIP/18/2و CDIP/17/4و
 .CDIP/22/2و

 

 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة  .12 امليض يف اإ
الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية، وفقًا 

 لختصاصها.

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةالتوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/3/3و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

تيجيات وخطط وطنية يف جمال استا 1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

الربانمج واملزيانية للثنائية ئق التمنية يف واث أأجندة مُعِّّمت توصياتو 
والثنائية  2016/2017والثنائية  2012/2013والثنائية  2010/2011
حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج واملزيانية عىل جتس يد و  .2019 /2018

طار أأجندة الويبو بشأأن التمن  ية عىل النحو السلمي يف التوصيات املعمتدة يف اإ
ىل توصيات بعيهنا  لك الربامج املعنية. شارات اإ وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ

من أأجندة التمنية مضن نصوص الربامج، كام أأضيف جزء جديد يف لك 
 الربامج وهو "الصةل بأأجندة التمنية".

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية "بشأأن  اكمتل املرشوعو  طار الويبو لالإ تعزيز اإ
(. .CDIP/4/8/Revمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )الوارد يف الوثيقة د

وُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة لتنظر فيه )يرد يف 
 (.CDIP/12/4الوثيقة 

الويبو التمنية يف تقرير أأداء  أأجندةُأدرج تقيمي تنفيذ توصيات و 
"لوحة متابعة أأداء رة اكمةل يف ، ومن مثَّ ُأدمج بصو  2016/2017للثنائية

 الربانمج" للك برانمج.

 هذه التوصية: أأيًضا التالية اجلارية تتناول املرشوعاتو 

"امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلتاث ـ
 ،(.CDIP/15/7 Revالثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية )الوثيقة 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

ت النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذا

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

عات ومؤسسات البحث من واملتوسطة واجلام

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر
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دارة  امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التوجي لس تخدام امللكية الفكرية ـ "اإ
عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

 (..CDIP/19/11/Revاقتصاداهتا مبرحة انتقالية" )الوثيقة 

 نالبدلا يف النساء وتشجيع واملقاوةل، الابتاكر يف النساء دور تعزيز -
، وقد متت املوافقة عليه يف الفكرية امللكية نظام اس تخدام عىل النامية

 .(CDIP/21/12 Revالوثيقة ) ادلورة احلادية والعرشين للجنة

: يف بريو وبدلان انمية أأخرى رشوع امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولتم ـ 
وافقة ، وقد متت املتسخري امللكية الفكرية لأغراض تمنية س ياحة املأأكولت

 (..CDIP/22/14 Revعليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما  .13
منائية الاجتاه ومدفوعة  الويبو، بوجه خاص، اإ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةالتوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
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حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت 
والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ول س امي 

لأقل منوًا وكذا مس توايت التمنية البدلان ا
املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تكون 

 .الأنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها

 .CDIP/1/3الوثيقة املرجعية: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5الواثئق ذات الصةل: 
 CDIP/8/5و CDIP/7/3و CDIP/6/10و CDIP/10/2و
 . CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و

، نظرت اللجنة يف دورهتا احلادية CDIP/21/4يف س ياق مناقشة الوثيقة 
والعرشين يف خصائص املساعدة الترشيعية املقدمة من الويبو، وكذكل 

عند  وتُقدم املساعدة الترشيعية فقط اخلطوات اليت تتضمهنا العملية.
الطلب؛ وتُطلع الويبو ادلوةل العضو عىل خيارات الس ياسات بطريقة 

موضوعية وتفاعلية، مع مراعاة خصائص واحتياجات هذه ادلوةل العضو اليت 
تطلب ذكل؛ وتغطي هذه الس ياسات خمتلف اجملالت املتعلقة ابمللكية 

الأنشطة الفكرية )حق املؤلف أأو الرباءات أأو املعارف التقليدية، وغريها( و 
)مراجعة وحتديث القوانني واللواحئ، والتصديق عىل املعاهدات، أأو تنفيذ 

وابلإضافة اإىل ذكل، تُعد هذه العملية ثنائية  مواطن املرونة، وغريها(.
قلميية واجملالت املوضوعية؛  ورسية للغاية؛ وتشمل لك من املاكتب الإ

ىل اإرشاك مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني وكذكل ضامن اخلربة  وتسعى اإ
تلبيًة ، اس مترت الويبو يف تقدمي املساعدة الترشيعية 2018وخالل  املطلوبة.

 لطلبات سلطات ادلول الأعضاء.

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية "مرشوع  هذه التوصية تناولها أأيضاً و 
)الوثيقة  "والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا

CDIP/7/6.)  وُعرض التقرير التقيميي لهذا املرشوع عىل ادلورة الثالثة
 .CDIP/13/4عرشة للجنة، ويرد هذا التقرير يف الوثيقة 

 

استاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية

 

جندة التمنية عىل معل تعممي توصيات أأ  3.3ھ

 .الويبو
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وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل 
( للمرة الأوىل أأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملية مللكية الفكرية )الوثيقة 

ومتابعة لها  السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.ادلورة 
ُعرضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

 .(CDIP/19/5)الوثيقة 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصيةجنازات (، وملزيد من املعلومات حول الإ ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان  .14
الأقل منوًا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف  والالزتامات واإ
طار  اتفاق تريبس والانتفاع هبا، وذكل يف اإ

 التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةقيد التنفيذ منذ اعامتد  التوصية

 .CDIP/1/3الوثيقة املرجعية: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5الواثئق ذات الصةل: 
 CDIP/7/3و CDIP/6/10و CDIP/5/4و CDIP/10/2و

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

يجيات وخطط وطنية يف جمال استات  1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية
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 CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 .CDIP/16/5و CDIP/15/6و CDIP/13/10و

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل وتقد م الويبو مشورهتا الترشيعية ابنتظام اإ
عاملها، وفهم مواطن املرونة يف اتفاق  منوا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ

وعرضت عىل ادلورة اخلامسة للجنة وثيقة بشأأن "مواطن  .تريبس والانتفاع هبا
طار القانو ين متعدد الأطراف وتنفيذها الترشيعي املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإ

قلميي". كام ُعرض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة اجلزء  عىل الصعيد الوطين والإ
الثاين من هذه الوثيقة اذلي حيتوي عىل مخسة مواطن مرونة جديدة وافقت علهيا 

لجنة يف دورهتا الثالثة عرشة اجلزء ال وانقشت  اللجنة يف ادلورة السادسة.
عىل اللجنة عرض و  .من الوثيقة اليت تتضمن موطين مرونة جديدين الثالث

اليت تتضمن موطين وثيقة المن  الرابعُ  اجلزءُ يف دورهتا اخلامسة عرشة 
 .(CDIP/15/6)الوثيقة  مرونة

كام تسامه الويبو ابنتظام يف ادلورات ادلراس ية ملنظمة التجارة العاملية بشأأن 
قلميية بشأأن الس ياسة التجارية، ويف حلقات ال عمل الوطنية أأو دون الإ

قضااي ترتبط بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن املرونة والس ياسات العامة دلمع 
 البدلان يف تنفيذ اتفاق تريبس.

 تادلورة السادسة للجنة، نرش  خاللوطبقا ملا اتفقت عليه ادلول الأعضاء 
لنتفاع الويبو صفحة عىل الإنتنت ختصص لتوفري املعلومات املتعلقة اب

مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، مبا يف ذكل املوارد اخلاصة مبواطن 
املرونة اليت جتمعها الويبو وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية، وقاعدة 
بياانت بشأأن الأحاكم املتعلقة مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكرية 

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ
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عىل طلب  املرونة بناءً مواطن ت حتديث قاعدة البياانجرى و  الوطنية.
 1371 عىل حالياً حتتوي قاعدة البياانت و ، اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة

بشأأن ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة من  حكامً 
وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا السادسة  ختارة.مُ ولية قضائية  202

مواطن املرونة وقاعدة بياانت صفحة   منلّك   حدثة مناملُ نسخة عرشة ال 
ن اتابللغمواطن املرونة   الفرنس ية والإس بانية. و زيية لكالإ

عن حتديث  تقرير  ُعرض أأيضًا عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة و 
 .CDIP/16/5الوثيقة مواطن املرونة، وورد هذا التقرير يف قاعدة بياانت 

ادلورة السابعة  عىلمواطن املرونة  قاعدة بياانتتحديث رضت أ لية ل عُ و 
ل بشأأن ُعرض عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، و  اقتاح ُمعدَّ
لهذه  ادلورة الثامنة عرشة عىلأ لية لتحديث قاعدة بياانت مواطن املرونة 

وأأقرت  عىل التوايل(. CDIP/18/5وCDIP/17/5)الوثيقتان  اللجنة
احتوى علهيا املقتح املنقح لتكون أ لية لتحديث  اللجنة أأحد اخليارات اليت

قاعدة بياانت مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية. ومتابعة ذلكل، 
عرضت الأمانة وثيقة بشأأن التدابري املتخذة لنرش املعلومات الواردة يف 

( وأأحاطت CDIP/20/5قاعدة البياانت بشأأن مواطن املرونة )الوثيقة 
، مل تُقدم أأي حتديثات من 2018علومات املقدمة فهيا. ويف اللجنة علام ابمل
 ادلول الأعضاء.

 صفحة مواطن املرونة متاحة عىل الرابط التايل:
-http://www.wipo.int/ip
/development/en/agenda/flexibilities. 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
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ضافية يفوترد أأ  -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) نشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

ية منذ اعامتد للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوص و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

يتعني أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري  .15
 كام ييل:

 مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛ -

أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف و  -
 مس توايت التمنية؛

أأن تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن و  -
 بني التاكليف واملنافع؛

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةالتوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/1/3الوثيقة املرجعية: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5الواثئق ذات الصةل: 
 .CDIP/10/2و

طلبت امجلعية العامة من مجيع هيئات الويبو، مبا فهيا  ،2007ويف أأكتوبر 
ىل التوصيات  ضافة اإ جلان وضع القواعد واملعايري، تنفيذ هذه التوصية )اإ

وتضطلع ادلول  توصية واحملّددة للتنفيذ الفوري(. 18املتبقية البالغ عددها 
ذ اللجان، بدور حامس يف ضامن تنفي تكلالأعضاء من خالل مشاركهتا يف 

 هذه التوصيات.

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع  1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .الفكرية

 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .فكريةومتوازنة يف جمال امللكية ال

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ
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قامئة عىل مشاركة مجيع الأطراف حبيث و  -
تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول 

آراء أأحصاب املصاحل  الأعضاء يف الويبو وأ
مية ادلولية الآخرين ومن مضهنم املنظامت احلكو 
 واملنظامت غري احلكومية املعمتدة؛

ممتثةل ملبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة و  -
 الويبو.

نُفِّّذت هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، و 
واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وجلنة املعارف، واللجنة 

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات 
 اجلغرافية.

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

اإرشاك املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية والاهامتم 
منظمتني  منحت امجلعية العامة للويبو ،2018: يف س نة بوهجات نظرها

راقب ري حكومية صفة موست منظامت وطنية غ دوليتني غري حكوميتني،
منظمة دولية  261منظمة حكومية دولية و 75اجملموع اإىل وهبذا يصل دامئ. 

منظمة وطنية غري حكومية حصلت عىل صفة مراقب  92غري حكومية و
 .دامئ يف الويبو

عامل وحّددت قضااي ملناقش هتا يف الأ جدول : ُوضع عىل توجيه الأعضاء القيام
بل اللجان الأعضاء يف دورة اللجان السابقة أأو امجلعية  ادلول، وذكل من قِّ
 العامة.

يف  : تعكس القضااي اليت جتري مناقش هتا حالياً اختالف مس توايت المنو
 اللجان مصاحل متنوعة وواسعة اقتحهتا بدلان لها مس توايت منو خمتلفة.

: طرحت هذه املسأأةل يف عدة مناس بات يف التوفيق بني التاكليف واملزااي
 اللجنة.

 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8ھ

 .أأحصاب املصلحة غري احلكوميني
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مانة معوما وملوظفهيا بصفهتم بدأأ احليادم  : هذا مبدأأ أأسايس ابلنس بة للأ
 38و 33و 9انظر عىل وجه اخلصوص الفقرات ) موظفني مدنيني دوليني

 .(معايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية ادلوليةمن  42و

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TADاملتعلقة هبذه التوصيةزيد من املعلومات حول الإجنازات (، ومل ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع  .16
القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف 

عواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام حتليل ال
 غزير ومفتوح.

 .2007أأكتوبر التمنية يف  أأجندةهذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/4/3 RevوCDIP/3/4 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

 املرشوعات التالية: تناولهتاهذه التوصية و 

 (..CDIP/4/3 Rev"امللكية الفكرية واملكل العام" )الوثيقة  ـ

يف دورهتا  جلنة التمنيةرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه وعُ 
 (.CDIP/9/7)الوثيقة  ،التاسعة

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع  1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .الفكرية

 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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 (. .CDIP/7/5 Rev"الرباءات واملكل العام" )الوثيقة ـ 

دورهتا الثانية عرشة دراسة عن الرباءات واملكل  خاللانقشت اللجنة و
(، ويه متاحة عىل .CDIP/12/INF/2 Revالوثيقة ( )اثنياالعام )
 التايل الرابط

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_
id=253106 

لجنة يف دورهتا الثالثة ال م تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع لتنظر فيه ّدِّ وقُ 
 (.CDIP/13/7يقة الوث عرشة )

 هذه التوصية: التالية اجلارية تتناول املرشوعاتو 

اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية "مرشوع ـ 
 (..CDIP/16/4 Revالوثيقة " )الاقتصادية

، وقد الرمقي احمليط يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوعـ 
ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة  متت املوافقة عليه يف

CDIP/22/15 Rev.؛) 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

 

النامية ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية  2.5ھ

حنو أأفضل يف صياغة عىل نطاق أأوسع و 

 .الس ياسات العامة

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
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للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/9/7و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و
 CDIP/16/4و CDIP/13/7و CDIP/12/2و CDIP/10/2و

Rev وCDIP/18/2 وCDIP/20/2 وCDIP/22/2. 

ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا  .17
ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة 
يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل 

 اليت هتم البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.

 .2007لتمنية يف أأكتوبر ا أأجندةقيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/1/3الوثيقة املرجعية: 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5الواثئق ذات الصةل: 
 CDIP/7/3و CDIP/6/10و CDIP/5/4و CDIP/10/2و
 CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 .CDIP/16/5و CDIP/15/6و CDIP/13/10و

 23الصفحتان )املرفق الأول،  14يرىج الرجوع اإىل وضع تنفيذ التوصية 
 (.24و

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع  1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .الفكرية

 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

استاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  1.3ھ

تامتىش مع الأهداف الإمنائية امللكية الفكرية 

 .الوطنية

 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
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النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

أأجندة التمنية عىل معل تعممي توصيات  3.3ھ

 .الويبو

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف  .18
مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف 
خالل بأأي نتاجئ  التقليدية والفوللكور، من غري اإ
ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث.  مبا فهيا اإ

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةقيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/1/3الوثيقة املرجعية: 

)ادلورة اخلامسة  2018مرات يف عام  4واجمتعت اللجنة احلكومية ادلولية 
والثالثني يف مارس وادلورة السادسة والثالثني يف يونيو وادلورة السابعة 
والثالثني يف أأغسطس وادلورة الثامنة والثالثني يف ديسمرب( وفقا لوليهتا 

 .2017يف املعقودة عية العامة للويبو امجل اليت أأقرهتا 

مت الوثيقة ) "تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية  WO/GA/50/8وقّدِّ
ىل  املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور"( اإ

 اللجنة العامة امجلعية انشدتو 2018 سبمتربامجلعية العامة للويبو يف 
 وعام 2018 لعام اللجنة لولية طبقا معلها وترية ترسع أأن ليةادلو  احلكومية
2019. 

يف  الوراثيةملوارد اب معين ، ُأنشئ فريق خرباء خمصصاجلديدة لوليةوطبقا ل
قبيل ادلورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية  2018يونيو  24

 لتناول قضااي قانونية أأو س ياساتية أأو تقنية حمددة.

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع  1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .كريةالف

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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ضافية يفوترد  -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

صية منذ اعامتد للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التو و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن  .19
اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ 
ىل املعرفة  البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ

والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي 
ملنجزة يف والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة ا

طار الويبو.  اإ

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندة قيد التنفيذ منذ اعامتد

 ..CDIP/3/4 AddوCDIP/3/4 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

 .CDIP/6/4و CDIP/4/6و .CDIP/4/5 Rev الواثئق ذات الصةل:

 املرشوعات التالية: تناولهتاهذه التوصية و 

علومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ "امللكية الفكرية وتكنولوجيا امل ـ
ىل املعرفة" )الوثيقة   (..CDIP/4/5 Revاإ

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات" ـ  تان، املرحل "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 (.CDIP/10/13الوثيقةو  CDIP/4/6 )الوثيقةالأوىل والثانية 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

ندة التمنية عىل معل تعممي توصيات أأج  3.3ھ

 .الويبو

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 
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مية املالمئة جملالت "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعل ـ 
منائية حمددة"  الأوىل والثانية تاناملرحل  تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ

 .(CDIP/13/9والوثيقة  .CDIP/5/6 Rev)الوثيقة 

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

بناء احللول"  –"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشتكة  ـ
 (.CDIP/6/3)الوثيقة 

لتنظر فهيا يف  جلنة التمنيةوعرضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل 
دوراهتا العارشة والثانية عرشة والثالثة عرشة والرابعة عرشة والسادسة 

 CDIP/10/5الواثئق عرشة واحلادية والعرشين وحتتوي علهيا 
 CDIP/14/6و CDIP/13/4و CDIP/12/3و CDIP/10/6و
 .CDIP/21/13و CDIP/16/3و

وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل 
( للمرة الأوىل أأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملية مللكية الفكرية )الوثيقة 
ابلتمنية وامللكية الفكرية. ومتابعة لها ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية 

ُعرضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 (.CDIP/19/5)الوثيقة 

ضافة اإىل ذكل، يتناول املرشوع اجلاري التايل   هذه التوصية:واإ

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .امجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداعالفكرية و 

 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل  1.7ھ

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان  املتقدمة اإ

 .الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية
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 البدلان يف النساء وتشجيع واملقاوةل، الابتاكر يف النساء دور تعزيز -
، وقد متت املوافقة عليه يف الفكرية امللكية نظام اس تخدام عىل ةالنامي

 .(CDIP/21/12 Revالوثيقة ) ادلورة احلادية والعرشين للجنة

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،
ىل تقرير أأداء  يُرىج   17/2016للثنائية الويبوالرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة  .20
ابمللكية الفكرية وادلامعة ملكل عام متني يف 

ماكنية  ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ
ماكهنا أأن تساعد ادلول  عداد مبادئ توجهيية ابإ اإ
الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت 

ىل املكل العام وفقا لأنظمهتا القانونية.  أ لت اإ

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 CDIP/3/4وCDIP/3/3 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 
 .CDIP/4/3 Revو

 ان املكمتالن التاليان:رشوعامل  وتناول التوصية

 (..CDIP/4/3 Rev"امللكية الفكرية واملكل العام" )الوثيقة ـ 

 ..CDIP/7/5 Rev)الوثيقة ("الرباءات واملكل العام" ـ 

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع  1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .الفكرية

 

فة أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّ  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
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ثة عرشة عىل التوايل تقريرين تقيميني ونظرت اللجنة يف دورهتا التاسعة والثال 
 (.CDIP/13/7و CDIP/9/7لهذين املرشوعني )الوثيقتان 

اس تخدام فضاًل عن ذكل، يتناول هذه التوصية املرشوع اجلاري بشأأن "
الوثيقة ")املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية

CDIP/16/4 Rev.).  

ضافية يف -IPاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )ق وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية ندةأأج 
 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/7و CDIP/8/2و
 ..CDIP/16/4 Revو CDIP/13/7و

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

أأجندة التمنية عىل معل تعممي توصيات  3.3ھ

 .الويبو

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

 

جُتري الويبو مشاورات غري رمسية تكون  .21
مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس بًا، 

 أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع قبل الرشوع يف
القواعد واملعايري، ابعامتد مسارات مدفوعة من 
الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول 

الأعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوًا.

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندةقيد التنفيذ منذ اعامتد 

 .CDIP/1/3الوثيقة املرجعية: 

 وCDIP/6/3 و  CDIP/3/5 الصةل: الواثئق ذات
CDIP/8/2وCDIP/10/2. 

 وضع تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف 1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .الفكرية

 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
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(، 26و 25)املرفق الأول، الصفحتان  15وحس امب ذكر يف س ياق التوصية 
متول الويبو حضور املرحشني من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة الويبو 

 . اخلاصة بوضع القواعد واملعايري

غري احلكومية والاهامتم  اإرشاك املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت
منظمتني  منحت امجلعية العامة للويبو ،2018: يف س نة بوهجات نظرها

راقب وست منظامت وطنية غري حكومية صفة م دوليتني غري حكوميتني،
منظمة دولية  261منظمة حكومية دولية و 75اجملموع اإىل وهبذا يصل دامئ. 

عىل صفة مراقب منظمة وطنية غري حكومية حصلت  92غري حكومية و
 .دامئ يف الويبو

عامل وحّددت قضااي ملناقش هتا يف الأ جدول : ُوضع عىل توجيه الأعضاء القيام
بل اللجان ادلول الأعضاء يف دورة اللجان السابقة أأو امجلعية ، وذكل من قِّ
 العامة.

يف  : تعكس القضااي اليت جتري مناقش هتا حالياً اختالف مس توايت المنو
 نوعة وواسعة اقتحهتا بدلان لها مس توايت منو خمتلفة.اللجان مصاحل مت 

: طرحت هذه املسأأةل يف عدة مناس بات يف التوفيق بني التاكليف واملزااي
 اللجنة.

مانة معوما وملوظفهيا بصفهتم مبدأأ احلياد : هذا مبدأأ أأسايس ابلنس بة للأ
 38و 33و 9انظر عىل وجه اخلصوص الفقرات ) موظفني مدنيني دوليني

 .(معايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية ادلوليةمن  42و

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ
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ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 .CDIP/22/2و

ضع ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن و  .22
القواعد واملعايري دامعة للأهداف الإمنائية املتفق 
علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف 

عالن الألفية.  الواردة يف اإ

ينبغي لأمانة الويبو أأن تتناول يف واثئق معلها 
املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ما يناسب 

ل، من القضااي التايل ذكرها عىل سبيل املثا
بتوجيه من ادلول الأعضاء ودون اإخالل بنتاجئ 

 مداولهتا:

)أأ( احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية الفكرية عىل 
 ؛املس توى الوطين

 .CDIP/3/3و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

 وCDIP/8/4 و CDIP/6/10و CDIP/5/3الواثئق ذات الصةل: 
CDIP10/9 وCDIP/11/3 وCDIP/12/8 

 ..CDIP/14/12 Revو

لفية متت مناقشة و  تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
( يف ادلورة اخلامسة للجنة، وقد أأنشئت صفحة عىل CDIP/5/3)الوثيقة 

لفية والويبو  الإنتنت بشأأن الأهداف الإمنائية للأ
(-ipo.int/iphttp://www.w
/development/en/agenda/millennium_goals.) 

ونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة متت مراجعهتا بشأأن تقدير 
لفية ) جناز الأهداف الإمنائية للأ لت CDIP/8/4مسامهة الويبو يف اإ (. وعُّدِّ

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع  1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .لفكريةا

 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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)ب( وأأوجه الصةل بني امللكية الفكرية 
 ؛واملنافسة

 ؛)ج( ونقل التكنولوجيا املرتبط ابمللكية الفكرية

)د( وما ميكن توافره من جوانب املرونة 
 ؛ثناءات والتقييدات لدلول الأعضاءوالاس ت 

ضافة أأحاكم خاصة ابلبدلان ( ه) ماكنية اإ واإ
 النامية والبدلان الأقل منوًا.

هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار تعليقات ادلول الأعضاء )الوثيقة 
CDIP/10/9.خالل ادلورة العارشة للجنة ) 

ضافًة اإىل ذكل، انقشت اللجنة خالل دورهتا احلادية عرشة دراسة عن  واإ
لفية مضن  دراج الاحتياجات والنتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ جدوى اإ

طار الويبو لنتاجئ الثنائية ) (. وانقشت اللجنة يف CDIP/11/3 الوثيقةاإ
لفية يف واكلت الأمم دورهتا الثانية عرشة وث  يقًة عن الأهداف الإمنائية للأ

سهام الويبو يف تكل الأهداف ) ، (CDIP/12/8الوثيقة املتحدة الأخرى واإ
وانقشت اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة وثيقة معدةل )الوثيقة 

CDIP/14/12 Rev. بشأأن تكل املسأأةل تغطي منظامت وبرامج أأخرى )
نطاق ادلراسة الاس تقصائية الواردة يف الوثيقة  اتبعة للأمم املتحدة وتوسع

CDIP/12/8.  

لفية مبجرد اعامتد خطة  وُاختمتت املناقشات حول الأهداف الإمنائية للأ
ويف  .2015وأأهداف التمنية املس تدامة يف عام  2030التمنية املس تدامة لعام 

هذا الصدد، عرضت الأمانة يف دورهتا السادسة عرشة وثيقة عن الويبو 
( حيث قدمت ملخصًا CDIP/16/8) 2015وخطة التمنية ملا بعد عام 

ويف  2015قصريًا عن مشاركة الويبو يف معلية خطة التمنية ملا بعد عام 
طار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة. ومكتابعة  العمل اجلاري بشأأن اإ

ذلكل، عرضت الأمانة أأيضا يف دورهتا السابعة عرشة خريطة لأنشطة الويبو 
( حيث حددت CDIP/17/8ملتصةل بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة )ا

 الأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو ذات الصةل بأأهداف التمنية املس تدامة.

 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات  5.8ھ

ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت 

 .كومية ادلوليةاحل
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وأأدت املناقشة بشأأن الوثيقتني اإىل اختاذ قرار بطلب ادلول الأعضاء تقدمي 
لعمل  مساهامت فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة اليت تراها مناس بة

ونظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة  املنظمة مرفقة برشح/تربير لوهجات نظرها.
عرشة يف مجموعة مساهامت ادلول الأعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة 

وتضمنت هذه  .CDIP/18/4املتعلقة بعمل الويبو، الواردة يف الوثيقة 
لربازيل حيث الوثيقة، مضن أأمور أأخرى، املساهامت املس تلمة من وفد ا

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة.  طلبت اإ
 ونوقشت هذه القضية مخلسة جلسات متتالية.

حيتوي عىل معلومات وعقب قرار اللجنة أأن تقدم الأمانة تقريًرا س نواًي 
بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت ذات 

ىل ، نالصةل ظرت اللجنة يف تقريرين من هذا النوع. واكن اثنهيام قد ُقدم اإ
، وهو يرد يف 2018ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية املعقودة يف مايو 

ىل اللجنة CDIP/21/10الوثيقة  . وس يقدم التقرير الثالث من هذا النوع اإ
 (. CDIP/23/10يف ادلورة احلالية )

: )أأ( الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة ويركز التقرير عىل ما ييل
مبفردها؛ )ب( والأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من 

ىل ادلول الأعضاء  منظومة الأمم املتحدة؛ )ج( واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ
 بناء عىل طلهبا.

كيفية منية بشأأن وتواصل النقاش أأيًضا يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة الت 
تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية، مبا يف 
دراج بند دامئ يف جدول الأعامل، عىل النحو الوارد يف  ذكل الامتس اإ
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وقّررت اللجنة أأن تكون أأي مناقشة جُترى بشأأن  .CDIP/18/4 الوثيقة
قبةل للجنة التمنية حتت بند تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات امل 
 جدول الأعامل املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية".

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
  CDIP/19/6الوثيقتني التاليتني:يرىج الرجوع اإىل ، التمنية أأجندة

 .CDIP/21/10و

النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات  .23
التخيص يف جمال امللكية الفكرية مبا يعزز 
القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض 

ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل التكنولوجيا 
ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية  اإ

 يف تكل البدلان.والبدلان الأقل منوا وتعمميها 

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير هذه 

 .CDIP/3/3 وCDIP/4/4 Rev و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

"امللكية الفكرية وس ياسة  وقد تناول هذه التوصية املرشوع املكمتل بشأأن
 (..CDIP/4/4 Revاملنافسة" )الوثيقة 

نة يف دورهتا التاسعة وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللج 
 (.CDIP/9/8 )الوثيقة

ضافة اإىل ذكل هذه التوصية يتناولها املرشوعان اجلاراين التاليان:  واإ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

غراض التمنية يف البدلان امللكية الفكرية بفعالية لأ 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل
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دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التوجي لس تخدام  ـ مرشوع بشأأن "اإ
امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 (..CDIP/19/11 Revيت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية" )الوثيقة ال

مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان ـ 
، وقد متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة الأفريقية

CDIP/22/8؛) 

ضافية يف -IPدة التقنية للملكية الفكرية )قاعدة بياانت املساع وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/4/2: الرجوع اإىل الواثئق التاليةيرىج ، التمنية أأجندة

 .CDIP/9/8و CDIP/8/2و CDIP/6/2و

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .بتاكردمع الا

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

 

طار وليهتا، بتوس يع نطاق  .24 مطالبة الويبو، يف اإ
نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية متاش يًا مع 

ة العاملي بشأأن جممتع مقررات مؤمتر القم
املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن 

 الرمقي.

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير هذه 

 .CDIP/3/4و.CDIP/4/5 Rev و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

"امللكية الفكرية وتكنولوجيا  وقد تناول هذه التوصية املرشوع املكمتل بشأأن
ىل املعرفة" )الوثيقة املعلومات والتصالت وا لهوة الرمقية والنفاذ اإ

CDIP/4/5 Rev..) 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

زة للموارد  2.3ھ البرشية القادرة كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
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وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا العارشة 
 (.CDIP/10/5 )الوثيقة

مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف ويتناول هذه التوصية أأيًضا 
املوافقة عليه يف ادلورة  ، وقد متتقطاع الربجميات يف البدلان الأفريقية
 (؛CDIP/22/8الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 الوثيقة)

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 .CDIP/22/2و CDIP/10/5و CDIP/8/2و

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

تسخري امللكية الفكرية لأغراض  أأجل النجاح يف

 .دمع الابتاكر

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

 

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة  .25
قل ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع ن

التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ 
التدابري املالمئة لمتكني البدلان املذكورة من فهم 
جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية 
املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، 

 .حسب ما يكون مناس باً 

 ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب هذه 

 CDIP/17/9وCDIP/3/4 Add و CDIP/1/3املرجعية:  الواثئق
 CDIP/20/10 وCDIP/20/7 و CDIP/18/6 Revو

RevوCDIP/20/11 و CDIP/20/12وCDIP/21/5 وCDIP/21/6 
 .CDIP/22/5و

 CDIP/8/5و CDIP/7/3و CDIP/6/10الواثئق ذات الصةل: 
 .CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و

استاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية

 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
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 :الن التاليان هذه التوصيةوقد تناول املرشوعان املكمت

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية " ـ
 ،(CDIP/7/6)الوثيقة  "وبدلان أأقل منواً 

بناء احللول" )الوثيقة  –"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشتكة وـ 
CDIP/6/4). 

وعني عىل اللجنة لتنظر فهيام يف املرش ين هذيان ل تقيمي  انتقرير ُعرض و 
، ويرد التقريران يف الثالثة عرشة والسادسة عرشة عىل التوايلادلورتني 
 .CDIP/16/3و CDIP/13/4الوثيقتني 

وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل 
( للمرة الأوىل أأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملية مللكية الفكرية )الوثيقة 

ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ومتابعة لها 
ُعرضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 

 (.CDIP/19/5)الوثيقة 

طار مناقشة مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت و يف اإ
كة وبناء احللول، نظرت اللجنة يف دوراهتا اخلامسة عرشة والسادسة املشت 

 عرشة والسابعة عرشة يف الواثئق التالية:

" التقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد 1" 
 (؛CDIP/15/5ادلويل )

ية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات النام 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

ىل املعلومات املتعلقة اب 2.4ھ مللكية نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل  1.7ھ

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان  املتقدمة اإ

 .مليةالأقل منوا، ملواهجة التحدايت العا
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 (؛CDIP/16/3" والتقرير التقيميي للمرشوع )2" 

 (.CDIP/17/9قة بنقل التكنولوجيا )" ومسح الأنشطة املتعل3" 

، قررت اللجنة أأن تقّدم ادلول CDIP/17/9وأأثناء مناقشة الوثيقة 
الأعضاء املهمتة اقتاحات للمناقشة وينبغي الفصل بني الاقتاحات اخلاصة 
 مبسائل الس ياسة العامة والاقتاحات اخلاصة اليت حُيمتل الترصف بشأأهنا.

املساهامت اليت تقدم هبا وفد جنوب  CDIP/18/6 Revوتتضمن الوثيقة 
أأفريقيا واقتاح مشتك من وفود أأستاليا وكندا والولايت املتحدة 

 واس تجابة اإىل الاقتاح املشتك نظرت اللجنة يف الواثئق التالية: الأمريكية.

تروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا  -
(CDIP/20/11) 

ت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات وأأنشطة متعلقة بنقل خارطة املنتداي -
 (CDIP/20/12التكنولوجيا )

خارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكتوين اذلي أأنشئ يف  -
طار"املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت  اإ

 (CDIP/20/7املشتكة وبناء احللول" )

 CDIP/20/10مثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها )جتميع أأ  -
Rev). 
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حتليل الفجوات يف خدمات وأأنشطة نقل التكنولوجيا القامئة يف الويبو فامي  -
يتعلق بتوصيات أأجندة الويبو بشأأن التمنية "اجملموعة ج" الواردة يف الوثيقة 

(CDIP/21/5.) 

ام املنتدى الإلكتوين املقام تلكفة خارطة الطريق بشأأن التوجي لس تخد -
مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشتكة 

 (.CDIP/21/6وبناء احللول " )

ديث تلكفة خارطة الطريق بشأأن التوجي لس تخدام املنتدى الإلكتوين ـ حت
املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 

 (.CDIP/22/5)شتكة وبناء احللول" ابس تخدام املنصات القامئة امل 

 هذه التوصية:املرشوعان اجلاراين التاليان أأيًضا  ويتناول

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التوجي لس تخدام امللكية الفكرية  ـ "اإ
عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

 (..CDIP/19/11 Revاقتصاداهتا مبرحةل انتقالية" )الوثيقة 

، وقد الرمقي طاحملي يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوعـ 
متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

CDIP/22/15 Rev.؛) 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،
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ىل تقرير أأداء   17/2016 للثنائية ويبواليُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/8/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 CDIP/19/5و CDIP/17/4و CDIP/16/3و CDIP/16/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/21/2و

حّث ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة،  .26
عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي دلهيا عىل 
تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل وجه 

 اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب هذه 

 .CDIP/6/4وCDIP/3/4 Add و CDIP/1/3لواثئق املرجعية: ا

"امللكية الفكرية ونقل  املرشوع املكمتل بشأأن وتناول هذه التوصية 
 (.CDIP/6/4بناء احللول" )الوثيقة  –التكنولوجيا: التحدايت املشتكة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا 
 .CDIP/16/3ويرد هذا التقرير يف الوثيقة  السادسة عرشة،

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد  للحصولو 
 CDIP/8/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

دلان النامية ترتيبات تعاونية معّززة مع الب 4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا

 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل  1.7ھ

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان  املتقدمة اإ

 .الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

 

 .فعال مع ادلول الأعضاء الزتام 3.8ھ
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 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 . CDIP/16/3و

تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من  .27
تكنولوجيا املعلومات والتصال حتقيقا للمنو 

طار  جراء نقاشات يف اإ ماكنية اإ والتمنية بضامن اإ
هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والتكزي عىل 
أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من 

ومات والتصال ودورها يف تكنولوجيا املعل
يالء انتباه خاص  التمنية الاقتصادية والثقافية، واإ

ملساعدة ادلول الأعضاء عىل تشخيص 
الاستاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية 
لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف 

 سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

 .2010التنفيذ منذ يناير  التوصية قيدهذه 

 .CDIP/4/5 Revو CDIP/3/4و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

"امللكية الفكرية وتكنولوجيا  وتناول هذه التوصية املرشوع املكمتل بشأأن
ىل املعرفة" )الوثيقة  املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

CDIP/4/5 Rev..) 

دورهتا العارشة  وع لتنظر فيه اللجنة يفوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرش 
 (.CDIP/10/5 )الوثيقة

ضافة ذلكل ُعرض تقرير مرحيل عن "أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة  واإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية" عىل  ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ

جنة (. ووافقت الل CDIP/19/8اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة )الوثيقة 
 عىل الطريقة املقتحة فيه للميض قدما.

ضافة اإىل ذكل، يتناول هذه التوصية أأيًضا املرشوع اجلاري بشأأن " تعزيز اإ
"، وقد اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأفريقية
متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة )الوثيقة 

CDIP/22/8؛) 

ضافية يفوترد أأن  -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) شطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

ية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات النام 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر

 

ىل  2.4ھ املعلومات املتعلقة ابمللكية نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

ة منذ اعامتد للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصيو 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 .CDIP/19/8و CDIP/16/2و CDIP/10/5و CDIP/8/2و

تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان  .28
املتقدمة، اعامتده من الس ياسات والتدابري املرتبطة 

جيا ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولو 
 ونرشها يف البدلان النامية.

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب هذه 

 .CDIP/3/4 Addو CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

 CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9الواثئق ذات الصةل: 
 .CDIP/20/12و CDIP/20/11و CDIP/20/10و CDIP/20/7و

ية الفكرية ونقل "امللك  املرشوع املكمتل بشأأن وتناول هذه التوصية
 (.CDIP/6/4بناء احللول" )الوثيقة  –التكنولوجيا: التحدايت املشتكة 

السادسة دورهتا  وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف
 .CDIP/16/3عرشة، ويرد هذا التقرير يف الوثيقة 

ولوجيا: وسعيا لس تكامل وتقيمي املرشوع بشأأن امللكية ا لفكرية ونقل التكن
(، اس مترت CDIP/6/4Revالتحدايت املشتكة وبناء احللول" )الوثيقة 

وللحصول عىل مناقشة املسائل ذات الصةل بنقل التكنولوجيا يف اللجنة. 
مزيد من املعلومات حول هذه املناقشات، يرىج الرجوع اإىل وضع تنفيذ 

 (.40ـ38)املرفق الأول، الصفحات  25التوصية 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل  1.7ھ

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان املتقد مة اإ

 .الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

ضافي -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ة يفوترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

د للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتو 
 CDIP/8/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/16/3و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 .CDIP/22/2و

دراج املناقشات حول قضااي نقل التكنولوجيا  .29 اإ
املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن الاختصاصات 

حدى هيئات الويبو املناس بة.  املناطة ابإ

 CDIP/20/7و CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9الوثيقة املرجعية: 
 .CDIP/20/12و CDIP/20/11و CDIP/20/10و

 CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9الواثئق ذات الصةل: 
 .CDIP/20/12و CDIP/20/11و CDIP/20/10و CDIP/20/7و

نشاهئا. و   رى حالياً جتُ و نوقش موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ اإ
 نقل التكنولوجيا يف هيئات الويبو املناس بة.بشأأن  اتمناقش

املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل تناول هذه التوصية أأساًسا وقد 
التكنولوجيا: التحدايت املشتكة وبناء احللول" )الوثيقة 

CDIP/6/4REV) . جلنة التمنيةوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل 
 السادسة عرشة وهو يرد يف الوثيقةلتنظر فيه يف دورهتا 

(CDIP/16/3.) 

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع  1.1ھ

أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 .الفكرية

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

لجنة مناقشة املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا عقب وسوف تواصل ال 
الانهتاء من "املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 

وللحصول ( وتقيميه. CDIP/6/4REVاملشتكة وبناء احللول" )الوثيقة 
عىل مزيد من املعلومات حول هذه املناقشات، يرىج الرجوع اإىل وضع 

 (.40ـ38)املرفق الأول، الصفحات  25ة تنفيذ التوصي

طار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات،  وابلإضافة اإىل ذكل، يف اإ
واصلت ادلول الأعضاء تبادل املعلومات حول أأحاكم قانون الرباءات اليت 

واقتحت بعض الوفود يف ادلورة  أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا.
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، اليت عقدت يف الفتة الثامنة والعرشين للجنة 

ىل  9من  ، أأنشطة ستنفذها هذه اللجنة ادلامئة بنفسها، 2018يوليو  12اإ
جراء مناقشات حول هذا املوضوع يف  آخرون اإ  .جلنة التمنيةبيامن اقتح أ

  17/2016ويتوفر املزيد من املعلومات أأيًضا يف تقرير أأداء الويبو للثنائية

 (.WO/PBC/28/7 لوثيقة)ا

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية  .30
دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا 

البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول  فهيا
ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة  س بل النفاذ اإ
ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف 
اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية 

 خاصة.

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 CDIP/4/6و CDIP/3/4و CDIP/1/3 الواثئق املرجعية:
 .CDIP/5/6 Revو

 :انالتالي ناملرشوعا قد تناول التوصيةو 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات"مرشوع  ـ  –"اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 ،(CDIP/10/13الوثيقة و  CDIP/4/6)الوثيقة  املرحلتان الأوىل والثانية

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

علمية املالمئة ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية وال  ـ
منائية حمددة الأوىل  تاناملرحل ، جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ

 .(CDIP/13/9والوثيقة  .CDIP/5/6 Rev)الوثيقة  "والثانية

 دوراهتااللجنة يف  التنظر فهي لهذين املرشوعنيوُعرضت تقارير تقيميية 
 ئق)الواث نواحلادية والعرشي والرابعة عرشةالعارشة والثانية عرشة 

CDIP/10/6 وCDIP/12/3 وCDIP/14/6 وCDIP/21/12). 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/6و CDIP/10/2و CDIP/8/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/6و CDIP/14/2و CDIP/12/3و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات  5.8ھ

ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت 

 .احلكومية ادلولية

اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم  .31
ىل البدلان النامية، كتوجيه  يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمّسن اإىل  الامتس اإ
 املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات.

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 CDIP/4/6و CDIP/3/4و CDIP/1/3 :الواثئق املرجعية

 .CDIP/5/6 Revو

 :انالتالي ن املكمتالناملرشوعا وتناول التوصية

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات"  ـ  –مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 ،(CDIP/10/13والوثيقة  CDIP/4/6الأوىل والثانية )الوثيقة تان املرحل 

والعلمية املالمئة ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية  ـ
منائية حمددة الأوىل  تاناملرحل  ،جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ

 .(CDIP/13/9والوثيقة  .CDIP/5/6 Rev)الوثيقة  "والثانية

 دوراهتااللجنة يف  التنظر فهي لهذين املرشوعنيوُعرضت تقارير تقيميية 
 ئق)الواث رشينواحلادية والع  والرابعة عرشةالعارشة والثانية عرشة 

CDIP/10/6 وCDIP/12/3 وCDIP/14/6 وCDIP/21/12). 

 املرشوعان اجلاراين التاليان: هذه التوصية يتناولها أأيضاً و 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التوجي لس تخدام امللكية الفكرية  ـ "اإ
يت متر عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ال

اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"، اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة 
 (..CDIP/19/11 Rev)الوثيقة 

 البدلان يف النساء وتشجيع واملقاوةل، الابتاكر يف النساء دور تعزيز -
، وقد متت املوافقة عليه يف الفكرية امللكية نظام اس تخدام عىل النامية

 .(CDIP/21/12 Revالوثيقة ) العرشين للجنةادلورة احلادية و 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

رات معّززة للرشاكت الصغرية قد 6.3ھ

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من 

أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض 

 .دمع الابتاكر

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل  1.7ھ

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

ىل البدلان النامية، ول س امي البدلان  املتقدمة اإ

 .الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد  للحصولو 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/6و CDIP/10/2و CDIP/8/2و
 CDIP/16/2و CDIP/14/6و CDIP/14/2و CDIP/12/3و
 CDIP/20/2و .CDIP/19/11 /Revو CDIP/18/2و
 .CDIP/22/2و

اتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب  .32 اإ
ةل واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الص
 بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 .CDIP/4/4 RevوCDIP/3/4 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

 ان املكمتالن التاليان:رشوعامل  وتناول التوصية

 ،(.CDIP/4/4 Rev"امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة" )الوثيقة ـ 

ن حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من تعزيز التعاو ـ و"
 (.CDIP/7/6)الوثيقة  "بدلان انمية وبدلان أأقل منواً 

ا هييف دورتين املرشوعني لتنظر فهيام لهذ انتقيميي انتقرير عىل اللجنة رض وعُ 
 CDIP/9/8والثالثة عرشة، ويرد هذا التقريران يف الوثيقتني  التاسعة

 . ىل التوايل، عCDIP/13/4و

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

أأجندة التمنية عىل معل  تعممي توصيات 3.3ھ

 .الويبو
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

وعرضت خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل 
( للمرة الأوىل أأثناء CDIP/17/4املنظمة العاملية مللكية الفكرية )الوثيقة 

ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ومتابعة لها 
اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة  ُعرضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل

(، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقات املقدمة من CDIP/19/5)الوثيقة 
 ادلول الأعضاء.

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء يُرىج الرجوع    17/2016للثنائية الويبواإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/8و CDIP/8/2و
 CDIP/17/4و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و
 .CDIP/22/2و CDIP/19/5و

مطالبة الويبو بتطوير أ لية مراجعة وتقيمي انجعة،  .33
س نوية الأساس، لتقدير جدوى مجيع أأنشطهتا 
املوهجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة 
التقنية ووضع املؤرشات واملقاييس اخلاصة لهذا 

 .الغرض، حيث اكن ذكل مناس باً 

 .2010لتنفيذ منذ يناير التوصية قيد ا

 .CDIP/4/8 Revو CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية  التوصية وتناول طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
 (..CDIP/4/8 Revدمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )الوثيقة 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ
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 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

ا الثانية عرشة وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهت
 (.CDIP/12/4)الوثيقة 

ويف س ياق املناقشات اخلاصة مبتابعة هذا املرشوع اعمتدت اللجنة يف 
توي عليه املرفق الأول من دورهتا الثامنة عرشة مقتحا من ست نقاط حي 

ورة السابعة عرشة. ويف هذا الشأأن أأضيف بند فرعي ملخص رئيس ادل
 تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض جديد بعنوان "املساعدة التنقية اليت

ييل الواثئق/ املواضيع اليت نوقشت التمنية" اإىل جدول أأعامل اللجنة. وفامي 
 :2018مبوجب هذا البند الفرعي من الاجندة يف 

مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية . 1
 (؛CDIP/21/4الوثيقة )

ت الويبو لختيار اخلرباء الاستشاريني لأغراض املساعدة التقنية ممارسا. 2
 (.CDIP/21/9الوثيقة )

نشاء منتدى بشأأن املساعدة التقنية.. 3  مناقشة حول اإ

لكتوين بشأأن املساعدة التقنية، . 4 نشاء منتدى اإ الوثيقة )جدوى اإ
CDIP/22/3.) 

عدة التقنية نشطة املساتقيمي أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأ . 5
 (.CDIP/22/10الوثيقة )  وكفاءهتا وفعاليهتا

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل،  5.9ھ

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، 

واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 .الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
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التنس يق ادلاخيل والعمل مع الأمم املتحدة والتعاون مع ماكتب امللكية . 6
قلميية  (.CDIP/22/11الوثيقة ) الفكرية الوطنية والإ

 احلوار التفاعيل خبصوص املساعدة التقنية.. 7

البند الفرعي جلدول الأعامل ملدة وسوف تس متر املناقشات مبوجب هذا 
دورتني متعاقبتني للجنة. وعند هناية لك فتة سوف تنظر اللجنة تقريرا 

 ختاميا خاص هبا.

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،
ىل تقرير أأداء يُرىج ال   17/2016للثنائية الويبورجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/20/3و CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/6و

جراء دراسة حول ما يعوق مطا .34 لبة الويبو ابإ
حامية امللكية الفكرية يف القطاع الاقتصادي غري 
الرمسي، مبا يف ذكل دراسة التاكليف واملنافع 

ىل  امللموسة محلاية امللكية الفكرية ابلنظر خاصة اإ

 .2011نومفرب تنفيذ منذ التوصية قيد ال 

 .CDIP/8/3وCDIP/6/9 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 

مرشوع "امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي"  وتناول التوصية أأساًسا
 .(.CDIP/8/3 Revالوارد يف الوثيقة  DA_34_01)املرشوع 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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خلق فرص العمل، بغية مساعدة ادلول الأعضاء 
 عىل تصممي برامج وطنية هامة.

عرشة  الثالثةوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/13/5)يرد يف الوثيقة 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

علومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد للحصول عىل مو 
 CDIP/10/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 .CDIP/13/5و CDIP/12/2و

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية  2.5ھ

عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة 

 الس ياسات العامة

جراء دراسات جديدة، بطلب  .35 مطالبة الويبو ابإ
من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي 

والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة 
 امللكية الفكرية.

 .2007التمنية يف أأكتوبر  أأجندة قيد التنفيذ منذ اعامتدالتوصية 

 CDIP/6/3وCDIP/3/5 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 
 .CDIP/5/7 Revو CDIP/8/2و

"مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية  وتناول هذه التوصية 
 .CDIP/5/7 Revالوثيقة " )، املرحلتان الأوىل والثانيةالاجامتعيةو

 .(CDIP/14/7والوثيقة 

 دورتهيااللجنة يف  التنظر فهي لهذين املرشوعني ت تقارير تقيمييةوُعرض
والوثيقة  CDIP/14/3)الوثيقة  والثانية والعرشين عرشة لرابعةا

CDIP/22/9 Rev..) 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة  2.1ھ

 .جمال امللكية الفكريةومتوازنة يف 

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 .احتياجاهتا
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 املؤلف حقويتناول هذه التوصية أأيًضا املرشوع الرائد اجلاري بشأأن 
، وقد متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية الرمقي احمليط يف احملتوى وتوزيع

 .2019تنفيذه يف ( وبدأأ .CDIP/22/15 Revوالعرشين للجنة )الوثيقة

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

ات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد للحصول عىل معلومات حول الإجناز و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/3و CDIP/14/2و
 . CDIP/22/2و CDIP/20/2و

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

سسات امللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤ 

 .الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية  2.5ھ

عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة 

 .الس ياسات العامة

 

 

 

تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية  .36
املفتوحة مثل مرشوع اجملني البرشي وكذا مناذج 

 امللكية الفكرية.

 .2010وصية قيد التنفيذ منذ ديسمرب الت

 .CDIP/6/6 و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

"املرشوعات التعاونية  املرشوع املكمتل املعنون وتناول التوصية أأساًسا
 (.CDIP/6/6املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية" )الوثيقة 

اخلامسة  ةادلور يفجنة وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه الل 
 (.CDIP/15/3عرشة )الوثيقة 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  عىل تلبية

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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بوابة نقل التكنولوجيا والتعاون ويف س ياق املرشوع املذكور، ُطورت 
ابلإضافة اإىل خمرجات أأخرى، ويه متاحة عرب الرابط:  املفتوح

-ps://www.wipo.int/iphtt
development/en/agenda/tech_transfer/index.html. 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/8/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/15/3و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 .CDIP/16/2و

جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية  .37
طلب وتوجيه من ادلول امللكية الفكرية، ب

الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني 
 امللكية الفكرية والتمنية.

 .2007يف أأكتوبر  ةالتمني أأجندةقيد التنفيذ منذ اعامتد التوصية 

 .CDIP/2/2و CDIP/1/3: الوثيقتان املرجعيتان

"مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية  وتناول هذه التوصية
 .CDIP/5/7 Revالوثيقة " )، املرحلتان الأوىل والثانيةامتعيةالاجو

 .(CDIP/14/7والوثيقة 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية  2.5ھ

حنو أأفضل يف صياغة عىل نطاق أأوسع و 

 .الس ياسات العامة

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
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 دورتهيااللجنة يف  التنظر فهي لهذين املرشوعني ت تقارير تقيمييةوُعرض
والوثيقة  CDIP/14/3)الوثيقة  والثانية والعرشين عرشة الرابعة

CDIP/22/9 Rev..) 

ضافية يف -IPاملساعدة التقنية للملكية الفكرية )قاعدة بياانت  وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/3/5: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية ،التمنية أأجندة

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و
 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/3و CDIP/14/2و
 . CDIP/22/2و CDIP/20/2و

جراء معليات تقيمي  .38 تعزيز قدرة الويبو عىل اإ
 موضوعية لوقع أأنشطة الويبو عىل التمنية.

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 .CDIP/4/8 Revو CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

دارة الق وقد تناول التوصية طار الويبو لالإ امئة عىل النتاجئ مرشوع "تعزيز اإ
 (..CDIP/4/8 Revبغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )الوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة 
 (.CDIP/12/4)يرد يف الوثيقة 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

ليالت الويبو الاقتصادية اس تخدام حت  2.5ھ

عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة 

 .الس ياسات العامة
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تقيمي أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأنشطة وقدمت الوثيقة "
( يف ادلور الثانية CDIP/22/10" )التقنية وكفاءهتا وفعاليهتا عدةاملسا

 والعرشين للجنة التمنية.

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016ائيةللثن الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 .CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل،  5.9ھ

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، 

واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 .الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

، يف حدود اختصاصها وهممهتا، مطالبة الويبو .39
مبساعدة البدلان النامية ول س امي البدلان 

الأفريقية، ابلتعاون مع املنظامت ادلولية املعنية 
جراء دراسات حول جهرة  بذكل، عن طريق اإ

 الأدمغة وتقدمي توصيات عىل أأساسها.

 .2014 مارسالتوصية قيد التنفيذ منذ هذه 

 .CDIP/6/8و CDIP/1/3الوثيقتان املرجعيتان: 

مرشوع "امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة" )الوثيقة  وتناول التوصية أأساًسا 
CDIP/7/4.) 

عرشة  الثالثةوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/13/6)الوثيقة 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ھ كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تمنية عىل معل تعممي توصيات أأجندة ال  3.3ھ

 .الويبو
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ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 .CDIP/13/6و CDIP/12/2و

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية  1.5ھ

بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو 

 .أأفضل

 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية  2.5ھ

عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة 

 .الس ياسات العامة

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم  .40
شأأن مسائل امللكية الفكرية، وفقا املتحدة ب 

لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد 
وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة 
العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت 
ادلولية املعنية، وعىل وجه اخلصوص منظمة 
التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة 

  تنفيذ برامج التمنية.القصوى يف

 نوقشت هذه التوصية جزئًيا يف جلنة التمنية.

 .CDIP/1/3املرجعية: الوثيقة 

امللكية الفكرية وجهرة وتناول هذه التوصية املرشوع املكمتل املعنون "
 (.CDIP/7/4 الأدمغة" )الوثيقة

رشة ع  الثالثةوُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا 
 (.CDIP/13/6)الوثيقة 

هذه التوصية يتناولها أأيًضا املرشوعان اجلاراين التاليان اإىل ذكل،  ضافةً اإ و 
 من مرشوعات أأجندة التمنية:

دمع الأهداف الإمنائية "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: ـ مرشوع 
)الوثيقة  "والهنوض ابلتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية

CDIP/15/7 Rev.) ، 

استاتيجيات وخطط وطنية يف جمال  1.3ھ

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية 

 .الوطنية

 

زة للموارد ال  2.3ھ برشية القادرة كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 .الاقتصادات املتحوةل

 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو
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دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التوجي لس تخدام  ـ ومرشوع "اإ
امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 (..CDIP/19/11 Revاليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية" )الوثيقة 

ضافية يف -IPانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية )قاعدة بيا وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصية(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، يةالتمن  أأجندة

 CDIP/14/2و CDIP/13/6و CDIP/13/4و CDIP/12/2و
 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و

 تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال 2.6ھ

وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت الوطنية 

ذاكء احتام امللكية  وادلولية الأخرى يف جمال اإ

 .الفكرية

 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات  5.8ھ

ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت 

 .احلكومية ادلولية

 

 

جرد أأنشطة الويبو احلالية لتقدمي املساعدة  .41
 يف جمال التعاون والتمنية.التقنية 

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 CDIP/8/INF/1وCDIP/4/8 و CDIP/1/3الواثئق املرجعية: 
 دلورة السابعة عرشة للجنة التمنية.وامللحق الأول مللخص رئيس ا

دارة القامئة عىل النتاجئ  وتناول هذه التوصية  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
 DA_33_38_41_01صد أأنشطة التمنية وتقيميها" )املرشوع بغية دمع ر 

 (..CDIP/4/8 Revالوارد يف الوثيقة 

وُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة 
 (.CDIP/12/4)الوثيقة 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل،  5.9ھ

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، 

واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 .الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
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يف س ياق الاس تعراض اخلاريج كذكل  تنفيذ هذه التوصية ونوقش
قدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية، الوارد للمساعدة التقنية اليت ت

 .CDIP/8/INF/1يف الوثيقة 

ويف س ياق املناقشات اخلاصة مبتابعة هذه الواثئق اعمتدت اللجنة يف دورهتا 
الأول من ملخص الثامنة عرشة مقتحا من ست نقاط حيتوي عليه املرفق 

ند فرعي جديد دلورة السابعة عرشة. ويف هذا الشأأن أأضيف ب رئيس ا
بعنوان "املساعدة التنقية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض 
التمنية" اإىل جدول أأعامل اللجنة. وفامي ييل الواثئق / املوضوعات اليت 

 :2018نوقشت مبوجب هذا البند الفرعي من الأجندة يف 

اعدة التقنية مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املس. 1
 (؛CDIP/21/4الوثيقة )

ممارسات الويبو لختيار اخلرباء الاستشاريني لأغراض املساعدة التقنية . 2
 (.CDIP/21/9الوثيقة )

نشاء منتدى بشأأن املساعدة التقنية.. 3  مناقشة حول اإ

لكتوين بشأأن املساعدة التقنية، . 4 نشاء منتدى اإ الوثيقة )جدوى اإ
CDIP/22/3.) 

عدة التقنية أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأنشطة املساتقيمي . 5
 (.CDIP/22/10الوثيقة )  وكفاءهتا وفعاليهتا
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التنس يق ادلاخيل والعمل مع الأمم املتحدة والتعاون مع ماكتب امللكية . 6
قلميية  (.CDIP/22/11الوثيقة ) الفكرية الوطنية والإ

 دة التقنية.احلوار التفاعيل خبصوص املساع. 7

وسوف تس متر املناقشات مبوجب هذا البند الفرعي جلدول الأعامل ملدة 
دورتني متعاقبتني للجنة. وعند هناية لك فتة سوف تنظر اللجنة تقريرا 

 ختاميا خاص هبا.

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD املتعلقة هبذه التوصيةل الإجنازات (، وملزيد من املعلومات حو ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/6/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 CDIP/12/4و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و
 .CDIP/20/6و CDIP/20/3و

تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة  .42
للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا 

للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غري 
احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد 

 ادلرس ابس مترار.

 ياً مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن التوصية قيد التنفيذ معل 
 .ابلفعل

 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل 3.3ھ

 .الويبو

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع  1.8ھ

 .ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
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منظمتني دوليتني غري  منحت امجلعية العامة للويبو ،2018يف س نة و
وهبذا دامئ. راقب وست منظامت وطنية غري حكومية صفة م حكوميتني،

منظمة دولية غري  261منظمة حكومية دولية و 75اجملموع اإىل يصل 
منظمة وطنية غري حكومية حصلت عىل صفة مراقب دامئ  92حكومية و

 .يبويف الو 

ُعقدت مشاورات عديدة مع منظامت غري حكومية/ مراقبني من اجملمتع و 
بقاء أأحصاب املصلحة املعنيني عىل  املدين، سواء يف جنيف أأو يف امليدان، لإ
بالغنا بأأولوايت س ياسة امللكية الفكرية  عمل بعمل الويبو، وللسامح هلم ابإ

 املوضوعية.

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8ھ

 .أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

النظر يف كيفية حتسني دور الويبو يف اختيار  .43
الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة املرتبطة 

ية وتنفيذها يف مسار شفاف ابمللكية الفكر 
بتوجيه من الأعضاء ودون اإخالل بأأنشطة 

 الويبو اجلارية.

 عىل الأنشطة.فور أأن تتفق ادلول الأعضاء سيبدأأ تنفيذ التوصية 

 .CDIP/1/3الوثيقة املرجعية: 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل  3.3ھ

 .الويبو

 

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

 

اعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع تف 4.8ھ

 .أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات  5.8ھ

ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت 

 .احلكومية ادلولية



CDIP/23/2 
Annex I 
71 
 

 ابلنتيجة املرتقبة الصةل والتقارير املرجعية ذ والواثئقالتنفي التوصية 

 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل،  5.9ھ

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، 

اخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل واملراقبة ادل

 .الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

 

ملّا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف  .44
منظومة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول 

الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد 
الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري 

القواعد واملعايري يف  الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع
الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل 
طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، 

رشاك  وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية تسمح ابإ
اكفة ادلول الأعضاء. ويف حاةل عقد هذه 

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

 .2007يف أأكتوبر  ةالتمني أأجندةقيد التنفيذ منذ اعامتد التوصية 

 24الصفحات )املرفق الأول،  15يرىج الرجوع اإىل وضع تنفيذ التوصية 
ىل   (.26اإ

 التوصية.ذه مؤرش أأداء يتعلق هب 21يرد يف الربانمج 

معل تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل  3.3ھ

 .الويبو

 

 .الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل،  5.9ھ

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، 

واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 .الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
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نفاذ امللكية الفكرية يف اإطار الا .45 هامتمات انهتاج اإ
الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية 
بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية 
نفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج  الفكرية واإ
ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل 
ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل 

ىل الرفاهي ة الاجامتعية والاقتصادية حنو يؤدي اإ
ىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات، مبا  واإ

 من اتفاق تريبس. 7يتفق مع املادة 

نفاذالتوصية قيد التنفيذ   .ابلفعل يف س ياق اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

طار و  نفاذ يف اإ جُترى مناقشات يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
ذاكء هبذه التوصية أأيضًا معُل الويبو يف جمال اإ  ، ويستشد45 التوصية

 .الاحتام للملكية الفكرية

التعاون عىل تناول هذه التوصية املرشوع املكمتل بشأأن "ضافًة اإىل ذكل، اإ و 
التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب 

 CDIP/16/7)الوثيقة  "اً القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منو 
Rev.) ،جناز تقرير وس يقدم  تقيميي وتقرير (CDIP/23/4) اإ

(CDIP/23/7)  للجنة والعرشين الثالثة ادلورة يف املرشوع لهذا. 

ضافية يف -IPقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) وترد أأنشطة اإ
TAD ذه التوصيةاملتعلقة هب(، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات ،

ىل تقرير أأداء    17/2016للثنائية الويبويُرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

للحصول عىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية منذ اعامتد و 
 CDIP/18/2: يرىج الرجوع اإىل الواثئق التالية، التمنية أأجندة

 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و

ندة التمنية عىل معل تعممي توصيات أأج  3.3ھ

 الويبو

 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء  1.6ھ

يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني 

ذاكء الاحتام للملكية الفكرية، مع  حول اإ

من أأجندة الويبو  45الاستشاد ابلتوصية رمق 

 للتمنية

 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال  2.6ھ

ل الويبو ومعل املنظامت الوطنية وشفاف بني مع

ذاكء احتام امللكية  وادلولية الأخرى يف جمال اإ

 الفكرية

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 2018التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام  أأجندةمرشوعات 

 مرشوعات قيد التنفيذ

 ابلتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض "1"
DA_1_10_12_40_01–  40و 12و 10و 1التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

املرشوع اإىل حتليل دور نظام  هيدف
ودمع هذا ادلور ورفع  امللكية الفكرية

يف جمال النشاط  مس توى الوعي به
دي املتصل ابلس ياحة، مبا يف الاقتصا

ذكل النشاط املتعلق ابلهنوض 
ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية 

 و/أأو احمللية.

وسينفَّذ املرشوع يف أأربعة بدلان 
رائدة، مهنا مرص، حيث س هيدف 
ىل تكوين كفاءات أأحصاب املصلحة  اإ
ذاكء الوعي ابلقوامس  الرئيس يني واإ

املشتكة بني امللكية الفكرية 
طار س ياسات المنو و  الس ياحة يف اإ

 والتمنية.

 الهدف العام:
حتليل دور نظام وأأدوات امللكية الفكرية يف 
الهنوض ابلس ياحة واملعارف والتقاليد والثقافة 
الوطنية و/أأو احمللية يف س ياق أأهداف المنو 

ذ اكء الوعي والتمنية الوطنية، ودمع ذكل ادلور واإ
 به.

 أأهداف حمددة:
" تكوين الكفاءات دلى أأحصاب املصلحة 1"

الرئيس يني يف جمال الس ياحة فضاًل عن السلطات 
الوطنية، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية، فامي 
خيص س بل اس تخدام أأدوات واستاتيجيات 
امللكية الفكرية لإضافة القمية وتنويع النشاط 

احة، مبا يف ذكل الاقتصادي املتصل ابلس ي
النشاط املتعلق ابلهنوض ابملعارف والتقاليد 

 والثقافة الوطنية و/أأو احمللية؛

وثبت . 2018اس متر تنفيذ املرشوع بنجاح خالل 
أأن املشاركة النشطة لفرق املشاريع عىل الصعيد 
القطري حتت توجيه الواكةل الرائدة املعينة يه 

ذ املشاريع عىل العنرص الأسايس للنجاح يف تنفي
 الصعيد القطري.

 مبادرات التوعية املناس بة واملتكررة اليت ومكنت
، يف بعض تضطلع هبا فرق املشاريع الوطنية

أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة من احلالت، 
دراك فوائد الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف  اإ

ولكء ، وجعلهتم أأنشطة الأعامل املرتبطة ابلس ياحة
ىل اس تخدام أأدوات واستاتيجيات امللكية يدعو ن اإ

 الفكرية املناس بة ملناطق/مدن/وهجات العالمات
 .التجارية ذات الأمهية الس ياحية

كوادور  اإ

كوادور ومرص  4اس تمكلت  دراسات وطنية )اإ
 وانميبيا ورسي لناك( وُأطلقت. 

منظمة الس ياحة  بني الويبو و اتفاقتوقيع 
 يبوبشأأن النرش املشتك دلليل الو  العاملية

 تكوين الكفاءاتأأنشطة 

كوادور:  حلقات معل لأحصاب املصلحة  3اإ
ب لإذاكء الوعي من جان جارية مبادرة+( 20و)

 ؛سلطات امللكية الفكرية الوطنية

أأعضاء اللجنة  لتوعية ندوات 3مرص: 
 ؛التوجهيية
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وهذا املرشوع قيد التنفيذ منذ يناير 
2016. 

ذاكء الوعي يف صفوف اجملمتع الأاكدميي  "2" واإ
بشأأن القوامس املشتكة بني امللكية الفكرية 

طار س ياسات المنو والتمنية عىل  والس ياحة يف اإ
الصعيد احمليل، وذكل هبدف اس تحداث مواد 

دراج مناجه متخصصة يف مدارس ت  علميية وتشجيع اإ

دارة الس ياحة ويف الأاكدمييات الوطنية للملكية  اإ
 الفكرية.

كوادور حالًيايُنفذ املرشوع  جهبات  3عىل  يف اإ
أأ( التعاون مع وزارة الس ياحة )لبناء  رئيس ية:

قدرات السلطات الس ياحية عىل اس تخدام أأدوات 
ب( التعاون مع  ية الفكرية لتشجيع الس ياحة(؛امللك 

اجلامعات )لإدخال دورات أأاكدميية عن امللكية 
الفكرية يف جمال الس ياحة وحامية التاث الثقايف يف 

ج( التعاون مع مبادرة مرشوع  املناجه ادلراس ية(؛
ابرك )عىل مس توى احملافظات، لتشجيع -جيو

الأعامل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية من خالل 
ابرك اليت -املتعلقة ابلس ياحة يف س ياق مبادرة جيو

 ترأأسها اليونسكو(.

وقد نظمت الويبو ابلتعاون مع مصلحة حقوق 
امللكية الفكرية وأأحصاب املصلحة الوطنيني 

 باإلضافةو والإقلمييني ثالث حلقات معل للتوعية.
مصلحة حقوق امللكية الفكرية  نتعي كلذ لیاإ 
 ولح رةلمستما ورةلمشا ميدلتق نيرمختا نفيوظم
 رةلصغيا تکارللشامللكية الفكرية  تمادخ
 .ملحجا ةطسولمتوا

 مرص

 .2018وأأطلقت الانهتاء من ادلراسة الوطنية  مت

حلقات معل وطنية لأحصاب  3انميبيا: 
يف جمال  وواضعي الس ياساتاملصلحة 
 ؛الس ياحة

حلقات معل وطنية لأحصاب  3لناك: رسي 
يف جمال  وواضعي الس ياساتاملصلحة 
 .الس ياحة

ُأنشئت جلان توجهيية بشأأن امللكية الفكرية 
كوادور  مجيع البدلان الأربعةوالس ياحة يف  )اإ

 لناك(. ومرص وانميبيا ورسي

 40دورة تدريب املدربني من  واس تمكلت
منية ساعة حول امللكية الفكرية والس ياحة والت 

كوادور.احمللية   وانطلقت يف اإ
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معل لطالع أأعضاء اللجنة التوجهيية  حلقة ونُظمت
عىل الاس تنتاجات والتوصيات الناش ئة عن ادلراسة 

 الوطنية.

 انميبيا

معل  حلقةة رمسيًا خالل ادلراسة الوطني ُأطلقت
، مما 2018الس ياسات يف فرباير  لواضعيوطنية 

 أأدى اإىل سلسةل من التوصيات العملية.

للتغريات ادلاخلية يف الواكةل الرائدة، فاإن  ونظراً 
تنفيذ تكل التوصيات ل يزال قيد املناقشة مع القيادة 
القطرية اجلديدة للمرشوع يف الربع الأخري من عام 

2018. 

 لناك رسي

ادلراسة الوطنية وأأطلقت رمسيا يف نومفرب  نرُشت
خالل ندوة وطنية شارك فهيا أأحصاب  2017
 يف جمال الس ياحة. وواضعو الس ياسات املصلحة
 للتغريات ادلاخلية يف الواكةل الرائدة، ونتيجة

وتغيريات عىل حنو أأوسع نطاقًا عىل مس توى 
لعمل. احلكومة املركزية، تأأخر تنفيذ توصيات حلقة ا
ىل عدم تعيني قادة عىل الصعيد الوطنية  ونظًرا اإ
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، تعذر حىت اترخيه ترمجة 2018خالل معظم 
 التوصيات اإىل خطط معل ملموسة.

ذاكء  وعي واتساقًا مع هدف املرشوع املتعلق ابإ
اجملمتع الأاكدميي ابلقوامس املشتكة بني امللكية الفكرية 

كوادور وانميبي، جيري العمل يف والس ياحة ا ورسي اإ
 . تعلمييةال واد املثالث مجموعات من  عىل صياغةلناك 

دارة  واكنت نتيجة املناقشات اجلارية مع مدارس اإ
الس ياحة والأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية ما 

 ييل:

كوادور: اس تكامل   40دورة تدريب املدربني من اإ
ساعة حول امللكية الفكرية والس ياحة والتمنية احمللية 

 (.2018يف سبمترب  )أأطلقت

دراج دورة  رسي لناك: بدأأت التفاوض بشأأن اإ
تعلميية عن امللكية الفكرية والس ياحة يف جامعة 

 كولومبو.
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 املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  "2"

DA_35_37_02 -  37و 35التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع 
قتصادية "امللكية الفكرية والتمنية الا

 .CDIP/5/7 Rev)"والاجامتعية
 .2013املس تمكل يف هناية ( 1

طارايً  لدلراسات  وس يظل مرشوعا اإ
قلميية اليت تسعى اإىل سد  الوطنية والإ
الفجوة املعرفية اليت تواجه واضعي 
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام 

 .للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية

واكن هذا املرشوع قيد التنفيذ منذ 
 .2018واكمتل يف يونيو  2015ناير ي 

 

حتسني فهم الآاثر الاجامتعية والاقتصادية " 1"
املتتبة عىل حامية امللكية الفكرية ومعلية أأكرث 

 استنارة يف اختاذ القرارات.

وللمرشوع هدف جانيب هو تكوين كفاءات " 2"
حتليلية يف البدلان النامية اليت تقل فهيا ادلراسات 

زة يف جمال امللكية الفكرية حىت الاقتصادية املنج
 اليوم.

ويس هتدف املرشوع أأساسا واضعي " 3"
الس ياسات ومستشارهيم، رمغ أأن اجلهات 

املس تفيدة الأخرى تشمل املنظامت غري احلكومية 
 .ةً وخرباء الاقتصاد وامجلهور عام

 وأأمرياك)كولومبيا  دراس تني مرشوعي من الانهتاء
 املعنية للجنة رشينالع  ادلورة يف قدما كام( الوسطى
 .الفكرية وامللكية ابلتمنية

، اس تمكلت مجيع ادلراسات املضطلع هبا 2018ويف 
ىل  طار املرحةل الثانية من املرشوع وقدمت اإ يف اإ
جلنة التمنية )وترد موجزات لدلراسات يف الواثئق 

 التالية:

CDIP/22/INF/2 ،CDIP/22/INF/3 ،
CDIP/21/INF/3 ،CDIP/21/INF/4, 

كامهل ويرد ا ملزيد من التفاصيل عن تنفيذ املرشوع واإ
ويف  CDIP/22/2يف املرفق السادس من الوثيقة 

 CDIP/22/9الوارد يف الوثيقة التقرير التقيميي 
Rev.. 

 

مجيع ادلراسات الس بع ونرشت يف املوقع  أأجنزت
 الإلكتوين دلراسات الويبو بشان التمنية:

ة: تقيمي أأ( أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينكي
أأثر الانتفاع ابمللكية الفكرية يف الاندماج 
الإقلميي الاقتصادي لبدلان أأمرياك الوسطى 

 وامجلهورية ادلومينيكية.

ب( كولومبيا: دراسة بشأأن الانتفاع ابمللكية 
 الفكرية.

ج( ش ييل: الانتفاع ابمللكية الفكرية يف البدلان 
 املتوسطة ادلخل.

قطاع الأغذية  د( أأوغندا: تعزيز الابتاكر يف
الزراعية الأوغندي: املواد املس تخدمة يف 

 زراعة قهوة "روبوس تا" وجتهزي الفواكه املدارية.

ه( الربازيل وش ييل: دور امللكية الفكرية يف 
 قطاع التعدين.
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آس يا: فهم الانتفاع  و( رابطة أأمم جنوب رشق أ
آس يا  ابلتصممي الصناعي يف بدلان جنوب رشق أ

ندونيس يا والفلبني –  واتيلند منوذجًا.اإ

ز( بولندا: امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف 
 قطاع الصحة.

 

دارة مرشوع "3"  ة.انتقالي مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يف فعال حنو عىل الفكرية امللكية لس تخدام التوجي التكنولوجيا: ونقل الفكرية امللكية اإ
 DA_1_10_12_ 23_ 25_ 31_ 40_01 –  40و 31و 25و 23و 12و 10و 1التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

ىل تعزيز القدرات  هيدف املرشوع اإ
الابتاكرية للبدلان النامية والبدلان 

الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا 
ن طريق نرش فرص مبرحةل انتقالية ع

التدريب/تكوين الكفاءات، وفرص 
التعاون، واملواد التعلميية مثل الأدةل 
التوجهيية وواثئق أأفضل املامرسات 

)الأاكدميية مهنا والعملية( لتس تفيد مهنا 
مجموعة من الفاعلني عىل طول قمية 
 هيدفو  الابتاكر بشلك أأكرث اس هتدافا.

ىل تكوين كفاءات أأحصاب  املرشوع اإ
يف البدلان الرائدة  احل الرئيس ينياملص

 الهدف العام:

التوجي لس تخدام امللكية الفكرية ومجيع احلقوق 
الاجامتعية املرتبطة هبا عىل حنو فعال كأداة للتمنية 

والاقتصادية يف البدلان النامية والناش ئة والأقل 
منوا، ولس امي اس تخدام امللكية الفكرية الناش ئة 

عن الاستامثرات العامة يف البحث و/أأو 
 التطوير.

 الأهداف احملددة:

بدلان رائدة، ويه:  4، اختريت 2018خالل 
ندونيس يا ورواندا.  جنوب أأفريقيا وش ييل واإ

 الاحتياجات وضع دليل ومجموعة أأدوات لتقيمي
 التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل التكنولوجيا

 أأول انهتىى خبري تقيمي الاحتياجات التدريبية من
رشوع دلليل ومجموعة الأدوات لتقيمي مل  نسخة

الاحتياجات التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل 
 وتسويق امللكية الفكرية والانتفاع هبا. التكنولوجيا

من مرشوع ادلليل عىل فريق  وعرضت أأول نسخة
ونظم اجامتع  2018رشوع الويبو يف هناية يونيو م 

ليل ومجموعة الأدوات لتقيمي وضع ادل
الاحتياجات التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل 

وتسويق امللكية الفكرية والانتفاع  التكنولوجيا
 س تعانة بتعليقات اخلرباء القطريني.هبا ابل

عداد خريطة لسالسل قمية الابتاكر يف اكامتل  اإ
 .أأربعة بدلان رائدة

اكامتل تقيمي الاحتياجات التدريبية يف البدلان 
 الرائدة الأربعة.
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)بدءا من املمولني واملطورين اخملتارة 
آخر  واملديرين واملس تخدمني يف أ

املطاف( وزايدة التعاون بني ادلول 
ويسعى  الأعضاء لتسهيل نقل املعرفة.

ىل توضيح الكيفية اليت ميكن  املرشوع اإ
هبا للبدلان النامية والناش ئة والأقل منوا 

تمنية القدرات يف جمال أأن تس تفيد من 

دارة امللكية الفكرية ونقل  اإ
التكنولوجيات، مع حتقيق الهدف 

 الهنايئ العام املمتثل يف تعزيز الابتاكر.

 

 2018واملرشوع قيد التنفيذ منذ يناير 

 

طار لزايدة الفعالية يف اس هتداف  " 1" وضع اإ
أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال نقل 

 التكنولوجيا؛

واس تحداث الكفاءات الالزمة لإدارة   "2"
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا دلى الفاعلني 

الرئيس يني يف فئات ممويل امللكية الفكرية 
 ومطورهيا ومديرهيا ومس تخدمهيا؛

، قّدم فيه 2018يوليو  13و 12يف جنيف يويم 
ىل  اخلبري نسخة مرشوع ادلليل ومجموعة الأدوات اإ

اذلي مرشوع الويبو واخلرباء القطريني فريق 
س يقود تقياميت الاحتياجات التدريبية يف ادلول 

 الرائدة.

عداد خريطة لسالسل قمية الابتاكر يف أأربعة  اإ
 بدلان رائدة

عنُي خبري قطري يف لك من البدلان الأربعة الرائدة 
عداد  هماملتويل  مفصةل لسالسل قمية  ةخريطاإ
تقيمي الاحتياجات التدريبية من بني و ، الابتاكر

لفائدة البدلان الأربعة عنارص سالسل قمية الابتاكر 
 الرائدة.

قطريون خطط التدريب لتلبية ووضع اخلرباء ال
الاحتياجات التدريبية. وستس تخدم خطط 

التدريب يف تنفيذ الأنشطة التدريبية يف البدلان 
 .2019الرائدة يف 

عداد خطط التدريب يف البدلان الرائدة  اإ
 الأربعة.
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 ين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب امله "4"
DA_3_10_45_01–  45و 10و 3التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

يريم املرشوع، كام تبني الوثيقة 
CDIP/16/7 REV.2  ىل تعزيز اإ

ؤسسات التدريب القضايئ م قدرات
 بشأأنعىل تقدمي برامج تعلمي مس مترة 

امللكية الفكرية ومن مث تعزيز قدرات 
يك يمتكنوا من البت القضاة وهماراهتم 

يف منازعات حقوق امللكية بفعالية 
 .الفكرية

وشاركت يف املرشوع أأربعة بدلان 
كوس تارياك ولبنان ونيبال رائدة، ويه 

اطق التالية . وقد مثلت املنونيجرياي
أأمرياك الالتينية والاكرييب  ابلتتيب:

آس يا واحمليط الهادئ،  واملنطقة العربية وأ
وأأفريقيا. وقد مثلت نيبال أأيًضا مجموعة 

 البدلان الأقل منًوا.

عداد وحدات  وركز املرشوع عىل اإ
وأأدةل خمصصة وتوفري برامج تعلمي 

مس مترة سواء وهًجا لوجه أأو عن بعد. 

نشاء ش باكت ومسح املرشوع أأي ًضا ابإ

تقدمي املساعدة التقنية واملهنية ملؤسسات " 1"
ت التدريب القضايئ من أأجل تعزيز قدرات وهمارا

القضاة واملدعني العامني ورجال القضاء وغريمه يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يك يمتكنوا من 
البت بفعالية وكفاءة يف منازعات حقوق امللكية 
الفكرية بطريقة تضمن الاتساق مع الاحتياجات 

 لبدل املعين.ل والأولوايت الإمنائية احملددة 

 أأجندةتوصيات ن م 3 التوصيةومتاش يًا مع " 2"
التمنية، يسعى املرشوع اإىل وضع ثقافة ملكية 
فكرية موهجة حنو التمنية يف الهيئات القضائية 
حتفز الابتاكر والإبداع عىل املس توى احمليل 
ن بيئة التعاون ادلويل ونقل التكنولوجيا  وحتّسِّ

 والاستامثر.

 أأجندةتوصيات من  10 التوصيةومتاش يًا مع " 3"
املرشوع اإىل زايدة فعالية  التمنية، يريم

مؤسسات تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية 
الفكرية عىل الصعيد الوطين، وتعزيز التوازن 

، 2018نفذ املرشوع ابلاكمل واختمت يف ديسمرب 
كوس تارياك )ابلتنس يق الوثيق مع البدلان الرائدة 

ومع مراعاة أأولوايهتا  (ولبنان ونيبال ونيجرياي
 دة.واحتياجاهتا احملد

وحتققت مجيع أأهداف املرشوع ابلاكمل كام تدل 
 عىل ذكل مؤرشات النجاح الإجيابية للغاية.

 .CDIP/23/4ويرد تقرير أأكرث تفصياًل يف الوثيقة 

 الرئيس ية التالية: النتاجئحتققت 

  مواد تعلمي مس متر للقضاة. 1

 عن بعد حول ميدورة للتعل وضعت "1"
 فريقن قبل جل القضاء مامللكية الفكرية من أأ 

 ؛من القضاة

، املذكورة أأعاله ادلورةعىل  وبناءً  "2"
، مع مراعاة أأربع دورات وطنية أأيًضا ُخصصت

الاحتياجات والأولوايت والس ياقات القضائية 
معلية التخصيص  ونفذتالوطنية للك بدل. 

اذلين عينهتم البدلان  بواسطة اخلرباء الوطنيني
 ؛املس تفيدة

لعامة واخملصصة أأدةل املعمل ا وضعت "3"
عداد وتقدمي  واملعلمنيملساعدة املدربني  يف اإ

 برامج التعلمي املس متر.

 . برانمج التعلمي املس متر للمدربني2
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عىل الإنتنت لتبادل املعلومات والتعمل 
ماكنية النفاذ اإىل  من الأقران وتوفري اإ
ىل قاعدة  مجموعة من الأدةل املرجعية واإ
 بياانت متخصصة لدلعاوى القضائية.

ونفذ املرشوع ابلاكمل واختمت يف 
، ابلتنس يق الوثيق مع 2018ديسمرب 

هتا البدلان الرائدة ومع مراعاة أأولواي
 واحتياجاهتا احملددة.

وحتققت مجيع أأهداف املرشوع 
ابلاكمل كام تدل عىل ذكل مؤرشات 

 النجاح الإجيابية للغاية.

واكن املرشوع قيد التنفيذ منذ يوليو 
 .2018واختمت يف ديسمرب  2016

العادل بني حامية حقوق امللكية الفكرية واملصلحة 
 العامة.

 أأجندةتوصيات من  45التوصية ومتاش يًا مع " 4"
ىل  تكوين الكفاءات التمنية، يسعى املرشوع اإ

يف الهيئات القضائية والتأأثري يف مواقفها التقنية 
رساء توجه حنو التمنية يؤدي اإىل  وسلوكياهتا بغية اإ

قامة نظام لتسوية منازعات حقوق امللكية  اإ
الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية والكفاءة ويدمع 
املواهب والابتاكر والإبداع عىل الصعيد احمليل 

يع مع حتفزي وماكفأأة وحامية حقوق ومصاحل مج 
أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومس تخديم 

حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة عىل حنو 
 منصف وعادل ومتوازن.

برانمج لتدريب املدربني متعدد الأوجه أأعد 
يش متل عىل دورات خاصة  رائدللك بدل 

للتعلمي عن بعد والتعلمي املس متر وهجًا لوجه 
ريب القضايئ ابلتنس يق مع مؤسسات التد

ساعدة القضاة والأساتذة ادلوليني مب املعنية و 
 74ما مجموعه تلقى و والوطنيني ذوي اخلربة. 

آخر، من بيهنم  ، ما امرأأة 21قاضيًا ومدراًب أ
ساعة من جلسات التعلمي  120متوسطه 

املس متر النظرية والعملية بشأأن حقوق امللكية 
يتوقع من هؤلء املدربني توفري و الفكرية. 

 تدريب عىل امللكية الفكرية للقضاة الآخرين.ال 

ىل املواد املرجعية3  . الوصول اإ

وغرافية عن مجموعة من املواد الببلي " قدمت1"
ابلتنس يق مع  خمتارة، حقوق امللكية الفكرية

ئدة، اإىل لك مؤسسة تدريب الرا البدلان
 ؛قضايئ

ُمنح مجيع القضاة املشاركني حرية الوصول  "2"
ىل قاعدة بياان  لدلعاوى القضائيةت دولية اإ

 املتعلقة ابمللكية الفكرية.

 . ادلمع الإلكتوين4
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منصة التعمل الإلكتوين التابعة  ُأتيحت” 1"
قامة  لأاكدميية الويبو دورات التعلمي املس متر لإ

يف  اليت ترغب مؤسسات التدريب القضايئ
 يف املس تقبل  ةتنظميها للقضا

آ  أأنشئت” 2" منة لتبادل أأربعة منتدايت وطنية أ
يف  القضاة لفائدةاملعلومات والتعمل من الأقران 

 ؛دلك بدل رائ

 للوصولأأيضًا ش بكة عاملية  أأنشئت” 3"
فامي يتعلق مبعاهدات  لفائدة القضاةاملفتوح 
وقواعد بياانت القوانني  ومجموعات القضاايالويبو 
 ؛الوطنية

أأصبحت مواد التعلمي لأجل راحة القضاة،  "4"
باكت وقواعد البياانت متوافقة مع املس متر والش  

الأهجزة احملموةل وابلتايل أأصبحت سهةل الوصول 
لهيا من خالل الهواتف اذلكية والأهجزة  اإ

 اللوحية.
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 اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية "5"
DA_16_20_03–  20و 16التوصيتان 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية رشوعأأهداف امل  وصف مقتضب للمرشوع

ىل أأنشطة الربانمج  يستند املرشوع اإ
نشاء وتطوير  اجلاري تنفيذها بغرض اإ
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، 

بشأأن  ونتاجئ ادلراسات املنجزة سابقاً 
امللكية الفكرية واملكل العام )عنرص 
الرباءات( وبشأأن الرباءات واملكل 

ىل بواب ة الوضع العام، وكذكل اإ
طار  القانوين القامئة واملُعدة يف اإ

مرشوع جدول الأعامل املس تمكل 
بشأأن بياانت الوضع القانوين 

 للرباءات.

ويريم املرشوع، عىل وجه التحديد، 
اإىل تمكةل اخلدمات اليت تقدهما الآن 
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

ضافة خدمات وأأدوات جديدة لها  ابإ
الواقع ول فائدة معلية عىل أأرض 

فراد املبتكرين الأ س امي خلدمة 
والرشاكت يف البدلان النامية والبدلان 

، مبا يسمح لتكل املراكز الأقل منواً 

الغرض من املرشوع هو تيسري نفاذ البدلان 
ىل املعارف  النامية والبدلان الأقل منواً  اإ

والتكنولوجيا ومساعدة ادلول الأعضاء املهمتة عىل 
حتديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل العام 

ىل املكل العام مضن ولايهتا  أأو املوضوع اذلي أ ل اإ
 القضائية بتدعمي وتوفري ما ييل:

خدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا  "1"
والابتاكر بغرض حتديد الاختاعات املوجودة يف 

 املكل العام؛

وخدمات معّززة ملراكز دمع التكنولوجيا " 2"
والابتاكر بغرض دمع اس تخدام الاختاعات 

  العام ابعتبارها أأساساً املوجودة يف املكل
دارة  لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ واإ

 تكل النتاجئ واملنتجات وتسويقها لحقا؛

ماكنية  "3" نة للوضع القانوين تتيح اإ وبوابة حمس ّ
اس تخدام أأسهل وحمتوى أأكرب عن كيفية احلصول 

دليالن معليان بشأأن حتديد الاختاعات املوجودة يف 
 :املكل العام واس تخداهما

ُانهتىي من املرشوع الهنايئ الاكمل اخلاص بدليل 
، 2018حتديد الاختاعات يف املكل العام يف يونيو 

وُانهتىي من املرشوع الهنايئ الاكمل اخلاص بدليل 
اس تخدام الاختاعات يف املكل العام يف يوليو 

واس تعرض املرشوعان يف ضوء التعليقات  .2018
جتريب ادلليلني يف مراكز دمع الواردة أأثناء 

 الوطنية التسعة اخملتارة. التكنولوجيا والابتاكر
 وقبل الويبو، يف املنشورات س ياسة مع ومتاش يا
 لدلليلني وترمجة وتصممي حترير من الاحتافية املرحةل
ىل  والإنلكزيية ربية)الع الست الرمسية الويبو لغات اإ

 قدم والصينية( والروس ية والفرنس ية والإس بانية
 ابس تعراض للقيام مناس بني خلرباء ادلليلني حمتوى
 وانهتىى 2018 عام من الثاين النصف خالل نظراء

  .2018 ديسمرب يف الاس تعراض

 أأنشطة 2018 عام يف بدأأت ذكل، موازاة ويف
ىل الرامية التقنية املساعدة  الالزمة راتاملها تعزيز اإ
 والابتاكر التكنولوجيا دمع مراكز ش باكت دلى

ا ادلليلني الهنائيتان اس تمكلت نسخت
 2018اخلاضعتان لس تعراض الأقران يف 

وس تخضع النسختان للتحرير والتصممي 
. 2019والتمجة يف املرحةل الاحتافية يف 

وترد يف النسختني الهنائيتني أأمثةل معلية 
فرادية مجمعة من ش باكت مراكز  ودراسات اإ
دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية اخملتارة 

 رحةل التجريب. خالل م

حلقات معل لتعزيز  2018نظمت يف 
املهارات دلى ش باكت مراكز دمع 

دارة  التكنولوجيا والابتاكر فامي خيص اإ
 يف املدرجة ابلختاعات املتعلقة اخلدمات
 هذه حتديد بغية وتقدميها العام املكل

 3 يف وذكل اس تخداهما، ودمع الاختاعات
 يف احللقات وستس متر الش باكت، هذه من

2019. 

 قبل من العمل حلقات أأجريت وقد
 من خمتارين ودوليني حمليني أأخصائيني
 املشاركني اخلرباء تشلك اخلرباء من مجموعة
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بعدم الاقتصار عىل حتديد 
الاختاعات املوجودة يف املكل العام، 
بل كذكل دمع اخملتعني والباحثني 

ي اس تخدام تكل ورواد الأعاملف
نتاجئ  املعلومات من أأجل اس تحداث

من مثَّ و  ،حبثية ومنتجات جديدة
الإسهام يف حتسني فعالية اس تغالل 
واس تخدام الاختاعات املوجودة يف 

املكل العام، ابعتبارها مصدرا 
لس تحداث املعارف والابتاكرات 
عىل الصعيد احمليل وزايدة قدرة 
البدلان النامية والأقل منوا عىل 
تكييف خمتلف التكنولوجيات 

 .واستيعاهبا

واملرشوع قيد التنفيذ منذ أأبريل 
ويتوقع اكامتهل يف أأبريل  2016
2019. 

عىل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين يف خمتلف 
 .الولايت القضائية

دارة بشأأن الوطنية  ابلختاعات املتعلقة اخلدمات اإ
 هذه حتديد بغية وتقدميها العام املكل يف املدرجة

 خالل من وذكل اس تخداهما، ودمع الاختاعات
 والاحتاد واملغرب الهند يف معل: حلقات ثالث تنظمي

 خالل من تدريبية مواد أأيًضا ووضعت الرويس.
 للتنقيح خاضعة ويه الغرض لهذا الرئيس يني اخلرباء
 العمل. حلقات أأثناء اجملمعة التعليقات عىل بناء

 يف 2019 يف التدريب جلسات من املزيد وسينظم
  أأخرى. مناطق

نة )بوابة جسالت  بوابة الوضع القانوين احملس ّ
 الرباءات(

 رباءاتال التجس بوابة عىل الهنائية اللمسات وضعت
 معلومات الآن وتتوفر .2018 نومفرب يف وأأطلقت
لهيا النفاذ ميكن مساعدة وملفات  قبل من اإ

 قضائية ولية 200 من بأأكرث يتعلق فامي املس تخدمني
 أأجل ومن ابلرباءات. خاصة معلومات ومجموعة
 ومزيات اجلديدة الواهجة عىل الضوء تسليط
 البوابة ديمملس تخ الرباءات جسالت بوابة ووظائف
عداد مت جدد، مس تخدمني وجلذب السابقني  فيديو اإ
 وبدمع التصالت شعبة مع ابلتنس يق قصري تعلميي
 :الرابط عرب الآن متاحة ويه الفيديو. يف خبري من

www.wipo.int/patent_register_portal. 

عداد يف  التجريب، معلية ويف ادلليلني اإ
 من معدة تدريبية مبواد ابلس تعانة وذكل
 الغرض. لهذا الرئيس يني اخلرباء قبل

 تدريبيةال  املواد هذه تنقيح معلية وستس متر
  .2019 يف

 الرباءات جسالت بوابة اس تمكلت وقد
 والعرشين الثانية ادلورة خالل وأأطلقت
 مقطع أأعد وقد .2018 نومفرب يف للجنة
 متاح وهو البوابة اس تخدام كيفية عن فيديو
 للويبو. الإلكتوين املوقع عرب

http://www.wipo.int/patent_register_portal
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 املرحةل الثانية –دلان الأفريقيةوبعض الب فاصو تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا "6"
DA_1_2_4_10_11–  11و 10و 4و 2و 1التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وصف مقتضب للمرشوع

ىل أأن يوفر  للعاملني يسعى املرشوع اإ
أأدوات معلية  يف جمال السيامن

طار حق املؤلف الانتفاع ابإ لتحسني 
نتاج الأف من أأجل زايدة الم متويل اإ

اتحة فرص لتأأمني تدفقات ادلخل  واإ
من خالل حتسني املامرسات 

دارة احلقوق ،التعاقدية  ،وحتسني اإ
وتأأمني تدفقات  ،وتأأمني التوزيع

مية  ادلخل من خالل وضع سالسل قِّ
وتُنشئ املرحةل الثانية من  قانونية.

ىل  املرشوع زمًخا جديًدا هيدف اإ
 تعزيز اس تدامة املرشوع وفعاليته.

فيد هذه املرحةل من وسوف تس ت 
املرحةل الأوىل اليت وضعت اللبنات 
الأوىل لإذاكء الوعي وبناء املعارف 

مللكية ابالرضورية بشأأن الانتفاع 
القطاع، ولتوفري ادلمع هذا الفكرية يف 

ىل املامرسني  اذلي ل املس متر اإ

 هتدف املرحةل الثانية اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

تطوير القطاع السمعي البرصي دلى البدلان " 1"
ضفاء الصفة الاحتافية  املس تفيدة من خالل اإ

عىل فهم التأأثري املتبادل بني نظام امللكية الفكرية 
ني والفنانني لهذا والقطاع وتعميق فهم املبدع

دارة الأصول القامئة عىل  الأمر، حيث ميكن اإ
امللكية الفكرية عند صياغة خطط العمل/ 

استاتيجياته أأثناء املراحل الرئيس ية يف معلية 
 صناعة الأفالم؛

دمع تطوير احملتوى احمليل وتوزيعه من خالل " 2"
آت الصغرية  سوف همارات معززة متكن املنشأ

يرادات من واملتوسطة من تأأمني  تدفقات الإ
 الأسواق احمللية وادلولية؛

تعزيز رحبية العمليات القامئة عىل حق " 3"
دارة أأصول  املؤلف من خالل حتسني همارات اإ
امللكية الفكرية، والأطر القانونية، والكفاءات 

 أأساس عىل مرض حنو عىل يتقدم التنفيذ اكن
 وهجات املرشوع مدير بني املنتظم التنس يق
  .2018 أأكتوبر يف التنفيذ وانهتىى الوطنية. التنس يق

جناز تقرير ويرد املرجوة. النتاجئ مجيع وحتققت  مفصل اإ
 .CDIP/23/5 الوثيقة يف

 شامل هنج ويف البدلان بني الأنشطة معظم ونُظمت
ىل الوصول بغية  وفقًا املس تفيدة، البدلان مجيع اإ

 اللغوية. للمتطلبات

 بعد عن والتعلمي البحث

 "تعزيز بعنوان جدوى دراسة لإجراء املهمة س ندتأأ 
 يالبرص  السمعي القطاع عن اقتصادية بياانت جتميع
ىل ادلراسة وقدمت الأفريقية" البدلان من عدد يف  اإ

 هذه ناولوتت  التمنية. للجنة والعرشين احلادية ادلورة
 س ياسات لوضع السوق بياانت مجع أأمهية ادلراسة
 السمعي للقطاع ملموسة نتاجئ حتقيق بغرض فعاةل

 الفكرية امللكية حقوق اكتساب ذكل يف مبا البرصي
دارهتا  واس تخداهما. واإ

عداد  وتوصيات. دراسة اإ

جناز  للمهارات املشاركني اس تخدام زايدة اإ
 ةالبرصي السمعية املصنفات لمتويل املكتس بة
نتاهجا برام ممارسة زايدة خالل من وتوزيعها واإ  اإ
 امللكية. س ند سلسةل وتوثيق العقود

  .بيجني معاهدة فاصو بوركينا صادقت

 السمعية التصالت قانون مرشوع اعامتد
 .الس نغايل البرصية

دارة التحتية البنية تطوير  للحقوق امجلاعية لالإ
 البرصية. السمعية

 خالل من التاخيص منح ممارسة حتقيق
 العقود.

 حق اشتاطات البث منظمو هيئات تنفيذ
 املؤلف.

 الإعداد. قيد بعد عن ميالتعل مرشوع يزال ل
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لتحقيق نتاجئ ملموسة عىل  رضورايً 
 مس توى املامرسات املهنية.

يد التنفيذ منذ يونيو واملرشوع اكن ق 
 .2018، واكمتل يف أأكتوبر 2016

املؤسس ية احملس نة من خالل تطوير البنية 
 ؛التحتية بشلك خاص

ذاكء احتام حق املؤلف." 4"  اإ

 الأشخاص يف الاستامثر املهين: والتطوير التدريب

 حبقوق والوعي الفهم من مزيد لإذاكء الأنشطة مُصمت
 يشاركون اذلين املهنيني من واسع نطاق مضن املؤلف
 السمعية املصنفات يف مبارش غري أأو مبارش بشلك
 القانونية. أأو الاقتصادية وبيئهتا البرصية

 العمل رضورة تضمن املرشوع أأن ابذلكر اجلدير ومن
 أأحصاب من التالية الثالث الفئات مع وثيق بشلك
 من ملس تفيدةا البدلان مجيع من الناش ئة املصلحة
 املرشوع:

 املنتجون؛ أأ(

 البث؛ وهيئات ب(

 واحملامون. والقضاة ج(

 هبا املضطلع ابلأنشطة يتعلق فامي أأخرى تفاصيل وترد
طار يف  املرحلية التقارير يف الفئات هذه من لك اإ
(CDIP/22/2) الإجناز تقرير ويف 
(CDIP/23/5.) 

 واملهارات الأدوات توفري يف املرشوع ويس متر
 كام امجلاعية والإدارة للحقوق الفردية املامرسة نيلتحس
 حيث البرصية، السمعية الصناعة يف به معمول هو

 الأفالم منتجي لس يطرة احلقوق من عدد خيضع

 دلى املؤلف حبق اخلاصة املهارات تعزيز
 السوابق زادت حيث القضائية الهيئة أأعضاء
  البرصية. السمعية التصالت بشأأن القضائية

 اكلآيت: هام تدريبيان نشاطان ونُظم

 الإدارة حول البدلان بني فامي تدريب نُظم -
 يف البرصي السمعي القطاع يف امجلاعية
 يف امجلاعية الإدارة عىل ركز وقد املغرب.
صدار وأأدوات البرصي السمعي القطاع  اإ

لكتونية للخدمات التاخيص  املتاحة الإ
 الطلب. حسب

 دأاكر يف نُّظم اثين متخصص تدريب سامه -
 املس تفيدة البدلان اراتهم تعزيز يف ابلس نغال

دارة أأجل من آت أأنظمة اإ  اخلاصة املاكفأ
 والس نغال ديفوار كوت وضعت وقد ابلنسخ.
 بأأنظمة تتعلق قانونية الزتامات مؤخرا واملغرب
 القطاع أأيضا تشمل اليت اخلاصة النسخ
 هذه يلزم ذكل، ومع البرصي. السمعي
 الفعاةل التحتية البنية خالل من تفعيلها البدلان

 النشاط هذا ونُّظم الإدارية. املهاراتو 
 حقوق مجلعيات ادلويل الاحتاد مع ابلتعاون
 من املس متدة املعرفة تبادل عىل وركز املؤلفني.
دارة املتعلقة تقدما الأكرث املامرسات  هذا ابإ



CDIP/23/2 
Annex II 
15 
 

ماكانت لضامن  ملنتجني لصاحل الاكمةل الانتفاع اإ
 البرصيني. السمعني

 عىل الترشيعية املشورة تقدمي املرشوع واصل كام
ىل الطلب أأساس  مساعهيا يف الوطنية السلطات اإ
 بيئة يتيح مما البرصي السمعي القطاع دمع حنو

 الاستاتيجيات هذه ومشلت حصية. تنظميية
 املؤلف حق قوانني أأطر حتديث احلكومية

 والتصالت.

 

 فاسو بوركينا مثل بدلان يف أأفريقيا يف احلق
 واجلزائر.

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الثالث املرفق
 

 جلنة التمنيةوعات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي يف اإطار اس تعراض املرش 

 املرشوعات املُنجزة اليت خضعت للتقيمي

 مؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية "1"
DA_02_01 –  2التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

فري اكن املرشوع هيدف اإىل عقد مؤمتر لتو 
ضافية من خارج املزيانية دلمع  موارد اإ
الويبو يف أأنشطهتا الرامية اإىل مساعدة 
البدلان النامية عىل الاس تفادة من نظام 
نشاء صناديق استامئنية  امللكية الفكرية، واإ
أأو صناديق أأخرى للتربعات املالية لفائدة 

عىل وجه اخلصوص  البدلان الأقل منواً 
لأعضاء وجممتع ابلتعاون الوثيق مع ادلول ا

 املاحنني.

خلص العديد من العرب بفضل التشاور مع املاحنني بشأأن تطوير فهم أأوسع س تُ ا
ىل أأبعد حد.يملهنج   هتم يف العمل، وكيف ميكن الهنوض بأأفق حشد املوارد اإ

 تفاصيل املؤمتر منشورة عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id

19405= 

(، وهو CDIP/9/3ُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
متاح عىل الرابط التايل: 

//www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idhttp:
202623= 

قرار استاتيجية متعددة اجلوانب حلشد املوارد تتطلب فتة  "1" اإ
زمنية مدهتا أأربع س نوات عىل الأقل لتحقيق نتاجئ ملموسة ودمع هذه 

 الاستاتيجية.

الاس مترار يف رصد التقدم احملَرز يف حشد املوارد من و "2"
  20 الربانمجخالل 

جراء اس تعراض أأكرث تعمقا للكفاءة والفعالية بعد و  "3" النظر يف اإ
 فتة زمنية مدهتا أأربع س نوات.

نشاء صندوق استامئين و  "4" عادة النظر يف مدى مالءمة اإ اإ
 .منفصل متعدد املاحنني لصاحل أأقل البدلان منواً 

كثيف النظر يف س بل بديةل دلمع أأقل البدلان منوًا مثل ت و  "5"
التعاون مع رشاكء متعددي اجلنس يات وزايدة دمع الصناديق 

 الاستامئنية احلالية لأقل البدلان منوًا.

تشجيع ادلمع الإضايف داخل الويبو لزايدة قدرهتا عىل وضع و  "6"
مقتحات مرشوعات من أأجل دمع حشد املوارد وتعزيزه مع حتديد 

 ما يلزم من الوقت واملوارد.

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202623
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202623


CDIP/23/2 
Annex III 
2 

 

 (IP-TADت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )قاعدة بياان "2"
DA_05_01 –  5التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء قاعدة بياانت موحدة مجليع  تصممي واإ
أأنشطة املساعدة التقنية مع ما يلزم من 

 .ظامالربامج احلاسوبية، وحتديهثا ابنت

 

، منذ (DSS)أأتيح نظام حاسويب جديد، يعرف ابمس نظام قطاع التمنية 
 :. وهو نظام متاكمل لكيا يتأألف من2010 سبمترب

 ،(IP-TADنظام أأنشطة تمنية امللكية الفكرية ) )أأ(

 .(IP-ROC)الويبو للخرباء الاستشاريني قامئة و  )ب(

ىل نظام قطاع التمنية وقامئة اخلرب  اء الاستشاريني عرب الرابطني وميكن النفاذ اإ
 http://www.wipo.int/tadالتاليني، عىل التوايل: 

 .http://www.wipo.int/rocو

(، وهو CDIP/9/4ي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )ُعرض تقرير تقيميو 
 متاح عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
203283= 

 

ية" عىل هيئة ينبغي اس تحداث "خطة خلارطة طريق انتقال  "1"
 IP-TADورقة خيارات تبني خمتلف البدائل لتطويع قاعدة بياانت 

دماهجا به. وينبغي  لتامتىش مع نظام ختطيط املوارد املؤسس ية و/أأو اإ
عداد هذه الورقة وتقدميها لفريق الإدارة العليا يف الويبو خالل  اإ

احلالية  IP-TADحىت يقرر كيفية دمج قاعدة بياانت  2012 عام
يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية وتوقيت ذكل ادلمج أأو اس تخدام 

 القاعدة كأرش يف لبياانت العام السابق.

تلبية احتياجات املس تخدم: س يحتاج احلل التكنولويج حامتً  "2"
أأن يضع يف الاعتبار نتاجئ هذا التقيمي املتعلقة بتطبيق املرشوع 

 علومات.واحتياجات املس تخدم يف ادلاخل واخلارج للم

-IPيتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق واسع لقاعدة البياانت )و  "3"
TAD طار ختطيط املوارد املؤسس ية بغية ( أأو ما س يحل حملها يف اإ

تعزيز أأمهيهتا واس تخداهما. الهدف البعيد الأجل: بذل الويبو جلهود 
صدار منتج اإحصايئ  تسويقية أأكرب تتعلق بقاعدة البياانت مثل اإ

الهدف القصري الأجل:  . عن أأنشطة املساعدة التقنيةس نوي فضالً 
زايدة املساحة اخملصصة لقاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل 

ذ يتعذر عىل عدد كبري من أأحصاب املصاحل يف اخلارج  الإنتنت، اإ
لهيا  .الوصول اإ

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
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ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها  "3"  املرحةل الأوىل –النفاذ اإ
DA_08_01 –  8التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان 
، س امي من البدلان الأقل منواً  النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 
جراء حبوث  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ

 يف الرباءات بفعالية أأكرث.

ىل البحث لأغراض  ميثل مرشوع النفاذ اإ
اذلي انطلق يف  –التطوير والابتاكر 

جزءًامن هذا املرشوع  – 2009يوليو 
نشاء مراكز  اخلاص مبساعدة البدلان يف اإ
ىل  ضافة اإ دلمع التكنولوجيا والابتاكر اإ

نشاء ش بكة مماثةل.  اإ

 

ىل البحوث من  أأجل التمنية والابتاكر مسامهًة كبريًة يف سامه برانمج النفاذ اإ
ىل أأكرث من  جمةل وكتاب، يف حني أأن عدد  10 000زايدة احملتوى اإ

 .املس تخدمني من املؤسسات يزتايد أأيضًا ابطراد

ىل املعلومات  ويتواصل ارتفاع عدد املس تخدمني من املؤسسات لربانمج النفاذ اإ
 .املتخصصة بشأأن الرباءات

برامو اتفاقًا من اتفاقات مس توى اخلدمات، وأأنشئت  (35ثني)مخسة وثال مت اإ
 ش باكت وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

" eTISCُأطلقت املنصة الإلكتونية لإدارة املعارف "و 
)http://etisc.wipo.org(  وأأعيد تصممي املوقع الإلكتوين ملراكز دمع
 كنولوجيا والابتاكر.الت 

(، وهو متاح CDIP/9/5ُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
 عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
203099 

جراءا  :ت املرحةل الثانية، فامي يتعلق بوثيقة املرشوعاإ

ضامن أأن قوالب الرصد والتقيمي اذلايت مفيدة لأغراض  "1"
 الإدارة واختاذ القرارات.

واس تخدام مؤرشات النتاجئ والأداء احملددة والقابةل للقياس  "2"
( لقياس SMARTوالتحقيق وذات الصةل واحملددة املدة )معايري 

آاثره عىل مس توى الآاثر املت  تبة عىل املرشوع مبا يف ذكل أ
 املس تفيدين.

طار شامل لإدارة املرشوعات وتنفيذه )عىل سبيل  "3" ووضع اإ
طار منطقي( لربط نتاجئ املرشوع ونواجته  املثال: اس تخدام هنج اإ

 وأأنشطته وموارده، ولإدراج اخملاطر والافتاضات.

يذها لتعقب الأثر وختطيط الرصد والتقياميت اذلاتية وتنف  "4"
 والاس تدامة الأطول أأمدًا يف البدلان.

 

 

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=203099
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ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها  "4"  الثانية املرحةل –النفاذ اإ
DA_08_02 –  8التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلان 
، س امي من البدلان الأقل منواً  لالنامية، 

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
جمالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 

جراء حبوث يف  بشأأن الرباءات، من أأجل اإ
 الرباءات بفعالية أأكرث.

اكنت املرحةل الثانية من املرشوع هتدف 
ىل احلفاظ عىل دمع البدلان اليت شاركت  اإ

رشوع وتعزيز هذا يف املرحةل الأوىل من امل 
ادلمع وتوّسع املرشوع ليشمل بدلااًن مل 
تشارك يف املرحةل الأوىل، وذكل عن 

 طريق:

نشاء مراكز جديدة من مراكز 1" " دمع اإ
دمع التكنولوجيا والابتاكر، فضاًل عن دمع 

 وصقل براجمها التدريبية؛

" ومواصةل تطوير برانمج النفاذ اإىل 2"
اءات املعلومات املتخصصة بشأأن الرب 

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 600زايدة بأأكرث من 
ARDI  ىل أأكرث من  30حنو )من  مؤسسة(. 200مؤسسة اإ

% يف عدد املؤسسات اليت تشارك بنشاط يف برانمج 300وزايدة بأأكرث من 
ASPI  ىل  6)من  مؤسسة(. 20مؤسسات اإ

يف املنصة  اً مس تخدم 650تبادل أأفضل املامرسات، بفضل تسجيل وزاد 
شاركهتم يف ، وم 2013" حبلول هناية عام eTISCالإلكتونية لإدارة املعارف "

 مسامهة. 520

ىل املوقع الإلكتوين ملراكز  (7س بع ) ُأضيفت  حلقات دراسة ش بكية جديدة اإ
ابلإنلكزيية وواحدة ابلفرنس ية( ومن  ست حلقاتدمع التكنولوجيا والابتاكر )

ضافة حلقات أأخرى ابنتظام خبمس لغات نسخة  2000ووزع أأكرث من  .املتوقع اإ
 .ين عىل أأقراص مدجمةمن ادلليل التوجهيىي الإلكتو

مركزًا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل اتفاق  (39وثالثني )تسعة  وقَّع
 .2013مس توى اخلدمات، وتلت ذكل حلقة معل تدريبية أأوىل يف هناية عام 

ندوات  (8مثاين )حلقة معل تدريبية وطنية و  (56وُأقميت ست ومخسون )
قلميية.  اإ

أأن تواصل أأمانة الويبو دمع هذا املرشوع كنشاط معّمم  "1"
ذا اكنت التتيبات  عىل قطاع البنية التحتية العاملية واس تعراض ما اإ

% من املزيانية من وحدات 60لب ما يقارب املالية احلالية، أأي ج
الطريقة الأكرث فعالية لإدارة مزيانية هذا يه خارج هذا القطاع، 

 املرشوع.

ابلنس بة لدلول الأعضاء وماكتهبا الوطنية املعنية ابمللكية و "2"
نشاء ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا  الفكرية، اليت يه بصدد اإ

دمي ما يكفي من ادلمع من أأجل والابتاكر أأو اليت ختطط ذلكل: تق
 تعزيز اس تدامة تكل املراكز عىل املدى الطويل.

أأن ينظر قسم دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف أأمانة الويبو و  "3"
يف كيفية تكييف أأنشطته دلمع اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا 

 .والابتاكر عىل املدى الطويل

ملعنيون ابملرشوع أأن ينظر مجيع أأحصاب املصلحة ايُوىص بو  "4"
)أأمانة الويبو وادلول الأعضاء واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية 
واملؤسسات املضيفة( يف كيفية زايدة دمج مراكز دمع التكنولوجيا 

 الابتاكر الأمع.و التكنولوجيا والابتاكر يف مبادرات



CDIP/23/2 
Annex III 
5 

 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

(ASPI ىل الأحباث من ( وبرانمج النفاذ اإ
 (؛ARDIأأجل التمنية والابتاكر )

نشاء منصة 3" لإدارة املعارف جديدة " واإ
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية 

 تيسري التبادل بني هذه املراكز.

 

" عىل الرابط التايل: eTISCة لإدارة املعارف "وتتاح املنصة الإلكتوني
http://etisc.wipo.org 

ادلليل التوجهيىي الإلكتوين بشأأن اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
واس تغاللها متاح عىل قرص مدمج ومتوفر عىل ش بكة الإنتنت يف الصفحة 

لهيا  الرابط التايل: اليت يُفيض اإ
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html 

  

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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 (IP-DMDكرية )قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الف "5"
DA_09_01 –  9التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء  تطوير قاعدة بياانت وبرجميات بغية اإ
معلية فعاةل ملطابقة الاحتياجات الإمنائية 
 يف جمال امللكية الفكرية للبدلان واملاحنني.

 

مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية  مت اإطالق قاعدة بياانت
(IP-DMD ) ًويه جاهزة الآن "ملطابقة" 2011يف أأغسطس  رمسيا ،

لهيا ميكن النفاذ و  مع العروض احملمتةلاحتياجات ادلول الأعضاء  عرب الرابط اإ
 http://www.wipo.int/dmdالتايل: 

(، وهو CDIP/10/3ُعرض تقرير تقيميي عىل اللجنة يف دورهتا العارشة )و 
متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
217446 

 

ىل توضيح  حتتاج خطوط املسؤولية "1" ومعليات تدفق العمل اإ
 :فوري. ويشمل هذا حتديد أأدوار

 شعبة خدمات الإنتنت؛ 
 وقطاع القضااي العاملية؛ 
 قلميية؛  واملاكتب الإ
 .وفريق املرشوعات اخلاصة 

جيب أأن يبدأأ العمل التوجيي يف أأرسع وقت ممكن عىل و  "2"
املس تويني ادلاخيل واخلاريج عن طريق حضور فريق املرشوع 

قلميية، ليك تعمل ادلول الأعضاء والأطراف الأخرى ل الجامتعات الإ
 املهمتة بوجود هذه الأداة.

للحصول عىل  جيب أأن تعزز الويبو اتصالهتا ابملاحنني سعياً و  "3"
 .دمع لطلبات املرشوعات املوجودة يف قاعدة البياانت

بعد الانهتاء من ذكل، جيب حتديد أأولوايت البدلان بغية و  "4"
 صممي املرشوعات املالمئة اليت يمت رفعها عىل قاعدة البياانت.ت
طار و  "5" ىل أأن يمت ربطها بشلك أأوثق ابإ حتتاج قاعدة البياانت اإ

نتاجئ الويبو ومزيانيهتا العادية وأأهدافها الاستاتيجية، وذكل لضامن 
 .وكذا النتاجئ احملققةأأن تظهر أأية أأموال موهجة عرب قاعدة البياانت 

 جيب التفاق عىل أأهداف لقاعدة البياانت فامي يتعلق مثالً و  "6"
 بعدد ونوعيات املاحنني والطلبات املتوقعة وعدد الرشأاكت املنشأأة.

http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217446
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 مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية "6"
DA_10_01 –  10التوصية 

 وصيات املقيّمني الرئيس يةت الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد لإنشاء أأاكدمييات الرشوع يريم امل 
اإىل وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية 
مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل 
نشاء مؤسسات للتدريب يف  منوا عىل اإ
جمال امللكية الفكرية بأأقل املوارد املمكنة 
بغية التصدي لطلهبا املزتايد عىل خرباء 

لكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني امل 
 احلكوميني وأأحصاب املصلحة الآخرين.

 

مت تدشني ما مجموعه ست أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية يف 
طار هذا املرشوع  .اإ

ة مكراجع للبدلان اليت تود أأن تنشئ من مجموعة  الأدوات واملواد التدريبية املعدَّ
 :اجلديدة، ويه متاحة عىل الرابط التايلأأاكدميياهتا الوطنية 

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academi
/es 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
(CDIP/9/6وهو متاح عىل ال ،) :رابط التايل

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
202199= 

 

 العملية التجريبية:  "1"

آخرين لس تكاملها -  ،متديد العملية ملدة عامني أ

طبيقها عند وحتديد أأفضل املامرسات اليت ينبغي ت  -
 التوسع يف املرشوع.

 وثيقة املرشوع: "2"

ضفاء مزيد من الوضوح عىل  - تعديل وثيقة املرشوع واإ
 ،استاتيجية التنفيذ

زايدة كفاءهتا ومرونهتا وجعلها قامئة أأكرث عىل و  -
 الطلب.

 الأمهية والفعالية: "3"

اتحهتا لتس تخدهما ادلول الأعضاء يف  عداد أأدوات ومهنجيات ميكن اإ اإ
 جتاه املس تقبيل للمرشوع بعد انهتاء املرحةل الثانية.الا

آزر والاس تدامة: يف املرحةل الثانية:  "4"  التأ

آزر دخل  - يالء مزيد من الاهامتم بتعزيز التأ ينبغي اإ
 الويبو وخارهجا.

يالء مزيد من الاهامتم ابلس تدامة. -  وينبغي اإ

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202199
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202199
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 املرحةل الثانية –ال امللكية الفكرية املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جم "7"
DA_10_02 –  10التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

رائد لإنشاء أأاكدمييات الرشوع هيدف امل 
وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية 

ىل م  ساعدة البدلان النامية والبدلان اإ
نشاء مؤسسات للتدريب  عىل الأقل منواً  اإ

يف جمال امللكية الفكرية بأأقل املوارد 
املمكنة بغية التصدي لطلهبا املزتايد عىل 

خرباء امللكية الفكرية واملهنيني 
واملسؤولني احلكوميني وأأحصاب املصلحة 

 الآخرين.

ىل تعزيز واكنت  املرحةل الثانية هتدف اإ
 املرشوع عن طريق:

مكيفة " وضع استاتيجيات تنفيذ 1"
وتدريب املوارد البرشية ادلاخلية )تدريب 

نشاء املراكز  املدربني( املُشارِّكة يف اإ
 احمللية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛

" وتوفري برامج تدريبية تليب 2"
 احتياجات حملية حمددة؛

مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية يف كولومبيا  مخسةتوفر حاليا 
 وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وبريو وتونس برامج تدريب للجمهور اخلاريج.

يف مهنجيات التدريس واجلوانب املوضوعية  مدرابً  (86س تة ومثانني) ومت اعامتد
قامة توازن عادل بني حامية امل  لكية للملكية الفكرية، مبا يف ذكل الهنوض ابإ

وتلقى املدربون احملددون من البدلان امخلسة تدريبات  .الفكرية واملصلحة العامة
ساعة  800خمصصة حسب احتياجاهتم لصقل هماراهتم التعلميية )قدم ما مقداره 

جامل يف   .(بدلان مخسةمن التدريب اإ

قني أأاكدمييني. مت ملُنّسِّ قلميية وقُّدِّ  ومُصِّّمت ثالث وحدات اإ

دراس ية اكمةل لاللتحاق بربامج املاجس تري ادلويل  نحاً مِّ  أأساس ياً  مدرابً  18ومنح 
 يف قانون امللكية الفكرية.

بدلان رائدة تدريبات عىل امللكية الفكرية  5مواطنا من  8480وتلقى ما عدده 
 من خالل مؤسسات وطنية رائدة للتدريب عىل امللكية الفكرية.

الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية يف  الست أأعضاءومجيع الأاكدمييات الرائدة 
 (.GNIPAالفكرية )

الأدوات واملواد التدريبية مكراجع للبدلان اليت تود أأن تنشئ  من مجموعةُأعدت 
أأاكدميياهتا الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل الرابط التايل: 

ينبغي للويبو أأن تنظر، عقب معليات تقيمي املرشوع، يف  "1"
دارة لالس تجابة للك توصية من  وضع خطط معل أأو خطط اإ

 توصيات التقيمي.

فامي خيص املرشوعات املامثةل املقبةل، سواء أأاكنت مموةل و  "2"
أأو من خالل مزيانية الويبو العادية، ينبغي  بوصفها مرشوعًا خاصاً 

 تعزيز دور املاكتب الإقلميية يف مجيع مراحل املرشوع.

قلميية، و  "3" ينبغي، ابلتنس يق بني أأاكدميية الويبو واملاكتب الإ
وضع مؤرشات قياس لالس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب املنشأأة 

 ويبو كجزء منتظم.وخباصة يف ضوء اندراج هذا النشاط يف مزيانية ال

دعامً ملراكز التدريب احلديثة املنشأأ، ينبغي لأاكدميية الويبو و  "4"
قلميي املعين صيغة تقيمي ترسل اإىل  أأن تضع ابلتنس يق مع املكتب الإ
املراكز يك تكيفها وتس تخدهما يف تقيمي املدَربني من حيث كفاية 

 هماراهتم وقدرهتم عىل تقدمي التدريب يف املس تقبل.

ينبغي للويبو أأن تطلق مرشوع صفحة الوييك رمسيًا وأأن و  "5"
وينبغي حتديد مرشف لصفحة  تروجه يف صفوف ادلول الأعضاء.

نشاء  الوييك يك يطور ويراقب املناقشات والإسهامات املتعلقة ابإ
م فهيا من تدريب.  مؤسسات تدريب عىل امللكية الفكرية وما يقدَّ
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ىل املواد 3" ماكنية النفاذ اإ " وتوفري اإ
التدريبية والاستشارات املتخصصة 

جية تنفيذ ملؤسسة لوضع استاتي 
 التدريب؛

دارية وتنظميية 4" " وتوفري أأدوات اإ
ومبادئ توجهيية من أأجل الاس تدامة 
اذلاتية ملراكز التدريب ولإنشاء مراكز 

 جديدة؛

نشاء بيئة افتاضية 5" " والإسهام يف اإ
ة يف  للحصول عىل مواد التدريب املُعدَّ

طار املرشوع وتبادلها مع الغري.  اإ

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academi
es/ 

برسعة وابلتنس يق الوثيق ينبغي لفريق املرشوع أأن ينهتىي و  "6"
عداد مجموعة املبادئ التوجهيية اجلاري يف  قلميية من اإ مع املاكتب الإ

الوقت الراهن بشأأن املسارات الالزمة لإنشاء مركز تدريب 
 مس تدام ذاتيا يف جمال امللكية الفكرية.

 مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية "8"
DA_10_02–  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وعوصف مقتضب للمرش 

جياد حلول الأمتتة حسب الاحتياجات  اإ
وتتصدى  .لفائدة ماكتب امللكية الفكرية
 :أأربعة عنارص للقضااي التالية

تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .1
ونظم التصالت الإلكتونية املصممة 

 مرشوع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية:

وابلإضافة اإىل ذكل،  .العمل التحضريي لتطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية نُفِّّذ
مت رشاء املعدات للمكتب دلمع اخلطة يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 

وقد مت  .ُحددت دولتان عضوان من أأجل املرشوع، هام الس نغال وغابونو 
عداد النظام مبا يالمئ تدفق العمل يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من  اإ

ل وثيقة املرشوع اخلاصة  "1" ينبغي لأمانة الويبو أأن تُعّدِّ
 ابملرشوعات من هذا النوع:

لإدراج الأدوات اليت ميكن أأن تساعد املس تفيدين  -
 عىل رصد التقدم املُحَرز وقياس أأثر املرشوع.

لزاميًا.جلع -  ل تقدمي املس تفيدين لتقارير مرحلية أأمرًا اإ

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وعوصف مقتضب للمرش 

لكية خصيصًا للمنظمة الأفريقية للم 
 الفكرية؛ 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت و  .2
ونظم التصالت الإلكتونية املصممة 
قلميية الأفريقية  خصيصًا للمنظمة الإ

 للملكية الفكرية )الأريبو(؛ 

وحلول الأمتتة املصممة خصيصًا  .3
يف مؤسسات امللكية الفكرية لثالثة بدلان 

ىل البدلان الأقل منوًا؛  تنمتي اإ

وحلقات معل بشأأن الأمتتة  .4
 تسهيال لتقامس التجارب الوطنية وتبادلها.

 

ومت نقل البياانت وتدريب  .أأجل املرشوع الفرعي املعين ابلأسامء التجارية
 .املس تخدمني عىل اس تخدام النظام

 مرشوع الأريبو:

لكتوين لتبادل البياانت بني مرشوع مت بن خطارات اإ جاح تنصيب نظام اإ
املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية ومخسة من ماكتب ادلول الأعضاء 

وطلبت  .)بوتسواان وغاان وكينيا وانميبيا وأأوغندا(، وجيري اس تخدامه بكثافة
س تغناء عن ويسمح هذا النظام ابل .النظام أأيضا ثالث دول أأعضاء أأخرى

قلميية الأفريقية  للملكية الفكرية اس تعامل الإخطارات الورقية بني املنظمة الإ
 .والأعضاء

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/4 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
217428= 

 

لمتيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية  -

 اليت تقوم هبا أأمانة الويبو.

حتسني التفاقات التعاقدية مع املورد احمليل للمعدات  -
تكنولوجيا املعلومات والتصالت من حيث اجلودة 

 وخدمات ما بعد البيع.

لأمانة الويبو أأن تنهتىي من تسلمي املرشوع عىل النحو ينبغي و  "2"
طار  املذكور يف وثيقة املرشوع عن طريق تعممي الأنشطة يف اإ

 :عىل وجه التحديدو املزيانية العادية. 

تعزيز مرشوع الأريبو يف البدلان امخلسة ومتديده  -
 ليشمل دول أأعضاء أأخرى.

جياد املوارد واس تكامل معلية نرش نظام تكنولوجي - ا اإ
املعلومات والتصالت يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 

لإاتحة تبادل البياانت مع دولتني من ادلول الأعضاء 
)الس نغال وغابون( وذكل أأيضًا حسب توافر املوارد من 

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية.

النظر يف تنظمي حلقة معل تدريبية بشأأن تبادل  -
 تفادة س نواًي يف الإقلمي.اخلربات وادلروس املس  

ينبغي لأمانة الويبو أأن ترخس مفهوم تقامس التاكليف يف و  "3"
 استاتيجياهتا لتنفيذ املرشوعات وتقدميها يف املس تقبل.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217428
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217428
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وعوصف مقتضب للمرش 

ينبغي لأمانة الويبو وماكتب امللكية الفكرية أأن تضمن و  "4"
اس تدامة املرشوع من خالل توفري املوارد الرضورية الالزمة 

 املرشوع واس متراره. لس تكامل

 بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية "9"
DA_10_03 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

عداد أأو حتديث/حتسني مجموعة من  اإ
دارة حقوق  الامنذج واملواد اليت ترتبط ابإ

بل املؤسسات  امللكية الفكرية من قِّ
الأاكدميية ودوائر البحث، مبا يف ذكل 

دارة ماكتب نقل التكنولوجيا يف  نشاء واإ اإ
مؤسسات البحوث العامة، واس تكشاف 
أ ليات لنقل التكنولوجيا )ل س امي اتفاقات 
التخيص( وتعزيز القدرة عىل صياغة 

 الرباءات.

 

رشادية لنقل ال اس تُ  ربت تكل تكنولوجيا واختُ مكلت س بعة أأدةل/كتيبات اإ
الأدوات اجلديدة يف عني املاكن يف بدلان خمتلفة هبدف مساعدة ادلول 
 .الأعضاء عىل تمنية وحتسني قدرات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية

 :والأدةل/الكتيبات الإرشادية يه
 كتاب ممارسة صياغة الرباءات؛ "1"
 سة يف معاهد الأحباث؛ودليل معيل لتقيمي الأصول غري امللمو  "2"
 الأاكدميية؛ ؤسساتومجموعة تدريب تقيمي امللكية الفكرية للم "3"
ومجموعة التدريب عىل مناذج العقود املتصةل ابمللكية الفكرية للجامعات  "4"

 عامة المتويل؛الومنظامت الأحباث 
 ودليل ترخيص العالمات التجارية؛ "5"
 باكت الابتاكر املفتوحة؛ودليل الإدارة الاستاتيجية لش   "6"
 ودليل التسويق. "7"

د وتلبية الاحتياجات املس مترة أأفضل طريقة لتحدي النظر يف "1"
من حتديث املواد القامئة واس تحداث حمتوايت جديدة تدمع 
 املؤسسات الوطنية يف جمايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا.

اتحة فرص النفاذ و  "2" امليض يف اس تكشاف وتقيمي خيارات اإ
ىل املواد  بشلك مس متر وجماين ومفتوح وابلطرق الإلكتونية اإ

 تعلقة ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا.واملوارد امل 

ومن أأجل زايدة فعالية وكفاءة ووجاهة املواد احلالية وأأيّة  "3"
مواد تُس تحدث يف املس تقبل يف جمايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا، 

قلميية وملاكتب الويبو الوطنية أأن تقمي  ينبغي ملاكتب الويبو الإ
ىل استعاء انتباه أأحصاب امل صلحة عىل الصعيد رشأاكت هتدف اإ

ىل الأمانة وادلول  م اإ ىل توافر املواد الإلكتونية، وأأن تُقّدِّ الوطين اإ
 الأعضاء انطباعات املس تخدمني املس تقاة من جتارهبم.
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل بوابة دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا عرب الرابط  وميكن النفاذ اإ
http://www-التايل:

ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html 
ي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة ُعرض تقرير تقيميو 
(CDIP/10/8 وهو متاح عىل الرابط ،)

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل:
c_id=219464 

 مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي "10"
DA_10_05 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل:   يريم املرشوع اإ

تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية يف  (أأ )
جمال امللكية الفكرية من خالل تطوير 
مقاربة متاكمةل ومهنج موحد لرمس 

الاستاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية 
اليت تامتىش مع احتياجات التمنية  الفكرية

 وأأولوايهتا؛ 

وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية  ب()
قلميي عن  عىل الصعيدين الإقلميي ودون الإ

لستاتيجيات  مرشوعاتالبدلان الرائدة الست صياغة  مجيع اس تمكلت
وخطط معل وطنية يف جمال امللكية الفكرية ابس تخدام مهنجية الويبو املقتحة 

 وعرض لك بدل استاتيجيته عىل حكومته للموافقة علهيا.

اء املمترسني الوطنيني وادلوليني، لتكون موردا قامي وُشلكت مجموعة من اخلرب 
يساعد البدلان املهمتة احملمتةل الأخرى يف معلية صياغة استاتيجية امللكية 

 الفكرية.

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/7 وهو متاح عىل الرابط ،)

قسم ( و DACDالتمنية ) أأجندةابلنس بة لشعبة تنس يق  "1"
دارة الربامج والأداء )  (: PMPSاإ

دارته  - جراءات تصممي املرشوع واإ ينبغي أأن تكون اإ
 .امةأأكرث رص 

ينبغي أأن حتتوي وثيقة املرشوع عىل هدف شامل  -
واحد، وفرضيات واحضة، واستاتيجيات للمخاطر 

واستاتيجيات للتخفيف مهنا، واستاتيجية للتواصل، وخطة 
 انتقالية.

http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219464
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

نشاء أ ليات  طريق تقدمي املساعدة يف اإ
 تعاون عىل الصعيد دون الإقلميي؛ 

وتعزيز قدرات مؤسسات دمع  (ج)
امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية 

من خالل اس تحداث مجموعة  واملتوسطة
 من الأدوات وأأنشطة التدريب.

 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل:
c_id=219342 

 

 فامي خيص النتاجئ:و  "2"

ينبغي  –رضورة وجود صةل واحضة ومنطقية بني احلصائل والنتاجئ 
طار منطقييف هذا الصدد أأن يُراع ويشمل ذكل  .ى اس تخدام اإ

ىل الطريقة اليت س تضمن هبا استاتيجيات التنفيذ اخملتارة  الإشارة اإ
ىل النتاجئ املرتقبة والوقع  .أأن تؤدي احلصائل اإ

ينبغي وضع نظام يسمح برصد أأنشطة حمددة من أأنشطة و  "3"
جراء  أأجندةمرشوعات  التمنية والإبالغ عهنا؛ من أأجل المتكن من اإ

 .مي سلمي لفعالية املرشوعات من حيث التلكفةتقي

طار  وينبغي أأيضًا للمسؤولني عن املرشوعات أأن يبذلوا هجدًا، يف اإ
رصد املرشوعات، لتتبع النفقات حبسب فئات التاكليف والأنشطة 

 يف املرشوعات املعمتدة.

 الاس تدامة الأطول أأمداً:و "4"

رضورة وجود خطة انتقالية لإدراج مبادرات  -
س ناد مسؤولية املرش  وع يف الربانمج واملزيانية العاديني أأو اإ

ىل ادلول الأعضاء املس تفيدة  .الأنشطة/املتابعة اإ

دراج املرشوع يف أأنشطة املاكتب، و/أأو  - رضورة اإ
قسم الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف شعبة الابتاكر ويف 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219342
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219342
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=219342


CDIP/23/2 
Annex III 
14 

 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

معلية وضع الربامج العادية للويبو، و/أأو وضعه يف أأيدي 
 س تفيدة.البدلان امل 

مساعدة ادلول الأعضاء الأخرى اليت مل تس تفد من  -
املرحةل التجريبية من أأجل اس تخدام املهنجيات والأدوات 

طار املرشوع و/أأو تكييفها  .املس تحدثة يف اإ
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 امللكية الفكرية واملكل العام "11"
DA_16_20_01 –  20و 16التوصيتان 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية اجئالإجنازات الرئيس ية والنت وصف مقتضب للمرشوع

قراراً  يشمل سوف بأأمهية املكل العام،  اإ
املرشوع مجموعة من ادلراسات 

الاس تقصائية والتحليلية اس تخالصا 
للمامرسات اجليدة وحبثا عن الأدوات 

ىل املكل  املتاحة حاليا لتحديد ما قد أ ل اإ
العام واحلفاظ عليه مبا مينع اخلاصة من 

راسات ومن شأأن ادل .متلكه
الاس تقصائية والتحليلية أأن تيرس 

عداد  التخطيط للتدابري الالحقة من اإ
حممتل ملبادئ توجهيية أأو اس تنباط حممتل 

لأدوات تسهل حتديد مضمون املكل 
ليه أأو الثنني معا ويضم  .العام والنفاذ اإ

هذا املرشوع ثالثة عنارص تتصدى لهذه 
القضية من منظور حق املؤلف 

 .رية والرباءاتوالعالمات التجا

 

 حق املؤلف 

توجد عىل الرابط التايل دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
واملكل العام 

(CDIP/7/INF/2:)http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_d
1162etails.jsp?doc_id=16 

وتوجد عىل الرابط التايل ادلراسة الاس تقصائية الثانية عن أأنظمة التسجيل 
والإيداع 
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/regisالطوعي:

d_deposit_system_03_10.htmltration_an 

وتوجد عىل الرابط التايل دراسة اس تقصائية عن أأنظمة توثيق حق املؤلف 
واملامرسات املرتبطة به يف القطاع 

ttp://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/enhاخلاص:
wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocys/2011/

tems.pdf 

 العالمات التجارية

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو 
 :اقُتحت الاس تنتاجات التاليةو .نطاق هذا العمل

دارة املرشوع  :اإ

أأكرث تركزيًا واختصاصات  أأن يكون للمرشوع نطاق ينبغي "1"
 أأوحض.

ينبغي أأن يزداد الطابع العميل لدلراسات من أأجل مساعدة و  "2"
جراءات ملموسة للمس تقبل.ادل  ول الأعضاء عىل اختاذ قرار بشأأن اإ

قد يكون من الأفضل من الناحية العملية أأن تُفَصل و  "3"
مكوانت املرشوع اخملتلفة )الرباءات، وحق املؤلف، والعالمات 

التجارية( وأأن يديرها القطاع املعين يف الأمانة بشلك مس تقل؛ لأن 
فة. وهذا ميكن أأن يُزيد من فعالية القضااي يف هذه اجملالت خمتل

 .التحليل ومعقه

شارة اإىل وضع و  "4" معليات التقيمي اذلايت نوعية، وليست جمرد اإ
 تنفيذ املرشوع، بل يه أأبعد من ذكل.

 أأدوات ومبادئ توجهيية جديدة

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية اجئالإجنازات الرئيس ية والنت وصف مقتضب للمرشوع

توجد عىل الرابط التايل دراسة عن المتكل غري املرشوع لالإشارات: 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=

200622 

 الرباءات

نشاء قواعد بياانت وطنية  انقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة دراسة جدوى عن اإ
 CDIP/8/INF/2) للرباءات ودراسة عن الرباءات واملكل العام

، وهام متوفران عىل الرابطني (CDIP/8/INF/3و
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?arليني:التا

doc_id=182861 

 و

r/doc_details.jsp?doc_id=http://www.wipo.int/meetings/a
182822 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
(CDIP/9/7 وهو متاح عىل الرابط ،)

.jsp?dochttp://www.wipo.int/meetings/ar/doc_detailsالتايل:
id=200703_ 

طار  مل تُس تحدث أأي أأدوات جديدة فعلية أأو مبادئ توجهيية يف اإ
ماكنية النفاذ ىل املكل العام  املرشوع لزايدة اإ اإىل املوضوع اذلي أ ل اإ

ىل املكل العام يبدو أأن  .أأو للحفاظ عىل املعارف اليت أ لت اإ
التسلسل الرديء وضيق الوقت هام السببان الرئيس يان لهذه 

 .النتيجة

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200703
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 امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة "12"
DA_7_23_32_01 –  32و 23و 7التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الرئيس ية والنتاجئالإجنازات  وصف مقتضب للمرشوع

ىل التشجيع عىل حتقيق فهم أأفضل  سعيًا اإ
لأوجه التفاعل بني امللكية الفكرية 

وس ياسة املنافسة ول س امي يف البدلان 
ىل نظام  النامية والبدلان املنتقةل اإ

الاقتصاد احلر، سوف تضطلع الويبو 
جراء مجموعة من الأنشطة اليت حتلل  ابإ

امرسات احلديثة والتطورات القانونية امل
وأأحاكم احملامك واحللول القانونية املتاحة يف 

بدلان وأأقالمي خمتارة، مع التكزي عىل 
 .القضااي املتعلقة بتخيص امللكية الفكرية
م سلسةل  وعالوة عىل ذكل، سوف تُنظَّ
قلميية  من احللقات ادلراس ية دون الإ
بادل وندوات يف جنيف بوصفها حمافل لت 

وسوف تش متل  .اخلربات يف هذا اجملال
برامج الويبو للتدريب يف جمال التخيص 

عىل قسم عن جوانب التخيص 
املشجعة عىل املنافسة واملامرسات 

م اجامتع  املنافية للمنافسة، وسوف يُنظَّ

 :جلنة التمنيةانقش هتا ادلراسات التالية، ومت الانهتاء من 

التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية الفكرية والإدارات املعنية بقانون  .1
 (؛CDIP/8/INF/4املنافسة )

والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة  .2
(CDIP/8/INF/5) ؛ 

آاثر حقوق .3 امللكية  وحتليل الإصدارات الاقتصادية/القانونية بشأأن أ
 (؛.CDIP/8/INF/6 Corrالفكرية كحاجز للعبور )

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املنايف للمنافسة املرشوعة:  .4 ودراسة عن اإ
 (.CDIP/9/INF/6ادلعاوى الصورية )الوثيقة 

 ادلراسات الثالث املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة متاحة عىل املواقع التالية:

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
182844 

d=http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_i
182864 

ل توجد توصيات خبصوص اجتاه العمل املس تقبيل للمرشوع أأو 
 :اقُتحت الاس تنتاجات التاليةو .نطاق هذا العمل

 تصممي املرشوع

ضافًة اإىل  (.ل بد أأن تكون مدة التنفيذ أأطول )رمبا ثالث س نوات اإ
أأل وهو  –ذكل، رمبا اكن أأحد أأهداف املرشوع طموحًا جّدًا 

 –هنوض مبامرسات التخيص مبا يعزز القدرات التنافس ية" "ال
 .ومليكن من السهل قياسه، وهو الأمه

دارة املرشوع  :اإ

قامة رشأاكت  اكنت زايدة التنس يق اخلاريج الشامل سوف تضمن اإ
أأوثق مع املنظامت ادلولية الأخرى ذات الصةل مبا فهيا الأونكتاد، 

اون والتمنية يف امليدان ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة التع
 .الاقتصادي

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182864
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الرئيس ية والنتاجئالإجنازات  وصف مقتضب للمرشوع

عاملي بشأأن الأمناط املس تجدة يف 
 .ترخيص حلق املؤلف

 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=
194637 

 و

s/ar/doc_details.jsp?doc_id=http://www.wipo.int/meeting
199801 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
(CDIP/9/8 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

ils.jsp?doc_id=http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_deta
200739 

ىل املعرفة "13"  امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية والنفاذ اإ
DA_19_24_27_01 –  27و 24و 19التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

املرشوع يف يريم العنرص الأول من 
ىل تزويد ادلول  جمال حق املؤلف اإ

الأعضاء مبصدر من املعلومات املفيدة 
واملتوازنة حول الفرص اليت تتيحها 

الامنذج اجلديدة املعمتدة لتوزيع املعلومات 
واملواد الإبداعية مع التكزي عىل جمالت 

 حق املؤلف

ىل املعلومات  قُدمت دراسة بشأأن "الانتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ
ىل ادلورة التاسعة للجنة  .واملواد الإبداعية" اإ

ل وثيقة املرشوع، عىل النحو  "1" ينبغي لأمانة الويبو أأن تُعّدِّ
منائية مشاهبة يف  التايل، لس تخداهما يف تنفيذ مرشوعات اإ

 املس تقبل:

دراج معايري تقيمي موحدة ملشاركة مكتب امللكية  - اإ
منائية.الفكرية ا  ليت تشمل جوانب اإ

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200739
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=200739
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

التعلمي والبحث وتطوير الربجميات 
لكتونية )مث ل وخدمات املعلومات الإ
اجلرائد الإلكتونية وخدمات القطاع 

 العام الإعالمية(.

ويركّز العنرص الثاين من املرشوع عىل 
رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية 
لإنشاء قاعدة بياانت تعزز نفاذ امجلهور 

ىل احملتوى الرمقي وتطوير همارات لإنشاء  اإ
قاعدة بياانت وطنية يف جمال امللكية 

 النفاذ عىل املس تخدم. الفكرية مبا ييرس

 

 رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية

 للملكية الفكرية، مكتباً  17عنرص الرمقنة: نُفذ هذا العنرص بدرجات خمتلفة يف 
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية مبا فهيا  وأأحرزت غالبية  (.الأريبو)املنظمة الإ

حنو رمقنة جسالت براءاهتا واس تمكلت س تة ماكتب والأريبو  املاكتب تقدماً 
 .املرشوع ابلاكمل

دراسة حق املؤلف متاحة عىل املوقع 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?docالتايل:

id=202179_ 

ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/5 وهو متاح عىل الرابط ،)

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?docالتايل:
id=217825_ 

 

دراج أأدوات ميكن أأن تساعد ماكتب امللكية و  - اإ
 الفكرية عىل رصد التقدم املُحَرز وقياس أأثر املرشوع.

جعل تقدمي ماكتب امللكية الفكرية لتقارير مرحلية و  -
لزامياً   .أأمرًا اإ

متيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية و  -
 بنية التحتية.اليت تقوم هبا شعبة حتديث ال 

جراءات الرشاء من املوردين اخلارجيني.و  -  تبس يط اإ

ماكنية اس تحداث أأنشطة جديدة و  "2" يعترب من الرضوري تقيمي اإ
د بعُد من خالل تقيمي اجلدوى. وذلكل ينبغي للويبو  للويبو، مل حُتدَّ
جراء هذا  أأن تنظر يف كيفية دمع الشعبة املعنية حبق املؤلف يف اإ

متويل تنفيذ أأي أأنشطة جديدة، مبا فهيا أأنشطة  التقيمي، وكيفية
ذاكء الوعي  .خماطبة امجلاهري واإ

وفامي خيص اس تدامة عنرص الرمقنة، يوىص بأأن تس تمكل  "3"
 أأمانة الويبو تنفيذ املرشوع من أأجل ما ييل عىل وجه اخلصوص:

للعثور عىل املوارد الالزمة لإكامل عنرص الرمقنة  -
ية الفكرية املُشارِّكة البالغ عددها ابلنس بة مجليع ماكتب امللك 

 .مكتباً 16

جراء العملية  - للنظر يف كيفية تقدمي ادلمع لضامن اإ
الرمقية مجليع طلبات الرباءات اجلديدة اخلاصة مباكتب امللكية 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=217825
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

جراء معلية مماثةل  الفكرية املُشارِّكة، والتشجيع عىل اإ
 لسجالت العالمات التجارية وطلباهتا.

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءاتاس تحداث أأدوا "14"  ت للنفاذ اإ
DA_19_30_31_01 –  31و 30و 19التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل تزويد  يريم هذا املرشوع املقتح اإ
، البدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منواً 

تساعد عىل  بناء عىل طلهبا، خبدمات
تسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 

ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمّددة 
بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية يف الابتاكر 
والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت 

سوف تُصاغ و  .حكومية دولية أأخرى
تقارير عن واقع الرباءات يف جمالت 

من وفرة مصادر  متخصصة انطالقاً 
جراء امل علومات املتعلقة ابلرباءات بغية اإ

حتليل لتكنولوجيا بعيهنا وما يتصل هبا من 
حقوق امللكية الفكرية يف جمالت 
تكنولوجية خمتارة؛ وس يقدم دليل 

لكتوين عىل قرص فيديو مدمج أأو عىل  اإ

 وعقار ،تقارير عن واقع الرباءات تتعلق ابللقاحات (10عرشة ) اس ُتمكلت
والطهىي ابلطاقة  (،Ritonavir)وريتوانفري (Atazanavir)أأاتزاانفريي

زاةل امللوحة ،يد ابلطاقة الشمس يةوالترب  ،الشمس ية والأمراض  ،وتنقية املياه ،واإ
 امللوحة.وحتمل  ،املهمةل

 ادلليل التوجهيىي الإلكتوين

دليل تفاعيل للتعلمي الإلكتوين يف جمال اس تخدام  2012يف نومفرب  ُأطلق رمسياً 
 املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها.

 ة عىل الرابط التايل:تقارير عن واقع الرباءات متاح

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_la
ndscapes/index.html 

 دليل التعلمي الإلكتوين متاح عىل الرابط التايل:

ينبغي حتديد مدة املرشوع عىل أأساس تقدير معقول للوقت  "1"
 الالزم.

تكييف مؤرشات املرشوع اليت يمت التحقق مهنا بشلك و  "2"
 جال.موضوعي حسب التغريات الأطول أأ 

دراج رصد النتاجئ أأو تقيميها ذاتيًا أأو لكهيام يف مزيانية و  "3" اإ
 املرشوع.

دراج مزيانية قامئة عىل النتاجئ و  "4" ع فهيا النفقات وفقًا  –اإ تُوزَّ
دارة  لأبواب املزيانية عىل لك نتيجة من النتاجئ املتوقعة وعىل تلكفة اإ

 يف وثيقة املرشوع. –املرشوع 

 اخملاطر حسب درجة أأثرها السليب احملمتل. ينبغي تصنيفو  "5"

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

الإنتنت للتدريب عىل الانتفاع ابملعلومات 
املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها، وستنظم 

رات كذكل، مبا فهيا حلقات معل مؤمت
ودورات تدريبية، لفائدة املنتفعني ول 
س امي موظفي مراكز دمع التكنولوجيا 

 .والابتاكر

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html 
ask_the_expert_chats.html 

اللجنة يف دورهتا العارشة  ُعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىلو 
(CDIP/10/6وهو متاح ،)  :عىل الرابط التايل

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_i
d=217682 

ينبغي أأن تتضمن واثئق املرشوع افتاضات )رشوطًا و  "6"
 خارجية جيب أأن تتوفر من أأجل حتقيق الأهداف(.

ينبغي حتديد مالمح التنس يق داخل الويبو واملنظامت و  "7"
الأخرى حتديدًا واحضًا )بتوضيح الإجراءات املشتكة اليت جيب 

 حتديد املسؤولني(.اختاذها و 

ينبغي أأيضًا لتقارير التقيمي اذلايت أأن جُتري ابنتظام تقياميً ذاتيًا و  "8"
 ملدى الاحتفاظ ابلأمهية وللكفاءة ولحامتل حتقق الاس تدامة.

ينبغي أأن تربط التقارير املالية النفقات بأأبواب املزيانية و  "9"
 ارشة للمرشوع.وتوزعها عىل النتاجئ اخملتلفة والتلكفة غري املب

  

http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
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ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  "15"  املرحةل الثانية –اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل تزويد  يريم هذا املرشوع املقتح اإ
مبا فهيا البدلان الأقل البدلان النامية، 

، بناء عىل طلهبا، خبدمات تساعد منواً 
عىل تسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 

دة ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمدّ 
بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية يف الابتاكر 
والبحث والتطوير ابلتعاون مع منظامت 

 .حكومية دولية أأخرى

ملرشوع اإىل هتدف املرحةل الثانية من او 
عداد تقارير جديدة عن  الاس مترار يف اإ
دة يف  واقع الرباءات يف اجملالت احملدَّ

املرحةل الأوىل، وعرب تنظمي أأنشطة لنرش 
املعلومات وتكوين الكفاءات، وخصوصا 
قلميي بشأأن حتليالت  عرب تنظمي مؤمتر اإ
الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية 

الرباءات مهنجية لإعداد تقارير عن واقع 
ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني 
ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات 

 العامةل يف هذا اجملال.

 (3ثالثة ) عن واقع الرباءات ابلتعاون معجديدة تقارير  (6س تة) اس ُتمكلت
من تقارير اجلهات اخلارجية عن  جديداً  تقريراً  51درج وأُ  رشاكء تعاون جدد.
 ملوقع الش بيك.واقع الرباءات عىل ا

قلمييتان بشأأن حتليالت الرباءات، يف ريو و  مت يف العام املايض حلقتا معل اإ نُّظِّ
 لفلبني.اب لربازيل، ويف مانيالاب دي جانريو

عداد تقارير واقع الرباءات ابلتعاون مع خبري دَّ عِّ أُ و  ت املبادئ التوجهيية ملهنجية اإ
الانطباعات الواردة أأثناء  خاريج واس تعرضهتا الويبو وسامهت فهيا مع مراعاة

 حلقيت العمل الإقلمييتني من ماكتب امللكية الفكرية واملشاركني.

تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط 
n/programs/patenthttp://www.wipo.int/patentscope/eالتايل:

landscapes/index.html_ 

دليل التعلمي الإلكتوين متاح عىل الرابط 
 http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.htmlالتايل:

قلميية بشأأن حتليالت و  توجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل ريو الإ
الرباءات: 

ينبغي ضبط توقيت تقياميت املرشوعات عىل حنو يضمن نفاذ  "1"
ىل توصيات التقيمي املتعلقة بتصممي الش   عب املسؤوةل عن التنفيذ اإ

ةل صياغة اقتاح املرشوع، وقبل مراحل املرشوع الالحقة يف مرح
ىل اللجنة لعامتدها.  أأن تكون ملزمة بتقدمي اقتاحات املرشوع اإ

ينبغي النظر يف مدى دمع التمجة لأهداف املرشوع و  "2"
دراج  .وكفاءته وفعاليته عىل أأساس لك نتيجة عىل حدة وينبغي اإ

 .بنود مزيانية اكفية بشأأن التمجة يف اقتاحات املرشوع

نرش نتاجئ املرشوع أأمر رضوري لوجاهة املرشوع و  "3"
 وفعاليته، وينبغي أأن ختصص مزيانية هل وفقا لهذا الأساس.

جراء مزيد من ادلراسة مجليع اخليارات املتعلقة و  "4" ينبغي اإ
بتعقب جتارب املس تخدمني وتقيميها، والنظر يف الأنشطة املساعدة 

جنا بالغ املنخرطني مبارشة يف املرشوع ابإ  زات املرشوع.يف اإ

ىل املرشوع عند تعمميه مكرشوع تقدمي و  "5" ينبغي أأن يُنظر اإ
خدمات يتطلب همارات وخربات وجتارب خاصة، ومن مث ينظم 

 وختصص هل املوارد البرشية عىل هذا الأساس.

 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=
30167 

قلميية بشأأن حتليالت و  توجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل مانيال الإ
الرباءات: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=
31543 

جراء ما ورد يف  "6" ينبغي للويبو ودولها الأعضاء أأن تنظر يف اإ
نشطة مقبةل يف هذا من أأ  CDIP/14/6من الوثيقة  6التوصية 
 اجملال.

  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543


CDIP/23/2 
Annex III 
24 

 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة الإمنائية "16" طار الويبو لالإ  مرشوع تعزيز اإ
DA_33_38_41_01 –  41و 38و 33التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

طار متَّسق وقامئ عىل تصممي اإ  "1"
نشاؤه لأغراض  النتاجئ وتطويره واإ
الرصد والتقيمي وتركزيه عىل أأنشطة 
 أأجندةالويبو املتصةل ابلتمنية وتوصيات 

 التمنية.

والسعي من أأجل تعزيز قدرة  "2"
جراء معليات تقيمي  الويبو عىل اإ

موضوعية لوقع أأنشطة الويبو عىل 
 التمنية؛ 

 واس تعراض معل الويبو "3"
للمساعدة التقنية يف جمال التعاون 
لأغراض التمنية بغية املساعدة عىل 

نشاء بعض أأسس العمل يف  اإ
 املس تقبل.

 

مت تسلمي أأول مزيانية قامئة عىل النتاجئ، مبا فهيا تقدير حلصة التمنية حسب  "1"
 النتيجة؛

طار التدابري املعززة )املؤرشات، خطوط الأساس، الأهداف(؛ "2"  اإ

 التقنيةللمساعدة  جلنة التمنيةل الاس تعراض اخلاريج اذلي أأجرته اس ُتمك "3"
 اليت تقدهما الويبو؛

 مت تعممي التمنية يف لك الأهداف الاستاتيجية املوضوعية؛ "4"

ة للمديرين من أأجل التخطيط القامئ عىل النتاجئ، مبا يف ذكل  "5" قدرات معززَّ
 .الأنشطة املوهجة حنو التمنية

 متاحة عىل الرابط التايل: 2014/2015واملزيانية للثنائية مج وثيقة الربان

/wipo/ar/budget-http://www.wipo.int/about 

توجد عىل الرابط التايل مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف 
 تمنية:جمال التعاون لأغراض ال 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=1
82842 

ُعرض تقرير تقيميي للمرشوع عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة و 
(CDIP/12/4 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=2
50693 

تقدمي مزيد من الوصف للأنشطة املقررة والربط ابملبادرات  "1"
 الأخرى يف واثئق املرشوع.

دارة الربامج قسم ينبغي ل  "2" طار الإدارة القامئة يأأن  الأداءو اإ عزز اإ
ضطلع بسلسةل جديدة من يعىل النتاجئ وجمال تركزيه الإمنايئ، وأأن 
شجع املاكتب الوطنية للملكية ي حلقات العمل بشأأن الإطار، وأأن 

الفكرية وغريها من أأحصاب املصلحة عىل مشاركة الويبو يف مجع 
بطة ابخلطط البياانت الالزمة للرصد يف س ياق اخلطط القطرية املرت 

 الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.

تعجيل تنفيذ خطط الويبو القطرية اليت تدرج الأطر القطرية  "3"
 لتقيمي التمنية.

التمنية أأن تضطلع ابس تعراض  أأجندةينبغي لشعبة تنس يق  "4"
التمنية اليت مت الاضطالع هبا  أأجندةللتقيمي بشأأن تقياميت مرشوع 

ىل الآن )بشأأن امل  هنجيات والهنج املس تخدمة، وحصة النتاجئ، اإ
ووضوح التوصيات وما اإىل ذكل(؛ وينبغي أأيضًا أأن تتبع شعبة 

التمنية بشفافية ما يتتب عىل نتاجئ وتوصيات تكل  أأجندةتنس يق 
 التقياميت وتنفيذها.

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250693
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250693
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منائية حمددةتكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولو  "17"  جية معينة حاًل لتحدايت اإ
DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ىل الإسهام يف  يريم هذا املرشوع اإ
تكوين الكفاءات الوطنية يف اس تعامل 

املعلومات التقنية والعلمية املالمئة 
التكنولوجيا املالمئة لرفع بوصفها 

منائية حمددة تواهجها البدلان  حتدايت اإ
، وهو يس تكشف الأقل منواً 

ماكنيات الاس تفادة من تكنولوجيا  اإ
مالمئة لأول مرة من الناحية العملية، 
ابلعمل مع اجلهات املعنية احلكومية 
 وغري احلكومية يف تكل البدلان.

 

نُفِّّذ املرشوع يف ثالث من أأقل 
ويه: بنغالديش  ن منواً البدلا

وحددت  .ونيبال وزامبيا
مجموعات اخلرباء الوطنيني يف لك 
بدل من تكل البدلان احتياجات 

 .الأولويةالبدل ذات 

ُعرض تقرير تقيميي للمرشوع و 
عىل اللجنة يف دورهتا الثانية 

(، وهو CDIP/12/3عرشة )
متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/m
eetings/ar/doc_details.j

sp?doc_id=250694 

 

 :أأن تنظر فامي ييل لهاينبغي للجنة أأن توافق عىل املرحةل الثانية من املرشوع. وذلكل ينبغي  "1"

 جارية اخلاصة هبا، دمع البدلان التجريبية الثالثة لتنفيذ خطط الأنشطة الت -

 من البدلان الأقل منوًا،  اً والتوسع يف املرشوع ليشمل مشاركني جدد -

 جتريب مشاركة بعض البدلان النامية اليت يمت اختيارها يف املرشوع.و  -

 ينبغي تعديل وثيقة املرشوع لتتناول ما ييل:و  "2"

رشوع ذات توجه مدفوع ابلطلب عىل توفري معايري واحضة وشامةل لختيار البدلان املُشارِّكة جلعل امل  -
كسابه واثقة صةل واس تدامة.  حنو أأكرب، واإ

برام اتفاقات رشاكة أأو مذكرات تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤوليات البدلان املُشارِّكة والويبو. -  اإ

عداد مبادئ توجهيية بشأأن حتديد جمالت الاحتياجات )التشاور، وحتديد الأولوايت، وامللكية،  - اإ
 مي للعملية(.والتوثيق السل

عداد مبادئ توجهيية لتحديد معايري اختيار أأعضاء اجملموعة وأأسلوب تكويهنا  - مجموعة اخلرباء الوطنية: اإ
 واختصاصاهتا ورئاس هتا والبدلت واحلوافز املقررة وس بل التنس يق ووضعها القانوين.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250694
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لزاميًا من املرشوع ويتع - ني التفاوض بشأأنه يف ينبغي أأن يكون تنفيذ خطط الأنشطة التجارية جزءًا اإ
 اتفاقات الرشاكة.

 ينبغي احلفاظ عىل مدة املرشوع اليت تبلغ عامني واس تغاللها عىل حنو أأكرث كفاءة. -

ينبغي توس يع اجملالت اليت يركز علهيا املرشوع احملددة من قبل الويبو )البيئة، والزراعة، والطاقة،   -
 (.والقطاعات الصناعية

عداد تقارير أأوضاع الرباءات عىل النحو التايل:ينبغي لأمانة الويبو و  "3"  أأن تراجع التتيب اخملطط للبحث واإ

 بسات ك لالقيام ابلبحث يف الويبو والسامح مبشاركة اخلرباء الوطنيني يف البحث يف براءات الاختاع  -
 املهارات الالزمة.

اتحة فرصة للتفاعل املبارش وهجًا لوجه بني اخلبري الوطين واملستشار ادل - ويل وخرباء الويبو يف أأثناء اإ
عداد تقارير أأوضاع الرباءات.  اإ

 ينبغي لأمانة الويبو أأن تتأأكد مما ييل، من أأجل حتسني الاس تدامة:و  "4"

دارة املرشوع يف الشعبة املعنية ابلبدلان الأقل منوًا يف الويبو، ودمع  - ينبغي تسخري مزيد من املوارد يف اإ
 .تكوين الكفاءات يف ادلول الأعضاء

 ينبغي تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف استاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان املُشارِّكة. -
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 امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  "18"
DA_4_10_01 –  10و 4التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  ئيس ية والنتاجئالإجنازات الر  وصف مقتضب للمرشوع

ىل تقدمي ادلمع  اكن هذا املرشوع هيدف اإ
للمجمتعات احمللية يف ثالثة بدلان خمتارة، 

يه بامن واتيلند وأأوغندا، يف تصممي وتنفيذ 
استاتيجيات لالس تخدام املناسب 

للملكية الفكرية يف توس مي املنتجات، مع 
انت التكزي بصفة خاصة عىل البيا
 اجلغرافية والعالمات التجارية.

جراءات ملراقبة اجلودة وال  رشادات واإ  .تصديقُوضعت اإ

 مخسة عرش نشاطًا من أأنشطة تكوين الكفاءات يف بامن واتيلند وأأوغندا.نُفِّّذ و 

ُعقد اجامتع خرباء ومؤمتر بشأأن "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير و 
 .2013مدينة س يول يف أأبريل الأعامل وامجلاعات احمللية" يف 

لت س ندات ملكية فكرية جديدة: و  عالمات جامعية، وعالمة جتارية  3جُسِّّ
 واحدة، وتسمية منشأأ واحدة، وبيان جغرايف واحد.عالمة تصديق واحدة، و 

ُعقد يف مدينة س يول مؤمتر عن "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير و 
ىل  24لفتة من الأعامل وامجلاعات احمللية" يف ا  2013أأبريل  26اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i(
d=29188) 

فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل  "1"
ذا  اكنت يف الوضع الأمثل اذلي يؤهلها أأمانة الويبو أأن تنظر فامي اإ

ذا اكن الأمر كذكل، علهيا أأن تنظر يف  لإدارة هذه املرشوعات، واإ
 اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات.

فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل و  "2"
أأمانة الويبو أأن حتدد بدرجة أأكرب مدى مشاركهتا ودمعها أأثناء مرحةل 

 نفيذ.الت 

ينبغي لدلول الأعضاء املهمتة بتطوير مرشوعات امللكية و  "3"
الفكرية والتوس مي عىل مس توى اجملمتعات أأن تستمثر يف تمنية قدرة 
وأأن  .ماكتهبا الوطنية للملكية الفكرية عىل دمع مثل هذه املرشوعات

تضع هذه املرشوعات يف الاستاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية 
 .ملالمئعىل النحو ا

ينبغي أأن تقدم أأمانة الويبو وادلول الأعضاء ادلمع لإطار و  "4"
امللكية الفكرية والتوس مي وتعمل عىل تعزيزه هبدف حتفزي مزيد من 

 .الوعي وتطبيق الإطار

ينبغي أأن تواصل أأمانة الويبو تقدمي ادلمع للمرشوعات و  "5"
مع املوجه من خالل ادل 2014الفرعية التسعة يف مرحةل تنفيذها عام 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
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وزايرات املتابعة )من موظفي الويبو أأو اخلرباء اخلارجيني( ولكن مع 
تقييد ادلمع بتحديد استاتيجية للخروج )مفصةل يف تقرير هنايئ( من 
أأجل التسلمي لدلول الأعضاء؛ وأأن تنظر الويبو يف دراسة أأكرث تعمقا 

ف لأثر املرشوع )ميكن أأن تضطلع هبا مؤسسة حبثية/أأاكدميية كطر 
اثلث(؛ وأأن يأأخذ الفريق العامل املعين ابمللكية الفكرية والتوس مي 
 عىل مس توى املنظمة يف الاعتبار نتاجئ هذا التقرير واس تنتاجاته.

 مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية "19"
DA_35_37_01–  37و 35التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  نتاجئالإجنازات الرئيس ية وال  وصف مقتضب للمرشوع

يتأألف املرشوع من مجموعة من 
ادلراسات عن العالقة بني حامية 

امللكية الفكرية وخمتلف جوانب الأداء 
والهدف املنشود  .يف البدلان النامية

هو تضييق الهوة املعرفية اليت يعاين 
مهنا واضعو الس ياسات يف تكل 
البدلان عند تصممي نظام للملكية 

عامل ال فكرية يهنض ابلتمنية وعند اإ
ومن املقتح أأن تركز  .هذا النظام

ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة 
ويه الابتاكر احمليل وتعممي املعرفة 
عىل الصعيدين ادلويل والوطين 

واجلوانب املؤسس ية لنظام امللكية 

انهتت ادلراسات القطرية اخلاصة ابلربازيل وش ييل والصني ومرص واتيلند 
وأأورغواي من اس تحداث ما يلزم من بياانت امللكية الفكرية، واس تخدمت فرق 

ة الفكرية عىل املس توى البحث تكل البياانت للتحقيق يف أأمناط اس تخدام امللكي
 اجلزيئ.

 وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للمرشوع:

ىل بياانت  )أأ( الربازيل: دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإ
ادلراسات الاس تقصائية عىل مس توى الرشاكت؛ وقاعدة بياانت تسجيل الوحدات 

فكرية؛ ودراسة حول اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب الربازييل للملكية ال
اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل استنادا اإىل هذه البياانت؛ ودراسة حول 

 اس تخدام امللكية الفكرية وأأداء التصدير.

عداد مرشوع متابعة "1" من أأجل توس يع نطاق النتاجئ احلالية  اإ
لالقتاحات الواردة يف التقرير التقيميي  وتعزيزها وفقاً 

(CDIP/14/3 )طار  .1صية التو  يف اإ

املوافقة عىل مرشوع متابعة لمتكني ادلول الأعضاء من و  "2"
حصائية بشأأن امللكية الفكرية اس تحداث مجموعة البياانت الإ 

واس تخداهما من أأجل الإسهام يف وضع الس ياسات وفقا للمبادئ 
 من التقرير التقيميي. 1املقتحة يف التوصية 

ينبغي تعزيز تعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط والرصد: و  "3"
مراقبة جودة املرشوعات يف مرحةل التصممي، والعمل ابلإطار 

 املنطقي كأساس لإدارة دورة حياة املرشوع.
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 .الفكرية وعواقبه الاقتصادية
عداد ادلراسات فريق من  وسيتوىل اإ

 ويشارك فهيا مكتب خبري الباحثني
الويبو الاقتصادي وخرباء دوليون 

 .وابحثون حمليون

 

ش ييل: قاعدة بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى  )ب(
كرية يف دراسة حول اس تخدام امللكية الفو املكتب الش ييل للملكية الفكرية؛ 

دراسة حول و دراسة حول السطو عىل العالمات التجارية يف ش ييل؛ و ش ييل؛ 
 منح براءات أأجنبية عىل املس تحرضات الصيدلنية يف ش ييل.

أأوروغواي: دراسة حول امللكية الفكرية يف قطاع الغاابت؛ ودراسة حول  )ج(
ذكل قاعدة منح الرباءات وبنية السوق يف دوائر الصناعات الصيدلنية، مبا يف 

بياانت مصغرة حول طلبات حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملس تحرضات 
 الصيدلنية ومنتجاهتا.

مرص: دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا  )د(
 .املعلومات والتصالت

الصني: دراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني يف احلصول عىل براءات  )ه(
 واستاتيجيات الرشاكت الصينية يف احلصول عىل الرباءات.أأجنبية 

اتيلند: قاعدة بياانت تسجيل الوحدات لطلبات مناذج املنفعة يف اتيلند؛  )و(
ودراسة حول اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند؛ ودراسة حول العالقة بني 

 .اس تخدام مناذج املنفعة وأأداء الرشاكت التايلندية

قد اجامتع للخرباء بشأأن قدت حلقات معل يف مجيع البدلان وعُ ضافة اإىل ذكل، عُ اإ و 
 .2013الاجامتعية يف ديسمرب وامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية 

يالء اهامتم و  "4" ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء اإ
خاص ملواصةل تدريب متخصصني جدد للمحافظة عىل املعارف 

، وينبغي توثيق اس تحداث املكتس بة يف مراحل املرشوع وتناقلها
من أأجل ضامن حتديث مس متر  واحضاً  مجموعة البياانت توثيقاً 

ق.  ومنسَّ
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 الرباءات واملكل العام "20
DA_16_20_02 –  20و 16التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

" 1واس تكشف " حفص هذا املرشوع
، تاحوامل  الرثيهم للمكل العام ادلور امل 

" ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف 2"
 جمال الرباءات عىل املكل العام.

اكمتلت بنجاح دراسة عن الرباءات واملكل العام )اثنيا( وُعرضت عىل اللجنة 
 .(.CDIP/12/INF/2 Rev) الثانية عرشةيف دورهتا 

وادلراسة متاحة عىل املوقع 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل:

c_id=253106 

 

تقرير تقيميي ذايت بشأأن املرشوع، وفامي ييل اس تنتاجاته  دَّ عِّ أُ 
 :الرئيس ية

الآراء والتعقيبات اليت وردت بشأأن ادلراسة، خالل احلدث  "1"
م عىل هامش ادلورة الثانية عرشة للجنة وكذكل ا جلانيب اذلي نُّظِّ

جيابية اإىل حد   .بعيدخالل مناقشات اجللسة العامة، اكنت اإ

حدى ادلول الأعضاء و  "2" ت اإ عىل وجه اخلصوص أأقرَّ
ليه ادلراسة واذلي مفاده أأن العالقة  ابلس تنتاج اذلي خلصت اإ

ثري متاح دون قيود  الشامةل بني الرباءات والابتاكر ومكل عام
يف  عالقة معقّدة ودقيقة، وأأعربت عن اعتقادها أأن ادلراسة مفيدة

 فهم كيفية تأأثر املكل العام بش ىت اجلهات الفاعةل والعوامل.

  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=253106
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 امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة "21"
DA_39_40_01 –  40و 39التوصيتان 

 الرئيس ية املقيّمنيت توصيا الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

ماكنية انتقال الأفراد ذوي املهارات  متثل اإ
ىل البدلان  العالية من البدلان النامية اإ

 –أأو ما يعرف هبجرة الأدمغة  –املتقدمة 
ويصح هذا بصفة  .للتمنية خطرياً  حتدايً 

خاصة ابلنس بة لبعض الاقتصادات 
الأفريقية، اليت توجد فهيا أأعىل معدلت 

ويريم  .هارات يف العامللهجرة ذوي امل 
ىل فهم هذه الظاهرة فهامً   املرشوع احلايل اإ

أأفضل عن طريق بناء قاعدة بياانت شامةل 
عن ش تات العاملني أأحصاب املعارف 

حول العامل ابس تخدام املعلومات املتاحة 
كام  .عن اخملتعني يف واثئق الرباءات

الصةل بني  يس تكشف املرشوع أأيضاً 
رية وجهرة العامل أأحصاب حامية امللكية الفك

 .املعارف

ُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة دراسة عن امللكية الفكرية وجهرة 
 .(CDIP/12/INF/4)معلية تتبع جغرايف  –الأدمغة 

حلقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية والتنقل  2013ُعقدت يف أأبريل 
دورهتا وُعرض عىل اللجنة يف  .الأدمغةادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة 
 .(CDIP/12/INF/5)الثانية عرشة ملخص حللقة العمل هذه 

 –توجد عىل الرابط التايل ادلراسة اخلاصة ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة 
معلية تتبع جغرايف: 

tp://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idht
252189= 

يوجد عىل الرابط التايل ملخص حللقة معل اخلرباء املعنية ابمللكية الفكرية 
والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة الأدمغة: 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id
252266= 

دمع اس مترار البحث يف جمال امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة،  "1"
ول س امي عىل املواضيع التالية: )أأ( أأس باب ونتاجئ جهرة العامل ذوي 

واس تخدام الأسامء الشخصية والعائلية من أأجل  )ب( ،املهارات
 ،)ج( واس تقصاءات حول اخملتعني ، اخملتعني وأأصوهلم املهاجرةمتيزي

 )د( واس تقصاءات حول املهاجرين العائدين ذوي املهارات العالية.

جراء أأحباث ميكهنا أأن و  "2" دمع أأمانة الويبو للبدلان الأفريقية يف اإ
ىل: )أأ( تنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين، مبا فهيم اخملتع ن، وتؤدي اإ

)ب( وفهم وحتسني معرفة العديد من البدلان  ،ودة اإىل وطهنممن الع
 الأفريقية جبالياهتا يف اخلارج.

تعزيز اس تدامة البحث بشأأن امللكية الفكرية وجهرة و  "3"
مانة أأن تقوم مبا ييل: )أأ( دمع مواصةل البحث يف  الأدمغة، وينبغي للأ

النامية املوضوع؛ )ب( ودمع تكوين الكفاءات للباحثني من البدلان 
دمع تكوين الكفاءات لالس تجابة و  عرب مرشوعات مشتكة؛ )ج(

ىل نتاجئ  للطلبات املزتايدة عىل قواعد البياانت املعّدة استنادًا اإ
ضافية لتعممي نتاجئ مرشوع  مرشوع البحث؛ )د(ودمع حلقات معل اإ

عداد عدد أأكرب من املنشورات.  البحث؛ )ه( ودمع اإ

 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252266
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=252266


CDIP/23/2 
Annex III 
32 

 

 تصاد غري الرمسيامللكية الفكرية والاق  "22"
DA_34_01 –  34التوصية 

 الرئيس ية املقيّمنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

تشري ادللئل املتفرقة اإىل وجود الابتاكر 
ولكن ل يتوفر  .يف الاقتصاد غري الرمسي

الكثري من املعلومات حول كيفية تودل 
غري الأصول غري امللموسة يف الاقتصاد 

الرمسي وكيفية احلصول علهيا واس تخداهما 
ويعمل  .يف التبادلت لالس تفادة مهنا

املرشوع عىل توفري فهم أأفضل لالبتاكر 
يف القطاعات ذات الصةل والرابط بني 
 .امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي

عن الابتاكر  مفاهمييةُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة دراسة 
( ويه متاحة CDIP/11/INF/5لكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي )وامل 

عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id

232525= 

ثة عرشة ثالث دراسات قطرية خاصة وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا الثال  
 بغاان وكينيا وجنوب أأفريقيا.

وتكل ادلراسات متاحة عىل الرابط 
:http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doالتايل

c_id=267526؛ 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_iو
d=267443؛ 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_iو
=268545d 

ينبغي أأن جُتري أأمانة الويبو مناقشات داخليًا ومع ادلول  "1"
الأعضاء لتوضيح املشاركة الإضافية احملمتةل يف الهنوض بنواجت 

املرشوع ودمع العمل املامثل الإضايف داخل دول أأخرى من ادلول 
 .الأعضاء

وينبغي لأمانة الويبو أأن تشتك مع املؤسسات والهيئات  "2"
بل لضامن رصد هذا الأثر وقياسه و املعنية  رسال اإ للبحث عن س ُ

ىل ادلول الأعضاء  .تعقيبات بشأأنه اإ

ومن أأجل زايدة ضامن الاس تدامة، ينبغي بأأن تقوم تكل  "3"
ادلول الأعضاء اليت اس تضافت ادلراسات الإفرادية القطرية بنرش 

ىل مواصةل  ادلراسات عىل أأوسع نطاق ممكن داخل بدلاهنا وابدلعوة اإ
 .قيام مبزيد من العمل يف هذا اجملالال 

املس تقبلية أأن تتأأكد أأن املزيانية اكفية   مرشوعاتوينبغي لل  "4"
لالنهتاء بنجاح من لك نواجت املرشوع، يف حلقة معل هنائية بشأأن 

 .املرشوع مثالً 

وينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تضمن أأنَّ  "5"
املَصوغة عىل حنو ُمهبم تُفرسها اللجنُة عىل التمنية  أأجندةتوصيات 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=268545
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=268545
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=268545
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حنو  يُعطي الأمانَة توجهيًا مناس بًا للسامح بتصممي املرشوع وتنفيذه 
 بفعالية.

بداعية والإرشاف عل "23" زيزها، ولتحسني الأداء والربط الش بيك بني هيا وتعتعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإ
 منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

DA_10_04 –  10التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

مساعدة املؤسسات الوطنية ومنظامت 
العامةل يف ميدان  احلأأحصاب املص

مثةل لها عىل الصناعات الإبداعية وامل 
حتسني فهمها دلور امللكية الفكرية يف 

جمال الإدارة الفعاةل والهنوض ابلصناعات 
قلميية  قامة ش باكت اإ الإبداعية، وتسهيل اإ

دارة امجلاعية حلق  قلميية لالإ أأو دون اإ
 املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 

اجلزء الأول من املرشوع، املتعلق ابلصناعات  2010اكمتل بنجاح يف عام  -
 .(CDIP/6/2 الإبداعية )انظر املرفق الثامن للوثيقة

 منظامت الإدارة امجلاعية: -

اس ُتمكلت وثيقة رفيعة املس توى ملتطلبات الأعامل التجارية من أأجل نظام 
ويُشار اإىل هذا النظام الآن ابمس نظام  .الويبو اجلديد اخلاص حبق املؤلف

 .""ش بكة الويبو حلق املؤلف

امجلاعية اذلين  الإدارة جنيف ليك يلتقي ممثلو منظامت حلقة معل يف وُعقدت
 الرفيعةحيمتل أأن يس تخدموا النظام اجلديد، ولس تعراض متطلبات الأعامل 

من شأأنه تقدمي املشورة لفريق املرشوع  جتاري نشاء فريق خرباءلإ املس توى، و
 أأثناء وضع النظام.يف 

 .د رشيك لوضع النظاملتحدي 2014بدأأت معلية طلب الاقتاحات يف بداية 

عند تنفيذ مرشوعات معقدة، من الأحسن تضمني واثئق  "1"
دارة  املرشوع توجهيات للمرشفني عىل املرشوعات بشأأن هُنُج اإ

 وع وتنفيذه.املرش 

عداد التقارير  "2" يف املس تقبل، س يكون من العميل، من حيث اإ
واملتابعة، عرض املرشوعات الفردية واملنفصةل يف واثئق مرشوع 

 منفصةل.

عىل لقات ادلراس ية قد ينطوي تنظمي حلقات العمل واحل "3"
قبل فينبغي، رشاكء حمليني. ترتيبات لوجستية معقدة والاعامتد عىل 

جراء تقيمي شامل للرشاكء امليدانيني لضامن الأحداثتكل تنظمي  ، اإ
ماكنية الاعامتد عىل الرشاكء اخملتارين يف املساعدة عىل التخطيط  اإ

بتفصيل اكف بغية جتنب الاضطرار اإىل حل الصعوابت  للأحداث
 .بعينه العملية واللوجستية يف املاكن

س تقبل ينبغي أأن تدرج يف وثيقة تصممي املرشوعات يف امل  "4"
شهور أأو تدابري رصد املشاركني عىل فتات زمنية بعد أأسابيع أأو 

من أأجل أأن يكون دلى الويبو فهم  حداثس نوات من تنظمي الأ 
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 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

مرحليت الإنشاء  خاللاملرشوع قود س ي، و مدير تقين للمرشوع مت توظيف
 والتجريب.

نشاء مركز بياانت  .تطوير منصة لتكنولوجيا املعلومات واإ

حداث ووقعها، مما سيساعد عىل تصممي الأ  الأحداثأأفضل لفعالية 
 وحتديد مضموهنا بطريقة أأكرث فعالية.

 القامئة عىل امللكية الفكريةاملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج  "24"
DA_36_1 –  36التوصية 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

هذا املرشوع مبجموعة من يبدأأ  سوف
ايها من أأجل تبادل  الأنشطة مس تكشفاً  اإ

أأطر الابتاكر املفتوح اخلاصة ب اخلربات
املس تخدم  )مبا فهيا الأطر املمتحورة حول

واليت يشارك فهيا املس تخدم يف الابتاكر 
من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف 
 البدلان املتقدمة والبدلان النامية، فضالً 

 عن مناذج امللكية الفكرية.

م اجامتع خرباء يف  لويبو بشأأن لمقر الويبو الرئييس يف شلك مؤمتر نُّظِّ
يناير  23و 22مس تقبل املعرفة، يف الابتاكر املفتوح: املرشوعات التعاونية و 

2014. 

يف دورهتا الرابعة عرشة دراسة تقيميية معمقة  جلنة التمنيةُعرضت عىل و 
 ودراسة بشأأن "التدفقات املعرفية العاملية".

توجد عىل املوقع التايل ادلراسة الفرزية التحليلية للمرشوع املعنون و 
مئة عىل امللكية "املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القا

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jspالفكرية":
doc_id=188513? 

مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر املفتوح: املرشوعات يوجد عىل املوقع التايل 
: رفةالتعاونية ومس تقبل املع

ىل أأمانة الويبو بشأأن  "1"  :املنصة التفاعلية الانهتاء مناإ

 ،اس تكامل نسخة جتريبية للمنصة التفاعلية (أأ )

لية واحلصول عىل انطباعات واختبار املنصة التفاع  (ب)
 ،املس تخدمني

دراج انطباعات املس تخدمني (ج)  ،واإ

ىل اللجنة يف دورهتا  (د) وتقدمي نسخة هنائية للمنصة اإ
 ،2015السابعة عرشة اليت س تعقد يف نومفرب 

وحتديد هممة واحضة وختصيص موارد لصيانة املنصة  (ه)
 التفاعلية وحتديهثا ابنتظام.

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=188513
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http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=31762 

دراسة تقيميية معمقة ودراسة بشأأن "التدفقات وتوجد عىل املوقعني التاليني 
عىل التوايل:  املعرفية العاملية"

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_i
d=287169 

ochttp://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?dو
id=287416_ 

(: CDIP 14/INF/13تقرير عن "التدفقات املعرفية العاملية" )
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/c

dip_14_inf_13.pdf 

http://www-قطات الشاشة( تفاعلية )لال نصة امل  نسخة مبدئية من
ocmstest.wipo.int/innovation (بعدُ متاحة للنفاذ العام  ليست) 

عداد "2" ىل أأمانة الويبو بشأأن اإ اقتاح للجنة بشأأن كيفية تيسري  اإ
 :الابتاكر املفتوح عرب برامج الويبو القامئة

املرشوعات يف جمال امرسات املمواصةل حتديد أأفضل  (أأ )
 ،)ادلراسات(شاركها وت تكل املامرسات  التعاونية املفتوحة ومجع

وتقدمي برامج معلية لتكوين الكفاءات )مبا يف ذكل  (ب)
مس هتدفني س تخدمني مجموعات الأدوات( مصممة خصيصا مل 

 ،حمددين

وتقدمي برامج تكوين الكفاءات ملقديم خدمات امللكية  (ج)
الفكرية و/ أأو خدمات الابتاكر يف البدلان النامية، مثل 
ىل  ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا، وما اإ

 ،ذكل

ودمع مرشوعات جتريبية حمددة يف جمال التعاون  (د)
 ،املفتوح يف البدلان النامية

خلق بيئة مواتية بشأأن وتقدمي املشورة لدلول الأعضاء  (ه)
 للتعاون املفتوح يف س ياساهتا بشأأن امللكية الفكرية.

ىل أأمانة الويبو بشأأن تعزيز  "3" الويبو يف مؤمترات التعاون حضور اإ
ن حضور الويبو املفتوح وظهورها ابنتظام يف املؤمترات ادلولية : اإ
سبيل املثال ل احلرص،  يف ذكل، عىل لبتاكر املفتوح )مبااملعنية اب

اليت تنظمها منظامت الأمم املتحدة الأخرى( قد يساعدها  حداثالأ 
عىل أأن تكون "املركز املرجعي" يف جمال املرشوعات التعاونية 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287169
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287169
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287416
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287416
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=287416
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation


CDIP/23/2 
Annex III 
36 

 

خلق رؤية واحضة، والاس تفادة من قد يساعدها عىل املفتوحة، و 
ضافية من مجموعة واسعة من املشاركني يف امل  ؤمترات.خربات اإ

ىل أأمانة "4" بشأأن ضامن تطبيق أأدوات التخطيط  الويبو اإ
دارة املرشوعات  :للمرشوعات ورصدها يف دورة اإ

ىل  (أأ ) تعزيز مراقبة جودة املرشوعات اجلديدة املقدمة اإ
اللجنة فامي خيص التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات الويبو 

دارة املرشوعات  ،القامئة يف دورة اإ

ىل وتعزيز مراقبة جودة ال  (ب) تقارير املرحلية املقدمة اإ
اللجنة للتأأكد من التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات الويبو 

دارة املرشوعات  ،القامئة يف دورة اإ

والنظر يف العمل ابلإطار املنطقي كأساس يف دورة  (ج)
دارة املرشوع  ات،اإ

دارة  (د) جبارية بشأأن دورة اإ دخال مقررات اإ والنظر يف اإ
 ،ت يف املس تقبلاملرشوعات للمرشفني عىل املرشوعا

تدريب منتظم للمرشفني عىل تقدمي وضامن  (ه)
 املرشوعات بناء عىل الطلب.
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 مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منواً  "25"
DA_1_10_11_13_19_35_32_01 –  32و 35و 19و 13و 11و 10و 1التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ مقتضب للمرشوعوصف 

عداد وسائل  ىل اإ يريم هذا املرشوع اإ
لتوجيه هجود خمتلف الأطراف الفاعةل 

حنو تعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب يف 
 جمال امللكية الفكرية.

بشأأن التعاون اجامتع الويبو الأقالميي الثاين  2013ُعقد يف القاهرة يف مايو 
جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت بني بدلان اجلنوب يف 

نفاذ. واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ
s/en/details.jsp?meeting_ihttp://www.wipo.int/meeting

d=28982 

ُعقد مؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف يف و 
واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  .2013نومفرب 

etings/en/details.jsp?meeting_ihttp://www.wipo.int/me
d=30462 

مكلت الصفحة الإلكتونية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف هناية واس تُ 
 21جانيب لدلورة الثالثة عرشة للجنة يف  حدثيف  طلقت رمسياً وأُ  ،2013
ىل . وميكن 2014مايو  املنصة عىل هذا الرابط: النفاذ اإ
(/http://www.wipo.int/cooperation/ar/south_south.) 

عن التصال بشأأن التعاون فامي  وعنُّي مدير املرشوع، حبمك منصبه، مسؤولً 
 .طبيعة املرشوع متهاذلي حت بني بدلان اجلنوب بسبب ضيق الوقت 

ىل ادلول الأعضاء وأأمانة الويبو بشأأن تعممي التعاون بني  "1" اإ
 بدلان اجلنوب بوصفه جزءًا منتظامً من أأنشطة الويبو:

نظر فهيا أأن تُعدَّ الأمانُة خارطة طريق، لت يُوىص ب (أأ )
ادلول الأعضاء، لتعممي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ابعتباره 

 ،استاتيجية تنفيذ لإمتام الهُنُج احلالية
ق بو  (ب) صة تُنّسِّ جياد وظيفة تنس يق ُمخصَّ أأن تنظر يف اإ

أأيضًا مع املنظامت الأخرى داخل منظومة الأمم املتحدة 
ضفاء الطابع الرمسي عىل التعاون م ع مكتب وخارهجا، ويف اإ

 الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
ىل  "2"  بشأأن متديد املرشوع: جلنة التمنيةاإ

ملوافقة عىل متديد املرشوع ملدة س نة واحدة من ا (أأ )
 :أأجل

صقل مجيع الأدوات القامئة عىل الويب بناًء  -
عىل تعقيبات املس تخدمني، والتوجي لها بني 

هيا )مبا يف ذكل مجع املس تخدمني احملمتلني واحلفاظ عل
 ،املعلومات لقواعد البياانت(

وختطيط الأنشطة احلالية للتعاون فامي بني  -
بدلان اجلنوب داخل الويبو، ودراسة املامرسات اجليدة 

 ،داخل منظامت الأمم املتحدة الأخرى

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/cooperation/ar/south_south/
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الويبو للمساعدة التقنية  قدرات وظيفية جديدة يف قاعدة بياانت تحدثاس تُ و 
(، وقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات IP-TADيف جمال امللكية الفكرية )

 (.IP-DMDالإمنائية يف جمال امللكية الفكرية )

نُفذ عدد من الأنشطة للتوجي لصفحة الويب بني املس تخدمني احملمتلني، و 
ضافية ومجلع معلومات  فامي بني بدلان  اخلاصة ابلتعاون عن قواعد البياانتاإ

ئل التواصل صة اجلديدة عرب أأدوات وساالتوجي للمن اجلنوب، مبا يف ذكل
 .الاجامتعي ذات الصةل

ُ و  اجامتع خرباء أأقالميي بشأأن التعاون فامي بني  2016مايو يف يف بريو  ظّمِّ ن
بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث لإاتحة املعلومات واملعارف ودمع الابتاكر 

وغريمه من ممثيل  انمياً  بدلاً  20من  خبرياً  50 حنولوجيا، مبشاركة ونقل التكنو 
 ادلول املتقدمة واملنظامت احلكومية ادلولية.

والاس مترار يف املشاركة بنشاط يف ش ىت  -
بدلان  مبادرات الأمم املتحدة املتعلقة ابلتعاون فامي بني

 ،اجلنوب والتعاون الثاليث
ن و  (ب) املوافقة عىل اس تخدام أأموال املرشوع املتبقية )اإ

وجدت( والمتويل الإضايف للمحافظة عىل موارد املوظفني 
 .احلالية من أأجل فتة المتديد

ىل اللجنة ومديري املرش  "3" التمنية  أأجندةوشعبة تنس يق  اتعواإ
 :التقنية بشأأن تنظمي املؤمترات ىل القطاعات املعنية بتكوين الكفاءاتاإ و 

ينبغي أأن تُركِّّز املؤمترات عىل عدد حمدود من  (أأ )
املوضوعات اليت يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا )مثل 

البياانت اجلغرافية اإىل جانب العالمات التجارية(، من أأجل 
دة تتعلق  تلبية حاجة املشاركني ذوي اخلربة يف جمالت ُمحدَّ

 .ابمللكية الفكرية
وعند تنظمي املؤمترات يف أأعقاب اجامتعات امجلعية  (ب)

العامة لدلول الأعضاء أأو اجامتعات اللجنة، ينبغي التجيح 
بعناية بني مزية حتقيق وفورات يف التاكليف والعيب املمتثل 

ىل املشاركني املناس بني.  يف عدم الوصول اإ
ىل اللجنة ومديري املرش  "4"  التمنية أأجندةوشعبة تنس يق  اتعواإ

 :بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني
دراج اخلرباء اذلين مل يعملوا مع  (أأ ) يُوىَص ابلنظر يف اإ

الويبو من قبل ولكن دلهيم اخلربة الالزمة يف قامئة 
 ،الاستشاريني اخلرباء

جراء تقيمي مهنجي لأداء اخلرباء الاستشاريني و  (ب) اإ
اتحة املعلومات ذات الصةل مجليع املوظفني.  اخلارجيني واإ
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 بناء احللول –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشتكة  "26"
DA_19_25_26_28_01 –  28و 26و 25و 19التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

يشمل املرشوع مجموعة من الأنشطة اليت 
ستس تكشف ما ميكن اختاذه من 

س ياسات تتعلق ابمللكية ن ممبادرات و 
الفكرية للهنوض بنقل التكنولوجيا، 

 وخاصة لفائدة البدلان النامية.

مخس مراحل متدرجة وف يتأألف من وس
اعامتد قامئة اقتاحات وتوصيات هبدف 

 وتدابري حممتةل للهنوض بنقل التكنولوجيا.

 ويشمل املرشوع الأنشطة التالية:

تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية  "1"
قلميية حول نقل التكنولوجيا،  حتدد و اإ

 ،البدلان معايري تكويهنا واختصاصاهتا

عداد عدد من ادلراسات و  "2" اإ
التحليلية اخلاضعة ملراجعة الأقران، مبا يف 
ذكل من دراسات اقتصادية ودراسات 
فرادية بشأأن نقل التكنولوجيا عىل  اإ

 " من أأنشطة املرشوع.2" و"1"نُفِّّذ النشاطان 

ط لها بشأأن نقل و  قلميية املُخطَّ ُعقدت لك الاجامتعات التشاورية الإ
آس يا، وأأفريقيا والعامل العريب، املناطق امخلسةالتكنولوجيا يف  ، أأل ويه أ
منطقة ادلول املتقدمة، ومنطقة أأمرياك و ةل اإىل الاقتصاد احلر، والبدلان املنتق

وتوجد عىل املواقع التالية معلومات عن  الالتينية والبحر الاكرييب.
قلميية:  الاجامتعات التشاورية الإ

ngs/en/details.jsp?meeting_ihttp://www.wipo.int/meeti
d=28643 ، 

_http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetingو
id=31263، 

_http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetingو
id=30703، 

_http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetingو
id=31242، 

 كيفية عناقتاح  وضعادلول الأعضاء وأأمانة الويبو بشأأن ىل اإ  "1"
نقل التكنولوجيا. ينبغي  تيسري ملزيد من الإسهامات يفو ويبتقدمي ال

دمات برمس خمطط خلالأمانة مطالبة لدلول الأعضاء أأن تنظر يف 
توضيح كيفية اس تكاملها و  ،الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا

 رشوع.امل نتاجئ مراعاة  مع وحتسيهنا

ىل الأمانة  "2"  تدخل التالية:تنظر يف تقدمي ادلمع يف جمالت ال ل اإ

مواصةل حتديد أأفضل املامرسات يف جمال نقل  (أأ )
من خالل ، وذكل التكنولوجيا ومجع تكل املامرسات وتشاركها

جراء  فرادية دراسات اإ ضافية وتوثيق قصص النجاح الناجتة اإ اإ
ومن الأمهية عن التعاون بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة. 

ابلبدلان اليت أأصبحت  اخلاصةحتديد مناذج التمنية مباكن 
 . مؤخرًا من البدلان املتقدمة

تقدمي برامج معلية لتكوين الكفاءات )مبا يف مواصةل و  (ب)
ملس تخدمني  ذكل مجموعات الأدوات( مصممة خصيصاً 

 مع التكزي عىل البدلان الأقل منواً. حمددينُمس هتَدفني 

تقدمي برامج تكوين الكفاءات ملقديم مواصةل و  (ج)
فكرية و/أأو خدمات الابتاكر يف البدلان خدمات امللكية ال

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
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سهاماً  يف معل منتدى  الصعيد ادلويل اإ
 ،س توىاخلرباء الرفيع امل 

وتنظمي منتدى دويل رفيع  "3"
املس توى للخرباء حول "نقل التكنولوجيا 
وامللكية الفكرية: التحدايت املشتكة وبناء 
احللول" لتحليل الاحتياجات يف جمال 
نقل التكنولوجيا وتقدمي اقتاحات بشأأن 
قامئة الاقتاحات والتوصيات والتدابري 
 احملمتةل املذكورة أأعاله للهنوض بنقل

التكنولوجيا. وتقرر ادلول الأعضاء معايري 
تكوين هذا املنتدى الرفيع املس توى 

 ،واختصاصاته

لكتوين حول  "4" نشاء منتدى اإ واإ
"نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: 
 ،التحدايت املشتكة وبناء احللول"

نتيجة وتضمني برامج الويبو أأية  "5"
 لأنشطة املذكورة أأعاله، بعدتُسفر عهنا ا

أأن تنظر فهيا اللجنة وتقدم أأية توصية 
ىل امجلعية العامة.  حممتةل اإ

_http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetingو
id=31243. 

وُعرض عىل جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة عرشة ست دراسات حتليلية 
 وهذه ادلراسات متاحة عىل املواقع التالية: راجعها الأقران.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=287167 ، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287217_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287221_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
87221id=2_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287164_، 

en/doc_details.jsp?doc/http://www.wipo.int/meetingsو
id=287165_، 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?docو
id=287218_. 

يف دورهتا الرابعة عرشة عىل ورقة مفاهمي كأساس  ووافقت اللجنة أأيضاً 
 نتدى اخلرباء الرفيع املس توى.للمناقشة يف م 

امللكية منتدى اخلرباء ادلويل بشأأن  2015وُعقد يف جنيف يف فرباير 
، ومجع بني لولبناء احل –الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشتكة 

النامية، مثل ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا، 
 .وما اإىل ذكل

دة ل أأنشطة ودمع  (د) ىلنقل التكنولوجيا جتريبية ُمحدَّ  اإ
 .ةلأغراض توضيحيوتوثيق هذه الأنشطة لبدلان النامية ا

سداء (ه) دة و  اإ  بشأأن مة خصيصاً صمَّ مُ مشورة ُمحدَّ
ىلالس ي دلول الأعضاء، ل س امي البدلان النامية ا اسات اإ

طار قانوين  من أأجل وضع والبدلان الأقل منواً  نقل متكيين ل اإ
شورة بشأأن الانتفاع امل  ذكلشمل ي التكنولوجيا. وميكن أأن 

 التفاقات ادلولية.املنصوص علهيا يف املرونة بش ىت مواطن 

ضافة قدرات حتليلية لقاعدة بياانت ركن الرباء (و) من ات اإ
عامة املس تخدمني يف مجيع البدلان، مبا اس تفادة تعزيز أأجل 

ظر يف انرباءات. البياانت ، من يف ذكل البدلان الأقل منواً 
والتصوير البياين للبياانت البياانت  للتنقيب عنتوفري أ لية 

 ة.مللكية الفكرياخلاصة ابوالأدةل الإحصائية 

ل التكنولوجيا نقالإلكتوين اخلاص ب  ملوقعاتعزيز فائدة  (ز)
مجيع أأنشطة الويبو وكذكل موارد الويبو عن طريق عرض 

 واملؤسسات الوطنية.

سداء (ح) ىل ااملشورة  اإ دلول الأعضاء بشأأن أأفضل اإ
 .بىن حتتية فعاةل لالبتاكرش بكة و من أأجل تطوير  املامرسات

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
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ت ست ال راسات ادلاخلرباء اذلين أأجروا  طار املرشوع، اليت ُأعِّدَّ يف اإ
مثانيُة خرباء  أأيضاً  وأأجرى. ه ادلراساتاذلي راجعوا هذربعة والأقران الأ 

نقل  بشأأن ست جولت من املناقشاتوانمية دوليني من بدلان متقدمة 
معلومات عن منتدى وتوجد عىل املوقع التايل التكنولوجيا. 

/meetings/en/details.jsp?meetihttp://www.wipo.intالويبو:
ng_id=35562 

ىل ادلورة اخلامسةّدِّ ضافة اإىل ذكل، قُ اإ و  منتدى عن  تقرير   عرشة للجنة م اإ
 خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل

 (.CDIP/15/5 )الوثيقة

ىل  "3" الس تفادة من وجود الويبو يف املؤمترات لأأمانة الويبو اإ
مانة املتعلقة بنقل التك  ز وجودها الفعال يف تعز أأن نولوجيا. ينبغي للأ

ثبات نقل التكنولوجيا هبدف اخلاصة ب واملؤمترات ادلولية  نتدايتامل  اإ
ة الإضافية من رب اخلوالاس تفادة من  حضورها واملسامهة خبربهتا الفنية

 .اتمن املشاركني يف املؤمتر طائفة متنوعة 

ىل  "4" دارة املرش  عىل اتعزيز قدراهتبشأأن أأمانة الويبو اإ  اتعواإ
 :التمنية أأجندةات عوومراقبة جودة مرش 

لتخطيط من أأجل اتطبيق أأداة الإطار املنطقي  (أأ )
 .التمنية ورصدها وتقيميها أأجندةملرشوعات 

دخال  (ب) جبارية  دوراتالنظر يف اإ دارة بشأأن اإ اإ
 .اتعواملرش  ير يملد اتعواملرش 

دخال أ لية (ج) من شعبة يُطلب مبقتضاها  النظر يف اإ
مجيع القرارات عىل " هتا"تأأشري أأن تضع التمنية  جندةأأ تنس يق 

 .التمنية أأجندةات عوالإدارية الرئيس ية املتعلقة مبرش 

مع مديري ة منتظممرحلية اجامتعات حتديد مواعيد  (د)
 .التمنية أأجندة اتعومرش 

  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
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 وبعض البدلان الأفريقية فاصو بوركينا تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف "27"
DA_1_2_4_10_11_1 –  11و 10و 4و 2و 1التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

طار مس تدام  يسعى املرشوع اإىل وضع اإ
بدلان  3للقطاع السمعي البرصي يف 

وكينيا  فاصو رائدة، يه بوركينا
والس نغال، عىل أأساس حتسني الأسواق 

ة والبيئة التنظميية. وهيدف والهيألك املهني
ىل تعزيز التفامه والاس تخدام  اإ

الاستاتيجي لنظام امللكية الفكرية كأداة 
رئيس ية دلمع تطوير القطاع السمعي 

البرصي الأفريقي. وسوف تُركز أأنشطة 
املرشوعات عىل التمنية املهنية والتدريب، 
فضاًل عن تعزيز الُبىن التحتية والكفاءات 

 لصةل.املؤسس ية ذات ا

 :2اخليار 

ترسيع تطوير هيدف اإىل اكن املرشوع 
القطاع السمعي البرصي من خالل 

املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف 
سبيل زايدة فهم نظام حق املؤلف وزايدة 

 اس تخدامه.

 يُعني لك بدل مس تفيد مسؤول اتصال لتسهيل ختطيط املرشوع وتنفيذه.

 حلقات العمل التدريبية:

مت حلقتا معل تدريبيتان للمهنيني السيامنئيني  2014 يف كينيا يف أأبريل نُّظِّ
 .2015وأأبريل 

وسبمترب  2014وُعقدت حلقتا معل وطنيتان للمهنيني السيامنئيني يف يوليو 
. وشاركت الويبو أأيضًا يف برانمج تدرييب بشأأن فاصو يف بوركينا 2015

طار الربانمج  نتاج والتوزيع يف العرص الرمقي"، وذكل مضن اإ "العقود والإ
عة والعرشين للمهرجان الأفريقي للسيامن والتلفزيون الرمسي لدلورة الراب

 .2015(، اذلي نُظم يف مارس FESPACO)فيس باكو

مت حلقتان دراسيتان للمهنيني السيامنئيني يف الس نغال يف سبمترب   2014ونُّظِّ
. وبناء عىل طلب من احلكومة ونقابة احملامني، ُعقدت 2015ويف يونيو 

بشأأن حق املؤلف والعقود يف القطاع حلقتا معل تطبيقيتان للمحامني 
 . وُدعي حمامون من بوركينا2015ويونيو  2015السمعي البرصي يف مارس 

 للمشاركة يف اجللسات التدريبية. فاصو

 بناء املؤسسات واملهارات. التدريب امليداين والتخيص:

بأأن تُدمع مرحةل اثنية لهذا املرشوع وأأن  جلنة التمنيةوىص تُ  "1"
 تُتاح املوارد الالزمة لأمانة الويبو لمتكني تنفيذها بكفاءة.

مي مرحةل اثنية، ابلتكزي عىل تصم عندوىص أأمانة الويبو، تُ  "2"
ذا ما  تدعمي التقدم احملرز حىت الآن يف البدلان الثالثة واحلرص، اإ

جراء تصممي دقيق لنطاق ادلمع املُقدم.كام  أأضيفت بدلان أأخرى، عىل اإ
نة للرصد واملتابعة وزايدة موظفي ادلمع  ،يتعنّي وضع أأنشطة حمس ّ
نسقني الإقلمييني، مما هو الإداري أأو احللول البديةل الأخرى، مثل امل 

اإىل ذكل، ينبغي ختصيص مزيانية اكفية  ضافةً اإ و  ُمدرج يف املزيانية.
ضافية أأخرى.  دلمع البدلان الثالثة املشاركة وأأية بدلان اإ

وىص بأأن يؤكّد لك أأحصاب املصاحل الوطنيني )ماكتب حق يُ " و 3"
خرى( يف والواكلت الأ  ،واللجان السيامنئية ،ووزارات الثقافة ،املؤلف

، دمعهم للمرشوع والزتاهمم به ويضمنوا دمع البدلان املشاركة، جمّدداً 
 وصون الأدوار الرئيس ية، مثل أأدوار املنسقني احملليني.
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ىل اقتاح قدمه  واكن املرشوع مستنداً  اإ
ودعا  جلنة التمنيةدلى  فاصو وفد بوركينا

دراج ثالثة ىل اإ بدلان يف هنج رائد  فيه اإ
ل، وكينيا والس نغا فاصو ويه بوركينا

مت تطويره من قبل أأمانة وهذا الاقتاح 
 .الويبو ومت اعامتده من قبل اللجنة

م ونُفِّّذ يف بوركينا  برانمج رفيع املس توى لتدريب 2015يف يونيو  فاصو نُّظِّ
حلق املؤلف وبناء هماراته، وذكل ابلتعاون  فاصو املدير العام ملكتب بوركينا

 (.ONDAواحلقوق اجملاورة )مع ادليوان الوطين اجلزائري حلقوق املؤلف 

( KFCُأنشئت فرقة معل تضم منتجني وموزعني وهيئة الأفالم الكينية )و 
 ( لوضع خارطة طريق لإنشاءKECOBOوجملس كينيا حلق املؤلف )

 منظمة معنية ابلإدارة امجلاعية حلقوق املصنفات السمعية والبرصية.

 فاصو دراسة نطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا
(، ويه متاحة عىل الرابط CDIP/12/INF/3وبعض البدلان الأفريقية )

التايل: 
/doc_details.jsp?doc_iarhttp://www.wipo.int/meetings/

d=250851 

دراسة بشأأن التفاوض امجلاعي عىل احلقوق والإدارة امجلاعية للحقوق يف و 
(، ويه متاحة عىل الرابط CDIP/14/INF/2القطاع السمعي البرصي )

 التايل:

/doc_details.jsp?doc_iarhttp://www.wipo.int/meetings/
d=283200 

  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=283200
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دارة الفكرية امللكية بشأأن" مرشوع رائد 28"  منواً  الأقل والبدلان النامية البدلان يف الأعامل لتطوير التصاممي واإ

DA_4_10_02 –  10و 4صيتان التو 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

هيدف املرشوع اإىل دمع الرشاكت 
بداع  الصغرية واملتوسطة، اليت تقوم ابإ

وتسويق التصاممي بشلك نشط يف جمال 
الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية 
 وتطوير الاستاتيجيات اليت من شأأهنا

 تشجيع الاستامثر يف التصاممي.

ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت 
سعى ي ، ادلول املشاركةالرائدة يف 

ىل تعزيز الاس تخدام  املرشوع اإ
الاستاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، ل 
س امي حقوق التصاممي الصناعية للرشاكت 

، هذه البالدالصغرية واملتوسطة يف 
ج استبايق يف شجع عىل اتباع هني وبذكل 

حامية التصاممي يف الأسواق احمللية 
 وأأسواق التصدير.

 اختيار بدلين مشاركني وهام الأرجنتني واملغرب وفقا ملعايري اختيار حمددة.

جراء دراس يت جدوى يف لك البدلين.  اإ

آيريس يف الأرجنتني ويف ادلار  2015عرض املرشوع يف أأبريل  يف بوينس أ
 حلقة معل لتكوين الكفاءات للخرباء الوطنيني يف البيضاء يف املغرب. وتنظمي

 لك البدلين الأرجنتني واملغرب.

 اختيار مثانية وس تني رشكة صغرية ومتوسطة مس تفيدة.

ضافية والاس تعداد اب" أأوصيت أأمانة الويبو 1" كتساب خربة اإ
عند اقتاح  لتوس يع املرشوع وتكرار الهنج يف حال لىق اهامتما أأوسع

 .جلنة التمنيةمرشوع عىل مرحةل اثنية لل 

جراء تقيمي مهنجي للمدخالت الإدارية " أأوصيت أأمانة الويبو ابإ 2"
الالزمة ملشاريع أأجندة التمنية اجلديدة، وضامن دمع التنفيذ اليويم 

ن اقتضت احلاجة.  للمشاريع اإ

ىل اللجنة " أأوصيت أأمانة الويبو اب3" قتاح مرشوع لأجندة التمنية اإ
ىل تطوير أأدوا ت حمددة لتخطيط وتنفيذ مشاريع أأجندة هيدف اإ

 التمنية، مبا يف ذكل تعممي املساواة بني اجلنسني.
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منائية حمددة ”29“  ـ املرحةل الثانية تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة حاًل لتحدايت اإ
DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

وفقًا لأهداف املرحةل الأوىل من 
، 2013املرشوع، اليت اكمتلت يف أأبريل 

مُصِّّمت املرحةل الثانية للهنوض ابلقدرات 
الوطنية للبدلان الأقل منوًا يف جمالت 
دارة واس تخدام املعلومات  تنظمي واإ

كنولوجية والعلمية هبدف بناء قواعد الت 
تكنولوجية مناس بة وتلبية احتياجات 

تمنوية حمددة عىل الصعيد الوطين، ومن 

مَثَّ تيسري المنو الاقتصادي والإسهام يف 
 التخفيف من وطأأة الفقر.

وتقتيض اجلوانب الرئيس ية للمرشوع نقل 
املعرفة، وتكوين رأأس املال البرشي، 

لوجية ومراعاة الآاثر وبناء القدرات التكنو 
الاجامتعية والثقافية واملساواة بني 

اجلنسني يف اس تخدام التكنولوجيات اليت 
دت من خالل التفاعل املشتك مع  ُحّدِّ
مجموعة من اخلرباء الوطنيني ومنظامت 

ويف ضوء  التنس يق يف البدلان املس تفيدة.
ما س بق، تشمل الأهداف احملددة 

ضفاء الطابع املؤسيس عىل أأفرقة اخلرباء الوطنية للك بدل من البدلان  ن اإ اإ
املس تفيدة يضمن املسؤولية الوطنية طوال العملية والاس تدامة الطويةل 

ضًا نواجت املرشوع مثل خطط الأعامل اخلاصة وتُصاغ أأي الأجل للمرشوع.
بلك تكنولوجيا من التكنولوجيات احملددة من أأجل تطبيق التكنولوجيات 

 وتكرارها عىل املدى الطويل عىل الصعيد الوطين.

بأأن تعمتد تعممي مرشوع التكنولوجيا املالمئة  جلنة التمنيةتُوىص " 1"
 والبدلان النامية. قل منواً البدلان الأ  لك من للتنفيذ يف وتوس يع نطاقه

أأمانة الويبو  تُوىصمتكني التعممي والتوسع بفعالية، من أأجل " 2"
جراءات تنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة لتلبية ما ييل: )أأ(  بتحديث اإ

املرونة والقدرة عىل التكيف لالس تخدام من قبل لك من البدلان الأقل 
زايدة عدد املرشوعات للك  (؛ )جضامن التوزيع الإقلميي؛ )ب( منًوا
تعممي ؛ )هـ( تقليص الوقت اخملصص للتنفيذ للك مرشوع؛ )د( بدل

اس تحداث أ لية لضامن ؛ )و( املرشوع عىل البدلان النامية الراغبة فيه
عداد التقارير اخلاصة ابملرشوع ؛ الزتام أأفرقة اخلرباء الوطنية مبتطلبات اإ

تعزيز ؛ )ح( رشوعاس تحداث برانمج المتهيد ملستشاري امل )ز( 
تعزيز فعالية أأفرقة اخلرباء )ط(  مسامهة املاكتب الإقلميية يف املرشوع

 .الوطنية يف تنفيذ املرشوع

ونقل املعرفة بشأأن اس تخدام  تكوين الكفاءاتبغية تعزيز " 3"
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات الإمنائية لدلول 

اعتبار أأفرقة اخلرباء )أأ(  تضمن الأمانة ما ييل:الأعضاء، ينبغي أأن 
جراء البحوث يف الرباءات،  الوطنية مسؤوةل مسؤولية اكمةل عن اإ

عداد تقارير املشهد العام وخطط العمل ىل اإ مشاركة ؛ )ب( ابلإضافة اإ
عدد أأكرب من الناس يف التدريب عىل اس تخدام املعلومات التقنية 
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زايدة )أأ( تيسري  للمرشوع ما ييل:
اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية 

املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة عىل 
الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف 

)ب( وبناء قدرات مؤسس ية  التمنية؛
وطنية يف اس تخدام املعلومات التقنية 
والعلمية من أأجل سد الاحتياجات 

)ج( وتنس يق استجاع  احملددة؛
ة والعلمية املالمئة وتوفري املعلومات التقني

ادلراية الفنية املناس بة يف تكل اجملالت 
التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة 

ولأن هذا املرشوع هيدف  علمية وفعاةل.
ىل توفري احللول التكنولوجية املالمئة  اإ
جملالت الاحتياج احملددة وفق اخلطط 
التمنوية الوطنية، فاإن استاتيجية التنفيذ 

تطلب تعاون ومشاركة طائفة من ت 
اجلهات الفاعةل بدءًا من الأفراد ووصوًل 

ىل املؤسسات يف ش ىت القطاعات.  اإ

 ؛ )ج(تياجات الإمنائية لدلول الأعضاءوالعلمية املالمئة يف تلبية الاح 
 تنفيذ املزيد من املرشوعات للك بدل

لتعزيز فرص تنفيذ خطط العمل وتكرار املشاريع، يويص التقيمي " 4"
ضامن أأن يصبح تنفيذ خطة العمل )أأ(  بأأن تضطلع أأمانة الويبو مبا ييل:

الرشط الرئييس لختيار ادلول الأعضاء للمشاركة يف املرشوع وأأن 
تعزيز مشاركة القطاع ؛ )ب( يكون جزًءا ل يتجزأأ من مذكرة التفامه
تعزيز مشاركة اجلهات املالية  ؛ )ج(اخلاص يف تطوير املرشوع وتنفيذه

تعزيز تعممي اس تخدام ؛ )د( احمللية واملنظامت غري احلكومية يف العملية
التكنولوجيا املالمئة يف الاستاتيجيات والس ياسات الوطنية لدلول 

لأعضاء )عىل سبيل املثال، س ياسة امللكية الفكرية الوطنية، وس ياسة ا
تنظمي اجامتع ؛ )هـ( العمل والتكنولوجيا والابتاكر، وس ياسة التصنيع(

مراجعة للمديرين السابقني للبدلان الس تة والإدارات احلكومية املعنية 
 ان.لس تكشاف كيفية تعزيز اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف هذه البدل

لتعزيز اس مترار مرشوع التكنولوجيا املالمئة داخل الويبو وادلول " 5"
تعممي مرشوع )أأ(  الأعضاء، يويص التقيمي بأأن تضطلع الأمانة مبا ييل:

تعزيز ؛ )ب( التكنولوجيا املالمئة كربانمج يف شعبة البدلان الأقل منًوا
قلميية لتجريب مرش  وع وتشجيع اجلهود اليت تبذلها املاكتب الإ

تعزيز  ؛ )ج(التكنولوجيا املالمئة يف البدلان النامية يف مناطقها
نشاء رشأاكت  الرشأاكت القامئة املتصةل مبرشوع التكنولوجيا املالمئة واإ

اس تعراض املرشوعات القامئة وتوثيقها لتوفري قصص ؛ )د( جديدة
نشاء مركز امتياز داخل البدلان الأقل منًوا ليكون مصدر  النجاح واإ

 .ومات حول التكنولوجيا املالمئةاملعل
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 املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية ”30“ 
DA_35_37_02 -  37و 35التوصيتان 

 توصيات املقيّمني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للمرشوع

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع "امللكية 
والتمنية الاقتصادية الفكرية 

( CDIP/5/7 Rev. 1)"والاجامتعية
وس يظل  .2013املس تمكل يف هناية 
طارايً  لدلراسات الوطنية  مرشوعا اإ

قلميية اليت تسعى اإىل سد الفجوة  والإ
املعرفية اليت تواجه واضعي الس ياسات يف 
تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يهنض 

 .ابلتمنية

 

قلميية كام اكن متوقعا يف الأصل.مت تنفيذ مجيع ادلراسا  ت القطرية والإ
كشفت حلقات العمل والندوات اليت نُظمت بشأأن ادلراسات القطرية و 

عن اهامتم أأحصاب املصلحة القوي بأأعامل ادلراسة املتوخاة مبا يف ذكل 
ىل  ماكتب امللكية الفكرية ومقديم الطلبات والهيئات الأاكدميية. وابلإضافة اإ

احلوار ادلاخيل بشأأن كيفية تأأثري امللكية الفكرية عىل  ذكل، فقد عززت
 الأداء الاقتصادي.

طار املرشوع:  وفامي ييل ادلراسات املضطلع هبا يف اإ

بشأأن فهم اس تخدام التصممي الصناعي يف دول جنوب رشق  دراسة "1"
آس يا  ندونيس يا والفلبني واتيلند -أ  ؛حاةل اإ

الابتاكر يف قطاع الصحة يف  بشأأن امللكية الفكرية يف نظام دراسة" 2"
 ؛بولندا

 يف ش ييل. الانتفاع ابمللكية الفكرية" دراسة بشأأن 3"

أأمرياك الوسطى  يف الفكرية بنظام امللكيةالانتفاع " دراسة بشأأن 4"
 ؛وامجلهورية ادلومينكية

أأ( احلرص عىل أأن يكون " توىص جلنة التمنية وأأمانة الويبو مبا ييل: )1"
ام بطرق تكفل تعزيز التنس يق احمليل املناسب  تنفيذ املرشوع مصمَّ
؛ وزايدة التعاون بني خمتلف الواكلت والوزارات وأأحصاب املصلحة

م يف مرحةل تصممي املرشوع والتخطيط هل جلسات ) ب( أأن تنظَّ
حاطة مت  هيدية من أأجل الواكلت وأأحصاب املصلحة واملس تفيدين اإ

أأن توضع يف ج( ؛ )احملمتلني لتعزيز مس توى الاخنراط يف حتقيق النتاجئ
عداد اجلداول الزمنية للتخطيط احلوادُث اليت قد تؤخر  احلس بان دلى اإ
معلية التنفيذ، وأأن توضع استاتيجيات مناس بة للحد من تأأثري هذه 

احلوادث مثال تكل املتعلقة بتغيري انتساب  احلوادث )ومن هذه
الرشاكء، واملوافقة الرمسية عىل التفاقات مع البدل املس تفيد، والتمجة، 

د( ؛ )مة عىل اخلبري الاستشاري احمليل(وتعذر الاس مترار يف أأداء امله
طار منطقي  .النظر يف اعامتد اإ

ىلاباللجنة والأمانة " تُوىص 2"  تشجيع النتاجئ س تدامة اجلهود الرامية اإ
الإجيابية للعمل املنجز هبدف حتسني قياس الآاثر الاقتصادية 

كية الفكرية، والاجامتعية والثقافية املتتبة عىل الانتفاع بأأنظمة املل 
 .وتعزيز هذه النتاجئ
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 ؛أأوغندا يف الانتفاع ابمللكية الفكرية" دراسة بشأأن 5"

 ؛كولومبيا يف الفكريةالانتفاع ابمللكية " دراسة بشأأن 6"

 .قطاع التعدين يف الانتفاع ابمللكية الفكرية" دراسة بشأأن 7"

وتتوفر ادلراسات املذكورة أأعاله مجيعها يف الرابط التايل: 
https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies

 / 

 

 

 

 

يف تعزيز ودمع " تُوىص ادلول الأعضاء وجلنة التمنية والأمانة ابلنظر 3"
ملس تفيدة ول س امي لضامن اس تدامة العمل يف البدلان ا تكوين الكفاءات

 .ياملنجز يف املرشوع الإطار 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[

https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
https://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
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