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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :فرباير 2019

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة والعشرون

جنيف ،من  20اإىل  24مايو 2019
تقرير إجناز مشروع التعاون على التنمية والتعليم والتدريب املهني يف جمال حقوق امللكية الفكرية

مع مؤسسات التدريب القضائي يف البلدان النامية والبلدان األقل منوا

من اإعداد ا ألمانة
 .1يتضمن مرفق هذه الوثيقة عىل تقرير اإجناز مرشوع أأجندة التمنية بشأأن التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين
يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وقد اس ُتمكل تنفيذ
املرشوع يف ديسمرب  2018وقُ ّمي ألغراض ادلورة احلالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) .وميث ّل تقرير
الإجناز التقرير الشامل الهنايئ عن فرتة تنفيذ املرشوع بأأمكلها ،امل ُقدم اإىل اللجنة قبل النظر يف تقرير التقيمي.

 .2اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات
الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

ملخص املرشوع
رمز املرشوع

DA_3_10_45_01

العنوان

التعاون عىل الت منية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات
التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.

توصيات أأجندة التمنية

التوصية  :3زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو
للهنوض جبمةل أأمور ،مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإدراج امللكية
الفكرية يف متلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.
التوصية  :10مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية ،والهنوض بتوازن عادل بني حامية
امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل
املنظامت ا إلقلميية ودون ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.
التوصية  :45انهتاج اإنفاذ امللكية الفكرية يف اإطار الاهامتمات الاجامتعية ا ألوسع
والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة ،حبيث "تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية
وإانفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل
ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية
والاقتصادية وإاىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات" ،مبا يتفق مع املادة  7من
اتفاق تريبس.

مزيانية املرشوع
مجموع تاكليف خالف املوظفني 500 000 :فرنك سويرسي.
مدة املرشوع
 24شهرا
حتققت معظم النتاجئ يف يوليو  ،2018كام هو مطط هل .ومع ذكل ،اع ُترب متديد التنفيذ
ملدة  5أأشهر رضوراي للقيام بأأنشطة الاختبار واملراجعة الالزمة وضامن املس توى ا ألمثل
لنوعية نتاجئ املرشوع.
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قطاعات الويبو الرئيس ية
املعنية والصةل بربامج الويبو الربامج  9و 10و.17

وصف مقتضب للمرشوع

هيدف املرشوع ،كام هو مفصل يف وثيقة املرشوع  ،CDIP/16/7 REV.2اإىل تعزيز
قدرة مؤسسات التدريب القضايئ عىل تقدمي برامج التعلمي املس متر بشأأن حقوق امللكية
الفكرية وابلتايل تطوير كفاءة وهمارات القضاة يف الفصل بفعالية يف منازعات امللكية
الفكرية.
وشاركت يف املرشوع أأربعة بدلان رائدة يه :كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي .وقد مث ّلت
تكل البدلان املناطق التالية عىل التوايل :أأمرياك الالتينية والاكرييب ،واملنطقة العربية،
وأس يا واحمليط الهادئ ،و أأفريقيا .كام مث ّلت نيبال مجموعة البدلان ا ألقل منوا.
وركّز املرشوع عىل تطوير وحدات و أأدةل مصصة لهذا الغرض وتقدمي برامج شامةل
للتعلمي املس متر املبارش وعن بعد .ومسح املرشوع أأيضا ابإنشاء ش باكت عىل الإنرتنت
لتبادل املعلومات والتعمل بني ا ألقران ،كام أأاتح الوصول اإىل مجموعة متارة من املواد
املرجعية وإاىل قاعدة بياانت متخصصة تشمل دعاوى قضائية.
ون ُفذ املرشوع ابلاكمل واخ ُتمت يف ديسمرب  ،2018ابلتنس يق الوثيق مع البدلان الرائدة
ومع مراعاة أأولوايهتا واحتياجاهتا احملددة.
لقد حتققت مجيع أأهداف املرشوع ابلاكمل كام تؤكّده مؤرشات النجاح الإجيابية للغاية.
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مدير املرشوع

الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي ،مستشار رئييس ،أأاكدميية الويبو.

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف
الربانمج واملزيانية

معززة للموارد البرشية قادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة
النتيجة املرتقبة ه :2.3 .كفاءات َّ
من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل.
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موجز عام لتنفيذ املرشوع

أأول .املسامهون الرئيس يون
 .1املؤسسات الوطنية
ن ُفذ املرشوع ابلتعاون الوثيق مع املؤسسات الوطنية املسؤوةل عن توفري برامج التعلمي
املس متر للقضاة يف البدلان الرائدة ،ويه:
  -السلطة القضائية لكوس تارياك من خالل مدرسة اإدغار سريفانتس فياللتا للقضاء،كوس تارياك؛
 -- -

ووزارة العدل يف امجلهورية اللبنانية ،لبنان؛
والأاكدميية القضائية الوطنية ،نيبال؛

  -واملعهد القضايئ الوطين مجلهورية نيجرياي الاحتادية ابلتعاون مع جلنة حق املؤلفالنيجريية ،نيجرياي.
 .2املستشارون الوطنيون للمرشوع
ّعني لك بدل رائد مستشارا وطنيا للمرشوع لتسهيل التنفيذ الفعيل للمرشوع عىل
املس توى الوطين .ولعب املستشارون دورا رئيس يا يف ضامن أأن يكون برانمج التعلمي
املس متر مناس با للقضاة املس تفيدين ومصمام بطريقة تليب احتياجاهتم ادلقيقة ومامتش يا مع
ا ألولوايت الوطنية .وشاركوا يف مجيع مراحل املرشوع :تقيمي الاحتياجات ،وتصممي الربامج
التدريبية ،ووضع حمتوايت التدريب وتكييفها ،واملشاركة يف دورات التعلمي املس متر،
وإاجراء تقياميت وتقديرات بشأأن تنفيذ املرشوع وتقدمه.
 .3هجات التنس يق الوطنية
أأدى القضاة وكبار املسؤولني اذلين ع ّينهتم السلطات الوطنية دور هجات التنس يق
الوطنية لضامن التنس يق والتنفيذ الفعالني مجليع ا ألنشطة اخملططة.
 .4املستشار ادلويل للمرشوع
دُعي أأس تاذ من مرص يعمل كذكل قاضيا وهل خربة يف جمال امللكية الفكرية لوضع حمتوى
وحدات التعلمي عن بعد يف جمال امللكية الفكرية ،ابلتعاون الوثيق مع هيئة القضاة املبيّنة
أأدانه.
 .5هيئة القضاة
اس تعدادا لتصممي املرشوع وتنفيذه ،عقدت أأاكدميية الويبو اجامتعا لهيئة من القضاة
املشهورين لتلقي مشورهتم ورؤيهتم حول الطريقة الأكرث فعالية لتحقيق أأهداف املرشوع.
واكنت هيئة القضاة مؤلفة من قضاة من أأسرتاليا وبلجياك والصني ومرص وبريو والفلبني
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وجنوب أأفريقيا .وعقب اجامتع عُقد يف جنيف يف الفرتة من  17اإىل  19يوليو ،2017
قدم أأعضاء الهيئة توصيات جوهرية بشأأن الطرق املزمع تطويرها لربامج التعلمي املس متر
املقرتحة يف اإطار املرشوع .كام شاركوا بنشاط يف وضع شلك وحمتوى دورة التعلمي عن
بعد اليت مت تطويرها.
 .6املد ّربون
ومدراب حمليا ودوليا (قضاة و أأساتذة) بنشاط يف متلف أأنشطة
مدرسا ّ
شارك حوايل ّ 35
للمدربني احملليني من أأجل الاس تفادة من املهارات
التعلمي املس متر .و أأعطيت ا ألولوية ّ
واخلربات الوطنية يف الرتكزي عىل احلالت اخلاصة بلك بدل رائد.

اثنيا .بدء املرشوع
 .1اجللسات الإعالمية والتصالت ا ألولية
يف املرحةل ا ألولية ،عقدت ا ألمانة اجامتعات جامعية وثنائية مع ممثيل البعثات ادلامئة
للبدلان الرائدة يف جنيف ،و أأطلعهتم عىل نطاق املرشوع و أأهدافه وانقشت معهم
املسامهة املتوقعة من لك بدل رائد وخطوات التنفيذ املقرتحة.
كام أأنشأأت ا ألمانة ،ابلتفاق مع البعثات ادلامئة يف جنيف ،قنوات اتصال مبارشة مع
مؤسسات التدريب القضايئ من خالل املستشارين الوطنيني املع ّينني يف املرشوع
وهجات التنس يق الوطنية.
 .2تقيمي الاحتياجات
قُيّمت بشلك مس تقل احتياجات لك بدل رائد ،كام هو منصوص عليه يف وثيقة املرشوع،
وذكل من خالل الاس تبياانت والبعثات .وامجلع بني تكل التدابري مل مي ّكن من فهم
ا ألولوايت والاحتياجات واملتطلبات الوطنية حفسب ،بل مكّن أأيضا من زايدة توضيح
العنارص املكونة للمرشوع للسلطات الوطنية املعنية والتفاق عىل ا ألهداف اليت يتعني
حتقيقها بشلك مشرتك وطرق التنفيذ الواجب اتباعها.
 .3الالزتامات الرمسية
من أأجل التعاون مضن أأطر منظمة ومطط لها بشلك جيد ،ن ُوقشت اتفاقيات التعاون
وواثئق املرشوع وا ألطر الزمنية للتنفيذ ابلإضافة اإىل اختصاصات املستشارين الوطنيني
للمرشوعُ ،ووضعت صيغها الهنائية مع لك بدل رائد .و ّ
شلكت هذه الصكوك ،اإىل جانب
وثيقة املرشوع الشامةل ،الإطار الرئييس لعملية التنفيذ.
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اثلثا .تنفيذ املرشوع
 .1املبادئ التوجهيية
طوال معلية التنفيذ ،أأولت أأاكدميية الويبو أأمهية قصوى لبعض املبادئ ا ألساس ية ،مبا يف
ذكل "1" :التخطيط والتنس يق والتشاور بشلك وثيق مع البدلان املس تفيدة "2" ،وتلبية
احتياجاهتا و أأولوايهتا احملددة ذاتيا "3" ،واس تخدام املواهب الوطنية واخلربات مىت اكنت
متوافرة "4" ،وضامن اس تدامة املرشوع عىل املس توى الوطين.
 ومتهيدا لس تدامة املرشوع ،ركّزت ا ألمانة عىل ما ييل:  -وضع نتاجئ عامة وقابةل للتعديل من أأجل الاس تجابة الرسيعة لطلبات املساعدةاجلديدة اليت ميكن أأن تقدهما بدلان أأخرى يف املس تقبل؛
يعزز املواهب احمللية ويسمح إابعادة توزيع
املدربني اذلي ّ
  -واختيار هنج تدريب ّاملعارف املكتس بة.
 .2الإطار الزمين للتنفيذ
بد أأ تنفيذ املرشوع يف يوليو  ،2016بعد أأن قامت اجملموعات ا إلقلميية يف جنيف بتحديد
البدلان الرائدة ،واس ُتمكل يف ديسمرب .2018
 .3النتاجئ الرئيس ية
حتققت النتاجئ الرئيس ية التالية:
 .1.3مواد التدريب
" "1شارك يف وضع دورة التعلمي عن بعد بشأأن امللكية الفكرية اخملصصة للقضاء هيئة
القضاة وا ألس تاذ القايض من مرص ،اذلي أأرشف عن اإعداد ادلورة.
" "2بناء عىل دورة التعلمي عن بعد املذكورة أأعالهُُ ،صمت أأربع دورات وطنية
مصصة وروجعت وتُرمجت لصاحل البدلان الرائدة .ومراعاة لالحتياجات
وا ألولوايت والس ياقات القضائية الوطنية للك بدل ،اضطلع بعملية التصممي
اخملصصة خرباء وطنيون ع ّينهتم البدلان املس تفيدة؛
املدرسني عىل اإعداد دورات التعلمي
املدربني و ّ
للمدرب ملساعدة ّ
" "3وضع دليل عام ّ
املس متر وتقدميها؛
مدرب حسب احتياجات لك بدل رائد ووفقا دلورة التعلمي عن بعد
" "4وضع دليل ّ
اخملصصة.
 .2.3النفاذ اإىل املواد املرجعية
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" "1اق ُتنيت مجموعة من املواد الببليوغرافية بشأأن حقوق امللكية الفكرية ،اإىل جانب
منشورات الويبو ذات الصةل ،وأرسلت اإىل لك مؤسسة تدريب قضايئ.
واختريت املنشورات ابلتنس يق الاكمل مع البدلان الرائدة؛
املدربني ابلنفاذ
للمدربني َّ
مزود خدمة متخصص يسمح ّ
" "2و أأبرمت ا ألمانة عقدا مع ّ
اجملاين ،ملدة ثالث س نوات ،اإىل قاعدة بياانت تضم حوايل  3.5مليون دعوى
قضائية بشأأن حقوق امللكية الفكرية من أأكرث من  110بدلان .وكجزء من العقد،
تلقى القضاة يف لك بدل رائد أأيضا تدريبا خاصا عىل اس تخدام قاعدة البياانت
والاس تفادة بشلك اكمل من وظائفها (من يومني اإىل أأربعة أأايم خالل الفرتة من
أأغسطس إاىل نومفرب .)2018
 .3.3ادلمع الالكرتوين
" "1اإاتحة اس تخدام منصة أأاكدميية الويبو للتعلمي الإلكرتوين ألغراض دورات التعلمي
املس متر اليت قد ترغب مؤسسات التدريب القضايئ يف تنظميها للمؤسسات
القضائية يف املس تقبل؛
" "2وإانشاء أأربعة منتدايت وطنية أمنة لتبادل املعلومات والتعمل بني ا ألقران يف الهيئة
القضائية للك بدل رائد .وس تظل املنتدايت مفتوحة وقابةل للنفاذ ،بعد الانهتاء
من املرشوع ،حسب السلطة التقديرية للبدلان الرائدة؛
تضم معاهدات الويبو وجسالهتا
" "3وإانشاء ش بكة عاملية للنفاذ املفتوح لفائدة القضاة ّ
وقواعد بياانت القوانني الوطنية؛
" "4وتيسريا لعمل القضاة ،أأصبحت مواد التعلمي املس متر والش باكت وقواعد البياانت
متوافقة مع ا ألهجزة احملموةل وابلتايل ابت يسهل النفاذ اإلهيا من خالل الهواتف
اذلكية وا ألهجزة اللوحية؛
و ّ
تشلك مجيع مواد التدريب واملراجع املذكورة أأعاله مجموعة أأدوات الويبو للتعلمي املس متر
املوجه للقضاة عىل النحو الوارد يف وثيقة املرشوع .CDIP/16/7 REV.2.
وعىل الرمغ من أأن مجيع ا ألهداف قد حتققت ابلتساوي يف مجيع البدلان ،اإل أأن أأاكدميية
الويبو ك ّيفهتا حسب الاحتياجات وا ألولوايت واملامرسات احملددة للك بدل رائد.
وابلإضافة اإىل النتاجئ املذكورة أأعاله ،قدمت ا ألمانة خالل ادلورة الثانية والعرشين
للجنة التمنية الاس تنتاجات ا ألولية دلراسة اس تقصائية بشأأن مؤسسات التدريب القضايئ
القامئة اليت تقدم التدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية للهيئة القضائية.
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املدربني
 .4تدريب ّ
وضعت ا ألمانة للك بدل ،عىل النحو اخملطط واملتفق عليه مع البدلان الرائدة ،برانجما
املدربني يش متل عىل دورات تعلمي خاصة عن بعد ودورات تعلمي مس متر مبارشة.
لتدريب ّ
ون ُظمت تكل ادلورات ابلتنس يق مع مؤسسات التدريب القضايئ ومساعدة قضاة
و أأساتذة دوليني ووطنيني من ذوي اخلربة.
ومدراب ،من بيهنم  21امر أأة ،ما معدهل  120ساعة من دورات
وتلقى ما مجموعه  74قاضيا ّ
التعلمي املس متر النظرية والتطبيقية يف جمال حقوق امللكية الفكرية.
 .1.4كوس تارياك
وفقا لتفاقية التعاون املربمة مع مدرسة اإدغار سريفانتس فياللتا للقضاء ،ن ُفذ برانمج خاص
املدربني.
لتدريب ّ
وشارك  24قاضيا يف برانمج التعلمي املس متر وتلقوا تدريبا أأساس يا ومعليا عىل الإنرتنت
وبشلك مبارش مبشاركة أأس تاذ ابرز من كولومبيا وقاض كبري من اإس بانيا .كام معل
ومدربني يف الربانمج.
مكدرسني ّ
ا ألساتذة والقضاة الوطنيون ّ
ون ُظمت ادلورات التدريبية التالية:
 دورة تعلمي عن بعد 28 :مايو  31 -يوليو 2018؛ دورة تدريب مبارشة :سان خوس يه ،كوس تارياك 11 :اإىل  15يونيو 2018؛ دورة متابعة مبارشة :سان خوس يه ،كوس تارياك 31 :أأكتوبر اإىل  2نومفرب 2018؛ تدريب مبارش عرب الإنرتنت عىل اس تخدام قاعدة بياانت ادلعاوى القضائية( أأربع دورات) 10 :أأكتوبر و 8و 15و 19نومفرب .2018
 .2.4لبنان
وفقا لتفاقية التعاون املربمة مع وزارة العدل يف امجلهورية اللبنانية ،ن ُفذ برانمج خاص
املدربني.
لتدريب ّ
وشارك  20قاضيا يف برانمج التعلمي املس متر وتلقوا تدريبا أأساس يا ومعليا عىل الإنرتنت
وبشلك مبارش مبشاركة أأساتذة وقضاة ممترسني من مرص وا ألردن وسوراي ابلإضافة اإىل
قضاة وخرباء ماهرين من لبنان.
 ادلورة ا ألوىل للتعلمي عن بعد (عامة) 21 :مايو  18 -يوليو 2018؛ ادلورة الثانية للتعلمي عن بعد (متخصصة) 15 :يوليو  10 -نومفرب 2018؛ -دورة تعلمي مبارشة :بريوت ،لبنان 4 - 2 :يوليو 2018؛
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 دورة متابعة مبارشة :بريوت ،لبنان 9 :و 10نومفرب 2018؛ تدريب مبارش عرب الإنرتنت عىل اس تخدام قاعدة بياانت ادلعاوى القضائية( أأربع دورات) 5 :أأكتوبر (دوراتن) و 12أأكتوبر ( 2018دوراتن).
 .3.4نيبال
وفقا لتفاقية التعاون املربمة مع الأاكدميية القضائية الوطنية ،ن ُفذ برانمج خاص لتدريب
املدربني.
ّ
وشارك  14قاضيا من احملمكة العليا وحمامك احملافظات ومدعون عامون يف برانمج التعلمي
املس متر عىل الإنرتنت وبشلك مبارش .وشارك يف الربانمج ٍ
قاض ذو خربة من الفلبني
و أأساتذة قانون امللكية الفكرية من الهند واململكة املتحدة وتفاعلوا مع املشاركني بشأأن
مجموعة متارة من قضااي امللكية الفكرية .و أألقى قاضيان من احملمكة العليا وخرباء أخرون
من نيبال حمارضات وقدّ موا جتارب وطنية معلية.
 دورة تعلمي عن بعد 28 :مايو  3 -أأغسطس 2018؛ دورة تعلمي مبارشة :اكمثاندو ،نيبال 30 :يوليو  1 -أأغسطس 2018؛ دورة متابعة مبارشة :اكمثاندو ،نيبال 2 :و 3ديسمرب 2018؛ التدريب عىل اس تخدام قاعدة بياانت ادلعاوى القضائية .ابلنظر اإىل صعوبة تنظميدورات جامعية عىل ا إلنرتنت لفائدة القضاة بسبب انشغالهتم الكثرية ،أأنشئ موقع ش بيك
مصص يتوي عىل املواد التعلميية ذات الصةل لمتكيهنم من اس تخداهما والاطالع علهيا يف
الوقت اذلي يناس هبم.
 .4.4نيجرياي
وفقا لتفاقية التعاون املربمة مع املعهد القضايئ الوطين واللجنة الوطنية حلق املؤلف ،ن ُفذ
املدربني.
برانمج خاص لتدريب ّ
وشارك  18أأس تاذا وممارسا للقانون يف برانمج التعلمي املس متر عىل الإنرتنت وبشلك
مبارش .وقدم أأساتذة قانون من ذوي اخلربة من كينيا وإاثيوبيا املساعدة و أأاتحوا خربهتم
لتس يري تكل ا ألنشطة التدريبية .واختارت نيجرياي تعزيز كفاءة اخلرباء يف جمال امللكية
الفكرية اذلين س يقومون لحقا بنقل معارفهم اإىل القضاة عىل املس توى الوطين.
 دورة تعلمي عن بعد 28 :مايو  3 -أأغسطس 2018؛ دورة تعلمي مبارشة :أأبوجا ،نيجرياي 19 - 17 :يوليو 2018؛ -دورة متابعة مبارشة :أأبوجا ،نيجرياي 26 :و 27نومفرب 2018؛
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 تدريب مبارش عرب الإنرتنت عىل اس تخدام قاعدة بياانت ادلعاوى القضائية( أأربع دورات) 23 :و 24و 27و 28أأغسطس .2018

رابعا .الرصد املنتظم
أأثناء تنفيذ املرشوعُ ،رصد التقدم احملرز يف لك عنرص من عنارص املرشوع ابنتظام
ومقابل لك مرحةل من مراحل التنفيذ الواردة يف واثئق املرشوع ا ألولية والوطنية
واتفاقات التعاون .و أأجري الرصد يف مجيع مراحل املرشوع :التخطيط والتصممي والتنفيذ
والتقيمي.
واكن الرصد مفيدا يف ضامن ما ييل :فهم احتياجات وتوقعات البدلان الرائدة بشلك
أأفضل؛ وتقدمي توضيحات اإضافية ،عند الاقتضاء ،بشأأن بعض عنارص املرشوع؛ وضبط
أأنشطة التنفيذ اخملططة؛ والتكيّف مع الظروف والرشوط احلقيقية؛ وتعديل هنُ ج التنفيذ
واجلداول الزمنية عند الرضورة؛ ورصد النتاجئ املرتقبة واخملاطر احملمتةل عن كثب وحتسني
فعالية التلكفة ونوعية نتاجئ املرشوع.
واكن اإجراء رصد ابلغ ادلقة أأمرا أأساس يا ابلنظر اإىل تنوع ا ألنشطة اليت ينطوي علهيا
املرشوع و ّمتزي اخلربات والاحتياجات واخلصائص يف لك بدل رائد .وابلنظر اإىل الطابع
الفريد للك بدل رائد ،اكن من الرضوري ممارسة قدر من املرونة يف تنفيذ املرشوع دون
الزنوع ،ابلطبع ،اإىل اإغفال ا ألهداف الهنائية للمرشوع وجدوهل الزمين.
واس ُتخدمت أأدوات متلفة لضامن الرصد املنتظم لتنفيذ املرشوع:
" "1التقارير املرحلية :قُدمت ثالثة تقارير مرحلية للنظر فهيا ،اإذ ورد التقرير ا ألول يف
املرفق السادس للوثيقة CDIP/18/2؛ وورد التقرير الثاين يف املرفق السادس
للوثيقة CDIP/ 20/2؛ وورد التقرير الثالث يف امللحق الثالث
للوثيقة  .CDIP/22/2كام قدمت تقارير شفهية خالل انعقاد ادلورات  18و20
و 22للجنة التمنية.
" "2اس امترات التقيمي :يف هناية لك دورة تدريبية ،وبعد الانهتاء من املرشوعُ ،طلب من
املشاركني استيفاء اس امترات تقيمي وتقدمي التعليقات والاقرتاحات.
" "3التصالت املنتظمة :سهّلت الاجامتعات الرمسية وغري الرمسية واملؤمترات الهاتفية
وتبادل رسائل الربيد الإلكرتوين الإدارة اليومية للمرشوع.

خامسا.

املساواة بني اجلنسني

أأدرجت يف واثئق املرشوع ،عىل النحو املتفق عليه واملربم مع البدلان الرائدة ،أأحاكم حمددة
املدربني املشاركني.
تتعلق بتشجيع املساواة بني اذلكور والإانث من حيث ّ
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سادسا.

ردود الفعل ا ألولية واملتابعة

اكنت التقارير ا ألولية اليت تلقهتا ا ألمانة من البدلان الرائدة اإجيابية للغاية .ووجد بعضهم أأن
فوائد املرشوع فاقت توقعاهتم.
و أأشارت مجيع مؤسسات التدريب القضايئ املس تفيدة اإىل أأهنا س تضم حقوق امللكية
الفكرية يف برامج التعلمي املس متر املنتظمة اخلاصة هبا ابس تخدام الوحدات املس تحدثة
حديثا لهذا الغرض .و أأطلقت مدرسة اإدغار سريفانتس فياللتا للقضاء ،كوس تارياك ،يف
املدرب.
أأكتوبر  2018برانجما تدريبا جديدا للقضاة ابس تخدام الوحدات اخملصصة و أأدةل ّ
وذكل الالزتام مبثابة ضامن قوي لس تدامة املرشوع عىل املس توى الوطين.
وطلبت البدلان الرائدة مواصةل تعاون الويبو معها ،بعد الانهتاء من املرشوع ،بغية تعزيز
النتاجئ اليت حتققت.
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نتاجئ /أأثر املرشوع
وادلروس الرئيس ية

ادلروس الرئيس ية املس تفادة
.1

.2

.3

.4

.5

.6

اخملاطر وس بل التخفيف
من أاثرها

ُطورت طرائق تصممي وتنفيذ أأهداف املرشوع ابلتشاور الوثيق مع ادلوةل العضو
املعنية ووفقا ل ألولوايت والاحتياجات الوطنية احملددة للك بدل رائد .وقد سهل
ذكل وضع هنج مشرتك و أأهداف متفق علهيا مع لك بدل رائد بشأأن النتاجئ اليت يتعني
حتقيقها عرب تنفيذ املرشوع؛
واكن اللجوء اإىل مشورة اخلرباء وخربات أأعضاء هيئة القضاة ،اذلين ينمتون اإىل
مناطق متلفة من العامل وميثلون أأنظمة وممارسات قانونية متلفة ،مفيدا للغاية يف
حتديد وتصممي النتاجئ املنشودة للمرشوع وا ألساليب املس تخدمة لتوفري برامج التعلمي
املس متر للقضاة؛
واكن تصممي وتطوير املواد املرجعية والتدريبية للقضاة مبشاركة قضاة أخرين،
ولس امي أأعضاء الهيئة املذكور أأعاله ،اختيارا انحجا يف معاجلة خصوصيات
املس تفيدين املس هتدفني وتلبية احتياجاهتم املطلوبة يف جمال امللكية الفكرية؛
واكن اللجوء اإىل طرق التدريب اخملتلط لتحقيق أأهداف التعلمي للفئة املس هتدفة
مفيدا وفعال للغاية .وحظيت دورات التعلمي عن بعد املتبوعة ابلتدريب املبارش
والفعاليات التعلميية بتقدير كبري من قبل املشاركني يف املرشوع؛
و أأسهم اس تخدام املهارات واخلربات الوطنية لتنفيذ ا ألنشطة يف ضامن تركزي
املرشوع ابس مترار عىل الاحتياجات وا ألولوايت الوطنية وتعزيز ملكية أأكرب
للمرشوع ونتاجئه املنشودة؛
واكن الالزتام وادلمع الاكمالن من جانب ادلول ا ألعضاء ا ألربع وسلطاهتا القضائية
جحر الزاوية ا ألسايس لإجناز املرشوع بنجاح ويف الوقت املناسب.

ُرصدت اخملاطر بشلك منتظم ونوقشت ابلتعاون الوثيق مع املؤسسات الرشيكة يف
البدلان ا ألربعة .ويُعترب تقيمي اخملاطر وحتليل التخفيف من أاثرها رضوراي من أأجل وضع
أأساس متني للمرشوع.
وفامي ييل اخملاطر الرئيس ية وتدابري التخفيف من أاثرها:
اخلطر ( أأ) :صعوابت يف تنظمي تدريب متواصل لهيئة قضائية مشغوةل .ويمتثل أأحد
التدابري الرئيس ية ملواهجة هذا اخلطر يف ضامن املشاركة والتأأييد الاكملني من جانب
مؤسسة التدريب القضايئ و /أأو السلطات املعنية يف مجيع مراحل املرشوع.
تدبري التخفيف ( أأ) :تلقى تنفيذ املرشوع ادلمع الاكمل من مؤسسات التدريب القضايئ
والسلطات املعنية يف البدلان املس تفيدة ،وابلتايل مل تتحقق اخملاطر املتوقعة ومل يكن لها
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أأي تأأثري سليب عىل ا ألداء .وعالوة عىل ذكل ،مكّن اس تخدام أأدوات التعلمي عن بعد
ألغراض التعلمي املس متر من اتباع هنج أأكرث مرونة وخصوصية.
اخلطر (ب) :من احملمتل أأن تتسبّب الظروف السائدة يف بدل رائد متار يف عرقةل
املرشوع ،وينبغي يف هذه احلاةل مواصةل املناقشات .وإاذا ما ّ
تعرثت تكل املناقشات ،جيوز
تعليق أأو اإرجاء تنفيذ املرشوع يف البدل.
تدبري التخفيف (ب) :اكنت الظروف يف البدلان اخملتارة مواتية لتنفيذ املرشوع .وساعد
ادلمع اذلي تلقاه املرشوع من املؤسسات الرشيكة يف التخفيف من مجيع اخملاطر اليت اكن
من املمكن أأن حتدق به .وقد جرى ختفيف اخلطر وابلتايل مل يعد لها أأي تأأثري سليب عىل
ا ألداء.
اخلطر (ج) :قد يواجه اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت قيودا يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا ،مثل غياب الإنرتنت أأو بطء رسعته .ولعل أأحد التدابري
الرئيس ية املتخذة ملواهجة هذا اخلطر الشديد هو التأأكد من وجود نسخ مطبوعة دلليل
أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية.
تدبري التخفيف (ج) :مل تكن هناك قيود جس مية فامي يتعلق ابس تخدام تكنولوجيا
املعلومات والتصالت يف البدلان املس تفيدة ،اإذ أتيحت مواد التدريب يف أأشاكل يسهل
النفاذ اإلهيا وطباعهتا .وقد ن ُظمت التصالت الإلكرتونية العادية وادلورات التدريبية
املقررة عرب الإنرتنت دون صعوبة .وخيفّف التدريب اخملتلط (عرب الإنرتنت وبشلك مبارش)
من خطر فقدان املعلومات .وابلتايل مت التخفيف من ذكل اخلطر ومل يعد هل أأي تأأثري
سليب عىل ا ألداء.

معدل تنفيذ املرشوع

وصل معدل اس تخدام املزيانية ،يف  31ديسمرب  ،2018اإىل  .٪ 90ون ُفذ املرشوع مبوارد
أأقل من املزيانية ا ألصلية.
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ومل يكن للمرشوع اعامتدات يف املزيانية مصصة للموارد البرشية .ومع ذكل ،شارك عدد
من موظفي الويبو واملتدربني ،ل س امي يف أأاكدميية الويبو ،يف تنفيذ أأنشطة املرشوع،
عالوة عىل واجباهتم وهماهمم املعتادة.
التقارير السابقة

هذا التقرير هو التقرير املرحيل الرابع املقدم اإىل جلنة التمنية.
وورد التقرير ا ألول يف املرفق السادس للوثيقة  ،CDIP/18/2وقُدم اإىل جلنة التمنية يف
دورهتا الثامنة عرشة .وورد التقرير الثاين يف املرفق السادس للوثيقة ،CDIP/20/2
وقُدم اإىل جلنة التمنية يف دورهتا العرشين .أأما التقرير الثالث فورد يف املرفق الثالث
للوثيقة  ،CDIP/22/2وقُدم اإىل جلنة التمنية يف دورهتا الثانية والعرشين.

املتابعة
يُقرتح الاضطالع بأأنشطة املتابعة التالية:
 ضامن اس تدامة النتاجئ اليت حتققت يف البدلان الرائدة من خالل تزويدها ببعضاملساعدة الإضافية.
 -تلبية احتياجات البدلان ا ألخرى اليت طلبت الاس تفادة من مساعدة مماثةل.
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التقيمي اذلايت للمرشوع
مفتاح نظام اإشارات السري
مفتاح نظام
اإشارات السري

**

***

****
ُمحقَّق ابلاكمل تقدم قوي
املرشوع1

نتاجئ
(النتيجة املرتقبة)

بعض التقدم
مؤرشات الإجناز الناحج
(مؤرشات النتاجئ)

اإعداد قامئة مبؤسسات
التدريب يف جمال حقوق
امللكية الفكرية وغريها مما
يوجد من مبادرات تدريبية
لفائدة اجلهاز القضايئ عىل
الصعيد العاملي

وضع وحدات تدريبية يف
جمال امللكية الفكرية مصصة
للقضاة و أأعضاء السكل
القضايئ يف لك مرشوع رائد

 1وفقا للقسم  2.3من وثيقة املرشوع ا ألصلية.

ل تقيمي

ل تقدم
ل يوجد تقدم

مل يُ ّقمي بعد /توقف

بياانت ا ألداء

نظام
اإشارات
السري

ُمعمت دراسة اس تقصائية عىل ادلول
 أعدت تكل القامئة؛ وأجنز التحليل ا ألويل .ا ألعضاء وقُدم حتليل النتاجئ املنبثقة عهنااإىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية.

****

 خ ُّصصت مجيع الوحداتواس ُتمكلت وأ ّقرت من قبل
السلطات الوطنية للبدلان
ا ألربعة.
 ن ُظم ما ل يق ّل عن ثالثدورات تدريبية (واحدة عرب
الإنرتنت واثنني بشلك مبارش)
للك بدل رائد ابلتعاون مع

****

 اس ُتمكلت الوحداتو أأ ّقرهتا السلطات
الوطنية أأو ا إلقلميية
املعنية.
 ن ُظم ما ل يقل عندورة تدريبية واحدة
(ش بكية أأو متلطة أأو
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املرشوع1

نتاجئ
(النتيجة املرتقبة)

مؤرشات الإجناز الناحج
(مؤرشات النتاجئ)
مبارشة) ابلتعاون مع
لك مؤسسة تدريب
مس تفيدة استنادا اإىل
الوحدات واملناجه
و أأساليب التدريب
املس تحدثة بغية حتقيق
نتاجئ التعلمي املنشودة.

تدريب مجموعة من القضاة،
مهنم ُم ّدرب حممتل واحد أأو اس تكامل املس تفيدين لدلورة
أأكرث ،استنادا اإىل الوحدات التدريبية
املس تحدثة

بياانت ا ألداء

نظام
اإشارات
السري

مؤسسات التدريب القضايئ
املس تفيدة استنادا اإىل الوحدات
املس تحدثة.

املدربني من البدلان ****
اس تمكل مجيع القضاة و ّ
الرائدة ا ألربعة دورات التدريب استنادا
اإىل الوحدات املس تحدثة.

أأعربت مجيع مؤسسات التدريب القضايئ ****
اإعراب اثنتان عىل ا ألقل من
مؤسسات التدريب القضايئ عن عن رغبهتا يف التواصل مع املؤسسات
اإنشاء ش بكة تربط بني
املامثةل ا ألخرى والتعاون بشلك أأوثق يف
رغبهتام يف التواصل والتعاون
مؤسسات التدريب القضايئ.
بشلك أأوثق يف جمال التدريب جمال التدريب املتخصص.
املتخصص.

أأهداف املرشوع

مؤرشات النجاح يف حتقيق
أأهداف املرشوع

بياانت ا ألداء
(استنادا اإىل الردود عىل التقياميت اليت
أأجريت)

نظام
اإشارات
السري

(مؤرشات النتاجئ)
اإقرار ما ل يقل عن  %50من
تعزيز كفاءات وهمارات
أأعضاء السكل القضايئ والقضاة
أأعضاء السكل القضايئ
والقضاة واملدعني العامني يف واملدعني العامني املس تفيدين
البدلان النامية والبدلان ا ألقل بأأهنم اكتس بوا همارات جديدة
منوا لمتكيهنم من البت بفعالية

أأفاد لك من ر ّدوا عىل الاس تقصاء بأأهنم
اكتس بوا همارات جديدة للبت بفعالية
وكفاءة يف منازعات امللكية الفكرية.

****
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املرشوع1

نتاجئ
(النتيجة املرتقبة)

مؤرشات الإجناز الناحج
(مؤرشات النتاجئ)

وكفاءة يف منازعات امللكية
الفكرية مبا يامتىش مع
الاحتياجات وا ألولوايت
الإمنائية احملددة يف البدل.

للبت بفعالية وكفاءة يف منازعات
امللكية الفكرية.

تكريس ثقافة امللكية الفكرية
املوهجة حنو التمنية يف الهيئات
القضائية مبا يفز الابتاكر
والإبداع عىل املس توى احمليل
وي ّسن بيئة التعاون ادلويل
ونقل التكنولوجيا والاستامثر.

اإقرار ما ل يقل عن  %50من
القضاة و أأعضاء السكل القضايئ
واملدعني العامني املس تفيدين
ابلعالقة بني البت بفعالية وكفاءة
والابتاكر والإبداع عىل الصعيد
احمليل.

اإقرار ما ل يقل عن  %50من
زايدة فعالية املؤسسات
القضاة و أأعضاء السكل القضايئ
الوطنية لتسوية منازعات
امللكية الفكرية وحتقيق توازن واملدعني العامني املس تفيدين
جيد بني حامية حقوق امللكية ابلعالقة القامئة بني البت يف
املنازعات والصاحل العام.
الفكرية والصاحل العام.

بياانت ا ألداء

نظام
اإشارات
السري

أأفاد لك من ر ّدوا عىل الاس تقصاء بأأهنم
اس توعبوا العالقة بني البت بفعالية وكفاءة
والابتاكر والإبداع عىل الصعيد احمليل.

****

اإقرار  98يف املائة ممن ر ّدوا عىل
الاس تقصاء بأأن مثة عالقة بني البت يف
املنازعات والصاحل العام.

****

وإاشارة ما ل يقل عن  %50من أأشار لك من ر ّدوا عىل الاس تقصاء اإىل
حسن هماراهتم يف جمال
القضاة و أأعضاء السكل القضايئ أأن التدريب ّ
واملدعني العامني املس تفيدين اإىل تسوية املنازعات.
حسن هماراهتم
أأن التدريب قد ّ
يف جمال تسوية املنازعات.
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املرشوع1

نتاجئ
(النتيجة املرتقبة)

مؤرشات الإجناز الناحج
(مؤرشات النتاجئ)

اإرساء توجه حنو التمنية يف اإقرار ما ل يقل عن  %50من
الهيئات القضائية بغية اإقامة القضاة و أأعضاء السكل القضايئ
نظام لتسوية منازعات حقوق واملدعني العامني املس تفيدين
امللكية الفكرية يتسم ابلتوازن بأأمهية حتقيق توازن بني احلقوق
واملصاحل اخلاصة بأأحصاب حقوق
والفعالية والكفاءة ويدمع
املواهب والابتاكر والإبداع امللكية الفكرية ومس تخدمهيا
عىل الصعيد احمليل مع حتفزي والصاحل العام.
وماكفأأة وحامية حقوق
ومصاحل مجيع أأحصاب حقوق
امللكية الفكرية ومس تخديم
حقوق امللكية الفكرية
واملصلحة العامة عىل حنو
منصف وعادل ومتوازن.

بياانت ا ألداء

نظام
اإشارات
السري

أأ ّقر  96يف املائة ممن ر ّدوا عىل الاس تقصاء ****
بأأمهية حتقيق توازن بني احلقوق واملصاحل
اخلاصة بأأحصاب حقوق امللكية الفكرية
ومس تخدمهيا والصاحل العام.

[هناية املرفق والوثيقة]

