
A 

 
CDIP/23/7 
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 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
ىل  20ن جنيف، م  2019 مايو 24اإ

التنمية والتعليم والتدريب املهني يف جمال حقوق امللكية الفكرية تقرير تقييم ملشروع التعاون على 
 مع مؤسسات التدريب القضائي يف البلدان النامية والبلدان األقل منوا  

عداد  الس يدة لويس أأوسنت، خبرية استشارية مس تقةل من اإ

منية والتعلمي تقيمي مس تقل ملرشوع  تقريريتضمن مرفق الوثيقة  .1 والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية التعاون عىل الت

قل منوا   ، أأعدته الس يدة لويس أأوسنت، خبرية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأ

 مس تقةل. استشارية

منية وامللكية الفكرية  .2 ن اللجنة املعنية ابلت اإ

منية(  ىل الإحاطة علام  ابملعلومات )جلنة الت مدعوة اإ

 واردة يف مرفق هذه الوثيقة.ال

 ]ييل ذكل املرفق[
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 موجز تنفيذي

ا واذلي يركز عىل "التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية  املوافقة عىل مرشوع الويبو صدرت املنجز مؤخر 

"، خالل ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية يف الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

 .2018يف هناية ديسمرب  س تمكلوا تنفيذ املرشوع يف يوليو من العام نفسه بدأأ . و 2016أأبريل 

تتسم توفري برامج تعلميية وتدريبية  قصد الكفاءةواس هتدف بناء  القضايئ،اس تجاب املرشوع حلاجة حمددة يف التدريب لقد 

من هذا  تاس تفادو . ةالقانوني مماريس املهنقضاة وغريمه من ال لفائدةقوق امللكية الفكرية يف جمال حة يفعال الو  ابلكفاءة

مجموعة أأدوات  اس تحداثلمرشوع ل  النتاجئ املنشودةمن أأمه و  -كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي  -يه أأربعة بدلان  رشوعامل 

قضاة ومجموعة من املدربني املاهرين واملدربني تدريبا  لفائدة الحقوق امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين يف جمال خمصصة 

 الفكرية.ة أ خرين يف جمال امللكية يقومون بتدريب قضاس  جيدا  اذلين 

للتعمل من اخلربات املكتس بة مع الرتكزي عىل  عني ،مستشار مس تقل ه من دلنبدأأ تقيمي املرشوع،بعد الانهتاء من تنفيذ و 

 :ما ييل تقيمي

 طار تصممي املرشوع  ؛اإ

  دارة  ؛مبا يف ذكل أأدوات الرصد والإبالغ املرشوع،اإ

 ؛النتاجئ احملققة حىت ال ن 

 اس تدامة النتاجئ احملققة. 

جراء البياانت من خالل مراجعة الواثئق الرئيس ية و  ومجعت سلسةل من املقابالت ش به املنظمة مع مجموعات أأحصاب كذا اإ

 ن.و واملس تفيد املرشوع؛رشاكء و ال خرين؛موظفو أأمانة الويبو و  املرشوع؛املصلحة اخملتلفة مبا يف ذكل فريق 

ل أأن ذكل  املرشوع، لنواجتتقيمي الاس تدامة طويةل الأجل من السابق لأوانه  أأنرمغ و  طار هذا ل مينعاإ  من التأأكيد، يف اإ

 عىل أأن مجيع نواجت املرشوع قد اكمتلت يف الوقت املناسب وأأن مجيع الأهداف قد حتققت. ،التقيمي

 تهواإدار تصممي املرشوع 

رشاكهم املرشوع مبشاركة وتنس يق مع مؤسسات التدريب القضايئ من ال مصم  بدلان الرائدة الأربعة منذ البداية. ومشل ذكل اإ

هذا الهنج التشاريك رضوراي  لضامن تصممي املرشوع بطريقة  واعتربيف مرحةل تقيمي الاحتياجات الأولية وطوال فرتة التنفيذ. 

 كام هو حمدد يف أأهداف املرشوع. الوطنية،تس تجيب لالحتياجات والأولوايت 

نشاء  وقد كفل عداديف املراحل الأوىل من تنفيذ املرشوع  1القضاة اخلرباء من هيئةاإ يتسامن ابلوجاهة  دورة مبضمون وهيلك اإ

عىل  جرىواليت  العامل،امللكية الفكرية من مجيع أأحناء جال من تبادل خرباهتا ومعرفهتا مب الهيئةمتكنت و . والاتساق واملالمئة

                                         
انئب مدير امللكية الفكرية والابتاكر، تورنتو، كندا؛ أأانبيل و حممكة الاس تئنافيف قايض  ،تأألفت اللجنة من الأشخاص التالية أأسامؤمه: ابمس عوض )مرص( 1

السابق حملمكة العدل مجلاعة دول  الرئيس ،حممكة أأسرتاليا الفيدرالية، س يدين، أأسرتاليا؛ لويس ديزي اكنس يكو نونزي )بريو(يف  قاضية سابقة ،بينيت )أأسرتاليا(

انئب الرئيس السابق حملمكة  ،فريقيا(أأ بلجياك؛ لويس يت يس هارمز )جنوب حممكة الاس تئناف، أأنتويرب، يف قايض  ،الأنديز، لامي، بريو؛ مصوئيل جراانات )بلجياك(

احملمكة الابتدائية الإقلميية، مانيال، الفلبني؛ وانغ اين يف  قاضية رئيسة ،فلبني(فريقيا؛ ماراي روينا موديس تو سان بيدرو )ال أأ تئناف العليا، بلومفونتني، جنوب الاس  

 مللكية الفكرية يف احملمكة الشعبية العليا يف الصني، بيجني، الصني.اب ادلعاوى املتعلقةقايض شعبة  ،فانغ )الصني(
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نشاء  برامج التعلمي  بشأأنمشورة قيّمة  ت الهيئة. كام قدمبشلك مبارشوحدات عامة تدريبية عن بعد وأأخرى أأساسها اإ

. ومن القادرين عىل حتمل مسؤولياهتممن املدربني املهرة و  املس متر للقضاة واملتطلبات واملؤهالت الالزمة لتشكيل مجموعة

يف لك بدل،  فردة من الأفراد، اجملموع ولعبت هذهملرشوع تعيني املنسقني الوطنيني. ا اليت يتسم هبا السامت املهمة الأخرى

املرشوع يف الوقت املناسب وبطريقة  حبيث نفدالوطنية واحتياجات التمنية  للأولوايتاملرشوع  معاجلةضامن يف  دورا حموراي

ا رئيس ي ا يف املسامهة يف  املرشوع عىل اجملالت اليت مدير  اطالعضامن وابلتايل املرشوع  رصدمناس بة. كام لعبوا دور 

 التكيف. بتتطل

 شلك. و هللمرشوع الزتام مدير مرشوع أأاكدميية الويبو وتفانياحملدد الإطار الزمين  مضنتطلب ضامن التنفيذ الفعال للمرشوع و 

ل س امي يف  واملتدربني،عدد من موظفي الويبو اذلي قدمه مع ادلعىل الرمغ من و هذا موضع تقدير كبري من قبل مجيع املعنيني. 

ل   أأن زايدة عبء العمل الناجت عن املرشوع اكنت كبرية.الأاكدميية، اإ

 املستشارين الوطنينيغري الرمسية عرب الرصد الشفوي من خالل تعليقات الرمسية املوثقة للمرشوع و  الرصدمضنت مجموعة و 

ىل  واهجها.قد يوالتحدايت اليت  اطالع الأخري املس متر عىل سري معل املرشوعمدير املرشوع  املرفوعة اإ

 فعاليةال

ن مجيع  أأعاله،كام ُذكر   -موعة أأدوات الويبو للتعلمي املس متر للقضاة جمليف النسخة الهنائية  اليت سامهت –املرشوع  نواجتفاإ

 الإطار الزمين لتنفيذ املرشوع. ومشل ذكل تطوير واس تكامل ما ييل: مضنبنجاح  ُسلمت

 بشأأن حقوق امللكية الفكرية؛ للتعلمي عن بعد دورة عامة 

  من البدلان الرائدة يف املرشوع؛بدل للك تعلميية واد مو  ةصيص دورة عامت و 

  املدربني؛برامج تدريب و 

  دريب قضاة أ خرين يف جمال يقومون بتس  مجموعة من املدربني املهرة واملدربني تدريبا  جيدا  اذلين و

 الفكرية؛ امللكية

  ىل قاعدة بياانت عاملية  النفاذ ابجملانو  الفكرية؛حقوق امللكية  يف جماللدلعاوى القضائية اإ

  ىل املنتدايت الوطنية دلمع التعمل  النفاذو  ؛بني الأقراناإ

  ىل ش بكة دولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية دلمع التبادل ادلويل  النفاذو  للمعلومات؛اإ

  دليل مدرب خمصص للك بدل.و 

جناز  ويعود جناح للمرشوع وعرب أأربعة بدلان ومناطق  احملدد املتنوعة مضن الإطار الزمين النتاجئ املنشودةهذا العدد من اإ

ىل التصممي   للمرشوع والزتام أأاكدميية الويبو والبدلان املس تفيدة. احملَك خمتلفة اإ

ل أأن  أأنرمغ و   مقديم املعلوماتمن السابق لأوانه تقدمي أأدةل قوية وموثقة عىل حتقيق الأهداف عىل املدى الطويل، اإ

جيابيني للغاية فامي يتعلق بشأأن ئيس يني الر  أأكدت أأدةل و املدربني.  كفاءاتهارات و مل املرشوع  مبدى تعزيزهذا التقيمي اكنوا اإ

اكنت املعرفة بشأأن حقوق امللكية الفكرية حمدودة يف  التدريب،مثيل مجيع البدلان املشموةل أأنه قبل املشاركة يف مل  مروية

وابلتايل  الوطين، اجاح رؤى حول قضااي حقوق امللكية الفكرية عىل املس توى العاملي وكذوأأن ادلورة قد وفرت بن طبيعهتا،

 .والكفاءةتعزيز املعرفة حبقوق امللكية الفكرية 
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نشاء هذه اجملموعة من املهنيني ذوي املعرفة و . ممارسا للمهن القانونيةقاضي ا و  74ملا عدده كفل املرشوع التدريب الناحج و  يعد اإ

رساءقوق امللكية الفكرية خطوة أأساس ية يف تطوير و املعززة حب القضاء يف البدلان املشاركة.  جمال التمنية يف تركز عىلثقافة  اإ

 ومن احملمتل أأن يشجع هذا بدوره الابتاكر والإبداع احمليل يف املس تقبل.

 الاس تدامة

قرار بأأن ا ولأن قوانني حقوق امللكية الفكرية  ينبغي ئيةالقضاالهيئة تدريب  نظرا  لالإ  ،تغريال  متواصةلأأن يكون مترين ا مس متر 

ىل متهيد الطريق هدف  ضافة مس مترالتدريب بشلك  ملنحاملرشوع اإ ىل حتسني برامج التدريب الرمسية  اإ حقوق امللكية  بشأأناإ

 .بني الأقراندمع التعمل و الفكرية 

الاس مترار يف الاس تفادة من  من املشاركة يف املرشوعالأفراد واملؤسسات حىت يمتكن املرشوع  مصم ذكل،من أأجل ضامن و 

رشاك مؤسسات التدريب القضايئ منذ  التصممياتبع و . بعد انقضاء مدتهاملرشوع  ا من اخلطوات مبا يف ذكل اإ  البداية؛عدد 

والرفع من  البداية؛هب احمللية من مبا يف ذكل املوا الوطين؛املرشوع الرئيس ية مع الاحتياجات عىل املس توى  نواجتتكييف و 

ُ  مس توى ُ بني ّر  دَ مجموعة من امل ىل ش باكت  النفاذوتسهيل  رَّبني؛دَ امل  الوطنية وادلولية. امللكية الفكريةاإ

ا من تصممي املرشوع.  وشلّك  ا همم  عداد نتاجئ املرشوع لضامن  جرى النحو،عىل هذا و ضامن اس تدامة املرشوع جزء  اإ

تشمل العنارص و الواردة من بدلان أأخرى.  القضايئ،الاس تجابة الإجيابية لطلبات املساعدة اجلديدة للتعلمي املس متر للجهاز 

ىل ادلورة  النفاذتطوير وحدة التدريب العامة وتيسري و الأساس ية لضامن القدرة عىل تكرار املرشوع يف بدلان جديدة  اإ

 عرب الهواتف اذلكية والأهجزة اللوحية. التدريبية

 توصياتال 

 مجموعة من مثاين توصيات. قدمت للتقيمي،بناء  عىل النتاجئ الرئيس ية 

 تهواإدار  تصممي املرشوع

 املوارد البرشية .1

ا من كياانت الويبو سامه لفرتات  ادلمعاملتدربني بعض  تقدمي عالوة عىليف تصممي املرشوع وتنفيذه،  تعىل الرمغ من أأن عدد 

املس متر غري املتصل عبء العمل  ، رمغفقد توىل مدير املرشوع املعني يف أأاكدميية الويبو املسؤولية الشامةل قصرية،

 .الرفع الهام للكفاءة الفضل يف التنفيذ الناحج للمرشوع واكن لضامن ابملرشوع،

 :1التوصية 

ىل  ،املس تقبليف ابلسعي، يوىص  ضافيةاإ سيسمح و املرشوع.  معردلمع تنفيذ املرشوع من أأجل  اس تخدام موارد برشية اإ

بعض الضغط املرتبط هبذا  بل س يخففذكل ملدير املرشوع ابحلفاظ عىل املسؤولية الاكمةل عن املرشوع والإرشاف عليه 

 ملرشوع.خارج اس متر امل عمل ابل السامح أأيضااملرشوع من حيث 

 اخلربة عىل املس توى الوطين .2

ىل ون الوطنيواملستشار  لعب ا حامس ا يف جناح املرشوع. ابلإضافة اإ اكن اختيارمه  ذكل،ن ومعرفهتم عىل املس توى الوطين دور 

ا يف ضامن امللكية عىل املس توى الوطين.  من قبل السلطات الوطنية همم 
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 :2التوصية 

رشاك الاستشاريني الوطنينياب ،املس تقبليف حاةل تنفيذ مشاريع مماثةل يف ، يوىص من أأجل ضامن حسن  عامتد نفس هنج اإ

 سري املرشوع عىل املس توى القطري.

 فعاليةال

 اخملتلط التعمل .3

كفل هذا الهنج بعض و . املبارشالتعمل عن بعد والتعلمي أأسلوب التعمل اخملتلط اذلي جيمع بني خيارات  مثن املشاركون عاليا هنج

ا القدرة عىل املشاركة يف مناقشات ولكن يسمح الوقت بذكل املرونة للمتدربني لس تكامل عنارص ادلورة عندما ه يضمن أأيض 

 اخلرباء، مما يعزز فهمهم ومعرفهتم ابملوضوعات املشموةل. واملدربنيأأكرث معلية وخشصية مع املتدربني ال خرين 

 :3التوصية 

 خيار يعتربو نفس هنج التعمل اخملتلط كام يظهر يف هذا املرشوع.  ابعامتد ،عند تنظمي دورات مس تقبلية من هذا النوع ،يوىص

ا يف تعزيز املهارات  شلك عنرصاوابلتايل  املشاركني،امجلع بني مهنجيات التعمل والتدريس مناس ب ا مجليع البدلان ومجليع  حامس 

 واملعرفة.

 الاس تدامة

مترار الاستامثر .4  اس 

جناز يف  جرت مقابلهتماليت  الأفرقةأأكد أأحصاب املصلحة من مجيع  طار اإ هذا التقيمي عىل أأمهية توفري ادلمع املس متر للمتدربني اإ

 يف هذا املرشوع.

 :4التوصية 

لقضاة اذلين اس تفادوا من املرشوع حىت ال ن لضامن اس مترار لفائدة التجديد املعلومات تدريب متقدم أأو  منح تدريب ينبغي

ىل خيار الفكرية ودمع الزمخ اذلي أأوجده املرشوع. مواكبة التطورات املتعلقة حبقوق امللكية  عقد مؤمتر كام ميكن اللجوء اإ

عىل التطورات اجلديدة يف جمال  واطالعهممع بعضهم البعض املعلومات بفرصة تبادل  حىت حيظواحيرضه القضاة املدربون 

 امللكية الفكرية.

 نرشال  .5

 املرشوع،جيال جديدة من القضاة يف البدلان اليت شاركت يف يمتثل أأحد العنارص الرئيس ية لالس تدامة يف ضامن متكني أأ 

من الاس تفادة من هذا املرشوع اذلي حيظى بتقدير كبري من أأجل زايدة تعزيز املهارات  أأخرى،وكذكل من بدلان 

 .والكفاءات

 )أأ(: 5التوصية 

يوىص مبزيد من الاخنراط مع البدلان الرائدة الأربعة ودمعها لقياس قدرهتا عىل توفري تدريب مس متر جملموعات جديدة من 

 مللكية الفكرية.اب امللمنيالقضاة هبدف ضامن جيل جديد من القضاة 
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 )ب(: 5التوصية 

عدادهامؤسسات التدريب القضايئ اليت  قامئةس تخدام ابيوىص  جراء مزيد نطالق لإ اذا املرشوع كنقطة كجزء من ه جرى اإ

 حول مدى: البحثمن 

 ماكنية  ؛اس تخدام الوحدات والأدةل املطورة ابلفعل لفائدة البدلان اجملاورة اإ

 توفري التدريب يف البدلان اجملاورة.ل  واملامرسون للمهن القانونيةالقضاة املدربون  جاهزية 

ن مشاركة الويبو ودمعها املايل يف لكتا التوص   يتني املذكورتني أأعاله أأمر رضوري.اإ

 رصدال .6

ن فهم هذا  ذكل،. ومع البعيدمن السابق لأوانه رصد تأأثري التدريب ومدى اس تدامته عىل املدى   ةهمميه مسأأةل مر الأ فاإ

 تصممي املشاريع وادلورات املشاهبة يف املس تقبل.يف هذا التعمل  مراعاةلضامن 

 :6التوصية 

املرشوع مع املشاركني ومؤسسات التدريب  رصديوىص بأأن تواصل الويبو  الطويل،عىل املدى  الأثرمن أأجل قياس 

ىل امخلس س نوات القادمة واس تخدام البياانت اليت املرشوع القضايئ املشاركة يف  بالغ عن  مجعتعىل مدى العامني اإ لالإ

 تصممي وتنفيذ ادلورات التدريبية املس تقبلية.

 اقشةيف منتدايت املن املشاركة .7

ىل مواصةل تدريب أأولئك اذلين اس تفادوا  أأبرز عدد من أأحصاب املصلحة أأن احلفاظ عىل زمخ املرشوع  ابلفعل،ابلإضافة اإ

تدريب ال أأن يكون هذا فقط من خالل  ينبغيل واملعرفة املكتس بة ابلفعل من خالل ادلورة أأمر همم.  لبنات فوق لبنةوبناء 

ا.5)كام هو مقرتح يف التوصية  لوماتاملع جتديدتدريب قصد ال ضايف أأو الإ   ( ولكن ميكن تيسريه بطرق أأخرى أأيض 

 :7التوصية 

طلب بشأأن امللكية الفكرية اليت تعقدها الويبو أأو  املنتدايت احلواريةبني للمشاركة يف يوىص ابلنظر يف دعوة القضاة املدرَّ 

احلفاظ عىل الزمخ يف هذا املوضوع وضامن تنش يط مس متر يسهم هذا يف وس عند مراجعة اتفاقات امللكية الفكرية.  مساهامهتم

 لأولئك اذلين شاركوا يف ادلورة.
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 ومعلومات أأساس يةمقدمة  .1

املتعلقة حبقوق امللكية  املنازعات فضال عن ؛بطبيعة تصصية ومعقدةقوق امللكية الفكرية ح ونظامالقانوين طار الإ  يمتزي

أأدى و حدود. لل العابرةلس امي تكل املتعلقة ابلتكنولوجيات املعقدة أأو بيئة تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأو التجارة  الفكرية،

ىل اللجوء تزايد  ىل بشلك أأقوى الوعي ابملنافع الاقتصادية الناجتة عن الاس تخدام الفعال حلقوق امللكية الفكرية اإ تسوية ال اإ

أأقل البدلان و العديد من املوظفني القضائيني يف عدد من البدلان النامية  بيد أأناملتعلقة ابمللكية الفكرية.  للمنازعاتقضائية ال

عدادا منوا  ليسوا  ا لأهنم ملُمعّدين اإ ادلراس ية لنيل ربامج القوانني حقوق امللكية الفكرية بشلك اكف خالل  ايدرسو  جيد 

اعرتاف ا بأأمهية التعلمي القضايئ الرمسي والتدريب يف تطوير الكفاءة القضائية  فسه،ن يف الوقت و. يف احلقوق امعيةاجلشهادات ال 

 وتلعب هذهمؤسسات وطنية للتدريب القضايئ. عىل ال ن عدد كبري من البدلان  تتوفر احملامك،العداةل وأأداء  نوعيةوحتسني 

 ا وتوفري التدريب املهين املس متر للقضاة العاملني.نني حديث  التعلمي والتدريب للقضاة املعيّ  منحيف  حاسام ااملؤسسات دور

يف البدلان النامية والبدلان الأقل  القضائية للهيئات يف جمال حقوق امللكية الفكرية خلدمات التدريبتبنّي من توفري الويبو و 

ىل الويبو، ومن منوا   ا من التدريب املتخصص يف جمال قوانني حقوق  ،عدد من الطلبات املقدمة اإ أأن القضاة سيس تفيدون كثري 

 .اجملال احقوق امللكية الفكرية بشلك فعال وتمنية الكفاءة القضائية يف هذ منازعاتيف  البتيف  هتمامللكية الفكرية ملساعد

أأاكدميية الويبو مرشوعا  يركز  طّورتمع، والقدرة عىل الاس تجابة الإجيابية لطلبات ادل ابذلاتمن أأجل تلبية هذه احلاجة و 

والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف بعض البدلان النامية والبدلان الأقل  التعلميعىل 

 التمنية التالية: أأجندةاملرشوع متش يا مع توصيات  وقّدممنوا  اخملتارة. 

وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور، مهنا ثقافة زايدة ما خيصص من أأموال   3التوصية 

دراج امللكية الفكرية يف خمتلف املس توايت التعلميية  وعي  وزايدةامللكية الفكرية املوهجة للتمنية مع التأأكيد عىل اإ

 امجلهور ابمللكية الفكرية.

اءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كف 10التوصية 

امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية، 

أأيضا  هذه املساعدة التقنية  متتدوينبغي أأن  .والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة

ىل قلميية املعنية ابمللكية الفكرية اإ قلميية ودون الإ  .املنظامت الإ

طار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة،   45التوصية  نفاذ امللكية الفكرية يف اإ انهتاج اإ

بداع "حبيث  نفاذها يف تشجيع الإ التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

ىل الرفاهية الاجامتعية  حتقيقا  للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإ

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

يف جمال حقوق امللكية القضاة وتدريب  لتعلمي برامج وطنية الالزمة لتقدمي الكفاءاتبناء  يفمرشوع الهدف الرئييس لل  وجتىل

نشاء "أأدوات حقوق امللكية الفكرية للقضاة" للتعمل اذلايت/  ،ةيوفعال  بكفاءةالفكرية  املرشوع، هيدف و رجع. مكمبا يف ذكل اإ

ىل تعزيز  ،عىل وجه التحديد  من خالل تطوير لتكل املعرفة همحقوق امللكية الفكرية املوضوعي وتطبيق  لقانون القضاةفهم اإ
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عىل قرارات اتاذ و منطقية ج جح بناءيف هناية املطاف من  للمتكنواملنطقي وهمارات التحليل النقدي  املتسقالتفكري  ملكة

 ذات الصةل.  بأأنواعها امكاحملعادل وفعال ومس تنري بشأأن املنازعات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية و حنو 

 الرئيس ية التالية: العنارصاملرشوع  يشمل الأهداف،من أأجل حتقيق هذه و 

 اختيار أأربع مؤسسات تدريب قضايئ رائدة "1"

السلطة الوطنية ذات الصةل  القضايئ أأوالطلبات اليت أأعدهتا مؤسسات التدريب  بناء عىلاملؤسسات  اختريت هذه

كوس تارياك شلكت و  .الاختيارابس تخدام مجموعة مشرتكة من معايري  ،النامية والبدلان الأقل منوا  يف البدلان أأو لكتهيام 

 للمشاركة يف املرشوع. اختريتولبنان ونيبال ونيجرياي البدلان الأربعة اليت 

 تقيمي الاحتياجات "2"

من البدلان يف جمال حقوق امللكية الفكرية يف لك بدل للنظام القضايئ  والتدريب التعلميحتياجات اتقياميت هذ ال  مشلت

وكذا والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية  للتعلمي املقررة الوحداتحتديد طبيعة ونطاق حمتوى  قصد ةتار اخمل 

ع عىل اعمتد املرشويف هذا الصدد، وحقوق امللكية الفكرية. جمال  للقضاة يف ةرجعيوالأدوات امل التعمل اذلايت أأدوات

الهيئة  اتكفاءاملشاركة يف بناء  املعنيةاملشاركة الفعاةل ملؤسسات التدريب القضايئ ومجيع السلطات الوطنية 

  التقيمي مشاورات منظمة مع أأحصاب املصلحة. يشملو . القضائية

 تدريبلل  وحدات العامةالتطوير  "3"

ابلعامتد عىل خربة هيئة قضائية متثل خمتلف البدلان  حقوق امللكية الفكريةيف جمال العامة وحدات المجموعة  أأنشئت

 .قانونية الأعرافو 

 اختبار وتكييف حمتوى التعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية "4"

 ُكّيفت ،وعليهتحسينات. ال لإجراء  وتلقي التعليقاتحمتوى التدريب من خالل تقدمي برامج تعلميية وتدريبية  رباختُ 

والس ياسات والأولوايت املؤسس ية والوطنية  ؛املُقيّمةس تجابة لأمناط واحتياجات التعمل احملددة / امة الوحدات العا

ىل أأربع لغات )العربية والإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية(.  الوحدات اخملصصة للبدلان املشاركة  وأأتيحتبعد الرتمجة اإ

 توى التدريب اخلاص بلك بدل.حم  لبنةواس تخدمت لتشكيل 

 قوق امللكية الفكريةح عىل أأساس الوحدات يف جمال والتدريبتعلمي لل  خمصصحمتوى  تطوير "5"

م قررت مؤسسات التدريب القضايئ  الويبو،مبساعدة و الاحتياجات احملددة للقضاة.  متش يا معحمتوى التدريب  مُصّ

 ساعدت الويبو البدلان الرائدة يف:و احملتوى املطلوب تطويره. 

  دراكهو  استيعابهادلولية حىت يمتكن القضاة من  الكية الفكرية وفق ا للزتاماهتتقيمي نظام امل بشلك أأفضل  اإ

 ادلويل؛يف س ياق الإطار 

  منائية و حتديد الاحتياجات التدريبية الوطنية احملددة بشأأن امللكية الفكرية اليت تتوافق مع أأهدافها الإ

 الوطنية؛

  الإمنائية؛مبا يمتىش مع تكل الأهداف  هونتاجئالتعمل حتديد أأهداف و 

  للمسامهة يف حتقيق تكل الأهداف. تهومهنجي التدريب اتاذ قرار بشأأن حمتوى و 
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 تدريب املتدّر بني "6"

كام . وأأخرى بشلك مبارش عن بعد ةدورات تعلمي خاص يشمل ،بدل خاص بلك ،بنيبرانمج لتدريب املدّر   ُوضع

من  نيوالوطني نيقضاة وأأساتذة دولي التدريب القضايئ املعنية ومبساعدة من ادلورات ابلتنس يق مع مؤسسات نظمت

ساعة من جلسات التعلمي  120ما متوسطه  امرأأة، 21من بيهنم  أ خر،قاضيا  ومدراب   74تلقى ما مجموعه و ذوي اخلربة. 

 بشأأن حقوق امللكية الفكرية. ةيوالتطبيق املس متر النظرية 

 لخرباتل املنتظم تبادلال والرشأاكت بني مؤسسات التدريب القضايئ الوطنية من أأجل  بيكالربط الش  يز تعز  "7"

نشاء ش باكت  التصالت وتبادل  لتيسريورشأاكت بني مؤسسات التدريب القضايئ التصال دمع املرشوع اإ

 املعلومات واخلربات بشأأن السوابق القضائية واملناجه الرتبوية.

 وأأدةلحلصول عىل كتب مرجعية عىل ااملساعدة  "8"

غناءادلمع لقتناء الكتب املرجعية والأدةل من أأجل  قُّدم  مكتبة مؤسسات التدريب القضايئ املس تفيدة. اإ

 تقيص احلقائقاس تقصائية ل  دراسة "9"

 وأأجري ،عامليةال طبيعهتاحبك  بل تعدهتا لتشمل بدلاان أأخرى الرائدةعىل البدلان الاس تقصائية ادلراسة قترص ت مل 

اس تقصاء عام لتقيص احلقائق بشأأن مؤسسات التدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية وغريها من مبادرات التدريب 

املامرسات  عىل الاطالع ، من بني مجةل أأمور،اكن الهدف من ادلراسة الاس تقصائيةو املوجودة يف مجيع أأحناء العامل. 

 حقوق امللكية الفكرية.يف جمال يهبا وتدر الهيئة القضائية يف جمال تعلمي  القامئة

 هأأهدافغرض التقيمي و  .2

ن  اخلربات املكتس بة أأثناء تنفيذ املرشوع مع الرتكزي عىل تقيمي اجملالت  الاطالع عىلالهدف الرئييس من هذا التقيمي هو اإ

 التالية:

 طار تصممي املرشوع  ؛اإ

  دارة املشاريع مبا يف ذكل أأدوات الرصد والإبالغو  ؛اإ

  ؛جئ احملققة حىت ال نالنتاو 

  اس تدامة النتاجئ احملققةو. 

ىل حد مامل تنجح اليت تكل وحتديد يف املرشوع  للأعامل الناحجةوقد تضمن ذكل تقيامي   ىلمن أأجل تقدمي معلومات  اإ  تستند اإ

 .الأنشطة املس مترة يف هذا اجملال كذامعلية صنع القرار يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية و دلمع  احلجج
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 مهنجية التقيمي .3

جراء  مالتقيمي مستشار مس تقل لُكّف ابإ أأحصاب املصلحة  مبشاركةاملهنجي املعمتد  الأسلوب مسحو ليكون تشاركي ا بطبيعته.  ومُصّ

وغريمه من أأحصاب  3نو واملس تفيد 2ن ورشاكء املرشوعوأأمانة الويبو ال خر  واملعنيني مبا يف ذكل فريق املرشوع وموظف

 .4نياملصلحة املهمت

جراء البياانت من خالل  ومجعت املعلومات  وقد تضمنت. 5الواثئق اس تعراضأأحصاب املصلحة ش به املهيلكة و  مع مقابالتاإ

بالغ النتاجئ الرئيس ية للتقيمي. قصد واعامتد مهنج التثليث رجعيةماحالت  اجملمعة  اإ

موظفني من  فضال عن، الأربعة املشاركة يف املرشوعدة مقابةل مع أأحصاب املصلحة من البدلان الرائ 25ما مجموعه  توُأجري

 .6أأمانة الويبو

 التمنية خالل تنفيذ التقيمي. أأجندة عن كثب مع مدير مرشوع أأاكدميية الويبو وشعبة تنس يق املقمّي   وتشاور

 القيود

ىل فرباير  أأجريو  ،2018يف ديسمرب  اكمتلقد املرشوع واكن رتبط أأحد قيود التقيمي بتوقيته. ت هذا التقيمي يف الفرتة من يناير اإ

جراء تقيمي مفصل لأهداف املرشوع عىل املدى  ،املَرويةع الأدةل يمج  بعيدا عن النحو،عىل هذا و . 2019 مل يكن من املمكن اإ

نشاء ثقافة امللكية الفكرية امل املثال،عىل سبيل ف. البعيد لتمنية حنو اوهجة من السابق لأوانه تقيمي مدى فعالية املرشوع يف اإ

ب للهيئة القضائية ابلنس بة نشاء ؛ةاملدرَّ  كفاءة؛أأكرث بشلك املؤسسات الوطنية لتسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية  واإ

يتطلب تقيمي فعالية املرشوع يف هذه اجملالت و وتعزيز التوازن العادل بني حامية حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة. 

جراء و  امتر مس   رصدا  مزيد من التقيمي يف املس تقبل.اإ

 النطاق .4

ىل ديسمرب  2016من يوليو املمتدة الزمنية  الفرتةتقيمي ل امشل   )فرتة تنفيذ املرشوع(. 2018اإ

ومسامهته يف تقيمي احتياجات ادلول الأعضاء واملوارد أأو الوسائل الالزمة لتلبية تكل  برمتههذا التقيمي عىل املرشوع  زوركّ 

دارة املرشوع والتنس يق والاتساق والتنفيذ  زمنياالاحتياجات وتطوره  من  وقد استبعداحملققة.  والنتاجئوأأدائه مبا يف ذكل اإ

 تقيمي أأنشطة املرشوع الفردية. ذكل

                                         
 .التصال الوطنية للمرشوع هجاتاملرشوع و  يفذكل ممثلني عن مؤسسات التدريب  يشمل 2
 .ذكل ممثلني عن مؤسسات التدريب يف املرشوع واملتدربني يشمل 3
 .ن يف املرشوعون والأساتذة املشاركوعىل سبيل املثال، املدرب 4
 املس تعرضة.للحصول عىل قامئة الواثئق الرئيس ية  1يرىج الاطالع عىل امللحق  5
 .مقابالتأأجريت معهم  الأشخاص اذلين قامئة للحصول عىل 2ع عىل امللحق يرىج الاطال 6
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 النتاجئ الرئيس ية .5

عىل أأساس جمالت التقيمي الثالثة عىل النحو املنصوص عليه يف اختصاصات  ،النتاجئ الرئيس ية تضمناذلي  القسم،ا هذنُظم 

دارته؛املرشوع  تصممي - التقيمي جمال سؤال التقيمي مبارشة حتت عنوان لك  وجاء اجلواب عىل لكفعالية؛ والاس تدامة. الو  واإ

 ذات الصةل. من اجملالت

دارتهتصممي   1.5  املرشوع واإ

 النتاجئ الرئيس ية

يف مرحةل تقيمي الاحتياجات  -اكن ملشاركة مؤسسات التدريب القضايئ والتنس يق معها منذ البداية   :1النتيجة الرئيس ية 

 الوطنيةأأمهية حامسة من أأجل ضامن تصممي املرشوع بطريقة تليب الاحتياجات  -التنفيذ  فرتة وطوال

  اف املرشوع.مع أأهد متش ياوالأولوايت 

نشاء  شلّك  : 2النتيجة الرئيس ية  ا ابلغ الأمهية لتيسري  هيئةاإ من القضاة اخلرباء يف املراحل املبكرة من تنفيذ املرشوع أأمر 

  .يتسامن ابلوجاهة والاتساق واملالمئة مبضمون وهيلكتدريبية  دورة تطويروضامن 

الوطنية  تمنيةتلبية املرشوع لحتياجات التعلمي وال  للتأأكد منيني املنسقني الوطنيني رضوراي  تع   اكن  :3النتيجة الرئيس ية 

ا رئيس ي ا يف املسامهة يف و وبطريقة مناس بة.  احملددال جال يف ه وتنفيذ ا دور  املرشوع  رصدقد لعبوا أأيض 

  ف.يالت اليت تتطلب التك عىل اجملمدير املرشوع  اطالعلضامن 

ضامن التنفيذ الفعال للمرشوع عىل مدى الإطار الزمين للمرشوع الالزتام والتفاين من مدير تطلب   :4ئيس ية النتيجة الر 

الويبو  يموظف عدد من تلقيه دمع ورمغاملرشوع. واكن هذا موضع تقدير كبري من قبل مجيع املعنيني. 

 اكنت الزايدة يف عبء العمل الناجت عن املرشوع كبرية. الأاكدميية،وخاصة يف  ،نيواملتدرب

لك بدل ومتكنت الويبو من اعامتد هنج مرن مبا  معاتفاق التعاون من  أأشاكل خمتلفةعقد اس تلزم الأمر   :5النتيجة الرئيس ية 

 فيه الكفاية للسامح بذكل.

أأكد مجيع أأحصاب املصلحة أأن و نسقني الوطنيني. امل  اختصاصاتشامةل فضال عن وثيقة املرشوع اكنت   :6النتيجة الرئيس ية 

 اكنت واحضة مبا فيه الكفاية لتوجيه تنفيذ املرشوع. املسأأةل

عىل التعليقات  يقومغري رمسي رصد رصد رمسي موثق للرشوع و  اعمتدت معلية الرصد عىل املزج بني  :7النتيجة الرئيس ية 

ىل مدير املرشوع.  املستشارينترد من اليت  الشفوية رشاف وقد مضنت العمليةالوطنيني اإ مدير  اإ

ادلورة  جمالتو بشلك جيد  اجملالت اليت اكنت تتقدمس متر عىل امل  واطالعه عىل سري العملاملرشوع 

 ف.يالتكي  تالتدريبية اليت تطلب

 هتصممي املرشوع وتنفيذ

ىل ثالثةاستنادا املرشوع ونفذ  مُصم  مبادئ رئيس ية: اإ

 شلكو املس تفيدة.  البدلانمع  هوتنفيذ هوتطيطاملرشوع مجيع اخلطوات املتعلقة بتصممي  نُسقت التنس يق: "1"

ىل الوطنيني،تعيني املستشارين   لضامن التنس يق املس متر. ارئيس ي هنجا ،انفسه البدلان املس ند اإ
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واليت أأكدت  املس مترة للبدلان الرائدة الإمنائيةو  يةحتياجات التعلمي الاملرشوع ل اس تجاب الوطنية:الاحتياجات  "2"

 الوطنيني يف املقام الأول. مع الاستشاريني املنتظمتقياميت الاحتياجات الأولية والتنس يق  علهيا

ىل منوذج تدريب املدرّ  استرشايفنظور مب املرشوع  يتسم تصممي الاس تدامة:  "3"  تكرار تنظمييسمح ب ني ب  يستند اإ

 مؤسسات التدريب القضايئ املعنية.من دلن  دورات مماثةل يف املس تقبل

ا من اخلطوات الأولية لضامن تصممي  املرشوعقبل الرشوع يف تنفيذ اكن من الرضوري  أأن تتخذ أأاكدميية الويبو عدد 

ىل املبادئ املذكورة  ،املرشوع ا اإ زاء ومشويل مناسببشلك  أأعاله،استناد   :هذا يشملو لك بدل معين.  اإ

  قلميية دة:رائالبدلان ال اختيار أأربعة بدلان اختريت  جنيف،يف  املعنية ابلتنس يق مع منسقي مجموعة الويبو الإ

 .2016يوليو  مطلعمعلية الاختيار يف  واس تمكلتللمرشوع.  -كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي  - رائدة

  املكتب الوطين ثال يف مم ما يكون الرشيك عادة  : يف املرشوع للمشاركةحتديد الرشيك الوطين الأنسب

ل أأن م  الفكرية،للملكية  من أأجل تقيمي و . املرشوعهذا  يف حاةل رضوريةاعتربت  الهيئة القضائيةشاركة اإ

اكن من الرضوري أأول  الاجامتع مع البعثات ادلامئة للبدلان الرائدة يف جنيف  ،الواجب اعامتدهاأأنسب الهنج 

 ويرستيف لك بدل.  لتطبيقه قطر الأأفضل  بشأأنقاهتم املرشوع واحلصول عىل تعلي عن شامةللتقدمي نظرة 

قلميية خمتلف   هذه املناقشات.ماكتب الويبو الإ

 ن ون الوطنيواملستشار  ولعبرشاكء املرشوع(.  عن طريقيف لك بدل رائد ) حتديد الاستشاريني الوطنيني

ا دورا  سهاب ضامن حتقيق أأهداف املرشوع. يف حامس   أأدانه.وس ُيتناول املوضوع ابإ

 يفاد بعثات لتقيمي الاحتياجات رساء أأرضية  اإ يف لك بدل من أأجل حتديد الأولوايت عىل املس توى القطري واإ

ا مثينة ملواصةل مناقشة وصلبة للتعاون بني الويبو ورشاكء املرشوع. و  فرت بعثات تقيمي الاحتياجات فرص 

سهّلت و يد الاحتياجات الوطنية. ساعدت يف حتدكام  املعنية مع السلطات الوطنية هونتاجئاملرشوع أأهداف 

ىل اتفاق بشأأن خرائط الطريق وخطط العمل وطرائق تنفيذ املرشوع ومسحت  البعثاتهذه  ا التوصل اإ أأيض 

جراء مناقشات مع لك مؤسسة قضائية حول كيفية تطوير منوذج التعل   عن بعد اخلاص هبم.ميابإ

جنازحبلول هناية يوليو،  يت اكمتلتال حتياجاتتقياميت الال  وفقا 2016يوليو  15بدأأ تنفيذ املرشوع يف و  واثئق املرشوع  تلهتا اإ

 مع البدلان الرائدة وتوقيع اتفاقيات التعاون معهم.مناقشات  خالل

مبجرد توقيع اتفاقيات التعاون عىل املس توى  اس تمكلتأأول الأنشطة اليت  اهاوحمتو ادلورة التدريبية اكن حتديد هيلك و 

ىل  ،جزيئبشلك  ،واستنادا   ،ويف هذا الصددالقطري.  االقضاة املنشأأة  هيئة قدمهتا املساهامت اليتاإ  ،لهذا الغرض خصيص 

لك بدل من مع احتياجات  س تكيفواليت  (،من املرشوع 1تعلميية عن بُعد )الناجت  عامة دورة تطويرأأاكدميية الويبو  ارتأأت

 (.2)الناجت  هوأأولوايتالبدلان الرائدة 

حدات و ال وحمتوى هيلك تصمميفضال عن أأنسب أأساليب التدريب  للمسامهة يف تقدمي القضاة هيئةالويبو سست أأاكدميية أُ و 

ا من  الهيئة تمثلو . تدريبلل  العامة  الهيئةات خرب  جذباكدميية الأ  توهكذا اس تطاع القانونية، الأعرافمجيع املناطق وعدد 

 :قصد 2017يف يوليو  الهيئة تاجمتعو . ةالعام الوحدةولس امي  ،هاتطوير و  ادلورةالواسعة لتوجيه 

  تعلميية؛التأأكد من أأن ادلورة اكنت شامةل كأداة 

  بوضوح؛ضامن احتواء ادلورة التدريبية عىل أأهداف تعلميية حمددة و 

 ادلورة؛لتضميهنا يف حمتوى  التطبيقية الامترين فضال عن اواقرتاهحذات الصةل  السوابق القضائية ضواس تعرا  
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  املهنجيات املناس بة لتدريب القضاة.مناقشة و 

نشاء الهيئة حمط واكن شادة اإ وأأكد أأحصاب املصلحة عىل  اخلصوص. هبذا م مقابالتهأأجريت مع مجيع أأحصاب املصلحة اذلين  اإ

عداداكنت حامسة يف  الهيئةأأن مسامهة  دراج الهيئةوأأكدوا أأن قدرة املشاركني يف  .املناجه ادلراس ية ذات الصةل اإ  عىل ضامن اإ

 ةرضوري اكنتتدريب لل العامة وحدة للبعد عنرص التعلمي عن امللكية الفكرية من مجيع أأحناء العامل يف يف جمال  البارزةقضااي ال

 الأعراف. تشمل خمتلف ملموسةلضامن أأمثةل 

اكن من  ،ويف هذا الصددلتكييف الوحدات العامة حسب احتياجات لك بدل رائد.  الهيئةعضو واحد من أأعضاء  وعنّي 

جنازالرضوري التواصل مع املستشارين الوطنيني للمرشوع اذلين شاركوا يف دمع   يفاملرشوع خالل الإطار الزمين احملدد  اإ

 عامني.

ا  الاستشاريون الوطنيونلعب و  بشأأن حمتوى ادلورة وشلكها يف التوجيه والإرشاد  تقدمييف املرشوع من حيث  حموايدور 

طار  واحضة  اختصاصاتمضن  مسؤولياهتموحددت (. املبارشاخملصصة والتدريب  التعلمي عن بعددات التعلمي املس متر )وحاإ

 :مشلت

  املرشوع؛املشاركة يف الاجامتعات الأولية لتقيمي الاحتياجات بني الويبو ورشيك 

  مع مراعاة  (،اس تخدام الوحدات العامةبناء عىل اخملصصة ) التعلمي عن بعدتصممي وتصيص وحدات و

 الوطنية؛والأهداف الإمنائية  ئيةالقضا الهيئة احتياجات التدريب وأأولوايت

  كامل دورة  بتطويرالقضاة للحصول عىل التوجيه وادلمع فامي يتعلق  هبيئةالتصال و  اخملصصة؛ التعلمي عن بعدواإ

  ادلورة؛التجريبية لتقيمي حمتوى  التعلمي عن بعديف دورة  مكدرباملشاركة و 

  ؛بنيتنفيذ برانمج تدريب املدّر   تيسريو 

  ومنتدى ش بكة مؤسسات التدريب القضايئ العاملي  رصدهاملشاركة الفعاةل يف منتدى مناقشة املرشوع و و

 الإلكرتوين؛اذلي أأنشئ من خالل مركز الويبو للتعلمي 

  اخملطط؛الرصد املس متر للأنشطة والنواجت اجلارية لضامن تنفيذ املرشوع عىل النحو و 

 الويبو.يف رشوع امل ابنتظام والتواصل مع مدير  س تقاء التعليقاتالالزتام ابو 

ذا اكنت ىلابلنظر ملرشوع ا من خصائص هممة خاصيةالقضاة  هيئة واإ ن تعيني املستشارين  للمرشوع،التصممي الأويل  اإ فاإ

جنازهللمرشوع طوال  هممة خاصية بدوره اكنالوطنيني  العمل مع املؤسسات القضائية والسلطات الوطنية  وشلك. فرتة اإ

 يف أأخذأأمرا ابلغ الأمهية مبارشة ومفتوحة ابس مترار معها  تاتصال ش بكة ربطضامن فضال عن تنفيذ املرشوع فرتة طوال 

 يع،عىل حنو س  ،الويبويف رشوع امل دير ذكل اطالع ممن أأشاكل متثيل الويبو عىل أأرض الواقع. وقد أأاتح  ملرشوع شالكا

اتحةتواهجه قد أأي حتدايت عىل   الفرصة لإجراء تعديالت حسب الاقتضاء. واإ

ا يف تطوير و  اكنت أأاكدميية الويبو تعد منصة التدريب  ،لتعلمي عن بعداخملصصة ل العامة وحدات البيامن اكن العمل مس متر 

طار املرشوع. ومشل ذكل تنظمي دورات تدريبية يف  املقررةالإلكرتونية )مركز الويبو للتعلمي الإلكرتوين( لس تضافة الأنشطة  اإ

نشاء حمافل للتبادل والتعمل ابخاصة  وش بكة تضم مؤسسات التدريب  ةالوطني ئيةالقضا لهيئةل الأقران  بنيملدربني الوطنيني واإ

 القضايئ.
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عدد من موظفي الويبو  دلنمن  ورمغ ادلمع اذلي تلقاهيقع تصممي املرشوع وتنفيذه حتت مسؤولية أأاكدميية الويبو. و 

ىل عبء العمل املس متر  املرشوع،مدير املرشوع مسؤول  عن مجيع جوانب  ظل الأاكدميية،لس امي يف  واملتدربني، ابلإضافة اإ

طار  نفذ والزتامه،تفاين مدير املرشوع  بفضلو غري املتعلق ابملرشوع.  تفق امل زيانيات املو احملددة زمنية الداول اجلاملرشوع يف اإ

ضايف كبري. أأسفر عن خلقفقد  ذكل،ا. ومع علهي  عبء معل اإ

ولية  واثئق املرشوع الأ

عداد اتفاقية تعاون  دورا همام يفوثيقة املرشوع الأولية  لعبت  حتديد اخلطوط العريضة فضال عنلك بدل لتوجيه املرشوع واإ

 ملستشارين الوطنيني.ا واختصاصاتبلك بدل  ةرشوع اخلاصللم 

ا للهنج اخملتلو  مل يكن من  ،7(اتفاقيات املرشوع التوقيع معها ينبغيفة الالزمة للك بدل )مبا يف ذكل املؤسسات اخملتلفة اليت نظر 

القدرة عىل اس تخدام  وزاد من تعقيد املرشوع عدماتفاقيات التعاون اخلاصة ابملرشوع.  مجليع يصلحاملمكن اعامتد هنج واحد 

هذه  شلكت ذكل،. ومع بدلواحد يف مجيع البدلان والتأأكد من أأن الهنج املعمتدة وحمتوى التدريب اكنت مناس بة للك  منوذج

 املرونة مفتاح جناح املرشوع.

ل أأن اختصاصات اخلرباء الاستشاريني الوطنيني والأنشطة اليت اضطلعوا  خمتلفة،أأن اتفاقيات التعاون الوطنية اكنت  ورمغ اإ

اكنت و من وثيقة املرشوع الأولية.  النواجت احملددة ويف هذا الصدد، اس تخلصتيف مجيع البدلان الرائدة.  وحدةمهبا اكنت 

جيابية،ومراحل تنفيذ املرشوع اخملطط لها  ،واختصاصاهتم املرشوع،املستشارين الوطنيني فامي يتعلق بوثيقة  تعليقات  اإ

ىل أأن وأأشاروا الوفاء يف بلوغ مساعهيم و  قد ساعدمه املرشوعتصال املنتظم مع مدير ال فضال عن الواثئقوضوح لك هذه  اإ

لهيماملهام و ابلزتاماهتم   .املولكة اإ

 املرشوع والتقيمي اذلايت واإعداد التقارير رصدأأدوات 

جراء املرشوع  مدير لزاما عىل اكن الرائدة،يف لك بدل من البدلان  ،طفيف اختالف مع ،تنفيذ املرشوعل  نظرا  شفاف رصداإ

ذا لزم الأمر.الاطالع عىل تقدم احملرز يف التنفيذ ولل  جراء التعديالت اإ  أأي حتدايت تواهجه من أأجل المتكن من اإ

مع الاستشاريني الوطنيني )اذلين اكنوا  الرمسياكن من املهم ملدير املرشوع امجلع بني التواصل غري الرمسي و  ،ويف هذا الصدد

ىل تقدمي تقارير أأكرث رمسية وموثقة عن  عىل املس توى الوطين( الرصدمسؤولني عن  هل ابحلصول  تسمح املرشوعابلإضافة اإ

ا رئيس ي ا يف و امة عن التنفيذ الشامل للمرشوع. ع حملةعىل  ا دور  النشاط يف منتدى  رصدلعب الاستشاريون الوطنيون أأيض 

  .بشلك مناسب يف املنتدى طرحتالأس ئةل اليت  مجيع عىل املدربرد  منمناقشة املرشوع والتأأكد 

كامل مناذج التقيمي بعد  ذكل، عالوة عىلو  مسح هذا الهنج و لك عنرص من عنارص التدريب. تمتة ُطلب من مجيع املشاركني اإ

يف وف. ياليت تتطلب التكي  تكل سواء تكل اليت تسري بشلك جيد أأوعنارص املرشوع ل  من استيعاب أأفضللأاكدميية الويبو 

ا اس تمكل املش املرشوع،هناية  ىلاركون اس تبياان  منظم   3من اجلدول  ويتضحمفتوح العضوية. و أأكرث نوعية تقيمي  ابلإضافة اإ

جيابية للغاية يف مجيع البدلان. بشأأناملقدمة من املشاركني  الرصد تعليقات أأن (،2.5أأدانه )القسم   حتقيق أأهداف املرشوع اإ

                                         
 يف نيجرياي مع الأاكدميية القضائية الوطنية واللجنة الوطنية حلق املؤلف.ُوقعت بيامن  العدل،اتفاقية تعاون املرشوع مع وزارة  ُوقعتيف لبنان  املثال،عىل سبيل   7
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 مسامهة كياانت أأمانة الويبو

بل الأاكدميية  مل تقترص عىلمساهامت دمع تصممي املرشوع وتنفيذه  غري أأناملرشوع تديره أأاكدميية الويبو.  أأن عروفامل من

ىلتع  كياانت الويبو الأخرى. دته اإ

ماكنية اس تخدامبرانمج التعلمي عن بعد  ت مساهامت منُطلب الأاكدميية، داخل  احلالية ميحمتوى دورات ومواد التعل لضامن اإ

طار ُطورتاعدة لدلورة اليت يف الويبو كق ا و املرشوع.  يف اإ تعلمي تدريبية موحدة لل  حمتوى دورة بتطبيقمسح هذا أأيض 

البنية التحتية التكنولوجية للأاكدميية  اس تخدمتالقضاة(. كام  مساهامت هيئة)ابس تخدام القامئة ابلفعل وتطويرها الإلكرتوين 

 دلمع التدريب.

قلميية منذ البداية فقد  الويبو، خارج أأاكدمييةأأما  املناقشات الأولية مع البعثات ادلامئة للبدلان يف شاركت مجيع ماكتب الويبو الإ

ا يف املساعدة يف حتديد الاستشاريني الوطنيني.  تاملعنية وُدعيت للمشاركة يف بعثات تقيص احلقائق الأولية. كام لعب دور 

ىل مرحةل بو  ل أأن احملرز،لتقدم اطالع ابعىل الويبو اكتب م ظلت التنفيذ،وصول املرشوع اإ مشاركهتا الفعلية اكنت حمدودة  اإ

 بطبيعهتا.

 املثال،عىل سبيل فلضامن فعالية ومتاسك املرشوع.  ،الاقتضاء عند ،كياانت الويبو الأخرى مساهامت والمتس احلصول عىل

ذاكء قدمت شعبة  اس تبيان  خبصوصوقدمت تعليقات  القضائية الهيئةاملشاركني يف تحديد القضاة ل امللكية الفكرية املساعدة اإ

 تقيمي الاحتياجات.

جيابية للغاية فامي يتعلق بدور مدير املرشوع اذلي كفل احلوار و  قدمت مجيع الكياانت املشاركة يف املرشوع ردود فعل اإ

 ملرشوع.ا مدة تنفيذاملفتوح املس متر طوال 

 تدابري التخفيف من أ اثرهااخملاطر و  حتديد

وثيقة  وتضمنتمن اخملاطر احملمتةل فامي يتعلق ابلتنفيذ الفعال للمرشوع.  بس يطعدد  ُحّدد ،أأدانه 1و موحض يف اجلدول كام ه

 تدابري تفيف هذه اخملاطر يف حاةل ظهورها.املرشوع الأولية 
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 اخملاطر وتدابري التخفيف من أ اثرها حتديد -1اجلدول 

 حممتةلاطر خم تدابري التخفيف تعليقات تقيميية

تلقى تنفيذ املرشوع دعام  الهنايئ،يف التقرير 

اكمال من مجيع مؤسسات التدريب القضايئ 

 املعنيةوالسلطات ذات الصةل يف البدلان 

اخملاطر  حتدثوابلتايل مل  املس تفيدة،

دارة تفيف هذه اخملاطر  جرى. و املتوقعة اإ

جزئيا  عن طريق توقيع اتفاقيات تعاون 

خمصصة وتعيني منسقني وطنيني يتواصلون 

 ابنتظام مع مؤسسات التدريب املشاركة.

  ضامن املشاركة والتأأييد

الاكملني ملؤسسة 

 القضايئ أأوالتدريب 

أأو السلطات اخملتصة 

يف مجيع مراحل لكتهيام 

 املرشوع.

  عنرص ال تطوير

 لدلورات. لكرتوينالا

صعوابت يف تنظمي تدريب مس متر 

 .لهيئة قضائية ذات أأعباء أأخرى

 

تارة مواتية اخمل دلان لظلت الظروف يف اب

 طوال تنفيذ املرشوع.

ذا مل تنجح هذه  فقد  املناقشات،اإ

 يف البدل. يؤجلأأو املرشوع  يعلق

 يتعرقل سري املرشوع بسببقد 

ويف  خمتار.الظروف يف بدل رائد 

ه احلاةل جيب متابعة املناقشات هذ

 املطلوبة.

شارة رمغ ىل غياببعض املشاركني  اإ  اإ

ل أأن هذا مل  ،يف كثري من الأحيانالإنرتنت  اإ

كامهلم لدلورة.  أأي  تسجلمل كام يعيق اإ

فامي يتعلق ابس تخدام  خطرية مشألك

تكنولوجيا املعلومات والتصالت حيث 

مواد التدريب يف أأشاكل يسهل  ُوفّرت

لهيا وقابةل للطباعة. النفاذ  اإ

متثل أأحد تدابري التخفيف ت 

الرئيس ية ملواهجة هذا اخلطر الكبري 

وعة مجمنرش طباعة و يف ضامن 

امللكية الفكرية اخلاصة  أأدوات

 ابلقضاة.

قد يواجه اس تخدام تكنولوجيا 

ا  ذات املعلومات والتصالت قيود 

لبدلان النامية والبدلان الأقل اب صةل

اخنفاض غياب الإنرتنت أأو  مثل منوا  

 .الإنرتنت صبيب

ما مل تتحقق أأو اكنت تدابري التخفيف اخملطط لها قوية  اجلدول،كام يتضح من  ن اخملاطر املتوقعة اإ لضامن عدم وجود  كفايةفاإ

 تأأثري سليب عىل أأداء املرشوع.

 فعاليةال 2.5

 النتاجئ الرئيس ية

املسامهة يف النسخة الهنائية من مجموعة أأدوات الويبو للتعلمي  -بنجاح مجيع نواجت املرشوع  حتققت : 8النتيجة الرئيس ية 

 لتنفيذ املرشوع.احملدد مضن الإطار الزمين  -املس متر للقضاة 

 تتأألف مجموعةو مجموعة أأدوات الويبو للتعلمي املس متر للقضاة.  يهللمرشوع  أأمه نتيجة منشودة تاكن  :9النتيجة الرئيس ية 

ن اكنتاملنفصةل و  النتاجئ املنشودةالأدوات من عدد من  نشاء دورة م اإ تعلمي لل عامة رتابطة مبا يف ذكل اإ

من البدلان الرائدة يف بدل واد للك مو  دورة عامةتصيص و  الفكرية؛حقوق امللكية  يف جمال عن بعد

ىل قاعدة بياانت  والنفاذ ابجملان بني؛املدّر  تطوير برانمج تدريب و  املرشوع؛ السوابق القضائية يف جمال اإ

ىل املنتدايت الوطنية دلمع التعمل  الولوج العاملية؛حقوق امللكية الفكرية  ىل ش بكة  والنفاذ ؛بني الأقراناإ اإ
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ب خمصص للك بدل. ودليل مدّر   للمعلومات؛دولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية دلمع التبادل ادلويل 

 اجلدول الزمين املتفق عليه للمرشوع. مضن ملنشودةالنتاجئ امجيع  حتققتو 

نشاء هذه اجملموعة و . وممارسا للمهن القانونيةقاضيا  74 ملا مجموعهكفل املرشوع التدريب الناحج   :10الرئيس ية النتيجة  يعد اإ

ة ذوي املعرفة املعززة حبقوق امللكية الفكرية خطوة أأساس ية يف تطوير وتعزيز ثقافة موهج اخلرباءمن 

 للمهن القانونية املامرسونبون و سيتوىل هؤلء القضاة املدرَّ و  حنو التمنية يف القضاء يف البدلان املشاركة.

 بني لقضاة أ خرين يف جمال امللكية الفكرية.دّر  املدور 

ل أأن  الأهداف،أأن من السابق لأوانه تقدمي دليل قوي عىل حتقيق  رمغ :11النتيجة الرئيس ية  من خالل  اجملمعةالأدةل اإ

ىل أأن مجيع أأهداف املرشوع قد تشري تقياميت املشاركني واملناقشات اليت عقدت خالل هذا التقيمي  اإ

  عىل الأقل. القريبعىل املدى  بنجاح،حتققت 

جيابيني للغاية فامي يتعلق يوالأساس   املبلغوناكن   :12النتيجة الرئيس ية  اءات كفهارات و مل املرشوع  مبدى تعزيزن لهذا التقيمي اإ

اكنت املعرفة  التدريب،ثيل مجيع البدلان املشموةل أأنه قبل املشاركة يف مم  رواايتأأكدت و املدربني. 

وأأن ادلورة قد وفرت بنجاح رؤى حول قضااي  طبيعهتا،بشأأن حقوق امللكية الفكرية حمدودة يف 

ة حبقوق امللكية املعرف عززتوابلتايل  الوطين، احقوق امللكية الفكرية عىل املس توى العاملي وكذ

 .والكفاءةالفكرية 

جراء تقيمي ملدى حتقيق أأهداف املرشوع. و  أأنه من السابق لأوانه  ولو املرشوع،يف حاةل هذا ويتطلب تقيمي فعالية املرشوع اإ

جراء تقيمي اكمل  ل أأنه ،البعيدة املدىالأهداف  بشأأن حتقيقاإ من خالل واثئق املرشوع  امبدئيالإجناز هذا  ملسمن املمكن  اإ

ا تقيمي مدى اكامتل و  الرئيس يني.وبياانت رصد املرشوع واملناقشات مع أأحصاب املصلحة   املرشوع. نواجتاكن من املمكن أأيض 

 املرشوع نواجت

 الإطار الزمين املتفق عليه. مضناملرشوع بنجاح  نواجتمجيع  حتققت أأدانه، 2كام يتضح من اجلدول 

 نواجت املرشوعتقيمي  -2اجلدول 

مؤرشات الإجناز الناحج )مؤرشات  نواجت املرشوع

 (النواجت

)بناء  عىل التقرير الهنايئ  ةهنائي يةتقيمي  اتتعليق

 ومناقشات أأحصاب املصلحة(

تشمل  وضع قامئة

يف ؤسسات التدريب م

حقوق امللكية  جمال

الفكرية ومبادرات 

التدريب الأخرى للجهاز 

القضايئ املوجود يف مجيع 

 .أأحناء العامل

التحليل واس تكامل  تعممي ادلراسة الاس تقصائية اكامتل القامئة

 الأويل.

 

جناز   التحليل الأويل اإ

وحدات تدريب  تصيص

أأعضاء السكل لقضاة و ا

قرارها من دلنالوحدات  اس تكامل  واإ

قلميية   املعنية.السلطات الوطنية أأو الإ

 س تكاملهامجيع الوحدات الأربعة وا تصيص

 السلطات الوطنية. دلنمن  اهادواعمت
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مللكية يف جمال ا القضايئ

 .لك مرشوع رائدلالفكرية 

 

تنظمي دورة تدريبية واحدة عىل الأقل 

املوقع(  عىل)عرب الإنرتنت أأو خمتلطة أأو 

ابلتعاون مع لك مؤسسة تدريب 

مس تفيدة عىل أأساس الوحدات واملناجه 

وطرق التدريب املطورة حديث ا لتحقيق 

 .ميتعللل  النتاجئ املنشودة

أأكرث من دورة تدريبية للك دوةل رائدة  تنظمي

ابلتعاون مع مؤسسات التدريب املس تفيدة عىل 

 .املطورةأأساس الوحدات 

 ةالقضامن  تشكيل هيئة

مبا يف ذكل املدرب احملمتل 

 (،احملمتلني بني)املدّر  

بني عىل أأساس املدرَّ 

  املُطورة.الوحدات 

هناء املس تفيدين تدريب مجيع القضاة واملدربني من البدلان الرائدة  .دلورة التدريبيةل اإ

 الأربعة عىل أأساس الوحدات املتقدمة.

نشاء ش بكة تربط  اإ

مؤسسات التدريب 

 .القضايئ

 

بداء  للتدريب القضايئ عىل نيمؤسس ت اإ

قامة اتصالت والتعاون  الأقل رغبهتام يف اإ

 بشلك أأوثق يف جمال التدريب املتخصص

عراب مجيع مؤسسات التدريب القضايئ عن  اإ

قامة اتصالت مع املؤسسات املامثةل  رغبهتا يف اإ

الأخرى والتعاون بشلك أأوثق يف جمال التدريب 

 املتخصص.

 

ن  املرشوع،يقة كام هو متوقع يف وث  التالية اليت تشمل مجموعة أأدوات الويبو للتعلمي املس متر للقضاة واملرتبطة  النتاجئ املنشودةفاإ

 :2018حبلول هناية املرشوع يف ديسمرب  اكمتلت املرشوع، بنواجت

 نشاء هذه الويبو أأاكدميية  طورت. وقد القضائية هيئاتلل امللكية الفكرية  عن بعد بشأأن تدريبيةدورة عامة  اإ

قضاة ال هيئة تمضّ و حمتوى ادلورة التدريبية. واس تعراض  تطويريف  تسامه يتالقضاة ال هيئةمبساعدة ادلورة 

 .فريقياأأ لصني ومرص وبريو والفلبني وجنوب من أأسرتاليا وبلجياك واأأعضاء 

  ىل و ا اإ  صصتوخُ  بعدعن  وطنية للتعلميدورات  أأربع تُرمجت ،عن بعد تدريبلل  العامةورة ادلاستناد 

معلية التخصيص ابلتنس يق الاكمل مع اخلرباء الوطنيني اذلين  جرتو لصاحل البدلان الرائدة.  عرضتواس تُ 

 والأولوايت والس ياقات القضائية للك بدل.الوطنية مع مراعاة الاحتياجات  املس تفيدة،اختارهتم البدلان 

  عن بعد ميلتعلل تدريبية خاصة نُظمت دورات و للك دوةل رائدة. املدّر بني دريب لت متعدد الأوجهبرانمج ر ُطّو  و 

للك بدل رائد ابلتنس يق مع مؤسسات التدريب القضايئ املعنية ومبساعدة من القضاة  وأأخرى بشلك مبارش

  والأساتذة ادلوليني والوطنيني ذوي اخلربة.

 سابقةمليون  3.5انت تضم أأكرث من اإىل قاعدة بيا النفاذ جماانؤسسات التدريب القضايئ الوطنية مل وُأتيح 

أأبرم عقد مع رشكة و دوةل ملدة ثالث س نوات.  110من أأكرث من قضائية بشأأن حقوق امللكية الفكرية 

 متخصصة يف هذا الصدد.
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  ّلأغراض التعلمي   الإلكرتوينميمنصة أأاكدميية الويبو للتعل مؤسسات التدريب القضايئ يف لك بدل رائد أأتوهي

 .املس متر

 يف لك  ئيةالقضا هيئةلل  خمصصةالأقران  بنيتبادل املعلومات والتعمل ب  تُعىنأأربعة منتدايت وطنية مغلقة  وأأنشئت

نشاء ملفاهتم الشخصية واس تخدام أأدوات نيشاركللم  ُخّولو بدل رائد.  املتاحة للمنتدى.  التواصل حق اإ

 املرشوع. اس تكاملبعد  ويف املتناول حىتستبقى املنتدايت مفتوحة و 

 بني مؤسسات التدريب القضايئ املوجودة يف مجيع أأحناء العامل تربط أأاكدميية الويبو ال ن ش بكة دولية  توطور

ىل املنتدايت وست . لتبادل املعلومات واخلربات بشأأن أأنشطة التعلمي املس متر املتعلقة ابمللكية الفكرية ستند اإ

ىل عوة ادل وس توجهللبدلان الرائدة.  أأنشئتاحلالية اليت  مؤسسات التدريب القضايئ املوجودة يف مجيع أأحناء اإ

ىل الش بكة.  العامل لالنضامم اإ

  الهواتف اذلكية والأهجزة اللوحية(  أأصبحت دورات أأاكدميية الويبو متاحة مؤخرا  من خالل الأهجزة احملموةلو(

ىل ادلورات.  النفاذ لتيسري ا الوحدات اخملصصة وال  ستتاح للقضاة،لتوفري الراحة و اإ ش باكت املذكورة أأعاله أأيض 

 تكل الأهجزة احملموةل. عرب

 اليت تقدم تدريبات يف جمال حقوق  القامئةؤسسات التدريب القضايئ وأأجنز اس تقصاء لإعداد قامئة تشمل م

 .القضائية الهيئةلصاحل  امللكية الفكرية

  ا  جيري العملو ىل توجيه املدّر   ب خمصص للك بدل رائدتطوير دليل مدّر  عىل أأيض  بني يف أأداهئم هيدف اإ

 املس متر. التعلميي

. واعترب المتديد ملدة مخسة أأشهر 2018مرشوع املذكورة أأعاله حبلول يوليو لل  النتاجئ املنشودةمعظم  حتققت، كام هو خمططو 

 املرشوع. لنواجتاملثىل  النوعيةرضوراي  من أأجل القيام ببعض الأنشطة املس هتدفة لضامن 

دغار  معهدمع وفق ا لتفاقيات التعاون املربمة  أأعاله،املذكورة  ،بدللك مجيع الأنشطة اخلاصة ب نفذت الوطين،ملس توى عىل او  اإ

الأاكدميية القضائية الوطنية يف و  لبنان؛وزارة العدل يف و  كوس تارياك؛( يف Escuela Judicialلقضاء )ل سريفانتس فياللتا

 واللجنة الوطنية حلق املؤلف واملعهد القضايئ الوطين يف نيجرياي. نيبال؛

 أأهداف املرشوع

تلقى لك مشارك حوايل و . 8امرأأة( 21مشاراك  )مهنم  74 ا مجموعهمل ا  انحج ا  تدريب املرشوع عرفأأدانه،  1كام يتبني من الشلك 

 تدريبات يف جمال امللكية الفكرية. سينظمون مس تقبالاملدربني اذلين نواة يشلك هؤلء املشاركون و ساعة من التدريب.  120

 
                                         

ا 76املزمع مشاركهتم يف املرشوع بلغ العدد الإجاميل للمشاركني  8 ل أأن خشص  كامل التدريب لأس باب همنية أأو  امل يمتكن مهنم اثنان، اإ  أأو لكهيام تفّرغهامعدم لمن اإ

 .خالل وقت التدريب املبارش

مدَربا18

نيجيريا

مدَربا13

نيبال

مدَربا20

لبنان

مدَربا23
كوستاريكا
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 عدد املتدربني يف لك بدل - 1الشلك 

يف البدلان الأربعة املعنية خطوة أأساس ية يف  امرسني للمهن القانونيةهذا العدد الأسايس من القضاة واملالناحج ل تدريب ال يعترب و 

أأحد أأهداف املرشوع. ومن احملمتل أأن يشجع  اذلي يعد – التمنية يف القضاءتطوير وتعزيز ثقافة امللكية الفكرية املوهجة حنو 

بداع احملليني لأن املشاركني يف الصناعات الإبداعية سيشعرون بشلك مزتايد بأأهنم أأكرث قدرة عىل  هذا بدوره الابتاكر والإ

شات اليت دارت يف هذا التقيمي واس تعراض كشفت املناق و الاعامتد عىل دمع قانوين قوي فامي يتعلق مبسائل امللكية الفكرية. 

فعال والكفء والابتاكر احمليل  البت يف القضااي عىل حنوبني يدركون ال ن العالقة بني واثئق املرشوع أأن معظم املدرَّ 

املرشوع أأن هذا الهدف  اس تكامل اس تقصاء اذلين مشلهماجمليبني  لك يعترب ،أأدانه 3من اجلدول  وكام يتضحوالإبداع. 

 .9حتقق قد

 امللكية الفكرية بكفاءة وفعالية منازعاتيف  م للبتوهماراهتواملدعني العامني  أأعضاء السكل القضايئالقضاة و  كفاءاتتعزيز وجاء 

 ٪ عىل الأقل من50 اكتسابمع الاحتياجات التمنوية احملددة. واكن املؤرش املتفق عليه لتحقيق هذا الهدف هو  مبا ينسجم

اجمليبني  لكأأن  ،جمددا 3يوحض اجلدول و امللكية الفكرية بفعالية وكفاءة.  منازعاتاملدربني همارات جديدة للفصل يف  أأولئك

هذا التقيمي وأأثناء  قصد بأ راهئمأأدلوا القضاة اذلين  اعترباملرشوع اعتربوا هذا الهدف قد حتقق. و  اذلين مشلهم اس تقصاء هناية

ن التدريب قد مكهنم من اكتساب همارات جديدة للفصل يف  املرشوع،اف أأنه متش يا مع أأهد املرشوع، رصد  منازعاتفاإ

ُأيّد تدريب. و ابل املشاركون  أأشاد فقد املرشوع،خالل تنفيذ  ،1.5كام لوحظ ابلفعل يف القسم و امللكية الفكرية بفعالية وكفاءة. 

معارفهم بشأأن  طيدبتو أأكدوا أأن التدريب قد مسح هلم ذكل يف املناقشات اليت أأجريت خالل هذا التقيمي مع املشاركني اذلين 

عىل اس تعداد لتقدمي دورات التعلمي  الوطنيني الأخصائينيمجموعة أأساس ية من  أأعربت نيجرياي،ويف حاةل  .الفكريةامللكية 

 املس متر للقضاة.

ابلنس بة أأما . الأمثل اكن - للتعلمي عن بعد وبشلك مبارش - شقني يف التدريب مناتباع مهنج املشاركون يف ادلورة أأن  وأأفاد

لهيمعبء العمل  زايدةتصيص وقت للتدريب عرب الإنرتنت حتداي  بسبب  فقد مثّل املشاركني،لبعض   ذكل،. ومع املولك اإ

ىلاملشاركون  وأأشارالتفاعل واملشاركة يف التدريب املبارش. من عالية الس توايت امل  من حيد هذا فمل الصعوابت بعض  رمغأأنه  اإ

ل أأن ابلإنرتنت، اخنفاض صبيببسبب  ابلربط الش بيك اليت واهجهتم املتعلقة مسح هلم ابملشاركة يف  التعلمي عن بعدعنرص  اإ

ذوي اخملتصني بزايدة التفاعل بيهنم وبني  التدريب املبارشيسمح عنرص و . حبك انشغالهتم اليومية اليت تناس هبم أأكرثالأوقات 

 .يف جمال امللكية الفكرية املعرفة

 ابلقيام بعملية التدريباذلين لكفهتم الويبو  بني املؤهلني تأأهيال عاليااملدرّ د املشاركون واملستشارون الوطنيون عىل أأن وشدّ 

لطريقة اليت بني واقدرهتم عىل الرد عىل أأس ئةل املتدّر   وأأمستالعنارص الرئيس ية اليت سامهت يف فعالية املرشوع.  وا أأحدشلكّ 

 تقدير كبري. حمطّتبادلوا هبا معارفهم 

ا أأساس ي ا من تصممي املرشوع. ومع  قصد تولهيم بعد ذكل هممة التدريبتدريب القضاة  وشلّك  ن هذا الأمر  ذكل،جزء  فاإ

عامل يكن  -ذوي املعرفة الواسعة ابلفعل يف جمال معلهم  -يتطلب التكيف لأن مفهوم تدريب القضاة  يف مجيع البدلان  طّي 

                                         
من بني و اذلي تديره الويبو واس تمكهل املشاركون يف ادلورة.  املرشوع املس تمكلتقيمي  اس تقصاء خالل مجعتالضوء عىل البياانت اليت  3يسلط اجلدول  9

 .املرشوع املس تمكل يف اس تقصاءمهنم  51مشاراك  أأمكلوا ادلورة، أأجاب  74



CDIP/23/7 
Annex 
21 

من  التاليةقضاة يف املرحةل التدريب  قصدواخلرباء  للأساتذةالتدريب  خالفا ذلكل، ،املرشوع قدم ،مثالفي نيجرياي فالرائدة. 

 وتصممي الوحدات اخملصصة. اس تعراضيف ابلغ الأمهية  دورااملستشار الوطين  ويف هذا الصدد، لعباملرشوع. 

نشاء يفع الهدف الثالث للمرشو وجتىل مؤسسات وطنية أأكرث فاعلية لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية وضامن  اإ

من السابق لأوانه تقيمي مدى  الأخرى،كام هو حال الأهداف و . توازن عادل بني حامية حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة

ل أأن ،مصداقية بلك املرحةلحتقيق ذكل يف هذه  ىل تأأشار  رصدالو املرشوع تقارير  اإ ٪ وفق ا 98بني )أأن معظم هؤلء املدرَّ  اإ

تسوية املنازعات قد  م يفأأن هماراهتب ونّوهواواملصلحة العامة يف املنازعات لعالقة بني الفصل اب أأقروا( املرشوعهناية لس تقصاء 

 مطلعيف  حدثزناع امللكية الفكرية اذلي ب ذات الصةلعىل أأحد الأمثةل امللموسة يف هذا التقيمي ط الضوء لّ سُ  قدحتسنت. و 

 تتعلق ابمللكية الفكرية قضية يف البت التدريبية،دلورة ا بفضل ،اس تطاع أأنهمنوها بني أأحد القضاة املدرَّ  أأفاد. و 2019عام 

 منازعاتضامن تسوية وطنية فعاةل لل  يفاملرشوع  مدى أأمهيةيوحض هذا و . التدريبيةدلورة االيت اكنت ستشلك حتداي لول و 

طار نظام قانوين و حقوقهم عىل لفنانني وأأحصاب حق التأأليف ا يطمنئمللكية الفكرية وتعزيز الإبداع لأنه اب املتعلقة دمعها يف اإ

 الفكرية.فعال لأن القضاة واحملامك أأصبحوا ال ن أأكرث دراية حبقوق امللكية 

 حتقيق أأهداف املرشوع - 3اجلدول 

يف حتقيق مؤرشات النجاح  أأهداف املرشوع

 أأهداف املرشوع

 بياانت الأداء

 اجملموع نيجرياي نيبال لبنان كوس تارياك

وهمارات القضاة  كفاءاتتعزيز 

واملدعني  أأعضاء السكل القضايئو 

العامني يف البدلان النامية 

منوا  للفصل يف  قلالأ والبدلان 

امللكية الفكرية بكفاءة  منازعات

وفعالية مبا يمتىش مع الاحتياجات 

  .الإمنائية احملددة للبدلوالأولوايت 

فادة ٪  50ما ل يقل عن  اإ

أأعضاء السكل و من القضاة 

 ني العامنيواملدع القضايئ

 من املرشوع نياملس تفيد

أأهنم اكتس بوا همارات 

 منازعاتجديدة للفصل يف 

امللكية الفكرية بكفاءة 

 الية.وفع

100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 

رساء  ثقافة امللكية الفكرية اإ

املوهجة حنو التمنية يف القضاء 

بداع  واليت تشجع الابتاكر والإ

بيئة  حتسني فضال عناحمليل 

لتعاون ادلويل ونقل التكنولوجيا ا

 والاستامثر.

شادة ٪  50ما ل يقل عن  اإ

أأعضاء السكل و من القضاة 

واملدعني العامني  القضايئ

اليت املس تفيدين ابلعالقة 

بني الفصل الفعال تربط 

والابتاكر  الكفءو 

 والإبداع احمليل.

100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 

زايدة فعالية املؤسسات الوطنية 

لتسوية منازعات امللكية الفكرية 

بني حامية  عادلوحتقيق توازن 

قرار ٪  50ما ل يقل عن  اإ

أأعضاء السكل و من القضاة 

واملدعني العامني  القضايئ

ابلصةل بني املس تفيدين 

91.6٪ 100٪ 100٪ 100٪ 98٪ 
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حقوق امللكية الفكرية والصاحل 

 العام.

 

 املنازعاتيف الفصل 

  العام. احلصوال

زايدة فعالية املؤسسات الوطنية 

لتسوية منازعات امللكية الفكرية 

بني حامية  عادلوحتقيق توازن 

حقوق امللكية الفكرية والصاحل 

 العام.

 

شارة ٪  50ما ل يقل عن  اإ

أأعضاء السكل و من القضاة 

واملدعني العامني  القضايئ

ىل أأن املس تفيدين  اإ

ن هماراهتم يف التدريب حسّ 

 تسوية املنازعات.

100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 

رساء توجه حنو التمنية يف  اإ

قامة نظام الهيئات القضائية بغية  اإ

لتسوية منازعات حقوق امللكية 

الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية 

والكفاءة ويدمع املواهب 

والابتاكر والإبداع عىل الصعيد 

احمليل مع حتفزي وماكفأأة وحامية 

حقوق ومصاحل مجيع أأحصاب 

حقوق امللكية الفكرية 

ومس تخديم حقوق امللكية 

الفكرية واملصلحة العامة عىل حنو 

 ف وعادل ومتوازن.منص

قرار ما ل يقل عن  % 50اإ

من القضاة واملدعني العامني 

املس تفيدين بأأمهية حتقيق 

توازن بني احلقوق واملصاحل 

اخلاصة بأأحصاب حقوق 

امللكية الفكرية 

 ومس تخدمهيا والصاحل العام.

100٪ 100٪ 91.6٪ 91.6٪ 96٪ 

 

رشوع عىل املدى امل تحقيق أأهداف ب مكتبة حقوق امللكية الفكرية اليت تربعت هبا الويبو للك مؤسسة معنية كتب ستسامه و 

ىل املكتبة  ابلنفاذ اسمح لهي  يالعقد اذلي تفاوضت عليه الويبو ابلنيابة عن املؤسسات اذل فضال عن ،البعيد الالكرتونية اإ

ىل لقضااي والأحاكم اللالطالع عىل املدة ثالث س نوات  أأشارت مجيع  ذكل،قضائية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية. ابلإضافة اإ

ىل أأهنا  دراجترغب يف مؤسسات التدريب القضايئ املس تفيدة اإ املنتظمة  ةاملس متر  يةالتعلمي  هابراجم  يفحقوق امللكية الفكرية  اإ

لس تدامة املرشوع عىل املس توى  ةقوي ةنمثل هذا الالزتام ضامويشلك الوحدات املطورة حديث ا لهذا الغرض.  اليت تس تخدم

 الوطين.

من أأجل توفري برامج  الكفاءات"بناء  -للمرشوع تقيمي أأن الهدف الرئييس ال يف  اليت سامهت يف املقام الأولالأدةل  فيدتُ و 

املدعون العامون وغريمه من القضاة و ) تتسم ابلفعالية والكفاءة وطنية للتعلمي والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية للقضاة

نشاء نظام  (،أأعضاء السلطة القضائية قد  – رجع "أأدوات حقوق امللكية الفكرية للقضاة"م/ذايت تعلميمبا يف ذكل اإ

 بنجاح. حتقق
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جيابية للغاية. و  ان من البدللويبو ا اليت تلقهتاذكل الطلبات  ومن مظاهراكنت التقارير الأولية الواردة من البدلان الرائدة اإ

املرشوع فاقت  جدوىأأفادت بعض البدلان الرائدة أأن و النتاجئ اليت حتققت.  تعزيز الرائدة ملواصةل التعاون معها من أأجل

ىل مزيد من الرصد. ،البعيدمدى فعالية املرشوع عىل املدى  استيعابمن أأجل  ذكل،توقعاهتا. ومع   س تكون هناك حاجة اإ

 الاس تدامة  3.5

 النتاجئ الرئيس ية

م  :13 النتيجة الرئيس ية . انقضاء مّدتهفيه بعد  ةاملشاركالأفراد واملؤسسات اس تفادة  حىت يضمن اس متراراملرشوع  مُصّ

رشاك مؤسسات التدريب القضايئ منذ  الأمر عىل وينطوي  البداية؛عدد من اخلطوات مبا يف ذكل اإ

 البداية؛مبا يف ذكل املواهب احمللية من  ؛ةالوطنياملرشوع الرئيس ية مع الاحتياجات  نواجتتكييف و 

ىل ش باكت  النفاذ يسريوت  بني؛املدرَّ بني تطوير مجموعة من املدّر  و   الوطنية وادلولية. امللكية الفكريةاإ

ا من تصممي املرشوع.  وشلك  :14 النتيجة الرئيس ية ا همم   نواجت ُأعدت النحو،عىل هذا و ضامن اس تدامة املرشوع جزء 

الواردة  القضايئن الاس تجابة الإجيابية لطلبات املساعدة اجلديدة للتعلمي املس متر للجهاز املرشوع لضام

تشمل العنارص الأساس ية لضامن القدرة عىل تكرار املرشوع يف بدلان جديدة و من بدلان أأخرى. 

ىل ادلورة التدريبية عرب الهواتف اذلكية والأ  النفاذلتدريب وتيسري ل العامة وحدة التطوير و  هجزة اإ

 اللوحية.

مترار الربامج التدريبية والتحدايت ذات الصةل  اس 

ىل تطوير برامج تعلميية وتدريبية قضائية  ا لأن و حقوق امللكية الفكرية.  يف جمالمنظم ومعيل بشلك هيدف املرشوع اإ نظر 

حقوق امللكية الفكرية ممارسة  يف جمال الهيئة القضائيةتدريب  يظلأأن  وجب ،متواصةل التغيريقوانني حقوق امللكية الفكرية 

ىل متهيد الطريق لهذو مس مترة.  حقوق امللكية  يف جمالوحتسني برامج التدريب الرمسية  ةاملس متر ه املامرسة سعى املرشوع اإ

  :هذا يشملو طرق انقضاء مدته بش ىت الوبعد تنفيذ املرشوع الأقران أأثناء  بنيالفكرية وتعزيز التعمل 

  دراج دةل الأ و التدريب أأولوايهتا يف تصممي وحدات  تضمنيوالتأأكد من  لقضايئ منذ البدايةمؤسسات التدريب ااإ

 س تدامة.الالأسس  متهيدهمن حيث ويتسم هذا ابلأمهية البالغة اليت تركز عىل البدل. 

  الصعيد عىل س يضمن وجود وحدات تدريبية خمصصة و . البدلان املعنية وفقاملرشوع الرئيس ية  نواجتتكييف و

 مؤسسات القضائية املعنية.لل ابلنس بة النواجت ترس يخ هذه الوطين

  رشاك الاستشاريني  ،البدايةالتأأكد من أأن املرشوع مشل املعرفة احمللية واملوهبة منذ و اذلي  الوطنيني،ل س امي اإ

ا أأساس ي ا لضامن الاس تدامة.يعترب   عنرص 

  القادرين عىلمن احملرتفني  كوادروجود اذلي يضمن  ، اليشءيف لك بدل بنيبني املدرَّ تطوير مجموعة من املدّر  و 

 وعات جديدة وأأجيال جديدة من القضاة.مجم تدريب

 طار يدرَّبونس  بني اذلين الاختيار ادلقيق للمدرّ و ن قرار ضامن أأن  يف اإ ا لضامن الاس تدامة. اإ ا همم  املرشوع أأمر 

س من دول أأخرى( قد ساعد عىل املسامهة يف )ولي نفسهاالرائدة  البدلاناملدربني س يأأتون يف املقام الأول من 

نشاء مجموعة أأساس ية من القضاة   بقانون حقوق امللكية الفكرية. امللّمني احمللينياإ

  د بل همّ  حفسب،فعال  من حيث التلكفة أأمرا مل يكن  جديدةبدلان  مع اميكن تكييفه ةعام وحدةتطوير و

 لحق ا يف عدد أأكرب من البدلان املس تفيدة. االطريق لس تخداهم
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 ىل ادلورات التدريبية وحمتواها  والنفاذ ىل  النفاذ تيسريمن أأجل  الهواتف اذلكية والأهجزة اللوحية عرباإ اإ

 .ئيةالقضا ابلنس بة للهيئةاملعلومات والتعمل 

ن  ا سهال  دامئ ا.  ابمتالك انصية ،سلف اذلكركام  ،ؤسسات التدريبية املعنيةاملترس يخ شعور اإ ل أأن هذا املرشوع مل يكن أأمر  اإ

عدد من  يظل هناك ،احملدودة التحدايتهذه  ورمغهيئات. تلف ال خمل شرتك امل  لزتامالا من خالل املشهد جتسد بشلك خاص

 املرشوع. وتشمل: نواجترائدة للمساعدة يف ضامن اس تدامة البدلان ال  ملموسة يفطوات خ اداتالأمثةل عىل 

 خطوة الاس تدامة البدل 

 للجوءمللكية الفكرية اخلاصة اب القضائية لأحاكمااملسامهة يف قاعدة بياانت يف بدأأ املشاركون  كوس تارياك

لهيا   يف املس تقبل.مكرجع اإ

يالء الاعتبار القوانني احلالية  لس تعراضبني هناك خطة دلعوة القضاة املدرَّ  لبنان وكفاةل اإ

 للملكية الفكرية. الواجب

اتفاق عىل أأن تدرج مؤسسات التدريب القضايئ وحدات تدريب  املبدأأ،من حيث  ،هناك نيجرياي

 الويبو يف براجمها التدريبية املعتادة.

ا من الطلبات من تلقت الويبو ابلفعل  مس متر،كدليل عىل احلاجة والاهامتم بتوفري هذا النوع من التدريب عىل أأساس و  عدد 

دوةل خمتلفة  16جاءت هذه الطلبات من و منوذج مماثل للتعاون مع املؤسسات القضائية. بيق تط ادلول الأعضاء ملواصةل 

قلمييتني.  ومجموعتني اإ

 الاس تنتاجات والتوصيات .6

التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع "املعنون التمنية جلنة  نفذت أأاكدميية الويبو بنجاح مرشوع

 ونفذ. 2018وديسمرب  2016" يف الفرتة بني يوليو مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

رشاك اس تو يف كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي.  الويبويف رشوع امل حتت قيادة مدير املرشوع  من  هيئةفاد املرشوع من اإ

ساعدت املشاركة الأساس ية املس مترة و ربانمج التدرييب. للهيلك أأنسب حمتوى و  أأفضلاخلرباء للمساعدة يف حتديد القضاة 

الأولوايت الوطنية دامئا  يف طليعة تصممي  وضعللمستشارين الوطنيني يف لك بدل من البدلان املشاركة عىل ضامن  واملزتايدة

 املسار الصحيح. يفالتنفيذ  بقاءوع و املرش 

 جتلتو  .2018الواثئق الأولية للمرشوع حبلول هناية عام  يف لها كام خطط املنشودمجيع نواجت املرشوع عىل النحو  وحتققت

 خمصصةأأربع دورات وطنية و  القضائية؛ للهيئةبشأأن امللكية الفكرية للتعلمي عن بعد دورة عامة  يف تنظميالرئيس ية  النواجت

ىل قاعدة بياانت عاملية للملكية الفكرية والنفاذ جماان  رائد؛متعدد الأوجه للك بدل املدّر بني برانمج تدريب و  ؛للتعلمي عن بعد اإ

نشاء ش باكت وطنية لتبادل املعلومات و  س نوات؛ملدة ثالث  ىل ش بكة دولية  والنفاذ ؛الأقرانالتعمل املس متر بني  لتيسرياإ اإ

 يب القضايئ لتبادل املعلومات.مؤسسات التدر  تربط

لنتاجئ الإجيابية املنبثقة عن املرشوع والطريقة املرنة اب الإشادةكجزء من هذا التقيمي عىل  بأ راهئم أأدلواحرص مجيع اذلين و 

دارة املرشوع وتنفيذه.  أأن املوضوع مع الويبو بش الالزتامأأعربت البدلان املشاركة عن اهامتهما مبواصةل و والبناءة اليت متت هبا اإ

ورت من خالل ابلس تفادة من ادلورات التدريبية اليت طُ  امن البدلان اهامتهمأأخرى  مجموعة بدتوأأ  املرشوع،اذلي يشمهل 

 .ه احملققةنتاجئو رشوع للم الكبري  التقديرمدى  أأظهرت تكل البدلان بوضوحويف الك احلالتني،  –املرشوع 
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 الويبو.من جانب فهيا  للنظريُقرتح أأدانه مجموعة من مثاين توصيات  التقيمي،لهذا  ةعرش  اء  عىل النتاجئ الرئيس ية الأربعبنو 

 تهواإدار املرشوع تصممي 

 املوارد البرشية .1

ل أأن ثقل املسؤولية  وتنفيذه،يف تصممي املرشوع  الأاكدميية،ل س امي يف  ،موظفي الويبو واملتدربنيمن  عدد رمغ مسامهة اإ

 غري املتصل ابملرشوع.عبء العمل املس متر  عالوة عىلاملعني. مدير املرشوع يف أأاكدميية الويبو  عىل اكهل ضعالاكمةل وُ 

ىل زايدة كبرية يف و   .الكفاءةأأدى ضامن التنفيذ الناحج للمرشوع اإ

 :1التوصية 

ىل  ،املس تقبليف ابلسعي، يوىص  ضافية دلمع تنفيذ املرشوع من أأجل مب الاس تعانةاإ سيسمح و وع. املرش  أأمدوارد برشية اإ

بعض الضغط املرتبط هبذا املرشوع  بل س يخففاملسؤولية الاكمةل عن املرشوع والإرشاف عليه  تحملذكل ملدير املرشوع ب 

 ملرشوع.خارج اس متر امل عمل ابل السامح أأيضامن حيث 

 اخلربة عىل املس توى الوطين .2

ىل  الصعيدن ومعرفهتم عىل ون الوطنيواملستشار  لعب ا حامس ا يف جناح املرشوع. ابلإضافة اإ اكن اختيارمه  ذكل،الوطين دور 

ا يف ضامن امللكية عىل املس توى الوطين  .من قبل السلطات الوطنية همم 

 :2التوصية 

رشاك الاستشاريني الوطنيني من أأجل ضامن حسن اب املس تقبل،يف حاةل تنفيذ مشاريع مماثةل يف ، يوىص عامتد نفس هنج اإ

 ملرشوع عىل املس توى القطري.سري ا

 فعاليةال

 التعمل اخملتلط .3

كفل هذا الهنج بعض و . املبارشالتعمل عن بعد والتعلمي أأسلوب التعمل اخملتلط اذلي جيمع بني خيارات  مثن املشاركون عاليا هنج

ا القدرة عىل املشاركة يف مناقشات  يسمح الوقت بذكل املرونة للمتدربني لس تكامل عنارص ادلورة عندما ولكنه يضمن أأيض 

 .اخلرباء، مما يعزز فهمهم ومعرفهتم ابملوضوعات املشموةل واملدربنيأأكرث معلية وخشصية مع املتدربني ال خرين 

 :3التوصية 

يعترب امجلع و ملرشوع. نفس هنج التعمل اخملتلط كام يظهر يف هذا ا ابعامتد ،النوع هذا س تقبلية منم دورات عند تنظمي  ،يوىص

ا يف تعزيز املهارات واملعرفة. املشاركني،بني مهنجيات التعلمي والتدريس مناس ب ا مجليع البدلان ومجليع   وابلتايل اكن حامس 

 الاس تدامة

مترار الاستامثر .4  اس 

جناز يف  جرت مقابلهتماليت  الأفرقةأأكد أأحصاب املصلحة من مجيع  طار اإ توفري ادلمع املس متر للمتدربني هذا التقيمي عىل أأمهية اإ

 .يف هذا املرشوع
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 :4التوصية 

لقضاة اذلين اس تفادوا من املرشوع حىت ال ن لضامن اس مترار لفائدة التجديد املعلومات تدريب متقدم أأو  منح تدريب ينبغي

ىل خيار كام ميكن امواكبة التطورات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ودمع الزمخ اذلي أأوجده املرشوع.  عقد مؤمتر للجوء اإ

عىل التطورات اجلديدة يف جمال  واطالعهممع بعضهم البعض املعلومات بفرصة تبادل  حىت حيظواحيرضه القضاة املدربون 

 .امللكية الفكرية

 نرشال  .5

 رشوع،امل يمتثل أأحد العنارص الرئيس ية لالس تدامة يف ضامن متكني أأجيال جديدة من القضاة يف البدلان اليت شاركت يف 

من الاس تفادة من هذا املرشوع اذلي حيظى بتقدير كبري من أأجل زايدة تعزيز املهارات  أأخرى،وكذكل من بدلان 

 .والكفاءات

 )أأ(: 5التوصية 

يوىص مبزيد من الاخنراط مع البدلان الرائدة الأربعة ودمعها لقياس قدرهتا عىل توفري تدريب مس متر جملموعات جديدة من 

 .مللكية الفكريةاب امللمنين جيل جديد من القضاة القضاة هبدف ضام

 )ب(: 5التوصية 

عدادهامؤسسات التدريب القضايئ اليت  قامئةس تخدام ابيوىص  جراء مزيد انطالق لإ كجزء من هذا املرشوع كنقطة  جرى اإ

 حول مدى: البحثمن 

 ماكنية  ؛اس تخدام الوحدات والأدةل املطورة ابلفعل لفائدة البدلان اجملاورة اإ

 توفري التدريب يف البدلان اجملاورة.ل  واملامرسون للمهن القانونيةالقضاة املدربون  جاهزية 

ن مشاركة الويبو ودمعها املايل يف لكتا التوصيتني املذكورتني أأعاله أأمر رضوري.  اإ

 رصدال .6

ن فهم هذا ذكل،. ومع البعيدمن السابق لأوانه رصد تأأثري التدريب ومدى اس تدامته عىل املدى   ةهمم يه مسأأةل الأمر فاإ

 تصممي املشاريع وادلورات املشاهبة يف املس تقبل.يف هذا التعمل  مراعاةلضامن 

 :6التوصية 

املرشوع مع املشاركني ومؤسسات التدريب القضايئ  رصديوىص بأأن تواصل الويبو  ،البعيدعىل املدى  الأثرمن أأجل قياس 

ىل امخلس س نوات القادمة واس تخدام البياانت اليت املرشوع املشاركة يف  بالغ عن تصممي  مجعتعىل مدى العامني اإ لالإ

 .وتنفيذ ادلورات التدريبية املس تقبلية

 يف منتدايت املناقشة املشاركة .7

ىل مواصةل تدريب أأولئك اذلين اس تفادوا  ع أأبرز عدد من أأحصاب املصلحة أأن احلفاظ عىل زمخ املرشو ابلفعل،ابلإضافة اإ

تدريب ال أأن يكون هذا فقط من خالل  ينبغيل واملعرفة املكتس بة ابلفعل من خالل ادلورة أأمر همم.  لبنات فوق لبنةوبناء 

ا5)كام هو مقرتح يف التوصية  املعلومات جتديدتدريب قصد ال ضايف أأو الإ   .( ولكن ميكن تيسريه بطرق أأخرى أأيض 
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 :7التوصية 

طلب بشأأن امللكية الفكرية اليت تعقدها الويبو أأو  املنتدايت احلواريةبني للمشاركة يف رَّ يوىص ابلنظر يف دعوة القضاة املد

يسهم هذا يف احلفاظ عىل الزمخ يف هذا املوضوع وضامن تنش يط مس متر وس عند مراجعة اتفاقات امللكية الفكرية.  مساهامهتم

 .لأولئك اذلين شاركوا يف ادلورة

 الأول[ امللحق]ييل ذكل 
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 امللحق الأول
 

 املس تعرضة الواثئق الرئيس ية 1 امللحق

 كجزء من معلية التقيمي: اس ُتعرضتعامة عىل بعض الواثئق الرئيس ية اليت  حملةتقدم هذه القامئة 

  ؛كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي -الوطنيني التقارير الهنائية للمستشارين 

  ؛(2015وثيقة املرشوع الأولية )نومفرب 

  طط اخمل مرشوع -وحدات التعلمي املس متر للسلطة القضائية  -مرشوع مؤسسة التدريب القضايئ

 ؛(2017 )يناير

 ؛اس تبيان تقيمي الاحتياجات 

 )؛تقارير تقيمي املرشوع )متنوعة 

  ؛املرشوع اس تكاملتقرير 

 ؛ملرشوعذات الصةل ابتعاون ال ات اتفاق 

  ىل املرفوع التقرير الشفوي ملدير املرشوع  والعرشينالثانية  دورهتايف  الفكريةلجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ال اإ

 ؛2018نومفرب  19 بتارخي

  ؛(2019وسبمترب  2017ويونيو  2016)أأغسطس املرحلية تقارير املرشوع 

  ىل مرفوع اقرتاح مرشوع املعقودة يف الفرتة السادسة عرشة  دورهتايف  الفكريةلجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ال اإ

ىل  9من   .2015نومفرب  13اإ

 [الثاين امللحق]ييل ذكل 
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 امللحق الثاين
 

 مقابالتمعهم أأجريت  اذلين املصلحةأأحصاب  2 امللحق

 خالل هذا التقيمي. تمقابالمعهم  تيجر أأ أأحصاب املصلحة الرئيس يني اذلين ب يقدم اجلدول أأدانه قامئة

 مسؤولو الويبو

 املدير التنفيذي لأاكدميية الويبو الس يد رشيف سعد هللا 1

 العربية للبدلانمدير املكتب الإقلميي  الس يد وليد عبد النارص 2

 الاكرييبلأمرياك الالتينية و  املكتب الإقلميي ةمدير  بورهري-أأمورمي بياتريسالس يدة  3

 التمنية أأجندةمدير شعبة تنس يق  لوشالس يد عرفان اب 4

 مدير املكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ الس يد أأندرو أأوجن 5

 مدير املكتب الإقلميي لأفريقيا الس يد مارك سي كوري 6

ذاكء الاحرتام يف مستشار قانوين رئييس الس يد كزافييه فريمانديل 7  لكية الفكريةللم  شعبة اإ

 مدير املرشوعو أأاكدميية الويبو  يف مستشار رئييس بديويال الس يد محمد عبد الرؤوف  8

 أأاكدميية الويبويف  بعدبرانمج التعلمي عن  ةرئيس لتاي تيدلأأ الس يدة  9

 قطاع التمنيةاملسؤول عن  العامانئب املدير  الس يد ماريو ماتوس 10

 التمنية أأجندةشعبة تنس يق رئييس يف  برامج موظف غندورال الس يد جورج  11

 البدلان الرائدة

 لبنان 

 امللكية الفكرية والقانون التجاري ادلويل ةمستشار  يدانال الس يدة سهري  12

 ةاملرشوع الوطني ةمستشار 

 الوطنية التصالهجة  –قاض  الس يد جاد معلوف 13

 البعثة ادلامئة للبنان يف جنيف يف أأوىل ةسكرتري  الس يدة ران اخلوري 14

 نيبال 

 وطينالرشوع امل مستشار  - حمام رئييس الس يد ساجان ابر اثاب 15

 - الوطنيةمدير الأاكدميية القضائية   رشيكريش نا موملي الس يد 16

 الوطنية التصالهجة 

 نيجرياي 

 مستشار املرشوع الوطين سنيأ  الس يد جون  17

 ذوي اخلربةالأشخاص 

 القضاة هيئةعضو يف  القايض ابمس عوض 18

 مستشار املرشوع ادلويل

اكنس يكو  دييسالقايض لويس  19

 نونزي

 القضاة هيئةعضو يف 

 .جامعة التكنولوجيا يف بريو يف الإنسانيةمعيد لكية احلقوق والعلوم 
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 ادلكتور  ربوفيسورال 20

 غوبلكريش نان. س. 

مركز اجلامعة ادلويل دلراسات حقوق امللكية الفكرية،  رشيف يف أأس تاذ

 .ولية كريالا، الهند والتكنولوجيا،جامعة كوشني للعلوم 

 دريدالإقلميية يف ممكة التجارية أأ ابحمل 28ادلائرة رئيس  القايض أأجنيل غالكو بيكو 21

 بونبون املدرَّ املدّر  

 لبنان رول عبد هللا ةالقاضي 22

 لبنان هالقايض أأنطوان طعم 23

 كوس تارياك القايض غيريمو غيال 24

 كوس تارياك لورا سويل جوترييز ةالقاضي 25

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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