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 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22ٕاىل  18ن جنیف، م

الفكرية والسياحة والثقافة: دعم األهداف اإلمنائية والنهوض  تقرير إجناز املشروع املعني امللكية
 بالرتاث الثقايف يف مصر وغريها من البلدان النامية

 

 أ�مانة من ٕا�داد

حيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل تقر�ر ٕاجناز مرشوع �دول ٔأعامل التمنیة �شأٔن امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع  .1
ویتناول هذا التقر�ر الفرتة ا�اكم� لتنفيذ هذا  وض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية.أ�هداف إالمنائیة وا�هن

 . 2019ٕاىل ٔأكتو�ر  2016املرشوع، ٔأي من ینا�ر 

ٕان اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة  .2
مدعوة ٕاىل إال�اطة �لامً �ملعلومات الواردة يف 

 الوثیقة. مرفق هذه

 ذ� املرفق][یيل 
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 املرفق
 

 ملخص املرشوع

 DA_1_10_12_40_01 رمز املرشوع

 يف الثقايف �لرتاث وا�هنوض إالمنائیة أ�هداف دمع والثقافة: والس�یا�ة الفكریة امللكية العنوان
 النامية الب�ان من و�ريها مرص

 التمنیة ٔأعامل �دول توصیات

 

: جيب ٔأن �متزي ٔأ�شطة الویبو يف جمال املسا�دة التقنیة بعدة مزيات مهنا ٔأهنا 1التوصیة 
مو�ة حنو التمنیة وقامئة �ىل الطلب وشفافة ويه تأٔ�ذ بعني �عتبار أ�ولو�ت 

والب�ان أ�قل منوًا �ىل و�ه اخلصوص فضًال عن و�حتیا�ات اخلاصة �لب�ان النامية 
خمتلف مس�تو�ت التمنیة املدركة يف ا�ول أ�عضاء، وینبغي ٕادراج أ��شطة يف ٔأطر 

زمنیة الس�تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ینبغي ٔأن �كون تصممي �رامج املسا�دة التقنیة 
آلیات �سلميها ومعلیات تقيميها �اصة �لك ب�  .وأ

: مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل تطو�ر كفاءاهتا املؤسس�یة الوطنیة يف جمال 10التوصیة 
امللكية الفكریة وحتسيهنا من �الل امليض يف تطو�ر البىن التحتیة و�ريها من املرافق 
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكریة ٔأكرث فعالیة، وا�هنوض بتوازن �ادل بني حامیة 

وینبغي ٔأن تنسحب هذه املسا�دة التقنیة ٔأیضًا �ىل  امللكية الفكریة واملصل�ة العامة.
 املنظامت إالقلميیة ودون إالقلميیة املعنیة �مللكية الفكریة.

: امليض يف ٕادماج �عتبارات إالمنائیة يف ٔأ�شطة الویبو ومناقشاهتا 12التوصیة 
 املوضوعیة والتقنیة، وفقًا الختصاصها.

وهنا مع واكالت أ�مم املت�دة �شأٔن مسائل امللكية : مطالبة الویبو بتكثیف تعا40التوصیة 
الفكریة وفقًا لتو�ه ا�ول أ�عضاء، و�ٔ�خص مهنا أ�ونكتاد و�ر�مج أ�مم املت�دة للبيئة 
ومنظمة الص�ة العاملیة والیونیدو والیو�سكو وسا�ر املنظامت ا�ولیة املعنیة، و�ىل و�ه 

لتعاون حتقيقًا للكفاءة القصوى يف تنفيذ �رامج اخلصوص منظمة الت�ارة العاملیة لتعز�ز ا
 التمنیة.

 فرنك سو�رسي  000 320مجموع �اكلیف �الف املوظفني:  مزيانیة املرشوع

 2019ٔأ�ریل  30 ٕاىل 2016ینا�ر  1شهرا اعتبارا من  40 مدة املرشوع
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قطا�ات الویبو الرئيس�یة 
بربامج  تاملعنیة والصال

 الویبو

) يف ٕاطار الهدف �سرتاتیجي الثالث، وهو �سهیل 9نفذه قطاع التمنیة (الرب�مج 
(شعبة  30�نتفاع �مللكية الفكریة يف سبيل التمنیة.، و�رتبط املرشوع ٔأیضا �لرب�مج 

تأٔثري نتاجئ املرشوع وتوصیاته ف� قياس دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ور�دة أ�عامل) ل 
الس�یا�ة مبا يف ذ� الرشاكت الصغرية واملتوسطة العام� يف قطاع  یتعلق بصنا�ة

(حق املؤلف واحلقوق ا�اورة واملعارف التقلیدیة  4والرب�مج  3الس�یا�ة؛ والرب�مج 
ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدیة واملوارد الوراثیة) بناء �ىل ما توصل ٕالیه من نتاجئ 

(امللكية 18د والثقافة الوطنیة/ احمللیة، والرب�مج وتوصیات تتعلق �ملعارف والتقالی
الفكریة والت�د�ت العاملیة)، �شأٔن جوانب امللكية الفكریة املتعلقة �البتاكر والص� ف� 

 ة املس�تدامة والتمنیة املس�تدامة.بني الس�یا�

، وهدف رسیالناكو�ميبیا ونُفذ املرشوع يف ٔأربعة ب�ان رائدة، ويه ٕا�وادور ومرص  وصف مقتضب للمرشوع
املرشوع ٕاىل �كو�ن كفاءات ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني وٕاذاكء الوعي �لقوامس املشرتكة 

 بني امللكية الفكریة والس�یا�ة والتمنیة، يف ٕاطار س�یاسات ا�منو والتمنیة.

  �ىل امللكية الفكریة والس�یا�ة؟ما سبب الرتكزي

مرص العربیة ؤأقرته اللجنة يف دورهتا اخلامسة نبع املرشوع من اقرتاح قدمته مجهوریة 
عرشة بغیة النظر يف دور نظام امللكية الفكریة يف ا�هنوض �لنشاط �قتصادي املتصل 

�لس�یا�ة، مبا يف ذ� النشاط املتعلق ��هنوض �ملعارف والتقالید والثقافة الوطنیة و/ٔأو 
 احمللیة.

الس�یا�ة، أٔ�د العنارص الفا��  القائ� ٕانوضع املرشوع بناء �ىل الفرضیة أ�ساس�یة 
الرئيس�یة يف الت�ارة ا�ولیة، متثل ٔأ�د مصادر ا��ل الرئيس�یة يف العدید من الب�ان 
النامية. و�متزي الطلب �ىل الس�یا�ة بوجود سوق تتيح منت�ات و�دمات ممتزية تتسم 

�ة ٔأن یؤدوا دورًا بقمية مضافة. ويف هذا الس�یاق ميكن ٔ�حصاب املصل�ة يف جمال الس�یا
رئيس�یًا يف توفري منت�ات و�دمات �الیة اجلودة للس�یاح من �الل تلبیة مصاحلهم 

وبذ� ميكن ٔأن �س�تفيد لك من مس�هتليك منت�ات الس�یا�ة  واحتیا�اهتم احملددة.
 و�دماهتا ومقدمهيا من اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة اس�ت�داما اسرتاتیجیا.

ٔأجریت يف الب�ان أ�ربعة الرائدة، وسعیًا ٕاىل ذ�، نظر وبناء �ىل أ�حباث اليت 
املرشوع عن كثب يف الت�ارب العملیة وتقدم �سلس� من التوصیات ملسا�دة العاملني 

يف جمال الس�یا�ة �ىل اع�د �سرتاتیجیات املناس�بة والس�یاسات املتص� �لس�یا�ة 
 �مع التنافس�یة الت�اریة والتمنیة احمللیة.
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�ىل املس�توى ا�ٔاكدميي �لقوامس املشرتكة بني  ياملرشوع ٔأیضا رضورة ٕاذاكء الوعوتناول 
امللكية الفكریة والس�یا�ة والتمنیة، واكن للمرشوع دورا فعاال يف حتفزي النقاش ا�ٔاكدميي 

تطو�ر مناجه ومواد تدر�س �دیدة �جمها ٕاىل �شأٔن موضوع حبيث �دید. وقد ٔأدى ذ� 
  �ى بعض اجلامعات ا�تارة يف الب�ان الرائدة. يف الربامج ا�ٔاكدميیة

عت الت�ارب ؤأفضل املامرسات املوثقة طوال فرتة املرشوع يف سلس� من ُمج  اؤأ�ري 
ا�راسات الوطنیة ويف دلیل معيل یربز �ددا من خيارات اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة 

یة �ىل املس�توى احمليل يف ا�هنوض �لس�یا�ة والرتاث الثقايف، مع دمع ٔأهداف التمن 
 واملس�توى الوطين.
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 الس�یدة فرا�شيساك توسو، من �بار املستشار�ن، قطاع التمنیة عن املرشوع املسؤو�

املرتقبة يف الص� �لنتاجئ 
 الرب�مج واملزيانیة

: اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمايل �بتاكر وامللكية الفكریة 1.3النتي�ة املرتقبة 
 أ�هداف إالمنائیة الوطنیة. ت�ىش مع

زة للموارد البرشیة القادرة �ىل تلبیة �شكي� واسعة من 1.3النتي�ة املرتقبة  : كفاءات معز�
املتطلبات لتس�ري امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان النامية والب�ان 

 .أ�قل منوًا والب�ان املنتق� ٕاىل اقتصاد السوق احلر

عن تنفيذ  موجزةحملة �امة 
 املرشوع 

 40إالجاملیة ، حبیث بلغت مدته 2019ٔأ�ریل  30ٔأ�ح متدید املرشوع لفرتة موجزة حىت 
شهرا، �نهتاء من �دد من أ��شطة العالقة اعتبارا من �رخي أٓخر تقر�ر مر�يل (نومفرب 

 صلیة.وفقا لوثیقة املرشوع ا�ٔ  هاملرشوع ؤأهداف نواجت)، ومن حتقيق 2018

واس�تفادت الب�ان أ�ربعة الرائدة عند تنفيذها املرشوع من اتباع هنج مهنجي مماثل ٔأال 
(ب) وضع ووهو: (ٔأ) ٕا�شاء جلان توجهيیة لٕالرشاف �ىل التنفيذ �ىل املس�توى القطري؛ 

(د) وحمددة؛  يف قطا�اتكفاءات ال(ج) املشاركة يف ٔأ�شطة �كو�ن واخلطط القطریة؛ 
 �اصة �مللكية الفكریة والس�یا�ة واع�دها. تطو�ر مواد تدر�س

مع املس�توى القطري �لتعاون مع واكالت وطنیة رائدة و  �ىل ونُفذ ٔأ�لب املرشوع
أ�طراف املعنیة الوطنیة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ� مت �ضطالع بعدد من أ��شطة �ىل 

لتعاون يف مس�توى أ�مانة بغرض اس�ت�داث وعي ٔأكرب مب�االت حبثیة �دیدة وجماالت ل 
 جمال التمنیة، ٔأي اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة يف جمال الس�یا�ة وا�هنوض �لرتاث.

 تنفيذ املرشوع �ىل الصعید القطري ٔأوًال.

 ٕا�وادور

جتاه ٕاجناز ٔأهداف املرشوع بأٔمكلها، معمتدة �ىل دمع �دد تقدما ملحوظا  ٕا�وادور ٔأحرزت
هذا دون شك ٕاىل �لزتام املؤسيس للواك�  من أ�طراف املعنیة ورشاكء التنفيذ. و�رجع

مجمو�ة  2017الرائدة ويه ا�ا�رة الوطنیة للملكية الفكریة، اليت رصدت اعتبارا من �ام 
 من املوارد (البرشیة واملالیة) ا�صصة لتنفيذ املرشوع �ىل الصعید القطري.

�شأٔن تنفيذ املرشوع  ٕا�وادورمن ٔأول ٔأدوات التعاون ف� بني الویبو وحكومة  .3
ويف الربع  .2016اتفاق تعاون مع ا�ا�رة الوطنیة للملكية الفكریة يف ٔأكتو�ر �ام ٕا�رام 

، ٔأجریت دراسة �امة عن اح�ل اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة 2017أ�ول من �ام 
لتعز�ز ا�منو �قتصادي والتمنیة حملیا يف بعض الو�ات الس�یاحية ا�تارة، مبا يف ذ� 



CDIP/24/4 
Annex 
5 
 
املهر�ا�ت التقلیدیة واملناطق الطبیعیة. ؤأجریت دراسة ٔأكرث تعمقا يف مقاطعة ٕامبابورا، 

ة يف ا�هنوض �لس�یا�ة يف منطقة جغرافية تعرف �مس ركزت �ىل اس�ت�دام امللكية الفكری
 مرشوع احلدیقة اجلیولوجية يف مقاطعة ٕامبابورا.

ونظمت ا�ا�رة الوطنیة للملكية الفكریة يف هذه املنطقة ويه ٕا�دى ٔأكرث مقاطعات 
�اذبیة سلس� من الربامج التدریبية للمجمتعات احمللیة، لتربز الروابط بني  ٕا�وادور

احلرف الیدویة) والتمنیة ؤأساسا مللكية الفكریة والنشاط �قتصادي احمليل (اس�ت�دام ا
 احمللیة، مع التشدید ٔأیضا �ىل ا�رتام الهویة والتقالید الثقافية.

 ُ فذ يف املقاطعة ويف احلدیقة اجلیولوجية هبا ؤأدى �شاط �كو�ن الكفاءات املكثف ا�ي ن
ىل صیا�ة اتفاق أٔخر ف� بني ا�ا�رة وحكومة �ىل مدار أ�ربعة والعرش�ن شهرا أ��رية إ 

هيدف االتفاق ٕاىل اس�ت�دام اسرتاتیجیات مناس�بة للملكية حيث مقاطعة ٕامبابورا، 
الفكریة واسرتاتیجیات التوس�مي بغیة ا�هنوض �لنشاط �قتصادي للمقاطعة بناء �ىل 

 س�یاحهتا البیئية الفریدة.

بتنفيذ ٔأ�د ٔأمه ٔأهداف املرشوع، ٔأال مت التوصل ٕاىل نتاجئ ملحوظة ف� یتعلق  .4
وهو: "ٕاذاكء وعي أ�وساط ا�ٔاكدميیة �شأٔن اس�ت�دام نظم امللكية الفكریة ؤأدواهتا بغیة 

واكن هذا نتي�ة التعاون ف� بني ا�ا�رة الوطنیة للملكية الفكریة  ا�هنوض �لس�یا�ة."
). ولهذا ESPEة، وٕا�دى اجلامعات احلكومية الشهرية (لكیة القوات املسل�ة الفنی

، مع تعقيب الویبو �لهياحتت ٕارشاف الویبو متخصصة ٔأاكدميیة  دورةالغرض وضعت 
تتصل �لروابط بني الس�یا�ة وامللكية الفكریة ؤأمهیة اس�ت�دام امللكية الفكریة يف هذا 

�قتصاد الوطين. و�ش�متل عنارص التعاون ف� بني ا�ا�رة الوطنیة  منالقطاع حتدیدا 
 للملكية الفكریة ولكیة القوات املسل�ة الفنیة �ىل ما یيل:

)، تضطلع اجلامعة من �ال� 2017توقيع اتفاق تعاون ف� بني املؤسسات (نومفرب  •
 الس�یا�ة؛ مدرسةبدمج موضوع امللكية الفكریة يف مهنج 

عن  بدورة ٔأاكدميیة �ىل مس�توى املاجس�تري مادة تدر�س �اصةٕا�داد مهنج و  •
درس يف الفصل ا�رايس اخلامس من شهادة امللكية الفكریة والس�یا�ة، سوف تُ 

 )؛2021املاجس�تري يف الس�یا�ة (
تنظمي �ر�مج "تدریب املدربني" يف جمال امللكية الفكریة، مو�ه لٔ�س�تاذة  •

 )؛2019�جلامعة (یولیو 
�ىل اجلامعات الوطنیة وإالقلميیة  ا�ٔاكدميیة �ىل مس�توى املاجس�تري ا�ورةتعممي  •

 . 2019أ�خرى، يف ٔأعقاب دورة تدریب املدربني املزمعة يف یولیو 

من  ٕا�وادورویتأٔلف الر�ن الثالث من تنفيذ املرشوع �ىل الصعید القطري يف  .5
ة، ا�ي هيدف ٕاىل �شجیع التعاون ف� بني ا�ا�رة الوطنیة للملكية الفكریة ووزارة الس�یا�
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أ�طراف املعنیة أ�ساس�یة يف هذا القطاع �ىل اس�ت�دام امللكية الفكریة �عتبارها ٔأ�د 
 ويف هذا الصدد اضطلعت وزارة الس�یا�ة مبا یيل: ٔأدوات إالدارة �سرتاتیجیة.

يف  ،املسؤولني من ا�ا�رة الوطنیة للملكية الفكریة مبشاركة ،دمج التدریب •
 ملسؤولني عن الس�یا�ة؛ا�ورات التدریبية املنتظمة املو�ة ٕاىل ا

فرتاضیة املعنیة ٕ�دارة يف ٕاطار منصة التدریب � الفكریةتضمني ٔأفاكر امللكية  •
 الس�یا�ة؛

�شأٔن اس�ت�دام امللكية الفكریة يف جمال التمنیة ودمع  املناقشاتتصو�ر سلس� من  •
 الس�یا�ة احمللیة والوطنیة.

 مرص

ل �دد من أ�طراف املعنیة �ىل توعیة ��ور �سرتاتیجي للملكية الفكریة يف حص
ا�هنوض �لس�یا�ة والرتاث الثقايف بفضل �ه�م املس�تدام من �انب اللجنة التوجهيیة 

تنفيذ املرشوع. ؤأجریت دراسة وطنیة بدمع من اللجنة ب والواك� الرائدة (وزارة اخلارجية) 
ت�دام احملمتل لنظام امللكية الفكریة يف تعز�ز النشاط �قتصادي التوجهيیة �للت �س� 

 وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف ٔأربعة مناطق، اختريت بناء �ىل ٔأمهیهتا الس�یاحية الفریدة.
(ٔأرض ا�هب)، و(ب) وطریق العائ�  طریق النوبة و�شمل هذه املناطق ما یيل: (ٔأ)

 تحف القويم للحضارة املرصیة يف القاهرة.املقدسة، و(ج) طریق وا�ة س�یوة، و(د) امل 

ويف هذا الس�یاق ركز املرشوع، من �حية، �ىل احتیا�ات قطاع احلرف الیدویة (ا�ي 
یتسم بأٔمهیة �برية يف املواقع الثالثة أ�وىل)، ومن �حية ٔأخرى، ركز �ىل احتیا�ات 

الفعا� ٔ�صولها من  املتاحف و�ىل مجمو�ات الرتاث العاملي، بغیة مسا�دهتا �ىل إالدارة
 امللكية الفكریة واسرتاتیجیاهتا يف �ذب املزید من الزا�ر�ن.

واجتذب عرض قامئ بذاته لهذه ا�راسة فضال عن نتاجئها العدیدة اه�م ا�ول أ�عضاء 
. واستثارت سلس� من �رامج �كو�ن CDIP/23ٔأثناء ٕا�دى اجللسات العامة للجنة 

م أ�طراف املعنیة فضال عن توقع متابعهتا، سواء دا�ل الكفاءات املصممة خصیصا اه�
أ�وساط املعنیة �ملتحف �ىل املس�توى الوطين، ٔأو قطاع احلرف الیدویة الغين واملتنوع. 

بدر�ة ٔأقرب املرشوع  جتعل، توصیات ملموسة وصدرت عن ا�راسة و�لقات العمل
 ٔأكرب من املس�تفيد�ن ا�هنائیني منه.

 �ميبیا

طلق املرشوع يف �ميبیا هبدف ٕاجراء حبث شامل �ىل بعض ٔأمه مناطق اجلذب أ� 
الس�یا� يف الب� ميكن ٔأن یؤدي اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة فهيا ٕاىل تعز�ز النشاط 

�قتصادي املتصل �لس�یا�ة. ونفذ هذا البحث فریق یتأٔلف من خبري يف امللكية الفكریة 
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لفریق ٔأول تقر�ر � وحظي ٕ�جامع ٔأعضاء اللجنة س�یا�ة ؤأصدر ال وخبري أٓخر يف ا
وثیقة يف  بصورةوقد سامهت مشاركة بعض ٔأعضاء اللجنة التوجهيیة التوجهيیة �لیه. 

أ�طراف املعنیة الوطنیة للمرشوع  تأٔییده منبعض جوانب البحث املیداين يف تأٔمني 
 بقدر من احلصافة.

جراء دراسة �نیة اس�تكامال لهذه ا�راسة املوسعة، ويف حماو� لسرب �ٕ ولكف املرشوع 
دراس�تني ٕافرادیتني للص� بني اس�ت�دام امللكية الفكریة والس�یا�ة املس�تدامة. ؤأىت ٔأغوار 

هذا البحث إالضايف بنظرة جوهریة، ٕاذ حيلل مثالني عن �یفية متكن ساكن الریف يف 
س�ت�دام هو�هتم الثقافية ومعارفهم التقلیدیة �ميبیا من �س�تفادة من الس�یا�ة �

ق املثاالن ٔأیضا العالقة بني املعارف ووثّ  الس�ت�داث منت�ات �رغب سوق الس�یا�ة فهيا.
التقلیدیة وحامیة امللكية الفكریة ومدى متكن ساكن الریف يف �ميبیا من حتقيق هذه 

ا�راس�تني عرضت �ىل  امحلایة من �دمه. وظهرت سلس� من التوصیات العملیة من لكتا
اللجنة التوجهيیة وبعض صناع الس�یاسات ا�تار�ن، وخصوصا من وزارة البيئة 

تطو�ر الرشاكت الصغرية واملتوسطة هیئة والس�یا�ة ووزارة التصنیع ووزارة الت�ارة و 
 ووزارة العالقات ا�ولیة والتعاون ا�ويل.

مع بعض اجلامعات ا�تارة ا�ي حرز تقدما ملحوظا ٔأیضا يف �ميبیا يف العمل وقد أ� 
انطوى �ىل دمج امللكية الفكریة يف مناجهها ا�راس�یة. ويف ٕاطار التخطیط أ�وسع ا�ي 
هيدف ٕاىل �رس�یخ تدر�س امللكية الفكریة يف �امعات �ميبیا، تقدم تدر�س مواد حمددة 

ة لٕالدارة عن امللكية الفكریة والس�یا�ة تقدما ملحوظا، وال س�� يف اجلامعة ا�ولی
)IUM( و�امعة �ميبیا للعلوم والتكنولوجيا )NUST( ويف هذا الصدد ٔأ�لنت �امعة .

�ميبیا للعلوم والتكنولوجيا ٕاماكنیة اس�ت�دام مجمو�ة املواد التدر�س�یة اخلاصة �مللكية 
امللموسة للمرشوع ٔأساسا لتطو�ر  نواجتالفكریة والس�یا�ة اليت طورهتا �عتبارها من ال 

 ٕاطار �ورة ميكن لل�امعات أ�خرى املشاركة فهيا، ومهنا �امعة �ميبیا.

 رسیالناك

ري بن�اح دراسة وطنیة عن "امللكية الفكریة يف الب� أ�ول ا�ي جيُ  رسیالناكاكن 
 يرفيعتغطیة ٕا�المية ودمع س�یايس ب املرشوع  وحظيالس�یا�ة والثقافة" وینهتيي مهنا. 

، يف حضور لفيف من اخلرباء 2017املس�توى عند ٕاطالق ا�راسة رمسیا يف نومفرب 
 وصناع الس�یاسات والص�افة الوطنیة.

، رسیالناكات ٔأولویة �لنس�بة للس�یا�ة يف ذو�ددت ا�راسة ثالثة جماالت عنقودیة 
  ويه الس�یا�ة الثقافية والبیئية والعالجية.
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لٔ�طراف املعنیة �لس�یا�ة من هذه  2017ءات يف �ام وقد ٔأجري �شاطان لتكو�ن الكفا
اجلنوبیة. ؤأ�رزت هذه أ��شطة  �الا�االت العنقودیة يف العامصة �ولومبو، ويف مقاطعة 

بعض العقبات احلالیة اليت توا�ه تطو�ر الس�یا�ة، ولكهنا ٔأ�حت ٔأیضا الفرصة لت�دید 
املزا� اليت ميكن ٔأن تتحقق للنشاط �قتصادي املتصل �لس�یا�ة من �الل اس�ت�دام 

ثقافية وف� یتعلق ��االت احملددة للس�یا�ة ال  نظام امللكية الفكریة �شلك ٔأفضل.
والس�یا�ة البیئية، انصب الرتكزي �ىل رضورة هتیئة أ�طراف املعنیة �لس�یا�ة الظروف 

 لالس�تدامة البیئية و�ج�عیة وخصوصا لصاحل ا�متعات احمللیة. املواتیة

، مض مسؤولني �بار من خمتلف املؤسسات 2017ونُظم اج�ع مائدة مس�تد�رة يف �ام 
ت وإالنتاج املتنو�ة، ومهنا وزارات وٕادارات معنیة �لعلوم املعنیة من جماالت الس�یاسا

والتكنولوجيا، و�بتاكر و"أ�یورفيدا" والطب التقلیدي واحلیاة الربیة والبيئة وجملس 
تطو�ر الصادرات وجملس شاي س�یالن، فضال عن الس�یا�ة ممث� يف الهیئة الرسیالنكية 

 ملكية الفكریة و�امعة �ولومبو.لل ) واملكتب الوطين SLTDAللتمنیة الس�یاحية (

توقفت إالجنازات املهمة اليت ٔأحرزهتا رسیالناك يف تنفيذ  2018ولٔ�سف يف �ام 
�سبب تغريات يف الس�یاسة ا�ا�لیة ما ٔأ�ر �ىل  2017و 2016املرشوع يف �ايم 

 اليت – الهیألك احلكومية �رمهتا وخصوصا �ىل قيادة الهیئة الرسیالنكية للتمنیة الس�یاحية
 ٔأن حيتفظاكنت حىت ذ� احلني من ٔأمه �لفاء تنفيذ املرشوع. واكن من الصعب 

أ�ولو�ت  مع تنافسهاملرشوع ��مع املتواصل يف غیاب رشیك خمتص ويف ظل 
 أ�خرى.

و�لرمغ من هذه العقبات، ٔأحرز املرشوع تقدما ملحوظا حنو ٕاجناز مؤرش نتاجئ املرشوع 
ويف هذا الصدد واصل املرشوع �كر�س  ميیة ومواد التدر�س.""اع�د املناجه واملواد التعل 

 8بذاته یتأٔلف من  مس�تقال ااملوارد و�ه�م ٕاىل تطو�ر مواد تدر�س، نتج عنه مهن�
 سا�ة معمتدة. 45ساوي �  راس�یةو�دات د

 �ىل مس�توى أ�مانة املرشوعتنفيذ  .�نیاً 

متاش�یا مع هدف  ٕالذاكء الوعيأ��شطة املوسعة ٔأدارت أ�مانة مركز� سلس� من 
ويف هذا  املرشوع املعين ٕ�ذاكء الوعي، �لتوازي مع تنفيذ املرشوع �ىل الصعید القطري.

الصدد �سقت أ�مانة ٕانتاج دلیل معيل �شأٔن اس�ت�دام ٔأنظمة وأٔدوات امللكية الفكریة 
يف  لتشجیع الس�یا�ة هبدف التقاط الرسائل أ�ساس�یة الناش�ئة عن أ�حباث أ�صلیة

الب�ان الرائدة أ�ربعة �ٕالضافة ٕاىل ٔأفضل املامرسات ا�ولیة �شأٔن التشجیع املس�تدام 
للس�یا�ة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ� ٔأسست أ�مانة اتفاق تعاون مع منظمة الس�یا�ة العاملیة 

) بغیة املشاركة يف ٕانتاج دلیل عن امللكية الفكریة UNWTOالتابعة لٔ�مم املت�دة (
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. وهيدف هذا إالصدار ٕاىل ٕاذاكء وعي 2019هنایة ملزمع �نهتاء منه مع والس�یا�ة، ومن ا
وسوف توز�ه الویبو ومنظمة  ،أ�طراف املعنیة �لس�یا�ة �س�ت�دام امللكية الفكریة
 الس�یا�ة العاملیة لك ف� بني اجلهات املعنیة التابعة �.

ذاكء وعي إ و ا�ٓيت: "املرشوع وصیغت �ىل النح نواجتومتت ٔأ�شطة ٕاضافية سعیا لتحقيق 
ا�متع ا�ٔاكدميي �لقوامس املشرتكة بني امللكية الفكریة والس�یا�ة وا�هنوض �ملعارف 

والتقالید والثقافة الوطنیة ٔ�غراض التمنیة." ويف هذا الصدد ٔأقام املرشوع اتصاالت قمية 
أ�ورويب التابع لالحتاد  )Erasmus( مع الش�باكت ا�ٔاكدميیة يف ٕاطار مرشوع ٕا�رازموس

(وخصوصا مع الرتكزي �ىل التبادل مع ب�ان ٔأمر�اك الالتینية). ومت ذ� بغیة تبادل 
املعلومات اخلاصة بتصممي املناجه املتخصصة يف جمال الس�یا�ة وٕادراج اعتبارات امللكية 
الفكریة يف س�یاق التعلمي اخلاص ٕ�دارة الس�یا�ة. واكن من ٔأمه نتاجئ هذا التعاون تنظمي 

ملسا�دة أ�ورويب يف جمال حقوق امللكية الفكریة ندوة ٕالكرتونیة يف ٔأغسطس مكتب ا
 ، بعنوان "امللكية الفكریة والس�یا�ة والتمنیة"، حرضها ما �زید عن س�بعني مشاراك2018

 ب� ٔأورويب. 15من 

نتاجئ / ٔأ�ر املرشوع 
 وا�روس الرئيس�یة

من ٕاثبات حضوره فضال عن تأٔییده من  اجيد احقق املرشوع يف الب�ان أ�ربعة قدر 
�الل ٕا�شاء جلان توجهيیة، مثلت قطا�ا عریضا من املؤسسات احلكومية والعاملني يف 

رات ذ�وسا�د ٔأیضا ٕا�داد م جمال الس�یا�ة من القطاع اخلاص وأ�وساط ا�ٔاكدميیة.
ان الرائدة التفامه / اتفاقات التعاون بني الویبو واملؤسسات الرائدة يف لك ب� من الب�

 املعنیة يف ٕاجناز نتاجئ املرشوع.�ىل اجتذاب ا�مع الس�یايس ومشاركة أ�طراف 

جري �ىل اليت توصل ٕا�هيا البحث أ�صيل ا�ي أ� �س�تنتا�ات ومن ٔأمه النتاجئ ت� 
جمال مواضیعي مل تتوفر فيه سوى مجمو�ة حمدودة من أ�دبیات و�ابت عنه البیا�ت 

روابط املفاهميیة و�سرتاتیجیات الساریة اخلاصة �س�ت�دام ٔأدوات القطریة، ٔأي حتلیل ال
امللكية الفكریة يف النشاط الت�اري املتصل ��هنوض �لس�یا�ة والرتاث الثقايف. وقد 
فتحت ا�راسات الست اليت ٔأجریت �ىل املس�توى الوطين (بواقع دراسة يف مرص 

يف رسیالناك) جماال واسعا من الفرص  ودراس�تني يف �ميبیا ودراسة ٕا�وادورودراس�تني يف 
يف لك وا�د من الب�ان أ�ربعة ملواص� ٕارشاك أ�طراف املعنیة �لس�یا�ة يف ٕاجراءات 

 مضنملموسة بغیة ٕاد�ال اسرتاتیجیات امللكية الفكریة يف إالدارة الت�اریة للس�یا�ة 
 تطو�ر الس�یاسات الس�یاحية.

ت من �الل مرشو�ات �دیدة خمصصة ومع ذ� تظل �یفية اس�تغالل هذه إالماك�
للملكية الفكریة يف جمال ا�هنوض �لس�یا�ة والرتاث الثقايف �ري معلومة. و�س�تحق 

املوضوع مواص� �ه�م به من �انب السلطات املعنیة �مللكية الفكریة والس�یا�ة يف 
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س�توى الب�ان املعنیة، ٕان اكن للتوصیات اليت نتجت عن أ�حباث اليت ٔأجریت �ىل امل 
 القطري ٔأن تؤدي ٕاىل نتاجئ ملموسة �ىل املس�توى احمليل.

واكن طموح املرشوع ٕا�داد الكفاءات الالزمة من بني أ�طراف املعنیة �لس�یا�ة لتكون 
�ىل درایة �كيفية حتسني ٔأدوات ٕادارة امللكية الفكریة واسرتاتیجیاهتا للتنافس�یة ف� بني 

العمل أ�ولیة اليت ُعقدت يف الب�ان أ�ربعة مزية  رشاكت الس�یا�ة احمللیة. واكن حللقات
تعریض مجمو�ة خمتارة من أ�طراف املعنیة ٕاىل أ�فاكر أ�ساس�یة املتعلقة �مللكية الفكریة 

املتص� ��هنوض �لس�یا�ة والرتاث الثقايف. ولكن ما زال هناك الكثري مما ینبغي مع� 
امرسات يف هذا الصدد ما قدمته جتربة للتوسع يف ٔأ�ر هذه أ��شطة. ومن ٔأفضل امل

، ا�ي ٔأ�رم اتفاقا مع وزارة الس�یا�ة لتضمني أ�فاكر ٕا�وادورمكتب امللكية الفكریة يف 
يف جمال الس�یا�ة  للمسؤولنياملتعلقة �مللكية الفكریة يف التدریب ا�ي تقدمه الوزارة 

 �ىل مس�توى ا�و� يف لك مقاطعة من املقاطعات.

ر املواد التعلميیة والتدریبية ومن �الل اع�د مناجه عن امللكية الفكریة ومن �الل تطو�
یواصل املرشوع سوف والس�یا�ة وتدر�سها يف مدارس الس�یا�ة ولكیاهتا اجلامعیة، 

حتقيق ٔأ�ره �ىل املدى الطویل، ف� وراء الفرتة الزمنیة احملددة �. ويف هذا الصدد جيب 
ورت املواد التعلميیة (مع ناك عن كثب حيث طُ الورسی و�ميبیا ٕا�وادورمراقبة جتربة 

حمددة من مضن املناجه  دورات) ووضعت �رتيبات ٕالدراج �ركزي لك ب� �ىل واقعها
املعمتدة، مع دمع هذه الت�ارب �ىل مدار الس�نوات العدیدة املقب�. وجيب اس�تكشاف 

�دت فيه ٕاماكنیة �كيیف هذه املادة التعلميیة دون ٔأن تقترص �ىل الب� الوا�د اليت أ� 
يف ٔأمر�اك  إالس�بانیةٕاىل الس�یاق أ�وسع الناطق �للغة  ٕا�وادور(مثال متدیدها من 

 لالتینية).ا

ؤأ�ريا �شهد ٕاعراب الش�باكت ا�ٔاكدميیة أ�خرى ف� وراء الب�ان أ�ربعة الرائدة عن 
واملناجه املتص� �لس�یا�ة �ىل امتداد  ا�وراتاه��ا بتضمني امللكية الفكریة يف تصممي 

  ملرشوع ف� وراء �ركزيه املبارشٔأ�ر ا

اكنت هناك خماطر متصورة �ىل صعید التنفيذ �ٔ�مانة و�ىل صعید التنفيذ يف البدایة  ا�اطر والتخفيف من أٓ�رها
 القطري.

وقد جتلت صعوبة �ىل صعید أ�مانة والصعید القطري ٔأال ويه حتدید املوارد املناس�بة 
ا�االت جمالني خمتلفني متاما من من اخلرباء ممن �هيم املعرفة واخلربة الالزمة يف 

املهارات البحثیة  متكن اخلرباء منية الفكریة والس�یا�ة، فضال عن امللك  اماملواضیعیة، وه
ٔأما �ىل مس�توى أ�مانة  والت�لیلیة القویة. وقد ٔأ�ر هذا �ىل اجلانب البحيث للمرشوع.

فقد مت التعامل مع هذا اخلطر من �الل التعاون مع منظمة الس�یا�ة العاملیة التابعة لٔ�مم 
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 دلیل عن امللكية الفكریة والس�یا�ة حيث تولت لك املت�دة من �الل املشاركة يف �رش
منظمة من املنظمتني مسؤولیة احملتوى املوضوعي لك وفقا لوال�هتا. ومع ذ� اعمتد هذا 

إالصدار املشرتك �كثافة �ىل أ�حباث أ�صلیة اليت أٔجریت يف ٕاطار املرشوع حيث 
 .ٔأساسا صلبا من املعلومات أ�ساس�یةشلكت هذه أ�حباث 

الصعید القطري اكنت صعوبة الوصول ٕاىل ٔأحصاب اخلربة املناس�بة ٕالجراء  و�ىل
ففي احلالتني قرر فریق املرشوع ٕاس�ناد ا�راسة  ا�راسات الوطنیة أٔكرب مقارنة �ٔ�مانة.

الثانیة ٕاىل استشاریني �دد مت حتدیدمه يف مر�� الحقة، ٕاذ وا�ه الفریق خطر تقویض 
ضعف مهنجیات البحث. واكن لهذا احلل نتاجئ مرضیة جودة ا�راسات الوطنیة نتي�ة ل

 . الب�ان املعنیة واملرشوع نفسهواكنت يف صاحل

وقد �ددت وثیقة املرشوع أ�ولیة خماطر ٔأخرى تتعلق بتنفيذ املرشوع �ىل الصعید 
القطري. ومشلت هذه ا�اطر ما یيل: صعو�ت يف حتدید ٔأحصاب املصل�ة املعنیني مب�ال 

صعو�ت يف تنظمي ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات والتوعیة؛ �دم وجود اتفاق بني الس�یا�ة؛ 
ٔأحصاب املصل�ة �شأٔن �سرتاتیجیات اليت ميكن اع�دها؛ �دم وجود اتفاق بني ا�متع 

 .املناجه املقرت�ة ومواد التدر�س ا�ٔاكدميي �شأٔن اع�د

ملرشوع. ومع ذ� �دثت العدید من هذه املواقف �لفعل يف خمتلف مرا�ل تنفيذ ا
سا�د تعیني الواكالت الرائدة يف مر�� مبكرة يف لك ب� �ىل التصدي لهذه العقبات 

وتيسري �س�ت�ابة املناس�بة حس�� اقتضت الظروف. وقد وقعت مش�ت ٔأكرث تعقيدا 
عند تغري القيادة وما تبعها من فراغ يف السلطة ا�ي شهدته الواكالت الرائدة املسؤو� 

س�یق. ويف ت� احلاالت اس�ت�اب املرشوع من �الل الرتكزي �ىل اجلوانب اليت عن التن 
أ�مانة (مثل تطو�ر مواد التدر�س) ومن �الل  �الل اكن ميكن تنس�یقها مبارشة من

�كثیف االتصال �ٔ�طراف املعنیة املؤ�رة، مبا يف ذ� البعثات ا�امئة للب�ان املعنیة. 
آلیات التنس�یق جمددا �ؤأثبتت هذه �سرتاتیجیة جنا�  الصعید ىلا يف تنش�یط أ

 القطري.

 %91: يه 2019ملزيانیة حىت هنایة یولیو اس�ت�دام ا�س�بة  معدل تنفيذ املرشوع

 قدم ٕاىل اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة.هذا رابع تقر�ر یُ  التقار�ر/ الو�ئق السابقة

املرفق أ�ول. و�رد التقر�ر الثاين يف الوثیقة  ،CDIP/18/2�رد التقر�ر أ�ول يف الوثیقة 
CDIP/20/2 ،أ�ول. و�رد التقر�ر الثالث يف الوثیقة  املرفقCDIP/22/2 املرفق ،

 الرابع.
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 التقيمي ا�ايت للمرشوع

 مفتاح نظام ٕاشارات السري

 ال تقيمي ال تقدم ** *** ****
 مل یُقّمي بعد/ توقف ال یو�د تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحق�ق ��اكمل

 
 1املرشوع نواجت

 (النتاجئ املرتقبة)
 مؤرشات إالجناز الناحج

 (مؤرشات النتاجئ) 
 

نظام  بیا�ت أ�داء
ٕاشارات 

 السري
وضع دلیل معيل �شأٔن امللكية 
الفكریة والس�یا�ة وتوثیق ٔأربع 

 دراسات ٕافرادیة 
 

�رش دلیل معيل �شأٔن  (ٔأ)
اس�ت�دام نظم ؤأدوات امللكية 

الفكریة ٔ�غراض �شجیع الس�یا�ة، 
مبا يف ذ� من �الل ا�هنوض 

 �ملعارف والتقالید والثقافة الوطنیة؛

�نهتاء من نص ا�لیل العميل 
بناء �ىل أ�حباث اليت ٔأجرهتا 
الویبو. �ٕالضافة یو�د ٕاصدار 

مشرتك بني الویبو ومنظمة 
الس�یا�ة العاملیة قيد إال�داد، 

**** 

                                         
 .2.3وفقًا لوثیقة املرشوع أ�صلیة، القسم . 1

املرشوع يف ٔأ�لهبا، فسوف یعمتد ٔأ�ر املرشوع �ىل ٕاجراءات  نواجت�ىل الرمغ من حتقيق  املتابعة
 املتابعة املس�تدامة �ىل �دة ٔأصعدة.

يف قطاع الس�یا�ة من �الل سزيید الوعي العام �ٕالدارة الفعا� للملكية الفكریة  .1
النرش املو�ه لٕالصدار املشرتك ف� بني الویبو ومنظمة الس�یا�ة العاملیة التابعة 
لٔ�مم املت�دة عن امللكية الفكریة والس�یا�ة. ومن املرتقب وضع خطة متضافرة 

 � بني املؤسس�تني يف هذا الصدد.ومواص� التعاون ف

اسات الوطنیة من �الل الل�ان التوجهيیة سوف تنرش الب�ان الرائدة نتاجئ ا�ر  .2
جيب التخطیط ٔ��شطة منتظمة للمسا�دة الفنیة يف هذه الب�ان بغیة و  فهيا.

 س�تدامة النتاجئ أ�ولیة للمرشوع.حتقيق ا

تتعلق  دوراتجيب رصد التطورات �ىل الصعید ا�ٔاكدميي ف� یتعلق بدمج  .3
ويف الوقت نفسه جيب اس�تطالع  .�مللكية الفكریة والس�یا�ة يف الب�ان الرائدة

ورت يف ٕاطار املرشوع يف ٕاماكنیة التوسع يف اس�ت�دام مواد التدر�س اليت طُ 
 الب�ان أ�خرى املهمتة بذ�.
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ن �سرتشد ��لیل الصادر ع
الویبو �عتباره مصدرا للمعلومات 

 أ�ساس�یة.

ٕاجراء ٔأربع دراسات ٕافرادیة   (ب)
 وتوثیقها (دراسة عن لك ب� رائد)

 اس�تكامل ٔأربع دراسات ٕافرادیة
 ٕا�وادوردراس�تان يف 

 دراسة يف مرص
 دراس�تان يف �ميبیا 
 دراسة يف رسیالناك

 

**** 

اختیار ثالثة ب�ان رائدة 
 (�ٕالضافة ٕاىل مرص) 

اختیار ثالثة ب�ان (استنادًا  (ٔأ)
 ٕاىل معایري اختیار متفق �لهيا)؛

 
 

حتدید واكالت/مؤسسات  (ب)
رائدة لتنفيذ املرشوع �ىل الصعید 

 القطري.
 

(ٔأ) وقع �ختیار �ىل ٕا�وادور 
لتكون ب�اً�  رسیالناكو�ميبیا و

  مرص)رائدة (�ٕالضافة ٕاىل
 

ا�ا�رة الوطنیة للملكية  (ب
؛ ٕادارة أ�عامل ٕا�وادور يف الفكریة

الت�اریة وامللكية الفكریة 
)BIPA يف �ميبیا؛ والهیئة (

الرسیالنكية للتمنیة الس�یاحية 
)SLTDA يف رسیالناك؛ ووزارة (

 اخلارجية (مرص)
 

**** 
 
 
 

**** 

حتدید ٔأحصاب املصل�ة 
والسلطات الوطنیة املعنیة 

 �لس�یا�ة

حتدید ٔأحصاب املص� املعنیني 
�لس�یا�ة، يف لك ب�، �لتنس�یق مع 

 املؤسسات الرائدة.

مت حتدید ٔأحصاب املصل�ة 
الرئيس�یني وتنظميهم يف جلان 

ب�ان،  4توجهيیة وطنیة يف 
 �لتنس�یق مع الواكالت الرائدة.

**** 

املوافقة �ىل خطط املرشوع 
 �ىل الصعید القطري

 

تنفيذ املرشوع (خطة وضع خطط 
 �لك ب�)

اتفاقات التعاون/تبادل الرسائل 
بني الویبو والواكالت الرائدة 

ب�ان. �ىل الرمغ من  4املوقعة يف 
اع�د الل�ان التوجهيیة توصیات 

 ا�راسات الوطنیة، فٕاهنا مل �كمتل.

*** 
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توعیة ٔأحصاب املصل�ة 
والسلطات الوطنیة املعنیة 

ماكتب �لس�یا�ة، مبا يف ذ� 
 امللكية الفكریة 

 
 

تنظمي فعالیتني لتكو�ن الكفاءات يف 
لك ب� رائد لتوعیة ٔأحصاب املصل�ة 

املعنیني �لس�یا�ة وتعز�ز قدرات 
السلطات الوطنیة �ىل تقدمي دمع 

حمدد القطاع ٕاىل النشاط 
�قتصادي املتصل �لس�یا�ة من 

  �الل اس�ت�دام امللكية الفكریة.
 

سلطات ٕا�وادور: ٕاجراء ال  -
�لقات  3الوطنیة للملكية الفكریة 

معل لصاحل ٔأحصاب املصل�ة 
) مبادرة 20واس�مترار ٕاجراهئا (+

 لز�دة الوعي؛
ندوات لز�دة الوعي  3مرص:  -

 مع ٔأعضاء اللجنة التوجهيیة؛
�لقات معل وطنیة  3�ميبیا:  -

ٔ�حصاب املصل�ة يف جمال 
 الس�یا�ة وصانعي الس�یاسات؛

�لقات معل  3: رسیالناك -
وطنیة ٔ�حصاب املصل�ة يف جمال 

 الس�یا�ة وصانعي الس�یاسات. 

**** 

ٕاذاكء وعي ا�متع ا�ٔاكدميي 
�لقوامس املشرتكة بني امللكية 
الفكریة والس�یا�ة وا�هنوض 
�ملعارف والتقالید والثقافة 

 الوطنیة ٔ�غراض التمنیة
 

ٕانتاج مواد ٕا�المية/مواد  )أٔ (
 و�ئقي للتوعیة (ما ال یقل عن فيمل

 وا�د)؛
 
ووضع مواد تعلميیة/ تدریبية  )ب(

) (ما ال یقل عن مجمو�ة وا�دة
 وٕادرا�ا يف املناجه ا�راس�یة.

ندوة ٕالكرتونیة وا�دة �ىل  )أٔ (
أ�قل عن امللكية الفكریة 

والس�یا�ة والثقافة بدًال من الفيمل 
 الو�ئقي؛

ثالث مجمو�ات من املواد  )ب(
التعلميیة قيد إال�داد (ٕا�وادور، 

 )رسیالناك�ميبیا، 

**** 

 
مؤرشات الن�اح يف حتقيق ٔأهداف  ٔأهداف املرشوع

 املرشوع
 (مؤرشات النتاجئ)

 

نظام  بیا�ت أ�داء
ٕاشارات 

 السري

�كو�ن الكفاءات �ى ٔأحصاب 
املصل�ة الرئيس�یني يف جمال 

الس�یا�ة، فضًال عن 
السلطات الوطنیة/احمللیة، مبا 

يف ذ� ماكتب امللكية 
الفكریة، �شأٔن س�بل 

اس�ت�دام ٔأدوات امللكية 

اس�ت�داث السلطات الوطنیة يف 
الب�ان أ�ربعة الرائدة مجیعها لبىن 

بغیة تقدمي �دمات استشاریة �شأٔن 
دور امللكية الفكریة والس�یا�ة يف 

 ا�منو والتمنیة الوطنیة.
 

أ��شئت جلان توجهيیة �شأٔن 
الفكریة والس�یا�ة يف مجیع امللكية 

ب�  �س�تثناءالب�ان أ�ربعة. 
وا�د، و�ىل الرمغ من توصیات 
الویبو يف هذا الصدد، مل �متكن 

السلطات الوطنیة من وضع املزید 
من الهیألك الوطنیة املعنیة بتوفري 

*** 
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الفكریة واسرتاتیجیاهتا ٕالضافة 
قمية وتنویع النشاط 

�قتصادي املتصل �لس�یا�ة، 
تعلق مبا يف ذ� النشاط امل 

��هنوض �لس�یا�ة واملعارف 
والتقالید والثقافة الوطنیة و/ٔأو 

 احمللیة.

�دمات استشاریة �شأٔن امللكية 
الفكریة وا�هنوض �لس�یا�ة. ومع 

طنیة ذ� ٔأ�حت ا�راسات الو 
ٔأد� اكفية عن فوائد إالجراءات 

املو�ة حنو ٔأطراف معنیة حمددة 
 ومس�تفيد�ن حمدد�ن.

 
وضع ٔأحصاب املصل�ة املعنیني 

�لس�یا�ة ف� ال یقل عن ب��ن ٔأو 
رشوعهم يف وضع خطط الس�ت�دام 

ٔأدوات واسرتاتیجیات امللكية الفكریة 
يف تعز�ز قدراهتا التنافس�یة وا�هنوض 

واملعارف والتقالید والثقافة �لس�یا�ة 
 الوطنیة و/ٔأو احمللیة.

 

ٕا�وادور: وضعت مصل�ة . 1
حقوق امللكية الفكریة اخلطط 

�لتعاون مع وزارة الس�یا�ة 
ومرشوع احلدیقة اجلیولوجية، 
بغیة اس�ت�دام ٔأدوات امللكية 

الفكریة يف جمال التنافس�یة ف� بني 
 رشاكت الس�یا�ة؛

ٕالداري �ميبیا: حتدید ا�مع ا. 2
العميل للملكية الفكریة املقدم 
�راس�تني ٕافرادیتني، ووضع 

�ارطة طریق لٕالجراءات أ�خرى 
�شأٔن امللكية الفكریة يف جمال 

الس�یا�ة واع�دها من أ�طراف 
 املعنیة؛ 

: التقدم بطلب من رسیالناك. 3
أ�طراف املعنیة �لس�یا�ة 

الصحیة لوضع خطة الس�ت�دام 
بارها ٔأداة امللكية الفكریة �عت 

 اسرتاتیجیة يف هذا القطاع.
 

**** 

ٕاذاكء وعي أ�وساط ا�ٔاكدميیة 
�شأٔن القوامس املشرتكة بني 

امللكية الفكریة والس�یا�ة يف 
ٕاطار س�یاسات ا�منو والتمنیة 

بغیة وضع مواد تعلميیة وتعز�ز 
ٕادراج مناجه دراس�یة خمصصة 

اع�د ما ال �زید �ىل مدرس�تني من 
مدارس ٕادارة الس�یا�ة وما ال یقل 
عن ٔأاكدميیة وطنیة للملكية الفكریة 

مناجه دراس�یة ومواد تعلميیة وتدریبية 
 وضعها املرشوع.

: �نهتاء من وضع مهنج ٕا�وادور -
قامئ بذاته ومواد تدر�س ملادة 

ٔأاكدميیة عن امللكية الفكریة 
الس�یا�ة والتمنیة احمللیة؛ ٕاطالق و 

 40دورة لتدریب املدربني (
 ؛ 2019یولیو سا�ة) يف 

**** 
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يف مدارس ٕادارة الس�یا�ة 
للملكية وا�ٔاكدميیات الوطنیة 

 الفكریة.

: وافقت مدرسة ٕادارة �ميبیا -
الفنادق التابعة جلامعة �ميبیا 

للعلوم والتكنولوجيا �ىل ٕادراج 
دورة حول ٕادارة امللكية الفكریة 

 والس�یا�ة: 
: مواص� املفاوضات رسیالناك -

حول امللكية  اخلاصة بطرح دورة
الفكریة والس�یا�ة يف �امعة 

 سا�ة معمتدة).  45�ولومبو (
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 اجلدول الزمين للتنفيذ

 الفصول الس�نویة أ��شطة
 

 
 

 الثاين أ�ول الرابع الثالث الثاين أ�ول الرابع الثالث الثاين أ�ول الرابع الثالث الثاين أ�ول

وضع دلیل معيل ودراسات 
ٕافرادیة �شأٔن امللكية الفكریة 

 والس�یا�ة 
 
تأٔلیف مجمو�ة دراسة (تضم  -

 الویبو و�رباء �ارجيني)
 اختیار �رباء -
 اختیار دراسات ٕافرادیة -
 وضع دلیل ودراسات ٕافرادیة -

 
 
x 

 
 
 
x 
x 

 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

              x اختیار الب� الرائد
             x x تعیني واكالت رائدة

اب املصل�ة دا�ل حتدید ٔأحص
 الب�ان

 x x            

وضع خطط قطریة واملوافقة 
(لضامن اس�تدامة نتاجئ  �لهيا

املرشوع �ىل املس�توى 
 املؤسيس)

  x x x        x x 

ٔ�وىل من فعالیات السلس� ا
�كو�ن الكفاءات لصاحل ٔأحصاب 

 املصل�ة

    x x x x     x  

واد توعیة (مرئیة اس�ت�داث م
 ومطبو�ة) ومواد تعلميیة 

      x x x x x x x  

السلس� الثانیة من فعالیات 
�كو�ن الكفاءات/التوعیة 

 ٔ�حصاب املصل�ة

        x x x  x  

 x x x            اد تعلميیة/مناجه دراس�یةاع�د مو 
 x              قيمي ا�هنايئتقر�ر الت 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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