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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  11 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 مايو 22اإىل  18ن جنيف، م

 أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة بهاتقرير بشأن مساهمة الويبو يف تنفيذ 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

والغاايت املرتبطة هبا،  1تعرض هذه الوثيقة التقرير الس نوي بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .1

نة التمنية( خالل دورهتا الثامنة عرشة املعقودة من نة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )ل لج معاًل ابلقرار اذلي اختذته ال املُقّدم 

املوضوع يف أأول دورة تعقدها  عن ذكل، واذلي تطلب فيه من الأمانة تقدمي تقرير س نوي 2016نومفرب  4أأكتوبر اإىل  31

 .خالل الس نةاللجنة 

الوارد يف القرار عىل الهيلك  واستناداً . أأعاله لطلب املذكورا بناًء عىلهذا التقرير رابع تقرير يُقدم اإىل لنة التمنية  عدّ ويُ  .2

 سابق اذلكر، يقدم التقرير حتديثًا عن املس تجدات املرتبطة بأأهداف التمنية املس تدامة، خبصوص: 

 الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا الويبو مبفردها؛ )أأ(

 ة؛والأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو ابعتبارها جزءًا من منظومة الأمم املتحد )ب(

                                         
. املياه واملرافق 6بني النسني؛ . املساواة 5. التعلمي الّيد؛ 4. الصحة اليدة والرفاه؛ 3. القضاء عىل الوع؛ 2. القضاء عىل الفقر؛ 1أأهداف التمنية املس تدامة:  1

. احلد من أأوجه 10. الصناعة والابتاكر والبنية الأساس ية؛ 9. العمل الالئق ومنو الاقتصاد؛ 8. احلصول عىل طاقة نظيفة وبأأسعار معقوةل؛ 7الصحية النظيفة؛ 

نتاج املسؤولن؛ 12. املدن واجملمتعات املس تدامة؛ 11عدم املساواة؛  . احلياة يف الرب؛ 15. احلياة حتت املاء؛ 14. العمل املنايخ؛ 13. الاس هتالك والإ

قامة الرشأاكت لتحقيق الأهداف.17السالم والعدل واملؤسسات القوية؛  .16  . اإ
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 واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإىل ادلول الأعضاء بناًء عىل طلهبا. )ج(

وعىل الرمغ من عدم وجود اإشارة مبارشة اإىل امللكية الفكرية يف أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا، فاإن  .3

هنا و يف حدود وليهتا.  2030الويبو تلزتم الزتامًا اتمًا بتنفيذ خطة عام  بطرق ل دمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة تواصاإ

بداع يشجع الابتاكر عىل حنو، ل س امي من خالل تعزيز التوازن والفعالية يف نظام امللكية الفكرية عديدة ، ويدمع تدفق والإ

 داخل البدلان وفامي بيهنا.  واخلربات الفنية ارفاملع

الصناعة والابتاكر والبنية  - من أأهداف التمنية املس تدامة 9لهدف ويقع الابتاكر يف مصمي هممة الويبو. وابلتايل، فاإن ا .4

يف حتقيق معظم  أأيضاً  معها. ومسأأةل الابتاكر هممة اتساقاً مركزية يف ولية املنظمة وأأكرثها هو أأكرث الأهداف  - التحتية

 أأهداف التمنية املس تدامة.

الأعضاء أأن "تُدرج أأي مناقشة تتعلق بأأهداف التمنية وخالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية، قررت ادلول  .5

وتُعىن املواضيع اليت املقبةل حتت بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية"".  لنة التمنية املس تدامة يف دورات

اتحة فرصة لتبادل التجارب وأأفضل املامرسات اليت طبقهتا ادلول الأعضاء والويبو جدول الأعامل هذا بند  يف اإطارتُناقش  ابإ

وجيري حتديهثا ابنتظام  ،تتضمن مقرتحات من ادلول الأعضاء، 2جمالت امللكية الفكرية. وأُتيحت قامئة ابملواضيعخمتلف يف 

 ديدة فهيا. القرتحات امللإدراج 

يف اإطار ذكل البند من جدول الأعامل، اإىل مناقشة موضوع "امللكية الفكرية  ، تطرقت لنة التمنية2019وخالل عام  .6

امللكية الفكرية" و دورهتا الثالثة والعرشين، وموضوع "الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر  خاللوالتمنية يف البيئة الرمقية" 

قرارًا من املوضوعني املذكورين، اختذت اللجنة  دورهتا الرابعة والعرشين. ويف س ياق املناقشة بشأأن املوضوع الأول خالل

، هبدف سد الفجوة الأساس ية ُبىنبشأأن اإجراءات املتابعة لتحديد احتياجات البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا من حيث ال 

 الرمقية.

 الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها أألف.

 عىلواملنصات وقواعد البياانت واملشاريع والأنشطة اليت تساعد ادلول الأعضاء توفر الويبو طائفة واسعة من الربامج  .7

بداع،  هتيئة هنا مسأأةل حامسةبيئة مواتية لالبتاكر والإ ذ اإ لوضع حلول متاكمةل للتحدايت الهامة ذات الصةل ابلتمنية املس تدامة.  اإ

لثنائية الويبو ل  ومزيانية. ويعمم برانمج 2030م يف تنفيذ خطة عا املنظمةمسامهة وتنظم أأجندة الويبو بشأأن التمنية 

التمنية وأأهداف التمنية املس تدامة عىل الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة. ويسلط اإطار النتاجئ للثنائية  2018/2019

لك عىل الأهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ املتوقعة اليت تسامه يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. ويتضمن  2018/2019

الربامج والأنشطة اليت تضطلع هبا القطاعات املعنية يف  بشأأن مجموعة واسعة منهدف من الأهداف الاسرتاتيجية تفاصيل 

 املنظمة.

امجلعية  أأقرت، 3بشأأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل التمنية املس تدامة 2019ويف قرار اخُتذ يف ديسمرب  .8

يكولوجية الوطنية اليت العامة للأمم املتحدة جبهود الوي  بو يف مساعدة ادلول عىل وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والنظم الإ

                                         
2 t/export/sites/www/ipdevelopment/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdfhttps://www.wipo.in 
3 74/230https://undocs.org/ar/A/RES/ 

https://www.wipo.int/export/sites/www/ipdevelopment/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/74/230
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بداع وتدمع تدفق املعارف واخلرب  تشجع زاء أأن العديد من البدلان النامية تواجه  اتالابتاكر والإ الفنية، معربة عن قلقها اإ

تأأكيد احلاجة اإىل تعزيز برامج  امجلعية العامة أأعادتو قاعدة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر، صعوابت كبرية يف بناء 

وجشع القرار ذاته الويبو عىل مواصةل أأنشطة ادلمع الفين، العلوم والتكنولوجيا والابتاكر التابعة لهيئات منظومة الأمم املتحدة. 

ضافة اإىل ذكل، مبا يف ذكل مساعدة البدلان يف تصممي اسرتات  يجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر وتطويرها وتنفيذها. واإ

مؤرش الابتاكر العاملي،  من قبيلجشع القرار الهود املبذوةل لزايدة توافر البياانت دلمع قياس أأنظمة الابتاكر الوطنية، 

 ملساعدة واضعي الس ياسات عىل تصممي اسرتاتيجيات الابتاكر وتنفيذها.

 معلومات بشأأن اقتصاد امللكية الفكرية .أأولً 

يكولويج فعالمعل  لطريقةالتقارير التحليلية الصادرة عن الويبو يف بلوغ فهم أأفضل تسامه  .9 البتاكر. وأُعدت يف ل نظام اإ

 أأربعة تقارير اكلآيت:  2019عام 

يف تساعد احلكومات يف قياس أأداهئا مؤرش الابتاكر العاملي ترتيبًا للبدلان وأأداة حتليلية  مؤرش الابتاكر العاملي: يُعدّ  .10

الابتاكر وفقًا جملموعة واسعة من املؤرشات اليت تغطي س بعة أأبعاد خمتلفة: املؤسسات، ورأأس املال البرشي والبحث، 

بداعية. ويدمع مؤرش والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعامل، واخملرجات املعرفي ة والتكنولوجية، واخملرجات الإ

لصاحل من أأهداف التمنية املس تدامة من خالل املساعدة يف تقيمي الأنشطة الابتاكرية  9الابتاكر العاملي، حتقيق الهدف 

عىل  2019ي لعام واضعي القرارات حول العامل. وابلإضافة اإىل ذكل، ركزت املناقشة املواضيعية لتقرير مؤرش الابتاكر العامل

من أأهداف التمنية  3مس تقبل الابتاكر الطيب"، وابلتايل تقدمي وهجات نظر هممة حول الهدف  –"التأأسيس حلياة حصية 

مثل اذلاكء الاصطناعي وعمل الينوم وتطبيقات الصحة  ،. ويف الس نوات القادمة، س ُتغري الابتاكرات الطبيةأأيضاً  املس تدامة

الرعاية الصحية يف البدلان املتقدمة والناش ئة عىل حد سواء. وتناول مؤرش الابتاكر العاملي لعام  أأساليب توفري ،املتنقةل

تكل  لتحقيق" التأأثري احملمتل لالبتاكر الطيب عىل اجملمتع والمنو الاقتصادي، والعقبات اليت جيب التغلب علهيا 1، "2019

" والتحدايت الصحية اليت من الرضوري أأن 3ير والابتاكر الطيب؛ "" واملشهد العاملي املتغري للبحث والتطو 2الإماكانت؛ "

الطريقة اليت ميكن أأن تعزز هبا تعالها الابتاكرات املس تقبلية. ويقدم تقرير مؤرش الابتاكر العاملي توصيات وجهية حول 

 عىل الصحة. وأآاثرهطيب الس ياسات واملؤسسات اليت أأنشأأهتا الهات الفاعةل الوطنية والعاملية، مس تقبل الابتاكر ال

يُنرش مرتني س نواًي هو تقرير اقتصادي : التقرير العاملي للملكية الفكرية اذلي 2019التقرير العاملي للملكية الفكرية لعام  .11

هبدف تسهيل  ،رائد للويبو، يسعى اإىل رشح حتليالت الس ياسات املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية وتوضيحها واملسامهة فهيا

من أأهداف التمنية املس تدامة  9وضع س ياسات قامئة عىل الأدةل. وتدمع سلسةل التقارير العاملية للملكية الفكرية حتقيق الهدف 

من  2019عام . ويقدم اإصدار عىل حنو أأفضل من خالل مساعدة واضعي الس ياسات عىل فهم الاجتاهات الكبرية لالبتاكر

ز املبتكرين من مجيع أأحناء رك  ول الغرافيا العاملية لالبتاكر من خالل اس تكشاف مفّصل لكيفية ت  حمنظورًا جتريبيًا التقرير 

يف عدد حمدود بؤر الابتاكر هذه تنترش جغرافيًا يف عدد قليل من املناطق احلرضية الكثيفة من حيث الابتاكر. و ترُكزًا العامل 

 يفمثل هذا التجمع  نتاجئيرتبط حتليل و من خالل العالقات التعاونية. بشلك مزتايد  عاملياً  مرتابطةمن البدلان ولكهنا 

هذه وبني املناطق ش به احلرضية والريفية بؤر الابتاكر بني  القامئة ابلروابط الاقتصادية والاجامتعية ،اإىل حد ما، الابتاكر

 ة.من أأهداف التمنية املس تدام 11عىل الهدف  اً أأيض يلقي الضوء، مما اً الأقل ابتاكر 
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: هو تقرير اإحصاءات الويبو الرئييس، اإذ يعرض أأحدث 2019املؤرشات العاملية للملكية الفكرية لعام تقرير  .12

استنادًا اإىل البياانت الإحصائية املُجّمعة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية الاجتاهات العاملية يف جمال امللكية الفكرية 

قلميية. ويعمتد  ووسائل الإعالم حول  نيت وأأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية والابتاكر والباحثالس ياسا يواضعلك من والإ

 ،ذلكل العامل عىل تقرير املؤرشات العاملية للملكية الفكرية للتعّرف عىل أأحدث تطورات امللكية الفكرية واختاذ الإجراءات وفقاً 

صدا 9مما يدمع حتقيق الهدف  يداع امللكية الفكرية نشاط تطوراإىل  2019ر عام من أأهداف التمنية املس تدامة. وتطرق اإ  اإ

 5.2%مليون طلب، وهو ما يشلك منوًا بنس بة  3.33بلغت طلبات الرباءات املودعة حول العامل ؛ اإذ 2018يف عام  العاملي

يداعات كام . 2017عام بمقارنة  . 2018يف عام  منوًا كبرياً الصناعية  والتصامميمناذج املنفعة والعالمات التجارية شهدت اإ

ذامللكية الفكرية،  نشاطويسلط التقرير الضوء عىل التحول الغرايف املس متر يف  آس يا الآن أأكرث من ثليث مجيع  اإ متثل أ

يداعات يداع طلباتتشري اإحصائيات و امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.  اإ رباءات اإىل أأنه يف حني تقود تكنولوجيا ال اإ

دارة والتكنولوجيا البيئية والآلت الكهر احلاسوب ابئية جمالت الابتاكر، فاإن كميياء الأغذية وأأساليب تكنولوجيا املعلومات لالإ

 العقد املايض. خاللالأرسع لالبتاكر التكنولويج  اليت حققت المنو يه اجملالت

آخر جتاهات التكنولوجية: الويبو بشأأن الا تقارير .13  جياتو تكنول حولعامة لزتويد املس تخدمني بنظرة تصدر يه مورد أ

 تقيمي الاجتاهات التكنولوجية واجتاهات الأعامل والتنبؤ اإىل جانبرباءات ومساهامت اخلرباء، ال تمعينة، من خالل حتليال

يكشف . و وركزت عىل "اذلاكء الاصطناعي" 2019يف عام  ةجتاهات التكنولوجيالاالطبعة الأوىل من تقارير  وصدرت. هبا

اذلاكء الاصطناعي يف  وأأبرز الهات الفاعةل، اذلاكء الاصطناعييف خرتاعات عن الابراءات تسجيل التقرير عن اجتاهات 

ابذلاكء  ذات الصةلرباءات واملنشورات العلمية الوالأوساط الأاكدميية، والتوزيع الغرايف محلاية  يالصناعاجملال  اليت تنمتي اإىل

 الاصطناعي.

 منصات الويبو اثنيًا.

ها، ومتكن دّل يواإىل نظام امللكية الفكرية واملعلومات التكنولوجية والتجارية اليت  النفاذتساعد منصات الويبو يف حتسني  .14

وتقدمي خدمات حمس نة  يةوالس ياس   التجاريةجتاهات الماكتب امللكية الفكرية الوطنية من الاس تجابة بشلك أأفضل ل

 :ما ييل تشمل هذه املنصاتو لعمالهئا. 

تضم بدلًا  80تشلك هذه املراكز ش باكت وطنية يف : (TISCs) الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكرمراكز  (أأ )

ماكنية النفاذ اإىل و مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر اإجامًل،  1000أأكرث من  هتدف اإىل تزويد املبتكرين ابإ

املراكز  هذه ه اخلصوص، تساعداخلدمات املرتبطة هبا. وعىل وجو ودة، عالية المعلومات تكنولوجية حملية 

دارهتا.  املبتكرين عىل اس تغالل طاقاهتم الابتاكرية واس تحداث حقوقهم اخلاصة ابمللكية الفكرية وحاميهتا واإ

من أأهداف التمنية  9وتسامه اخلدمات اليت توفرها مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف حتقيق الهدف 

لكرتونية للرباءات وخالف الرباءات واملنشورات  املس تدامة، وتشمل النفاذ اإىل املوارد ابمللكية  بشأأنالإ

الفكرية، واملساعدة يف البحث عن املعلومات التكنولوجية واسرتجاعها، والتدريب عىل البحث يف قواعد 

البياانت، ومعليات البحث بناًء عىل الطلب، ورصد التكنولوجيا واملنافسني، واملعلومات الأساس ية عن 

دارة والاسرتاتيجية، والاس تغالل التجاري للتكنولوجيا وتسويقها.قوانني ا  مللكية الصناعية، والإ
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نشاء و/أأو تعزيز خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ، نُظّ 2019ويف عام  مت دورات تدريبية لإ

مراكز ادلمع أأفضل املامرسات واخلربات يف البحث  تتبادلدوةل عضو بناًء عىل طلهبا. كام  28واس تدامهتا يف 

لكرتونية. هتامن خالل ش بكة افرتاضية عىل منص ،يف الرباءات والتحليالت واجملالت الأخرى ذات الصةل  الإ

ميكن  واليتملس تخدمهيا،  اً خصيص املصممةاملوارد  أأيضاً تعزز مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وعىل حنو نشط 

العام من خالل  اجملالأأدةل معلية لتحديد الاخرتاعات يف تكل املوارد شمل وت . اً خداهما أأيضلأي خشص اس ت

ذا اكنت الاخرتاعات احملددة محمية أأم ل، واس تخدام  تعلمي كيفية اسرتداد وحتليل واثئق الرباءات لتحديد ما اإ

ىل املعلومات واملعارف  الأخرى املوجودة يف اجملال العام، ودمج املوضوع املوجود يف واثئق الرباءات، اإضافة اإ

نشاء  منتجات ومعليات جديدة. هبدف اإ

دارة امللكية الصناعية (ب)  البدلان منواً أأقل من البدلان النامية و  مكتباً  87يف : يُس تخدم (IPAS) نظام الويبو لإ

دارية متتة أأعامل امللكية الفكرية والعمليات الإ عالمات التجارية رباءات والالمعالة  النظاميدمع و . دلهيا لأ

يداع مرحةل الصناعية، من  والتصاممي نه نظام قامئ عىل و منح احلقوق ومعليات ما بعد املنح. اإىل مرحةل الإ اإ

طار  لك مكتب للملكية الفكرية متطلبات خصيصًا لستيفاء ابلاكمل للتصمميسري العمل، وهو قابل   هواإ

الرئيس ية للبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية اليت تقدهما الويبو، اإىل جانب مجموعة  العنارصأأحد  ويُعدّ قانوين. 

من خدمات التحديث، لتقدمي حل مس تدام شامل ملاكتب امللكية الفكرية من البدلان النامية مبس توايت 

 متنوعة من التمنية واملوارد والقدرات واملهارات والبنية التحتية.

معلومات النرش  تعمميميكّن ماكتب امللكية الفكرية من  برجميق : هو تطبي(WIPO Publish)انرش الويبو  )ج(

نرتنت قواعد بياانت الويبو عىل ملس تخدمني و ا، عىل الرمسية ومعلومات امللكية الفكرية ذات الصةل عىل الإ

دارة النظام بنظام هذا يتصل و . بشأأن امللكية الفكرية اومنصاهتالعاملية  أأو أأي نظام  امللكية الصناعيةالويبو لإ

دارة امللكية الفكرية، ويس تخرج وينسق بياانت امللكية الفكرية وفقًا ملعايري الويبو. وتتاح البياانت بعد  آخر لإ أ

لكرتوينذكل للبحث  لكرتوينلنرش الرمسي ا، و الإ  ، ولتبادلها مع قواعد بياانت الويبو العاملية للملكية الفكرية.الإ

دارة نظام يف لتخصيص مدمج للضبط واقابل  يمعيار  حل: هو (WIPO File)ايل نظام ويبو ف )د( الويبو لإ

يداعات امللكية الفكرية امللكية الصناعية نرتنت لس تالم اإ ملاكتب  حاًل عاماً  نظام ويبو فايليوفر و . عرب الإ

نرتنت، وتبس يط معليات الاس تالم  هناية املطافويف  ،امللكية الفكرية ملساعدهتا عىل تلقي الطلبات عرب الإ

نرتنت مبا يف ذكل  يداع عرب الإ  .الرسوم تسديدتوفري تسهيالت اكمةل لالإ

الرباءات املشاركة هذا النظام ماكتب  يتيح: (CASE)نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص  )ه(

التبادل الآمن لواثئق البحث والفحص املتعلقة بطلبات الرباءات هبدف حتسني جودة وكفاءة معلية  اإماكنية

 33قلميية. ويٌشارك حاليًا يف هذا النظام الإ لية و احمل رباءات الماكتب  تقوم هباالبحث عن الرباءات وحفصها اليت 

 مكتبًا للملكية الفكرية.

لكرتوين الآمن لواثئق الأولوية بني ماكتب  تسمح: يه خدمة (DAS)خدمة الويبو للنفاذ الرمقي  )و( ابلتبادل الإ
ويُمكِّّن النظام مودعي الطلبات واملاكتب من استيفاء ما تنص عليه اتفاقية ابريس . امللكية الفكرية املشاركة

لكرت بشأأن حامية امللكية الصناعية من أأجل ا ويشارك حاليًا يف خدمة الويبو للنفاذ الرمقي  ونية.لتصديق يف بيئة اإ
 مكتبًا للملكية الفكرية. 24
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قامة الرشأاكت لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة اثلثًا.  اإ

ام من أأهداف التمنية املس تدامة، أأقامت الويبو عددًا من الرشأاكت اليت تساعد عىل تعزيز النظ 17متاش يًا مع الهدف  .15

، (ABC)احتاد الكتب املُيّّسة  لك من املي وحتفزي تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وتشمل هذه الرشأاكتالبييئ لالبتاكر الع

، ومنصة ويبو غرين، ومبادرة معلومات الرباءات من أأجل (WIPO Re:search)ومنصة قاعدة بياانت الويبو للبحث 

، وبرانمج النفاذ اإىل (ARDI)تطوير والابتاكر ، وبرانمج النفاذ اإىل الأحباث لأغراض ال (Pat-INFORMED)الأدوية 

لكرتونية للمطابقة منصة، و (IAP)، وبرانمج مساعدة اخملرتعني (ASPI)املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات   الويبو الإ

(WIPO Match). 

جتمع حتت قيادة الويبو بني الأطراف : هو رشاكة بني القطاعني العام واخلاص (ABC)احتاد الكتب املُيّّسة  )أأ(

عاقات أأخرى يف  و ذويأأي املنظامت اليت تُمثّل الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأ  –الرئيس ية الفاعةل  اإ

دارة امجلاعية واملكتبات والهيئات املٌعمتدة الأخرى، فضاًل  قراءة املطبوعات، واملؤلفني والنارشين ومنظامت الإ

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة دعامً لتنفيذ  -ابملعايريعن الهيئات املعنية 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات طرفًا  63، اليت تضم الآن الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

كومية وغري احلكومية ومن خالل حتالف دويل فّعال جيمع بني الهات الفاعةل احل بدلًا. 90متعاقدًا مبا يشمل 

ذات الصةل، يسعى احتاد الكتب املُيّّسة اإىل زايدة عدد الكتب وتوزيعها يف مجيع أأحناء العامل يف أأنساق ميّّسة 

مثل الربايل والنصوص الصوتية وحروف الطباعة الكبرية. وعىل هذا النحو، يُقدم الاحتاد مساهامت قيّمة  –

 مهنا.  4تدامة، ل س امي الهدف يف أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس  

يه رشاكة بني القطاعني العام واخلاص لتحفزي  :(WIPO Re:search)منصة قاعدة بياانت الويبو للبحث  )ب(

، 2019تطوير أأدوية وتكنولوجيات جديدة ملاكحفة الأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل. وحىت هناية عام 

بدلًا من ست قارات، مبا يف ذكل أأكرث من  42عضوًا؛ وهو ما ميثل  144اكن عدد الأعضاء يف املنصة يبلغ 

منصة قاعدة بياانت الويبو للبحث، من وقد يّّست ن ذات ادلخل املنخفض واملتوسط. البدلامن عضوًا  60

خالل مركز الرشاكة اخلاص هبا اذلي تس تضفه منظمة مشاريع التكنولوجيا لأغراض الصحة العاملية 

(BVGH) برام الرشيكة مراحل متقدمة.  مهنا اتفاقات 10 بلغت، 2011اتفاق تعاون منذ عام  156، اإ

، واصلت املنصة تنفيذ خطهتا الاسرتاتيجية لفرتة امخلس س نوات )اليت أُطلقت يف عام 2019ام وخالل ع

(. ومتاش يًا مع الهدف الاسرتاتيجي املمتثل يف زايدة نرش املعلومات حول دور امللكية الفكرية يف أأنشطة 2017

مجموعة  2019املنصة يف عام  البحث والتطوير اليت متس الأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل، نرشت

برانمج  مكّن، اً أأيض 2019يف عام و. 2019-2016سهةل الاس تخدام لقصص تعاون انحج خالل الفرتة و شامةل 

ومنطقة  أأفريقيا، املمول من حكومة أأسرتاليا، س تة ابحثني من نصة قاعدة بياانت الويبو للبحثالزماةل التابع مل 

ملؤسسات املضيفة يف أأسرتاليا والولايت املتحدة لزايدة القدرات اب اقمن الالتح احمليطني الهندي والهادئ

قامة من خالل و العلمية والبحثية للزمالء.  بتكرة والتعاون يف البحث والتطوير، تواصل م  حبثيةرشأاكت اإ

 واملالراي والسل.الأمراض املدارية املهمةل اإاتحة امللكية الفكرية للباحثني يف جمال  املنصة

لكرتونيةيه منصة  منصة ويبو غرين: )ج( لتبادل التكنولوجيا، تدمع الهود العاملية للتصدي لتغري املناخ من  اإ

يف خطهتا وحددت منصة ويبو غرين . بني موردي التكنولوجيات املراعية للبيئة والباحثني عهناربط الخالل 
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بناء كتةل و ؛ ووظائفها دة البياانتقاع اتثالثة أأهداف، ويه زايدة قدر  2023-2019 للفرتة الاسرتاتيجية

. ويف وقت اخلاصة هبا قوالاحتياجات؛ وتعزيز وظائف التصالت والتسوي والتكنولوجياتمن الرشاكء  كبرية

، ليصل العدد 2019ويبو غرين يف عام منصة اإىل  من القطاع العام واخلاصمؤسسة  15لحق، انضمت 

منذ و  مس تخدم. 1400 ليفوقخديم قاعدة البياانت املسجلني . وارتفع عدد مس ت101اإىل الإجاميل لرشاكء ا

وتشمل قاعدة بياانت اتصاًل بني أأعضاء الش بكة.  650أأكرث من  املنصة ، سهلت2013عام  املنصة يف اإطالق

، 2019يف عام و. بدلاً  64واحتياجات وخرباء من  مراعية للبيئة تكنولوجيا 4000ارب ما يق ويبو غرين حاليًا،

لكرتوينقع مو  أُطلق عادة بناء قاعدة البياانت.  اإ منصة ويبو غرين أأطلقت و جديد وبدأأت الاس تعدادات لإ

مرشوع تّسيع يف أأمرياك الالتينية للكشف عن حلول التكنولوجيا املس تدامة املتعلقة ابلزراعة اذلكية  اً أأيض

. وتسهل ماكتب امللكية الفكرية وموردهيايف املنطقة وتسهيل التصالت بني الباحثني عن التكنولوجيا  مناخياً 

ضافة اإىل ذكل، تعهدت حكومة أأسرتاليا واملرشوع.  ذكل الوطنية يف الأرجنتني والربازيل وش ييل تنفيذ ابلإ

آس يا يف عام اذلي أأطلقته ويبو غرين تّسيع ال بدمع مرشوع   .2020يف أ

يف عام  أُطلقهو مرشوع تعاوين  :(Pat-INFORMED)مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية  )د(

دوية يف ست فئات عالجية. واليت  للمس تحرضات الصيدلنيةرشكة  21بني الويبو و 2018 متتكل براءات للأ

اإىل معلومات واحضة ومفهومة  للنفاذللحاجة اليت أأعرب عهنا العديد من أأحصاب املصلحة  بادرةامل وتس تجيب 

معلومات براءات العديد من املنتجات، مبا يف ذكل وعادة ما تكون بسهوةل عن حاةل دواء معني يف بدل معني. 

 وتتيح املبادرةرباءات. الابلإضافة اإىل ذكل، فاإن معظم الأدوية محمية ابلعديد من والأدوية احلديثة معقدة؛ 

ذا اكن  النفاذحمرك حبث وقاعدة بياانت مفتوحة لتسهيل  ، 2019يف عام ودلواء براءة أأم ل. لاإىل معرفة ما اإ

حوايل  اً حالي ويُتاح للبحثبراءات.  5000قامئة حتتوي عىل و  اً منتج 50أأكرث من  أُضيف اإىل قاعدة البياانت

 عىل الرمغ من وجود عدد من مصادر املعلومات اليت توفر معلومات مماثةل، فاإنو براءة.  20,000دواء و 250

من خاللها  املسؤوةل عن املشرتايت للهيئات تتضمن مزية اتصال فريدة ميكن Pat-INFORMEDبادرة امل 

رباءات اخلاصة به. الرباءة واحلصول عىل مزيد من املعلومات حول املنتج وحاةل الالتصال مبارشة بصاحب 

ماكنية احاةل براءات املعلومات بشأأن  توافرمن خالل زايدة و  لهيا،  النفاذلأدوية واإ  بصورة تسامه املبادرةاإ

 17الهدف بشأأن الصحة اليدة والرفاهية و  3الهدف  حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، لس امي جوهرية يف

 الرشأاكت.بشأأن 

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر  )ه( اإىل زايدة توافر يه رشاكة هتدف  :(ARDI)برانمج النفاذ اإ

العلمية من خمتلف  ادلراساتاإىل  لنفاذامن خالل حتسني و املعلومات العلمية والتقنية يف البدلان النامية. 

املشاركة يف اقتصاد املعرفة  يفاإىل تعزيز قدرة البدلان النامية  هذا الربانمججمالت العلوم والتكنولوجيا، يسعى 

وتطوير حلول جديدة للتحدايت التقنية اليت تواهجها عىل  وضعالعاملي ودمع الباحثني يف تكل البدلان يف 

ماكنية  100أأكرث من يوفر يف الوقت احلايل، و. ةوالعاملي ةوالوطني ةاحمللي ايتاملس تو اإىل حوايل  النفاذانرش اإ

قلاميً انميبدلًا  121لفائدة مرجعي  ومصنفب اوكت متخصصة جمةل 30,000 ، من خالل برانمج النفاذ اإىل ًا واإ

 الأحباث لأغراض التطوير. 
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ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات  )ز( رشاكة أأخرى بني القطاعني العام هو  :(ASPI)برانمج النفاذ اإ

من خالل و لرباءات. املتعلقة ابعلومات امل مورديكبار مع تعاون ال  بفضلهذه الرشاكة  وحتققتواخلاص تديرها الويبو. 

 نفاذعىل  أأن حتصليف البدلان النامية املؤهةل البحثية ، ميكن ملاكتب الرباءات واملؤسسات الأاكدميية و هذا الربانمج

 بياانت الرباءات وحتليلها. لسرتجاع متطورةجماين أأو منخفض التلكفة اإىل أأدوات وخدمات 

لمخرتعني والرشاكت الصغرية يف لنظام امللكية الفكرية  اإاتحةسعى اإىل ي  :(IAP)برانمج مساعدة اخملرتعني  )ح(

من  يعانوناذلين  أأحصاب التكنولوجيات والأفاكر الديدة الواعدة ويربط برانمج مساعدة اخملرتعني بنيالبدلان النامية. 

يداعيقدمون مساعدة قانونية جمانية حول كيفية امللكية الفكرية اذلين  جمال املستشارين يفاخلرباء و ملوارد املالية نقص ا  اإ

 براءة محلاية اخرتاعاهتم.

لكرت  منصة )ط( لكرتونية :(WIPO Match) ونية للمطابقةالويبو الإ ل ربط تسهّ لبناء الرشأاكت، يه منصة اإ

سامه املنصة يف حتقيق ت امللكية الفكرية ومقديم اخلدمات احملمتلني لتكل املوارد. و يف الباحثني ذوي احتياجات حمددة 

 . 17أأهداف التمنية املس تدامة، مبا يف ذكل الهدف 

من حامية أأصوهلم يف الأسواق  -والرشاكت  الأفراداخملرتعني  -ومتكّن خدمات الويبو مس تخديم نظام امللكية الفكرية  .16

يداع والتسجيل عىل اخملرتعني والباحثني والرشاكت التجارية حامية أأصوهلم املتعلقة ابمللكية العاملية. وتيّّس   خدمات الويبو لالإ

خل( يف العديد من البدلان.الفكرية )مثل التكنولوجيات، وا  لعالمات التجارية، والتصاممي، اإ

 الرباءات والتكنولوجيا رابعًا.

يف وقت  براءةمبوجب  اخرتاع املودعني عىل طلب حامية )معاهدة الرباءات( تساعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .17

يداع واحد يف عدد كبري من البدلان من خالل يداع عدة طلبات براءات وطنية أأو طلب براءة "دويل" واحد بدلً  اإ  من اإ

قلميية منفصةل. وبذكل، تدمع معاهدة الرباءات النرش ادلويل للمعلومات التقنية املتعلقة ابلبتاكرات من خالل مس تودع ميكن  اإ

ليه حبرية.  النفاذ دارة معاهدة الرباءات ة الويبوبصفو اإ هنا املنظمة املسؤوةل عن اإ  خلدمات حتقيقاً تقدم مجموعة واسعة من ا، فاإ

تقدمي املساعدة اإىل ماكتب و معاهدة الرباءات، املودعة يف اإطار طلبات ال وختزين مجيع واثئق  تشمل اس تالملهذه الغاية، 

معاهدة الطلبات املودعة يف اإطار ترمجة خمتلف أأجزاء و ، عىل حنو فعال ومس تنري الرباءات يف املعالة طلبات الرباءات

. وذلكل ات من معلومات الاخرتاعات والابتاكر نيوابلتايل تزويد امجلهور مبورد مثابلطلبات  اخلاصة نرش البياانتو ، الرباءات

للبدلان النامية يف تطوير أأنظمة  الفنيةفاإن دور الويبو يف نرش هذه املعلومات التقنية املتعلقة ابلرباءات ويف تقدمي املساعدة 

 أأهداف التمنية املس تدامة، ل س امي فامي يتعلق بدمع الابتاكر وتشجيعه.من  9يامتىش مع تنفيذ الهدف ، الرباءات دلهيا

الآلية الرئيس ية اليت تقوم الويبو بنرش املعلومات  )PATENTSCOPE(ركن براءات الويبو  4وتُعّد قاعدة بياانت .18

جديد للتسجيل مبوجب طلب  5,000و 4,000ركن الرباءات ما بني  يف، أُتيح أأس بوعيًا 2019. ويف عام من خاللها التقنية

نرتنت زايدة  اإىل  النفاذمعاهدة الرباءات )مبا يشمل الكشف عن الاخرتاع(. ويسهل توافر قاعدة البياانت اجملانية عىل الإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة. 9معلومات الرباءات عىل وجه اخلصوص، ويسامه يف حتقيق الهدف 

                                         
4 https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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، تواصل الويبو معلها ملساعدة ادلول الفنيةاملساعدة املمتثل يف اءات امي يتعلق هبدف معاهدة التعاون بشأأن الرب وف .19

، عىل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية البدلان منواً أأقل الأعضاء، ول س امي البدلان النامية و 

خاصة مبعاهدة الرباءات، مثل تدريب موظفي  اليت تقدهما الويبو أأنشطة الفنيةتشمل برامج املساعدة و والاجامتعية والثقافية. 

راس ية للمس تخدمني، واملساعدة يف تكييف الترشيعات الوطنية ادللقات احلمبعاهدة الرباءات، و  ذاتعىل املسائل  تباملاك

تتعلق  فعالية 74 ، يفمشاركة، سواء كجهة منظمة أأو املكتب ادلويل سامه، 2019يف عام ومع متطلبات معاهدة الرباءات. 

أأقل لفائدة البدلان النامية و ، وقد نُّظمت الفعاليات معاهدة الرباءات بشأأن عملالندوات وحلقات ال  من قبيلمبعاهدة الرباءات 

وأأحصاب املصلحة الآخرين.  معاهدة الرباءات تب واملس تخدمني احملمتلني لنظامموظفي املاكوخاصة لفائدة ، البدلان منواً 

ميكن الاطالع عىل مزيد من و بدلًا.  80مشارك من  5,000بدلًا ويف مقر الويبو وحرض حوايل  55يف  الفعالياتوُعقدت 

عاهدة الرباءات مب الفريق العامل املعينيف اإطار معاهدة الرباءات يف الوثيقة املقدمة اإىل  الفنيةحول تنس يق املساعدة  التفاصيل

 ، املصممةهذه الأنشطةاس هتدفت  . وقد5عاون بشأأن الرباءات""تنس يق املساعدة التقنية يف اإطار معاهدة الت 2019لعام 

أأهداف التمنية  .ب من9 ابلغاية فامي يتعلقحتياجات البدلان املس تفيدة ووضعها، مسؤويل ماكتب امللكية الفكرية )ل وفقاً 

 الغاية)الصغرية واملتوسطة ، والرشاكت الصغرى و من أأهداف التمنية املس تدامة( 5.9 ةالغاي)لباحثني اإضافة اإىل ا، املس تدامة(

 مني.واملعلمن أأهداف التمنية املس تدامة(  3.9

يداعيف املائة من رسوم  90تقدمي خصومات بنس بة يبو وعالوة عىل ذكل، تواصل الو  .20 ادلويل وبعض رسوم املكتب  الإ

 من أأقل البدلان منواً  املودعنيادلويل الأخرى للطلبات ادلولية اليت يودعها الأشخاص الطبيعيون من البدلان النامية ومجيع 

 التمنية املس تدامة(. من أأهداف 3.9الهدف )

يداعها ملعاهدةمبوجب امن اخلدمات بغرض اإعداد الطلبات ادلولية  تقدم معاهدة الرباءات عدداً و  .21 دارهتا  واإ وحفظها واإ

لكرتونياً  ن التمنية املس تدامة. و من أأهداف  10و 9حتقيق الهدفني وابلتايل املسامهة بشلك غري مبارش يف  اإ خدمة النظام اإ

لكرتوين ملعاهدة الرباءات  دارهتا.  (ePCT)الإ يداع طلبات معاهدة الرباءات واإ لكرتونية لإ خدمة تكل  عدّ تُ و يه بوابة الويبو الإ

ت التحقق بناًء من معليا اً الطلبات واملاكتب، وتقدم مجموعة واسعة جد ملودعيغاية مواتية للبيئة برانمج املتصفح القامئة عىل 

يداع طلبات معاهدة الرباءات، وخاصة ابلنس بة ى عىل أأحدث البياانت املرجعية املتاحة دل ملكتب ادلويل. ويسهل ذكل اإ

لكرتونية خاصة هبا أأنظمة وضع ميكهنا حتمل تاكليف ل ملودعي الطلبات من البدلان النامية واملاكتب الصغرية اليت يداع اإ ، اإ

 .ةعىل عكس املاكتب الكبري 

قلميية التالية من الوصول اإىل خدمات 2019يف عام و .22 لكرتوين ملعاهدة ، متكنت املاكتب الوطنية أأو الإ النظام الإ

يرلندا ،وسيش يل ،ومالوي ،والسودان ،وسان مارينو ،وتونس ،: مجهورية مودلوفا(ePCT)الرباءات   ،وأأنغول ،واإ

قلميياً مكتبًا  90يمتتع و انم.  وفيت ،والسلفادور ،وبيالروس ماكنية  وطنيًا أأو اإ مكتب  ةبصفالنظام اإىل خدمات  النفاذالآن ابإ

دارة البحث ادلويل والفحص المتهيدي يداعو. مكتب معنّي أأو  ادلويل تسمل الطلبات أأو اإ الطلبات  ابلإضافة اإىل ذكل، أأصبح اإ

ذ أُطلقت التالية، تسمل الطلباتيف ماكتب  اً متاح ابس تخدام بوابة النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات  64 هذه اخلدمة يف اإ

يرلنداانم ونياكراغوا ورومانيا  : مجهورية مودلوفا وفيتللتسملّ  اً مكتب 118 أأصل من اً مكتب كوادور وكينيا. واإ  واإ

                                         
5 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_12/pct_wg_12_22.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_12/pct_wg_12_22.pdf
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برانمج مساعدة وقام . 10و 9و 8 التمنية املس تدامة أأهداف عدد من أأنشطة الربانمج املتعلقة بتنفيذواضُطلع ب .23

من  10 هدفال ( وبشلك غري مبارش 5.9 الغاية) 9الهدف ( و 3.8و 2.8 الغايتان) 8فامي يتعلق ابلهدف ، (IAP) اخملرتعني

يف الرباءات  جمال يف واملتخصصنيملوارد املالية من نقص ا اذلين يعانون اخملرتعني ابلربط بني ،أأهداف التمنية املس تدامة

حافظت البدلان املشاركة عىل ملكية و . واحلصول عىل الرباءات الرباءاتصياغة معلية يف  لقيادهتم، البدلان النامية املشاركة

بني يف الربط الويبو  وسامهت، مبا يف ذكل الرتوجي احمليل واختيار اخملرتعني وتوظيف املتطوعني احملليني. اً الربانمج حملي

 .الاسرتاتيجي هوتوهّج  للربانمجوالرتوجي العام  ،والولايت القضائية اخملتارةاملشاركة الرباءات يف البدلان جمال املتخصصني يف 

عىل من أأهداف التمنية املس تدامة،  10و 9، فامي يتعلق ابلهدفني برانمج الويبو التدرييب بشأأن صياغة الرباءاتوركّز  .24

دمع التكنولوجيا والابتاكر، وماكتب نقل التكنولوجيا ب املعنيةرباءات ملوظفي املؤسسات الصياغة  العملية يف هاراتامل بناء 

 لوظائف واملرحشنيلجامعات، والواكلت احلكومية املشاركة يف تقدمي املساعدة لتطوير التكنولوجيا، ووالكء الرباءات التابعة ل

التكيّف مية واملرنة قد  وحدات الت  ال وأأاتحتلصياغة العملية. ل متارين يشمل عدة  انمج تدريبًا تفاعلياً الربقدم و رباءات. الوالكء 

 مع احتياجات البدل املس تفيد املعين.

من أأهداف التمنية املس تدامة، كام  10و 9ودمعت ندوة الويبو املعنية ابلأرسار التجارية والابتاكر تنفيذ الهدفني  .25

 تالتجارية والابتاكر. واس تكشف لتبادل الأفاكر ووهجات النظر حول القضااي املتعلقة ابلعالقة بني الأرسار أأاتحت فضاءً 

، والتأأثريات احملمتةل املتاحة أأماهمام والفرص الديدة قطاع الابتاكر التكنولويج وقطاع اخلدمات اليت تواجه التحدايت

 للتكنولوجيات الناش ئة عىل دمج الأرسار التجارية يف نظام الابتاكر احلديث.

التمنية من أأهداف  10و 9 هدفنيال ، عىل حنو مماثل )لنة الرباءات(ات تناولت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءو  .26

نتدى ملناقشة القضااي وتيسري التنس يق وتقدمي التوجيه فامي يتعلق ابلتطوير ادلويل التدرجيي لقانون واكنت مبثابة م املس تدامة، 

، اسات املتعلقة مبختلف جوانب قانون الرباءاتمن الواثئق وادلر  اً لنة الرباءات عدد أأعّدتيف الآونة الأخرية، والرباءات. 

والتطبيق العميل للقوانني يف  البارزة معلومات حول الس ياسات اً توفر أأيضو  أأحاكم القانون الوطين ذات الصةلجُتّمع  واليت

عدم تناسق املعلومات بني ادلول الأعضاء يف قامئة بسبب الفجوة التسامه هذه املوارد الفريدة يف تضييق و خمتلف البدلان. 

تكل  قانونية معقدة ويعكس تطور التكنولوجيات الناش ئة. كام أأن مسائلينطوي عىل مما الويبو يف جمال قانون الرباءات، 

ا وممارساهتا لويبو قرارات مس تنرية يف صياغة س ياساهتا الوطنية وقوانيهنيف اتسامه يف اختاذ ادلول الأعضاء  الواثئق وادلراسات

 ابلرباءات. ذات الصةل

ابلإضافة اإىل ذكل، كجزء من الأنشطة املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة املضطلع هبا يف اإطار النظام املوحد، و .27

قلميية بشأأن الصحة العامة وامللكية الفكرية  2019 عام شاركت الويبو يف بتنظمي وحلقة معل وطنية  واملشرتايتيف حلقة معل اإ

مواصةل تنفيذ  ابلتايل دمعو ،املواضيع الثالثة ترابطفرصة لس تكشاف  حلقتا العمل وأأاتحتنظمة التجارة العاملية. م من 

 ب(..9أأ و.9 الغايتانمن أأهداف التمنية املس تدامة ) 9الهدف 

 العالقات من قبيل شعبةالويبو الأخرى،  عبشُ ، بناًء عىل طلب عدد من ادلول الأعضاء وبدمع من اً وأأخري  .28

مت  ابلأرسار التجارية، وابلتايل  ذات الصةلالترشيعات والس ياسات املتعلقة ابلرباءات واملسائل  بشأأن ندواتاخلارجية، نُظِّّ

 .من أأهداف التمنية املس تدامة (.ب9و 5.9الغايتان ) 9و( 3.8الغاية ) 8 نيدمع تنفيذ الهدف
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ول يزال مركز التحكمي والوساطة )مركز الويبو( عنرصًا همامً يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تتيحها  .29

من  17و 9الويبو دلمع التوازن والفعالية يف نظام امللكية الفكرية ادلويل، وابلتايل تعزيز مسامهة الويبو يف تنفيذ الهدفني 

ل س امي التحكمي والوساطة،  –م مركز الويبو عددًا من الس بل البديةل لتسوية املنازعات أأهداف التمنية املس تدامة. ويقد

اإجياد حل رسيع وفعال من حيث التلكفة لتسوية اإىل دف واذلي هي –وحلول تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول 

مبادرات الس ياسات العامة الرامية اإىل تعزيز املنازعات بني الأطراف من القطاع اخلاص. ويتوىل مركز الويبو أأيضًا اإطالق 

ىل مساعدة أأحصاب احلقوق عىل حامية ملكيهتم الفكرية عىل الإ   نرتنت.ومتكني اس تخدام الس بل البديةل لتسوية املنازعات، واإ

 ختففما  لباً وغا. املنازعاتعملية حل ل  مراقبهتمالأطراف من خالل تعزيز  أأن تُمكّن لس بل البديةل لتسوية املنازعاتل  وميكن

ميكن أأن و ، مما يسمح للأطراف ببدء عالقات جتارية مرحبة أأو الاس مترار فهيا أأو تعزيزها. من اخلصومةطبيعهتا التوافقية 

، ويعترب ممارسة أأنظمة احملامك الوطنيةعىل ختفيف العبء عىل تسوية املنازعات ل  الس بل البديةل اإجراءات اللجوء اإىليساعد 

لكرتونية. جمال مبا يف ذكل يف ، من أأفضل املامرسات يف تسوية املنازعات ل  الس بل البديةل، تسامه وبفضل هذه املزاايالتجارة الإ

بداع أأمثلعىل حنو  يف الاقتصاد اس تخداهماو تطوير أأصول امللكية الفكرية  دلمع تنفيذ  الالزمني، وابلتايل تعزيز الابتاكر والإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة. 17و 9 هدفنيال 

، عزز مركز الويبو هجوده للمسامهة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة من خالل عدد من الأنشطة، 2019يف عام و .30

حصاب املصلحة الآخرين لأ الصناعي والقانوين والأاكدميي وللمجالت  التدريبيةادلورات  فعاليات عديدة من بيهنا مشلتاليت 

نرتنت جماانً يف جمال املل   .تسوية املنازعاتل  الس بل البديةلبشأأن  كية الفكرية، ابلإضافة اإىل املنشورات واملوارد املتاحة عىل الإ

صدار قرارات تحكمي ال وساطة و ال قضية من قضااي 61 اس تمل مركز الويبو ،أأيضاً  2019يف عام و اخلرباء، شارك فهيا واإ

، قضية بشأأن أأسامء احلقول 3,693ت وأأودع"املساعي امحليدة"؛  طلبات من اً طلب 115، ابلإضافة اإىل بدلاً  23أأطراف من 

 .حقلامس  6,296 وغطت، بدلاً  122مشلت أأطراف من 

 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات الغرافية خامسًا.

، أأسهمت الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية ةالغرافي واملؤرشاتالصناعية والتصاممي امي يتعلق ابلعالمات التجارية ف .31

مساهامت اإضافية فامي يتعلق مبعاهدة س نغافورة بشأأن  اإىل جانباملس تدامة املمتحورة حول أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة، 

 لمواد الصيدلنية.لقانون العالمات التجارية والأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية 

 نظام مدريد "1"

مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، ميكن أأن يّسي تسجيل دويل واحد للعالمة التجارية يف  عىل نظام بناءً  .32

بدلان. ومتثل البدلان مجيع القارات والبدلان املتقدمة  106طرفًا متعاقدًا يف نظام مدريد، وعددها  122البدلان اليت يضمها 

 . 6والبدلان النامية وأأقل البدلان منواً 

، مما يسامه يف هدف تعزيز هنطاق وتوس يعاإىل امحلاية ادلولية للعالمات التجارية  النفاذعىل تيسري د نظام مدرييعمل و  .33

نتاجية )و التمنية املس تدامة والشامةل من خالل تعزيز الس ياسات املوهجة حنو التمنية  من  8الهدف اليت تدمع الأنشطة الإ

ن و (. 2.8أأهداف التمنية املس تدامة، الغاية   قابلية للتحديدالأكرث  السمةالمات التجارية أأمر رضوري للحفاظ عىل حامية العاإ

                                         
6 https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf 
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تس تفيد الرشاكت من مجيع الأجحام اليت تسعى اإىل وضع منتجاهتا أأو خدماهتا يف و مهنا.  والانتفاعالعالمة وقميهتا  من أأصل

 .محلاية العالمات التجارية ادلوليةريد نظام مد اليت يتيحهامن حيث التلكفة  والفعاةل املبسطة اتالأسواق ادلولية من الإجراء

مواءمة  من خاللويسامه نظام مدريد يف اإسقاط احلواجز اليت حتول دون منح امحلاية ادلولية للعالمات التجارية،  .34

امحلاية. وحيصل أأحصاب العالمات عىل تسجيل دويل لعالماهتم التجارية عىل تكل  احلصولالرشوط الشلكية وختفيض تلكفة 

يداع طلب واحد. ويّسي التسجيل ادلويل بنفس أأثر الطلب  دلى ماكتب العالمات التجارية يف الأطراف  املودعمبجرد اإ

يداع طلب دويل واحداملتعاقدة يف نظام مدريد املذكورة يف الطلب. و  يداع طلبات يتجنب أأحصاب الع ،من خالل اإ المات اإ

ىل  ،فردية بلغات خمتلفة وطنية الرتمجة أأو تاكليف  اخملتلفة وحتمل تاكليف مثل الشلكية الرشوط استيفاءورمبا يضطرون اإ

صاحب  اس يدفعه اكن ل تتجاوز الرسوم اليتالرسوم املس تحقة للك تعيني و المتثيل القانوين.  احلصول عىل أأو التصديق

لويبو بنس بة ارسوم عىل تخفيض  ب البدلان منواً  أأقل أأحصاب العالمات منيمتتع  ،عالوة عىل ذكلو . الوطينالعالمة للتسجيل 

نظام  ضوخيفّ امحلاية. البدل املعين منح رفض ي طاملا مل بنفس أأثر التسجيل الوطينلتسجيل ادلويل ويّسي ايف املائة.  90

التسجيالت غريه من لتجديد و ويّسي اتسجيل دويل. تلكفة احلفاظ عىل مجيع احلقوق املكتس بة مبوجب  أأيضاً مدريد 

منح  مهنا عضورفض ي طاملا مليف التسجيل ادلويل  ةنمجيع أأعضاء نظام مدريد املعيّ ًا يف يف السجل ادلويل أأيضاملذكورة 

 امحلاية.

التالية اإىل بروتوكول مدريد:  واملنظامت البدلان، انضمت 2015نذ عام ، مف نطاقه عىل توس يعنظام مدريد  ويعمل .35

غامبيا، و كندا، و مكبوداي، و بروين دار السالم، و الربازيل، و (، OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )و أأفغانس تان، 

ندونيس يا، و  جسل مدريد حالياً  ويقدماتيالند، وزميبابوي. وساموا، و مالوي، و مالزياي، و مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، و اإ

والرأأس بنغالديش،  البدلان يف اس تعداداهتا لالنضامم مس تقباًل اإىل بروتوكول مدريد. وتشمل هذه بدلاً  20 ملا يفوقملساعدة ا

ثيوبيا، و كوس تارياك، و ش ييل، و ، الأخرض اببوا وابكس تان، ، ونيبالو موريش يوس، و ، ةالكويت، مالطو الأردن، و فيجي، و اإ

مارات و تونغا، و لناك،  رسيوجنوب أأفريقيا، و السعودية،  اململكة العربيةو قطر، و غينيا الديدة،  ترينيداد وتوابغو، والإ

 العربية املتحدة.

لكرتونية واملوارد التعلميية املصمّ و  .36 مة ملساعدة مس تخديم حيتوي موقع نظام مدريد عىل عدد من الأدوات واخلدمات الإ

يداعقبل  البحث مرحةل العالمات التجارية يف خمتلف املراحل؛ من يداع والإ دارهتا حمفظة الطلبومتابعة  نفسه الإ واإ
ولعل . 7

 بشلك خاص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من البدلان النامية والبدلان املتقدمة: اً س يكون مفيد بعضها أأن ذكر

 احملمية التجارية تعلق ابلعالمات ي  لّ مليون جسِّ  40اإىل أأكرث من  النفاذ لعالماتلالعاملية بياانت ال قاعدة  تتيح

شعارات الأخرى ابلإضافة اإىل الأسامء والاختصارات ال الرشفية والأعالم و  والشعاراتوتسميات املنشأأ  اً دولي

 وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية؛

  دارة ساعدت يداع( املس تخدمني يف جتميع قامئة السلع/اخلدمات MGSالسلع واخلدمات يف مدريد ) خدمة اإ  لإ

  دويل؛طلب 

  مدريد معلومات مفيدة لأحصاب العالمات التجارية عن الأطراف  نظامعضاء بأأ  اخلاصةبياانت ال توفر قاعدة

 ة احملمتةل؛ناملتعاقدة املعيّ 

                                         
7 https://www.wipo.int/madrid/ar/index.html 
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  نرتنت مجليع مس تخديم النظام.نتنظمي  دوات عرب الإ

  المة التجارية ميكن لصاحب العو مدريد مدخاًل مجليع املعلومات ذات الصةل بعالمة جتارية معينة؛  مرصديوفر

ةل من عن مجيع العالمات التجارية املسجّ  مفّصةلاإىل معلومات  والنفاذ ،حاةل طلبه أأو تسجيهل ادلويل متابعة

 .نياحملمتل العالمات التجارية للمنافسني وتتبعخالل نظام مدريد 

  يف اإطار ي اليت جتر " بأأبسط طريقة ممكنة املعامالت الرئيس ية فعلت"كيف  مدريد سلسة تفيديوهاترشح

مدريد وتشمل عنارص برصية ورسوم  جسلأأخصايئ يف  الفيديوهات التعلمييةم هذه قّدِّ وينظام مدريد. 

ُ و متحركة.  بلغات الأمم املتحدة الست  حوايشتقدمي " ابللغة الإجنلزيية مع فعلت "كيف مدريد سلسةسجل ت

 .8الياابنيةابللغة و

 لكرتونية قدم ندوات مدريدت يداع التسجيالت  الإ اجملانية لك شهر معلومات معلية حول املوضوعات املتعلقة ابإ

دارهتا ادلولية للعالمات لكرتونيةبدأأ لك وت . واإ نهتيي ت ل  حيظى ابلهامتم،بعرض تقدميي حول موضوع  ندوة اإ

ت الأمم ابللغة الإجنلزيية ولغاوتُعّد الندوات جسل مدريد. من  أأخصائينيجبلسة أأس ئةل وأأجوبة مبارشة مع 

عادة  ،املتحدة الأخرى  .9موقع مدريدعىل  عرض الندواتويه متاحة عىل موقع اإ

 وتظهرمجيع الإحصائيات ذات الصةل بنظام مدريد.  201910مدريد لعام  الاس تعراض الس نوي لنظامقدم ي 

 ادلولية. من الطلبات مزتايداً  الإحصاءات أأن أأحصاب العالمات التجارية من البدلان النامية يودعون عدداً 

دورات تدريبية حول نظام مدريد( و معل  وحلقاتبأأنشطة تروجيية )ندوات  الس نةجسل مدريد عىل مدار ويضطلع  .37

 مع أأعضاء نظام مدريد، والعديد مهنم من البدلان النامية.

لالنضامم اإىل مدريد مساعدة قانونية اإىل البدلان التالية كجزء من اس تعداداهتا لنظام القانونية الشؤون مت شعبة قدّ و  .38

اإىل صياغة أأحاكم وصوًل  من التعليق عىل ترشيعاهتا والتوافق مع بروتوكول مدريد بدءاً  - اً أأو تنفيذه لحق - بروتوكول مدريد

جابة عىل الأس ئةل القانونية والتشغيلية: بنغالديش الترشيعاهت  ،والربازيل ،وتوضيح ورشح أأجزاء من الإطار القانوين والإ

يسواتيين ،وكوس تارياك ،وش ييلالرأأس الأخرض، و  واببوا غينيا  ،وابكس تان ،ونيبال ،ةومالط ،والكويت ،والأردن ،وفيجي ،واإ

ترينيداد وتوابغو، و  ،اتيالندولناك،  رسيوجنوب أأفريقيا، و اململكة العربية السعودية، و ساموا، و قطر، و الديدة، 

مارات العربية املتحدة، و   وزميبابوي. ،بيازام و انم،  فيتو الإ

لكرتونية يف نظام مدريد.  فنيةمدريد مساعدة  لّ جسِّ م قدّ و  .39 لعدد من ماكتب امللكية الفكرية اليت دلهيا اتصالت اإ

( ومساعدهتا عىل تلقي MOPمدريد ) نظام هذه املاكتب اإىل أأداة بوابة ماكتب نفاذهذه املساعدة عىل اإاتحة وانطوت 

صدار اإىل بوابة  النفاذللملكية الفكرية اإماكنية  مكتبًا اإضافياً  25نح ، مُ 2019يف عام ود. نظام مدرييف اإطار  اإشعارات واإ

 ،: أأرمينيااملساعدة ملاكتب التاليةوتلقّت ا. مس تخدماً  73 املس تخدمني الأساسني البالغ عددمه مدريد، اإضافة اإىل نظام تبماك

مجهورية و  ،قربصو  ،اوسكورو  ،كوابو  ،كنداو  ،الربازيل، و بوتسواانو  ،يوس وساابش  بونري وسنت أأوس تاجزر و  ،البحرينو 

سان تويم و  ،سامواو  ،عامنو  ،انميبياو ،موانكوو  ،مالويو  ،يختنش تاينول  ،غامبياو  ،مرصو  ،كوراي ادلميقراطية الشعبية

س بانياو  ،سلوفينياو  ،رصبياو ،وبرينسييب  وأأوكرانيا. ،تركامنس تانو  ،طاجيكس تانو  ،اإ

                                         
8 https://www.wipo.int/madrid/ar/tutorials.html 
9 (https://www.wipo.int/madrid/ar/webinar/index.html) 

10 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2019.pdf) 
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 ومشلت تكلملساعدة البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا.  2019مدريد بعدد من الأنشطة يف عام  لّ جسِّ اضطلع و  .40

 حلضور دورات تدريبيةتنظمي الندوات وتدريب املوظفني يف البدلان ودعوة الفاحصني من ماكتب امللكية الفكرية  الأنشطة

 لالنضامم اإىل بروتوكول مدريد أأو تنفيذه. اس تعداداً والقانونية للماكتب  الفنيةيف جنيف وتقدمي املساعدة 

 نظام لهاي "2"

 100الصناعية، ميكن أأن حيتوي طلب دويل واحد عىل ما يصل اإىل  للامنذجمبوجب نظام لهاي للتسجيل ادلويل  .41

 لبدلانا لك من البدلانتكل نظام لهاي. ومتثل عضوًا يف  73 يغطيه بدلاً  90يف ما يصل اإىل  تصممي صناعي ويكون سارايً 

 .11املتقدمة والبدلان النامية وأأقل البدلان منواً 

هدف تعزيز التمنية حتقيق ، مما يسهم يف هنطاق وتوس يعاإىل حامية التصممي ادلويل  النفاذ عىل تيسري نظام لهاي ويعمل .42

نتاجية، ول س امي   رايدة الأعاملالشامةل واملس تدامة من خالل تعزيز الس ياسات املوهجة حنو التمنية اليت تدمع الأنشطة الإ

بداع والابتاكر )  ،للعمالء جمذابً  املنتجيصبح التصاممي الصناعية  وبفضل(. املس تدامة أأهداف التمنيةمن  8الهدف والإ

قرار الرشاء. ذلكل  ليتخذ املس هتكل عاماًل أأساس ياً يكون مظهر املنتج  ؛ فقدختيار املس هتكلل اماًل حمفّزاً عالتصممي ويشلك 

الكبرية عىل حد سواء، بغض النظر عن و لرشاكت الصغرية واملتوسطة ل  ابلنس بةميكن أأن تكون التصاممي الصناعية هممة للغاية 

 الطرود والأوعيةوعة واسعة من منتجات الصناعة والأشغال اليدوية: من الصناعية عىل مجم امميالتص وتُطبققطاع نشاطها. 

لكرتونية اإىل املنسوجات. و املزنلية،  واللوازم املفروشاتاإىل  قد تكون و من معدات الإضاءة اإىل اجملوهرات، ومن الأهجزة الإ

 رات.وواهجات املس تخدم الرسومية والشعا البيانيةالتصاممي الصناعية ذات صةل ابلرموز 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو الرشاكت ادلولية أأو الأفراد  صممونامل أأن يس تفيدميكن يف اإطار نظام لهاي، و .43

يداعمن معلية  الكبرية الصناعية اخلاصة هبم واحلفاظ علهيا يف  التصامميحلصول عىل حقوق ااملبسطة وختفيض تاكليف  الإ

ر صدِّ وحيث مل يُ نة، يف ماكتب امللكية الفكرية املعيّ  أأثر التسجيل الوطينبنفس لتسجيل ادلويل ويّسي اأأسواق متعددة. 

التسجيل  أأثر يّسي بنفسأأي رفض يف غضون املهةل الزمنية احملددة، فاإن التسجيل ادلويل مكتب امللكية الفكرية املعين 

يل دويل. وعالوة عىل ذكل، احمليل. كام أأن نظام لهاي خيفض تاكليف احلفاظ عىل مجيع احلقوق املكتس بة مبوجب تسج 

رسوم الطلب ادلويل املس تحقة للمكتب ادلويل للويبو، يف تخفيض  ب البدلان منواً أأقل ن م نيبدعامل /التصاممي أأحصابحيظى 

 يف املائة. 90نني، بنس بة املس تحقة لأعضاء لهاي املعيّ  املعياريةوكذكل رسوم التعيني 

لكرتوين ع الغالبية العظمى من الطلبات ادلوليتود  و  .44 ة مبارشة يف املكتب ادلويل للويبو من خالل واهجة التسجيل الإ

لكرتوين توجهيات كثرية. )نظام لهاي الإلكرتوين( نه ، ويتضمن نظام لهاي الإ حمددة فامي  تفاصيلبشأأن  املودعني اً ينبه أأيضواإ

 يتعلق بتعيينات الطرف املتعاقد وابلتايل مينعهم من ارتاكب عدد من الأخطاء.

اإىل وثيقة انم اإرسائيل وساموا وفييت ، انضمت 2019في عام ف ،نطاقه الغرايف عىل توس يع نظام لهاي يعملو  .45

لالنضامم  الاس تعداديف ومنظمة حكومية دولية واحدة،  بدلاً  20أأكرث من  لهاي حالياً  جسل ويساعد ي.لتفاق لها 1999

، عىل سبيل املثال، أأنتيغوا العديد من البدلان النامية وأأقل البدلان منواً لتفاق لهاي، مبا يف ذكل  1999وثيقة اإىل  مس تقبالً 

ندونيس يا، و ، اوسوبربودا، وبيالروس، والصني، وش ييل، وكولومبيا، وكورا مجهورية لو و اكزاخس تان، و الأردن، و جاماياك، و اإ

                                         
11 ites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdfhttps://www.wipo.int/export/s 
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اململكة العربية و بريو، و منار، مياو املغرب، و املكس يك، و موريش يوس، و مالزياي، و مدغشقر، و ادلميقراطية الشعبية، 

زمبابوي، و ترينيداد وتوابغو، و اتيلند، وسورينام، و سانت فنسنت وجزر غرينادين، و سانت كيتس ونيفيس، و السعودية، 

 .EAPO)املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات )و 

دى اسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ، تمتثل اإح2020/2021من الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني  31 اإطار الربانمج يفو .46

الطلبات  ملودعيلهاي يف السعي ابس مترار لتعزيز سهوةل اس تخدام النظام من خالل مواصةل تطوير املواد التوجهيية  جلّ بسِّ 

رسيعة  جتربة املس تخدم والعمالء من خالل خدمات دمع العمالء حتسنيأأثر توس يع النظام، ابلإضافة اإىل  تراعياليت 

لكرتوين وقعاملحيتوي و . الاس تجابة لكرتونيةعىل عدد من احللول  12نظام لهايل  الإ ممي خالل دورة االتص أأحصابدلمع  الإ

 :ييل ماأأعضاء لهاي. وتشمل و اإىل املعلومات حول التصاممي املسجةل  النفاذولتسهيل  ،التسجيل ادلويل

 "لكرتوين يداعتوفر واهجة : (eHague) "نظام لهاي الإ لكرتوين الإ  ويسريةحديثة  وس يةلللمس تخدمني  الإ

يداع لكرتونية اإىلالطلبات ادلولية،  لإ رسال تنبهيات اإ  يضعها حمددة رشوطعالانت أأو اإ  بشأأناملس تخدمني  واإ

يداع ولهاي.  من أأعضاء عضو معنّي  أأو  الرسوم املس تحقة تسديد ميكن للمودعني، الطلباتابلإضافة اإىل اإ

دارة  التواصل مع الويبو  طلباهتم ابس تخدام الواهجة. حمفظاتأأو اإ

 " لكرتوين التعلمييةالفيديوهات يداعكيفية ل  مفصالً قدم رشحًا ت التوضيحية: اونسخهت "يف نظام لهاي الإ  اإ

 الرسوم. وتسديدوالتواصل مع املكتب ادلويل وتقدمي واثئق جديدة  ومتابعته الطلب

 "دخال التفاصيل املتعلقة بعدد التصاممي : "حاس بة الرسوم لأطراف اوتعيينات  والنسختسمح للمس تخدمني ابإ

حاس بة الرسوم تُتاح و التجديد ابلفرناكت السويّسية. رسوم رسوم الطلب أأو ل رسيع تقديرجراء املتعاقدة لإ 

لكرتوين يف اً أأيض  .نظام لهاي الإ

 "لكرتوين نرتنت. : تتيح لأحصاب التصاممي"واهجة التجديد الإ  جتديد تسجيالهتم ادلولية عرب الإ

 مليون تصممي صناعي  11معليات حبث جمانية ومزتامنة لأكرث من  تتيح :""قاعدة بياانت التصاممي العاملية

 أأو يف اجملموعات الوطنية املشاركة./ومسجل مبوجب نظام لهاي 

 "جراءاهتلهاي ممارسات أأعضاء نظام لعرض بوابة  : تتيح"قاعدة بياانت أأعضاء لهاي ، والإعالانت اليت مواإ

 يقدموهنا والإشارة اإىل ترشيعاهتم احمللية.

  عداد  بشأأن"اإرشادات صور مس تنسخة وتقدميها اإىل ماكتب الفحص لتفادي رفض حممتل بسبب كشف غري اإ

نظام لهاي.  عىل يف اإطارابلتشاور مع ماكتب الفحص  : تُعّد هذه الإرشادات"اكٍف عن التصممي الصناعي

مس تنبطًا  دون غريهاعىل مسأأةل  واحد مهنايركز لك و ؛ وليست هذه الإرشادات اكفية أأو شامةل حبد ذاهتا

يبنّي جدول  ويف هناية الإرشادات يرد. لطلبه رفض حممتل املودع عىل تفاديمساعدة  الوسائل القادرة عىل

  املتحدة الرمسية الست.بلغات الأمم الإرشادات وتتاح. بعينهمكتب حفص  الإرشادات اليت يويص هبا

  س يجد املس تخدمون يف ادلليل و نقطة مرجعية شامةل يف نظام لهاي بأأمكهل.  : يٌعتربملس تخدمني"ا"دليل

معلومات أأساس ية عن اإجراءات ومتطلبات نظام لهاي وأأوصافها، ولكها مصحوبة ابملراجع القانونية ذات 

 الصةل.

                                         
12 https://www.wipo.int/hague/ar/index.html 
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 "مجيع الإحصاءات ذات الصةل بنظام  201913عام : يعرض اإصدار لهاي"لنظام  الاس تعراض الس نوي

 لهاي.

 " يداعملس تخديم النظام طلب وثيقة أأولوية أأو  تسمح :لهاي"بنظام التصال خدمة طلب لتسجيل تغيري،  اإ

 .اإماكنية طرح أأس ئلتهي خشص كام تتيح لأ 

 "لكرتوين لك يوم مجعة عىل موق نسقيف : تصدر "نرشة التصاممي ادلولية لكرتوينع الويبو اإ ، وميكن ملاكتب الإ

 قواعد بياانهتا اخلاصة. يف XML بنسقامللكية الفكرية تزنيلها 

 ( خدمة الويبو للنفاذ الرمقي"DAS")14 دارة يف : دلمع ماكتب امللكية الفكرية أأعضاء نظام لهاي يف اإ

الأعضاء احملمتلني واحلاليني بنشاط عىل املشاركة يف نظام  يُشجعالإجراءات بكفاءة يف اإطار نظام لهاي، 

آمن بني ماكتب امللكية الفكرية املشاركة.يتيح تبادل ال، اذلي النفاذ الرمقي  واثئق الأولوية بشلك أ

 "لكرتوين لكرتوينللمس تخدمني بدفع رسوم للمكتب ادلويل من خالل نظام ادلفع  : تسمح"خدمة ادلفع الإ  الإ

 .ق دفع خمتلفةطر  يوفراذلي 

  لكرتونيةندوات ال لكرتوينمتاحة عىل موقع لهاي  خرىالأ عالمية الإ واد املفيديو و ال ومقاطع  والندوات الإ  .الإ

( مع لهايدورات تدريبية حول نظام و معل  وحلقاتعىل مدار العام بأأنشطة تروجيية )ندوات  لهاي لّ جسِّ ويضطلع  .47

عالوة عىل ذكل، تقدم الويبو مشورة ترشيعية اإىل الأعضاء احملمتلني . و ان النامية، والعديد مهنم من البدللهايأأعضاء نظام 

جراءات ماكتب امللكية الفكرية مع  اقابلية التشغيل البيين لترشيعاهتوذكل بشأأن عىل طلهبا،  واحلاليني يف نظام لهاي، بناءً  واإ

جراءاتلنظام ااإطار  ترشيعية اإىل البدلان التالية كجزء من ال شورة امل لهاي  لّ جسِّ ، قدم 2019يف عام والقانونية.  هواإ

مالزياي، و اكزاخس تان، و اماياك، وج: بيالروس، اً لحق هاأأو تنفيذ لتفاق لهاي 1999اس تعداداهتا لالنضامم اإىل وثيقة 

الآس يوية للرباءات  تركامنس تان. وابملثل، قُدمت املشورة الترشيعية اإىل املنظمة الأوروبيةو ترينيداد وتوابغو، و ساموا، و 

(EAPO.) 

، نوالأرد ،، وبيالروس(OAPI) عالوة عىل ذكل، شاركت وفود من املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  .48

واكزاخس تان، ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، واملغرب، وبريو، وجنوب أأفريقيا، وترينيداد وتوابغو، وفييت انم يف زايرة 

للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام ابلزتامن مع ادلورة الثامنة  نُظمتاتفاق لهاي،  1999دراس ية بشأأن وثيقة 

ة، يادلراس   الزايرة أأثناءو . 2019نومفرب  1أأكتوبر اإىل  30يف مقر الويبو من  ،الصناعية للتصامميلهاي للتسجيل ادلويل 

حول الوانب  مع الوفود لهاي مناقشات منفصةل لّ جسِّ وأأجرى  ،يف ندوة حول نظام لهاي شاركت الوفود أأيضاً 

 .اإىل الوثيقة لالنضامم اس تعدادهاالقانونية/حاةل 

وتكوين الكفاءات يف ماكتب الأعضاء احلاليني  الفنية، يف تنظمي أأنشطة املساعدة الطلبعىل  بناءً ، تسامه الويبوو  .49

لكرتوين مع  الفنيةقد تشمل املساعدة و واحملمتلني يف نظام لهاي.  تقدمي ادلمع يف بناء أأو دمج احللول لتبادل التصال الإ

 حلقاتمعل تدريبية يف املوقع واملشاركة يف  تنظمي حلقة أأن تشمل نشطة تكوين الكفاءاتوميكن لأ املكتب ادلويل للويبو. 

 ابلتعاون مع املاكتب املعنية. ويف مقر الويب نظماليت تُ  عملال

                                         
13 cs/en/wipo_pub_930_2019.pdfhttps://www.wipo.int/edocs/pubdo  
14 /https://www.wipo.int/das/en 
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 نظام لش بونة "3"

نظام لش بونة محلاية تسميات املنشأأ  يعمل، 2020فرباير  26وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف  رساين مع بدء .50

آلية حامية دولية ، عىل تيسري النفاذ اإىل الغرافية وتسجيلها ادلويل واملؤرشات الوطنية الغرافية  واملؤرشات لتسميات املنشأأ أ

قلميية يف الوقت ، تسجيل دويل واحد يّسيمبوجب نظام لش بونة، ميكن أأن و  .، كام يعمل عىل توس يع نطاق هذا النفاذأأو الإ

تشمل الأطراف املتعاقدة أأقل البدلان منوًا و فهيا.  طرفاً لقوانني اليت يكون العضو ل بدلًا وفقاً  51احلايل، يف ما يصل اإىل 

 15والبدلان النامية والبدلان املتقدمة.

لتحديد املنتجات اليت لها أأصل جغرايف حمدد ولها صفات و/أأو الغرافية  واملؤرشاتتسميات املنشأأ وتُس تخدم  .51

. حتددهاجتارية للمنتجات اليت  قمية تضيفوابلتايل فهيي مبثابة أأدوات تسويقية قوية  ،املنشأأ بفضل ذكل خصائص و/أأو مسعة 

وينطبق هذا بشلك مزتايد يف السوق العاملية حيث يسعى املس هتلكون اإىل احلصول عىل ضامانت أأعىل بشأأن جودة 

ماكنية تتبعها؛  فكرية الملكية لل حقوق ونُفذت عىل أأهنا الغرافية  واملؤرشاتتسميات املنشأأ  وُوضعتاملنتجات وأأصالهتا واإ

فامي يتعلق ، هناك خاصية أأخرى مثرية لالهامتم  أأهداف التمنية املس تدامةعند النظر يفو لتقدمي معلومات اإىل املس هتلكني. 

يه أأهنا حقوق جامعية ميكن اس تخداهما من قبل مجيع املنتجني اذلين يس توفون و ،تسميات املنشأأ واملؤرشات الغرافيةب 

نتاج املعرتف هبا واملتفق علهيا بشلك متبادل ملنتج معنّي  املعايري، يقوم عدد مزتايد  تكلمن بني و .  قامئ عىل املنشأأ معايري الإ

الغرافية بدمج الاعتبارات الاجامتعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق أأهداف التمنية احمللية  املؤرشاتمنتجي  رابطاتمن 

 توقعات املس هتلكني. ولتلبيةاملس تدامة، 

ة، مثل نظام لش بونة، املنتجني عىل احلصول الغرافي واملؤرشاتيساعد نظام فعال للحامية ادلولية لتسميات املنشأأ و  .52

بناء مسعة من أأجل عىل مدى عدة أأجيال يف كثري من الأحيان،  املبذوةل عىل عائد عادل من استامثراهتم وهجودمه املس مترة،

ا تعطي قمية وحقيقة أأهنا غالبًا م هذه قوق امللكية الفكريةحلبسبب البعد امجلاعي و . للمنتجات التقليدية القامئة عىل املنشأأ 

الغرافية ميكن أأن تعزز مسعة املنطقة اليت  واملؤرشاتللمنتجات التقليدية والرمزية ملنطقة معينة، فاإن حامية تسميات املنشأأ 

آاثر غري مبارشة  اً تسامه هذه امحلاية أأيضو . املنتجات فهيا تنشأأ  يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية للمنطقة من خالل اإحداث أ

لتسميات املنشأأ  حامية دوليةتأأمني عرب  يسامه نظام لش بونةو ص معل جديدة )مثل الس ياحة احمللية(. مثل خلق فر 

يف تعزيز التمنية الشامةل واملس تدامة والعامةل املنتجة والعمل الالئق للجميع، من خالل حتقيق  ،الغرافية واملؤرشات

نتاجية الاقتصادية مبا  تعزيز الثقافة و ، وكذكل كثيفة العامةلقطاعات والىل القمية املضافة الرتكزي ع يشملمس توايت أأعىل من الإ

نتاج احمليل   .من أأهداف التمنية املس تدامة( 8)الهدف احمللية والإ

مبوجب نظام لش بونة، قد يس تفيد صغار املزارعني واحلرفيني والرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو حىت الرشاكت الأكرب، و  .53

يداعالغرافية، من معلية  واملؤرشاتبشلك جامعي، مكس تفيدين )مس تخدمني( من تسميات املنشأأ   وختفيضاملبسطة  الإ

املس تفيدون يٌعفى عىل وجه اخلصوص، و يف الأسواق اخلارجية.  اصة هبماخل املنشأأ واملؤرشات الغرافية تلكفة حامية تسميات

التعقيدات الناش ئة عن  يتجنبونجغرايف من تقدمي طلبات وطنية منفصةل يف بدلان خمتلفة، وابلتايل  ومؤرشمن تسمية منشأأ 

حامية يضمن التسجيل ادلويل ، و يودع الطلب ادلويل مبارشة دلى الويبوو ادلول.  لغات اليت ختتلف ابختالفلاجراءات و الإ 

أأعضاء يف  –للمعايري املنصوص علهيا يف اتفاق لش بونة وقوانينه ًا وفق –الغرافية مبوجب نظام لش بونة  واملؤرشتسمية املنشأأ 
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يف بدل تس متر امحلاية، طاملا أأن التعيني محمي و . املنصوص علهيا املهةليف غضون امحلاية يف أأراضهيم منح النظام اذلين مل يرفضوا 

ضافةحاجة اإىل التجديد.  وليس هناكاملنشأأ،  آاثر التسجيل اإىل الأعضاء الدد اذلين  واإ يف  انضامهمم حُيمتلاإىل ذكل، س متتد أ

 يف ظل نفس الظروف.املس تقبل 

 الفنيةملساعدة لتقدمي ا عىل طلب ادلول الأعضاء يف الويبو، بأأنشطة لش بونة، بناءً  لّ جسِّ ، اضطلع 2019يف عام و .54

. من أأهداف التمنية املس تدامة 15و 12و 10و 8و 5و 4و 2هداف الأ سامه بشلك مبارش يف ي  ممان الكفاءات، وتكوي

وهتدف تكل الأنشطة اإىل مساعدة السلطات اخملتصة وأأحصاب املصلحة املهمتني )اجملمتعات احمللية واملنتجني( يف حتديد 

، من أأجل دمع اندماج اجملمتعات احمللية واملنتجني يف الاقتصاد العاملي. هتاوحامي هاوتطوير  تسميات املنشأأ واملؤرشات الغرافية

ؤرشات الغرافية، كرشط مس بق محلاية تسميات املنشأأ وامل للمؤرشاتجودة  وضع خططعىل  الفينوينطوي هذا التعاون 

يف  ومن شأأن ذكل أأن يسامه. هتاعاحلفاظ عىل مسوتسهل  املنشأأ يف اإضافة قمية املنتجات القامئة  اخلططتسامه هذه و . الغرافية

طقهم الأصلية. ومبا أأن النساء االتمنية احمللية املس تدامة ويثبت اس تقرار الساكن يف من وأأن يعززخلق فرص معل جديدة 

نتاج هذه املنتجات التقليدية القامئة عىل  معظميشاركن يف  جيابي أأثراً  أأيضاً الأنشطة  فقد حتمل هذه، املنشأأ الأحيان يف اإ يف  اً اإ

دارة امجلاعية لتسميات املنشأأ و . من أأهداف التمنية املس تدامة( 5)الهدف تعزيز املساواة بني النسني ومتكني املرأأة  بفضل الإ

نتاج املس تدام اليت ستساعد يف احلفاظ عىل البيئة  ابعامتدواملؤرشات الغرافية، أأصبح املنتجون هممتني أأكرث فأأكرث  معايري الإ

ن ارشوعامل  من أأهداف التمنية املس تدامة. ويوحض 15حتقيق الهدف ، وابلتايل املسامهة يف ام خصوصياهتنتجاهتمل اليت تعطي 

 Koh Trung) كوه تروجن يلوبوم الغرايف لامثر املؤرش  – 2019ش بونة يف عام أأرشف علهيام جسل ل  الذلان نارائدال

Pomelo)  ماد دو اكسامونسلامثر  يفاملؤرش الغرايف مكبوداي و (Madd de Casamance)  اً اتم توضيحاً  – الس نغاليف 

أأهداف التمنية حتقيق يف ، مما يسامه عىل الساكن احملليني والبيئة احملليةاحملمتةل حق امللكية الفكرية غري مبارشة اثر لآ 

 املس تدامة.

ىل طلب ادلول الأعضاء يف ع لش بونة، بناءً  لّ جسِّ ، اختذ 2019-2018مع الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني  متاش ياً و  .55

 10و 8و 5و 4و 2الأهداف من املبادرات اليت ستسهم أأكرث يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة )ول س امي  الويبو، عدداً 

 :واليت تشمل عىل سبيل املثال(، 15و 12و

قلميية يف الأعضاء احلاليني واحملمتلني يف نظام  املسامهة، كجهة منظمة أأو مشاركة، (أأ ) يف الأحداث الوطنية أأو الإ

تعزيز التمنية احمللية من أأجل لش بونة لرشح الاس تخدام الاسرتاتيجي لتسميات املنشأأ واملؤرشات الغرافية 

 طرففوائد نظام لش بونة يف تأأمني امحلاية ادلولية، وكذكل لتعزيز اس تخدام النظام من عرض واملس تدامة و 

 اجملمتعات احمللية واملنتجني.

ذات الصةل وأأحصاب املصلحة املهمتني من أأعضاء  للهيئاتوبناء القدرات  الفنيةاملساعدة  تقدمي تنظمي أأنشطةو  (ب)

برامج القدرات التنظميية والتشغيلية وأأنشطة  لفائدة دة الفنيةاحلاليني واحملمتلني )مشلت املساعنظام لش بونة 

معل تدريبية يف املوقع واملساعدة يف وضع تسميات  حلقاتتقيمي الاحتياجات؛ ومشلت أأنشطة بناء القدرات 

يف مكبوداي  كوه تروجنبوميلو ، مثل املرشوع التجرييب ملؤرش هاوتنفيذ املنشأأ واملؤرشات الغرافية املس تدامة

 ؛(سابقاً  ينيف الس نغال املذكور نسو اكسامدو ماد واملرشوع التجرييب للمؤرش الغرايف 
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تقدمي املشورة الترشيعية اإىل الأعضاء احملمتلني واحلاليني يف نظام لش بونة لرشح الإطار القانوين لنظام و  (ج)

 تنفيذأأو /و أأو وثيقة جنيف/( و1967 وثيقةلش بونة، وتقيمي مدى توافق الترشيعات احمللية مع اتفاق لش بونة )

 الأحاكم التنظميية.

سامء ادلولية  "4"  غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنيةالأ

من أأهداف التمنية املس تدامة، واصلت الويبو تعاوهنا مع منظمة الصحة العاملية بشأأن  17و 3 نيمع الهدف متاش ياً  .56

برام مذكرة تفامه يف عام و نية. الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدل تبادل املعلومات الواردة يف  تتيح 2018بعد اإ

بياانت العاملية ال ملنظمة الصحة العاملية وقاعدة  اخلاص ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية التابع مركز البياانت العاملي

ادلولية غري املسجةل  سامءالأ ثة عن علومات حمدّ مبالأعضاء ، واصلت املنظمتان اتصالهتام لزتويد ادلول التابعة للويبو للعالمات

ن . اً املقرتحة واملوىص هبا حديث للمواد الصيدلنية امللكية )الأقراص  املادية وادلاعامتاستبدال املنشورات الورقية السابقة واإ

 ة.من أأهداف التمنية املس تدام 13يف حتقيق الهدف يسامه لتصالت الإلكرتونية اباملدجمة( 

 ادلولية غري املسجةل امللكية سامءالأ ميكن لفاحيص العالمات التجارية يف ادلول الأعضاء يف الويبو الآن البحث يف و  .57

وابس تخدام مرحشات خمتلفة تسهل املقارنة النصية بني  نسق ميّّس ب  يف قاعدة البياانت العاملية للعالمات للمواد الصيدلنية

من حتقيق املصلحة  سيمتكن الفاحصونهذه الأداة الديدة،  وبفضل. يةعالمات اللفظ الو غري املسجةل امللكية الأسامء ادلولية 

بقاء هذه الأسامء جمانية ومتاحة  الصيادةل واملامرسني الطبيني يف مجيع أأحناء العامل، وابلتايل منع أأخطاء  ليس تعني هباالعامة يف اإ

بشلك حصيح لالس تخدام يف  ُمنحتاليت  القامئةعلومات املتعلقة ابلعالمات التجارية امل عدّ من انحية أأخرى، تُ و . املداواة

للجنان ميكن و يف هذا اجملال احليوي من أأجل الصحة العاملية والرفاهية.  التقليدلتجنب  أأمرًا أأساس ياً املنتجات الصيدلنية 

بياانت العالمات التجارية  اً أأيضأأن يس تخدمون دلنية تسمية املس تحرضات الصييف رباء واخل الوطنية املعنية بدس تور الأدوية

أأو التوصية  من الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكيةجديدة  لتجنب اقرتاح أأسامءقاعدة البياانت العاملية للعالمات  املتاحة عىل

والأدوية الأكرث  للأدويةالضارة  رصد الآاثراحلالية، مما يسامه يف حتسني التجارية العالمات  هبا، تفاداًي للخلط بيهنا وبني

 موثوقية.

 معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية "5"

بناًء لأعضاء احملمتلني واحلاليني يف معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية، لتقدم الويبو مشورة ترشيعية  .58

صياغة أأحاكم تنفيذية أأو رشح  ة، أأو بشأأنمعاهدة س نغافورتقدم املشورة بشأأن مدى توافق ترشيعاهتم مع كام ، عىل طلهبم

من خالل اس تخدام لغة حمايدة عند صياغة املشورة، تسعى الويبو اإىل القضاء عىل و س ياق وتطبيق هذا املعيار ادلويل. 

داف التمنية من أأه 5الهدف  حتقيق التحزي القامئ عىل نوع النس منذ فرتة طويةل يف النصوص القانونية، وابلتايل تعزيز

 .املس تدامة

، تتبادل الويبو عىل أأساس متعدد الأطراف املعلومات واخلربات بشأأن لقرار التمكييل ملعاهدة س نغافورةمبوجب او  .59

والفوائد الناجتة  اليت تتيحها واملؤسس ية املتعلقة بتنفيذ املعاهدة وكيفية الاس تفادة الاكمةل من الفرص والفنيةالوانب القانونية 

كوادور واملكس يك وسوراي، وكذكل ،2019خالل عام و عهنا.  الأمانة العامة مجلاعة  اإىل قدمت الويبو هذا النوع من ادلمع اإىل اإ

نديز وادلول الأعضاء فهيا.   .من أأهداف التمنية املس تدامة 16و 4الهدفني  تدمع هذه الأنشطةو دول الأ
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 قطاع حق املؤلف سادسًا.

صلحة من القطاع اخلاص من أأجل تطوير املوارد البرشية وتبادل املعارف عمل الويبو مع احلكومات وأأحصاب املت .60

قامة رساء الأساس  واإ وتشكيل نظام دويل حلق املؤلف يعمل بكفاءة ويتيح بيئة اإجيابية للهنوض  اجملاللهتيئة الرشأاكت واإ

 بأأهداف التمنية املس تدامة.

 دائرة النارشين واملشاريع ذات الصةل هبا "1"

تعاون واملشاريع لل دائرة النارشين اإىل دمع صناعة النرش يف البدلان النامية من خالل أأشاكل جديدة  تسعى مبادرة .61

 ،2019. يف عام اً عاملي ومتصلفعال حيوي و من أأجل تطوير قطاع نرش  ،املشرتكة مع الرشاكء من القطاعني العام واخلاص

اذلي واسع المع ادلمما يشري اإىل  ،حكومية ومكتبة ورشاكء أآخرينمنظمة حكومية وغري  99دائرة النارشين عىل ميثاق  وقعت

مخسة برامج اإرشادية  أُطلقت ،ملبادرة من مجيع املناطق ومن خمتلف أأحصاب املصلحة. وكجزء من الزتام امليثاقحظيت به ا

ندونيس يا ومدغشقر ومالزياي وميامنار وفلبني وتزنانيا،  دخلوا يف رشاكة مع انرشين تشمل انرشين من بوروندي والاكمريون واإ

يرلندايف مجهورية كوراي  ، اليت هتدف اإىل تطوير رشأاكت هذه الأداء دمعنسقت الويبو برامج و واملغرب واململكة املتحدة.  واإ

للنارشين من  وس ُتقّدمأأداة للتفاوض عىل عقود النرش وصيغت العملية ورفع املعايري املهنية.  املعارفونقل  ،طويةل الأجل

أُجري حتليل للثغرات فامي يتعلق ابس تخدام املعرفات يف صناعة النرش و النامية كدليل معيل وكخلفية ومواد مرجعية.  ادلول

ملساعدة املبدعني والنارشين واملس تخدمني يف العامل فهيا هبدف تركزي مساعدة الويبو يف اجملالت اليت ميكن حتقيق أأكرب أأثر 

التمنية  أأهداف من 17و 4 هدفنيال يف اإطار دائرة النارشين بشلك مبارش يف حتقيق  اليت تُنظم تسامه الأنشطةو النايم. 

 كأساس متني للنارشين واملؤلفني. حق املؤلفخالل تعزيز اإطار ، من املس تدامة

 احتاد الكتب امُليّّسة "2"

 تشمل الأنشطة الرئيس ية الثالث اليت يضطلع هبا احتاد الكتب املُيّّسة ما ييل: .62

للتبادل ادلويل، مبا يف ذكل املواد التعلميية  بأأنساق ميّّسةنشورات الكتب العاملية التابعة لالحتاد م  دمةتتيح خ )أأ(

( للمكفوفني، تعرف ابلكياانت 71اإحدى وس بعون مكتبة )اإىل خدمة الكتب العاملية انضمت و والنصوص. 

لأكرث من  فهرساً توفر اخلدمة الآن و من البدلان النامية أأو من أأقل البدلان منوًا. مكتبة  25 من بيهنا املعمتدة،

ليه  النفاذعنوان ميكن  565,000 من تكل العناوين للتبادل عنوان  440,000ويتاح لغة،  76 مبا يصل اإىلاإ

جراءات رمسية للتخليص مبوجب رشوط معاهدة مراكش  .عرب احلدود دون اإ

نتاج الكتب  الفنيةالتدريب واملساعدة  يوفر بناء القدرات )ب( للكياانت املعمتدة  امليّّسةيف أأحدث تقنيات اإ

دارات التعلمي والنارشين يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا.  نتاج املواد  ويوفر احتاد الكتب امليّّسةواإ المتويل لإ

عاقاتلثانوية والامعية من ذوي الابتدائية وا الأطوارطالب  ليس تخدهماالتعلميية ابللغات الوطنية  قراءة يف  اإ

أأكرث من  وصدرأأثناء التدريب عىل الفور.  املُدّرسةالتقنيات  أأن يطبق املدرِّبني، حبيث ميكن املطبوعات

بدلًا  17يف اليت اضطلع هبا الاحتاد شاريع امل ابللغات الوطنية من خالل  بنسق ميّّس عنوان تعلميي  12,600

دعوة لتقدمي مقرتحات  وأأطلقت الاحتادأأقل البدلان منوًا يف الس نوات الست املاضية.  متقدمة أأو من البدلان

نتاج  اً طلب 44 وورده؛ 2019ملشاريع بناء القدرات يف أأكتوبر  من منظامت حول العامل تلمتس املساعدة يف اإ
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عاقات يف قراءة املطبوعاتلأشخاص ميّّسة لفائدة اكتب  ذ نفّ وتُ  اخملتارة الطلباتبعض هذه  وس تدرج. ذوي اإ

 .2021-2020الفرتة املالية خالل 

نتاج  احتاد الكتب امليّّسة النارشين عىل يشجعالنرش امليّّس:  )ج( ، أأي الكتب اليت مصنفات "ميّّسة أأصاًل"اإ

بل  عاقات يف قراءة املطبوعات املبرصينميكن اس تخداهما منذ البداية من قِّ ن النارشين ومجعيات و . وذوي اإ اإ

، واذلي حيتوي عىل مثانية مبادئ امليّّس للنرش  الاحتادول العامل مدعوون للتوقيع عىل ميثاق النارشين ح

املاضية زايدة ثين عرشة شهدت الأشهر الو . بأأنساق ميّّسةطموحة عالية املس توى تتعلق ابملنشورات الرمقية 

 عية النارشين الربازيليني.بشلك جامعي من خالل مج  اً انرش  57لميثاق، حيث انضم ل  املنضمنيكبرية يف عدد 

من البدلان النامية:  2019ن جبائزة يالفائز الك واكن  الامتياز ادلولية يف النرش امليّّس مرة أأخرى جائزة  الاحتادنظم و  .63

يف معرض  وقُدمت الائزاتن. اتمن كينيا يف فئة املبادر  eKitabuمن الربازيل يف فئة النارش، و Editorial 5دار النرش 

جنازاهتاتني املؤسس تني عىل رايدهتام لتكرمي ه 2019لندن للكتاب يف مارس  اإىل  النفاذبارزة يف تعزيز اإماكنية ال  امواإ

 .قراءة املطبوعاتعاقات يف الإ املنشورات الرمقية للأشخاص ذوي 

 نية(ي )أأمرياك الالت يف احمليط الرمقي" "حق املؤلف وتوزيع احملتوى مرشوع أأجندة التمنية بشأأن  "3"

املعلومات اإعداد هذا املرشوع  نواجت. وستسهل املس تدامةمن أأهداف التمنية  9و 8الهدفني  يسامه هذا املرشوع يف .64

لكرتوينحول السوق الرمقية والإطار القانوين حلق املؤلف املطبق عىل التوزيع  للمحتوى السمعي البرصي يف أأمرياك  الإ

نظمة القانونية  املعلومات فهامً  تكلجيب أأن توفر و الالتينية.  عىل البيئة الرمقية وحتديد الفرص املتاحة  اليت تُطبقأأفضل للأ

ن فهم السوق والبيئة و للمحتوى السمعي البرصي يف أأمرياك الالتينية للوصول اإىل املس هتلكني خارج حدودها الوطنية.  اإ

ل بشأأن كيفية تكييف الإطار القانوين الوطين مع واقع البيئة س يؤدي اإىل اختاذ قرارات س ياس ية أأفض، عليه املطبقةالقانونية 

نشاء احملتوايت السمعية البرصية والمنو الاقتصادي لتكل ابالرمقية، مما يضمن يف هناية املطاف الاعرتاف العادل  ملشاركني يف اإ

 .ةيف اس تغالل فرص السوق الرمقي ةالبدلان النجاح

 امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات" اس تخدام مرشوع أأجندة التمنية بشأأن "تعزيز "4"

ىل تعزيز  9يدمع املرشوع الهدف  .65 امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات  اس تخداممن أأهداف التمنية املس تدامة وهيدف اإ

 ميكن من خالل توفري الأدوات اليت -فلبني ال كينيا وترينيداد وتوابغو و  -دلمع المنو الاقتصادي يف ثالثة بدلان مس تفيدة 

وكيفية  حالتبشأأن  املعارف واخلرباتيف بناء بفضل أأنشطته ونواجته،  وسيسامه املرشوع،يف بدلان أأخرى.  اً اس تخداهما أأيض

املرشوع روابط بني  قميويُ . اس تحداث تطبيقات الأهجزة احملموةل وتسويقهادلمع  امللكية الفكريةأأدوات خمتلف اس تخدام 

داخل  امللكية الفكرية ومراكز تكنولوجيا املعلومات والتصالت ومؤسسات البحث والصناعة البدلان املس تفيدة وبني ماكتب

 .لك بدل

للمس تفيدين ومجليع وأأاتحهتا ، الأهجزة احملموةل، أأعدت الويبو دراسة عن امللكية الفكرية وتطبيقات 2019يف عام و .66

س تفيدة، وأأجريت دراسة اس تطالعية حول الوضع فامي معل يف البدلان امل  حلقاتادلول الأعضاء يف الويبو. وعقدت ثالث 

 .الأهجزة احملموةليتعلق ابس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع تطبيقات 
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دارة حق املؤلف، يُ  شعبة ويف اإطار ولية .67 املساعدة الفنية اليت عنارص التمنية أأولوية وأأحد  لأجندةالتنفيذ الفعال  عدّ اإ

لهذا السبب، تعمل و تقدهما الشعبة اإىل البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا ملساعدهتا عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. 

دارة حق املؤلف نشاء  شعبة اإ دارة امجلاعية والاحتادات ادلولية وأأحصاب املصلحة الآخرين لإ مع احلكومات ومنظامت الإ

دارة امجلاعية تعمل بفعالية وكفاءة لت وتعزيز منظام جيابية  وهتئيالإ عىل هذه اخللفية، و أأهداف التمنية املس تدامة. ب للهنوضبيئة اإ

دارة حق املؤلف يف عام  أأطلقت دارة امجلاعية للنسخ التصويري  بشأأن 2020ميتد حىت هناية عام  اً مرشوع 2019شعبة اإ الإ

، وزارة الس ياحة والثقافة والرايضةل التابع( BUBEDRAق النرش يف بنني )ابلشرتاك مع مكتب حقو و يف رشاكة مع بنني

مع أأقامهتا الشعبة  مشاريع مماثةل ، ستُس تمكل2020ويف عام (. IFRRO) املعنية حبقوق النسخلمنظامت ل والاحتاد ادلويل 

 يف مالزيايامللكية الفكرية  سةومؤس  ،( يف بريوINDECOPIاملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )

(MyIPO)،  اإرساءالهدف من هذه املشاريع هو و . 2019ادلول الأعضاء املعنية يف عام  اليت قدمهتاطلبات ال بناًء عىل 

دارة جامعية فعاةل وقابةل للتطبيق لتسهيل   النصوص القامئة عىل الوطنية صناعة النرش دمعاإىل املواد التعلميية مع  النفاذأأنظمة اإ

أأهداف التمنية من  17و 4الهدفني تدمع املشاريع و . مصنفاهتمالصور من خالل منح تعويضات للمؤلفني والنارشين لس تخدام و 

 املس تدامة.

من رئييس  عنرصتطوير حق املؤلف وهو  شعبةيف ولية  جحز الأساسالتمنية  لأجندةالتنفيذ النشط  ويشلك .68

ملساعدهتا عىل حتقيق أأهداف التمنية  اً البدلان منو أأقل اإىل البدلان النامية و  الشعبةقدهما تاليت  الفنيةاملساعدة  عنارص

مع احلكومات وأأحصاب املصلحة املعنيني لتطوير املوارد البرشية  شعبة تطوير حق املؤلفعىل هذا النحو، تعمل و املس تدامة. 

حلق املؤلف يسامه يف حتقيق  متنينظام بناء الالزمة ل  ووضع الأسس والبنية التحتية الفنية ،وبناء الرشأاكت املعارف وتبادل

 أأهداف التمنية املس تدامة.

قلميية /يف القطاع، ابلشرتاك مع برامج أأخرى شعبة تطوير حق املؤلف، نظمت 2019خالل عام و  .69 املنظمة، أأنشطة اإ

قلميية ووطنية خمتلفة بشأأن مسائل الس ياس مات واخلربات بشأأن القضااي ووفرت منصات لتبادل املعلو  ،العامة اتودون اإ

البدلان، وكذكل بشأأن زايدة القدرات احمللية ملساعدة ادلول الأعضاء عىل  لتكلاملواضيعية اليت اكنت ذات أأمهية خاصة 

 حتقيق أأهدافها، مبا يف ذكل:

  نشاء وتوفري الأدوات الالزمة لبناء  ن والصناعات، الالزمة ليس تفيد املبدعوديثة حلق املؤلفاحلبنية ال دارة و الإ اإ

بداعية   ؛وحيققون ازدهارًا من منوهاالبيئة الرمقية  منالإ

  تيسري اس تخدام وتدفق التكنولوجيات الديدة ومناذج الأعامل داخل البدلان وفامي بيهنا، مبا يف ذكل التعاون

 ؛بني بدلان النوب

 تيجياهتا املتعلقة حبق املؤلف، تضمني وتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل كجزء من س ياساهتا واسرتا

احلد ) 10و)العمل الالئق والمنو الاقتصادي(  8و)املساواة بني النسني(  5و)التعلمي(  4الأهداف ول س امي 

 )الصناعة والابتاكر والبنية التحتية(. 9و( عدم املساواة أأوجه من

من أأهداف التمنية  17و 4 هدفنيال شعبة قانون حق املؤلف، كجزء من الأنشطة اليت تركز عىل ويف اإطار  .70

ملؤسسات التعلميية فائدة اخطة العمل الشامةل بشأأن موضوع التقييدات والاس تثناءات ل جتدر الإشارة اإىل املس تدامة،

خطة العمل هذه  اكنتمن بني أأمور أأخرى، و والبحثية، اليت اعمتدهتا لنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

املامرسات والتحدايت املتعلقة ابلتعلمي عن بعد  بشأأن تقرير اإعداد هو هااكن أأحدو  ،تطوير ثالثة نواجت رئيس يةدف اإىل هت
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نرتنت،  يف  اليت ُعقدت، املعنية حبق املؤلفادلامئة للجنة  التاسعة والثالثني ورةادلتقدميه خالل و وأأنشطة البحث عرب الإ

رسات والتحدايت احلالية اليت تواهجها املؤسسات التعلميية والبحثية فامي يتعلق ابلتدريس . ومجع هذا التقرير املام2019أأكتوبر 

نرتنت، مع الرتكزي بشلك خاص عىل العنارص "العابرة للحدود" )مثل و  الأنشطة البحثية عىل املس توى الامعي عرب الإ

من و ، وما اإىل ذكل(. من/ املنشورة يف بدلان أأخرى علهيا املتحصلالطالب والباحثني املوجودين يف بدلان خمتلفة، واملواد 

الثامنة  ورةادلخالل  وتقدميهلأنشطة التعلميية، فائدة ااملهمة الأخرى تصنيف وتنظمي التقييدات والاس تثناءات ل النواجت

خطة العمل املذكورة بتنظمي ثالث  متتاختُ ، اً . وأأخري 2019يف أأبريل  املعنية حبق املؤلف، اليت ُعقدتادلامئة للجنة  والثالثني

قلميية ومؤمتر دويل يف عام  التعلمي مبا يف ذكل التعلمي  بشأأنقضااي حمددة أأثريت مناقشة دقيقة حول ، حيث 2019ندوات اإ

نرتنت.  أألقت املناقشات يف هذه الاجامتعات الضوء عىل اإماكانت نظام حق املؤلف املتوازن اذلي يتوقع و عن بعد عرب الإ

جملموعة واسعة من الطالب من لك  وأأنساق ميّّسة مواد تعلميية بأأسعار معقوةل لإاتحةوالاس تثناءات ذات الصةل  القيود

توفري الظروف اإىل جانب فرص التعمل مدى احلياة؛ اإاتحة منطقة وعىل لك مس توى من التمنية الاقتصادية، مبا يف ذكل 

 .دلانالبالالزمة لتحفزي تطوير وتقدم صناعة النرش يف تكل 

 قطاع التمنية سابعًا.

واصل قطاع التمنية دمع عدد من الأنشطة اليت سهلت تبادل املعارف واخلربات ذات املنفعة املتبادةل بني البدلان  .71

بداع  البدلان منواً أأقل النامية و  امللكية الفكرية لأغراض التمنية الاقتصادية  لنظامالفعال  والاس تخدامهبدف تعزيز الابتاكر والإ

، حمققًا مجموعة من النواجت اليت ميكن 2019التمنية خالل عام  أأجندة اريعاس متر تنفيذ مشو تكنولوجية والاجامتعية والثقافية. وال 

مثةل  راسة حول دور امللكية الفكرية يف ادل، النواجت تكل عنأأن تس تخدهما ادلول الأعضاء من أأجل تمنيهتا املس تدامة. ومن الأ

 .17راسة عن امللكية الفكرية يف الس ياحة والثقافة يف رسي لناكادل، و 16يف انميبياتمنية الس ياحة املس تدامة 

 ". شعبة أأقل البدلان منواً 1"

عداد برانمج نقل التكنولوجيا املالمئة اإىل  .72 منوًا من أأجل دمع هذه البدلان يف حتديد املعلومات التقنية  أأقل البدلانجرى اإ

دارهتا  بغية بناء قدراهتا املؤسس ية والوطنية وذكل لرتكزي عىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات، اب وتنظميها واس تخداهماوالعلمية واإ

فراد املس تفيدين واجملمتعات املس تفيدة يف  .عىل أأسس التكنولوجيا املالمئة لأغراض التمنية ويف هذا الس ياق، فاإن حتويل الأ

ربانمج لرص العمل، همام اكنت صغرية، هو الهدف الأمسى لاملناطق الريفية واملدن من خالل تعلمي التكنولوجيا وتوليد ف

بناء قدرات الابتاكر من أأهداف التمنية املس تدامة. وتركز أأيضًا طرائق تنفيذ الربانمج تركزيًا مبارشًا عىل  1املرتبط ابلهدف 

ربط هذا الربانمج ي وهو ماية، الوطنية والكفاءات الاستيعابية وتشجيع اس تخدام العلوم والتكنولوجيا وتطبيقها لأغراض التمن 

ضافة اإىل ذكل، يسامه الربانمج يف حتقيق الهدف من أأهداف التمنية املس تدامة 9الهدف مبارشة بتنفيذ  من أأهداف  5. واإ

التمنية املس تدامة عن طريق تعزيز املشاركة العادةل يف الأنشطة واملؤسسات الراخسة، مبا يف ذكل أأفرقة اخلرباء الوطنية. 

طائفة من الهات الفاعةل بدءًا من الأفراد ووصوًل اإىل من ومشاركة  تعاوانً الربانمج سرتاتيجية تنفيذ كذكل اتتطلب و 

من أأهداف  16وعىل هذا النحو، فاإن بناء املؤسسات الوطنية يدمع الهدف  .يف ش ىت القطاعاتاخلاصة والعامة املؤسسات 

                                         
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-تتاح ادلراسة عىل الرابط التايل:  16

development/en/agenda/pdf/study_tourism_namibia_i.pdf 
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-تتاح ادلراسة عىل الرابط التايل:  17

development/en/agenda/pdf/study_ip_in_tourism_and_culture_sri_lanka.pdf 

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/study_tourism_namibia_i.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/study_tourism_namibia_i.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/study_tourism_namibia_i.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/study_ip_in_tourism_and_culture_sri_lanka.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/study_ip_in_tourism_and_culture_sri_lanka.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/study_ip_in_tourism_and_culture_sri_lanka.pdf
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نشاء هيئات/مؤسسات وط  . وجرى بفضل نية ومجموعات أأحصاب املصلحة وأأفرقة اخلرباء الوطنيةالتمنية املس تدامة من خالل اإ

زنانيا وزامبيا )تكنولوجيتان يف لك ديش وأأثيوبيا ونيبال ورواندا وتتكنولوجية مالمئة يف بنغال 12الربانمج حىت الآن نقل 

 بدل(.

من .73 ائية حمددة وترتبط بعدد من والتكنولوجيات اخلاصة اليت ُحددت ودخلت معلية التطبيق توفر حلوًل لتحدايت اإ

 .7و 6و 3و 2أأهداف التمنية املس تدامة، ومهنا أأهداف التمنية املس تدامة 

وعىل سبيل املثال، أأاتح الاختتام الناحج للمرشوع الوطين يف أأثيوبيا حلوًل طويةل الأجل ملسأألتني حمددتني، هام  .74

املائية. وتتسم التكنولوجيا اليت مت حتديدها لتجفيف القهوة ابلطاقة " وتربية الأحياء 2جتفيف القهوة ابلطاقة الشمس ية؛ " "1"

الشمس ية بأأهنا منخفضة التلكفة وأأهنا بديل تقين للطريقة التقليدية للتجفيف ابلشمس. ويه تكنولوجيا ميكن تصنيعها حملياً 

 4اعة تقريبًا اإىل حوايل س 300وتقلل خسائر ما بعد احلصاد، وتقلل كذكل الوقت اخملصص لتجفيف حبوب القهوة من 

 10و 9و 8و 5و 4و 3و 1ساعات فقط. وابلتايل، يرتبط اعامتد هذه التكنولوجيا وتطبيقها بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة 

 .17و 16و 12و 11و

، فاإن . وابلتايلمن البحرياتالأسامك مشلكة نضوب وتعاجل التكنولوجيا اليت مت حتديدها من أأجل تربية الأحياء املائية  .75

آاثر اإجيابية عىل الأمن الغذايئ والتمنية الريفية والتخفيف من حدة الفقر، وترتبط بتنفيذ أأهداف التمنية  هذه التكنولوجيا لها أ

. ومت حتديد هذه التكنولوجيا أأيضًا من أأجل رواندا 17و 16و 14و 12و 11و 10و 9و 8و 5و 4و 3و 2و 1املس تدامة 

 وتزنانيا.

مشلكة حمدودية فرص  اليت تعاجل تقطري املياه ابس تخدام الطاقة الشمس يةدا تكنولوجيا وحدد املرشوع يف روان .76

. ويف هذا الس ياق، ترتبط هذه التكنولوجيا بتنفيذ أأهداف التمنية النقية الصاحلة للرشبالنظيفة و احلصول عىل املياه 

 .17و 16و 11و 10و 9و 8و 6و 5و 4و 3و 1املس تدامة 

من الأعشاب البحرية كنتيجة للمرشوع الوطين يف تزنانيا ينبغي أأن يتيح  اس تخراج الاكراجينانوحتديد تكنولوجيا  .77

نتاج عىل  جملموعات مزارعي الأعشاب البحرية أأو جتمعاهتم يف جزيريت مببا وزنزابر يف مجهورية تزنانيا املتحدة املشاركة يف الإ

دلهيم. ونظم كبار املسؤولني احلكوميني ومزارعو الأعشاب نطاق صغري اذلي س يضيف قمية اإىل حمصول الأعشاب البحرية 

نتاج ابس تعامل التكنولوجيا  البحرية يف جزيرة زنزابر برامج تدريبية ابلتعاون مع احلكومة الأندونيس ية من أأجل تسهيل الإ

اق، ترتبط هذه التكنولوجيا املناس بة. ويُتوقع من التكنولوجيا احملددة أأن تعزز فرص العمل والتجارة يف القطاع. ويف هذا الس ي

 .17و 16و 14و 11و 10و 9و 8و 5و 4و 1بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة 

نتاج قوالب الكتةل احليوية ابس تعامل الكتةل احليوية من البقااي الزراعية من أأجل  .78 ويف نيبال، تقوم التكنولوجيا احملددة لإ

نتاج قوالب عالية الودة كبديل عن اخلشب. ويقلل هذ ا الوقود البديل النظيف والأخرض تلوث الهواء ادلاخيل، ويسامه يف اإ

حتسني حصة الساكن ورفاههم، ولس امي النساء والأطفال، فضاًل عن مسامهته يف احلفاظ عىل غاابت البدل. وابلتايل، ترتبط 

 .17و 16و 15و 13و 11و 10و 9و 8و 7و 5و 4و 3و 1هذه التكنولوجيا بأأهداف التمنية املس تدامة 

وحدد املرشوع يف زامبيا تكنولوجيا مجلع مياه الأمطار تتيح احتواء مياه الأمطار وختزيهنا عن طريق خزان مجلع مياه  .79

يرادات وفرص العمل  نتاجية الزراعية، وكذكل عىل الإ آاثرًا اإجيابية عىل الإ الأمطار. وحقق تطبيق تكنولوجيا مجع مياه الأمطار أ
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 10و 9و 8و 5و 4و 2و 1ريفية. وذلكل، ترتبط هذه التكنولوجيا بأأهداف التمنية املس تدامة والأمن الغذايئ يف املناطق ال

 .17و 16و 15و 12و 11و

 ويس متر العمل حاليًا يف هذا اجملال يف ثالثة بدلان اإضافية، ويه موزمبيق والس نغال وأأوغندا. .80

وعة اخلرباء الوطنية املعقود يف مابوتو من ويف موزمبيق، ُوقعت مذكرة تفامه بني الويبو واحلكومة. وخالل اجامتع مجم .81

" والوقود الأحيايئ من أأجل 2" تطوير الزراعة املائية "1، جرى اختيار جمايل احتياج، وهام "2019أأكتوبر  23اإىل  21

معالهتا " مجع مياه الأمطار و 1الاس تعامل اجملمتعي. ويس متر أأيضًا تنفيذ املرشوع يف أأوغندا حيث ُحدد جمال احتياج وهام "

" وتثبيت الآجر بطريقة مراعية للبيئة لأغراض البناء. ويف الس نغال، ُوقعت مذكرة تفامه من أأجل املرشوع. ويف الاجامتع 2"

، جرى حتديد اخلرباء الوطنيني وادلوليني 2019سبمترب  25اإىل  23الفرتة من دأاكر يف فريق اخلرباء الوطين املعقود يف لالأول 

 وطين. ومعلية تقيمي الاحتياجات لتحديد جمالت التمنية واختيارها ل تزال مس مترة.من أأجل املرشوع ال

فريقيا2"  " املكتب الإقلميي لأ

قلميي لأفريقيا يف عام  .82 املنظمة تعاونه مع  2019مواصةًل للأنشطة اليت أُجريت يف الس نوات السابقة، كثّف املكتب الإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ، وهذا هبدف تعزيز اس تخدام نظام فّعال للملكية الفكرية ظمة الأفريقية للملكية الفكريةنوامل  الإ

من أأجل التمنية الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والاجامتعية يف لك دوةل من ادلول الأعضاء يف املنظمتني املذكورتني. 

شجيع عىل البحث والرشأاكت العامة واخلاصة بني قطاع واس هتدفت الأنشطة املنظمة تعزيز بيئة س ياس ية مؤاتية من أأجل الت 

 الصناعة، والامعات ومؤسسات البحوث والتطوير.

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةومكتابعة لعامتد  .83 املبادئ التوجهيية لإعداد  نظمة الأفريقية للملكية الفكريةوامل  املنظمة الإ

فريقية الس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية الامعات ومنظامت البحث والتطوير يف البدلان ، اعمتد املكتب مبادرة يف الأ

اإطار مفهوم "أأسابيع امللكية الفكرية" يمكن هدفها الرئييس يف اإطالق العنان لقدرة الابتاكر يف بدلان املنطقة. واختريت بدلان 

ختيار بناء عىل التوصيات الواردة يف أأربعة من أأجل هذه املامرسة، ويه الاكمريون وغاان وكينيا ورواندا، واكن الا

. وأأاتح "أأس بوع امللكية الفكرية" يف هذه البدلان فرصة لبناء قدرات 2018اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية يف عام 

عيد اجملموعتني اخملتارتني من أأحصاب املصلحة والامعات ومؤسسات البحوث الوطنية والرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل الص 

فريقية  الوطين. وس ُيكرر هذا النشاط يف الس نوات املقبةل من أأجل دمع بناء القدرة املكثف يف اجملالت اليت أأولهتا البدلان الأ

 الأولوية يف اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية.

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةومبوجب اتفاق الويبو/ .84 ، نّظم املكتب يف عام لملكية الفكريةنظمة الأفريقية ل امل /املنظمة الإ

، اذلي س بقه املؤمتر ادلويل عن امللكية الفكرية والابتاكر والقمية املضافة فامي خيص تنافس ية النشاط التجاري يف أأفريقيا 2019

عامل من فئة الش باب يف أأفريقياتنظمي   الفكرية والابتاكرامللكية : الاجامتع الإقلميي حللقة معل املبتكرين واملبدعني ورواد الأ

عامل والتنافس ية بداع من أأجل رايدة الأ يف هراري، زمبابوي. وهدف هذان النشاطان اإىل توفري منصة للمشاركني يك  والإ

يتناقشوا ويتبادلوا الآراء بشأأن الاس تخدام الفعال والشامل لنظام امللكية الفكرية يف جمال تعزيز البحث والابتاكر وتنافس ية 

 يف أأفريقيا. النشاط التجاري
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ول للعلوم والتكنولوجيا والابتاكروشارك املكتب أأيضًا يف  .85 فريقي الأ ومنتدى أأفريقيا الإقلميي اخلامس  ،املنتدى الأ

، املعقودين يف مراكش، املغرب. وهيدف هذا املنتدى اإىل تسهيل وجود منتدى س ياسايت من أأجل تّسيع للتمنية املس تدامة

. وأأخريًا، نّظم املكتب زايرة دراس ية لكبار 2063وخطة الاحتاد الأفريقي لعام  2030عام تنفيذ خطة التمنية املس تدامة ل

الأعضاء يف الأاكدميية الأفريقية للعلوم اإىل املقر الرئييس للويبو من أأجل مناقشة مسامهة امللكية الفكرية يف تطوير العلوم 

 من أأهداف التمنية املس تدامة. 9ة يف تنفيذ الهدف والتكنولوجيا والابتاكر يف أأفريقيا. وتسامه مجيع هذه الأنشط

عداد خطة  .86 وخالل الفرتة ذاهتا، ساعد املكتُب رواندا والنيجر يف اس تعراض قوانني امللكية الفكرية يف البدلين واإ

والرشأاكت وطنية للملكية الفكرية والابتاكر، عىل التوايل، كجزء من هجود البدلين يف بناء بيئة مؤاتية لتشجيع البحوث 

 من أأهداف التمنية املس تدامة. 16و 9العامة واخلاصة. ويدخل هذان النشاطان مضن الهدفني 

وأأطلق املكتب أأيضًا أأربعة مشاريع بشأأن امللكية الفكرية والتوس مي يف بوتسواان وغاان ومدغشقر وموريش يوس هبدف  .87

التوس مي من أأجل التسويق ملنتجاهتم ابس تعامل أأدوات  ادلخول يف مناقشة مع أأحصاب املصلحة الوطنيني وحتديد اسرتاتيجيات

يرادات اجملمتعات الريفية املعنية مؤرشًا هامًا  امللكية الفكرية. ويعد البعد الاجامتعي للمشاريع من خالل الأثر الإجيايب عىل اإ

 عىل جناح هذه املشاريع.

الأعامل بأأمهية حامية العالمة التجارية يف  ويف الس ياق ذاته، وبغية توعية الرشاكت الصغرية واملتوسطة وجممتعات .88

قلميية بشأأن حامية العالمات التجارية من أأجل التنافس ية وتوس يع الأسواق،  النشاط التجاري، اشرتك املكتب يف ندوة اإ

. فوارأأبيدجان، كوت دي واشرتك يف حفل توزيع جوائز العالمات التجارية اذلي نظمته املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية يف

وكجزء من الهود الرامية اإىل بناء اإطار أأفريقي محلاية املؤرشات الغرافية واس تخداهما، شارك املكتب مشاركة فعاةل يف 

اجامتعات اللجان التقنية والاستشارية املعنية بتطوير املؤرشات الغرافية يف أأفريقيا، املعقودة يف الصويرة، املغرب. وشارك 

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةقلميية بشأأن املؤرشات الغرافية مع املنظمة كذكل يف مائدة مس تدير اإ  نظمة الأفريقية وامل  الإ

 .8و 2و 1يف ايوندي، الاكمريون. وتتعلق الأنشطة املذكورة بأأهداف التمنية املس تدامة  للملكية الفكرية

من أأهداف التمنية املس تدامة، ويه  3و 1وعالوة عىل ذكل، نّظم املكتب أأنشطة عديدة أأخرى تامتىش مع الهدفني  .89

 اكلآيت:

من زايرة دراس ية بشأأن املؤرشات الغرافية ابلنيابة عن سان تويم وبرينس يبيب واكبو فريدي اإىل لش بونة، الربتغال  -

أأجل جتهزي سان تويم وبرينس يبيب واكبو فريدي ابلأدوات املناس بة لتنفيذ نظام تسجيل ومراقبة للمؤرشات 

 الغرافية.

ايرة دراس ية لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف اإسواتيين وليبرياي وسيش يل وسرياليون اإىل الهيئة املعنية ابلرشاكت ز -

دارة ماكتب  وامللكية الفكرية يف غابورن، بوتسواان من أأجل تزويد رؤساء ماكتب امللكية الفكرية بامنذج معل لإ

 امللكية الفكرية جيري تنفيذها يف بوتسواان.

فريقية للملكية الفكريةاملنظمة بشأأن صياغة الرباءات من أأجل ادلول الأعضاء وادلول املراقبة يف  دورة -  الإقلميية الأ

 .راري، زميبابوييف ه

 وجدير ابذلكر أأن الاعتبارات النسانية تشلك جزءًا من س ياسة املكتب عند تنفيذ أأنشطته. .90
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مرياك الالتينية والاكرييب 3"  " املكتب الإقلميي لأ

اليت تسمح لها ابلعامتد عىل خربهتا دلمع املس تفيدين عىل اإعداد الاسرتاتيجيات الوطنية  ةياإن الويبو يف املزنةل املثال  .91

بداع والس ياسات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. ويف عام  للملكية الفكرية وتسهيل دمج امللكية الفكرية يف س ياسات الإ

قلميي لأمر 2019  وبريو بغية اإعداد الاسرتاتيجيات الوطنية اناكرييب مع أأنتيغوا وبربودا وغياياك الالتينية وال، معل املكتب الإ

 .16و 9و 5و 4للملكية الفكرية، وهو معل يدمع أأهداف التمنية املس تدامة 

قلمييني )الهدف  .92 من أأهداف التمنية املس تدامة(، فاإن الويبو بروح  17وفامي خيص الرشأاكت مع أأحصاب املصلحة الإ

تسعى اإىل تعزيز تبادل املعارف بني أأحصاب املصلحة دون الاقتصار عىل  2030الرشاكة والتعاون يف اإطار خطة عام 

، 2019ساط الأاكدميية والقطاع اخلاص واملنظامت ادلولية. وخالل عام املسؤولني احلكوميني، مبا يف ذكل اجملمتع املدين والأو 

قلمييني مثل املركز  قلميي الرشأاكت مع أأحصاب املصلحة الإ  Centro Latinoamericano deعزز املكتب الإ

Administracion para el Desarrollo وبرانمج ،Programa Iberoamericano de Propiedad 

Industrial ،نديز  ومنظمة ، ومجعية  Comunidad Andinaدول رشق الاكرييب، وامجلاعة الاكريبية، وجامعة دول الأ

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual ومنتدى ،Foro para el Progreso de 

América del Sur مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، و. 

قلميي  .93 من أأهداف التمنية املس تدامة(، جرى  9و 4بشأأن خمططات حفص الرباءات )الهدفان وفامي خيص الربانمج الإ

 قلميية بشأأن معاهدة الرباءات لفائدة بدلان أأمرياك الالتينيةالإ ندوة تنظمي جلسة خاصة ملناقشة تدريب الفاحصني يف س ياق ال 

س باين تلف املاحنني احملمتلني، مثل . وشارك يف اللسة املذكورة خم 2019أأغسطس  7اإىل  5املعقودة يف الفرتة من  املكتب الإ

املنظمة و  املكتب الأورويب للرباءات،، و ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،للرباءات والعالمات التجارية

لملكية الفكرية يف منطقة لأمرياك الالتينية، واملاكتب الوطنية ل  مرشوع امللكية الفكرية الرئييسو  الياابنية للتجارة اخلارجية

 أأمرياك الالتينية والاكرييب.

س بانيا وس تة بدلان من أأمرياك الالتينية WIPO LEXوفامي خيص مرشوع قاعدة بياانت الأحاكم القضائية  .94 ، تضطلع اإ

الفكري، وتسهيل  " توفري نفاذ سهل اإىل قرارات احملمكة اخملتارة يف جمال امللكية1بدور رايدي يف هذه املبادرة اليت تريم اإىل "

" وتعزيز همارات السلطات يك تتخذ قرارات مس تنرية بشأأن 2مشاركة املعلومات القمية واخلربة للولايت القضائية الأخرى؛ "

من أأهداف التمنية  9نزاعات امللكية الفكرية، واملسامهة هبذه الطريقة يف البنية التحتية القانونية لنظام الابتاكر )الهدف 

 املس تدامة(.

وفامي خيص مرشوع تمنية امللكية الفكرية والس ياسات املنبثقة عهنا لفائدة الامعات ومؤسسات البحوث يف كولومبيا،  .95

هيدف هذا املرشوع اإىل حتفزي نقل املعارف يف الامعات ومؤسسات البحوث عن طريق حتديد فرص التحسني وتوفري 

نشاء اإطا1ادلمع، وبشلك خاص يف اجملالني التاليني " " وتطوير املهارات 2ر س ياسايت للملكية الفكرية و/أأو حتسينه؛ "" اإ

املهنية من أأجل اس تخدام نظام امللكية الفكرية عىل حنو فعال، مع الرتكزي عىل جمالت الابتاكر ونقل املعارف وتطوير 

 من أأهداف التمنية املس تدامة(. 9الس ياسات الناجتة )الهدف 
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 التالية: الأنشطة 2019وأُجريت أأيضًا يف عام  .96

  ،قلميية الثانية بشأأن التفاوض عىل اتفاقات التعاون يف جمال التمنية التكنولوجية، املعقودة يف سانتياغو حلقة العمل الإ

. نُظمت حلقة العمل ابلتعاون مع واكةل التمنية الاقتصادية يف ش ييل ومجعية 2019مايو  31اإىل  28ش ييل، يف الفرتة من 

Sociedad de Fomento Fabril دارة امللكية الفكرية والتسويق من . وتناولت حلقة العمل بناء القدرات يف جمال اإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة(؛ 9و 4أأجل تعزيز الابتاكر )الهدفان 

 قلميية الثامنة س بانيا للرباءات  عرشة الندوة الإ س بانية للتعاون الإمنايئ ادلويل ومكتب اإ املشرتكة بني الويبو والواكةل الإ

فيديو، مونت بشأأن امللكية الفكرية للقضاة واملدعني العامني يف بدلان أأمرياك الالتينية، املعقودة يف  والعالمات التجارية

. وهدفت هذه الندوة اإىل تعزيز قدرات القضاة واملدعني العامني يف 2019سبمترب  19اإىل  16، يف الفرتة من أأوروغواي

يف جمال حامية امللكية الفكرية والتقايض بشأأهنا، وركزت عىل املواضيع الناش ئة  يبمنطقة أأمرياك الالتينية والبحر الاكري

 من أأهداف التمنية املس تدامة(؛ 9و 4اخملتلفة اليت تتضمن اس تخدام نظام امللكية الفكرية )الهدفان 

  قلميي الرابع املشرتك س باين للرباءات والعالمات التجاريةاملنتدى الإ من أأجل تعزيز اس تخدام  بني الويبو واملكتب الإ

اإىل  19النظام ادلويل لتسجيل امللكية الفكرية يف القطاع اخلاص يف أأمرياك الالتينية، املعقود يف لامي، بريو، يف الفرتة من 

. هدف هذا املنتدى اإىل تعزيز امللكية الفكرية بوصفها أأداة للتنافس ية الاقتصادية يف السوق ادلولية، 2019يونيو  21

 من أأهداف التمنية املس تدامة(؛ 9وء عىل مزااي اس تخدام النظام ادلويل لتسجيل امللكية الفكرية )الهدف وسلّط الض

  قلميية بشأأن حتسني اس تخدام حقوق امللكية الفكرية يف جمال الرايضة، املعقودة يف ، بورت أأوف س بنيحلقة معل اإ

 التوعية ابلس تخدام الاسرتاتيجي لأدوات امللكية . هدفت حلقة العمل اإىل2019سبمترب  4و 3، يويم ترينيداد وتوابغو

نشاء جتمعات رايضية مس تدامة يف الاقتصاد من أأجل عرض املنافع  ميكن  اليتالفكرية وتعزيز هذا الاس تخدام هبدف اإ

من  9هذا الاس تخدام للقطاعات الاقتصادية والاجامتعية والس ياحية يف البدل ويف منطقة الاكرييب )الهدف  اأأن مينحه

 أأهداف التمنية املس تدامة(؛

  دارة التمنية بشأأن الإصالح احلكويم و دارة العامة، املعقود يف املؤمتر ادلويل الرابع والعرشون ملركز أأمرياك الالتينية لإ الإ

آيرسس بوين دارة التمنية بتنظمي هذا 2019نومفرب  15اإىل  12رجنتني، يف الفرتة من ، الأ أ . اضطلع مركز أأمرياك الالتينية لإ

دارة  دارة العامة وحتديهثا. واكنت اإ املؤمتر. واكنت اإحدى جمالت املناقشة الرئيس ية يه الاجتاهات العامة لإصالح الإ

س باين للرباءات والعالمات تركزي مجموعة نظّمهتا الويبو املامرسات اليت تتبعها ماكتب امللكية الفكرية حمور  واملكتب الإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة(؛ 16و 9يف اإطار املؤمتر املذكور )الهدفان  التجارية

  قلميي بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر واملساواة بني النسني. أأسس قلميي لأمرياك الالتينية الربانمج الإ املكتب الإ

آخر حدث يف 2017هذا الربانمج يف عام  رييبوالاك قلميية. وُعقد أ . ومنذ ذكل الوقت، جرى تنظمي ثالثة اجامتعات اإ

" ربط الس ياسات العامة اليت تراعي املنظور 1يف لامي، بريو. ومسارا العمل الرئيس يان لهذا الربانمج هام، " 2019نومفرب 

دراج املساواة بني النسني يف برانمج معل 2ة يف أأمرياك الالتينية؛ "النساين القامئة أأو اخملطط لها ابمللكية الفكري " واإ

هيئة الأمم املتحدة ماكتب امللكية الفكرية. ويف س ياق الربانمج املذكور، معلت الويبو مع واكلت الأمم املتحدة مثل 

 (؛17و 9و 5تمنية املس تدامة ، واليونيسكو، ومنظمة العمل ادلولية )أأهداف ال للمساواة بني النسني ومتكني املرأأة
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  قلميية بشأأن امللكية الفكرية والتصممي متكني املرأأة يف جمال التصممي ابس تخدام امللكية الفكرية، املعقودة  –حلقة العمل الإ

. اس هتدفت حلقة العمل املصمامت الشاابت من بدلان خمتارة 2019أأكتوبر  30و 29، يويم برابدوسيف بريدج اتون، 

اكرييب. وهدفت اإىل متكني النساء عن طريق الاس تفادة من اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف جمال يف منطقة ال

( ووزارة BIDCالتصممي. وعالوة عىل ذكل، جرى تنظمي احلدث ابلشرتاك مع رشكة برابدوس لالستامثر والتمنية )

قت حلقة العمل دعامً من مكتب هيئة الأمم الاستامثر والتمنية عن طريق مكتب شؤون الرشاكت وامللكية الفكرية. وتل

 من أأهداف التمنية املس تدامة(. 9و 5يف منطقة الاكرييب )الهدفان  املتحدة للمساواة بني النسني ومتكني املرأأة

 املكتب الإقلميي لآس يا واحمليط الهادئ" 4"

قلميي لآس يا واحمليط الهادئ، شهد 2015منذ عام  .97 هنجه وتنفيذه للمساعدة التقنية اليت يقدهما  تغيريًا كبريًا يف املكتب الإ

نشطة املس تقةل اإىل العمل مع البدلان من أأجل  اإىل بدلان املنطقة. واكن التغيري الرئييس هو الانتقال من التنفيذ اخملصص للأ

مكي. ووهجت املشاريع اإعداد وتنفيذ هنج أأكرث تنظاميً ومتاساكً واعامتدًا عىل املرشوع يربط بني الأنشطة من أأجل حتقيق أأثر ترا

قلميي لآس يا واحمليط الهادئتركزي معل املكتب  يالء  3عىل  الإ نوافذ للنتاجئ، ويه اكلتايل: )أأ( بناء أأطر معل من أأجل اإ

جراء التحديث وبناء القدرات  لهام التغيري وتتبع التقدم يف مشهد امللكية الفكرية يف البدلان؛ )ب( واإ الأولوية لالحتياجات واإ

؛ )ج( ومتكني أأحصاب تب الوطنية للملكية الفكرية من أأجل رفع الكفاءات وبناء أأنظمة وهيألك للنشاط التجارييف املاك

املصلحة يف جمال امللكية الفكرية فامي خيص الابتاكر والوسوم والتصاممي التكنولوجية من أأجل اس تخدام نظام امللكية الفكرية 

 عىل حنو فعال.

 لعمل: بناء أأطر ا1انفذة النتاجئ  .98

  مرشوع اإعداد صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يف البدلان. ميكّن هذا املرشوُع البدلان من حتقيق قدر

أأكرب من "وعي احلكومة كلك ابمللكية الفكرية". ورمغ أأن انجت املرشوع هو وثيقة ملموسة لالسرتاتيجية، لكن معلية 

وثيقة الاسرتاتيجية جتمع الواكلت احلكومية املتعددة من أأجل تعمل الإجراءات التشاور وبناء توافق الآراء للوصول اإىل 

امجلاعية اليت تريم اإىل معالة خمتلف قضااي امللكية الفكرية والتمنية يف البدل، واملناقشة بشأأن هذه الإجراءات واملوافقة 

دارة البدلان من أأهداف التمنية املس تدامة من حيث اإن  9علهيا. وتدمع املبادرة الهدف  ذا خضعت لإ امللكية الفكرية اإ

فس تقوم بتحفزي الاستامثر يف جمال الابتاكر. وبوجود حمادثة واسرتاتيجية عىل املس توى الوطين، ميكن للمصاحل املتنافسة 

ىل جانب الهدف  من أأهداف التمنية  9يف جمال امللكية الفكرية أأيضًا أأن تتوازن من أأجل تسهيل نرش املعارف. واإ

من أأهداف التمنية املس تدامة أأيضًا لأن اسرتاتيجية امللكية الفكرية تعزز رايدة  8تدامة، تؤثر املبادرة عىل الهدف املس  

 الأعامل وهتيئة فرص العمل.

 اكتب الوطنية للملكية الفكرية يف البدلانامل: اإجراء التحديث وبناء القدرات يف 2انفذة النتاجئ  .99

 دارة. يتيح هذ ا املرشوع للبدلان أأن تعيد النظر يف امليثاق القانوين والهيلك التشغييل وأأنظمة املوارد تشخيص املوارد والإ

دارة  دارة امللكية الفكرية وتقدمي خدمات أأفضل.  ومناذجوالإ معل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية دلهيا من أأجل حتسني اإ

حول املاكتب أأيضًا اإىل مؤسسات متكينية تقدم خدمات وبعيدًا عن كون ماكتب امللكية الفكرية واكةل تنظميية عادية، تت

بداع ودمعهام. وهبذا، تدمع هذه املباد من  9ة الهدف ر ذات قدر أأعىل من القمية املضافة من أأجل تعزيز الابتاكر والإ

 أأهداف التمنية املس تدامة.
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 دارة التدريب والتعمل لفائدة فاحيص الرباء ات والعالمات التجارية. يسعى املرشوع النظام اخملصص والقامئ عىل الكفاءة لإ

اإىل تأأسيس اإطار معل ميكن فيه مطابقة عروض التدريب اليت تطرهحا خمتلف الهيئات واملاكتب املاحنة مع احتياجات 

 يف املنطقة. ويف الوقت الراهن، يتصف التدريب البدلان منواً أأقل لبدلان النامية و التدريب دلى فرادى الفاحصني من ا

ذ يُرسل املتدربون اإىل خمتلف برامج التدريب مبعلومات قليةل أأو  بأأنه مزجي غري منسق مكون من ندوات وحلقات معل، اإ

اعتبارات ضئيةل بشأأن تطابق احتياجات الكفاءة الفردية مع عرض التدريب. وعىل هذا النحو، ورمغ س نوات التدريب، 

ايل من تعمل مجموعة الكفاءات الاكمةل الالزمة للتقدم يف ل يمتكن الفاحصون اذلين خضعوا للتدريب يف اإطار التشكيل احل

دارة تدريب وتعمل فاحيص الرباءات والعالمات التجارية، يسعى الربانمج  معل الفحص. وبوجود هنج قامئ عىل الكفاءة لإ

عال اإىل مساعدة ادلول اليت تتلقى التدريب يف احلصول عىل أأعىل مس توى من الكفاءات عن طريق الاس تخدام الف

ملوارد التدريب اليت تتيحها املاكتب املاحنة. ويتيح الربانمج أأيضًا للبدلان تتبع مس توى كفاءة الفاحصني دلهيا. وعن طريق 

زايدة كفاءات الفاحصني، يصبح نظام تسجيل امللكية الفكرية فعاًل وقليل التلكفة، وهو ما ميكّن حامية الابتاكرات يف 

 من أأهداف التمنية املس تدامة. 9هذه املبادرة أأيضًا الهدف الوقت املناسب. وهبذا، تدمع 

 : متكني أأحصاب املصلحة من اس تخدام نظام حامية امللكية الفكرية بفعالية3انفذة النتاجئ   .100

  البيئة المتكينية لتعزيز تنافس ية النشاط التجاري عن طريق العالمات والتصاممي. يزيد املرشوع قدرة البدل عىل اس تخدام

العالمات والتصاممي بوصفها قمية مضافة اإىل املشاريع التجارية والصناعات عىل املس توى احمليل. ويتطلب ذكل همنيني من 

ظامت والهيئات احلكومية الأخرى دلمع املشاريع التجارية واملؤسسات الأاكدميية خمتلف الاختصاصات وغرف الأعامل واملن

عىل التجهز ابملعارف واملهارات واخلربات الالزمة يف جمال تطوير وحامية واس تخدام العالمات التجارية واملؤرشات 

نشاء/حتسني خدمات املل  كية الفكرية احمللية وميسورة الغرافية والتصاممي لفائدة الصناعات. ويسعى املرشوع اإىل اإ

نشاء دوائر للمامرسة لتخدم عىل وجه اخلصوص  من أأجل  الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطةالتلكفة عن طريق اإ

من أأهداف التمنية  9و 8زايدة النفاذ اإىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية والاس تفادة منه. وتدمع املبادرة الهدفني 

 املس تدامة.

  بيئة الابتاكر المتكينية من أأجل زايدة القدرة عىل دمع الابتاكر التكنولويج. يسهل املرشوع نقل التكنولوجيا يف البدلان

النامية، وذكل عن طريق زايدة قدرة منتجي التكنولوجيا ومس تخدمهيا عىل اس تخدام امللكية الفكرية بوصفها لغة 

واملعامالت وهتيئة التفاقات. وتنطوي هذه املبادرة عىل مس توى تدخل وبروتوكوًل مشرتكني من أأجل معليات التعاون 

اجامتعي أأوسع حبيث تقدر الويبو عىل مجع خمتلف الهات الفاعةل يف سلسة قمية الابتاكر )من القطاعات الصناعية 

نجاح مضن البدل. والأاكدميية واحلكومية( يك تتواصل وتبين عالقات أأمنت وتس هتدف تطوير التكنولوجيا واس تخداهما ب 

وُيراد من جممتع ش بيك للجهات الفاعةل يف نقل التكنولوجيا أأن يكون عالمة هامة حنو حتقيق الأهداف املذكورة. 

من أأهداف التمنية  9و 8وتدمع هذه املبادرة الهدفني  .مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكروسيس تفيد املرشوع من ش بكة 

 املس تدامة.

 ان العربيةللبدل" املكتب الإقلميي 5"

قلميي للبدلان العربية أأنشطة عديدة يف عام  .101 من  17و 9. ويتعلق معظم هذه الأنشطة ابلهدفني 2019أأجرى املكتب الإ

 أأهداف التمنية املس تدامة، بيد أأن بعضها يتعلق بأأهداف أأخرى من أأهداف التمنية املس تدامة.
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 " قلميية لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية بشأأن "، ابلتعاون اإذاكء الاحرتام للملكية الصناعية من خالل التوعيةالندوة الإ

. اس هتدفت 2019أأبريل  3و 2، املعقودة يف الزائر العامصة، الزائر، يويم شعبة اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مع

جراء أأنشطة  لإذاكء احرتام امللكية حلقة العمل هذه جتهزي املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف املنطقة وتشجيعها عىل اإ

ىل السامح بتبادل الأفاكر واملعلومات واخلربات ذات  الفكرية، ورشح ادلمع اذلي تقدمه الويبو لهذه الأنشطة، اإضافة اإ

 9الصةل ابلتواصل العام والاسرتاتيجيات املعنية يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفكرية. وسامهت الندوة يف تنفيذ الهدفني 

 ف التمنية املس تدامة وحتقيقهام؛من أأهدا 16و

  متام ولاإ كتب املغريب للملكية الصناعية ابللغة العربية، ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو وامل  برانمج التدريب املشرتك الأ

. واكن الهدف الرئييس من هذا التدريب هو 2019مارس  8و 7، املعقود يف ادلار البيضاء، املغرب، يويم والتجارية

دارة أأصول امللكية الفكرية وتقيميها )الرباءات والعالمات التجارية املساعدة ع ىل الريق مبهارات املتدربني وقدراهتم يف جمال اإ

 4والتصاممي(، وابلتايل تلبية الاحتياجات احملددة للبدلان العربية. وسامه التدريب يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة 

 ؛17و 9و

  حلقة معل للمتاحف" –( 2019) بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة ية وامللكية الفكريةاللجنة املعنية ابلتمن مرشوع" ،

ىل  17املعقودة يف القاهرة، مرص، يف الفرتة من  "حلقة معل لأحصاب املصلحة من القطاع ، وكذكل 2019مارس  19اإ

ضافة اإىل ذكل، نُظمت حلقة معل وطنية2019مارس  21و 20، املعقودة يويم اخلاص" يف مكتبة الإسكندرية  . واإ

دارة امللكية الفكرية يف املكتبات/املتاحف"بشأأن  . واكن الهدف من 2019سبمترب  12اإىل  10، املعقودة يف الفرتة من "اإ

حلقات العمل تقيمي الاحتياجات والتحدايت اليت تواهجا املؤسسة كخطوة أأوىل، وذكل من أأجل اإعداد برانمج مكيّف 

داريني  بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والاشرتاك يف تصممي س ياسة للملكية الفكرية يف هذه لتدريب املوظفني الإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة؛ 17و 9املؤسسات. وسامهت الأنشطة يف اإطار هذا املرشوع يف تنفيذ الهدفني 

 " ابلتعاون مع شعبة قانون الرباءات، بية"، لعر جملس التعاون دلول اخلليج افائدة صياغة الرباءات لبشأأن  اإقلميية دونندوة

من أأهداف التمنية  17و 9. سامهت حلقة العمل يف حتقيق الهدفني 2019أأبريل  11اإىل  7املعقودة يف الفرتة من 

 املس تدامة؛

  دة ، املعقو "تعزيز الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء من أأجل الرشاكت الصغرية واملتوسطة"حلقة معل وطنية بشأأن

. تناولت حلقة العمل بوجه عام املواضيع املتعلقة ابلتكنولوجيا 2019يونيو  20و 19يف الزائر العامصة، الزائر، يويم 

من أأهداف التمنية املس تدامة. ونظرًا اإىل اتساع نطاق املواضيع  9و 7اخلرضاء والطاقة املتجددة، ومتاشت مع الهدفني 

تمنية املس تدامة، هناك أأيضًا عدة أأهداف أأخرى معنية يف حلقة العمل هذه، مبا يف املتناوةل والطابع الشامل لأهداف ال 

 ؛15و 12و 11و 6ذكل أأهداف التمنية املس تدامة 

 "املعقود يف "الاجامتع الإقلميي املشرتك بني الويبو وجامعة ادلول العربية بشأأن امللكية الفكرية ومؤسسات الفكر ،

. واكن الهدف من هذا الاجامتع اس تكشاف الفرص من أأجل 2019يونيو  27ىل اإ  25القاهرة، مرص، يف الفرتة من 

" معالة دور مؤسسات الفكر العربية يف 1مواصةل اإدماج قضااي امللكية الفكرية يف اجملمتعات العربية من خالل ما ييل: "

ة والتكنولوجية والثقافية للملكية توعية أأحصاب املصلحة واملس تخدمني من امجلهور العام ابملنافع الاقتصادية والاجامتعي

" وحث مؤسسات الفكر العربية عىل الرتكزي يف معلها عىل تسليط الضوء عىل ادلور الرئييس للملكية 2الفكرية؛ "
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" وتشجيع مؤسسات الفكر العربية عىل 3الفكرية يف تعزيز رايدة الأعامل وهتيئة فرص العمل وزايدة التنافس ية؛ "

بداع؛ "التشديد عىل ادلور الإ  " وتسليط الضوء عىل دور امللكية 4منايئ للملكية الفكرية عن طريق تعزيز الابتاكر والإ

آاثرهام السلبية عىل اجملمتعات؛ " " وتشكيل اإطار معل للتعاون بني املؤسسات 5الفكرية يف حماربة القرصنة والتقليد وأ

من أأهداف التمنية  17و 9ع يف تنفيذ الهدفني العربية للملكية الفكرية ومؤسسات الفكر العربية. وسامه الاجامت

 املس تدامة وحتقيقهام؛

  ."عامل يف املنطقة العربية جرى تنظمي هذا الاجامتع ابلتعاون مع "الاجامتع الإقلميي بشأأن امللكية الفكرية ورايدة املرأأة للأ

وُعقد الاجامتع يف عامن، الأردن، يف  ول، مجهورية كوراي.ي، يف س  امجلعية العاملية للنساء اخملرتعات ورائدات الأعامل

ىل  1الفرتة من  . وتمكن الأهداف الرئيس ية حللقة العمل يف التوعية بدور امللكية الفكرية يف الهنوض 2019سبمترب  3اإ

مبهارات املرأأة يف جمال رايدة الأعامل، وعىل نطاق أأوسع، يف الهنوض ابلتمنية الاقتصادية وتوفري أأدوات معلية وسهةل 

س تخدام لفائدة رائدات الأعامل العربيات فامي خيص طريقة اس تخدام نظام امللكية الفكرية. وسعى الاجامتع كذكل اإىل الا

تعزيز فرص تواصل النساء وتبادلهن لأفضل املامرسات/اخلربات فامي بني رائدات الأعامل العربيات يف املنطقة العربية. 

 ؛17و 10و 9و 5س تدامة وسامه الاجامتع يف حتقيق أأهداف التمنية امل 

  نظمة "حلقة معل اإقلميية يف جمال تكنولوجيا املعلومات لفائدة ادلول العربية: حتديث بشأأن عروض الويبو فامي خيص الأ

دوات وتبادل اخلربات"،  . الأهداف الرئيس ية من 2019أأكتوبر  24اإىل  21املعقودة يف مسقط، عامن، يف الفرتة من والأ

بوصفها منصة وحيدة للتشغيل الآيل من  IPAS 4" عرض الوظيفة املتوقعة للمنصة 1ييل: "حلقة العمل هذه يه ما 

، وتسليط IPAS" وعرض املزااي السحابية مع البنية التحتية للمنصة الديدة 2أأجل جعل املاكتب خالية من الأوراق؛ "

" وتسهيل تبادل اخلربات بني 3؛ "IPASالضوء عىل مناذج العمل واملتطلبات من أأجل الانتقال اإىل املنصة الديدة 

 9املاكتب املشاركة بشأأن أأوجه التقدم احملرزة يف مجيع مشاريع التشغيل الآيل. وسامهت حلقة العمل يف حتقيق الهدفني 

 من أأهداف التمنية املس تدامة؛ 17و

  املعقود يف القاهرة، مرص، ي"، مؤرش الابتاكر العامل بشأأن الويبو وجامعة ادلول العربية"الاجامتع الإقلميي املشرتك بني

منائية ملؤرش 2019أأكتوبر  17اإىل  15يف الفرتة من  . اس هتدف الاجامتع بشلك رئييس تسليط الضوء عىل الوانب الإ

الابتاكر العاملي وتوفري املعلومات الالزمة فامي خيص املؤرشات واملهنجيات املس تخدمة يف اإعداده. وعاجل الاجامتع أأيضًا 

ة الاكمنة وأأشار اإىل التحدايت اليت يتعني ختطهيا، وهو ما ميكن أأن يؤثر عىل ترتيب البدلان العربية يف مؤرش مواطن القو 

ضافة اإىل ذكل، سعى الاجامتع اإىل وضع خارطة طريق من أأجل التعاون املس تقبيل بني الويبو  الابتاكر العاملي. واإ

من  17و 9مللكية الفكرية. وسامه الاجامتع يف تنفيذ الهدفني والبدلان العربية يف امليدان الشامل لالبتاكر وس ياسة ا

 أأهداف التمنية املس تدامة وحتقيقهام؛

  ة عىل هامش مجعيات مركز الويبو للتحكمي والوساطو  املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةتوقيع مذكرة تفامه بني

يف جمال تطوير القدرة احمللية املكتب املغريب هذه اإىل دمع  . وهتدف مذكرة التفامه2019أأكتوبر  4الويبو، وذكل بتارخي 

للتسوية البديةل للمنازعات يف جمال امللكية الفكرية، وتعزيز القدرة املذكورة عىل املس توى الوطين، اإضافة اإىل التعاون يف 

ا اجملال. وتدمع مذكرة الرتوجي خلدمات التسوية البديةل للمنازعات عن طريق تبادل أأفضل املامرسات واخلربات يف هذ

التفامه هذه أأيضًا تبادل الأدوات وموارد التعمل اليت ميكن أأن تساعد يف تطوير خدمات التسوية البديةل للمنازعات يف 

جراءات التسوية البديةل للمنازعات يف الويبو واملكتب  املغرب، وتدمع توعية مس تخديم خدمات املكتب املغريب ابإ
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دارة القضااياس تعامل  املغريب، وعند الاقتضاء،  يف مركز الويبو. وسامهت مذكرة التفامه هذه يف تنفيذ الهدفني خدمات اإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة وحتقيقهام؛ 17و 9

 جملس التعاون دلول بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفائدة ادلول الأعضاء يف  قلمييةالإ  الويبو دون "حلقة معل

. اكن هناك أأربع أأهداف حللقة 2019أأكتوبر  15و 14املعقودة يف مدينة الكويت، دوةل الكويت، يويم بية"، اخلليج العر 

" اإاتحة تدريب ابللغة العربية بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملوظفي مكتب امللكية الفكرية 1العمل، ويه: "

" وعرض حملة عامة عن أأحدث نسخة ملنصة النظام 2واملس تخدمني وممثيل بدلان جملس التعاون دلول اخلليج العربية؛ "

لكرتوين ملعاهدة الرباءات ) " والرتوجي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والتوعية 3( عن طريق الامترين؛ "ePCTالإ

لكرتوين ملعاهدة الرباءات يف ادلول الأعضاء يف جملس التعاون دلول اخلليج العربية؛ " " وتبادل أأفضل 4ابلنظام الإ

امرسات يف هذه اجملالت مع املس تخدمني وموظفي ماكتب امللكية الفكرية يف بدلان جملس التعاون دلول اخلليج امل

 من أأهداف التمنية املس تدامة؛ 17و 9العربية. وسامهت حلقة العمل يف تنفيذ الهدفني 

 "دارة قضااي الرباءات لفائدة قلمييةالإ  الويبو دون حلقة معل  تظلامت يف مكتب براءات الاخرتاعلنة ال أأعضاء  بشأأن اإ

. 2019ديسمرب  17و 16املعقودة يف مدينة الكويت، دوةل الكويت، يويم  دلول جملس التعاون دلول اخلليج العربية"،

اس هتدفت حلقة العمل تعزيز قدرة أأعضاء اللجنة فامي يتعلق ابلأحاكم القضائية الوهرية يف جمال املنازعات بشأأن حصة 

دارة القضائية للمنازعات بشأأن امللكية الفكرية. وسامهت الرباءات، وبن اء املهارات العملية دلى أأعضاء اللجنة يف ميدان الإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة؛ 17و 9حلقة العمل يف تنفيذ الهدفني 

 اسرتاتيجية امللكية  بعثات خرباء اإىل بدلان عربية متعددة من أأجل صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. تعمتد

الفكرية هنجًا مامتساكً ومتناسقًا ومتاكماًل يشمل مجموعة تدابري فعاةل وملموسة. وجتسد الاسرتاتيجية أأداة ابرزة لتشجيع 

هداف  دارهتا وحاميهتا. وينبغي للأ نشاء امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين وتطويرها واإ وتسهيل القيام عىل حنو فعال ابإ

سرتاتيجية يف احلاةل املثىل أأن تعيد تعزيز الهود الوطنية اليت تريم اإىل التمنية الاقتصادية والاجامتعية. الأمسى لال

من أأهداف التمنية املس تدامة وحتقيقه. والبدلان املس تفيدة من هذه  9وسامهت بعثات اخلرباء هذه يف تنفيذ الهدف 

 اململكة العربية السعودية.وُعامن و  موريتانيايه الزائر و  2019البعثات يف عام 

اكدميية الويبو6"  " أأ

يف  البرشيةبناء القدرات  وخدماتالتدريب بتقدمي التعلمي و الكيان الرئييس يف الويبو اخلاص يه أأاكدميية الويبو اإن  .102

و، تس متر الأاكدميية يف وعىل هذا النح .والبدلان املتحوةل البدلان منواً أأقل خاصة لفائدة البدلان النامية و جمال امللكية الفكرية، و 

دمع الزتام املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، سواء بشلك فردي أأو كجزء من منظومة الأمم املتحدة. وعن طريق 

اإاتحة برامج تليب بفعالية احتياجات التدريب دلى ادلول الأعضاء، سامهت أأاكدميية الويبو يف حتقيق عدة أأهداف من أأهداف 

 مهنا. 9، ول س امي الهدف 2019تدامة يف عام التمنية املس  

وادلورات اليت تتيحها أأاكدميية الويبو تدمع التصنيع وتعزز الابتاكر، وذكل عن طريق بناء القدرة يف جمال امللكية  .103

، وتوفري الفكرية يف صفوف املسؤولني احلكوميني، ودمع الأاكدمييني فامي يقومون به من تعلمي وحبث يتعلقان ابمللكية الفكرية

تعلمي امللكية الفكرية للمهنيني املبتدئني والطالب وعامة امجلهور. وتُعد ادلورات وتُقدم ابلرشاكة مع طائفة من أأحصاب 

قلميية للملكية الفكرية والامعات والأوساط الأاكدميية. وهذا الهنج التعاوين يقوم عىل  املصلحة، ول س امي املاكتب الوطنية والإ
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من أأهداف التمنية املس تدامة، وذكل ابلس تفادة من  17كفاءة ادلورات واملسامهة يف حتقيق الهدف السواء بتحسني 

 ، ويهSDG: learnرة رشأاكت أأحصاب املصلحة املتعددين والتعاون فامي بني بدلان النوب. ومسامهة الأاكدميية يف مباد

مل والتنفيذ القامئني عىل ، تعزز التعالأمم املتحدة منظومة ية موظفيلك و  بحثمعهد الأمم املتحدة للتدريب وال تعاون مقام مع 

 التعاون.

ويس تقطب برانمج أأاكدميية الويبو للتعمل عن بُعد حىت الآن أأكرب عدد من املشاركني حول العامل، اإذ وصل عدد  .104

حضورية ومصممة دورة  23أأيضًا  الأاكدميية. وأأاتحت 2019بدلًا يف عام  190مشارك من  120,000املشاركني أأكرث من 

مج درجة وشهدت برا .2019مسؤوًل خالل عام  440حسب احلاجة يف جمال التمنية املهنية ملسؤولني حكوميني بلغ عددمه 

، وهذه 2019مشارك من مثاين دورات دلرجة املاجس تري يف عام  200خترج أأكرث من الأاكدميية يف  املاجس تري املشرتكة

يل يف جمال امللكية الفكرية. واشرتكت أأاكدميية الويبو أأيضًا مع الامعات ا التعلمي العالربامج املذكورة تسهل ادلخول اإىل

ملكثفة املمتدة عىل أأس بوعني، ة الصيفية اياملدرس   هابراجم برانجمًا من  16واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية من أأجل تنظمي 

التابعة  لتدريب يف جمال امللكية الفكريةل ؤسسات الوطنية امل اليت تؤدهيا اريعشمشارك. وامل  700وحرض هذه الربامج أأكرث من 

للأاكدميية تدمع البدلان يف تطوير قدراهتا الوطنية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية ومتكهنا من اإعداد وتنفيذ تدريب عىل 

من  17بناء القدرات للهدف  امللكية الفكرية يس تويف احتياجات التمنية دلهيا عىل أأفضل حنو، ويسامه ابلتايل يف غاايت

تأأسيس مؤسس تني من هذا النوع ليصبح عددها الإجاميل تسع مؤسسات.  2019أأهداف التمنية املس تدامة. وجرى يف عام 

وتسامه مجيع دورات الأاكدميية ومشاريعها، اإضافة اإىل حمارضاهتا اخملتلفة اليت تنظمها ملدريس امللكية الفكرية، يف حتقيق 

 ن أأهداف التمنية املس تدامة.م 4و 9الهدفني 

من أأهداف التمنية املس تدامة )املساواة بني النسني(،  5وتقدم برامج أأاكدميية الويبو مسامهة أأخرى يف تنفيذ الهدف  .105

ذ بلغت نس بة النساء املشاراكت ) %( مقارنة ابملشاركني من 53وذكل عن طريق النجاح يف جذب عدد أأكرب من النساء، اإ

برانمج ية القوية، تنظم الأاكدميية دروة تدريبية لفائدة العاملات املشاراكت يف %(. وبناًء عىل هذه املشاركة النسائ 47الرجال )

 .اليونيسكو للنساء يف العلوم -لورايل 

 اثمنًا. البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةتضطلع  .106 الوسطى دول أأورواب  مبسؤولية توفري ادلمع من أأجل حتسني مشاركة اإ

آس يا الوسطى وأأورواب الرشقية والقوقاز وبعض بدلان البحر املتوسط والبلطيق يف النظام ادلويل للملكية الفكرية.  وبدلان أ

بداع. وحُيقق ذكل بطرق  دارة أأيضًا عىل ضامن حصة هذه ادلول من املنافع الاقتصادية والاجامتعية لالبتاكر والإ وتعمل الإ

بداعية والابتاكرية، وكذكل تعزيز الاستامثر الأجنيب عديدة، مبا فهيا حتسني الف رص لتحقيق أأفضل نتيجة من القدرة الإ

 وأأنشطة نقل التكنولوجيا.

دارة عىل تعزيز العالقات املؤسس ية مع هذه البدلان. وتعمل أأيضًا عىل حتسني  .107 وفامي خيص البدلان املتقدمة، تركز الإ

دارة أأيضًا العمل املتعلق ابمل التنس يق والرتوجي والتنفيذ خلدمات الويبو و  نظامت غري براجمها يف البدلان املتقدمة. وتغطي الإ

دارة الاس تفادة من العالقات مع احلكومية والعالقات يف اجملال الصناعي ، مع الرتكزي عىل التعاون بني القطاعات. وهتدف الإ

امللكية الفكرية مثل معاهدة التعاون بشأأن  املنظامت غري احلكومية ومجموعات القطاع اخلاص من أأجل التوعية خبدمات

 الرباءات ونظام مدريد، وكذكل منصات أأحصاب املصلحة املتعددين يف جمال الصحة العاملية.
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دارة ما ييل: " .108 عداد وتكييف اسرتاتيجياهتا 1وتتضمن أأنشطة الإ " توفري ادلمع للبدان املتحوةل من أأجل مساعدهتا عىل اإ

رة بشأأن طريقة تكييف هذه الاسرتاتيجيات وفقًا لالسرتاتيجية الاقتصادية والثقافية وتقدمي املشو الوطنية للملكية الفكرية، 

بداع والابتاكر؛ " عداد وتنفيذ خطط تعاون لتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات، سواء مع 2للك حكومة فامي خيص الإ " واإ

عداد دراسات الويبو3البدلان املتحوةل أأو لصاحلها؛ " " وتنظمي حلقات دراس ية جواةل يف 4بشأأن البدلان املتحوةل؛ " " واإ

" وترتيب وتنس يق تنظمي أأحداث الويبو يف 5رسيعة وشامةل عن خدمات الويبو ومبادراهتا؛ " البدلان املتقدمة تعطي حملة عامة

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةالبدلان املتحوةل واملتقدمة. وتدير أأيضًا  طة املتعلقة بدمع الرشاكت الصغرية الأنش اإ

 (.30واملتوسطة والامعات ومنظامت البحث )الربانمج 

، اختذت الويبو عددًا من املبادرات اليت تسامه 2018/2019لربانمج واملزيانية للثنائية من ا 10ويف اإطار الربانمج  .109

 .9و 5و 4أأيضًا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة 

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةأأهداف التمنية املس تدامة، نظمت  من 4ويف اإطار الهدف  .110 ، عىل وجه اإ

قلميية بشأأن تدريس امللكية الفكريةاخلصوص،  ، تركامنس تان(، وتدريبًا بشأأن املامرسة ادلولية يف 2019)نومفرب  ندوة دون اإ

، أأذربيجان(. وأُجري أأيضًا عدد من الأنشطة 2019 ديسمرب 6و 5جمال امللكية الفكرية متخصصًا يف حمامك القانون )يويم 

 هبدف تعزيز جودة تعلمي امللكية الفكرية يف مس توى املاجس تري، اإضافة اإىل برامج مشرتكة يف بولندا وتركيا.

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةمن أأهداف التمنية املس تدامة، نّظمت  9ويف اإطار الهدف  .111 مبادرات عديدة  اإ

 تعزيز الابتاكر والبنية التحتية لقطاع الصناعة يف املنطقة: هبدف

  قلميية بشأأن حق املؤلف دارة امجلاعية، مايو  ندوة دون اإ  ، أأرمينيا؛2019والإ

 قلميية بشأأن  ؛، بيالروس2019يونيو  4و 3يويم  ،القمية الاقتصادية للملكية الفكرية ندوة دون اإ

 قلميية بشأأن  ؛قريغزيس تان، 2019سبمترب  6و 5شأأن الرباءات، يويم معاهدة التعاون ب  ندوة دون اإ

 قلميية بشأأن نفاذ، يويم  ندوة دون اإ  ؛أأوزبكس تان، 2019سبمترب  12و 11الإ

 قلميية بشأأن نرتنت: املشألك والفرص املس تقبلية"، وشارك يف هذه الندوة ممثلو  ندوة اإ "حامية حقوق املؤلف يف الإ

نفاذ القانون وقضاة وحمامون،   .اكزاخس تان، 2019أأكتوبر  17و 16وُعقدت يويم واكلت اإ

من أأهداف التمنية املس تدامة، ومهنا  9وأُجريت أأنشطة خاصة يف بدلان أأورواب الرشقية والبلقان دعامً لتحقيق الهدف  .112

 عىل سبيل املثال:

 قلميية نفاذ حقوق امللكية الفكرية بشأأن ندوة الويبو الإ  مودلوفا(؛ ،يناوكيش  ، يف2019يونيو  6و 5)يويم  اإ

  قلميي املتقدم بشأأن الس ياسة املؤسس ية اخلاصة ابمللكية الفكرية: التحدايت عىل مس توى برانمج الويبو للتدريب الإ

 (؛بلغراد، رصبيا ، يف2019نومفرب  6و 5الاعامتد والتنفيذ )يويم 

  قلمييةدون ندوة الويبو ، يف سكوبيه، مقدونيا 2019سمرب دي  3اخلاصة ابلرباءات ) بياانتال علومات وقواعد امل بشأأن الإ

 الشاملية(.
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قلميية بشأأن التحدايت يف جمال ا 10من أأهداف التمنية املس تدامة، دمع الربانمج  5ويف اإطار الهدف  .113 مللكية الندوة الإ

 (.قريغزيس تان، 2019مايو  16و 15املرأأة يف امللكية الفكرية وس ياساهتا )يويم  الفكرية ابلرتكزي عىل دور

، اختذت الويبو عددًا من املبادرات اليت تسامه 2018/2019لربانمج واملزيانية للثنائية من ا 30الربانمج ويف اإطار  .114

 .9و 8و 5و 4أأيضًا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة 

سلسة من  شعبة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاولتمن أأهداف التمنية املس تدامة، نظمت  4ودعامً للهدف  .115

قلميية والوطنية بشأأن الس ياسات املؤسس ية اخلاصة ابمللكية الفكرية يف املؤسسات الأاكدميية، وبشأأن التوعية الاجامت عات الإ

دارهتام من طرف الامعات  نشاء املعارف والتكنولوجيا ونرشهام واإ بأأمهية وجود اإطار قانوين حمدد وخمصص من أأجل اإ

 ويف هذا الس ياق، نُظمت الأحداث التالية: ومؤسسات البحوث لصاحل قطاع الصناعة واجملمتع.

  املعقودة يف عامن، الأردن، يويم س ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحوث بشأأنحلقة الويبو الوطنية ،

. متثل الهدف من هذا احلدث يف التوعية بأأمهية تطوير س ياسات امللكية الفكرية، ويف متكني 2019مارس  20و 19

سسات البحوث املشاركة من صياغة س ياساهتا اخلاصة هبا مبا يامتىش مع احتياجاهتا. وحرض حلقة العمل الامعات ومؤ 

مديرية امللكية مشاراكً من املهنيني الأاكدمييني رفيعي املس توى واملديرين يف قطاع التكنولوجيا ومسؤولني من  39

 لأردن فامي خيص اس تخدم نظام امللكية الفكرية؛، وهو ما وفر دعامً فعاًل للمؤسسات الأاكدميية يف االصناعية

 42يف القاهرة. حرض الاجامتع  2019يونيو  11و 10، يويم س ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحوث 

مؤسسة أأاكدميية وطنية وعدد من  31مشاراكً ممن هيمتون ابمللكية الفكرية والتعاون مع املؤسسات الأاكدميية، وأأتوا من 

مؤسسة  31اكت الصغرية واملتوسطة. وأٌطلق يف مرص مرشوع الويبو لس ياسة امللكية الفكرية ابلتعاون مع الرش 

نتاج  عداد واعامتد س ياسات امللكية الفكرية دلهيا من أأجل حتقيق اإ مس تفيدة ستتلقى املساعدة من اخلرباء فامي خيص اإ

دارهتا عىل حنو أأكرث فعالية؛  التكنولوجيا واإ

  قلميي املتقدم بشأأن الس ياسة املؤسس ية اخلاصة ابمللكية الفكرية: التحدايت عىل مس توى برانمج الويب و للتدريب الإ

مشاراكً، واكنوا بشلك رئييس من  50(. حرض الربانمج حوايل بلغراد، 2019نومفرب  6و 5الاعامتد والتنفيذ )يويم 

كيا. واكن الهدف من هذا الاجامتع هو زايدة دمع مديري التكنولوجيا يف الامعات يف بلغاراي وكرواتيا ورصبيا وتر 

قلميية، ل من أأجل حتديد الس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية حفسب، عن طريق اس تخدام  املؤسسات الأاكدميية الإ

 الويبو للمؤسسات الأاكدميية، بل أأيضًا من أأجل حتديد التحدايت ومناقشة احللول فامي يتعلق ابلتنفيذ؛ مجموعة أأدوات

  قلميية بشأأن دارة امللكية الفكرية يف الامعات: انطالقًا من الفكرة ندوة دون اإ تدريس امللكية الفكرية ابلرتكزي عىل نظام اإ

الأاكدميية احلكومية يف موسكو، الاحتاد الرويس. ومت احلدث يف  2019يونيو  21و 20، املعقودة يويم اإىل التسويق

وحرضه أأساتذة جامعيون ومدرسون وطالب ومديرون يف جمال امللكية الفكرية. وقام  الروس ية للملكية الفكرية

أأرمينيا وأأذربيجان وبلغاراي وبيالروس وهنغاراي واكزاخس تان وقريغزيس تان والاحتاد الرويس متحدثون ومشاركون من 

كية الفكرية. وحرض احلدث ما بتبادل املعارف وأأفضل املامرسات يف جمال تعلمي املل  وطاجيكس تان وأأوزبكس تان وبولندا

 مشاراكً. 80مجموعه 
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  قلميية بشأأن س ياسات امللكية الفكرية والتحدايت اليت تواجه امللكية الفكرية ابلرتكزي عىل دورة املرأأة يف امللكية ندوة اإ

 .قريغزيس تان، بيشكيك، يف 2019مايو  16و 15الفكرية، املعقودة يويم 

قلميية بشأأن  .116 يف بدلان أأمرياك  س ياسات امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحوثونُظمت حلقة معل دون اإ

، ابلتعاون مع وزارة التجارة والصناعة 2019مارس  28اإىل  26الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية، يف مدينة بامن، بامن، من 

 وجسل امللكية الصناعية يف بامن.

ادلويل الكوري لخرتاعات الس نوي ملعرض ا 30ن أأهداف التمنية املس تدامة، دمع الربانمج م 5ويف اإطار الهدف  .117

امجلعية الكورية و  ملكتب الكوري للملكية الفكريةاملشرتك بني الويبو وا منتدى كوراي ادلويل لالخرتاعات النسائية، و املرأأة

دارة الأفضل للملكية الفكريللمخرتعات يف س يول،  2018يونيو  25اإىل  20ة يف الفرتة من ، ونّظم حلقة معل بشأأن الإ

 بدلًا من البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا. 11مشاركة خمرتعة واكن بيهنن مشاراكت من  100مجهورية كوراي، لفائدة ما يقارب 

ضافة اإىل ذكل، يقوم الربانمج  .118 مه الأول من بتنفيذ مرشوع معمتد يف اإطار أأجندة التمنية، وهو مرشوع أأمكل عا 30واإ

التنفيذ، بشأأن زايدة دور املرأأة يف الابتاكر ورايدة الأعامل وتشجيع املرأأة يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية 

الفكرية، فضاًل عن اس تكامل أأربعة تقياميت وطنية للبدلان الرائدة الأربعة، ويه ُعامن وابكس تان وأأوغندا واملكس يك. وجيري 

اس تعراضًا للمؤلفات واملامرسات اليدة واملرشوع الأول دلليل بشأأن امللكية الفكرية فامي خيص مسائل نقل  الربانمج أأيضاً 

 الابتاكر اإىل الأسواق.

شارة اإىل الهدف  .119 % من 90من أأهداف التمنية املس تدامة، تشمل الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأكرث من  8واإ

يرادات. وذلكل، فاإن الهود الرامية اإىل تعزيز الرشاكت عامليًا. وتؤدي هذه الرشاكت دورًا هم امً يف هتيئة فرص العمل وتوليد الإ

التنافس ية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة تسامه بشلك مبارش أأو غري مبارش يف المنو الاقتصادي للبدلان وتوفري العمل 

ابلتنظمي واملشاركة يف النشاطني التاليني  شعبة دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطةالالئق للساكن. ويف هذا الصدد، قامت 

 لبناء القدرات لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملشاريع التجارية:

 قلميية فرادية بشأأن حتسني التنافس ية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة عن طريق  حلقة معل الويبو دون الإ دلراسات اإ

(. ركزت حلقة العمل عىل 2019أأغسطس  8و 6و، الياابن، يويم الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية )طوكي

مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف فهم ادلور املهم اذلي ميكن أأن تؤديه امللكية الفكرية يف تعزيز التنافس ية يف 

الفكرية ووسطاء الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتقدير هذا ادلور. واملشاركون املس هتدفون اكنوا ممثيل ماكتب امللكية 

آس ياالرشاكت الصغرية واملتوسطة من بدلان خمتارة من بني ادلول الأعضاء يف  . وحرض حلقة رابطة أأمم جنوب رشيق أ

 العمل س تة عرش مشاراكً.

  قلميية بشأأن دور امللكية الفكرية يف ترخيص  شعبة دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطةوعقدت كذكل حلقة معل دون اإ

(. وهدفت حلقة العمل اإىل تعزيز معارف املشاركني فامي خيص 2019أأكتوبر  29و 28ُعامن، يويم الصناعة )مسقط، 

طريقة اس تعامل امللكية الفكرية يف امتياز ما بنجاح. وميكن لصناعة الامتيازات الناحجة أأن تقدم أأيضًا مسامهة اإجيابية اإىل 

( واململكة 1( وقطر )1مشاراكً، من الكويت ) 25الاقتصاد وأأن تتيح املزيد من فرص العمل. وحرض حلقة العمل 

 (، أأما البقية فاكنوا مشاركني حمليني. واكن من مضن املشاركني مثاين نساء. 3العربية السعودية )
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أأحصاب املصلحة  شعبة دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطةمن أأهداف التمنية املس تدامة، أأيدت  9ويف اإطار الهدف  .120

، وذكل عن طريق الريق مبعارفهم وكفاءاهتم فامي خيص ع البيوتكنولوجيا واملس تحرضات الصيدلنيةقطايف جمال الابتاكر يف 

تقيمي امللكية الفكرية، وتزويدمه ابملعلومات النظرية الأساس ية بشأأن طريقة التحديد، وتنظمي ممارسات معلية فامي يتعلق بطرائق 

قلميية بشأأنتطبيق قمية امللكية الفكرية عىل القضااي الفعلية. و  قطاع التقيمي امللكية الفكرية يف  نُظمت حلقة معل الويبو الإ

مشاراكً  41، لفائدة 2019فرباير  7اإىل  5، يف هافاان، كواب، يف الفرتة من واملس تحرضات الصيدلنية البيوتكنولوجيالصناعي ل 

 ومؤسسات البحوث يف القطاع البيولويج، من الربازيل وش ييل وكواب. واكنت أأغلبية املشاركني من جامعات الربازيل وش ييل

نتاج، مثل مركز املناعة الزئية يف كواب أأو مركز البحوث الصيدلنية والتمنية يف كواب، وذكل  اخملتصة يف أأنشطة التسويق والإ

 للصناعات البيوتكنولوجية والصيدلنية. BioCubaFarmaيف اإطار مجموعة 

دارة التكنولوجيا عرب احلدود لفائدة الصناعات واجملمتعات، دمعت وبغية تسهيل التعاون ادلويل بشأأن املل  .121 كية الفكرية واإ

قلميية مل شعبة دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة دارة التكنولوجيامعلية تأأسيس ش بكة اإ يف دول البلطيق. ونُظم اجامتع  اكتب اإ

قلميية مل قلميي بشأأن املرشوع التجرييب لتطوير الش بكة احلكومية الإ دارة التكنولوجيااكتاإ  11و 10يف دول البلطيق، يويم  ب اإ

، ابلتعاون مع املاكتب احلكومية للرباءات يف دول البلطيق. واكن املشاركون مديرين يف جمال فيلنيوس، يف 2019ديسمرب 

نشاء احتادات دارة التكنولوجياالوطنية لإ اكتب التكنولوجيا من امل وطنية همنية يف هذه ، وتناقشوا ووضعوا اسرتاتيجية بشأأن اإ

دارة التكنولوجيا اليت س تؤثر عىل التمنية املس تدامة يف  البدلان من أأجل تعزيز الودة والأداء فامي خيص تقدمي خدمات اإ

اجملمتعات. واعُتمدت خطة معل بشأأن اخلطوات الأخرى اليت يتعني اختاذها من أأجل الهنوض ابلتعاون عن طريق تأأسيس 

دارة التكنولوجيا اكتبالش بكة احلكومية مل  يف دول البلطيق. اإ

اكدميية ويف اإطار مرشوع  .122 تنفيذ المنوذج الوطين للس ياسات املؤسس ية اخلاصة ابمللكية الفكرية يف املؤسسات الأ

س ياسات امللكية ، نظمت الويبو أأربع ندوات وطنية بشأأن 2020-2019وخطة معهل للفرتة  والعلمية يف الاحتاد الرويس

يف أأربع مدن خمتلفة يف الاحتاد الرويس. واكنت اجملموعة املس هتدفة من هذه الأحداث  ومؤسسات البحوث الفكرية للجامعات

مه واضعو الس ياسات يف الأوساط الأاكدميية، اذلين يعالون تنفيذ س ياسات امللكية الفكرية استنادًا اإىل المنوذج الوطين. 

 حبوث.سة جامعة ومؤس  35مشارك من  200وحرض هذه الندوات حوايل 

. 2019مايو  29و 28، يويم دوشانيب، طاجيكس تانيف  نقل التكنولوجيا وتسويقهاوُعقدت ندوة وطنية بشأأن  .123

مشاراكً(. والغاية من احلدث  45وحرض الندوة ممثلو مراكز التكنولوجيا ومراكز الابتاكر والتكنولوجيا )بلغ مجموع املشاركني 

دارة التكنولوجيوقطاع الصناعة، وزايدة قدرة  اكنت سد الثغرة بني الأوساط الأاكدميية ا عىل اس تخدام امللكية الفكرية ماكتب اإ

 الناش ئة يف البدل.

قلميي لأمرياك الالتينية والاكرييبابلتعاون مع  شعبة دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطةوأأطلقت  .124 "املرشوع  املكتب الإ

نشاء الس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية امعات ومؤسسات البحوث" يف كولومبيا. وهيدف املرشوع يف ال الوطين بشأأن اإ

نشاء س ياسات امللكية الفكرية. وُعقد  اإىل زايدة القدرات وتوفري الأدوات ملؤسسات التعلمي العايل يف كولومبيا من أأجل اإ

منوذج لس ياسة امللكية ، وُأنشئ ميديلني، يف 2019اجامتع وطين بشأأن س ياسات امللكية الفكرية وما ينبث عهنا يف نومفرب 

مؤسسات كولومبية  10وسيساعد  2020الفكرية من أأجل املؤسسات الأاكدميية الكولومبية. وسيس متر املرشوع يف عام 

 للتعلمي العاملي عىل اإعداد س ياساهتا الفردية للملكية الفكرية، وذكل بدمع من اخلرباء اذلي ترعامه الويبو.
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 ف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياتسعًا. املوارد الوراثية واملعار 

تساعد الويبو عىل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة من خالل أأنشطهتا املعيارية والس ياس ية واملتعلقة ببناء القدرات اليت  .125

عارف التقليدية وأأشاكل تعاجل قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلنفاذ اإىل املوارد الوراثية وتقامس منافعها، اإضافة اإىل حامية امل

 2يف هذا اجملال بأأهداف التمنية املس تدامة  2019التعبري الثقايف التقليدي. وعىل وجه اخلصوص، ارتبط معل الويبو يف عام 

 .15و 14و 11و 8و 4و 3و

أأهداف بطائفة من الأنشطة املتعلقة هبذه الأهداف احملددة من  2019ومن الناحية العملية، اضطلعت الويبو يف عام  .126

 التمنية املس تدامة، ومشلت الأنشطة ما ييل:

  نتاجية الزراعية، قدمت الويبو،  15و 2خبصوص الهدفني من أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقني ابملوارد الوراثية والإ

يعملون ، تدريبًا متخصصًا لفائدة أأحصاب املصلحة اخملتلفني اذلين املكتب السويدي للرباءات والتسجيلابلشرتاك مع 

ندونيس يا وكينيا ومالوي وموزامبيق عىل امللكية الفكرية واملوارد الوراثية، ودمعت مشاريعهم، يف بنغالديش و  مكبوداي واإ

هبدف بناء القدرات بشأأن اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد  وأأوغندا وزامبياوتزنانيا ورواندا ورسي لناك 

أأحصاب املصلحة يف جمال املوارد الوراثية عىل أأفضل وجه، ومن أأجل دمع الابتاكر بوصفه  الوراثية من أأجل اس تفادة

عاماًل مساهامً يف زايدة المنو الاقتصادي وخفض مس توى الفقر. وتضطلع الويبو بأأنشطة ابلتعاون مع مبادرة تطوير 

كني أأحصاب املصلحة يف ميدان التمنية من الكفاءات يف جمال النفاذ وتقامس املنافع )مبادة التطوير( اليت هتدف اإىل مت

عداد  اإدراج قضااي امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ اإىل املوارد الوراثية وتقامس منافعها. وقامت الويبو ومبادرة التطوير ابإ

وعة الويبو ، ويتخذ هذا ادلليل منطلق هل مجمقضااي امللكية الفكرية يف اتفاقات النفاذ وتقامس املنافعدليل ونرشه عن 

لكرتونية لالتفاقات املرتبطة ابملوارد الوراثية.  الإ

  عزيز الس ياسات املوهجة  تتعلق بتاليت 3.8الغاية ، وعىل وجه اخلصوص 8و 5و 4وخبصوص أأهداف التمنية املس تدامة

بداع والابتاكر، وت و حنو التمنية  نتاجية، ومبارشة الأعامل احلرة، والقدرة عىل الإ شجع عىل اإضفاء الطابع تدمع الأنشطة الإ

أأنشطة الويبو التدريبية وموارد املعلومات ، سامهت الرمسي عىل املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم

 وصول أأفرادها اإىل فرص التعمّل مدى احلياة من أأجل وسهلتمتكني الشعوب الأصلية والشعوب الضعيفة  اخلاصة هبا يف

اكتساب املعارف واملهارات الالزمة لس تغالل الفرص واملشاركة الاكمةل يف اجملمتع مبا يامتىش مع اإطار  مساعدهتم عىل

ربانمج القامئ عىل املشاريع للتدريب والتوجيه بشأأن امللكية الفكرية لرائدات الوأأطلقت الويبو  أأهداف التمنية املس تدامة.

عامل من الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ىل تعزيز قدرة رائدات الأعامل من الشعوب الأصلية  .الأ وهيدف الربانمج اإ

واجملمتعات احمللية عىل حتقيق الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية دعامً للرشاكت الصغرية واملشاريع القامئة عىل 

قوق امللكية أأن يتيح للنساء حتقيق منفعة . وميكن لالس تخدام الاسرتاتيجي حلالتعبري الثقايف التقليديو املعارف التقليدية 

بداعهن، اإضافة اإىل أأن حيازهتن للملكية الفكرية قد متكهنن من جذب المتويل والاستامثر.  اقتصادية أأكرب من ابتاكرهن واإ

. وتتيح الويبو هذا الربانمج اذلي يركز عىل نوع النس ويعىن بتعزيز القدرات 2020وستبدأأ مرحةل التوجيه يف عام 

مركز التجارة عملية وحموره التمنية الاقتصادية، ابلتعاون مع عدة منظامت رشيكة، مبا يف ذكل منظمة العمل ادلولية و ال 

. وقدمت الويبو تدريبًا معليًا يف جمال امللكية هيئة الأمم املتحدة للمساواة بني النسني ومتكني املرأأة، ومبشاركة من ادلولية

قلميية معلية يف كندا مجعت الفكرية وسهلت التصالت بني  ممثاًل من  16اجملمتعات واحلكومات عن طريق حلقة معل اإ
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والصايم، فضاًل عن مسؤولني حكوميني من كندا وفنلندا  نويتشعبني أأصليني يعيشون يف منطقة القطب الشاميل والإ 

 والسويد.

 قلميية بشأأن حامية ا عارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ملودمعت الويبو، أأو سامهت يف، الأنشطة الوطنية أأو الإ

 يف دول مهنا بامن وبريو وأأوغندا وأأوكرانيا. التقليدي

  تتعلق حبامية الرتاث  اليت 4.11وص الغاية من أأهداف التمنية املس تدامة، وعىل وجه اخلص 11وخبصوص الهدف

اليت احتفلت هبا امجلعية العامة للأمم  ب الأصليةلس نة ادلولية للغات الشعو الثقايف، شاركت الويبو يف الأنشطة املرتبطة اب

املتاحة بلغات  ابلشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية، وعززت عىل وجه اخلصوص مواردها اخلاصة 2019املتحدة يف عام 

 الشعوب الأصلية، وابلتايل متاحة عىل نطاق أأوسع.

لنة الويبو احلكومية ادلولية الارية اليت تدور يف ، واصلت الويبو أأيضًا تسهيل املفاوضات احلكومية 2019ويف عام  .127

. واس هتدفت هذه املفاوضات املتعلقة عىل وجه ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

وك قانونية دولية(، التوصل اإىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل )صك 14و 8و 3و 2اخلصوص بأأهداف التمنية املس تدامة 

امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية ، اليت س تضمن ابمللكية الفكرية، املتعلقة دون اإخالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ(

 .2021و 2020وستس متر املفاوضات يف عايم  .واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 وامللكية الفكريةعارشاً. الهيئات القضائية 

دارة القضائية للملكية الفكرية، مبا يف ذكل عن طريق 2019يف عام  .128 ، واصلت الويبو اإعداد هنجها الديد اخلاص ابلإ

نشاء  ذات الصةل من أأجل تأأسيس هنج عىل مجيع قطاعات الويبو املسؤول عن التعاون والتنس يق مع  معهد الويبو القضايئاإ

ية. وهيدف معل الويبو مع الهيئات القضائية اإىل دمع ادلور احلامس اذلي تؤديه هذه الهيئات يف نطاق املنظمة للأنشطة القضائ 

بداع وضامن وجود نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية )الهدف   من أأهداف التمنية املس تدامة(. 9حامية الابتاكر والإ

هيئات القضائية يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة عن ويف الس نة الثانية من هذه املبادرة، سامه معل الويبو مع ال  .129

 طريق الراكئز الرئيس ية الثالث التالية اخلاصة ابلأنشطة:

  نشاء املنصة العاملية لتبادل املعلومات بني الأقران العاملني يف أأهجزة القضاء، وذكل بغية أأوًل، اختذت الويبو منطلقًا لها اإ

ليدة للفصل يف نزاعات امللكية الفكرية، مضن الإطار القانوين والاقتصادي اخملتلف تسهيل تبادل اخلربات واملامرسات ا

نشاء مؤسسات فعاةل وشفافة وخاضعة من أأهداف التمنية املس تدامة:  16للهدف  6.16للك دوةل عضو )الغاية  اإ

 127، ومجع 2019يف نومفرب  يةلقضاة امللكية الفكر الس نوي الثاين منتدى الويبو وُعقد  (.للمساءةل عىل مجيع املس توايت

بدلًا من أأجل اإجراء حوار تفاعيل عرب وطين بشأأن القضااي الناش ئة يف ميدان حقوق املؤلف والعالمات  74قاضيًا من 

 املنبثقة عن الفصل يف نزاعات امللكية الفكرية عرب احلدود. تجارية والرباءات، وبشأأن التحدايتال 

  ضافة اإىل ذكل، واصلت الويبو  تعزيز أأنشطهتا وتوس يعها يف جمال بناء القدرات القضائية:واإ

، ُعقد احلوار الرئييس الس نوي الثاين بشأأن الفصل يف قضااي امللكية الفكرية، وذكل ابلتعاون مع 2019يف عام   -

شات قاضيًا يف واش نطن العامصة يك جيروا مناق  33 ر. ومجع احلواولايت املتحدةالاحتادية يف الحممكة الاس تئناف 
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بدلًا. وتناول احلوار القضااي ادلولية  21معمقة ويقدموا رؤى قاعات احملامك اليت تتعامل مع قانون امللكية الفكرية يف 

 املهمة مثل الرباءات املعيارية الأساس ية وأأوجه التقاء امللكية الفكرية بقانون املنافسة؛

الفكرية، اليت تسعى اإىل تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية  بشأأن امللكية التعلمي القضايئ املس متر ومعمت الويبو برامج -

 للتدريب القضايئ من أأجل تقدمي برامج تعلمي للقضاة تشاركية وقامئة بذاهتا؛

 نشاطًا خمصصًا للتدريب القضايئ. 18واس تجابة لطلبات ادلول الأعضاء، أأجرت الويبو أأيضًا  -

  مهة يف توافر املعلومات والبياانت عن الأنظمة والقرارات ، أأجنزت الويبو عدة مشاريع من أأجل املسا2019ويف عام

 16و 9القضائية بشأأن امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل، واملسامهة يف النفاذ اإىل هذه املعلومات والبياانت )الهدفان 

 من أأهداف التمنية املس تدامة(، ومن هذه املشاريع ما ييل:

نفاذًا مفتوحًا وجمانيًا اإىل القرارات القضائية بشأأن امللكية  WIPO LEX قاعدة بياانت الأحاكم القضائية توفر -

. وس ُتنرش 2019الفكرية يف أأحناء العامل. وجرى جتريب قاعدة البياانت مع دول أأعضاء خمتارة وُعرضت يف نومفرب 

 ؛2020قاعدة البياانت للعموم يف عام 

"، لتقاطع بني القانون ادلويل اخلاص وقانون امللكية الفكريةأأوجه اونرشت الويبو منشورين جديدين للقضاة: أأوهلام " -

عداد دليل للقضاة؛ وأأما اثنهيام فميثل اإطالقًا  مؤمتر لهاي للقانون ادلويل اخلاصوهو مثرة تعاون مع  من أأجل اإ

ول منه عىل "، وحيتوي اجملدل الأ مجموعة الويبو للأحاكم الرائدة بشأأن امللكية الفكريةلسلسة جديدة، وهو املنشور "

 .احملمكة الشعبية العليا يف الصنيأأحاكم قضائية رائدة صادرة عن 

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

اإن الويبو، كواكةل من واكلت الأمم املتحدة املتخصصة، تسامه بصفة عضو أأو مراقب يف املناقشات ذات الصةل، اليت  .130

. وتشارك الويبو، عىل وجه اخلصوص، يف 2030خطة التمنية املس تدامة لعام ري يف املنتدايت اخملتلفة، بشأأن تنفيذ جت

شرتك بني امل عمل الفريق  ذات الصةل ابمللكية الفكرية والابتاكر، مبا يف ذكلالعمليات املشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة 

، اذلي ُأنشئ يف اإطار عمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامةعين بتسخري الاملواكلت الأمم املتحدة 

آلية تيسري التكنولوجيا. وتشارك الويبو أأيضًا يف  الرئيس ية والواكلت الرئيس ية الاجامتعات الوجهية للأهجزة والربامج أ

جمللس الاقتصادي والاجامتعي والاحتاد ادلويل املتخصصة التابعة للأمم املتحدة، مثل امجلعية العامة للأمم املتحدة وا

وتشمل هذه  .لالتصالت والأونكتاد واليونسكو واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ ومنظمة الصحة العاملية

 املشاركة اجملالت املواضيعية مثل الأجندة الرمقية وتغري املناخ والصحة العامة.

نية للعمليات واملبادرات املعنية متعددة الأطراف، وتضمن أأن هذه املبادرات تس تفيد بشلك وتوفر الويبو معلومات تق  .131

. وعالوة عىل ذكل، تسامه الويبو بتقدمي وأأهداف التمنية املس تدامة 2030خطة عام اكمل من معارف الويبو وخربهتا يف تنفيذ 

وخدماهتا يك يمت اس تخداهما من أأجل  الوعي برباجمها مجموعة واسعة من التقارير واملنشورات لتعزيزاملعلومات عن طريق 

 حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
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 (74أأولً. امجلعية العامة للأمم املتحدة )ادلورة 

حرض ممثلون عن الويبو يف مقة أأهداف التمنية املس تدامة، اليت جرت خالل الزء الرفيع املس توى من ادلورة الرابعة  .132

(، واكن الهدف من ذكل هو 2019سبمترب  27اإىل  23ة للأمم املتحدة )املعقودة يف الفرتة من والس بعني للجمعية العام

وأأهدافها التمنية املس تدامة الس بعة عرش املنبثقة عهنا. واعمتدت مقة أأهداف التمنية  2030اس تعراض تنفيذ خطة عام 

و اإىل تّسيع العمل عىل خطة التمنية املس تدامة. ، اذلي يدعلمنتدى الس يايس الرفيع املس توىاملس تدامة الإعالن الس يايس ل 

وخالل ادلورة الرابعة والس بعني للجمعية العامة للأمم املتحدة، حرضت الويبو أأيضًا احلوار رفيع املس توى بشأأن متويل التمنية 

 اذلي سعى اإىل حتقيق تقدم يف تنفيذ خطة معل أأديس أأاباب.

 اثنيًا. املنتدى الس يايس رفيع املس توى

، 2030املنتدى الس يايس الرابع رفيع املس توى، وهو الهيئة املركزية املسؤوةل عن رصد التنفيذ العاملي خلطة عام  ُعقد .133

. وجرى تناول مخسة أأهداف من متكني الناس وضامن الشمول واملساواةيف نيويورك يف اإطار املوضوع  2019 يف شهر يوليو

. وقدم س بعة وأأربعون بدلًا الاس تعراض 16و 13و 10و 8و 4اف أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش، ويه الأهد

الوطين بشأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة، ومن بني هذه البدلان اكن هناك س بعة قامت بذكل للمرة الثانية. وأأشار 

تنفيذ أأهداف التمنية  الأمني العام للأمم املتحدة يف التقرير املرحيل اذلي قدمه اإىل املنتدى الس يايس رفيع املس توى بشأأن

وضعت أأطرًا تنظميية قد املس تدامة اإىل أأن أأغلبية البدلان شاركت جبدية يف معلية تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة، وأأهنا 

وقامت بتخصيص املوارد. وشدد عىل أأن هناك تقدم مشجع يف بعض اجملالت، مبا يف ذكل يف جمال احلصول عىل التعلمي 

ية واملياه والرصف الصحي والطاقة النظيفة الرخيصة. ولكنه أأشار اإىل أأن "التقدم بطيء عىل مس توى اليد والرعاية الصح 

العديد من الأهداف، وأأن أأكرث فئة تعاين مه أأكرث الساكن والبدلان ضعفًا، وأأن الاس تجابة العاملية حلد الآن ل تتسم بقدر 

 اكٍف من الطموح".

آلية الأمم املتحدة لتيسري ا  لتكنولوجيااثلثًا. أ

آلية الأمم املتحدة لتيسري التكنولوجيا يف عام  .134 . وتشمل هذه الآلية خطة معل أأديس أأابابمبوجب  2015أُسست أ

)منتدى  التمنية املس تدامة أأهدافعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض املتعدد أأحصاب املصلحة امل نتدى امل  "1"

فريق العمل املشرتك بني الواكلت املعين " و 2ويُعقد هذا املنتدى س نواًي يف نيويورك؛ "العمل والتكنولوجيا والابتاكر(، 

لكرتونية لآلية تيسري التكنولوجيا " وا3ة؛ "أأهداف التمنية املس تدام بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض ملنصة الإ

العلوم والتكنولوجيا والابتاكر. وسامهت الويبو يف هذه املصممة لتكون بوابة تس تضيفها الأمم املتحدة من أأجل مبادرات 

 املبادرات عىل النحو التايل:

 ى العمل والتكنولوجيا والابتاكر" منتد1"

عىل غرار الس نوات السابقة، ساعدت الويبو يف العملية التحضريية للمنتدى الس نوي الرابع متعدد أأحصاب املصلحة  .135

 15و 14، املعقود يف مقر الأمم املتحدة يويم التمنية املس تدامة أأهدافبتاكر لأغراض عين بتسخري العمل والتكنولوجيا والاامل

نبياً بشأأن تيسري النفاذ اإىل امللكية الفكرية واملعلومات واملنصات التكنولوجية. واكن . ونظمت الويبو حداًث جا2019مايو 
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الاسرتاتيجي ملعلومات الرباءات من أأجل الابتاكر وتمنية الهدف من احلدث تعزيز التوعية والفهم فامي خيص الاس تخدام 

 التكنولوجيا. وحرض احلدث دول أأعضاء وهيئات اتبعة للأمم املتحدة وغريها من أأحصاب املصلحة.

غراض أأهداف التمنية املس تدامة ريق العمل املشرتك بني الواكلت املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر" ف2" )فريق  لأ

 لعمل املشرتك(ا

اركهتا الفعاةل يف برانمج معل فريق العمل املشرتك، وذكل بوصفها عضوًا مؤسسًا لهذا الفريق. واصلت الويبو مش  .136

وسامهت الويبو يف حتديد املبادرات والآليات والربامج، مضن منظومة الأمم املتحدة، املتصةل ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر. 

لكرتونية مصممة من أأجل ما ييل: " وسامهت هذه العملية يف نشاء منصة اإ نشاء حتديد شامل 1اإ " اس تعامل املنصة لإ

للمبادرات القامئة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، ولتعمل كبوابة للمعلومات هبذا الشأأن، مضن حدود الأمم املتحدة 

اإضافة اإىل أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة، بشأأن " وتيسري احلصول عىل املعلومات واملعارف واخلربات، 2وخارهجا؛ "

نرش ما ينتج عىل الصعيد العاملي من " وتيسري 3والابتاكر؛" م والتكنولوجياو املبادرات والس ياسات الرامية اإىل تيسري العل

 .منشورات علمية مفتوحة لالس تخدام

رات بشأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض يف حلقة معل الأمم املتحدة لبناء القد 2019وشاركت الويبو يف عام  .137

دارة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعيةالتمنية املس تدامة، واشرتك يف تنظمي هذه احللقة  اللجنة الاقتصادية و  اإ

مقاطعة غانغ ، نيغيل. وجرت حلقة العمل هذه يف وزارة العلوم والتكنولوجيا يف الصنيو  والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ

. واس هتدفت حلقة العمل حتسني قدرات الابتاكر دلى املشاركني، ول 2019ديسمرب  17اإىل  9، الصني يف الفرتة من يش

 واكلت/برامج للأمم املتحدة. 9بدلًا و 29س امي املشاركون من أأقل البدلان منوًا. وحرض حلقة العمل مسؤولني كبار من 

أأيضًا تقدمي ادلمع لعمل الفريق الفرعي املعين خبارطة الطريق يف جمال العمل  ، واصلت الويبو2019ويف عام  .138

، واكن ذكل عىل وجه اخلصوص عن طريق تقدمي الإرشاد بشأأن عنارص العمل املشرتك والتكنولوجيا والابتاكر التابع لفريق

 اتيجيات امللكية الفكرية.امللكية الفكرية وتبادل املعلومات عن مهنجية الويبو وخربهتا يف جمال تطوير اسرت 

وواصلت الويبو، بوصفها مؤسسًا مشاراكً للفريق الفرعي املعين ابملساواة بني النسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر  .139

التابع لفريق العمل املشرتك، زايدة التعاون وأأوجه التعاضد بني هيئات الأمم املتحدة املعنية ابملساواة بني النسني والعمل 

تكنولوجيا والابتاكر، وحيسن ذكل ظهور املشاركة اليت تقوم هبا الأمم املتحدة يف هذا اجملال ويعزز التوعية بأأمهية دمع فرص وال 

 مشاركة النساء والفتيات يف جمالت العمل والتكنولوجيا والابتاكر.

يًا يف مقر الأمم املتحدة عىل حداًث جانب  2019وابلشرتاك مع الاحتاد ادلويل لالتصالت، اس تضافت الويبو يف عام  .140

 12و 11هامش ادلورة الثالثة والس تني للجنة وضع املرأأة بشأأن املساواة بني النسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر )يويم 

 (. واكنت الغاية من احلدث تعزيز التوعية بأأمهية املساواة بني النسني يف جمال العمل والتكنولوجيا والابتاكر،2019مارس 

من أأهداف التمنية املس تدامة  5وعرض معل واكلت الأمم املتحدة الأعضاء يف فريق العمل املشرتك دعامً لتحقيق الهدف 

بشأأن املساواة بني النسني. وعالوة عىل ذكل، نظم الاحتاد ادلويل لالتصالت والويبو واليونسكو، عىل هامش املنتدى 

(، معرضًا بشأأن النساء والعمل والابتاكر والتكنولوجيا. وأأبرز 2019مايو  15و 14يم )يولعمل والتكنولوجيا والابتاكر الرابع ل

املعرض صورًا وقصصًا لنساء اس تثنائيات من ش ىت أأحناء العامل الاليت حققن اإجنازات هممة يف جمال الهنوض ابلعمل 

 يدخلن جمالت العمل والتكنولوجيا والابتاكر.والتكنولوجيا والابتاكر وكّن بذكل مناذج أأدوار حيتذى هبا للنساء والفتيات يك 
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لكرتونية 3"  لآلية تيسري التكنولوجيا" املنصة الإ

لكرتونية التابع للفريق املشرتك. ووافقت الويبو عىل  .141 تشارك الويبو بفعالية يف أأعامل الفريق الفرعي املعين ابملنصة الإ

 ويبو ماتشومنصة ( WIPO Re:Search) لبحثبياانت الويبو ل  وقاعدة( WIPO Green)ن منصة ويبو غريربط 

لكرتونية املذكورة. وتفاعلت الويبو مع  دارة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعيةابملنصة الإ وهيئات الأمم املتحدة  اإ

 الأخرى املعنية بعملية املناقشة والتفاق عىل الرتتيبات التقنية.

 فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت املعنية بمتويل التمنية رابعًا.

واصلت الويبو املشاركة يف أأعامل فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت املعنية بمتويل التمنية. وقدمت الويبو مساهامت يف  .142

 فامي خيص تقرير متويل التمنية املس تدامة. 2019عام 

 خامسًا. التعاون فامي بني بدلان النوب

( اذلي أأفىض يف BAPA+40شاركت الويبو يف العملية التحضريية ملؤمتر الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان النوب ) .143

آيرس، الأرجنتني، يف  بوينس ، اإىل اعامتد وثيقة ختامية حتث عىل مزيد من التعاون فامي بني بدلان النوب 2019مارس  22أ

حتسني التعاون بغية تغيري املنظر الس يايس وجتاوز عقبات املوارد. وتشارك  من أأجل حتقيق التمنية املس تدامة عن طريق

املتحدة بشأأن التعاون فامي بني  اسرتاتيجية عىل نطاق منظومة الأمموثيقة اغة الويبو مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى يف صي

 بدلان النوب والتعاون الثاليث.

اكلت املعين ابملامرسات اليدة بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة )الفريق سادسًا. الفريق التحلييل املشرتك بني الو

 التحلييل(

ثر اإطالق نداء عاملي من أأجل أأن يقدم أأحصاب املصلحة  .144 الويبو عضو يف الفريق التحلييل. وقد أُسس هذا الفريق اإ

دارةمساهامت عن املامرسات اليدة وقصص النجاح وادلروس املس تفاد فامي خيص تنفيذ  الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية  اإ

 مسامهة. 600والتمنية املس تدامة. ومت اس تالم أأكرث من  2030خلطة عام  والاجامتعية

دراهجا يف قاعدة 2019ويف عام  .145 ذا ينبغي اإ ، قام الفريق التحلييل بدراسة املساهامت وحتليلها من أأجل حتديد ما اإ

وعىل  – 2019ات اليدة بغية عرضها يف التقارير والأحداث اخلاصة يف عام بياانت املامرسات اليدة، ودمع حتديد املامرس

 لتمنية املس تدامة.ابوجه اخلصوص يف املنتدى الس يايس رفيع املس توى املعين 

 فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامةسابعًا. 

اذلي  رباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامةفريق اخلحرضت الويبو الاجامتع العارش ل .146

ثيوبيا، يف الفرتة من يف ُعقد  . واس تعرض الاجامتع التصنيف ثاليث الطبقات 2019أأكتوبر  24اإىل  21أأديس أأاباب، اإ

 العمل واخلطوات املقبةل.للمؤرشات، وتبادل اخلربات بشأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ورصدها، وانقش خطة 
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ونكتاد  اثمنًا. أأس بوع التجارة الإلكرتونية للأ

ونكتاد يف مكتب الأمم املتحدة يف جنيف، يف الفرتة من  .147 لكرتونية اخلامس للأ أأبريل  5اإىل  1ُعقد أأس بوع التجارة الإ

لكرتونية للجميع،  ، واكن موضوع الأس بوع "من الرمقنة اإىل التمنية". والويبو، بوصفها عضوًا يف مبادرة2019 التجارة الإ

سامهت يف اللسات املتعلقة ابمللكية الفكرية مثل اللسات التالية، جلسة "امللكية الفكرية والتمنية يف جمال الاقتصاد 

 الرمقي" وجلسة "بناء القدرات فامي يتعلق بأأسامء احلقول ونظام أأسامء احلقول" وجلسة "الاقتصاد الرمقي والصناعات املبدعة".

 اتسعًا. القمة العاملية جملمتع املعلومات

، نظمت الويبو جلسة بشأأن "توليد عائد يف صناعة 2019وضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام مابلزتامن مع  .148

 "، وذكل خالل منتدى القمة العاملية جملمتع املعلومات اذلي جرى يف جنيف يف الفرتة مندور حقوق امللكية الفكرية الرايضة:

. وتضع اللسة روابط بني امللكية الفكرية والرايضة، عىل سبيل املثال امللكية الفكرية مكسامه رئييس 2019أأبريل  12اإىل  8

يف تعزيز أأداء الأدوات يف صناعة الرايضة، وامللكية الفكرية كوس يةل لتحقيق أأكرب قدر من املنافع الاقتصادية يف صناعة 

كنولوجيا املعلومات والتصالت استنادًا اإىل امللكية الفكرية اليت تذيك الابتاكر الراييض. الرايضة. وانقشت اللسة أأيضًا ت 

 واكن هذا املنتدى فرصة لأحصاب املصلحة يف صناعة الرايضة يك يتبادلوا وهجات النظر.

 عارشاً. امللكية الفكرية والس ياحة

كوادور وانمعلت الويبو بشلك وثيق مع البدلان الرائدة ) .149 نظمة الأمم ( وتعمل حاليًا مع م ميبيا ورسي لناكمرص واإ

 لإصدار منشور مشرتك بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة والتمنية املس تدامة. املتحدة للس ياحة العاملية

 دارة الإنرتنتالرابع عرش لإ ملنتدى حادي عرش. ا

نرتنت، وشاركت يف الاجامت .150 دارة الإ نرتنت واصلت الويبو مشاركهتا الفعاةل يف منتدى اإ دارة الإ ع الرابع عرش ملنتدى اإ

نرتنت واحدة ، واكن الاجامتع بعنوان 2019نومفرب  29اإىل  25اذلي ُعقد يف برلني، أأملانيا يف الفرتة من  عامل واحد وش بكة اإ

ثيل يف تنظمي حلقة معل بشأأن "الشمولية والمت  الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي الأفالم. وتشاركت الويبو مع ورؤية واحدة

نرتنت والشمولية الرمقية عن  لمتكني منو احملتوى احمليل". وانقشت حلقة العمل كيف يسهل احملتوى احمليل ذو الصةل اعامتد الإ

لكرتوين هادف للمجمتعات، وادلور املقابل لنظام حقوق املؤلف والآليات التنظميية الأخرى. وسامهت  نشاء فضاء اإ طريق اإ

ذاعة الأورويب بشأأن اخلدمة العامة والطريقة اليت ميكن هبا لوسائط الإعالم أأن تصلح الويبو أأيضًا يف جلسة نظمها  احتاد الإ

الفضاء الس يرباين، وغطت هذه اللسة مجموعة من القضااي املتعلقة ابلظروف الأساس ية الالزمة من أأجل توفري "خدمة 

نرتنت للجميع". وشاركت الويبو أأيضًا يف منتدى نرتنت  دىأأفضل ممارسات منت الإ دارة الإ ، 2019لعام  املتعلق ابحملتوى احمليلاإ

نشاء وتوزيع احملتوى احمليل وحتديد أأفضل املامرسات من أأجل تعزيز التنوع  وركز املنتدى عىل طريقة هتيئة بيئة متكينية لإ

 اللغوي والإرث الثقايف واحملتوى احمليل واحملافظة علهيا.

 حدة الإطارية بشأأن تغري املناخمعليات اتفاقية الأمم املتاثين عرش. 

واصلت الويبو متابعة معلية التفاقية الإطارية، ول س امي املناقشات اليت جرت بشأأن تطوير التكنولوجيا ونقلها.  .151

وحرضت الويبو مؤمتر القمة املعين ابملناخ اذلي ُعقد من أأجل تشجيع الالزتامات وفقًا لتفاق ابريس. وشاركت الويبو أأيضًا 
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، كوبهناغن)يف  لمجلس الاستشاري ملركز وش بكة تكنولوجيا املناخاقب يف الاجامتعني الثاين عرش والثالث عرش لبصفة مر 

(، وشاركت يف الاجامتعني 2019سبمترب  13اإىل  11، ويف ابريس يف الفرتة من 2019مارس  29اإىل  27يف الفرتة من 

، ويف بون يف 2019مارس  27اإىل  25، يف الفرتة من كوبهناغن )يف للجنة التنفيذية للتكنولوجياالثامن عرش والتاسع عرش 

ضافة اإىل ذكل، اكنت الويبو ممثةل يف مؤمتر تغري املناخ ما بني ادلورات اذلي ُعقد يف 2019سبمترب  19اإىل  16الفرتة من  (. واإ

 .2019يونيو  27اإىل  17بون يف الفرتة من 

 (2019ديسمرب  13اإىل  2 اثلث عرش. مؤمتر الأطراف اخلامس والعرشون )من

( اذلي ُعقد يف COP25/CMP15/CMA2شاركت الويبو مشاركة فعاةل يف مؤمتر تغري املناخ لالتفاقية الإطارية ) .152

املعهد الوطين الش ييل للملكية . وشاركت الويبو يف تنظمي أأحداث جانبية مع 2019ديسمرب  13اإىل  2مدريد يف الفرتة من 

بشأأن "تّسيع جعةل الابتاكر ونقل التكنولوجيا دعامً للزراعة اذلكية يف مواهجة  للبدلان الأمريكيةمرصف التمنية و  الصناعية

املناخ: دور حقوق امللكية الفكرية". وشاركت الويبو أأيضًا يف حدث جانيب بشأأن دفع الابتاكر من أأجل التصنيع قليل 

ضافة  9اريع الديدة )الهدف الانبعااثت بواسطة التكنولوجيا الرمقية والرشاكت ومناذج املش من أأهداف التمنية املس تدامة(. واإ

يف تنظمي حدث جانيب  مركز تكنولوجيا املناخ وش باكهتاة و منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعياإىل ذكل، تشاركت الويبو مع 

 بشأأن تّسيع جعةل التعاون والرشأاكت يف جمال تكنولوجيا املناخ العاملية.

 ون الثاليث بشأأن الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارةالتعا رابع عرش.

بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن الصحة العامة وامللكية الفكرية  التعاون الثاليثاإن  .153

ى هذه اجملالت الثالثة، يسامه يف تعزيز قاعدة املعلومات التجريبية والوقائعية من أأجل صانعي الس ياسات يف ملتق والتجارة

 ويدمع هذا التعاون صانعي الس ياسات يف معالة الصحة العامة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتجارة.

يف جمال الصحة: الفرص  تيف الندوة الثالثية الثامنة بشأأن "أأحدث التكنولوجيا 2019أأكتوبر  31وشاركت الويبو يف  .154

التجارة العاملية. وانقشت الندوة الطريقة اليت سامه هبا التطور العلمي وأأوجه التقدم  والتحدايت" اليت ُعقدت يف مقر منظمة

يف تكنولوجيات جمال الصحة يف حتقيق حتسينات غري مس بوقة للنتاجئ الصحية، وأأشارت أأيضًا اإىل التحدايت الكبرية مثل 

ة الأشخاص فامي بني البدلان املنخفضة واملتوسطة التوزيع غري املتاكئف للماكسب يف ميدان متوسط العمر املتوقع وجودة حيا

 واملرتفعة ادلخل. وجسلت الندوة مرور عرش س نوات عىل هذا التعاون الثاليث.

وشاركت املنظامت الثالث أأيضًا يف أأحداث تدريب متبادةل، مثل حلقة معل منظمة التجارة العاملية للتجارة والصحة  .155

سامهت الويبو يف جلسات عديدة من حلقة العمل هذه، مثل اللسة اخلاصة بنظام (. و 2019نومفرب  15اإىل  11العامة )من 

امللكية الفكرية بوصفه عاماًل همامً لالبتاكر يف القطاع الصيدلين، واللسة بشأأن خيارات س ياسة امللكية الفكرية من أأجل 

أأيضًا عروضًا يف ادلورة املتقدمة املشرتكة بني  زايدة النفاذ العاملي اإىل تكنولوجيات اجملال الصحي. وقدمت املنظامت الثالث

(، والندوة 2019مارس  22اإىل  11الويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني )جنيف، من 

(، وحلقة 2019يونيو  29اإىل  17ا )دريس امللكية الفكرية والباحثني فهيملاملنظمة برشاكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية 

قلميية بشأأن الصحة العامة وامللكية الفكرية والأسواق العامة لصاحل بدلان  ، الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقياالعمل الإ

 .2019يوليو  4اإىل  2اليت عقدت يف الس نغال، يف الفرتة من 
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لت املعين مبقاومة مضادات امليكروابت وسامهت يف واكنت الويبو ممثةل يف فريق الأمم املتحدة للتنس يق فامي بني الواك .156

 .2019اإعداد تقرير الفريق اذلي قُدم اإىل الأمني العام للأمم املتحدة يف أأبريل 

فرقة معل الأمم املتحدة املشرتكة بني الواكلت املعنية ابلوقاية من وشاركت الويبو أأيضًا يف الاجامتع الثالث عرش ل .157

واكةل من واكلت الأمم املتحدة دلمع احلكومات عىل التصدي  40، ومجع هذا الاجامتع حفهتاالأمراض غري املعدية وماك

 للأمراض غري املعدية.

رصد املساهامت ومتابعهتا وتقدميها، عىل النحو املطلوب، اإىل خمتلف العمليات  2020وس تواصل الويبو يف عام  .158

 واملناقشات بشأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.

 ملساعدة اليت تقدهما الويبو لدلول الأعضاء بناًء عىل طلهبااجمي. 

مارات العربية املتحدة، املوقعة يف 3تنص املادة ) .159 ( بشأأن جمالت التعاون، من مذكرة التفامه بني الويبو والإ

مارات العربية امل هي، عىل أأن املشاريع والأنشطة اليت س يغط2018 عام مارايت/الإ تحدة ستتوىل ا الصندوق الاستامئين الإ

ولهذه الغاية، جرى …". 9الإسهام يف الهود اليت تبذلها الويبو من أأجل تعزيز أأهداف التمنية املس تدامة، ول س امي الهدف "

مارات العربية املتحدة: 2019يف عام  مارايت/الإ  تنفيذ النشاطني التاليني يف اإطار الصندوق الاستامئين الإ

 الفكرية يف احلقبة الرمقية من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية "حوار بشأأن اس تخدام نظام امللكية .أأ 

. اس هتدف 2019أأكتوبر  29و 28املعقود يف طوكيو، الياابن، يويم  الياابن والبدلان العربية اخملتارة" – والثقافية

املتعلقة ابلظروف احلوار تبادل الآراء واملعلومات بشأأن س ياسة امللكية الفكرية والاعتبارات الاسرتاتيجية 

ادلولية احلالية والتوهجات الناش ئة يف جمال امللكية الفكرية، اإضافة اإىل حتديد أأفضل املامرسات من أأجل 

اس تخدام نظام امللكية الفكرية والبنية التحتية من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. واس هتدف 

نشاء أأنظمة للملكية الفكرية حديثة وفعاةل. وسامه احلوار كذكل اس تكشاف اجملالت املمكنة للت عاون من أأجل اإ

 من أأهداف التمنية املس تدامة وحتقيقهام؛ 17و 9احلوار يف تنفيذ الهدفني 

بصاربشأأن مرشوع بناء القدرات املربم مع املنظمة غري احلكومية  احتاد الكتب امليّسةاتفاق  .ب يف تونس. هيدف  اإ

النارشين التونس يني، وكذكل املنظامت اليت متثل الأشخاص العاجزين عن قراءة املرشوع اإىل بناء قدرات دلى 

 .17و 10و 9املطبوعات. وسامه هذا املرشوع يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة 

ويشري مقرتح املرشوع "دمع رايدة املرأأة للأعامل يف العراق" اذلي قدمته وزارة الصناعة واملعادن يف العراق يف  .160

من أأهداف التمنية املس تدامة. وهيدف املرشوع اإىل تقوية مشاركة املرأأة يف  9و 5اإشارة واحضة اإىل الهدفني  2019 سبمترب

، 2020النشاط الاقتصادي وتعزيز دورها يف سوق العمل. ويف هذا الصدد، ُخطط لتنفيذ مساعدة الويبو التقنية يف عام 

ق. وينبغي أأن تدمع هذه املساعدة التدابري اليت اختذهتا السلطات الوطنية وذكل ابلتشاور مع وزارة الصناعة واملعادن يف العرا

من أأجل اإعداد الآليات والس ياسات املناس بة عن طريق الرتوجي لثقافة رايدة املرأأة للأعامل، وينبغي أأن تسامه املساعدة 

 من أأهداف التمنية املس تدامة يف العراق. 9و 5التقنية يف حتقيق الهدفني 
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مدعوة اإىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه 

 .الوثيقة


