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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  18 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
ىل  18ن جنيف، م  2020 مايو 22اإ

إندونيسيا واإلمارات العربية املتحدة بشأن تعزيز استخدام امللكية مقرتح مشروع مقدم من مجهورية 
 الفكرية يف البلدان النامية ألغراض الصناعات اإلبداعية يف العصر الرقمي

عداد مانة من اإ  الأ

ندونيس يا 2020مارس  16يف مذكرة شفهية مؤرخة  .1 ىل الأمانة، قدمت البعثة ادلامئة مجلهورية اإ دلى ، موهجة اإ

تعزيز اس تخدام امللكية بشأأن  واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف مقرتح مرشوعومنظمة التجارة العاملية حدة املت الأمم

 جنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالل فيه  يك تنظر، الفكرية يف البدلان النامية لأغراض الصناعات الإبداعية يف العرص الرمقي

 .والعرشين اخلامسة دورهتايف )جلنة التمنية( 

 وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل املذكرة الشفهية ومقرتح املرشوع. .2

ن جلنة  .3 منية اإ ىل النظر يف مرفقالت  مدعوة اإ

 الوثيقة. هذه

[ييل ذكل املرفقان]
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ندونيس يا   البعثة ادلامئة مجلهورية اإ

 ومنظمة التجارة العاملية دلى الأمم املتحدة 

 واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف

 

 POL-1/111/2020/30رمق 

ندونيس يا هتدي   واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيفومنظمة التجارة العاملية دلى الأمم املتحدة البعثة ادلامئة مجلهورية اإ

ىل حتياهتا أأطيب  ، يك رشوع أأجندة التمنيةمل  جديد مقرتح بأأن حتيل طيهوتترشف  الفكرية )الويبو(املنظمة العاملية للملكية اإ

ىل  18ع عقدها من ماملز اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا اخلامسة والعرشين املقبةل تنظر فيه  اإ

 .2020 مايو 22

ندونيس يا أأن املرشوع املقرتح  غراض تعزيز اس تخدا"وترى حكومة مجهورية اإ م امللكية الفكرية يف البدلان النامية لأ

الرشاكت عن طريق حتسني اس تخدام  وتمنيهتاساعد عىل تقوية الصناعات الإبداعية سي " الصناعات الإبداعية يف العرص الرمقي

الفكرية يف البدلان زايدة قدرة السلطات املعنية ابمللكية  عىلو نظام امللكية الفكرية من الناحيتني المكية والنوعية، احمللية ل 

 املشاركة يف هذا العرص الرمقي.

ندونيس يا أأن تلمتس املساعي امحليدة لأمانة الويبو  اس تعراض من أأجل ويف هذا الشأأن، تود البعثة ادلامئة مجلهورية اإ

الويبو يف اللجنة  أأعضاء هالحتياجات من املزيانية، بغية ضامن أأن تعمتدعاله واس تكامهل، مبا يف ذكل خطة لاملقرتح املذكور أأ 

 .يف وقت وجزي املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف ومنظمة التجارة العاملية دلى الأمم املتحدة ندونيس يا مجلهورية اإ البعثة ادلامئة  وتغتمن

 التقدير.حرتام و أأمسى أ ايت الاعن  للمنظمة العاملية للملكية الفكريةهذه املناس بة لتعرب من جديد 

 2020مارس  16جنيف، 

 ]خمت وتوقيع[

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف جنيف، سويرسا

ىل: رئيس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية   الفكريةنسخة اإ
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ندونيس يا والإمارات العربية املتحدة  مقرتح مرشوع مقدم من وفدي اإ

 مقرتح املرشوع

 

 ملخص .1

 DA_1_4_10_12_19_24_27_01 املرشوعرمز 

غراض الصناعات الإبداعية يف العرص  العنوان تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان النامية لأ

 الرمقي

 27و 24و 19و 12و 10و 4و 1 توصيات أأجندة التمنية

ىل تاملقرتح هيدف املرشوع  وصف موجز للمرشوع عن طريق حتسني اس تخدام  قوية الصناعات الإبداعية وتمنيهتااإ

زايدة قدرة و  ،نظام امللكية الفكرية من الناحيتني المكية والنوعيةالرشاكت احمللية ل 

لبدلان املشاركة يف ضوء التغريات احلاصةل يف العرص ل السلطات املعنية ابمللكية الفكرية 

ىل ما ييل بداعية" متكني الصناعات 1: "الرمقي. وعىل وجه اخلصوص، هيدف املرشوع اإ  الإ

نفاذها من أأجل دمع تسويق  الفاعةل دارهتا واس تغاللها واإ من حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

بداعية والثقافية؛ " بداعية 2املنتجات واخلدمات الإ " وبناء ش باكت تربط بني الصناعات الإ

 احمللية من أأجل تسهيل نقل معلومات والتعاون والمنو.

دد لحقا   التنفيذ الربانمج املسؤول عن  حيح

مشاريع  /لربامج اب الصةل

 املعنية أأجندة التمنية الأخرى

 DA_16_20_01و DA_19_30_31و DA_8_02و DA_8_01: املشاريع

 DA_16_20_03و DA_16_20_02و

 يفالصةل ابلنتاجئ املرتقبة 

 الربانمج واملزيانية

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل  2.3ھ واسعة من املتطلبات كفاءات معزَّ

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

 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
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ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

 ر والإبداعامللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاك

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من  6.3ھ

 أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

 شهرا   30 مدة املرشوع

دد لحقا   تاكليف خالفمجموع  مزيانية املرشوع  ابملوظفني: حيح

 وصف املرشوع .2

 مقدمة 1.2

الإبداعية من بني الصناعات الأرسع منوا  يف العديد من الاقتصادات، ول س امي يف البدلان النامية. ويف  الصناعات

، العامليتريليون دولر أأمرييك يف مجموع الناجت احمليل الإجاميل  8.8وحده، سامهت الصناعات الإبداعية حبوايل  2018 عام

 .1%3.9وشهدت منوا  بلغ 

 تكليف  الابتاكرما يكون  وكثريا  ية وتزدهر بوصفها صةل ربط بني الثقافة والاقتصاد والتكنولوجيا. وتمنو الصناعات الإبداع 

حمددة  اجلهات الفاعةل وأأحصاب املصلحة اذلين دلهيم احتياجات طائفة عديدة وخمتلفة منالصناعات معلية جامعية تشمل 

ّددللملكية الفكرية. وما فئت نظام امللكية الفكرية  دارة نشاط الصناعات لإ  الس ياسة العامةصكوك أأمه  بوصفه أأحد حيح

بداع القدرة  لك الصناعات اليت تنشأأ منينبغي لو الإبداعية.   وتكون دلهيا الإماكانت خللق ةواملهارة واملوهبة الفردي يةالإ

م نظام امللكية الفكرية عىل اس تخدا تكون قادرةأأن  ،الرثوة وفرص العمل عن طريق اس تحداث امللكية الفكرية واس تغاللها

حقوق خمتلفة من منتجات تنطوي عىل نوع أأو مجموعة أأنواع  ، ابس مترار،وتنتج اجلهات الفاعةل يف الصناعة بشلك اكمل.

 امللكية الفكرية، مبا يف ذكل حق املؤلف والرباءات والتصاممي والعالمات التجارية.

حلاحا  يف الوقت الراه واملؤكّد أأنّ  ن يف الاقتصاد الإبداعي هو طريقة تعزيز دور امللكية الفكرية يف تطوير أأكرث التحدايت اإ

أأحصاب  تثقيفيف جمال  وخاصةالاقتصادية املس تدامة، -الإبداعية من أأجل التمنية الاجامتعيةالاقتصادية القطاعات 

دارة  خبصوصوتدريهبم  املعنينياملصلحة  احلقوق واس تغاللها  تكلحامية حقوق امللكية الفكرية يف الصناعات الإبداعية واإ

نفاذها.  بداعية قدرا  كبريا  من التعزيز وقد واإ جفوات معرفية كبرية. وتتكون الصناعات  تنطوي عىلوتتطلب الصناعات الإ

                                         
، 2019فرباير  Travel & Tourism continue strong growth above global GDP“ ،27”اجمللس العاملي للسفر والس ياحة،  1

-growth-strong-continues-tourism-releases/2019/travel-releases/press-centre/press-https://www.wttc.org/about/media

/gdp-global-above. 

https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-continues-strong-growth-above-global-gdp/
https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-continues-strong-growth-above-global-gdp/


CDIP/25/8 
Annex I 
4 
 

اليت تس يطر  واحلرفيةاعات التقليدية الثقافية الصن ابتداء  من ،من أأحصاب املصلحةعدد كبري ومتنوع جدا  الإبداعية من 

ىل و علهيا الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة   اجلديدة يف العرص الرمقي. الرشاكتوصول  اإ

يف العرص بكثري تتسم بأأمهية أأكرب لقدرة عىل اس تخدام نظام امللكية الكفرية بشلك اكمل املتعلقة اباجة هذه احلوأأصبحت 

 أأمامالتحدايت املزيد من طرحت تقدم تكنولوجيا املعلومات املزيد من الفرص و درجة الرمقنة و  أأاتحتفقد الرمقي. 

سهاهما يف الصناعات الإبداعية، فضال  عن  بداعية تغيري طريقة تسويق املنتجات واخلدمات اإ وتوزيعها واس هتالكها. الإ

من أأجل ادلخول وأأاتحت املزيد من الفرص املتاكفئة مجليع الأشخاص من مجيع البدلان  حواجز الرمقنةضت زايدة وخفّ 

ىل املعلومات والبحوث،  مكّنوقد عمل يف الصناعات الإبداعية. ال ىل جانب زايدة التواصلالنفاذ الإلكرتوين اإ ومشاركة  اإ

ضائعها وخدماهتا مجلهور أأكرب وأأكرث تنوعا . كام بق يتسو  من الإبداعية رشاكتال الصناعة الإبداعية ذاهتا يف العرص الرمقي، 

 نتجات أأكرث من أأي وقت مىض.امل فاكر و الأ مع بعضها وتس تنبط أأن تعمل لمواهب من مجيع أأحناء العامل لأأاتح العرص الرمقي 

بداعية الرشاكت املطروحة أأمامفريدة اخلاصة وال هعىل حتدايت كذكلومع ذكل، ينطوي العرص الرمقي  جه وعىل و ، الإ

لكرتونية، وخاصة تكل املتعلقة ابلتجارة الإلكرتونية،  أأسهمقد يف جمال امللكية الفكرية. ف اخلصوص يف انتشار املنصات الإ

ىل زايدة  التصاممي، مما يتطلب اس تخدام العالمات التجارية والتصاممي الصناعية. العالمات و أأسامء الاعرتاف باحلاجة اإ

ىل وعالوة عىل ذكل، أأنشأأت زايدة فرص طريقة حامية لبداعية الإ قطاعات ال فهم التعاون اليت أأاتحهتا الرمقنة حاجة ملحة اإ

جس مي اتفاقات الرتخيص أأو غريها من وسائل التعاون. وهناك حتد  من خالل مشاطرهتاالابتاكر وطريقة أأشاكل الأفاكر و 

نفاذ القوي حلقوق امللكية الفكرية. وقد  رضورةهو و أ خر يطرحه العرص الرمقي  ماكنية التواصلزايدة  تطرحضامن الإ  اإ

تسبب انهتاك ي وس  . عدم حامية ملكيهتم الفكريةملام الرمقي و/أأو الإ ف ممن يعانون من ضعخماطر عىل أأحصاب املصلحة 

حداث والعالمات التجارية وتصاممي املنتجات، عىل سبيل املثال، يف  أأدوات التوس ميوتقليد  حصول خسارة يف الأرابح واإ

 غري املادية، من قبيل خسارة السمعة.احلقيقية مزيد من ال اثر 

اس تخداما  اكفيا  يف كثري من الأحيان، وخاصة الرشاكت الرشاكت الفرص املتاحة  تكل ويف الوقت ذاته، ل تس تخدم

من أأقل احلكومات احمللية والرشاكت اخلاصة يف البدلان النامية مس توى  متكليف البدلان النامية. وبشلك عام، املوجودة 

الإملام الرمقي مقارنة بنظرياهتا املوجودة يف البدلان املتقدمة، ول تزال تعمتد عىل التوزيع املادي والتسويق خارج ش بكة 

ىل افتقارها بشلك لكي تقريبا  الإنرتنت،  ضافة اإ ىل  اإ ىل اسرتاتيجيات التوس مي، مما اإ ماكنية الوصول اإ الأسواق حيد من اإ

 املعلومات املمكنة.و 

نامية. ويمكن الصناعات الإبداعية يف البدلان ال  صونهناك هدفان رئيس يان مرتابطان يتعني حتسيهنام من أأجل ذلكل، و

ذكل ماكتب  السطات الوطنية، مبا يفقدرات و الرشاكت احمللية العامةل يف الصناعات الإبداعية  أأوهلام يف بناء قدرات

ضافة قمية  والاس تفادةامللكية الفكرية  واسرتاتيجياتأأدوات  عىل اس تخدام امللكية الفكرية، منتجاهتا  متزّي مهنا من أأجل اإ

الأول، هو الهدف تنويع أأنشطهتا الاقتصادية يف العرص الرمقي. والهدف الثاين، اذلي ل بد منه دلمع  ومن أأجلوخدماهتا، 

 لصناعات الإبداعية عىل الصعيد احمليل من أأجل تسهيل نقل املعلومات والتعاون والمنو.بني ا تربط بناء ش باكت

، والهندسة املعامرية ،تنفيذ هذا املرشوع، تغطي الصناعات الإبداعية القطاعات التالية: التطبيقات والألعاب ولأغراض

والتصوير  ،والأفالم والرسوم املتحركة والفيديو ،والأزايء ،وتصممي املنتجات ،وتصممي التصالت املرئيةوالتصممي ادلاخيل، 
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والبث  ،والفنون امجليةلداء، وفنون الأ  ،والإعالن، والنرش، واملوس يقى ،وفن الطهيي ،واحلرف اليدوية ،الفوتوغرايف

 واخلدمات الس ياحية. ،الإذاعي

قطاع همم من قطاعات فهيا مفهوم الصناعات الإبداعية. فالس ياحة وقطاع الس ياحة مثال عىل اجملالت اليت ينطبق 

ملنتجات الإبداعية املس هتدف ابهور امجل  نطاقع الصناعات الإبداعية لأهنا تعطي قمية للأصول الثقافية والإبداعية وتوسّ 

ت املهنية وتمنية املعارف. ن صورة البدلان واملناطق وتفتح اجملال أأمام أأسواق التصدير وتدمع الش باكوتدمع الإبداع وحتسّ 

تنش يط املنتجات نتجات والتجارب الس ياحية، وتسهم يف وتتيح الصناعة الإبداعية بدورها التطوير والتنويع فامي خيص امل 

ضافيا  وحتسيهنا وتوفر التكنولوجيا الإبداعية الالزمة لتطوير التجربة الس ياحية احلاليةالس ياحية  عىل املواقع ، وتضفي طابعا  اإ

 2وتساعد عىل جتاوز حدود الامنذج التقليدية للس ياحية الثقافية. ،الس ياحية

 الأهداف 2.2

ىل تقوية الصناعات الإبداعية  ىل ما ييل:جه اخلصوص عىل و هيدف . و املشاركةيف البدلان  وتمنيهتاهيدف املرشوع املقرتح اإ  اإ

املشاركة، يف البدلان  املوجودة الصناعات الإبداعيةنطاق الاس تخدام غري الاكيف لنظام امللكية الفكرية يف فهم  (أأ )

 ؛ذكلوالأس باب الاكمنة وراء 

ذكر الطريقة اليت ميكن هبا اس تخدام نظام امللكية الفكرية من أأجل دمع الأنظمة الفريدة للصناعات الإبداعية يف و  (ب)

دارهتا واس تغاللها مشاركلك بدل  نفاذها؛، ول س امي فامي خيص حامية امللكية الفكرية واإ  واإ

قلميية ووطنية تحعىن ابل و  (ج) نشاء مراكز اإ ن أأمكنتتكون بشلك رئييس، و صناعات الإبداعية اإ ، من واكلت اإ

رشاكت و قتصاد الإبداعي والواكلت الأخرى ذات الصةل(الاحكومية )ماكتب امللكية الفكرية وواكلت 

 ما ييل:، وتتوىل مجةل مسؤوليات رئيس ية مهنا ومواهب

توعية اعني العام واخلاص فامي يتعلق ب نس يق املبادرات واملشاريع املشرتكة بني القطت  املساعدة عىل "1"

 ؛ابمللكية الفكريةالصناعات الإبداعية 

لعمل، اليت ااملنسق وادلاعي الرئييس للأحداث، مبا يف ذكل الندوات وحلقات  اكتساب دورو  "2"

ىل تثقيف الش باكت اليت  بداعية  تربطتريم اإ  تكل ومتكنيبني احلكومات احمللية والرشاكت الإ

 ؛دارة امللكية الفكرية واس تغاللهااإ  حتديد اسرتاتيجيات من أأجلالش باكت وتقويهتا 

 الصناعات الإبداعية، وخصوصا  املعلومات املتعلقةميدان يف العامةل املعلومات عىل الرشاكت  ونرش "3"

 ؛الأعاملأأو مناخ  التنظميياملناخ يف  ابلتغريات احلاصةل

                                         
دراسات منظمة التعاون والتمنية يف امليدان ، Tourism and the Creative Economy، (2014منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ) 2

 .http://dx.doi.ord/10/1789/9789264207875-enنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي، مل  دار النرش التابعالاقتصادي بشأأن الس ياحة، 
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اليت تربط بني أأعضاء الصناعات الإبداعية، عىل تعزيز الش باكت  ،وفامي بني القطاعات لك قطاعداخل  والعمل، (د)

ىل تريم من أأجل زايدة سهوةل التعاون وتسهيل نقل املعارف، مبا يف ذكل عن طريق تنظمي أأحداث واجامتعات  اإ

 ؛ية والتثقيفيةالتدريب حداث الأ عن طريق و توس يع ش بكة العالقات، 

نشاء برامج للتدريب والتثقيف (ه) الندوات وحلقات العمل عىل سبيل املثال ل احلرص، من أأجل  مبا يف ذكل، واإ

 :من قبيل التوعية مبسائل

 الأفاكر الإبداعية والابتاكرية؛ اس تنباطادلور اذلي ميكن أأن يؤديه نظام امللكية الفكرية يف  "1"

بلرية، والتاكليف اليت تنطوي علهيا، ومعليات تسجيل امللكية الفك "2" اس تخدام نظام  تسهيل وس ح

 امللكية الفكرية؛

نفاذ ورضورة احرتام  "3"  للصناعات الإبداعية. ةالرئيس ي الأصولبوصفها امللكية الفكرية واإ

قلميية ووطنية تربط هتيئة س ح و  (و) ادلمع  امهنالاس تفادة من خدمات عدة الإبداعية ابحملامني من أأجل  الرشاكتبل اإ

 .يف اجملال القانوينوالتدريب 

 اسرتاتيجية التنفيذ 3.2

 س تححقق أأهداف املرشوع عن طريق النتاجئ والأنشطة التالية:

والأس باب الاكمنة  ،الاس تخدام غري الاكيف لنظام امللكية الفكرية يف الصناعات الإبداعيةنطاق أأفضل ل فهم  -1النتيجة 

 .ذكل وراء

 الأنشطة:

جراء اس تعراض للمؤلفات اخلاصة حباةل  (أأ ) ىل نظام امللكية الفكرية  الرشاكت الإبداعية فامي خيص نفاذهااإ اإ

ىل ذكل؛ النظام ذلكل واس تخداهما دارهتا وحاميهتا وما اإ  لأغراض حساب الأصول واإ

بداعية الرشاكت  معدل املصممةوالامنذج والأمثةل عن الربامج واملبادرات  أأفضل املامرساتمجع  (ب)  س تخدامابالإ

نفاذها حقوق امللكية الفكريةالأساليب اجليدة لإدارة   ؛واإ
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رساء  -2النتيجة   يف أأربعة بدلان مشاركة.أأسس مرجعية وطنية اإ

 الأنشطة:

اليت تواهجها الصناعات الإبداعية فامي خيص حامية امللكية الفكرية، وخصوصا   املشالكتبياانت عن ال مجع  (أأ )

ىل نظام امللكية الفكرية  تكلاليت تتعلق بنفاذ  املشالكت أأشاكل امية ح فضال  عن، هل واس تخداهماالصناعات اإ

 يف البدلان الأربعة؛ هاتسويق و الفكرية الإبداعية امللكية 

تسجيل حقوق امللكية الفكرية والعوائق احملمتةل يف لك اخلاصة ب العمليات القامئة  ورمس خرائطومجع البياانت  (ب)

ىل الصناعات الإبداعية يف البدلان الأربعة؛ املراحل من مرحةل  ابلنس بة اإ

دارة امل  املشالكتبياانت عن ال مجع و  (ج) السلطات  عىل الصعيد الوطين من قبللكية الفكرية القامئة فامي يتعلق ابإ

 ، مبا يف ذكل عن طريق ماكتب امللكية الفكرية عىل سبيل املثال ل احلرص؛ةالوطني

ىل  (د) نتاج وتسويق حتديد هجات التصال وأأحصاب املصلحة و والسعي، عىل الصعيد الوطين، اإ أأبرز هجات اإ

ىل ذكل؛ ،قانوينتوفري دمع ممن دلهيم اس تعداد ل والرشاكت الرائدة واحملامني  املنتجات الإبداعية  وما اإ

دارهتا و عىل حامية امللكية الفكرية  املعنينيمواد خمصصة للصناعات الإبداعية لتدريب أأحصاب املصلحة  -3النتيجة  اإ

نفاذها.  واس تغاللها واإ

 الأنشطة:

عداد مواد للحكومات بشأأن  (أأ ) نفاذها اس تخدام بل اليت ميكن هبا س ح ال اإ دارة امللكية الفكرية واإ تعزيز من أأجل اإ

ىل تريم  جمال الس ياسة العامة يفاسرتاتيجيات ووضع ، الصناعات الإبداعية ىلزايدة النفاذ اإ نظام امللكية  اإ

دارة أأنظمة امللكية الفكرية؛ ،واس تخدامه الفكرية  وحتسني اإ

عداد مواد للصناعات الإبداعية يف جمال حتديد حقوق امللكية الفكرية  (ب) دارة  اخلاصةاإ نفاذها  تكلهبا واإ احلقوق واإ

 .مؤسس ية ابعتبارها أأصول  

ظام امللكية الفكرية والقدرة عىل أأمهية اس تخدام نبالصناعات الإبداعية ميدان يف  العامةلالرشاكت  وعيزايدة  -4النتيجة 

 .يف هذا الصددالقيام خبيارات اسرتاتيجية مس تنرية 

 الأنشطة:

نشاء برامج مشرتكة لنرشالعمل مع امجلعيات أأو املنظامت الصناعية الوطنية و/أأو الواكلت احلكومية  (أأ )  هبدف اإ

دار  وحامية امللكية الفكرية املعارف املتعلقة بفرص التعاون  ؛هتاواإ

ىل زايدة  العامةلعقد ثالثة أأحداث وطنية للرشاكت  (ب) ية حامبأأمهية  الوعييف ميدان الصناعات الإبداعية هتدف اإ

دارهتامللكية  ىل الرشاكتالاسرتاتيجيات اخلاصة هبا ا والفكرية واإ  ؛ابلنس بة اإ
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رساء ش باكت واس تحداث فرص توجيه فامي بني الفاعلني الرئيس يني يف  -5النتيجة   الإبداعية. الصناعاتميدان اإ

 الأنشطة:

نشاء قاعدة بياانت  (أأ ) ني احملمتلني، وملفاهتم ومعلومات التصالاإ ني، وكذكل املوهجه هبم ميكن  اخلاصة بأأسامء املوهجه

لهيا عىل ش بكة الإنرتنت وخارج   يف ميدان الصناعة الإبداعية؛ العامةليف الرشاكت احمللية ش بكة تكل ال النفاذ اإ

ني احملمتلني للرشاكت.عقد حدثني للتدريب  (ب)  وتوس يع ش بكة العالقات تربط أأعضاء الش باكت املذكورة ابملوهجه

دارة امللكية الفكرية. -6النتيجة  قلميية للرشاكت الإبداعية تركز عىل اإ نشاء منصات وطنية واإ  اإ

 الأنشطة:

نشاء قاعدة بياانت بأأسامء رشاكت التسويق الإبداعية وملفاهتا ومعلومات التصال اخلا (أأ ) لهيا اإ صة هبا ميكن النفاذ اإ

 مراكز الصناعات الإبداعية عىل الصعيد احمليل؛ يفش بكة تكل ال عىل ش بكة الإنرتنت وخارج 

نشاء منسق وطين و  دحتدي (ب) قلميية ل مرااإ  صناعات الإبداعية.ل كز اإ

بنظام امللكية ، عىل سبيل املثال ل احلرصماكتب امللكية الفكرية  ذكل ، مبا يفةالسلطات الوطني وعيحتسني  -7النتيجة 

دارهتحتسني الفكرية و   .ذلكل النظام ااإ

 الأنشطة:

نشاء برانمج تدريب بشأأن نفاذها من أأجل تعزيز الصناعات  اإ دارة امللكية الفكرية واإ بل اليت ميكن هبا اس تخدام اإ الس ح

ىل زايدة النفاذ  يف جمال الس ياسة العامةالإبداعية، ووضع اسرتاتيجيات  ىلتريم اإ  نظام امللكية الفكرية اإ

دارة أأنظمة امللكية الفكرية؛واس تخدامه  ، وحتسني اإ

والبدلان الأقل منوا  اليت يوجد فهيا منو نامية و/أأو من البدلان ال ( بدلان 4أأربعة ) ،رشوع التجرييبغراض امل لأ  ،وس تحختار

ندونيس   كبري للصناعات الإبداعية. ىل املعايري التالية:يوس يجري اختيار البدلان التجريبية، فضال  عن اإ  ا، ابلستناد اإ

طار معل وطين محلاية امللكية الفكرية؛ .1  وجود اإ

ىل الإنرتنت دلى  .2  % أأو أأكرث من الساكن؛50وجود نفاذ اإ

بداعية اليت ت  .3  معايري امللكية الفكرية؛مع ناسب منتجاهتا ت وجود عدد كبري من الرشاكت الإ

و/أأو مؤسسات أأو هيئات الإبداعية،  الصناعاتخمصصة دلمع  وطنية أأو حمليةوجود مجعيات أأو منظامت  .4

 حكومية مسؤوةل عن الصناعات املذكورة؛
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كر أ نفا  من مبا يف ذكل  ،أأحصاب املصلحةوالقدرة دلى هامتم مؤكّد من الا مس توىوجود  .5 مجعيات الرشاكت وما ذح

 ؛بشلك فعال يف تنفيذ املرشوع املشاركة من حيث ،أأو منظامت أأو مؤسسات حكومية

 ؛الوطنيةقلميية و/أأو وجود مسامهة جوهرية للصناعات الإبداعية يف الاقتصادات الإ  .6

جناز املرشوع. واصةلملفر املوارد اتو  .7  العمل بعد اإ

ىل ذكل، س تحختار البدلان التجريبية هبدف ضامن التوازن ضافة اإ التمنية الاجامتعية  من حيث نياجلغرافي والتنوع واإ

 والاقتصادية.

 ريبية مقرتحا  يتضمن عىل الأقل العنارص التالية:وس تقدم ادلول الأعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع بصفة بدلان جت

ىل الإنرتنتامعلومات عن حامية  (أأ ) ، وحيبذ أأن تكون مصحوبة ببياانت عىل الصعيد الوطين مللكية الفكرية والنفاذ اإ

 عن الإملام الرمقي؛

، و/أأو املؤسسات احلكومية اخملصصة حتديدا  محلاية امللكية ةو/أأو احمللي الوطنيةامجلعيات أأو املنظامت  بيان (ب)

دارهتا  بداعية، ل  املؤسيسادلمع توفري و الفكرية واإ  التنس يق مع أأمانة الويبو؛ القادرة عىلو لصناعات الإ

 مبا يامتىش مع معايري الويبو؛اية امللكية الفكرية محلاخملصصة ادلمع ومؤسسات قوانني ال بيان (ج)

جناز بعد  تنفيذ الاسرتاتيجيات املقرتحة مواصةلقدرة الواكةل/املؤسسة الرئيس ية وأأحصاب املصلحة ال خرين عىل  (د) اإ

 املرشوع احلايل.

ق الويبو أأعاله فريق املرشوع )الواكةل/املؤسسة الرئيس ية عىل املس توى القطري وفري ةمعلية الاختيار املذكور نوس متكّ 

دارة املرشوع(   العملية.استامثر الوقت واملوارد يف  عىل ليةالفع وقدراهتم تقيمي الزتام املرحشني احملمتلني من املعين ابإ

 التخفيف من أ اثرها وتدابرياخملاطر احملمتةل  4.2

 الفكرية. : قد ل توجد ش بكة وطنية راخسة للصناعات الإبداعية املرتبطة بنظام امللكية1اخملاطرة 

ىل جانب الأولوايت  املعنية: س يعمل مدير املرشوع مع الواكلت احلكومية 1تدبري التخفيف  وس يدمج تنفيذ املرشوع اإ

طاراحلالية احلكومية   تطوير الصناعات الإبداعية؛ يف اإ

 من اس تخدام نظام امللكية الفكرية. حقيقيةالرشاكت منفعة  ترى: قد ل 2اخملاطرة 

جراء تقيمي معمق لظروف السوق : 2 تدبري التخفيف عىل اليت يضطلع هبا الفاعلون الرئيس يون  عاملالأ شطة أأن ونوع ينبغي اإ

 .قبل اختيار البدلانالصعيد احمليل 
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 الاس تعراض والتقيمي .3

 اجلدول الزمين لس تعراض املرشوع 1.3

ىل  دموس يحقتني يف العام، مرّ سيحس تعرض املرشوع  جلنة التمنية وامجلعيات/املنظامت/ املؤسسات احلكومية تقرير مرحيل اإ

ىل جلنة التمنية. التقرير اخلاص بهتقيمي مس تقل ويحقدم  ىعىل الصعيد الوطين. ويف هناية املرشوع، س يحجر   اإ

 التقيمي اذلايت للمرشوع 2.3

 (النتاجئمؤرشات الإجناز الناحج )مؤرشات  املرشوع نتاجئ

الاس تخدام غري الاكيف نطاق أأفضل ل فهم  .1

 ،لنظام امللكية الفكرية يف الصناعات الإبداعية

 .ذكل والأس باب الاكمنة وراء

تقوم عىل من لك بدل من البدلان الأربعة  شامةلتقارير  "1"

مقابالت خشصية ودراسات اس تقصائية ووسائل أأخرى مجلع 

 البياانت الأولية

رساء  .2 يف أأربعة أأسس مرجعية وطنية اإ

 بدلان مشاركة.

واهجهتا الرشاكت ت املشالكت اليت عنبياانت ال  مجع "1"

يف ميدان الصناعات الإبداعية فامي يتعلق حبامية امللكية  العامةل

دارهتا؛  الفكرية واإ

اليت معلية تسجيل امللكية الفكرية والعوائق  طرمس خرائ "2"

يف ميدان الصناعات  العامةلأأن تواهجها الرشاكت  حيمتل

 ؛الإبداعية

احملددين التصال وأأحصاب املصلحة  هاتقامئة ب وضع  "3"

 تنفيذ عىل الصعيد الوطين بوصفهم املس تفيدين الرئيس يني من

 املرشوع.

عداد  .3 مواد خمصصة للصناعات الإبداعية اإ

عىل حامية  املعنينيلتدريب أأحصاب املصلحة 

نفاذهاو امللكية الفكرية  دارهتا واس تغاللها واإ  اإ

حتديد أأدوات امللكية الفكرية اجملدية اليت ميكن  "1"

يف ميدان الصناعات  العامةلالرشاكت  من قبلاس تخداهما 

 الإبداعية.

الرشاكت احلكومات احمللية و  وعيزايدة  .4

امللكية حقوق الإبداعية بأأمهية اس تخدام نظام 

تبليغ نس بة مئوية كبرية من املشاركني يف الأحداث  "1"

دارهتا  الوطنية عن فهم أأفضل لأمهية حامية امللكية الفكرية واإ

ىل ا اخلاصة هبا سرتاتيجياتالاو  لرشاكت.ابلنس بة اإ
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والقدرة عىل القيام والتسويق الرمقي الفكرية 

 يف هذا الصدد.مس تنرية خبيارات اسرتاتيجية 

رساء ش باكت واس تحداث فرص  .5 اإ

 يف قطاع الصناعةتوجيه فامي بني الفاعلني 

 اعينيواملنتجني الإبد

تبليغ نس بة مئوية كبرية من املشاركني يف الأحداث  "1"

الوطنية عن فهم أأفضل لأمهية التعاون يف جمال تطوير الصناعات 

 الإبداعية.

ني  "2" نشاء قامئة بمعيات الصناعات الإبداعية واملوهجه اإ

احملمتلني احملددين من أأجل الأنشطة الوطنية املس تقبلية بعد 

 اس تكامل املرشوع.

نشاء منصات  .6 للرشاكت واملنتجني اإ

 الإبداعيني تربطهم برشاكت التسويق الإبداعية

نشاء حتديد منسق وطين و  "1" قلميية ترشف علهيا اإ مراكز اإ

الواكلت احلكومية يف البدلان املشاركة من أأجل ضامن اس تدامة 

 أأثر املرشوع بعد اس تكامهل.
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 املرشوع )مؤرشات النتاجئ( هديفمؤرشات النجاح يف حتقيق  املرشوع هدفا

الرشاكت احمللية العامةل يف  بناء قدرات .1

السطات قدرات و الصناعات الإبداعية 

 ذكل ماكتب امللكية الفكرية، الوطنية، مبا يف

امللكية  واسرتاتيجياتأأدوات  عىل اس تخدام

ضافة قمية  والاس تفادةالفكرية  مهنا من أأجل اإ

تنويع  ومن أأجلمنتجاهتا وخدماهتا،  متزّي 

 .أأنشطهتا الاقتصادية يف العرص الرمقي

الصناعات  ميدان العامةل يفاحمللية عدد الرشاكت  "1"

الإبداعية اليت بدأأت، بعد املرشوع، خبطط لس تخدام أأدوات 

ىل منتجاهتا  من أأجلامللكية الفكرية والاس تفادة مهنا  ضافة قمية اإ اإ

 خدماهتا.أأو 

السلطات  أأنشطة بناء القدرات اليت جترهيا ىو عدد وجد "2"

الوطنية، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية، من أأجل توفري 

خدمات استشارية بشأأن اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف 

 قطاع الصناعات الإبداعية.

النس بة املئوية للمشاركني اذلي أأبلغوا عن فهم أأفضل  "3"

 للمساهامت احملمتةل للملكية الفكرية يف الصناعات الإبداعية.

ش باكت تربط بني الصناعات  ناءب  .2

الإبداعية عىل الصعيد احمليل من أأجل تسهيل 

 نقل املعلومات والتعاون والمنو

عدد املشاركني يف الأحداث والش باكت الوطنية املنشأأة  "1"

طار تنفيذ املرشوع.  يف اإ

أأعضاء دول اجلهات املهمتة الأخرى من نفاذ مس توى  "2"

ىل مصلحة وأأحصاب  الرئيس ية  س تنتاجاتوالا النتاجئمجموعة اإ

  لها اهماس تخداو ، للمرشوع

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .4

 2020 عام

 2020عام  ولفص النشاط النتيجة

 الثاين الأول

جراء اس تعراض للمؤلفات اخلاصة حباةل الرشاكت   1 اإ

ها فامي خيص نفاذ العامةل يف ميدان الصناعات الإبداعية

ىل نظام امللكية الفكرية   .هل واس تخداهمااإ

x x 

والامنذج والأمثةل عن الربامج  أأفضل املامرساتمجع   2

العامةل يف ميدان الرشاكت  معدل املصممةواملبادرات 

 .الإبداعيةالصناعات 

x x 

جراء تقيمي للك بدل مشارك من أأجل حتديد التحدايت   3 اإ

والعوائق اليت تواهجها الرشاكت العامةل يف ميدان 

ىل نظام امللكية  الصناعات الإبداعية فامي خيص نفاذها اإ

 .واس تخداهما هلالفكرية 

x x 

ىل الوطينعىل الصعيد  السعي،  4 الفاعلني يف حتديد ، اإ

تصال وأأحصاب املصلحة ال هجاتامليدان من 

ىل واملنظامت والأفراد املعنيةواملؤسسات  ضافة اإ ، اإ

ني احملمتلني والرشاكت احمللية الرائدة يف  املوهجه

ىل ذكل ،الصناعات  .وما اإ

x x 

عداد برامج   5 احتياجات املناس بة املكيفة مع التوعية اإ

 هتا.تطلبام و  خمتلف فئات أأحصاب املصلحة

- x 

عدا  6 يف حلقات  س تخداهمالد مواد العرض املالمئة اإ

 .تنفيذ املرشوع خاللو/أأو الأحداث الوطنية العمل 

x x 

 تكون وجهيةقد من مواد يف الويبو  ما هو موجودمجع   7

 .نشاء مجموعة مواد تدريبيةلإ 

x x 
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 2021 عام

 2021فصول عام  النشاط النتيجة

 الرابع الثالث الثاين الأول

جراء   1 تقيمي للك بدل مشارك من أأجل حتديد التحدايت اإ

والعوائق اليت تواهجها الرشاكت العامةل يف ميدان 

ىل نظام امللكية الفكرية  الصناعات الإبداعية يف نفاذها اإ

 .واس تخداهما هل

x - - - 

اختيار مؤسسة أأو مركز أأو منظمة يف لك بدل مشارك،   2

نشاء وحدة أأو حتديد هجة اتصال خمصصة دلمع  واإ

 الرشاكت احمللية العامةل يف ميدان الصناعات الإبداعية

x x x x 

ربامج لبناء القدرات من خالل تدريبات ب الاضطالع  3

ىل من أأجل لمراكز احملددة لموهجة  تقدمي ادلمع اإ

 .الرشاكت العامةل يف ميدان الصناعات الإبداعية

- x - x 

نشاء قامئة   4 العامةل يف ميدان ابلرشاكت الرائدة مصغرة اإ

 .الصناعات الإبداعية

- x x x 

قامة رشأاكت، حسب الاقتضاء، مع اجلامعات أأو   5 اإ

زايدة عدد الرشاكء بغية ال خرين أأحصاب املصلحة 

 .خالل تنفيذ املرشوع احملمتلني

- x x x 

تنظمي أأحداث لتوس يع ش بكة العالقات من أأجل هتيئة   6

 العامةل يف ميدان الصناعات الإبداعيةفرص للرشاكت 

 يدوحتد التجارباللتقاء وتبادل لواملستمثرين احملمتلني 

 .املشألك املشرتكة ومناقشة احللول

- x x x 
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 2022 عام

 2022فصول عام  النشاط النتيجة

 الأول الثالث الثاين الأول

عداد مجموعة أأدوات تتضمن   1 القيام يف هناية املرشوع ابإ

" املهنجية املتبعة يف تنفيذ املرشوع، 1ييل: " ما

أأعهدت " واملواد اليت 3وادلروس املس تفادة، " "2"

 .يف مشاريع مماثةل اس تخداهماغية ب  خالل املرشوع،

x x x - 

 x - - - يتقرير تقيمي  2

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

