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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  21 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
ىل  9ن جنيف، م  2020نومفرب  13اإ

ل مقرتح مشروع 
ّ
مقدم من مجهورية إندونيسيا واإلمارات العربية املتحدة بشأن تعزيز استخدام معد

 الصناعات اإلبداعية يف العصر الرقمي ضمنامللكية الفكرية يف البلدان النامية 
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 املتحدة  الأمم

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

اس تعراض ويف املذكرة الشفهية املذكورة أأعاله، طلبت البعثة ادلامئة من الأمانة " .والعرشين اخلامسة ادورهتيف )جلنة التمنية( 

 ."املقرتح املذكور أأعاله واس تكامهل، مبا يف ذكل خطة لالحتياجات من املزيانية

 .املعّدل هذه الوثيقة عىل املذكرة الشفهية ومقرتح املرشوع اتتوي مرفقت و  .2

ن جلنة  .3 منية اإ ىل النظر يفالت  مرفقات مدعوة اإ

 الوثيقة. هذه

[تييل ذكل املرفقا]
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ندونيس يا   البعثة ادلامئة مجلهورية اإ

 ومنظمة التجارة العاملية دلى الأمم املتحدة 

 جنيفواملنظامت ادلولية الأخرى يف 

 

 POL-1/111/2020/30رمق 

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

ىل تياهتا أأطيب  ، يك رشوع أأجندة التمنيةمل  جديد مقرتح بأأن تيل طيهوتترشف  املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(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 "وترى حكومة مجهورية اإ تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان النامية لأ

الرشاكت عن طريق تسني اس تخدام  وتمنيهتاساعد عىل تقوية الصناعات الإبداعية سي " عرص الرمقيالصناعات الإبداعية يف ال

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

 املشاركة يف هذا العرص الرمقي.

ندونيس يا أأن تلمتس املساعي امحليدة لأمانة الويبو ويف هذا الشأأن، تود  اس تعراض من أأجل 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.أأمسى أ ايت الاحرتام و عن  للمنظمة العاملية للملكية الفكريةهذه املناس بة لتعرب من جديد 

 2020مارس  16جنيف، 

 ]خمت وتوقيع[

 

 للملكية الفكرية )الويبو( يف جنيف، سويرسااملنظمة العاملية 

ىل: رئيس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية   الفكريةنسخة اإ

[رفق الثاين]ييل ذكل امل



CDIP/25/8 Rev. 
ANNEX II 

 املرفق الثاين

 

 

ندونيس يا والإمارات العربية معّدل مقرتح مرشوع   املتحدةمقدم من وفدي اإ

 مقرتح املرشوع

 

 ملخص .1

 DA_1_4_10_12_19_24_27_01 رمز املرشوع

الصناعات الإبداعية يف العرص  مضنتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان النامية  العنوان

 الرمقي

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

ىل املقرتح هيدف املرشوع  وصف موجز للمرشوع امللكية عن طريق تسني اس تخدام قوية الصناعات الإبداعية تاإ

زايدة قدرة السلطات املعنية و  ،نظام امللكية الفكريةالرشاكت احمللية ل الفكرية ابس تخدام 

لبدلان املشاركة يف ضوء التغريات احلاصةل يف العرص الرمقي. وعىل وجه ل ابمللكية الفكرية 

ىل ما ييل الصناعات أأحصاب املصلحة يف " متكني 1": اخلصوص، هيدف املرشوع اإ

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

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

 الإبداعية احمللية من أأجل تسهيل نقل معلومات والتعاون والمنو.

 2019مارس  16جنيف،  3الربانمج املسؤول عن التنفيذ: الربانمج  التنفيذ الربانمج املسؤول عن

 30و 17و 2: الربامج املعنيةالربامج 

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
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 يفالصةل ابلنتاجئ املرتقبة 

 الربانمج واملزيانية

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

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

 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات نفاذ م  2.4ھ ّسن اإ

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من  6.3ھ

 أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

 شهرا   24 املرشوعمدة 

تاكليف  260.000تاكليف خالف املوظفني و 535.000فرنك سويرسي:  795.000 مزيانية املرشوع

 املوظفني

 وصف املرشوع .2

 مقدمة 1.2

وتشجع البدلان النامية. ذكل يف يف مبا الصناعات الإبداعية من بني الصناعات الأرسع منوا  يف العديد من الاقتصادات، 

 فرص ريالصناعات الإبداع والتكنولوجيا والثقافة والابتاكر مع القيام يف الوقت ذاته بتعزيز المنو الاقتصادي وتوفهذه 

ومع الهنضة التكنولوجية وخاصة الثورة الرمقية، يربز التعلمي والابتاكر والصناعات القامئة عىل املعرفة بني القطاعات  العمل.

 ادلينامية يف الاقتصاد العاملي.

ويشلك الاقتصاد الإبداعي أأيضا  جزءا  همام  من التجارة العاملية. ووفقا  للتقرير اذلي نرشه مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية  

جاميل السوق العاملية للسلع واخلدمات الإبداعية املتداوةل )الأونكتاد( "  .2012مليار دولر أأمرييك يف عام  547بلغ اإ

يف املائة س نواي   8.6حلدود ابلسلع الإبداعية منوا  مضطردا  يف العقد املايض. وبلغت معدلت المنو وأأظهرت التجارة عرب ا

ىل عام  2003من عام   1".2012اإ

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

مددة  اجلهات الفاعةل وأأحصاب املصلحة اذلين دلهيم احتياجات طائفة عديدة وخمتلفة منتشمل  تعاونيةالصناعات معلية 

ّددللملكية الفكرية. وما فئت نظام امللكية الفكرية  لصناعات الإبداعية. ل  الس ياسة العامةصكوك أأمه  بوصفه أأحد ُيح

                                         
1 Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in international trade in creative industries 2015، الأونكتاد ،

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf
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وتكون دلهيا الإماكانت  ةواملهارة واملوهبة الفردي يةالإبداع  القدرة اليت تنشأأ منوالصناعات الإبداعية يه تكل الصناعات "

 تكون قادرةأأن وينبغي لهذه الصناعات  ،2"الرثوة وفرص العمل عن طريق اس تحداث امللكية الفكرية واس تغاللها خللق

منتجات تنطوي عىل نوع أأو  تنتج اجلهات الفاعةل يف الصناعةوكثريا  ما  عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية بشلك اكمل.

، ويف بعض حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل حق املؤلف والتصاممي والعالمات التجاريةخمتلفة من مجموعة أأنواع 

 .الرباءات، الأحيان

حلاحا  يف الوقت الراهن يف الاقتصاد الإبداعي هو طريقة  واملؤكّد أأنّ  ة يف امللكية الفكرياس تخدام  تسنيأأكرث التحدايت اإ

ىل . وهناك حاجة ملحة الاقتصادية املس تدامة-الإبداعي من أأجل التمنية الاجامتعيةالاقتصاد تطوير  يالء تركزي خاص اإ اإ

دارة  خبصوصوتدريهبم  املعنينيأأحصاب املصلحة  تثقيفل  بداعية واإ  تكلحامية حقوق امللكية الفكرية يف الصناعات الإ

نفاذها.  جفوات معرفية كبرية. وتتكون جمال  متنوعا  ومعقدا  يوجد فيه اعات الإبداعية الصن ومتثلاحلقوق واس تغاللها واإ

اليت  واحلرفيةالصناعات التقليدية الثقافية  ابتداء  من ،من أأحصاب املصلحةعدد كبري ومتنوع جدا  الصناعات الإبداعية من 

ىل و تس يطر علهيا الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة   اجلديدة.الرمقية  الرشاكتوصول  اإ

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

الصناعات  أأمامجديدة تدايت طرحت تقدم تكنولوجيا املعلومات املزيد من الفرص و درجة الرمقنة و  أأاتحتفقد 

نشاطريقة وغريت  .الإبداعية بداعية املنتجات واخلدمات ء اإ نتاهجا الإ  الرمقنةضت زايدة وخفّ وتوزيعها واس هتالكها. واإ

النفاذ الإلكرتوين  مكّنوقد . العاملي الإبداعيالاقتصاد يف املشاركة من أأجل مجليع البدلان وهيأأت فرصا  ادلخول  حواجز

ىل املعلومات والبحوث،  ىل جانب زايدة التواصلاإ  رشاكتال ومشاركة الصناعة الإبداعية ذاهتا يف العرص الرمقي،  اإ

أأن لمواهب من مجيع أأحناء العامل لأأاتح العرص الرمقي بضائعها وخدماهتا مجلهور أأكرب وأأكرث تنوعا . كام ق يتسو  من الإبداعية

 نتجات أأكرث من أأي وقت مىض.امل فاكر و الأ مع بعضها وتس تنبط تعمل 

ىل فهم القطاعات الإبداعية لطريقة حامية الأفاكر وأأشاكل  أأنشأأت زايدة فرص التعاون اليت أأاتحهتا الرمقنة حاجة ملحة اإ

ومع ذكل، ينطوي العرص الرمقي الابتاكر وطريقة مشاطرهتا من خالل اتفاقات الرتخيص أأو غريها من وسائل التعاون. 

بداعية الرشاكت أأماماملطروحة فريدة اخلاصة وال هعىل تدايت كذكل قد يف جمال امللكية الفكرية. ف وعىل وجه اخلصوص، الإ

ىل يف زايدة انتشار املنصات الإلكرتونية، وخاصة تكل املتعلقة ابلتجارة الإلكرتونية،  أأسهم أأسامء الاعرتاف باحلاجة اإ

أ خر يطرحه العرص جس مي التصاممي، مما يتطلب اس تخدام العالمات التجارية والتصاممي الصناعية. وهناك تد العالمات و 

نفاذ القوي حلقوق امللكية الفكرية. وقد  رضورةهو و الرمقي  ماكنية التواصلزايدة  تطرحضامن الإ خماطر عىل أأحصاب  اإ

حقوق  تسبب انهتاكي وس  . دابري من أأجل حامية ملكيهتم الفكريةمل يتخذوا تملام الرمقي والإ ف ممن يعانون من ضعاملصلحة 

والعالمات التجارية وتصاممي املنتجات، عىل سبيل املثال، يف حصول خسارة يف  أأدوات التوس ميوتقليد  امللكية الفكرية

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

                                         
أأاتح هذا التعريف وزارة الثقافة والإعالم والرايضة، اململكة املتحدة،  2

tive_Ihttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523024/Crea

ndustries_Economic_Estimates_January_2016_Updated_201605.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523024/Creative_Industries_Economic_Estimates_January_2016_Updated_201605.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523024/Creative_Industries_Economic_Estimates_January_2016_Updated_201605.pdf
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بداعية الرشاكت  تس تخدم ويف الوقت ذاته، ل اس تخداما  اكفيا  يف كثري من الأحيان، وخاصة الرشاكت الفرص املتاحة الإ

والرشاكت اخلاصة يف البدلان النامية الوطنية احلكومات و احمللية السلطات  متكليف البدلان النامية. وبشلك عام، املوجودة 

ملام الرمقي مقارنة بنظرياهتا املوجودة يف البدلان املتقدمة، ول تزال تعمتد عىل التوزيع املادي والتسويق أأقل مس توى  من الإ

ىل افتقارها بشلك لكي تقريبا  خارج ش بكة الإنرتنت،  ضافة اإ ىل  اإ ىل اإ ماكنية الوصول اإ اسرتاتيجيات التوس مي، مما ُيد من اإ

 املعلومات املمكنة.الأسواق و 

طاراك هدفان رئيس يان مرتابطان يتعني هنذلكل، و نامية. الصناعات الإبداعية يف البدلان ال تعزيز وتقوية  معاجلهتام يف اإ

عىل  السطات الوطنية، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية،قدرات و احمللية الرشاكت الإبداعية  ويمكن أأوهلام يف بناء قدرات

ضافة قمية اسرتاتيجيات تنفيذ و مهنا  والاس تفادةأأدوات امللكية الفكرية  اس تخدام  منتجاهتا وخدماهتا متزّي من أأجل اإ

ذو الأمهية البالغة من أأجل متكني تنفيذ تنويع أأنشطهتا الاقتصادية يف العرص الرمقي. والهدف الثاين،  ومن أأجل، الإبداعية

بني الصناعات الإبداعية عىل الصعيد احمليل من أأجل تسهيل نقل املعلومات  تربط ، هو بناء ش باكتالهدف الأول

 والتعاون والمنو.

 املتنقةل القطاعات التالية: التطبيقات، عىل سبيل املثال ل احلرص، تغطي الصناعات الإبداعيةقد املرشوع،  ولأغراض

والأفالم  ،والأزايء ،وتصممي املنتجات ،ت املرئيةوتصممي التصال، والتصممي ادلاخيل، والهندسة املعامرية ،والألعاب

وفنون  ،والإعالن، والنرش، واملوس يقى ،وفن الطهيي ،واحلرف اليدوية ،والتصوير الفوتوغرايف ،والرسوم املتحركة والفيديو

 .كلغري ذو  ،والبث الإذاعي ،والفنون امجليةلداء، الأ 

ابنقطاعاته الإبداعية ذات الأولوية من أأجل اس هتدافها وبغية تنفيذ هذا املرشوع، يحقرتح أأن يؤسس لك بدل مشارك   اإ

 تنفيذ هذا املرشوع.

 الأهداف 2.2

ىل تقوية الصناعات الإبداعية يف البدلان   تقيقا  للهدفني الرئييس التاليني: املشاركةهيدف املرشوع املقرتح اإ

بداعية وقدرات السطات الوطنية، مبا يف ذكل ماكتب امللكية بناء أأول .  قدرات الرشاكت احمللية العامةل يف الصناعات الإ

ضافة قمية متزّي منتجاهتا  الفكرية، عىل اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية والاس تفادة مهنا من أأجل اإ

ىل الرمقنة.وفقا  ملتطلبات التح وخدماهتا، ومن أأجل تنويع أأنشطهتا  ول اإ

تسهيل نقل املعلومات من أأجل  الإبداعية ةالصناعقطاع يف  احملليني أأحصاب املصلحةبناء ش باكت تربط بني و اثنيا . 

 .والتعاون والمنو

ىل ما ييلاملرشوع وهيدف   :عىل وجه اخلصوص اإ

يف البدلان  املوجودة الإبداعيةنطاق الاس تخدام غري الاكيف لنظام امللكية الفكرية يف الصناعات أأس باب و فهم  (أأ )

 ؛املشاركة
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الطريقة اليت ميكن هبا اس تخدام نظام امللكية الفكرية من أأجل دمع توجهيية اسرتاتيجية بشأأن مبادئ وضع و  (ب)

دارهتا مشاركالأنظمة الفريدة للصناعات الإبداعية يف لك بدل  ، ول س امي فامي خيص حامية امللكية الفكرية واإ

نفاذه  ا؛واس تغاللها واإ

نشاء مراكز وطنية تحعىن ابل و  (ج) واكلت حكومية )ماكتب امللكية الفكرية وواكلت متثل صناعات الإبداعية اإ

بداعيةرشاكت كذكل و  (، عند التوفر وحسب الاقتضاءقتصاد الإبداعي والواكلت الأخرى ذات الصةلالا  اإ

اس تكامهل والقيام، من بني أأمور أأخرى، وستتجسد أأولوايهتا الأولية يف ضامن اس تدامة املرشوع بعد  ومامني.

 مبا ييل:

توعية اعني العام واخلاص فامي يتعلق ب تنس يق املبادرات واملشاريع املشرتكة بني القط 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   تكل ومتكنيأأحصاب املصلحة يف الصناعة الإبداعية بني  تربطتريم اإ

دارة من أأجلالش باكت وتقويهتا   ؛امللكية الفكرية واس تغاللها اسرتاتيجيات اإ

 الصناعات الإبداعية؛ميدان يف العامةل عىل الرشاكت  الوجهية بشأأن امللكية الفكرية املعلومات ونرش "3"

 أأحصاب املصلحة يفاليت تربط بني عىل تعزيز الش باكت  ،وفامي بني القطاعات لك قطاعخل دا والعمل، (د)

التعاون ونقل املعارف، مبا يف ذكل عن طريق تنظمي أأحداث أأوجه تسهيل الصناعات الإبداعية، من أأجل 

ىل توس يع ش بكة العالقاتتريم واجامتعات   .اإ

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؛ تعزيزادلور اذلي ميكن أأن يؤديه نظام امللكية الفكرية يف  "1"

ىل أأحصاب ومعليات تسجيل امللكية الفكرية "2" يرادات ابلنس بة اإ ، ودورها يف تعظمي تدفقات الإ

بداعية؛املصلحة يف   الصناعات الإ

نفاذ ورضورة احرتام  "3" ملعظم الرشاكت غري امللموسة  ةرئيس يال صولالأ اليت متثل امللكية الفكرية واإ

 .الإبداعية

نشاء البنية التحتية للصناعات الإبداعية عىل و  (و) الوطين والإقلميي، حسب الاقتضاء، من أأجل  الصعيديندمع اإ

 تسهيل تشغيل املعامالت القامئة عىل امللكية الفكرية، أأو اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف الرشاكت.

 اسرتاتيجية التنفيذ 3.2
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 س تححقق أأهداف املرشوع عن طريق النتاجئ والأنشطة التالية:

 .امللكية الفكريةللحاةل الراهنة يف البدلان املشاركة فامي خيص اس تخدام الصناعات الإبداعية حلقوق أأفضل فهم  -1النتيجة 

 الأنشطة:

جراء  (أأ ) دراسة نطاق يف البدلان املشاركة بشأأن اس تخدام الرشاكت الإبداعية لنظام امللكية الفكرية، وكذكل اإ

 الفكرية ونطاق هذا الاس تخدام؛الأس باب الاكمنة وراء الاس تخدام غري الاكيف لنظام امللكية 

بداعية  معدل املصممةوالامنذج والأمثةل عن الربامج واملبادرات  أأفضل املامرساتمجع  (ب)  س تخدامابالرشاكت الإ

نفاذها حقوق امللكية الفكريةاجليدة لإدارة امللكية الفكرية أأساليب   ؛واإ

 شاركة.امل  ربعةالأ بدلان ال يف تديد احلاةل الراهنة للصناعات الإبداعية  -2النتيجة 

 الأنشطة:

اليت تواهجها  املشالكتعن معلومات عن العمليات القامئة املتعلقة بتسجيل حقوق امللكية الفكرية، و مجع  (أأ )

ىل  تكلاليت تتعلق بنفاذ  املشالكتالصناعات الإبداعية فامي خيص حامية امللكية الفكرية، وخصوصا   الصناعات اإ

يف البدلان  هاتسويق و الفكرية الإبداعية أأشاكل امللكية امية ح فضال  عن، هل واس تخداهمانظام امللكية الفكرية 

 الأربعة؛

دارة امل  املشالكتوتلخيص  (ب) ، مبا ةالسلطات الوطني عىل الصعيد الوطين من قبللكية الفكرية القامئة فامي يتعلق ابإ

 ماكتب امللكية الفكرية؛ ،عىل سبيل املثال ل احلرصيف ذكل 

دارهتا واس تغاللها و حامية امللكية الفكرية بشأأن الإبداعية  ةلصناعتدريبية لفائدة أأحصاب املصلحة يف امواد  -3جة النتي اإ

نفاذها  الأولوية.ذات لقطاعات الصناعة الإبداعية  ةخمصص ،التسويق الرمقيو ، واإ

 الأنشطة:

عداد مواد  (أأ ) دارة امللكية اس تخدام بل اليت ميكن هبا س ح ال لحكومات بشأأن لقدرات خمصصة للوتنفيذ أأنشطة بناء اإ اإ

نفاذها  ىل تريم  يف جمال الس ياسة العامةاسرتاتيجيات ووضع ، تعزيز الصناعات الإبداعيةمن أأجل الفكرية واإ اإ

ىلزايدة النفاذ  دارة أأنظمة امللكية الفكرية؛ ،واس تخدامه نظام امللكية الفكرية اإ  وتسني اإ

عداد مواد  (ب)  يف لك بدل مشارك. يةالأولو ذات الإبداعية  ةلصناعقطاعات الوتنفيذ أأنشطة بناء للقدرات خمصصة اإ

دارة هذه احلقوق حقوق وينبغي أأن تغطي املواد طريقة تديد  نفاذها امللكية الفكرية واإ  ابعتبارها أأصول  واإ

 .املعينة لتكل الرشاكتيف القطاعات  مؤسس ية

بشأأن التسويق الرمقي واجملالت الأخرى  قطاعات الصناعة الإبداعيةملصلحة يف دورات تدريبية لأحصاب ا تنفيذ (ج)

 املتعلقة ابلرمقنة.
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أأمهية اس تخدام نظام امللكية بالصناعات الإبداعية ميدان يف  العامةلالرشاكت و احمللية احلكومات  وعيزايدة  -4النتيجة 

 .يف هذا الصددالقدرة عىل القيام خبيارات اسرتاتيجية مس تنرية تسني الفكرية و 

 الأنشطة:

نشاء مراكز وطنية  (أأ )  ؛لصناعات الإبداعية يف لك بدل من البدلان املشاركةتحعىن اباإ

نشاء قناة معلومات من أأجل  (ب) دارهتا؛اإ  نرش املعارف املتعلقة بفرص التعاون وحامية امللكية الفكرية واإ

ىل  العامةلللرشاكت يف لك بدل من البدلان املشاركة عقد أأحداث وطنية  (ج) يف ميدان الصناعات الإبداعية هتدف اإ

دارهتا والاسرتاتيجيات اخلاصة هبا امللكية حامية بأأمهية  الوعيزايدة  ىل الرشاكت؛الفكرية واإ  ابلنس بة اإ

عداد مواد تدريبية، وتنفيذ أأنشطة لبناء القدرات (د) ، مبا يف ذكل عىل سبيل خمصصة ملمثيل السلطات الوطنية ،اإ

نفاذها أأن تحس تخدم الاملثال ل احلرص ماكتب امللكية الفكرية، بشأأن  دارة امللكية الفكرية واإ طرق اليت ميكن هبا اإ

ىل نظام امللكية الفكرية  يف تسني الاسرتاتيجيات الس ياساتية للصناعات الإبداعية من أأجل زايدة النفاذ اإ

 املية لأنظمة امللكية الفكرية.واس تخدامه؛ وتسني الإدارة الإج

رساء ش باكت  -5النتيجة  قلميية، وتوفري اإ الصناعات ميدان أأحصاب املصلحة يف بني ، عند الإماكن، فرص توجيهوطنية واإ

 الإبداعية.

 الأنشطة:

نشاء  (أأ ) نيقامئة اإ لهيا عىل ش بكة )هبم  اخلاصة وملفاهتم ومعلومات التصال احملمتلني بأأسامء املوهجه ميكن النفاذ اإ

 ؛(ش بكةتكل ال الإنرتنت وخارج 

 .يف لك بدل من البدلان املشاركةتوس يع ش بكة العالقات تربط أأعضاء الش باكت املذكورة ل عقد حدثني  (ب)

قلميية للصناعات الإبداعية (ج) نشاء مراكز اإ  .تديد منسق وطين واإ

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

ندونيس  نيجتريبي بدلينوس يجري اختيار  لصناعات الإبداعية.يف ميدان ا ممتل ، والإمارات العربية املتحدة اي، فضال  عن اإ

ىل املعايري التالية:  ابلستناد اإ

 ممثلني مؤسسني للبدل؛ بصفةتعيني منسقني وطنيني سيترصفون  .1

طار معل وطين محلاية امللكية الفكرية؛ .2  وجود اإ

بداعية اليت ت  .3  معايري امللكية الفكرية؛مع ناسب منتجاهتا ت وجود عدد كبري من الرشاكت الإ
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الإبداعية، و/أأو مؤسسات أأو  الصناعاتخمصصة دلمع  وطنية أأو مليةوجود مجعيات أأو منظامت  من املفضل، .4

 سؤوةل عن الصناعات املذكورة؛هيئات حكومية م 

عراب الهيئات املعنية ابمللكية الفكرية يف ادلوةل العضو عن اهامتهما؛ .5  اإ

 ؛بتخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ املرشوع بفعالية وضامن اس تدامتهالزتام البدلان املشاركة  .6

ىل نظام امللكية الفكرية  .7 بداعية يف النفاذ اإ  وفهمه.احلاجة الفعلية دلمع الصناعات الإ

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

 والاقتصادية.

وصفا  موجزا  للعنارص املذكورة وس تقدم ادلول الأعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع بصفة بدلان جتريبية مقرتحا  يتضمن 

 .أأعاله

استامثر  عىل الفعليةوقدراهتم تقيمي الزتام املرحشني احملمتلني من أأعاله فريق املرشوع  ةمعلية الاختيار املذكور نوس متكّ 

 الوقت واملوارد يف العملية.

 التخفيف من أ اثرها وتدابرياخملاطر احملمتةل  4.2

 امللكية الفكرية. : قد ل توجد ش بكة وطنية راخسة للصناعات الإبداعية املرتبطة بنظام1اخملاطرة 

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 ونوع : 2التخفيف تدبري  عىل اليت يضطلع هبا الفاعلون الرئيس يون  أأنشطة الأعاملينبغي اإ

 قبل اختيار البدلان.الصعيد احمليل 

 الاس تعراض والتقيمي .3

 اجلدول الزمين لس تعراض املرشوع 1.3

ىل جلنة التمنية وس يحقدميف العام،  ةر مسيحس تعرض املرشوع  تقيمي مس تقل  ىويف هناية املرشوع، س يحجر  .تقرير مرحيل اإ

ىل جلنة التمنية. التقرير اخلاص بهويحقدم   اإ

 التقيمي اذلايت للمرشوع 2.3
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 (النتاجئمؤرشات الإجناز الناحج )مؤرشات  املرشوع نتاجئ

للحاةل الراهنة يف البدلان  فهم أأفضل .1

اس تخدام الصناعات املشاركة فامي خيص 

 الإبداعية حلقوق امللكية الفكرية.

  تصديق هجات التنس يق احمللية يف البدلان املس تفيدة وأأمانة

دراسات نطاق هنائية يف البدلان املشاركة بشأأن  الويبو عىل

، الصناعات الإبداعية حلقوق امللكية الفكريةاس تخدام 

 ونطاق ريةأأس باب الاس تخدام غري الاكيف لنظام امللكية الفكو 

 هذا الاس تخدام

  والامنذج والأمثةل عن مجموعات للمامرسات اجليدة  4ل يتشك

الربامج واملبادرات املصممة دلمع الرشاكت الإبداعية ابس تخدام 

نفاذها؛  الأساليب اجليدة لإدارة حقوق امللكية الفكرية واإ

تديد احلاةل الراهنة للصناعات الإبداعية  .2

 الأربعة.يف البدلان املشاركة 
 معلومات عن العمليات القامئة املتعلقة بتسجيل مع القيام جب

اليت تواهجها  املشالكتعن حقوق امللكية الفكرية، و 

الصناعات الإبداعية فامي خيص حامية امللكية الفكرية، 

ىل  تكلاليت تتعلق بنفاذ  املشالكتوخصوصا   الصناعات اإ

أأشاكل امية ح عن ، فضال  هل واس تخداهمانظام امللكية الفكرية 

 ؛هاتسويق و الفكرية الإبداعية امللكية 

  عداد موجز عن دارة امللكية اإ املشالكت القامئة فامي يتعلق ابإ

الفكرية عىل الصعيد الوطين من قبل السلطات الوطنية، مبا 

 ؛ماكتب امللكية الفكرية، يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص

عداد  .3 يف أأحصاب املصلحة لفائدة مواد اإ

حامية امللكية الفكرية بشأأن الإبداعية  ةلصناعا

نفاذها دارهتا واس تغاللها واإ التسويق الرمقي، و ، واإ

خمصصة لقطاعات الصناعة الإبداعية ذات 

 الأولوية

  عداد خمصصة أأنشطة لبناء القدرات  4مواد تدريبية وتنفيذ  4اإ

دارة امللكية  بل اليت ميكن هبا اس تخدام اإ للحكومات بشأأن الس ح

نفاذها من أأجل تعزيز الصناعات الإبداعية، ووضع الف كرية واإ

ىل زايدة النفاذ  اسرتاتيجيات يف جمال الس ياسة العامة تريم اإ

دارة أأنظمة  ىل نظام امللكية الفكرية واس تخدامه، وتسني اإ اإ

 امللكية الفكرية؛

  عداد خمصصة  أأنشطة لبناء القدرات 4مواد تدريبية وتنفيذ  4اإ

 يف لك بدل مشارك.ية ذات الأولو لقطاعات الصناعة الإبداعية 
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  عداد قطاعات الصناعة دورات تدريبية لأحصاب املصلحة يف اإ

بشأأن التسويق الرمقي واجملالت الأخرى املتعلقة  الإبداعية

 .، وتنفيذ هذه ادلورات يف البدلان الأربعة املشاركةابلرمقنة

الرشاكت لية و احلكومات احمل  وعيزايدة  .4

الإبداعية بأأمهية يف العامةل يف الصناعات 

قدرة عىل الو  ية،اس تخدام نظام امللكية الفكر 

يف هذا القيام خبيارات اسرتاتيجية مس تنرية 

 الصدد.

  نشاء مراكز وطنية الإبداعية يف لك بدل من تحعىن ابلصناعات اإ

 البدلان املشاركة؛

 نشاء قناة معلومات نرش من أأجل  يف لك بدل مشارك اإ

املعارف املتعلقة بفرص التعاون وحامية امللكية الفكرية 

دارهتا؛  واإ

 يف لك بدل من البدلان املشاركة  حبنجا عقد أأحداث وطنية

زايدة بشأأن يف ميدان الصناعات الإبداعية  العامةلللرشاكت 

دارهتا والاسرتاتيجيات امللكية حامية بأأمهية  الوعي الفكرية واإ

ىل الرشاكت؛ابلن اخلاصة هبا   س بة اإ

  أأنشطة لبناء  4ومواد تدريبية  4نرش عداد و ابإ القيام بنجاح

القدرات خمصصة ملمثيل السلطات الوطنية، مبا يف ذكل عىل 

طرق السبيل املثال ل احلرص ماكتب امللكية الفكرية، بشأأن 

نفاذها أأن تحس تخدم يف  دارة امللكية الفكرية واإ اليت ميكن هبا اإ

ووضع اسرتاتيجيات يف جمال الصناعات الإبداعية،  تعزيز

ىل نظام امللكية الفكرية  ىل زايدة النفاذ اإ الس ياسة العامة تريم اإ

دارة أأنظمة امللكية الفكرية. ،واس تخدامه  وتسني اإ

قلميية، وتوفري  .5 رساء ش باكت وطنية واإ اإ

فرص توجيه، عند الإماكن، بني أأحصاب 

بداعي  ة.املصلحة يف الصناعات الإ

  نشاء نيقامئة اإ وملفاهتم ومعلومات  احملمتلني بأأسامء املوهجه

لهيا عىل ش بكة الإنرتنت )التصال اخلاصة هبم  ميكن النفاذ اإ

 ؛(ش بكةتكل ال وخارج 

  توس يع ش بكة العالقات تربط أأعضاء الش باكت ل عقد حدثني

 .يف لك بدل من البدلان املشاركةاملذكورة 

 قلميية ت نشاء مراكز اإ تحعىن ابلصناعات ديد منسق وطين واإ

 .الإبداعية
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 املرشوع )مؤرشات النتاجئ( هديفمؤرشات النجاح يف تقيق  املرشوع هدفا

بناء قدرات الرشاكت احمللية العامةل يف  .1

الصناعات الإبداعية وقدرات السطات 

الوطنية، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية، 

عىل اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية 

ضافة قمية  الفكرية والاس تفادة مهنا من أأجل اإ

متزّي منتجاهتا وخدماهتا، ومن أأجل تنويع 

ىل وفقأأنشطهتا الاقتصادية  ا  ملتطلبات التحول اإ

 الرمقنة.

  من املشاركني يف أأنشطة بناء القدرات اليت جتري 80رضا %

طار املرشوع املذكور.  يف اإ

  ملشاركني عن فهم أأفضل للمساهامت احملمتةل % من ا70تبليغ

بداعية.  للملكية الفكرية يف الصناعات الإ

بناء ش باكت تربط بني أأحصاب  .2

الإبداعية  ةالصناعقطاع املصلحة احملليني يف 

من أأجل تسهيل نقل املعلومات والتعاون 

 .والمنو

  عدد املشاركني يف الأحداث والش باكت الوطنية املنشأأة يف

طار تنفيذ املرشوع  ؛اإ

  نشاء مراكز  ؛الإبداعية يف البدلان املشاركةتحعىن ابلصناعات اإ

 عدد الأشخاص املسجلني يف القامئة؛ 

  ىل النتاجئ الرئيس ية نفاذ توافر ال  خالل املرشوعاملنجزة اإ

 بعد اس تكامهل، وخاصة املواد التدريبية. واس تخداهما

 [الثالث]ييل ذكل املرفق 
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 3اجلدول الزمين للتنفيذ .4

                                         
ضافية تتعلق ابلصحة العامة. ولكن قد يحعدل هذا اجلدول الزمين يف ا 3 ىل افرتاض عدم وجود تقييدات اإ  .19-ملس تقبل من أأجل الامتثال لأي تقييدات تتعلق جباحئة كوفيدُأعد هذا اجلدول الزمين ابلستناد اإ

 سيبدأأ التنفيذ فور اختيار لك البدلان املس تفيدة من املرشوع وتعيني هجات التنس يق يف لك مهنا. 4

 .2021، بيامن ستبدأأ الأنشطة السابقة للتنفيذ يف هناية عام 2022يحتوىخ البدء ابلتنفيذ الفعيل للمرشوع يف يناير  5

 الفصل 4النشاط
 الثاينالعام                                   الأولالعام                 

 4 ف 3 ف 2 ف 1 ف 4 ف 3 ف 2 ف 1 ف 

 :5الأنشطة السابقة للتنفيذ

 اختيار البدلان التجريبية؛ 
  ؛للبدل سيترصف بصفة ممثل مؤسيستعيني منسق وطين و 
 .وتأأسيس فريق للمرشوع 

        

وأأحصاب املصلحة واملؤسسات املعنية  التنس يقلفاعلني يف امليدان من هجات ل، عىل الصعيد الوطين، التحديد

ىل ذكل. ني احملمتلني والرشاكت احمللية الرائدة يف الصناعات، وما اإ ىل املوهجه ضافة اإ  واملنظامت والأفراد، اإ

x        

جراء  امللكية الفكرية، وكذكل دراسة نطاق يف البدلان املشاركة بشأأن اس تخدام الرشاكت الإبداعية لنظام اإ

 الأس باب الاكمنة وراء الاس تخدام غري الاكيف لنظام امللكية الفكرية ونطاق هذا الاس تخدام؛

 x x x     

والامنذج والأمثةل عن الربامج واملبادرات املصممة دلمع اجليدة  املامرسات مجع يف لك بدل من البدلان املشاركة،

نفاذهاالرشاكت الإبداعية ابس تخدام   الأساليب اجليدة لإدارة حقوق امللكية الفكرية واإ
 x x      
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معلومات عن العمليات القامئة املتعلقة بتسجيل حقوق امللكية الفكرية، مجع يف لك بدل من البدلان املشاركة، 

اليت  املشالكتاليت تواهجها الصناعات الإبداعية فامي خيص حامية امللكية الفكرية، وخصوصا   املشالكتعن و 

ىل نظام امللكية الفكرية  تكلتتعلق بنفاذ  الفكرية أأشاكل امللكية امية ح ، فضال  عنهل واس تخداهماالصناعات اإ

 يف البدلان الأربعة؛ هاتسويق و الإبداعية 

 x x      

دارة امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين من قبل السلطات الوطنية، مبا  تلخيص املشالكت القامئة فامي يتعلق ابإ

 ماكتب امللكية الفكرية ،عىل سبيل املثال ل احلرصيف ذكل 
 x x      

عداد مواد  دارة امللكية وتنفيذ أأنشطة بناء للقدرات خمصصة لاإ بل اليت ميكن هبا اس تخدام اإ لحكومات بشأأن الس ح

نفاذها  ىل  ، تعزيز الصناعات الإبداعيةمن أأجل الفكرية واإ ووضع اسرتاتيجيات يف جمال الس ياسة العامة تريم اإ

ىل نظام امللكية الفكرية واس تخدامه دارة أأنظمة امللكية الفكرية؛ ،زايدة النفاذ اإ  وتسني اإ

 x x x     

عداد مواد  ذات الأولوية يف لك بدل مشارك. الإبداعية  ةلصناعقطاعات الوتنفيذ أأنشطة بناء للقدرات خمصصة اإ

دارة هذه احلقوق حقوق وينبغي أأن تغطي املواد طريقة تديد  نفاذها ابعتبارها أأصول  امللكية الفكرية واإ واإ

 .القطاعات املعينة لتكل الرشاكتمؤسس ية يف 

 x x x     

بشأأن التسويق الرمقي واجملالت الأخرى  قطاعات الصناعة الإبداعيةدورات تدريبية لأحصاب املصلحة يف  تنفيذ

 املتعلقة ابلرمقنة.

   x x x   

نشاء مراكز      x x   .يف لك بدل من البدلان املشاركة الإبداعيةتحعىن ابلصناعات  اإ

نشاء قناة معلومات من أأجل  دارهتا؛نرش املعارف املتعلقة اإ     x x x   بفرص التعاون وحامية امللكية الفكرية واإ

ىل  العامةلللرشاكت يف لك بدل من البدلان املشاركة عقد أأحداث وطنية  يف ميدان الصناعات الإبداعية هتدف اإ

دارهتا والاسرتاتيجيات اخلاصة هبا امللكية حامية بأأمهية  الوعيزايدة  ىل الرشاكت؛الفكرية واإ  ابلنس بة اإ

   x x x   
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عداد مواد تدريبية، وتنفيذ أأنشطة لبناء القدرات، خمصصة ملمثيل السلطات الوطنية، مبا يف ذكل عىل سبيل  اإ

نفاذها أأن تحس تخدم يف الاملثال ل احلرص ماكتب امللكية الفكرية، بشأأن  دارة امللكية الفكرية واإ طرق اليت ميكن هبا اإ

ىل نظام امللكية الفكرية  تسني الاسرتاتيجيات الس ياساتية للصناعات الإبداعية من أأجل زايدة النفاذ اإ

 واس تخدامه؛ وتسني الإدارة الإجاملية لأنظمة امللكية الفكرية.

   x x x   

نشاء  نيقامئة اإ لهيا عىل ش بكة الإنرتنت )وملفاهتم ومعلومات التصال اخلاصة هبم  احملمتلني بأأسامء املوهجه ميكن النفاذ اإ

 ؛(ش بكةتكل ال وخارج 

    x x x  

  x x      .يف لك بدل من البدلان املشاركةتوس يع ش بكة العالقات تربط أأعضاء الش باكت املذكورة ل عقد حدثني 

قلمييةت نشاء مراكز اإ   x x      .الإبداعيةتحعىن ابلصناعات  ديد منسق وطين واإ
 x        يتقرير تقيمي
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 6مجموع املوارد حبسب النواجت .5

 اجملموع الس نة الثانية الس نة الأوىل املرشوعنواجت 

 خالل املوظفني املوظفون خالل املوظفني املوظفون - 
 

جراء بشأأن اس تخدام الرشاكت دراسة واحدة يف لك بدل مشارك( ) نطاق اتدراس 4 اإ

الإبداعية لنظام امللكية الفكرية، وكذكل الأس باب الاكمنة وراء الاس تخدام غري الاكيف لنظام 

 امللكية الفكرية ونطاق هذا الاس تخدام

 40,000   40,000 

والامنذج والأمثةل عن الربامج واملبادرات املصممة دلمع مجموعات للمامرسات اجليدة  4 تشكيل

نفاذها  20,000   20,000  الرشاكت الإبداعية ابس تخدام الأساليب اجليدة لإدارة حقوق امللكية الفكرية واإ

جراء علومات عن العمليات القامئة املتعلقة بتسجيل حقوق امللكية املمجلع  7تقياميت 4 اإ

الفكرية، وعن املشالكت اليت تواهجها الصناعات الإبداعية فامي خيص حامية امللكية الفكرية، 

ىل نظام امللكية الفكرية واس تخداهما  وخصوصا  املشالكت اليت تتعلق بنفاذ تكل الصناعات اإ

 ل امللكية الفكرية الإبداعية وتسويقهاهل، فضال  عن حامية أأشاك

 40,000   40,000 

عداد  بل اليت  4مواد تدريبية وتنفيذ  4اإ أأنشطة لبناء القدرات خمصصة للحكومات بشأأن الس ح

نفاذها من أأجل تعزيز الصناعات الإبداعية،  دارة امللكية الفكرية واإ ووضع ميكن هبا اس تخدام اإ

ىل نظام امللكية الفكرية اسرتاتيجيات يف جمال الس ياسة  ىل زايدة النفاذ اإ العامة تريم اإ

دارة أأنظمة امللكية الفكريةواس تخدامه  ، وتسني اإ

 60,000   60,000 

                                         
ىل  6 ضافية تتعلق ابلصحة العامة. ولكن قد افرتاض عدم وجود تق ُأعدت املزيانية احلالية ابلستناد اإ ويف تكل احلاةل، سيمت خفض املزيانية اخملصصة  .19-يف املس تقبل من أأجل الامتثال لأي تقييدات تتعلق جباحئة كوفيداملزيانية  ههذعدل تح ييدات اإ

 لأنشطة بناء القدرات و/أأو رحالت السفر.
 اإجراء تقيمي يف لك بدل مشارك. 4يحقصد ابلعدد  7
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عداد  مواد تدريبية وتنفيذ أأربعة أأنشطة لبناء القدرات خمصصة لقطاعات الصناعة الإبداعية  4اإ

 60,000   60,000  ذات الأولوية يف لك بدل مشارك

لأحصاب املصلحة يف قطاعات الصناعة الإبداعية بشأأن التسويق الرمقي تنظمي دورات تدريبية 

 80,000 80,000    واجملالت الأخرى املتعلقة ابلرمقنة، وتنفيذ هذه ادلورات يف البدلان الأربعة املشاركة

نشاء قناة معلومات  املتعلقة بفرص نرش املعارف من أأجل يف لك بدل من البدلان املشاركة اإ

دارهتا  40,000 40,000     التعاون وحامية امللكية الفكرية واإ

يف ميدان  العامةلللرشاكت يف لك بدل من البدلان املشاركة بنجاح أأحداث وطنية  4عقد 

ىل زايدة  دارهتا امللكية حامية بأأمهية  الوعيالصناعات الإبداعية هتدف اإ الفكرية واإ

ىل الرشاكتوالاسرتاتيجيات اخلاصة هبا   ابلنس بة اإ

   80,000 80,000 

عداد أأنشطة لبناء القدرات، خمصصة ملمثيل السلطات الوطنية،  4مواد تدريبية، وتنفيذ  4 اإ

طرق اليت ميكن هبا المبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص ماكتب امللكية الفكرية، بشأأن 

نفاذها أأن تحس تخدم يف  دارة امللكية الفكرية واإ بداعية،  يزتعز اإ ووضع الصناعات الإ

ىل نظام امللكية الفكرية  ىل زايدة النفاذ اإ اسرتاتيجيات يف جمال الس ياسة العامة تريم اإ

 وتسني الإدارة لأنظمة امللكية الفكرية. ،واس تخدامه

   60,000 60,000 

عقد حدثني لتوس يع ش بكة العالقات تربط أأعضاء الش باكت املذكورة يف لك بدل من البدلان 

 40,000 40,000    املشاركة

      
 15,000 15,000    التقيمي



CDIP/25/8 Rev. 
Annex III 
6 
 

 260,000  130,000  130,000 8املوظفني مجموع
 535,000 315,000  220,000  مجموع خالف املوظفني

 اجملموع

 
130,000 220,000 130,000 315,000 795.000 

 

  

                                         
8

 .2-ف بدوام اكمل من الفئة فظمو  
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 موارد خالف املوظفني حبسب فئة التلكفة .6

 السويرسي()ابلفرنك  

 اجملموع اخلدمات التعاقدية السفر والتدريب واملنح الأنشطة

بعثات 

 املوظفني
التدريب ومنح  أأسفار الغري

 السفر هل
اخلدمات  النرش املؤمترات

 التعاقدية الفردية
اخلدمات 

التعاقدية 

 الأخرى

جراء )دراسة واحدة يف  9دراسات نطاق 4 اإ

لك بدل مشارك( بشأأن اس تخدام الرشاكت 

الإبداعية لنظام امللكية الفكرية، وكذكل 

الأس باب الاكمنة وراء الاس تخدام غري الاكيف 

 لنظام امللكية الفكرية ونطاق هذا الاس تخدام

 20,000    20,000  40,000 

والامنذج مجموعات للمامرسات اجليدة  4تشكيل 

الربامج واملبادرات املصممة دلمع والأمثةل عن 

الرشاكت الإبداعية ابس تخدام الأساليب 

نفاذها  اجليدة لإدارة حقوق امللكية الفكرية واإ

     20,000  20,000 

جراء  علومات عن العمليات مجلع امل تقياميت 4اإ

القامئة املتعلقة بتسجيل حقوق امللكية 

الفكرية، وعن املشالكت اليت تواهجها 

الصناعات الإبداعية فامي خيص حامية امللكية 

20,000     20,000  40,000 

                                         
  يف لك بدل مشارك.دراسة اإجراء  4 ابلعدديحقصد  9
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الفكرية، وخصوصا  املشالكت اليت تتعلق 

ىل نظام امللكية الفكرية  بنفاذ تكل الصناعات اإ

واس تخداهما هل، فضال  عن حامية أأشاكل 

 ية الفكرية الإبداعية وتسويقهاامللك 

عداد  أأنشطة لبناء  4مواد تدريبية وتنفيذ  4اإ

بل  القدرات خمصصة للحكومات بشأأن الس ح

دارة امللكية الفكرية  اليت ميكن هبا اس تخدام اإ

نفاذها من أأجل تعزيز الصناعات الإبداعية،  واإ

العامة ووضع اسرتاتيجيات يف جمال الس ياسة 

ىل نظام امللكية الفكرية  ىل زايدة النفاذ اإ تريم اإ

دارة أأنظمة امللكية واس تخدامه ، وتسني اإ

 الفكرية

20,000   12,000  20,000 8,000 60,000 

عداد  أأنشطة لبناء  4مواد تدريبية وتنفيذ  4اإ

القدرات خمصصة لقطاعات الصناعة الإبداعية 

 ذات الأولوية يف لك بدل مشارك

20,000   20,000  20,000  60,000 

لأحصاب املصلحة يف تنظمي دورات تدريبية 

قطاعات الصناعة الإبداعية بشأأن التسويق 

الرمقي واجملالت الأخرى املتعلقة ابلرمقنة، 

وتنفيذ هذه ادلورات يف البدلان الأربعة 

 املشاركة

20,000   20,000  420,000  80,000 
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نشاء قناة معلومات  من البدلان يف لك بدل اإ

من أأجل نرش املعارف املتعلقة املشاركة 

دارهتا   بفرص التعاون وحامية امللكية الفكرية واإ

     40,000  40,000 

أأحداث وطنية بنجاح يف لك بدل من  4عقد 

البدلان املشاركة للرشاكت العامةل يف ميدان 

ىل زايدة الوعي  الصناعات الإبداعية هتدف اإ

دارهتا بأأمهية حامية امللكية  الفكرية واإ

ىل  والاسرتاتيجيات اخلاصة هبا ابلنس بة اإ

 الرشاكت

20,000   20,000  40,000  80,000 

عداد أأنشطة لبناء  4مواد تدريبية، وتنفيذ  4 اإ

القدرات، خمصصة ملمثيل السلطات الوطنية، 

مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص ماكتب 

طرق اليت ميكن هبا الامللكية الفكرية، بشأأن 

نفاذها أأن تحس تخدم يف  دارة امللكية الفكرية واإ اإ

ووضع تعزيز الصناعات الإبداعية، 

اسرتاتيجيات يف جمال الس ياسة العامة تريم 

ىل نظام امللكية الفكرية  ىل زايدة النفاذ اإ اإ

لأنظمة الإجاملية وتسني الإدارة  ،واس تخدامه

 امللكية الفكرية.

20,000 10,000  12,000  10,000 8,000 60,000 
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عقد حدثني لتوس يع ش بكة العالقات تربط 

أأعضاء الش باكت املذكورة يف لك بدل من 

 البدلان املشاركة

20,000   12,000   8,000 40,000 

 15,000  15,000      التقيمي

Total        535,000 

 

 والوثيقة[ الثالث]هناية املرفق  


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

