
  

 

 

CDIP/26/2   
ية األصل:  ز  باإلنكلي 

  2021مايو 10 التاري    خ: 

 لجنة التنمية() اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

ون  الدورة السادسة والعشر
  2021يوليو  30إىل  26جنيف، من 

 تقارير مرحلية

 من إعداد األمانة

ي هذه المشاري    ع تحتوي هذه الوثيقة عىل مجموعة تقارير مرحلية بشأن مشار  .1
ي    ع أجندة التنمية الجاري تنفيذها، منذ البدء ف 

  . 2020وحتى ديسمبر 
ي  19-تسلط التقارير الضوء عىل تأثبر جائحة كوفيد ،عن التقدم المحرز  اإلبالغ وإضافة إىل .2

ح ف  عىل تنفيذ المشاري    ع، وتقبى
يما يىلي مشاري    ع أجندة التنمية الجاري وف بعض الحاالت طرائق بديلة لتنفيذ أنشطة معينة، وجداول زمنية منقحة. 

  تنفيذها: 
ي البلدان النامية عىل االنتفاع بنظام الملكية  (1)

 
ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء ف

 
تعزيز دور النساء ف

 (؛األول المرفق)الفكرية
 

(؛) جيل العالمات الجماعية للمشاري    ع المحلية بوصفها مسألة تنمية اقتصادية شاملةتس (2) ي
 المرفق الثان 

 
احات ناجحة لمشاري    ع أجندة التنمية (3)  المرفق الثالث(؛) أدوات لتقديم اقبى

 
وع تعزيز استخدا (4) ي قطاع مشر

مجم الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف    المرفق الرابع(؛ (ياتالبر
 
و وبلدان نامية أخرى: الملكية الفكرية وس (5) ي ببر

تسخبر الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة  ياحة المأكوالت ف 
  مرفق الخامس(؛ال)المأكوالت 

 
ي البيئة الرقمية (6)

ي بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف  وع تجريتر
 ؛ق السادس(المرف)مشر

 
ي بوركينا فاسو وبعض بل (7)

وع بشأن تطوير قطاع الموسيقى ونماذج تجارية جديدة للموسيقى ف  دان االتحاد مشر
 المرفق السابع(؛) االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=406377
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=406377
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416005
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416005
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771
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ي اجتماع الدول األعضاء الذي دعا إليه رئيس اللجنة، سيقدم تقرير عن تنفيذ التوصيات الخمس  .3
فق عليه ف 

ُ
وحسبما ات

  لجنة التنمية. لواألربعير  ألجندة التنمية إىل الدورة القادمة 

حاطة علما مدعوة إىل اإل  التنمية إن لجنة . 4
ي مرفقات هذه الوثيقة. 

 بالمعلومات الواردة ف 

 ]يىلي ذلك المرفقات[ 
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_10_12_19_31_01 رمز المشر

 العنوان

 

ي البلدان النامية عىل استخدام نظام 
ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء ف 

تعزيز دور النساء ف 
 الملكية الفكرية

 التنميةتوصيات أجندة 

 

ات منها أنها موجهة  : 1التوصية  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مبر 
يجب أن تتمبر  أنشطة الويبو ف 

نحو التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة 
 عن مختلف مست

ً
 عىل وجه الخصوص فضال

ً
ويات التنمية للبلدان النامية والبلدان األقل نموا

امج.  ي أطر زمنية الستكمال البر
ي إدراج األنشطة ف 

ي الدول األعضاء، وينبغ 
ي هذا الصدد،  المدركة ف 

وف 
ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد. 

  ينبغ 

ي مجال الملكية مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية  : 10التوصية 
الوطنية ف 

ها من المرافق بهدف جعل  ي تطوير البت  التحتية وغبر
ي ف 

الفكرية وتحسينها من خالل المض 
مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكبر فعالية، والنهوض بتوازن عادل بير  حماية الملكية الفكرية 

ي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا عىل والمصلحة العامة. 
 المنظمات اإلقليمية ودون وينبغ 

 . اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية

ي أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية  : 12التوصية 
ي إدماج االعتبارات اإلنمائية ف 

ي ف 
المض 

 الختصاصها
ً
 . والتقنية، وفقا

ي  : 19التوصية 
ي ف 

ي مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، عىل المض 
وع ف  الشر

 إىل المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط تسه
ً
يل نفاذ البلدان النامية والبلدان واألقل نموا

ي إطار الويبو. 
 اإلبداعي واالبتكاري وتعزيز تلك األنشطة المنجزة ف 

ي نقل التكنولوجيا إىل البلدان  : 31التوصية 
اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول األعضاء وتسهم ف 

ي سندات النامية، كتوجيه الت
ماس إىل الويبو بتسهيل نفاذ محّسن إىل المعلومات العلنية الواردة ف 

اءات.   البر

وع انية المشر :  مبر   فرنك سويشي 415,000 مجموع تكاليف خالف الموظفير 

وع  2019يناير  تاري    خ بدء المشر

وع  شهرا 48 مدة المشر

قطاعات الويبو الرئيسية 
امج الويبو  المعنية والصلة ببر

ن   30امج البر
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وع ي من خالل  وصف موجز للمشر
ي نظام االبتكار الوطت 

عات والمبتكرات ف  وع إىل زيادة مشاركة النساء المخبى يهدف المشر
  دعمهن لالستفادة من نظام الملكية الفكرية عىل نحو أفضل. 

عات والمبتكرات، ويزيد من وعيهن وع ويدعم النساء المخبى  وتحقيقا لهذه الغاية، سيساعد المشر
ومعرفتهن بنظام الملكية الفكرية ونسبة استخدامهن له من خالل تحسير  برامج الدعم وزيادة 

وع  فرص االستفادة من خدمات التوجيه وفرص إقامة شبكات من العالقات.  وسيكون جوهر المشر
عات.   هو إنشاء أو تعزيز الكفاءات الوطنية لتوفبر دعم الملكية الفكرية للمخبى

وع مجم تير  من األنشطة. ويشمل المشر  وعتير  كببر

 . ي  المجموعة األوىل عامة وتأسيسية بطبيعتها وال تركز عىل أي بلد معير 
وتتضمن استعراض وثائقى
كات الناشئة وقضايا الملكية  عات ونفادهن إىل نظام الملكية الفكرية، ودليل حول الشر للمخبى

عات من جميع أنحاء  العالم ومجموعة من الفكرية ذات الصلة، وتشكيل قصص لنساء مخبى
عات.   الممارسات والنماذج الجيدة لدعم النساء المخبى

 . ي
ي هذه المجموعة من  أما المجموعة الثانية فهي محددة بشكل أكبر وتركز عىل الصعيد الوطت 

ف 
كبر  عىل البلدان التجريبية األربعة:  وسيتم  باكستان وأوغندا.  ،عمان المكسيك، األنشطة، سيكون البى

عات، ومدى استخدامهن لنظام الملكية إجراء تقييم  ي لتحديد وضع المخبى ي كل بلد تجريتر
، ف  ي

وطت 
ي يواجهنها، وأنظمة الدعم المحتملة، وما إىل ذلك. وبناًء عىل المعلومات 

الفكرية، والتحديات التى
ي تقديمه وكيف 

قدم توصيات بشأن طبيعة دعم الملكية الفكرية الذي ينبغ 
ُ
ي جرى تجميعها، ست

التى
ي 
 تنظيم ذلك الدعم وتقديمه.  ينبغ 

نامج ة والمتوسطة دعم شعبة  مستشارة،السيدة تمارا ناناياكارا،  مديرة البر كات الصغبر  ريادة األعمالو الشر

الصلة بالنتائج المرتقبة من 
انية نامج والمبر    البر

 

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة وا : 2.3النتيجة المرتقبة  سعة من النهوض بكفاءات الموارد البشر
 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

المتطلبات لتسخبر الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف 
 والبلدان المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر. 

نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل   : 2.4النتيجة المرتقبة 
 ية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. مؤسسات الملكية الفكر 

ة والمتوسطة  6.3النتيجة المرتقبة  : 6.3النتيجة المرتقبة  كات الصغبر قدرات معّززة للشر
ي تسخبر الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 

 
 والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح ف
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ي تنفيذ 
التقدم المحرز ف 

وع  المشر

 

ة من يولي فذت األنشطة التالية:  ،2020إىل ديسمبر  2019و خالل الفبى
ُ
  ن

ي المجموعة األوىل
  ال تركز عىل بلد بعينه(. ) األنشطة الواردة ف 

  ،وع وع تصورا لتطوير أربعة نتائج مختلفة لتحديد خط األساس العام للمشر وضع المشر
وتشمل وضع تقرير عن الممارسات الجيدة، واستعراض المؤلفات، ومجموعة من قصص 
عات، وإعداد دليل حول قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بطرح منتجات محمية  المخبى

ي السوق. 
  بموجب براءة ف 

   عات والمبتكرات عند استخدام نظام الملكية ي تواجه المخبى
منها، التحديات والعقبات التى

هج السياساتية لسد الفجوة بير   -الفكرية 
ُ
 الجنسير  وتم االنتهاء من استعراض المؤلفات والن

ي مجال الملكية الفكرية 
واستعراض الممارسات الرامية إىل دعم النفاذ إىل نظام الملكية  –ف 

عات والمبدعات ورائدات األعمال.  وقد تم االنتهاء من مسودة  الفكرية لفائدة النساء المخبى
مجموعة القصص لم تكتمل، ولم يكمل الخببر المعير   لكن الدليل ويجري اآلن تحريرها. 

ي واجهته.وأدى هذا 
نجاز النتائج إتأخر  إىلالمهمة؛ نظرا لبعض الصعوبات الشخصية التى

 النهائية، وقد تدعو الحاجة إىل إجراء استعراض كامل للعمل المنجز حتى اآلن. 

ي المجموعة الثانية
  تركز عىل البلدان المستفيدة(. ) األنشطة الواردة ف 

  وع إعداد تقرير عن وضع المخبى ي كل بلد من البلدان التجريبية األربعة؛ يتوخ  المشر
عات ف 

ي تواجههن، والمبادرات القائمة الداعمة لهن، وإمكانية حصولهن عىل وتحديد
التحديات التى

ي والماىلي المتاح لهن، فضال عن تحديد مركز أو جهة تنسيق يمكنها 
التوجيه، والدعم القانون 

عات.   تنسيق دعم نظام الملكية الفكرية للمخبى
  اكتملت هذه التقارير األربعة.  وقد 

  ي عمان وباكستان وأوغندا لعرض نتائج التقارير، ومناقشة
ظمت فعاليات ف 

ُ
وعقب ذلك، ن

ي قدًما مع الجهات المعنية. 
ي تهدد  سبل المض 

ي ضوء الحالة الناشئة عن الجائحة التى
وف 

نت وعقدت االجتماعات اف ظمت هذه الفعاليات عىل اإلنبى
ُ
اضيا. الصحة العالمية، ن وجرت  بى

ي 
تبة عىل التحديات التى االجتماعات بحيث يركز النصف األول منها عىل تقديم النتائج المبى

عات بمناقشة هذه النتائج مناقشة متعمقة.  عات، عىل يقوم فريق من المخبى  تواجهها المخبى
كز عىل التوصيات المقدمة، وإجراء مناقشة مع مجموع ي من االجتماع فبر

ة من أما النصف الثان 
ي البلد. 

 
ي الختام مناقشة كيفية إنشاء نظام للدعم ف

ومن  الشبكات المحتملة لمقدمي الدعم، وف 
اير  ي فبر

 . 2021المقرر عقد مشاورات مع المكسيك ف 

   ي عمان وباكستان وأوغندا تحديد المؤسسات/ المراكز/ جهات التنسيق لدعم
 
وتم ف

عات/ المبتكرات.  ي المكسيك، عقب االجتماع المقرر ومن المنتظر أن يتم ذلك  المخبى
ا ف 
ً
أيض

اير  ي فبر
  . 2021عقده ف 

 ي سياق إعداد التقارير القطرية، وضعت قائمة بالجهات المعنية والمؤسسات
واألفراد  وف 

ي هذا الميدان
 
  والمنظمات ذات الصلة النشطة ف

أمثلة لنتائج ناجحة/األثر 
 والدروس الرئيسية

يبية ناجحة للغاية، وساعدت عىل الجمع بير  جميع األعمال كانت المشاورات مع البلدان التجر 
 المنجزة حتى اآلن والتطلع إىل كيفية تفعيل الدروس المستفادة. 

ي وضع آلية دعم مستدامة وطويلة األجل وقابلة للتطبيق 
 
ومع ذلك، ال يزال التحدي كامنا ف

عات.   خصيصا للمخبى
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عىل  19تأثبر جائحة كوفيد 
وع  تنفيذ المشر

 

ة، كما تعذر  خالل ة المشمولة بالتقرير، حال الوباء العالمي دون إجراء المشاورات بصورة مباشر الفبى
وع، واضطر  . سلفاتنظيم أنشطة بناء القدرات األخرى المقررة  وأسفر هذا عن تأخبر تنفيذ المشر

اتيجية إنجاز بعض األنشطة.  ي اسبى
وع إىل إعادة النظر ف     فريق المشر

اتيجية الم حة االسبى قبى
 لتخفيف المخاطر

نفذ جميع 
ُ
ي تفرضها الجائحة العالمية الحالية عىل السفر، أن ت

ي ضوء القيود التى
من المتوقع ف 

نت ة المشمولة بالتقرير المقبل.  ،األنشطة األخرى الحضورية عبر اإلنبى  عىل األقل خالل الفبى
ي لتنفيذ بعض األنشطة، و  

ا لمعالجةجرى تنقيح الجدول الزمت  ي عام للتأخبر
ي حدثت ف 

ت التى
وع ،2020 ي العام لتنفيذ المشر

انية.  ،دون التأثبر عىل الجدول الزمت  ومع ذلك، قد يطرأ  وال عىل المبر 
وع.  انية لتتناسب عىل نحو أفضل مع االحتياجات الراهنة للمشر   تعديل عىل المبر 

ي تتطلب الدعم/ 
القضايا التى

ي  / االهتمام الفوري
المض 

 قدما

ي قدًما، يُ 
اير للمض  ي فبر

ي المكسيك ف 
توقع عقد االجتماع التشاوري األخبر مع البلدان التجريبية؛ ف 

2021 .  

ي اوقد أسهمت 
ي توضيح سبل المض 

ي جرت عقب تسليم التقارير الوطنية ف 
لمشاورات الوطنية التى

جمعت البلدان الثالثة جميعها عىل قبول آليات تقديم الدعم المتعلق بالملكية الفكرية أو  قدما. 
ي التقرير. ا

حة ف  عالوة عىل ذلك، أظهرت المشاورات الثالثة الحاجة إىل إذكاء الوعي وبناء  لمقبى
ي استخدام قواعد البيانات وصياغة المطالبات بوجه 

اءات بوجه عام، وف  ي نظام البر
القدرات ف 
ي هذه البلدان، الال  خاص. 

عات ورائدات األعمال ف  ي كما حددت التقارير النساء الرائدات المخبى
نى
هم، كما أعرب المحامون المحليون عن  أعربن عن استعدادهن توجيه المبتكرين الشباب وغبر

 استعدادهم تقديم الدعم. 

ي قدًما، من 
ي الحسبان، وتقديمالمنتظر وللمض 

اءات وعىل  أخذ هذه النتائج ف  تدريب عىل نظام البر
ي قاعدة البيانات إىل البلدان. 

 صياغة المطالبات، وكيفية البحث ف 

وع ي نهاية  1معدل تنفيذ المشر
انية ف   %22هو:  2020يوليو  معدل استخدام المبر 

قدم إىل لجنة التنمية.  التقارير السابقة ي الذي يُ
ي للوثيقة  هذا هو التقرير الثان 

ي المرفق الثان 
ويرد التقرير األول ف 

CDIP/24/2 .  

  

                                              
وع.  1 انية المشر وع" بناء عىل نسبة )٪( استخدام مبر     يتحدد "معدل تنفيذ المشر
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وع ي للمشر
 التقييم الذانى

 مفتاح نظام إشارات السبر 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

ق بالكامل
َّ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبي   ُمحق

 
 

وع النتيجة ) نتائج المشر
 2المرتقبة(

ات اإلنجاز الناجح ات النتائج() مؤشر  مؤشر
 نظام إشارات السبر  بيانات األداء

فهم أفضل لحجم ونطاق  . 1
ي تواجهها الن

ساء المشاكل التى
عات والمبتكرات  المخبى
ي تم 

والحلول الممكنة التى
 التوصل إليها 

ي لوضع النساء  أوال. 
إنجاز استعراض وثائقى

عات والمبتكرات ورائدات األعمال.   المخبى

إنجاز فهرس يشمل الممارسات الفضىل  ثانيا. 
امج والمبادرات  والنماذج واألمثلة عن البر

عات  الرامية إىل دعم النساء المخبى
ي النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية وا

لمبتكرات ف 
 أو استخدامه. 

تشكيل مجموعة من القصص الفردية  ثالثا. 
عات ومبتكرات تعرض تجارب  هن  لنساء مخبى

اعاتهن وابتكاراتهن  ي حماية نتائج اخبى
ف 

ي السوق. 
 وطرحها ف 

 أنجز

 أنجز

 قيد التنفيذ

**** 

**** 

** 

د عىل  . 2
ّ
أساس مقارنة ُمحد

ي البلدان الصعيد ا
ي ف 
لوطت 

 األربعة المشاركة

االنتهاء من أربعة تقارير من تقارير الحالة  أوال. 
ي كل من البلدان التجريبية( ) الوطنية

واحد ف 
ي تواجهها 

د التحديات والعقبات التى
ّ
تحد

ي النفاذ إىل
نظام الملكية الفكرية  النساء ف 

 واستخدامه. 

ي كل بلد من  ثانيا. 
 
تحديد جهات التنسيق ف

لدان التجريبية األربعة فضال عن قائمة الب
بالجهات المعنية والجهات الوجيهة النشطة 
ي الميدان من مؤسسات ومنظمات وأفراد. 

 ف 

نجز
ُ
 أ

 تم تحديده 

**** 

**** 

وعي أكبر لدى الجهات . 3
المعنية بالدور الذي يؤديه 
ي 
نظام الملكية الفكرية ف 

اعاتهم وتسويقها  حماية اخبى

عاليات، مثل المؤتمرات أو ف( 4)تنظيم أرب  ع 
مجموعات  الموائد المستديرة أو الندوات أو
ي البلدان التجريبية

نت، ف  ي كل ) اإلنبى
واحدة ف 

 بلد(. 

ي ثالثة بلدان 
ظمت ف 

ُ
ن

من المقرر  تجريبية
تنظيم الفعالية الرابعة 

اير ي فبر
 ف 

*** 

                                              
وع األصلية.  2.3وفقا للقسم  2  من وثيقة المشر
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مواد ُمستحدثة لتدريب . 4
عات  النساء المخبى

 والمبتكرات

إعداد دليل بشأن قضايا الملكية االنتهاء من 
الفكرية المرتبطة بطرح منتج محمي بموجب 

كة ي السوق و/أو إقامة شر
  ناشئة؛ براءة ف 

توفبر مواد العروض التوضيحية الستخدامها 
ي حلقات العمل؛ 

 ف 

إعداد مجموعة من المواد ذات الصلة 
ي الويبو. 

  المتوفرة ف 

 االنتهاء من الدليل
 جاري تحريره

ع  فيه بعد لم ُيشر

ع فيه بعد  لم ُيشر

*** 

ويد .  5 كفاءات ُمعّززة لبى 
النساء بخدمات الدعم 
ي مجال الملكية 

الالزمة ف 
 الفكرية

تحديد أرب  ع أوال. 
ي كل بلد )مؤسسات/مراكز/منظمات

واحد)ة( ف 
( مع وحدة و/أو جهة تنسيق  ي تجريتر
عات  مخّصصة، لدعم النساء المخبى

 والمبدعات. 

ي ) برامج تدريبيةاستكمال أربعة ثانيا. 
واحد ف 

دة. 
ّ
ي المراكز المحد

( ف  ي   كل بلد تجريتر

ي 
 بلدان 3مؤسسات ف 

من المتوقع تحديد 
ي البلد الرابع 

المؤسسة ف 
اير  ي فبر

 . 2021ف 

ع فيه بعد شر  لم يُ

*** 

ي البلدان المختارة . 6
شبكة ف 

عات  تضّم أبرز النساء المخبى
ورائدات األعمال؛ وفريق 
ي الشبك

د ف 
ّ
ة أساسي ُمحد

 يقوم أعضاؤه بالتوجيه. 

عات  وضع قائمة تضم أبرز النساء المخبى
ي كل من 

والمبتكرات ورائدات األعمال ف 
البلدان األربعة التجريبية، وتحديد فريق 
أساسي من هذه القائمة مستعد لتقديم 

 التوجيه. 

 ** قيد التنفيذ

شبكة قائمة تضّم أبرز . 7
ي البلدان المختارة 

المحامير  ف 
ون عىل تقديم ممن يوافق

ي 
خدمات الدعم القانون 

 بالمجان 

تشكيل قائمة بالمحامير  الذين لديهم 
ي كل من 

ي ف 
استعداد لتوفبر الدعم القانون 

 البلدان التجريبية. 

 ** قيد التنفيذ

مجموعة أدوات . 8
ُمستحدثة يمكن استخدامها 

ي 
وع مماثل ف  لتنفيذ مشر

 بلدان أخرى 

بعة  نشر مجموعة أدوات تشمل المنهجية
ّ
الُمت
وع، والدروس المستفادة،  ي تنفيذ المشر

ف 
وع.   والمواد الُمستحدثة أثناء تنفيذ المشر

ع فيه بعد   لم ُيشر
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وع وع أهداف المشر ي تحقيق أهداف المشر
ات النجاح ف   مؤشر

ات النتائج  مؤشر

 نظام إشارات السبر  بيانات األداء

زيادة مشاركة النساء  . 9
ي 
عات والمبتكرات ف  المخبى

 ظام الملكية الفكرية. ن

 

ي 50أوال. أفادت 
ي شاركن ف 

٪ من النساء الالنى
امج التدريبية بزيادة إلمامهن بنظام الملكية  البر

 الفكرية. 

ثانيا. تقديم المراكز المرجعية للنساء 
عات ي كل من  ،(WIRCs) المخبى

الُمنشأة ف 
البلدان المشاركة، خدمات الملكية الفكرية لما 

عات بال 10ال يقّل عن  مائة من النساء المخبى
ي 
أو المبتكرات، أو اضطالعها بأنشطة توعية ف 
ها لثالث  ثالث جامعات أو مدارس، أو تيسبر

 فرص من فرص التوجيه. 
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ي منقح للتنفيذ
 جدول زمت 

 النشاط النتائج
2021 2022 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف

3 
نت،  المستديرة أو الندوات أوتنظيم أرب  ع فعاليات، مثل المؤتمرات أو الموائد  مجموعات اإلنبى

ي البلدان التجريبية
ي كل بلد(. ) ف 

 واحدة ف 
X        

3 
( مع وحدة و/أو جهة اتصال )تحديد أرب  ع مؤسسات/مراكز/منظمات ي ي كل بلد تجريتر

واحد)ة( ف 
عات والمبدعات.   مخّصصة، لدعم النساء المخبى

X        

4 
ضايا الملكية الفكرية المرتبطة بطرح منتج محمي بموجب براءة االنتهاء من إعداد دليل بشأن ق
كة ي السوق و/أو استحداث شر

 ناشئة؛  ف 
X X X      

1 
ي حماية  إعداد

عات ومبتكرات تعرض تجارب  هن ف  مجموعة من القصص الفردية لنساء مخبى
ي السوق. 

اعاتهن وابتكاراتهن وطرحها ف   نتائج اخبى
X X X      

4 
ام عات االضطالع ببر ج بناء القدرات من خالل الدورات التدريبية للمراكز المحددة دعما للمخبى
 والمبتكرات. 

  X X     

6 
ي 
عات ورائدات األعمال المتطوعات، وتحديد الراغبات منهن ف  إعداد قائمة تضم المخبى

عات والمبدعات األخريات.   التوجيه وتقديم المساعدة للمخبى
X X X X X X X X 

7 
ي إطار إنشاء قائ

عات والمبتكرات ف  ي دعم المخبى
مة بالمحامير  المتطوعير  وتحديد أدوارهم ف 

 زيادة فعالية استخدام نظام الملكية الفكرية. 
X X X X X X X X 
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 النشاط النتائج
2021 2022 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف

6 
عات والمبتكرات و  ات تنظيم أنشطة التواصل إلتاحة الفرص الجتماع المخبى تبادل الخبر

كة ومناقشة الحلول  وتحديد المشكالت المشبى
    X X X  

ي حلقات العمل 4
  X X X     توفبر مواد العروض التوضيحية الستخدامها ف 

ي الويبو 4
  X X X     تطوير مجموعة من المواد ذات الصلة المتوفرة ف 

8 
ي تنفيذ 1) إعداد مجموعة أدوات تشمل

وع( المنهجية المتبعة ف  ( الدروس 2) ،المشر
وع3) المستفادة، ي تم جرى إعدادها أثناء المشر

ي مشاري    ع أخرى  ( المواد التى
الستخدامها ف 

  مماثلة. 

      X X 

 X        تقرير التقييم 

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثان 
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_4_10_01 رمز المشر

 العنوان

 
 المحلية بوصفها مسألة تنمية اقتصادية شاملة تسجيل العالمات الجماعية للمشاري    ع

توصيات( أجندة )توصية
 التنمية

 

ات منها أنها موجهة  : 1التوصية  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مبر 
يجب أن تتمبر  أنشطة الويبو ف 

نحو التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة 
 عن مختلف مستويات التنمية للبلدا

ً
 عىل وجه الخصوص فضال

ً
ن النامية والبلدان األقل نموا

ي هذا 
امج. وف  ي أطر زمنية الستكمال البر

ي إدراج األنشطة ف 
ي الدول األعضاء، وينبغ 

المدركة ف 
ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة 

الصدد، ينبغ 
  . بكل بلد

ي  : 4التوصية 
ة والمتوسطة والمؤسسات التى كات الصغبر التأكيد بشكل خاص عىل احتياجات الشر

ي مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها، عىل 
تعمل ف 

ي مجال الملكية الفكرية. 
اتيجيات الوطنية المناسبة ف   وضع االسبى

ي مجال الملكية مساعدة الدول ا : 10التوصية 
ألعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية ف 

ها من المرافق بهدف جعل  ي تطوير البت  التحتية وغبر
ي ف 

الفكرية وتحسينها من خالل المض 
مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكبر فعالية، والنهوض بتوازن عادل بير  حماية الملكية 

ي أن
تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا عىل المنظمات  الفكرية والمصلحة العامة. وينبغ 

 اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية. 

وع انية المشر  مبر 

 

انية اإلجمالية فرنك سويشي لخالف الموظفير   325.000منها  ،فرنك سويشي 450.000 المبر 
.  125.000و  فرنك سويشي لموارد الموظفير 

وع ح() 2021ير ينا تاري    خ بدء المشر ي الجديد المقبى
 حسب الجدول الزمت 

وع ح() شهرا 30 مدة المشر ي الجديد المقبى
  حسب الجدول الزمت 

قطاعات الويبو الرئيسية 
امج الويبو  المعنية والصلة ببر

نامج:   8تنفيذ البر

امج  . 30و 9و 6و 2 الصلة بالبر
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وع ي ال وصف موجز للمشر
وع إىل تحويل المكتب الوطت   الدائرة الوطنية للملكية الفكرية) مختصيهدف المشر

(SENAPI ) ي
ي كل بلد مستفيد( إىل  ف 

ي ف 
حالة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، أو المكتب المعت 

ة  كات الصغبر كيان يربط بير  تسجيل العالمات الجماعية والتنمية المحلية ويدعم الشر
د صورة إيج

ّ
ي تول

ابية لسلعها، وتسوقها عىل والمتوسطة عن طريق تشجيع الممارسات التى
، وتربطها بالممارسات التقليدية والقيمة المضافة المتأتية من إيالء األولوية  ي

المستوى الوطت 
 لالستدامة. 

 
اح إىل إنشاء "حاضنة للعالمات الجماعية" بمشاركة الدائرة   ( SENAPI)الوطنية وي  هدف االقبى

ي )المعنية والهيئات الخاصة والعامة 
كل بلد مستفيد( تكون مسؤولة عن تقييم   بحسب الحال ف 

ي تختارها الهيئات، وتقديم 
الجدوى من الناحية التقنية والمالية والسوقية للسلع والخدمات التى

ي تسجيل العالمات 
خدمات المشورة تقنية بشأن حماية العالمات التجارية، والمساعدة ف 

  الجماعية. 

ي النمو االقتصادي 
وع ف  ي كل مناطق دولة بوليفيا المتعددة ومن ثم، سُيسهم المشر

والتنمية ف 
وثالثة بلدان نامية أخرى( من خالل االستفادة أقض استفادة من الروابط القائمة بير  ) القوميات

كات اإلنتاج والملكية الفكرية.   رأس المال االجتماعي وشر

 
 
حد ي المرحلة األوىل، يُ

ي ثالث مراحل. فق 
د أصحاب األعمال وستكون المساعدة التقنية مطلوبة ف 

ي المرحلة الثالثة،  . واألطراف المعنية الذين يمكن أن يستفيدوا من تسجيل عالمة جماعية
وف 

ي ضمان 
م المساعدة عن طريق أنشطة التوعية وتكوين الكفاءات من أجل المساهمة ف 

 
تقد

م المساعدة عن طريق أنشطة التوعية 
 
ي المرحلة الثالثة، تقد

وع. وف  وتكوين استدامة المشر
وع.  ي ضمان استدامة المشر

 الكفاءات من أجل المساهمة ف 

وع   النتيجة المنشودة من المشر

 
ً
كات المحلية بصفته محورا هيكلة نظام للدعم والتعزيز لتيسبر تسجيل العالمات الجماعية للشر

 من محاور التنمية االقتصادية القائمة عىل اإلنتاج. 

نامج  كببر المستشارين، شعبة تنسيق أجندة التنميةالسيد جورج غندور،   مدير البر

ي 
 
الصلة بالنتائج المرتقبة ف

انية نامج والمبر    البر

 

ي مجاىلي االبتكار والملكية الفكرية تتماسر مع  1.3النتيجة المرتقبة 
 
اتيجيات وخطط وطنية ف اسبى

 األهداف اإلنمائية الوطنية. 

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من النهوض بكفاءات الموارد ال : 2.3النتيجة المرتقبة  بشر
 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

المتطلبات لتسخبر الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف 
 والبلدان المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر. 

ة والمتو  6.3النتيجة المرتقبة  : 6.3النتيجة المرتقبة  كات الصغبر سطة قدرات معّززة للشر
ي تسخبر الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار. 

 
 والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح ف
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ي تنفيذ 
التقدم المحرز ف 

وع  المشر
ي نوفمبر 

ين، المنعقدة ف  ي دورتها الرابعة والعشر
وع ف  وخالل   . 2019وافقت اللجنة عىل هذا المشر

اتيجية التنفيذ المو  2020عام  ا السبى
ً
طلع، وفق

ُ
وع، باألنشطة التالية قبل اض ي وثيقة المشر

ضحة ف 
 التنفيذ: 

ازيل والفلبير  وتونس() ( اختيار البلدان المستفيدة1) ( تعيير  جهات تنسيق 2و) ؛بوليفيا والبر
ي كل منها. 

 محلية ف 

ي  ،19-ومع ذلك، نظًرا لجائحة كوفيد
وع ف   . 2020 تعذر بدء تنفيذ المشر

وع م  ي كل بلد مستفيد إلعداد خالل تلك السنة، عمل فريق المشر
ع جهات التنسيق المحلية ف 

وع، بهدف تيسبر تطوير األنشطة بنجاح وتحقيق نتائج بمجرد أن يسمح  أسس تنفيذ المشر
  الوضع الصحي بذلك. 

ي عىل ثالثة جوانب رئيسية:  ( 2) ؛( اختيار االستشاريير  الوطنيير  1)انصب هذا العمل التحضبر
حيث تم تعليق الجداول الزمنية التفصيلية ) ى القطريإعداد خطط المشاري    ع عىل المستو 

ي كل 3للتنفيذ(؛ و)
( اختيار مجموعات المنتجير  المحتمل تطوير عالمة جماعية لهم وتسجيلها ف 

 بلد مستفيد. 
ي نهاية عام 

: 2020وف  ي كل بلد مستفيد عىل النحو التاىلي
 ، كان الوضع ف 

 بوليفيا

قيد المناقشة :  اختيار االستشاريير 

د خطط المشاري    ع عىل المستوى القطري: قيد المناقشةإعدا 

  .قيد المناقشة :  اختيار مجموعة المنتجير 

ازيل  البر

 .اكتمل :  اختيار االستشاريير 

 .وع عىل المستوى القطري: اكتمل  إعداد خطة المشر

  .اكتمل : ت جمعية اختيار مجموعة المنتجير   APAFE (Associação dos اختبر

Produtores Agroextrativistas da Floresta Nacional de Tefé e 

Entorno)، ي  الواقعة
ز
ا.  ،Alvãraes و Teféف

ً
ي منطقة األمازون، مؤقت

 
 ف

 

دقيق الكسافا والمنتجات المشتقة منها والعسل والزيوت ضمن جملة  تنتج المجموعة

 منتجات أخرى. 

 الفلبير  

 .اكتمل :  اختيار االستشاريير 

 وع عىل المستوى ا  لقطري: اكتمل. إعداد خطة المشر
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  .اكتمل : تم مبدئيا اختيار مجموعة من المنتجير  والمصنعير   اختيار مجموعة المنتجير 

ي منطقة بيكول. 
 والتجار ف 

" تنتج المجموعة  ي منطقة بيكول.  ،منتجات مشتقة من جوز يسم "بيىلي
 وهو أصىلي ف 

 تونس

 .اكتمل :  اختيار االستشاريير 

وع عىل المستوى القطري  : اكتمل. إعداد خطة المشر

  .اكتمل : ي منطقة  اختيار مجموعة المنتجير 
ا مجموعة من الجمعيات الواقعة ف 

ً
ت مؤقت اختبر

 ،العسل ومنتجات مشتقة من العسل والزيوت األساسيةتنتج المجموعة  (. جندوبة) غارديماو 

 جملة منتجات أخرى.  ضمن
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أمثلة لنتائج ناجحة/األثر 
 المستفادة والدروس الرئيسية

 وانه تقييم النتائج من السابق أل

عىل  19-تأثبر جائحة كوفيد 
وع  تنفيذ المشر

ي بدء ال إىل عدم ،19-جائحة كوفيد أدت ،أعاله هو مبير  كما 
ي ف 

وع ف   ،لذلك  . 2020 تنفيذ المشر
وع عىل إرساء أسس التنفيذ الفعال.  ي عىل ثالثة جوانب  ركز فريق المشر ركز هذا العمل التحضبر

 ( إعداد خطط المشاري    ع عىل المستوى القطري2) ؛تشاريير  الوطنيير  ( اختيار االس1)رئيسية: 
( اختيار مجموعات المنتجير  3حيث تم تعليق الجداول الزمنية التفصيلية للتنفيذ(؛ و))

ي كل بلد مستفيد. 
 المحتمل تطوير عالمة جماعية لهم وتسجيلها ف 

، لم ُيشر  ي
وع، ظهر خطر إضاف  وع، وتم  خالل هذه المرحلة األولية من المشر ي وثيقة المشر

إليه ف 
وع عىل المستوى القطري للبلدان المستفيدة:  التحوط منه ي خطط المشر
 ف 

ي تعرقل تنفيذ 19-إمكانية تكرر أزمة كوفيد : الخطر 
، وبالتاىلي اإلغالق وسائر التداببر التقييدية التى

وع.   المشر

 التخفيف من آثار الخطر

 ي البلد وإجراء مناقشات من
 تظمة مع جهات التنسيق المحلية. متابعة الوضع ف 

 وع أن يطلب إىل لجنة التنمية تمديد مدة  وإذا اقتض  األمر، يمكن مدير المشر
وع.   المشر

 
 اضية، وتقليص السفر ) تكييف طرائق تنفيذ األنشطة ترتيب أولوية االجتماعات االفبى

 إىل أدن  حد ممكن( حيثما أمكن ذلك. 

حة  اتيجية المقبى االسبى
  طر المخالتخفيف 

ي قدًما: 
ح السبيل التاىلي للمض 

قبى  وفقا للظروف، يُ

ي يناير 
وع ف  ، سيبدأ تنفيذ المشر ي ظل ارتفاع معدل  . 2021لتفادي حدوث مزيد من التأخبر

ف 
وع جراء القيود والتحديات األخرى المتعلقة بجائحة كوفيد  ات للمشر  19-خطر حدوث تأخبر

وع، سيجري اعتماد نهجتنفيذ أنشطة معينة عىل النحو ا وأنه قد يتعذر  ي وثيقة المشر
 لمتوخ  ف 

 وبوجه خاص:  مرن للتنفيذ. 

  ي كل
 
وع بغية مواءمة التنفيذ مع الظروف الراهنة ف سيجري النظر جميع أنشطة المشر

سيتم تحديد أولويات االجتماعات  ،عىل سبيل المثال) بلد، حيثما أمكن ذلك
اضية، وسيتم تقليل السفر، وما إىل ذلك(  االفبى

 
  

ُ
ي ست

 
امات التعاقدية ف تخذ التداببر الالزمة لضمان عدم تأثر االعتمادات المالية لاللبى 

وع.   حالة التأخبر أو تعليق تنفيذ المشر
 

  ي
ات بسبب الجائحة، فسيجري تنقيح الجدول الزمت  ي من تأخبر

وع يعان  إذا كان المشر
 للتنفيذ، وستطلب التمديدات الالزمة من اللجنة. 
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واهتماما قضايا تتطلب دعما 
ي قدما

 فوريا/ المض 
وع.  ي لتنفيذ هذا المشر

:  كما هو مبير  أعاله، يجب مواءمة الجدول الزمت  ح ما يىلي
 ُيقبى

وع هو يناير  (1 ، بسبب استحالة بدء 2021أن يكون الموعد الجديد لبدء تنفيذ المشر
 ؛2020التنفيذ خالل عام 

وع من  الكليةتعديل المدة  (2 ي التنفيذشهًرا، بسبب ال 30إىل  24للمشر
ات المتوقعة ف   ،تأخبر

عزى أساًسا إىل الجائحة المستمرة
ُ
ي ت
 و ؛والتى

وع، بما يعكس  (3 ي وثيقة المشر
تعديل المواعيد النهائية لبعض األنشطة كما هو ُمتوخ  ف 

وع عىل المستوى القطري ي خطط المشر
ي  ،الجداول الزمنية المتفق عليها ف 

ي أخذت ف 
والتى

ي لكل ب
 ،أي متوسط تأخبر عملية تشكيل جمعية) لد مستفيدالحسبان السياق الحقيقى

ي الحصول عىل شهادة تسجيل عالمة جماعية
 الخ(.  ،متوسط التأخبر ف 

ح للتنفيذ أدناه.  ي الجديد المقبى
ح يرخر االطالع عىل الجدول الزمت  ي المقبى

أي  ليس للجدول الزمت 
وع.  انية المشر  تأثبر عىل مبر 

وع  غبر متاح  معدل تنفيذ المشر

قدم إىل لجنة التنمية.  قارير السابقةالت  هذا هو التقرير األول الذي يُ
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وع ي للمشر
 التقييم الذانى

 مفتاح نظام إشارات السبر 

 ال تقييم ال تقدم  ** ***  ****

ق بالكامل
َّ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف  لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبي   ُمحق

 

وع    3نتائج المشر
ات اإلنجاز الناجح رتقبة()النتيجة الم ات ) مؤشر مؤشر

 النتائج(

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

ت ثالثة بلدان مستفيدة  اختبر
إضافة إىل دولة بوليفيا المتعددة )

 القوميات(
 
 

ت ثالثة بلدان استنادا إىل ) اختبر
 معايبر االختيار المتفق عليها(؛ و

تعيير  جهات تنسيق لتنفيذ 
 المشاري    ع القطرية

 

إضافة ) أنجز بالكامل: البلدان المختارة
ازيل  إىل بوليفيا( هي الفلبير  والبر

وقد تم تعيير  جهات تنسيق  وتونس. 
ي كل منها. 

 محلية ف 

**** 

وع عىل  اعتماد خطط بشأن المشر
 المستوى القطري. 

وع  صياغة أرب  ع خطط لتنفيذ المشر
(. ) واعتمادها ي  خطة لكل بلد تجريتر

 

: تمت صياغة خطط  تقدم كببر
المشاري    ع عىل المستوى القطري 

 ،بالتنسيق مع جهات التنسيق
ي  والمستشارين

من البلدان  3المحليير  ف 
 المستفيدة.  4
ي انتظار الموافقة  
ي عىل ف 

الجدول الزمت 
ي نهاية عام 

المحدد ألنشطة كل خطة ف 
2020 .  

*** 

أرب  ع دراسات نطاق حول 
المنتجات / الخدمات المحتملة 

ي يمكن أن ت
ستفيد من التى

 استخدام العالمات الجماعية
 دراسة لكل بلد مستفيد()

دراسات نطاق نهائية وافقت عليه 
جهات التنسيق المحلية للبلدان 

 المستفيدة وأمانة الويبو. 

 ال تقدم ال تقييم

أنشطة إعالمية للسلطات المحلية 
ورجال األعمال حول الفوائد 

المحتملة الستخدام العالمات 
 الجماعية

  

ي أف
ة من المشاركير  ف  ادت نسبة كببر

فهم أفضل  بحصولهم عىلاألنشطة 
للفوائد المحتملة الستخدام 

 العالمات الجماعية

 ال تقدم ال تقييم

                                              
وع األصلية.  .32وفقا للقسم  3  من وثيقة المشر
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اختبر منتج واحد من كل بلد 
مستفيد لتطوير عالمة جماعية له 

وتسجيلها وإنشاء أو تحديد 
 جمعية موجودة بالفعل

 

اختبر منتج واحد وأنشئت/تحددت 
ي كل بلد مستفيدجمع

 ية واحدة ف 
ت مجموعات  بعض التقدم: اختبر

ي سيتم تطوير 
المنتجير  المحتملة التى

ي 
 3عالمة جماعية لها وتسجيلها مبدئًيا ف 

  من البلدان المستفيدة األربعة. 

 ** 

 حلقات عمل ألعضاء الجمعيات

 

اتفاق واسع النطاق بير  أعضاء 
الجمعيات عىل العنارص األساسية 

 عالمة الجماعية وتسجيلهالتطوير ال

 ال تقدم ال تقييم

صياغة اللوائح المنظمة 
الستخدام العالمة الجماعية 
ي كل بلد مستفيد 

 واعتمادها ف 
  

صياغة لوائح منظمة لالستخدام 
ي كل بلد مستفيد 

 واعتمادها ف 
 ال تقدم ال تقييم

 تصميم شعار العالمة الجماعية
ي كل بلد مستفيد( )
 ف 

ي ) المة الجماعيةتصميم شعار الع
ف 

 كل بلد مستفيد( 
 ال تقدم ال تقييم

ي كل ) تسجيل العالمة الجماعية
ف 

 بلد مستفيد( 
ي كل 

تسجيل عالمة جماعية واحدة ف 
 بلد مستفيد 

 ال تقدم ال تقييم

 التنظيم الناجح لفعالية اإلطالق فعالية إلطالق العالمة الجماعية 
فعالية لكل عالمة جماعية / بلد )

 ( مستفيد

 ال تقدم ال تقييم

إعداد دليل عمىلي عن وضع 
العالمات الجماعية وتسجيلها من 
ي المشاري    ع

شاد به ف   أجل االسبى
 المماثلة 

إعداد دليل عمىلي وتكييفه بحسب 
 خصائص كل بلد مستفيد 

 ال تقدم ال تقييم

ي الملكية 
تنظيم تدريب لموظق 

الفكرية عىل وضع العالمات 
ي ك) الجماعية وتسجيلها

 
ل بلد ف

 مستفيد( 

 

ة من المشاركير   إفادة نسبة مئوية كببر
ن معارفهم  بأن التدريب قد حس 
ومهاراتهم فيما يتعلق بوضع 

 العالمات الجماعية وتسجيلها 

 ال تقدم ال تقييم

ي كل بلد ) إعداد مواد توعية
 
ف

 مستفيد( 
ي وفيديو قصبر   إعداد منشور ترويحر

 لكل بلد مستفيد( )
 ال تقدم ال تقييم
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وع ي تحقيق أهداف  أهداف المشر
ات النجاح ف  مؤشر

وع  المشر

ات النتائج  مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

اتيجية للتوعية واإلعالم  وضع اسبى
وي    ج فيما يخص مزايا تسجيل  والبى

العالمات الجماعية وفرص 
التسجيل وفوائده كملكية فكرية 
ة  كات المجتمعية الصغبر  للشر

كات إفادة نسبة مئو  ة من الشر ية كببر
ة بأنها عىل دراية  المجتمعية الصغبر
بمزايا تسجيل العالمات الجماعية 

 استبيان( )وفرص التسجيل وفوائده

 

 ال تقدم ال تقييم

ي تعزيز البنية 
المساهمة ف 

المؤسسية لدعم تحديد العالمات 
 الجماعية وتطويرها وتسجيلها

ي 
وضع عالمة جماعية وتسجيلها ف 

 يد كل بلد مستف

 

 ال تقدم ال تقييم

كات  تعزيز آليات حماية الشر
ة وصونها ودعمها من  الصغبر
خالل استخدام العالمات 

 الجماعية 
 

ُسجل المزيد من العالمات الجماعية 
ي غضون خمس سنوات من اكتمال 

ف 
ي كل بلد مستفيد

وع ف  تقييم ) المشر
 األثر(

 ال تقدم ال تقييم
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ي منقح للتنفيذ
 جدول زمت 

 الفصل النشاط

 2021 2022 2023 

 4ف  3ف  2ف  1ف 4ف  3ف  2ف  1ف 4ف  3ف  2ف  1ف 

ي ) األنشطة السابقة للتنفيذ
 :(2020اكتملت ف 

 اختيار البلدان المستفيدة-
 تعيير  جهات تنسيق محلية-

            

وع عىل المستوى القطري.            X X X  اعتماد خطط المشر

ي ك
         X X X X  ل بلد مستفيدإعداد دراسة النطاق ف 

أنشطة إعالمية تستهدف السلطات المحلية ورجال أعمال محليير  حول 
ي كل بلد مستفيد

 الفوائد المحتملة الستخدام العالمات الجماعية ف 
 X X X         

طور لها عالمة جماعية 
ُ
ي كل بلد مستفيد ت

اختيار منتج/خدمة واحدة ف 
سجل، وإنشاء أو تحديد ج

ُ
 معية قائمة بالفعلوت

  X X X X       

ي كل بلد مستفيد
       X X X X   حلقات عمل ألعضاء الجمعيات ف 

ي كل بلد 
صياغة اللوائح المنظمة الستخدام العالمة الجماعية واعتمادها ف 

 مستفيد
  X X X X       

ي كل بلد مستفيد 
       X X X X   تصميم شعار العالمة الجماعية ف 

ي كل بلد مستفيد تسجيل 
     X X X      العالمة الجماعية ف 

ي كل بلد مستفيد 
   X X X X       تنظيم فعالية إلطالق العالمة الجماعية ف 
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شاد  إعداد دليل عمىلي عن وضع العالمات الجماعية وتسجيلها من أجل االسبى
ي المشاري    ع

 المماثلة وتكييفه وفقا لخصائص كل بلد مستفيد  به ف 
    X X X X     

ي كل بلد مستفيد 
ي الملكية الفكرية ف 

     X X X      تنظيم أنشطة تدريبية لموظق 

ي كل بلد ) مواد إلذكاء الوعي  إعداد
ة ف  منشورات ترويجية ومقاطع فيديو قصبر

 مستفيد( 
      X X X    

   X X         التقييم

  
 

 ]يىلي ذلك المرفق الثالث[
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وع  DA_01_05_01 رمز المشر

حات ناجحة لمشاري    عاأدوات  العنوان  أجندة التنمية  لمقبى

 توصيات( أجندة التنمية)توصية

 

ات منها أنها  : 1التوصية  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مبر 
يجب أن تتمبر  أنشطة الويبو ف 

موجهة نحو التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات 
 عن واالحتياجات ا

ً
 عىل وجه الخصوص فضال

ً
لخاصة للبلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي أطر زمنية 
ي إدراج األنشطة ف 

ي الدول األعضاء، وينبغ 
مختلف مستويات التنمية المدركة ف 

امج ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات  . الستكمال البر
ي هذا الصدد، ينبغ 

وف 
  بحسب كل بلد. تسليمها وعمليات تقييمها 

عىل الويبو أن تنشر معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية عىل  : 5التوصية 
ي وعليها أن تقدم، بطلب من الدول األعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة 

ون  موقعها اإللكبى
  . الدول األعضاء( أو الجهات األخرى المستفيدة من النشاط) بموافقة الدولة العضو 

ذكر أنه بمجرد صياغة الدليل العمىلي والموارد المرافقة له، ستكون هناك إمكانية * جدير بال
حات مشاري    ع  لدعم تنفيذ توصيات أجندة التنمية األخرى عن طريق تسهيل وضع مقبى

جديدة بشأن أجندة التنمية.  
  

وع انية المشر :   مبر   فرنك سويشي 210,000تكاليف خالف الموظفير 

وع  2020يناير  تاري    خ بدء المشر

وع  شهرا 24 مدة المشر

قطاعات الويبو الرئيسية المعنية 
امج الويبو  والصلة ببر

امج  امج المرتبطة بتوصيات أجندة التنمية، أي البر  10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1الصلة بالبر
  32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 11و

 4أجندة التنمية الُمعتمدة ذات الصلة بمشاري    ع 
 

                                              
  التنمية الُمعتمدة بمشاري    ع أجندةقائمة  تتاح قائمة بمشاري    ع أجندة التنمية المعتمدة عىل الرابط:  4

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
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وعوصف موجز  وع أجندة التنمية الذي تنظر فيه لجنة  للمشر حات لمشر وع جاهدا لتيسبر صياغة مقبى يسغ المشر
توسيع قاعدة المعرفة حول العنارص الرئيسية الواجب و  التنمية، وضمان تنفيذها بفاعلية. 

وع أجندة التنمية ح ناجح لمشر توجيه النهج القائم عىل الطلب فضال عن  ؛توفرها لتقديم مقبى
ض تنفيذ توصيات أجندة التنمية عن طريق تشجيع المزيد من الدول األعضاء عىل تقديم لغر 

حات مشاري    ع حات جديدة؛  مقبى تكون جديدة وشاملة؛ وتشي    ع أو تبسيط اعتماد اللجنة مقبى
 أجندة التنمية الموافق عليها.  وتيسبر التنفيذ الناجح؛ وزيادة استدامة مشاري    ع

 

ها، مثل:  ويتحقق ذلك من خالل إعداد  5( تقدم المواد الداعمة1)مجموعة من األدوات ونشر
وع أجندة التنمية، وتطويره  معلومات األعضاءللدول  ح لمشر شاملة حول كيفية تصميم مقبى

وحة؛  عن نماذج مفيدة مشر
ً
( وفهرس 2) وتنفيذه، والخطوات العملية الواجب اتباعها، فضال

ي للبحث عن جميع مشاري    ع أجندة الت
ون  ( دورة 3نمية الجارية والمكتملة ونتائجها؛ و)إلكبى

 للتعلم عن بعد حول أجندة التنمية وإدارة المشاري    ع األساسية. 

وع عىل نشر األدوات المذكورة أعاله وتوضيحها اإلوبجرد االنتهاء من  عداد، سيعمل المشر
ي تطوير مشاري    ع جديدة أل 

ي الدول األعضاء الراغبة ف 
 جندةواستخدامها عىل نطاق واسع ف 
 التنمية وتقديمها وتنفيذها. 

نامج   السيد جورج غندور، كببر المستشارين، شعبة تنسيق أجندة التنمية مدير البر

نامج  ي البر
الصلة بالنتائج المرتقبة ف 

انية   والمبر 
 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو م : 3.3النتيجة المرتقبة 

وع ي تنفيذ المشر
ي يناير  التقدم المحرز ف 

وع ف  وع داخل الويبو.  ،2020بدأ تنفيذ المشر حرز تقدم كببر  مع تشكيل فريق المشر
ُ
أ

:  2020خالل عام  وع الرئيسية، وهي   فيما يتعلق بنتائج المشر

اإللمام عىل نحو جيد بالمنهجيات والتحديات والقضايا وأفضل  - 1النتيجة  ألف. 
احات لمشاري    ع أ  جندة التنمية وإدارتها. الممارسات المتعلقة بوضع اقير

لع بثالثة أنشطة
ُ
:  ،لتحقيق هذا النتيجة، اض   وهي كما يىلي

  التقييم الداخىلي  

وع بتقييم الموارد القائمة فيما يتعلق بإعداد  وإدارتهامشاري    ع أجندة التنمية  قام فريق المشر
وع) ح المشر غ، إلخ(، والخطوات العملية، والنماذج القائمة، ومنهجيات اإلبال  ،تطوير مقبى

وع والتخطيط  وع، ال سيما بشأن تصميم مشر ي قدمها العديد من مقّيمي المشر
والتوصيات التى

 له وإدارته. 
ي سياق  

ي الحسبان ف 
ُيعد هذا التقييم نقطة انطالق لتحديد الثغرات القائمة الواجب أخذها ف 

وع.   تنفيذ هذا المشر

  نيةاجتماعات تشاورية مع مجموعات مختلفة من الجهات المع

ي عملية تطوير  من أجل فهم التحديات القائمة وتجارب
مختلف الجهات المعنية المشاركة ف 

ي تنظيم 
ي البداية التفكبر ف 

مشاري    ع أجندة التنمية ودراستها وتنفيذها عىل نحو جيد، تم ف 
حلقة عمل لمدة يومير  تضم مجموعة مختارة من مديري المشاري    ع والدول األعضاء 

مير  الخارجيير  الذين أجروا تقييمات لمشاري    ع أجندة التنمية.  ،المستفيدة السابقة  و المقيِّ

                                              
وع ) 5 ي وثيقة المشر

 ( باسم "دليل". Rev/CDIP/24/14أشبر إىل هذه النتيجة المتوقعة ف 
طلق عىل هذا الدليل "المواد الداعمة" لكي يعكس نطاقه والهدف منه عىل نحو أفضل.    

ُ
وع، أ  وعقب بحث متأن من جانب فريق المشر
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ي فرضتها جائحة كوفيد 

ي كان 19-ولكن نظرا للقيود التى
، تم االستعاضة عن حلقة العمل التى
اضية مع مجموعات  من المقرر أن تستمر لمدة يومير  بسلسلة اجتماعات تشاورية افبى

:  . الجهات المعنية المذكورة أعاله  وهكذا ُعقدت المشاورات عىل النحو التاىلي

  2020يوليو  27 -مشاورات مع الدول األعضاء 
  ي الويبو

ي ) مشاورات مع موظق 
وع أجندة التنمية والزمالء المعنيير  ف  مديري مشر

 2020يوليو  28 -الويبو( 
 اء اء التنمية( ) مشاورات مع الخبر وع أجندة التنمية، خبر يوليو  29 -مقّيمي مشر

2020 

ي سياق هذه المشاورات، قدم المشاركون تعليقاتهم ومداخالتهم بشأن المذكرة المفاهيمية 
وف 

ي اإلدارة القائمة عىل النتائج
ي متخصص ف  ي أعدها وشاركها خببر خارخر

  . 6التى
ُ
عدت المذكرة أ

ي تم مواجهتها عند إعداد مشاري    ع أجندة التنمية 
المفاهيمية بناًء عىل تحليل التحديات التى

ي مقر الويبو خالل المس
ي ُعقدت ف 

تمدة من االستعراضات المكتبية، والمقابالت األولية التى
ي مارس 

وتعكس الخطوط العريضة للمواد الداعمة التحديات  . 2020االجتماع االفتتاخي ف 
ي مشاري    ع أجندة 

المحددة؛ والمفاهيم الرئيسية بشأن منهجية إدارة المشاري    ع الستخدامها ف 
اح مشاري    ع أجندة التنمية. التنمية؛ ووصف الع  مليات القائمة القبى

 لذلك، انصبت المناقشات خالل االجتماعات التشاورية بصورة أساسية عىل: 
وع أجندة 1) ي تحددت أثناء إعداد مشر

سواء فيما يتعلق ) التنمية( تحليل التحديات التى
ح لل2) (؛بالجودة أم الخطوات العملية مواد الداعمة؛ ( استعراض المخطط التفصيىلي المقبى

حة إلعداد مشاري    ع أجندة التنمية وتقديمها. 3و)  ( استعراض العملية المقبى

ي أثناء المشاورات، وشاركه مع المشاركير  بعد 
ي جرت ف 

 يلخص المناقشات التى
ً
أعد الخببر تقريرا

 االجتماع. 
 

ي الويبو 
  استبيان لجميع الدول األعضاء ف 

ي 
مكاتب الملكية ) الفكرية جنيف وإىل مكاتب الملكية أرسل االستبيان إىل البعثات الدائمة ف 

ي الويبو. 
الغرض من االستبيان هو تقييم مستوى  الصناعية وحق المؤلف( للدول األعضاء ف 

وع  ح لمشر ي تقديم مقبى
ي قدمت بالفعل أو ترغب ف 

ي تواجهها الدول األعضاء التى
الصعوبات التى

 عن أجندة التنمية إىل لجنة التنمية، وتحديد المجا
ً
الت األشد احتياجا إىل دعم الويبو، فضال

ح.  تحديد الجوانب المختلفة ي المقبى
 
ي للجنة أن توليها اهتماما عند النظر ف

ي ينبغ 
ح التى  للمقبى

  . 2020سبتمبر  15إىل  2020أغسطس  24ظل االستبيان مفتوًحا من  

مجيًبا( الدول  15) منهم٪ 48( مجيبا االستبيان بالكامل، يمثل 31) وثالثونوقد أكمل واحد 
وع للنظر فيه.  حا لمشر ي سبق وقدمت إىل لجنة التنمية مقبى

 األعضاء التى
  :  باختصار، خلص االستبيان إىل ما يىلي

  ح 38أشار ي ترجمة فكرتهم إىل مقبى
 
٪ من المستجيبير  إىل أنهم يجدون "صعوبة" ف

وع؛  لمشر
 ي فهم عملية تقديم مقبى 22.5بينما أشار

وع أجندة ٪ منهم إىل" صعوبة" ف  ح لمشر
 التنمية إىل لجنة التنمية؛

  وع، 35وأشار ح لمشر ي توجيههم إلعداد مقبى
 
٪ منهم إىل أن األمانة كانت "داعمة" ف

اح؛ ي ذلك تقديم أفكار للمواضيع و/ أو صياغة االقبى
 
 بما ف

                                              
ي دانيال كيلر، المؤسس المشارك ورئيس  اختبر الخببر  6   عمة، سويشا لتطوير المواد الداإيفيالرد ليوبرينجير  ، EvalCo Sàrlالخارخر
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  اح ٪74وأشار  منهم إىل أن لجنة التنمية يجب أن توىلي أهمية "بالغة" لوضوح االقبى
وع.  عند النظر  ي المشر
 ف 

 
  ة للغاية" لتوضيح 64وأشار ٪ إىل أن لجنة التنمية يجب أن توىلي أهمية "كببر

وع. و ي المشر
 األهداف المحددة ف 

 
 ة" لمخرجات 41أشار ورة توىلي لجنة التنمية يجب أن توىلي أهمية "كببر

٪ إىل رص 
وع المتوقعة حتى ال تتداخل مع مشاري    ع  أخرى ألجندة التنمية.  المشر

ي الحسبان عند تطوير أكملت نتا
خذت ف 

ُ
ئج االستبيان المداخالت المتلقاة أثناء المشاورات، وأ

 المواد الداعمة. 

معلومات شاملة عن مشاري    ع أجندة التنمية المكتملة، والجارية،  - 2النتيجة باء. 
ي نسق قابل للبحث وسهل االستخدام.  والمتاحة
ز
 ف

 

ي يمكن البحث فيه عن مشاري    ع أجندة
ون   التنمية ونتائجها فهرس إلكبى

وع نموذجا إلثبات  ي الذي يمكن البحث فيه  صحة مفهوموضع فريق المشر
ون  الفهرس اإللكبى

ي بداية عام 
 وذلك بهدف تحديد أهم . 2020عن مشاري    ع أجندة التنمية ونتائجها، داخلًيا ف 

ات المنشودة من النظام األساسي الجديد، وتقدير عبء العمل.   المبر 
 

ي تصف نموذج إثبات CDIP/25/INF/2() الوثيقةقدمت 
إىل لجنة  صحة المفهوم، التى

ي ع
ين، التى ي دورتها الخامسة والعشر

ة من التنمية ف  ي الفبى
 . 2020نوفمبر  13إىل  9قدت ف 

، والجمهور المستهدف المحدد   ي
ون  ة الرئيسية للفهرس اإللكبى عرضت الوثيقة السمات الممبر 

ي توفرها األداة 
الستخدامه، وقدمت بعض اللقطات لتصور مرافق البحث وتصفية النتائج التى

 . أفضلالجديدة عىل نحو 

ح وقدمت تعليقات بشأنه  وأحاطت الدول األعضاء علما بنموذج إثبات صحة المفهوم المقبى
.  إىل األمانة.  ي

ون  ي الحسبان عند تطوير الفهرس اإللكبى
 أخذت هذه التعليقات ف 

ي أكتوبر 
. 2020وف  ي

ون   ، بدأ أحد المطورين العمل عىل الفهرس اإللكبى
نتهاء منه ، تأخر تطوير الفهرس، ومن المتوقع اال19-لكن نظًرا ألسباب تتعلق بجائحة كوفيد 

ي البداية. 
ي وقت متأخر عما كان مخطًطا له ف 

 ف 

إعداد دليل عمىلي وموارد أخرى كي يتسنز للدول األعضاء فهم  - 3النتيجة جيم. 
ي تعزز تنفيذ 

وع، والعوامل المحورية النر ح لمشر طريقة وخطوات إعداد مقير
 المعتمدة عىل نحو أفضل.  المشاري    ع

 تطوير الدليل ودورة التعلم عن بعد. وتتألف هذه النتيجة من عنرصين، 
ي عام  
: 2020ف  حرز التقدم التاىلي

ُ
  ، أ

 7الدليل

اير  ي فبر
 
ير   ،2020وف

ُ
ي لتطوير مواد داعمة من شأنها أن توفر للدول األعضاء أداة  ع خببر خارخر

وع أجندة جديد لتنظر فيه لجنة  ح مشر  وبدأ ،التنميةشاملة الستخدامها عند تطوير مقبى
ي وزمالء العمل عىل ال وع والخببر الخارخر ي بير  فريق المشر مواد الداعمة باجتماع تحضبر

ي مارس  آخرين معنيير  من الويبو وخارجها. 
ي مقر الويبو الرئيسي ف 

 . 2020وُعقد االجتماع ف 
ي جمعها فريق 

ي تقديم واستعراض الموارد المتاحة والمعلومات التى
تمثل الهدف من االجتماع ف 

                                              
وع،7 ي "دليل". وعقب بحث متأن من جانب فريق المشر

وع المعتمدة ف  ي وثيقة المشر
كر أعاله، تبلورت النتائج المتوقعة المشار إليها ف 

ُ
طلق عىل هذا  كما ذ

ُ
أ

 الدليل "المواد الداعمة" لكي يعكس نطاقه والهدف منه عىل نحو أفضل.  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=474805
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=474805
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=474805
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وع، ومناقشة مفهو  وع. المشر وخالل هذا  م المواد الداعمة، واالتفاق عىل خطة تنفيذ المشر
ي إلجراء مقابالت أولية مع بعض ممثىلي الدول  االجتماع، أتيحت الفرصة للخببر الخارخر
حات لمشاري    ع أجندة التنمية عىل لجنة التنمية.  ي عرض مقبى

ة ف  كما    األعضاء ممن لديهم خبر
وع الوي ي إطار إدارة مشر

بو، للتأكد من أن محتوى المواد الداعمة يتناسب مع نظر الخببر ف 
  اإلطار القائم. 

ي ُجمعت خالل هذا االجتماع، أعد الخببر مذكرة مفاهيمية تصف 
واستناًدا إىل المعلومات التى
خدمت المذكرة المفاهيمية محتوى المواد الداعمة. 

ُ
ي أثناء المشاورات مع أصحاب  است

ف 
ي 
 . 1 تقرير النتيجة المصلحة، كما هو مذكور أعاله، ف 

 دورة التعلم عن بعد

ي عام 
ي إعداد دورة للتعلم عن بعد حول أجندة التنمية، 2020ف 

وع ف  ، بدأ فريق المشر
ي التعلم عن بعد لتوىلي هذه المهمة، وتتحدد اجتماع و  وأساسيات إدارة المشاري    ع. 

اختبر خببر ف 
ي بداية عام تمهيدي لتحديد أهداف التعلم للمستخدمير  المستهدفير  من الد

 . 2021ورة، ف 

أمثلة لنتائج ناجحة/األثر والدروس 
 الرئيسية المستفادة

وع /استخالص الدروس المستفادة.   من السابق ألوانه تقييم أثر المشر

عىل تنفيذ  19-تأثبر جائحة كوفيد 
وع  المشر

ي األوىلي المحدد لتنف19-كما ذكر أعاله، كان لجائحة كوفيد
يذ تأثبر عىل الجدول الزمت 

ي وثيقة 
ي البداية ف 

ي كانت متوقعة ف 
وع، وكذلك عىل طرائق تنفيذ بعض األنشطة التى المشر

وع.    المشر

وع مع الوضع، وأعاد تصميم بعض هذه األنشطة، كما هو  ومع ذلك، تكيف فريق المشر
ي النتائج 

ي التقرير بشأن التقدم المحرز ف 
  أعاله.  3و 2و 1موضح ف 

حة لتخفي اتيجية المقبى ف االسبى
  المخاطر

ي إطار االستجابة للتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد
وع بتنقيح 19-وف  ، قام فريق المشر

وع.  ي والمشر
دخلت بعض التعديالت عىل المواعيد النهائية المتوقعة  الجدول الزمت 

ُ
ومن ثم، أ

ة  لبعض نتائجها.  ات التمديد لفبى ي إلنجاز  3ومن هذه التغيبر
أشهر، إلتاحة الوقت الكاف 

وع وتقييمه. ا ي منقح.  لمشر
ح ويرد أدناه جدول زمت  ي المقبى

أي تأثبر  ليس لهذا الجدول الزمت 
وع.  انية المشر   عىل مبر 
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قضايا تتطلب دعما واهتماما فوريا/ 
ي قدما

 المض 
عىط األولوية  ،2021خالل النصف األول من عام 

ُ
وع الرئيسية الثالث:  إلتمامست  نتائج المشر

؛ ودورة التعلم عن بعد. الفهر و المواد الداعمة؛  ي
ون    س اإللكبى

جم إىل جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة  ،وما أن تصبح المواد الداعمة جاهزة بى
ُ
ست

، لتسهيل  وستقدم إىل لجنة التنمية.  ي
ون  ا رابطا للفهرس اإللكبى

ً
تتضمن المواد الداعمة أيض

 الرجوع إليها. 
  

ا توضيحيا و 
ً
ا عرض

ً
وع أيض ه وإتاحته عىل سيقدم فريق المشر ي بمجرد نشر

ون  للفهرس اإللكبى
ي بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة. كما   موقع الويبو. 

ون   سيتاح الفهرس اإللكبى

وبمجرد االنتهاء من تجهبر  دورة التعلم عن بعد، ستنظم دورة تجريبية لعدد من الدول 
  األعضاء ومديري المشاري    ع. 

ي من عام 
ي النصف الثان 

ك ،2021وف  وع لضمان استخدام نتائج ز الفريق عىل نشر سبر المشر
ي النتيجة اإلجمالية 

الدول األعضاء لها عىل نطاق أوسع وتقييم مساهمتها المحتملة ف 
وع.   للمشر

وع ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
انية ف    % 19هو:  2020يوليو  معدل استخدام المبر 

 

قدم التقارير السابقة   إىل لجنة التنمية.  هذا هو التقرير األول الذي يُ
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وع ي للمشر
 التقييم الذانى

 مفتاح نظام إشارات السبر 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

ق بالكامل
َّ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبي   ُمحق

 

وع   8نتائج المشر
 )النتيجة المرتقبة(

ات اإلنجاز الناجح ات النتائج() مؤشر نظام  ات األداءبيان مؤشر
إشارات 
 السبر 

اإللمام جيدا بالمنهجيات  
والتحديات والقضايا وأفضل 
الممارسات المتعلقة بوضع 
احات لمشاري    ع أجندة  اقبى

 التنمية وإدارتها. 

ستكملت المسودة األوىل لعملية الرصد، 
ُ
ا

باإلضافة إىل تقديم التقارير حول نتائج 
ي غضون تسعة

 حلقة العمل والمشاورات، ف 
وع.   أشهر من بداية المشر 

 

وع  ُمنجز بالكامل: أجرى فريق المشر
وشاركها مع الخببر  عملية تقييم

ي الذي يعمل عىل تطوير  الخارخر
أجرى الخببر  المواد الداعمة. 

ي خالل اجتماعه  استعراض مكتتر
ي مارس 

ي مقر الويبو ف 
االفتتاخي ف 

ي شكل  . 2020
أجريت مشاورات ف 

ي مع مجموعات أصحاب
اض   افبى

ة ما بير   المصلحة المختلفة ي الفبى
ف 

وجمعت  ،2020يونيو  29و 27
المعلومات من خالل استبيان أرسل 
ي الويبو. 

 إىل جميع الدول األعضاء ف 
أعد تقرير عن المشاورات وجرى  

 .  تبادله مع المشاركير 
  هنايمكن االطالع عىل التقرير  

**** 

معلومات شاملة حول 
مشاري    ع أجندة التنمية 

ي 
 
المكتملة والجارية المتاحة ف

نسق ميش للبحث 
 واالستخدام. 

وخالل األشهر الثالثة األوىل من السنة 
وع  عىل موقع  أنسر  الثانية من بدء المشر

ي ألجندة التنمية فهرسا 
 
ون الويبو اإللكبى

ونيا يمكن البحث فيه عن جميع  إلكبى
 أجندة التنمية السابقة والجارية  مشاري    ع

ي تطوير 
بعض التقدم: بدأ العمل ف 

ي يمكن البحث فيه عن 
 
ون فهرس إلكبى

  . ونتائجهامشاري    ع أجندة التنمية 

** 

إعداد دليل عمىلي وموارد 
أخرى تتيح للدول األعضاء 

فهما أوضح لطريقة وخطوات 
وع،  ح لمشر إعداد مقبى

ي تعزز وال
عوامل المحورية التى

 تنفيذ المشاري    ع المعتمدة. 

أعدت أول مسودة مكتوبة للدليل عن 
ي 
 
حات مشاري    ع أجندة التنمية ف صياغة مقبى

خالل األشهر الثالثة األوىل من السنة 
وع، وترجمت إىل جميع  الثانية من المشر
ي خالل 

 
اللغات الرسمية لألمم المتحدة ف

وعستة أشهر من السنة الثانية   من المشر

ي المسودة 
 
بعض التقدم: بدأ العمل ف

الدليل( عقب )األوىل للمواد الداعمة
ي أجريت مع 

المشاورات التى
مجموعات مختلفة من أصحاب 

 المصلحة. 
 

  

** 

                                              
وع األصلية.  2.3وفقا للقسم  8  من وثيقة المشر

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html
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وع   8نتائج المشر
 )النتيجة المرتقبة(

ات اإلنجاز الناجح ات النتائج() مؤشر نظام  ات األداءبيان مؤشر
إشارات 
 السبر 

ظمت ندوة واحدة عىل 
ُ
حسب الطلب، ن

نت حول كيفية تطوير  األقل عبر اإلنبى
وع جدول أعمال خالل السنة  وتنفيذ مشر

وعالثانية من    المشر

 ال تقدم غبر متاحة

إعداد دورة تمهيدية للتعلم عن بعد حول 
أجندة الويبو بشأن التنمية واإلدارة 

ي غضون ستة أشهر  األساسية للمشاري    ع
ف 

وع   من السنة الثانية للمشر

بعض التقدم: بدأ العمل عىل تطوير 
المحتوى التعليمي لدورة التعلم عن 

 بعد. 
  

** 

ل العمىلي الحث عىل نشر الدلي
 واستخدام الموارد المرافقة له. 

ي لتسهيل 
ون  تحديث موقع الويبو اإللكبى

النفاذ إىل الدليل العمىلي والمواد المرافقة له 
ي غضون تسعة أشهر من 

ه ف  وتعزيز نشر
وع   السنة الثانية للمشر

 ال تقدم غبر متاحة

وي    ج للدليل العمىلي والموارد المرافقة له 
البى

حالية للمكتب الدوىلي وكل أثناء األنشطة ال
المكاتب اإلقليمية عىل حدة خالل السنة 

وع.   الثانية للمشر

 ال تقدم غبر متاحة

ي الويب للدليل والفهرس 
 40زيارة صفحتى

مرة عىل األقل خالل السنة األوىل من 
ي 
ون  إتاحتهما عىل موقع الويبو اإللكبى

 ألجندة التنمية

 ال تقدم غبر متاحة
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وع وعمؤشر  أهداف المشر ي تحقيق أهداف المشر
 ات النجاح ف 

ات النتائج)  (مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

حات  تيسبر إعداد مقبى
لكي تنظر فيها اللجنة  لمشاري    ع

ي 
حات ف  وزيادة دقة هذه المقبى

 المرحلة األولية 

ي الويب للدليل والفهرس تمت 
زيارة صفحتى

مرة عىل األقل خالل السنة األوىل من  40
ي ألجندة إتا

ون  حتهما عىل موقع الويبو اإللكبى
 التنمية

ال يوجد   النتائج. من السابق ألوانه تقييم 
ال  -

 ينطبق

% من الدول األعضاء 50أفاد ما ال يقل عن 
حات لمشاري    ع كي تنظر فيها 

ي قدمت مقبى
التى

ي غضون سنتير  من توفر 
لجنة التنمية ف 

ه الدليل العمىلي والموارد المرافقة له، أن هذ
األدوات ساعدتها طيلة عملية إعداد 

حات  المقبى

ال يوجد  النتائج. من السابق ألوانه تقييم 
ال  -

 ينطبق

% من األفراد الذين 50أفاد ما ال يقل عن 
ونية ي الندوات اإللكبى

قدت( ) شاركوا ف  إذا عُ
ي دورة التعلم عن بعد بزيادة 

أو ممن شارك ف 
استيعابهم لعملية إعداد مشاري    ع أجندة 

 التنمية وإدارتها 

ال يوجد  النتائج. من السابق ألوانه تقييم 
ال  -

 ينطبق
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ي منقح للتنفيذ
 جدول زمت 

 

 النشاط
 الفصل

2020 2021 2022 

  1ف  4ف  3ف  2ف  1ف  4ف  3ف 2ف  1ف

ة أجندة التنمية وإدارتها، وكذلك تنظيم حلق فيما يتعلق بوضع مشاري    ع القائمةتقييم النماذج والموارد 
ي إدارة مشاري    ع أجندة التنمية، وتقديم 

عمل من أجل استعراض المنهجية واألدوات المستخدمة حاليا ف 
 توصيات بشأن التحسينات الممكن إجراؤها. 

X X X       

ي تواجهها الدول األعضاء 
كة لاللتباس والتحديات واألسئلة التى جمع المعلومات عن المصادر المشبى

ح ي تقديم مقبى
احات حول  ؛ات المشاري    عالراغبة ف  اح واالقبى ي تؤدي إىل رفض االقبى

األخطاء الشائعة التى
ي  ؛كيفية تجنب ذلك

باإلضافة إىل أفضل الممارسات أو الدروس المستفادة من قبل الدول األعضاء التى
ي 
ي الماض 

حات المشاري    ع ف   . قدمت بنجاح مقبى

X X        

ي يمكن البحث فيه
ون  ع أجندة التنمية السابقة والجارية، وإتاحته عىل عن مشاري     إنشاء فهرس إلكبى

ي ألجندة التنمية
ون    موقع الويبو اإللكبى

   X X X X   

   X X X X X    إعداد دليل

 X X X       ترجمة الدليل العمىلي إىل جميع لغات األمم المتحدة الرسمية

و بشأن التنمية وإدارة المشاري    ع إعداد دورة تدريبية تمهيدية للتعلم عن بعد حول جدول أعمال الويب
 األساسية

   X X X X X  

ه ي لتسهيل النفاذ إىل الدليل العمىلي والمواد المرافقة له تعزيز نشر
ون   X X         تحديث موقع الويبو اإللكبى
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 النشاط
 الفصل

2020 2021 2022 

  1ف  4ف  3ف  2ف  1ف  4ف  3ف 2ف  1ف

ي من خاللها يمكن لألمانة تقديم 
ونية حسب طلب الدول األعضاء المهتمة، والتى تنظيم ندوات إلكبى

وع أجندة التنمية وتنفيذهالتوجيه    9حول كيفية إعداد مشر
       X X 

وي    ج للدليل العمىلي والموارد المرافقة له خالل األنشطة الحالية 
عقد حلقات عمل أو فعاليات أخرى والبى

ي ينظمها المكتب الدوىلي والمكاتب اإلقليمية عىل حدة
  10التى

      X X X 

وع  X          تقييم المشر

المرفق الرابع[]يىلي ذلك 

                                              
وع.  9   سيستمر هذا النشاط المتاح حسب الطلب حتى بعد تنفيذ المشر

وع.  10  سيستمر هذا النشاط حتى بعد تنفيذ المشر
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وع  ملخص المشر

وع  DA_11_23_24_27_01 رمز المشر

 العنوان

 

 
مجيات  ي قطاع البر

وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف   مشر

توصيات( أجندة )توصية
 التنمية

 

ة والمتوسطة والمؤسسا : 4التوصية  كات الصغبر ي التأكيد بشكل خاص عىل احتياجات الشر
ت التى

ي مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها، عىل 
تعمل ف 

ي مجال الملكية الفكرية. 
اتيجيات الوطنية المناسبة ف   وضع االسبى

مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال اإلبداع واالبتكار  : 11التوصية 
اع عىل ي مجال العلوم والتكنولوجيا  واالخبى

الصعيد المحىلي ودعم تطوير البت  التحتية الوطنية ف 
ما كان ذلك مناسبا ووفقا الختصاص الويبو. 

ّ
  كل

ي مجال الملكية الفكرية بما  : 23التوصية 
خيص ف  ي أفضل السبل للنهوض بممارسات البى

النظر ف 

اإلبداعي واالبتكاري ونقل التكنولوجيا يعزز القدرات التنافسية وال سيما بهدف النهوض بالنشاط 

ي تلك البلدان. 
 إىل البلدان المهتمة، وال سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا وتعميمها ف 

ي إطار واليتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموّجه لردم الهّوة الرقمية  : 24التوصية 
مطالبة الويبو، ف 

 مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق 
ً
تماشيا

 .  التضامن الرقمي

تصال تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واال : 27التوصية  

ي إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، 
تحقيقا للنمو والتنمية بضمان إمكانية إجراء نقاشات ف 

كبر  عىل أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  والبى

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإيالء انتباه خاص لمساعدة ال
دول األعضاء ودورها ف 

اتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا المعلومات  عىل تشخيص االسبى
ي سبيل تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 واالتصال ف 

وع انية المشر ز :  مي   فرنك سويشي 361,000 مجموع تكاليف خالف الموظفير 

وع  2019يناير  تاري    خ بدء المشر

وع  شهرا 36 مدة المشر

قطاعات الويبو الرئيسية 
امج الويبو  المعنية والصلة بير

اءات/ ونماذج المنفعة، والعالمات التجارية/ والتصاميم الصناعية/ واألشار  حق المؤلف، والبر
  التجارية/ المنافسة/الخيارات البديلة لتسوية المنازعات. 

امج:    30، 11، 7، 3، 2، 1البر

DA_7_23_ 32_01; DA_19_24_27_01; DA_1_2_4_10_11_01; 
.DA_1_2_4_10_11_02 
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وع ي  وصف موجز للمشر
مجيات لدعم النمو االقتصادي ف  ي قطاع البر

وع إىل تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف  يسغ المشر
ي بلدان أخرى. 

 ف 
ً
  ثالثة بلدان مستفيدة من خالل توفبر أدوات يمكن استخدامها أيضا

و  ي المشر
ات وسيبت  ي يحققها، معارف وخبر

ي  الجهات المعنيةع، من خالل أنشطته والنتائج التى
ف 

ي دعم تطوير 
مجيات بشأن متى وكيف يمكن استخدام مختلف أدوات الملكية الفكرية ف  قطاع البر

  تطبيقات الهاتف النقال وتسويقها. 

وع صالت بير  البلدان المستفيدة وداخل كل بلد بير  مكاتب ا لملكية الفكرية كما سينسر  المشر
  ومراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومؤسسات البحث والصناعة. 

نامج  السيد ديميبى غانتشيف، نائب مدير شعبة البنية التحتية لحق المؤلف مدير الير

ي 
ز
الصلة بالنتائج المرتقبة ف

انية ز نامج والمي    الير

 

امج:    30، و17، و11، و7، و3، و2،و1البر

DA_7_23_ 32_01; DA_19_24_27_01; DA_1_2_4_10_11_01; 
DA_1_2_4_10_11_02. 

ي تنفيذ 
ز
التقدم المحرز ف

وع  المشر

 

ة من يوليو  وع2020إىل ديسمبر  2019خالل الفبى ي تنفيذه ، حقق المشر
ال  ،تقدما ملحوظا ف 

 سيما: 

  ي البلدان الثالثة المستفيدة
قدت حلقات العمل األوىل ف  داد كينيا والفلبير  وتريني  -عُ
ي الرب  ع الرابع من عام 

ي الرب  ع األول من عام  2019وتوباغو ف 
 . 2020ثم ف 

ي تحديد نطاق صناعة تطبيقات الهاتف المحمول  أسهمت حلقات العمل هذه 
ف 

ي يتعير   المحلية وأصحاب المصلحة فيها. 
تم تحديد القضايا الرئيسية المحددة التى

ي كل بلد. 
  معالجتها ف 

 دريب والتوعية بشكل كامل. تم تطوير أدوات لمواد الت 
 ومنها:  

o  دليل الحلول البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بتطبيقات الهاتف
 المحمول

o دليل عن أهم عقود الملكية الفكرية لتطبيقات الهاتف المحمول 
o  ي

 
استحداث مجموعة أدوات خاصة بالملكية الفكرية الستخدامها ف

 تطبيقات الهاتف المحمول
o ي حماية تطبيقات الهاتف المحمول دراسة عن دور الم

لكية الفكرية ف 
 وتسويقها

o ي مجال ملكية الفكرية
 
  خمس وحدات لتوعية الطالب وبناء قدراتهم ف

  ي
ون  طلق الموقع اإللكبى

ُ
ي يوليو  أ

وع ف  حيث يعرض موادا برصية ورسوما  ،2020للمشر
واد وروابط لألدوات الموضحة أعاله، ومعلومات بشأن الفعاليات والم ،بيانية

 األجهزة الملكية الفكرية وتطبيقات  الصفحة متاحة عىل:  المرجعية األخرى. 
ة اإلخبارية للويبو عىل  . المحمولة ي النشر

 
خط الويبو تم اإلعالن عن صفحة الويب ف

, وعىل وسائط التواصل االجتماعي وعىل صفحة ويب " WIPO WIREاإلعالمي "
 أجندة التنمية للويبو

  د شبكات تطبيقات الهاتف بدأ حش بينهم. التفاعل مع المستفيدين مستمر وفيما
اضية مختلفة.   المحمول المحلية، من خالل فعاليات افبى

 

  الجهات المعنيةبدأ التوجيه المتبادل بير  مختلف . 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/index.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/index.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/index.html
https://mailchi.mp/wipo/wipo-wire-cambodia-registers-first-gi-via-geneva-act-of-lisbon-agreement-world-ip-day-theme-unveiled
https://mailchi.mp/wipo/wipo-wire-cambodia-registers-first-gi-via-geneva-act-of-lisbon-agreement-world-ip-day-theme-unveiled
https://mailchi.mp/wipo/wipo-wire-cambodia-registers-first-gi-via-geneva-act-of-lisbon-agreement-world-ip-day-theme-unveiled
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أمثلة لنتائج ناجحة/األثر 
 والدروس الرئيسية المستفادة

عد أهم الدروس المستفادة: 
ُ
بة وتحديد أولويات العمل لالستجا ،القدرة عىل التحىلي بالمرونةت

ي تهدد الصحة العالمية 
نظًرا للقيود و  . بمكان األهمية منللبيئة الصعبة الناجمة عن الجائحة التى

ي فرضتها جائحة كوفيد
صص عام  ، كان ال بد من تعديل بعض األنشطة. 19-التى

ُ
، خ وبالتاىلي

وع حيث اتسع الوقت المؤلفير  لذلك.  2020 ي إطار المشر
كما ذكر   لتطوير المواد المتوخاة ف 

 تم االنتهاء من إعداد جميع المواد بنجاح.  ،الهأع

ة جذب األثر:  وع اهتمام الدول األعضاء غبر المستفيدة استفادة مباشر أظهرت  حيث ،المشر
ي بلدانها. 

وع، واستفشت عن إمكانية تنفيذ مشاري    ع مماثلة ف   اهتماًما بالنتائج الملموسة للمشر
نت حول الملكية الفكريو  ظمت ندوة عبر اإلنبى
ُ
اك مع ن ة وتطبيقات األجهزة المحمولة باالشبى

ي إطار 
ي تم تطويرها ف 

ازيل لنشر المعلومات حول الموضوع والمواد التى ي البر
مكتب الويبو ف 

وع.   المشر

عىل  19-تأثي  جائحة كوفيد 
وع  تنفيذ المشر

وع بجائحة كوفيد تنفيذطريقة  تأثرت  ا عىل ديناميا وهو ما، 19-بعض أنشطة المشر
ً
ت أثر أيض

وع.  ي عام  ذلك إىل تحويل أدىو  المشر
كبر  ف  ي النتائج إىل األنشطة وال 2020البى

تتطلب السفر  التى
بدأت و  مثل إعداد الدراسات واألدلة، وإطالق صفحة الويب.  ،أو االجتماع بصورة شخصية

ي من عام 
ي النصف الثان 

نت ف   الجهات المعنيةعندما أصبح  2020االجتماعات عىل شبكة اإلنبى
  طريقة العمل الجديدة. ب وعيا أكبر 

نت أنه من الصعب، بسبب الفروق الزمنية، تنظيم و  ي أثناء تقديم األنشطة عىل اإلنبى
تبير  ف 

ي الوقت نفسه. 
 اجتماعات مع المستفيدين الثالثة ف 

والقيود المفروضة عىل استخدام منصات معينة  ،إضافة إىل تأثبر المشكالت التقنية العرضية 
  ال. عىل جودة االتص

حة  اتيجية المقير االسير
 لتخفيف المخاطر

اضية إىل صعوبات  الخطر:  ي أثناء تنظيم الفعاليات االفبى
ي تظهر ف 

قد تؤدي المشكالت التقنية التى
ي االتصال بصورة ثابتة بالجهات المعنية

  ف 

ي تعمل بأفضل  : التخفيف من آثار الخطر 
استكشاف إمكانية استخدام المنصات المختلفة التى

ي جميع البلدان المستفيدة.  صورة
 ف 

ي مستويات متفاوتة من عدم  19-قد تستمر جائحة كوفيد الخطر: 
عدة أشهر، مما يتسبب ف 

ة القادمة، أو قد يظل خيار عقد الفعاليات بصورة  التيقن.  ي الفبى
وقد يتعذر استئناف السفر ف 

 شخصية مستبعدا. 

 
نتائج وأنشطة معينة متوقعة من استكشاف حلول بديلة لتقديم : التخفيف من آثار الخطر 

ة  وع خالل فبى   التنفيذ. المشر

ي تتطلب دعما / 
القضايا النر

 اهتماما فوريا
 ال ينطبق -ال يوجد 
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ي قدما
ي خالل األشهر  بمعدالت جيدة.  2021تتحقق اإلنجازات المتوقعة لعام  السبيل للمضز

إذ من المتوقع، ف 
 لية: ، تحقيق النتائج التا2021المتبقية من عام 

    ي البلدان
نت مع مجتمعات تطوير التطبيقات ف  تنظيم حلقات عمل/ ندوات عبر اإلنبى

 الثالثة
   تنظيم برامج إرشادية مع المستفيدين 
   ونية  إطالق المنصة اإللكبى
   ات بير  المستفيدين  تبادل الخبر
   ي الدول المستفيدة

 إجراء حوار مع المؤسسات المالية ف 
    ي

ي مجال  ضمان التبادل المهت 
بير  مطوري التطبيقات وأصحاب المصلحة اآلخرين ف 

ي البلدان المستفيدة
 الصناعة ف 

    وع وع( بير  الجهات ) ونتائجهإذكاء الوعي بالمشر ي سياق المشر
عدت ف 

ُ
ي أ
المواد التى

ي البلدان المستفيدة. 
 المعنية المحلية ف 

   وع بير  طالب الجام ي إطار المشر
 عةنشر الوسائل والمواد المعدة ف 

   ي مع جهات التنسيق
 عقد اجتماع نهان 

وع ي نهاية ديسمبر   معدل تنفيذ المشر
انية ف   %60: 2020بلغت نسبة استخدام المبر 

قدم إىل لجنة التقارير السابقة ي الذي يُ
ي المرفق الثالث للوثيقة  . التنمية هذا هو التقرير الثان 

ويرد التقرير األول ف 
.CDIP/24/2 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=453432
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وع ي للمشر
  التقييم الذانى

 مفتاح نظام إشارات السبر 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

ق بالكامل
َّ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبي   ُمحق

 

وع    11نتائج المشر
 )النتيجة المرتقبة(

ات اإلنجاز مؤ  ات النتائج()الناجح شر  مؤشر
نظام إشارات  بيانات األداء

 السبر 

وحدات عن تسويق الملكية 
 الفكرية

عدت
ُ
 **** مواد مكتملة تماما أ

وحدة عن عقود الملكية 
 الفكرية

عدت
ُ
 ****  مواد مكتملة تماما أ

دليل الحلول البديلة لتسوية 
المنازعات المتعلقة بتطبيقات 

 حمولالهاتف الم

عد
ُ
 **** مواد مكتملة تماما أ

مجموعة األدوات المتعلقة 
 بالملكية الفكرية

عدت
ُ
 مواد مكتملة تماما أ

**** 

مواد لتوعية طلبة علوم 
  الحاسب بالملكية الفكرية

 **** مواد مكتملة تماما وحدات 5تم إعداد 

ي كل بلد 
تنظيم حلقات عمل ف 

 مستفيد

بلد عدد ومجموعات المشاركير  بحسب ال
 وبحسب حلقة العمل؛

نسبة المشاركير  الذين يصنفون نتائج كل 
 حلقة دراسية تصنيفا إيجابيا؛

 نسبة النساء المشاركات. 

 مشاركا 106 -الفلبير  
 مشاركا 150 -ترينيداد وتوباغو 

 مشاركا 70 -كينيا 

ي متوسط64
 
  ٪ ف

 ٪ نساء32

**** 

ع فيه برنامج توجيهي 
قدت االجتماعات األوىل  شرُ

ُ
 ** ع

ي 
ون  طلق الموقع اإللكبى

ُ
  أ

ّ
عد
ُ
طلق أ

ُ
 **** أ

ونية  **  أحرز تقدما/متقدم منصات إلكبى

                                              
وع األصلية.  2.3وفقا للقسم  11  من وثيقة المشر
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وع  أهداف المشر
 
وع ي تحقيق أهداف المشر

ات النجاح ف   مؤشر
ات النتائج  مؤشر

 

نظام إشارات  بيانات األداء
 السبر 

ي النمو االقتصادي
ز  المساهمة ف  بر

ُ
أدلة من بلدْين مستفيدْين عىل األقل ت

ي من خالل دراسات الحالة األ ثر اإليجانر
وع تعزيز قطاع  وقصص النجاح لمشر

 . مجيات المحىلي  البر

ال  -ال يوجد  من السابق ألوانه إجراء تقييم
 ينطبق

 زيادة التمويل والخيارات
التجارية لتطبيقات األجهزة 

 المحمولة

ي كل بلد 
كتير  ناشئتير  عىل األقل ف  تأكيد شر

وع فيم ا يتعلق مستفيد جدوى المشر
القائم عىل الملكية  بالحصول عىل التمويل

الفكرية، أو التعاون مع مؤسسة بحثية، أو 
مركز للمعلومات واالتصاالت أو جهات 

ي القطاع
 فاعلة ف 

ال  -ال يوجد  من السابق ألوانه إجراء تقييم
 ينطبق

ام للملكية الفكرية  إذكاء االحبى
مجيات  ي قطاع البر

 ف 
كتير  ناشئتير   ي كل بلد تأكيد شر

عىل األقل ف 
مستفيد من خالل دراسات الحالة، وقصص 
وع فيما يتعلق بإنفاذ  النجاح جدوى المشر
حقوقهما المتعلقة بالملكية الفكرية، ومنع 

اعات أو تسويتها.   الب  

ال  -ال يوجد  من السابق ألوانه إجراء تقييم
 ينطبق

 
 

]يىلي ذلك المرفق الخامس[
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_10_12_01 رمز المشر

 العنوان

 

و وبلدان نامية  ي ببر
الملكية الفكرية ألغراض  تسخبر  أخرى: الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 

 تنمية سياحة المأكوالت 

توصيات( أجندة )توصية
 التنمية

 

ات منها أنها موجهة  : 1التوصية  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مبر 
يجب أن تتمبر  أنشطة الويبو ف 

و التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة نح
 عن مختلف مستويات التنمية 

ً
 عىل وجه الخصوص فضال

ً
للبلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي هذا 
امج. وف  ي أطر زمنية الستكمال البر

ي إدراج األنشطة ف 
ي الدول األعضاء، وينبغ 

المدركة ف 
ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها ا

لصدد، ينبغ 
 بحسب كل بلد. 

ي مجال الملكية  : 10التوصية 
مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية ف 

ها من المرافق بهدف ج ي تطوير البت  التحتية وغبر
ي ف 

عل الفكرية وتحسينها من خالل المض 
مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكبر فعالية، والنهوض بتوازن عادل بير  حماية الملكية 
ي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا عىل المنظمات 

الفكرية والمصلحة العامة. وينبغ 
 اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية. 

ي إدماج االعتبارات اإل : 12التوصية 
ي ف 

ي أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية المض 
نمائية ف 

 الختصاصها. 
ً
 والتقنية، وفقا

وع انية المشر ز  مي 

 

انية اإلجمالية فرنك سويشي لخالف الموظفير   353.000فرنك سويشي، منها  540.500 المبر 
.  187.500و  فرنك سويشي لموارد الموظفير 

وع   2019مايو  تاري    خ بدء المشر

وع   هراش 36 مدة المشر

قطاعات الويبو الرئيسية 
امج الويبو  المعنية والصلة بير

 ير والعالمات التجارية والتصاميمقطاع التطو 

امج   32و 31و 17و 16و 8و 6و 5و 4و 3و 1البر
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وع وع إىل النهوض بالملكية الفكرية المرتبطة بتقاليد  وصف موجز للمشر وبات( ) الطهي يهدف المشر المأكوالت والمشر
يا  الستخدامها ون ومالبر  ي ثالثة بلدان نامية أخرى وهي الكامبر

و وف  ي ببر
ي قطاع السياحة ف 

ف 
 : وع إىل ما يىلي

، سيهدف هذا المشر  والمغرب. وبصورة محددة أكبر

ي البلدان األربعة  •
 المختارة. إتاحة توثيق تقاليد الطهي وتطويرها واستدامة استخدامها ف 

صلة بقطاع سياحة المأكوالت والسلطات تعزيز قدرة الجهات الفاعلة االقتصادية المت •
ي ذلك مكاتب الملكية الفكرية، من استخدام أدوات الملكية الفكرية 

الوطنية، بما ف 
اتيجياتها واالستفادة منها؛   واسبى

ي يمكن أن يمنحها استخدام الملكية الفكرية ألنشطة سياحة  •
وإذكاء الوعي بالمزايا التى

 المأكوالت. 

م يُ ووصوال لهذه الغاية،  اتيجيات وإجراءات تعتمد عىل مشاركة عبى   الجهات المعنيةوضع اسبى
ي مجاالت السياحة وفن الطهي والملكية الفكرية، من  ةالرئيسي

من القطاعير  العام والخاص ف 
 من أجل تحديد أدوات الملكية الفكرية المحتملة والتوصية باالنتفاع بها. 

ً
خالل العمل معا

ي سياق سياحة ويشمل ذلك تنظيم فعاليات تر 
وج للفوائد المتأتية من االنتفاع بالملكية الفكرية ف 

 المأكوالت. 

نامج يعية، إدارة العالمات التجارية  مديرة الير السيدة ماري بول ريزو، رئيسة قسم السياسات العامة والمشورة التشر
ات الجغرافية   والتصاميم الصناعية والمؤشر

ي 
ز
الصلة بالنتائج المرتقبة ف

انيةالير  ز   نامج والمي 

 

ي مجاىلي االبتكار والملكية الفكرية تتماسر  : 1.3النتيجة المرتقبة 
اتيجيات وخطط وطنية ف  اسبى

 مع األهداف اإلنمائية الوطنية. 

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من  : 2.3النتيجة المرتقبة  النهوض بكفاءات الموارد البشر
ي البلدان النامية والبلدان األقل المتطلبات لتسخبر الملكية الفكرية 

بفعالية ألغراض التنمية ف 
 والبلدان المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر. 

ً
 نموا
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ي تنفيذ 
ز
التقدم المحرز ف

وع  المشر
ي يوليو 

ي البلدان األربعة المشاركة  ، شهد2019ومنذ التقرير المرحىلي األخبر ف 
وع ف  تنفيذ المشر

 :  تقدما عىل النحو التاىلي

 ونالكامي  

ي نوفمبر  -
ون منسقا محليا لتنفيذ 2019ف  ي الكامبر

فيه ف  ، عينت وزارة السياحة والبى
ون  ي الكامبر

وع ف   المشر
ي يناير  -

وع عىل المستوى القطري إىل الوزارة إلبداء  2020وف  رسلت خطة المشر
ُ
أ

ي سبتمبر 
 وافقت عليها الوزارة؛ 2020التعليقات والمداخالت، وف 

اير  - ي فبر
؛اختبر م 2020وف   ستشار إلجراء دراسة النطاق لتحديد أهم تقاليد الطهي

ي مايو  -
ي أرسلت إىل الوزارة ف 

 ؛2020ووضع المستشار الخطوط العريضة للدراسة، التى
وع لجنة التنمية  - نت حول الملكية الفكرية ومشر ُعقدت الويبو والوزارة ندوة عبر اإلنبى

ي الم
وع، مع مراعاة بهدف، ضمن جملة أمور أخرى، مناقشة الجدول الزمت  نقح للمشر

 ؛19-تأخبر الناجم عن جائحة كوفيد ال
وع.  - ي منقح لتنفيذ المشر

فق عىل جدول زمت 
ُ
 وات

يا ز  مالي 

ي يوليو  -
ية، عينت مؤسسة الملكية الفكرية 2019ف  وع MyIPO) المالبر  ( منسق المشر

يا ي مالبر 
وع ف   ؛المحىلي لتنفيذ المشر

ي ديسمبر  -
وع عىل الم 2091وف  رسلت خطة المشر

ُ
ستوى القطري إىل المؤسسة إلبداء أ

ي سبتمبر 
 ؛2020التعليقات والمداخالت، ووافقت عليها المؤسسة ف 

اير  - ي فبر
؛ 2020وف   اختبر مستشار إلجراء دراسة النطاق لتحديد أهم تقاليد الطهي

وع منقحة عىل المستوى القطري، تشمل وضع  - نوقشت مع المؤسسة خطة مشر
وع، ي منقح لتنفيذ المشر

ي الحسبان التأخبر الناجم عن جائحة  جدول زمت 
وتأخذ ف 

  ؛19-كوفيد
وع.  - ي منقح لتنفيذ المشر

فق عىل جدول زمت 
ُ
 وات

 المغرب

ي أكتوبر  -
وع  2019ف  وع عىل المستوى القطري إىل منسق المشر حيلت خطة المشر

ُ
أ

، وإىل مكتب المغرب للملكية الصناعية والتجارية، إلبداء التعليقات  المحىلي
ي 
 وافق عليها المكتب؛ 2019 يوليو والمداخالت. وف 

اير  - ي فبر
؛ 2019وف   اختبر مستشار إلجراء دراسة النطاق بغية تحديد أهم تقاليد الطهي

ي مارس  -
 
وع للجهات المعنية ف ح المشر وكان من المقرر أن يعقد المكتب اجتماعا لشر

 لكنه اضطر إىل إلغائه بسبب اإلغالق؛ ،2020
ي سبتمبر  -

 
رسلت إىل الم2020وف

ُ
وع منقحة عىل المستوى القطري، ، أ كتب خطة مشر

ي الحسبان التأخبر الناجم 
وع، مع األخذ ف  ي منقح لتنفيذ المشر

تشمل وضع جدول زمت 
  و ؛، والتجارية إلبداء التعليقات والمداخالت19-عن جائحة كوفيد

وع.  - ي منقح لتنفيذ المشر
فق عىل جدول زمت 

ُ
 ات

و  بي 

ي مارس  -
 
؛االنتهاء من دراسة  2020تم ف ي تحدد أهم تقاليد الطهي

 النطاق التى
ي  -

ين، المنعقدة ف  ي دورتها الخامسة والعشر
وُعرضت نتائج الدراسة عىل لجنة التنمية ف 

  . 2020نوفمبر 
ي مجاالت السياحة وفن  -

كما ُعقدت مائدة مستديرة ضمت الجهات المعنية الرئيسية ف 
و  ي ببر

ي ليما ف 
ي مارس  الطهي والملكية الفكرية ف 

 ؛2020ف 
ة ما بير  أغسطس وديسمبر و  - ي الفبى

 
وع تحليل يتعلق 2020ف ، أعد المستشار مشر

، وما زل التحليل عالقا بانتظار انتهاء  بجوانب الملكية الفكرية لستة من تقاليد الطهي
  منه. المستشار 
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أمثلة لنتائج ناجحة/األثر 
 والدروس الرئيسية المستفادة

 الدروس الرئيسية المستفادة

ة المشمولة أحد الدروس ال إىل ديسمبر  2019يوليو ) بالتقرير رئيسية المستفادة خالل الفبى
ي  ،(2020

وع عند تخطيط الجدول الزمت  ورة تخصيص مزيد من الوقت لمرحلة بدء المشر هو رص 
وع.  ي   للمشر

ي قد فكر مليا ف 
وعا يكون البلد المعت  ي العادة عندما تعتمد لجنة التنمية مشر

وف 
. عنارصه الرئيسية، ومن  وع فيه بعد وقت قصبر وذلك عىل النقيض من البلدان  ثم يمكنه الشر

وع، وبالتاىلي تطلب  ،األخرى المشاركة
ي تحليل المشر

ي مرحلة أقل تقدما ف 
ي عادة ما تكون ف 

التى
وع المحىلي والبدء فيه بالكامل. 

ا من الوقت لتشكيل فريق لتنفيذ المشر
ً
 مزيد
 

 أمثلة لنتائج ناجحة

و مثاالن للنتائج الناجحة والنشاط تعد دراسة تحديد نطا ي ببر
وع والمائدة المستديرة ف  ق المشر

 ناجح لألسباب التالية: 
 

ي الوقت المحدد بفضل  -
تنفيذ دراسة النطاق واجتماع المائدة المستديرة بسالسة ف 

ي للدفاع عن 
ي الويبو والمعهد الوطت 

وع ف  التواصل الجيد والتعاون بير  فرق إدارة المشر
 اية الملكية الفكرية؛المنافسة وحم

ي الحسبان وجهات نظر الجهات المعنية والمستفيدين من  -
ي نهج شامل، يأخذ ف 

تبت 
وع، من أجل إتمام دراسة النطاق؛  المشر

ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية  -
ي اتسم بها تنظيم المعهد الوطت 

المرونة التى
ي 
؛ 19-م األوىل من جائحة كوفيداأليا الفكرية الجتماع المائدة المستديرة، الذي عقد ف 

وع  ومع ذلك، نجحت ي فهم المشر
ي ف  المائدة المستديرة وكانت ذات تأثبر إيجانر

.  وتصوره ا للتعليقات الواردة من المشاركير 
ً
 عىل نطاق واسع، وفق

عىل  19-تأثي  جائحة كوفيد
وع  تنفيذ المشر

ي ثالثة من البلدان 
يا وا) المشاركةاندلعت ف  ون ومالبر  عندما كان  19-لمغرب( جائحة كوفيدالكامبر

ي تحدد تقاليد الطهي الالمستشارون المختارون عىل وشك 
ي دراسة النطاق التى

 الرئيسيةبدء ف 
وع(. ) ونتيجة لذلك، لم يتمكن هؤالء المستشارون من إقامة األنشطة  النتيجة األوىل للمشر

وتفاعل مع مختلف الجهات والبحوث الالزمة إلعداد الدراسة، نظرا لما يتطلبه ذلك من سفر 
ي البلدان الثالثة بعد من إكمال  الفاعلة. 

وعقب عام من اندالع الجائحة، لم يتمكن المستشارون ف 
ي تلك البلدان  الدراسات. 

إضافة إىل ذلك، توقفت جهود حشد الجهات المعنية والمستفيدين ف 
وع،  والتأخبر الذي حدث خالل وبسبب القضايا آنفة الذكر، بسبب الجائحة.  مرحلة بدء المشر

وع.  ي لتنفيذ المشر
 تم تنقيح الجدول الزمت 

حة  اتيجية المقير االسير
  لتخفيف المخاطر

 12أو  10أو  6قد تستمر الجائحة عدة أشهر أخرى، وقد يتعذر استئناف السفر لمدة  الخطر: 
ايد من عدم التيقن.   شهًرا القادمة، مما قد يسفر عن مستوى مبى 

اتيجيات التخفي  : ف من المخاطر اسبى

التحول إىل االستبيانات والمقابالت عبر ) النطاقتغيبر منهجية جمع البيانات لدراسة  -
نت(؛  اإلنبى

وع.  - وع، وتمديد مدة المشر ي للمشر
 استعراض الجدول الزمت 

قضايا تتطلب دعما واهتماما 
ي قدما

 فوريا/ المضز
وع بالتشاور مع أصحاب المصلحة  - ي للمشر

ي كل استعراض الجدول الزمت 
المعنيير  ف 

وع.  ي تنفيذ المشر
 
 بلد، استنادا إىل التقدم المحرز ف

العمل مع جهات التنسيق والمستشارين المحليير  لمواءمة منهجية جمع البيانات  -
اضية.  وع مع بيئة افبى  وأنشطة المشر

وع  - ي لتنفيذ المشر
انية.  18تمديد الجدول الزمت    شهرا، دون تأثبر عىل المبر 
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و  ي نهاية ديسمبر   عمعدل تنفيذ المشر
انية ف   %3هو:  2020معدل استخدام المبر 

ي الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية.  التقارير السابقة
ي المرفق الرابع  هذا هو التقرير الثان 

لوثيقة لويرد التقرير األول ف 
CDIP/24/2 . 
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وع ي للمشر
 التقييم الذانى

 مفتاح نظام إشارات السبر 

 مال تقيي ال تقدم ** *** ****

ق بالكامل
َّ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبي   ُمحق

 

وع   12 نتائج المشر
ات اإلنجاز  )النتيجة المرتقبة( ات) الناجحمؤشر  (النتائج مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

ت ثالثة بلدان    تجريبيةاختبر
و()  إضافة إىل ببر

 

ت ثالثة  إىل معايبر  نادااست) بلداناختبر
 االختيار المتفق عليها(؛ و

يا والمغرب  ون ومالبر  ت الكامبر اختبر
ي يوليو 

 2019ف 

**** 

تعيير  جهات تنسيق لتنفيذ المشاري    ع 
 القطرية

منسقير  )التنسيق تم تعيير  جهات 
و  ي ببر

وع( ف  محليير  للمشر
يا والمغرب.  ون ومالبر    والكامبر

**** 

وع عىل  اعتماد خطط المشر
 وى القطري. المست

وع  صياغة أرب  ع خطط لتنفيذ المشر
 خطة لكل بلد(. ) واعتمادها

وع عىل  اعتماد خطط المشر
و  ي ببر

المستوى القطري ف 
يا والمغرب.  ون ومالبر   والكامبر

 

**** 

إعداد أرب  ع دراسات لتحديد 
ي قطاع سياحة 

النطاق ف 
دراسة لكل بلد ) المأكوالت
 .) ي  تجريتر

ي كل بلد لتقاليد الطهي  رسم خرائط مجدية
 ف 

 . ي  تجريتر
ي 
تم االنتهاء من دراسة النطاق ف 

ي مارس 
و ف  وتم تحديد  . 2020ببر
14  ، تقليدا من تقاليد الطهي

ومراعاة مداخالت الجهات المعنية 
والمستفيدين خالل المائدة 

 المستديرة. 

ون  ي الكامبر
 
بدأت دراسات النطاق ف

ي بداية عام 
يا والمغرب ف  ومالبر 

ا بسبب ، لكن جرى تعليقه2020
 . 19-كوفيد

** 

تحديد الكيانات العامة 
ي مجاالت 

والجهات المعنية ف 
فن الطهي والسياحة والملكية 

الفكرية.  
 

ي 
 
تحديد الجهات صاحبة المصلحة المعنية ف

 . ي  كل بلد تجريتر
ي  الجهات المعنيةتحديد 

و. ف   ببر

ي  يسبر 
العمل بخىط جيدة ف 
يا والمغرب.  ون ومالبر   الكامبر

*** 

                                              
وع األصلية.  2.3وفقا للقسم  12  من وثيقة المشر
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ي عقد اجتم
اع مائدة مستديرة ف 
ي مع الجهات  كل بلد تجريتر
ي 
صاحبة المصلحة المعنية ف 
قطاعي سياحة المأكوالت 

 والملكية الفكرية. 

ي الموائد 
ة من المشاركير  ف  أعربت نسبة كببر

وتمكنها من  المستديرة عن استفادتها
ي قطاع 

مواجهة التحديات بشكل أفضل ف 
 الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت. 

 

ي عقد
وت مائدة مستديرة ف  ي  بي 

ف 
 االحصاءات:  . 2020مارس 

  مشاركا 17 -

مشاركا عىل  15أجاب  -
 االستبيان

٪من المشاركير  87 أشار  -
المائدة  إىل أنالمجيبير  
مفيدة / كانت المستديرة  
 مفيدة جدا

٪ من المشاركير  87قال  -

المجيبير  أجابوا إن 
فهمهم للملكية الفكرية 

تحسن بعد المائدة 
 المستديرة

٪ من 100يعتقد  -
المشاركير  الذين أجابوا 

أن تقاليد الطهي 
المختارة ستستفيد من 
استخدام أدوات الملكية 

 الفكرية

** 

إعداد تحليل لما تنطوي عليه 
تقاليد طهي مختارة من 
مجاالت سلسلة القيمة 

ي 
المرتبطة بالملكية الفكرية ف 

ي بتحديد أدوات  كل بلد تجريتر
ي الملكية الفكرية المحتملة 

التى
يمكن استخدامها للنهوض 
بتقاليد الطهي المختارة عىل 
مدى سلسلة القيمة الخاصة 

 بها. 

ي 
تحديد أدوات الملكية الفكرية المجدية التى
يمكن استخدامها للنهوض بتقاليد الطهي 

المختارة عىل مدى سالسل القيمة الخاصة 
 بها. 

ي ديسمبر  
االنتهاء من  2020تم ف 

و، ي ببر
وسيتم  مسودة التحليل ف 

ي الرب  ع األول من عام 
االنتهاء منها ف 

2021 . 

 
ي 
من المقرر أن يبدأ العمل ف 

ي الرب  ع 
 
يا والمغرب ف ون ومالبر  الكامبر

ا  ،2021األخبر من عام 
ً
وفق

ي المنقح
 للجدول الزمت 

** 

ي ) ندواتتنظيم أرب  ع 
 
واحدة ف
عرض خاللها 

ُ
( ي ي كل بلد تجريتر

تحليل ما تنطوي عليه تقاليد 
من مجاالت  طهي مختارة

سلسلة القيمة المرتبطة 
 بالملكية الفكرية. 

ي 
 
ة من المشاركير  ف أبلغت نسبة مئوية كببر
الندوات عن تحسير  فهم أدوات الملكية 
ي يمكن استخدامها 

الفكرية المحتملة التى
للنهوض بتقاليد الطهي المختارة عىل مدى 

 سلسلة القيمة الخاصة بها. 

 من المقرر عقد الندوات الوطنية
ي من عام 

 
ي الرب  ع الثان

 
ا  ،2022ف

ً
وفق

ي المنقح. 
 للجدول الزمت 

 -ال يوجد 
ال ينطبق/ 

 تقييم

عرض 
ُ
تنظيم ندوة دولية ت

خاللها التجارب واالستنتاجات 
ي كل 

وع ف  الخاصة بتنفيذ المشر
ي   بلد تجريتر

ي 
حضور الجهات صاحبة المصلحة المعنية ف 
قطاعي الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت 

 دان مختلفة. من بل

ي 
من المقرر عقد الندوة الدولية ف 

ي الرب  ع الرابع من عام 
ا  ،2022ف 

ً
وفق

ي المنقح. 
 للجدول الزمت 

 -ال يوجد 
ال ينطبق/ 

 تقييم
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وع وع أهداف المشر ي تحقيق أهداف المشر
ات النجاح ف   مؤشر

ات النتائج)  (مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة 
ي 
االقتصادية المشاركة ف 

سياحة المأكوالت والسلطات 
الوطنية، مثل مكاتب الملكية 
الفكرية، الستخدام أدوات 

اتيجياتها  الملكية الفكرية واسبى
إلضافة قيمة  واالستفادة منها

 ،تمبر  منتجاتهم وخدماتهم
وتنوي    ع أنشطتهم االقتصادية 

دون المساس بالتقاليد 
 والثقافة المحلية. 

ي قطاع عدد الجها
ت االقتصادية العاملة ف 

ي بدأت
وع ،سياحة المأكوالت التى  ،بعد المشر

ي التخطيط الستخدام أدوات الملكية 
ف 

الفكرية واالستفادة منها إلضافة قيمة إىل 
 منتجاتها أو خدماتها. 

ي 
عدد وأهمية أنشطة بناء القدرات التى

تنظمها السلطات الوطنية، مثل مكاتب 
خدمات استشارية  الملكية الفكرية، لتقديم

ي 
بشأن استخدام أدوات الملكية الفكرية ف 
قطاع سياحة المأكوالت. تكوين كفاءات 

الجهات االقتصادية الفاعلة المعنية بسياحة 
ي تضم 

المأكوالت والسلطات الوطنية التى
مكاتب الملكية الفكرية كي تستخدم األدوات 
ي مجال الملكية الفكرية 

اتيجيات ف  واالسبى
اتيجيات وتستفيد من  هذه األدوات واالسبى

ي تمبر  منتجاتها وخدماتها، 
إلضافة القيمة التى

 عن تنوي    ع أنشطتها االقتصادية مع 
ً
فضال

 مراعاة التقاليد والثقافة المحلية. 

 إىل خطط العمل 
ً
حدد استنادا

ُ
ت

 المنتظر وضعها() الوطنية
 -ال يوجد 

ال ينطبق/ 
 تقييم

إذكاء الوعي بما ينطوي عليه 
ع بالملكية الفكرية من االنتفا 

ي أنشطة 
إسهامات ممكنة ف 

 سياحة المأكوالت. م

ي الموائد 
النسبة المئوية للمشاركير  ف 

المستديرة والندوات الذين أفادوا بفهم 
أفضل لما يمكن أن تسهم به الملكية الفكرية 

ي قطاع السياحة المأكوالت. 
 ف 

مستوى نفاذ الجهات المهتمة األخرى من 
ب مصلحة إىل مجموعة دول أعضاء وأصحا

وع،  النتائج واالستنتاجات الرئيسية للمشر
 واستخدامها لها 

 إىل خطط العمل 
ً
حدد استنادا

ُ
ت

المنتظر وضعها، البيانات ) الوطنية
و(  غبر متوفرة إال لببر

 -ال يوجد 
ال ينطبق/ 

 تقييم
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ي منقح للتنفيذ
  جدول زمت 

 النتائج/األنشطة
 

2021 2022 2023 

 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف

 
 دراسة النطاق

 

 
X 

 
X 

 
X 

       

 
  المائدة المستديرة

 

   
X 

 
X 

      

 
 تحليل الملكية الفكرية

 

    
X 

 
X 

 
X 

    

 
 تقاسم تحليالت الملكية الفكرية

 

      
X 

    

 
 ندوة إقليمية

 

     
X 

 
X 

    

 
 تجميع النتائج 

 

       
X 

 
X 

  

 
 ندوة دولية

 

       
X 

 
X 

 
X 

 

 
 التقييم

 

         
 

 
X 

 
 ]يىلي ذلك المرفق السادس[
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01 رمز المشر

 العنوان

 

ي البيئة 
ي بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف  وع تجريتر

 الرقميةمشر

توصيات( أجندة )توصية
 التنمية

 

ي م : 1التوصية 
ات منها أنها يجب أن تتمبر  أنشطة الويبو ف  جال المساعدة التقنية بعدة مبر 

موجهة نحو التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات 
 عن 

ً
 عىل وجه الخصوص فضال

ً
واالحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي إدرا 
ي الدول األعضاء، وينبغ 

ي أطر زمنية مختلف مستويات التنمية المدركة ف 
ج األنشطة ف 

ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات 
ي هذا الصدد، ينبغ 

امج. وف  الستكمال البر
 تسليمها وعمليات تقييمها بحسب كل بلد. 

ي الويبو  : 3التوصية 
امج المساعدة التقنية ف  ية لبر زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشر

ملكية الفكرية الموجهة نحو التنمية مع التأكيد عىل إدراج للنهوض بجملة أمور، منها ثقافة ال
ي مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية. 

 الملكية الفكرية ف 

ة والمتوسطة والمؤسسات  : 4التوصية  كات الصغبر التأكيد بشكل خاص عىل احتياجات الشر
ي مجال البحث العلمي والصناعات

ي تعمل ف 
الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها،  التى

ي مجال الملكية الفكرية. 
اتيجيات الوطنية المناسبة ف   عىل وضع االسبى

ي مجال الملكية  : 10التوصية 
مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية ف 

ها  ي تطوير البت  التحتية وغبر
ي ف 

من المرافق بهدف جعل الفكرية وتحسينها من خالل المض 
مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكبر فعالية، والنهوض بتوازن عادل بير  حماية الملكية 
ي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا عىل المنظمات 

الفكرية والمصلحة العامة. وينبغ 
 اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية. 

ي سياق الويبو حماية ا أخذ : 16التوصية 
لملك العام بعير  االعتبار عند وضع القواعد والمعايبر ف 

ي تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. 
  والتعمق ف 

توصيات( أجندة )توصية
 التنمية

 

ورية لتشجيع  : 25التوصية  استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والرص 
ها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التداببر المالئمة لتمكير  البلدان المذكورة نقل التكنو  لوجيا ونشر

ي تتيحها االتفاقات الدولية المعنية بها ومن االستفادة منها بأكبر 
من فهم جوانب المرونة التى

 قدر، حسب ما يكون مناسبا. 
 

لدول األعضاء، لتقييم األثر مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ا : 35التوصية 
ي النتفاع تلك الدول بأنظمة الملكية الفكرية. 

 
 االقتصادي واالجتماعي والثقاف

وع انية المشر ز  171.000وفرنك سويشي لخالف الموظفير   385.000منها  ،فرنك سويشي 556.000  مي 
 .  فرنك سويشي لموارد الموظفير 

وع  2019يناير  تاري    خ بدء المشر

 شهرا 30 وعمدة المشر 
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قطاعات الويبو الرئيسية 
امج الويبو  المعنية والصلة بير

نامج   3الصلة بالبر

وع ح إىل توفبر معلومات واضحة عن األنظمة الوطنية لحق المؤلف  وصف موجز للمشر وع الرائد المقبى يهدف المشر
ي ا
خيص بالمحتوى السمغي البرصي وتوزيعه ف  لبيئة والحقوق المجاورة المنطبقة عىل البى

 الرقمية. 

وع وعي المبدعير  وأصحاب المصالح بشأن القواعد الوطنية  وعىل الخصوص، سيذكي المشر
ي السوق السمغي 

الراهنة وسيقيم القضايا الحالية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة ف 
و  ازيل وكوستاريكا واإلكوادور وببر  وأوروغواي. البرصي الرقمي للبلدان المشاركة: األرجنتير  والبر

ي توزي    ع المحتوى السمغي 
ح إىل تحديد حق المؤلف والحقوق المجاورة ف  وع المقبى ويرمي المشر

ي بهدف تحسير  فهم المبدعير  وأصحاب 
ي وطت 

 لكل إطار قانون 
ً
ي البيئة الرقمية وفقا

البرصي ف 
ح ويمكن أن يساعد تعزيز نفاذ أصحاب المصال الحقوق والجهات المعنية المحلية للقطاع. 

، بمن فيهم المبدعون والمنتجون وواضعو المنصات الرقمية وصانعو السياسات، إىل  المحليير 
ي تطوير سوق المنتجات الرقمية 

المعلومات الوجيهة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة ف 
 . ي استغالل المحتوى السمغي البرصي المحىلي

 المحلية وف 

نامج  سم قانون حق المؤلف السيدة ميشيل وودز، مديرة ق مديرة الير

ي 
ز
الصلة بالنتائج المرتقبة ف

انية ز نامج والمي    الير

 

نامج    3البر

ي مجال الملكية   : 2.1النتيجة المرتقبة 
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  أطر تشر

 الفكرية. 

 والبلدان ترتيبات تعاونية معززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نم : 4.3النتيجة المرتقبة 
ً
وا

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بما يناسب احتياجاتها. 
 التى

نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من  : 2.4النتيجة المرتقبة 
 قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 
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ي تنفيذ 
ز
التقدم المحرز ف

وع  المشر
ة المشمولة خال حر  ،(2020إىل ديسمبر  2019يوليو ) بالتقرير ل الفبى

ُ
ي تنفيذ  ز أ

تقدم كببر ف 
وع.  وع، وال سيما استكمال الدراسات التالية: نتائج ُوجهت الجهود الستكمال  المشر  المشر

 

خيص للمحتوى السمغي  األوىل:  لدراسةا.  أوال ي لحق المؤلف وممارسات البى
اإلطار القانون 

ي 
  البيئة الرقمية. البرصي ف 

  تنقسم هذه الدراسة إىل األجزاء التالية: 

نت: نماذج أعمال بث المحتوى السمغي والبرصي عىل 1الجزء  ي أمريكا الالتينية:  (OTT) اإلنبى
ف 

 االتجاهات الحديثة والتطور المستقبىلي 

ي للمصنفات السمعية البرصية الرقمية 2الجزء 
ي أمريكا : دراسة قانونية حول اإلطار القانون 

ف 
 الالتينية

 
  المرفق: 

ملخص لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الوطنية المطبقة عىل ترخيص المحتوى السمغي 
نت.    البرصي عبر اإلنبى

ي المصنفات السمعية البرصية3الجزء 
 : المعاملة القانونية للمؤلفير  األجانب ف 

ي القطاع السمغي البرصي4الجزء 
  : الممارسات التعاقدية ف 

ي المصنفات السمعية البرصية5لجزء ا
  : التعريف والبيانات الوصفية ف 

ي الويبو المطبقة عىل نماذج أعمال بث المحتوى 6الجزء 
: األساليب البديلة لتسوية المنازعات ف 

نت    OTTعىل اإلنبى

ي الملك العام الدراسة الثانية:  . ثانيا
 المصنفات السمعية البرصية الواقعة ف 

 حاالت إفرادية  . ثالثا        

ي أمريكا الالتينية .1
ا ف   مشاركة نساء خلف الكامبر

نت .2  تجربة منتج برازيىلي مستقل مع توزي    ع المحتوى السمغي البرصي عبر اإلنبى
 

نت  .3   OTTتطوير منصة محلية لبث المحتوى عبر اإلنبى
 

نت  .4 ي سوق بث المحتوى عبر اإلنبى
 
ع من أمريكا الالتينية ف   OTTتجربة مجمِّ

 حقوق للتوزي    ع الرقمي تخليص ال .5
  

ي األسواق السمعية البرصية الرقمية .6
 
  استخدام البيانات ف
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أمثلة لنتائج ناجحة/األثر 
 والدروس الرئيسية المستفادة

وع من  ة المشر ومكنت المشاورات الدورية مع الممثلير  الحكوميير  والجهات المعنية طوال فبى
ي يجب أن تنع

ي إدراج أحدث االتجاهات والقضايا التى
  . النتائجكس ف 

وع  ي إطار المشر
ي تم تكليفهم بها ف 

ي الدراسات المختلفة التى
أتاح التنسيق المنتظم بير  مؤلق 

 االتجاهات والقضايا الراهنة عىل نحو أفضل.  تحديد
ي المستقبل بير  الجهات المعنية المحلية  

أتاح التشاور مع الجهات المعنية فرصا للتعاون ف 
  والويبو. 

  حاالت اإلفرادية بتوضيح الجوانب العملية للصناعات اإلبداعية بالتفصيل. سمح استخدام ال

عىل  19-تأثي  جائحة كوفيد
وع  تنفيذ المشر

إىل تأجيل حلقتير  دراسيتير  شبه إقليميتير  وحلقة دراسية إقليمية كان  19-أدت جائحة كوفيد 
ي البداية إقامتها

رتب عىل ذلك تأخبر وقد ت . 2020/2021للثنائية السنتير   من المخطط ف 
وع و  انية. زيادة الالتنفيذ الكىلي للمشر ي المبر 

   نفقات ف 

حة  اتيجية المقير االسير
  لتخفيف المخاطر

ي مستويات متفاوتة من عدم  19-قد تستمر جائحة كوفيد الخطر: 
عدة أشهر، مما يتسبب ف 

ة القادمة وقد يظل عقد الفعاليا التيقن.  ي الفبى
ت بصورة شخصية قد يتعذر استئناف السفر ف 

  أمًرا مستبعدا. 

المخطط لها  ،أعيدت جدولة الفعاليات دون اإلقليمية واإلقليمية التخفيف من آثار الخطر 
ي أواخر عام  . 2020مبدئًيا عام 

نفذ هذه الفعاليات ف 
ُ
ي  2021من المتوقع اآلن أن ت

مطلع عام  وف 
تب عىل هذا التغيبر آثار مالية، حيث ستظل الموا . 2022 ية والمالية المخطط لها ال يبى رد البشر

ي  األنشطة. منذ البداية متاحة لهذه 
ي حالة استمرار القيود المفروضة عىل الفعاليات التى

ف 
ي 
ي خيار عقد الفعاليات دون اإلقليمية واإلقليمية ف 

، سيعاد النظر ف  تتطلب الحضور الشخضي
اضية.    بيئة افبى

قضايا تتطلب دعما واهتماما 
ي قدم

 افوريا/ المضز
ي فرضتها جائحة كوفيد

وع استجابة للتحديات التى ي لتنفيذ المشر
 . 19-تم تنقيح الجدول الزمت 

وع لمدة   ح تمديد المشر قبى إلتاحة الوقت لعقد  ،شهًرا إضافية، دون أية آثار مالية 12لذلك يُ
  اإلقليمية واإلقليمية.  الندوات دون

وع عىل تعزيز نشر  ي ظل هذه الظروف، سيعمل فريق المشر
 
ي الدراسات ف

 
 المعلومات الواردة ف

.  ،المختلفة من خالل قنوات مختلفة ي
ون   ومنها بوابة الموقع اإللكبى

وع انية بحلول نهاية يوليو   معدل تنفيذ المشر :  2020نسبة استخدام المبر   %18هي

ي الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية.  التقارير السابقة
ي المرفق الخامس  ويرد التقرير األول هذا هو التقرير الثان 

ف 
 . CDIP/24/2لوثيقة ل
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وع ي للمشر
 التقييم الذانى

 مفتاح نظام إشارات السبر 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

ق بالكامل
َّ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبي   ُمحق

 
 

وع    13نتائج المشر
 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح   مؤشر

ات النواتج()  مؤشر
 

نظام إشارات  بيانات األداء
 السبر 

تعزيز الوعي بدور  : 1النتيجة 
حق المؤلف والحقوق 

ي توزي    ع المحتوى 
المجاورة ف 

نت   السمغي البرصي عىل اإلنبى
 

دراسة عن اإلطار  إجراء . 1النشاط 
خيص باالنتفاع  ي لحق المؤلف والبى

القانون 
ي البيئ

ة بالمصنفات السمعية البرصية ف 
 الرقمية. 

 
إعداد موجز يحدد حق   . 2النشاط 

المؤلف والحقوق المجاورة المعمول بها عىل 
خيص باالنتفاع  ي للبى

الصعيد الوطت 
نت.   بالمحتوى السمغي البرصي عىل اإلنبى

 
التكليف بإجراء دراسة عن  . 3النشاط 

ي 
المصنفات السمعية البرصية المدرجة ف 

ي البلدان المشاركة. 
 الملك العام ف 

ي الدراسة األوىل 
اكتمل ف 

وع.   للمشر
 

**** 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 
 

**** 

فهم الوضع الحاىلي  : 2النتيجة 
ي البيئة الرقمية 

خيص ف  للبى
 بصورة أفضل

تقييم حاالت توزي    ع   . 1النشاط 
ي بلدان مختارة. 

 المحتوى عبر قنوات رقمية ف 
 

إجراء دراسة اقتصادية عن  . 2النشاط 
.  سوق اإلنتاج السمغي البرصي  الرقمي

 
ي  . 3النشاط 

كل منهما )عمل عقد حلقتى
يومان( لتبادل المعلومات وتقييم تنفيذ 

 2و 1النتيجتير  
 
 

عقد ندوة بشأن حق  . 4النشاط 
ي البيئة الرقمية

 المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 

ي الدراسة األوىل 
اكتمل ف 

وع.   للمشر
 
 
 
 
 
 

ي الدراسة األوىل 
اكتمل ف 

وع.   للمشر
 
 
 
 

 ُيحدد له موعد 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 

 ال تقدم
 
 
 

                                              
وع األصلية.  2.3وفقا للقسم  13  من وثيقة المشر
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 ُيحدد له موعد

 
 

 ال تقييم

 

وع وع أهداف المشر ي تحقيق أهداف المشر
ات النجاح ف   مؤشر

ات النتائج  مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

تعزيز الوعي بدور حق )أ( 
ي 
المؤلف والحقوق المجاورة ف 

توزي    ع المحتوى السمغي 
نت   البرصي عىل اإلنبى

 

ي للويبو 
ون  نشر المواد عىل الموقع اإللكبى

 بغية تيسبر تعميم هذه الدراسات والمواد 
 ** ال تقييم

فهم الوضع الحاىلي )ب( 
ي البيئة الرقمية 

خيص ف  للبى
  بصورة أفضل

 

ي توزيعه 
تحليل استبيان التقييم الذي ينبغ 

ي  60خالل حلقة العمل اإلقليمية بذكر أن 
ف 

لمشاركير  استنتجوا المائة عىل األقل من ا
ي حدث من هذا 

فائدة المعلومات المعممة ف 
القبيل.  

 

 ال تقدم ال تقييم

 



  

 CDIP/26/2 
Annex VI 

 7  
 
 

 

ي منقح للتنفيذ
  جدول زمت 

 2022 2021 النشاط

 
 

 3ف  2ف  1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 
 

خيص  : 1، النشاط 1النتيجة  ي لحق المؤلف والبى
التكليف بإجراء دراسة عن اإلطار القانون 

ي البيئة الرقمية. باالنتفاع بالمص
 نفات السمعية البرصية ف 

X       

إعداد ملخص يحدد حق المؤلف والحقوق المجاورة المعمول بها  : 1، النشاط 1النتيجة 
نت.  خيص باالنتفاع بالمحتوى السمغي البرصي عىل اإلنبى ي للبى

 عىل الصعيد الوطت 
X X      

ي بلدان مختارة تقييم عملية توزي    ع المحتوى : 1، النشاط 2النتيجة 
      X X عبر قنوات رقمية ف 

ي البلدان المختارة  حلقتان عمليتان:  : 3، النشاط 2النتيجة 
  X X X X   المحتوى السمغي البرصي ف 

ي البيئة  عقد : 4، النشاط 2النتيجة 
ندوة إقليمية بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 

 الرقمية م
    X X X 

 X       التقييم

 
 

 
ىلي ذلك المرفق السابع[]ي
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_4_10_11_23_01 رمز المشر

 العنوان

 

ي بوركينا فاسو 
وع بشأن تطوير قطاع الموسيقى والنماذج التجارية الجديدة للموسيقى ف  مشر

 وبعض بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 

توصيات( أجندة )توصية
 التنمية

 

ات منها أنها موجهة يجب أ : 1التوصية  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مبر 
ن تتمبر  أنشطة الويبو ف 

نحو التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة 
 عن مختلف مستويات التنمية 

ً
 عىل وجه الخصوص فضال

ً
للبلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي ا
ي هذا المدركة ف 

امج. وف  ي أطر زمنية الستكمال البر
ي إدراج األنشطة ف 

لدول األعضاء، وينبغ 
ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة 

الصدد، ينبغ 
  بكل بلد. 

ي  : 4التوصية 
ة والمتوسطة والمؤسسات التى كات الصغبر التأكيد بشكل خاص عىل احتياجات الشر

ي مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها، عىل  تعمل
ف 

ي مجال الملكية الفكرية. 
اتيجيات الوطنية المناسبة ف   وضع االسبى

ي مجال الملكية  : 10لتوصية ا
مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية ف 

ي 
ها من المرافق بهدف جعل  الفكرية وتحسينها من خالل المض  ي تطوير البت  التحتية وغبر

ف 
مؤسسات الملكية الفكرية أكبر فعالية والنهوض بتوازن عادل بير  حماية الملكية الفكرية 

ي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا عىل المنظمات اإلقليمية 
والمصلحة العامة. وينبغ 

 ودون اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية. 

مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال اإلبداع واالبتكار  : 11لتوصية ا
ي مجال العلوم والتكنولوجيا 

اع عىل الصعيد المحىلي ودعم تطوير البت  التحتية الوطنية ف 
واالخبى

ما كان ذلك مناسبا ووفقا الختصاص الويبو. 
ّ
 كل

ي أفضل السبل ل : 23التوصية 
 
ي مجال الملكية الفكرية بما النظر ف

 
خيص ف لنهوض بممارسات البى

يعزز القدرات التنافسية وال سيما بهدف النهوض بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري ونقل التكنولوجيا 
ي تلك البلدان. 

 
 إىل البلدان المهتمة، وال سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا وتعميمها ف

وع انية المشر ز  مي 
 :  ،فرنك سويشي 114,200 تكاليف الموظفير  منها  ،فرنك سويشي 568,200 اإلجماىلي

 فرنك سويشي 454,000 تكاليف خالف الموظفير  و 

وع  تاري    خ بدء المشر

 

 
 2020يناير 

وع  مدة المشر

 

 
 شهرا 30

قطاعات الويبو الرئيسية 
امج الويبو  المعنية والصلة بير

 
نامج  اف البر  طاع الصناعات اإلبداعيةحق المؤلف وق 3التنفيذ تحت إشر

امج   . 17و 15و 9الصلة بالبر
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وع ي أفريقيا.  وصف موجز للمشر
إذ تحقق معدالت نمو  تعد الموسيقى واحدة من أكبر القطاعات االقتصادية الواعدة ف 

ي البلدان. 
ي ف 
ها الثقاف  ة من حيث فرص العمل فضال عن تأثبر وشهد  مرتفعة، ولها إمكانات كببر

نت نموا هائال، لكن هذا القطاع لم يستغل بشكل كامل بعد فرص استهالك الموسيقى ع ىل اإلنبى
 .  البيئة الرقمية ونماذج األعمال الجديدة للموسيقى

 
ي التوسع. 

اك آخذة ف  وما فتئت نماذج األعمال  وما تزال منصات المشاركة وخدمات االشبى
ة متسارعة.  أطراف جديدة إىل  كما دخلت  الجديدة والسلوك الجديد للمستهلك تتطور بوتبر

 . ايد اهتمامهم بالمحتوى السمغي البرصي والموسيقى
 السوق، مثل مشغىلي االتصاالت الذين يبى 

هذه النماذج الجديدة هذه سوى القليل من اإليرادات ألصحاب حقوق  ومع ذلك، ال تدر معظم
 ا. ميهالمؤلف والحقوق المجاورة، أي أولئك الذين ينشئون المحتوى والخدمات ويستثمرون ف

ي هش 
ي ثقاف 

ي تعتمد عىل نظام بيت 
وُيغزى هذا الوضع جزئًيا إىل ضعف هيكل سلسلة القيمة، التى

  ومجزأ. 

ي االستخدام غبر المرصح به. 
ا  وغالبا ما تكون النتيجة أجر بخس ألصحاب الحقوق وزيادة ف 

ً
ووفق

، لعامCISAC)والملحنير  لتقرير االتحاد الدوىلي لجمعيات المؤلفير   ، بلغت 2019 ( العالمي
ي االتحاد ما يقرب من 

مليارات يورو، لكن  9قيمة األلبومات الموسيقية للجمعيات األعضاء ف 
ي عائدات المحتوى الرقمي  1حصة القارة األفريقية بأكملها كانت أقل من 

٪ منها، مع استمرار تدن 
 للغاية. 

وع سلسلة من األنشطة المتداخلة، م ي ضوء هذه الخلفية، يتوقع المشر
ثل، إعداد الدراسات ف 

والدورات التدريبية العملية، وتسهيل الحوار بير  القطاعات الرئيسية بير  األطراف الفاعلة 
، وذلك بغية تحقيق األهداف التالية:  ي للموسيقى

ي النظام البيت 
 الرئيسية ف 

 تعزيز فهم واستخدام األطر القانونية والتنظيمية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بير   أوال.  
ي ضوء االستخدامات واالستغالل الجديد للموسيقى عىل 

، ف  الدول األعضاء المستفيدة والمهنيير 
نت.   اإلنبى

تعزيز المعرفة باإلدارة الجماعية وآليات التفاوض عىل العقود المتعلقة بإدارة الحقوق ثانيا. 
 . ي الموسيقى والمستخدمير 

ف   الرقمية بير  محبى

خيص الستخدامها تسهيل وتطوير ممارسات اإل ثالثا.  نت، وهو ما من شأنه أندارة والبى  عبر اإلنبى
ونية بصورة قانونية، ويولد  نت وعىل المنصات اإللكبى ييش استغالل المحتوى للبث عىل اإلنبى

 إيرادات ألصحاب الحقوق، ويكافح القرصنة. 

ي الحسبان رابعا. 
 
ي قطاع االتصاالت بتحديث مواصفاتهم لتأخذ ف

 
قضايا السماح للمنظمير  ف

 حقوق المؤلف عىل نحو أفضل. 

ي البلدان خامسا. 
 
اتيجية إقليمية تعزز سوق الموسيقى الرقمي ف وط لوضع اسبى تحليل الشر

ا للنمو المستدام. 
ً
 المستفيدة، بهدف جعل هذا القطاع محرك

تشجيع تحسير  الظروف االجتماعية للمبدعير  من أجل تعزيز تصميم سلسلة مبتكرة سادسا. 
ي صناعة الموسيقى ومتسقة من ال

 وتطويرها. حرف ف 

اعات المتعلقة سابعا.  تطوير أدوات مرجعية تتيح للمسؤولير  القضائيير  التعامل مع الب  
ي البيئة الرقمية. 

 بالموسيقى ف 

اتيجية إقليمية لتعزيز تطوير األدوات المناسبة. ثامنا.   دعم تصميم اسبى



  

  CDIP/26/2 
Annex VI 
 3 

 
 

 

نامج ي  مدير الير
ي، مسؤول قانون   ، قسم قانون حق المؤلفالسيد باولو النتبر

ي 
ز
الصلة بالنتائج المرتقبة ف

انية ز نامج والمي    الير

 

ي مجال الملكية  : 2.1النتيجة المرتقبة 
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  أطر تشر

 الفكرية. 

 والبلد : 4.3النتيجة المرتقبة 
ً
ي ترتيبات تعاونية معززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ان التى
 تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بما يناسب احتياجاتها. 

نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من  : 2.4النتيجة المرتقبة 
 قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع. 

ي تنفيذ 
ز
التقدم المحرز ف

وع  المشر
وع بإجراء مناقشات أولية مع الدول األعضاء المهتمة. بدأت مرحلة تن ولالستفادة من  فيذ المشر

ي السنغال، ُعقد اجتماع للمعلومات والتنسيق ركز عىل 
األنشطة األخرى المزمع تنفيذها بالفعل ف 

ي ديسمبر 
ي داكار ف 

وع ف  ي االجتماع ممثلون عن تسعة بلدان  . 2019المشر
وكان من بير  المشاركير  ف 

وأمانة االتحاد االقتصادي والنقدي  ،((WAEMU حاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيامن االت
وعقب هذا  (.ECOWAS) إفريقياوأمانة الجماعة االقتصادية لدول غرب  ،إفريقيالدول غرب 

وع.  ي المشر
 االجتماع، أعرب عدد من البلدان عن اهتمامه بالمشاركة ف 

وع منذ بداية عام  من آثار، 19-وإضافة إىل ما خلفته جائحة كوفيد . 2020وتوقف تنفيذ المشر
وع السابق.  وع بسبب الخسارة المأساوية لمدير المشر ي تنفيذ المشر

 تأجل البدء ف 
ي بداية عام  

وع جديد ف   . 2021تم تعيير  مدير مشر

أمثلة لنتائج ناجحة/األثر 
  من السابق ألوانه إجراء تقييم والدروس الرئيسية المستفادة

عىل  19-ائحة كوفيدتأثي  ج
وع  تنفيذ المشر

اتيجية التنفيذ  19-تعد جائحة كوفيد  وع، حيث تنطوي اسبى ا رئيسًيا أمام بدء تنفيذ المشر
ً
عائق

ي تتم تجري وجها 
ي تعتمد إىل حد كببر عىل الحوارات التى

عىل مجموعة متداخلة من األنشطة التى
  لوجه. 

وع اختيار البلدان المشاركة،  وتعيير  جهات التنسيق الفردية الملموسة رسميا، ويتطلب بدء المشر
اتيجية التنفيذ الشاملة النشطةعن مشاركتها  ال غت   حيث وكانت عملية االختيار والتعيير   ،السبى

ي فرضتها ، لكن قيد التنفيذ
 . جائحةالجرى تعليقها عملًيا بسبب القيود التى

ا أما م الضطالع بجزء كببر من وعىل وجه الخصوص، شكلت القيود عىل السفر عائقا كببر
ي الموقع. 

 
  األنشطة المخطط لها، مثل اجتماعات التنسيق والدورات التدريبية وحلقات العمل ف

حة  اتيجية المقير االسير
  لتخفيف المخاطر

 : اتيجية التخفيف من المخاطر عىل النحو التاىلي كر آنفا، يمكن أن تكون اسبى
ُ
ي ضوء ما ذ

  وف 

 ي البلدان المشاركة. إنشاء قناة اتصال مرنة ومن
 
 تظمة بير  جهات التنسيق ف

 اتيجية التنفيذ ي تنطوي عليها بالفعل اسبى
ي  ،االستفادة من أوجه المرونة، التى

والتى
بمجرد االنتهاء من دراسة النطاق  مواصلة تنقيح القائمة المحددة لألنشطةتوقعت "

وع" ي األول مع جهات تنسيق المشر
  . وما يسفر عنه االجتماع التنسيقى

  .ي مواقع بعيدة
 
ي إمكانية تنظيم بعض األنشطة المخطط لها ف

 
 النظر ف

  .ي إمكانية تكييف تسلسل األنشطة المخططة ونطاقها مع بيئة العمل الجديدة
 النظر ف 



  

  CDIP/26/2 
Annex VI 
 4 

 
 

 

قضايا تتطلب دعما واهتماما 
ي قدما

 فوريا/ المضز

 
ي ظهرت حتى اآل

وع استجابة للقضايا التى ي لتنفيذ المشر
 ن، ولضمان بدءجرى تنقيح الجدول الزمت 

وع وتنفيذه بصورة فعالة.  وع إىل يناير  المشر ي تنفيذ المشر
ح إرجاء تاري    خ البدء ف   ،2022لذلك ُيقبى

انية.  ، سيضطلع فريق  دون أي تأثبر عىل المبر  ي غضون ذلك، وقبل تاري    خ البدء الرسمي
وف 

ية، تشمل وع بسلسلة من األنشطة التحضبر يير  جهات اختيار البلدان المشاركة، وتع المشر
تيبات الخاصة بإعداد دراسة تحديد النطاق.  ي كل بلد، والبى

  التنسيق ف 
 

وع ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
انية ف   %1هو:  2020ديسمبر  معدل استخدام المبر 

 هذا هو التقرير األول الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية.  التقارير السابقة
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وع ي للمشر
 التقييم الذانى

 رات السبر مفتاح نظام إشا

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

ق بالكامل
َّ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبي   ُمحق

 

وع    14نتائج المشر
 )النتيجة المرتقبة(

ات اإلنجاز   الناجحمؤشر

ات النواتج()  مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

 جهات التنسيق المعينة

 

 لتنسيق السنويةاجتماعات ا

 

 دراسة النطاق

ا لجدول . 1
ً
يتم تعيير  جهات التنسيق وفق

  التنفيذ

عقد اجتماعات منتظمة مع اعتماد . 2
  متابعة التنفيذ

 ال تقدم ال تقييم

توضح دراسة النطاق احتياجات البلدان . 1
  المستفيدة

  اعتمدت البلدان المستفيدة الدراسة. 2

 ال تقدم ال تقييم

 وضع "معيار" للممارسات الموض بها. 1 ات عمل شبه إقليميةأرب  ع حلق

  صياغة أحكام تعاقدية موحدة. 2
 ال تقدم ال تقييم

الحوار بير  قطاعات صناعة الموسيقى 
يعات -  دعم تنفيذ التشر

ي . 1
 
تحديد الجهات المعنية والمشاركة ف

  االجتماعات

ي ثالثة بلدان عىل األقل. 2
ي    ع ف  تنفيذ التشر

  

اتيجية تعاون تحد. 3 وط وضع اسبى يد شر
  شبه إقليمي 

 ال تقدم ال تقييم

ي كل بلد، 
التدريب عىل إدارة الحقوق ف 
ي ذلك النسخ الخاص

 
 بما ف

مجموعات )للمستفيدين النسبة المئوية . 1
المستخدمير  من كل بلد( الذين صنفوا 

  المحتوى تصنيفا إيجابيا

تطبيق المستفيدين لألدوات والتدريب . 2
  

 ال تقدم ال تقييم

                                              
وع األصليةمن وثي 2.3وفقا للقسم  14  .قة المشر
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وع    14نتائج المشر
 )النتيجة المرتقبة(

ات اإلنجاز   الناجحمؤشر

ات النواتج()  مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

توثيق التعاون بير  المكاتب عىل استنادا . 3
  إىل االتفاقات

إعداد دليل السوابق القضائية ذات 
 الصلة

ين . 1 إنشاء فريق عمل يتألف من خببر
 واجتماع الفريق. 

نت . 2 رقمنة القرارات وإتاحتها عىل اإلنبى
  عبر الروابط التشعبية

ي جرى تطويرها. 3
 اعتماد األدوات التى

  واستخدامها

 ال تقدم ال تقييم

حلقة عمل شبه إقليمية للموظفير  
  القضائيير  بشأن العقود

قبول المستفيدين واستخدامهم ألدوات . 1
ي تم تطويرها

   السوابق القضائية التى

مجموعات )للمستفيدين .النسبة المئوية 2
المستخدمير  من كل بلد( الذين قيموا 

  المحتوى تقييما إيجابيا

 ال تقدم ييمال تق

وحدة التعلم عن بعد الخاصة 
ي القطاع السمغي البرصي

 بالموسيقى ف 
. تنفيذ المستفيدين واستخدامهم وحدة 1

 التعلم عن بعد 
  

 ال تقدم ال تقييم/ ةغبر متوفر 

 

 

. تنظيم اجتماعير  متعددي البلدان عىل 1
  األقل مع المنظمير  

. يقوم بلدان عىل األقل بتعديل 2

يعات الخاصة بالالئحةالمواصفات/ ا لتشر
  

 ال تقدم ال تقييم/ ةغبر متوفر 

 

وع وع أهداف المشر ي تحقيق أهداف المشر
 
ات النجاح ف  مؤشر

ات النتائج  مؤشر

نظام  بيانات األداء
إشارات 
 السبر 

ي تعزيز استخدام نظام 
 
المساهمة ف

ي 
 
حق المؤلف والحقوق المجاورة ف

محتوى الموسيقى واستغالله  توزي    ع
ي ذلك تشغيل عبر اإلنبى 

نت، بما ف 
 أنظمة النسخ الخاصة

.زيادة استفادة المشاركير  من المهارات 1
 عبر 

المكتسبة إلدارة حقوق الموسيقى
نت  لك من خالل استبيان التأكد من ذ)اإلنبى

 بعد حواىلي ستة 
تقييم يرسل إىل المشاركير 
 أشهر من انتهاء التدريب(

  ال تقييم/ ةغبر متوفر 
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اًما للحقوق من  تعزيز بيئة أكبر احبى
أجل تطوير تداببر وأدوات فعالة 

لتعزيز صناعة الموسيقى واألعمال 
نت  التجارية عبر اإلنبى

ي بلد واحد 2
. تفعيل أجر النسخ الخاص ف 

  عىل األقل

. زيادة عدد المعامالت والتوزيعات 3

ي بلدين 
المتعلقة بالملكية الفكرية ف 

ي مجال االستخدام 
مستفيدين عىل األقل ف 

نت عبر  خط األساس من يتحدد )اإلنبى
  خالل دراسة النطاق والخطط الوطنية(

 ال تقدم

وضعت البلدان المستفيدة خطًطا مناسبة 
ي حالة استغالل الموسيقى 

إلدارة الحقوق ف 
نت واستخدامها، عىل نحو يضمن  عبر اإلنبى

 امتثال الجهات المعنية لهذه الحقوق 

 مال تقد ال تقييم/ ةغبر متوفر 
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ي منقح للتنفيذ
  جدول زمت 

 

 الفصل  النشاط

 2022 2023 2024 

 
 

 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف

ي السنوي لجهات التنسيق
  X    X    X االجتماع التنسيقى

          X دراسة النطاق

خيص   X  X  X   X  حلقة عمل بشأن البى

ي منظمات اإلدارة الجماعية ومن
ي الموقع ف 

  X X X X X X X   ظمات النسخ الخاصتدريب ف 

خيص   X  X  X   X  حوار بير  القطاعات حول الموسيقى إىل جانب حلقات عمل بشأن البى

       X    حلقة عمل دون إقليمية() القضائيير  تدريب الموظفير  

   X X X X X X X   دليل السوابق القضائية 

     X    X   حوار/تدريب للمنظمير  

ي المحتوى السمغي البرصيوحدة ال
     X X X X   تعلم عن بعد بشأن الموسيقى ف 

وع  X          تقييم المشر

 ]نهاية المرفق السابع والوثيقة[ 


