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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021مايو  12التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ونالدورة   السادسة والعشر
 2021 يوليو  30إىل  26جنيف، من 

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها
ز
 تقرير بشأن مساهمة الويبو ف

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تعرض .1
م  1هذه الوثيقة التقرير السنوي بشأن مساهمة الويبو فز

ّ
والغايات المرتبطة بها، الُمقد

ة المعقودة من   بالقرار الذي اتخذته اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( خالل دورتها الثامنة عشر
ً
أكتوبر  31عمال
ي أول دورة تعقدها اللجنة خالل السنة. 2016نوفمير  4إىل 

 ، والذي تطلب فيه من األمانة تقديم تقرير سنوي عن ذلك الموضوع فز

 هذا  .2
ّ
  خامسوُيعد

ً
ي القرار سابق الذكر، إتقرير ُيقدم إىل لجنة التنمية بناًء عىل الطلب المذكور أعاله. واستنادا

ىل الهيكل الوارد فز
 
ً
 عن المستجدات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، بخصوص:  2020لعام يقدم التقرير تحديثا

ي تضطلع بها الويبو بمفردها؛ )أ(
 األنشطة والمبادرات الت 

 من منظومة األمم المتحدة؛ )ب(
ً
ي تضطلع بها الويبو باعتبارها جزءا

 واألنشطة الت 
ي تقدمها الويبو إىل الدول األعضاء بناًء عىل طلبها.  )ج(

 والمساعدة الت 

م  .3 ز  بتنفيذ وتلي 
ً
 تاما

ً
اما ز ي حدود واليتها  2030عام  جدول أعمال التنمية المستدامةالويبو الي 

تواصل دعم تحقيق أهداف و  فز
ي نظام الملكية الفكرية عىل نحو يشجع االبتكار واإلبداع،

 التنمية المستدامة بطرق عديدة، ال سيما من خالل تعزيز التوازن والفعالية فز
ات ويدعم تدفق المعار   داخل البلدان وفيما بينها.  التقنيةف والخير

ي والية المنظمة ( الصناعة واالبتكار والبنية التحتية)من أهداف التنمية المستدامة  9الهدف  وُيعد  .4
أكير األهداف مركزية فز

 معها 
ً
ها اتساقا ي صميم مهمة الويبو،االبتكار  وُيعد . وأكير

ي تحقيق معظم أه ا مهم ، الذي يوجد فز
 فز
ً
تواصل و  داف التنمية المستدامة. أيضا

ي تعزيز 
انبيئة مواتية لالبتكار واإلبداع،  توفي   الويبو دعم الدول األعضاء فز محركان أساسيان لتنفيذ أهداف التنمية  واللذان يعتير

                                                
ز : 5 الهدف؛ التعليم الجيد : 4 الهدف؛ الصحة الجيدة والرفاه: 3 الهدف؛ القضاء التام عىل الجوع: 2 الهدفر؛  الفقالقضاء عىل: 1 الهدف 1 ز الجنسي  ؛ المساواة بي 

والهياكل  عة واالبتكار الصنا: 9 الهدف؛ العمل الالئق ونمو االقتصاد : 8 الهدف؛ طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: 7 الهدف؛ المياه النظيفة والنظافة الصحية: 6 الهدف
: 13 الهدف؛ االستهالك واإلنتاج المسؤوالن؛ 12 الهدف؛ مدن ومجتمعات محلية مستدامة: 11 الهدف؛ الحد من أوجه عدم المساواة : 10 الهدف؛ األساسية

ي 
ي الير : 15 الهدف؛ الحياة تحت الماء : 14 الهدف؛ العمل المناخز

ز
اكات لتحقيق : 17 الهدف؛ سسات القويةالسالم والعدل والمؤ : 16 الهدف؛ الحياة ف عقد الشر

 األهداف
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اكة، وقواعد البيانات، والمساعدة  امج، ومنصات الشر التقنية وأنشطة المستدامة. ويقدم هذا الدعم من خالل مجموعة واسعة من الير
ي تكوين الكفاءات

ي ذلك مؤسسات منظومة األمم المتحدة. الويبو ضطلع بها ت، الت 
ز
اكة مع مؤسسات أخرى، بما ف ي شر

ز
 بشكل فردي أو ف

ي تنفيذ خطة عام إرشاد بأجندة الويبو بشأن التنمية  وتقوم .5
ز
ا بفعالية التنمية  تنفيذ أجندةيعد و . 2030مساهمة الويبو ف

ً
مكون

ي يمكن أن تقدمها الويبو للدول األعضاء  منضرئيسًيا 
ي بغرض المساعدة الت 

ز
برنامج  وأدمجتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  دعمها ف

انية الويبو للثنائية  ز اتيجية للمنظمة، وأشار، ألول مرة، إىل  ضمنالتنمية وأهداف التنمية المستدامة  2020/21ومي  األهداف االسي 
ي يساهم فيها كل برنامج من برامج الويبو أهداف التنمية المستدامة 

 . الت 

ي تضطلع بها المنظمة بمفردها ألف. 
 األنشطة والمبادرات الت 

ن  أوال.  ن المساواة بي   وأوجه عدم المساواة وأهداف التنمية المستدامة الجنسي 

ا  ليست مسألة .6
ً
ز فقط قضية أخالقية تتعلق بحقوق اإلنسان، ولكنها أيض ز الجنسي  ي فعالية  ا رئيسي عامال ل تشكالمساواة بي 

ز
ف

ز ا الذي يسم الشامل بالطابعأهداف التنمية المستدامة  وتقر مبادرات التنمية بشكل عام.  ز الجنسي   وبحقيقة كونها عامال لمساواة بي 
ع ا مساعد  . 2030أهداف خطة عام تحقيق ل ا وُمشِّ

ُ
ز قضية تناول وت ز الجنسي  بارها باعتأهداف التنمية المستدامة ضمن المساواة بي 

 إذ جميع األهداف األخرى:  إدماجها ضمنو ( 5من خالل إبرازها كهدف قائم بذاته )الهدف  واضحةأولوية 
ً
ة هدفا تتضمن إحدى عشر

 . ز ز الجنسي  ات واضحة تتعلق بالمساواة بي  ز و من أهداف التنمية المستدامة مؤشر ز من خالل تضمي  تبنت الويبو هذا النهج ذي الشقي 
ز الجنسمبادرات تستهدف  انيتها  ي  ز ي برنامجها ومي 

ز
ي استخدام خدمات الملكية الفكرية ف

ز
ز األفراد ف  للثنائيةللقضاء عىل الفوارق بي 

ز  إدماجواإلجراءات ذات الصلة، ومن خالل العمل عىل  2020/21 ز الجنسي  ي جميع األنشطة األخرى.  اعتبارات المساواة بي 
 فز

متعددة األبعاد داخل البلدان وفيما بينها  أوجه عدم المساواةأن الحد من  كثي  من األدلة يوما بعد يوم  تثبتعالوة عىل ذلك، و  .7
ز  ا لضمان التقدم الشامل، وتحسي 

ً
ي حد ذاته، باتباع مبدأ "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، ولكنه مفيد أيض

ا مهًما فز
ً
ليس فقط هدف

، العنارص ا أن كل هذه بمو االستدامة البيئية.  تعزيز و  ،الكفاءة االقتصادية، وزيادة اإلنتاجية ز ز الجنسي  ز  فهذا لها آثار عىل المساواة بي  يير
ي يرتبط بها 

ز الهدف الكيفية الت  ا  10و 5 ي 
ً
ا وثيق

ً
ي و  ببعضهما البعض من أهداف التنمية المستدامة ارتباط

كل منهما   بها  يعزز الكيفية الت 
ي برنامج  شامالنن موضوعان ان الهدفاهذ ُيعتير اآلخر. ولهذا السبب، 

انيتها. فز ز  الويبو ومي 

 معلومات بشأن اقتصاد الملكية الفكرية . ثانيا 

ي فعال لالبتكار.  .8 ي تعزيز نظام إيكولوخر
ي عام  تساهم تقارير الويبو اإلحصائية والتحليلية فز

عد فز
ُ
:   تقريرين 2020وأ ي

 كاآلت 

: ُيع .9 وراء الهدف من  ويتمثل تصادي والتنمية. االبتكار عىل نطاق واسع بأنه محرك مركزي للنمو االقبف ي  مؤشر االبتكار العالمي
ي المؤشر 
ي تقييم أدائها االبتكاري ووضع سياسات  فز

ة.  ابتكاريةتوفي  بيانات ثاقبة حول االبتكار، وبالتاىلي مساعدة االقتصادات فز مستني 
ي جميع أنحاء العالم. االبتلقياس البتكار و لية مركزية اتالماضية، أثبت المؤشر نفسه كأداة سياس 13عىل مدى السنوات الـ و 

ي كار فز
وفز

يعات  عىلعدد من البلدان  الراهن تتوفر  تالوق ي سياساتتشر
يدعم المؤشر و االبتكار تشي  إىل المؤشر عىل أنه "مقياس" ألداء االبتكار.  فز

ا تحقيق الهدف 
ً
المؤشر مقياًسا ة الجمعية العامة لألمم المتحد تعتير  باإلضافة إىل ذلك،و من أهداف التنمية المستدامة.  9أيض

ي قرارها 
ي  74/229لالبتكار، كما هو مذكور فز

ز فز ي دورتها الرابعة والسبعي 
بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المستدامة فز

ي عام  وقد سلط المؤشر الضوء . 2019عام 
ي تطور آليات تمويل رواد األ  وضععىل  2020فز

عمال تمويل االبتكار من خالل التحقيق فز
ي سياق التباطؤ االقتصادي والفجوات التمويلية الجديدة العالقةوالمبتكرين، ومن خالل اإلشارة إىل التقدم والتحديات 

ي ذلك فز
، بما فز

ي 
وس كورونا )كوفيد  سببتها الت   . (19-أزمة مرض في 

ات العالمية للملكية الفكرية لعام  .10 ، إذ يعرض أحدث االتجاهات : هو تقرير إحصاءات الويبو الرئيسي 2020تقرير المؤشر
 إىل البيانات اإلحصائية الُمجّمعة من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية. ويعتم

ً
ي مجال الملكية الفكرية استنادا

د كل العالمية فز
ز ووسائل اإلعالم حول العالم عىل ي الملكية الفكرية واالبتكار والباحثي 

تقرير للتعّرف عىل ال من واضعي السياسات وأصحاب المصلحة فز
 لذلك

ً
ات . أحدث تطورات الملكية الفكرية واتخاذ اإلجراءات وفقا من أهداف التنمية المستدامة.  9تحقيق الهدف  وتدعم المؤشر

ي عام  2020وتطرق إصدار عام 
اءات المودعة حول العالم و  . 2019إىل تطور نشاط إيداع الملكية الفكرية العالمي فز بلغت طلبات الير

ي مليون طلب 15.5العالمات التجارية ب وبلغت األنشطة المتعلقة مليون طلب 3.23
. ويسلط التقرير الضوء عىل التحول الجغرافز

ي جميع أنحاء العالم. وتشي  
ي جميع إيداعات الملكية الفكرية فز

ي نشاط الملكية الفكرية، إذ تمثل آسيا اآلن أكير من ثلتر
المستمر فز

وأدوات القياس،  اآلالت الكهربائية،تتصدر قائمة االبتكارات متبوعة بتكنولوجيا الحاسوب  أناءات إىل إحصائيات إيداع طلبات الير 
 . ةالرقمي ت والتكنولوجيا الطبية، واالتصاال 
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. لثثا
ً
 منصات الويبو ا

ي  .11
ز النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية والمعلومات التكنولوجية والتجارية الت  ي تحسي 

ز
دها، وتمكن تساعد منصات الويبو ف

ّ
يول

مكاتب الملكية الفكرية الوطنية من االستجابة بشكل أفضل لالتجاهات التجارية والسياسية وتقديم خدمات محسنة لعمالئها. وتشمل 
 :  هذه المنصات ما يىلي

نشئت شبكات وطنية من هذه(: TISCsمراكز الويبو لدعم التكنولوجيا واالبتكار ) .أ
ُ
ي  ا

ز
 تضم أكير  80المراكز ف

ً
 1150من بلدا

ها من المؤسسات  تستضيفها مؤسسات من مثل الجامعات ومراكز البحث والتطوير  مركز لدعم التكنولوجيا واالبتكار  وغي 
، وهو ما المبتكرين بإمكانية النفاذ إىل معلومات تكنولوجية محلية عالية الجودة، والخدمات المرتبطة بها  وتزود المناسبة لها. 
ي  تلك هم االبتكارية واستحداث حقوقهم الخاصة بالملكية الفكرية وحمايتها وإدارتها. وتساهمعىل استغالل طاقاتيساعدهم 

ز
ف

اءات والمنشورات  9تحقيق الهدف  اءات وخالف الير ونية للير
من أهداف التنمية المستدامة، وتشمل النفاذ إىل الموارد اإللكي 

ي البحث عن المعلومات 
ز
ي قواعد بشأن بالملكية الفكرية، والمساعدة ف

ز
جاعها، والتدريب عىل البحث ف التكنولوجية واسي 

ز الملكية  ، والمعلومات األساسية عن قواني  ز البيانات، وعمليات البحث بناًء عىل الطلب، ورصد التكنولوجيا والمنافسي 
اتيجية، واالستغالل التجاري للتكنولوجيا وتسويقها.  ي  ئية السنويةوعقب الدراسة االستقصا الصناعية، واإلدارة واالسي 

الت 
ي جميع أنحاء العالم،  نهاية كل سنة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار  تعدها 

ز
أن مراكز دعم التكنولوجيا  أشارت التقديرات إىلف

ي عام  استعالممليون  1.4واالبتكار تلقت ما يقدر بـ 
ز
ي المائة عن األرقام المبلغ عنها  15، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2020ف

ز
ي ف

ز
ف

 . 2019ام ع

ي عام 
ز
مت دورات تدريبية 2020وف

ّ
ظ
ُ
اضية، ن ي  افي 

ز
قد اجتماعان إقليميان للدول األعضاء كما دولة عضو بناًء عىل طلبها.   14ف

ُ
ع

ق آسيا  ي المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية ورابطة أمم جنوب شر
اضيا فز ي أحدثتها  آخر لمناقشة  افي 

 التطورات الت 
ز  فيما يخصالتكنولوجيا واالبتكار اإلقليمية، وال سيما  شبكات مراكز دعم ا و . الدول األعضاء الدعم المقدم بي 

ً
 تقاسميتم أيض

ات  ي عمليات البحث المكتسبة أفضل الممارسات والخير
ي فز

اءات  فز والمجاالت األخرى ذات الصلة بواسطة مراكز  وتحليالتها الير
ونيةاضية دعم التكنولوجيا واالبتكار من خالل شبكة افي    . عىل منصتها اإللكي 

ي يمكن ألي شخص 
 لمستخدميها، والت 

ً
 الموارد المصممة خصيصا

ً
وعىل نحو نشط تعزز مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار أيضا

 .
ً
ز وتشمل تلك الموارد  استخدامها أيضا ز عمليي  اعات  دليلي  األفراد العام من خالل تعليم  المندرجة ضمن الملكلتحديد االخي 

اعات كيف اءات لتحديد ما إذا كانت اخي  داد وتحليل وثائق الير
استخدام ودمج الموضوع كيفية محمية أم ال، و  معينةية اسي 

اءات، إضافة إىل المعلومات والمعارف األخرى  ي وثائق الير
 تصميم وإعداد  من أجلالعام،  المندرجة ضمن الملكالموجود فز

رج . جديد  منتج
ُ
ي عام إىل جميهذان الدليالن  موت

 . 2020ع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة فز

نجز و 
ُ
وعأ ويــــج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال أجندة التنمية حول " مشر إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الي 

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 والبلدان الت 

ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي فز
عد وقد  . 2020عام " فز

ُ
ي إطاره أ

 دليل فز
من تحقيق استهداف أفضل أنشطة التدريب المتعلقة بنقل التكنولوجيا  تمكنلتقييم االحتياجات التدريبية ومجموعة أدوات 

ي الدليل والنماذج من مجموعة األدوات،  واستخدمت. والتنفيذ من حيث الجمهور والموضوع 
 إىل جانبالمنهجية الموضحة فز

ي البلدان  طةخريرسم 
، مثل  تستهدف، إلنشاء خطط تدريب الرائدةسالسل القيمة االبتكارية فز ز أصحاب المصلحة الرئيسيي 

 والمديرين ومستخدمي الملكية الفكرية، 
ز ز والباحثي   التدريب الذي  اعتمادا عىلالممولي 

ُ
وع محدود.  فذ ن  عىل أساس مشر

طلقت  .ب
ُ
اءات()وهي فهرس لتقارير المعلو  WIPO INSPIREمنصة أ ي  مات المتخصصة بشأن الير

 وهي تزود  2020فز
ز  ز والباحثي  عي 

اءات، وال سيما تغطيتها  ورواد المخي  األعمال بمعلومات واضحة ودقيقة وموضوعية عن قواعد بيانات الير
 عن وظائف

ً
اءات األكير ل ها التوثيقية، فضال  مالءمة. لبحث والتحليل، حت  يتمكنوا من تحديد واستخدام قاعدة بيانات الير

ي  .ج
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا لمساعدتها فز

تحول رقمي إحداث تقدم الويبو المساعدة التقنية لمكاتب الملكية الفكرية فز
ي 
ويد عملياتها فز ز ونية أصحاب المصلحةولي  مجموعة  إىل المساعدة هذا  برنامج ويستند . المتاحة فيها بالخدمات اإللكي 

ونية غي  الورقية ل وهي  -ية للملكية الفكريةتطبيقات الويبو المكتب
اءات والعالمات التجارية لعبارة عن منصة للمعالجة اإللكي  ير

مكتًبا  90يستفيد ما مجموعه و عمليات ما بعد التسجيل.  حت  الوصول إىلاإليداع انطالقا من مرحلة الصناعية،  والتصاميم
ي ذلكمن مكاتب الملكية الفكرية من هذه المساعدة، بما 
ي رقمنة سجالته 25أكير من  مساعدة فز

الورقية.  ا مكتًبا بشكل مباشر فز
ا بقواعد بيانات و 

ً
نامج أيض الوصول إىل معلومات الملكية الفكرية  بغية زيادة مستوياتلملكية الفكرية ل العالمية الويبو يرتبط الير

 . إليها عىل الصعيد العالمي  والنفاذ وإمكانية 

اءات المشاركة  (CASEذ المركزي إىل نتائج البحث والفحص )نظام الويبو للنفايمكن  .د التبادل اآلمن لوثائق  منمكاتب الير
اءات اءات ل يتيحوهذا  . البحث والفحص المتعلقة بطلبات الير ز فاحصي الير جودة وكفاءة عملهم من خالل تبادل  تحسي 

ي متناولهم. 
ي قد ال تكون فز

ي المعلومات التقنية الت 
 36يبو للنفاذ المركزي إىل نتائج البحث والفحص حالًيا نظام الو  ويشارك فز

 وثيقة كل عام.  100000لملكية الفكرية ويتم تبادل أكير من لمكتًبا 
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ز مكاتب الملكية الفكرية المشاركة.  (DASخدمة الويبو للنفاذ الرقمي )تسمح  .ه ي اآلمن لوثائق األولوية بي 
وتز بالتبادل اإللكي 

ن النظام مودعي الطل
ِّ
بات والمكاتب من استيفاء ما تنص عليه اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية من أجل وُيمك

ي خدمة الويبو للنفاذ الرقمي 
ز
 ف
ً
ونية. ويشارك حاليا ي بيئة إلكي 

ز
 للملكية الفكرية 32التصديق ف

ً
 100000، ويتم تبادل مكتبا

 وثيقة كل سنة. 

اكات لتحقيق أهداف التنمية . رابعا   المستدامة إقامة الشر

ز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل  .12 ي العالمي لالبتكار وتحفي  ي تعزيز النظام اإليكولوخر
ز
تواصل الويبو المساعدة ف

ي الهدف 
ز
اكة المختلفة، عىل النحو الموىص به ف اكات من أهداف التنمية المستدامة 17مبادرات الشر ويبو  منصة. وتشمل هذه الشر

اءات من أجل األدوية )(، WIPO Re:search)ويبو ريسورتش و  (،WIPO GREEN) غرين -Patومبادرة معلومات الير

INFORMED ،) ،) و( اتحاد الكتب الُميّشةABC،) ( وبرنامج النفاذ إىل األبحاث ألغراض التطوير واالبتكارARDI وبرنامج النفاذ ،)
اءات ) ز )(، وبرنامج مساعدة ASPIإىل المعلومات المتخصصة بشأن الير عي 

 (. WIPO Match) ويبوماتش(، ومنصة IAPالمخي 

 منصة ويبو غرين "1"

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. منصة تقدم  .13
ز
ز ت فهي ويبو غرين مساهمات ملموسة ف ز جمع بي  ز  الفاعلي  ز لتحفي  الرئيسيي 

ها من خالل قاعدة  اء ونشر ي مجال التكنولوجيا الخضز
ز
من  17الهدف ويقع ومشاريــــع التشيــــع.  الشبكاتمن خالل و  بياناتها االبتكار ف

ز أصحاب المصلحة المتعددين كأدوات مهمة  اكات بي  اف بالشر ات المعارف لتقاسمأهداف التنمية المستدامة )االعي   والخير
ي صميم مهمة ويبو غرين وهيكلها وأنشطتها. 

ز
كات وأصحاب المصلحة اآلخرين( ف اك الشر ويبو غرين  وتدعموالتكنولوجيات، وإلشر

ي البلدان النامية. فهي ا
ز
اء والبنية التحتية والمبتكرين، ال سيما ف ز  بتكارات التكنولوجيا الخضز أولئك الذين يسعون إىل حلول  تصل بي 

ي البلدان النامية. و متطورة ومستدامة بيئًيا 
هذه االتصاالت من خالل قاعدة  ويتم تيسي  مقدمي التكنولوجيا والخدمات، وال سيما فز

ونية بيانات مجانية اء  ا للتكنولوجي إلكي  ات، وكذلك من خالل مجموعة واسعة من االستفادة من االحتياجات و للوفاء بو  ،الخضز الخير
كاء.  ي يتم االضطالع بها بالتعاون مع الشر

 العديد من أهداف التنمية المستدامة مكون وتتضمناألنشطة الت 
ً
نظًرا ألنها و . ا تكنولوجيً  ا

ابطة  بناًء و . 15و 13و 12و 11و 9و 7و 6و 2عىل األقل األهداف التالية: ة المنظمة أنشط تغطي ، لبعضومعتمدة عىل بعضها امي 
ي عام 

ازيل فز ي الير
ي للملكية الصناعية فز

ي أمريكا الالتينية مع 2019عىل طلب من المعهد الوطتز
وع تشيــــع فز ، أطلقت ويبو غرين مشر

ز الشر  . وكان من بي 
ً
ز عىل الزراعة الذكية مناخيا كي 

ي للملكية الي 
، والمعهد الوطتز ي شيىلي

ي للملكية الصناعية فز
كاء أيضا المعهد الوطتز

ز  ي األرجنتي 
. ، الصناعية فز ز ي األرجنتي 

اء و ووزارة الشؤون الخارجية والثقافية فز وع التحديات المحلية والفرص الخضز استكشف المشر
 : ي
 المحتملة فز

  بة، وعزل الكر تكثيف ؛تناوب المحاصيل، وإعادة كربنة الي  ز ي األرجنتي 
 بون، والزراعة بدون حراثة، وإدارة الغابات فز

  ازيل؛ و ي الير
 الزراعة بدون حراثة أو الزراعة المحافظة عىل الموارد فز

  و . ي شيىلي
 إنتاج النبيذ فز

كاؤها أنشطة و  .14 ز نفذت ويبو غرين وشر ز والطالبي  ز العارضي  ي المرحلة وتم . 2020إىل مارس  2019من أكتوبر للتوفيق بي 
فز

وع تحديد األوىل ا عن التكنولوجيا و 17 من المشر
ً
ز الوفاء به 31باحث .  65و احتياجا يتعي 

ً
ز المحتملة  التوافقاتتحديد  وعقبحال بي 

ز  ز والطالبي  ورية، العارضي  كة وكأساس عىل خطابات نوايا كمؤشر رسمي  10األطراف المعنية وقعت والمقدمات الضز مصالحهم المشي 
فذ  مزيد من المناقشات. جراء إل 

ُ
ي األصل كنشاط قصي  األجل، و  وقد ن

وع فز تشمل األنشطة و يدخل مرحلته الثانية. هو اآلن المشر
ز  ي تحديد المبتكرين الرئيسيي 

محددة،  عىل مواضيعوالطلبات  والتكنولوجياتالجديدة إجراء دراسات قطاعية من شأنها أن تساعد فز
ز   عن أحداث التوفيق بي 

ً
ز من فضال ز والطالبي  اء. شر  العارضي  ي ديسمير أصدرت ويبو غرين و كات التكنولوجيا الخضز

موجزها  2020فز
"، والذي يستكشف استخدام األغذية فقد مسألة المبتكرة لمعالجة  التكنولوجياتالجديد عن التحديات العالمية بعنوان "

ي سلسلة التوريد.  التكنولوجيات
ت ويبو غرينو  المتطورة للحد من فقد األغذية فز ي مايو  نشر

موجًزا عن التحديات العالمية  2020فز
ي قطاع المياه والضف الصحي والنظافة الصحية )

يستكشف هذا اإلصدار من السلسلة و (". WASHبعنوان "التكنولوجيا المبتكرة فز
ي فيما يتعلق بإدارة موارد المي اه العذبة جانب إمدادات المياه والضف الصحي والنظافة، ويسلط الضوء عىل دور االبتكار التكنولوخر

ي حاالت الندرة و/أو التهديدات 
ي تواجهالمحدودة فز

 جودة إمدادات المياه.  الت 

 ويبو ريسورتشمنصة  "2"

 2020النهوض بأهداف التنمية المستدامة طوال عام ويبو ريسورتش منصة واصلت  .15
ُ
ز الدرجت أحكام مهمة من . وقد أ  3 هدفي 

ي إطار من أهداف  17و
باإلضافة إىل و . ويبو ريسورتشمبادرة وتدعم جميع أنشطة اتحاد بو ريسورتش ويمنصة التنمية المستدامة فز

اك العلماء والمؤسسات  ي أنشطة التعاون والزمالة.  منذلك، يعطي االتحاد األولوية إلشر
من و البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فز

كاء من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بإمكانية  ي ال  التقنيةإىل موارد البحث والتطوير والدراية  نفاذ الخالل تزويد الشر
الت 

ي بلدانهم،  ليها بسهولةإيصلون 
 لتحقيق الهدف مبادرة ويبو ريسورتش تعزز فز

ً
من أهداف  9قدرتهم عىل إجراء البحوث المبتكرة سعيا

ي تم إرساؤها التعاون  عالقات بلغ إجماىلي و التنمية المستدامة. 
ي الت 

ا، مع 165( قة والحاليةالسابالبحث )مجال فز
ً
، منها  52 شيان تعاون
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وع الرئيسية.  11منها  ا تتقدم عير مراحل المشر
ً
تش وأرست مبادرة تعاون ي عام ويبو ريسي 

ز
هادفة جديدة،  عالقات تعاونثمان  2020ف

ي ذلك 
ز
ي لم تتم تلبيتها، بما ف

ي تعالج االحتياجات الطبية الت 
ي القأي تلك الت 

ز
ز ف ز األوليي  ز من اللذين يتطرقان إىل ائمةالتعاوني   فئتي 

كة عضًوا  13ما مجموعه  2020التعاون لعام  عالقاتتضم و لدغات األفاعي والجذام.  -األمراض  منها  5، بلدا  11 منمنظمة وشر
يا وزامبيا(.  بلدان ون وغانا ونيجي  ازيل والكامي   منخفضة ومتوسطة الدخل )الير

ت فرق التعاون الثالثة التاليةكما  .16 ي مبادرة  نشر
ز
تش ف ي عام ويبو ريسي 

ز
 خاضعة الستعراض األقران حول أبحاثهم:  ورقات 2020ف

  مختيرMerck & Co. (MSD)  ومعهدWalter and Eliza  العوامل حول اكتشاف فئة جديدة من  -للبحوث الطبية
شر وقد المضادة للمالريا.  الرئيسية

ُ
ي  تن

ز
 . Cell Host & Microbe مجلة ف

 ي و  مدرسة ليفربول للطب
كةاالستوات   حول دور المستقبل المُ  -للصيدلة Eisai شر

 
وتياز ن ي تعزيز تعطيل  1شط بالير

ز
ف

ي 
ز
ت ف شر

ُ
ي المالريا الدماغية. ن

ز
ي ف

ز
 . Wellcome Open Research منصة الحاجز الدموي الدماع

  )ز العام والخاص جامعة كاليفورنيا )سان فرانسيسكو ز القطاعي  اكة غي  الربحية بي   Medicines for Malaria والشر

Venture - ز  حول شر وقد مضادة للمالريا. الجديدة المركبات تريوكسولي 
ُ
ي  تن

ز
 ACS Infectiousمجلة ف

Diseases . 

ي عام ويبو ريسورتش مبادرة انضمت المنظمات الخمس التالية إىل و 
ز
 : 2020ف

  .مؤسسة أبحاث األمراض المهملة، الهند 

 يا، كينياجامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوج 

 ي بورتو ألي
ازيلغالجامعة الفيدرالية للعلوم الصحية فز  ري، الير

 جامعة طوكيو، اليابان 

 ( ي مبادرة  150العضو رقم جامعة أنتيوكيا، كولومبيا
تش(فز  ويبو ريسي 

تش، كان برنامج 2020وبحلول نهاية عام  .17 نش  )الذي  الزمالة لويبو ريسي 
ُ
من حكومة من خالل منح الصناديق االستئمانية  أ أ

اليا( قد نسق  ات الصناعية  الدخل بلدا منخفض ومتوسط 11لعلماء من ا بغرض بناء كفاءات للتفرغ الدراسي إجازة  20أسي  ي المختير
فز

ة امتدت لسنةواألكاديمية المتقدمة.  ي في 
ي  انته االتحاد من عملية، وفز  -ست زماالت إضافية الذي يخص التنسيق والعمل التحضي 

ي أسي  
ي الواليات المتحدة األمريكية. ثالث فز

ي سنغافورة وواحدة فز
تضم هذه الزماالت علماء من خمسة بلدان منخفضة و اليا واثنتان فز

ا ثالث "زماالت عكسية"، حيث  اتحاد مبادرة أعد و ومتوسطة الدخل. 
ً
تش أيض الية سويبو ريسي  يسافر العلماء من المعاهد األسي 

ي 
ة. المضيفة إىل مراكز أبحاث الزمالء فز البلدان المنخفضة والمتوسطة الزماالت علماء  وتزود  بلدانهم األصلية للقيام بزيارات قصي 

امجبالطاقة وتمكنهم من أجل ا الدخل ي لنهوض بير
البحث والتطوير، مع رعاية األنشطة البحثية لمؤسساتهم المحلية من خالل  هم فز

ي التعاون )جميع الزماالت الإقامة عالقات تبادل المعرفة و 
ي ت 

عدت فز
ُ
-جائحة كوفيدمعلقة حالًيا بسبب قيود السفر الخاصة بـ 2020 أ

19) 

اءات من أجل األدوية " 3"  مبادرة معلومات الير

ي عام   .18
طلق فز

ُ
ي أ
وع تعاوتز ز الويبو و 2018هو مشر ي ست  21بي 

ي تمتلك براءات لألدوية فز
ات الصيدالنية والت  كة للمستحضز شر

ي أعرب عنها العديد من أصحاب المصلحة للنفاذ إىل معلومات واضحة ومفهومة فئات عالجية. وتستجيب المبادرة ل
لحاجة الت 

ي ذلك األدوية الحديثة
. وعادة ما تكون معلومات براءات العديد من المنتجات، بما فز ز ي بلد معي 

ز فز  معقدة ،بسهولة عن حالة دواء معي 
اءات. وتتيح الكما تكون  مبادرة محرك بحث وقاعدة بيانات مفتوحة لتسهيل النفاذ إىل معرفة ما معظم األدوية محمية بالعديد من الير

ي عام 
ضيف إىل قاعدة البيانات أكير من 2020إذا كان للدواء براءة أم ال. وفز

ُ
 وقائمة تحتوي عىل  50، أ

ً
براءات. وُيتاح  5000منتجا

 حواىلي 
ً
ي توفر معلومات مماثلة، فإن براءة. وعىل الرغم من وجود عدد من مص 22000ودواء  250للبحث حاليا

ادر المعلومات الت 
اءات من أجل األدوية  يات من خاللها االتصال مبادرة معلومات الير ة اتصال فريدة يمكن للهيئات المسؤولة عن المشي  ز تتضمن مي 

اءات الخاصة به. ومن خالل  اءة والحصول عىل مزيد من المعلومات حول المنتج وحالة الير ة بصاحب الير زيادة توافر المعلومات مباشر
ي تحقيق 

ز البشأن حالة براءات األدوية وإمكانية النفاذ إليها، تساهم المبادرة بصورة جوهرية فز التنمية من أهداف  17و 3 هدفي 
 . المستدامة

 اتحاد الكتب الُميّشة " 4"

ز العام والخاص تجمع تحت قيادة الويبو اتحاد الكتب الُميّشة   .19 ز القطاعي  اكة بي  ز األطراف الرئيسية الفاعلة هو شر أي  –بي 
ين ومنظمات  ز والناشر ي قراءة المطبوعات، والمؤلفي 

ي البض أو ذوي إعاقات أخرى فز
ز أو معاف  ل األشخاص المكفوفي 

ّ
مث
ُ
ي ت
المنظمات الت 

 عن الهيئات المعنية بالمعايي  
ً
أ اتحاإلدارة الجماعية والمكتبات والهيئات الٌمعتمدة األخرى، فضال نش 

ُ
ي يونيو . وا

اد الكتب الُميّشة فز
ي البض أو ذوي  معاهدة مراكش أهداف لتنفيذ  2014

ز أو معاف  لتيسي  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي 
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ي تضم اآلن 
ي قراءة المطبوعات، الت 

ز
 بما يشمل  76إعاقات أخرى ف

ً
 متعاقدا

ً
  102طرفا

ً
ي عىل ا، بلدا لمعاهدة حيث صدق االتحاد األوروتر

 ككتلة واحدة. 

 برنامج النفاذ إىل األبحاث ألغراض التطوير واالبتكار " 5"

اكة هو برنامج النفاذ إىل األبحاث ألغراض التطوير واالبتكار  .20 ي العالم شر
ز
ز ف ز والتقنيي  ين العلميي  هدف إىل زيادة ويــ مع أبرز الناشر

ي البلدان النامية. 
ز
رب اإىل ما يقالنفاذ برنامج النفاذ إىل األبحاث ألغراض التطوير واالبتكار  حويتيتوافر المعلومات العلمية والتقنية ف

ي العلوم  50000
ز
اك، والكتب واألعمال المرجعية، وال سيما ف البحتة والتطبيقية.  والتكنولوجياتمجلة علمية وتقنية قائمة عىل االشي 

اكة "البحث من أجل الحياة"هذا العد يُ و  ا جزًءا من شر
ً
نامج أيض ي تتألف من أربعة برامج أخرى ير

 وهي وكاالت األمم المتحدة تباعة ل، الت 
مما يتيح منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، 

ي  المعلوماتإىل  النفاذ 
ي مجال نشاط كل منهم.  استعرضها األقرانالت 

ز
نامج ويمكن مؤسسة مسجلة  10000ك أكير من هناو ف ي الير

ز
ف

اكة "البحث من أجل الحياة"من الموارد ضمن  131000إىل أكير من  النفاذ   . شر

اءات " 6"  برنامج النفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن الير

اءات  .21 ز العامبرنامج النفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن الير ز القطاعي  اكة أخرى بي  ي و  والخاص تديرها الويبو  هو شر
الت 

اءات.  اكة تتيح للبلدان النامية واألقاليم المؤهلة النفاذ تحققت بفضل التعاون مع كبار موردي المعلومات المتعلقة بالير ي ال وهي شر
مجاتز

اءات وتحليلها. الأو  جاع بيانات الير
ومستخدما نشطا مؤسسة  65أكير من وهناك  منخفض التكلفة إىل أدوات وخدمات متطورة السي 

ز مسجل ي هذا  ي 
ز
 . برنامجف

ز " 7" عي 
 برنامج مساعدة المخي 

ز ) .22 عي 
ن برنامج مساعدة المخي 

ّ
ز الذين يعانون من نقص الموارد من تحويل أفكارهم إىل أصول. IAPُيمك عي 

يتلق  و ( المخي 
عون الدعم  ي التنقل عير المخي 
ي  مراحلالفز

ي بلدهم  المتبعة فز
اءات فز اء الير ي  لدانوالبعملية شر

المختارة بمساعدة متخصص مختص فز
ي 
ي بلدانهم وفز

ي الحصول عىل براءات فز
ز فز عي 

نامج المخي  اءات. كما يساعد الير الحصول عىل  عىل اعتبار أنالمختارة؛  البلدانمجال الير
ز أنفسهم أو من خالل  عي 

نامجهذالتعاون. ومن خالل عالقات براءة يسهل توسيع نطاق االبتكار إما من قبل المخي  ، تساعد الويبو ا الير
ي تحقيق نمو اقتصادي مستدام 10( والحد من أوجه عدم المساواة )الهدف 9بالتاىلي عىل تعزيز االبتكار )الهدف 

ا فز
ً
(، مع المساهمة أيض

ي عام و(. 8وشامل وتوفي  العمل الالئق للجميع )الهدف 
نامج، 2020فز ي المائة للعام الثالث عىل ا 70بنسبة  توسع الير

حيث لتواىلي فز
نامج و . ك آخر مشار  بلد  انضم إليه نت من االستمرارية خالل جائحة  قدم الير

ّ
ة نفسها بنية تحتية رقمية مك ، 19-كوفيدخالل الفي 

ي المستقبل. كما ساهم فيه البلدان  لمشاركة ه وأنزل من السقف المطلوبوحّسن شفافية عمليات
ي المحدد الهدف الكفاءات تكوينفز

، فز
اضية استفادت  شكل تفاعالت نامج المتطوعون مما قدمهافي  ي الير

ي التوسع المستمر  المشاركون فز
نامج ورعاته، فز . هوزيادة تأثي   للير

ة والمركزة من هذه األحداث  ومكنت ي المشاركة المباشر
ي حددها المستفيدون الحاليون  بغية إدخال التحسينات التقنيةالمجاالت  فز

الت 
 . والمحتملون من كل بلد مشارك

 ويبو ماتشمنصة " 8"

، فقد واصلت منصة ا آلية لتيسي  نظًرا لكونها  .23 ي
ز بلدان الجنوب والتعاون الثالتر ي عام  ويبو ماتشلتعاون فيما بي 

 2020فز
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

عد المساهمة فز
ُ
ي استهلتها وت

ي عن  كافيا شاهدا  منصة الاألمثلة الثالثة التالية الت 
 لعبت الطريقة الت 

ز بالملكية الفكرية وتمكينهم من بها  ز أصحاب المصلحة المعنيي  ي التوفيق بي 
ي مشاريــــع ملموسة،  تنفيذ دوًرا مهًما فز

يمكن  والطريقة الت 
ا  يجعل منها أن 

ً
ا تكنولوجًيا محايد

ً
اكات عالقات إرساء إىل دعو يوسيط ي مجالويرعالتعاون والشر

ي العالمي  اها فز االبتكار التكنولوخر
 التنمية المستدامة(. من أهداف  17و 9الهدفان المفتوح )

  ي
ين دولة من الدول األعضاء فز ز المديرية العامة للملكية الفكرية بإندونيسيا وعشر المنظمة اإلقليمية توقيع مذكرة تفاهم بي 

ي برنامج ألغراض إتاحة األفريقية للملكية الفكرية  حق تسهيل تسجيل بغية  لتلك المنظمة اإلقليميةمخصص حاسوتر
ي تشتمل عىل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.  المؤلف

 واألعمال الت 

 المرىصز إىل وحدات جحافل تدفق  لخفضيستخدم  19-إثر طوارئ كوفيدجهاز التنفس الصناعي من نموذج أوىلي  صنع
ي جائحة ياتالعناية المركزة بالمستشف

ي حالة تفسر
ي . ما  فز

كت  ي إسبانيا و SEATوبتضافر جهود كل من شر
 Volkswagenفز

ي المكسيك 
ي إسبانيا  4D-Lifeمجموعة و فز

جهاز التنفس الصناعي وتصميمه  صنع، تم منصة ويبو ماتشوجميع داعمي فز
ي  REDOTTEC فائدة مجمعبنجاح لـ

عتالمكسيك. فز
ّ
ي مصنع  50الدفعة األوىل المكونة من  وُصن

ا فز
ً
جهاز

Volkswagen  ،ي بويبال بالمكسيك
عدتفز

ُ
ي )أهداف  5000خطوط التصنيع إلعادة إنتاج ما يصل إىل  وأ

جهاز إضافز
 (؛17و 9و 3التنمية المستدامة 

  كةالقامت ي مخصص اإلتعليم للبتطوير تطبيق  MAGMA Learning السويشية الناشئة شر
وتز منظمة اإلقليمية لللكي 

اءات الاعي لفاحصي تدريب مدعوم بالذكاء االصطن إىل جانب تقديماألفريقية للملكية الفكرية  ي هذه المنظمة اإلقليميةير
 فز

  (. 17و 9و 4)أهداف التنمية المستدامة 



CDIP/26/3 
7 
 
 

ن خدمات الويبو مستخدمي نظام الملكية الفكرية  .24
ّ
كات  -وتمك ز األفراد والشر عي 

ي األسواق العالمية.  -المخي 
ز
من حماية أصولهم ف

ز والباح عي 
ي العديد من وتيّش خدمات الويبو لإليداع والتسجيل عىل المخي 

ز
كات التجارية حماية أصولهم المتعلقة بالملكية ف ز والشر ثي 

 البلدان. 

اءات والتكنولوجيا . خامسا   البر

ي  .25
ز
ي وقت واحد ف

ز
اع بموجب براءة ف ز عىل طلب حماية اخي  اءات( المودعي  اءات )معاهدة الير تساعد معاهدة التعاون بشأن الير

 من إيداع عدة طلبات براءات وطنية أو إقليمية منفصلة. وبذلك، عدد كبي  من البلدان من خالل إيداع طلب براء
ً
" واحد بدال ة "دوىلي

 الدوىلي للمعلومات التقنية المتعلقة باالبتكارات من خالل مستودع يمكن النفاذ إليه بحرية. 
اءات النشر  تدعم معاهدة الير

اءات، فإنها تقد .26  لهذه الغاية، وبصفة الويبو المنظمة المسؤولة عن إدارة معاهدة الير
ً
م مجموعة واسعة من الخدمات تحقيقا

اءات ي إطار معاهدة الير
ز
ي معالجة  ؛تشمل استالم وتخزين جميع وثائق الطلبات المودعة ف

ز
اءات ف وتقديم المساعدة إىل مكاتب الير

اءات عىل نحو فعال ومستني   اء؛ طلبات الير ي إطار معاهدة الير
ز
ونشر البيانات الخاصة  ؛اتوترجمة مختلف أجزاء الطلبات المودعة ف

ي نشر هذه المعلومات 
ز
اعات واالبتكارات. ولذلك فإن دور الويبو ف ز من معلومات االخي  بالطلبات وبالتاىلي تزويد الجمهور بمورد ثمي 

ي تقديم المساعدة 
ز
اءات وف اءات لديها، يتماسر مع  التقنيةالتقنية المتعلقة بالير ي تطوير أنظمة الير

ز
من  9تنفيذ الهدف للبلدان النامية ف
 أهداف التنمية المستدامة، ال سيما فيما يتعلق بدعم االبتكار وتشجيعه. 

 قاعدة بيانات  ركن براءات الويبو ) .27
ّ
عد
ُ
ي تقوم الويبو بنشر المعلومات التقنية من  PATENTSCOPE)2وت

اآللية الرئيسية الت 
ي عام 

ز
ز 2020خاللها. وف اءات ما بي  ي ركن الير

ز
 ف
ً
تيح أسبوعيا

ُ
اءات )بما  8606و 2664 ، أ طلب جديد للتسجيل بموجب معاهدة الير

اءات عىل وجه  نت زيادة النفاذ إىل معلومات الير اع(. ويسهل توافر قاعدة البيانات المجانية عىل اإلني  يشمل الكشف عن االخي 
ي تحقيق الهدف 

 . .ج(9)وال سيما الغاية  من أهداف التنمية المستدامة 9الخصوص، ويساهم فز

ي المساعدة وف .28
اءات المتمثل فز الدول،  جميع ، تواصل الويبو عملها لمساعدةالتقنيةيما يتعلق بهدف معاهدة التعاون بشأن الير

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. األقل البلدان و وال سيما البلدان النامية 
، عىل االستفادة من نظام الملكية الفكرية فز

ً
نموا

ي المكاتب عىل المسائل ذات التقنيةمساعدة وتشمل برامج ال
اءات، مثل تدريب موظقز ي تقدمها الويبو أنشطة خاصة بمعاهدة الير

 الت 
اءات،  صلة اءات.  الحلقات الدراسيةو بمعاهدة الير يعات الوطنية مع متطلبات معاهدة الير ي تكييف التشر

، والمساعدة فز ز للمستخدمي 
ي عام ساهم المكتب الدوىلي و 

ي ، سوا 2020فز
اءات من قبيل  69ء كجهة منظمة أو مشاركة، فز الحلقات فعالية تتعلق بمعاهدة الير

مت الفعاليات لفائدة البلدان النامية  الدراسية
ّ
ظ
ُ
اءات، وقد ن ، وخاصة لفائدة األقل البلدان و وحلقات العمل بشأن معاهدة الير

ً
نموا

اءات ز لنظام معاهدة الير ز المحتملي  ي المكاتب والمستخدمي 
وما نتج  19-جائحة كوفيد وبسببوأصحاب المصلحة اآلخرين.  موظقز
ظمتالسفر، عىل قيود  فرض من ا عنه

ُ
تقريًبا عن ُبعد، إما عن طريق مقر الويبو أو مكاتب الويبو الخارجية أو مكاتب  الفعالياتجميع  ن

اءات باستخدام منصات مختلفة،  ي معاهدة الير
المحتوى  ورغم أن. بلدا  84مشارك من  5000رب اما يق وشارك فيها الدول األعضاء فز

اءات   ظل الموضوعي ألنشطة المساعدة التقنية المتعلقة بمعاهدة الير
ً
مع  تقديمها تم تكييف فقد ، الحضورية لفعالياتمحتوى المماثال

اضية.  ز من  كثي    الفعالياتمكان، اجتذبت العديد من  وحجز دون الحاجة إىل السفر وبنمط جديد من المشاركة االفي  من المشاركي 
ة ي الهدف مواقع مختلفة وكثي 

اءات فز ي الوقت 9، وبالتاىلي توسيع نطاق مساهمة معاهدة الير
ي معالجة ، ذاته. وفز

ي التحديات ينبعز
الت 

ي البلدان النامية  بشأن أدوات وخدماتتقديم التدريب عن بعد  تواجه
اءات، وال سيما فز تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة الير

، بسبب القيود التقنية األقل بلدانالو 
ً
ي إطار معاهدة  التقنية. ويمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل حول تنسيق المساعدة نموا

فز
اءات لعام  ي بمعاهدة الير

ي الوثيقة المقدمة إىل الفريق العامل المعتز
اءات فز ي إطار معاهدة التعاون  2020الير

"تنسيق المساعدة التقنية فز
اءا  الحتياجات البلدان المستفيدة ووضعها، مسؤوىلي مكاتب الملكية الفكرية ولم تستهدف 3ت". بشأن الير

ً
 هذه األنشطة، المصممة وفقا

ا .ب من أهداف التنمية المستدامة(، 9)فيما يتعلق بالغاية  فقط
ً
ز )الغاية  ولكن استهدفت أيض من أهداف التنمية  5.9الباحثي 

كات الصغرى والصغي   .  3.9ة والمتوسطة )الغاية المستدامة(، والشر ز  من أهداف التنمية المستدامة( والمعلمي 

ي المائة من رسوم اإليداع الدوىلي وبعض رسوم المكتب الدوىلي  90وعالوة عىل ذلك، تواصل الويبو تقديم خصومات بنسبة  .29
فز

ي يودعها األشخاص الطبيعيون من البلدان النامية وجميع المودع
ز من األخرى للطلبات الدولية الت   ي 

ً
من  3.9)الهدف  البلدان األقل نموا

 أهداف التنمية المستدامة(. 

30.  
ً
ونيا  من الخدمات بغرض إعداد الطلبات الدولية بموجب المعاهدة وإيداعها وحفظها وإدارتها إلكي 

ً
اءات عددا وتقدم معاهدة الير

ز  ي تحقيق الهدفي 
ي لمعاهدة و المستدامة. من أهداف التنمية  10و 9وبالتاىلي المساهمة بشكل غي  مباشر فز

وتز خدمة النظام اإللكي 
اءات ) اءات وإدارتها. ePCTالير ونية إليداع طلبات معاهدة الير

خدمة قائمة عىل برنامج المتصفح  وتأخذ شكل( هي بوابة الويبو اإللكي 
 من عمليات التحقق بوهي 

ً
ناًء عىل أحدث البيانات بيئة مواتية للغاية لمودعي الطلبات والمكاتب، وتقدم مجموعة واسعة جدا

                                                
2 Patentscope Search 
تاح عىل: 2020سبتمير  21جميع األنشطة المقدمة والمقرر تقديمها بحلول  PCT/WG/13/7 REVتضم الوثيقة  3

ُ
ي إطار . وت

ز
تنسيق المساعدة التقنية ف

اءات  . معاهدة التعاون بشأن الير

https://patentscope.wipo.int/search/ar/search.jsf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/ar/pct_wg_13/pct_wg_13_7_rev.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/ar/pct_wg_13/pct_wg_13_7_rev.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/ar/pct_wg_13/pct_wg_13_7_rev.pdf
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اءات، وخاصة بالنسبة لمودعي الطلبات من البلدان  . ويسهل ذلك إيداع طلبات معاهدة الير المرجعية المتاحة لدى لمكتب الدوىلي
ة.  ونية خاصة بها، عىل عكس المكاتب الكبي  ي ال يمكنها تحمل تكاليف وضع أنظمة إيداع إلكي 

ة الت  ي عا النامية والمكاتب الصغي 
ز
م وف

اءات ) النفاذ ، تمكنت المكاتب الوطنية أو اإلقليمية التالية من 2020 ي لمعاهدة الير
وتز السلفادور (: ePCTإىل خدمات النظام اإللكي 

ستان وطاجيكستان وتونس وأوغندا وأوزبكستان وزامبيا  ز غي  بحلول نهاية عام و . المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكريةو وقي 
اءات ) الطلبات يتيح تسلمل ا مكتبً  71 كان  ،2020 ي لمعاهدة التعاون بشأن الير

وتز ويمكن تحميل ( ePCT-filingبرنامج اإليداع اإللكي 
اءات ي لمعاهدة الير

وتز أو  بصفتها مكاتب لتسلم الطلباتمكتًبا  84 لتصل إىل (ePCT) المستندات المودعة من خالل النظام اإللكي 
. لبحث الدوىلي والفحص التمهل تإدار  لنظام ل المكتبية خدماتالإىل  النفاذ مكتًبا بإمكانية  95يتمتع اآلن ما مجموعه و يدي الدوىلي

اءات ) ي لمعاهدة الير
وتز ، معالبحث لل اتأو إدار  بصفتها مكاتب لتسلم الطلبات( ePCTاإللكي  ز من  76 استخدام دوىلي أو مكتب معي 

اءا لخدماتالمكاتب  تلك ي لمعاهدة الير
وتز كأداة رئيسية لمعالجة الطلبات القائمة عىل برنامج المتصفح   (ePCTت )النظام اإللكي 

ا من مكاتب  343زوًجا من إجماىلي  342 ويستخدم حاليا . لتسلم الطلباتمكاتب بصفتها الدولية 
ً
وإدارات  تسلم الطلباتزوًجا ممكن

ونية )البحث الدولية  سخ البحث اإللكي 
ُ
ي نفس الوقت المكتب يحملحيث ال ( eSearchCopyخدمة ن

ز
ز مًعا ف  . نفسه الصفتي 

ز مهارات  ويشكل .31 ز تحسي  اءات واالستفادة  ا أمر  المودعي  ي نظام الير
ز
ز للمشاركة بنشاط ف ي دعم المبتكرين المحليي 

ز
ال غتز عنه ف

 . ي تحقيق  ومن ثممنه وحماية االبتكار المحىلي
ز
اءات ف ز اليساهم برنامج الويبو الدوىلي للتدريب بشأن صياغة الير من اهداف  10و 9 هدفي 

ظمت تدريب تفاعىلي قائم عىل المهارات يتضمن العديد من تمارين الصياغة العملية.  تقديمالتنمية المستدامة من خالل 
ُ
ي عام ون

ز
ف

ي  حت   ،2020
ز
اضية ، دورات تدريبية ظل انتشار الجائحة ف اءات المصممة خصيًصا لصياغة افي  تعليمية وحدات  حيث تضمنتير

إىل ة موجه يةالتدريبت الدورات للتكيف مع احتياجات البلدان المستفيدة، كانو اون مع الدول األعضاء المهتمة. تدريجية ومرنة بالتع
ي 
ي موظقز

ز
المؤسسات المعنية بدعم التكنولوجيا واالبتكار، ومكاتب نقل التكنولوجيا التابعة للجامعات، والوكاالت الحكومية المشاركة ف

اءات. تقديم المساعدة لتطوير التكنولوج ز لوظائف وكالء الير اءات والمرشحي   يا، ووكالء الير

عد  .32
ُ
اءات وت اءات )لجنة الير مثابة منتدى لمناقشة القضايا وتيسي  التنسيق وتقديم التوجيه ب (اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير

اءات.  ي لقانون الير اءات  ولم تقمفيما يتعلق بالتطوير الدوىلي التدريحر من الوثائق والدراسات المتعلقة  عدد عداد فحسب بإلجنة الير
اءات ي تبادلت خاللها الدول األعضاء المعلومات حول  ،بمختلف جوانب قانون الير

ا من جلسات المشاركة الت 
ً
ا عدد

ً
ولكن عقدت أيض

 . ز ي تنفيذ القواني 
 عن تجاربــها فز

ً
ي عام وُعقدت قوانينها وممارساتها، فضال

الحماية ايا أهلية قض حولجلسات المشاركة هذه  2020فز
اءة ، والتحديات والفرص المحيطة بأحكام ترخيص  وعالقتها  بير ي البالذكاء االصطناعي

اءات فز الرعاية الصحية،  تكنولوجيات مجال ير
ي النقل الفعال للتكنولوجيا. 

ي ساهمت فز
اءات الت  ي اللجنة  تلكتساهم و وأحكام وممارسات قانون الير

األساليب المختلفة المستخدمة فز
ي 
ي اتخاذ الدول فز

اءات المعقد. كما أنها تساهم فز ي مجال قانون الير
ي الويبو فز

ز الدول األعضاء فز  الحد من عدم تناسق المعلومات بي 
ي ااألعضاء 
ة فز ز  عند لويبو قرارات مستني  اءات الوطنية وقانونها وممارساتها، وبالتاىلي معالجة الهدفي  من  10و 9صياغة سياسة الير

ي جائحة  و  . ستدامةأهداف التنمية الم
ي نسق  فعاليات ، انعقدت19-كوفيدنظًرا لتفسر

ز اللجنة فز ي عام  هجي 
ذلك  خلق. وقد 2020فز

ي عام  فيما يخصتحديات أمام اللجنة 
 فز
ً
ي الدورة أعىل قليال

ز فز  مقارنة بالسنوات السابقة.  2020مداوالتها، حيث كان عدد المشاركي 

ي تتيحها الويبو لدعم وال يزال مركز التحكيم والوساطة )مركز الو  .33
ي تقديم خدمات الملكية الفكرية العالمية الت 

 فز
ً
 مهما

ً
يبو( عنضا

ز  ي تنفيذ الهدفي 
، وبالتاىلي تعزيز مساهمة الويبو فز ي نظام الملكية الفكرية الدوىلي

من أهداف التنمية  17و 9التوازن والفعالية فز
ال سيما التحكيم والوساطة، وحلول تسوية المنازعات المتعلقة  –زعات سبل البديلة لتسوية المنا ومن خالل اعتماد عدةالمستدامة. 

ز  المتعلقة باالبتكار والتكنولوجيا  حل شيــــع وفعال من حيث التكلفة لتسوية المنازعات ييش مركز الويبو إيجاد  –بأسماء الحقول  بي 
 تأن لسبل البديلة لتسوية المنازعات اومن شأن األطراف من القطاع الخاص. 

ّ
األطراف من خالل تعزيز مراقبتهم لعملية حل  نمك

 ما تخفف طبيعتها التوافقية من الخصومة، مما يسمح لألطراف ببدء عالقات تجارية مربحة أو االستمرار فيها أو 
ً
المنازعات. وغالبا

ها  الوطنية، كية الفكريةمكاتب الملعىل تخفيف العبء عىل لسبل البديلة لتسوية المنازعات اتساعد إجراءات تعزيزها. ويمكن أن  وغي 
ي ذلك أنظمة المحاكم الوطنية

ي لسبل البديلة لتسوية المنازعات اساهم ت. وبفضل هذه المزايا، من سلطات الملكية الفكرية، بما فز
فز

ز لدع ي االقتصاد عىل نحو أمثل، وبالتاىلي تعزيز االبتكار واإلبداع الالزمي 
ز تطوير أصول الملكية الفكرية واستخدامها فز  9م تنفيذ الهدفي 

 من أهداف التنمية المستدامة.  17و

ي ضوء جائحة  و .34
ي عام  رفع، 19-كوفيدفز

ي يقدمها تدريبية النشطة األ و  الحلقات الدراسية من عدد  2020مركز الويبو فز
عير الت 

نت حول  ونيةدوات األ البديلة لتسوية المنازعات و  السبلاإلني  لتسوية  السبل البديلةحول  لتسهيل سي  إجراءات الويبو  اإللكي 
ي شملت فعاليات و  المنازعات. 

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل عدد من األنشطة، الت 
عزز مركز الويبو جهوده للمساهمة فز

، باإلضافة إىل ةواألكاديمي ةوالقانوني ةالصناعي الموجهة ألصحاب المصلحة من القطاعاتعديدة من بينها الدورات التدريبية 
 بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات. الم

ً
نت مجانا ايد، ركز مركز الويبو و نشورات والموارد المتاحة عىل اإلني  ز استجابة للطلب المي 

ي البيئة الرقمية.  فيما يخصالبديلة لتسوية المنازعات  السبلأفضل ممارسات  صياغةعىل 
عىل الرغم و العمليات اإلبداعية واالبتكارية فز

ي عام من التحديا
ي واجهها مركز الويبو فز

ي عدد قضايا 2020ت الت 
ي يديرها:  السبل، فقد شهد زيادة فز

 77البديلة لتسوية المنازعات الت 
اء، باإلضافة إىل ال تتحكيم وقراراالوساطة و متعلقة بالقضية  ي طلبات للمساعي الحميدة،  105خير

مركز الويبو،  أودعت كلها لدىوالت 
 7257 وغطت بلدا  128قضية بشأن أسماء الحقول إىل مركز الويبو، ضمت أطرافا من  4204 وُرفعت؛ بلدا  45من  أطرافا  ضمتو 

 اسم حقل. 
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ات الجغرافية . سادسا   العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

نامج  .35 ي الويبو  اتشر والمؤ الصناعية  والتصاميم، تتوىل إدارة العالمات التجارية 2بموجب الير
ز
مسؤولية األنشطة  الجغرافية ف

ي أهداف التنمية المستدامة: 
ز
ي تساهم ف

ز أمور أخرى، الت   التالية، من بي 

  ز الدول األعضاء موضوعات ال بشأنوضع إطار معياري دوىلي متوازن من أجل تيسي  المناقشات الهادفة إىل تعزيز التعاون بي 
ي مجاالت المتفق عليها 
ز
اتوالالصناعية  والتصاميمالعالمات التجارية  ف ا عىل و الجغرافية.  مؤشر

ً
يشجع هذا النشاط أيض

ي 
ز
ات فيما يتعلق بممارسات المكتب، بهدف زيادة الشفافية ف العمىلي لنظام الملكية  التشغيلتبادل المعلومات والخير

، حيثما أمكن ذلك.  ي أهداف التنمية و الفكرية الدوىلي وتعزيز االتساق عىل المستوى العمىلي
ز
يساهم النشاط بشكل خاص ف

 ؛17و 16و 10و 9المستدامة 

  بعملية تبسيط تسجيل العالمات 
ً
مواصلة توسيع التغطية الجغرافية لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات للدفع قدما

ي جميع أنحاء العالم
ز
 ؛16و 10و 9، ويدعم النشاط بنحو خاص أهداف التنمية المستدامة ف

 خاصة البلدان النامية واألقل نموا تكون مالئمة لكل بلد عىل حدة، قانونية متوازنة تقوم عىل الطلب و  ةسداء مشور إ .

ي أهداف التنمية المستدامة و 
ز
 ؛16و 10و 9و 8يساهم هذا النشاط بشكل خاص ف

  لسلطات المعنية وأصحاب المصلحة، وال سيما فائدة اوالمشاركة فيها ل وتكوين الكفاءاتتنظيم أنشطة المساعدة التقنية
ي البلدان النامي

ز
ي مجاالت العالمات التجارية  األقل البلدانو ة ف

ز
ي تمر بمرحلة انتقالية، ف

 واالقتصادات الت 
ً
 والتصاميمنموا

اتالصناعية  ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات اكفاءات الجغرافية، وبالتاىلي تعزيز   والمؤشر لموارد البشر
ي أهداف التنمية المستدامة يساهم هذا ال. و لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية

ز
 ؛10و 9و 5و 4نشاط بشكل خاص ف

  وع و وبلدان نامية أخرى: تسخي  الملكية الفكرية بشأن " لجنة التنميةإدارة مشر ي بي 
ز
الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف

و.  وُينفذ ". ألغراض تنمية سياحة المأكوالت  يا والمغرب وبي  ز ون ومالي  ي الكامي 
وع فز وع إىل تعزيز المعرفة يسع و المشر المشر

ي بالملكية الفكرية 
ي قطاع السياحة. واالنتفاع بها فز

وبات( الستخدامها فز  النشاط يساهمو تقاليد الطهي )األطعمة والمشر
ي أهداف التنمية المستدامة 

 . 16و 10و 9و 8و 4بشكل خاص فز

يعات إىل الدول اعند الطلب  تقدم الويبو و  .36 ي مجاالت العالمات التجارية المشورة بشأن السياسات والتشر
 والتصاميمألعضاء فز

اتالصناعية  ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.  والمؤشر
وقدمت الجغرافية، وال سيما البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان الت 

ات الجغرافية  ي عام إدارة العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
يعية إىل  14 ما مجموعه 2020فز  10مشورة سياسية وتشر

 من خمس مناطق جغرافية مختلفة.  بلدان

ز اتمو  .37 األسماء بشأن من أهداف التنمية المستدامة، واصلت الويبو تعاونها مع منظمة الصحة العالمية  17و 3شيا مع الهدفي 
ي عام بعد إبرام مذكرة تو . الدولية غي  المسجلة الملكية والموىص بها للمواد الصيدالنية

ي تتيح تبادل المعلومات  2018فاهم فز
الت 

مركز البيانات العالمي الخاص باألسماء الدولية غي  المسجلة الملكية التابع لمنظمة الصحة العالمية وقاعدة البيانات العالمية  يضمنها 
ث
ّ
ويد الدول األعضاء بمعلومات محد ز ة عن األسماء الدولية غي  المسجلة للعالمات التابعة للويبو، واصلت المنظمتان اتصاالتهما لي 

 .
ً
حة والموىص بها حديثا  وأدوات التخزين الصلبةاستبدال المنشورات الورقية السابقة  ويساهم الملكية للمواد الصيدالنية المقي 

ي تحقيق الهدف 
ونية فز  من أهداف التنمية المستدامة.  13)األقراص المدمجة( باالتصاالت اإللكي 

ي األسماء الدولية غي  المسجلة الملكية للمواد ويمكن لفاحصي العال  .38
ي الويبو اآلن البحث فز

ي الدول األعضاء فز
مات التجارية فز

ز األسماء الدولية  ي قاعدة البيانات العالمية للعالمات بنسق ميّش وباستخدام مرشحات مختلفة تسهل المقارنة النصية بي 
الصيدالنية فز

ي إبقاء هذه  ة. غي  المسجلة الملكية والعالمات اللفظي
وبفضل هذه األداة الجديدة، سيتمكن الفاحصون من تحقيق المصلحة العامة فز

ي جميع أنحاء العالم، وبالتاىلي منع أخطاء المداواة. 
ز فز ز الطبيي  ز بها الصيادلة والممارسي   األسماء مجانية ومتاحة ليستعي 

 المعلومات المتعلقة بالعالمات التجارية ا .39
ّ
عد
ُ
ي المنتجات ومن ناحية أخرى، ت

ي ُمنحت بشكل صحيح لالستخدام فز
لقائمة الت 

ي 
 لتجنب التقليد فز

ً
 أساسيا

ً
ويمكن للجنان الوطنية المعنية بدستور . لصحة العالمية والرفاهيةمجال ذي أهمية بالغة لالصيدالنية أمرا

ات الصيدالنية أن يستخدمو  ي تسمية المستحضز
اء فز  بيانات العالمات  ا األدوية والخير

ً
التجارية المتاحة عىل قاعدة البيانات العالمية أيضا

ز العالمات   للخلط بينها وبي 
ً
اح أسماء جديدة من األسماء الدولية غي  المسجلة الملكية أو التوصية بها، تفاديا

للعالمات لتجنب اقي 
ز رصد اآلثار الضارة لألدوية و  ي تحسي 

استجابة لحالة الطوارئ الصحية و  وقية. األدوية األكير موثإتاحة التجارية الحالية، مما يساهم فز
شر إصدار خاص، 19-جائحة كوفيدالناجمة عن انتشار 

ُ
ًحا  25حتوي عىل ي، ن ألسماء الدولية غي  المسجلة الملكية، عىل من امقي 

ي 124قائمة رقم تحت مسم القاعدة البيانات العالمية للعالمات 
ي المر 2020نوفمير  2، فز

ي كبات . وستستخدم هذه األسماء فز
الت 

ز بـ ستستخدم ضمن  . 19-كوفيداللقاحات واألدوية المستقبلية لعالج المرىصز المصابي 

ي معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية، بناًء عىل  .40
ز فز ز والحاليي  يعية لألعضاء المحتملي  تقدم الويبو مشورة تشر

يعاتهم مع معاهدة سنغافورة، أ وذلكطلبهم،  ح سياق وتطبيق هذا المعيار بشأن مدى توافق تشر و بشأن صياغة أحكام تنفيذية أو شر
 . ة  الدوىلي ز القائم عىل نوع الجنس منذ في  ومن خالل استخدام لغة محايدة عند صياغة المشورة، تسع الويبو إىل القضاء عىل التحي 
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ي النصوص القانونية، وبالتاىلي تعزيز تحقيق الهدف 
ز
 المؤتمر الدبلوماسي  وبموجب قرار  . امةمن أهداف التنمية المستد 5طويلة ف

ات بشأن الجوانب القانونية   والتقنيةالتكميىلي لمعاهدة سنغافورة، تتبادل الويبو عىل أساس متعدد األطراف المعلومات والخير
ي تتيحها والفوائد الناتجة عنها. 

قدمت الويبو خالل عام و  والمؤسسية المتعلقة بتنفيذ المعاهدة وكيفية االستفادة الكاملة من الفرص الت 
ي واألردن والمغرب وتونس وأوروغواي.  2020 ز  تلكوتدعم  هذا النوع من الدعم إىل إكوادور ومض وفيحر من  16و 4األنشطة الهدفي 

 أهداف التنمية المستدامة. 

 " سجل مدريد1"

ي البلدان بناًء عىل نظام مدريد بشأن التسجيل الدوىلي للعالمات، يمكن أن يشي تسجيل دوىلي واحد ل .41
ز
 123الـ لعالمة التجارية ف

ي 
ي نظام مدريد.  107األطراف المتعاقدة الـ  تغطيها الت 

ز
قل البلدان األوتمثل البلدان جميع القارات والبلدان المتقدمة والبلدان النامية و  ف

 .
ً
ي هدف تعزيز التنمية يعمل نظام مدريد عىل تيسي  النفاذ إىل الحماية الدولية للعالمات التجارية وتوسيع نطاقو  4نموا

ز
ه، مما يساهم ف
ي تدعم األنشطة اإلنتاجية )الهدف 

من أهداف التنمية  8المستدامة والشاملة من خالل تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والت 
عد  (. 2.8المستدامة، الغاية 

ُ
وري ا حماية العالمات التجارية أمر  وت من أصل العالمة للحفاظ عىل السمة األكير قابلية للتحديد  ا رصز

ي األسواق الدولية من اإلجراءات  وقيمتها واالنتفاع منها. 
ز
ي تسع إىل وضع منتجاتها أو خدماتها ف

كات من جميع األحجام الت  وتستفيد الشر
ي يتيحها نظام مدريد لحماية العالمات التجارية الدولية. 

 المبسطة والفعالة من حيث التكلفة الت 

وحلقات عمل ودورات تدريبية حول نظام مدريد( مع  حلقات دراسيةالسنة بأنشطة ترويجية ) ويضطلع سجل مدريد عىل مدار  .42
مت شعبة الشؤون القانونية لنظام مدريد مساعدة قانونية إىل البلدان التالية  أعضاء نظام مدريد، والعديد منهم من البلدان النامية. 

ّ
وقد

  - مدريد بشأن التسجيل الدوىلي للعالماتبروتوكول اتفاق كجزء من استعداداتها لالنضمام إىل 
ً
ازيل، و بنغالديش: أو تنفيذه الحقا ، الير

ديو  ي ، و كوبا ، و كوستاريكا ، و ، وكولومبيا شيىلي و ، كابو في  يباسو ، فيحر بابوا ، و باكستان، و نيبال، و المكسيك، و موريشيوسو  ة،مالط، و كي 
 . اإلمارات العربية المتحدة، و توفالو ، و ترينيداد وتوباغو ، و ي النكا ش ، و فريقيا أجنوب ، و المملكة العربية السعودية، و غينيا الجديدة

 
ً
يعاتها والتوافق مع بروتوكول مدريد ب وتتنوع تلك المشورة بدءا ح و التعليق عىل تشر يعاتها وتوضيح وشر  إىل صياغة أحكام لتشر

ً
وصوال

ي واإلجابة عىل األسئلة القانونية والتشغيلية
 . أجزاء من اإلطار القانوتز

جّل مدريد مساعدة و  .43 م س 
ّ
ي نظام مدريد. وانطوت هذه  تقنيةقد

ونية فز ي لديها اتصاالت إلكي 
لعدد من مكاتب الملكية الفكرية الت 

ي إطار نظام مدريد. 
ي وإصدار إشعارات فز

المساعدة عىل إتاحة نفاذ هذه المكاتب إىل أداة بوابة مكاتب نظام مدريد ومساعدتها عىل تلق 
  25ُمنح و 

ً
 للملكية الفكرية إضامكتبا

ً
ي عام فيا

ز  2020فز ز األساسي  إمكانية النفاذ إىل بوابة مكاتب نظام مدريد، إضافة إىل المستخدمي 
ت المكاتب التالية المساعدة: أرمينيا، والبحرين، وجزر بوني  وسنت أوستاشيوس وسابا، وبوتسوانا،  73البالغ عددهم 

ّ
. وتلق

ً
مستخدما
ازيل، وكندا، وكوبا، وكو  ص، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومض، وغامبيا، وليختنشتاين، ومالوي، وموناكو، والير رساو، وقير

، ورصبيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوكرانيا.  ي  وناميبيا، وعمان، وساموا، وسان تومي وبرينسيتر

ي عام  .44
جّل مدريد بعدد من األنشطة فز  عدة البلدان النامية و لمسا 2020واضطلع س 

ً
وتمت بعض األنشطة . البلدان األقل نموا

اضية بسبب جائحة كوفيد  الحلقات الدراسيةوشملت تلك األنشطة تنظيم . 19-بطريقة حضورية ولكن أغلبيتها ُعقدت بوسائط افي 
ز من مكاتب الملكية الفكرية  ي البلدان ودعوة الفاحصي 

ز فز ي وتدريب الموظفي 
اضيةتدريبية دورات  للمشاركة فز وتقديم المساعدة  افي 

 لالنضمام إىل بروتوكول مدريد أو تنفيذه.  التقنية
ً
عدتالملكية الفكرية،  وبعيدا عن مكاتب والقانونية للمكاتب استعدادا

ُ
عير  ندوات أ

نت ومقاطع فيديو وأدوات  ي الملكية تواصليةاإلني 
الفكرية، وال سيما  أخرى لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة فز

 مستخدمي العالمات التجارية ومحامي الملكية الفكرية. 

 الهاي سجل "2"

 100، يمكن أن يحتوي طلب دوىلي واحد عىل ما يصل إىل نظام الهاي بشأن التسجيل الدوىلي للتصاميم الصناعيةبموجب  .45
 
ً
 يغطيه  91يصل إىل  فيما تصميم صناعي ويكون ساريا

ً
ي نظام  74بلدا

 فز
ً
الهاي. وتمثل تلك البلدان كل من البلدان المتقدمة عضوا

 والبلدان النامية و 
ً
ي اويعمل نظام الهاي عىل تيسي  النفاذ إىل حماية التصميم الدوىلي وتوسيع نطاقه، مما يس 5. البلدان األقل نموا

هم فز
ي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وال تحقيق هدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من خالل تعزيز السياسات الموجهة نحو التن

مية الت 
ز سيما ريادة األعمال واإلبداع واالبتكار )الهدف  (. من أهداف التنمية المستدامة 9و 8 ي 

ي عام  .46
، فقز ي

التفاق  (1999جنيف )ثيقة و إىل  البلدان التالية، انضمت 2019ويعمل نظام الهاي عىل توسيع نطاقه الجغرافز
 أكير من  . إشائيل والمكسيك وساموا وسورينام وفييت نام: اميم الصناعيةالهاي بشأن اإليداع الدوىلي للتص

ً
ويساعد سجل الهاي حاليا

 إىل وثيقة  20
ً
ي االستعداد لالنضمام مستقبال

 فز
ً
ي ذلك العديد من البلدان النامية  1999بلدا

  األقل البلدانو التفاق الهاي، بما فز
ً
 . نموا

                                                
 وىلي للعالماتبشأن التسجيل الد اتفاق مدريد  4
 اتفاق الهاي بشأن التسجيل الدوىلي للتصاميم الصناعية 5

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
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اتيجيات التنفيذ الخاصوتتمثل  .47 ي السعي باستمرار لتعزيز سهولة استخدام نظامإحدى اسي 
ز
جّل الهاي ف من خالل  الهاي ة بس 

ز تجربة المستخدم والعمالء من  وضعمواصلة  ي تراعي أثر توسيع النظام، باإلضافة إىل تحسي 
المواد التوجيهية لمودعي الطلبات الت 

ي 
وتز ونية 6لنظام الهايخالل خدمات دعم العمالء شيعة االستجابة. ويحتوي الموقع اإللكي  ، مثل عىل عدد من الحلول اإللكي 

ا لدعم أصحاب التصاميم خالل دورة التسجيل الدوىلي  المنصات واألدوات،
ً
مجت أيض

ُ
ونيةالعديد من حلول نظام الهاي  . ود ي  اإللكي 

ز
ف

ونية  خدماتالبوابة الويبو للملكية الفكرية، وهي عبارة عن متجر شامل لمجموعة كاملة من  ي تقدمها اإللكي 
ي مجال الالويبو  الت 

ز
ملكية ف

ي فقط عنوان عن طريق  عمالئهعىل  2020منذ مارس وُوزعت إخطارات نظام الهاي  7الفكرية. 
وتز يد اإللكي   إذ تم تعليق العملالير

 االتصاالت الورقية. ب

جّل الهاي عىل مدار العام بأنشطة ترويجية ) .48 ية حول نظام الهاي( مع وحلقات عمل ودورات تدريب حلقات دراسيةويضطلع س 
ز و أعضاء نظام الهاي، والعديد منهم من البلدان النامية.  ي  الفعاليات لحضور من سجل الهاي  توجه الدعوة بانتظام للمتحدثي 

الت 
يكة أو مكاتب الملكية الفكرية.  ظمت جميع الفعاليات ينظمها القطاع الخاص أو المنظمات الشر
ُ
ي أو  بشكل 2020منذ مارس ون

اىصز افي 
ز  تاح ندوات. هجي 

ُ
نت، و  وت طة فيديو، ومواد إعالمية أخرى عىل حلقات دراسيةعير اإلني  ي  موقعال، وأشر

وتز  نظام الهاي. ل اإللكي 

ظمت  .49
ُ
ي بداية مارس ون

ز
دون إقليمية حول نظام الهاي  حلقة دراسية، 19-كوفيده جائحة  ت، قبل اإلغالق الذي فرض2020ف

وعفكرية و بالتعاون مع مكتب جامايكا للملكية ال ي جامايكا، حيث شاركت CarIPI مشر
ز
( ف ي  كل  وفود  فيها  )أحد مشاريــــع االتحاد األوروتر

ز  ،وبربودا  ،من أنتيغوا  انضمت و وترينيداد وتوباغو.  ،وسورينام ،وجزر غرينادين ،وسانت فنسنت ،وسانت كيتس ونيفيس ،وجامايكا  ،وبلي 
ز إىل قانون  ي عام  1999بلي 

ز
ي 2018ف

ز
ي جامايكا 2020أغسطس  ، وانضمت سورينام ف

ز
وسانت  ،، ووصلت إجراءات االنضمام الداخلية ف

 وترينيداد وتوباغو إىل مرحلة متقدمة.  ،وجزر غرينادين ،وسانت فنسنت ،كيتس ونيفيس

ي مايو و  .50
نت بعد االنضمام فز نت  تابعها ، 2020نظم المعهد المكسيكي للملكية الصناعية ندوة عير اإلني  ا  437عير اإلني 

ً
مشارك

ي غضون م
عد مرة.  5500 تها مشاهد وصل عدد ساعة  24حلًيا وفز

ُ
ي أمريكا الالتينية  بلد المكسيك أول وت

نضم إىل يناطق باإلسبانية فز
ازيل  ي أمريكا الالتينية ال البلد اتفاقية الهاي ومن المتوقع اآلن أن تكون الير

 ضم إىل نظام الهاي. سيني ذالتاىلي فز

ي عام وشارك  .51
ي  2020فز

نت اإلقليمية والقطرية وشارك فيها سجل الهاي فز تنظيم سلسلة من الندوات التفاعلية عير اإلني 
ز من مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب المصلحة اآلخرين ويــــج استخدام نظام الهاي، موجهة إىل المسؤولي 

هم لي  ي ، وغي 
، ألبانيا  فز

،  ،والجزائر  ز ، و  بيالروسيا،و بربادوس، و بنغالديش، و أذربيجان، و واألرجنتي  ز بوتسوانا، و ، دولة بوليفيا المتعددة القومياتو بوتان، و بيز
ازيل ، و  ز ، و شيىلي ، و كمبوديا ، و الير جمهورية وال، يةجمهورية التشيكوالكرواتيا، و كوت ديفوار، و كوستاريكا ، و كولومبيا ، و الصي 

، و غواتيماال، و غانا، و السلفادور، و مض، و إكوادور، و ، يةالدومينيك ي
كينيا، و كازاخستان، و إشائيل، و إندونيسيا، و الهند، و  هندوراس،و هايت 

ستان، و  ز غي  يا ، و التفيا و جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، و قي  يا ، و مالوي، و مدغشقر ، و ليتوانيا ، و ليبي  ز ، المكسيك، و موريشيوس، و مالي 
يا  ،ونيكاراغوا  ،ونيبال ،ميانمار ، و المغرب، و منغوليا و  و  ،وباراغواي ،وبنما  ،عمانو  ،ومقدونيا الشمالية ،ونيجي  ز  ،وبي  ، وبولندا  ،والفلبي 

 ،وشيالنكا  ،وجنوب أفريقيا  ،وسنغافورة ،ورصبيا  ،والمملكة العربية السعودية ،وساموا  ،ورواندا  ،واالتحاد الروسي  ،وجمهورية مولدوفا 
 ،وزامبيا  ،نام وفيت ،وأوروغواي ،وكرانيا وأ ،وأوغندا  ،وتركيا  ،وتونس ،ترينيداد وتوباغو و تايلند، و والجمهورية العربية السورية، 

 وزيمبابوي. 

ي نظام الهاي، بناًء عىل طلبها، وذلك بشأن قابلية التشغيل و  .52
ز فز ز والحاليي  يعية إىل األعضاء المحتملي  تقدم الويبو مشورة تشر

يعاتها وإجراءات مكاتب الملكية الفكرية مع إطار النظام وإجراءاته القانونية.  ي لتشر
ي ع البيتز

جّل الهاي المشورة 2020ام وفز ، قدم س 
يعية إىل البلدان التالية كجزء من استعداداتها لالنضمام إىل وثيقة  : بيالروس،  -التفاق الهاي 1999التشر

ً
، أو تنفيذها الحقا ز والصي 

ترينيداد و نام، سوريو جنوب أفريقيا، و وجزر غرينادين،  ،سانت فنسنتو سانت كيتس ونيفيس، و  والمكسيك، وجامايكا، وكازاخستان،
اءاتوعىل نفس المنوال . وأوزبكستان ،وتوباغو  يعية إىل المنظمة األوروبية اآلسيوية للير دمت المشورة التشر

ُ
 . ، ق

قدت الدورة التاسعة  .53 ي لنظام الهاي للتسجيل الدوىلي للوعُ
ي بالتطوير القانوتز

ي مقر  الصناعية للتصاميمفريق العامل المعتز
فز

ة من  ي الفي 
تفق خالل هذه الدورة. 2020ديسمير  16ىل إ 14الويبو فز

ُ
ير  وا عىل تخفيف متطلبات استخدام أسباب القوة القاهرة لتير

ي الوفاء 
كة  الالئحة التنفيذيةمن  5الزمنية، وأضيفت األوبئة إىل قائمة أسباب القوة القاهرة بموجب المادة  بالمهلالتأخي  فز المشي 
ي سبتمير و  تفاق الهاي. ال  1960ووثيقة  1999 لوثيقة

ي انعقدت فز
، 2020عالوة عىل ذلك، اعتمدت جمعية اتحاد الهاي، الت 

كة  ي تنص عىل إلزاميةالتعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشي 
ي طلب دوىلي  الت 

ي فز
وتز يد اإللكي   للتمكن من توزيــــعاإلشارة إىل عنوان الير

ونيا إخطارات الهاي   عىل جميع عمالء الهاي. إلكي 

ي تنظيم أنشطة المساعدة وتساهم الويبو  .54
ز  التقنية، بناًء عىل الطلب، فز ز والمحتملي  ي مكاتب األعضاء الحاليي 

وتكوين الكفاءات فز
ي نظام الهاي. 

ي بناء أو دمج الحلول لتبادل  التقنيةوقد تشمل المساعدة  فز
وني التبليغاتتقديم الدعم فز مع المكتب الدوىلي  ةاإللكي 

                                                
 النظام الدوىلي للتصاميم-الهاي 6
 بوابة الويبو للملكية الفكرية 7
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ي مقر ويمكن ألنشطة تكوين الكف للويبو. 
ز
نظم ف

ُ
ي ت
ي حلقات العمل الت 

ز
ي الموقع والمشاركة ف

ز
اءات أن تشمل تنظيم حلقة عمل تدريبية ف

 الويبو بالتعاون مع المكاتب المعنية. 

 لشبونة سجل "3"

ات الجغرافية وتسجيلها الدوىلي بموجب  .55
ز نظام لشبونة لحماية تسميات المنشأ والمؤشر ز والحرفيي  ، قد يستفيد صغار المزارعي 

ات والشر  ( من تسميات المنشأ والمؤشر ز ، كمستفيدين )مستخدمي  ، بشكل جماعي كات األكير ة والمتوسطة أو حت  الشر كات الصغي 
ي األسواق 

ز
ات الجغرافية الخاصة بهم ف الجغرافية، من عملية اإليداع المبسطة وتخفيض تكلفة حماية تسميات المنشأ والمؤشر

 للمعايي  المنصوص عليها  –الجغرافية بموجب نظام لشبونة  اتية المنشأ والمؤشر ويضمن التسجيل الدوىلي حماية تسم. الخارجية
ً
وفقا

ي اتفاق لشبونة وقوانينه 
ز
ي غضون المهلة المنصوص عليها.  –ف

ز
ي أراضيهم ف

ز
ي أعضاء النظام الذين لم يرفضوا منح الحماية ف

ز
وتستمر  ف

ي بلد المنشأ، وليس هناك حا
ز
ز محمي ف ي  جة إىل التجديد. الحماية، طالما أن التعيي 

دخول وثيقة جنيف التفاق لشبونة ب أنه وهذا يعتز
ز  اير  النفاذ حي  ي فير

ز
ي ظل نفس الظروف. ، 2020ف

ز
ي المستقبل ف

ز
 ستمتد آثار التسجيل إىل األعضاء الجدد الذين ُيحتمل انضمامهم ف

ي نظام لشبونة و 
ز
 والبلدان النامية والالبلدان األتشمل األطراف المتعاقدة ف

ً
 8بلدان المتقدمة. قل نموا

ز عىل الحصول عىل عائد عادل من استثماراتهم وجهودهم المستمرة، المبذولة عىل مدى عدة  .56 ويساعد نظام لشبونة، المنتجي 
ي كثي  من األحيان، من أجل بناء سمعة للمنتجات التقليدية القائمة عىل المنشأ 

ز
ز حماية دولية . أجيال ف ويساهم نظام لشبونة عير تأمي 
ي تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والعمالة المنتجة والعمل الالئق للجميع، من خالل لتسميات 

ز
ات الجغرافية، ف المنشأ والمؤشر

ز عىل القيمة المضافة والقطاعات كثيفة العمالة، وكذلك وتعزيز  كي 
تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية بما يشمل الي 

زادت حصة التسجيالت الدولية من البلدان النامية و  من أهداف التنمية المستدامة(.  8حىلي )الهدف الثقافة المحلية واإلنتاج الم
 من البلدان األو 

ً
ي عام  6.6قل نموا

ز
ي المائة ف

ز
ي عام  14.5إىل  2008ف

ز
ي المائة ف

ز
ي هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل أن كمبوديا 2020ف

ز
 -. وف

ي عام  لتسج -جنيف  وثيقةأول طرف متعاقد ينضم إىل 
ي بموجب وثيقة جنيف التفاق لشبونة 2020فز

فلفل وهو  أول مؤشر جغرافز
ي تحقيق النجاح الدوىلي اسيسو كامبوت. 

هم التسجيل الدوىلي لدى الويبو فز
لهذه التوابل الفريدة من خالل تسهيل تسويقها والحفاظ  9
ز بالوسائل القا ي األسواق الخارجية من خالل تزويد المنتجي 

ات باستخدامنونية لحماية منتجاتهم عىل أصالتها فز جغرافية أصلية  مؤشر
 من االحتيال أو المنتجات المقلدة. 

ي محدد. و  .57
ي منتًجا نشأ من موقع جغرافز

عزى جودة ذلك المنتج أو سمعته أو خصائصه و تحدد تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافز
ُ
ت

.  المنشأ بشكل أساسي إىل ذلك  ي
ات الجغرافية يمكن أن تكون الخصائص او الجغرافز ال سيما  -لجوهرية لتسميات المنشأ أو المؤشر

ي محدد وإدارتها الجماعية 
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  -ارتباطها بموقع جغرافز

يمكن لنظام الجودة الجماعي المرتبط و مفيدة فز
ات الجغرافية أن يؤدي إىل دورة حميدة وبالتاىلي تعزيز التنمي

ة الريفية والمحلية، وسالمة األغذية، وتعزيز بتسميات المنشأ والمؤشر
ات الجغرافية و الصادرات والسياحة المحلية.  البيئة الطبيعية الحاجة إىل إدارة  يوما بعد يوميدرك منتجو تسميات المنشأ والمؤشر

ي تنشأ فيها منتجاتهم 
ي بدورها تحدد جودة يها والمحافظة عل بفعاليةالخاصة الت 

عىل هذا النحو، و الفريدة.  ها وخصائصمنتجاتهم ، والت 
ي تحقيق اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ عىل تقنيات الزراعة 

يمكن أن تلعب حقوق الملكية الفكرية هذه دوًرا مهًما فز
م البيئة.  ي تحي 

ي هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل حاالت تسميات المنشأ الراسخة المحمية بموجب نظاوالتقليدية الت 
م لشبونة، مثل فز

اء"  11،(Grana Padanoجرانا بادانو )و  10(Banano de Costa Ricaبانانو دي كوستاريكا ) ي تبنت سياسات "خضز
ة الت  بفي 

كات والعالمات عن أثر عملياتها عىل البيئة الطبيعية.  غي  أن ذلك  طويلة قبل أن يبدأ المستهلكون وأفراد الجمهور عموما باستفسار الشر
ي 
ات الجغرافية الراسخة.  تسميات المنشأ أو   ال يقتض عىلالوعي البيت  ، مثل  المؤشر ي

فمنتجو السلع المؤهلة للحماية بمؤشر جغرافز
ي  12،فاكهة مد دي كازامانس

ي تحكم الممارسات  آلياتيعملون أيضا عىل ضمان إدراج اعتبارات االستدامة فز
المراقبة والتنظيم الت 

ي المحاصيل وإنتاج المنت
ي جات المشتقةالخاصة بجتز

 حالًيا.  يجري إعدادها ، والت 

ي عام  .58
ي الويبو 2020وفز

جّل لشبونة، بناًء عىل طلب الدول األعضاء فز انية الثنائية  ، اضطلع س  ز وتماشيا مع برنامج ومي 
ي األهداف  التقنية، بأنشطة لتقديم المساعدة 2020/21

 15و 12و 10و 8و 5و 4و 2وتكوين الكفاءات، مما يساهم بشكل مباشر فز
ز )المجتمعات  من أهداف التنمية المستدامة. وتهدف تلك األنشطة إىل مساعدة السلطات المختصة وأصحاب المصلحة المهتمي 

ات الجغرافية وتطويرها وحمايتها،  ي تحديد تسميات المنشأ والمؤشر
( فز ز ز المحلية والمنتجي   ا وتسويقه توسيمها باإلضافة إىل تحسي 

                                                
ات الجغرافية وتسجيلها الدوىلي  8

 نظام لشبونة لحماية تسميات المنشأ والمؤشر
ي للمؤشر  9

ي  بعد التسجيل الوطتز
ز
ي عام  "فلفل كامبوت"الجغراف

ز
ة، شهد المنتج زيادة  2010ف ي  كبي 

ز
ي  70التصدير، حيث تم توجيه حواىلي  الموجهة نحو  مبيعاتالف

ز
ف

ائهالمائة من اإلنتاج إىل السوق الدولية، باإلضافة إىل زيادة متوسط سعر  قبل دي رييل كمبو  7.5من متوسط  حيث ارتفع -ثالثة أضعافب)عند بوابة المزرعة(  شر
ي عام بلغت قيمة إنتاج فلفل كامبوت و . تسجيلهرييل كمبودي بعد عشر سنوات من  22.7إىل  تسجيله

ز
 من مليون دوالر أمريكي مقابل  2019ف

ألف دوالر  70أكير
ي عام 

ز
ي كمبوديا(. 2009أمريكي من قيمة اإلنتاج ف

ز
 . )المصدر: إدارة الملكية الفكرية بوزارة التجارة ف

ي بانانو دي كوستاريكا 10
ز
 المؤشر الجغراف

ام بالبيئة 11 ز  المؤشر جرانا بادانو: الي 
ي مجلة الويبو 12
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ي عىل وضع خطط  من أجل دعم اندماج ،بشكل عام
. وينطوي هذا التعاون الفتز ي االقتصاد العالمي

ز
ز ف المجتمعات المحلية والمنتجي 

ات الجغرافية.  ط مسبق لحماية تسميات المنشأ والمؤشر ات الجغرافية، كشر : جودة للمؤشر  وشملت تلك األنشطة ما يىلي

 ي ضوء جائحة كوفيد
ز
اضية فقط ف ي  ية(الحال 19-تنظيم أو المشاركة )بطريقة افي 

ز
ي الوطنية أو اإلقليمية  الفعالياتف

الت 
ي 
ي لتسميات المنشأ  ستنعقد داخل أراىصز اتيحر ح االستخدام االسي  ي نظام لشبونة لشر

ز
ز ف ز والمحتملي  األعضاء الحاليي 

ز الحماية الدولية،  ي تأمي 
ز
ات الجغرافية من أجل تعزيز التنمية المحلية والمستدامة وعرض فوائد نظام لشبونة ف والمؤشر

. و  ز  كذلك لتعزيز استخدام النظام من طرف المجتمعات المحلية والمنتجي 

  ي لنظام لشبونة، وتقييم
ح اإلطار القانوتز ي نظام لشبونة لشر

ز
ز ف ز والحاليي  يعية إىل األعضاء المحتملي  وتقديم المشورة التشر

يعات المحلية مع اتفاق لشبونة )وثيقة   ؛نفيذ األحكام التنظيمية( و/أو وثيقة جنيف و/أو ت1967مدى توافق التشر

  ز من فائدة ال وتكوين الكفاءاتوتنظيم أنشطة تقديم المساعدة التقنية لهيئات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المهتمي 
ز  ز والمحتملي  التنظيمية  الكفاءاتبرامج  المكونة منشملت المساعدة التقنية . وقد أعضاء نظام لشبونة الحاليي 

ات  ، وأنشطة تكوين الكفاءات،حتياجاتوالتشغيلية وأنشطة تقييم اال  ي وضع تسميات المنشأ والمؤشر
ز
المساعدة ف

وعا )مثل  الجغرافية المستدامة وتنفيذها  ي  مشر
ز
ي  والمؤشر بوميلو كوه ترونج  المؤشر الجغراف

ز
ملح كامبوت  الجغراف

ي كمبوديا  )المستخرج من البحر( ومسحوق ملح كامبوت
ز
ي ف

ز
وع المؤشر الجغراف ي السنغال(ماد دو  ، أو مشر

ز
 . كاسامونس ف

ات الجغرافية المنفذة بدعم من  المبلغ عنها بشأنالنتائج  وفيما يىلي بالتحديد  .59 ي مشاريــــع المؤشر
ي الصيتز

 : الصندوق االستئماتز

  ي
ز
ي عام بوميلو كوه ترونج منذ تسجيل المؤشر الجغراف

ز
 عن  2018ف

ً
ي آلليات مراقبة الجودة، فضال والتنفيذ التدريحر

اتيجيات  ز عل عه وانتقلوالتسويق بمساعدة الويبو، زاد سعر بي يمالتوساسي  إىل  يه من المستوى المحىلي طلب المستهلكي 
ي 
 أسواق تصدير جديدة، مثل تايلند.  اكتشاف، وتم المستوى الوطتز

  ي
وع المؤشر الجغرافز ي عام  13،ماد دو كاسامونسفيما يتعلق بمشر

ي تأسست فز
ز الت  بغرض لم  2019فإن جمعية المنتجي 

ي جم شمل
ز فز ي يع المشاركي 

اتيجيات  فاكهةهذه الجتز وإنتاجها وتوزيعها، قد مكنتهم من تبادل األفكار واالتفاق عىل اسي 
ي وإدماج االعتبارات المستدامة المتعلقة بممارسات 

كة إلدارة سلسلة قيمة المؤشر الجغرافز ي مشي 
ي تحافظ  الجتز

عىل الت 
ي اللوائح الخاصة باستخدام المؤشر الجغ

. البيئة فز ي
ي حالة ورافز

ا مصدًرا مهًما ماد دو كاسامونس فز
ً
)فاكهة برية تعد أيض

ي ال تدعم فقط األهداف البيئية 
ز حالة المؤشر الجغرافز ا إىل أن العملية الجارية لتأمي 

ً
للتغذية للمجتمع(، تجدر اإلشارة أيض

ا 15للمجتمع )الهدف 
ً
ز الشباب والنساء )الهدف  دعم(، ولكن أيض ومن الناحية التنمية المستدامة(. من أهداف  5تمكي 

ي الشباب، عىل سبيل المثال، التقليدية، يتوىل 
من جانبها، و يستخدمون أرباحهم لتمويل دراستهم. و الثمار.  مسؤولية جتز

ي 
ةوبيع العصائر  إعداد تلعب النساء دوًرا رئيسًيا فز ي بناء سمعة منتجاتها  والشي 

والمعلبات المشتقة من الفاكهة، وكذلك فز
ي الواقع،  وأسيس سلسلة القيمة الخاصة بها. وت

 للحصول عىل حالةخطوات البحث  كانت النساء السباقات التخاذ فز
ي لـالمؤشر ال

ي نهاية عام و . ماد دو كاسامونسجغرافز
ي فز
، ولكن بسبب التأخي  2020كان من المتوقع تسجيل المؤشر الجغرافز

وع بسبب جائحة   ي تنفيذ المشر
ي عام  ذلك أن يتم ، فمن المرجح19-كوفيدفز

 . 2021فز

 قطاع حق المؤلف  . سابعا 

ين والمشاريــــع ذات الصلة بها "1"  دائرة الناشر

كة مع  .60 ي البلدان النامية من خالل أشكال جديدة للتعاون والمشاريــــع المشي 
ين إىل دعم صناعة النشر فز تسع مبادرة دائرة الناشر

ز العام والخاص، من أجل  كاء من القطاعي  .  قطاع خلقالشر
ً
، وقعت عىل ميثاق دائرة 2020وبنهاية نشر حيوي وفعال ومتصل عالميا

ين  ،ومكتبة دولية ووطنية، منظمة حكومية وغي  حكومية 100الناشر كاء آخرين، مما يشي  إىل الدعم الواسع الذي حظيت  ، وناشر وشر
ام المي ز ين  يتواصل تنفيذ ثاق، به المبادرة من جميع المناطق ومن مختلف أصحاب المصلحة. وكجزء من الي  برامج إرشادية تشمل ناشر

ي جمهورية كوريا وإيرلند
ين فز اكة مع ناشر ي شر

انيا، دخلوا فز ز ز وتيز يا وميانمار وفلبي  ز ون وإندونيسيا ومدغشقر ومالي  ا من بوروندي والكامي 
امج هذه الوالمغرب والمملكة المتحدة. ونسقت الويبو  اكات طويلة األجل، ونقل  إقامةف إىل هدورعت حوارا ياألداء،  للتدريب عىلير شر

 المعارف العملية ورفع المعايي  المهنية. 

ز الويبو  وُوقعت .61 وع بشكل أفضل من خالل شبك وجمعيةمذكرة تفاهم بي  ين األفارقة لتوسيع نطاق المشر  تلك ودعمتهم االناشر
امج اإلرشادية التجريبية و الوثيق مع الويبو.  مسؤولية تحديد المستفيدين ومتابعة أنشطة اإلرشاد بالتعاونلتتوىل الجمعية  ستكون الير

ي عام 
ي نظمتها الويبو فز

ي المستقبل.  2020وبداية عام  2019الناجحة الت 
ي عام  الجائحة وأثناء انتشار بمثابة قصص النجاح األوىل فز

فز
نت بدعم 2020 ي آسيا، حيث تم تنفيذ برنامج إرشاد عير اإلني 

ي الكوريمن ، استمرت األنشطة، خاصة فز
جري و  . الصندوق االئتماتز

ُ
أ

ي العالم النامي تحليل للثغرات فيما يتعلق باستخدام المعرّ 
ين فز ي صناعة النشر بهدف مساعدة الناشر

ي السوق  فات فز
ي االندماج أكير فز

فز
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ز  . الرقمي  ي تحقيق الهدفي 
ز
ين بشكل مباشر ف ي إطار دائرة الناشر

ز
نظم ف

ُ
ي ت
اف التنمية المستدامة، من من أهد 17و 4وتساهم األنشطة الت 

 . ز ين والمؤلفي  ز للناشر  خالل تعزيز إطار حق المؤلف كأساس متي 

 اتحاد الكتب الُميّشة "2"

62.  : ي يضطلع بها اتحاد الكتب الُميّشة ما يىلي
 تشمل األنشطة الرئيسية الثالث الت 

م االتحاد تدريبا ومساعدة تقنية بشأن أحدث : تكوين الكفاءات .63
َّ
، فضال عن تمويالت إلنتاج الكتب الميّشة إنتاج تقنياتيقد

ينالهيئات المعتمدة ووزارات التعليم لكل من المنظمات غي  الحكومية و  الكتب الميّشة، ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا  والناشر
ز
 . ف

ي  ميّش كتاب تعليمي   13700ما مجموعه  تم إنتاج، 2020ديسمير  وحت  
ز
من خالل التدريب والمساعدة  بلدا  17باللغات الوطنية ف

ي قدمها االتحاد  التقنية
ي  . منذ بدء برنامج تكوين الكفاءات الت 

ز
ي  19- سياق جائحة كوفيدوف

ز
كاء ف وقيود السفر المستمرة، سيستفيد الشر

ي تكوين الكفاءات من تدريب 
اىصز  االتحاد  تدريب إلعداد  (DAISYاتحاد ديزي )تعاقدت الويبو مع و  . عوض تدريب حضوري افي 

ي 
اىصز ي مجال إنتاج الكتب  االفي 

ز
ية والفرنسية واإلسبانية. كباللغات اإلن الميّشةف ز يكاإلن وكان اإلصدار لي  ز ي ديسمير  جاهزا  من التدريب لي 

ز
ف

ي التسجيل في2020
ز
يكة  95أكير من  وسيتلق  نهاية العام. ب ه، وبدأ المشاركون ف ا من المنظمات غي  الحكومية الشر

ً
تدريب مشارك

ي االتحاد ا
اىصز ي اكتسبوها المهارات والتقنيات  وسينفذ المتدربون. 2021بحلول الربــع األول من عام  الفي 

عىل الفور  من التدريب الت 
ي عام وتلق  االتحاد . ميّشةنتاج كتب تعليمية إل 

ز
حات مشاريــــع 2020ف طلًبا من  44، تكوين الكفاءات، عقب دعوة عالمية لتقديم مقي 

ز  التحاد اعملت سكرتارية و . بلدا  33 يكة.  لوضع 2020 النهائية خالل عام للمرحلةمع المتأهلي  خطط عمل شاملة لكل منظمة شر
فذت

ُ
ي  2020عام  بحلول لتكوين الكفاءاتستة مشاريــــع  ون

ز
ع ف ي عام  11 وسُيشر

ز
ا إضافًيا ف

ً
وع  من خالل التدريبو . 2021مشر

ي 
اىصز ي  17المشاريــــع الـ  لتلك االتحاد من  ةالمقدم والتمويالت االفي 

ز
ة الجديدة ف كاؤه يقدر االتحاد ، 2021-2020 الفي  ي  أن ينتج شر

ز
ف

ي  5300أكير من  البلدان النامية والبلدان األقل نموا 
يدعم و الصوتية باللغات الوطنية.  واألنساقطريقة برايل بعنوان تعليمي إضافز

 أهداف التنمية المستدامة التالية:  تكوين الكفاءات الذي أطلقه االتحاد 

  ؛ميّشةمن أهداف التنمية المستدامة، ألنه ييش إنتاج أعمال تعليمية  4الهدف 

  ز وتعزيز  2.10 الغايةمن أهداف التنمية المستدامة، عىل وجه التحديد  10الهدف و اإلدماج الجميع من حيث )"تمكي 
، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو  أو األصل أو الدين أو  نيةاإلثاالجتماعي واالقتصادي والسياسي

ن األفراد 
ّ
ي البض الوضع االقتصادي أو أي وضع آخر"(، ألنه يمك

 . معاف 

  ي  4.11 الغايةمن أهداف التنمية المستدامة، عىل وجه التحديد  11الهدف و
اث الثقافز )"تعزيز جهود حماية وصون الي 

ز إنشاء نسخ ل ا ال مركزي المواد الميّشة والطبيعي للعالم"(، حيث يتيح إنتاج كاء اإلقليميي  ي لها  المصنفاتمن  ميّشةلشر
الت 

ي أهمية خاصة 
؛ فز ي

 تراثهم الثقافز

  ي يقدمها أنشطة  تتيحمن أهداف التنمية المستدامة، حيث  17الهدف و
ي  االتحاد تكوين الكفاءات الت 

الدعم الماىلي والتقتز
ي جميع أنحا 

كاء فز ز الشر ز مع تعزيز التعاون بي  كاء اإلقليميي   ء العالم. للشر

ي عالمي للكتب بأنساق ميّشة وتزود مكتبات  فهرسهي : )الخدمة( خدمة الكتب العالمية التابعة التحاد الكتب الميّشة .64
وتز إلكي 

عّرفها معاهدة مراكش
ُ
ز المشاركة والمعروفة باسم الهيئات المعتمدة، كما ت بإمكانّية البحث عن الكتب الميّشة وطلبها ، المكفوفي 

ي الخدمة، منها  هيئة معتمدة 93 ت، وقعتاريخهوحت   . ير الحدود وتبادلها ع
ي البلدان النامية  41اتفاقا مع الويبو للمشاركة فز

ي المائة فز
فز

ي  590000، كان أكير من 2020اعتباًرا من ديسمير و أو البلدان األقل نموا. 
متاًحا للتبادل عير الحدود  فهرس االتحاد عنوان وارد فز

ز المكاتب للتبادلخدمة عىل شكل الرئيسي هو  االتحاد تطبيق و ة مراكش. بموجب أحكام معاهد ي  تاحويُ  بي 
ا للهيئات المعتمدة الت 

ً
مجان

ا  وقد طور االتحاد انضمت إىل الخدمة. 
ً
ا الخاص بالمكاتب لتطبيقهكمكمل   خاصا بالمستفيديناآلن تطبيق

ً
 وُيتاح. ا مجانيمتاح ، وهو أيض

ز أو  يمكنها من األعضاء كأداة  هيئات المعتمدةلل ينالمستفيدالخاص بتطبيق ال ها لألشخاص المكفوفي  ي البض أو ذوي إعاقات توفي 
معاف 

ي قراءة المطبوعات
يلها عىل  بأنساق ميّشة المتاحة نسخالاالستعالم عن  إمكانيةالمشاركة  الهيئات المعتمدةستمنح رعاة و . أخرى فز ز وتيز
ي من العناوين انطالقا الفور 

أن األشخاص الذين يستخدمون  إثباتاألعضاء إىل  الهيئات المعتمدةستحتاج و . فهرس االتحاد المدرجة فز
ي معاهدة مراكش.  ذوي إعاقاتهم أشخاص ين المستفيدب االتحاد الخاص تطبيق

ي قراءة المطبوعات بموجب التعريف الوارد فز
فز

ي أبدت اهتمامها بتقديم  الهيئاتد أوىلي من عد من خالل ينالمستفيدالخاص ب نهج مرحىلي إلصدار هذا التطبيق وانطلق
المعتمدة الت 

ي البلدان النامية أو البلدان األقل و مستفيديها. لتطبيق هذا ال
ز فز يمكن لهذا التطبيق أن يغي  قواعد اللعبة بالنسبة للمستفيدين المقيمي 

ي صادقت عىل أحكام معاهدة مراكش ونفذتها. 
 الت 
ً
نفس أهداف التنمية التابعة التحاد الكتب الميّشة خدمة الكتب العالمية تدعم و نموا

ي تدعمها أنشطة 
ي الويبو  تكوين الكفاءاتالمستدامة الت 

 11وعىل وجه التحديد(؛  2.10 الغاية) 10 أهداف التنمية المستدامة: : فز
 . 17و ؛عىل وجه التحديد( 4.11 الغاية)

بل تحاد عىل إنتاج مصنفات "ميّشة أصال النشر الميّش: يشجع ا .65 ي يمكن استخدامها منذ البداية من ق 
"، أي الكتب الت 

ً
ال

ي قراءة المطبوعات. 
ين حول العالم للتوقيع عىل ميثاق االتحاد للنشر  وُيدعالمبضين وذوي إعاقات فز ين وجمعيات الناشر الناشر

اعتباًرا من نهاية عام و أنساق ميّشة. الميّش، والذي يحتوي عىل ثمانية مبادئ طموحة عالية المستوى تتعلق بالمنشورات الرقمية ب
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ا عىل الميثاق.  106، وقع 2020 ً المنشورة  المصنفاتإىل إزالة الحواجز أمام جميع  الميّش الذي يروج للنشر  االتحاد يــهدف عمل و ناشر
ي ذلك المواد التعليمية، وبالتاىلي دعم أهداف التنمية المستدامة 

ز
 . 17و 10و 4بما ف

وع أجندة التن "3" مجياتمية بشأن مشر ي قطاع الير
ي البلدان النامية تعزيز استخدام الملكية الفكرية فز

 فز

وع يهدف .66 مجيات لدعم النمو االقتصادي المشر ي قطاع الير
ز
من أهداف التنمية  8)الهدف  إىل تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف

ي ثالثة بلدان مستفيدة  المستدامة(
ز
ز و كينيا و   -ف ي بلدان  - ترينيداد وتوباغو الفلبي 

ز
 ف
ً
ي يمكن استخدامها أيضا

من خالل توفي  األدوات الت 
ات بشأن حاالت وكيفية استخدام مختلف أدوات الملكية  ي بناء المعارف والخير

ز
وع، بفضل أنشطته ونواتجه، ف أخرى. وسيساهم المشر

ز  وع روابط بي  ز داخل كل بلد البلدان المستفيدة و الفكرية لدعم استحداث تطبيقات األجهزة المحمولة وتسويقها. وُيقيم المشر بي 
ي عام ووضعت الويبو  . مكاتب الملكية الفكرية ومراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومؤسسات البحث والصناعة

ز
 2020ف

ة : بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بتطبيقات  عىل اللمسات األخي  ز ملكية عقود البشأن و  ةالمحمول األجهزةأداتي 
طلق. ةالمحمول األجهزةالفكرية لمطوري تطبيقات 

ُ
ي موقع  وأ

وتز تاح عليه إلكي 
ُ
قدت و المواد التعليمية.  ت

ُ
واحدة  حلقة عمل حضوريةع

ي 
ز
ي كينيا ف

ز
  يناير ف

ُ
نت خالل عام وع ا الهدف 2020قدت العديد من األنشطة عير اإلني 

ً
وع أيض من أهداف التنمية  9. ويدعم المشر

 المستدامة. 

 إدارة حق المؤلف "4"

 التنفيذ الفعال ألجندة التنمية أولوية وأحد عنارص المساعدة  .67
ّ
ي إطار والية شعبة إدارة حق المؤلف، ُيعد

ز
ي تقدمها  التقنيةوف

الت 
 لمساعدتها عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. البلدان األالشعبة إىل البلدان النامية و 

ً
ارة شعبة إد تواصلولهذا السبب،  قل نموا

مع الحكومات ومنظمات اإلدارة الجماعية واالتحادات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلنشاء وتعزيز منظمات  عملها  حق المؤلف
وعىل هذه الخلفية، أطلقت شعبة إدارة  لإلدارة الجماعية تعمل بفعالية وكفاءة وتهت   بيئة إيجابية للنهوض بأهداف التنمية المستدامة. 

ي 
 يمتد حت  نهاية عام  2019عام  حق المؤلف فز

ً
وعا اك مع مكتب  2020مشر ز وباالشي  ي بيز

بشأن اإلدارة الجماعية للنسخ التصويري فز
 التابع لوزارة السياحة والثقافة والرياضة، واالتحاد الدوىلي للمنظمات المعنية بحقوق النسخالمؤلف  حق

ز ي بيز
ستكمل و . فز

ُ
ي عام ا

فز
وع بانضمام إدارات جما 2020 ز عية من المشر . الجزائر وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والمغرب والسنغال وتونس كمستفيدين إضافيي 

وع مماثل  وانطلق اكة مشر ي عام بشر
ية فز ز ي عام  وسيتواصل 2020مع مؤسسة الملكية الفكرية المالي 

والهدف من هذه  . 2021فز
النفاذ إىل المواد التعليمية مع دعم صناعة النشر الوطنية القائمة  المشاريــــع هو إرساء أنظمة إدارة جماعية فعالة وقابلة للتطبيق لتسهيل

ين الستخدام مصنفاتهم.  ز والناشر ز  عىل النصوص والصور من خالل منح تعويضات للمؤلفي  من  17و 4وتدعم المشاريــــع الهدفي 
 أهداف التنمية المستدامة. 

وع بشأن االقتصاد اإلبداعي مية لجنة التن إىل قدم وفدا إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدةو  .68 ح مشر ، ا مهبناًء عىل طلب. و مقي 
وع ضفاء مزيد من التحسينات عىلإعىل  ا ممعهتعمل أمانة الويبو  أصبحت  ومن ناحية أخرى . بعد ذلك اللجنة لتوافق عليه المشر

WIPO Connect  ا أداة ي تحديث أداء منظماتا تجذب كثي 
عد الئم البيئة الرقمية. يجماعية لإلدارة الها للدول األعضاء الراغبة فز

ُ
وت

ي وحدة محلية ووحدة مركزية، مما يسهل إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة.  حيث تضم، متكامال  ا نظام داةتلك األ 
 أداة وتأت 

WIPO Connect  برنامج مكانWIPOCOS .ز التقنية والوظيفية كل   عىلمسؤولية المنذ نقل و ، الذي عفا عليه الزمن من الناحيتي 
ي أغسطس  WIPOCOSو WIPO Connectمن 

ي مكتب  2019فز
من قطاع البنية التحتية العالمية/شعبة حلول األعمال فز

. وتواصل الشعبة مساعدة منظمات اإلدارة بكثافة WIPO Connect تنفيذ  زاد الملكية الفكرية إىل شعبة إدارة حق المؤلف، 

ي أشع وقت ممكن.  WIPO Connectهو نقلها جميًعا إىل نظام ، ولكن هدفها WIPOCOSالجماعية باستخدام برنامج 
عىل و فز

منظمة من منظمات  20لحواىلي  WIPO Connect أداة تثبيتوتم عن بعد. األداة ، استمر تنفيذ الحاليةالرغم من األزمة الصحية 
 WIPOباستخدام وحدات جائحةانتشار الحقوق مجاورة وحق المؤلف أثناء  مقابلبعض اإلتاوات  وُوزعتاإلدارة الجماعية. 

Connect . الذين تأثروا بشكل كبي  باألزمة. و ، ز ز والممثلي  ا من قبل المبدعي  ً ا كبي 
ً
ي ذلك استحسان

 لق 

ة عىل اتفاق مع2020خالل الربــع األول من عام و  .69 لإلدارة  SUISA المنظمة السويشية ، وضعت الويبو اللمسات األخي 
 2020، وخالل صيف الجماعية

ُ
ز مع االتحاد الدوىلي لجمعيات  آخر تفاق برم ا، أ ز ) الملحني  وسيمنح هذان (. CISACوالمؤلفي 

المباشر إىل قاعدة بيانات معلومات  النفاذ إمكانية  WIPO Connect أداةمنظمات اإلدارة الجماعية المستفيدة من  االتفاقان
ي الموسيق   إلسناد األطراف المهتمة 

يــها وإدراج معّرفات لمؤلقز ا  كن هذان االتفاقانوسيم. وناشر
ً
، حت  CISNetاالتصال بشبكة من أيض

شبكة عىل  ا الموسيقية وتحميل مجموعاته للمصنفات الموحدة الدوليةرموز ال إسناد من  تتمكن منظمات اإلدارة الجماعية المستفيدة
CISNetي البلدان األخرى من تحديد أصحاب الحقوق

ز منظمات اإلدارة الجماعية فز قائمة انتظار  وتتوسعومكافأتهم.  ، وبالتاىلي تمكي 
ي مدى 2021تحدي عام  ويتمثل WIPO Connect أداةتثبيت 

.  فز  القدرة عىل االستجابة لمثل هذا الطلب الكبي 

 " تطوير حق المؤلف5"

ي  وتكوين الكفاءاتأنشطة المساعدة التقنية  ما تزال .70
دان األقل لبلدان النامية والبلفائدة اتطوير حق المؤلف ل تنظمها شعبةالت 

 
ً
شد نموا ي تلك البلدان.  تسي 

ي ، 2020خالل عام  أكير  هذه األنشطة وتم تبسيطبأجندة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فز
فز

ي  19-لجائحة كوفيدتدابي  التباعد االجتماعي والحجر الصحي المفروضة نتيجة  ظل
لم تحديات وتجارب ل مواجهة العالمإىل أدت الت 
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ي ، الوكان للجائحة. مثيليشهد لها 
ي جميع أنحاء العالم،  ت أثر ت 

ز
ي البلدان النامية  أثرا أعمقعىل جميع الصناعات اإلبداعية ف

ز
 البلدانو ف

  األقل
ً
 عن  ذاتنموا

ً
نت، فضال ي أعاقت أي جهد لنقل األنشطة الثقافية عير اإلني 

ي من اإلعانات العامة  غيابالفجوة الرقمية الت 
الت 

. ان انخفاض إيرادات م شأنها أن تخفف ز ز المحليي  ي تؤديها  وظائفالعمليات و ال وشهدتلمبدعي 
ي  الت 

ز
إدارات حق المؤلف الوطنية، ف

 . استثنائيةوتحديات  طلبا غي  عادي عليها  ذاته،الوقت 

ي تقدمها الشعبة لتتوافق مع الواقع الجديد من وتكوين الكفاءات، تم تعديل أنشطة المساعدة التقنية وعقب ذلك .71
خالل  الت 

ات  أدوات  إحداثالتفاعالت والمنصات الرقمية، وكذلك عن طريق جملة أمور منها  بواسطةتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخير
ي بعض البلدان. وبرامج للتوجيهمبتكرة 

ز
ن ذلك من استمرارية الخدمات بل وتوسيعها ف

ّ
باإلضافة إىل ذلك، ُبذلت جهود خاصة و . وقد مك

ي النظام للمشاركة بشكل أك
ز
ي ير فاعلية مع الوكاالت الحكومية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة ف اإلبداعي من أجل مواصلة  اإليكولوخر

ية، وبناء المؤسسات وتحديث  تنمية  نظام حق المؤلفوضع األساسية إلنشاء وتعزيز البنية التحتية الالزمة ل المعارفالموارد البشر
ز ها. أثناء الجائحة وبعد سواء متسم بالمتانة ي تحقيق األهداف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية اويس وسيدعم هذا النظام المتي 

ز
هم ف

 . 2030بما يتماسر مع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

المساعدة التقنية المقدمة من  مستوالمكاتب الخارجية األخرى،  الشعبمع  عىل أعىل مستوىالتنسيق والتعاون  وبفضل .72
 معاأل بلدا من البلدان النامية والبلدان 56حق المؤلف تطوير  شعبة

ً
مشارك من الوكاالت الحكومية  1900 استفادة قل نموا

امج والمشاريــــع  وفيما يىلي والصناعات اإلبداعية بشأن مختلف قضايا الساعة ذات األهمية الخاصة لهذه األطراف.  ي هذا بعض الير
ز
ف

 : الشأن

ي أداء وظائفها وتقديم الخدمات ألصحاب تطوير وتصميم أنشطة المساعدة التق .أ
ز
نية لمساعدة مكاتب حق المؤلف الوطنية ف

ي فرضتها الجائحةتحديات لالمصلحة استجابة ل
 : الت 

  ز اآلخرين تنظيم تقديم من أجل مكاتب حق المؤلف الوطنية  مناجتماعات دون إقليمية ووطنية لرؤساء وكبار المسؤولي 
ي أثناء الجائحة، المعلومات واإلرشادات حول كيفية 

 فضال عنالنهوض بجدول أعمال حق المؤلف عىل المستوى الوطتز
ز البلدان بشأن تعديل العمليات وخدمات مكاتب حق المؤلف، من أجل االستجابة للتحديات الجديدة؛ ات بي   تبادل الخير

  بالتعاون مع وزارة الثقافة مكاتب حق المؤلف فائدة صياغة السياسات ل كفاءاتاجتماع شبه إقليمي بشأن تعزيز  تنظيم
ي جمهورية كوريا 

ي  بغرض تقاسموالرياضة والسياحة فز
ات واالحتياجات فز ي معالجة التغيي 

المعلومات وأفضل الممارسات فز
 مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة؛

  ي مكاتب حق المؤلف. وشملت تنظيم
امجبرامج تدريبية داخلية لرؤساء وموظقز ا والمعاد المكاتب المنشأ تلك الير

ً
ة حديث

ي 
 عن الخير  تقديم فريقيا معأهيكلتها فز

ً
 والخيارات اتتدريب عمىلي عىل عمليات ووظائف مكاتب حق المؤلف، فضال

 لدعم الصناعات اإلبداعية ومنظمات اإلدارة الجماعية؛ المتاحة

  ي تعزيإتاحة
عدتز اإلبداع وحمايته. أدوات ومواد إعالمية لتعزيز فهم حق المؤلف والحقوق المجاورة وأدوارها فز

ُ
نسخة  وأ

اتيجية إعالنية و بالتعاون مع حكومة غواتيماال.  لتوعية الجمهور  حديثة من إعالن الخدمة العامة وع بمثابة اسي  كان المشر
ات؛ النواخي مجموعة من  منللتأثي  عىل المجتمع  ي مختلف األشكال والتعبي 

ام حق المؤلف و : تشجيع اإلبداع فز تعزيز احي 
ز العام والخاص مع مختلف  الجمهور  تعريفو قوق المجاورة؛ والح اكات القطاعي  بفوائد حق المؤلف ومزاياه؛ وتعزيز شر

ي حق المؤلف والحقوق المجاورة. 
 أصحاب المصلحة فز

ز ب .ب ي ذلك تعزيز التعاون بي 
ز والصناعات اإلبداعية داخل البلدان وفيما بينها، بما فز لدان استكشاف مناهج مبتكرة لدعم المبدعي 

 الجنوب: 

  نت مخصصة للبلدان النامية و تنظيم ي مناطق مختلفة من العالم، بهدف األالبلدان ندوات عير اإلني 
 فز
ً
 تقاسمقل نموا

نت حول ألعاب  والمعارفالمعلومات  ز والصناعات اإلبداعية. وشمل ذلك ندوات عير اإلني  حول تعزيز وحماية المبدعي 
ي اوالمهارات العملية  المعارفتعزيز  الهدف منها الفيديو 

و. فز ي إكوادور وبي 
اتيجية فز لصناعة اإلبداعية الناشئة واالسي 

نت الضوء عىل القضايا التجارية والقانونية ذات الصلة بمطوري ألعاب الفيديو  تلك سلطتو   ومراكز الندوات عير اإلني 
 عن اتجاهات وم

ً
 مارسات السوق الدولية؛اإلبداع، وكيفية استخالص الفوائد من نظام حق المؤلف، فضال

  ي حق الجائحةبرامج تدريبية عملية تركز عىل تجارة الموسيق  )ترويــــج وبيع الموسيق  أثناء وبعد تنظيم ( بالتعاون مع مكتتر
ي بوتسوانا وزامبيا. 

ي األداء بنصائح و المؤلف فز
ز وفناتز ي تلت ذلك إىل تزويد الموسيقيي 

امج التدريبية والتدريبات الت  تهدف الير
ي كل من األسواق المحلية والدولية يه وإضافة قيمة إل من محتواهم تحقيق الدخلل الطريقة المثىلرات عملية حول ومها

فز
ي البيئة الرقمية أثناء وبعد 

 ؛الجائحةوفز

 ي ووكالة  ةقتنظيم حل
عمل خاصة حول حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع مكتب حق المؤلف الياباتز

ق آسيا لفائدة ية التابعة لحكومة اليابان الشؤون الثقاف المعلومات  تقاسمركز الحدث عىل و . بلدان رابطة أمم جنوب شر
ي البيئة الرقمية، عىل مستوى السياسبشأن وأفضل الممارسات 

ات تعزيز وحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة فز
 والممارسة. 
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اتيجيات الوطنية لتطوير حق المؤلف، تشجيع ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة   .ج كجزء من السياسات واالسي 
 : 10و 9و 8و 5و 4تحقيق أهداف التنمية المستدامة ألغراض 

  ز النساء المبدعات بالتعاون مع المديرية الوطنية للملكية تنظيم نت حول حق المؤلف واإلبداع لتمكي  ندوة عير اإلني 
ي هندوراس لدعم تنفيDIGEPIHالفكرية )

ز
وع "( ف (، الذي أطلقته رئاسة النساء" )مدينة Ciudad Mujerذ مشر

ز وإلهام النساء  المناقشة(. كان الهدف من 5)الهدف  كفاءاتهنلتنمية   للنساءهندوراس بهدف تقديم الدعم  الرقمية تحفي 
ي هندوراس وتزويدهن 

ز
 ها وتطوير  إلطالق أعمالهن اإلبداعية حق المؤلفحول كيفية استخدام  بالمعارفالمبدعات ف

نت . كما شجعتها واستخالص الفوائد من ي  الذي تؤديه النساءإلبراز الدور المهم  مناقشةعىل إجراء  هذه الندوة عير اإلني 
ز
ف

 مجال الفن والقطاعات الثقافية واإلبداعية األخرى؛

  ي  ،تركز عىل قضايا حق المؤلف والحقوق المجاورةتنظيم حلقة دراسية
مؤسسات البحث  ا مناستقطبت اهتماما خاصالت 

ي )فائدة ال ،والتطوير  اك مع ANVREDETلوكالة الوطنية لتعزيز نتائج البحث والتطوير التكنولوخر ي الجزائر باالشي 
ز
( ف

 الوكاالت الحكومية ذات الصلة. 

 ي جهودها لبناء نظام حديث  اتمساعد تقديم
ز
ي مجال تقنية مختلفة إىل حكومة كمبوديا ف

ز
ي البالد، بمف

ز
ي حق المؤلف ف

ز
ا ف

ا لحماية وإدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة  ةالمنشأ ةالجماعي جمعية اإلدارةذلك عن طريق تعزيز ودعم 
ً
حديث

ز  ي اآلخرين أصحاب المصلحة و  للمبدعي 
ز
 ؛الموسيق   مجالف

  أعطيت أخذا ،
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
ي تواجه مكاتب حق المؤلف ف

ي االعتبار التحديات الت 
ز
األولوية، من  ف

ي اليابان وجمهورية كوريا، لدعم ترجمة المواد اإلعالمية  االستئمانيةصناديق الخالل ترتيبات 
ز الويبو وحكومت  بي 

ستخدم و محلية. اللغات الومجموعات األدوات والمعاهدات الدولية إىل 
ُ
ي برامج التوعية  تلكست

ز
المواد اإلعالمية ف

ز فهم حق اوالتثقيف وستس ي تحسي 
ز
ي التنمية الثقافية واالقتصادية المستدامة هم ف

ز
المؤلف والحقوق المجاورة وأدوارها ف

ز والجمهور.  ز وأصحاب المصلحة المعنيي  ز المبدعي   بي 

 " شعبة قانون حق المؤلف6"

 التقييدات واالستثناءات : للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةا .أ

ي تركز عىل الهد .73
ز كجزء من األنشطة الت  عت لجنة الويبو الدائمة المعنية بحق  17و 4في  من أهداف التنمية المستدامة، شر

ي الخطوات التالية بشأن موضوع التقييدات واالستثناءات 
ي تهم االمؤلف والحقوق المجاورة فز

لمكتبات ودور المحفوظات الت 
إقليمية ومؤتمر دوىلي عقد  حلقات دراسيةعقب ثالث  را تقري إعداد األمانة العملية توالمتاحف والمؤسسات التعليمية والبحثية. وشمل

ي عام 
نت. 2019فز ي ذلك التعليم عن بعد عير اإلني 

من خالل هذه العملية، أقر و ، حيث تم تناول قضايا محددة تتعلق بالتعليم، بما فز
يعاتهم ولوائحهم من عدد من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة بالحاجة إىل إدراج أحكام وآليات بشأن التقييدات واالس  ي تشر

تثناءات فز
وط الالزمة  بالنفاذ يسمح  متوازنا نظام حق المؤلف أن يكون أجل ضمان  ز تنمية الصناعات لإىل المواد التعليمية مع توفي  الشر تحفي 

ي تلك 
ز لتحقيق المهمةمن اآلليات  واسعةمجموعة  وُحددت. البلداناإلبداعية وتقدمها فز ي ذلك االتفاقات بي 

 أصحاب المصلحة ، بما فز
ي سلسلة القيمة واألطراف المعنية. 

، عىل سبيل المثال، أن ويمكن فز ي قطاع النشر
ز مكاتب حق  تتيحفز الموائد المستديرة والمناقشات بي 

المؤلف ومنظمات اإلدارة الجماعية والجامعات ومراكز البحث والمكتبات وربما الوزارات الحكومية األخرى المعنية، مثل وزارات 
ي المفتاح ويتمثل . ا لألطراف معترتيبات مفيدة  وضع تعليم، فرًصا للتوصل إىلال

 اتباع نهج شامل من أجل تحقيق نظام متوازن.  فز

نت .ب  منتدى حوكمة اإلني 

ي تنسيق مشاركة الويبو خالل االجتماع السنوي الخامس عشر لمنتدى  لشعبة قانون حق المؤلف يد  كان .74
نت حوكمةفز  اإلني 

(IGF)  قد 2020لعام اضيا ، الذي عُ ي إطار الموضوع الشامل " افي 
ي والتضامنفز نت من أجل الصمود البشر " )انظر القسم باء اإلني 

 (. أدناه

 قطاع التنمية . ثامنا 

، من خالل واصل قطاع التنمية دعم .75
ً
عدد من األنشطة بهدف تعزيز  الدول األعضاء، السيما البلدان النامية والبلدان األقل نموا

إلبداع واالستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية ألغراض التنمية االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية. واستمر االبتكار وا
ي يمكن أن تستخدمها الدول األعضاء من أجل تنميتها 2020تنفيذ مشاريــــع أجندة التنمية خالل عام 

 مجموعة من النواتج الت 
ً
، محققا

وع حول "تسجيل العالمات الجماعية  أجندةتنسيق  تقوم شعبة، عن تلك النواتج المستدامة. ومن األمثلة باعتبارها التنمية بإدارة مشر
ز وتونس. لل شاملة مسألة ازيل والفلبي  ي أربعة بلدان مستفيدة: بوليفيا والير

وع إىل و تنمية اقتصادية "، والذي يتم تنفيذه فز يــهدف المشر
ة والمتوسطة الوعي حول  وإذكاء تكوين الكفاءات كات الصغي  ز الشر الفوائد المحتملة لتسجيل واستخدام العالمات الجماعية بي 

ي هذا المجال. 
ز المؤسسات المحلية والوطنية من دعم األعمال التجارية فز  عن تمكي 

ً
ي البلدان النامية، فضال

كات المحلية فز والشر
ي أهداف التنمي

وع بشكل غي  مباشر فز ، يساهم هذا المشر  . 16و 10و 9و 8ة المستدامة وبالتاىلي



CDIP/26/3 
18 
 
 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية1"  " االسي 

عد  .76
ُ
اتيجياتال ا وضعمنهجية وأدوات ت ي ل الوطنية سي 

ز
 وضعلملكية الفكرية أداة الويبو الرئيسية لدعم المبادرات الوطنية ف

ي وتمت من خالل استخدام نظام الملكية الفكرية.  وتنفيذ السياسات الوطنية والقطاعية لتعزيز االبتكار واإلبداع والقدرة التنافسية
ز
ف

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية مراجعة منهجية  2020عام  ي  9الهدف  ويوجد بالكامل. االسي 
ز
من أهداف التنمية المستدامة ف

ي تطوير وتعزيز مؤسساتها وبناها األساسية ومواردها الوطنالمنهجية  وُصممت. ا جوهره
ز
ي مجال لمساعدة البلدان ف

ز
ية واإلقليمية ف

من التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  المنشود ، وتمكينها من استخدام نظام الملكية الفكرية لتحقيق المستوى الملكية الفكرية
، لعمليةتنفيذ جديدة مصحوبة بأفضل الممارسات من أجل التوجيه الفعال لهذه المرحلة األساسية من اأداة  وُوضعتوالتكنولوجية. 
ي تحقيق الهدف  عاىلي مستوى تحقيق مما أدى إىل 

ز
باإلضافة إىل ذلك، تغطي المنهجية و من أهداف التنمية المستدامة.  9من الكفاءة ف

ي مراجعة ال
أن تؤثر عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ُيرجحالقطاعات االقتصادية الرئيسية والمؤسسات والمجموعات الت 

ي قد تتأثر بنظام الملكية الفكرية. والتكنو 
ي تحقيق أهداف التنمية و لوجية للبلد والت 

ز
ا ف

ً
من هذا المنظور، تساهم المنهجية أيض

 . 15و 9و(، 9.8 الغاية) 8و، 4و، 3و(، 3.2 الغاية، )2المستدامة األخرى؛ عىل سبيل المثال، أهداف التنمية المستدامة 

 شعبة  "1"
ً
 البلدان األقل نموا

 تنفيذ واصلت ش .77
ً
 برنامج نقل التكنولوجيا المالئمة إىل عبة البلدان األقل نموا

ً
ي ل المصمم البلدان األقل نموا

ز
دعم هذه البلدان ف

اءاتوالمتعلقة  تحديد المعلومات التقنية والعلمية المؤسسية والوطنية  كفاءاتها وإدارتها وتنظيمها واستخدامها، وذلك بغية بناء   بالير
ي ثالثة و  . ا المالئمة ألغراض التنميةعىل أسس التكنولوجي

ز
 ف
ً
نامج حاليا : أوغندا والسنغال  األقل البلدانمن يجري تنفيذ الير

ً
نموا

نامج  وة، من ب النهوضوموزامبيق. وتشمل أهداف الير ي ذلك التخفيف من حدة الفقر وتوليد الير
ز
تحقيق أهداف التنمية الوطنية، بما ف

. ويربط هذا  خالل استخدام التكنولوجيا المناسبة ي
نامج بالهدف الهدف وال سيما عىل مستوى المجتمع الريقز باإلضافة إىل و . 1الير

ا بشكل مباشر عىل 
ً
نامج وطرائق تنفيذه أيض االبتكارية والتكنولوجية الوطنية وتعزيز استخدام  تكوين الكفاءاتذلك، تركز منهجية الير

ي  لتنميةلالتكنولوجيا كأداة 
 األقل البلدان  فز

ً
ة بتنفيذ نموا نامج  ويساهم. من أهداف التنمية المستدامة 9الهدف  ، مما يربطها مباشر الير

ي تحقيق الهدف 
ا فز
ً
ي سياق تطبيق  5أيض

ي  المنقولة التكنولوجياتمن أهداف التنمية المستدامة سواء فز
إىل البلدان المستفيدة، والت 

ز  من ناحيةآثار إيجابية  تركت ز الجنسي  ي ، ومن حيث المساواة بي 
ي المؤسسات الوطنية الت 

ز فز ز الجنسي  تشجيع المشاركة العادلة بي 
اء الوطنية.  نامج، مثل مجموعات الخير ا و أنشأها الير

ً
نامج أيض اكات ومشاركة مجموعة من إرساء يتضمن الير  بدءا ، الجهات الفاعلةشر

ي ذلك المنظمات غي  الحكومي ووصوال  األفراد ب
من أهداف التنمية  17بالهدف  وهو ما له صلةة، إىل المؤسسات الخاصة والعامة، بما فز

 المستدامة. 

ي موزمبيق .78
ز لهما احتياجات إنمائية خاصة  وُحدد فز :  إىل جانبمجالي  ز ز التاليي  ي المجالي 

اءات فز ز للبحث عن الير  إعداد طلبي 

 ز فائدة اتصميم وإنتاج أجهزة هضم الهوائية لتحويل النفايات إىل غاز حيوي وأسمدة حيوية ل  أصحاب الحيازات لمزارعي 
ي موزامبيق

ة فز  ؛الصغي 

 و "اإلصبعيات" عالية الجودة لدعم  إحداث " ز حاضنة أسماك مهيأة إلنتاج "زريعة البلطي ز والمتوسط الصغار  المربي  ي  ي 
فز

 موزمبيق. 

اءات والمعلومات العلمية والبحث عنها لتحديد التكنولوجيا بتكوين الكفاءاتتم االضطالع  .79 ي مجال استخدام الير
ت المناسبة فز

ي 
ز الفز ي  المذكورين بوسائطمجالي 

اضية فز ز . وسهلت 2020أغسطس  17و 2020يونيو  18افي  ز التدريبيتي  ز الدورتي  بعد ذلك  هاتي 
اءات  إنجاز  ز للتقارير البحث عن الير ك تطبيق. لهما احتياجات إنمائيةاللذين مجالي  ي لتحويل النفايات  وسيي 

ز للهضم الالهوات  المزارعي 
ي )الهدف 15حيوي وأسمدة حيوية عىل مستوى المجتمع المحىلي آثار عىل االستدامة البيئية )الهدف إىل غاز 

( 2( واألمن الغذات 
ي المناطق والدخل
ي والتنمية الريفية و (. 8والعمالة )الهدف  ةالريفي فز

سيكون لتكنولوجيا حاضنات األسماك آثار عىل األمن الغذات 
 (. 8ىل العمل الالئق والنمو االقتصادي )الهدف ( مع تأثي  طويل األجل ع2)الهدف 

ي السنغال عملية تقييم االحتياجات اإلنمائية واكتملت  .80
ز  وُحدد فز ز التاليي  تكنولوجيات استخدام يتطلبان  عىل أنهما المجالي 

 مناسبة: 

  ؛تجفيف البصل والمانجو 

  نفايات األغذية الزراعية من خالل تحويل الزيت. لقيمة الإضافة 

ز للبحث كما تم إعد .81 ي اد طلبي 
اءات وتقارير  فز ي بحث الالير

اءات في فز ز  ما يخصالير اللذين يتطلبان استخدام  المذكورين المجالي 
ك. التكنولوجيا   لتجفيف البصل والمانجو آثار  المخصصةلتكنولوجيا ا وستي 

ً
ي )الهدف  ا

(، وخلق 2إيجابية عىل الزراعة واألمن الغذات 
ي ذلك من خالل تعزيز إمكانات تصدير هذه المنتجات الغذائية. 8هدف والنمو االقتصادي )ال العمالةفرص 

 (، بما فز
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ز  .82 ي أوغندا حيث تم تحديد مجالي 
ز
نامج ف : تجميع مياه األمطار ومعالجتها؛ وتثبيت لديهما احتياجات إنمائيةكما يجري تنفيذ الير

ي تقارير البحث  عىل وتوضع اللمسات النهائيةالطوب الصديق للبيئة. 
ز
اءال ف ز  ما يخصات فيير ي حول و . المجالي 

اىصز ظم نشاط افي 
ُ
ن

اءات  ي  تكوين الكفاءات ألغراضاستخدام معلومات الير
ز
 . 2020أكتوبر  16التكنولوجية ف

ي ذلك توثيق قصص ، تنفيذ عدد من المبادرات إلنشاء مركز امتياز بشأن استخدام التكنولوجيا المناسبةتواصل الشعبة و  .83
ز
بما ف

وع باستخدام التكنولوجيا  النجاح وإعداد األدوات مؤسسات  تكوين كفاءاتالتنمية، وكذلك  المناسبة ألغراضلتيسي  تنفيذ المشر
 العلوم والتكنولوجيا الوطنية. 

ز المضطلع بها األنشطة  "3" ز الجنسي  ي مجال المساواة بي 
 فز

تعزيز  وكانالتنمية المستدامة، من أهداف  5اضطلعت شعبة البلدان األقل نموا بعدد من األنشطة المتعلقة بتحقيق الهدف  .84
ي البلدان األقل نموا من مجاالت العمل ذات األولوية. 

ز
ز من خالل استخدام أدوات الملكية الفكرية ف ز الجنسي  وتشكل المساواة بي 

ي 
ز
ز موضوع برنامج موضوعي قائم بذاته ف ز الجنسي  ز الويبو الملكية الفكرية والمساواة بي  ك بي 

برنامج التدريب المتقدم الدوىلي المشي 
اءات  ي والمكتب السويدي للير

  األقل الموجه للبلدانو حول الملكية الفكرية والوكالة السويدية للتعاون اإلنمات 
ً
دمت توصية إىل. نموا

ُ
 وق

ز المشارك وع. فيه  ي  ز أثناء تنفيذ المشر ز الجنسي  ز اعتبارات المساواة بي  وع المن كجزء و عىل تضمي  ي المشر
نامج  المنبثقوطتز عن هذا الير

، شارك ي اضيا  الشعبة تالتدريتر ي  افي 
ز
ز ف ز دراسيتي  ي عام  إلذكاء حلقتي 

ز
ي أوغندا ف

ز
ز رائدات األعمال ف . وقد 2020الوعي بالملكية الفكرية بي 

ز حضز  ز الدراسيتي  ز الحلقتي   الملكية الفكرية إلضافة القيمةأعمال مهتمات بمعرفة كيفية استخدام نظام  رائدة 30رب اما يق هاتي 
ي التحضي  لعملية تقييم احتياجات الملكية الفكرية أعمالهن وإلنماء لمنتجهن

ز
عت الشعبة ف رائدات  بغية التأكد من استخدام. كما شر

انيا  مناألعمال  ز ي واجهنها عند استخدام نظام الملكية الفكريبغية أدوات الملكية الفكرية و تيز
ي ة. كما تحديد الصعوبات الت 

ز
ع ف

إعداد  شرُ
ي عىل الملكية الفكرية باللغة السواحيلية لتستخدمه رائدات األعمال  . دليل تدريتر

 " الدراسات القطاعية4"

ز حول القضايا المواضيعية الشاملة ذات الصلة باستخدام عىل شعبة البلدان األقل نموا أيضا  تعكف .85 ز قطاعتي  إعداد دراستي 
ي البلدان األقل نموا.  الملكية الفكرية لتعزيز النمو 

ي الزراعة إىل  حولتهدف الدراسة و االقتصادي والتنمية فز
كيفية تسخي  أدوات   النظر فز

ي ذلك
، بما فز

ً
ي مسائل الملكية الفكرية لصالح البلدان األقل نموا

ي وتوليد الدخل و  فز
الفقر والقدرة  من وطأةتخفيف الاألمن الغذات 

 . 15و 12و 9و 5و 3و 2و 1ترتبط الدراسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة و الشاملة.  التنافسية للصادرات والتنمية الوطنية

 المكاتب اإلقليميةتاسعا. 

ي  ريادة األعمالالتعليم مدى أهمية مؤسسات  حولستستكشف الدراسة المقبلة  .86
ي المتخصصة فز

البحث والتعليم العاىلي فز
 
ً
ي ، وتوثيق التجارب الناجحة البلدان األقل نموا

ي مجاالت إنمائية محددة، بما  حققتها تلك الت 
ح مساهماتها فز األنواع من المؤسسات وشر

ي ذلك
من أهداف  9و 4و 2و 1ألهداف با صلةالدراسة  ولهذهالخدمات. و الصناعة و التعليم والزراعة والصحة والبيئة  قطاعات فز

 التنمية المستدامة. 

 " المكتب اإلقليمي ألفريقيا1"

ي عام ألنشطة الا تماشيا مع .87
ف المكتب اإلقليمي ألفريقيا فز

ّ
ي السنوات السابقة، كث

جريت فز
ُ
ي أ
تعاونه مع المنظمة  2020ت 

بهدف تعزيز استخدام نظام فّعال للملكية الفكرية  وذلكاإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية، 
ز التنمية االقتصادية والتكنولوجية والث ألغراض ز المذكورتي  ي المنظمتي 

ي كل دولة من الدول األعضاء فز
من خالل  قافية واالجتماعية فز

اكات العامة إقامة البحث و  للتشجيع عىل مواتية. واستهدفت األنشطة المنظمة تعزيز بيئة سياسية تنظيم عدد من األنشطة الشر
ز   . وقطاع الصناعة ومؤسسات البحوث والتطوير  الجامعات والخاصة بي 

بعة العتماد المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية المبادئ التوجيهية إلعداد وكمتا .88
ي البلدان األفريقية السياسات المؤسسية للملكية الفكرية، 

ي  14أسابيع الملكية الفكرية وتنظيمالجامعات ومنظمات البحث والتطوير فز
فز

ي عام
ع، 2019 بلدان محددة فز ي إعداد كتيبات حول إجراء عمليات تدقيق الملكية الفكرية وإنشاء مكاتب نقل  شر

المكتب فز
ي الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير. 

ي إطار تنفيذ و التكنولوجيا فز
وع فز اتفاق الويبو/المنظمة اإلقليمية األفريقية يندرج هذا المشر

 وخطة عمل هراري.  15فكريةللملكية الفكرية/المنظمة األفريقية للملكية ال

                                                
ي مجال االبتكار من بلدان إل  العنان يمي ألفريقيا بهدف رئيسي هو إطالقمفهوم "أسبوع الملكية الفكرية" هو مبادرة اعتمدها المكتب اإلقل 14

ز
مكانات رواد اإلنجاز ف

ون وغانا وكينيا ورواندا(،  محددة ي االتجاه الصحيح  ووضعهم)الكامي 
ز
كمعايي  للمساعدة تلك البلدان المحددة   االستخدام الفعال للملكية الفكرية وترسيخ من حيثف

ي "سحب" البلدان األ 
ز
ي المنطقة. ف

ز
ز من أصحاب المصلحة والجامعات والمؤسسات البحثية  لتكوين كفاءاتأتاح أسبوع الملكية الفكرية فرصة وقد خرى ف مجموعتي 

ي 
ف عىل الصعيد الوطتز ة والمتوسطة، المعي  كات الصغي   عن الشر

ً
اتيجية الملكية ا بوجودها ضمن، فضال ي سياسة واسي 

ز
لفكرية المجاالت ذات األولوية المحددة ف

 للبلد. الوطنية 
ز  اتفاقُوقع  15 ي عام  المنظمة األفريقية للملكية الفكريةو  المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكريةو  الويبو  التعاون بي 

ز
 . 2018ف
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ي وبموجب اتفاق الويبو/المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية/المنظمة األفريقية للملكية الفكرية،  .89
ز
ك المكتب ف اشي 

ي تنفيذ منطقة التجارة الحرة تنظيم مائدة مستديرة إقليمية تحت عنوان "
ز
ي تحقيق نظام ملكية فكرية متوازن وفعال ف

ز
المساهمة ف

ي جنيف.  ("AfCFTAقارية األفريقية )ال
ز
ي مقر الويبو الرئيسي ف

ز
ي وبعض  وجذبتف

المائدة المستديرة مشاركة ممثىلي االتحاد األفريق 
ق وجنوب أفريقيا؛  السيما الجماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية،  كة لشر الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ و السوق المشي 

ي أفريقيا.  ،لدول غرب أفريقيا  الجماعة االقتصاديةو 
ز
، ومنظمة مواءمة قانون األعمال ف ي

ظموالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريق 
ُ
هذا  ون

ي ضوء 
ز
من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بشأن الملكية الفكرية واالستثمار مستقبال لمرحلة الثانية ا إطالقاالجتماع ف

ز لتبادل اآلراء حول أهمية حماية أصول الملكية كان الو وسياسة المنافسة.  هدف من المائدة المستديرة هو إتاحة الفرصة للمشاركي 
ز أمور أخرى،  وهدفتالفكرية واستغاللها لتعزيز القدرة التنافسية والوصول إىل األسواق اإلقليمية والعالمية.  ا إىل تمكينهم، من بي 

ً
أيض

يفةمصداقية وشفافية األنشطة التجارية من ناحية وتعزيز المنافسة  ن حيثممن فحص أهمية نظام الملكية الفكرية  وجذب  الشر
ا، كان ً ي سياسات  تاالستثمار من ناحية أخرى. وأخي 

ز
ز دمج الملكية الفكرية ف ا وسيلة الستكشاف إنشاء برنامج تعاون لتحسي 

ً
أيض

اتيجيات التنمية للجماعات االقتصادية اإلقليمية.   واسي 

 عن بعد )كتب كما نظم الم .90
ً
لبلدان أمام االتحديات والفرص : حول موضوع "مؤشر االبتكار العالمي ( WebExاجتماعا

ي مؤشر  هو هذا االجتماع  وكان الهدف من وراءاألفريقية". 
ز
فريقيا عىل مدار أ، ودراسة تصنيفات 2020تقديم رؤى حول التصنيفات ف

ز لمناقشة  ، وإتاحة الفرصة للمشاركي  ي
ي وضعتها السياسات لالمحتملة تداعيات الالعقد الماىصز

 عىللحكومات وصانعي السياسات الت 
ز النظم  ي يمكن أن  إذكاءلالبتكار. كما عمل االجتماع عىل  الحالية اإليكولوجيةتطوير وتحسي 

ويــــج لالبتكار ومناقشة التدابي  الت 
الوعي بالي 

ي ا مكاناتها االبتكارية. وكان منإل  العنان تتخذها البلدان إلطالق
ز
ز ف ز المشاركي  ممثلون عن مكاتب  (WebEx) عن بعد  جتماعال بي 

الملكية الفكرية األفريقية والجماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية ووزارات االبتكار والوكاالت والمؤسسات والجامعات ومؤسسات 
ة والمتوسطة.  كات الصغي  ي تنفيذ الو البحث والتطوير والشر

ز
 من أهداف التنمية المستدامة.  9هدف تساهم كل هذه األنشطة ف

ي مجال و .91
ي ومن أجل ال، تكوين الكفاءاتفز ، نظم المكتب سلسلة من الندوات عير 19-لجائحة كوفيدتخفيف من األثر السلتر
نت  ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير والمبتكرين الشباب. ا لتكوين كفاءاتاإلني  كان لهذا و لمؤسسات الصغي 

ز عىل فهم كيفية االستفادة من نظام النش اط عدة أهداف، مثل إذكاء الوعي بالملكية الفكرية ومساعدة أصحاب المصلحة المستهدفي 
ويــــجالملكية الفكرية  ا تلك ونقل التكنولوجيا. وأثناء  والنفاذ إىل المعارفالبتكار واإلبداع ل للي 

ً
نت، شدد المكتب أيض الندوات عير اإلني 

ورة قيام ي إطار أهداف التنمية و أصحاب المصلحة بتسويق أصول الملكية الفكرية الخاصة بهم.  عىل رصز
يندرج هذا النشاط فز

 . 10و 9و 8المستدامة 

ة، دعم المكتب إطالق " .92 وعاتوخالل نفس الفي  ون وغانا ومدغشقر والتوسيمالملكية الفكرية  مشر ي بوتسوانا والكامي 
" فز

ي مناقشات مع أصحاب المصلحة هذه المشاريــــع من ا وتشملوموريشيوس. 
ي لدخول فز

أدوات الملكية  ليستخدموا  عىل الصعيد الوطتز
اتيجيات  لوضعالفكرية   . 10و 8و 5و 3و 2و 1هذه األنشطة مع أهداف التنمية المستدامة  وتتماسر لتسويق منتجاتهم.  التوسيماسي 

 : 16و 8و 3و 1ة المستدامة مع أهداف التنمي تماشيا وعالوة عىل ذلك، نظم المكتب عدة أنشطة أخرى  .93

  ي الملكية الفكرية، بالتعاون مع
والمنظمة األفريقية المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية برامج درجة الماجستي  فز

ي جامعة 
ون؛أللملكية الفكرية، فز ي هراري، زمبابوي، وجامعة ياوندي الثانية، الكامي 

 فريقيا فز

  وع ز  لتدريبمشر ي مدارس/مؤسسات تدريب  وإدراجالمدربي 
ي الدول اوحدات تدريبية بشأن الملكية الفكرية فز

لقضاة فز
ي الفرنسي للملكية الفكرية والمدرسة الوطنية 

ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية بالتعاون مع المعهد الوطتز
األعضاء فز
ي فرنسا وأكاديمية الويبو Ecole Nationale de la Magistratureللقضاة )

؛( فز ي
 ومعهد الويبو القضات 

 ي وديناميكي  16بوابات مكاتب الملكية الفكرية إحداث
افز ي احي 

وتز من دعم ممكن  يقدم أقصبهدف تصميم موقع إلكي 
ز  الذاتية الخدمات ز للمستخدمي  ي تضطلع به تلك المكاتب كفؤا ، وبالتاىلي تمكي 

تشجيع االستثمار  بغرض جعل العمل الت 
ي التنمية االقتصا

 دية؛والمساهمة فز

  نظامي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية 
ز وع المواءمة بي  إىل المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية و يهدف مشر

ز  مواءمةاستكشاف جدوى  المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية أنظمة منح أو تسجيل سندات الملكية الصناعية بي 
اح طريقة فعالة لتحقيق والمنظمة األفريقية للملكية االفكرية  .  تلك المواءمةلفكرية واقي  ز ي المستخدمي 

 بطريقة ترىصز

ز وتجدر اإلشارة إىل أن  .94 ز الجنسي   جزء من سياسة المكتب عند تنفيذ أنشطته.  اعتبارات المساواة بي 

                                                
 . بوتسوانا ومالوي وكينيا  16
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 " المكتب اإلقليمي للبلدان العربية2"

ي عام  للبلداناضطلع المكتب اإلقليمي  .95
ز
عىل المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية،  2020العربية بأنشطة مختلفة ف

ي تحقيق 
ز
ي الغالب ف

ز
ز وساهمت ف ي . وشملت األنشطة التنمية المستدامة من أهداف 17و 9الهدفي 

:  عىل المستوى الوطتز  ما يىلي

 ي  تنظيم
ز
ي الجزائر: ف

ز
اءات ف نت حول معاهدة الير ز الوكالة فائدة ل 2020أغسطس  24ثالث ندوات عير اإلني  الوطنية لتثمي 

ي و(؛ ANVREDET)نتائج البحث والتنمية التكنولوجية 
ز
ي فائدة ا، ل2020نوفمير  10ف

ز
كات الناشئة؛ وف ديسمير  9لشر

: و . 3جامعة قسنطينة فائدة ، ل2020 نت هي اءات  تقديم "1"كانت أهداف هذه الندوات عير اإلني  تدريب عىل معاهدة الير
ز  ز حولتقديم شر و " 2"؛ لمجتمع المستخدمي  النظام لمنصة  ين"الشكل والمضمون" الجديد وحات للمستخدمي 

اءات ) ي لمعاهدة الير
وتز اءات وتبادل أفضل الممارسات؛ و " 3؛ "(ePCTاإللكي  تعزيز التفكي  و  "4"تعزيز الوعي بمعاهدة الير

 . ز ز مجتمع المستخدمي  ي بشأن التسويق ونقل التكنولوجيا بي  اتيحر  االسي 

 اء: تدريب م ي مكتب بعثة الخير
ي البحرين لملكية الصناعيةاوظقز

ز
اير  20إىل  18عىل نظام مدريد )البحرين،  ف (. 2020فير

،  نظرا فقط إتاحة التدريبات كان الغرض من ذلك هو و  ز ا تغيي   إضافة إىل أنألن مكتب الملكية الصناعية صغي  لموظفي 
وري جعل مؤخرا  ز  تدريبهممن الضز ي نظام مدريد. لضمان قدرة المكتب عىل الوفاء بالي 

ز
 اماته كعضو ف

  اء االبعثات اضية الخير ي )من  مراكز دعم التكنولوجيا شبكة  لدعم إنشاءفي 
ي جيبوت 

ز
ي 2020يوليو  15يونيو إىل  16ف

ز
( وف

ي تطوير 2020نوفمير  30إىل  1موريتانيا )من 
ز
ي لالبتكار والمساعدة ف ي تعزيز النظام اإليكولوخر

ز
(. وتمثلت األهداف ف

 التكنولوجيا.  ورصد لحماية االبتكار  كفؤةلملكية الصناعية كأداة  استخدام نظام ا

  ي
ز
ي لضمان توافقه مع بروتوكول مدريد ف

 
وع قانون الملكية الفكرية العراف . 2020يناير  23قدمت الويبو تعليقات عىل مشر

وع قانون  ا تعليقات عىل مشر
ً
اتوقدمت الويبو أيض ي الصناعية والعال  والتصاميمالجغرافية  المؤشر

ز
أبريل  8مات التجارية ف

2020 . 

  ي وعىل وثيقة بعنوان
وع قانون الملكية الفكرية العراف  ي مشر

ا تعليقات عىل أحكام المعارف التقليدية فز
ً
قدمت الويبو أيض

اتيجية وسياسة وطني وضع"نحو  ز اسي  ي  تي 
ي التقليدي"، فز

بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافز
 (. 12و 11و 9)أهداف التنمية المستدامة  2020نوفمير  30

  يعية لألردن عىل القانون رقم اتالخاص  8تقديم تعليقات تشر ي الجغرافية  بالمؤشر
 . 2020 مارس 12 فز

  ز عن بعد اجتماعتنظيم ي األردن )حول  (WebEx) ي 
وع سياسة الملكية الفكرية للجامعات فز نوفمير  4أغسطس و 24مشر

 9و 4الهدفان لجامعات األردنية حول كيفية صياغة/تحديث سياسات الملكية الفكرية )اف هو تدريب (. كان الهد2020
 (التنمية المستدامة من أهداف

 اضية لالقيام ب اءات فائدة زيارة دراسية افي  ي وأصحاب المصلحة بشأن معاهدة الير
مسؤوىلي مكتب الملكية الفكرية األردتز

ي األهداف  وتمثلت(. 2020نوفمير  19إىل  16)األردن، من 
تسلم دور مكتب حول الحصول عىل رؤية متعمقة  فز

ي / الطلبات
اءات فز ي لمعاهدة الير

وتز اءات وحول استخدام النظام اإللكي  ونية لمعاهدة الير
المكتب الدوىلي والخدمات اإللكي 

 والمكاتب.  الطلبات

  نت لفاحصي تنظيم اءاتالندوة عير اإلني  ي  مكتب الملكية الفكرية من ير
ي )األردن، األردتز

وتز  15حول موارد التعلم اإللكي 
ح و (. 2020ديسمير  جمع بهكانت األهداف هي شر

ُ
ي وتقديم مختلف الموضوعات  النسق الذي ست

وتز موارد التعلم اإللكي 
ي يغطيها التجميع 

 مثلة. األ  وعرض عينة منالت 

  نقل بموجبهخدمة المستوى  اتفاق جديد عىلتوقيع
ُ
مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار إىل الهيئة عن ونية المسؤولية القان ت

(، بطلب من المملكة العربية السعودية. وكان الهدف هو تحديد 2020سبتمير  23السعودية للملكية الفكرية )
ي المملكة العربية السعودية. 

 المسؤوليات فيما يتعلق بإنشاء وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار فز

 (. وكانت األهداف هي 2020يناير  28و 27مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار )تونس،  إنشاءعمل وطنية حول  تنظيم حلقة
ز مراكز دعم  ي تونس وتعزيز تبادل المعلومات/الربط الشبكي بي 

إعادة إطالق أنشطة مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار فز
 التكنولوجيا واالبتكار الوطنية. 

 اء لتقديم الدع ي إطار مكاتب ال لمنظومةم بعثة خير
اير إىل  27دارة الملكية الصناعية )تونس، إل  الويبو  نظامفز مارس  4فير

ي للمواصفات والملكية الصناعية لكان الهدف هو تقديم الدعم المناسب و (. 2020
 (. INNORPI)لمعهد الوطتز

  نتندوة عير تنظيم اءات ل اإلني  اءات  إيداعث حول نظام لجامعات ومؤسسات البحفائدة احول معاهدة الير ي طلبات الير
فز

ي 2020سبتمير  17و 16)تونس، كل أنحاء العالم 
ز وموظقز ز المستخدمي  اءات بي  (. وكان الهدف هو تعزيز معاهدة الير

ي للمواصفات والملكية الصناعيةا
 . لمعهد الوطتز

96.  :  وشملت األنشطة دون اإلقليمية ما يىلي

  ي
اىصز ي منازعات الملكية الفكرية، بطلب من المغرب ولكنه إقليمي حول التحكيم وا دوناجتماع افي 

ا  مفيد لوساطة فز
ً
أيض

 هو تزويد مكاتب الملكية الفكرية بآخر المستجدات بشأن خدمات منه (. وكان الهدف2020يونيو  16لجزائر وتونس )ل
ي ذبغرض السبل البديلة لتسوية المنازعات  الويبو حول

لك تعاون مركز الويبو تسوية منازعات الملكية الفكرية، بما فز
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ي مجال المكاتب تلكمع للتعاون أكير  المتاحة للتحكيم والوساطة مع مكاتب الملكية الفكرية، واستكشاف الفرص
ز
تسوية  ف

 المنازعات. 

  ز المؤسسات األكاديمية الوطنية والصناعة لتعزيز القدرة التنافسية نت دون إقليمية: "سد الفجوة بي  ندوة عير اإلني 
كات ا ي للشر

ز
ة والمتوسطة ف ، )بطلب 2020نوفمير  18و 17"، (GCC) مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلدان لصغي 

وعي  إذكاءهو  من تلك الندوة (. وكان الهدفمجلس التعاون لدول الخليج العربيةبمن مركز التدريب عىل الملكية الفكرية 
ة والمتوسطة بأهمية كات الصغي  ي مجال الملكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافسية  المؤسسات األكاديمية والشر

ز
التعاون ف

ة والمتوسطة.  كات الصغي   للشر

 نت دون مان والجمهورية فائدة إقليمية حول نظام الهاي ل ندوة عير اإلني 
ُ
خمس دول أعضاء عربية )مض والمغرب وع

ي قد تواجهها مكاتب تو  من تلك الندوة هو . وكان الهدف 2020يوليو  21العربية السورية وتونس(، 
ضيح المشكالت الت 

ي محاوالتها 
ز
نت عىل فحص و نظام الهاي.  لالستفادة بشكل أفضل منالملكية الفكرية ف الويبو ركزت الندوة عير اإلني 

نت. عىل تقديم الرسمي لطلب دوىلي و   نظرة عامة عىل مختلف موارد الهاي عىل اإلني 

 اضية  حلقة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج لفائدة ( 2020ديسمير  2و 1يد )إقليمية حول نظام مدر  دونعمل افي 
هو إطالع مسؤوىلي الملكية الفكرية عىل السمات القانونية منها كان الهدف و المملكة العربية السعودية(.  بطلب من)العربية 

)أهداف التنمية  ناحية التقنيةمن ال والتشغيلية الرئيسية لنظام مدريد، وأدوار مكاتب الملكية الفكرية والتعاون المتاح
 (. 17و 12و 9المستدامة 

  ي
اىصز اءات ل دوناجتماع افي  مختارة بالتعاون مع وزارة االقتصاد العربية ال البلدانفائدة عينة من إقليمي حول معاهدة الير

اءات لمك تقديمهو منه (. وكان الهدف 2020ديسمير  3و 2والتجارة اللبنانية ) اتب الملكية تدريب عىل معاهدة الير
ز والجمهورية العربية السورية(.  البلدانالفكرية. )  المستفيدة: العراق واألردن ولبنان وفلسطي 

  ي أغادير،  دوناجتماع
ي حول معاهدة سنغافورة للدول األعضاء فز

اىصز . )الدول 2020أكتوبر  20و 19إقليمي افي 

 فيما يخصذات الصلة المشاكل المعلومات/  يانتبهو منه المستفيدة: مض واألردن والمغرب وتونس(. كان الهدف 
 . إليها  االنضمام التشجيع عىلاالنضمام إىل معاهدة سنغافورة بهدف 

  ي
اىصز اءات ل دوناجتماع افي   22و 21مختارة، بالتعاون مع مض )العربية ال فائدة عينة من البلدانإقليمي حول معاهدة الير

اءات لمكاتب الملكية الفكرية. تدريب عىل تقديم(. وكان الهدف هو 2020أكتوبر  : الجزائر واستفادت منه معاهدة الير

 والبحرين ومض والكويت وموريتانيا وعمان وقطر والسعودية والسودان وتونس. 

97.  :  وشملت األنشطة اإلقليمية ما يىلي

 " ي البعثات الدائمة حول
نت لجهات االتصال التابعة للويبو فز ز ندوة عير اإلني  ز الجنسي  ي الملكية الفكرية المساواة بي 

: فز

ز االتجاهات الحديثة ونظرة عامة عىل  ز الجنسي  ي المنطقة العربية" ) المساواة بي 
(. 2020سبتمير  18والملكية الفكرية فز

ز " 1": متكونة من أربعة عنارص وكانت األهداف  ز وتمكي  ز الجنسي  ام الويبو بتعزيز المساواة بي  ز
ز عىل الي  كي 

ي مجال  النساءالي 
فز

ي الملكية الفكريةالحديثة  باالتجاهاتإحاطة البلدان العربية و  "2" ؛الفكريةالملكية 
ز  فز ز الجنسي  " 3؛ "المتعلقة بالمساواة بي 

درج دائما مسألةضمان و 
ُ
ي أنظمة الملكية الفكرية  النساءمشاركة  تعزيز  أن ت

ي  ضمنفز
جدول أعمال السلطات المختصة فز

ي و ( 4المنطقة العربية؛ )
ز
ي مجال الملكية ضمان االستمرارية ف

ز
ز المرأة العربية ف  أنشطة المكتب اإلقليمي للبلدان العربية لتمكي 

 التنمية المستدامة(. من أهداف  9و 5الهدفان الفكرية )

 آسيا والمحيط الهادئ لبلدانالمكتب اإلقليمي " 3"

ي  تصبثالث مبادرات بلمكتب اإلقليمي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ قام ا .98
ز الفز  . التنمية المستدامةهداف أمن  17و 9 هدفي 

 أصحاب المصلحة: مباشر من  بانخراطعىل مستوى المجتمع المضطلع بها تدخالت ال وفيما يىلي 

 هاونشر  التكنولوجيا  الستكشاف المواتيةالبيئة  .أ

ها  القدرات عىل استكشافبهدف إطالق مبادرة لمساعدة البلدان عىل دمج  .99 اتيجياتها اإل  ضمنالتكنولوجيا ونشر نمائية اسي 
ي 

اىصز قد مؤتمر افي  ي تبحث عىل الصعيد العالمي عن حلول  عرضالوطنية، عُ
امج القائمة الت  اء والممارسون آراءهم بشأن الير فيه الخير

ها مع تقنية مناسبة  ي  وأفادت. وأوضاع كل بلد عىل حدة المحلية الخاصة الحتياجاتعىل أن تستجيب لنشر
أوصلها الرسالة الرئيسية الت 

 من  المؤتمر 
ً
اع العجلة،  رصفهي أنه بدال ي يمكن االعتماد عىل الوقت والموارد النادرة إلعادة اخي   الذي من شأنه االستكشاف التكنولوخر

ي عفا عنها الزمنالبلدان عىل تجاوز الحلول التكنولوجية  أن يساعد 
ي مكان آخر  الت 

ي تم تطويرها وتنفيذها بالفعل فز
وإيجاد الحلول الت 

ها. وتكييفها واعتم اء أن و ادها وتعلم استخدامها ونشر ي العالم التكنولوجياتأوضح الخير
ي بلد ما  كله  الجديدة فز

كة ما  وفز ي شر
 أنواعهي  وفز

ي  ي مجال االستكشاف التكنولوخر
يعد تسخي  الحلول و البحث والتطوير ومرحلة تطور الباحث.  وقدراتاألولويات  حسبمحتملة فز

ي ال غتز عنها التقنية المبتكرة خطوة أوىل أساسية
ي غالًبا ما يتم تجاهلها  -، ولكن الخطوة الثانية الت 

ز هذه االبتكارات  تشمل -والت  تضمي 
ي 
كات والمؤسسات الحكومية الت  ي منتجات وخدمات الشر

ي صغي  ال ستعتمدها فز ها، ليس فقط عىل أساس تجريتر ، ولكن عىل نطاقوتنشر
ي كثي  ويشكل ذلك نطاق يتناسب مع حجم المشكلة. 

 . األصعب عىل اإلطالقمن األحيان التحدي فز
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ي مجملها  تعتمد التكنولوجيا و  .100
ز
،  ف ي

ي تقتز ي المراحل األولية عىل نظام إيكولوخر
ز
 ذلك أن تنسر   والبد لجهة ما . النهائية و أسواء ف

ي النظام  يسعون اد األعمال الذين التكنولوجيا مع رو تلك أو بائعي  تكنولوجيا ما عىل العلماء الذين حصلوا عىل براءات  وتربط اإليكولوخر
 تنتج وتبيع منتًجا بأسعار معقولة.  إنشاء إىل

ً
ي و مؤسسات مجدية ماليا

ز
ي البحث عن العمالء ف

ز
قد ال يمتلك المبتكرون الموارد أو الرغبة ف

ز  ما تكنولوجيا  الذين يطلبون عمالءالالبلدان البعيدة، وقد ال يكون  ة أو مستثمري وزارات أو تعاونيات مجتمعي فقد يكونونواضحي 
ز  ز القطاع الخاص أو مسؤولي  ي .  محليي 

ي نشر  ويعتز
ز
ي القطاع  وظائف وخلقالنمو الشامل  وتعزيز  تحقيق الدخللتكنولوجيا ا النجاح ف

ز
ف

ها يعمل عىلجيدة. كما  أجور  تدر  الرسمي  ي نشر
ز
ي المستقبل.  الجائحات األخرىومنع  ةالحالي الجائحةمعالجة  أن النجاح ف

ز
يساهم و ف

ي تحويل  استكشاف
ز
ونشر التكنولوجيا المناسبة، المصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات المحددة للمناطق والبلدان والمجتمعات ف

المستدام والشامل وبأسعار معقولة إىل  النفاذ صناعات وخدمات أكير ذكاًء وإنتاجية وتنافسية، وتعزيز  خلقاالقتصاد من خالل 
وريات مثل  بالالضز ي  ،والطاقة المتجددة ،خارج الشبكة ئيةالكهرباالطاقة و  ،مياه الصالحة للشر

والرعاية الصحية عالية  ،واألمن الغذات 
نت.  ،الجودة  واالتصال باإلني 

 للملكية الفكرية والتكنولوجيا ةمواتي ابتكاريةبيئة تهيئة  .ب

وع  .101 ستفادة بشكل أفضل من الملكية الفكرية البلدان عىل اال  للملكية الفكرية والتكنولوجيا تهيئة بيئة ابتكارية مواتية يساعد مشر
ي الجامعات ومؤسسات البحث  الناشئة
ز
عىل  عملهمن خالل و المحلية للحصول عىل نتائج قّيمة من البحث.  وعىل تكوين الكفاءاتف

اكاتمستوى المجتمع  ا مجتمعات شبكية ي وإقامة شر
ً
وع أيض ي مجال االبتكار، ينسر  المشر

ز
 تقاسممكنها مع الجهات الفاعلة الرئيسية ف

ي 
ز
ات والحصول عىل الملكية الفكرية والتعاون ف ي تطوير المجال الخير وع عىل استهداف و . التكنولوخر عىل وجه الخصوص، يركز المشر

ز بغية طويل المدى  يكون أثره ي تحدث بي 
( أكير فعالية من خالل هاالتكنولوجيا ومستخدمي مطوريجعل عمليات نقل التكنولوجيا )الت 

ي 
ز
ي مجال اكتساب المساعدة ف

ز
ي تحتاجها المؤسسات واألفراد المعنيون ف

 ،التكنولوجيا القائمة عىل الملكية نقل وتطوير المهارات الت 
 . ها وإدارة الملكية الفكرية وتسويق

ي برنامج  الجوهريةيتمثل أحد المكونات و  .102
وع فز اء نقل التكنولوجيا من جميع  حيث يقوموالتوجيه عن بعد  اإلرشاد للمشر خير

ي  من خالله بمساعدة ء العالمأنحا 
وع فز تدريب  وتقديمتكنولوجيات خاصة بمؤسساتهم بهدف تسويقها  إنشاءالمستفيدين من المشر

ي 
، كيان  100 قدمهمن توجيه  جياتها الخاصةو مؤسسة لديها تكنول 144استفاد ما مجموعه و . بيئة عملية عىل أرض الواقعفردي فز

ي تم  المؤسساتوشاركت العديد من 
خيص، وتلقت منحة الت  ي مفاوضات الي 

تطوير النماذج األولية وشاركت عملية تمويل لتوجيهها فز
وع.  اء المشر ي عمليات التسويق المحتملة بعد الدعم والتدريب والمشورة من خير

ي كل موجه و فز
اضيا  ومتدربيلتق  مرة واحدة عىل افي 

ي يمكن للمتدرب من خاللها زيادة  والتوجيهات رةوالمشو المعلومات و  اإلرشادات الموجهاألقل شهرًيا، حيث يقدم 
حول الطرق الت 

ي ترخيص أو تسويق 
نت وهو متاح إل  الموجهيقدم و المؤسسات. الخاصة ب تكنولوجيا الفرصه فز مزيد من جراء المساعدة خارج اإلني 

. وق تتبعطلب من المتدرب المناقشة، ويُ  ي الشهر التاىلي
د وفر ذلك منصة تعليمية مركزة اإلجراءات ذات الصلة قبل االجتماع فز

ي لديها 
ة و  انخراط فعال، مما أدى إىل الخاصةتكنولوجياتها للمؤسسات الت   ةنتائج تكنولوجيتحقيق وتقديم المساعدة التقنية المباشر
ا إر للمؤسسات بشأن تكنولوجياتها الخاصةالدعم المباشر تقديم باإلضافة إىل و . عىل أرض الواقع

ً
شادات إىل ، يقدم كل موجه أيض

ي المجاالت 
ي تشملالمتدرب عىل النحو المطلوب فز

ي  ،والعمليات العامة ،هياكل الحوكمة الت 
والممارسات الدولية المعارصة فز

 . العاممن القطاع ذات الصلة بالجامعات ومؤسسات البحث  المعارفونقل  ،التكنولوجيا القائمة عىل الملكية الفكرية

 تصميملوا توسيمللمواتية تهيئة بيئة ابتكارية  .ج

وع  .103  التوسيماترواد األعمال والصناعات المحلية عىل إنشاء  للتوسيم والتصميمتهيئة بيئة ابتكارية مواتية يساعد مشر
ي الملكية الفكرية.  تجاريةوالتصاميم واالستفادة منها كأداة 

تهم وبناء ثقتهم فز من خالل إنشاء و ذات قيمة مضافة وتنافسية، وزيادة خير
 عن  للتوسيمية محلية، ومكتب وحدة مؤسس

ً
يتألف من مكتب الملكية الفكرية للبلد والوكاالت الحكومية األخرى ذات الصلة، فضال

ز  وع  يتيحمن مختلف التخصصات،  المهنيي  كات بالنسبة بأسعار معقولة  الملكية الفكريةإىل خدمات  النفاذ لألعمال التجارية المشر للشر
كات ال ة والمتوسطة والشر ي تديرها النساء والشباب. الصغي 

 ناشئة، ال سيما الت 

ز  .104 وع وانصب تركي  تقديم غراض أل ئها أعضا وتكوين كفاءاتداخل البلدان  التوسيمعىل تنظيم مكاتب  حت  اآلن أنشطة المشر
وع حولوالتصميم.  بالتوسيماألعمال المتعلقة  تطوير خدمات  سويق عير العملية بالملكية الفكرية، والت المعارف ويتمحور المشر

نت وخارجه، ومهارات األعمال األخرى، وقد  ز العديد من األدوات وتخصيصها حسب البلد لضمان  تم إعداد اإلني   التوسيممكاتب  تجهي 
كات عىل تطوير العالمات التجارية من أجل بشكل جيد  ات  التصديق، الجماعية أو عالماتالعالمات و  ،مساعدة الشر والمؤشر
ي ويتمثل . ها واستخدام تها وحماي لصناعيةا، والتصاميم الجغرافية

ي اشتغالالهدف النهات 
بشكل مستدام ومساعدة  التوسيممكاتب  فز

ي توليد المزيد من الملكية الفكرية 
كات المحلية بشكل فعال فز ي استخدام اوالتصاميم، والتوسيمات  دون االقتصار عىلالشر

لمؤسسات فز
كات الناشئة ة والمتوسطة والشر تها  جدواها الملكية الفكرية لزيادة  الصغرى والصغي  ز التنافسية، وبالتاىلي إفادة االقتصاد  وربحيتها ومي 

 المحىلي وخلق فرص عمل. 
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ي 4"  " المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريتر

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية .أ  (16و 9و 5و 4)أهداف التنمية المستدامة  االسي 

لة مثالية توجد  .105 ز ي ميز
ز
اتيجيات  الويبو ف تها لدعم المستفيدين عىل إعداد اسي  لملكية الفكرية اتسمح لها باالعتماد عىل خير

ي سياسات 
ز
عمل المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. و  االبتكاريةوتسهيل دمج الملكية الفكرية ف

ي  ي عام والكاريتر
ز
ازيل عىل مع  2020ف ي مساعدة أنتيغوا وبربودا ها واعتماد اتيجيات الوطنية للملكية الفكريةاالسي   إعداد الير

ز
واستمر ف

ي عملية اعتماد 
ز
و ف اتيجيتها وبي   . الوطنية للملكية الفكرية اسي 

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية  .ب كاتاالسي  ي المكسيك ) الصغرى للشر
ز
ة والمتوسطة ف التنمية  من أهداف 9و 8الهدفان والصغي 

 ة(المستدام

عت .106 كات  شر ي مصممة خصيًصا للشر ي منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر
ز
اتيجية وطنية للملكية الفكرية ف ي إعداد أول اسي 

ز
الويبو ف
ة والمتوسطة.  ح لتعزيز استخدام  تلكتهدف وثيقة السياسة العامة و الصغي  إىل تقديم إرشادات وتوصيات ملموسة ومسار عمل مقي 

ة والمتوسط كات الصغي   . ة لنظام الملكية الفكريةالشر

ز )هدف التنمية المستدامة  .ج اكات مع أصحاب المصلحة اإلقليميي   (17الشر

ي إطار خطة عام  بموجب .107
ز
اكة والتعاون ف ز أصحاب المصلحة دون  الويبو  تسع ،2030روح الشر إىل تعزيز تبادل المعارف بي 

ي 
ي ذلك المجتمع المدتز

ز
، بما ف ز ز الحكوميي  وعزز  . واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدوليةاالقتصار عىل المسؤولي 
ي  ي عام المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريتر
ي األمريكي  2020 فز نامج األيبي  ، مثل الير ز اكاته مع أصحاب المصلحة اإلقليميي  شر

، والجماعة الكاريبية، وجماعة األن ي ق الكاريتر
ز لاألمريكي وجمعيةديز، للملكية الصناعية، ومنظمة دول شر ومكاتب  الصناعية،لملكية تي 

ي للملكية  ،الملكية الصناعية لنظام التعاون اإلقليمي بشأن جوانب المعلومات التشغيلية والملكية الصناعية ومكتب االتحاد األوروتر
ي عام و . للبلدان األمريكيةالتنمية  وبك ،الفكرية

ي تفاهم فز
ق مع  2020تمت الموافقة عىل مذكرت  الجماعة الكاريبية ومنظمة دول شر

ي  . الكاريتر  عىل التواىلي

ي  برنامج إقليمي  .د
ي تدريب ل تعاوتز

ي أمريكا الالتيتز
اءات فز  (17و 9و 4)أهداف التنمية المستدامة  فاحصي الير

ط .108
ُ
ي  قلأ ي  رائد برنامج تدريتر

اىصز ي شكل افي 
ي  فز

ز من بلدان أ تكوينبهدف  2020سبتمير  7فز مريكا مهارات مجموعة من الفاحصي 
نامج و الوسط والجمهورية الدومينيكية.  ي  الرائد ركز الير

اعات الت  نفذ عىل االخي 
ُ
ظمبواسطة الكمبيوتر  ت

ُ
ز من سبتمير إىل  ون عىل مرحلتي 

 . نامج الرائد نفذت الويبو هذا و ديسمير ازيل ) الير ي الير
ي للملكية الصبالتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية اإلقليمية فز

 ،(ناعيةالمعهد الوطتز
ي للملكية الصناعيةوشيىلي )

المعهد المكسيكي للملكية ( والمكسيك )هيئة الرقابة عىل الصناعة والتجارة( وكولومبيا )المعهد الوطتز
و )الفكرية ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية( وبي 

كاء المعهد الوطتز ي آخرين(، وكذلك مع شر
، أي مكاتب الملكية الفكرية فز

اءات والعالمات التجاريةيا )إسبان ي للير
اءات والعالمات والواليات المتحدة األمريكية ) ،(المكتب اإلسباتز مكتب الواليات المتحدة للير

اءات ،(المكتب الكندي للملكية الفكرية( وكندا )التجارية ي للير  ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية. ، والمكتب األوروتر

وع قاعدة بيانات  .ه  (التنمية المستدامة من أهداف 9 هدفال)األحكام القضائية  –كس ويبو ل  مشر

كس مبادرة  يعود أصل .109 ي  إىلاألحكام القضائية  –قاعدة البيانات ويبو ل 
سبتمير  24منطقة أمريكا الالتينية وإسبانيا، وأتيحت فز

 إتاحة" 1" المبادرة إىل:  وترمي اء العالم. قرارات قضائية من جميع أنح تضمقاعدة بيانات عالمية جديدة للويبو بذلك ، لتصبح 2020
ي مجال الملكية الفكري

ي تنتمي إىل  اتالمعلومات القيمة والخير  تقاسمتسهيل بالتاىلي ، و ةنفاذ سهل إىل قرارات المحكمة المختارة فز
الت 

ة بشأن نزاعات الملكية الفكري2األخرى؛ " البلدان ي " وتعزيز مهارات السلطات كي تتخذ قرارات مستني 
ة، والمساهمة بهذه الطريقة فز

 . البنية التحتية القانونية لنظام االبتكار 

ي كولومبي .و
وع تنمية الملكية الفكرية والسياسات المنبثقة عنها لفائدة الجامعات ومؤسسات البحوث فز من  9 هدفال)ا مشر

 (أهداف التنمية المستدامة

ي إعداد سياسات الملكية الفكرية ل .110
ي كولومبيا. فائدة اواصلت الويبو تعاونها فز

يــهدف هذا و  لجامعات ومؤسسات البحث فز
ز وتوفي  الدعم ي الجامعات ومؤسسات البحوث عن طريق تحديد فرص التحسي 

ز نقل المعارف فز وع إىل تحفي  " 1" بخصوص المشر
ي للملكية الفكرية و/أو تحسينه؛ "

ملكية الفكرية عىل نحو المهارات المهنية من أجل استخدام نظام ال وتكوين" 2إنشاء إطار سياسات 
ز عىل مجاالت االبتكار ونقل المعارف وتطوير  كي 

 المنبثقة عن ذلك.  النتائجفعال، مع الي 

نت حول نقل التكنولوجيا وتسويق الملكية الفكرية ل .ز ي و أمريكا الالتينية فائدة دورة تدريبية عير اإلني  من أهداف  9)الهدف الكاريتر
 التنمية المستدامة(
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فذت  .111
ُ
ة من  الرائدةة المرحلن ي الفي 

ز
نت ف ز  2020ديسمير  18إىل  7من هذه الدورة عىل اإلني  بربادوس و  واستفادت منها األرجنتي 

و وترينيداد وتوباغو. و بنما و جامايكا و إكوادور و السلفادور و  ةالجمهورية الدومينيكيو كوستاريكا و كولومبيا و  هو منها كان الهدف و بي 
ي فهم 

ز
تهدف و . بشأن ذلك معلومات قيمة وأدوات عمليةوإتاحة  لتسويقألغراض اوالملكية الفكرية  معارفللالنقل الفعال التعمق ف

ي الدورة إىل دعم جهود الدول األعضاء لتعزيز االبتكار وريادة األعمال وتسويق نتائج البحوث وتقديم المساعدة 
ز
بشأن تكوين الكفاءات ف

 وإدارة أصول الملكية الفكرية.  المعارفنقل  مجال

ي شيىلي ) .ح
ز
نت بشأن الملكية الفكرية واالبتكار ونقل التكنولوجيا ونماذج األعمال ف من  9و 3الهدفان التوجيه المتخصص عير اإلني 

 هداف التنمية المستدامة(أ

ي سياق مسابقة " .112
ز
ي للملكية الصناعيةسباق ف

ي تهدف إىل 19-تكنولوجيات كوفيدنحو ابتكار  المعهد الوطتز
التشجيع عىل "، الت 

 توجيهو/أو تشخيصه و/أو عالجه، قدمت الويبو المساعدة من خالل هيكلة برنامج  19-كوفيدتكنولوجيات جديدة للوقاية من   تكار اب
ز للتصفيات النهائية فائدة امتخصص لـ ي تعزيز االبتكار و و لمسابقة. من المتأهلي 

ز
حلول قائمة عىل  عىل إيجاد تشجيع الساهم التوجيه ف

 . 19-فيدو كمكافحة  التكنولوجيا الجديدة ل

ز )أهداف التنمية المستدامة  .ط ز الجنسي  نامج اإلقليمي حول الملكية الفكرية واالبتكار والمساواة بي   (17و 9و 5الير

ي عام المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  أعد  .113
ز
نامج ف ز  2017هذا الير ز الجنسي  لدعم تنفيذ سياسة الويبو بشأن المساواة بي 

ي نوفمير وينظم سنوًيا من خالل 
ز
نت ف قد االجتماع األخي  عير اإلني 

ُ
. 2020اجتماعات عىل مستوى رؤساء مكاتب الملكية الفكرية. وع

:  وعرضت نامج المتعلقة بما يىلي مكاتب تعزيز وضع  "1"مكاتب الملكية الفكرية المشاركة التقدم المحرز بشأن المبادئ التوجيهية للير
ز  تتعلقلسياسات مؤسسية الملكية الفكرية  ز الجنسي  ز بيئة إدارية مراعية  وخلق "2"؛ بالمساواة بي  ز الجنسي  تقاسم و " 3؛ "للمساواة بي 

إنشاء شبكة من مكاتب الملكية و  "4"أفضل ممارسات مكاتب الملكية الفكرية لتشجيع النساء عىل االنتفاع بنظام الملكية الفكرية؛ 
ز الفكرية المراعية  ز الجنسي  ز عالوة عىل ذلكو . للمساواة بي  ، استعانت الويبو بخبي  استشاري لتصميم شبكة معنية بالمساواة بي 

ز  و.  تضمالجنسي  ي شيىلي وكولومبيا وكوستاريكا وبي 
تمت الموافقة عىل و مكاتب الملكية الفكرية بتوجيه من مكاتب الملكية الفكرية فز

ي عام 
اح وسيتم إنشاء الشبكة فز  . 2021االقي 

ي لتع .ي ق الكاريتر
وع منظمة دول شر ي للملكية الفكرية ال زيز امشر اتيحر ز ستخدام االسي   الصناعات التصديرية بي 

وع إىل  .114 ة والمتوسطة بشأن االستخدام  تكوينيهدف هذا المشر كات الصغي  مهارات وكاالت التصدير وأصحاب المصلحة من الشر
ي مجال الملكي

ي للملكية الفكرية والتفاعل داخل النظم اإليكولوجية لالبتكار فز اتيحر القدرة عىل  بغرض أن تكون لها ة الفكرية االسي 
ي 
نت فز ي عير اإلني  ظم اجتماع تحضي 

ُ
ي هذا اإلطار، ن

ي بلدان  2020أكتوبر  27المنافسة. وفز
بمشاركة رؤساء مكاتب الملكية الفكرية فز

ز عن وكاالت التصدير  ي وممثلي  ق الكاريتر
ي تلك البلدانمنظمة دول شر

ي تقديم الدعم . وتناول االجتماع دور وكاالت التصدفز
ير فز

ز والمبادرات ذات الصلة.   لمجموعات المنتجي 

 " أكاديمية الويبو5"

ي الويبو الخاص بتقديم التعليم والتدريب وخدمات  تمثل .115
ي مجال الملكية  تكوين المهاراتأكاديمية الويبو الكيان الرئيسي فز

فز
ز العام والخاص الفكرية ي ، لفائدة القطاعي 

 و البلدان النامية  السيما فز
ً
ي تمر بمرحلة انتقالية البلدان األقل نموا

وتواصل . والبلدان الت 
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كجزء من منظومة األمم المتحدة

ام المنظمة فز ز ، من خالل االستجابة األكاديمية دعم الي 
ي تحقيق عدة أهداف من أهداف التنميةوقد . لالحتياجات التدريبية للدول األعضاء 

ي عام  ساهمت فز
، وال سيما 2020المستدامة فز

ز  17و 9و 4األهداف  اتيجية، باألكاديمية  وقامت. 10و 5فضال عن الهدفي  ي تكنولوجيا المعلومات وحلول و تحوالت اسي 
استثمرت فز

ي أثار وذلك التعلم عن بعد، 
اديمية الويبو تعزز الدورات التدريبية ألكو . 19-كوفيدها جائحة  تمن أجل مواجهة التحديات المختلفة الت 

ي مجال البلدانكفاءات 
ز  تنميةالصناعات القائمة عىل االبتكار من خالل ب ما يتعلقالملكية الفكرية في فز ز المسؤولي  مهارات محددة بي 

ي مجال صنع السياسات
ز فز ز و  ،الحكوميي  ي بي 

ز فز ز و  ،والبحث فيها  الملكية الفكرية تدريس مجال األكاديميي  ي القطاع بي 
ز فز المهنيي 

ة والمتوسطة والطالب والشبابالخا كات الصغي  ي ذلك الشر
ي  ،ص، بما فز

التنمية االقتصادية  ألغراضاستخدام الملكية الفكرية  مجال فز
 واالجتماعية والثقافية. 

ي جميع أنحاء العالم، حيث وصل إىل أكير من ل أكاديمية الويبو  اجتذب برنامجو  .116
ز فز  من المشاركي 

ً
 قياسيا

ً
لتعلم عن بعد رقما

ي عام  بلدا  190مشارك من حواىلي  149000
ا عىل 2020فز

ً
ي . واعتماد

،  قدرتها فز ي
وتز ة بشعاألكاديمية  استجابتتقديم التعليم اإللكي 

ي 
اىصز دورة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة وقدمت  330. وقدمت 19-بسبب جائحة كوفيدللطلب عىل التعلم والتدريب االفي 

ا حلقة تدريبية مبا 100رب اما يق
ً
نت. وقدمت األكاديمية أيض ة عير اإلني  ي مصممة خصيًصا لـ التطوير ال من دورة 23شر

 183مهتز
 حكومًيا خالل عام 

ً
ي تضمنت مؤتمرات2020مسؤوًل

 الفيديو.  عير  ، والت 
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ي األكاديمية تخرج أكير من  .117
ز
كة ف ي  221وشهدت برامج درجة الماجستي  المشي 

ز
ي دورات لدرجة الماجستي  ف

 عام مشارك من ثماتز
امج المذكورة تسهل 2020 ي مجال الملكية الفكرية.  الولوج، وهذه الير

ز
ي أقامتها مع إىل التعليم العاىلي ف

اكات الت   ومن خاللها الشر
ز واحد وأربعة برامج  ،الجامعات والمكاتب الوطنية للملكية الفكرية امج التم تقديم برنامج هجي   عير مكثفة الصيفية المدرسية من الير

نت ز ألكير من  اإلني  ا.  1292لمدة أسبوعي 
ً
ي و مشارك

ز
ز تساهم جميع دورات األكاديمية ومشاريعها ف التنمية  هدافأمن  4و 9 الهدفي 

 المستدامة. 

ي  وُصممت .118
دمتدورات التطوير المهتز

ُ
اكة مع مجموعة من أصحاب المصلحة.  وق تتعاون مكاتب الملكية الفكرية و بالشر

اء الملكية الفكرية مع األكاديمية عىل مدار العام.  الوطنية واإلقليمية والجامعات وشبكة ز وخير تأخذ هذه و عالمية من األكاديميي 
ز فعالية التدريب الذي  ز بلدان الجنوب، والذي يواصل تحسي  ي الحسبان التعاون القوي بي 

ز
ز أصحاب المصلحة المتعددين ف اكات بي  الشر

ي عام  وتحقق تقدمه األكاديمية. 
ز
ي  2020ف

ز
 (DL-101الدورة العامة عن الملكية الفكرية )إضفاء الطابع المحىلي عىل  الهدف المتمثل ف

ها من الدورات المتخصصة ي بالتعاون مع تسعة بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.  الموجهة وغي 
لالستخدام الوطتز

ي  باإلضافة إىل ذلك، تدعم مشاريــــع األكاديمية للتدريب عىل الملكية الفكريةو 
ز
ي التدريبية الوطنية  تنمية كفاءاتها الوطنية البلدان ف

ز
ف

ي احتياجاتها التنموية عىل أفضل وجه.  مجال  إطالقمنذ و الملكية الفكرية وتمكينها من تصميم وتقديم تدريب عىل الملكية الفكرية يلتر
ي عىل الملكية الفكرية لنشا 5000عىل الملكية الفكرية أكير من  للتدريبهذه المشاريــــع، نظمت المؤسسات التسع  أكير فائدة ط تدريتر

ي  250000من 
ز
 من أهداف التنمية المستدامة.  17لهدف ا تكوين الكفاءات ضمن غاياتمشارك يساهمون ف

ي اللجنة التوجيهية  وواصل طاقم .119
ز
ملبرنامج التعلم عن بعد التابع لألكاديمية العمل كعضو ف

ُّ
، وهي منصة األمم المتحدة للتعل

كة  إلتاحةها معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث مبادرة أنشأ ي بشأن الموضوعات المرتبطة تتضمن بوابة مشي 
وتز موارد التعلم اإللكي 

 عنألكاديمية الويبو  ةالتمهيدي الدورةمن المقرر تحميل و مشارك.  60000رب ااستقطبت المبادرة ما يقو بـأهداف التنمية المستدامة. 
م الملكية الفكرية عىل منصة  عنالعامة الملكية الفكرية والدورة 

ُّ
ي تعزيز األمم المتحدة للتعل

من أجل تحقيق هدف الويبو المتمثل فز
ي تمثلها معارفهمية األ

ز تحقيق البتكار والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعىل وجه الخصوص، لالملكية الفكرية  الت  الهدفي 
 . التنمية المستدامة من أهداف 4و 9

ي تنفيذ الهدف , .120
ز  5تقدم برامج األكاديمية مساهمة إضافية فز من أهداف التنمية المستدامة من خالل ضمان التكافؤ بي 

ز من الذكور واإلناث.  ي عام  وشكلت النساء المشاركي 
ز مثل الرجال  54ما مجموعه 2020فز ي حي 

، فز ز ي المائة من المشاركي 
ي  46فز

فز
 المائة. 

الملكية الفكرية بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة  عنمن الدورة العامة  ميّشة واصلت األكاديمية تقديم نسخو  .121
تغالية، وشارك في ي قراءة المطبوعاتمن  650 ها والير

ي البض أو ذوي إعاقات أخرى فز
ز أو معاف   لتوسيعهذه الدورة  وُصممت. المكفوفي 

 10)الهدف  مهنيا وتمكينهم من التطور  تاإعاقألشخاص ذوي ا مليتدرب ويتعلفرص أكير  بغية إتاحة الوصول إىل المصنفاتنطاق 
 . (من أهداف التنمية المستدامة

ا   . البلدان المتحولة والبلدان المتقدمةعاشر

ي تضطلع إدارة البلدان  .122
ز مشاركة دول أوروبا  تمر بمرحلة انتقالية الت  والبلدان المتقدمة بمسؤولية توفي  الدعم من أجل تحسي 

ي النظام الدوىلي للملكية الفكرية. الوسط والبلطي
قية والقوقاز وبعض بلدان البحر المتوسط فز ق وبلدان آسيا الوسط وأوروبا الشر

 عىل ضمان حصة هذه الدول من المنافع االقتصادية واالجتماعية 
ً
البتكار واإلبداع. وُيحقق ذلك المستمدة من اوتعمل اإلدارة أيضا

ز الفرص ي وأنشطة  بطرق عديدة، بما فيها تحسي  لتحقيق أفضل نتيجة من القدرة اإلبداعية واالبتكارية، وكذلك تعزيز االستثمار األجنتر
ز تنسيق خدمات الويبو   نقل التكنولوجيا.  كما تركز اإلدارة عىل تعزيز العالقات المؤسسية مع البلدان المتقدمة، وتعمل عىل تحسي 

ي تلك البلدان. كما 
ي العمل مع المنظمات غي  الحكومية و  طي اإلدارةتغوبرامجها وتعزيزها وتقديمها فز

الصناعة مع الجهات الفاعلة فز
ز عىل التعاون عير القطاعات. و  كي 

 إذكاءهدف إىل تعزيز العالقات مع المنظمات غي  الحكومية ومجموعات القطاع الخاص من أجل تالي 
اءات ونظام مدريد، بم ي مجال الوعي بخدمات الملكية الفكرية، مثل معاهدة الير

ي ذلك منصات أصحاب المصلحة المتعددين فز
ا فز

ة والمتوسطة والجامعات والمنظمات البحثية.  وتنظم اإلدارةالصحة العالمية.  كات الصغي  ا األنشطة المتعلقة بدعم الشر
ً
 أيض

نامج و .123 ي إطار الير
ي تحقيق أهداف التنم10فز

ي تساهم بشكل أكير فز
ا من المبادرات الت 

ً
 5و 4ية المستدامة ، اتخذت اإلدارة عدد

 . 9و 8و

ي عام  4فيما يتعلق بالهدف و  .124
 : 2020من أهداف التنمية المستدامة، تم االضطالع باألنشطة التالية فز

  جمة دورة أكاديمية الويبو  إىل اللغات الالتفية والليتوانية والرومانية.  (DL101)تقديم الدعم والتنسيق لي 

 ا عدد من األنشطة  تنظيم
ً
، معبهدف تعزيز جأيض برامج  تنظيم ودة تعليم الملكية الفكرية عىل مستوى درجة الماجستي 

ي بولندا وتركيا. 
كة فز ي إطار برنامج ومشي 

ات الويبو لفز نت حول المؤشر كة عير اإلني 
، ُعقدت دورة تدريبية مشي  ي

لتطوير المهتز
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ي جورجيا )
ز
ي للملكية الفكرية ف

ة من SAKPATENTIالجغرافية، نظمتها الويبو والمركز الوطتز ي الفي 
ز
 18إىل  15(، ف

 ؛2020سبتمير 

  ي إطار
ز
اتيجيات الملكية الفكرية  وضعكانت قضايا تدريس الملكية الفكرية محورية ف ي اسي 

ز
ي عام ف

ز
ألبانيا والجبل األسود ف

2020 . 

  ي مايو
ز
ي تركمانستان حول موضوع تدريس الملكية الفكرية ف

ز
نت مع جامعات ف  ؛2020تنظيم اجتماع عير اإلني 

  ة حول الملكية الفكرية استضافتها ي محارصز
ز
ي أونو  األكاديمية كليةالالمشاركة ف

ز
ي ف

ز
أدى و . 2020أغسطس  28إشائيل، ف

ة والقضايا  نت إىل زيادة الوعي بعمل المنظمة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والتطورات األخي  هذا االجتماع عير اإلني 
ي 
.  عىل يتم التعامل معها الناشئة الت   المستوى العالمي

ي إطار الهدف و .125
ز
ز تنظيم من أهداف التنمية المستدامة، تم التخطيط ل 5ف نت لتعزيز المساواة بي  ندوات متنقلة عير اإلني 

ي االبتكار واإلبداع. 
ز
ز ف ز الجنسي  ، وبالتاىلي التأكيد عىل أهمية التنوع بي 

ز رضت الحاالت  وبينتالجنسي 
ُ
ي ع

نت الت  خالل الندوات عير اإلني 
نت  النساءور د ي هذا الصدد، نظم قسم تنسيق البلدان المتقدمة سلسلة من الندوات المتنقلة عير اإلني 

ز
ي العملية اإلبداعية. وف

ز
ف
ية والفرنسية واإلسبانية واإليطالية والروسية )كباللغات اإلن ز ظمت لي 

ُ
ي متنقلة ندوات ن

ز
نت حول خدمات ومبادرات الويبو ف  26عير اإلني 

ي  1230ها ، وحضز 2020مايو 
ز
ا؛ وف

ً
هو  ،2020يونيو  24مشارك ا؛  995 ا حضز

ً
ي ومشارك

ز
هو ، 2020أكتوبر  1ف ا؛  190 ا حضز

ً
ي ومشارك

ز
ف

هو ، 2020أكتوبر  22 ا؛  355 ا حضز
ً
ي ومشارك

ز
هو ، 2020نوفمير  6ف ي  139 ا حضز

ز
ا؛ وف

ً
 249 ها حضز و ، 2020نوفمير  24مشارك

 مشاركا(. 

ي إطار الهدف و .126
ز
 مة، تم االضطالع بثالثة أنشطة: من أهداف التنمية المستدا 8ف

  .ي بيالروسيا وتركمانستان وأوزبكستان
اتيجيات وطنية للملكية الفكرية فز  دعم وتنسيق وضع اسي 

 ( ي أوزبكستان
 (؛2020أكتوبر  29( وبيالروسيا )2020سبتمير  9تنظيم المشاورات الوطنية حول مؤشر االبتكار العالمي فز

  ي أوزبكستان )دعم تنظيم الندوة الوطنية حول اال
 . (2020ديسمير  3نضمام إىل منظمة التجارة العالمية فز

ي إطار الهدف  .127
كمن أهداف التنمية المستدامة،  9وفز  : تم تنظيم وتنسيق العديد من المبادرات والفعاليات بشكل مشي 

  ي الدوىلي حول الملكية الفكرية: رؤية بال
وتز ظم بمناسبة الذكرى المئويأوهامالمؤتمر اإللكي 

ُ
ي ، ن

اءات فز ة لتأسيس مكتب الير
ي 
 )التفيا(؛ 2020مايو  21جمهورية التفيا، فز

 من المؤتمر الدوىلي  ةالثالث الدورة 
كة ما آخر مستجدات" بعنوانعشر  What’s Up) العالمة التجارية؟ تصميم صورة الشر

Brand? – Corporate Image Design) بولندا(؛ 2020يونيو  30و 29، يومي( 

 ونية ي إنفاذ الملكية الفكريةإقليمية للقضاة  ندوة إلكي  ي ومهنت 
 )التفيا(؛ 2020سبتمير  10، فز

  ي عىل
اىصز اءات )تدريب افي  ي لمعاهدة الير

وتز ز ل (ePCTخدمة النظام اإللكي  ي  فائدة المودعي 
، فز ز سبتمير  15الرومانيي 

 )رومانيا(؛ 2020

 ي مؤتمر دوىلي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس مكتب الملكية الفكري
 )رصبيا(؛ 2020نوفمير  17ة لجمهورية رصبيا، فز

  ي
ات الجغرافية، فز نت حول حماية تسميات المنشأ والمؤشر  )جمهورية مولدوفا(؛ 2020ديسمير  8ندوة إقليمية عير اإلني 

 اءات والعالمات  حلقة ي مجال الير
ز فز اءات ونظام مدريد للعاملي  ونية لمعاهدة الير

عمل وطنية حول الخدمات اإللكي 
ي 
 )إستونيا(؛ 2020ديسمير  15التجارية، فز

  ندوةWebEx  نتاإلقليمية ي بلدان القوقاز وآسيا  عير اإلني 
حول االتجاهات الحالية ومشاكل تسويق الملكية الفكرية فز

قية، ي  الوسط وأوروبا الشر
 ؛2020يونيو  29 فز

 نت حول ي  WIPO Connect أداة اجتماع عير اإلني 
ي  بيالروسيا،فز

 ؛2020 يونيو  15 فز

 ي  فيديو( حول حق المؤلفعير الوطنية ) حلقة دراسية
ي  ،كازاخستان  فز

 ؛2020أغسطس  28 فز

 ي  فيديو( حول التحكيم والوساطةعير الوطنية ) حلقة دراسية
ي  ،أوكرانيا فز

 ؛2020سبتمير  7 فز

 ؛2020سبتمير  18و 17 يومي  فيديو( حول نظام الهاي،عير الوطنية ) حلقة دراسية 

  اءات، عير النية )وطحلقة دراسية ي 17فيديو( حول معاهدة الير
ي طاجيكستانفز

 ؛2020سبتمير  ، فز

  ستان،مراكز دعم االبتكار والتكنولوجيا مؤتمر ز ي  ، قرغي 
 ؛2020أكتوبر  30 فز

 ،ي  مؤتمر حول حق المؤلف
ي كازاخستان  فز

 ؛2020نوفمير  9 ، فز

  نت،، اتحاد الكتب الميّشةمعاهدة مراكش و ي  مشاورات عير اإلني 
ي بيالروسيا  فز

 ؛2020نوفمير  23 ، فز

 ي  وطنية حول تقييم الملكية الفكرية، حلقة دراسية
ي أوزبكستانفز

 ؛2020ديسمير  16 ، فز

  نتندوة وطنية ي  عير اإلني 
كات الناشئة والمكتبات ومكاتب نقل التكنولوجيا فز بهدف زيادة قدرة المؤسسات البحثية والشر

ي السياق الرقمي )بالتعاون مع المنظمة اليونانية للملكية الصناعيةاليونان عىل فهم واستخدام حقوق الملكية 
 الفكرية فز

ز و اليونانية(.  حق المؤلفومنظمة  Onassisومؤسسة  ي تعزيز وتحسي 
نت فز باإلضافة إىل ذلك، ساهمت الندوة عير اإلني 

ي لالبتكار و  ي اليونان. إل النظام اإليكولوخر
 نتاج القيمة فز
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  نت للويبو حول خدماتندوات متنقلة وندوات عير ي تحتاجها لومبادراتها و ها اإلني 
عرض أدوات الملكية الفكرية الت 

إىل  الفعالياتأدت هذه و الصناعات ومؤسسات البحث لحماية أصولها غي  الملموسة واالستفادة منها ولتنمية أعمالها. 
نجاح لدعم االبتكار واإلبداع وبالتاىلي تسهيل زيادة قدرات الصناعات واألوساط األكاديمية عىل استخدام الملكية الفكرية ب

 نقل التكنولوجيا. 

اتيجية للملكية الفكرية أللبانيا والجبل األسود خالل عام  .128 ي إطار وضع اسي 
ز
ا  ، كانت2020ف

ً
ي إطار  أيض

ز
ي تندرج ف

الموضوعات الت 
ا.  9الهدف 

ً
 من أهداف التنمية المستدامة بارزة جد

ي ع .129
ز
فذ عدد من األنشطة األخرى ف

ُ
دول البلطيق فائدة : دعم إنشاء شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا اإلقليمية ل2020ام ون

كات  WebExعمل  حلقةو )إستونيا والتفيا وليتوانيا(؛  ز المؤسسات األكاديمية والشر اإلقليمية حول تسويق الملكية الفكرية: التعاون بي 
ي 
ز
ة والمتوسطة، ف نت حول األدوات والخدمات )سلوفينيا(؛ وندوة عير  2020أكتوبر  6الصغي  ة اب الخاصةاإلني  كات الصغي  لشر

ة والمتوسطة وريادة األعمال   قدمتها والمتوسطة  كات الصغي  رؤساء مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات دعم فائدة ل شعبة دعم الشر
ي أوروبا الوسط ودول البلطيق ودول البحر األبيض المتوسط

ز
ة والمتوسطة ف كات الصغي  ي  ،الشر

ز
اير  25 ف )جميع بلدان أوروبا  2020فير

 الوسط ودول البلطيق(. 

نامج و .130 ي إطار الير
ز
ة والمتوسطة وريادة األعمال، أطلقت 30ف كات الصغي  ي تساهم بشكل  شعبة دعم الشر

 من المبادرات الت 
ً
عددا

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ز
 . وعىل وجه الخصوص: 9و 8و 5و 4أكير ف

ة والمتوسطة وريادة األعمال نظمت  : التنمية المستدامةمن أهداف  4لهدف ا  .131 كات الصغي  سلسة من  شعبة دعم الشر
ي المؤسسات األكاديمية، وبشأن التوعية بأهمية 

االجتماعات اإلقليمية والوطنية بشأن السياسات المؤسسية الخاصة بالملكية الفكرية فز
ي محدد ومخصص من أجل إنشاء المعارف وا

ها وإدارتها من طرف الجامعات ومؤسسات البحوث  تلتكنولوجياوجود إطار قانوتز ونشر
ظمت ككل  لصالح قطاع الصناعة والمجتمع

ُ
ي هذا السياق، ن

 التالية:  الفعاليات. وفز

  :ي مض
وع سياسة الملكية الفكرية فز عد مشر

ُ
وع بالتعاون مع  ا اع المشر وأكاديمية البحث العلمي  المضيمكتب براءات االخي 

 مؤسسة أكاديمية وطنية لنقل نتائج أبحاثها وتسويقها؛ 30كان الهدف هو تعزيز قدرة و ات. والتكنولوجي

 ة والمتوسطة وريادة األعمال إجراء كات الصغي  ي  تقييم شعبة دعم الشر
للوائح النموذجية إلدارة حقوق الملكية الفكرية فز

ستان.  ز غي  ي قي 
 مؤسسات التعليم العاىلي والبحث فز

كا أعدت .132 ة والمتوسطة وريادة األعمالشعبة دعم الشر ي ، بالتعاون مع ت الصغي  ، المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريتر
نت حول نقل التكنولوجيا وتسويق الملكية الفكرية: تتكون سلسلة   من ثالث دورات تدريبية عير اإلني 

  ة ما ي الفي 
ي فز  من الكاريتر

ز نت للمشاركي  ز  تقديم أربــع دورات تدريبية عير اإلني   ؛2020ديسمير  11نوفمير و 30بي 

 نت ل ز لتقديم أربــع دورات تدريبية عير اإلني  ة ما بي 
ي الفي 

و فز ز وكولومبيا واإلكوادور وبي  ز من األرجنتي   16و 7مشاركي 
 ؛2020ديسمير 

 نت ل ز من كوستاريكا لتقديم أربــع دورات تدريبية عير اإلني  ة ما  والسلفادور وبنما الجمهورية الدومينيكية و مشاركي  ي الفي 
ز فز بي 

 . 2020ديسمير  18و 10

نامج  : من أهداف التنمية المستدامة 5الهدف  .133 وع تمت الموافقة عليه بموجب  30يقوم الير التنمية بشأن  أجندةبتنفيذ مشر
ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكري النساءدور  توسيع

ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء فز
ة، الذي أكمل عامه فز
ي من التنفيذ 

 . الثاتز

ي  تؤدي : من أهداف التنمية المستدامة 8الهدف  .134
 فز
ً
 مهما

ً
ة والمتوسطة دورا كات الصغي  فرص العمل وتوليد اإليرادات.  خلقالشر

ة والمتوسطة كات الصغي  ي الشر
 يات التعاون بينها والمؤسسات األكاديمية ورفع مستو  ولذلك، فإن الجهود الرامية إىل تعزيز التنافسية فز

ي هذا الصدد، بشكل تساهم 
ي النمو االقتصادي للبلدان وتوفي  العمل الالئق للسكان. وفز

كات غي  مباشر فز نظمت شعبة دعم الشر
ي أنشطة 

ة والمتوسطة وريادة األعمال وشاركت فز ة والمتوسطة ا تكوين كفاءاتالصغي  كات الصغي   : واألعمال التجاريةلشر

 ي المؤتم
كةالمشاركة فز ي الدوىلي حول االبتكار واإلبداع وريادة األعمال، الذي نظمته شر

اىصز إيكو سيستم لالستشارات  ر االفي 
ي  (Eco System Consultants) اإلدارية

ا  80الكويت بحضور  فز ف بهخبي   دوليا.  معي 

  ز المؤسسات األكاديمية والشر بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج ة والمتوسطة حول التعاون بي  كات الصغي 
بغية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليجية، بالتعاون مع مركز التدريب عىل الملكية الفكرية  بلدانسبع فائدة ل

ي منطقة الخليج. 
ي مجال االبتكار فز

ز أصحاب المصلحة فز  دعم ورفع مستوى التعاون بي 

 ة والمتوسطة وريادة  مشاركة كات الصغي  ي بشأن تكوين  ومسامتها األعمال شعبة دعم الشر
اىصز وع االفي  ي تنفيذ المشر

فز
ة والمتوسطة اكفاءات  كات الصغي  ي أمريكا لمؤسسات الوطنية الداعمة للشر

ي مجال الملكية الفكرية فز
. و فز ي  الكاريتر
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ي الجهود المبذولة لتعزيز لالوسطاء والمؤسسات الداعمة  ويؤدي .135
ز
ة والمتوسطة دوًرا رئيسًيا ف كات الصغي  كات لشر وعي الشر

ة والمتوسطة بالملكية الفكرية. ومن شأن استخدام  ة والمتوسطة الصغي  كات الصغي  يؤدي إىل أن فعال عىل نحو لملكية الفكرية االشر
ة وزيادة خلق فرص العمل والنمو االقتصادي.  كات الصغي  وع الجاري بشأن الملكية الفكرية والشر ي إطار المشر

ز
ي هذا الصدد، ف

ز
ف

ي 
ز
نت تستهدف  تلك  جنوب أفريقيا، نظم وسطاء منوالمتوسطة ف كات عدة دورات تدريبية عير اإلني  ز الالشر ز  والوسطاءمشاركي  المعنيي 

ي مجال أعمال تلك من 
ز
ز ف كات والمدربي  كاتالشر  : ما يىلي  تضمنت األنشطةو . تلك الشر

  كة ي التدريب عىل "تقييم األعمال"، الذي نظمته شر
ز
ه و  Productivity SAالمشاركة ف كات  133حضز ا من الشر

ً
مشارك

ة والمتوسطة المختارة.   الصغي 

  ة والمتوسطة وريادة األعمال شاركت كات الصغي  ي التدريب الذي نظمه مكتب جنوب إفريقيا للمعايي  شعبة دعم الشر
ز
ف

ه  : نهج التصنيع"، وحضز ة والمتوسطة المختارة.  161حول "الجودة والمعايي  كات الصغي  ا من الشر
ً
 مشارك

 ي دورة تدريبية حول "الملكية الفكرية: العالمات التجارية و ال
ز
كات والملكية الفكرية. المشاركة ف اءات"، نظمتها لجنة الشر ير
ها  كاتمشاركا من وكالة تنمية  134 وحضز  ؛ةالصغي   الشر

  ة والمتوسطة وريادة األعمال شاركت كات الصغي  ي التدريب عىل "خدمات شعبة دعم الشر
ز
كات واف لملكية الفكرية لجنة الشر

ة والمتوسطة"، فائدة ال كات الصغي  ا من  144وشارك فيه  تلك اللجنةالذي نظمته و لشر
ً
كات مشارك وكالة تنمية الشر

ة  . الصغي 

، أظهر التدريب  تكوين كفاءاتباإلضافة إىل و  .136 ز ي المشاركي 
ة ا تجعل منيمكن أن الكيفية الت  كات الصغي  لوسطاء من الشر

ة والمتوسطة تقاسملوالمتوسطة قناة مفيدة  كات الصغي   . معارف الملكية الفكرية مع الشر

ي إطار الهدف  .137
ة والمتوسطة 9وفز كات الصغي  أصحاب  وريادة األعمال من أهداف التنمية المستدامة، أيدت شعبة دعم الشر
، وتعزيز االبتكار من خالل ، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدامقادرة عىل الصمود لبناء بنية تحتية  من مختلف القطاعاتالمصلحة 

 المشاريــــع التالية: 

  وع الذي تم ي مض: الهدف من المشر
ي حول إنشاء وإنفاذ مكاتب نقل التكنولوجيا فز

وع وطتز بالتعاون مع مكتب  إعدادهمشر
اع  ز المؤسسات األكاديمية الوطنية من إنشاء المضيبراءات االخي   وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيات هو تمكي 

ي تقديم خدمات إدارة حقوق الملكية الفكرية  ا البنية التحتية الالزمة لالبتكار ولدعمه
ز  من المستوى العاىلي فز للباحثي 

ي 
ز فز كائهم المحتملي   و . الصناعي القطاع وشر

ً
 جامعة ومؤسسة للبحث والتطوير من دعم الويبو؛ 12تستفيد حاليا

 عمل  حلقةWebEx ي المؤسسات األكاديمية ومؤسسات رأس المال االستثماري الوطنية حول تقييم الملكية الفكري
ة فز

ي  الملكية الفكريةشبكة فائدة ل
ي كولومبيا: فز

نسر  قطاع الصناعة والطاقة فز
ُ
ي تلك الشبكة ا تكوين كفاءاتبرنامج  أ

ز فز لمهنيي 
(Red de la propiedad intelectual ،área de industria y energía وشبكات إدارة الملكية الف ) كرية

ي الصناعة والطاقة )
 SECOPIND - Redes de Manejo de la Propiedadلتعزيز القدرات البحثية فز

Intelectual para el fortalecimiento de la capacidad de investigación, Área de Industria y 

Energía)؛ 

 ز فائدة اتنظيم تدريب عىل تقييم الملكية الفكرية ل ز األكاديميي  ي أوزبكستان بالتعاون مع مكتب الملكية  لمهنيي 
ز فز والصناعيي 

اخيص.  ي أوزبكستان والجمعية الدولية لمديري الي 
 الفكرية فز

  ز ك بي 
وع مشي  اءات مشر ي المناطق المنظمة األوروبية اآلسيوية للير

والويبو بشأن تعزيز قدرة تسويق الملكية الفكرية فز
ي تواجه بتز  قاط القوةنالتقنية اإلقليمية )منطقة القوقاز(: تحديد 

ي المنطقة لربط االبتكار والتحديات الت 
التحتية الهامة فز

 مؤسسات البحث بقطاعات الصناعة وتزويد أصحاب المصلحة بالخدمات المالئمة المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار؛

  ندوةWebEx  نتاإلقليمية ز الجامعات دول البلقفائدة حول تسويق الملكية الفكرية ل عير اإلني  ان فيما يتعلق بالتعاون بي 
ي المنطقة؛

ة والمتوسطة فز كات الصغي   والشر

  ي بيالروسيا حول
ي فز
وع وطتز لمؤسسات األكاديمية، ا تستفيد منها لملكية الفكرية وطنية نموذجية لسياسة  وضعمشر

 . ي ووزارة التعليم العاىلي
ز لوضع  دعمت الويبو ورعتو بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية الوطتز اء الوطنيي  ا من الخير

ً
فريق

 لمؤسسات األكاديمية؛ا تستفيد منها تلكملكية فكرية للوطنية نموذجية سياسة 

  وع ي األردن: ل الوطنية النموذجية سياسةالمشر
عد لملكية الفكرية فز

ُ
وع وضع سياسة  أ فكرية الملكية للوطنية نموذجية مشر

ي ا
ي ألردن ويجري تنفيذه بالتعاون مع مكتب الفز

ي فز
 مؤسسات أكاديمية أردنية.  10ملكية الفكرية األردتز

  نامج الدوىلي ي الير
اء ومساهمتهم فز ي المؤسسات األكاديمية: األيام  لتكوين الكفاءاتدعم الخير

بشأن نقل التكنولوجيا فز
ظمت تلك الفعاليةالدولية لنقل التكنولوجيا. 
ُ
 تونسية. بالتعاون مع وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي ال ون

  ة والمتوسطة وريادة األعمالأطلقت كات الصغي  ، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لبلدان آسيا والمحيط شعبة دعم الشر
ي منغوليا لمساعدة الجامعات المنغولية عىل 

ا وطنًيا فز وعً ظمت. خاصة بها سياسات الملكية الفكرية  وضعالهادئ، مشر
ُ
 ون

، بدعم من خبي  ترعاه الويبو.  سلسلة من جلسات المساعدة التقنية عن ز ي عام  وسيتواصلبعد لجامعتي 
وع فز المشر
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  ة والمتوسطة وريادة األعمال دعمت كات الصغي  نت حول ترخيص الملكية الفكرية والنظام شعبة دعم الشر ندوة عير اإلني 
اخيص الدولية والمع اء الي  ، نظمتها جمعية خير ي شيىلي

ز
ي للملكية الفكرية ف ي للملكية الصناعيةاإليكولوخر

ي  هد الوطتز
ز
،  ف شيىلي

ي 
ز
 . 2020ديسمير  1ف

ي التقليديحادي عشر 
ن
 . الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف

عىل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل أنشطتها المعيارية والسياسية والمتعلقة  شعبة المعارف التقليديةتساعد  .138
ي تعالج  بتكوين الكفاءات

ي الت 
ز
 البيانات والملكية الفكرية بالنسبة الموارد الوراثية، إضافة إىل حماية إدارة حقوق الملكية الفكرية ف

ي عام ل
ز
ي التقليدي. وعىل وجه الخصوص، ارتبط عمل الويبو ف

ز
ي هذا المجال بأهداف  2020لمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ز
ف

ي عام  من الناحية العمليةاضطلعت الشعبة و  . 15و 14و 13و 11و 8و 4و 3و 2التنمية المستدامة 
ز
من األنشطة  بطائفة 2020ف

ي 
 : شملتالمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة المحددة، والت 

ز  .139 ز بالموارد الوراثية واإلنتاجية الزراعية، قدمت الويبو،  15و 2بخصوص الهدفي  من أهداف التنمية المستدامة المتعلقي 
اك   للملكية الفكريةمع المكتب السويدي باالشي 

ً
 متخصصا

ً
اضيا  ، تدريبا ز الذين يعملون عىل  افي  لفائدة أصحاب المصلحة المختلفي 

انيا وأوغندا وزامبيا بهد ز ي بنغالديش وكمبوديا وإندونيسيا وكينيا ومالوي وتيز
ز
ف الملكية الفكرية والموارد الوراثية، ودعمت مشاريعهم، ف

ي زيادة بشأن ا تكوين الكفاءات
ز
 ف
ً
 مساهما

ً
ستخدام أنظمة الملكية الفكرية المتعلقة بالموارد الوراثية من أجل دعم االبتكار بوصفه عامال

ي مجال النفاذ وتقاسم  واضطلعت الشعبةالنمو االقتصادي وخفض مستوى الفقر. 
ز
بأنشطة بالتعاون مع مبادرة تطوير الكفاءات ف

ي تهدف إىل 
ي اتفاقات النفاذ إىل المنافع )مبادة التطوير( الت 

ز
ي ميدان التنمية من إدراج قضايا الملكية الفكرية ف

ز
ز أصحاب المصلحة ف تمكي 

 الموارد الوراثية وتقاسم منافعها. 

 الشعبةساهمت أنشطة  (4.11)الغاية  11و (3.8عىل وجه الخصوص الغاية ) 8و 4وبخصوص أهداف التنمية المستدامة  .140
م مدى الحياة من أجل التدريبية وموارد المعلومات الخاص

ّ
ز الشعوب األصلية وسهلت وصول أفرادها إىل فرص التعل ي تمكي 

ة بها فز
ي المجتمع بما يتماسر مع إطار أهداف 

مساعدتهم عىل اكتساب المعارف والمهارات الالزمة الستغالل الفرص والمشاركة الكاملة فز
نامج القائم عىل المشاريــــع للتدريب والتوجيه بشأن الملكية الفكرية الير  الشعبة المرحلة التوجيهية من وواصلتالتنمية المستدامة. 

إىل تعزيز قدرة رائدات األعمال من الشعوب  وهو برنامج يهدف ،رائدات األعمال من الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةلفائدة 
ي لحقوق الملكية الفكرية دع اتيحر ة والمشاريــــع القائمة عىل األصلية والمجتمعات المحلية عىل االستخدام االسي  كات الصغي   للشر

ً
ما

ي لحقوق الملكية أن يتيح للنساء تحقيق منفعة أشكال المعارف التقليدية و  اتيحر ي التقليدي. ويمكن لالستخدام االسي 
التعبي  الثقافز

نظمت و ويل واالستثمار. اقتصادية أكير من ابتكارهن وإبداعهن، إضافة إىل أن حيازتهن للملكية الفكرية قد تمكنهن من جذب التم
ي يطرحها االقتصاد الرقمي 

نت حول الفرص والتحديات الناشئة الت  لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية أما االشعبة ندوات عير اإلني 
ي 
اضية المتعلقة بحماية المعارف التقليدية وأشكال الو . 19-كوفيدجائحة   أثناء تفسر ي األنشطة االفي 

تعبي  دعمت الشعبة أو ساهمت فز
ي مختلف المناطق والبلدان

ي التقليدي فز
 . الثقافز

أن لم تستطع  لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور  ورغم أن .141
ي وتتفاوض 

ي دوىلي )صكوك قانونية دولية(، دون إخالل بطبيعة النتيجة )التلتق 
نتائج(، المتعلقة بالملكية الفكرية، بشأن صك قانوتز

ي التقليديوالذي سيضمن 
واصلت الشعبة ، فقد الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافز

ز الدورات،  نت و  وإعداد تيسي  العملية، وال سيما تيسي  عمليات التشاور فيما بي  تحديث الموارد الحالية لدعم موارد جديدة عىل اإلني 
ي تتعلق بشكل خاص بأهداف التنمية المستدامة 

 . 14و 8و 3و 2المفاوضات، والت 

ي عشر 
ن
ام للملكية الفكرية. ثان  وأهداف التنمية المستدامة شعبة إذكاء االحب 

ام للملكية الفكرية تتوىل  .142 ز الدول األ يمسؤولالشعبة إذكاء االحي  عضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين ة عن تعزيز التعاون الدوىلي بي 
ام للملكية الفكرية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية  بغرض التنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية المستهلك.  بهدف تحقيقإذكاء االحي 

ام للملكية الفكريةولتحقيق هذا الهدف، تقوم شعبة  ز أمور أخرى، بتسهيل إذكاء االحي  ي  حوار ال، من بي 
إذكاء  بشأن لدوىلي ا السياسات 

ي مجاالت إذكاء الوعي 
ام للملكية الفكرية ومساعدة الدول األعضاء فز ي ذلك التعاون مع  وتكوين الكفاءاتاالحي 

يــــع، بما فز والتشر
شد و المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة.  ي السادس للويبو، وكذلك التوصية تلك التسي  اتيحر ي عملها بالهدف االسي 

من  45شعبة فز
ف رصاحة بالحاجة إىل النظر إىل إنفاذ الملكية الفكرية "بشأن االويبو  أجندة ي تعي 

ي سياق االهتمامات المجتمعية الواسعة لتنمية، الت 
فز

ام للملكية الفكرية يساهم عمل شعبة و ". والشواغل اإلنمائية التوجه ي تنفيذ مختلف أهداف التنمية المستدامة، وبشكل إذكاء االحي 
فز

ي أهداف التنمية المستدامة أكير وضوًحا وب
ي اضطلعو . 16و 9و 8و 4شكل مباشر فز

شعبة بها  تتعتير المشاريــــع واألنشطة التالية الت 
ام للملكية الفكرية   ذات أهمية خاصة:  2020عىل مدار عام إذكاء االحي 
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ي  الحوار  "1"
 والتعاون  الدوىلي  السياسات 

ي من الركائز األساسية  .143
ز
ام للعمل شعبة ف ي منتدى للحوار  إتاحة ملكية الفكريةإذكاء االحي 

 إذكاءالدوىلي حول كيفية السياسات 
ام للملكية الفكرية. ولهذه الغاية، تعمل  ي تتيح ألصحاب الاالحي 

شعبة كأمانة للدورات السنوية للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ، والت 
ز  ات حول أكير القضايا إلح تقاسمالمصلحة المعنيي  ام المعلومات والخير ي إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحي 

ز
. وبــهذه الطريقة، لها اًحا ف

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ دورات اتساهم 
ز
 الغاية)ال سيما  9( و3.8 الغاية)وال سيما  8ف

ي 9
ز الوطتز ي بدورها تدعم .ب( من خالل تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية عىل المستويي 

، والت   العمل الالئقخلق  واإلقليمي
ي إطار اللجنة االستشارية ا، يسكعالوة عىل ذلو بتكار. ال وا ،بداعواإل بحث، والللجميع، 

ز
ز عىل مكافحة التقليد والقرصنة ف كي 

هم الي 
ي تحقيق الهدف 

ز
ي المساعدة16.4 الغايةمن أهداف التنمية المستدامة ) 16المعنية باإلنفاذ ف

ز
وعة  ( ف عىل الحد من التجارة غي  المشر

ي تحقيق الهدف و ومكافحة الجريمة المنظمة. 
ز
( من 4.16و 3.16من أهداف التنمية المستدامة )وال سيما الغايتان  16تساهم الويبو ف

ي إطار مبادرة 
ز
ي تسم تلك المبادرةستند وت. WIPO ALERTخالل التعاون الدوىلي ف

نت، والت  ح للبلدان إىل منصة آمنة عير اإلني 
وعة إىل اتاإلعالن قطاعالمعلومات مع  بتقاسم ونيةمواقع ال، بهدف الحد من التدفقات المالية غي  المشر ي  اإللكي 

ي التعدي الت 
ز
تتمادى ف

 . من الناحية التجاريةحق المؤلف  عىل

 إذكاء الوعي . "2"

ام للملكية الفكرية يركز عمل شعبة  .144  الشباب، وبالتاىلي  بشكل خاص عىل تعزيز الوعي إذكاء االحي 
ز بالملكية الفكرية، وال سيما بي 

ي 
ز
ز الالمساهمة بشكل مباشر ف ، أطلقف . التنمية المستدامةمن أهداف  9و 4 هدفي  ي

 الشعبة تعىل سبيل المثال، خالل العام الماىصز
 
ً
ونيا  إلكي 

ً
ام العالمات التجارية. حول  باللغة اإلسبانية توعويا موقعا ن الموقع المراهو  17احي 

ّ
ز من استكشاف المفاهيم المتعلقة يمك قي 

ي تحقيق الهدف 
ز
من أهداف  4بحماية العالمات التجارية من خالل أنشطة ترفيهية ومقاطع فيديو إعالمية، مما يساهم بشكل مباشر ف

ز الشباب، وكذلك الهدف  الذي يسع إىلالتنمية المستدامة  لدور اتقدير ثقافة  غرسمن خالل  9تعزيز المعرفة بالملكية الفكرية بي 
ي االقتصاد.  تؤديهالمركزي الذي 

 الملكية الفكرية فز

ام للملكية الفكريةبدعم ماىلي من حكومة جمهورية كوريا، أطلقت شعبة و ، وعىل نفس المنوال .145 العديد من الرسوم  إذكاء االحي 
ازيلية والصينية والفرنسية وا الصغار المتحركة لألطفال  تغالية الير البطريق  لروسية واإلسبانية، عىل أساس شخصيةباللغات العربية والير

ة الصغي   ي الهدف يوتيوبالرسوم المتحركة، المتاحة عىل قناة الويبو عىل  وتساهم تلك. بورورو المسماة  الشهي 
من  4، بشكل مباشر فز

ام ورة احي  باإلضافة إىل ذلك، قامت و ها. أهداف التنمية المستدامة من خالل تعريف األطفال بالمفاهيم األساسية للملكية الفكرية ورصز
ام للملكية الفكرية شعبة  ي موقع  بإنشاءإذكاء االحي 

وتز ي تدور مانهوايضم القصة الكرتونية " إلكي 
ام " الت  لفائدة  حق المؤلفحول احي 

ية والكورية واإلسبانية عىل موقعكمتاحة باللغات اإلن بمساعدة جمهورية كوريا، وهي  وقد تم ذلك أيضا ، الشباب ز ي  لي 
وتز الويبو اإللكي 

 . كر وقنوات التواصل االجتماعي
ُ
ي الهدف وكما ذ

وع فز  إتاحةمن أهداف التنمية المستدامة من حيث أنه يهدف إىل  4، يساهم هذا المشر
ي جميع أنحاء العالم.  ميشةمواد تعليمية 

ي الهدف و وجذابة للشباب فز
ا فز
ً
وع أيض من أهداف التنمية المستدامة من  8يساهم المشر

نت، وهو ح ي سياق اإلني 
ي الحياة اليومية، وال سيما فز

ي تنشأ فز
يث أنه يركز بشكل خاص عىل معالجة قضايا التعدي عىل حق المؤلف الت 
 أمر ذو أهمية أساسية عند مناقشة تطوير الصناعات المبتكرة واإلبداعية. 

 " تكوين الكفاءات3"

ام للملكية الفكرية عىل مدار عنظمت شعبة  .146 اضية  2020ام إذكاء االحي  ي عدد من الفعاليات االفي 
 لتكوين كفاءاتوشاركت فز

ام للملكية ا ز عن إنفاذ القانون من مختلف الدول األعضاء حول مواضيع إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحي  لقضاة والمسؤولي 
ي إنفاذ  شعبة أدوات لمساعدةتلك ال أحدثتكما 18الفكرية. 

ز وموظقز ز العامي  ي مختلف جوانب إنفاذ الملكية القضاة والمدعي 
القانون فز

باللغة العربية حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، الذي أعدته القاضية نهاد الحسبان،  سجل القضايا كتاب يحتوي عىل يقدم  و الفكرية. 
ي سياق إنفاذ الملكية الفكرية. 

ا للفقه المعمول به فز
ً
 متعمق

ً
ز من الدول األعضاء شعتلك الباإلضافة إىل ذلك، ساعدت و تحليال بة دولتي 

ي 
ي الويبو فز

ي  إعداد فز
ز الذين يحققون فز ز العامي  ز بإنفاذ القانون والمدعي  ز المكلفي  نسخ مخصصة من مواد الويبو التدريبية للموظفي 

 واإلثباتلتحقيق ا ومسائل والتقليد المواد إرشادات حول العنارص القانونية للقرصنة  وتتيحجرائم الملكية الفكرية ويالحقون مرتكبيها. 
ي تحقيق الهدف  تلكتساهم أنشطة وأدوات تكوين الكفاءات و ذات الصلة. 

من أهداف التنمية المستدامة )وال سيما  8بشكل مباشر فز
دم إنفاذ الملكية الفكرية، وهو جانب ال غتز عنه لتعزيز االبتكار والتقبغرض ( من خالل تعزيز نهج الويبو الموجه نحو التنمية 3.8 الغاية

، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وكذلك ي عىل وجه  6.16و  3.16 الغايتانهدف التنمية المستدامة )من أ 16الهدف  التكنولوخر
ي ضمان أن تكون أنظمتها فعالة وشفافة وعادلة قدر اإلمكان ومجهزة للتصدي 

التحديد( من خالل مساعدة المؤسسات الوطنية فز
وع وإنفاذ   حقوق الملكية الفكرية بفعالية.  لالتجار غي  المشر

                                                
17 Respeto por la PI 
 أنشطة التدريب وإذكاء الوعي  18

http://www.respetoporlapi.org/
https://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
https://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
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يعية "4"  المساعدة التشر

ام للملكية الفكرية يتمثل أحد مجاالت العمل الرئيسية لشعبة  .147 يعية للدول األعضاء من إذكاء االحي  ي تقديم المساعدة التشر
ز
ف

امات المنصو  ز م الملكية الفكرية وضمان االمتثال لاللي  ي أجل المساعدة عىل خلق بيئة مستدامة تحي 
ز
االتفاق المتعلق ص عليها ف

يعية  2020عىل مدار عام وقدمت تلك الشعبة . بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس( المساعدة التشر
ي دول أعضاء. 

يعية تلك تساهمو لثماتز ي تقدمها  المساعدة التشر
ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الت 

ز
)وال  9( و3.8 الغاية)وال سيما  8ف

البحوث، إجراء و  ،وريادة األعمال ،وخلق فرص العمل الالئقة ،( من خالل تعزيز بيئة مواتية للنمو االقتصادي.ب9و 5.9 الغايتانسيما 
وع بالسلع و اإلبداع واالبتكار. و  يعية المقدمة إىل الدول األعضاء إىل منع االتجار غي  المشر عالوة عىل ذلك، تهدف المساعدة التشر
ي تحقيق الهدف  تلك الشعبةيساهم هذا الجانب من دور و حمية بالملكية الفكرية أو مكافحته. الم

ز
من أهداف التنمية المستدامة  16ف

ا(  4.16 الغاية)
ً
وعة.  الذي يسع إىلتحديد  الحد بشكل كبي  من التدفقات المالية غي  المشر

 .  والملكية الفكرية األجهزة القضائيةثالث عشر

ي ضمان  19القضائية األجهزةبو مع يقر عمل الوي .148
ز
الملكية  نظامأن يكون بالدور الحيوي الذي تؤديه األنظمة القضائية الوطنية ف

ي جميع البلدان )الهدفوفعاال  ا متوازن الفكرية
ز
ز االبتكار من االزدهار ف ي تمكي 

ز
وواصلت (. من أهداف التنمية المستدامة 9 ، وبالتاىلي ف

ي عام الويبو 
ز
ي جهودها لتع 2020ف

ز
ي ذلك ف

ز
ي منازعات الملكية الفكرية، بما ف

ز
ي الفصل ف

ز
زيز وتوسيع دعمها لألجهزة القضائية الوطنية ف

 .
ً
ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خاللو السياقات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
ي  ساهم هذا العمل ف

األنشطة الت 
ي 
ز
 ة: الثالثة التالي المحوريةالركائز  تصب ف

ات والممارسات الجيدة  .149 ، واصلت الويبو تيسي  تبادل الخير
ً
ي منازعات الملكية الفكرية بشأن اأوال

ز
ز القضاة من فيما لفصل ف بي 

 : ةالعالمي الجائحة(، مع التكيف مع ظروف 16.6 الغاية، 16)الهدف  متباينةأطر قانونية واقتصادية 

نت لمن الأطلقت الويبو سلسلة  - . من أجل لقضاة دة افائندوات عير اإلني  ي
اىصز ي شكل افي 

ي فز
ُعقدت و مواصلة الحوار القضات 

ي كل منها ما يق
ي قضايا الملكية الفكرية، وشارك فز

ي التحكيم فز
كة فز نت لمعالجة القضايا المشي  رب اثالث ندوات عير اإلني 

 ؛بلدا  50قاٍض من  100

اضيلقضاة الملكية الفكرية  السنوي الثالث منتدى الويبو ُعقد  - ي نوفمير ا افي 
قاٍض  400أكير من  شارك فيه، حيث 2020فز

ي بغية قضائية وطنية وإقليمية،  والية 89من 
ز حول قضايا الساعة فز ز نظرائهم القضائيي   حق المؤلفتبادل المعلومات بي 

 عن وجهات النظر العالمية الوالعالمات التجارية و 
ً
اءات، فضال ي إدارة القضايا ا حولير

لقضائية ومنازعات تأثي  التكنولوجيا فز
 . الواليات القضائيةالملكية الفكرية متعددة 

، واصلت الويبو تعزيز وتوسيع أنشطتها المتعلقة بتكوين الكفاءات القضائية:  .150
ً
 ثانيا

  ي
ي المستمر بشأن برامج الملكية الفكرية الت 

ي عام  انطلقتواصلت الويبو تعاونها مع الدول األعضاء لتطوير التعليم القضات 
فز

امج إىل تعزيز قدرة مؤسسات 19-كوفيدبما يتماسر مع تفضيالت وظروف تلك البلدان خالل جائحة   2019 . وتسع الير

ي وطويل األجل للقضاة عىل 
ي البلدان النامية عىل تقديم تعليم تشاركي وقائم عىل االكتفاء الذات 

ي الوطنية فز
التدريب القضات 

 أساس االحتياجات والملكية الوطنية؛

 ل 
ً
و. استجابة ي التفيا وباراغواي وبي 

ي فز
ي أنشطة التدريب القضات 

ا فز
ً
 طلبات الدول األعضاء، ساهمت الويبو أيض

ي  .151
ي إتاحة المعلومات والبيانات والنفاذ إليها بشأن األنظمة القضائية والقرارات المتعلقة بالملكية الفكرية فز

ا، ساهمت الويبو فز
ً
ثالث

كس إطالق قاعدة بيانات  جانبإىل (، 16و 9جميع أنحاء العالم )الهدفان  ي سبتمير األحكام القضائية  –ويبو ل 
وتتيح . 2020للجمهور فز

ي  نفاذا  تلك 20قاعدة البيانات
نت إىل القرارات القضائية الت  ي الدول  تنسقها مفتوًحا ومجانًيا عير اإلني 

ي السلطات المعنية فز
بشكل انتقات 

ي تشكل سابقة أو 
 عن معلومات عن الهياكل تفس تقدماألعضاء المشاركة والت 

ً
ي واليتها القضائية، فضال

ا مقنًعا لقانون الملكية الفكرية فز ً ي 
ي قضايا الملكية الفكرية

 400عند إطالقها عىل أكير من  قاعدة البياناتاحتوت و  . اإلدارية والقضائية الوطنية الخاصة بها للفصل فز
اتها  لعديد من الدول األعضاءا كما تجريبلدان،   10وثيقة من  إلضافة قراراتها القضائية الرائدة بشأن الملكية الفكرية إىل  المهتمة تحضي 

 . ي
 هذا المورد العالمي المجاتز

                                                
 األجهزة القضائية والملكية الفكرية 19
كس  20  األحكام القضائية –قاعدة بيانات ويبو ل 

https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries/index.html
https://wipolex.wipo.int/ar/main/judgments
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ي 
ن
. شعبة البنية التحتية للمبان  رابع عشر

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  .152
ز
ي الذي يتناول  13و 12و 11و 7و 6ساهمت الويبو بنشاط ف اتيحر ي إطار هدف الويبو االسي 

ز
ف

ي مجمع الويبو )حديقة تاريخية ال
ز
ي ف ي ذلك من خالل الحفاظ عىل التنوع البيولوخر

ز
السنديان المعمرة  أشجار  تضممسؤولية البيئية، بما ف

اءوثالثة أسطح  لقرون،  21والمزارع الخارجية األخرى والحدائق الداخلية(.  ،بها نباتات وأعشاب محلية والعديد من أنواع األشجار  خضز
درج

ُ
ي مجمع الويبو. معيار " وا

ز
ي والمرافق التقنية ف

تشمل الرسوم و البيئة" كواحد من عدة معايي  لتقييم وتنفيذ التجديدات وصيانة المباتز
ي المائة،  100التوضيحية الرئيسية لذلك توفي  الطاقة الكهرومائية المحلية بنسبة 

ز
 واإلضاءة المستحثة بالحركة LEDومصابيح ف

ة جنيف، ونظام إدارة النفايات استهالك الكهرباء  للتقليص من يد باستخدام نظام مياه بحي  الفرز وإعادة التدوير  الذي يعتمد عىل، والتير
ز للمواد المختلفة، وإدارة استهالك المياه.   22المطابقي 

ي كانتون جنيف تخفيض انبعاثات حت  الصفر " الهادفة إىل  2050Todayجزًءا من مبادرة " 2020عام  وكانت الويبو منذ  .153
ز
 ف

ي ذلك عدد من المنظمات الحكومية الدولية 2050بحلول عام 
ز
، بما ف ي

ز االتحادي والكانتوتز ، تحت رعاية البلد المضيف عىل المستويي 
ز العام والخاصو  الدولية المحىلي والمنظمات غي  الحكومية.  عىل المستوى القطاعي 

23 

 من منظومة 
ً
ي تضطلع بها المنظمة باعتبارها جزءا

 األمم المتحدةباء. األنشطة الت 

ي سبب .154
ي المناقشات ذات الصلة مساهمتها ، واصلت الويبو 19-كوفيدها جائحة  تعىل الرغم من التحديات الت 

ز
ي نطاق واليتها، ف

ز
، ف

ي مختلف المنتديات. 2030بشأن تنفيذ خطة عام 
ز
توفر الويبو معلومات تقنية للعمليات والمبادرات المعنية و  ، كعضو أو مراقب ف

ي تنفيذ خطة عام ها هذه المبادرات بشكل كامل من معارفتستفيد وتضمن أن  متعددة األطراف،
تها فز وأهداف التنمية  2030وخير

الويبو بتقديم المعلومات عن طريق مجموعة واسعة من التقارير والمنشورات لتعزيز الوعي  ساهمتالمستدامة. وعالوة عىل ذلك، 
امجها وخدماتها كي يتم استخدامها من أجل تحق تساهم الويبو بتقديم المعلومات عن طريق مجموعة  يق أهداف التنمية المستدامةبير

امجها وخدماتها كي يتم استخدامها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   واسعة من التقارير والمنشورات لتعزيز الوعي بير

ي أنشطة وعمليات األمم المتحدة )مثل  الويبو ساهمت و  .155
(، ل األمم المتحدة مؤتمر فز ي ي و لتنوع البيولوخر اتفاقية التنوع البيولوخر

ي بمعلومات التسلسل الرقمي الخاصة بالموارد الوراثية)مثل وبروتوكول ناغويا 
ي المعتز

اء التقتز منظمة األغذية والزراعة و (، فريق الخير
نت  ز منظمة األغذية والز لألمم المتحدة )مثل سلسلة الندوات عير اإلني  اك بي 

راعة ومنظمة من أجل شبكة دولية المنظمة باالشي 
ات الجغرافية ) ها ( oriGInللمؤشر "( وغي  ي

ي أهداف التنمية المستدامة من خالل الجودة المرتبطة بالمنشأ الجغرافز
حول "المساهمة فز

 من المنظمات. 

وتغي  المناخ.  عىل قضايا الصحة العامة والتعاون الرقمي والتجارةأساسا  2020منظومة األمم المتحدة خالل عام  وركزت .156
عىل نظام الملكية الفكرية الدوىلي وما ينجم عن ذلك من تحديات. كما قامت الويبو  19-كوفيد  ألثر  الوثيق رصد الواصلت الويبو و 

 بتكييف إجراءات عملها لضمان استمرار تقديم خدمات الملكية الفكرية. 

 المنتدى السياسي رفيع المستوى "1"

ز  ،رفيع المستوى، وهو الهيئة المركزية المسؤولةُعقد المنتدى السياسي الرابع  .157 وقد اشتمل عىل جزء  . 2020يوليو  16و 7بي 
ي وطنية طوعية  استعراضاتبلدا  47خالله  ىوزاري مدته ثالثة أيام أجر 

قد . وعُ 2030خطة عام لتنفيذها بشأن ما وصلت إليه فز
ي بسبب جائحة  

اىصز ي شكل افي 
: تنفيذ عقد العمل لاوتناول موضوع " 19-كوفيدالمنتدى فز ل والمسارات الكفيلة بالتغيي 

عمل المعجَّ
عىل أهداف التنمية  19-كوفيدجائحة   األثر الذي تركتهركزت المناقشات بشكل أساسي عىل و ". واإلنجاز من أجل التنمية المستدامة 

ي المستدامة 
اف بأن العالم لم يكن األهداف تلكللمجتمع الدوىلي العودة إىل المسار الصحيح لتحقيق  بها  يمكن والسبل الت  ، مع االعي 

ي الجائحة قبل ها بالفعل عىل المسار الصحيح لتحقيق
. وأشار المنتدى بشكل خاص إىل أن جائحة القادم قد يكون أصعبوأن تفسر

ز البلدان وداخلها، وأن التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة قد  تعّمق 19-كوفيد ي بل ، تعطلعدم المساواة بي 
 بعض الحاالت،وفز

ورة وضع خطة عام تراجع كان هناك ي من جائحة   2030. وشدد عىل رصز
ي قلب التعافز

كدليل إلعادة البناء بشكل أفضل   19-كوفيدفز
اكات واآلليات المؤسسية المبتكرة لتمويل  ي و . 19-وسائل االستجابة لكوفيدوأنه يجب تعزيز الشر

ز العام لألمم المتحدة فز أشار األمي 
ي بعض المجاالت، ومع ذلك فقد تقريره المر 

ب هذا حىلي إىل أنه تم إحراز تقدم فز ي أماكن أخرى من خالل تزايد عرض الحائط التقدم  رصزُ
فز

، وتدهور البيئة الطبيعية واستمرار عدم المساواة ي
العنان  19-كوفيدجائحة   تعالوة عىل ذلك، أطلقو . ها وانتشار  انعدام األمن الغذات 

ي تعطيل تقدم أهداف التنمية المستدامةألزمة غي  مسبوقة، مما تس
ل بب فز

ّ
 . أكير مما هو معط

                                                
ي  21  العام الدوىلي لتنوع البيولوخر
ي مجّمع الويبوانظر  كتيب الويبو المعنون:  22

ز
 المسؤولية البيئية ف

 Today 2050مبادرة   23

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_48/a_48_18.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_48/a_48_18.pdf
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4469&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4469&plang=EN
https://2050today.org/
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ز وكاالت األمم المتحدة "2" ك بي 
 فريق العمل المشي 

ز وكاالت األمم المتحدةيتشكل  .158 ك بي 
ي ذلك:  فريق العمل المشي 

ز
مؤتمر األمم المتحدة  من عدد  من وكاالت األمم المتحدة بما ف

بية والعلم والثقافة؛ وجامعة األمم المتحدة و تحدة للتنمية الصناعية؛ منظمة األمم المو ؛ للتجارة والتنمية  -منظمة األمم المتحدة للي 
يخت للبحوث االقتصادية واالجتماعية حول االبتكار والتكنولوجيا  إدارة الشؤون االقتصادية و ؛ (UNU-MERIT) معهد ماسي 

آسيا؛  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربو االتحاد الدوىلي لالتصاالت؛ و  ؛الدويالبنك و برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ و واالجتماعية؛ 
؛ و اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛ و  ي اللجنة االقتصادية و اللجنة االقتصادية ألوروبا؛ و الكاريتر

ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا  تكوين الكفاءاتعن  المسؤوليةك الفريق المشي  ويتوىل والويبو.  ؛واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
ز
ف

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستهداف صانعي السياسات ومديري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من البلدان بغرض واالبتكار 
ي و النامية. 

ز
ز وكاالت األمم اانضمت الويبو، بصفتها عضًوا ف ك بي 

ة ، إىل أكير من عشر وكاالت لمتحدةفريق العمل المشي  أخرى من  نظي 
ي 
ز
نت حول العلم  حلقاتتنفيذ سلسلة من  من أجل ذلك الفريقوكاالت األمم المتحدة األعضاء ف العمل التدريبية التجريبية عير اإلني 

ي البلدان النامية 
ز
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و  بهدفوالتكنولوجيا واالبتكار ف

ز
ي المساعدة ف

قد استقطبت الجلسات الثالث، الت 
ي نوفمير وديسمير 

ز
قدت ف

ُ
ا من  70، أكير من 2020ع

ً
 من مختلف هيئات األمم المتحدة. وكان  40و بلدا  28مشارك

ً
 ذلك التدريبممثال

ي  ة الفريدة بجمعهمن نوعه  ا فريد التجريتر ز الخير ز العديد من وكاالت األمم المتحدة لتقديم برنامج شامل يجمع بي  لكل وكالة من  بي 
نامج و وكاالت األمم المتحدة.  ي من جهتها، جلبت الويبو إىل الير ي التدريتر

ز
ي مجال الملكية الفكرية إلثبات أهمية الملكية الفكرية ف

ز
تها ف خير

نامج، تمكنت الويبو من الوصول إىل صانعي السياسات بما يتجاوز أصحاب المصلحة و صنع سياسات االبتكار.  من خالل هذا الير
ي السياق األوسع ا

ز
ي مكاتب الملكية الفكرية وإثارة قضية الملكية الفكرية ف

ز
ز ف  الزدهار االبتكار.  المواتيةتهيئة الظروف بغية لتقليديي 

 المناقشات التجارية والصحية" 3"

ي مجاىلي  .159
ز الوكاالت فز كة بي 

ي العديد من االجتماعات الحكومية الدولية والمشي 
فيما يتعلق  التجارة والصحة شاركت الويبو فز

ي كل المراحل العمرية) من أهداف التنمية المستدامة 3بالهدف 
 . (ضمان حياة صحية ورفاه للجميع فز

ي سياق  و .160
ي اجتماعات مجلس تريبس لمنظمة التجارة العالمية يومي 19-كوفيدفز

 10و 2020أكتوبر  16و 15، شاركت الويبو فز
ح تعليق، حيث جرت مناقشات بشأن 2020ديسمير   . ومعداته ووسائل عالجه 19-كوفيدلقاحات   إتاحة بشأنفاق تريبس ات مقي 

ت الويبو و  .161 ز  الجلساتحضز اضية لجمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعي 
 ةالسابعالدورة و  2020مايو  19و 18 يومي االفي 

ز بعد المائة  ي لواألربعي 
 WHA73.1نظمة الصحة العالمية . ويدعو قرار م2020مايو  22لمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية فز

وس   ي تسهيل  تتماسر بشكل رصيــــح المنظمات الدولية أن  19-كوفيدبشأن االستجابة لفي 
مع مرونة اتفاق تريبس فيما يتعلق بعملها فز

ي الوقت المناسببنحو  19-كوفيدأدوية ولقاحات   الحصول عىل
 . عادل وفز

ي الدورة و  .162
ي شكل 19-كوفيدلتنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بشأن  للمجلس ا االستثنائيةشاركت الويبو أيضا فز

ي عقدت فز
، الت 

ز  ز ، 2020أكتوبر  6و 5 يومي ، هجي  اضي والدورتي  ز االفي  ز المستأنف تي  ز : تي  والدورة السابعة جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعي 
ز بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من  .  ،2020نوفمير  16و 2020ير نوفم 13إىل  9واألربعي  عىل التواىلي

ي ورصدت الويبو 
ز فز ي مبادرات االستجابة لـ هذين االجتماعي 

مبادرة تشيــــع إتاحة أدوات مكافحة ، مثل 19-كوفيدالتقدم المحرز فز
 ا مبادراتوكله، 19-مجّمع إتاحة تكنولوجيات مكافحة كوفيدو  ،عىل الصعيد العالمي  19-مرفق إتاحة لقاحات كوفيدو ، 19-كوفيد

 . وإتاحتها  ها تصنيعو  19-كوفيد  لقاحاتتطوير تهدف إىل تشيــــع 

ي يوليو أطلقت الويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية و  .163
  2020فز

ّ
إىل  النفاذ ثة حول تعزيز دراسة محد

 ، يفحص المنشور 2013بناًء عىل اإلصدار األول من عام و الطبية واالبتكار.  التكنولوجيات
ّ
ز مجاالت السياسة المحد ث التفاعل بي 

الطبية، مثل األدوية واللقاحات واألجهزة  تالتكنولوجياإىل  والنفاذ عىل االبتكار وكيفية تأثي  ذلك الصحية والتجارة والملكية الفكرية، 
ا خاًصا المنشور يتضمن و الطبية. 

ً
 . 19-بكوفيدملحق

اك مع منظمة الصحة العالميةو  .164 ة من ومنظمة التجارة العالمية  نظمت الويبو باالشي  ي الفي 
 2020ديسمير  1نوفمير إىل  30فز

 
ً
اضياجتماعا  استفادت منه( 17و 9و 3شبه إقليمي بشأن الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة )أهداف التنمية المستدامة ا افي 

ي مجال الملكية الفكرية والصحة ال إذكاءكان الهدف من االجتماع هو و  24مجموعة مختارة من البلدان العربية. 
وعي بالقضايا الرئيسية فز

اءاتالالعامة، وال سيما االبتكار، و  اءات، الوحقوق  ،ير ي اتفاق تريبس والنفاذ ير
 ،إىل المنتجات الصحية بأسعار معقولة، والمرونة فز

ات الصيدالني  . ةواالستخدام الفعال للملكية الفكرية لتعزيز المستحضز

                                                
مجلس و جامعة الدول العربية و اإلمارات العربية المتحدة و تونس و السودان و المملكة العربية السعودية و عمان و المغرب و لبنان و الكويت و األردن و مض و الجزائر  24

 . دول الخليج العربيةالتعاون ل
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ز الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غي  المعدية ومكافحتهافرقة عمل األم" 4" كة بي 
 م المتحدة المشي 

ي  .165
ز
ز الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غي  المعدية واصلت الويبو، بصفتها عضوا ف كة بي 

فرقة عمل األمم المتحدة المشي 
ي اجتماعاتها. ومكافحتها 

ز
ي ذلك الجلسة 19-وكوفيدتلفة بشأن األمراض غي  المعدية الويبو اجتماعات مخ وتتبعت، المشاركة ف

ز
، بما ف

ي 
ز
ي ركزت عىل استخدام2020مايو  1الرابعة ف

الرقمية للتصدي  التكنولوجيات وكاالت األمم المتحدة والدول األعضاء فيها  ، والت 
ي الفي   لفرقةواألمراض غي  المعدية. كما تضمن االجتماع الخامس عشر  19-كوفيدلـ

ز
مناقشات  2020نوفمير  5إىل  3ة من العمل ف

ي منظمة الصحة العالمية وقدمت إىل األدوية األساسية لتلك األمراض.  النفاذ واألمراض غي  المعدية، باإلضافة إىل  19-كوفيدحول  
ز
ف

ي 
اىصز ته الويبو  ،هذا االجتماع االفي  المندرجة ضمن جميع خطة العمل العالمية للحياة الصحية والرفاه للتنفيذ عن  ا تحديث، الذي حضز

عتير كأحد من أهداف التنمية المستدامة  3لهدف ا
ُ
ي ت
ي  موضوعات التشيــــع السبعة والت 

ز
مبادرة تشيــــع البحث والتطوير واالبتكار ف

 . واإلتاحة

 التجارة والقضايا الرقمية" 5"

ونية لألونكتاد: بسبب جائحة   .166 عيض عن، 19-كوفيدأسبوع التجارة اإللكي 
ُ
ونية االجتماع الفع است ىلي ألسبوع التجارة اإللكي 

نت من  2020 ي من األحداث والحوارات والندوات عير اإلني 
وتز بصفتها  ،الويبو  وساهمت . 2020مايو  1أبريل إىل  27بأسبوع إلكي 

ي ت
ي جلسة حول "من يمتلك بياناتنا؟ ما هو دور الملكية الفكرية؟"، والت 

ز
ونية للجميع ف ي مبادرة التجارة اإللكي 

ز
ناولت دور أنظمة عضًوا ف

ي هذا الصدد. 
ز
ي تعزيز تبادل البيانات ودور التعاون الدوىلي ف

ز
 الملكية الفكرية ف

ة من  2020 مؤتمر القمة لعام: انعقد مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات .167 ي الفي 
ز
سبتمير  10يونيو إىل  22تقريًبا ف

ي 2020
ز
ي " النفاذت واالتصاالت وإمكانية عمل حول "تكنولوجيا المعلوما حلقة. وساهمت الويبو ف

ز
الجهود التعاونية لألمم  للمساهمة ف

ي المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و
اتيجية األمم المتحدة إلدماج وتنفيذ  ،اإلعاقة ياتفاقية حقوق األشخاص ذو فز اسي 

.  النفاذ إمكانية  من حيثمنظور اإلعاقة  والمبادرات المنفذة لتعزيز ودعم تنفيذ  لاألعماحلقة العمل وناقشت  وعرضتالرقمي
اتيجيات والموارد لضمان شمول جميع األشخاص بمن فيهم األشخاص ذو  ي إطار أهداف التنمية  يالسياسات واالسي 

اإلعاقة فز
اتيجية ،واالتفاقية ،المستدامة امات العالمية األخرى ذات الصلة.  ،واالسي  ز  وااللي 

نت" 6"  اجتماع منتدى حوكمة اإلني 

نتانعقد  .168 اضيا  2020 لعام منتدى حوكمة اإلني  ة من  افي  ي الفي 
نت ، تحت الموضوع الشامل "2020نوفمير  17إىل  2فز اإلني 

ي والتضامن امها القوي بالمنتدى، نظمت الويبو جلسة حول "حق المؤلف والشمول"، ركزت و ". من أجل الصمود البشر ز  مع الي 
ً
تماشيا

ز كمبادر   ةالميّش اتحاد الكتب عىل معاهدة مراكش و  ز رئيسي تي  ز نفاذ اإىل  انللويبو تهدف تي  ي كل من إتاحة وتحسي 
ألشخاص ذوي اإلعاقة فز

ي و (. 17و 10و 9و 4إىل المحتوى والمعلومات. )أهداف التنمية المستدامة والبلدان النامية  البلدان المتقدمة
ا فز
ً
ساهمت الويبو أيض

نت ، والذي ركز عىل موضوع المحتوى المحىلي 2020لعام بشأن المحتوى المحىلي  منتدى أفضل الممارسات لمنتدى إدارة اإلني 
، أي حماية األعمال اإلبداعية والمعارف التقليدية والحفاظ عليها واستدامتها )أهداف  ومحتوى الشعوب األصلية ي الفضاء الرقمي
فز

 (. 10و 9و 8و 4التنمية المستدامة 

 ة التجارة العالميةلجنة التجارة والتنمية التابعة لمنظم "7"

ت الويبو  .169  حضز
ً
اضيا ي  113الدورة  افي 

. وسلطت 2020نوفمير  20للجنة التجارة والتنمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية فز

ي االستفادة من التجارة 
 فز
ً
ورة مساعدة البلدان األقل نموا ونية الضوء عىل رصز المناقشة حول برنامج العمل بشأن التجارة اإللكي 

 ونية من خالل سد الفجوة الرقمية. اإللكي  

 مكتب مساعدة التجارة العالمية" 8"

ز للجنة التوجيهية  .170 ي اجتماعي 
ي لشاركت الويبو فز

مكتب و . 2020نوفمير  19مايو و 27مكتب مساعدة التجارة العالمية فز
نظمة التجارة العالمية وتهدف إىل تبسيط مركز التجارة الدولية واألونكتاد وم بالتشاركالمساعدة هو مبادرة متعددة الوكاالت يقودها 

ونية فائدة اأبحاث السوق ل ي بوابة إلكي 
ة والمتوسطة، من خالل دمج معلومات التجارة واألعمال فز كات الصغي  كات، وخاصة الشر لشر

ز منو واحدة.  ي إطار دعمها لهذه المبادرة، معلومات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية للفاعلي 
ة  قدمت الويبو، فز كات الصغي  الشر

ي شكل أداة تشخيص الملكية الفكرية. 
 والمتوسطة فز

 تغي  المناخ" 9"

وال سيما المناقشات الجارية بشأن تطوير  المناخ،واصلت الويبو متابعة عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي   .171
ي االجتماع السادس عشر 

ي التكنولوجيا ونقلها. شاركت الويبو بصفة مراقب فز
 للمجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ فز

ة من  ة من يواالجتماع الحادي والعشر  ،2020نوفمير  12إىل  10الفي  ي الفي 
قد فز  17ن للجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا، الذي عُ

ي حوارات األمم المتحدة بشأن تو . 2020نوفمير  21إىل 
ي  2020غي  المناخ باإلضافة إىل ذلك، شاركت الويبو فز

)حوارات المناخ( فز
ة من    . 2020ديسمير  4نوفمير إىل  23الفي 
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، تحت رعاية األمم المتحدة، ومن خالل برنامج األمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع منظمة 2009منذ عام وساهمت الويبو  .172
ي الممارسة السنوية لجمع البيانات عن 

ز
، ف ي الدوىلي

ان المدتز ي المقر ات الدفيئة انبعاثات غاز الطي 
ز
الناجمة عن عمليات المرافق )ف

ز واألطراف الثالثة(، ألغراض "حاسبة غازات الدفيئة" عىل مستوى األمم المتحدة.  منذ عام تعمل الويبو و  25وخارجه( والسفر )للموظفي 
ي ال يمكن تفاديها عىل تعويض االنبعاثات  2014

اء ائتمانات بموجب ترتيب مع الناجمة عن عمليات المرافق والسفر، من خالل  الت  شر
ي يتم من خاللها إصدار ا

خفض ل المصدقة ئتماناتال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها والت 
ائها من أجل   بموجب بروتوكول كيوتو.  اآللية النظيفة مشاريــــع تطوير االنبعاثات وشر

ي عام وكانت الويبو  .173
ز
كةإ 2020ف ي وحدة التفتيش المشي 

ز
استعراض تعميم االستدامة البيئية عىل " حدى الوكاالت المشاركة ف

 26(. JIU/REP/2020/8" )نطاق مؤسسات منظومة األمم المتحدة

 الملكية الفكرية والسياحة "10"

174.  
ً
 جديدا

ً
 تجاريا

ً
ي نموذجا

ز
ويــــج الثقاف ي السياحة والي 

ز
ي مجيعد استخدام حقوق الملكية الفكرية ف

ز
 ، والذيالسياحة المستدامة الف

ي عام وتعاونت الويبو لمجتمعات المحلية واالقتصاد ككل. تنتفع بها ايمكن ترجمته إىل فوائد 
ز
ومنظمة السياحة العالمية  2020ف

ي تعزيز وأصدرا منشوًرا بعنوان "تعزيز تنمية السياحة من خالل الملكية الفكرية". ويــهدف إىل إذكاء الوعي بدور نظام الملكية الف
ز
كرية ف

ي البلدان النامية. 
ز
امات الويبو ومنظمة السياحة العالمية بأهداف و النشاط االقتصادي المرتبط بالسياحة ف ز يعكس هذا المنشور الي 

.ب( 12 الغاية) 12و 9( و9.8 الغاية) 8؛ عىل وجه التحديد، أهداف التنمية المستدامة 2030التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 

ز السياحة وحقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية و (. 7.14 غايةال) 14و عالوة عىل ذلك، لتوضيح الروابط بي 
ي ترتبط بها. 

ي المنشور أهداف التنمية المستدامة المحددة الت 
ز
باإلضافة إىل ذلك، و المستدامة، تذكر جميع دراسات الحالة المدرجة ف

ز أصحاب  بغية إذكاء ي السياحة، سواء عىل مستوى صنع السياسات أو الوعي بي 
ز
يط فيديو  مجالالمصلحة ف السياحة، تم إعداد شر

ز الملكية الفكرية والسياحة والتنمية المستدامة.   قصي  حول أوجه التآزر الممكنة بي 

ز بلدان الجنوب "11"  التعاون فيما بي 

ي  إىل جانب وكاالت األمم المتحدة األخرى شاركت الويبو  .175
اتيجية عىل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن  صياغةفز وثيقة اسي 

ي 
ز بلدان الجنوب والتعاون الثالتر ي عىل نطاق المنظومة و  . التعاون فيما بي 

ي توفي  توجيه سياسات 
اتيجية فز ي لالسي 

يتمثل الهدف النهات 
اكات امج والشر ز بلدان الجنوب  لكيانات األمم المتحدة من أجل حشد نهج منسق ومتسق لدعم السياسات والير فيما يتعلق بالتعاون بي 

ه عير أنشطة األمم المتحدة عىل  ي وزيادة تأثي 
ي واإلقليمي  المستوياتوالتعاون الثالتر

. ويخضع تنفيذها لكل كيان عىل والعالمي الوطتز

اتيجية عىل و حدة، بناًء عىل واليته وبرنامج عمله.  ي وضع  أن تكونستعمل االسي 
أفضل لتنسيق ومواءمة  كيانات األمم المتحدة فز

ي عىل المستويات العالمية واإلقليمية 
ز بلدان الجنوب والتعاون الثالتر ي بشأن التعاون بي  نامحر السياسات والدعم التشغيىلي والير

تحقيق  بغرضعقد العمل و  2030والقطرية، بهدف دعم األولويات الوطنية لبلدان الجنوب ودفع خطة التنمية المستدامة لعام 
 تنمية المستدامة. أهداف ال

نفذ  .176
ُ
ي سياق جائحة   وست

اتيجية فز ي  19-كوفيداالسي 
ة  تفرضالت  اجعبلدان الجنوب وتهدد عىل تحديات خطي  التقدم المحرز  بي 

ي العديد من 
ي أثناء و البلدان.  تلكنحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فز

ز بلدان الجنوب والتعاون الثالتر يمكن أن يرسي التعاون بي 
ي من المرجح أن تزداد حدة بعد انحسار  األزمة

، حيث يسع العالم إىل الجائحةوبعدها األساس لتعاون طويل األجل بشأن القضايا الت 
ز بلدان 2030مسارات جديدة نحو تحقيق خطة عام اتباع  اتيجية أداة إضافية لتنسيق جهود التعاون بي 

. ويمكن أن تصبح االسي 

ي ت
ي الت 

 وإلعادة البناء بشكل أفضل بعد ذلك.  الجائحةبذلها كيانات األمم المتحدة لالستجابة لجميع أبعاد الجنوب والتعاون الثالتر

(جيم ي بالممارسات الجيدة بشأن أهداف التنمية المستدامة )الفريق التحليىلي
ز الوكاالت المعتز ك بي 

 . الفريق التحليىلي المشي 

ي تقدمها الويبو للدول األعضاء بناء  
  عىل طلبهاجيم. المساعدة الت 

بتحقيق أهداف  خصيصا  لم تتلق األمانة، حت  وقت إعداد هذا التقرير، أي طلب من الدول األعضاء اللتماس مساعدة تتعلق .177
 التنمية المستدامة. 

إن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .178
ي هذه 

ي المعلومات الواردة فز
مدعوة إىل النظر فز

 . الوثيقة
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