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 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ونالدورة   السادسة والع�ش
 2021 يوليو  30إ�  26جن�ف، من 

وع معّدل مقدم من إندون�س�ا  ح م�ش ي البلدان النام�ة مق�ت
واإلمارات الع���ة المتحدة �شأن تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ف

ي الع� الرق�ي 
 ضمن الصناعات اإلبداع�ة �ف

 األمانة من إعداد 

ي دورتها (اللجنة)، ناقشت اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة  .1
�نالخامسة �ف �شأن  .CDIP/25/8 Revالوث�قة  ،والع�ش

ح  ي البلدان النام�ة ضمن مق�ت
وع مقدم من جمهور�ة إندون�س�ا واإلمارات الع���ة المتحدة �شأن تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ف م�ش

ي الع� الرق�ي 
ح أن تراجع " . الصناعات اإلبداع�ة �ف وع والتمست من البلدان المتقدمة بالمق�ت ح الم�ش  بمق�ت

�
وأحاطت اللجنة علما

ي الدورة المقبلة. الوث�قة بمساعدة األمان
ي قّدمتها الوفود األخرى، بغ�ة النظر ف�ه �ف  "ة، باالستناد إ� التعل�قات الىت

ح ع� �حتوي مرفق هذە الوث�قة و  .2 وع المق�ت مقدم من إندون�س�ا واإلمارات الع���ة المتحدة �شأن تع��ز استخدام المعّدل الم�ش
ي البلدان النام�ة ضمن الصناعات 

ي الع� الرق�ي المل��ة الفك��ة �ف
عّد بدعم من أمانة ال��بو. ، اإلبداع�ة �ف

�
 الذي أ

ي المعلومات  .3
إن اللجنة مدعوة إ� النظر �ف

ي هذە الوث�قة. 
ي مرف�ت

 الواردة �ف

]ان[��ي ذلك المرفق



CDIP/26/5 
Annex I 
 المرفق األول

 
 موجز .1

وع  DA_1_4_10_12_19_24_27_01 رمز الم�ش

ي الع� الرق�ي  العنوان
ي البلدان النام�ة ضمن الصناعات اإلبداع�ة �ف

 تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ف

 27و 24و 19و 12و 10و 4و 1 توص�ات أجندة التنم�ة

وع ح إ� ت وصف موجز للم�ش وع المق�ت ف ق��ة الصناعات اإلبداع�ة يهدف الم�ش كات استخدام عن ط��ق تحسني ال�ش
وز�ادة قدرة السلطات المعن�ة بالمل��ة الفك��ة للبلدان المشاركة  ،المحل�ة لنظام المل��ة الفك��ة

 : وع إ� ما ��ي . وع� وجه الخصوص، يهدف الم�ش ي الع� الرق�ي
ات الحاصلة �ف ي ضوء التغ�ي

�ف
ف 1" ي " تمكني

��ة الفك��ة و�دارتها من حما�ة حقوق المل الصناعات اإلبداع�ةأصحاب المصلحة �ف
" و�ناء 2واستغاللها و�نفاذها من أجل دعم �س��ق المنتجات والخدمات اإلبداع�ة والثقاف�ة؛ "

ف الصناعات اإلبداع�ة المحل�ة من أجل �سه�ل نقل معلومات والتعاون  ف شبكات ت��ط بني وتحسني
 . أداء السوق

نامج المسؤول عن التنف�ذ نامج  ال�ب نامج المسؤول عن التنف�ذ: ال�ب   3ال�ب

امج  امج المعن�ة: ال�ب  30و 17و 2ال�ب

امج  مشار�ــــع أجندة  /الصلة بال�ب
 التنم�ة األخرى المعن�ة

 DA_16_20_01و DA_19_30_31و DA_8_02و DA_8_01: المشار�ــــع
 DA_16_20_03و DA_16_20_02و

ي 
الصلة بالنتائج المرتقبة �ف

ان�ة ف نامج والم�ي  ال�ب
�ة القادرة ع� تلب�ة �شك�لة واسعة من المتطلبات لتسخ�ي   2.3ھ زة للموارد الب�ش كفاءات معزَّ

ي البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا� 
والبلدان ذات  المل��ة الفك��ة بفعال�ة ألغراض التنم�ة �ف

 االقتصادات المتحولة

واستخدامها من قبل مؤسسات نفاذ محّسن إ� المعلومات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة  2.4ھ
 المل��ة الفك��ة والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل  6.3ھ كات الصغ�ي قدرات معّززة لل�ش
ي �سخ�ي المل��ة الفك��ة ألغراض دعم االبتكار

 النجاح �ف

وع  شهرا�  36 مدة الم�ش

وع ان�ة الم�ش ف ان�ة اإلجمال�ة:  م�ي ف ف  لموارد فرنك س���ي  795.000الم�ي  خالف الموظفني

وع .2  وصف الم�ش
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 للمسألة مقدمة 1.2

ي البلدان النام�ة. و�شجع هذە �ي الصناعات اإلبداع�ة 
ي ذلك �ف

ي العد�د من االقتصادات، بما �ف
ف الصناعات األ�ع نموا� �ف من بني

ي الوقت ذاته بتع��ز النمو االقتصادي وتوف�ي فرص العمل. ومع النهضة الصناعات اإلبداع والتكنولوج�ا والثقافة 
واالبتكار مع الق�ام �ف

ي االقتصاد 
ف القطاعات الدينام�ة �ف ز التعل�م واالبتكار والصناعات القائمة ع� المعرفة بني التكنولوج�ة وخاصة الثورة الرقم�ة، ي�ب

 .  العال�ي

 جزءا� مه 
�
ە مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة و�شكل االقتصاد اإلبدا�ي أ�ضا  للتق��ر الذي ��ش

�
 من التجارة العالم�ة. ووفقا

�
ما

ي عام  547(األونكتاد) "بلغ إجما�ي السوق العالم�ة للسلع والخدمات اإلبداع�ة المتداولة 
. وأظهرت 2012مل�ار دوالر أم���ي �ف

ي 
. و�لغت معدالت النمو  التجارة ع�ب الحدود بالسلع اإلبداع�ة نموا� مضطردا� �ف ي

 من عام  8.6العقد الما�ف
�
ي المائة سن��ا

إ�  2003�ف
 1."2012عام 

ي تلك الصناعات 
ا� ما �كون االبتكار �ف ف الثقافة واالقتصاد والتكنولوج�ا. وكث�ي وتنمو الصناعات اإلبداع�ة وتزدهر بوصفها صلة ر�ط بني

الفاعلة وأصحاب المصلحة الذين لديهم احت�اجات محددة للمل��ة عمل�ة تعاون�ة �شمل طائفة عد�دة ومختلفة من الجهات 
ئ نظام المل��ة الفك��ة ُ�حّدد بوصفه أحد  ي بعض األح�ان، ُتعّرف لصناعات اإلبداع�ة. األساس�ة لدوات األ الفك��ة. وما فىت

و�ف
ي تنشأ من القدرة اإلبداع�ة والمهارة والمبأنها الصناعات اإلبداع�ة  وهبة الفرد�ة وتكون لديها اإلمكانات لخلق تلك الصناعات "الىت

وة وفرص العمل عن ط��ق استحداث المل��ة الفك��ة واستغاللها" أنواع تدخل فيها منتجات الصناعات اإلبداع�ة نتج وت 2. ال��
 تصام�م وعالمات تجار�ةحق المؤلفأهمها مختلفة من حقوق المل��ة الفك��ة، 

�
ي بعض األح، ول�ن قد تتضمن أ�ضا

�ان، ، و�ف
ي بيئة �عمل فيها نظام المل��ة الفك��ة �شكل ج�د، ح�ث  براءات. 

�مكن لمختلف الجهات و�مكن للصناعات اإلبداع�ة أن تزدهر �ف
 االقتصاد�ة أن �ستف�د من مل�يتها الفك��ة. الفاعلة 

 و 
�
ي االقتصاد اإلبدا�ي اليوم  من أ��� التحد�ات إلحاحا

ف ك�ف�ة هو  �ف التنم�ة االجتماع�ة ألغراض ��ة استخدام المل��ة الفك تحسني
ي الصناعات و واالقتصاد�ة المستدامة. 

ف الم��د من االهتمام ع� تثق�ف وتدر�ب أصحاب المصلحة �ف ك�ي هناك حاجة ملحة ل�ت
ي عمل�ة إ�شاء 

وك�ف�ة إنفاذ  ها،واستغالل تها و�دار  تها وحمايمنتجاتهم اإلبداع�ة اإلبداع�ة ع� ك�ف�ة استخدام نظام المل��ة الفك��ة �ف
ة. ف�ه توجد  ا� معقد مجا�ً تمثل الصناعات اإلبداع�ة و حقوق المل��ة الفك��ة الخاصة بهم.  وتتكون الصناعات فجوات معرف�ة كب�ي

كات الرقم�ةع� السواء ، و�شمل اإلبداع�ة من عدد كب�ي ومتن�ع جدا� من أصحاب المصلحة  ،الصناعات الثقاف�ة التقل�د�ة وال�ش
كات ا ة ومتناه�ة الصغر لمتوسطة وال�ش ة، وال��انات الخاصة والعامة، والصغ�ي كات ال�ب�ي  . ال��ح�ة وغ�ي ال��ح�ة ئاتوالهيوال�ش

. فقد  ي الع� الرق�ي
وأصبحت الحاجة المتعلقة بالقدرة ع� استخدام نظام المل��ة ال�ف��ة �شكل كامل تتسم بأهم�ة أ��ب بكث�ي �ف

ت أتاحت الرقمنة ودرجة تقدم  تكنولوج�ا المعلومات الم��د من الفرص وطرحت تحد�ات جد�دة أمام الصناعات اإلبداع�ة. وغ�ي
 
�
ط��قة إ�شاء المنتجات والخدمات اإلبداع�ة و�نتاجها وتوز�عها واستهال�ها. وخّفضت ز�ادة الرقمنة حواجز الدخول وه�أت فرصا

ي االقتصاد اإلبدا�ي الع
ي إ� المعلومات والبحوث، إ� جانب ز�ادة لجميع البلدان من أجل المشاركة �ف

وىف ن النفاذ اإلل��ت
�
. وقد مك ال�ي

كات اإلبداع�ة من �س��ق بضائعها وخدماتها لجمهور أ��ب وأ���  ، ال�ش ي الع� الرق�ي
التواصل ومشاركة الصناعة اإلبداع�ة ذاتها �ف

. كما أتاح الع� الرق�ي للمواهب من جميع أنحاء العالم أن تعمل
�
مع بعضها و�ستنبط األفكار والمنتجات أ��� من أي وقت  تنوعا
 ، بط��قة تعاون�ة. م�ف 

ي أتاحتها الرقمنة حاجة ملحةو   اإلبداع�ة والمبتكرة ها إ� فهم القطاعات اإلبداع�ة لط��قة حما�ة أفكار  أ�شأت ز�ادة فرص التعاون الىت
خ�ص منتجاتها اإلبداع�ةوط��قة �س��ق  ها من أدوات المل��ة الفك��ة.  ،عن ط��ق اتفاقات ال�ت �ط�ح الع� الرق�ي كذلك، و  أو غ�ي

ي مجال المل��ة الفك��ة. بالنسبة إ� ا خاصةتحد�ات 
كات اإلبداع�ة �ف ي  وقد ل�ش

ساهمت التقن�ات واألدوات والمنصات الرقم�ة �ف
ي للصناعات اإلبداع�ة، 

 ساهمت  ول�نها إ�شاء سوق عال�ي حق��ت
�
ف  أ�ضا ي إ�شاء ح�ي

فرص الوالمقلدة �ه المنتجات المقرصنة فتعطل  �ف
ف المتاحة أمام  ي البيئة الرقم�ة وقد أفضت حاالت التعدي ع� المل��ة الفك��ة . أعمالهم�سب ع�شهم من لالمبدعني

 إ� خسارات�ف
ي 

ة �ف ف كب�ي ت �سمعة المبدعني حاالت  تطالو . ع� السواء  لبلدان النام�ة والمتقدمةافرص نمو وحّدت من األر�اح والوظائف، وأ�ف
اإللمام مست��ات أع� من إضافة إ� و�تطلب التعامل معها معرفة ج�دة بالمل��ة الفك��ة،  ،جميع أشكال المل��ة الفك��ةالتعدي 

 استخدام البن�ة التحت�ة الرقم�ة. الرق�ي من أجل 

ي كث�ي من األح�ان، 
، و�ف

�
 كاف�ا

�
كات اإلبداع�ة الفرص المتاحة استخداما ي البلدان النام�ة. ال �ستخدم ال�ش

كات الموجودة �ف وخاصة ال�ش
كات والمؤسسات اإلبداع�ة  ي البلدان النام�ة وتفتقر ال�ش
، وال تزال تعتمد ع� التوز�ــــع المادي والتس��ق خارج لمهارات الرقم�ةإ� ا�ف

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

Creative Economy Outlook And Country Profiles . 
 . هنا و�مكن االطالع ع� نص التع��ف  ؛أتاح هذا التع��ف وزارة الثقافة واإلعالم وال��اضة، الممل�ة المتحدة 2

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523024/Creative_Industries_Economic_Estimates_January_2016_Updated_201605.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523024/Creative_Industries_Economic_Estimates_January_2016_Updated_201605.pdf
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ات�ج�ات التوس�م، مما �حد من إمكان�ة   إ� اس�ت
�
نت، إضافة إ� افتقارها �شكل ك�ي تق��با إ� المعلومات  وصولها شبكة اإلن�ت

 . المحتملةاألسواق و 

ي البلدان النام�ة. و�كمن أوله
ي إطار تع��ز وتق��ة الصناعات اإلبداع�ة �ف

ف معالجتهما �ف ابطان يتعني ما ولذلك، هناك هدفان رئ�س�ان م�ت
ي ذلك مكاتب المل��ة الفك��ة، ع� استخدام أدوات 

كات اإلبداع�ة المحل�ة وقدرات السطات الوطن�ة، بما �ف ي بناء قدرات ال�ش
�ف

ف منتجاتها وخدماتها اإلبداع�ة، ومن أجل تن��ــــع  ّ ات�ج�ات من أجل إضافة ق�مة تم�ي المل��ة الفك��ة واالستفادة منها وتنف�ذ اس�ت
ي 
ف تنف�ذ الهدف األول، هو بناء شبكات ت��ط أ�شطتها االقتصاد�ة �ف ، ذو األهم�ة البالغة من أجل تمكني ي

. والهدف الثاىف  الع� الرق�ي
ف الصناعات اإلبداع�ة ع� الصع�د المح�ي من أجل �سه�ل نقل المعلومات والتعاون والنمو.   بني

وع،  ي سيتم تغطيتها  الصناعات اإلبداع�ةستشمل وألغراض الم�ش ي  ،ةصناعة المنتجات السمع�ة الب�� لتال�ة: القطاعات االىت
بما �ف

،صناعة و األفالم والرسوم المتحركة، ذلك  ، الن�ش  وألعاب الف�ديو، والتطب�قات المتنقلة، واألز�اء.  وصناعة الموس��ت

وع كز الم�ش ي  ع� وس�ي  رئ�س� ا� دور تؤدي أهم�ة ومالءمة حق المؤلف والحقوق المجاورة، الىت
�
ي هذە الصناعات ا

ي  إضافة إ� النظر  ،�ف
�ف

ي البيئة نواتجه ركز يأشكال أخرى من المل��ة الفك��ة حسب االقتضاء. وسوف 
ع� الجوانب المتعلقة بعمل الصناعات اإلبداع�ة �ف

 الرقم�ة. 

وع  س�ستف�د وقدر اإلمكان،  ي ال��بو �شأن الصناعات اإلبداع�ة، من الم�ش
�ي المواد الموجودة �ف تحقيق إ�  �س�ستآزر و أوجه  وس�ي

وع امن خالل تكي�ف المحتوى مع أهداف  ةال�فاء  واحت�اجات المستف�دين. محددة لالم�ش

وع إ� تحقيق نتائج ملموسة س�كون لها تأث�ي قابل للق�اس و   األهداف المحددة. ع� س�س� الم�ش

 األهداف 22.

ي البلدان 
ح إ� تق��ة الصناعات اإلبداع�ة �ف وع المق�ت : يهدف الم�ش ف ف الرئ��ي التاليني  للهدفني

�
 المشاركة تحق�قا

ي ذلك مكاتب المل��ة 
ي الصناعات اإلبداع�ة وقدرات السطات الوطن�ة، بما �ف

كات المحل�ة العاملة �ف أوً�. بناء قدرات ال�ش
ف  ّ ات�ج�ات المل��ة الفك��ة واالستفادة منها من أجل إضافة ق�مة تم�ي منتجاتها وخدماتها، الفك��ة، ع� استخدام أدوات واس�ت

 ؛ومن أجل تن��ــــع أ�شطتها 

ي الصناع
ف �ف ف أصحاب المصلحة المحليني . و�ناء شبكات ت��ط بني

�
اإلبداع�ة من أجل �سه�ل نقل المعلومات والتعاون  اتثان�ا

ف و   النمو.  تحف�ي

 : وع ع� وجه الخصوص إ� ما ��ي  و�ــهدف الم�ش

ي القطاعات اإلبداع�ة  المهن�ةاالرتقاء بالمهارات  )أ(
ي صفوف أصحاب المصلحة �ف

و�ذكاء الو�ي بالمل��ة الفك��ة �ف
 من قب�ل:  مسائلالمختارة �شأن 

ي تع��ز اإلبداع واالبتكار، و�ضافة الق�مة، من خالل  "1"
الدور الذي �مكن أن يؤد�ه نظام المل��ة الفك��ة �ف

 حما�ة المنتجات اإلبداع�ة؛ 

ي تعظ�م تدفقات اإليرادات  ا تها، وحسب االقتضاء، عمل�ات �سج�لهالمل��ة الفك��ة و�دار  وتوثيق "2"
ودورها �ف

ي الصناعات اإلبداع�ة؛
 بالنسبة إ� أصحاب المصلحة �ف

كات اإلبداع�ة.  "3" ي تمثل األصول الرئ�س�ة غ�ي الملموسة لمعظم ال�ش ام و�نفاذ المل��ة الفك��ة الىت ورة اح�ت  و�ف

، حسب االقتضاء، من أجل �سه�ل دعم إ�شاء البن�ة التحت�ة للصناعات اإلب )ب( ي واإلقل��ي داع�ة ع� الصع�دين الوطىف
كات.  ي ال�ش

 �شغ�ل المعامالت القائمة ع� المل��ة الفك��ة، أو استخدام نظام المل��ة الفك��ة �ف

ف القطاعات )ج( ي الصناعات ، ع� والعمل، داخل كل قطاع وف�ما بني
ف أصحاب المصلحة �ف ي ت��ط بني تع��ز الشبكات الىت

 داع�ة، من أجل �سه�ل أوجه التعاون ونقل المعارفاإلب
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ات�ج�ة التنف�ذا 23.  س�ت

وع عن ط��ق   واأل�شطة التال�ة:  النواتجسُتحقق أهداف الم�ش

ي وقابل للتنف�ذ من أجل تحقيق تحسينات  -1 الناتج ات��ب ي البلدان المستف�دةضمن اعتماد نهج اس�ت
 . القطاعات اإلبداع�ة المختارة �ف

 األ�شطة: 

ي البلدان لصناعات اإلبداع�ة المختارة ل لحالة الخاصة�شأن ا دراسة نطاقإجراء  )أ(
المستف�دة من أجل تحد�د �ف

ف معالجتها  ي يتعني ات�ج�ة الىت ي ذلك نطاق االستخدام غ�ي  إبانالمسائل االس�ت
 للس�اسات الوطن�ة، بما �ف

�
وع وفقا تنف�ذ الم�ش

ي للمل��ة الفك��ة وأسبابه؛
 ال�ا�ف

وع.  وتقد�م نتائج )ب(  الدراسة إ� أصحاب المصلحة من أجل ضمان تحقيق األثر المستهدف من الم�ش

ي الصناعاالرتقاء بمهارات  -2الناتج 
اإلبداع�ة �شأن حما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها واستغاللها و�نفاذها،  اتأصحاب المصلحة �ف

 ، ف�ما �خص القطاعات اإلبداع�ة المختارة. والتس��ق الرق�ي 

 األ�شطة: 

ي �مكن بها استخدام إدارة المل��ة الفك��ة و�نفاذها من أجل عامة إعداد مواد  )أ( مخصصة للحكومات �شأن الُسبل الىت
ات�ج�ات س�اس ة تر�ي إ� ز�ادة النفاذ إ� نظام المل��ة الفك��ة واستخدامه، ات�تع��ز الصناعات اإلبداع�ة، ووضع اس�ت

ف إدارة أنظمة المل��ة الفك��ة؛  وتحسني

ي مخصصة أل  واد م عداد إ )ب(
ي أن تغ�ي المواد ط��قة تحد�د  . المختارةاإلبداع�ة  اتالصناعصحاب المصلحة �ف

و�نب�ف
ي القطاعات المعينة. 

 حقوق المل��ة الفك��ة و�دارة هذە الحقوق و�نفاذها باعتبارها أصوً� مؤسس�ة �ف

ي الصناعات اإلبداع�ة لفائدة بناء قدرات توف�ي خدمات  )ج(
ف وأصحاب المصلحة اآلخ��ن �ف المؤسسات والمبدعني

ي ذلك التس��ق واإلنفاذ والمجاالت األخرى المرتبطة بالرقمنةالمختارة �شأن 
 الجوانب الرقم�ة إلدارة المل��ة الفك��ة، بما �ف

ي ت  المحتوى واألشكال التقل�د�ة، حسب االقتضاء؛ لتقد�مجمع الُنهج المبتكرة الىت

ي المجاالت المختارةوضع برامج  )د(
ف �ف ي ترغب  توجيه�ة مع الموجهني ي دعم االرتقاءالىت

ي  بالمست��ات �ف
المهن�ة �ف

كات والمنظمات والمؤسسات المشاركة.   ال�ش

ي م�دان الصناعات اإلبداع�ة بأهم�ة استخدام نظام المل��ة الفك��ة  -3الناتج 
كات العاملة �ف ز�ادة و�ي الحكومات المحل�ة وال�ش

ي هذا الصدد. 
ة �ف ات�ج�ة مستن�ي ف القدرة ع� الق�ام بخ�ارات اس�ت  وتحسني

 األ�شطة: 

 إ�شاء قناة معلومات من أجل ��ش المعارف المتعلقة بفرص التعاون وحما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها؛ )أ(

ي م�دان الصناعات اإلبداع� )ب(
كات العاملة �ف ي كل بلد من البلدان المشاركة لل�ش

ة تهدف إ� ز�ادة عقد أحداث وطن�ة �ف
كات؛ ات�ج�ات الخاصة بها بالنسبة إ� ال�ش  الو�ي بأهم�ة حما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها واالس�ت

ي ذلك ع� سب�ل المثال ز�ادة الو�ي أ�شطة مبادئ توجيه�ة �شأن إعداد  )ج(
، مخصصة لممث�ي السلطات الوطن�ة، بما �ف

ي  ف  ال الح� مكاتب المل��ة الفك��ة، �شأن الطرق الىت ي تحسني
�مكن بها إدارة المل��ة الفك��ة و�نفاذها أن ُ�ستخدم �ف

ف اإلدارة  ات�ج�ات الس�اسات�ة للصناعات اإلبداع�ة من أجل ز�ادة النفاذ إ� نظام المل��ة الفك��ة واستخدامه؛ وتحسني االس�ت
 اإلجمال�ة ألنظمة المل��ة الفك��ة. 

 . محتوى اإلبدا�ي ومدي��ه ومستخدم�هإطالق حمالت إذكاء الو�ي الرق�ي لفائدة صان�ي ال )د(

ي م�دان الصناعات اإلبداع�ة.  -4الناتج 
ف أصحاب المصلحة �ف  إرساء شبكات وطن�ة و�قل�م�ة، وتوف�ي فرص توج�ه، عند اإلمكان، بني

 األ�شطة: 
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 نظام يوفر معلومات محدثة ووجيهة �شأن الصناعات اإلبداع�ة المختارة؛إ�شاء  )أ(

ف  )ب( ي كل بلد من البلدان المشاركةر�ط أعضاء الشبكات من أجل قات توسيع شبكة العاللعقد حدثني
 . �ف

 . مرا�ز إقل�م�ة للصناعات اإلبداع�ة ة، وعند االقتضاء،وطن� إ�شاء مرا�ز  )ج(

 : معاي�ي اخت�ار البلدان المستف�دة

ي سُتختار، ألغراض ال وع التج��ىب ي يوجد فيها نمو  4أر�عة ( ،م�ش ي  محتملكب�ي ) بلدان من البلدان النام�ة و/أو والبلدان األقل نموا� الىت
�ف

ف تج��بي بلدينلصناعات اإلبداع�ة. وس�جري اخت�ار م�دان ا ، باالستناد إ� المعاي�ي واإلمارات الع���ة المتحدة ا �، فضً� عن إندون�سني
 التال�ة: 

 ؛مها إعراب الدولة العضو عن اهتما .1

ي لحما�ة المل��ة الفك��ةو  .2  ؛وجود إطار عمل وطىف

كات اإلبداع�ةو  .3 ي المجاالت المختارة؛ وجود عدد كب�ي من ال�ش
 �ف

وجود جمع�ات أو منظمات وطن�ة أو محل�ة مخصصة لدعم الصناعات اإلبداع�ة، و/أو مؤسسات أو هيئات و  .4
 حكوم�ة مسؤولة عن الصناعات المذكورة؛

ي النفاذ إ� نظام المل��ة الفك��ة وفهمهالحاجة الفعل�ة لدعم و  .5
 ؛الصناعات اإلبداع�ة �ف

ام البلدان المشاركة  .6 ف وع بفعال�ة وضمان استدامتهوال�ت  ؛بتخص�ص الموارد الالزمة لتنف�ذ الم�ش

ي سيت�ف بصفة ممثل مؤس�ي للبلد و  .7 ف منسق وطىف ف جهة تنسيق وطن�ة تعيني وعمن أجل ، وتعيني  ؛تنف�ذ الم�ش

ف الجغرافي والتن�ع التوازن بط��قة تضمنسُتختار البلدان التج��ب�ة و�ضافة إ� ذلك،   التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة.  من ح�ث ني

 يتضمن 
�
حا وع بصفة بلدان تج��ب�ة مق�ت ي الم�ش

 موجزا� للعنا� المذكورة أعالە. وستقدم الدول األعضاء المهتمة بالمشاركة �ف
�
 وصفا

ن
�
وع  ةعمل�ة االخت�ار المذكور  وستمك ف من أعالە ف��ق الم�ش ف المحتملني ام المرشحني ف استثمار الوقت  ع� وقدراتهم الفعل�ةتقي�م ال�ت

ي العمل�ة. 
 والموارد �ف

اض�ة والحضور�ة الذي سيتوقف  ف األحداث االف�ت ات�ج�ة التنف�ذ هو الجمع بني ع� الحالة الصح�ة وأحد الجوانب المهمة الس�ت
 المستف�دة المختارة. للبلدان ، والتفض�الت المذكورة 19-المتعلقة بجائحة كوف�د العالم�ةالعامة 

 التخف�ف من آثارها وتداب�ي المخاطر المحتملة  4.2

 : قد ال توجد شبكة وطن�ة راسخة للصناعات اإلبداع�ة المرتبطة بنظام المل��ة الفك��ة. 1المخاطرة 

وع مع 1تدب�ي التخف�ف  وع إ� جانب األول��ات الحكوم�ة : س�عمل مدير الم�ش الوكاالت الحكوم�ة المعن�ة وس�دمج تنف�ذ الم�ش
ي إطار تط��ر الصناعات اإلبداع�ة؛

 الحال�ة �ف

كات منفعة حق�ق�ة من استخدام نظام المل��ة الفك��ة. 2المخاطرة   : قد ال ترى ال�ش

ي إجراء تقي�م معمق لظروف السوق ون�ع األعما2تدب�ي التخف�ف 
ي التجار�ة ل : ينب�ف ع� الصع�د الجهات الفاعلة ضطلع بها تالىت

 المح�ي قبل اخت�ار البلدان. 

  19-العالم�ة المتعلقة بجائحة كوف�دالعامة الحالة الصح�ة تؤثر قد  : 3المخاطرة 
�
ا� سلب�ا ي تأث�ي

ع� انخراط أصحاب المصلحة �ف
 الصناعات اإلبداع�ة. 

وع �شكل فعال عن ط��ق القنوات الرقم�ة، وستوضع سينار�وهات لتنف�ذ األ�شطة س�جري اإلعالن عن  : 3تدب�ي التخف�ف  الم�ش
 . اض�ة �شكل أسا�ي  بط��قة اف�ت
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 االستعراض والتقي�م .3

وع 3.1 ي الستعراض الم�ش  الجدول الزمىف

وع م ي العام،  رةسُ�ستعرض الم�ش
وع،  . لجنةالتق��ر مرح�ي إ�  وسُ�قدم�ف ي نها�ة الم�ش

وع تق��ر إنجاز، س�قدم مدير و�ف الم�ش
 لجنة. الإ�  التق��ر الخاص بهُ�قدم ستقي�م مستقل و كذلك   ىسُ�جر و 

ي ل 1.3
وعالتقي�م الذاىت  لم�ش

وع نواتج ات  الم�ش ات اإلنجاز الناجح (مؤ�ش  )النواتجمؤ�ش

ي وقابل للتنف�ذ من أجل  . 1 ات��ب اعتماد نهج اس�ت
تحقيق تحسينات ضمن القطاعات اإلبداع�ة 

ي البلدان المستف�دة.  المختارة
 �ف

  ي البلدان المشاركة اإلبداع�ة المختارة للقطاعات إجراء دراسة نطاق
�ف

كات اإلبداع�ة لنظام المل��ة الفك��ة ، واألول��ات �شأن استخدام ال�ش
ات�ج�ة الوطن�ة، و  ي االس�ت

األسباب ال�امنة وراء االستخدام غ�ي ال�ا�ف
اح نهج قابل االستخداملنظام المل��ة الفك��ة ونطاق هذا  ، واق�ت

ات�ج�ة  ؛للتطبيق من أجل تحقيق األهداف االس�ت

  .تصديق البلدان المستف�دة وأمانة ال��بو ع� دراسة النطاق 

ي . 2
االرتقاء بمهارات أصحاب المصلحة �ف

الصناعات اإلبداع�ة �شأن حما�ة المل��ة الفك��ة 
، و�دارتها واستغاللها و�نفاذها، والتس��ق الرق�ي 

 ف�ما �خص القطاعات اإلبداع�ة المختارة. 

 مؤسسات الحكوم�ة �شأن إدارة المل��ة إعداد مواد عامة مخصصة لل
ي البيئة الرقم�ة. 

 الفك��ة و�س��قها �ف

  ف إعداد ست أدوات ي القطاعات اإلبداع�ة مخصصة للمبدعني
�ف

 المختارة �شأن حما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها و�س��قها. 

  (
�
ف لبناء القدرات (س�حددان الحقا ي كل بلد من البلدان عقد حدثني

�ف
ي القطاعات اإلبداع�ة المختارة. 

 المستف�دة �ف

  ي كل بلد).  4إطالق
 برامج توج�ه ناجحة (�ف

ي  . 3
كات العاملة �ف ز�ادة و�ي الحكومات وال�ش

ع� الصع�د المح�ي م�دان الصناعات اإلبداع�ة 
من أجل بأهم�ة استخدام نظام المل��ة الفك��ة 

ي هذا 
ة �ف ات�ج�ة مستن�ي الق�ام بخ�ارات اس�ت

 الصدد. 

  ي كل بلد من البلدان المشاركة من أجل ��ش
إ�شاء قناة معلومات �ف

 . المعارف المتعلقة بفرص التعاون وحما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها 

  ي كل بلد من اأحداث وطن�ة  أر�عةعقد
لبلدان المشاركة بنجاح �ف

ي كل بلد مشارك) 
كات اإلبداع�ة تهدف إ� ز�ادة فائدة الل(حدث �ف �ش

ات�ج�ات الخاصة  الو�ي بأهم�ة حما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها واالس�ت
كات  . بها بالنسبة إ� ال�ش

  مجموعة واحدة من المبادئ التوجيه�ة الق�ام بنجاح ب�عداد و��ش
ي المجاالت الم

مخصصة لممث�ي السلطات ختارة إلذكاء الو�ي �ف
ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� مكاتب المل��ة 

الوطن�ة، بما �ف
ي �مكن بها إدارة المل��ة الفك��ة و�نفاذها أن  الفك��ة، �شأن الطرق الىت
ي مجال 

ات�ج�ات �ف ي تع��ز الصناعات اإلبداع�ة، ووضع اس�ت
ُ�ستخدم �ف

نظام المل��ة الفك��ة  الس�اسة العامة تر�ي إ� ز�ادة النفاذ إ�
ف إدارة أنظمة المل��ة الفك��ة.   واستخدامه، وتحسني
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ف أصحاب  إرساء شبكات وطن�ة و�قل�م�ة . 4 بني
ي م�دان الصناعات اإلبداع�ة. 

 المصلحة �ف
  وفر معلومات محدثة �ستخدمه أصحاب المصلحة و نظام إ�شاء�

 ووجيهة �شأن الصناعات اإلبداع�ة المختارة؛

  ف ي ر�ط أعضاء الشبكات من أجل توسيع شبكة العالقات لعقد حدثني
�ف

 . كل بلد من البلدان المشاركة

  مرا�ز إقل�م�ة للصناعات  ة، وعند االقتضاء،وطن� إ�شاء مرا�ز
 . اإلبداع�ة

وع ي تحقيق  هدفا الم�ش
ات النجاح �ف ي مؤ�ش

ات النتائج) هد�ف وع (مؤ�ش  الم�ش

ي 1
كات المحل�ة العاملة �ف . بناء قدرات ال�ش

الصناعات اإلبداع�ة وقدرات السطات الوطن�ة، 
ي ذلك مكاتب المل��ة الفك��ة، ع� 

بما �ف
ات�ج�ات المل��ة الفك��ة  استخدام أدوات واس�ت

ف  ّ واالستفادة منها من أجل إضافة ق�مة تم�ي
منتجاتها وخدماتها، ومن أجل تن��ــــع أ�شطتها 

 لمتطلبات التحول إ� الرقمنة. 
�
 وفقا

  ي أ�شطة بناء القدرات% من المش80إشارة
ف �ف أدوات  مالءمةإ�  اركني

ات�ج�اتالمل��ة الفك��ة  المكتسبة بها والمهارات المتعلقة  ها واس�ت
 خالل األ�شطة. 

  ف 70تبليغ لمل��ة ألهم�ة اعن فهم أفضل ع� األقل % من المشاركني
 الصناعات اإلبداع�ة. بالنسبة إ� الفك��ة 

  كات عدد ي الصناعات ال�ش
ي �ش�ي إ� أنها المحل�ة �ف اإلبداع�ة، الىت

وع من أجل  ستستخدم أدوات المل��ة الفك��ة المطورة خالل الم�ش
 إضافة ق�مة إ� منتجها أو خدمتها. 

ف أصحاب المصلحة 2 . و�ناء شبكات ت��ط بني
ي قطاع الصناعة اإلبداع�ة من أجل 

ف �ف المحليني
ف النمو.   �سه�ل نقل المعلومات والتعاون وتحف�ي

 

  ي تم إ�شاؤها ف القطاعاتعدد الشبكات الىت  داخل كل قطاع وف�ما بني
وع.  إبان  تنف�ذ الم�ش

  .(الشبكات) ي الشبكة
 قدر المعلومات المتبادلة �ف
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ي للتنف�ذ .4  3الجدول الزمىف

                                                
اض عدم وجود تقي�دات إضاف�ة تتعلق بالصحة العامة. و  3 ي باالستناد إ� اف�ت عد هذا الجدول الزمىف

�
ي المستقبل من أجل االمتثال ألي تقي�دات تتعلق بجائحة كوف�دأ

ي �ف  . 19-ل�ن قد ُ�عدل هذا الجدول الزمىف
ي كل منها.  4

ف جهات التنسيق �ف وع وتعيني  سيبدأ التنف�ذ فور اخت�ار كل البلدان المستف�دة من الم�ش
ي يناير  5

وع �ف ي نها�ة عام ، بينما ستبدأ 2022ُيتو�ف البدء بالتنف�ذ الفع�ي للم�ش
 . 2021األ�شطة السابقة للتنف�ذ �ف

 الفصل 4أل�شطةا

ي العام  العام األول
 العام الثالث الثاين

 4ف  3ف  2ف  1ف  4ف  3ف  2ف  1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 
 : 5األ�شطة السابقة للتنف�ذ

 اخت�ار البلدان التج��ب�ة؛ •
ي و  • ف منسق وطىف  سيت�ف بصفة ممثل مؤس�ي للبلد؛تعيني
وع.  •  وتأس�س ف��ق للم�ش

X x           

ي البلدان المستف�دة من أجل إجراء دراسة نطاق �شأن الحالة الخاصة للصناعات 
اإلبداع�ة المختارة �ف

 للس�اسات الوطن�ة
�
وع وفقا ف معالجتها إبان تنف�ذ الم�ش ي يتعني ات�ج�ة الىت  تحد�د المسائل االس�ت

 x x          

وع          x x   تقد�م نتائج الدراسة إ� أصحاب المصلحة من أجل ضمان تحقيق األثر المستهدف من الم�ش

ي �مكن بها استخدام إدارة المل��ة الفك��ة إعداد  مواد عامة مخصصة للحكومات �شأن الُسبل الىت
ات�ج�ات س�اسات�ة تر�ي إ� ز�ادة النفاذ إ�  و�نفاذها من أجل تع��ز الصناعات اإلبداع�ة، ووضع اس�ت

ف إدارة أنظمة المل��ة الفك��ة  نظام المل��ة الفك��ة واستخدامه، وتحسني

   x x x       

ي مخصصة أل  مواد  عداد إ
ي أن تغ�ي المواد المختارة. اإلبداع�ة  اتالصناعصحاب المصلحة �ف

و�نب�ف
ي 

ط��قة تحد�د حقوق المل��ة الفك��ة و�دارة هذە الحقوق و�نفاذها باعتبارها أصوً� مؤسس�ة �ف
 القطاعات المعينة

   x x x       

ي الصناعات 
ف وأصحاب المصلحة اآلخ��ن �ف توف�ي خدمات بناء قدرات لفائدة المؤسسات والمبدعني

ي ذلك التس��ق واإلنفاذ 
اإلبداع�ة المختارة �شأن الجوانب الرقم�ة إلدارة المل��ة الفك��ة، بما �ف

ي تجمع الُنهج المبتكرة لتقد�م المحتوى واأل  شكال التقل�د�ة، والمجاالت األخرى المرتبطة بالرقمنة الىت
 حسب االقتضاء

     x x x x    
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 الفصل أل�شطةا

ي  العام األول
 الثالثالعام  العام الثاين

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

ي دعم االرتقاء بالمست��ات 
ي ترغب �ف ي المجاالت المختارة الىت

ف �ف وضع برامج توجيه�ة مع الموجهني
ي 

كات والمنظمات والمؤسسات المشاركةالمهن�ة �ف  ال�ش
     x x x x x x x 

   x x x x x      إ�شاء قناة معلومات من أجل ��ش المعارف المتعلقة بفرص التعاون وحما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها

ي م�دان الصناعات اإلبداع�ة
كات العاملة �ف ي كل بلد من البلدان المشاركة لل�ش

تهدف  عقد أحداث وطن�ة �ف
كات ات�ج�ات الخاصة بها بالنسبة إ� ال�ش  إ� ز�ادة الو�ي بأهم�ة حما�ة المل��ة الفك��ة و�دارتها واالس�ت

     x x x x x x  

ي ذلك ع� 
، مخصصة لممث�ي السلطات الوطن�ة، بما �ف إعداد مبادئ توجيه�ة �شأن أ�شطة ز�ادة الو�ي

ي �مكن بها إدارة المل��ة الفك��ة و�نفاذها سب�ل المثال ال الح� مكاتب المل��ة  الفك��ة، �شأن الطرق الىت
ات�ج�ات الس�اسات�ة للصناعات اإلبداع�ة من أجل ز�ادة النفاذ إ� نظام  ف االس�ت ي تحسني

أن ُ�ستخدم �ف
ف اإلدارة اإلجمال�ة ألنظمة المل��ة الفك��ة  المل��ة الفك��ة واستخدامه؛ وتحسني

    x x x x x    

 x x x x x        حمالت إذكاء الو�ي الرق�ي لفائدة صان�ي المحتوى اإلبدا�ي ومدي��ه ومستخدم�ه إطالق

  x x x x x       إ�شاء نظام يوفر معلومات محدثة ووجيهة �شأن الصناعات اإلبداع�ة المختارة

ي كل بلد من البلدان
ف لتوسيع شبكة العالقات من أجل ر�ط أعضاء الشبكات �ف  x x x x x x x x     المشاركة عقد حدثني

 x x x x x        مرا�ز إقل�م�ة للصناعات اإلبداع�ة ة، وعند االقتضاء،وطن� إ�شاء مرا�ز 

 x            تق��ر التقي�م
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 6مجم�ع الموارد بحسب النواتج .5

 

 

 

                                                
ان�ة الحال�ة باالستناد إ�  6 ف عدت الم�ي

�
اض عدم وجود تقي�دات إضاف�ة تتعلق بالصحة العامة. ول�ن قد أ  اف�ت

ُ
ان�ة  ەهذعدل ت ف ي المستقبل من أجل االمتثال ألي تقي�دات تتعلق بجائحة كوف�دالم�ي

ان�ة المخصصة أل�شطة  . 19-�ف ف ي تلك الحالة، سيتم خفض الم�ي
و�ف

 بناء القدرات و/أو رحالت السفر. 

�ي) رنك الس�� (بالف
وع نالموظفوننواتج الم�ش نالموظفونخالل الموظف�ي نالموظفونخالل الموظف�ي خالف الموظف�ي

وع وتنف�ذە          77.10080.10077.100234.300دعم تنسيق الم�ش
ي البلدان المستف�دة من أجل تحد�د 

رة �ف راسة نطاق �شأن الحالة الخاصة للصناعات اإلبداع�ة المختا راء د ج
وع وفقا للس�اسات الوطن�ة ف معالجتها إبان تنف�ذ الم�ش ي يتعني ات�ج�ة الىت �ت سائل االس

20.00020.000           

وع راسة إ� أصحاب المصلحة من أجل ضمان تحقيق األثر المستهدف من الم�ش                   -قد�م نتائج الد
رة المل��ة الفك��ة و�نفاذها من أجل  ي �مكن بها استخدام إدا داد مواد عامة مخصصة للحكومات �شأن الُسبل الىت

ز�ادة النفاذ إ� نظام المل��ة الفك��ة  ر�ي إ�  ات�ج�ات س�اسات�ة ت �ت �ز الصناعات اإلبداع�ة، ووضع اس
رة أنظمة المل��ة الفك��ة ف إدا واستخدامه، وتحسني

67.85067.850           

ي أن تغ�ي المواد ط��قة تحد�د 
رة. و�نب�ف ي الصناعات اإلبداع�ة المختا

عداد مواد مخصصة ألصحاب المصلحة �ف
ي القطاعات المعينة

رها أصوً� مؤسس�ة �ف رة هذە الحقوق و�نفاذها باعتبا وق المل��ة الفك��ة و�دا
67.85067.850           

ي الصناعات اإلبداع�ة 
ف وأصحاب المصلحة اآلخ��ن �ف رات لفائدة المؤسسات والمبدعني ف�ي خدمات بناء قد

رتبطة  ي ذلك التس��ق واإلنفاذ والمجاالت األخرى الم
رة المل��ة الفك��ة، بما �ف رقم�ة إلدا رة �شأن الجوانب ال ا

رة لتقد�م المحتوى واألشكال التقل�د�ة، حسب االقتضاء ي تجمع الُنهج المبتك رقمنة الىت
45.00045.00090.000           

ي 
رتقاء بالمست��ات المهن�ة �ف ي دعم اال

رغب �ف ي ت رة الىت ي المجاالت المختا
ف �ف رامج توجيه�ة مع الموجهني ضع ب

ركة كات والمنظمات والمؤسسات المشا �ش
20.00020.000           

رتها رص التعاون وحما�ة المل��ة الفك��ة و�دا رف المتعلقة بف            60.00060.000اء قناة معلومات من أجل ��ش المعا
ز�ادة  ي م�دان الصناعات اإلبداع�ة تهدف إ� 

كات العاملة �ف �ش ركة لل ي كل بلد من البلدان المشا
د أحداث وطن�ة �ف

كات �ش ات�ج�ات الخاصة بها بالنسبة إ� ال �ت رتها واالس �ي بأهم�ة حما�ة المل��ة الفك��ة و�دا
45.00045.00090.000           

ي ذلك ع� سب�ل 
، مخصصة لممث�ي السلطات الوطن�ة، بما �ف ز�ادة الو�ي عداد مبادئ توجيه�ة �شأن أ�شطة 

ي 
ستخدم �ف

ُ
رة المل��ة الفك��ة و�نفاذها أن � ي �مكن بها إدا ل ال الح� مكاتب المل��ة الفك��ة، �شأن الطرق الىت

ز�ادة النفاذ إ� نظام المل��ة الفك��ة واستخدامه؛  ات�ج�ات الس�اسات�ة للصناعات اإلبداع�ة من أجل  �ت ف االس سني
رة اإلجمال�ة ألنظمة المل��ة الفك��ة ف اإلدا تحسني

25.00025.00050.000           

��ه ومستخدم�ه رق�ي لفائدة صان�ي المحتوى اإلبدا�ي ومدي            40.00040.000طالق حمالت إذكاء الو�ي ال
رة                   -شاء نظام يوفر معلومات محدثة ووجيهة �شأن الصناعات اإلبداع�ة المختا

ركة ي كل بلد من البلدان المشا
ر�ط أعضاء الشبكات �ف ف لتوسيع شبكة العالقات من أجل             20.00020.00040.000قد حدثني

را�ز إقل�م�ة للصناعات اإلبداع�ة را�ز وطن�ة، وعند االقتضاء، م                   -شاء م
           15.00015.000التفي�م

�ع          795.000             327.100                      -             370.800                      -               97.100                  -المجم

يالعام األول
�عالعام الثالثالعام الثاين المجم
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ف بحسب فئة التكلفة .6  موارد خالف الموظفني

 

][��ي  ي
ذلك المرفق الثاىف

�ي) رنك الس�� (بالف

ناأل�شطة ال��شالمؤتمراتالتدر�ب ومنح السفر لهأسفار الغ�يبعثات الموظف�ي
الخدمات التعاقد�ة 

الفرد�ة
زماالت ال��بو

الخدمات التعاقد�ة 
األخرى

وع وتنف�ذە          234.300             234.300دعم تنسيق الم�ش

رة  راسة نطاق �شأن الحالة الخاصة للصناعات اإلبداع�ة المختا راء د ج
ف  ي يتعني ات�ج�ة الىت �ت �ي البلدان المستف�دة من أجل تحد�د المسائل االس

 للس�اسات الوطن�ة
�
وع وفقا عالجتها إبان تنف�ذ الم�ش

20.000               20.000           

راسة إ� أصحاب المصلحة من أجل ضمان تحقيق األثر  تقد�م نتائج الد
وع لمستهدف من الم�ش

-                  

ي �مكن بها  عداد مواد عامة مخصصة للحكومات �شأن الُسبل الىت
رة المل��ة الفك��ة و�نفاذها من أجل تع��ز الصناعات  ستخدام إدا

ز�ادة النفاذ إ� نظام  ر�ي إ�  ات�ج�ات س�اسات�ة ت �ت بداع�ة، ووضع اس
رة أنظمة المل��ة الفك��ة ف إدا مل��ة الفك��ة واستخدامه، وتحسني

25.000               20.000               22.850               67.850           

ي الصناعات اإلبداع�ة 
إعداد مواد مخصصة ألصحاب المصلحة �ف

ي أن تغ�ي المواد ط��قة تحد�د حقوق المل��ة الفك��ة 
رة. و�نب�ف المختا

ي القطاعات 
رها أصوً� مؤسس�ة �ف رة هذە الحقوق و�نفاذها باعتبا دا

المعينة

25.000               20.000               22.850               67.850           

ف وأصحاب  رات لفائدة المؤسسات والمبدعني وف�ي خدمات بناء قد
رة �شأن الجوانب  ي الصناعات اإلبداع�ة المختا

لمصلحة اآلخ��ن �ف
ي ذلك التس��ق واإلنفاذ والمجاالت 

رة المل��ة الفك��ة، بما �ف قم�ة إلدا
رة لتقد�م المحتوى  ي تجمع الُنهج المبتك رقمنة الىت رتبطة بال خرى الم

واألشكال التقل�د�ة، حسب االقتضاء

40.000                  25.000                    25.000               90.000           

ي 
رغب �ف ي ت رة الىت ي المجاالت المختا

ف �ف رامج توجيه�ة مع الموجهني ضع ب
كات والمنظمات والمؤسسات  �ش ي ال

رتقاء بالمست��ات المهن�ة �ف عم اال
ركة المشا

10.000                       10.000               20.000           

رص التعاون  رف المتعلقة بف شاء قناة معلومات من أجل ��ش المعا
رتها وحما�ة المل��ة الفك��ة و�دا

60.000               60.000           

ي 
كات العاملة �ف �ش ركة لل ي كل بلد من البلدان المشا

قد أحداث وطن�ة �ف
ز�ادة الو�ي بأهم�ة حما�ة المل��ة  م�دان الصناعات اإلبداع�ة تهدف إ� 

كات �ش ات�ج�ات الخاصة بها بالنسبة إ� ال �ت رتها واالس ك��ة و�دا
40.000                  25.000                    25.000               90.000           

، مخصصة لممث�ي  ز�ادة الو�ي عداد مبادئ توجيه�ة �شأن أ�شطة 
ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� مكاتب 

لسلطات الوطن�ة، بما �ف
رة المل��ة الفك��ة  ي �مكن بها إدا مل��ة الفك��ة، �شأن الطرق الىت

ات�ج�ات الس�اسات�ة للصناعات  �ت ف االس ي تحسني
ستخدم �ف

ُ
و�نفاذها أن �

ز�ادة النفاذ إ� نظام المل��ة الفك��ة واستخدامه؛  إلبداع�ة من أجل 
رة اإلجمال�ة ألنظمة المل��ة الفك��ة ف اإلدا وتحسني

15.000               20.000               15.000               50.000           

رق�ي لفائدة صان�ي المحتوى اإلبدا�ي  طالق حمالت إذكاء الو�ي ال
��ه ومستخدم�ه ومدي

20.000               20.000               40.000           

�شاء نظام يوفر معلومات محدثة ووجيهة �شأن الصناعات اإلبداع�ة 
رة المختا

-                  

ي 
ر�ط أعضاء الشبكات �ف ف لتوسيع شبكة العالقات من أجل  عقد حدثني

ركة كل بلد من البلدان المشا
40.000               40.000           

را�ز إقل�م�ة للصناعات اإلبداع�ة را�ز وطن�ة، وعند االقتضاء، م شاء م
-                  

           15.000               15.000التفي�م

�ع          795.000             105.700             234.300             160.000               65.000               90.000                       10.000                    50.000                  80.000المجم

�ع المجم

الخدمات التعاقد�ةالسفر والتدر�ب والمنح
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ي الع� الرق�ي 
ي البلدان النام�ة ضمن الصناعات اإلبداع�ة �ن

 تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ن

ي بصفة نموذج تقد�م الطلبات من أجل المشاركة   بلد تج��يب

 وصف موجز معاي�ي االخت�ار

ي البلد لدى  االهتمام بالمشاركة تأ��د  اإلعراب عن االهتمام .1
الذي �طلب الهيئات المعن�ة بالمل��ة الفك��ة �ف

 . المشاركة

المؤسسات و�طار  .2
ي 
 العمل القانوىف

ف ع� عمل الصناعات  ي ��ش ي أن �ش�ي البلد الطالب إ� الهيئة أو المؤسسة الوطن�ة الىت
ينب�ف

ي توف�ي إ� اإلبداع�ة، وكذلك 
��ي الساري. وحيثما أمكن، ينب�ف لموقع ا روابطاإلطار الت�ش

ي للمؤسسة والنصوص القانون�ة. 
وىف  اإلل��ت

عدد كب�ي من وجود  .3
ي 

كات اإلبداع�ة �ف ال�ش
 المجاالت المختارة

ي المجاالت اإلبداع�ة
كات اإلبداع�ة الموجودة �ف سينظر ( وصف موجز وتقي�م لعدد ال�ش

ي 
وع �ف ي ذلك األفالم والرسوم المتحركةالم�ش

، صناعة المنتجات السمع�ة الب��ة، بما �ف
 ، ، وصناعة الن�ش ي  )وألعاب الف�ديو، والتطب�قات المتنقلة، واألز�اءوصناعة الموس��ت الىت

 �ختارها البلد الطالب. 

ي مجال الصناعة  وجود جمع�ات محل�ة .4
كات اإلبداع�ة موجودة �ف اإلشارة إ� جمع�ة أو منظمة أو مجموعة لل�ش

ي البلد الطالب ةاإلبداع�
ف استخدام أدوا�مكنها ، �ف ات�ج�ات المل��ة الفك��ة. تحسني  ت واس�ت

�ر موجز  الحاجة للدعم .5 ي النفاذ إ� نظام المل��ة الفك��ة للت�ب
حاجة الفعل�ة لدعم الصناعات اإلبداع�ة �ف

 وفهمه. 

ام .6 ف ام البلد الطالب بتخص�ص  االل�ت ف الدعم والموارد اللوجست�ة من أجل التنف�ذ ما �لزم من تأ��د بال�ت
وع   . واستدامتهالفعال للم�ش

اح شخص،  المنسقون الوطنيون .7 ي للبلد الطالب اق�ت
ي  وذكر ينب�ف منصبه ومنظمته، سيت�ف بصفة المنسق الوطىف

وع، و�صفة الممثل المؤس�ي للبلد. خالل  ة الم�ش  ف�ت

 

ي والوث�قة]
 [نها�ة المرفق الثاىف
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