
 

CDIP/27/6  

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمبر  27 التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون السابعةالدورة   والعشر
 2021 نوفمبر  26إىل  22جنيف، من 

وع منقح بشأن  اح مشر اعاتالكشف عن اقير ي آلت إىل االخير
 الملك العام واستخدامها التر

 األمانة من إعدادوثيقة 

ي دورتها (اللجنةللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )نظرت ا .1
ي  فز

ين فز وع الخاص باستخدام السادسة والعشر اح المشر اقير
ي آلت إىل الملك العام 

اعات التر ي الوثيقة االخير
األمانة مذكرة تكميلية تقدم  وزعتإثراء المناقشة، وألغراض (. CDIP/24/16)الوارد فز

ي 
احمعلومات إضافية لتلك الواردة فز وع.  اقير وع، بإدراج المعلومات الواردة قررت اللجنة أنه "و المشر اح المشر ي لألمانة مراجعة اقير

ينبغز
ي أبدتها الدول األ

ي وزعتها األمانة والتعليقات التر
ي المذكرة التكميلية التر

 ". عضاء، وتقديمه إىل الدورة التالية للجنة التنمية فز

وع و  .2 اح المشر  المذكور أعاله.  المنقحيحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقير

وع متابعة قد وكمعلومة أساسية .3 تقرير اإلنجاز حول خالل المناقشات حول  ظهرت، تجدر اإلشارة إىل أن إمكانية تنفيذ مشر
ي 
ي الوثيقة ) الملك العام ألغراض التنمية االقتصاديةاستخدام المعلومات الموجودة فز

خالل الدورة الرابعة ( CDIP/24/3الوارد فز
ين للجنة.  وع المذكور. و والعشر  تعتمد الوثيقة الحالية عىل نتائج المشر

ي مرفق هذه إىل  اللجنة مدعوةإن و  .4
النظر فز

 . الوثيقة

 
 
[يىلي ذلك المرفق]
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 المرفق
 

 من توصيات أجندة التنمية 20و 16التوصيتان 

وع  وثيقة المشر

 الملخص .1

وع  DA_16_20_04 رمز المشر

اعات العنوان ي آلت إىل الملك العام الكشف عن االخير
 هااستخدام التر

ي سياق الويبو والتعمق 16التوصية  توصيتا أجندة التنمية
ز االعتبار عند وضع القواعد والمعايي  فز : أخذ حماية الملك العام بعي 

ي تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. 
 فز

النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايي  المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام : 20التوصية 
ي ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول 

ي الويبو، بما فز
ي الدول األعضاء فز

ز فز متي 
ي آلت إىل الملك العام وفقا ألنظمتها

 . القانونية األعضاء المهتمة بالموضوع عىل تحديد المواد التر

 مقتضبوصف 
وع  للمشر

اح يستند وع أجندة التنمية  اقير وع إىل نتائج مشر ي الملك العام  حولالمشر
استخدام المعلومات الموجودة فز

نامج ألغراض التنمية االقتصادية الجارية المتعلقة بإقامة مراكز لدعم التكنولوجيا واالبتكار ، وأنشطة الير
 وتطوير المراكز القائمة. 

ي تعزيز قدرة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار عىل عرض خدمات تتعلق 
وع إىل المساهمة فز وي  هدف المشر

اعاتب ي آلت إىل الملك العام الكشف عن االخير
ويدواستخدامها التر ز ي  . وسيتحقق ذلك الهدف بير

موظفز
ز وأصحاب األعمال بأدوات ومعارف إضافية ترتبط بالخطوات  مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار والباحثي 

ي ينطوي عليها 
اعاتالتر ي آلت إىل الملك العام الكشف عن االخير

، مع مراعاة االحتياجات هااستخدامو  التر
 والظروف المحددة للبلدان النامية. 

وع إعداد مجموعة  ي ويتضمن المشر
أدوات تشتمل عىل أدوات عملية لدعم المفاهيم والعمليات الواردة فز

" ، ز ي الملك العام االدليلي 
اعات الموجودة فز ز ورواد األعمال" لفائدة ادليل  -لكشف عن االخير عي  لمخير

اعات  ي آلت غىلو"استخدام االخير
ز ورواد األعمال". وستشمل مجموعة لدليل  -الملك العام  التر عي  لمخير

ي 
ي قدًما فز

ي المضز
ز أشياء أخرى، أداة لدعم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغز  ابتكار بادرة ماألدوات، من بي 

ا و . استنادا إىل تقييم حرية الترصف منتج جديد
ً
وع أيض مواد تدريبية جديدة حول  بإعدادسيقوم المشر

مجموعة األدوات والمواد  لتنقيحوتنفيذ ندوات تدريبية تجريبية  بفعالية مجموعة األدوات استخدام
 . تلك التدريبية

المسؤول  القطاع
 التنفيذ عن

 قطاع أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار

 القطاعاتالروابط مع 
األخرى أو مشاري    ع 

 أجندة التنمية األخرى

اءات والتكنولوجيا، وقطاع التنمية اإلقليمية  والوطنية، وقطاع البنية التحتية والمنصات قطاع الير

وعات:   DA_16_20_02و DA_16_20_01و DA_19_30_31و DA_8_02و DA_8_01المشر
 DA_16_20_03و

الصلة بالنتائج المرتقبة 
انية ز نامج والمي   من الير

(2022/23) 

اتيجية  ة االسير ز ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات : 3.3الركي 
ز
ة ف أنشطة ميشر

 . الويبو وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية

اتيجية  ة االسير ز ة والمتوسطة والجامعات : 4.4الركي  كات الصغي  ز والشر عدد أكير من المبتكرين والمبدعي 
 . تمعات المحلية ممن يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاحومؤسسات البحث والمج

وع   24 مدة المشر
ً
 شهرا

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=329197


CDIP/27/6 
Annex 
2 
 

وع انية المشر ز انية:  مي  ز ( 000 80إجماىلي المي  ز  فرنك سويشي )موارد خالف الموظفي 

 

وع .2  وصف المشر

 الهدف 1.2

ي تعزيز قدرة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار عىل عرض خدمات تتعلق 
وع إىل المساهمة فز ي بالكشف عن يهدف المشر

اعات التر االخير
 . هااستخدامو  آلت إىل الملك العام

اتيجية التنفيذ 2.2  اسير

وع عن طريق األنشطة التالية:  ذ المشر
َّ
 سُينف

ي آلت إىل الملك تم بالفعل إجراء تقييم لتحديد أكير   ألف. 
اعات التر المناهج فعالية لتقديم التدريب عىل األدوات الخاصة باالخير

ونية ومراعاة أوضاع التقييم، من  وتوصلالخاصة.  واحتياجاتها لبلدان الناميةا العام، وال سيما استخدام المنصات اإللكير
ز أمور أخرى،  ورةبي   تشمل العناض التالية: عىل أن  تعليميةعىل شكل وحدات إعداد المواد التدريبية  إىل ضز

ي عملية فيديوهات تعليمية تعرض  -
 ؛المرحليةالبوابات المفاهيم األساسية لكل خطوة فز

ي توضح بالتفصيل كيفية  -
ي عملية ا استخداموثائق التوجيه، التر

 ؛ات المرحليةبوابالألدوات المرتبطة بكل خطوة فز
ي  -

ي الندوات لتمارياأساس  تشكلمجموعات البيانات، التر
اضيةأو  الحضوريةن العملية فز ي  االفير

ف عليهاالتر شر  يُ
ه.   موجر

ي آلت  باء. 
اعات التر ي ينطوي عليها الكشف عن االخير

إعداد مجموعة أدوات باالستناد إىل المفاهيم والخطوات الرئيسية التر
ي 
ل فز ي الملك العام دليىلي " إىل الملك العام واستخدامها، عىل النحو المفصَّ

اعات الموجودة فز دليل  -الكشف عن االخير
ز ورواد األعمال عي  اعات " و"لفائدة المخير ي آلتاستخدام االخير

ز ورواد األعمال"لدليل  -الملك العام  التر عي  . لمخير
وستغطي مجموعات األدوات أرب  ع مراحل الستحداث المنتجات أو الخدمات وهي التصميم واالختبار واإلطالق وما بعد 

 أدوات مثل جداول ونماذج وإرشادات الستخدام كل أداة بفعالية.  أيضا اإلطالق، وستتضمن

ي عملية "البوابة المرحلية" لتيسي  مهمة التحليل واتخاذ القرار بشأن وستغطي مجموعة األدوات 
الخطوات التالية فز

ي آلت إىل الملك العام الستحداث منتج جديد: 
اعات التر  استخدام االخير

 ؛الترصفحرية تحليل  -
وع  -  ؛استحداث منتج جديدميثاق مشر
 ؛استحداث منتج جديدخطة عمل  -
 الزبون؛ اإلنصات لرأي -
ة ال - ز  افسية؛تنالمي 
 تحليل سلسلة القيمة؛ -
 . مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار تحليل  -

اعات  بالكشف عنإعداد مواد تدريبية جديدة لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار بناًء عىل مجموعة األدوات الخاصة    . يمج االخير
ي آلت إىل

المختلطة المقدمة عىل شكل المواد التدريبية األساس لدورة التعلم  وستتيح. واستخدامها الملك العام التر
ز س، حيث وحدات ود المتعلمي  ز وعاتوالمهارات الالزمة التخاذ قرارات منهجية بشأن  بالمعارفير استحداث منتج  مشر
ي ذلك تقييم ما إذا كان من المحتمل أن يتمتعوا بحرية  جديد،

اعات  الترصفبما فز ي فيما يتعلق باالخير
ي سيتم دمجها فز

التر
ي تم تحسينهاالمنتجات أو الخدمات الجديدة أو 

ي  ،القائمة التر
وتحديد كيفية خلق قيمة من المنتجات أو الخدمات التر

مجت فيها
ُ
اعات د  المخاطر المحتملة للحصول عىل قيمة من هذه المنتجات والخدماتوالكشف عن  ،هذه االخير

من خالل التقييم  ُحدتووثائق إرشادية ومجموعات بيانات  فيديوهات تعليمية يةمواد التدريبالستتضمن و . ومعالجتها
ي الفقرة أ

ز
 أعاله.  لفالموصوف ف

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
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م الندوات التدريبية لتجربة مجموعات األدوات  تنظيم . دال
َّ
ندوات تدريبية باستخدام المواد التدريبية الجديدة. وستنظ

ي الفقرة ألف أوضاع البلدان الناميوالمواد التدريبية، مع تحليل 
ة واحتياجاتها الخاصة استنادا إىل التحليل الموصوف فز

 . أعاله

ي تفرضها جائحة كوفيد
ز والقيود التر ي االعتبار أوجه عدم اليقي 

 أن تتم. ومن ثم، يمكن 19-وتأخذ األنشطة المذكورة أعاله فز
اتيجية  اح  تنفيذاسير اضية. اقير ي بيئة هجينة أو افير

وع فز  المشر

 المحتملة وإجراءات التخفيف من آثارهاالمخاطر  3.2

ي مجموعات األدوات 1 المخاطرة
ي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار بالقدرة الكافية الستخدام المعلومات الواردة فز

: عدم تمتع موظفز
 بفعالية. 

ي مراكز دعم التكنولوجيا و 2 إجراء التخفيف
ي ضوء تقييم قدرات موظفز

ف مجموعات األدوات فز  االبتكار. : ستكيَّ

ي الستحداث وعرض خدمات تتعلق باستخدام 2 المخاطرة
: عدم بلوغ مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار مستوى النضج الكافز

ي آلت إىل الملك العام. 
اعات التر  االخير

ي هذا 2 إجراء التخفيف
ي للمشاركة فز

ي بلغت مستوى النضج الكافز
ختار مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار التر

ُ
وع. : ست  المشر

 . 19-التدريبية حضوريا، بسبب القيود اإلضافية المتعلقة بجائحة كوفيد الندوات تنظيم: عدم القدرة عىل 3المخاطرة 

. الندوات ال: تنظيم 3التخفيف إجراء  ي
اضز ز وسفر األطراف و تدريبية بشكل افير سيتم إعادة تخصيص النفقات المتوقعة للموظفي 

ا لذلك،  خالفالثالثة )موارد 
ً
( وفق ز  ضمان تنظيم حلقات دراسية إضافية. من أجل الموظفي 

 

 االستعراض والتقييم .3

وع 1.3 ي الستعراض المشر
 الجدول الزمتز

م تقرير مرحىلي سنوي كي تنظر فيه لجنة التنمية. 
َّ
 سيقد

م إىل لجنة التنمية. 
َّ
وع يقد ي فور استكمال المشر

ي نهات 
 وسُيجرى تقييم ذاتر

ي  2.3
وعالتقييم الذاتر  للمشر

وع ات النواتج( نواتج المشر ات اإلنجاز الناجح )مؤشر  مؤشر

مجموعات أدوات تغطي المراحل األرب  ع 
والكشف  الستحداث المنتجات أو الخدمات

اع إىل الملك العام أو ليس بعد  عما إذا آل االخير

هامجموعات األدوات  إعداد  ونشر

هة إىل مراكز دعم  مواد تدريبية موجَّ
 واالبتكار التكنولوجيا

 لفائدة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكارالمواد التدريبية  إعداد

ندوات تدريبية تستخدم المواد التدريبية 
 الجديدة

ز  ز تدريبيتي   تنظيم ندوتي 

ن معارفهم ومهاراتهم  ز الذين يفيدون بأن التدريب قد حسَّ النسبة المئوية للمشاركي 
ي آلت إىل الملك العام )الهدف: 

اعات التر ي استخدام االخير
 %(. 70فز
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وع هدف ي تحقيق  المشر
ات النجاح فز ات النتائج( هدفمؤشر وع )مؤشر  المشر

ي تعزيز قدرة مراكز دعم 
المساهمة فز

ار عىل عرض خدمات التكنولوجيا واالبتك
ي آلت إىل بالكشف عن تتعلق 

اعات التر االخير
 . هااستخدامو  الملك العام

ي الندوات التدريبية 
ي شاركت فز

النسبة المئوية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار التر
ي أفادت بأنها: "

ي تستخدم المواد التدريبية الجديدة والتر
أطلقت خدمات  "1التر

ي إدارة الملكية الفكرية وتسويقها؛ "جديدة لتقديم سبل الدعم 
أو  "2واإلرشاد فز

ي إدارة الملكية 
عززت الخدمات القائمة الخاصة بتقديم سبل الدعم واإلرشاد فز

 %(. 30الفكرية وتسويقها )الهدف: 
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ي للتنفيذ .4
 الجدول الزمتز

  

 2023 2022 النشاط

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 

 x x مجموعات األدواتإعداد 

 

     

   x x x x   المواد التدريبيةإعداد 

      الندوات التدريبيةتنظيم 

 

x x 
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 مجموع الموارد بحسب النواتج .5

 2023 2022 )بالفرنك السويشي(

 المجموع

وع  الموظفون نواتج المشر
خالف 
 الموظفون الموظفي   

خالف 
 الموظفي   

 20,000 - - 20,000 - إعداد مجموعات األدوات

 40,000 20,000 - 20,000 - إعداد المواد التدريبية

 20,000 20,000 - - - تنظيم الندوات التدريبية

 80,000 40,000 - 40,000 - المجموع
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ز بحسب بند   التكلفةموارد خالف الموظفي 

 

)بالفرنك 
 السويشي(

 الخدمات التعاقدية السفر والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
 الموظفي   

أسفار 
 الغب  

التدريب 
ومنح 
السفر 
المتعلقة 

 به

 النشر  المؤتمرات
الخدمات 
التعاقدية 
 الفردية

زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

إعداد مجموعات 
 األدوات

- - - - - 20,000 - - 20,000 

إعداد المواد 
 التدريبية

- - - - - 20,000 20,000 - 40,000 

تنظيم الندوات 
 التدريبية

4,000 10,000 - 6,000 - - - - 20,000 

 80,000 - 20,000 40,000 - 6,000 - 10,000 4,000 المجموع

 
ي حالة فرض قيود عىل السفر بسبب جائحة كوفيد 1
ز
ي )انظر القسم 19-ف

اضز ي شكل افير
ز
نظم الندوات التدريبية ف

ُ
 3، إجراء التخفيف 3.2، ست

ح(.  ي هذه الحالة، والمقير
ز
اجعف

ا لذلك.  سيرُ
ً
 المخصصات المتوقعة لهذا النشاط وفق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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