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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 أبريل 4التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022 مايو  20إىل  16جنيف، من 

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

 األمانة وثيقة من إعداد 

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

ة المعقودة من لقرار الذي اتخذته اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ويستجيب التقرير ل )لجنة التنمية( خالل دورتها الثامنة عشر
ي أول دورة تعقدها اللجنة خالل 2016نوفمير  4أكتوبر إىل  31

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

 هذا  .2
ّ
 تقرير ُيقدم إىل لجنة التنمية بناًء عىل الطلب المذكور أعاله. واس سادسوُيعد

ً
ي القرار سابق الذكر، إتنادا

ىل الهيكل الوارد فز
 
ً
 : كما يىلي المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة،   2021عام ألنشطة ومبادرات يقدم التقرير تحديثا

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

 من منظومة األ  )ب(
ً
ي تضطلع بها الويبو باعتبارها جزءا

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

 والمساعدة الت 

امها التامالويبو  بصفتها وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، تواصلو  .3 ز  جدول أعمال التنمية المستدامةبتنفيذ  الوفاء بالي 
ي حدود واليتها  2030عام حت  

حقيق أهداف التنمية المستدامة بطرق عديدة، ال سيما من خالل دعم ت، عاقدة العزم عىل مواصلة فز
ي نظام الملكية الفكرية عىل نحو يشجع االبتكار واإلبداع، 

ات  وييش تعزيز التوازن والفعالية فز داخل البلدان  التقنيةتدفق المعارف والخير
شد وفيما بينها.  ي تنفيذ  المنظمةأجندة ب وال تزال مساهمة الويبو تسي 

من  9يقع االبتكار، وبالتاىلي الهدف  و . أهداف التنمية المستدامةفز
ي صميم مهمة الويبو ورؤيتها. ومع ذلك، فإن االبتكار واإلبداع هما مفتاح

تحقيق العديد من أهداف  ا أهداف التنمية المستدامة، فز
 2030عام  أجندة مهمة لتنفيذ مجها ومساعداتها ، فإن خدمات الويبو وبراومن ثمالتنمية المستدامة األخرى والغايات المرتبطة بها. 

  عىل مستويات متعددة، كما هو موضح أدناه. 

                                                
 . https://sdgs.un.org/goalsالمرتبطة بها متاحة هنا:  غاياتقائمة أهداف التنمية المستدامة وال 1

https://sdgs.un.org/goals
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ي تضطلع بها المنظمة بمفردها ألف. 
 األنشطة والمبادرات الت 

ز و  أوال.  ز الجنسي   أوجه عدم المساواة الحد من المساواة بي 

ز  تقتص  ال  .4 ز الجنسي  ي بل  ا بذاته ةقائم محددةقضية  باعتبارها ( 5هدف عىل )الالمساواة بي 
ز
األهداف  سائر  تتعداه لتعمم ف

ز . اآلخرى ز وتير ز الجنسي  . واستنادا إىل هذه الطبيعة الشاملة 2030خطة عام تنفيذ ل ا ومّشع ا ممكن عامال بصفتها المساواة بي 

ي تعميم مراعاة المنظو 
. فمن ناحية، يعتز ز ، واصلت الويبو اتباع نهج ذي شقي  ز ز الجنسي  ي تقييم أي إجراء أو للمساواة بي 

ر الجنسانز
امجية.  امجية أو غي  الير ي جميع مجاالت عمل الويبو، سواء الير

ز
من ناحية و سياسة أو برنامج مخطط لتحديد آثاره عىل النساء والرجال ف

ي بالنوع  المتعلقةأخرى، تستهدف اإلجراءات 
ز القمجموعة واحدة )الرجال أو النساء بشكل عام( لسد الفوارق  الجنسانز ز الجنسي  ائمة بي 

ز بشكل و . غياهب الضعفوالتوعية والمشاركة بهدف انتشال تلك المجموعة من  . متضافر واصلت الويبو العمل عىل كال النهجي 

ي هذا المجال من و 
ز
ي النوع  لدناستمر تنسيق عمل الويبو ف

ز
ي متخصص ف

 االتصالمن جهات والتنوع، وبدعم من شبكة  الجنسانز
ي عام والجنسانية الموزعة عير جميع برامج الويبو.  المختصة بالمسائل

ز
 الوصلالشبكة بشكل كبي  وتلقت جهات  وسع نطاق، 2021ف

 .  عىل الموضوعات المتعلقة بالنوع االجتماعي
ً
  العالمية تدريبا

البلدان وفيما بينها متعددة األبعاد داخل  أوجه عدم المساواةأن الحد من  كثي  من األدلة يوما بعد يوم  تثبتعالوة عىل ذلك، و  .5
ز  ا لضمان التقدم الشامل وتحسي 

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

ز
ا مهًما ف

ً
ليس فقط هدف

،  لها العنارص ن كل هذه ألو االستدامة البيئية.  تعزيز الكفاءة االقتصادية وزيادة اإلنتاجية و  ز ز الجنسي  هذا إن فآثار عىل المساواة بي 
ز الهدف مدى االرتباط الوثيق الذي يجمع يوضح ي تعزيز اآلخر  10و 5 ي 

ز
ن ان الهدفاهذ يظل. ولهذا السبب، ومدى مشاركة كل منهما ف

انيتها.  شامالنموضوعان  ز ي برنامج الويبو ومي 
 فز

ي  . ثانيا 
 تغي  المناخ واألمن الغذان 

، (WIPO GREEN)أهداف التنمية المستدامة من خالل برنامج ويبو غرين اتجاه واصلت الويبو تقديم مساهمات ملموسة  .6
ها من خالل قاعدة بياناتها وشبكتها  اء ونشر ي مجال التكنولوجيا الخصز

ز االبتكار فز ومشاري    ع الذي يجمع الجهات الفاعلة الرئيسية لتحفي 
اكات و من أهداف التنمية المستدامة، الذي يقر بأهمية  17يعتير الهدف و . التشي    ع التكنولوجيات تطوير ب النهوضحدد هدف يالشر

ي صميم مهمة ويبو غرين وهيكلها وأنشطتها. ها ونشر  ها ونقل المراعية للبيئة
ا إىل أهداف و ، فز

ً
ي هذا المجال أيض

تمتد أنشطة الويبو فز
 . 15و  13و  12و  11و  9و  7و  6و  2 األهداف التنمية المستدامة األخرى، مثل

ي عام و .7
اء  التكنولوجياتمن  125،000أكير من حالًيا وأدرجت قاعدة بيانات ويبو غرين الجديدة.  أطلقت،  2021فز الخصز

اء والواالحتياجات  ي قاعدة بياناتخير
ز إىل أكير من و . بلدا  156من أكير من تنحدر  ها فز ارتفع عدد مستخدمي قاعدة البيانات المسجلي 

ي عام مستخدم  2000
كاء إىل  قاعدةصة وعامة إىل مؤسسة خا 17، وانضمت 2021فز  136ويبو غرين، مما رفع العدد اإلجماىلي للشر

 
ً
يكا ي عام ، المنصة ويشت. شر

ز أعضاء الشبكة.  800، أكير من 2013منذ إطالقها فز ي عام واتصال بي 
منظمة إىل  17، انضمت 2021فز

ي الويبو، او . 2ويبو غرين منصة
، مركز مشورة إدارة الملكية الفكريةستضافت ويبو غرين بالتعاون مع شعبة الملكية الفكرية لألعمال فز

ة ومتوسطة الحجم  أسديتحيث  كات صغي  ي شر
اء لثمانز كتان من  تنشطمشورة الخير ي ذلك شر

اء، بما فز ي مجال التكنولوجيا الخصز
فز

كة أوكرانية.  ازيل وشر وع، نشر و الير كات إل  مرجعيةقائمة  تكنتيجة للمشر ة والمتوسطةدارة الملكية الفكرية للشر باإلضافة إىل و . 3الصغي 
ي ديسمير 

ي تطوير تكنولوجيا خاليا : التحديات العالمية عنموجزها الجديد ،  2021ذلك، أصدرت ويبو غرين، فز
التقدم المحرز فز

ز  ي الصي 
ها فز  . 4(7)الهدف  الوقود الهيدروجينية ونشر

ي سياق مشاري    ع و  .8
ي التقدم فز

ي تطلقها االتشي    ع استمر العمل فز
 مع الهدف و ويبو. لالت 

ً
من أهداف التنمية المستدامة،  2تماشيا

وع  نفذ  ي مواجهة المناخ ابشأن تشي    ع المشر
ي أمريكا الالتينية. لزراعة الذكية فز

ي األصل ونفذ بالتعاون مع مؤسسات مختلفة فز
وع فز المشر

ي مرحلته الثانية. يدخل كنشاط قصي  األجل، و 
وع، مما زاد من تعزيز  2021باإلضافة إىل ذلك، شهد عام و اآلن فز و إىل المشر انضمام بي 

ي المبادرة اإلقليمية. 
ي تحديد و مشاركتها فز

ي إطار المرحلة الثانية إجراء دراسات قطاعية من شأنها أن تساعد فز
تشمل األنشطة الجديدة فز

ز والت اء.  نولوجياتكالمبتكرين الرئيسيي  ز أعمال التكنولوجيا الخصز  عن أحداث التوفيق بي 
ً
ي مجاالت محددة، فضال

يوجد و والطلبات فز

                                                
كة  2 كة Ajinomoto Co., Incشر كة ؛ شر Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws)المحدودة؛  astamuse؛ خدمات موقع أمازون؛ شر

كة  كة  ؛Global Mobility Service Incفوروكاوا الكهربائية المحدودة؛ شر كة كاي ؛HINODE SANGYO CO. LTDشر مكتب كيوشو لالقتصاد والتجارة  ؛شر
كة METIوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة )، والصناعة كة ريكو المحدودة؛ جامعة PONS IP؛ Mitsubishi Electric(؛ شر تغاىلي للملكية الصناعية؛ شر ؛ المعهد الير

 ؛ جامعة ياماغاتا. ةطوكيو؛ جامعة توهوكو معهد طوكيو للتكنولوجيا، منصة االبتكار المفتوح

 ipo.int/sme/en/checklist.htmlhttps://www.w القائمة المرجعية متاحة عىل الرابط:  3

 https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4583الموجز متاح عىل الرابط:  4

https://www.wipo.int/sme/en/checklist.html
https://www.wipo.int/sme/en/checklist.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4583
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  115حالًيا 
ً
ي مواجهة المناخعىل مجموعة الزراعة الذكية ، وقد حّملت احتياًجا  70و  تكنولوجيا حًل

ز
ي التابعة  ف ألمريكا الالتينية والكاريتر

(، و  عد باإلضافة إىل ذلك، و تحديثها.  رىج حاجة إىل قاعدة البيانات أو  43و  تكنولوجيا  51 تأضيفلقاعدة بيانات ويبو غرين )تراكمي
ُ
 ت

ي البلدان المستفيدة. 
ز
  حالًيا كتالوجات لالحتياجات والتكنولوجيات ف

وع  12تمشيا مع الهدف و  .9 ز النفايات السائلة لمصالمن أهداف التنمية المستدامة، استمر تنفيذ مشر انع تشي    ع لمعالجة وتثمي 
ي إندونيسيا. 

ز
ي مجموعة  تكنولوجيا  23و  ا احتياج 19 وُحدد زيت النخيل  ف

ز
وعوهي متوفرة ف ي التوقيع عىل  وجرى. هذا المشر نوايا  خطانر

وع إىل  ز عقد وأدى المشر وع بو زيت النخيل ومزود نظام التحلل.  مصنعصفقة بي   التكنولوجيةكتالوج حول الخيارات إعداد  توج المشر
ز النفايات السائلة لمصانع زيت النخيلالمتاحة لمعالج وع  وأطلق. 5ة وتثمي  ز بهدف البحث عن حلول التشي    ع المشر ي الصي 

ز
ثالث ف

ي المدن. 
ز
ي و لالحتياجات البيئية ف

ز
ة تحديات الطاقة والمياه والتلوث والنفايات ويمكن العثور عليها ف تشمل احتياجات تغي  المناخ العشر

، إىل جانب  ز ي تحقيق الهدف و . 6مهمة تكنولوجيا  30مجموعة مدن الصي 
ز
وع ف  من أهداف التنمية المستدامة.  11ساهم المشر

ا معالجة المسؤولية و  .10
ً
ي ذلك عن طريق الحفاظ عىل التنوع اتجاه واصلت الويبو أيض

ز
، بما ف البيئية عىل المستوى الداخىلي

ي 
ز
ي ف اءوثالثة أسطح  ون،السنديان المعمرة لقر  أشجار  تضمحديقة تاريخية الويبو ) مجمعالبيولوجر بها نباتات وأعشاب محلية  خصز

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمزارع الخارجية األخرى والحدائق الداخلية ،والعديد من أنواع األشجار 
ز
 7و 6(، مما يساهم ف

ي والمرافق  ها تنفيذو المعايي  لتقييم التجديدات  كواحد من عدة  قدممعيار "البيئة"، الذي ال يزال و . 13و 12و 11و
وصيانة المبانز

ي مجمع الويبو، قيد النظر 
ز
ي تعد جزًءا ال و . بانتظامالتقنية ف

تشمل الرسوم التوضيحية الرئيسية لهذا الموضوع الموضوعات التالية الت 
ي المائة، وتركيب مصابيح  100يتجزأ من برنامج العمل السنوي: توفي  الطاقة الكهرومائية المحلية بنسبة 

ز
واإلضاءة المستحثة  دايود الف

ة جنيف، ونظام إدارة النفايات باستخدام الفرز وإعادة التدوير  بالحركة يد باستخدام نظام مياه بحي  لتقليل استهالك الكهرباء والتير
ز   لمواد المختلفة وإدارة استهالك المياه. ل المطابقي 

ي مطالبة جميع مقدمي  2021باإلضافة إىل ذلك، بدأت الويبو اعتباًرا من عام و  .11
ز  العروضفز ط حصولهم عىل   –المحتملي  كشر

اء  األهلية ي عملية الشر
امهم أن يشهدوا  –فز ز كاتهم. العامة لسياسة الفيما يتعلق باالستدامة وتقديم نسخة من  القوي عىل الي  واصلت و شر

ي  الفعالةالويبو مشاركتها 
ي كانتون جنيف بحلول عام  صفر  " الهادفة إىل تحقيقاليوم 2050 مبادرة "فز

، تحت رعاية 2050انبعاثات فز
ي ذلك عدد من المنظمات الحكومية الدولية والجمهور المحىلي و القطاع 

، بما فز ي
ز االتحادي والكانتونز البلد المضيف عىل المستويي 

ي مجموعة "2010)منذ عام  فعاليةبتشارك الويبو و الخاص والمنظمات غي  الحكومية. 
" لبيانات الكربون GreeningtheBlue( فز
وبرامج تابعة لألمم المتحدة، واستمرت )منذ  وكالة 50واالنبعاثات األخرى من خالل برنامج األمم المتحدة للبيئة، كواحد من أكير من 

اء2014 ي ال يمكن تجنبها عن طريق شر
ي تعويض انبعاثاتها المتبقية الت 

ائتمانات من خالل آلية عىل مستوى األمم المتحدة تديرها  ( فز
 (. UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  المناخ )

. لثثا
ً
 الصحة العالمية ا

ي مجال الصحة العالمية النهوض بأهداف التنمية المستدامة طوال عام و  .12
من أحكام مهمة  وأدرجت. 2021اصل عمل الويبو فز
ي التنمية المستدامة 

ي  17و  3هدفز
اكة صلب فز ي  مراضاأل ، وهو اتحاد رائد لمكافحة WIPO Re: Searchشر

ة فز المناطق  المنتشر
ي البلدان المنخفضة و المدارية المهملة والمالريا والسل. 

اك العلماء والمؤسسات فز باإلضافة إىل ذلك، يعطي االتحاد األولوية إلشر
ي LMICsوالمتوسطة الدخل )

اكةعزز وت أنشطة التعاون والزمالة. ( فز كاء من ، WIPO Re: Search شر تلك من خالل تزويد الشر
ي بلدانهم، قدرتهم عىل إجراء البحوث  التقنيةإىل موارد البحث والتطوير والمعرفة  النفاذ بإمكانية البلدان 

غي  المتوفرة بسهولة فز
 مة. من أهداف التنمية المستدا 9المبتكرة لتعزيز الهدف 

ي عام و .13
 60أكير من  تضمقارات،  6من  بلدا  46عضًوا، يمثلون  WIPO Re: Search  144، بلغ عدد أعضاء 2021فز

ي  WIPO Re: Searchحت  اآلن، توسطت و البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.  منعضًوا 
ا بحثًيا تعاونًيا.  173 إنجاز  فز وعً مشر

ة منظمة إىل و  ي عام   :SearchWIPO Reانضمت إحدى عشر
ي عام 72021فز

 :WIPO Re، قام برنامج زمالة 2021. وفز

Search ي مجال البحث
ز الهندي والهادئ فز ز من أفريقيا ومنطقة المحيطي  اليا، بتدريب ثمانية باحثي  ، بتمويل من حكومة أسي 

 العقاقي  وتقنيات البيولوجيا الجزيئية وإدارة الملكية الفكرية لزيادة قدراتهم العلمية والبحثية.  ال سيما والتطوير 

                                                
Sep-winrock-catalog-technology-pome-https://www3.wipo.int/wipogreen/en/pdf/wipogreen-30-الكتالوج متاح عىل الرابط:  5
 pdf.2021 

https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-المنشور متاح عىل الرابط:  6
page=0&pagination.size=10&sort.0.field=CREATED_AT&sort.0.direction=DESC&queryFilters.0.fielddatabase/search?pagination.

COLLECTION&queryFilters.0.value=138827= 

ي مجال الرعاية الصحية ) 7
ز
ي ويسكونسن INSTech(؛ معهد العلوم والتكنولوجيا )GHIAAجامعة أنكور الغوس؛ مشع التحالف العالمي لالبتكار ف

ز
(؛ كلية الطب ف

(MCW( ي لمرض هانسن
نامج الوطتز اسكا؛ جامعة PHI(؛ معهد الصحة العامة )NHDP(؛ الير ي بجامعة نير يديا؛ المركز الطتر و كايتانو هي  (؛ جامعة أنتيوكيا؛ جامعة بي 

 (؛ جامعة جمهورية أوروغواي. URرواندا )

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/pdf/wipogreen-pome-technology-catalog-winrock-Sep-30-2021.pdf
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/pdf/wipogreen-pome-technology-catalog-winrock-Sep-30-2021.pdf
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/pdf/wipogreen-pome-technology-catalog-winrock-Sep-30-2021.pdf
https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/search?pagination.page=0&pagination.size=10&sort.0.field=CREATED_AT&sort.0.direction=DESC&queryFilters.0.field=COLLECTION&queryFilters.0.value=138827
https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/search?pagination.page=0&pagination.size=10&sort.0.field=CREATED_AT&sort.0.direction=DESC&queryFilters.0.field=COLLECTION&queryFilters.0.value=138827
https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/search?pagination.page=0&pagination.size=10&sort.0.field=CREATED_AT&sort.0.direction=DESC&queryFilters.0.field=COLLECTION&queryFilters.0.value=138827
https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/search?pagination.page=0&pagination.size=10&sort.0.field=CREATED_AT&sort.0.direction=DESC&queryFilters.0.field=COLLECTION&queryFilters.0.value=138827
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وهي مبادرة من الويبو واالتحاد الدوىلي لصانعي  -التابعة للويبو  Pat-INFORMEDذلك، توفر قاعدة بيانات  وعالوة عىل .14
ات الصيدالنية و  ي مجال  20وجمعيات المستحصز

ز
كة رائدة ف ات الصيدالنية البيولوجية شر محرك بحث وقاعدة بيانات  -المستحصز

يات والجمهور المسؤولة عن  الهيئات نفاذ مفتوحة لتسهيل  ي نهاية عام وحالة براءة األدوية.  إىلالمشي 
ز
-Pat، احتوت 2021ف

INFORMED  ا باسم األسماء العامة للمواد الصيدال  232عىل
ً
عرف أيض

ُ
نية أو المكونات الصيدالنية اسًما دولًيا غي  مملوك )ت

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة و براءة.  21،492، و ةبراء أشة 660الفعالة(، و 
ز
 . 17و  9و  3تساهم هذه المبادرة ف

اءات والتكنولوجياالاالبتكار و  . رابعا   ير

ي تحقيق الي .15
ز
اءات والتكنولوجيا بشكل رئيسي ف ي مجال االبتكار والير

ز
من أهداف التنمية  9هدف ساهم عمل المنظمة ف

ز نشر المعلومات التقنية وتعزيز بيئة مواتية لالبتكار.   المستدامة، من خالل تحفي 

اءات والخدمات ذات الصلة أ.   معاهدة التعاون بشأن الير

اءات مودعي  .16 اع الطلبات تساعد معاهدة التعاون بشأن الير ي عدد كبي  من البلدان البموجب  عىل طلب حماية اخي 
ز
اءة ف ي آن ير

ز
ف

" واحد. وبذلك، تدعم معاهدة واحد  اءاتعن طريق إيداع طلب براءة "دوىلي اءات  الير  الدوىلي للمعلومات  -الويبو  أي -بشأن الير
النشر

ا.  النفاذ التقنية المتعلقة باالبتكارات عير مستودع يمكن 
ً
 إليه مجان

اءاتو  .17 ي ذلك جميع طلبات معاهدة  100إىل أكير من  النفاذ ويبو لل 8تتيح قاعدة بيانات ركن الير
ز
اع قابل للبحث، بما ف مليون اخي 

اءات ي عام ومجموعة براءات وطنية وإقليمية لمكاتب الملكية الفكرية المشاركة.  73المنشورة و  الير
ز
طلًبا  263،280 أتيح، 2021ف

ا لمعاهدة 
ً
اءاتجديد اع( عىل رك الير اءات، ب)يتضمن الكشف عن االخي  ي عام وطلب كل أسبوع.  5000يزيد عن متوسط معدل ن الير

فز
ة لربط منشورات معاهدة  إدراجبعد  ،2020 ز اءاتمي  ي نفس  الير

اع  أشةبوثائق أخرى فز ي تمثل االخي 
اءات الت  اءات )أي منشورات الير الير

ك(،  هنفس ة لتشمل  نطاق توسيع جرىمع طلب أولوية مشي  ز اءات المرتبطة باألولويات  أش هذه المي   طريق باريس.  عير وثائق الير

ي عام  Markushفهرسة تعاريف  أضيفت كما  .18
اءات فز ي وثائق 2021إىل ركن الير

، مما أتاح البحث عن المركبات الكيميائية فز
اءة، أو رسم الهيكل، أو  ي نص طلب الير

اءات بأي اسم فز ي ا Markushتندرج ضمن تعريف  حينما الير
تجعل هذه و لتطبيق. المدرجة فز

ي جميع أنحاء العالم.  Markushاإلضافة وسيلة بحث 
ا ألول مرة فز

ً
نت بالمجان يسهل و متاحة مجان إن توافر قاعدة البيانات عىل اإلني 

ي تنفيذ الهدف  النفاذ 
اءات، عىل وجه الخصوص ، ويساهم فز ايد إىل المعلومات المتعلقة بالير ز

، من أهداف التنمية المستدامة 9المي 
 عىل وجه التحديد.  ج. 9والهدف 

اءات واالستفادة من نظام ل ها تطوير نظامقصد تقديم المساعدة التقنية إىل الدول األعضاء عير نافذة  ،واصلت المنظمةو  .19 لير
ا دعم االبتكار وتعزيزه. 

ً
 التقنيةتشمل برامج المساعدة و الملكية الفكرية من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، أيض

اءاتبمعاهدة  المتعلقةاألنشطة  اءات.  الير ي عام وبشأن الير
ا بمعاهدة  76، نظمت الويبو 2021فز

ً
ا متعلق

ً
اءاتحدث أو شاركت فيه  الير

 ،
ً
اءاتبمعاهدة  المرتبطةالعمل  وحلقاتالندوات  من قبيللصالح البلدان النامية والبلدان األقل نموا نت.  شبكة عير  الير بناًء عىل و اإلني 
ز 9هذه األنشطة إىل مسؤوىلي مكاتب الملكية الفكرية )الهدف  فقد وجهتاحتياجات البلدان المستفيدة وحالتها،  .ب( ، والباحثي 

ة والمتوسطة  )الهدف 9.5)الهدف  كات متناهية الصغر والصغي  بسبب و . ؤطرينمن أهداف التنمية المستدامة( والم 9.3( والشر
ز من مجموعة واسعة من و هذه األنشطة عن ُبعد  قدمت، 19-كوفيدجائحة    7500)ما يقرب من  البلداناجتذبت المزيد من المشاركي 

ي هذه الظروف، كان(. امختلف بلدا  80مشارك من 
ز التحديات  رفعال بد من  وفز أدوات  باستخدامعن بعد  المرتبطة بتدريب المشاركي 

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا، وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة التعاو 
اءات، وال سيما فز  نظرا ن بشأن الير

يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات التفصيلية حول تنسيق المساعدة التقنية بموجب معاهدة التعاون بشأن و التقنية.  للتقييدات
ي بمعاهدة التعاو 

ي الوثيقة المقدمة إىل الفريق العامل المعتز
اءات فز اءات لعام الير عنوان "تنسيق المساعدة تحت  2021ن بشأن الير
ي إطار التقنية 
اءات" فز  . 9معاهدة التعاون بشأن الير

ي خطة عام و  .20
ا فز
ً
اءات أيض ي مجال الير

 90من خالل وسائل أخرى، مثل تقديم خصومات تصل إىل  2030يساهم عمل الويبو فز
ي المائة 

ز من البلدان النامية و  لدنرسوم اإليداع الدوىلي ورسوم أخرى معينة للطلبات الدولية المودعة من  عىلفز أشخاص طبيعيي 
 )قل األمن البلدان كافة   الطلبات مقدمي 

ً
(؛ أو تقديم عدد من الخدمات لغرض إعداد من أهداف التنمية المستدامة 3.9الهدف نموا

اءاتالطلبات الدولية لمعاهدة  ونًيا  تها وإدار  ها فظوح الير ونية لمعاهدة التعاون و (. 10و  9)هدفا التنمية المستدامة إلكي  البوابة اإللكي 
اءات ) ي ( e-PCTبشأن الير

اءاتإيداع طلبات معاهدة تيش الت  مودعي الطلبات من البلدان النامية والمكاتب فائدة ، وخاصة ل الير
ي قد ال تكون قادرة عىل 

ة الت  ي الخاصة بها.  ف وضعتحمل تكاليالصغي 
ونز ي عام وأنظمة اإليداع اإللكي 

ز  أصدر ، 2021فز نسختي 
اءات  ي لمعاهدة التعاون بشأن الير

ونز ز من النظام اإللكي  ات وتحسينات جديدة لمقدمي الطلبات. برئيسيتي 
ز بحلول نهاية العام، و مي 

                                                
8 Patentscope Search 

ي أنجزت والمزمع إنجازها حت   PCT/WG/14/17تشد الوثيقة  9
: 2021يونيو  2جميع األنشطة الت  ي

ز
ي ٕاطار معاهدة التعاون . متاح ف

ز
تنسيق المساعدة التقنية ف

اءات ن الير
ٔ
 بشا

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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ي لمعاهدة  للنظام يةمكتبالخدمات الإىل  النفاذ مكتًبا  98 استطاع
ونز اءاتاإللكي  ي ذلك  الير

ز
 يةمكتبالخدمات الستخدم يمكتًبا  81)بما ف

ي لمعاهدة  للنظام
ونز اءاتاإللكي  تسلم تب امك بصفتها كأداة رئيسية لمعالجة الطلبات الدولية    متصفحال القائمة عىل برنامج الير

ي لطلبات معاهدةمكتًبا يقدم خدمة  73؛ و الطلبات
ونز اءات اإليداع اإللكي  ونيا جديدة الدولية الطلبات ال إليداعلعمالئها  الير  ؛إلكي 

 من جميع (349) واستخدمت
ً
ونية  البحث الدولية إداراتو الطلبات  تسلماألزواج الممكنة من مكاتب  زوجا سخ البحث اإللكي 

ُ
خدمة ن

(eSearchCopy .) 

اءات ال( مكاتب CASEلبحث والفحص )إىل نتائج االمركزي  الويبو للنفاذ نظام  يمكنباإلضافة إىل ذلك، و  .21 من مشاركة الير
اءاالالمتعلقة بطلبات البحث والفحص وثائق ل التبادل اآلمن اءات ال فاحصي ل يتيح هذا و . ةير ز ير من خالل  تها وكفاءأعمالهم جودة  تحسي 

ي متناولهم بأي طريقة أخرى التقنيةتبادل المعلومات 
ز
ي قد ال تكون ف

ي  WIPO CASEيستخدم نظام و . الت 
ز
ا  38حالًيا ف

ً
مكتًبا مشارك

  . وثيقة كل عام 100،000للملكية الفكرية ويتم تبادل أكير من 

 مع الهدف و  .22
ً
ي مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  17تماشيا

ز
من أهداف التنمية المستدامة، واصلت الويبو تعزيز التعاون ف

اكاتها  ي برنامج والنفاذ إليها من خالل شر
ز
النفاذ إىل المعلومات و ( ARDIلنفاذ إىل األبحاث ألغراض التطوير واالبتكار )االمتمثلة ف

اءات ) من المجالت العلمية والتقنية القائمة  58،000إىل ما يقرب من  ( النفاذ ARDIامج )نبر  يوفر و (. ASPIالمتخصصة بشأن الير
اك والكتب واألعمال المرجعية  ج مبرنا مؤسسة تستخدم 2،350ؤهلة مع ما يقرب من لبلدان واألقاليم النامية الملعىل االشي 

(ARDIبفعالية )  .ي جميع أنحاء العالم
ز
ز العام والخاص تديرها الويبو، وقد أمكن  (ASPIوبرنامج )ف ز القطاعي  اكة أخرى بي  هي شر

اءات.  نامج النفاذ يتيح و تحقيقها من خالل تعاون كبار مزودي معلومات الير إىل األدوات والخدمات  ةمنخفضتكلفة بأو  ا مجان الير
اءات للبلدان واألقاليم النامية المؤهلة ولديه ما يقرب من  داد وتحليل بيانات الير

  . تابع للمؤسسات نشطمستخدم  70المتطورة السي 

اءات ب.   قانون الير

اءات  .23 اءات)واصلت اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير ي  التنسيق وتقديم العمل كمنتدى لمناقشة القضايا وتيس (لجنة الير
اءات.  ي لقانون الير ي و التوجيه بشأن التطوير الدوىلي التدريجر

ز الدول األعضاء فز ي الحد من عدم تناسق المعلومات بي 
يساهم عملها فز

اءات الوطنية وقانونها  ة منالمعقد ت المجاال  ي صياغة سياسة الير
ي الدول األعضاء فز

اءات وتوجيه عملية صنع القرار فز قانون الير
ي التنمية المستدامة وم

ي شكل مختلط مع ساعات عمل مختصة، و . 10و  9مارساتها، وبالتاىلي معالجة هدفز
ُعقدت جلسات اللجنة فز

. وأعدت اللجنة عددا من الوثائق والدراسات بمشاركة مما شكل تحديات من حيث المداوالت ولكنه سمح  ز عدد أكير من المشاركي 
ا  . المتعلقة بمختلف جوانب قانون الير ز ي ذلك اعتبارات السياسة العامة والتنفيذ العمىلي للقواني 

، بما فز ي
ءات الموضوعي واإلجران 

ي تبادلت خاللها الدول األعضاء المعلومات حول قوانينها وممارساتها، و 
ا من الجلسات التشاركية الت 

ً
باإلضافة إىل ذلك، عقدت عدد

 . ز ي تنفيذ القواني 
 عن تجارب  ها فز

ً
ي عام وفضال

قدت جلسة تشاركية حول استخدام الذكاء االصطناعي لفحص طلبات ، عُ 2021فز
اءات.  ي تحديثات بشأن المبادرات المتعلقة بقواعد البيانات المتاحة للجمهور لمعلومات حالة و الير

عالوة عىل ذلك، واصلت اللجنة تلق 
اءات المتعلقة باألدوية واللقاحات.   الير

اءات ونماذج المنفعة وتصمن خالل تقديم المشورة الت ،واصلت الويبو  .24 ي مجال الير
يعية للدول األعضاء فز الدوائر  اميمشر

ي 
ا المساهمة فز

ً
ي التنمية المستدامة تحقيق المتكاملة واألشار التجارية، أيض

يعد و .ب.  9و  5.9و  3.8 األهداف، وال سيما 9و  8هدفز
ي مجال 

اءات وأشكال الملكية الفكرية ذات الصلة، والذي يهدف إىل حماية األصول غي  الملموسة فز يعي بشأن الير اإلطار التشر
ي التكنولوجيا، خطوة أساسية 
. فز ا جوهر و دعم االبتكار المحىلي

ً
التطورات التكنولوجية الناتجة ال تفيد المجتمع فحسب، بل تشكل أيض

ي عام وجديدة. األنشطة التجارية ال
يعية والسياساتية إىل 2021فز  ) 21، قدمت الويبو المشورة التشر

ً
 وأقل نموا

ً
 ناميا

ً
ي  بلدان 4بلدا

فز
ي المنطقة العربية، و بلدان  4المنطقة األفريقية، و 

ي آسيا والمحيط الهادئ، و بلدان  4فز
ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  بلدان 9فز

فز
ي المجاالت ال

( فز ي ي الويبو عىل  المبادرةساعدت هذه و مذكورة أعاله. الكاريتر
يعي بالشكل  وضعالدول األعضاء فز أو تعديل إطارها التشر

ز ولوائح تنفيذية  وبالقدر الذي تطلبه: من خالل التعليق عىل المسودات المقدمة للمراجعة، أو عن طريق وضع مشاري    ع جديدة )قواني 
مستوى التنمية الخاصة بالدول  منها أمور  جملةألنشطة االستشارية المصممة خصيصا هذه ا راعتوتعليمات إدارية وكتيبات(. وقد 

امات الدولية.  المستفيدةاألعضاء  ز  وأولويات السياسة العامة وااللي 

 دعم المبتكرين ج. 

لتكنولوجية المحلية باإلضافة إىل ذلك، تسع الويبو جاهدة إىل تزويد المبتكرين من الدول األعضاء فيها بالنفاذ إىل المعلومات ا .25
ي  أنشئت(. وقد TISCsعالية الجودة والخدمات ذات الصلة من خالل شبكاتها لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار )

 88هذه الشبكات فز
ي مؤسسات مثل الجامعات ومراكز البحث والتطوير وما  1300مع أكير من  بلدا 

مركز لدعم التكنولوجيا واالبتكار الفردية مستضافة فز
ي والمبتكرين عىل استغالل إمكاناتهم وإنشاء حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وحمايتها وإدارتها. هذه المراكز تساعد  و ىل ذلك. إ

فز
ي 2021عام 

م التدريب فعلًيا فز
ِّ
د
ُ
ي الويبو بناًء عىل طلبها.  24، ق

قد اجتماع إقليمي لجمهوريات آسيا و دولة عضًوا فز باإلضافة إىل ذلك، عُ
ي نوفمير الوسط

. بلدا  98مشارك من  1000بحضور ما يقرب من  2021 وُعقد أول مؤتمر عالمي لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار فز

ي إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وريادة األعمال التكنولوجية و 
اء فز  تقديمية وحلقات نقاش مع كبار الخير

ً
تضمن المؤتمر عروضا



CDIP/28/9 
6 

 
 

ز  ات  ويجري من العديد من شبكات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار المتقدمة. باإلضافة إىل ممثلي  ا تبادل أفضل الممارسات والخير
ً
أيض

ي البحث 
ز
ي ف

ز
اءات والتحليالت والمجاالت األخرى ذات الصلة بواسطة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار  ال ف اضية  باستخدامير شبكة افي 
ها   . المراكز هذه منصة  عير يتم توفي 

طورت الويبو عددا من المبادرات والمنشورات والمواد التدريبية واألدوات المصممة لمساعدة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار و  .26
ي 
ز
)وهي فهرس لتقارير  WIPO INSPIREمنصة  وتزود إىل المعلومات العلمية والتقنية القيمة واستخدامها بفعالية.  النفاذ ف

اءات(المعلومات المتخصصة ب ز  شأن الير ز والباحثي  عي 
األعمال بمعلومات واضحة ودقيقة وموضوعية عن قواعد بيانات  ورواد المخي 

 عن وظائف
ً
اءات، وال سيما تغطيتها التوثيقية، فضال اءات ل ها الير لبحث والتحليل، حت  يتمكنوا من تحديد واستخدام قاعدة بيانات الير

اءات النمو عدد تقارير قاعدة  وواصل. األكير مالءمة ي عام  38 حيث بلغبيانات الير
ز
 . 2021تقريًرا ف

شر تقرير و  .27
ُ
ي عام  (WITT) يةتجاهات التكنولوجبشأن اال لويبو ان

ز
التكنولوجيا المساعدة لدعم ويتعلق األمر ب ،2021ف

ي جميع جوانب الحياة تقييداتاألشخاص الذين يعانون من 
ز
والسمع  الحركةسبعة مجاالت: التقرير ويغطي  . وظيفية للمشاركة ف

ي ذلك منتجات المساعدة التقليدية والناشئة. الذاتية والرعاية المعمورةوالرؤية واإلدراك والتواصل والبيئة 
ز
تضمن إطالق و ، بما ف

ا للويبو  ةتجاهات التكنولوجياال 
ً
ز  ميشة النفاذ إىل منصة تفاعلية  النفاذ أيض ي وعدد  تبي  اءالاالستعداد التكنولوجر  ها ات وسهولة اعتمادير

 المساعدة.  تكنولوجياتوالتأثي  المتوقع عىل 

ات الجغرافية . خامسا   العالمات التجارية والتصاميم والمؤشر

ي تحقيق أهداف ا .28
ز
ي اإلسهام بشكل رئيسي ف

ز
ي مجال العالمات التجارية والتصاميم والبيانات الجغرافية ف

ز
ستمر عمل المنظمة ف

 . 17و  16و  10و  9و  8 و  5و  4و  3التنمية المستدامة 

يعية أ.   المشورة التشر

 مع أهداف التنمية المستدامة  .29
ً
ة المشمولة بالتقرير، وتماشيا ، واصلت الويبو تقديم المشورة 16و  10و  9و  8خالل الفي 

ي هذا المجال إىل الدول األعضاء
يعية المخصصة فز  ها طلب بناء عىل التشر

ً
ز بشكل خاص عىل البلدان النامية والبلدان األقل نموا كي 

، مع الي 
ي تمر بمرحلة انتقالية. وقد استجابت المنظمة 

خمس مناطق جغرافية مختلفة.  من بلدا  11طلًبا من  16لما مجموعه والبلدان الت 
ي و 

ز فز ز والحاليي  يعية لألعضاء المحتملي   معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، باإلضافة إىل ذلك، قدمت الويبو المشورة التشر
ات بشأن الجوانب القانونية والتقنية والمؤسسية فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة والفرص الناتجة عنها.  خالل و وتبادل المعلومات والخير

ي التن2021عام 
ي وأوروغواي لدعم هدفز . 16و  4مية المستدامة ، قدمت الويبو هذا النوع من المساعدة إىل ألبانيا والبحرين وفيجر

ا 
ً
ي وواصلت المنظمة أيض

ي جميع أنحاء العالم،  توسيع النطاق الجغرافز
للمعاهدة، لزيادة تبسيط إجراءات تسجيل العالمات التجارية فز

ي أهداف التنمية المستدامة. 
 . 16و  10و  9والمساهمة فز

 األسماء الدولية غي  المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية ب. 

ز  .30  مع الهدفي 
ً
من أهداف التنمية المستدامة، واصلت الويبو تعاونها مع منظمة الصحة العالمية بشأن األسماء  17و  3تماشيا

ي مركز البيانات العالمي لألسماء الدولية INNs) 10الدولية غي  المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية
(، مما أتاح تبادل المعلومات الواردة فز

 االستعاضة عنساهم وت(. GBD) للويبو  لعالمات التجاريةلبيانات العالمية قاعدة الو  ابع لمنظمة الصحة العالميةالت غي  المسجلة
ي تحقيق الهدف با( األقراص المدمجة) المادية الداعمات المنشورات الورقية السابقة و 

ونية فز من أهداف التنمية  13التصاالت اإللكي 
 المستدامة. 

ي  .31
ي الويبو اآلن البحث فز

ي الدول األعضاء فز
بيانات العالمات التجارية قاعدة ونتيجة لذلك، يمكن لفاحصي العالمات التجارية فز

ز األسماء  مرشحاتوباستخدام  بنسق ميش العالمية عن األسماء الدولية غي  المسجلة الملكية  مختلفة تسهل المقارنة النصية بي 
ي  سيتمكن الفاحصون منبفضل هذه األداة الجديدة، و . اللفظيةة والعالمات الدولية غي  المسجلة الملكي

تحقيق المصلحة العامة فز
ز بها إبقاء هذه األسماء مجانية ومتاحة  ي جميع أنحاء العالم، وبالتاىلي منع أخطاء  ليستعي 

ز فز ز الطبيي  . المداواةالصيادلة والممارسي 

اء الصيدل باإلضافة إىل ذلك،و  ي يمكن للجان وخير
ات الصيدالنية أن يستخدموا بيانات العالمات مجال ة الوطنية فز تسمية المستحصز

ي 
اح لالعالمية بيانات القاعدة التجارية الواردة فز أو  من األسماء الدولية غي  المسجلة الملكيةجديدة  أسماءلعالمات التجارية لتجنب اقي 

ز العالمات التجارية بها التوصية  ز الحالية تفاديا للخلط بينها وبي  ي تحسي 
األدوية األكير إتاحة و  لألدويةرصد اآلثار الضارة ، مما يساهم فز

   . موثوقية

                                                
ز الويبو  10 ي عام أبرمت مذكرة تفاهم بي 

ز
قاعدة ، لربط مركز البيانات العالمي لألسماء الدولية التابع لمنظمة الصحة العالمية و 2018ومنظمة الصحة العالمية ف

 . البيانات العالمية للعالمات التجارية



CDIP/28/9 
7 

 
 

 لحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن انتشار   .32
ً
حتوي عىل ت أصدرت نسخة خاصة، 19-كوفيدوعالوة عىل ذلك، واستجابة
ات متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد الوخيم األسماء الدولية غي  المسجلة الملكية  الستخدامها كمكونات فعالة للقاحات ضد متغي 

(SARS-CoV-2) . ت عىل و شر
ُ
ي 125رقم  كقائمة تحمل  للويبو  لعالمات التجاريةلبيانات العالمية قاعدة الن

ز
 . 2021يونيو  14، ف

 أنظمة الملكية الفكرية العالمية والخدمات ذات الصلة ج. 

تكلفة الحصول عىل حماية دولية  خفظعملية تقديم الطلبات وت، 11أنظمة مدريد والهاي ولشبونة من خالل ،الويبو تبسط  .33
الصناعية والبيانات الجغرافية. وبذلك، تعمل المنظمة عىل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة  والتصاميمللعالمات التجارية 

ي تحقيق الهدف 
ز
 ية المستدامة. من أهداف التنم 8والمساهمة ف

ي اتخذت المنظمة و  .34
ز
ة المشمولة بالتقرير  ف خطوات لزيادة استخدام أنظمة تسجيل الملكية الفكرية الدولية ونطاقها الفي 

، مع  ي
ز
ي هذا السياق، قدم سجل مدريد المساعدة التقنية والبلدان النامية والبلدان األقل نموا.  إىلبشكل خاص  إيالء االهتمام الجغراف

ز
ف

  20 ألكير من
ً
ي إطار ، بلدا

ز
المشورة التقنية بشأن  قدمتباإلضافة إىل ذلك، و . 12إىل بروتوكول مدريد مستقبال استعداداتها لالنضمام  ف
ي 
ونز ي االتصال اإللكي 

ز
ي  ا مدريد وتمكينهنظام تب اإىل أداة بوابة مك النفاذ  ا نظام مدريد إىل مكاتب الملكية الفكرية، مما أتاح لهف

من تلق 
ي إطار وإصدار إشعارات 
ز
ي عام ونظام مدريد.  ف

ز
تفع، إىل األداة إمكانية النفاذ للملكية الفكرية  13، ُمنح مكتبان2021ف العدد اإلجماىلي  لي 

ي الوقت نفسه، ساعد سجل الهاي أكير من مستخدم 100لمستخدمي البوابة إىل 
ز
ي  بلدا  20. وف

ز
لالنضمام إىل وثيقة  ها استعداداتإطار ف

ي األريبو14التفاق الهاي (1999جنيف )
ز
 عن اهتمامها باالنضمام إىل نظام الهاي.  15. وقد أعربت عدة دول أعضاء ف

يعية  وعالوة عىل .35 ي أنظمة مدريد والهاي  بناء عىلذلك، استمر تقديم المشورة التشر
ز
ز ف ز والحاليي  الطلب لألعضاء المحتملي 

يعاتهم وإجراءات ي لتشر
ي والقانونية.  ها وإجراءاتألنظمة المذكورة امكتب الملكية الفكرية مع أطر  ولشبونة بشأن قابلية التشغيل البيتز

فز
يعية إىل 2021عام  يعية لسبعة 16بلدا 11، قدم سجل مدريد المشورة التشر  . 17بلدان، بينما قدم سجل الهاي المشورة التشر

كة بموجب وثيقة إدخال  2021شهد عام و  .36 ي  1960ووثيقة  1999تعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشي 
التفاق الهاي، والت 

ونية من الويبو.  ي اتصاالت إلكي 
 التنفيذ لضمان استفادة جميع مستخدمي نظام الهاي من تلق 

ز اعتمدت جمعية اتحاد و دخلت حي 
ي أكتوبر 

ي انعقدت فز
ا من التعديالت ع2021الهاي، الت 

ً
ي ذلك ، مزيد

كة، بما فز ة النشر  "1"ىل الالئحة التنفيذية المشي   العاديتمديد في 
ي الملكية  "2"شهًرا؛  12إىل  6من 

تخفيف متطلبات  "3"الطلب؛ و المالك الجديد  حينما يقدمتخفيف متطلبات تسجيل التغيي  فز
ي الوفاء بالحدود الزمنية التخاذ إجراء ما أمام المكتب الدوىلي 

عالوة عىل ذلك، نظر و . 19-كوفيد، مثل  بسبب قوة قاهرة، عذر التأخي  فز
ي لنظام الهاي للتسجيل الدوىلي 

ي بالتطوير القانونز
ي ديسمير  للتصاميمالفريق العامل المعتز

ي إمكانية 2021الصناعية، الذي عقد فز
، فز

ز موضوعات أخرى، ووافق عىل مواصلة مناقشة هذا ال إدراج ي نظام الهاي، من بي 
ي الجلسة القادمةلغات جديدة فز

 . موضوع فز

ي  .37
ونية ومقاطع الفيديو  الشبكيةتحديث الحلول  جرىتبسيط معالجة الطلبات،  وزيادة فز  التعليميةوالخدمات اإللكي 
وإتاحتها عىل موقع الويبو عىل الويب لمساعدة  المفصلة بحسب االحتياجاتاإلحصائية السنوية والموارد التعليمية  واالستعراضات
ونيةعىل سبيل المثال، استمرت الواجهات البينية و . طوال دورة حياة التطبيق الدوىلي المات التجارية والتصميم مستخدمي الع  اإللكي 

ي نظام مدريد ونظام 
ي فز
ونز ي للطلبات الدولية ألنظمة مدريد والهاي، وال سيما نظام اإليداع اإللكي 

ونز ي تزويد الهاي اإللكي 
مقدمي ، فز

آمن وتجديد التسجيالت وبشكل خطوة بخطوة حول كيفية تقديم الطلبات الدولية رقمًيا  مفصلةوإرشادات  ميسورةبوسائل  الطلبات
ي عام والدولية. 

ي نظام مدريد،  18، انضمت أربعة مكاتب للملكية الفكرية2021فز
ي فز
ونز تفع بذلكإىل خدمة اإليداع اإللكي  العدد  لي 

  15اإلجماىلي للمكاتب المشاركة إىل 
ً
دمت المساعدة التقنية إىل هونغ كونغعال و . مكتبا

ُ
التابعة المنطقة اإلدارية الخاصة ، وة عىل ذلك، ق

ي ل
ونز ز إلنشاء خدمة اإليداع اإللكي  ي و  لصي 

ونز ي االتجاهالتواصل اإللكي 
   مع الويبو.  ثنان 

                                                
  www.wipo.int/lisbon/en؛ و  www.wipo.int/hague/en/؛  /enwww.wipo.int/madridالمزيد من المعلومات حول األنظمة عىل:  11

، الكويت، مالطا، موريشيوس، نيبال،  12 ي
يبان  ، األردن، كي  ي ، إثيوبيا، فيجر ، تشيىلي

، الرأس األخصز ز بابوا غينيا الجديدة، قطر، تشمل البلدان بنغالديش، باربادوس، بلي 
انيا المتحدة.  وجمهوريةالمملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، شيالنكا، تونغا، توفالو  ز  تيز

 وباكستان. وهي جامايكا  13

ازيل وكوراساو وإندونيسيا واألردن وكازاخستان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر و  14 يا وموريشيوس وتشمل هذه البلدان أنتيغوا وبربودا والير ز مالي 
ز وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب إفريقيا وتايالند وترينيداد وتوباغو  وأوزبكستان وزمبابوي ومنظمة حكومية دولية  والمغرب والفلبي 

اءات )  (. EAPOواحدة، وهي المنظمة األوروبية اآلسيوية للير

اليون.  15  وعىل وجه الخصوص، غامبيا وكينيا وليسوتو ومالوي وموزامبيق وسي 

(، جامايكا، باكست 16 ز ، هونغ كونغ اإلدارية الخاصة )الصي  نسي ، غامبيا، غي  ز اليون، شيالنكا، تونس، واإلمارات العربية المتحدة. أنتيغوا وبربودا، بلي   ان، سي 

، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس.  17 ز ازيل، الصي   األردن، الير

 جمهورية إيران اإلسالمية وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا 18

http://www.wipo.int/madrid/en
http://www.wipo.int/hague/en
http://www.wipo.int/lisbon/en
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ي تحقيق  .38
ز
رسوم عن ٪ 90من خالل تقديم تخفيض بنسبة  2030عام أهداف خطة التنمية حت  وساهمت الويبو كذلك ف

 من البلدان النامية.  التصاميمأصحاب العالمات التجارية و/ أو  لدناإليداع الدوىلي وبعض الرسوم األخرى للطلبات المودعة من 

 الوعي إذكاء و  تكوين الكفاءات د. 

اتالصناعية و  التصاميممن أجل إذكاء الوعي وزيادة المعرفة بشأن االستخدام الفعال للعالمات التجارية و  .39 الجغرافية،  المؤشر
 عن فوائد أنظمة تسجيل الملكية الفكرية الدولية، وّسعت المنظمة نطاق أنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ونطاق 

ً
فضال

 . ومن أمثلة عىل هذه10و  9و  5و  4إليها، ودعم أهداف التنمية المستدامة  النفاذ وإمكانية  إىل معلومات الملكية الفكرية وصولال
ات الجغرافيةبشأن اتنظيم الندوة العالمية  "1"األنشطة:  ي حول المؤشر

اضز ات الجغرافية والمعرض االفي  وإطالق  إنشاء" 2. "لمؤشر
عمل ودورات  حلقاتتنظيم  " 3"؛  19(DL-303م عن بعد المتخصصة  بشأن نظام مدريد للتسجيل الدوىلي للعالمات )يدورة التعل

كات  تركز تدريبية مصممة خصيًصا،  عىلي عىل أسواق مستهدفة محددة وأصحاب المصلحة، مثل سلسلة التدريب عىل نظام مدريد لشر
ة والمتوسطة؛ بابا  ة والمتوسطةا توسيممنتدى عن  " 4"الصغي  كات الصغي  ونيةندوة  " 5"؛ وتنميتها  لشر حول فوائد نظام الهاي  إلكي 

ز من بوتسوانا وغانا وناميبيا ورواندا وسان ت ها ما يقرب من للمصممي  ، حصز ي ونية ندوة " 6"مشارك؛ و  100ومي وبرينسيتر حول إلكي 
ي تركيا. 

ز
ي برنامج الملكية الفكرية بجامعة أنقرة ف

ز
 نظام الهاي لطالب ماجستي  القانون ف

 بالتسجيل الدوىلي لتسميات المنشأ والمؤشر و  .40
ً
ايد من جانب البلدان النامية وأقل البلدان نموا ز ات الجغرافية انعكس االهتمام المي 

ي زيادة حصة التسجيالت الدولية من تلك البلدان
ز
ات و تسميات المنشأ يساهم مخطط الجودة الجماعي المرتبط بو . 20ف المؤشر

ي التنمية الريفية والمحلية وسالمة األغذية  وت الجغرافية
ز
ي عام والصادرات والسياحة المحلية.  عزيز بشكل أكير ف

ز
سجل  قدم، 2021ف

ي تحقيق 
ز
ي ساهمت بشكل مباشر ف

ي الويبو، أنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات الت 
ز
لشبونة، بناًء عىل طلب الدول األعضاء ف

وأصحاب المصلحة  وترمي هذه األنشطة إىل مساعدة الجهات المعنية. 15و  12و  10و  8و  5و  4و  2أهداف التنمية المستدامة 
ي دمج المجت

ز فز ، من خالل تحديد المهتمي  ي االقتصاد العالمي
ز فز ات الجغرافيةتسميات المنشأ و معات المحلية والمنتجي   المؤشر

ات الجغرافيةأمثلة مشاري    ع ومن . تها وحماي ها وتطوير المستدامة  " و Koh Trung Pomeloمشاري    ع "التوسيم و  المؤشر
"Kampot (Sea) Salt" و "Kampot Flower Saltوع ي كمبوديا، ومشر

ي السنغال Madd de Casamance" " فز
" فز

وع " ي توغو. Riz de Koviéومشر
 " فز

 المجاورةوالحقوق  المؤلفحق  . سادسا 

ي مجال حق المؤلف و  .41
ي  مساهمتها اصلت أنشطة الويبو فز

 عىل مستويات متعددة.  2030خطة عام تحقيق أهداف فز

 المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات أ. 

شاد بأهداف التنمية تكوين الكفاءات أنشطة المساعدة التقنية و  واصلت، 2021خالل عام  .42 ي مجال حق المؤلف االسي 
فز

.  19-كوفيد( وتكييفها مع تحديات جائحة  9و  8و  4المستدامة )خاصة  ي العالم النامي
عىل االستخدام األكير فعالية  وتركز االهتمامفز

ية و للملكية الفكرية لدعم نمو البلدان النامية والبلدان ا  وتطورها، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشر
ً
صقل المعرفة و  إذكاءألقل نموا

.  المؤلف المهارات المتعلقة بحق امج ورمتمن خالل تنظيم برامج التدريب والتوجيه العمىلي ا إىل دعم عمل مكاتب حق  هذه الير
ً
أيض

ز والمجتمعات اإلبداعية ومد ز المزيد من المبدعي  ة والمتوسطة اإلبداعية والمؤسسات المؤلف الوطنية وتمكي  كات الصغي  يري الشر
ي التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية المستدامة لبلدانهم. 

 الثقافية من االستفادة من حق المؤلف بنجاح وكذلك المساهمة فز

ت .43
ّ
عد
ُ
فذت عىل المستويات القطاعية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقل وأ

ُ
امج حسب الطلب ون يمية. وقد استفاد منها عدد الير

ز الشباب والجدد ومديري و كبي  من البلدان من مناطق جغرافية مختلفة.  امج لتلبية االحتياجات المحددة للمبدعي  ُصممت بعض الير
 .
ً
ي البلدان النامية وأقل البلدان نموا

كات الناشئة فز ظمت ندوات و المؤسسات اإلبداعية والشر
ُ
ونيةن حلقات و ودورات تدريبية  إلكي 

مجموعة متنوعة من الموضوعات: اإلدارة الجماعية لحق حول الوعي  إذكاءو  لتكوين الكفاءاتوحلقات عمل وأنشطة أخرى  دراسية
اف عىل منظمات اإلدارة الجماعية ومراقبتها؛ منهجيات وممارسات المؤلف لحق الهياكل األساسيةالمؤلف والحقوق المجاورة؛  ؛ اإلشر

ي  نظاموضع 
 لواضعي سياسات  التعريفة فز

ز ز الجنسي  ؛ اإلدارة الجماعية والنسخ الخاص؛ أو تصميم خطط المساواة بي  مجال الموسيق 
 حق المؤلف. 

ي إطار وعززت الويبو كذلك تنفيذ برامج ومشاري    ع تكوين الكفاءات  .44
ين الهادفة إىل دعم تطوير صناعة النشر  فز مبادرة دائرة الناشر

ي البلدان النامية والبلد
. المحلية فز

ً
ع، 2021بحلول نهاية عام و ان األقل نموا

ّ
ين أكير من  وق منظمة دولية  150عىل ميثاق دائرة الناشر

                                                
اليا  19 ي ذلك فوائده أعد سجل مدريد الدورة بالتعاون مع مكتب أسي 

ز
للملكية الفكرية وبدعم من أكاديمية الويبو. ويقدم نظرة عامة مفصلة عن نظام مدريد، بما ف

 ومبادئه األساسية وعملياته التشغيلية المختلفة. 

 من  20
ً
ي عام  6.6زادت حصة التسجيالت الدولية من البلدان النامية وأقل البلدان نموا

ز
ي المائة ف

ز
ي المائة  15إىل  2008ف

ز
ي عام ف

ز
 . 2021ف
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اكة العامة والخاصة.  كاء آخرين، مما يؤكد استمرار الدعم الواسع لمبادرة الشر ين ومكتبات وشر ووطنية حكومية وغي  حكومية وناشر
ة  وتتابعت  المشمولة بالتقرير. التدريبات وبرامج التوجيه خالل الفي 

ة المشمولة بالتقرير: دليل تعليم حق المؤلف والحقوق و  .45 باإلضافة إىل ذلك، أتيحت سلسلة من المنشورات خالل الفي 
ي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ ادليل و المجاورة؛ 

ز
نسخة محدثة من و منهجان نموذجيان عن حق المؤلف؛ و لتدريب ف

المهارات صقل المعرفة و  إلذكاءيمكن استخدام هذه المواد و . 21ات الجيدة لمنظمات اإلدارة الجماعيةمجموعة أدوات الويبو للممارس
 )الهدف 

ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
ي مجال حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، ال سيما ف

ز
 (. 4ف

سلت .46 ي  واسي 
ز
" و "تعزيز استخدام  المحيطمشاري    ع جدول أعمال التنمية الجارية بشأن "حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف الرقمي

مجيات"  ي قطاع الير
ز
ي التنفيذ الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف

ز
وع جدول أعمال التنمية ف ي لمشر ، بينما بدأ العمل التحضي 

ي بوركينا فاسو وبعض بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي قطاع الموسيق  والالبشأن "تنمية 
ز
نماذج االقتصادية الجديدة للموسيق  ف

ي المجاالت  تكوين الكفاءات وإذكاءو  التقنية، واصلت المنظمة تقديم المساعدة وعالوة عىل ذلك(". WAEMUلغرب إفريقيا )
ز
الوعي ف

ز العديد من  ي السابق محور تركي 
ز
ي كانت ف

ي ذلك إصدار تقرير  ري    عمشاالتالية الت 
ز
جدول أعمال التنمية: أنظمة توثيق حق المؤلف )بما ف

خيص المفتوح 22عن أنظمة التسجيل الطوعية لحق المؤلف( مجيات و ، والي   ومعلومات القطاع العام.  مفتوحة المصدر الير

يعية ب.   قانون حق المؤلف والمشورة التشر

ي 41اجتمعت لجنة الويبو الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة مرة واحدة )الدورة  .47
ز
ز ( ف ي  نسق هجي 

ز
)عرف حظورا ف

لمكتبات ودور المتعلقة با. وتضمن جدول أعمال اللجنة موضوعات التقييدات واالستثناءات 2021خالل عام الموقع وآخر عن بعد( 
آثار إعالمية حول موضوع  دورةعىل تنظيم  واتفقألشخاص ذوي اإلعاقة. وا التعليمية والبحثيةالمحفوظات والمتاحف للمؤسسات 

ي ذلك حق المؤلف والحقوق المجاورة والتقييدات واالستثناءات خالل 19-كوفيد
، بما فز ي واإلبداعي والتعليمي

ي الثقافز
عىل النظام البيت 

ي التنمية المستدامة حق المؤلفة تيسي  مناقشات لجنوعن طريق للجنة.  42أسبوع الدورة 
 . 17و  4، واصلت الويبو دعم هدفز

يعية للدول األعضاء  .48 ي بناء عىل طلبها وباإلضافة إىل ذلك، قدمت المنظمة مساعدة تشر
، بما فز ي الدوىلي

، مع مراعاة اإلطار القانونز
ي آسيا والمحيط الهادئ، و  7ل البلدان نموا )من البلدان النامية وأقبلدا  27تلق  ما مجموعه و ذلك مواطن المرونة الكامنة فيه. 

ي  7فز
فز

، و  ي ي المنطقة العربية، و  1أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريتر
ي أفريقيا( و  12فز

ي  ،بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 3فز
المشورة فز

ة.  يعية بشأن اإلدارة الجماعي 20 قدمتباإلضافة إىل ذلك، و هذه الفي   2ألفريقيا ؛  8ة لحق المؤلف والحقوق المجاورة )نصيحة تشر
ق أوروبا والقوقاز ووسط آسيا  لمجموعة 2؛ بلدان آسيا والمحيط الهادئل لمجموعة بلدان أوروبا الوسط  3؛ (CACEEC) بلدان شر

(.  5؛ و  اء(ب)والبلطيق والمجموعة  ي ي التنمية ساهم تقديم هذه المساعو لمجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
ي تنفيذ هدفز

دة فز
ي  حيث أنه يخلق إطاًرا مالئًما لتنمية الصناعات اإلبداعية وبالتاىلي من  9و  8المستدامة 

 لنمو االقتصادي. ا المساهمة فز

  الكتب الميّشةاتحاد  ج. 

ي تمثل  للوصلالويبو عملها  برئاسة الميّشةالكتب اتحاد واصلت لجنة  .49
ز الجهات الفاعلة الرئيسية، مثل المنظمات الت  بي 

ز أو  ي المكفوفي 
ي قراءة المطبوعاتالبص أو  معاف 

ين ومنظمات اإلدارة الجماعية والمكتبات  ذوي إعاقات أخرى فز ز والناشر والمؤلفي 
. ب المعنية فضال عن الهيئاتوالهيئات المعتمدة األخرى،  ة المشمولة بالتقرير الميّشة، الكتب لجنة اتحاد تقدمت و المعايي   ،خالل الفي 

، قدم التدريب والمساعدة 
ً
ي مجاالت عملها الرئيسية الثالثة. أوال

. الميشةعىل أحدث تقنيات إنتاج الكتب ومول إنتاج الكتب  التقنيةفز

ي  ميّش كتاب تعليمي   17،000أكير من  أنتج، 2021اعتباًرا من ديسمير و 
. الكتب الميّشةاتحاد مقدم من التمويل ال بفضل بلدا  27فز

ي عام و
اكة مع  أبرمت، 2021فز ا شر

ً
أكمل الدورة أكير و . الميشةحول إنتاج الكتب  شبكيةإلعداد دورة  (DAISYاتحاد ديزي )الويبو أيض

ز  46متدرب من  100من  يا وفلسطي  ي جمهورية الدومينيكان وغانا وليسوتو وماىلي ومالوي والمغرب وميانمار ونيجي 
يكة فز منظمة شر

ي عام 
و والسنغال فز ي إنتاج. 2021وبي 

ة تمثلت فز ي عام  بنسقتعليمي  كتاب  3500ما يقرب من  وأسفرت الدورة عىل نتائج مباشر
ميش فز

2021 .  

، واصل  .50
ً
ي للكتب  الكتب الميّشةاتحاد ثانيا

ونز ي نهاية عام و. بأنساق ميشةتقديم خدمة الكتب العالمية، وهي فهرس إلكي 
فز

ز اجهة معتمدة )مكتبات  100، وقعت  2021 ي البلدان النامية  47 -مشاركة( اللمكفوفي 
ي ا مع الويبو اتفاق –منها فز

للمشاركة فز
ي لف أ 730الخدمة؛ وكان أكير من 

ي أبريل  الكتب الميّشةاتحاد أطلق و متاحا للتبادل عير الحدود. الفهرس عنوان وارد فز
 ،2021فز

ن الكيانات المعتمدة من SAالتطبيق التكميىلي )"
ّ
لمن أن  الكتب الميّشةاتحاد لدن "( ، والذي يمك

ّ
ذوي إعاقات من  مستخدميها ل تدل

ي قراءة المطبوعات
يلها عملية  فز ز اعتباًرا و . الكتب الميّشةتحاد ال من خدمة الكتب العالمية  فورا البحث بشكل مستقل عن العناوين وتيز

                                                
 https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4561&plang=ENالمنشور متاح عىل الرابط:  21

22 67308https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id= 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4561&plang=EN
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67308
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ي ذلك ثمانية بلدان ناميبلدا  23جهة معتمدة من  29، وافقت 2021من نهاية عام 
ز
 التطبيق التكميىلي ، عىل تقديم ة، بما ف

  . لمستخدميها 

ا، شجع  .51
ً
ين عىل ال الكتب الميّشةاتحاد ثالث ي يمكن استخدامها منذ البداية من ميشةمصنفات إنتاج ناشر

 لدن، أي الكتب الت 
ي قراءة المطبوعاتو األشخاص المبصين 

ز
ي جميع أنحاء العالم للتوقيع عىل ميثاق ودعي . ذوي إعاقات ف

ز
ون ف الكتب اتحاد الناشر

ي ذلك  117، وقع 2021اعتباًرا من نهاية عام و . الميش للنشر  الميّشة
ز
ا عىل الميثاق، بما ف ً ا من البلدان النامية.  87ناشر ً  ناشر

ي إنتاج  انطالقا من الكتب الميّشةاتحاد ويساهم  .52
ز
من أهداف التنمية المستدامة(؛  4)الهدف  ميشةتعليمية  مصنفاتأنشطته ف

ز األفراد  ذات أهمية الخاصة  إنشاء المصنفاتي  وتيسعىل وجه التحديد(؛  2.10والهدف  10ذوي اإلعاقة البصية )الهدف من تمكي 
اث بالنسبة  كائها لي  ي )الهدف شر

ز
اكة للهدف و (. 11الثقاف اكة  17تتجسد روح الشر ي هذه الشر

ز
مة من أهداف التنمية المستدامة ف المير

ز العام والخاص.  ز القطاعي   بي 

ز اتحاد  د.   الويبو للمبدعي 

ي تنفيذ أهد .53
ز
ز المساهمة ف ي مجال اف التنمية المستدامة الرئيسية وكذلك واصل اتحاد الويبو للمبدعي 

ز
كاء ف اتيجيات الشر اسي 

كات ي و . المسؤولية االجتماعية للشر
ز
ز والممارسات اإلدارية  إذكاءتتمثل مهمة االتحاد ف مستوى الوعي وزيادة المعرفة بحقوق المبدعي 

ز بغض النظر عن ظروفهم الجغرافية أو الثقافية أو االقتصادية.  اف والمكافأة العادلة لجميع المبدعي   ساهميو ذات الصلة، وتعزيز االعي 
ز اتحاد  ي  ، من خالل مهامه،الويبو للمبدعي 

ز
ساهم يسو (. 8العمل الالئق والنمو االقتصادي )الهدف مكافأة عادلة وبالتاىلي تحقيق ف

ي إطار ) الشبكيةالتطبيقات  مبدعي منصات من خالل االتحاد، 
ز
ز تدفق بيانات  ف ي تحسي 

ز
ة المشمولة بالتقرير(، ف التطوير خالل الفي 

اكة ومن الواضح أن (. 9الحقوق وإدارتها عير سلسلة القيمة اإلبداعية )الهدف  ي الكامنة روح الشر
من أهداف التنمية  17الهدف  فز

ة ي هذه المبادرة.  المستدامة حارصز
 فز

 19-كوفيداستجابة لالمتخذة مبادرات ال ه. 

ي سياق تنفيذ  .54
ي مجال حق المؤلف ا إلطالق، انطلقت االستعدادات 19-كوفيداستجابة الويبو لمبادرات فز

لعديد من المشاري    ع فز
ي التأهب ا لتجاوز بهدف زيادة توافر الكتب المدرسية 

ي مجاللرفع تحديات العزلة، والمساهمة فز
إىل المعلومات  النفاذ  لجائحة فز

.  تعزيز ، أو إليها الطالب  نفاذ وتسهيل رقمنة مواد المتاحف والمكتبات لزيادة  ي
اث الثقافز ي الي 

ز فز ات المتخصصي  المهارات الرقمية وخير
ي التنمية المستدامة و 

ي تحقيق هدفز
هما  المزمع، 1و  4تساهم هذه المشاري    ع فز اكات التعاونية.  عير تيسي   الشر

ي التقليدي       سابعا. 
 
 الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف

ي  .55
واصلت الويبو دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل أنشطتها المعيارية والمتعلقة بالسياسات وتكوين الكفاءات الت 

ي تتناول إدارة حقوق 
ي الموارد الوراثية والبيانات وحماية الملكية الفكرية للمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافز

الملكية الفكرية فز
ي  15و  14و  13و  11و  8و  5و  4و  3و  2ارتبطت أهداف التنمية المستدامة و التقليدي(. 

عىل وجه الخصوص بعمل المنظمة فز
ي عام 

اكة أن  ومن الواضح. 2021هذا المجال فز ي روح الشر
ي من أهداف التنمية المستدامة،  17الهدف  الكامنة فز

أهداف وبشكل أعم فز
ة ،2030خطة عام  ي هذه  حارصز

كاء، مثل مكاتب الملكية  نفذت، حيث األنشطةفز العديد منها بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشر
اتفاقية و  للمرأةاألمم المتحدة  الدولية وهيئةالفكرية الوطنية، والرابطة الدولية للعالمات التجارية ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة 

 إلخ.  المناخ،األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  

امج أ.   التدريبية والمبادرات األخرى الير

ي التنمية المستدامة  .56
 مع هدفز

ً
اضًيا  15و  2تماشيا ان إىل الموارد الوراثية واإلنتاجية الزراعية، قدمت الويبو تدريًبا افي  اللذين يشي 

ي 
ي مجال الملكية الفكرية والموارد الوراثية فز

ز فز ز العاملي  وعات ألصحاب المصلحة المتنوعي  بنغالديش وكمبوديا  متخصًصا ودعمت مشر
انيا وأوغندا وزامبيا.  ز عىل استخدام أنظمة  المبادرة إىل تكوين الكفاءات ورمتوإندونيسيا وكينيا ومالوي وموزامبيق ورواندا وشيالنكا وتيز

ي زيادة النمو االقتصادي والحد من ال
 فقر. الملكية الفكرية فيما يتعلق بالموارد الوراثية لدعم االبتكار كعامل مساهم فز

ي و  .57
واصلت أنشطة الويبو التدريبية وموارد المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافز

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
الذي يشي  إىل تعزيز  3.8. وعىل وجه الخصوص، الهدف 11و  8و  5و  4التقليدي المساهمة فز

ي تدعم األنشطة اإلنتاجيةالسياسات الموجهة نحو 
ريادة األعمال واإلبداع واالبتكار وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي عىل و  التنمية الت 

ة والمتوسطة ونموها، والهدف  .  4.11المشاري    ع الصغرى والصغي  ي
اث الثقافز ي و الذي يشي  إىل حماية الي 

ساهمت هذه المبادرات فز
ز الشعوب األصلية وتسهيل وصولهم إىل ف ي تساعدهم عىل اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة تمكي 

رص التعلم مدى الحياة الت 
ي المجتمع بما يتماشر مع إطار أهداف التنمية المستدامة. 

 الستغالل الفرص والمشاركة الكاملة فز
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ي عام  .58
ز
نامج الويبو للتدريب والتوجيه والتوفيق بشأن الملكية الفكرية 2021وف لرائدات األعمال من ، استمرت مرحلة التوجيه لير

ي أكتوبر من العام
ز
نامج إىل تشجيع النساء عىل ريادة و . هنفس الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وبدأت دورتها الثانية ف ي  هدف الير

ي التقليدي من خالل تعزيز  
ز
ات األعمال من رائد كفاءاتاألعمال واالبتكار واإلبداع فيما يتعلق بالمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ي مجال ريادة األعمال 
ز
ي وفعال لدعم أنشطتهن ف اتيجر المجتمعات األصلية والمحلية عىل استخدام أدوات الملكية الفكرية بشكل اسي 

 (. 5)الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة الذي يشي  إىل مكافحة تغي  المناخ وآثاره، أطلقت جائزة التصوير  13تمشيا مع الهدف و  .59
ي للشعوب األصلية وشباب المجتمع المحىلي 

ز
ة الفوتوغراف إبداع شباب المجتمعات األصلية باالحتفال  ورمت إىل. 2022-2021 للفي 
 عن عنه واإلعالن والمحلية 

ً
ي   بشأنوعيهم  إذكاءعىل نطاق واسع، فضال

ز
كيفية استخدام حق المؤلف لحماية إبداعهم المعير عنه ف

: أمنا األرض من خالل عدساتنا". كان موضوع جائزة الو الصور.  ي
ي للويبو هو "تغي  المناخ والعمل المناجز

ز
كان المقصود و تصوير الفوتوغراف

 من المشاركة تشجيع شباب المجتمعات األصلية والمحلية عىل التعبي  عن أنفسهم بشأن هذه القضية ذات األهمية العالمية الهائلة. 

 (لجنة المعارفملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )اللجنة الحكومية الدولية المعنية بال ب. 

ي عام  .60
ز
ة  2021مرة واحدة وأوصت الجمعية العامة للويبو لعام  المعارف، اجتمعت لجنة 2021ف بتجديد والية اللجنة لفي 
ز  وط الوالي 2021الجمعية العامة للويبو لعام  ت. كما أوص2023-2022السنتي  ة بشر ي و. 2023-2022ة وبرنامج العمل للفي 

ز
ف

ز المعارف ، وافقت الجمعية العامة للويبو عىل تجديد والية لجنة 2021أكتوبر  ة السنتي 
 المعارفستواصل لجنة و . 2023-2022لفي 

ا عىل طبيعة النت
ً
ي دوىلي )صكوك قانونية دولية(، دون الحكم مسبق

يجة )النتائج( تشي    ع عملها بهدف إبرام اتفاق بشأن صك قانونز
ي ستكفل الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية

ي  و  المتعلقة بالملكية الفكرية والت 
ز
أشكال التعبي  الثقاف

ي تتعلق بشكل خاص بأهداف التنمية المستدامة  وواصلتالتقليدي. 
 . 15و  14و  8و  3و  2الويبو تيسي  العملية، الت 

 اتكية الفكرية واالقتصادالمل ثامنا. 

ي فعال لالبتكار )هدف التنمية المستدامة  .61 ي تعزيز نظام إيكولوجر
 وقد أصدر (. 9تساهم تقارير الويبو اإلحصائية والتحليلية فز

ي عام 
 . 2021تقريرين فز

مؤشر االبتكار العالمي هو تصنيف قطري وأداة تحليلية تساعد الحكومات عىل قياس أدائها االبتكاري عىل أساس مجموعة و  .62
ي والبحوث والبنية التحتية وتطور السوق وتطور  ات، تغطي سبعة أبعاد مختلفة: المؤسسات ورأس المال البشر ة من المؤشر كبي 

، قدم مؤشر االبتكار العالمي لعام و والمخرجات اإلبداعية. التكنولوجيا  نواتجاألعمال والمعرفة و   2021باإلضافة إىل التصنيف العالمي
ة جديدة  ز ي جميع أنحاء العالم. ي ذيوال -متتبع االبتكار العالمي  -مي 

عىل تأثي   2021ركز متتبع االبتكار لعام و راقب اتجاهات االبتكار فز
 . عىل مشهد االبتكار العالمي  19-كوفيدأزمة  

ي نشاط و  .63
. ويبلغ عن أحدث االتجاهات العالمية فز ات الملكية الفكرية العالمية هو تقرير إحصاءات الويبو الرئيسي تقرير مؤشر

يعتمد واضعو السياسات و من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية.  المجمعةالملكية الفكرية بناًء عىل البيانات اإلحصائية 
ي مجا

ي جميع أنحاء العالم عىل وأصحاب المصلحة فز
ات الملكية الفكرية ل الملكية الفكرية واالبتكار والباحثون ووسائل اإلعالم فز مؤشر

ا لذلك. العالمية 
ً
ز للتعرف عىل أحدث تطورات الملكية الفكرية واتخاذ اإلجراءات وفق ات الملكية الفكرية العالمية  إصدار  وبي ّ لعام مؤشر

اءا  2021 ي عام  1.6ت بنسبة كيف زادت إيداعات الير
ي المائة فز

 عن  2020فز
ً
ي جميع أنحاء العالم؛  3.3إىل ما يقل قليال

مليون طلب فز
ي المائة؛ وارتفع نشاط العالمات التجارية بنسبة  2نما نشاط التصميم الصناعي بنسبة و 

ي المائة.  13.7فز
ي عام و فز

حدثت هذه الزيادات فز
ي العالم، و . 19-كوفيدد بسبب أزمة  انخفض فيه الناتج االقتصادي العالمي بشكل حا

تستأثر آسيا بمعظم طلبات الملكية الفكرية فز
 
ً
اءات، و  66.6وتحديدا ي المائة من إجماىلي إيداعات الير

ي المائة من نشاط  70.9فز
ي المائة من نشاط  71.8الصناعية، و  التصاميمفز

فز
 .  العالمات التجارية العالمي

 األعمال التجاريةلمؤسسات  الملكية الفكرية . ا تاسع

ي سبيل استمرت جهود الويبو  .64
ي تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، ال لل مؤسسات األعمال التجاريةدعم فز

مساهمة فز
 . 10و  9و  8و  5و  4سيما 

ي خلق فرص العمل وتوليد الدخل. ولذلك، فإن الجهود المب المنشآتتؤدي و  .65
 فز
ً
 هاما

ً
ة والمتوسطة الحجم دورا ذولة الصغي 

ي النمو االقتصادي للبلدان وتوفي  العمل الالئق للسكان. 
تساهم أنشطة و لتعزيز االبتكار والقدرة التنافسية تساهم بشكل غي  مباشر فز

ة والمتوسطة و  كات الصغي  ي تستهدف الشر
ي مؤسسات األعمالتكوين الكفاءات وإذكاء الوعي الت 

 عن المؤسسات الداعمة لها، فز
ً
، فضال

ة المشمولة بالتقرير، و إىل خلق فرص العمل والنمو االقتصادي. هذا أن يؤدي يمكن و ة استخدام الملكية الفكرية. زيادة فعالي خالل الفي 
 واصلت الويبو تنظيم مثل هذه األنشطة الموجهة إىل أصحاب المصلحة من مجموعة متنوعة من البلدان. 
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اءات أمر ال غتز عنه ل .66  مهارات مقدمي طلبات الير
ز زيادة احتمالية أن يجد المبتكرون المحليون مهنًيا محلًيا حت  إن تحسي 

، يساهم برنامج الويبو للتدريب عىل  . وبالتاىلي اءات واالستفادة منه وحماية االبتكار المحىلي ي نظام الير
ز
يتمكنوا من المشاركة بنشاط ف

ي التنمية المستدامة 
ز
ي تحقيق هدف

ز
اءات ف ي صياغة ، من خالل توفي  برنا10و  9صياغة الير

ز
مج عمىلي يركز عىل تطوير المهارات العملية ف

اءات حيث  ة.  توجيها منن و المشارك يتلق  الير ز ذوي خير نامج باستمرار ويتكيف مع احتياجات و مدرسي  ي هذا الير
ز
يتطور التدريب ف

ي عام والبلدان المستفيدة. 
ز
نامج عير  تنظيم، استمر 2021ف اضية بسبب الوباء.  حلقاتالير الوة عىل ذلك، نظًرا الرتفاع عو عمل افي 

نامج،  اءات  جرىالطلب المستمر عىل الير ي عام إل إعداد برنامج دوىلي للتدريب عىل صياغة الير
ز
نامج تجربة 2022طالقه ف . وسيقدم الير

اءات ويضعونها موضع التنفيذ.  ، حيث يتعلم المشاركون آليات صياغة الير ز اءات الناشئي   تعليمية عملية لمتخصصي الير

ز )و  .67 عي 
ن برنامج مساعدة المخي 

ّ
ة IAPيمك كات الصغي  ز والشر عي 

ي ( المخي 
ي تعانز

نظام  مع التعاملمن نقص الموارد من  الت 
اءات وتحويل أفكارهم إىل أصول.  اءات ذوي و الير اءات وعملية المقاضاة بمساعدة متخصصي الير ي صياغة الير

ز
عون الدعم ف يتلق  المخي 

ة دون أي تكلفة.  ي الحصول عىل يساعد او الخير
ز
ز ف عي 

نامج المخي  ي الواليات القضائية المختارة. اللير
ز
ي بلدانهم وف

ز
اءات ف يسهل و ير

ز أنفسهم أو من خالل التعاون. الالحصول عىل  عي 
اءة توسيع نطاق االبتكار إما عن طريق المخي  ز  وبإطالقير عي 

، برنامج مساعدة المخي 
ي تحقيق نمو 10( والحد من أوجه عدم المساواة )الهدف 9ف تساعد الويبو بالتاىلي عىل تعزيز االبتكار )الهد

ز
ا ف

ً
(، مع المساهمة أيض

ي عام و(. 8اقتصادي مستدام وشامل وتوفي  العمل الالئق للجميع )الهدف 
ز
ي إطار ، نما عدد المستفيدين الذين تم اختيارهم 2021ف

ز
ف

ز  عي 
ي المائة.  34بنسبة  برنامج مساعدة المخي 

ز
نامجو ف ا  139 تلق  ، منذ بداية الير

ً
نامج و براءة.  15 تومنحدعم المستفيد يشمل الير

ي 
ز
ز ستة بلدان مشاركة ف عي 

. برنامج مساعدة المخي  ز و والفلبي   الفعالياتوصلت و : كولومبيا واإلكوادور والمغرب وجنوب إفريقيا وبي 
ي حددتها جهات اال 

ي المجاالت الت 
ز
ز ف عي 

ز مهارات المخي  ي تركز عىل تحسي 
نامج، إىل أكير من المستهدفة، الت   450تصال الخاصة بالير

ي عام 
ز
 ف
ً
ا محتمال

ً
ي التوسع المستمر وزيادة تأثي  2021مستفيد

ز
ز ، وساهمت ف عي 

  . برنامج مساعدة المخي 

ي االبتكار وريادة األعمال،  .68
وع جدول أعمال التنمية بشأن "زيادة دور المرأة فز ي سياق مشر

واستمر العمل أيضا إلحراز تقدم فز
ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية". 

ي و وتشجيع النساء فز
ي من التنفيذ، فز

وع، الذي دخل عامه الثانز يساهم المشر
ة و التدريبات واألنشطة األخرى.  عير التنمية المستدامة من خالل دعم رائدات األعمال  من أهداف 5تحقيق الهدف  خالل الفي 

 المشمولة بالتقرير، 
ّ
كات الناشئةعن ا : دليلدليل أفكار رائدةأعد ي  وقدم؛ لملكية الفكرية للشر

ونيا تقرير عن التقييم الوطتز إىل  إلكي 
ي أحد البلدان ال

ز فز ي ثالث من البلدان  وقدممستفيدة؛ أصحاب المصلحة المحليي 
عات فز اءات للمخي  ي عىل نظام الير

اضز تدريب افي 
عات  أطلقالمستفيدة؛ كما  اتيجيات التسويق   بشأنبرنامج إرشاد دوىلي لدعم المخي  ي اسي 

كيفية استخدام نظام الملكية الفكرية فز
 الخاصة بهن. 

ا.   األجهزة القظائيةالملكية الفكرية و  عاشر

ي يساهم عمل ال .69
ي أداء دورها الحيوي فز

ي  تسويةويبو مع الهيئات القضائية الوطنية واإلقليمية فز
منازعات الملكية الفكرية الت 

ي  
كات والمجتمعات واألفراد، وفز تب عليها عواقب وخيمة عىل الحكومات والشر ي وفعاليته كفالةتي 

 ،توازن نظام الملكية الفكرية البيت 
ء الذي ي

ن من ازدهار االبتكار )الهدف  السر
ّ
ي  الكفاءات( ويساعد عىل تطوير 9يمك

ية والمؤسسية للسلطات القضائية للفصل فز البشر
 (. 6.16و  3.16، وال سيما الهدفان 16نزاعات الملكية الفكرية بشكل فعال ضمن أنظمتها القانونية المعمول بها )الهدف 

ة المشمولة بالتقرير، ركز عمل او  .70 ، واصلت المنظمة خالل الفي 
ً
لويبو مع الهيئات القضائية عىل أربعة مجاالت مختلفة. أوال

ز تبادل  ز الهيئات القضائية الوطنية واإلقليمية لتمكي  ات بشأن القضايا ذات االهتمام  التجاربسعيها إلنشاء منابر للحوار بي  والخير
ي منازعات الملكية الفكرية. 

ي فز
ي الفصل القضان 

ك فز ي عام والمشي 
 360، جمع منتدى قضاة الملكية الفكرية السنوي للويبو 2021فز

 من 
ً
ي  6و  بلدا  88قاضيا

سلطات قضائية إقليمية لمدة ثالثة أيام من المناقشة حول الموضوعات المتعلقة بإدارة القضايا القضائية فز
ي هذ

اءات فز ز بشكل خاص عىل قضايا الير كي 
أكير من نصف القضاة إىل المنتدى انضم (. و ه النسخةمنازعات الملكية الفكرية )مع الي 

ز من البلدان النامية وأقل البلدان نموا.  سل تقديمعالوة عىل ذلك، و المشاركي  ونيةسلسلة ندوات الويبو  اسي  ي  اإللكي 
 نظمتللقضاة الت 

ي عام 19-كوفيداستجابة لوباء  
ي عام  2020فز

ة عىل تبادل ومناقشة السوابق القض الدورتان، حيث ركزت 2021فز ي ائية األخي 
منطقة  فز

ي ومحكمة العدل لجماعة األنديز، حول الموضوعات ذات الصلة  ي جميع أنحاء العالم.  بالهيئاتالبحر الكاريتر
 القضائية فز

71.  ،
ً
القضائية  باألجهزةإصدار منشورات وأدوات موارد أخرى تعزز الفهم العميق للموضوعات ذات الصلة  عىل الويبو  دأبتثانيا
ز عن هياكل اإلدارة القضائية. العالمية للملك ، وكذلك صانعي القرار المسؤولي  ي

ي عملهم القضان 
عىل و ية الفكرية، ومن ثم توعية القضاة فز

ز وفييت نام" ؛  : "دليل الويبو بشأن الملكية الفكرية: الفلبي  ي إلدارة قضايا لويبو ا"دليل ووجه الخصوص، تقدم عمل نشر
القضان 

اءات الدولية" ؛ وتقرير م اك مع مؤتمر الهاي للقانون الدوىلي الخاص )اتابعة الير
ته الويبو باالشي  ي عام HCCHلمورد الذي نشر

( فز
ي القانون الدوىلي الخاص بالملكية الفكرية  حينما ، "2019

ي و ،  23لقضاة"ادليل  -يلتق 
كز عىل التحديات العملية الت  واجهها المحاكم تسي 

ي منازعات الملكية الفكرية عير 
 الحدود.  والمتقاضون فز
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ا، استمر تقديم دعم  .72
ً
ي مجال الملكية الفكرية. صقل معارف القضاة و  إلذكاء تكوين الكفاءاتثالث

ز
ي عام ومهاراتهم ف

ز
، 2021ف

ي 
ز
ي منازعات الملكية  لألجهزةالوطنية  تكوين الكفاءاتواستجابة للطلبات الواردة من الدول األعضاء للمساعدة ف

ز
ي الفصل ف

ز
القضائية ف

ي  الفكرية، نظمت
ز
ا إقليمًيا ف

ً
ي ألبانيا  وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والمغرب وبنما وكذلك حدث

ز
الويبو دورات تدريبية وطنية ف

، وبعد التشاور مع و التفيا.  ز بناًء عىل طلبات من مدغشقر وماىلي ز الدولتي  ي القومية  نفذ ، العضوين هاتي 
ي  لتكوين الكفاءاتنشاط ثنان 

ز
ف

ي من أوزبكستان  ورد طلب  لورةوجرى بهذين البلدين. 
ز
ي أوزبكستان تجاوز مداه شبه اإلقليمي  تكوين الكفاءاتنشاط  ف

ز
 ليصلالقضاة ف

ا 
ً
ستان وطاجيكستان وتركمانستان.   إىلأيض ز غي  باإلضافة إىل األحداث التدريبية، استجابت الويبو لطلب من جمهورية و كازاخستان وقي 

ي 
ز
انيا المتحدة للحصول عىل المساعدة ف ز ز و اإعداد خالصة  تيز ي عام  نبذة عنلقواني 

ز
ها ف   (. 2022القضايا )من المتوقع نشر

، واصلت الويبو بناء عالقات تعاونها مع الدول األعضاء لتعزيز نظام  .73
ً
، وهو بوابة مجانية للنفاذ إىل 24WIPO Lexرابعا

ز والمعاهدات وقد نظمت المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية من جميع أنحاء العالم،  ي ثالث مجموعات: القواني 
ز
ف

ي عام وواألحكام. 
ز
باإلضافة إىل ذلك، و . ا قضائي جهازا  24مجموعة األحكام لتشمل القرارات الرائدة من  WIPO Lexت ، وسع2021ف

ز ومعاهدات  قانونية المتعلقة للمعلومات ال مرجعيةتوفي  المصدر األكير شمولية وموثوقية و  WIPO Lexتواصل مجموعات قواني 
نيتبالملكية الفكرية المتاحة عىل  ي عام و. شبكة اإلني 

ز
ا ل 660، أضافت ويبو ليكس 2021ف

ً
ا جديد

ً
 3، و بلدا  74 ما مجموعهقانون

يعات وطنية متعلقة بالملكية  16،500تحتوي قاعدة البيانات اآلن عىل أكير من و معاهدات متعلقة بالملكية الفكرية.  قانون تغطي تشر
ي  وأخرى مرتبطة بها لفكرية ا

ز
ي ذلك  772 إبرام قضائية؛ و  هيئة 200ف

ز
 معاهدة تديرها الويبو.  26معاهدة ملكية فكرية، بما ف

 .  التحكيم والوساطة حادي عشر

74.  
ً
 هاما

ً
ي تقديمظل مركز التحكيم والوساطة )مركز الويبو( يشكل عنصا

ز
ي تقدمها الويبو  ف

خدمات الملكية الفكرية العالمية الت 
ي التنمية المستدامة ل

ي تحقيق هدفز
ي نظام الملكية الفكرية الدوىلي وبالتاىلي تعزيز مساهمة الويبو فز

من و . 17و  9تعزيز التوازن والفعالية فز
 عن تسوية منازعات  -( خارج نظام المحاكم ADRبديلة لتسوية المنازعات ) اعتماد عدة سبلخالل 

ً
ال سيما الوساطة والتحكيم، فضًل

ز األطراف  تسوية المنازعاتمركز الويبو  ييش  -أسماء الحقول  فيما يتعلق باالبتكار والتكنولوجيا و أعمال الملكية  من القطاع الخاصبي 
 الفكرية األخرى. 

ز األطراف ومن شأن .75  ا طبيعته تخففغالًبا ما و عملية تسوية المنازعات. ل مراقبتها من خالل تعزيز  وساطة الويبو وتحكيمها تمكي 
يمكن أن تساعد إجراءات الوساطة و خصومة، مما يسمح لألطراف ببدء عالقات تجارية مربحة أو مواصلتها أو تعزيزها. ال منالتوافقية 
ي لوالتحكيم 

ا فز
ً
ها من ة و أعباء مكاتب الملكية الفكرية الوطني تخفيفلويبو أيض ي ذلك المحاكم غي 

سلطات الملكية الفكرية، بما فز
ي التطوير األمثل ألصول الملكية الفكرية وبفضل هذه المزايا الوطنية. 

ي الويبو فز
ها ، تساهم الوساطة والتحكيم فز ي االقتصاد،  وتسخي 

فز
ي التنمية المستدامة 

ز لتحقيق هدفز وريي  من استخدام األطراف  19-جائحة كوفيد  تزادو . 17و  9وبالتاىلي تعزيز االبتكار واإلبداع الصز
ونيا ألدوات مركز الويبو الفعالة إلدارة القضايا  ي عام و. إلكي 

ي عدد 2021فز
ي إطار السبل قضايا ال، شهد مركز الويبو زيادة فز

البديلة فز
ي يديرها ا لتسوية

 لدى طلب للمساعي الحميدة 100قضية وساطة وتحكيم، باإلضافة إىل  163إيداع  حيث تم: الويبو  لمنازعات الت 
وتضم أطرافا  حقلاسم  8770لويبو، تغطي ا لدىقضية بشأن أسماء حقول  5128؛ ورفعت بلدا  47مركز الويبو، بمشاركة أطراف من 

 بلدا.  132من 

ونيةعقد ندوات وأنشطة تدريبية  منباإلضافة إىل ذلك، كثف مركز الويبو و  .76 مسجل مشارك  22،500، استقطبت حواىلي إلكي 
ي و . بلدا  150من أكير من 

ي تحقيق عزز مركز الويبو جهوده للمساهمة فز
أهداف التنمية المستدامة من خالل عدد من األنشطة، بما فز

ي التدريبية  الفعالياتذلك 
ز فز ي مجال الملكية  ةالصناعة والقانون واألكاديمي اتقطاعالموجهة للمعنيي 

هم من أصحاب المصلحة فز وغي 
 
ً
نت والموارد األخرى عن المنشورات  الفكرية، فضال ا عىل اإلني 

ً
خيارات الحلول البديلة لتسوية المنازعات. واستجابة  بشأنالمتاحة مجان

ايد، ركز مركز الويبو كذلك عىل  ز البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالعمليات اإلبداعية  السبلأفضل ممارسات  صياغةللطلب المي 
ي البيئة ال

 رقمية. واالبتكارية فز

 . ي عشر
ام الملكية الفكرية إذكاء ثان   احي 

ام  بغرضتعزيز التعاون الدوىلي عىل الويبو  واظبت .77 للملكية الفكرية أن يتستز فيه  مناخ سليململكية الفكرية، وتهيئة اإذكاء احي 
ي ل تحقيقا االبتكار واإلبداع وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية عىل تحفز 

لتنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية المستهلك، مما يسهم فز
وعات وأنشطة عام و . 16و  9و  8 و  4تحقيق أهداف التنمية المستدامة   الواردة أدناه ذات أهمية خاصة.  2021تعتير مشر

ي حوار السياسال أ. 
 الدوىلي  ان 

ات حول أكير ( سنوًيا وتسمح أل ACEتجتمع اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ ) .78 صحاب المصلحة بتبادل المعلومات والخير
ام  ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحي 

ة  الدورة تأجلتبينما و . لها القضايا إلحاًحا فز للجنة االستشارية المعنية الخامسة عشر
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ورة ملحةباإلنفاذ  ي أكتوبر لصز
ز
ي األصل ف

ز
ي كانت مقررة ف

حوارا اللجنة االستشارية عقدت  ، فقد كوفيد   ( بسبب جائحة2020)الت 
ونيا  ي  إلكي 
ز
وير عىل  مستجداتإضافية لحوار السياسات حول موضوع  أرضية لخلق 2021سبتمير  21ف ز مكافحة القرصنة والي 
نت.  ي ذلك حوار اللجنة االستشارية دوراتتساهم و اإلني 

ز
ي تنفيذ الهدف اللجنة االستشارية ، بما ف

ز
نت، ف دف )ال سيما اله 8عير اإلني 

ي 9)ال سيما الهدف  9( والهدف 3.8
، والت  ي واإلقليمي

ز الوطتز .ب( من خالل تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية عىل المستويي 

ي مجاالت جميع لل الئق بدورها تدعم خلق فرص عمل
ز
اللجنة االستشارية المعنية  توىلي عالوة عىل ذلك، و بتكار. اال بداع و واإل بحث ال ف

ي تحقيق الهدف ل اهتماما باإلنفاذ 
ز
و  3.16من أهداف التنمية المستدامة )ال سيما الهدفان  16مكافحة التقليد والقرصنة، وتساهم ف

وعة ومكافحة الجريمة المنظمة. 4.16 ي المساعدة عىل الحد من التجارة غي  المشر
ز
 ( ف

ي تحقيق  تها وواصلت الويبو مساهم .79
ز
ي إطار لدوىلي التعاون ا تيسي   عير ( 4.16و  3.16) ها نفس األهدافف

ز
 WIPOمبادرة  ف

ALERT  نت، تتيح للبلدان مشاركة المعلومات عىلهي عبارة عن منصة آمنة و ونيةمواقع الحول  ،اإلني  ي  اإللكي 
أو التطبيقات الت 

وعة من اإلعالن إىل  بهدف الحد منصناعة اإلعالنات، قطاع مع  ،المؤلف حق تتعدى عىلُيعتقد أنها  التدفقات المالية غي  المشر
ونيةمواقع ال ي  اإللكي 

 . من الناحية التجارية تتعدى عىل حق المؤلفالت 

 إذكاء الوعي  ب. 

ي  .80
ز
لشباب. فائدة االمزيد من األدوات التعليمية ل باستحداثمن أهداف التنمية المستدامة  4الهدف تحقيق ساهمت المنظمة ف

ي هدا الصدد 
ز
ي  أنسر  وف

ونز ام حقمسألة  تناولت ،الكوري النمطعىل  "ويبتون"و " مانهوا" يعرض القصة الكرتونية الهزلية موقع إلكي   احي 
ي ذلك  المؤلف

ز
ي لغات، بما ف

تغالية. اللغة الكورية و اللغة بثمانز ة لألطفال  وجرتالير  بشأندبلجة حلقات الرسوم المتحركة الشهي 
ي تظهر 

ة شخصيةالملكية الصناعية، والت  تغالية  "بورورو"المسماة  البطريق الصغي  الشهي  ز الصينية والير عىل قناة  وأتيحتباللغتي 
ام  بشأنمسابقة للشباب  وأطلقتالمتحركة باللغة التايالندية.  "بورورو"بدأ العمل عىل دبلجة رسوم و  . بيوتيو موقع عىل  الويبو  احي 

تغالية باإلضافة  أتيحتعىل موقع الويبو. وقد  إذكاء الوعي عىل صفحات  وعرضتالملكية الفكرية  ز الكورية والير هذه الصفحات باللغتي 
 إىل لغات الويبو الرسمية الست. 

اكة مع مكتب  نفذت( عىل المدى الطويل، 9( واالبتكار )الهدف 8لنمو االقتصادي المستدام )الهدف ل ا تعزيز و  .81 ز بالشر ي الفلبي 
فز

ز  ام المستهلك للملكية الفكريةأداة تجربة لملكية الفكرية لالفلبي  ز الويبو لتقييم احي  ، تنتج معلومات مفصلة حول مواقف المستهلكي 
ز ستساعد البيانات و وسلوكهم فيما يتعلق بالسلع المقلدة والقرصنة الرقمية.  عىل استهداف حمالت لملكية الفكرية لمكتب الفلبي 

وعة من خالل األنشطة التكلفة، بهدف تق وميشةاالتصاالت العامة بطريقة فعالة  ر الذي يلحق بالتجارة المشر . المتعديةليل الصز

ز توافر المحتوى السمعي البصي المرخص والطلب عىل و  ت عىل موقع الويبو حول العالقة بي  عالوة عىل ذلك، أجريت دراسة ونشر
ية.  ز ي الناطقة باللغة اإلنجلي  ي منطقة البحر الكاريتر

 المحتوى غي  المرخص فز

 الكفاءاتتكوين  ج. 

اضية  2020عىل مدار عام  الويبو نظمت  .82 ي عدد من الفعاليات االفي 
ز عن إنفاذ ا لتكوين كفاءاتوشاركت فز لقضاة والمسؤولي 

ام للملكية الفكرية ي أو 25القانون من مختلف الدول األعضاء حول مواضيع إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحي 
، سواء عىل الصعيد الوطتز

. دون اإلقليمي أ ي تخصيص المواد التدريبية لسلطات إنفاذ و و اإلقليمي
عالوة عىل ذلك، واصلت المنظمة مساعدة الدول األعضاء فز

ي جر القانون 
ز )واحدة لدولة  وأعدت. الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها ائمالتحقيق فز ز مخصصتي  ز جديدتي  عضو أفريقية نسختي 

 واألخرى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ(. 

ي تحقيق الهدف  تلكوتسهم أنشطة وأدوات تكوين الكفاءات  .83
 الهدفمن أهداف التنمية المستدامة )ال سيما  8بشكل مباشر فز

إنفاذ الملكية الفكرية، وهو جانب ال غتز عنه لتعزيز االبتكار والتقدم بغرض ( من خالل تعزيز نهج الويبو الموجه نحو التنمية 3.8
ي وتحقيق العمالة ا ي   . لكاملة والمنتجةالتكنولوجر

 3.16 الغايتانمن أهداف التنمية المستدامة )ال سيما  16الهدف تحقيق كما تساهم فز
ي ضمان أن تكون أنظمتها فعالة وشفافة وعادلة قدر اإلمكان ومجهزة للتصدي 6.16و 

( من خالل مساعدة المؤسسات الوطنية فز
وع وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشك  ل فعال. لالتجار غي  المشر

يعية د.   المساعدة التشر

ي هذا المجال من أجل المساعدة عىل خلق المساعدة ال  2021عىل مدار عام قدمت الويبو  .84
ة دولة عضو فز يعية إلحدى عشر تشر

م الملكية الفكرية  ي الجزء الثالث من اتفاق تريبس.  وكفالةبيئة مستدامة تحي 
امات المنصوص عليها فز ز ا العمل يساهم هذو االمتثال لاللي 

ي تنفيذ الهدف 
.ب( من خالل تعزيز بيئة مواتية للنمو االقتصادي وخلق 9و  5.9 انالغايت)ال سيما  9( والهدف 3.8 الغاية)ال سيما  8فز

يعية المقدمة إىل الدول و فرص العمل الالئقة وريادة األعمال والبحث واإلبداع واالبتكار.  عالوة عىل ذلك، تهدف المساعدة التشر
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وع بالسلع المحمية ب األعضاء ا إىل منع االتجار غي  المشر
ً
ي موجب أيض

ز
الهدف تحقيق الملكية الفكرية أو مكافحته، وبالتاىلي المساهمة ف

 (. 4.16 الغايةمن أهداف التنمية المستدامة )ال سيما  16

 . ي التعاون  ثالث عشر
 
 اإلنمان

ي الويبو تعزيز  .85
ز
البتكار واإلبداع واالستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية من لا  واصلت المنظمة تقديم الدعم للدول األعضاء ف

ي  ودأبأجل تنميتها االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية. 
ي مجال التعاون اإلنمان 

ز
شاد بمبادئ جدول  عىلعمل الويبو ف االسي 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
ز
ي فيما يىلي مو أعمال التنمية والمساهمة ف

ي عام  نفذتها الويبو لخص للمبادرات الرئيسية الت 
ز
 2021ف

ي تتعلق 
 . 2030خطة عام بتحقيق أهداف والت 

 اإلقليمية المبادرات أ. 

ي سياق اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )، استضافت الويبو  .86
ز
ي  بشأن(، مؤتمرا دوليا لجنة التنميةف

ز
"االبتكار ف

اء من أجل التنمية المستدامة" ه أكير من 2021نوفمير  23و  22يومي  26التكنولوجيات الخصز مشارك، واختتم الحدث  1300. وحصز
ز المتحدث بإجماع ي ي 

ز
اًرا لألجيال التكنولوجيات مجال  والجمهور عىل أهمية دعم االبتكار ف ا واخصز

ً
اء لضمان مستقبل أكير أمان الخصز

ي الوقت نفسه النمو االقتصادي حفز مع القادمة 
ز
، األهداف ال سيما المناقشات ذات صلة معظم أهداف التنمية المستدامة، ولمست . ف

ي مجال التكنولوجيا  وبمناسبةالمؤتمر، عرضت. 15و  14و  13و  12و  11و  9و  8و  7و  6
ز
كات الناشئة ف قصص نجاح الشر

اء  عن تسلط دراسات الحالة الضوء عىل  و . 27الخصز
ً
كات للملكية الفكرية لالستفادة من أصولها، فضال كيفية استخدام هذه الشر

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
ز
 مساهمة حلولها المبتكرة ف

ي إطار جهود  .87
ي تحقيق الهدف  وفز

الويبو  دعمتمن أهداف التنمية المستدامة )انظر القسم األول(،  5المنظمة للمساعدة فز
ي تعزيز التوا

ي مجال الملكية الفكرية. عملها فز
ز مشاركة المرأة فز ز وتمكي  ز الجنسي  اح من و زن بي  عقب قرار من لجنة التنمية بناًء عىل اقي 

ي نظام  إلذكاءمنتدى  أنسر  المكسيك، 
ز وزيادة مشاركة المرأة فز ي  لملكية الفكريةاالوعي بأهمية تمكي  ي عام  اإليكولوجر

 تخلله، 2021فز
ي مجال الملكية الفكرية"بشأن ية التشارك الدوراتعقد سلسلة من 

ز فز ز الجنسي  ظمت ثالث و . 28"سد الفجوة الجنسانية القائمة بي 
ُ
ن

ي عام  دورات
ي . 2021تشاركية فز

ي  وقد بحثت فز
ي تواجهها المرأة فز

استكشاف المبادرات و إىل نظام الملكية الفكرية؛  النفاذ العوائق الت 
ي هذا 

ي تصميم خدمات الملكية  تالمجال؛ وسلطالحالية ألصحاب المصلحة المتعددين فز
الضوء عىل بعض الممارسات الجيدة فز

 عن التدريب عىل الملكية الفكرية وثقافة مجتمع الملكية الفكرية. وقد حصز الخدمات الفكرية والتوعية وتقديم
ً
 دورات، فضال

 . بلدا  60مشارك من أكير من  600المشاركة أكير من 

ي التنمية بوع جدول أعمال التنمية بشأن "تسجيل العالمات الجماعية مشر  تابعباإلضافة إىل ذلك، و  .88
صفته قضية محورية فز

ز وتونس.  29"االقتصادية ازيل والفلبي  ي البلدان األربعة المستفيدة: بوليفيا والير
وع إىل و إحراز تقدم فز  وإذكاء تكوين الكفاءاتي  هدف المشر

ي وسط ها واستخداماعية العالمات الجمالوعي حول الفوائد المحتملة لتسجيل 
ي  فز

كات المحلية فز ة والمتوسطة والشر كات الصغي  الشر
ي هذا المجال. 

ز المؤسسات المحلية والوطنية من دعم األعمال التجارية فز  عن تمكي 
ً
وع و البلدان النامية، فضال دعم  عير يساهم المشر

ي تعزيز فرص عمل المجتمعات المحلية ونموه
ز والمؤسسات المحلية فز الحد من عدم المساواة؛ ؛ و االبتكار  حفز  ؛ا االقتصاديالمنتجي 

 (. 16و  10و  9و  8وتعزيز المؤسسات )أهداف التنمية المستدامة 

 األكاديمية ب. 

ام المنظمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة )وال سيما أهداف التنمية المستدامة الوفاء ب دعمعل أكاديمية الويبو  واظبت .89 ز الي 
ي هذا الصدد، وسع( من خالل االستجابة لالحتياجات التدريبية للدول األعضاء. 17و  10و  9و  5و  4

 نطاقم عن بعد يبرنامج التعل وفز
وكفاءات الملكية الفكرية ودورات تنفيذية ومتخصصة جديدة تتناول مستويات مهارات  إلقرار خدماته لتقديم برامج شهادات جديدة 

ي عدد اللغات من  رفعالقطاعات الرئيسية. كما 
ي االستجابة للطلب عىل التعل المستخدمة فز

م والتدريب يتقديم الدورات. واستمراًرا فز
ي بسبب جائحة  

اضز امج التعليمية.  250 وما يقرب من دورة 350أكير من  األكاديمية ، قدمت19-كوفيداالفي  ة ضمن الير ة مباشر محارصز
ي يواصل برنامج التعلو 

، وهي مبادرة اللجنة التوجيهية -: التعلممجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة م عن بعد العمل كعضو فز
كة لموارد التعلUNITARأنشأها معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ) ي ي( لتوفي  بوابة مشي 

ونز حول الموضوعات المرتبطة  م اإللكي 
ي تعزيز تعليم الملكية الفكرية، و بأهداف التنمية المستدامة. 

ا بالدور النشط وإمكانيات الشباب فز
ً
اف ز اعي  سفراء شباب للملكية  7 عي 

 الفكرية. 

                                                
26  conference.html-development-https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip 

27 conference.html-development-https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip 

28 .html0009news_/2021ip/en/news/-and-enhttps://www.wipo.int/wom 

وع متاحة عىل الرابط:  29  marks/en/index.html-https://www.wipo.int/collectiveصفحة موقع المشر

https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/women-and-ip/en/news/2021/news_0009.html
https://www.wipo.int/collective-marks/en/index.html
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ي تسهل  .90
كة لألكاديمية، والت  ي مجال الملكية النفاذ وشهدت برامج درجة الماجستي  المشي 

ز
الفكرية، تخرج أكير  إىل التعليم العاىلي ف

ا  227من 
ً
ي  ،مشارك

ز
ز ف ي عام  مسجلي 

ز
ي دورات دراسية ف

اكتها مع الجامعات ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية،  وبفضل. 2021ثمانز شر
ا من  1430استفاد حواىلي 

ً
ي عام وبرنامًجا للمدارس الصيفية للويبو.  21مشارك

ز
ي )، 2021ف

ي إطار برنامج التطوير المهتز
ز
( التابع PDPف

اك مع  يكة، استفاد  19ألكاديمية الويبو، باالشي  ي تمر بمرحلة انتقالية  170مؤسسة شر
 من البلدان النامية والبلدان الت 

ً
 حكوميا

ً
مسؤوال

 من الدورات المتقدمة القائمة عىل تنمية المهارات المقدمة 
ً
ونيا والبلدان األقل نموا ء(، ٪ منهم نسا 54متدرًبا ) 170من أصل و . إلكي 

ا جميع المراحل  153أكمل 
ً
ي بلدانهم.  153ما مجموعه  وأنجزوا مشارك

ز
ا قيد التنفيذ حالًيا ف

ً
وع  مشر

ي عام و .91
ز
ها من 2021ف ، تحقق هدف إضفاء الطابع المحىلي عىل الدورة العامة ألكاديمية الويبو حول الملكية الفكرية وغي 

ي ذلك النسخة العربية من برنامج
ز
. ل الملكية الفكرية الدورات المتخصصة، بما ف ي

، لالستخدام الوطتز ز باإلضافة إىل و لشباب والمعلمي 
وع المؤسسات الوطنية للتدريب  ي مجالذلك، فإن مشر
ز
ي تطوير قدراتها IPTIالملكية الفكرية ) ف

ز
( التابع لألكاديمية يدعم البلدان ف

ي مجالالتدريبية الوطنية 
ز
ي مجاليب الملكية الفكرية وتمكينها من تصميم وتقديم تدر  ف

ز
ي احتياجاتها التنموية عىل  ف الملكية الفكرية يلتر

ي  5000التسع أكير من الوطنية  المؤسساتهذه المشاري    ع، نظمت  إطالقمنذ و أفضل وجه.  ي مجالنشاط تدريتر
ز
الملكية الفكرية  ف

ي  250،000من  استفاذ منه أكير 
ز
  ف التنمية المستدامة. من أهدا 17 للغاية تكوين الكفاءاتأهداف تحقيق مشارك يساهمون ف

ي تنفيذ الهدف و  .92
ز
ز من الرجال والنساء، قدم برامج األكاديمية مساهمة واضحة ف ز المشاركي  من  5من خالل ضمان التكافؤ بي 

ي عام 
ز
ي المائة مقابل  54مشاركة النساء  بلغت، 2021أهداف التنمية المستدامة. وف

ز
ي المائة للرجال.  46ف

ز
عالوة عىل ذلك، واصلت و ف

بجميع لغات األمم المتحدة DL-101) بشأن الملكية الفكرية )إليها من الدورة العامة لألكاديمية  النفاذ األكاديمية تقديم نسخ يسهل 
تغالية.  ي تتيح فرًصا أكير لتدريب وتعليم ذوي اإلعاقة وتمكينهم من التطور م وأعدتوالير

هنًيا )الهدف الدورة لزيادة نطاق األعمال الت 
ا من  864(، وقد حصز الدورة 10

ً
ي مشارك

 
ي عام  ات أخرىالبص أو ذوي إعاق معاف

ز
ي قراءة المطبوعات ف

ز
 . 2021ف

 االفريقية البلدان ج. 

ي المنطقة متماشية مع  ظلت .93
ز الويبو و اال المساعدة المقدمة إىل الدول األعضاء فز م بي  المنظمة اإلقليمية األفريقية تفاق المير

ي عام  واسكمل. (WAO) 30منظمة األفريقية للملكية الفكريةوال الفكرية للملكية
إجراء تدقيق مؤسسي بشأن كتيبات   تصميم 2021فز

ي الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير بموجب 
ز المنظمات تفاق اال للملكية الفكرية وإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا فز م بي  المير

إطالع المؤسسات عىل  بهدف، ذات االتفاقالعمل بموجب  حلقاتسلسلة من  نظمتباإلضافة إىل ذلك، و وخطة عمل هراري.  الثالث
  مخاطر األعمال.  الحد منالتنافسية و أعمالها ات الجوانب األساسية إلدارة األصول غي  الملموسة لتعزيز قدر 

ة المشمولة بالتقرير، تركزت المساعدة المقدمة إىل البلدان األو  .94 ُعقد و والتصاميم.  التوسيمفريقية أيضا عىل مجال خالل الفي 
نت بشأن التصاميم  ز  إلذكاءمؤتمر إقليمي عىل شبكة اإلني  ز والفناني  ي أوساط األعمال التجارية والمصممي 

الوعي بالتصاميم الصناعية فز
ي دول غرب أفريقيا. كما 

ي مجال توسيم المشاري    ع  نفذتفز
ي بوتسوانا والكامفز

ون وغانا ومدغشقر وموريشيوس إلثبات الملكية الفكرية فز ي 
اتيجية و فائدة االستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية من أجل التنمية.  ألصحاب المصلحة  التوسيمتركز المشاري    ع عىل تحديد اسي 

ز  ي قصد الوطنيي 
ي تسجيل عالمة تجارية أو عالمة جماعية، كما فز

تسويق منتجاتهم، مما قد يؤدي إىل تعزيز الجودة والتصميم، وحت  فز
ي بوتسوانا. 

ي السالل فز ونيةندوة إقليمية  ونظمتحالة نساجر نظام لشبونة والنظام االجتماعي واالقتصادي لحماية البيانات  بشأن إلكي 
ي عام الجغرافية للبلدان الناطقة با

ا فز
ً
تغالية أيض ي أهداف التنمية المستدامة 2021لير

و  8و  5و  3و  2و  1. وساهمت هذه األنشطة فز
10 . 

ة تبلورت باإلضافة إىل ذلك، و  .95 ي تركز عىل مختلف القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية خالل الفي 
سلسلة من المبادرات الت 

ي  "1"المشمولة بالتقرير، مثل: 
؛  "2"وبرامج الملكية الفكرية؛ درجة الماجستي  فز ز وع تدريب المدربي  وع أنظمة " 3"ومشر تنسيق مشر

حدث إقليمي بمناسبة اليوم العالمي " تنظيم 4"؛ أو منظمة األفريقية للملكية الفكريةوال المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية
ي و للملكية الفكرية. 

 . 16و  8و  3و  1مية المستدامة أهداف التنتحقيق ساهمت هذه المبادرات فز

 العربية البلدان د. 

و  4 أساشي الغاياتعدد من أهداف التنمية المستدامة، وبشكل  متصلة بتحقيقظلت المساعدة المقدمة إىل البلدان العربية  .96
ي الفئات الثالث التالية: اإلقليمية ودون اإلقو . 17و  16و  9و  8و  5

عىل فليمية والوطنية. يمكن تجميع المشاري    ع واألنشطة فز
قدت ندوة  ، عُ ونيةالمستوى اإلقليمي الوعي بالقضايا الرئيسية  إذكاءمخصصة للملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة بهدف  إلكي 

ي لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية الو المتعلقة بالملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة؛ 
اضز ي افي 

عمل استعرض اجتماع تنسيق 
ونية  حلقةنظمت و المنجز منذ االجتماع السابق وناقش تطورات الملكية الفكرية؛  أنظمة الويبو  بشأنتكنولوجيا المعلومات لعمل إلكي 

                                                
30  OAPI ا: المنظمة األفريقية للملكية الفكرية؛ARIPO اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية: المنظمة 
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ي المتعلقة ب
اضز ونية لمكاتب الملكية الفكرية. وعقد اجتماع افي  الوعي بأهمية سياسات  إلذكاءإدارة الملكية الفكرية والخدمات اإللكي 

 الملكية الفكرية لتطوير االبتكار داخل الجامعات. 

ظمت حلقات عمل ودورات تدريبية حول مواضيع مختلفة:  .97
ُ
، ن ي  "1" وعىل المستوى دون اإلقليمي

ز
حماية األشار التجارية ف

ي الست؛ " من أجل تقديم خدمات أفضل للملكية الفكرية من خالل االستخدام  IPAS منصة" إدارة 2دول مجلس التعاون الخليجر
الملكية  ات" سياس4" الملكية الفكرية وريادة األعمال النسائية؛ "3الفعال للنظام وأتمتة مختلف أنواع الملكية الفكرية اإلدارية ؛ "

اتيجية المتعلقة بالظروف واالتجاهات الدولية وأفض ل الممارسات بشأن استخدام نظام الملكية الفكرية الفكرية واالعتبارات االسي 
ز اليابان ودول عربية مختارة ؛ و " ي سياق حوار الملكية الفكرية بي 

ز
ي المرحلة 5ألغراض التنمية ومجاالت التعاون الممكنة ف

ز
" الفحص ف

ي لم تسمح فيها األوضاع المحلية للوي
ي البلدان الت 

ز
اءات ف ة طويلة من الوطنية لمعاهدة التعاون بشأن الير بو بإجراء تدريبات مماثلة لفي 

 الزمن. 

ي المنطقة. و  .98
ز
، استمر تنفيذ عدة مشاري    ع ف ي

كات و عىل الصعيد الوطتز وع إنشاء خدمة دعم الملكية الفكرية للشر يسع مشر
كات الناشئة الموجهة نحو التكنولوجيا إىل مساعدة تلك الكيانات  ة والمتوسطة والشر عىل  لكية الفكريةنظام الم عىل استخدامالصغي 

ي يوليو و . نحو أفضل
ز
وع ف وع وضع مبادئ توجيهية لفحص  وأطلق. 2021انضم المغرب والمملكة العربية السعودية إىل المشر مشر

ي أكتوبر 
ز
ي البحرين ف

ز
ي توحيد 2021طلبات العالمات التجارية لمديرية التجارة الخارجية والملكية الفكرية ف

ز
، بهدف المساعدة ف

 وأحرز جرائية وبالتاىلي تقليل احتمالية األخطاء وتعزيز إمكانية التنبؤ بالنتائج لمستخدمي نظام تسجيل العالمات التجارية. القرارات اإل 
وعان بشأن سياسات الملكية الفكرية للجامعات  ي مص واألردن. كما  تقدما ملموسا مشر

ز
وع المتعلق بسياس يتواصلف  اتتنفيذ المشر

الملكية الفكرية الخاصة بالمعاهدة لتشجيع االبتكار.  اتبهدف وضع سياس "Instittut Pateur Tunis"فائدة الملكية الفكرية ل
عباإلضافة إىل ذلك، و 

ّ
ي عام  وق

ز
فذت 2021عىل سلسلة من اتفاقات مستوى الخدمة ومذكرات تفاهم حول مواضيع مختلفة ف

ُ
، ون

 . أنشطة تدريب وتوعية وطنية

 آسيا والمحيط الهادئ ه. 

ي عام  تمحورت .99
ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ فز

ةوصول حول 2021المساعدة المقدمة فز إىل رواد األعمال والمبتكرين  ها مباشر
ي إنشاء بيئة مواتية لتعزيز  اإلعانةوإنشاء أدوات المساعدة الذاتية بهدف  الشبكيةباستخدام التكنولوجيا 

ونقل التكنولوجيا  التوسيمفز
كات والكيانات المنتجة للتكنولوجيا و  عموما.  األفضل ىل نحو الملكية الفكرية ع واستخدام اتيجية دعم الشر تستلزم هذه االسي 

ي مجال االبتكار. 
 )الجامعات( وسياساتها وهيكلها وممارساتها وعملها باستخدام الملكية الفكرية كأداة لدعم المخرجات والنتائج فز

ي للمعرفة والمهارات  عير تنمية األعمال التجارية ل ا دعم رواد األعمال تعزيز إىل أنشطة المساعدة  ورمت .100 اتيجر االستخدام االسي 
ي بالتوسيمواألدوات المتعلقة 

ي البلدان المستفيدة لتقديم الدعم لمجتمعات  التوسيمإنشاء مكاتب  تحققت. ومن أبرز اإلنجازات الت 
فز

ي  تعزيز و األعمال المحلية؛ 
ي توسيم المنتجات  األعمال التجارية من خالل االستخدام االستباف 

ي المعزز للملكية الفكرية فز اتيجر واالسي 
كات و "؛ Hub and Spokesمواصلة تطوير خدمات الملكية الفكرية من خالل التدريب وإنشاء هيكل "و وتصميمها؛  دعم الشر

اتيجيات  ز البلدان وإدارة المعرفة  التوسيمالمختارة لتطوير اسي  ات الوطنية وفيما بي  مجتمع شبكي  عير بناءالكاملة؛ وتعزيز تبادل الخير
ز والمؤسسات.  بوتان وكمبوديا وإيران وجمهورية الوس الديمقراطية  مجموعة من البلدان: من هذه المبادرات  واستفادتمن المهنيي 

 الشعبية وساموا. 

ز والجهات  لتكوين كفاءاتانات المنتجة للتكنولوجيا أنشطة المساعدة دعم الكي واستهدفت .101 مديري التكنولوجيا والباحثي 
اعات والتكنولوجيات إىل منتجات  الفعالةتعلم الملكية الفكرية واستخدامها للمشاركة عير الفاعلة األخرى  ي عملية تحويل االخي 

فز
ي بنو . ومنشآتوخدمات 

ي المحىلي لالبتكار ركزت بعض المبادرات الرئيسية عىل المساعدة فز اء مكونات الملكية الفكرية للنظام اإليكولوجر
ي و مكاتب دعم االبتكار والتكنولوجيا بالجامعة؛  باالعتماد عىل

ي إدارة التكنولوجيا القائمة عىل الملكية الفكرية وتسويقها فز
ة فز تطوير الخير
ي الدولة والمنطقة. األكاديمية والصناعة والحكومة؛ وتقوية الروابط وخلق مجتمع شبكي من ا

ي مجال االبتكار فز
ز فز واستفادت من لفاعلي 

ز وشيالنكا وتايالند. هذه  يا والفلبي  ز  المبادرات مالي 

ي الدعم  ومضت .102
ي تلق 

ي عدد من المجاالت، مثل: تنفيذ سياسات الملكية الفكرية  لتكوين الكفاءاتبلدان هذه المنطقة فز
فز

اءات ومالمعلومات و  ؛تها وإدار  يةاتالمؤسس اءات والمقاضاة؛ و ؛ التصميمهارات ير ي تركز عىل األعمال و القدرة عىل صياغة الير
المعرفة الت 

اءات(؛  اءات و و التجارية بشأن الملكية الفكرية )خاصة الير اتيجيات عملية لالستفادة من الير
الملكية الفكرية األخرى؛ شؤون اسي 

ي كل مرحلة من و 
هيكل مكتب نقل التكنولوجيا ووظائفه ونموذج و سلسلة قيمة االبتكار(؛ مراحل مهارات إدارة الملكية الفكرية )فز

ي الجامعات؛ و أعماله؛ 
ز  الربطمنصات و آلية تمويل البحث والتطوير واالبتكار فز اكات بي  ز الجامعات والصناعة والحكومة؛ والشر بي 

ي 
ز العام والخاص فز ز التكنولوجيا واألعمال. مجال القطاعي   التعاون بي 

ي أمريكا ا و.   لالتينية ومنطقة البحر الكاريتر
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ي هذه المنطقة ظلت   .103
ز
 ل وفيةالمساعدة المقدمة إىل الدول األعضاء ف

ً
تحقيق أهداف التنمية المستدامة عىل عدة مستويات. أوال

اتيجيات وطنية للملكية الفكرية  دم الدعم لوضع اسي 
ُ
ي سياسات االبتكار والسياسات اال وتيسي  ، ق

ز
قتصادية دمج الملكية الفكرية ف

ي أهداف التنمية المستدامة 
ز
بلدان بلدا من  24عملت ، 2021بحلول ديسمير و . 16و  9و  5و  4واالجتماعية والثقافية، والمساهمة ف

ي والبحر أمريكا الالتينية  اتيجيات وطنية للملكية الفكريةمع الويبو عىل تطوير بلدا  31من أصل الكاريتر دمت 2021خالل عام و . اسي 
ُ
، ق

اتيجيات عدة إلعداد خمس المسا و(  ة)السلفادور وغواتيماال( وواحد وطنية: اثنان منها قيد الصياغةاسي  حالًيا الموافقة  تنتظر )بي 
اتيجيالمساعدة من أجل تنفيذ  قدمتالنهائية. كما  ز اسي  ز وطني تي  ازيل وباراغواي(. للملكية الفكرية  تي  باإلضافة إىل ذلك، تلقت و )الير

ي تطوير أول 
ز
اتيجيالمكسيك المساعدة ف ي وطنية للملكية الفكرية  ةاسي 

ز
ة والمتوسطة، مما الف كات الصغي  منطقة مصممة خصيًصا للشر

ي التنمية المستدامة 
ز
ي تحقيق هدف

ز
ي مناسبو . 9و  8يساهم ف

يعي وطتز
ي صياغة وإنشاء إطار تشر

ز
ا مساعدة ف

ً
ا، تلقت بنما أيض ً  لحفز  أخي 

 االبتكار ونقل التكنولوجيا. 

ي خطة عام من نبع باإلضافة إىل ذلك، و  .104
ز
اكة والتعاون الواردة ف ي  تعززت، 2030روح الشر

ز
اكات مع جهات فاعلة متعددة ف الشر

 ألهداف التنمية المستدامة و . 31المنطقة تلك
ً
ظمت دورات تدريبية وأنشطة أخرى 17و  9و  4دعما

ُ
ي عام لتكوين الكفاءات، ن

ز
 ف

ظم تدريب متقدم 2021
ُ
ي المنطقة بهدف تطوير كفاءات محددة  عىل. ون

ز
اءات ف نت لفاحصي الير ي مجال بشأن اإلني 

ز
اءات ف فحص الير

ي المرحلة وتحديثها  المحىلي  الفحصمهارات  وتعزيز  ،التكنولوجيا الحيوية وتعزيزها 
ز
قدت حلقة عمل حول الفحص الموضوعي ف

ُ
. كما ع

، لتحقيق األهداف التالية: "الوطنية لمعاهدة التعاون ب ي اءات لبلدان الكاريتر ي مكاتب الملكية الفكرية 1شأن الير
" تنمية مهارات موظقز

كتعزيز  "2" ؛بشأن استخدام منتجات أعمال الفحص من المراحل الوطنية األخرى ز  يستفيذ منالذي  العمل المشي  أعمال الفحص بي 
ي  "3"المكاتب الرئيسية والمكاتب ذات موارد الفحص المحدودة؛ 

ز
تبة عىل زيادة شفافية الفحص ف توعية المديرين بالفرص واآلثار المي 

كالمراحل الوطنية بسبب ظهور منصات   . العمل المشي 

وع و  .105 " منطق يسع إىل توفي  نهج " جار أحرز مشر ي االتفكي 
ي مجال االقتصاد األزرق المتنامي شيًعا لملكية الفكرية وافز

ي البتكار فز
فز

ي الجماعة الكاريبية )ا
ة النامية فز ي أغسطس 2021تقدًما خالل عام  ،(SIDSلدول الجزرية الصغي 

تتبع عملية  استكملت، 2021. وفز
ي 
ي فضاء جغرافز

كات واألفراد فز ي تنفذها المؤسسات والشر
االقتصاد األزرق للجماعة الكاريبية.  لجميع أنشطة االبتكار وريادة األعمال الت 

( وشملت  حلقاتبنجاح ثالث  كما استكملت اضية )من أغسطس إىل ديسمير لتكوين التفكي  مع أصحاب المصلحة  دوراتعمل افي 
ي  وتوفي  مجموعات المهارات واألدوات والمنهجيات لحماية وتسويق الملكية الفكرية الكفاءات

ي النمو االقتصا قد الت 
ي تسهم فز

دي فز
 قطاع االقتصاد األزرق. 

ز واالبتكار )أهداف التنمية المستدامة و .106 ز الجنسي  ي مجال المساواة بي 
ي 17و  9و  5فز ي (، وضع برنامج تدريتر جديد بشأن  نموذجر

ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
ز النساء المش32إدارة الملكية الفكرية للمرأة فز اركات، ، بهدف بناء المهارات بي 

اعاته رفع وتمكينهن من  ي  نومعرفته نقيمة اخي 
من خالل االستفادة من الملكية الفكرية، وتوفي  التوجيه لدمج الملكية الفكرية فز

امرأة من شيىلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك.  32. وقد شاركت بالفعل نخطط التنمية/األعمال/االبتكار الخاصة به
و، بدعم من الويبو، شبكة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية و  ي باإلضافة إىل ذلك، أنشأت شيىلي وكولومبيا وكوستاريكا وبي 

 والنوع الجنسانز
ي يونيو 

، معكان . و 2021فز ، وتقليل فجوة  مراعاة  هدفها الرئيسي هو تعزيز الملكية الفكرية عىل المستوى اإلقليمي ي
المنظور الجنسانز

ات حول هذا الموضوع القائمة ساواة عدم الم ز البلدان وتبادل المعلومات والخير ز وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بي  ز الجنسي  بي 
ي وتعزيز جدول أعمال النوع 

ي  الجنسانز
ز وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور  وأوروغواي مجال فز الملكية الصناعية. وقد انضمت األرجنتي 

ت الويبو أو إىل الشبكة.  ي  عىلول تدريب إقليمي نشر
ي إدارة مكاتب الملكية الفكرية ووظائفها فز

نت حول المنظورات الجنسانية فز اإلني 
 أمريكا الالتينية. 

 األالبلدان  أ. 
ً
 قل نموا

ي عام  .107
 إحراز تقدم نحو 2021فز

ً
هدف تحقيق ، واصلت المشاري    ع المتعلقة بنقل التكنولوجيات المالئمة إىل البلدان األقل نموا

ي تلبية احتياجاتها اإلنمائية وبناء القدرات المؤسسية من خالل استخدام المعلومات التقنية والعلمية ومعلومات مساع
دة هذه البلدان فز

اءات.  ي تحقيق أهداف التنمية و الير
ي تلبية االحتياجات اإلنمائية الخاصة للبلدان، تساهم هذه المشاري    ع فز

بصف النظر عن المساعدة فز
ي إعداد خطط و . 17و  9و  5و  1 الغايات تلفة، مثلالمستدامة المخ

ة المشمولة بالتقرير، دخلت المشاري    ع مرحلة حاسمة فز خالل الفي 
ي ومحددة.  المتعلقة بتكنولوجياتاألعمال 

ي موزمبيق، سيكون للتطبيق النهان 
لتحويل النفايات إىل غاز حيوي  ةهضم الهوائيألجهزة فز

ز  من لدنمع وأسمدة بيولوجية عىل مستوى المجت ي  ،المزارعي  ي )الهدف 15عىل االستدامة البيئية )الهدف  وقع إيجانر
( 2( واألمن الغذان 

ي والتنمية عىل تحقيق  تكنولوجيا حاضنات األسماك المحددة ستساعد و  . (8 )الهدفالريفية والتوظيف  وإيرادات المناطق
األمن الغذان 

ي السنغال، ستساهم التكنولوجيا و(. 8لعمل الالئق والنمو االقتصادي )الهدف عىل افوائد طويلة األجل ب ستعود و ( 2الريفية )الهدف 
فز

                                                
ي )Programa Iberoamericano de Propiedad(IBEPI برنامج  31 ق الكاريتر

(، وجماعة دول CARICOM(، والجماعة الكاريبية )OECS(، ومنظمة دول شر
 Foro para el Progreso de América delومنتدى Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI ،)وجمعية (، CANاألنديز )

Sur (PROSUR( ي للملكية الفكرية  وأمانة التكامل االقتصادي ألمريكا الوسط(، IDBاألمريكية )ومصف التنمية للبلدان (، EUIPO(، ومكتب االتحاد األورونر
(SIECA) 
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ي )الهدف 
ي الزراعة واألمن الغذان 

ز
(، بما 8النمو االقتصادي )الهدف تحقيق ( وخلق فرص العمل و 2المحددة لتجفيف البصل والمانجو ف

ي ذلك عن طريق تعزيز إمكانات تصدير هذه المنتجات. 
ز
ي أوغندا،وف

ز
ستساهم التكنولوجيا المحددة الخاصة بتجميع مياه األمطار،  ف

ي 
ي طور والت 

ز
ز  ف ي تحسي 

ز
البديلة للطوب  كنولوجياتتال(، وستساهم 6المياه )الهدف  الحصول عىلإعداد خطة عمل لها، بشكل كبي  ف

ي مواجهة تحديات اإلسكان )
ز
 (. 11 الغايةالمحروق ف

ي الهدف  .108
ز
ز م 5واستمر العمل أيضا للمساهمة ف ي أقل البلدان نموا. ويشمل ذلك تعزيز المساواة بي 

ز
ن أهداف التنمية المستدامة ف

ي البلدان األقل نموا 
ز
ز من خالل استخدام أدوات الملكية الفكرية ف ز الجنسي  وع  واستهدفالمجاالت ذات األولوية.  من بي  تنفيذ المشر

ي عام  الرئيسي 
ز
وعرائدات األعمال.  2021ف ، وكذلك هنودعم هنوتوجيهعىل أخذ زمام المبادرة رائدات األعمال  لحفز  وقد وضع المشر

ة والمتوسطةالمنشآت الصغرى و  كات الصغي  ة والمتوسطة والشر ي استخدام الملكية الفكرية لتطوير المنتجات الحجم الصغي 
ز
، ف

وع بعد نجاح و  . وتسويقها  ي أوغندا، تم المشر
ز
ي عام  تنفيذه من جديد ف

ز
ي السودان وكمبوديا ف

ز
امرأة  84 حضور  الندوات وعرفت. 2021ف

ز  من رائدات األعمال ي يرغير
. كما بدأ العمل وتدعم نموها  هنأعمالإىل بمعرفة كيفية استخدام نظام الملكية الفكرية إلضافة قيمة اللوان 

ي أل رائدات األعمال إلعداد تقييم الحتياجات الملكية الفكرية للتأكد من استخدام 
ز
ي دوات الملكية الفكرية ف

انيا وتحديد الصعوبات الت  ز تيز
ي استخدام نظام الملكية الفكرية. 

ز
ي يمكنهن  وقد واجهنها ف

وع من إنشاء مجتمع متناٍم من رائدات األعمال الماهرات اللوان  ن المشر
ّ
مك

ز  ز بلدان الجنوب.  نساء أخرياتإلهام وتحفي  ، وتعزيز التعاون بي 
ً
ي أقل البلدان نموا

ز
 ف

القضايا المواضيعية الشاملة حول االنتفاع بالملكية الفكرية لتعزيز  بشأنالدراسات القطاعية  تواصلتباإلضافة إىل ذلك، و  .109
 .
ً
ي البلدان األقل نموا

ز
ي هذا الصدد، أعدتالنمو االقتصادي والتنمية ف

ز
دراسة الستكشاف كيفية تسخي  أدوات الملكية الفكرية  وف

ي وتوليد الدخل وتخفيف حدة الفقر 
ز األمن الغذان  .  لتحسي 

ً
ي البلدان األقل نموا

ز
 هذه المشاري    ع ساهم وتوالقدرة التنافسية للصادرات ف

ي 
ز
 . 15و  12و  9و  5و  3و  2و  1أهداف التنمية المستدامة  تحقيق ف

ي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة ح. 
 البلدان الت 

ي تمر بمرحلة انتقالية  .110
ي تحقيق عدد من أهداف  تها والبلدان المتقدمة مساهمواصلت المساعدة المقدمة إىل البلدان الت 

فز
اتيجياال وظل تعزيز أهمية وضع وتنفيذ خطط شاملة . 17و  16و  9و  8و  5و  4 الغايات التنمية المستدامة، ال سيما  وطنية  تسي 

ي تحقيق ذلك، طويلة األجل وشاملة لتلبية احتياجات الدول األعضاء للملكية الفكرية 
. 2021عام  من أولوياتأولوية  ، والمساعدة فز

ة، اعتمد بلدان جديدان و  اتيجيات وطنية للملكية الفكريةخالل هذه الفي  الصيغة ثالثة بلدان فيما وضع )بيالروس وتركمانستان(،  اسي 
اتيجيات لال  النهائية اتيجيات  وضع بلدان أخرىالبوسنة والهرسك(، وبدأت ثالثة ، )ألبانيا، أرمينيا وطنية للملكية الفكرية السي  اسي 

ا عىل دعم مختلف 
ً
ستان(. وركزت المساعدة أيض ز غي  جديدة )الجبل األسود وجمهورية مولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان وقي 

وعات وأنشطة تدريس الملكية الفكرية حول مواضيع مختلفة    (. 4، مثل تسويق الملكية الفكرية )الهدف ها وتنسيقمشر

 مع الهدف و  .111
ً
،  من أهداف 5تماشيا ز ز الجنسي  نت تعزيز المساواة بي  التنمية المستدامة، واصلت الندوات المتنقلة عير اإلني 

ي العملية اإلبداعية. 
 4،080 مشاركة و  شخص 8،404أكير من  وعرفت تسجيلبلغات مختلفة  وقد عرضتوإبراز دور المرأة فز

اءات لمشارك. كما تعاونت الويبو مع مكتب بولندا  اتتوعية المجتمعات النسائية المحلية بغرض لير الجغرافية، مع إيالء  بشأن المؤشر
ي ذلك البلد.  عير اهتمام خاص للحرف اليدوية، 

ات الجغرافية للمجتمعات النسائية المحلية فز ز يركزان عىل المؤشر  تنظيم حدثي 

 ل .112
ً
ز تحقيق اودعما ي  ونسقتة سلسلة من األنشط نظمتمن أهداف التنمية المستدامة،  9و  8لهدفي 

ك فز البلدان بشكل مشي 
ي تمر بمرحلة انتقالية

ي بولندا الت 
ي االقتصاد فز

ز  أوال "مؤتمر ليتوانيا و  ؛، مثل المؤتمر الدوىلي الخامس عشر لالبتكار واإلبداع فز التعاون بي 
ي جورجيا.  بشأن حلقة عملالعلوم واألعمال: القضايا واآلفاق"؛ أو 

فذ مؤشر االبتكار العالمي فز
ُ
ودعم عمق وتنوي    ع  تحديد وع مشر  ون

ي أوروبا الوسط ودول البلطيق ودول البحر األبيض المتوسط
ة والمتوسطة فز كات الصغي  . الخدمات المقدمة عىل وجه التحديد للشر

وع حول المجمعات  وأطلق ي بلدان القوقاز وآسيا الوسط وأوروب التكنولوجيةمشر
ا بهدف تعزيز االبتكار ودعم تطوير التكنولوجيا فز

قية.   الشر

ي اضطلعت بها الويبو   . باء 
ي  طرفا بصفتها األنشطة والمبادرات الت 

 
 منظومة األمم المتحدة ف

ي المناقشات ذات الصلة بشأن تنفيذ خطة عام  .113
ي نطاق واليتها، فز

ي  2030واصلت الويبو المساهمة، فز
، كعضو أو مراقب فز

متعددة األطراف، مما يضمن استفادة المعنية قدمت الويبو مساهمات تقنية ومعلومات إىل العمليات والمبادرات و مختلف المنتديات. 
ي تنفيذ خطة عام  معارفهذه المبادرات بشكل كامل من 

تها فز وأهداف التنمية المستدامة. كما ساهمت المنظمة  2030الويبو وخير
امجها وخدماتها  معلومات واقعية من خالل مجموعة واسعةتقديم ب من استخدامها  لكي يتستز من التقارير والمنشورات لتعزيز الوعي بير

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أجل 

 سياشي رفيع المستوىالمنتدى ال أ. 



CDIP/28/9 
20 

 
 

قدت دورة عام  .114
ُ
ة من  2021ع ي الفي 

ز
وقد اشتمل عىل جزء وزاري . 2021 يوليو  15إىل  6للمنتدى السياشي الرفيع المستوى ف

تناول المنتدى موضوع و . 2030تنفيذها لخطة عام بشأن وطنية طوعية  عروضا بلدا  42 قدم خالله أيام، حيث  دته ثالثةم
الذي يعزز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار  19-كوفيد"االنتعاش المستدام والمرن من جائحة  

ي سياق عقد  2030شامل وفعال لتحقيق خطة عام 
استكشف المشاركون و  من أجل التنمية المستدامة".  والتنفيذ العمل  من فز

 عن السياسات والتعاون الدوىلي ا19-كوفيداالستجابة لوباء  
ً
اته، فضال ي السيطرة عىل الوباء وعواقبه. كما وتأثي 

ز
لذي يمكن أن يساعد ف

ي غضون عقد من العمل 2030كيفية إعادة العالم إىل المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام مسألة   تناولوا 
ز
، ف

 وتحقيق التنمية المستدامة. 

 والصحة ةالتجار  حولمناقشات  ب. 

ي العديد من  .115
ز
ي مجاىلي شاركت الويبو ف

ز
ز الوكاالت ف كة بي 

التجارة والصحة فيما يتعلق  االجتماعات الحكومية الدولية والمشي 
ي   3بالهدف 

ز
ي سياق  و. كل المراحل العمريةمن أهداف التنمية المستدامة، لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع ف

ز
، 19-كوفيدف

ي اجتماعات مجلس تريبس لمنظمة التجارة الع
ز
اح شاركت الويبو ف اتفاق تريبس المتعلق  تعليقالمية حيث جرت مناقشات حول اقي 

ي يوليو وأكتوبر و. هومعدات هعالجوسائل و 19-كوفيدبالحصول عىل لقاحات  
ز
ي اجتماعات مجلس تريبس ف

ز
، أدلت الويبو 2021ف

ي تنفيذ اتفاق تريبس وكيفية إبراز 
ز
ي مجال المرأة والملكية الفكرية. ببيانات عن أنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ف

ز
 برامجها ف

ة من و  .116 ي الفي 
ز
ز ف اضية لجمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعي 

ت الويبو الدورات االفي  الدورة و  2021مايو  31إىل  24حصز
ز بعد المائة  التاسعة ي لمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لواألربعي 

ز
صحة العالمية قرار منظمة الويدعو . 2021يونيو  2ف

WHA73.1  ي  تتماشر رصاحة المنظمات الدولية إىل أن  19-بشأن االستجابة لكوفيد
ز
مع مرونة اتفاق تريبس فيما يتعلق بعملها ف

ي الوقت المناسب  الحصولتسهيل 
ي و . 19-كوفيدأدوية ولقاحات   عىلالعادل وفز

ي المناقشات الت 
باإلضافة إىل ذلك، شاركت الويبو فز

ي هيئات 
ي ذلك الدورة الخاصة لجمعية الصحة بشأن ال محتملةمعاهدة إبرام منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بدارت فز

جائحة، بما فز
ة من  ي الفي 

ي بتعزيز دورات ، وعدة 2021ديسمير  1نوفمير إىل  29العالمية فز
ز الدورات للفريق العامل المعتز رسمية واجتماعات ما بي 

 . 2021( طوال شهري أكتوبر ونوفمير WGPRلطوارئ الصحية )حاالت ااالستجابة لو  تأهب منظمة الصحة العالميةدرجة 

وباإلضافة إىل ذلك، أتاحت منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ترجمات  .117
ي المنشور  ويبحث. 33لغات األمم المتحدة بجميعر الطبية واالبتكا التكنولوجياتإىل  النفاذ تعزيز للدراسة المحدثة بشأن 

ز فز التفاعل بي 
مثل األدوية  الطبية، التكنولوجياتإىل  والنفاذ عىل االبتكار ذلك  تأثي   يةمجاالت السياسة الصحية والتجارة والملكية الفكرية، وكيف

شر الملحق الخاص المحدث للدراسة حول  و واللقاحات واألجهزة الطبية. 
ُ
ي أكتوبر 19-كوفيدن

وافق المديرون العامون و . 342021فز
ي 
ي اجتماعهم المنعقد فز

ي سياق  2021يونيو  15لمنظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية فز
ز الدعم فز عىل تعزيز وتركي 

ي القائم 19-كوفيدجائحة  
م سلسلة من حلقات عىل وجه الخصوص عىل تنظي واتفق األطراف الثالثة. 35ضمن إطار التعاون الثالنر

ك للمساعدة التقنية الثالثية.  لتكوين الكفاءاتالعمل  ي  حلقة العملعقدت و وتنفيذ برنامج مشي 
 . 2021سبتمير  27األوىل فز

فيما يتعلق بمسائل التجارة والتنمية، عززت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعاونها مع مركز التجارة الدولية فيما يتعلق و  .118
ك مركز التجارة الدولية واألونكتاد ومنظمة التجارة بمكتب مسا عدة التجارة العالمية، وهو مبادرة متعددة الوكاالت يقودها بشكل مشي 
ة والمتوسطة من خالل دمج معلومات و العالمية.  كات والمؤسسات الصغرى والصغي  تهدف المبادرة إىل تبسيط أبحاث السوق للشر

ي بوابة إلكي  
ي المنصة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية و ونية واحدة. التجارة واألعمال فز

قدمت الويبو معلومات إلدماجها فز
ة والمتوسطة.  كات الصغي   للشر

ي الجنسالمنظور  ج. 
 والعلم واالبتكار انز

ي نيويورك عدة  .119
ز )الهدف  فعالياتنظم مكتب الويبو فز ز الجنسي  ( ، بالتعاون مع عدد 5حول أهمية العلم واالبتكار والمساواة بي 

ي األمم المتحدة ووكاالت األمم المتحدة األخرى أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غي  الحكومية. 
من الدول األعضاء فز
 : ي مج "1"وشمل ذلك ما يىلي

ي العلوم من أجل المجتمع؛  -ال العلوم اليوم الدوىلي السادس للمرأة والفتاة فز
ما وراء الحدود: المساواة فز

ي شامل للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  "2" ي العلم والتكنولوجيا واالبتكار: نحو نظام إيكولوجر
ز فز ز الجنسي  مستقبل  "3"المساواة بي 

ز  - 19-كوفيد  بعد ما  تمويل االبتكار  " و "المساواة بي  ي  مؤشر االبتكار العالمي ي العلم والتكنولوجيا واالبتكار: نحو نظام إيكولوجر
ز فز الجنسي 

األمم المتحدة السادس ألصحاب منتدى عىل هامش . ونظمت تلك األنشطة شامل للعلم والتكنولوجيا واالبتكار والتواصل للجميع"
ز رواد األعمال الشباب 4دامة؛ و"أهداف التنمية المستتحقيق المصلحة المتعددين حول العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل  " "تمكي 

 من خالل نظام الملكية الفكرية". 

                                                
33 4511https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id= 

34 al_health/2021/news_0005.htmlhttps://www.wipo.int/policy/en/news/glob 

35 .html0006article_/2021https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/ 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/policy/en/news/global_health/2021/news_0005.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0006.html
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 (WSISمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ) د. 

ة من يناير إىل مايو  عن بعد   2021انعقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  .120 ي الفي 
ز
 دورة. ونظمت الويبو 2021ف

ي التكنولوجيا المساعدة: التكنولوجيا المساعدة الناشئة والتصميم الشامل وخصائص  "االتجاهات العالمية بشأن
 النفاذ إىل تيسي  فز

ي  الدورةنظرت و . لمنتجات الرئيسية"ا
ز
ي التكنولوجيا المساعدة الناشئة والتكنولوجيات التمكينية المحددة ف

ز
ي االتجاهات السائدة ف

ز
ف

مجيات المساعدة لتكنولوجيا  اتجاهات التكنولوجيا للويبو بشأن التكنولوجيا المساعدة، وكيف يمكن أن تدعم التكنولوجيا والير
ي ذلك  تقييداتالمعلومات واالتصاالت األشخاص الذين يعانون من 

ز
ز وظيفية، بما ف ي و  المسني 

ز
ز ف الضوء عىل  تالسن. كما سلط الطاعني 

ز  التداخل ي ذلك معاهدة مراكش  النفاذ  تيسي  بي 
ز
ز  النفاذ  لتيسي  وحق المؤلف )بما ف إىل المصنفات المنشورة لألشخاص المكفوفي 

ي و 
 
ي قراءة المطبوعاتالبص أو  معاف

ز
 (. ذوي إعاقات أخرى ف

 تغي  المناخ ه. 

ي عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  المناخ من خالل رصد المناقشات الجارية بشأن واصلت  .121
ز
الويبو مشاركتها ف

ز السابع عشر والثامن عشر للمجلس االستشاري لمركز وشبكة و تطوير التكنولوجيا ونقلها.  ي االجتماعي 
ز
شاركت الويبو بصفة مراقب ف

ز ال ين للجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا. كما شاركت الويبو بشكل فعىلي تكنولوجيا المناخ واالجتماعي  ين والثالث والعشر ي والعشر
ثانز

ي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  المناخ. 
ز
ين لمؤتمر األطراف ف ي االجتماع السادس والعشر

ز
 ف

ز الويبو والوكالة الدولية للطاقة المتجددة م وجددت .122 كة مذكرة التفاهم بي  الرامية إىل تعزيز ن أجل مواصلة الجهود المشي 
ي السياقا

ز
 ، تعزيز فهم نظام الملكية الفكريةذاته البتكار ونقل ونشر تكنولوجيات تغي  المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، وف

 . هواستخدام

نت ) و.   (IGFمنتدى حكومة اإلني 

نت انعقد االجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى  .123 ة من منتدى حكومة اإلني  ي الفي 
. وشاركت الويبو 2021ديسمير  10إىل  6فز

ي تنظيم حدث بشأن "ألعاب الفيديو وقوتها الموحدة: كل ما تحتاج لمعرفته حول البيئات لبولندا ومكتب بالتعاون مع 
اءات فز  لير

ي أظهرت مرونتها من كمحفز رئ  الملكية الفكريةعرض الحدث دور و الجديدة". تجاهات واال التمكينية 
يسي لصناعة ألعاب الفيديو الت 

 . 19-كوفيدخالل جائحة   نطاقها  خالل استمرار توسع

 مساهمات أخرى ز. 

واصلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقديم مدخالت ومعلومات بالغة األهمية لمجموعة واسعة من تقارير وعمليات  .124
تقاير تقديم  "1"و ؛منها  الوعي بمنتجات الويبو وخدماتها. وشمل ذلك جملة أمور  إلذكاء األمم المتحدة/المنظمات الحكومية الدولية

ي تقدمها الويبو  ةسنوي
موضوعات ذات  رفع  "2"و ؛إىل مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية بشأن المساعدة التقنية الت 

ة المعنية بتسخي  لجنة الإىل األولوية  من أجل  سلسلة الكتلبشأن "تسخي   2021-2020العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية للفي 
ي مجالالتنمية المستدامة" و "استخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار لسد فجوة 

من  3الهدف  ،الصحة الجيدة والرفاهية القائمة فز
؛ أل  2021 عام موجز تقديم   "3"و"؛ أهداف التنمية المستدامة  ي مجال الذكاء االصطناعي

تقديم تقرير   "4"ونشطة األمم المتحدة فز
ز العام لألمم المتحدة إىل الجمعية العامة حول " المشاري    ع من أجل التنمية المستدامة" و "العلم والتكنولوجيا واالبتكار من  ريادةاألمي 

ز العام لألمم المتحلالسنوي لتقرير ا متقدي  "6"وأجل التنمية"؛  دة إىل المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن تقييم التقدم ألمي 
ي تنفيذ توصيات نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ 

التحضي  للمنتدى السنوي ألصحاب المصلحة المتعددين   "7"والمحرز فز
ي إطار آلية تيسي  التحقيقا ألبشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

  "8"تكنولوجيا التابعة لألمم المتحدة؛ و هداف التنمية المستدامة فز
  تمويل التنمية المستدامة.  بشأنتقرير األمم المتحدة الرئيسي 

ي تقدمها الويبو للدول األعضاء بناًء عىل طلبها جيم. 
 المساعدة الت 

بتحقيق أهداف التنمية  خصيصا  أي طلب من الدول األعضاء اللتماس مساعدة تتعلق 2021خالل عام لم تتلق األمانة،  .125
 المستدامة. 

إن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .126
ي هذه 

ي المعلومات الواردة فز
مدعوة إىل النظر فز

 . الوثيقة


