
 

CDIP/29/10 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022سبتمير  5التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون التاسعةالدورة   والعشر
 2022 نوفمير  21إىل  17جنيف، من 

 التنمية الخمس واألربعي   تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات أجندة 

 األمانة من إعداد 

ة من يوليو  .1 ، وذلك عن الفتر يتضمن مرفق هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن تنفيذ توصيات أجندة أعمال التنمية الخمس وأربعي  
 . 2022إىل يونيو  2021

ة وقد عدل هيكل التقرير بحيث يتماشى مع  .2 انية للويبو للفتر ي 2022/23برنامج العمل والمت  
، والذي يتبع اإلطار الموضوع ف 

ة الخ اتيجية المتوسطة األجل للفتر  للمنظمة.  2022/26طة االستر

ويقدم التقرير بعض النقاط البارزة ونظرة عامة شاملة عل أنشطة/إنجازات الويبو لمعالجة توصيات أجندة التنمية، ويوفر  .3
 خرى. بط لمشاري    ع أجندة التنمية ذات الصلة ووثائق أاروابط بالنتائج المتوقعة ذات الصلة للمنظمة، ورو 

ي الذي   .4 اتيج  ي اعتمدتها اللجنة وإىل االتجاه االستر
اتيجية التنفيذ التر ويشت  التقرير، فيما يتعلق بكل من التوصيات، إىل استر

اتيجية المتوسطة األجل.   حددته الخطة االستر

ي قاعدة بيانات المساعدة  .5
ي هذه الوثيقة، ترد قائمة األنشطة مع معلومات أخرى ذات صلة ف 

وباإلضافة إىل المعلومات الواردة ف 
ي يمكن 

: التقنية، التر ي
 . http://www.wipo.int/tad الطالع عليها ف 

لمعنية بالتنمية والملكية الفكرية مدعوة إن اللجنة ا .6
ي مرفق هذه الوثيقة. 

 إىل اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة ف 

 

 ]يلي ذلك المرفق[

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/budget/pdf/budget-2022-2023.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
http://www.wipo.int/tad
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 (2022يونيو إىل  2021تقرير عن تنفيذ توصيات أجندة التنمية الخمس واألربعي   )يوليو 

 1*1التوصية 

ات منها أنها موجهة  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مت  
 
لتنمية وقائمة عل الطلب وشفافة تأخذ ليجب أن تتمت   أنشطة الويبو ف

بعي   االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا عل وجه الخصوص فضال عن مراعاة مختلف 
ي تضمي   األنشطة أطرا زمنية لالستكمال. 

ي الدول األعضاء، وينبغ 
 
ي أن يكون تصميم برامج  مستويات التنمية ف

ي هذا الصدد، ينبغ 
 
وف

 كل بلد. لالمساعدة التقنية وآليات إنجازها وعمليات تقييمها خاصة 

اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ وحق  قطاعات الويبو ذات الصلة المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ والتنمية الت 
اكات العالمية؛ واألنظمة  اإلقليمية والوطنية؛ والبنية التحتية والمنصات؛ والتحديات والشى

 اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 5.4؛ 3.4؛ 2.4؛ 1.4؛ 4.2؛ 1.2

 التنفيذ
ي الدورة األوىل للجنة )

 
نفيذ منذ اعتماد أجندة ( وهي قيد التCDIP/1/4نوقشت هذه التوصية ف
ي  . 2007الويبو بشأن التنمية سنة 

اتيجية التنفيذ لهذه التوصية إىل المناقشات التر وتستند استر
ي الوثيقة CDIP/2/4دارت أثناء الدورة الثانية للجنة )الوثيقة 

( وعل النحو الوارد ف 
CDIP/3/5 .  

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 
؛ CDIP/7/6 التالية:  المكملةنفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 

؛ .CDIP/19/11 Rev؛ و.CDIP/15/7 Rev؛ وCDIP/17/7و CDIP/9/13و
 . CDIP/24/14 Revو
 

 التالية هذه التوصية:  الجاريةوباإلضافة إىل ذلك، تعالج مشاري    ع أجندة التنمية 
  
ي  -

ي البلدان النامية عل استخدام نظام  تعزيز دور النساء ف 
االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء ف 

 (.CDIP/21/12 Rev) الملكية الفكرية
ي المحيط الرقمي ) -

 (.CDIP/22/15 Revحق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 
ها من البلدان النا - و وغت  ي بت 

تعزيز تنمية سياحة  مية: الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 
 (.CDIP/22/14 Revالمأكوالت من خالل الملكية الفكرية )

ي بوركينا فاسو وبعض بلدان  -
تطوير قطاع الموسيقر ونماذج اقتصادية جديدة للموسيقر ف 

 ((CDIP/23/13االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا )الوثيقة 
كات المحلي - ي التنمية االقتصادية تسجيل العالمات الجماعية للشى

ة بصفته قضية محورية ف 
(CDIP/24/9) 
ي العرص الرقمي  -

ي البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 
تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 

(CDIP/26/5) 
تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية  -
(CDIP/26/4) 

ة من خالل الملكية الفكرية:  - كات الصغت  ات  تمكي   الشى اتيجيات لدعم المؤشى وضع استر
ة ما بعد التسجيل ) ي فتر

 (. CDIP/24/7الجغرافية أو العالمات الجماعية ف 

                                                
1
ي قررت الجمعية العامة لسنة  

ة بعالمة النجمة * هي التوصيات التر  وضعها موضع التنفيذ الفوري.  2007توصيات أجندة التنمية الممت  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
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 أبرز النقاط
  ي مجال المساعدة التقنية وبناء  1تظل توصية أجندة التنمية رقم

 
ي صميم عمل الويبو ف

 
ف

 القدرات. 
  ة من يوليو  864الويبو نظمت ي الفتر

 
نفذ  2022إىل يونيو  2021نشاطا للمساعدة التقنية ف

 نشاطا.  396قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية منها 
 23 ي سياق حزمة الويبو للمساعدة التقنية لجائحة كوفيد

 
وعا مكتمال أو قيد التطوير، ف -مشى

19 . 
  19-المنصة ثالثية األطراف للمساعدة التقنية فيما يتعلق بكوفيدإطالق . 
  .إطالق حزمة دعم للرفع من قائمة أقل البلدان نموا 
  ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية يوجد سبال جديدة لتنفيذ مبادرات

 
إنشاء فريق مشاري    ع ف

ي الوقت 
 
ي الويبو، بطريقة فعالة وف

 
ي الدول األعضاء ف

 
ي عاجلة ف اتيج  )أو مشاري    ع( تعاون استر

ي العديد من المجاالت المتصلة بالملكية الفكرية. 
 
 المناسب، ف

 

 األنشطة/اإلنجازات

 
ي مجال المساعدة الاساستمر 

 
شاد جهود الويبو ف ة تقتر نية بهذه التوصية، وما زالت تشكل ركت  

ة المشمولة بالتقرير، واصلت قطاعات الويبو ذات الصلة االضطالع  ي الفتر
أساسية لعملها. وف 

بالعديد من أنشطة المساعدة التقنية، مستهدفة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، وهذه 
واع من األنشطة، وهي إذكاء الوعي والتدريب ألجل إدارات الملكية الفكرية؛ مجمعة تحت عدة أن

يعية؛ وحوارات  وحلول األعمال/ قواعد البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية؛ والمساعدة التشى
اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية؛ وتدريب أصحاب حقوق الملكية الفكرية؛  السياسات؛ واالستر

نت. والتعلم عن بعد/   التدريب عت  اإلنتر

ي 
ي اضطلعت بها الويبو ف 

ة المشمولة بالتقرير، بلغ عدد أنشطة المساعدة التقنية التر وخالل الفتر
نشاطا نفذها قطاع التنمية اإلقليمية  396، منها 864مختلف البلدان النامية وأقل البلدان نموا 

 كرية. والوطنية بالتعاون مع القطاعات الفنية ومكاتب الملكية الف

ي تضطلع بها 
ومنذ بداية الجائحة الصحية العالمية، عدلت الويبو أنشطة المساعدة التقنية التر

ايد عل  يتماشى معبما  االحتياجات والظروف الراهنة للدول األعضاء. والستيعاب الطلب المتر 
ي وأساليب  التفاعل المساعدة الشيعة وانخفاض إمكانية التنقل، استمر تقديم المحتوى التدريت 

ونية وهجينة، وإن كانت بعض األنشطة الحضورية قد وقعت أيضا. وباإلضافة إىل  ي بيئة إلكتر
ف 

ة المشمولة بالتقرير، بناء  ي تقديم المساعدة التقنية، طورت الويبو خالل الفتر
أنشطتها المعتادة ف 

. والهدف من الحزمة هو 19-حزمة المساعدة المتعلقة بكوفيدعل طلب الدول األعضاء، 

ي سبيل 
مساعدة الدول األعضاء عل التصدي للجائحة، فضال عن االنتفاع بالملكية الفكرية ف 

دعم اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال الالزمة لخلق فرص العمل واالستثمار ونمو المشاري    ع 
قد صممت حزمة االستجابة بشكل خاص لتلبية االحتياجات والتنمية االجتماعية االقتصادية. و 

المحددة لكل من األعضاء، كما تخضع للتعديل بحسب تطورات الجائحة. وقد اجتذبت هذه 
وعا منها ما اكتمل بالفعل  23الحزمة الكثت  من االهتمام من الدول األعضاء، وتمخض عنها  مشى

ي مشاري    ع أخر  8ال عن ضومنها ما يخضع للتطوير، ف
ى قيد المناقشة. وعالوة عل ذلك، وف 

سعيها لمساعدة الدول األعضاء عل التغلب عل التحديات المعقدة من قبيل الجائحة، أطلقت 
اكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، حيث  ونية بالشى الويبو أيضا منصة إلكتر

لألعضاء االستفادة من  19-المنصة ثالثية األطراف للمساعدة التقنية فيما يتعلق بكوفيدتتيح 
ة لتعاوننا المعزز حول قضايا الملكية الفكرية  ات المنظمات الثالث، وهي نتيجة مباشى خت 

 والصحة العامة والتجارة. 

ة المشمولة بالتقرير، وضعت الويبو حزمة دعم للرفع من قائمة أقل البلدان نموا  وخالل الفتر
تهدف إىل تقديم مساعدة تقنية موجهة وموضوعية ومؤثرة لالقتصادات المقرر رفعها من قائمة 

 أقل البلدان نموا. 

https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
https://www.wipo.int/covid-19/ar/
https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
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ا، وتكميال للقنوات المعتادة لتقديم المساعدة التقنية بناء عل طلب ئ  وأخت  الدول األعضاء، أنشى
ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية يوجد سبال جديدة لتنفيذ مبادرات )أو 

 
فريق مشاري    ع ف

ي الوقت 
 
ي الويبو، بطريقة فعالة وف

 
ي الدول األعضاء ف

 
ي عاجلة ف اتيج  مشاري    ع( تعاون استر

ي العديد من المجاالت المتصلة بالملكية الفكرية. ويعمل الفريق عل
 
 تحقيق نتائج المناسب، ف

ي تقدمها الدول األعضاء. 
اتيجية التر  ملموسة استجابة للطلبات االستر

ي مشاري    ع أجندة 
 
ي المرفقات من األول إىل التاسع بهذه الوثيقة اإلنجازات المحققة ف

 
وترد ف

 التنمية الجارية )المشار إليها أعاله( ذات الصلة. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5التقارير التر

 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و CDIP/11/2و
 CDIP/23/5و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/17/3و
 CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/23/6و
عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية،  . وللحصولCDIP/28/2و

ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية
 
-IP) باإلضافة إىل األنشطة الواردة ف

TAD) ة  .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  0202/1202، يرج  الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 2التوصية 

عات المانحي   وإنشاء صناديق استئمانية عات داخل الويبو لفائدة  تقديم مساعدة إضافية للويبو من خالل تت  أو صناديق أخرى للتت 
ي أفريقيا من خالل موارد من داخل 

 
ي إعطاء أولوية عالية لتمويل األنشطة ف

 
 عل وجه الخصوص، مع االستمرار ف

ً
البلدان األقل نموا

ي واالقتصادي با
 
ي والتجاري والثقاف

انية ومن خارجها للنهوض بعدة أمور، منها االنتفاع القانون  ي البلدان المت  
 
لملكية الفكرية ف

 المذكورة. 

اكات العالمية قطاعات الويبو ذات الصلة  التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والبنية التحتية والمنصات؛ والتحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

1.4 . 

ي الدورة األوىل للجنة ) . 2009هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
 
( CDIP/1/4وقد نوقشت ف

ي وعول
جت من خالل األنشطة المتفق عليها خالل الدورة الثانية للجنة، عل النحو المبي   ف 

  . CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4الوثيقتي   

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

؛ CDIP/3/INF/2 نفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية المكتملة التالية: 
 . CDIP/17/7و CDIP/9/13و

 االستئمانية.  استمر تمويل بعض أنشطة المساعدة التقنية من عدد من الصناديق  أبرز النقاط
  .يشكل تقرير الصناديق االستئمانية جزءا ال يتجزأ من تقرير أداء الويبو 

ي  استمر  األنشطة/اإلنجازات 
توفت  التمويل لبعض أنشطة المساعدة التقنية من عدد من الصناديق االستئمانية التر

ي الويبو. 
و أنواع من وتلك األنشطة مكرسة لمشاري    ع محددة أ تديرها القطاعات المختلفة ف 

ي مجاالت محددة من مجاالت الملكية الفكرية. 
اليا  األنشطة ف  ومن بي   البلدان المانحة أستر

ويمكن االطالع عل  والصي   وفرنسا واليابان والمكسيك وإسبانيا وأوروغواي وجمهورية كوريا. 
ي النتائج الرئيسية لمشاري    ع 

الصناديق مزيد من التفاصيل عن البلدان المستفيدة، فضال عما ف 
ي عام 

ة 2021االستئمانية ف  ي المرفق العاشى بتقرير أداء الويبو للفتر
)الوثيقة  2020/21، ف 

WO/PBC/34/7). 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/9/3و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2 التقارير التر

 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/23/6و CDIP/23/5و CDIP/22/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية 

، يرج  (IP-TAD) بشأن الملكية الفكريةاألنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  0202/2021الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514


CDIP/29/10 
Annex 
5 
 

 *3التوصية 

ي الويبو للنهوض بجملة أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة 
 
امج المساعدة التقنية ف ية لت  زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشى

ي مختلف 
 
 المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية. للتنمية مع التأكيد عل إدراج الملكية الفكرية ف

التنمية اإلقليمية والوطنية؛ وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية  قطاع الويبو ذو الصلة
 الفكرية واالبتكار 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 3.4؛ 1.4؛ 1.1

ي الدورة الثانية للجنة ) التنفيذ 
 
( وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية ف

ي عام 
 
اتيجية تنفيذ استنادا إىل  . 2007الويبو بشأن التنمية ف وقد عولجت إثر االتفاق عل استر

ي دارت أثناء الدورة الثانية للجنة )الوثيقة 
ي الوثيقة CDIP/2/4المناقشات التر

 
( وعل النحو الوارد ف

CDIP/3/5 .  : اتيجية التنفيذ شقان كما يلي
  والستر

 الجمهور بالملكية الفكريةالنهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية وحفز وعي  (أ)
 بصورة أكت  

ي التنمية الوطنية، 
ال يزال إذكاء الوعي بي   قطاعات المجتمع كافة بأهمية دور الملكية الفكرية ف 

وتعزيز النقاش والحوار المستنت  والمتوازن حول قضايا الملكية الفكرية جزءا ال يتجزأ من برامج 
نهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية تشجيع وكان من جوانب عملية ال الويبو وأنشطتها. 

 . اك جميع أصحاب المصلحة الوطنيي    للمؤسسات العامة  الويبو إشى
ً
وتطوَّع برامج معينة خصيصا

امج قطاعات  ي مجال الملكية الفكرية وللمنتفعي   بها، وتستهدف هذه الت 
وألصحاب المصلحة ف 

ة والمتوسطة، والصناعات مجتمعية مختلفة، منها الجامعات، ومراكز  كات الصغت  البحوث، والشى
 . ي
، والمسؤولون الحكوميون، والمجتمع المدن  ي

  الثقافية، والدبلوماسيون، والجهاز القضانئ

ي جميع المستويات الدراسية (ب)
 إدخال الملكية الفكرية ف 

ي تقديم وإعداد برامج للحصول عل درجات 
كت الويبو مع مؤسسات أكاديمية ف  اشتر

ي البلدان النامية   بلومات. علمية/د
اتيجية مع مؤسسات أكاديمية، ال سيما ف  اكات استر كما أقامت شى

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
 والبلدان التر

ً
اكات مع  والبلدان األقل نموا وتضمنت الشى

ِعدت المؤسسات األكاديمية أيضا وضع مواد ومناهج تدريسية وتدريبية بشأن الملكية الفكرية. 
ُ
 وأ

ي المناهج الدراسية للمؤسسات. 
درجت ف 

ُ
أوىل برنامج التنمية قد و  دورات جديدة للتعلم عن بعد، وأ

كت   عل التنمية عند 
اكات فيما بي   بلدان الجنوب لزيادة ضمان التر المهنية عناية خاصة إلقامة شى

 . ي جميع برامج أكاديمية الويبو، كان هناك جهد متر   تدريب المسؤولي   الحكوميي  
ايد إلدراج وف 

ي نظام الملكية الفكرية. 
  الجوانب الموجهة للتنمية ف 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة الخطة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 التالية:  المكتملة والمعممةعولجت هذه التوصية أساسا من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 
CDIP/3/INF/2 وCDIP/9/10 Rev 1 وCDIP/16/7 Rev. 2 . 

وع أجندة التنمية   التاىلي هذه التوصية:  الجاريوباإلضافة إىل ذلك، يعالج مشى

ي  -
وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف   (CDIP/22/15 Revالمحيط الرقمي )مشى

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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اتيجية الويبو لالتصال، المنفذة من خالل منصات مختلفة وبأشكال مختلفة،   أبرز النقاط تواصل استر
  تحقيق مستويات عالية من الفعالية. 

  ة من يوليو ي الفتر
 
مقاال تتعلق بوجه عام  28، تضمنت مجلة الويبو 2022إىل يونيو  2021ف

كيها عت  بالملكية الفكرية و 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، علما بأن المجلة يزيد عدد مشتر

نت عل  مليون ومشاهدات صفحاتها عل  1.4 ومستخدميها المختلفي   عل 24,000اإلنتر
 مليون.  2.2

  ي الممارسة العملية  32أعدت
 
ة إضافية حول كيفية استخدام الملكية الفكرية ف قصة قصت 

ي سلسلة 
 
ونية األسبوعية IP@Workللنشى ف ي نهاية أبريل  اإللكتر

 
ي أطلقت ف

 . 2021التر
  ي عام

 
ي قدمت ف

ي النصف األول من عام  2021شملت أنشطة بناء القدرات التر
 
 2022وف

النطاق الكامل للمعرفة والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية، وقد قدمت بمجموعة 
ي عام  118,742متنوعة من اللغات واألنساق، مما سمح بالوصول إىل 

 
وأكتر  2021مشاركا ف

ي النصف األول من عام  42,000من 
 
  . 2022مشاركا ف

  ي النصف األول من عام  340تلقر نحو
 
نامج ف ي إطار هذا الت 

 
 . 2022قاضيا تدريبا ف

 النهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية وحفز وعي الجمهور بالملكية الفكرية (أ) األنشطة/اإلنجازات
 بصورة أكت  

ي 
ي الويبو االضطالع بأنشطة لزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية ف 

واصلت شعبة االتصاالت ف 
ي توزي    ع أصول الويبو المعرفية ألصحاب المصلحة. -النمو والتنمية االجتماعيي   

  االقتصاديي   وف 

 الوعي بالملكية الفكرية 

اتيجية الويبو لالتصال، المنفذة من خالل منصات مختلفة وبأشكال مختلفة، تحقيق  تواصل استر
  مستويات عالية من الفعالية. 

ة من يوليو  ي الفتر
مقاال تتعلق بوجه عام  28، تضمنت مجلة الويبو 2022إىل يونيو  2021وف 

ت خالل  48% من 58بالملكية الفكرية والتنمية االقتصادية واالجتماعية، أي ما يمثل  مقاال نشى
ة، علما بأن ا نت عل هذه الفتر كيها عت  اإلنتر

ومستخدميها  24,000لمجلة يزيد عدد مشتر
ة  32وقد أعدت  مليون.  2.2مليون ومشاهدات صفحاتها عل  1.4 المختلفي   عل قصة قصت 

ي سلسلة 
ي الممارسة العملية للنشى ف 

 IP@Workإضافية حول كيفية استخدام الملكية الفكرية ف 
ونية األسبوعية ي  اإللكتر

ي أطلقت ف 
 . 2021نهاية أبريل  التر

، حول محور الملكية الفكرية 2022وقد دشنت حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 
ي ظل جائحة كوفيد

 19-والشباب: االبتكار من أجل مستقبل أفضل، بنسق فعالية هجينة ف 
  المستمرة. 

ي تاري    خ الحملة، زار مستخدمون من 
ر لليوم العالمي دولة عضوا الموقع المصغ 189وألول مرة ف 

ي أن الحملة أصبحت عالمية االنتشار حقا. 
  للملكية الفكرية، مما يعت 

نت مستويات قياسية بانتشار مجمع عل كل المنصات )  Googleوبلغت المشاركة عت  اإلنتر
وقد أمكن  ( مرة ظهور. 15,383,635مليون ) 15.4( بلغ نحو LinkedInو Metaو Twitterو

ي اليوم العالمي للملكية الفكرية ومن تحقيق ذلك من خالل تد
شي   مسابقة الفيديو للشباب ف 

خالل تمويل من الصناديق االستئمانية اليابانية للملكية الصناعية العالمية لتطوير أصول سمعية 
ها النشط عت  المنصات الرقمية الرئيسية )المزيد من التفاصيل أدناه(.   برصية أساسية ونشى



CDIP/29/10 
Annex 
7 
 

 *3التوصية 

ونية لليوم العالمي للملكية الفكرية )جميع نسخ  وقد ارتفع عدد الزوار المختلفي   للصفحات اإللكتر
ي مجتمعة( إىل 

ي الحركة 20.95زائرا مختلفا يمثلون زيادة بنسبة  228,029اللغات الثمان 
 
% ف

ي بلغت 2021مقارنة بأرقام عام 
 (. 2020% عن أرقام عام 94.5)زيادة بنسبة  188,524، التر

ي  600وسجل حواىلي 
 
نت( ف ، عت  اإلنتر ي الموقع، هجي  

 
ي اليوم العالمي للملكية الفكرية )ف

 
فعالية ف

 بلدا.  110

ي إيجاد سبل جديدة للوصول إىل جماهت  جديدة، شهدت 
 
وتمشيا مع هدف المنظمة المتمثل ف

ي اليوم العالمي للملكية الفكرية. 
 
 670سابقة واجتذبت الم الحملة أول مسابقة فيديو للشباب ف

بندا للتصويت  20بلدا. وقد طرحت قائمة مخترصة ضمت  63مقطع فيديو من  142تسجيال و
نت، حيث صوت  ي  صوتا.  36,820شخصا وبلغ ما أدلوا به  33,410العام عل اإلنتر

 
وفاز ف

الجائزة األوىل؛ وجون ووبيل )غانا(  –حكمة جبوىلي )الجمهورية العربية السورية(  المسابقة كل من: 
 الجائزة الثالثة.  –الجائزة الثانية؛ وىلي بينغلو وكاي كوينج )اليابان(  –

ي أبريل 
 
)اليوم العالمي للملكية الفكرية(، وبالتعاون مع االتحاد الدوىلي لرابطات صانغي  2022وف

ات الصيدالنية، وبدعم من  ومنتدى جنيف للصحة، نظمت فعالية  SpeakUp Africaالمستحرص 
ي نقاش تحت الشعار: االبتكار بنسق هجي   بمناسبة 

اليوم العالمي للملكية الفكرية ضمت جلستر
وقد جمعت هذه  من أجل صحة أفضل: دعم المبكرين الشباب من خالل الملكية الفكرية. 

ون وكولومبيا  الفعالية مجموعة من المبتكرين/رواد األعمال من الشباب بموجهي   من الكامت 
 . مشاركا  475 والمملكة المتحدة واجتذبت حواىلي ونيبال والفلبي   وسويشا وأوغندا 

 وشملت الحملة أيضا المبادرات التالية: 

الذي يضم صناع التغيت  الشباب من جميع  ،إطالق معرض الشباب لليوم العالمي للملكية الفكرية
من الشباب المبتكرين  38، كان المعرض يتضمن 2022وبحلول نهاية يونيو  أنحاء العالم. 
رواد األعمال. والواقع أن المعرض يدعم بالفعل أنشطة الويبو الجارية المتصلة والمبدعي   و 
 بالشباب. 

ي اجتذبت أكتر من 
 3,500دراسة الشباب االستقصائية األوىل لليوم العالمي للملكية الفكرية، التر

ية وتوفر النتائج مقاييس مرجعية مفيدة لدعم الدراسة االستقصائية العالم بلدا.  154مشارك من 
ي هذا المجال. 

 بشأن الملكية الفكرية وما يتصل بها من أعمال جارية ف 

ي خريف عام  2023وسيعلن عن حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 
 . 2022ف 

 موارد المعرفة 

ا. 19-"تتبع االبتكار خالل أزمة كوفيد 2021مؤشى االبتكار العالمي لعام  استمرت إثارة  " اهتماما كبت 
ات العالمية، جنبا إىل جنب مع مؤشى المنتدى االقتصادي وما  زال هذا التقرير من أشهر المؤشى

ي المقام  العالمي للقدرة التنافسية ومؤشى مؤسسة الشفافية الدولية الخاص بإدراك الفساد. 
فق 

ي اإلعالم 
ون بشكل منتظم إىل تصنيفاتهم من حيث االبتكار ف  األول، أصبح صناع السياسات يشت 

اتيجيات سياساتهم االقتصادية. باع وثانيا، يتيح مؤشى االبتكار العالمي  تبارها جزءا من استر
وثالثا، يواصل هذا المؤشى  لالقتصادات واإلعالم اإلخباري تقييم أداء بلد ما من حيث االبتكار. 

ي اإلعالم اإلخباري واالجتماعي 
 . إكساب االقتصادات دافعا لجمع مقاييس االبتكار المستخدمة ف 

ي سبتمت   2022ومن المقرر إطالق المؤشى لسنة 
 . 2022ف 

وقد واصلت الويبو توسيع نطاق توزي    ع منشورات الويبو عالميا، وذلك أساسا من خالل محرك 
ونية  إصدار، وعت   1,500، حيث يتاح حاليا Google Booksالبحث غوغل للكتب اإللكتر

ي 
شأن النفاذ المفتوح مشاركة منشورات الويبو وتشجع سياسة المنظمة ب بلدا.  77مكتبات إيداع ف 

ها من مواد المعلومات وترجمتها مجانا.  وقد أبرمت اتفاقية ذهبية للنفاذ المفتوح مع دار  وغت 
دج للنشى للسلسلة العلمية "الملكية الفكرية واالبتكار والتنمية االقتصادية" بحيث  جامعة كامت 
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. تتاح اإلصدارات المقبلة مجانا من تاري    خ ا وفيما يتعلق بإمكانية النفاذ إىل الوثائق بالنسبة  لنشى
لألشخاص ذوي اإلعاقات البرصية، قطعت الجهود الرامية إىل إتاحة وثائق اجتماعات أهم أجهزة 

ا.   اتخاذ القرار والتفاوض لدينا بنسق يتيح لهؤالء األشخاص االطالع عليها شوطا معتت 

ي جميع  (ب)
 المستويات الدراسيةإدخال الملكية الفكرية ف 

ي أعقاب اعتماد أجندة التنمية، إلنجاز 
 
ما زالت أكاديمية الويبو تسغ، عل مدى عقد ونصف ف

ي مجال الملكية الفكرية من خالل التعليم والتدريب 
 
ية عالمية ف ي بناء قدرات بشى

 
مهمتها المتمثلة ف

كت   ب
صفة خاصة عل تمكي   ثقافات وتنمية المهارات عل مختلف المستويات األكاديمية، مع التر

ي تمر بمرحلة 
ي البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التر

 
الملكية الفكرية الموجهة للتنمية ف

 انتقالية. 

ي كل مكان من الملكية الفكرية والدور 
 
ام الويبو الجديد بضمان استفادة الجميع ف وتمشيا مع التر 

ي دعم اال 
 
ي مجال بناء الذي تؤديه الملكية الفكرية ف

 
بتكار واإلبداع، زادت أكاديمية الويبو معروضها ف

ي عام 
 
حيث استجابت الحتياجات  ،2022والنصف األول من عام  2021القدرات تخصيصا ف

انتشارها وإمكانية الوصول إليها، و ومطالب الدول األعضاء عن طريق زيادة نطاق دوراتها الدراسية 
ي  موجهة للتنمية.  مهيئة بذلك ثقافة للملكية الفكرية

 
ي قدمت ف

وشملت أنشطة بناء القدرات التر
ي النصف األول من عام  2021عام 

النطاق الكامل للمعرفة والممارسات المتعلقة  2022وف 
بالملكية الفكرية، وقد قدمت بمجموعة متنوعة من اللغات واألنساق، مما سمح بالوصول إىل 

ي عام  118,742
ي النصف األول من عام  42,000وأكتر من  2021مشاركا ف 

وقد  . 2022مشاركا ف 
أدى استخدام التكنولوجيات الرقمية إىل التعجيل بفرص الوصول إىل جمهور أوسع من خالل 
اعم رواد األعمال  اء متمرسي   لت  في   وخت 

ي والتعلم الهجي   من تقديم محتر
ون  التعلم اإللكتر

عات/العالمات حرصا  عل التكيف مع التحديات الرقمية والطالب. كما أظهرت النساء المختر
 يجدن المعرفة بالملكية الفكرية مفيدة بشكل خاص. كما الجديدة،  

ي عام 
ي  2021وقد قدم برنامج التنمية المهنية ف 

ي الدورات التدريبية التر
النهج القائم عل المهارات ف 

ي عام 
للتدريس ، وذلك من خالل دمج مكونات جديدة ومنهجيات جديد 2022يقدمها وعززه ف 

ي مجال الملكية الفكرية بشكل 
والتعلم تيشر اكتساب المسؤولي   الحكوميي   مهارات عملية ف 

وباإلضافة إىل ذلك، أدى هذا النسق إىل تحسي   جودة الدورات التدريبية، وتلبية احتياجات  أفضل. 
يكة.   التعلم الجديدة، وتجميع موارد المؤسسات الشى

: النسق الجبه ومن أهم ما يتسم  ` إدراج التكليفات والمشاري    ع كجزء ال يتجزأ من 1` ديد ما يلي
ي 2المنهج؛ `

ي تثبت اكتساب المعارف والمهارات المتقدمة ف 
` وإصدار شهادة للتطوير الوظيق 

ي المنهج. 3مجال الملكية الفكرية؛ `
وانطوى النسق  ` وإدماج دورات تعلم عن بعد متقدمة ف 

كت   بشكل أكت  عل التدريب العملي بتصميمه الجديد عل عدد أصغر من ا
لعروض النظرية، مع التر

 أثناء العمل والدراسات اإلفرادية والتمارين وحلقات العمل وتمارين المحاكاة. 

أسبوعا مقسمة عل ثالث مراحل أولها دورة تعلم عن  16وتتاح كل من هذه الدورات عل مدى 
متقدمة لمدة أسبوعي   والثالثة أبحاث عن  أسابيع والثانية دورة تدريبية 4بعد متقدمة لمدة 

اف مستشارين )مرشدين(.  10مشاري    ع أو تكليفات لمدة  ي عام  أسابيع تحت إشى
، أكمل 2021وف 

شخصا شاركوا  170مشاركا إجماال المراحل الثالث من منهج برنامج التنمية المهنية من بي    153
 . ي المرحلتي   األوليي  

وعا  153أي أن المشاركي   نفذوا  %،90ذلك، كان معدل االستكمال بو  ف  مشى
ي مكاتبهم ومؤسساتهم وبلدانهم. 

ات ف  ي عام  إلحداث تغيت 
مسؤوال  160)يوليو(، استفاد  2022وف 

،  حكوميا إجماال من دورات برنامج التنمية المهنية القائمة عل المهارات.  ومن هذا العدد اإلجماىلي
وعا أو تك 124يتوقع أن ينتج المشاركون   ليفا. مشى

ي 
ي برنامج التنمية المهنية، المنفرد بمدى االنتشار العالمي لتوفت  تدريب متخصص ف 

واستمر ف 
، إعطاء األولوية للتعاون فيما بي   بلدان الجنوب  مجال الملكية الفكرية للمسؤولي   الحكوميي  

 . ي
ي ت والتعاون الثالنر

اكة حاسمة ف  وفت  المعارف وأصبح عدد كبت  من البلدان النامية يؤدي دور شى
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ي تمر بمرحلة 
ها من البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التر والمهارات المتخصصة لغت 

 انتقالية. 

، وتتضمن 19-ويقدم برنامج األكاديمية للتعلم عن بعد دورات بنسق هجي   منذ جائحة كوفيد
ات عت  الفيديو.  ات حية ومحاض  نامج م جميع دوراته محاض  م االلتحاق رقم مليون وقد بلغ الت 

َ
عل

ي نهاية أغسطس 
 
ي دورات األكاديمية خالل عام  116,325وسجل إجماال  . 2022ف

 
 2021التحاقا ف

ي النصف األول من عام  40,000وأكتر من 
 
وأعدت مجموعة واسعة من الدورات  . 2022ف

 وحسنت وأتيحت بلغات وأنساق مختلفة. 

ي ولت  برنامج التعلم عن بعد الطلب المستمر ع
ل تكييف دوراته التعليمية عل المستويي   المبدنئ

ي تركز عل الشباب 
، باالعتماد عل م أجل والمتقدم والتر ي

الجماهت  المستهدفة عل الصعيد الوطت 
ازيل وكمبوديا والصي    ي ألبانيا والت 

 
اتفاقات قائمة وجديدة للتخصيص مع مكاتب الملكية الفكرية ف

وكولومبيا وإثيوبيا وجورجيا وكرواتيا وكوبا ومرص وإيران وكوريا والتفيا وليتوانيا والمكسيك ورومانيا 
المملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وتايلند وتونس وتركيا وأوزبكستان وفييت وروسيا ورواندا و 

 نام وجماعة دول األنديز. 

وقد أدمجت دورات جديدة عل مستويات أكاديمية مختلفة من خالل دورات تنفيذية وقيادية 
ي مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضي ومتخصصة

، والنساء ف  ات، للشباب والمعلمي  
ي  والمصدرين/وكالء التصدير،

/المؤسسات ف  ة مجال والممارسي   كات الصغت  علوم الحياة، والشى
ها من كيانات القطاع الخاص تكميال لمعروضها القائم.  وجاء جديد المعروض  والمتوسطة وغت 

ي مجال 
ي الويبو من أجل توسيع نطاق نقل المعارف والمهارات ف 

استجابة لطلبات الدول األعضاء ف 
 .  الملكية الفكرية ليشمل مستخدمي نظم الملكية الفكرية غت  التقليديي   وغت  القانونيي  

واستحدثت منهجية جديدة تستخدم التقييم بالتوجيه القائم عل المهارات بالمواجهة وعن بعد 
ي 
ي مجال الملكية الفكرية، ويمكن دمجها ف 

وإطار اعتماد للتحقق من مستويات المهارات والكفاءة ف 
ي الدول األعضاء. 

وقد بدأت الدورة االفتتاحية العتماد  عمليات االعتماد الوطنية للملكية الفكرية ف 
اءات خالل عام  ي مجال صياغة الت 

بالتعاون مع قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية  2021الويبو ف 
ي البلدان النامية وأقل الب

اءات ف  ي الت  وسيشهد عام  لدان نموا. الفكرية واالبتكار، من أجل ترقية مهنت 
جهودا لوضع إطار اعتماد من أجل التحقق من مهارات البحث األساسية ومهارات البحث  2022

ي مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. 
اع لدى موظق  اءات االختر  عن المعلومات المتعلقة بت 

ي وإعداد 
وع أجندة التنمية بشأن إنشاء مؤسسات التدريب القضانئ عن بعد  دورة تعلموإثر دمج مشى

كت   عل العمل مع المعاهد القضائية الوطنية لتخصيص التدريب 
مخصصة للقضاة، انصب التر

 . ي
ي  340وتلقر نحو  والمتابعة من خالل التدريب المباشى مع معهد الويبو القضانئ

قاضيا تدريبا ف 
ي النصف األول من عام 

نامج ف  ل جمهورا وقد توسعت األكاديمية لتشم . 2022إطار هذا الت 
ي عام 

ي مجال الملكية الفكرية للدبلوماسيي    2022مستهدفا جديدا ف 
ي منتظم ف  لوضع برنامج تدريت 

وستستفيد بلدان  والمسؤولي   التجاريي   بالتعاون مع األكاديميات والمعاهد الدبلوماسية الوطنية. 
نامج الذي يهدف إىل بناء معارف ومهارات الد بلوماسيي   من مختلف المناطق من هذا الت 

والمسؤولي   التجاريي   فيما يتصل بأساسيات الملكية الفكرية، والملكية الفكرية والقضايا العالمية 
ي مجال الملكية 

الرئيسية، فضال عن مساعدة األكاديميات الدبلوماسية عل دمج تدريب منتظم ف 
وع احتياجات فئة جديدة من المستفيدي ي هذا المشى ي مناهجها. ويلت 

ن قل فيما سبق الفكرية ف 
 الوصول إليها. 

 400 معلومات حديثة مخصصة وشبكة تضم حواىلي  تكنولوجيا وقد حشدت األكاديمية منصة 
ي ودورات 

ون  ي مجال الملكية الفكرية من جميع أنحاء العالم لتقديم تدريب وتعليم إلكتر
خبت  ف 

 هجينة. 

ك للماجستت  تيست  النفاذ إىل 
ي مجال الملكية وواصل برنامج األكاديمية المشتر

التعليم العاىلي ف 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

الفكرية لمشاركي   من البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التر
ي عام  انتقالية. 

كة 2022والنصف األول من عام  2021وف  تيحت ثمانية برامج ماجستت  مشتر
ُ
، أ
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كة من بلدان نامية وكانت غالبية طالب برا طالًبا حول العالم.  256لحواىلي  مج الماجستت  المشتر
ين من منح دراسية.   وبلدان أقل نموا وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مع استفادة كثت 
ي التعليم 

 
ايد درجة أكت  من التخصص تلبية للطلب المتغت  ف  

امج عل نحو متر وتعكس هذه الت 
ي مجال الملكية الفكرية. 

 
يمية مزيدا من الدعم للجامعات من خالل تطوير كما قدمت األكاد  العاىلي ف

 . ين الدوليي   وقدمت الندوة  المناهج، وإتاحة المواد المرجعية للملكية الفكرية، ودعم المحاض 
ي مجال 

 
ي جنيف أيضا دعما لمعلمي   وباحثي   ف

 
كة بي   الويبو ومنظمة التجارة العالمية ف

المشتر
 الملكية الفكرية. 

ا، كررت األكاديمي ي مختلف أنحاء وأخت 
 
يكة ف ة مدارسها الصيفية البالغة النجاح لدى مؤسسات شى

وأتاحت المدارس الصيفية فرصة للمهنيي   الشباب والطالب الجامعيي   الكتساب معرفة  العالم. 
ي ذلك فهم الملكية الفكرية باعتبارها أداة للتنمية االقتصادية 

 
أعمق بالملكية الفكرية، بما ف

ي هذا الصدد. واالجتماعية والثقاف
 
 ية والتكنولوجية ودور الويبو ف

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/6و
 . CDIP/28/2و CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/20/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  الرجوع (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة  ( فضال عن المنشور WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020إىل تقرير أداء الويبو للفتر

". 2021-2020"استعراض أنشطة أكاديمية الويبو 
tails.jsp?id=4609&plang=ARhttps://www.wipo.int/publications/en/de  

ي عام 
ي تقدمها أكاديمية الويبو ف 

امج التر ، يرج  2022وللحصول عل مزيد من المعلومات بشأن الت 
 . 2022المهارات  محفظة أكاديمية الويبو من برامج التعليم والتدريب وتنميةاالطالع عل 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4581
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ي مجال البحث العلمي والصناعات 
 
ي تعمل ف

ة والمتوسطة والمؤسسات التر كات الصغت  التأكيد بشكل خاص عل احتياجات الشى
ي مجال الملكية الفكرية. 

 
اتيجيات الوطنية المناسبة ف  الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها، عل وضع االستر

حق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ والتنمية اإلقليمية والوطنية؛ واألنظمة اإليكولوجية  الويبو ذو الصلةقطاع 
 للملكية الفكرية واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 4.4؛ 2.4؛ 1.4؛ 1.2

ي الدورة الثانية للجنة ) التنفيذ 
 
اعتماد  ( وهي قيد التنفيذ منذ CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية ف

ي عام 
 
اتيجية تنفيذ  . 2007أجندة الويبو بشأن التنمية ف وقد عولجت إثر االتفاق عل استر

ي دارت أثناء الدورتي   الثانية والخامسة للجنة )الوثيقتان 
 CDIP/2/4استنادا إىل المناقشات التر

ي الوثيقة CDIP/5/5و
 
  . CDIP/3/5( وعل النحو الوارد ف

 وبشكل أكتر تحديدا: 

ا (أ) ة والمتوسطةاستر كات الصغت   تيجية للشى
 

  ي
كات الناشئة لنظام الملكية الفكرية ف  ة والمتوسطة والشى كات الصغت  تيست  استخدام الشى

اتيجياتها التنافسية.    استر

  ة والمتوسطة عل إتاحة الخدمات كات الصغت  تحسي   قدرة المؤسسات الداعمة للشى
ة  كات الصغت  كات الناشئة. المتعلقة بالملكية الفكرية للشى   والمتوسطة والشى

  تطوير محتوى متعلق بالملكية الفكرية مناسب لألعمال التجارية لتوجيه الوسطاء
ة والمتوسطة.  كات الصغت  ي تفاعالتهم مع الشى

ة والمتوسطة ف  كات الصغت   المعنيي   بالشى

  عي   عل طرح منتجاتهم القائمة عل براءات
ي إعانة المختر

اع  السوق واالنتقال من ف  االختر
 إىل ريادة المشاري    ع. 

  ي ي تلت 
ي الخدمات الحكومية التر

ي وضع السياسات القائمة عل األدلة وف 
المساهمة ف 

كات الناشئة عن طريق إجراء دراسات  ة والمتوسطة والشى كات الصغت  احتياجات الشى
وبحوث ميدانية بشأن إمكانية وصولها إىل نظام الملكية الفكرية واستخدامه، وأسباب 

  دم استخدامه، إن وجدت. ع
 

اتيجية للصناعات اإلبداعية (ب)  استر

ي االقتصاد". 
وكان  أجريت دراسات عن "مساهمة الصناعات القائمة عل حق المؤلف ف 

الغرض الرئيشي من هذه الدراسات هو تمكي   البلدان من تحديد الصناعات القائمة عل حق 
ي 
االقتصاد مقارنة بقطاعات أخرى من  المؤلف وإجراء تحليل مقارن إلسهام تلك الصناعات ف 

ي بلدان أخرى. 
وتمكن الدراسات أيضا واضغي السياسات من  االقتصاد أو صناعات مشابهة ف 

  تحديد الخيارات السياساتية المناسبة. 

وقد تواصل تطوير أدوات عملية لقطاعات إبداعية محددة بغية تلبية احتياجات قطاعية 
ي ع

ي ندوات ف 
 دد من البلدان. محددة واستخدامها ف 

اكات مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة.   وبذلت مساع إلقامة وتعزيز شى

اتيجية للجامعات ومؤسسات البحث (ج)  استر

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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ايد  ا نتيجة لتر  كثفت الويبو أنشطتها الدعمة للجامعات ومؤسسات البحث تكثيفا معتت 
: واستمر تركت   الدعم عل ثالثة أنوا  الطلبات من الدول األعضاء.   ع رئيسية من األنشطة، وهي

  ي وضع السياسات المؤسسية بشأن
 
الدعم المقدم إىل الجامعات ومؤسسات البحث ف

  الملكية الفكرية لتسهيل إدارة أصول الملكية الفكرية بما يتماشى مع رساالتها ومهامها. 

  إنشاء شبكات من مؤسسات بحثية بمراكز للملكية الفكرية كوسيلة تتخذها الدول
  اء لبناء بنية تحتية لالبتكار تكون فعالة من حيث التكلفة. األعض

  برامج تدريبية عملية ومخصصة للجامعات والمؤسسات البحثية بشأن سياسات الملكية
اءات، وإدارة  اءات، وصياغة الت  الفكرية المؤسسية، وترخيص التكنولوجيا، وتقييم الت 

  التكنولوجيا، والتسويق. 
 

اتيجية لدعم إعداد  (د) اتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكرية استر   استر

ي لالبتكار والتنمية 
ي التخطيط الوطت 

 
اتيجيات الملكية الفكرية ف تقديم دعم لدمج استر

ي وضع  االقتصادية. 
 
ويشمل ذلك تطوير أدوات عملية تشدد عل أهمية الخيارات الوطنية ف

اتيجيات الملكية الفكرية وتنفيذها.  اتيجيات وطنية  استر ي االعتبار، عند وضع استر
 
وتؤخذ ف

للملكية الفكرية، احتياجات جميع أصحاب المصلحة المعنيي   بالملكية الفكرية واالبتكار، بما 
كات الناشئة،  ة والمتوسطة، والوسطاء الذين يدعمون الشى كات الصغت  ي ذلك الشى

ف 
ها.   والمؤسسات البحثية، والصناعات الثقافية، وغت 

 . هذه التوصية تعالج بعض مشاري    ع أجندة التنمية المواضيعيةكما 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة الخطة االستر جملة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر

ة و  2022-2026 انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

 CDIP/9/13 التالية:  المكتملةنفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية  لصلةذات ا مشاري    ع أجندة التنمية
  . CDIP/3/INF/2؛ CDIP/17/7و

 التالية:  المكتملةمشاري    ع أجندة التنمية تعميم من خالل وال تزال هذه التوصية تعالج 
CDIP/5/5؛ وCDIP/12/6؛ وCDIP/3/2 . 

 التالية هذه التوصية:  الجاريةوباإلضافة إىل ذلك، تعالج مشاري    ع أجندة التنمية 

ي المحيط الرقمي ) -
وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف   (.CDIP/22/15 Revمشى

ي بوركينا فاسو وبعض بلدان  -
تطوير قطاع الموسيقر ونماذج اقتصادية جديدة للموسيقر ف 

 (CDIP/23/13رب أفريقيا )الوثيقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغ

ي التنمية االقتصادية  -
كات المحلية بصفته قضية محورية ف  تسجيل العالمات الجماعية للشى

(CDIP/24/9) 

ي البلدان  -
مجيات ف  ي قطاع الت 

تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف 
 (CDIP/22/8األفريقية )

ي العرص تعزيز استخدام  -
ي البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 

الملكية الفكرية ف 
 (CDIP/26/5الرقمي )

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية  -
(CDIP/26/4) 

اتيجيات لدعم ا - ة من خالل الملكية الفكرية: وضع استر كات الصغت  ات تمكي   الشى لمؤشى
ة ما بعد التسجيل ) ي فتر

 
 (CDIP/27/7الجغرافية أو العالمات الجماعية ف

ي عام   أبرز النقاط
 
  تنفيذ ثالثة من مشاري    ع أجندة التنمية الجديدة تعالج هذه التوصية.  2022بدأ ف

  ي قطاع األنظمة
 
دعم داخلي معزز للدول األعضاء، مع استحداث وحدة جديدة ف

ي صياغة اإليكولوجية للملكية ا
 
ة فنية للدول األعضاء ف لفكرية واالبتكار إلتاحة خت 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.   االستر
  ين ما يزيد عل  موقعا.  170وقع عل ميثاق دائرة الويبو للناشى
  ي إندونيسيا والجزائر وشيلي

 
ة والمتوسطة، أطلقت مشاري    ع ف كات الصغت  ي ميدان الشى

 
ف

و والمملكة العربية السعودية وتايلند وفييت نام. والعراق وكولومبيا والمك  سيك وبت 
  ي

 
ي  جوائز الويبو العالميةأعلن عن الفائزين ف

ة والمتوسطة التر كات الصغت  لمسابقة الشى
 أعلن عنها خالل الدورة السادسة والثالثي   للجمعيات العامة للويبو. 

ة والمتوسطة (أ) األنشطة/اإلنجازات كات الصغت  اتيجية للشى  استر

ة  كات الصغت  ة قيد االستعراض تنفيذ مشاري    ع إلعانة الشى واصلت الويبو خالل الفتر
 والمتوسطة عل تحسي   استفادتها من نظام الملكية الفكرية. 

  
و  ي إندونيسيا والجزائر وشيلي والعراق وكولومبيا والمكسيك وبت 

وقد أطلقت مشاري    ع ف 
كات  ي تواجهها الشى

والمملكة العربية السعودية وتايلند وفييت نام بغية فهم التحديات التر
ي استخدام نظام الملكية الفكرية وتحديد المؤسسات 

كات الناشئة ف  ة والمتوسطة والشى الصغت 
ي تدعم ال

ي التر
ة وتعمل معها لدمج الخدمات ذات الصلة بالملكية الفكرية ف  كات الصغت  شى

  قائمة خدماتها. 
 

ي مرص وتونس ومجموعة بلدان أوروبا 
وبدأت جهود مماثلة مع مكاتب الملكية الفكرية ف 

ي مكاتبها. 
انيا إلنشاء خدمات لدعم األعمال ف   الوسىط ودول البلطيق وتت  

 
كا ي جنوب أفريقيا بهدف تعزيز قدرته عل وبدأ العمل مع وسيط للشى

ة والمتوسطة ف  ت الصغت 
ة والمتوسطة بشأن الملكية الفكرية.  كات الصغت   إرشاد الشى

 
ي بناء شبكة 

وأنشئت قائمة بالمؤسسات الوسيطة الفعالة المحتملة من جميع المناطق للبدء ف 
ة والمتوسط كات الصغت   ة. من الحلفاء عل أرض الواقع للوصول إىل الشى

 
ي مجال 

ة ومتوسطة ف  كات صغت  وعقدت جلسات مشورة بشأن إدارة الملكية الفكرية لصالح شى
ة ومتوسطة من صناعة األزياء وتمخض عنها قائمة  كات صغت  اء وشى التكنولوجيا الخرص 

ي للويبو. 
ون   مرجعية إلدارة الملكية الفكرية متاحة عل الموقع اإللكتر

 
وع أجندة ونفذ برنامج توجيه دوىلي رائد لف ي مشى

عات من ثالثة بلدان رائدة تشارك ف  ائدة المختر
عات، وهي أوغندا وباكستان وعمان.   التنمية بشأن المختر

 
سابقة موأعدت مبادئ توجيهية لتقييم المتقدمي   للحصول عل جوائز الويبو العالمية ل
ة والمتوسطة، وأعلن عن الفائزين خالل الدورة السادسة والث كات الصغت  الثي   للجمعيات الشى

 العامة للويبو. 
 

https://www.wipo.int/global-awards/ar/
https://www.wipo.int/global-awards/ar/
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ي سلسلة أدلة الملكية الفكرية لألعمال "أفكار رائدة: دليل عن الملكية 
 
وتكميال ألحدث دليل ف

ي عن العناض الرئيسية للدليل وأتيح عل الموقع 
كات الناشئة"، وضع رسم بيان  الفكرية للشى

ي للويبو. 
ون   اإللكتر

 
ي مجال الملكية الفكرية، أعرب عدد وعقب التدشي   العالمي ألداة الويبو 

 
العالمية للتشخيص ف

جمتها إىل اللغات المحلية وبدأ العمل عل نسخ باللغات األلبانية  من البلدان عن اهتمام بتر
ي أكتر من 

 
تغالية والسواحيلية )مستخدمة ف وبدأ العمل أيضا  بلدان أفريقية(.  10والبلغارية والت 

ي للملكية عل تكييف األداة مع القواني   
ي المكتب األفريقر

 
المنطبقة عل البلدان األعضاء ف

 الفكرية. 

اضيا، بالتعاون مع  ة والمتوسطة، شاركت الويبو افتر كات الصغت  وللوصول إىل المزيد من الشى
ة والمتوسطة  كات الصغت  ي السنوي األول للشى

ي منتدى االتحاد األفريقر
 
مؤسسات إقليمية، ف

ة وساهمت فيه. ويمثل المنتدى  كات الصغت  ا هاما لتبادل المعارف بشأن حالة تنمية الشى منت 
ي أفريقيا. 

 
كات  والمتوسطة ف وقد أتاح فرصة لطرح قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالشى

ة والمتوسط.   الصغت 

اتيجية للصناعات اإلبداعية (ب)  استر

اكة بي   القطاعي   العام والخاص ترمي  ين"، وهي شى إىل تعزيز التعاون  أدِخل عل "دائرة الناشى
ين من البلدان النامية والمتقدمة، مزيد من التطوير.  وقد وقع عل ميثاق دائرة  فيما بي   الناشى

ين أكتر من  .  170الناشى ي مجال النشى
 جهة تمثل نطاقا عريضا من أصحاب المصلحة ف 

ون من بلدان نامية و  2019وأطلقت أوىل برامج توجيه األداء عام  بلدان أقل وشارك فيها ناشى
ي آسيا وأفريقيا وتوالت التبادالت المهنية. 

كما كانت أداة جديدة تتعلق بالتفاوض حول   نموا ف 
ين األفريقيي   عام  عقود النشى قيد االستكمال.   2020وأطلق تعاون جديد مع شبكة الناشى

ية. للبلدان األفريقية الناطقة باإلنجل 2021وعقدت برامج توجيه فردية وجماعية خالل عام   ت  
نامج مواضيع ذات قيمة عملية، مما يتضمن خليط من الخطوات والعمليات  ويغىطي الت 

ي بشكل  المتعلقة بنواجي اإلدارة والتنظيم والقانون والتكنولوجيا.  نامج التدريت  ظم الت 
ُ
وقد ن
ي أعقاب برنامج التوجيه  تفاعلي لتشجيع التبادالت المفتوحة والمركزة عل الممارسة. 

وف 
اك مع شبكة الناجح  ية، أطلقت الويبو، باالشتر ي البلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنكلت   لناشى

ي البلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.  نامج لناشى ، دورتها الثانية للت  ين األفريقيي    الناشى
نامج  ا من  28وسيجمع هذا الت  ات والتعلم من بعضهم البعض 16ناشى ، بينما بلدا لتبادل الخت 
ي مجال  يساعد الموجهون كال 

من المتلقي   عل وضع خطة تنمية فردية لتحسي   أعمالهم ف 
 . ونية خالل الجزء األخت  من العام، وستكون مفتوحة أمام   النشى

كما تعقد حلقات عمل إلكتر
ي البلدان األفريقية المتحدثة باللغة الفرنسية.  ي نهاية سبتمت   جميع ناشى

نامج ف   وسينتهي الت 
2022 . 

ي مجال الملكية الفكرية والتطبيقات المحمولة، فقد نفذت أنشطة ضمن إطار 
وع أما ف  مشى

مجيات ي قطاع الت 
صفحة  هنا وتتاح  . تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات المحمولة ف 

ونية ي ذلك منتدى  إلكتر
وع، بما ف  ي سياق المشى

ي طورت ف 
مخصصة تتضمن كل الموارد التر

وع  للتبادالت بي   األطراف المهتمة.  ي إطار المشى
وقد أعدت رسوم بيانية وأدوات إضافية ف 

ي تطبيق األجهزة المحمولة
والمصدر المفتوح لتطبيقات األجهزة ، بشأن حماية البيانات ف 

وعقدت حلقات  الملكية الفكرية. ل األجهزة المحمولة القائمة عالمحمولة، وتمويل تطبيقات 
نت بشأن الملكية الفكرية والتطبيقات المحمولة استنادا إىل  عمل إضافية وندوات عت  اإلنتر

ي كينيا والفلبي   وترينيداد وتوباغو. 
كات  األدوات المتاحة ف  اكات مع شى وجاري حاليا تطوير شى

  قدمة. منتجة للتطبيقات من بلدان مت

اتيجية للجامعات ومؤسسات البحث (ج)  استر

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
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ي مجال نقل التكنولوجيا بحيث تدعم جهود الدول األعضاء 
 
صممت الويبو مساعدتها التقنية ف

ي لالبتكار كإطار شامل إلنشاء وإدارة الملكية  ومؤسساتها األكاديمية إلنشاء نظام إيكولوج 
كت   الرئيشي عل وضع اإل  الفكرية بكفاءة. 

ي وينصب التر
سياسات الملكية الفكرية،  -طار القانون 

وهياكل الدعم )مكاتب نقل التكنولوجيا، المجمعات التكنولوجية، مراكز الملكية الفكرية(، 
ي، وقدرة أصحاب المصلحة عل االستجابة لمتطلبات السوق  وجمع  -ورأس المال البشى

 األموال والتسويق وتقييم الملكية الفكرية. 

اتيجية لدعم إع (د) اتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكريةاستر   داد استر

اتيجية رئيسية  اتيجيات وطنية للملكية الفكرية، وهي أداة استر ي وضع استر
 
دعم متواصل ف

وقد عززت الويبو الدعم الداخلي للدول األعضاء  لتحسي   أداء النظم الوطنية للملكية الفكرية. 
ي عام 

 
ي قطاع األنظ2022ف

 
مة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار ، مع وجود وحدة جديدة ف

ي 
 
ة فنية للدول األعضاء ف ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية إلتاحة خت 

 
تعمل مع الزمالء ف

ي االبتكار، وأهدافها 
 
اتيجيات وطنية للملكية الفكرية تتماشى مع أولوياتها الوطنية ف صياغة استر

ة للتنمية االقتصادية، واحتياجات أصحاب المص كات الصغت  ي ذلك الشى
 
لحة فيها، بما ف

كات الناشئة، والمؤسسات البحثية،  والمتوسطة الحجم، والوسطاء الذين يدعمون الشى
ها.    والصناعات الثقافية، وغت 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/3و CDIP/12/2و CDIP/10/7و CDIP/10/2و
 CDIP/23/5و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/19/4و CDIP/18/2و CDIP/17/3و
 . CDIP/28/2و CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/23/6و

باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي وعليها أن تقدم، بطلب من الدول 
ون  عل الويبو أن تنشى معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية عل موقعها اإللكتر

ي نفذ النشاط 
األعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة الدولة العضو )الدول األعضاء( والجهات األخرى المستفيدة المعنية التر

 من أجلها. 

اكات العالمية؛ والبنية التحتية والمنصات؛ واإلدارة  الويبو ذو الصلةقطاع  التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى
 والمالية والتسيت  

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 1.4؛ 1.3

ي الدورة األوىل للجنة ) . 2009هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
 
( CDIP/1/4وقد نوقشت ف

ي 
 
وعولجت من خالل األنشطة المتفق عليها خالل الدورة الثانية للجنة وعل النحو الوارد ف

  . CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4الوثيقتي   

م عرض بشأن قاعدة بيانات المساعدة التقنية )
ر
د
ُ
ة للجنة. IP-TADوق  ( خالل الدورة الثامنة عشى

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع  هذه عولجت  قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكريةالتوصية من خالل مشى
ي للوثيقة 

وع أجندة التنمية  (. CDIP/3/INF/2)المرفق الثان  وباإلضافة إىل ذلك، يعالج مشى
 .CDIP/24/14 Rev التاىلي هذه التوصية:  المستكمل

ي تقدمها الويبو من خالل   أبرز النقاط
استمرت إتاحة تقديم معلومات عن أنشطة المساعدة التقنية التر

 . قاعدة بيانات المساعدة التقنية
  ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية طوعت

بحيث تستوعب أنشطة المساعدة التقنية التر
اضيا.    أجريت افتر

 ونية القابلة للبحث.  قائمة مشاري    ع أجندة التنمية ونواتجها ق إطال  اإللكتر
  19-المنصة ثالثية األطراف للمساعدة التقنية فيما يتعلق بكوفيدإطالق . 
  2022ويونيو  2021نشاطا للمساعدة التقنية بي   يوليو  864نظمت الويبو . 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/tad/en/
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
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 األنشطة/اإلنجازات 
 

ي 
استمرت إتاحة قاعدة بيانات المساعدة التقنية معلومات عن أنشطة المساعدة التقنية التر

وع بلد واحد أو أكتر من البلدان النامية أو  أقل البلدان تقدمها الويبو حيث استفاد من هذا المشى
ي تمر بمرحلة انتقالية. 

ي أنشطة المساعدة التقنية حسب  نموا أو من البلدان التر
 
ويمكن البحث ف

 العنوان والبلد المستفيد ونوع النشاط ومجال موضوع الملكية الفكرية والسنة البلد والمنطقة. 
أنشطة بحيث تستوعب  19-وقد طوعت قاعدة بيانات المساعدة التقنية إثر جائحة كوفيد

اضيا.  ي أجريت افتر
  المساعدة التقنية التر

 
ي نظمتها قطاعات الويبو 

ة المشمولة بالتقرير، بلغ عدد أنشطة المساعدة التقنية التر وخالل الفتر
وكان المشاركون فيها من بلدان نامية وبلدان أقل نموا وبلدان تمر بمرحلة انتقالية  ،864كافة 

 وبلدان متقدمة. 

ة المشمولة بالتقرير وباإلضافة إىل قاعد ة بيانات المساعدة التقنية، أطلقت الويبو خالل الفتر
اك مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية تهدف إىل  ونية باالشتر منصة إلكتر

حيث تتيح  مساعدة الدول األعضاء عل التغلب عل التحديات المعقدة من قبيل الجائحة. 
ات  19-المنصة ثالثية األطراف للمساعدة التقنية فيما يتعلق بكوفيد لألعضاء االستفادة من خت 

ة لتعاوننا المعزز حول قضايا الملكية الفكرية والصحة العامة  المنظمات الثالث، وهي نتيجة مباشى
 والتجارة. 

وعات أجندة وعالوة عل ذلك، ونتيجة  حات ناجحة لمشى وع بشأن أدوات لمقتر لتنفيذ المشى
ونية القابلة للبحث ودشنتها  قائمة مشاري    ع أجندة التنمية ونواتجها التنمية، أعدت الويبو  اإللكتر

ي أكتوبر 
ن جميع مشاري    ع أجندة التنمية وتتيح القائمة معلومات منظمة وتفصيلية ع . 2021ف 

كما تسمح   المعتمدة حتر تاريخه، وتحتوي عل تقارير ونواتجها )دراسات وأدلة وقواعد بيانات(. 
للمستخدمي   بتصفية نتائج عمليات البحث حسب معايت  مختلفة، منها حقوق الملكية الفكرية، 
وع، والكلمات األساسية، وما إىل ذلك. وتتاح القائمة بلغات  ومحاور الملكية الفكرية، وحالة المشى

ي العنوان: 
  . https://dacatalogue.wipo.int/projectsاألمم المتحدة الست ف 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/9/4و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2 التقارير التر

 . CDIP/28/2و CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و

اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (سIP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة    .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 
  

https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://dacatalogue.wipo.int/projects
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ام الحياد والقابلية للمساءلة بإيالء  ي التر 
 
ي مجال المساعدة التقنية االستمرار ف

 
ائها االستشاريي   العاملي   ف ي الويبو وخت 

اهتمام عل موظق 
ي المصالح. 

 
اء االستشاريي   ويتعي   عل الويبو  خاص لمدونة األخالق القائمة وتجنب ما قد يحدث من تضارب ف إعداد الئحة بالخت 

ي مجال المساعدة التقنية والتعريف بها عل نطاق واسع لدى الدول األعضاء. 
 
 لديها ف

 التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والبنية التحتية والمنصات؛ واإلدارة والمالية والتسيت   قطاعات الويبو ذات الصلة

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 1.5؛ 1.4

ي الدورة الثانية للجنة ) التنفيذ 
 
أجندة ( وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية ف

ي عام 
 
اتيجية تنفيذ استنادا إىل  . 2007الويبو بشأن التنمية ف وقد عولجت إثر االتفاق عل استر

ي دارت أثناء الدورة الثانية للجنة )الوثيقة 
ي الوثيقة CDIP/2/4المناقشات التر

 
( وعل النحو الوارد ف

CDIP/3/5 .  اتيجية التنفيذ فيما يتعلق بجزء من التوصية قائمة  –وباإلضافة إىل ذلك، ترد استر
اء االستشاريي    ي الوثيقة  -الخت 

:  . CDIP/3/2ف   ويتشكل تنفيذ هذه التوصية مما يلي

ي  (أ)
ي الخدمة المدنية الدولية ف 

ي األمم المتحدة ف 
إدماج معايت  السلوك المعمول بها ف 

مة مع جميع مو  اء االستشاريون الذين تستعي   العقود المت  ي الويبو، بمن فيهم الخت 
ظق 

 بهم الويبو. 
 

اهة وتحسي   فهمها.  (ب)  
 وإذكاء الوعي بأهمية منظومة األخالقيات والت 

 

ي ترتكب داخلها  (ج)
ي المخالفات التر

 . وتطوير قدرة الويبو عل التحقيق ف 
 

ي مجال المساعدة التقنية (د)
اء الويبو االستشاريي   ف   وإتاحتها.  وإعداد قائمة بخت 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2620-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 ال ينطبق

ي الويبو.   أبرز النقاط
 جهود مستمرة لرفع مستوى الوعي بقضايا األخالقيات ف 

  ي اإلبالغ ونية خارجية مستقلة لإلبالغ تتيح ألي شخص داخلي أو خارج  نفذت خدمة إلكتر
ي أنشطة الويبو أو موظفيها. 

 عن الشكوك أو االدعاءات المتعلقة بارتكاب مخالفات تؤثر ف 
  ي أغسطس

اء الذين تحتوي قاعدة البيانات معلوماتهم ، بلغ عدد الخت  2022حسب الوضع ف 
ا.  2,181  خبت 

ي الخدمة المدنية الدولية وسياسة  (أ) األنشطة/اإلنجازات 
واصلت الويبو االمتثال لمعايت  السلوك المعمول بها ف 

 اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح. 
 

ي المنظمة. ال تزال جهود الويبو مستمرة لرفع مستوى الوعي بقضايا األخالقيات  (ب)
وواصل  ف 

ي ذلك ما كان من خالل التدريب 
، بما ف  كت   عل وضع المعايت 

مكتب األخالقيات التر

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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ي تنشأ 
ي الويبو بشأن الحاالت التر

والتواصل، وعل إسداء المشورة والتوجيه الشيي   لموظق 
 عنها معضالت أخالقية. 

 

ة المشمولة بالتقرير، حيث ع (ج) شكوى، وثبتت  25ولجت استمرت أنشطة التحقيق خالل الفتر
ست حاالت مخالفة، وأعد تقرير واحد بشأن تورط عل مستوى اإلدارة يضم توصيات لمزيد 

ي الرقابة الداخلية. 
 
 من التحسي   ف

ي اجتماعات وأنشطة مجموعة ممثلي دوائر 
 
كما واصلت شعبة الرقابة الداخلية المشاركة ف

كة وأفضل التحقيق باألمم المتحدة ومؤتمر المحققي   الدوليي     وعرض المسائل المشتر
ي مجال التحقيقات. 

 
 الممارسات ف

ي اإلبالغ  ونية خارجية مستقلة لإلبالغ تتيح ألي شخص داخلي أو خارج  ونفذت خدمة إلكتر
ي أنشطة الويبو أو موظفيها. 

 
 عن الشكوك أو االدعاءات المتعلقة بارتكاب مخالفات تؤثر ف

اء اال  (د) اء االستشاريي   تحتوي قاعدة بيانات قائمة الخت  ستشاريي   عل معلومات بشأن الخت 
ي مجال الملكية 

 
الذين استعانت بهم المنظمة لالضطالع بأنشطة محددة للمساعدة التقنية ف
ي تمر بمرحلة انتقالية. 

 والبلدان التر
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ويمكن  الفكرية ف 
اء االستشاريي   باستخ ي قائمة الخت 

دام معايت  متنوعة من قبيل االسم والجنسية البحث ف 
ي أغسطس  والنوع ومجال موضوع الملكية الفكرية واللغة وتاري    خ التكليف. 

وحسب الوضع ف 
اء الذين تحتوي قاعدة البيانات معلوماتهم 2022 ا.  2,181، بلغ عدد الخت   خبت 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/20/6و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
  . CDIP/28/2و CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكريةاألنشطة الوار 

، يرج  (IP-TAD) دة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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وعة من خالل مد البلدان التشجيع عل اتخاذ  تدابت  من شأنها مساعدة البلدان عل التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشى
النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل ألوجه التماس بي   حقوق الملكية الفكرية 

 وسياسات المنافسة. 

اكات العالمية لةقطاع الويبو ذو الص  التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

1.2  

ي الدورة الثانية للجنة ) نوقشت هذه التوصية التنفيذ 
 
( وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة CDIP/2/4ف

ي عام 
 
اتيجية تنفيذ استنادا إىل  . 2007الويبو بشأن التنمية ف وقد عولجت إثر االتفاق عل استر

ي دارت أثناء الدورتي   الثانية والرابعة للجنة )الوثيقتان 
( CDIP/4/4و CDIP/2/4المناقشات التر
ي الوثيقة  وعل النحو 

 
:  . CDIP/3/5الوارد ف اتيجية التنفيذ هي عل النحو التاىلي   واستر

ي تهدف إىل منع و/أو تسوية 
يعية التر "توفر الويبو، عند الطلب، المساعدة والمشورة التشى

وعة ذات الصلة بالملكية الفكرية.  ويشمل هذا مراعاة  الممارسات المنافية للمنافسة المشى
ي ذلك االستثناءات والتقييدات 

النطاق المناسب لحقوق الملكية الفكرية االستئثارية، بما ف 
اخيص   عن اللجوء إىل الخيارات القانونية مثل التر

ً
المالئمة المفروضة عل هذه الحقوق، فضال

ي إطار المعايت  الدولية. 
 عند  اإلجبارية وغت  ذلك من التدابت  المسموح بها ف 

ً
وتقدم المشورة أيضا

ي 
خيص ف  ي مسائل ذات صلة بالبنود التجارية التقييدية وغت  ذلك من مضامي   عقود التر

الطلب ف 
ي المنافسة."

ي ف  ي قد يكون لها أثر سلت 
  مجال الملكية الفكرية التر

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة اتيج   وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة برنامج العمل و  انية للفتر  للويبو.  2022/23والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع المكتمل والمعمم "الملكية الفكرية وسياسة عولجت هذه التوصية أساسا من خالل  المشى
 .(.CDIP/4/4 Rev) المنافسة"

ت دار جامعة    أبرز النقاط كا بي   الويبو ومنظمة التجارة العالمية حول نشى
دج للنشى منشورا مشتر كامت 

ي االقتصاد العالمي الراهن". 
 "سياسة المنافسة والملكية الفكرية ف 

يهدف برنامج عمل الويبو بشأن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة إىل تطوير كفاءة الويبو لتصبح  األنشطة/اإلنجازات
التقاطع بي   الملكية الفكرية وسياسة المنافسة من خالل جملة أمور،  المنظمة المرجع بشأن

' تنظيم فعاليات مع الوكاالت المعنية بالملكية الفكرية والمنافسة، بالتعاون أيضا مع 1' منها: 
ي المحافل الدولية الرئيسية المعنية 2منظمات حكومية دولية أخرى؛ '

' والوجود النشط ف 
ن بعض مجاالت السياسات الحالية أن طريق إجراء تحليل وأبحاث بش' وع3بسياسة المنافسة؛ '

 المتعلقة بالتماس بي   الملكية الفكرية والمنافسة. 

ي المحافل الدولية الرئيسية المعنية 
ي هذا الصدد، عززت الويبو مشاركتها وحضورها النشط ف 

وف 
العاملة عل األمور المتعلقة بسياسة المنافسة، وكذلك تعاونها مع المنظمات الدولية األخرى 

كما تجري تحليال وبحثا عل بعض مجاالت السياسات الحالية   بالملكية الفكرية والمنافسة. 
المتعلقة بالتماس بي   الملكية الفكرية والمنافسة، وتقدم المساعدة التقنية إىل الدول األعضاء 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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ي تبحث عن سبل لوضع وتنفيذ سياسات وطنية للملكية الفكرية
تكفل وجود أسواق تنافسية  التر

 وتعززها. 

ي يونيو 
 
دج للنشى ف ت دار جامعة كامت  كا بي   الويبو ومنظمة التجارة  2021وقد نشى

منشورا مشتر
ي االقتصاد العالمي الراهن". 

 
 العالمية حول "سياسة المنافسة والملكية الفكرية ف

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/4/2و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/8و CDIP/8/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكريةاألنشط

 
، يرج  (IP-TAD) ة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي البلدان النامية، وال سيما مطالبة الويبو 
 
كات الخاصة بهدف تسهيل نفاذ المكاتب الوطنية ف بوضع اتفاقات مع مؤسسات البحث والشى

البلدان األقل نموا، فضال عن منظماتها اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية، إىل قواعد بيانات متخصصة ألغراض 
اءات ي الت 

 
 . البحث ف

التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والبنية التحتية والمنصات؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية  ذو الصلة قطاع الويبو 
 واالبتكار

)النتائج( بالنتيجة مرتبطة 
 المتوقعة

 . 4.4؛ 3.4؛ 3.3

 . 2009هذه التوصية قيد التنفيذ منذ أوائل عام  التنفيذ 

ي الدورة الثانية 
 
وقد نوقشت أثناء الدورة األوىل للجنة وعولجت من خالل األنشطة المتفق عليها ف

ي الوثيقتي   CDIP/2/4للجنة )الوثيقة 
 
  CDIP/9/9.و CDIP/3/INF/2( وعل النحو الوارد ف

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع المكتمل وا النفاذ إىل قواعد  بشأنلمعمم عولجت هذه التوصية أساسا من خالل المشى
 (. CDIP/9/9و CDIP/3/INF/2)والثانية  المرحلتان األوىل –البيانات المتخصصة ودعمها 

ئ أكتر من   أبرز النقاط  ي مركز لدعم التكنولوجيا  1,300أنشى
 شبكة وطنية.  88واالبتكار ف 

  مؤتمر عالمي لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار عقد أول . 
  ي بشأن التكنولوجيا المساعدة التكنولوجية للويبو االتجاهات إطالق تقرير

  . الثان 
  من أجل النفاذ إىل قواعد ) ي اءات )أست  برنامج النفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن الت 

اءات التجارية مع وظائف بحث وتحليل أكتر تطورا.   بيانات الت 
 ذ إىل المجالت العلمية برنامج النفاذ إىل األبحاث من أجل التنمية واالبتكار )أردي( للنفا

اكة  ئ ضمن شى اك، والذي أنشى مع أرب  ع وكاالت  Research4Lifeوالتقنية القائمة عل االشتر
 أخرى تابعة لألمم المتحدة. 

ة المشمولة بالتقرير توسيع نطاق موارد برنامج مراكز دعم التكنولوجيا  األنشطة/اإلنجازات  تواصل خالل الفتر
  لمراكز حول العالم من دعم المبتكرين المحليي   عل نحو أفضل. واالبتكار، مما مكن هذه ا

ي جميع مراحل دورة االبتكار، طورت موارد 
وإلعانة هذه المراكز عل تعزيز قدراتها ومعارفها ف 

ي مجال إدارة الملكية 
جديدة، مثل منهجية ومجموعة أدوات لتقييم االحتياجات التدريبية ف 

د جمعت حزمة تدريب رقمي تتعلق بتطوير المنتجات الجديدة، وق الفكرية ونقل التكنولوجيا. 
ي آلت إىل الملك العام. 

اعات التر  وأخضعت للتجريب دورة تدريبية عن استخدام االختر

ة المشمولة بالتقرير مبادرة مهمة إلدماج الموارد القائمة  ي  -وأطلقت خالل الفتر
مثل الموارد التر

وتكييفها مع  -ملكية الفكرية ولمكاتب نقل التكنولوجيا طورتها الويبو فيما يتعلق بسياسات ال
ي برنامج مراكز  مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ومستخدميها. 

وبدأ إدراج جوانب نقل التكنولوجيا ف 
ي 
ي المؤتمر العالمي األول لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الذي عقد ف 

دعم التكنولوجيا واالبتكار ف 
ة من    . 2021ديسمت   1فمت  إىل نو  29الفتر

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=123152
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=119552
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202263
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=202263
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=64949
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=64949
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4541
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ي 
 
وقد تناول المؤتمر العالمي لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار باالستكشاف دور تلك المراكز ف

ي الحلول القائمة عل التكنولوجيا للقضايا االجتماعية 
 
تيست  نقل التكنولوجيا واإلسهام ف

ي جميع أنحاء العالم. 
 
ي تواجهها المجتمعات ف

كانت الفئات المستهدفة مسؤولو و  واالقتصادية التر
ي المجاالت 

 
االتصال بتلك المراكز ومديروها وموظفوها، فضال عن المهنيي   المتخصصي   ف

اءات، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، ونقل  اءات، وتحليالت الت  المرتبطة بها مثل البحث عن الت 
ي مجال نقل التكنولوجيا  وقد خصص يوم من المؤتمر للتعاون الدوىلي والتشبيك التكنولوجيا. 

 
ف

كاء الجدد للوصول إىل نتائج البحوث.   كوسيلة لدعم األسواق الجديدة والشى

ي عام 
 
ي عن االتجاهات التكنولوجية للويبو، وهو من تقارير الويبو  2021ونشى ف

التقرير الثان 
ناشئة وتسع وقد حدد التقرير التكنولوجيات المساعدة ال الرئيسية بشأن التكنولوجيا المساعدة. 

ي المجال واستحداث منتجات مساعدة جديدة. 
 
وتضمن  تكنولوجيات تمكينية أتاحت التقدم ف

التقرير أيضا تصويرات بيانية تفاعلية للتكنولوجيات المساعدة التقليدية والناشئة تتيح للجماعات 
ية ميشة كما أطلقت منصة تفاعل  المستهدفة تحليل النتائج استنادا إىل اهتماماتها المحددة. 

اب التكنولوجيات  تستند إىل منهجية الناسا لمستوى الجاهزية التكنولوجية، مما يؤذن باقتر
 المساعدة الناشئة من التسويق. 

ئ حتر تاريخه ما يزيد عل  ي النمو، حيث أنشى
واستمر برنامج مراكز دعم االبتكار والتكنولوجيا ف 

ي  1,300
ي مختلف أنحاء العالم نتائج ورغم الجائحة، حققت هذه ا بلدا.  88مركز ف 

لمراكز ف 
ولم يقترص األمر عل إنشاء مراكز جديدة فحسب، بل زادت المراكز القائمة أيضا من  ملموسة. 

اءات إىل  ي استخدام قواعد بيانات الت 
ي تقدمها، من المساعدة األساسية ف 

عدد ونوع الخدمات التر
اء ي مجال تحليالت الت 

ات وإدارة الملكية الفكرية ونقل الخدمات ذات القيمة المضافة ف 
 التكنولوجيا. 

ي توفت  إمكانية وصول 
واستمر برنامج الويبو للنفاذ إىل األبحاث من أجل التنمية واالبتكار )أردي( ف 

ي راجعه 
ي البلدان النامية مجانا أو بتكلفة منخفضة إىل محتوى أكاديمي ومهت 

المؤسسات المؤهلة ف 
نامج أيضا ج أقران.  اكة ويمثل الت  كة بي   عدة Research4Lifeزءا من شى

، وهي مبادرة مشتر
وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات غت  حكومية ومؤسسات 

ي 
البلدان النامية وأقل البلدان نموا إمكانية الوصول مجانا أو  من بلدا 125أكاديمية تتيح للباحثي   ف 
ي ميادين   131,000مجلة وما يصل إىل  30,000بتكلفة منخفضة إىل 

كتاب ومصنفا مرجغي ف 
 الصحة والزراعة والبيئة والعلوم التطبيقية والمعلومات القانونية. 

نامج  ي عام أوأطلقت بوابة جديدة لت 
ات  بتصميم جديدة 2021ردي ف  لواجهة االستخدام ومت  

ويستطيع المستخدمون اآلن إنشاء حساباتهم الخاصة وحفظ عمليات البحث ووضع  محسنة. 
وقد  إشارة مرجعية للمحتوى المفضل وعرض محفوظات البحث وإنشاء تنبيهات البحث. 

 وضعت البوابة بتصميم مالئم لألجهزة المحمولة وتستجيب لمختلف أحجام الشاشات. 

اءات )وبالمثل،  ي استمر برنامج الويبو للنفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن الت  ( يتيح النفاذ أست 
اءات والخدمات التحليلية ألكتر من  ي الت 

 163مجانا أو بتكلفة منخفضة إىل البحث التجاري ف 
اكة بي    ، وذلك من خالل شى

ً
ي عدد من البلدان النامية وأقل البلدان نموا

مؤسسة مسجلة ف 
اءات. القطاعي      العام والخاص مع بعض كبار مقدمي خدمات قواعد بيانات الت 

ي قاعدة الويبو 
ة المشمولة بالتقرير، أخضعت للتحديث والتحسي   منصتر  INSPIREوخالل الفتر

اءات  نت للمعلومات المتعلقة بقواعد بيانات الت  اءات، وهما منصتان عل اإلنتر وبوابة سجل الت 
ونية جديدة تدمج هذه األدوات بحيث يتمكن المستخدمون من وطورت بيئة إل وسجالتها.  كتر

ي مكان واحد، مما يوفر للباحثي   والمبتكرين تجربة 
الوصول بسهولة إىل أحدث المعلومات ف 

  مستخدم أفضل. 

ي تقرير مراكز دعم االبتكار والتكنولوجيا لعام 
:  2021ويتاح المزيد من المعلومات ف  ي

ف 
https://www.wipo.int/tisc/en/report/2021/index.html  

https://www.wipo.int/tisc/en/report/2021/index.html
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ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/9/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2 التقارير التر

 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/5و CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و
 . CDIP/28/2و CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/20/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة الرجوع إىل تقر   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020ير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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بالملكية الفكرية مع مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول األعضاء لمطابقة احتياجات التنمية المحددة المتعلقة 
 الموارد المتاحة، موسعة بذلك من نطاق برامجها المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إىل سد الفجوة الرقمية. 

اكات العالمية؛ واإلدارة والمالية والتسيت   قطاع الويبو ذو الصلة  التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 2.4؛ 1.4؛ 3.3

ي الدورة األوىل للجنة ) . 2009هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
 
( CDIP/1/4وقد نوقشت ف

ي 
 
وعولجت من خالل األنشطة المتفق عليها خالل الدورة الثانية للجنة وعل النحو الوارد ف

  . CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4الوثيقتي   

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع  قاعدة بيانات بشأن  المعممو المستكملعولجت هذه التوصية أساسا من خالل المشى
ي مجال الملكية الفك

ي للوثيقة  ريةمطابقة االحتياجات اإلنمائية ف 
  .(CDIP/3/INF/2)المرفق الثان 

ين   أبرز النقاط ي دورتها الثامنة والعشى
ي اعتمدت اللجنة ف 

اتيجية جديدة لتعزيز منصة ويبو ماتش ف  استر
 . المستقبل

  التابعة لألمم المتحدة.  جنوب-منصة غاالكشي جنوبمنصة ويبو ماتش جزء من  
  تتيح منصةWIPO GREEN  اء فرصا للتوفيق بي   الباحثي   عن التكنولوجيا الخرص 

 ومقدميها. 

 جازات األنشطة/اإلن
 

ي يونيو 
ي الويبو تقييما لمنصة ويبو ماتش ف 

 حللتوقد  . 2021أنجزت شعبة الرقابة الداخلية ف 
ي تنفيذ الوالية. 

وسيقدم عرض  األمانة نتائج التقييم بغية تنقيح وتعزيز المنصة لتعظيم نفعها ف 
ي لدورتها الحالية. 

 لنتائج التقييم للجنة ف 
 

ة وتركز رؤية الويبو ومهمتها  ا خاصا عل مبادرات التعاون فيما بي   بلدان  2026-2022للفتر تركت  
 . ي
م الويبو استخدام منصة ويبو ماتش بوصفها المنصة  الجنوب والتعاون الثالنر ومن ثم، تعتر 

ي للملكية  ي النظام اإليكولوج 
الرئيسية لزيادة التبادل الشفاف للمعلومات بي   أصحاب المصلحة ف 

ون فيما بينهم، وتيست  مبادرات التعاون فيما بي   بلدان الجنوب وبلدان الفكرية، وتشجيع التعا
 . ي
 الشمال والجنوب والتعاون الثالنر

 
واستجابة لبعض التوصيات المنبثقة عن التقييم المذكور أعاله، فضال عن تحسي   االستفادة من 

القائمة، ووضع أنشطة التعاون فيما بي   بلدان الجنوب وبلدان الشمال  منصة ويبو ماتش
ين  ي دورتها الثامنة والعشى

ح عل اللجنة ف  ي موضع تركت   شديد، اقتر
والجنوب والتعاون الثالنر

تحسي   المنصة الحالية تقنيا وإعادة هيكلتها وتوسيعها لتوفت  المزيد من األدوات والخدمات 
ي من شأن

ي تحقيق نتائج أفضل. والوظائف التر
  ها أن تساعد ف 

 
، ستتضمن المنصة آليات أخرى للتعاون، مثل  وباإلضافة إىل التعاون بي   الباحثي   والمانحي  

اكات  ، فضال عن الشى ي
التعاون فيما بي   بلدان الجنوب وبلدان الشمال والجنوب والتعاون الثالنر

ش أكتر وضوحا وتعمم نتائج هذا بي   القطاعي   العام والخاص، حيث يصبح دور الويبو كمي
ي  التعاون بشكل أفضل. 

ي المستقبل ف 
حة لتعزيز منصة ويبو ماتش ف  اتيجية المقتر وترد االستر

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/dmd/en/
http://www.wipo.int/dmd/en/
http://www.wipo.int/dmd/en/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=570471
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=570471
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=570471
https://www.unsouthsouth.org/south-south-galaxy/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
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وقد حظيت الوثيقة بنظرة إيجابية من اللجنة خالل دورتها الثامنة  . CDIP/28/5الوثيقة 
ين.   والعشى

 
ي منصة 

 
ي  CONNECT 2030وما زالت منصة ويبو ماتش مدرجة ف

التابعة لألمم المتحدة، التر
ي إطار األمم المتحدة 

 
تضع مخططا لمبادرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وآلياتها وبرامجها ف

التابعة  جنوب-منصة غاالكشي جنوبوهي أيضا جزء من  وخارجها وتؤدي دور البوابة إليها. 
ي مجال االبتكارات. 

 
اكات الجنوبية ف ي تشجع الشى

وبمجرد توفر المنصة  لألمم المتحدة، والتر
ي منصات األمم المتحدة المذكورة. 

 
 الجديدة، ستستبدل ف

 
ي     ي وضعتها المنظمة للتبادل التكنولوج 

ونية التر    الجهود  WIPO GREENوتدعم المنصة اإللكتر
العالمية للتصدي لتغت  المناخ من خالل ربط مقدمي التكنولوجيات غت  الضارة بالبيئة بالباحثي   

ي تنطوي عليها، تجمع هذه  عنها. 
ومن خالل قاعدة البيانات والشبكة ومشاري    ع التعجيل التر

ي األخرص   ي سبيل تحفت   االبتكار التكنولوج 
 
ه.  المنصة أهم الجهات الفاعلة ف وتتيح منصة  ونشى

WIPO GREEN  .اء ومقدميها  المحسنة فرصا للتوفيق بي   الباحثي   عن التكنولوجيا الخرص 
 : ي
 
  /https://www3.wipo.int/wipogreen/enويوجد المزيد من المعلومات ف

 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/3و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2 التقارير التر

  . CDIP/28/5و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://tfm2030connect.un.org/
https://www.unsouthsouth.org/south-south-galaxy/
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي مجال الملكية الفكرية وتحسين
 
ي تطوير مساعدة الدول األعضاء عل تطوير قدراتها المؤسسية الوطنية ف

 
ها من خالل المزيد من ف

 كفاءة وتشجيع التوازن العادل بي   
ها من المرافق بغية جعل المؤسسات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية أكتر البت  التحتية وغت 

عت  بالملك حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. 
ُ
ي ت
ي أن تقدم هذه المساعدة التقنية أيضا للمنظمات التر

ية الفكرية عل وينبغ 
 .  الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي

اكات  قطاع الويبو ذو الصلة حق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ والتنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى
 العالمية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 3.4؛ 1.4؛ 3.3

ي الدورة األوىل للجنة ) . 2009هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
 
( CDIP/1/4وقد نوقشت ف

ي 
 
وعولجت من خالل األنشطة المتفق عليها خالل الدورة الثانية للجنة وعل النحو الوارد ف

 . CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4الوثيقتي   

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

؛ CDIP/3/INF/2 التالية:  المكتملةنفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 
 . CDIP/15/7 Rev؛ وCDIP/17/7و CDIP/9/13و

 التالية:  المعممةو المكتملةنفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية و 
CDIP/3/INF/2؛ وCDIP/3/INF/2 وCDIP/9/10 Rev.1؛ وCDIP/3/INF/2 ؛

؛ CDIP/12/6؛ CDIP/7/6؛ وCDIP/5/5، المرفق التاسع؛ وCDIP/3/INF/2و
 .CDIP/19/11 Rev؛ وCDIP/16/7 Rev. 2و

 التالية هذه التوصية:  الجاريةوباإلضافة إىل ذلك، تعالج مشاري    ع أجندة التنمية 

ي  -
ي البلدان النامية عل استخدام نظام  تعزيز دور النساء ف 

االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء ف 
 (.CDIP/21/12 Rev) الملكية الفكرية

ي المحيط الرقمي ) -
وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف   (.CDIP/22/15 Revمشى

و وبلدان نامية أخرى: تعزيز تطوير سياحة  - ي بت 
الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 
 (.CDIP/22/14 Revالمأكوالت من خالل الملكية الفكرية )

ي بوركينا فاسو وبعض بلدان  -
تطوير قطاع الموسيقر ونماذج اقتصادية جديدة للموسيقر ف 

 (CDIP/23/13غرب أفريقيا )الوثيقة االتحاد االقتصادي والنقدي ل

ي التنمية االقتصادية  -
كات المحلية بصفته قضية محورية ف  تسجيل العالمات الجماعية للشى

(CDIP/24/9) 

ي العرص الرقمي  -
ي البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 

تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 
(CDIP/26/5) 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
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وتصميم وتنفيذ منهجية للوضع تقييمات أثر الستخدام نظام تنظيم البيانات اإلحصائية  -
 (CDIP/26/4الملكية الفكرية )

ة من خالل الملكية الفكرية:  - كات الصغت  ات  تمكي   الشى اتيجيات لدعم المؤشى وضع استر
ة ما بعد التسجيل ) ي فتر

 
 (CDIP/27/7الجغرافية أو العالمات الجماعية ف

 اعتمدت اللجنة ثالثة من مشاري    ع أجندة التنمية الجديدة تعالج هذه التوصية.   أبرز النقاط
  ة ي مجال الملكية الفكريةأنشئت اثنتا عشى

 
، وأصبحت 2021بحلول عام  مؤسسة تدريب ف
لتكلفة مكتفية ذاتيا تدعم جهود البلدان لبناء مهارات هياكل قابلة للتوسع فعالة من حيث ا

 الملكية الفكرية. 
  مشارك خالل  350,000نشاط لنحو  6,000سجلت مؤسسات التدريب تنظيم أكتر من

ة المشمولة بالتقرير.   الفتر
  وع ي المشى

 
ي األنشطة القضائية النهج المتبع ف

 
ي صميم النهج الذي تتبناه المنظمة ف

 
أدرج ف

ي مجال حقوق الملكية الفكرية مع معاهد بشأن التع
 
ي ف

اون عل التعليم والتدريب المهت 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نمو )

 
ي ف

 (. CDIP/16/7 Rev.2التدريب القضانئ
  ي منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية من البلدان  70كان أكتر من

ي المائة من المشاركي   ف 
ف 

 . ا النامية أو أقل البلدان نمو 

ي مجال الملكية الفكرية،  األنشطة/اإلنجازات
وع الرائد إلنشاء أكاديميات وطنية ناشئة ف  من خالل تعميم المشى

ي مجال التدريب عل الملكية 
ي بناء قدراتها الوطنية ف 

واصلت أكاديمية الويبو دعم البلدان ف 
ي مجال الملكية الفكرية بحلول عام  الفكرية. 

ة مؤسسة تدريب ف   ، 2021وقد أنشئت اثنتا عشى
وأصبحت هياكل قابلة للتوسع فعالة من حيث التكلفة مكتفية ذاتيا تدعم جهود البلدان لبناء  

مهارات الملكية الفكرية الالزمة لدفع النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية. وسجلت مؤسسات 
 مشارك.  350,000نشاط لنحو  6,000يم أكتر من التدريب تنظ

ي مجال 
وركزت الدورات التدريبية المقدمة من هذه المؤسسات عل بناء المهارات العملية ف 
ي االقتصادي بعد جائحة كوفيد

ي مجاالت مثل التعاف 
ي ذلك ف 

، 19-الملكية الفكرية، بما ف 
ي ذلك إدارة الملكية وشملت مجموعة واسعة من مواضيع الملكية الصناعية وحق ا

لمؤلف، بما ف 
وقد صممت وقدمت بنهج ونسق مخصصي   شاملي   يستهدفان النساء  الفكرية وتسويقها. 

ة والمتوسطة ورواد األعمال من  كات الصغت  والشباب وذوي االحتياجات الخاصة والشى
، ائح االقتصادية الوطنية واإلقليمية الرئيسية مثل القطاع الزراعي وإنشاء  القطاعات والشى

، وتوفت  الخدمات التكنولوجية، وريادة األعمال المتعلقة بالمنسوجات  المحتوى الرقمي
ها.   والصناعات اليدوية، وصناعة الغذاء والمأكوالت، وغت 

وع الذي كان يوما ما تجريبيا برنامجا متكامال يقدم المساعدة وبناء القدرات آلالف  وأصبح المشى
ي  لوقت. األشخاص، وقد تطور مع مرور ا

وباإلضافة إىل دعم إنشاء مؤسسات جديدة للتدريب ف 
مجال الملكية الفكرية، يشمل نطاقه اآلن أيضا توفت  خدمات تعاون مخصصة للقائم من هذه 

وتشمل هذه  المؤسسات لمساعدتها عل االستجابة الحتياجاتها التدريبية الحالية والمتطورة. 
ي مجاالت أكتر الخدمات تكييف محتوى الملكية الفكرية، 

والتدريب المستمر للمدربي   ف 
ي مجال 

تخصصا، والدعم المصمم خصيصا لتحسي   التواجد الرقمي لمؤسسات التدريب ف 
وعالوة عل ذلك، وكجزء من حزمة الويبو  الملكية الفكرية وانتشارها، من بي   خدمات أخرى. 

ي  ، أطلقت إجماال ثالثة مشاري    ع مع خمس19-لالستجابة لجائحة كوفيد
مؤسسات تدريب ف 
ي 
ي الخطط الوطنية للتعاف 

مجال الملكية الفكرية لدعم جهود هذه المؤسسات لإلسهام ف 
ي مرحلة ما بعد جائحة كوفيد

ي   . 19-االقتصادي المستدام ف 
كما تعزز أكاديمية الويبو التعاون األفقر

ي مجال الملكي
اضية من مؤسسات التدريب ف  ة الفكرية والمتعدد األطراف من خالل شبكة افتر

ي المنطقة 
ي تنظيمها مختلف مؤسسات التدريب هذه ف 

ك ف  ي تشتر
امج التر بدعم محدد مقدم للت 

ا، أطلقت أكاديمية الويبو عددا من الموارد الجماعية لمساعدة مؤسسات التدريب  . نفسها  وأخت 

https://www.wipo.int/academy/ar/training_institutions.html
https://www.wipo.int/academy/ar/training_institutions.html
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، وموا ي ذلك موارد لجمع البيانات، والتصميم التدريشي
 
ي مجال الملكية الفكرية، بما ف

 
رد ف

ة للمدربي   الجدد.  ونية ذاتية الوتت 
 إلكتر

وقد استجاب برنامج التعليم عن بعد للمتطلبات المتعددة لقطاعات الويبو من أجل التدريب 
ي  ي/منتج  ي نظام الملكية الفكرية ومستخدميه مثل ناشى

 
نت ألهم أصحاب المصلحة ف عت  اإلنتر

ي 
 
ي منظمات اإلدارة الجماعية )ف

( WIPO Connectاستخدام أداة  الكتب الميشة؛ وموظق 
ي مشاري    ع أجندة التنمية. 

 
ونية 2022وخالل عام  وأصحاب المصلحة ف ، سيتطور دورة إلكتر

ي \ جديدة 
 
ي ف

 
ي المناطق النامية وأقل المناطق نموا بغية مساعدتها عل التعاف

 
لصناعة السياحة ف

 رتها. مرحلة ما بعد الجائحة من خالل تحسي   الوعي بالملكية الفكرية وإدا

نامج  ي يقدمها برنامج التعلم عن بعد للدول األعضاء، يشجع الت 
وضمن خدمات التخصيص التر

ي لتمكي   مكاتب الملكية الفكرية الوطنية ومؤسسات 
ون  أيضا عل اعتماد نظم إدارة التعلم اإللكتر

/اإلق ي محيطها المحلي
 
. التدريب من بناء البنية التحتية التقنية لتقديم دورات مخصصة ف  ليمي

وتحقيقا لهذه الغاية، قدم برنامج التعلم عن بعد تدريبا عل إنشاء واستخدام أنظمة إدارة التعلم 
ي والبنية التحتية ذات الصلة. 

ون   اإللكتر

ي أداء دورها 
 
ي عمله لدعم الهيئات القضائية الوطنية واإلقليمية ف

وواصل معهد الويبو القضانئ
ي كفالة توازن األنظمة اإليك

ولوجية للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع وفعاليتها، فضال الحيوي ف 
ويدرج هذا  عن توفت  المعارف القانونية المتصلة بالملكية الفكرية لجمهور عام أوسع نطاقا. 

وع بشأن  ي المشى
ي األنشطة القضائية النهج المتبع ف 

ي صميم النهج الذي تتبناه المنظمة ف 
العمل ف 

ي مجال حقوق الملكية الفكرية مع معاهد التدريب التعاون عل التعليم والت
ي ف 
دريب المهت 

ي البلدان النامية والبلدان األقل نمو )
ي ف 
 (. CDIP/16/7 Rev.2القضانئ

ة المشمولة بالتقرير، خضع عمل المعهد لمزيد من التفصيل حول أرب  ع ركائز:  ي الفتر
تشجيع  وف 

ي بي   األوساط القضائية من خ
الل منتدى الويبو السنوي لقضاة الملكية زيادة الحوار عت  الوطت 

ونية منتظمة للقضاة )أكتر من  ي المائة من المشاركي   فيها كانوا من  70الفكرية، وندوات إلكتر
ف 

البلدان النامية أو من أقل البلدان نموا(؛ وإتاحة سوابق قضائية لزيادة فهم األحكام القضائية ذات 
ي نزاعات الملكية الصلة ووضع أدلة عملية، مثل األدلة اإل

ي الفصل ف 
رشادية، لدعم المحاكم ف 

الفكرية؛ والعمل مع السلطات القضائية الوطنية واإلقليمية لتوفت  مجموعة شاملة من أنشطة 
بناء القدرات المصممة خصيصا للقضاة؛ وزيادة فرص الوصول إىل الموارد العامة، بما فيها 

اني   الوطنية واإلقليمية واألحكام القضائية، وذلك المعاهدات المتصلة بالملكية الفكرية، والقو 
  . WIPO Lexمن خالل قاعدة بيانات 

 . هنا يتاح مزيد من المعلومات عن هذه األنشطة 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/9/6و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2 التقارير التر

 CDIP/13/3و CDIP/12/2و CDIP/10/8و CDIP/10/7و CDIP/10/4و CDIP/10/2و
 CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/15/4و CDIP/14/4و CDIP/14/2و CDIP/13/4و
 CDIP/23/5و CDIP/23/4و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/19/4و CDIP/18/2و
؛ CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2وCDIP/24/2و CDIP/23/7و CDIP/23/6و
 . CDIP/28/2و

ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية
-IP) باإلضافة إىل األنشطة الواردة ف 

TAD)  ولمزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرج  الرجوع إىل تقرير
ة    .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2020/2021أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries/
https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries/
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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اع عل الصعيد المحلي ودعم تطوير مساعدة الدول األعضاء عل 
تعزيز قدراتها الوطنية عل حماية أعمال اإلبداع واالبتكار واالختر

ما كان ذلك مناسبا ووفقا الختصاص الويبو. 
ّ
ي مجال العلوم والتكنولوجيا كل

 
  البت  التحتية الوطنية ف

اءات والتكنولوجيا؛ وحق المؤلف والصناعات ا قطاع الويبو ذو الصلة إلبداعية؛ والتنمية اإلقليمية والوطنية؛ الت 
 واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 4.4؛ 3.4؛ 1.4

ي الدورة الثانية للجنة ) التنفيذ 
 
( وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية ف

ي عام 
 
اتيجية تنفيذ استنادا إىل  . 2007الويبو بشأن التنمية ف وقد عولجت إثر االتفاق عل استر

ي دارت أثناء الدورة الثانية للجنة )الوثيقة 
ي CDIP/2/4المناقشات التر

 
( وعل النحو الوارد ف

:  . CDIP/3/5الوثيقة  اتيجية التنفيذ من جوانب متعددة وهي كما يلي  وتتكون استر

اءات لفائدة العلماء والباحثي    (أ) دورات تدريبية بشأن حماية الملكية الفكرية وصياغة الت 
عي   

ي مكاتب نقل التكنو  ،والوكالء ومديري التكنولوجيا والمختر
لوجيا ومراكز دعم فضال عن موظق 

اءات وتعزيز قدرة  التكنولوجيا واالبتكار بغية تحسي   المعارف المتعلقة بالملكية الفكرية ونظام الت 
المصادر الوطنية لتوليد الملكية الفكرية والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير عل استخدام 

اءات و  اتيجيات المختلفة للت  اءات عن طريق تطبيق االستر األدوات المتاحة من أجل نظام الت 
 .
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 استغالل إبداعاتهم بفعالية من أجل التنمية المستدامة ف 

استحداث أدوات عملية لمساعدة الدول األعضاء ومؤسساتها المعنية بالبحث والتطوير عل 
 إعداد وتطبيق أنظمة نقل تكنولوجيا ذات كفاءة. 

اءات والنفاذ إليها. تعزيز االنتفاع ب  المعلومات الخاصة بالت 

ي  (ب)
عي   ذوي الموارد المحدودة ف 

عي   لمساعدة المختر
تنفيذ برنامج مساعدة المختر

اءات لدى   فيما يتعلق بإجراءات منح الت 
ً
البلدان النامية عل الحصول عل مساعدة مهنية مجانا

 . ي أو اإلقليمي
اءات الوطت   مكتب الت 

ي الحصول عل براءة، مما يوفر ومن شأن تقديم المساع
ع ف  دة المهنية أن يحسن من فرص المختر

ا أوضح للنمو المدفوع باالبتكار. 
ً
 طريق

إذكاء الوعي بالجوانب التطبيقية والنظرية لإلدارة الجماعية لحق المؤلف  (ج)
 والحقوق المجاورة. 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال اتيج  تتناول، ضمن جملة  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وعي أجندة التنمية  ز نفذت هذه التوصية من خالل مشى :  المكتملي   CDIP/9/13 التاليي  
 . CDIP/17/7و

وعي أجندة التنمية  ز ونفذت هذه التوصية من خالل مشى ز و المكتملي  :  المعممي   التاليي  
CDIP/7/6 وCDIP/22/8 . 

 التالية هذه التوصية:  الجاريةوباإلضافة إىل ذلك، تعالج مشاري    ع أجندة التنمية 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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ي المحيط الرقمي ) -
 
وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف  (.CDIP/22/15 Revمشى

ي بوركينا فاسو وبعض بلدان تطوير ق -
 
طاع الموسيقر ونماذج اقتصادية جديدة للموسيقر ف

 (CDIP/23/13االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا )الوثيقة 

ات  - اتيجيات لدعم المؤشى ة من خالل الملكية الفكرية: وضع استر كات الصغت  تمكي   الشى
ة ما بعد  ي فتر

 
 (CDIP/27/8التسجيل )الجغرافية أو العالمات الجماعية ف

عي   قد قدم الدعم ألكتر من   أبرز النقاط
ة المشمولة بالتقرير، كان برنامج مساعدة المختر بنهاية الفتر

ي ذلك  150
 
وع.  34مستفيدا، بما ف  براءة ممنوحة منذ بداية المشى

  اءاتأطلقت الويبو ي مارس  برنامجها الدوىلي للتدريب عل صياغة الت 
 
 2022ف

وع بشأن إنشاء مكاتب نقل  (أ) األنشطة/اإلنجازات  ة المشمولة بالتقرير، واصلت الويبو تنفيذ المشى وخالل الفتر
ي وبالتكنولوجيا 

 
ي مجال إدارة حقوق الملكية الفكرية ف

 
ي مرص،  22ناء القدرات ف

 
جامعة ف

ي األردن.  11و
 
ي تنظيم، مؤتمرات وندوات   جامعة ف

 
ي تنظيم، أو المشاركة ف

 
كما استمرت ف

  وحلقات عمل، فضال عن مجموعة متنوعة من المبادرات لجامعات مؤسسات أكاديمية. 

عي   محدودي الموارد تحويل أفكارهم إىل أصول.  (ب)
عي   للمختر

 يتيح برنامج مساعدة المختر
عون الدعم لخوض عم ي بلده ومناطق اختصاص ويتلقر المختر

اءات كل ف  لية تأمي   الت 
اءات.  ي الت 

ة ف  ي مارس  مختارة عل أيدي مهنيي   ذوي خت 
، أصبحت شيلي سابع 2022وف 

و وجنوب أفريقيا  ، حيث لحقت بإكوادور وبت  عي  
ي برنامج مساعدة المختر

دولة مشاركة ف 
 . و والفلبي    وكولومبيا والمغرب وبت 

 
ة المشمول  عي   قد قدم الدعم ألكتر من وبنهاية الفتر

ة بالتقرير، كان برنامج مساعدة المختر
ي ذلك  150

وع.  34مستفيدا، بما ف  ي تقديم  براءة ممنوحة منذ بداية المشى
واستمرت الويبو ف 

ي 
عي   ف 

كت   عل تحسي   مهارات المختر
اضية، مع التر فعاليات موجهة عل هيئة تفاعالت افتر

ي حددها مسؤولو ات
نامج. المجاالت التر   صال الت 

اءات، عقدت حلقة عمل  ي سبيل تطوير القدرات والمهارات المحلية لصياغة طلبات الت 
وف 

ة من يوليو  اءات خالل الفتر إىل  2021إقليمية وثالث حلقات عمل وطنية بشأن صياغة الت 

ي المهارات، أطلقت الويبو  . 2022يونيو 
برنامجها الدوىلي ولتحقيق مزيد من التعمق ف 

اءات ي مارس  للتدريب عل صياغة الت 
نامج تجربة تعليمية عملية  ،2022ف  حيث يتيح الت 

اءات يتعل ي مجال الت 
اع  مللمهنيي   الناشئي   ف  المشاركون خاللها آليات صياغة براءات االختر

بلدا التدريب  40مشارك من أكتر من  200وقد تلقر نحو  مدى ثمانية أشهر. ويمارسونها عل 

اءات.  نامج الدوىلي للتدريب عل صياغة الت   من خالل حلقات العمل هذه والت 

ي مجال اإلدارة  (ج)
تدير الويبو عددا من المشاري    ع القائمة عل المجموعات و/أو اإلقليمية ف 

ي توسيع نطاق التأثت  من العمل  الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. 
ويتمثل الهدف ف 

ي اللغة و/أو 
ك ف  ي نفس المنطقة تشتر

ي تعاون جامع إىل مساعدة مجموعات من البلدان ف 
ف 

ام لتقديم حلول ذات فعالية وكفاءة لإلدارة  كة و/أو تشارك نفس االلتر  ي من مشاكل مشتر
تعان 

 الجماعية. 

ي ولمساعدة الدول األعضاء وأصحاب المصلحة 
ي ضمان العدل ف 

عل تعزيز قدراتهم ف 

ا تقديم 
ً
تحصيل اإلتاوات وتوزيعها من قبل منظمات اإلدارة الجماعية، واصلت الويبو أيض

ي  ي البلدان النامية والبلدان األقل  WIPO Connectالحل التكنولوج 
الذي يوزع بالطلب ف 

 نموا. 

https://www.wipo.int/sme/ar/patent-drafting/training_program.html
https://www.wipo.int/sme/ar/patent-drafting/training_program.html
https://www.wipo.int/sme/ar/patent-drafting/training_program.html
https://www.wipo.int/sme/ar/patent-drafting/training_program.html
https://www.wipo.int/sme/ar/patent-drafting/training_program.html
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ي نظرت فيها  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5 اللجنة: التقارير التر

 CDIP/17/4و CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و
 CDIP/23/6و CDIP/23/5و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/19/5و CDIP/18/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514


CDIP/29/10 
Annex 
33 
 

 *12التوصية 

 الختصاصها. 
ً
ي أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والمتعلقة بمساعدة التقنية، وفقا

 
ي تعميم االعتبارات اإلنمائية ف

 
 التوسع ف

اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ والتنمية اإلقليمية  قطاع الويبو ذو الصلة والوطنية؛ والبنية التحتية الت 
اكات العالمية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار؛  والمنصات؛ والتحديات والشى

 واإلدارة والمالية والتسيت  

  1.4 بالنتيجة )النتائج( المتوقعةمرتبطة 

ي عام  التنفيذ 
 
ي  . 2007هذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة الويبو بشأن التنمية ف

 
وقد نوقشت ف

( وعولجت من خالل األنشطة المتفق عليها عل نطاق واسع CDIP/2/4الدورة الثانية للجنة )
ي دارت أثناء الدورة الثالثة للجنة )الوثيقة 

ي المناقشات التر
 
ي CDIP/3/3ف

 
( وعل النحو الوارد ف

  . CDIP/3/5الوثيقة 

ي 
جميع مجاالت عمل  وعل وجه الخصوص، سعيا إىل المزيد من تعميم االعتبارات اإلنمائية ف 

ي وثيقة 
ي أنشطتها الموضوعية والمتعلقة بالمساعدة التقنية، حرصت الويبو ف 

الويبو، وال سيما ف 
ي أعمال قطاعات الويبو كافة. 

انية عل مراعاة توصيات أجندة التنمية وتجسيدها ف  نامج والمت    الت 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعما اتيج  ل تتناول، ضمن جملة أمور، هذه ولذلك فإن االتجاه االستر
ة التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر برنامج و  2026-2022الخطة االستر

ة  انية للفتر  للويبو.  2022/23العمل والمت  

وع أجندة التنمية  ذات الصلة مشاري    ع أجندة التنمية :  المكتملنفذت هذه التوصية من خالل مشى  .CDIP/15/7 Rev التاىلي

 CDIP/4/8 التالية:  المعممةوالمكتملة ونفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 
Revو .CDIP/19/11 Rev. 

 التالية هذه التوصية:  الجاريةوباإلضافة إىل ذلك، تعالج مشاري    ع أجندة التنمية 

ي  -
ي البلدان النامية عل استخدام نظام  تعزيز دور النساء ف 

االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء ف 
 (.CDIP/21/12 Rev) الملكية الفكرية

ها من البلدان النامية: تعزيز تنمية سياحة  - و وغت  ي بت 
الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 
 .(CDIP/22/14 Revالمأكوالت من خالل الملكية الفكرية )

ي العرص الرقمي  -
ي البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 

تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 
(CDIP/26/5) 

ي تنفيذ أجندة الويبو بشأن التنمية.   أبرز النقاط
 تسهم جميع قطاعات الويبو ف 

  ة  مليون فرنك سويشي.  150.3إجماال  2022/23تبلغ حصة التنمية للفتر
  ة انية للفتر نامج العمل والمت   ة المتوقعة لت  ي  2022/23جميع النتائج الثالث عشى

للويبو ف 
ي لها حصة تنمية. 

اتيجية األرب  ع التر   إطار الركائز االستر

ي عمليات التخطيط الخاصة بالمنظمة، عل النحو  األنشطة/اإلنجازات 
استمر دمج توصيات أجندة التنمية بالكامل ف 

ي 
ي برنامج الويبو المبي   ف 

اتيجيات التنفيذ ف  انية  توصيفات كل من القطاعات واستر للعمل والمت  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
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ي  . 2022/23للثنائية 
 
وتظهر الروابط بي   القطاعات وتوصيات أجندة التنمية بشكل بارز ف

  الوثيقة من خالل استخدام الرسوم التوضيحية. 

ي توىلي لها توصيات
ي الويبو، التر

 
أجندة التنمية االعتبار الواجب  ويقاس مدى تعميم التنمية ف

ي المنظمة. 
 
مبلغا  2022/23ويبلغ إجماىلي حصة التنمية للثنائية  وتوجهها، حسب حصة التنمية ف

ة  18.9مليون فرنك سويشي، أي  150.3قدره  ي المائة، مع تضمن النتائج المرتقبة الثالث عشى
 
ف

اتيجية األرب  ع حصة للتنمية.    كافة تحت الركائز االستر

ي تصميم أنشطة الويبو وتخطيطها وتنفيذها بتوصيات أجندة التنمية ذات واس
 
شاد ف تمر االستر

بيانا محسنا بشأن تنفيذ أجندة التنمية  2020/21وقد تضمن تقرير أداء الويبو للثنائية  الصلة. 
 عل مستوى المنظمة. 

من االستعراض  11و 5وعالوة عل ذلك، ونتيجة لقرار اتخذته اللجنة فيما يتعلق بالتوصيتي   
المستقل، يعرض المرفق األول من تقرير المدير العام بخصوص تنفيذ أجندة التنمية روابط بي   

 توصيات أجندة التنمية والنتائج المرتقبة للويبو. 

ا، عمم  ي أعمال المنظمة المعتادة حتر تاريخه.  26وأخت 
 
 من مشاري    ع أجندة التنمية ف

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/4و
  . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

افة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلض 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ات منها أنها موجهة  : 13التوصية  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مت  
 
لتنمية وقائمة عل الطلب ليجب أن تتمت   أنشطة الويبو ف

وشفافة تأخذ بعي   االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا عل وجه الخصوص فضال عن 
ي تضمي   األنشطة أطرا زمنية لالستكمال. مراعاة 

ي الدول األعضاء، وينبغ 
 
 مختلف مستويات التنمية ف

امات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة لالويبو  تتيح : 14التوصية   مشورتها بشأن تنفيذ الحقوق وااللتر 
ً
لبلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي اتفاق تريبس
 
م بي   الويبو ومنظمة التجارة العالمية.  ف ي إطار االتفاق المت 

 
 واالنتفاع بها، وذلك ف

ي اتفاقات الملكية  : 17التوصية 
 
، مواطن المرونة ف ي أنشطتها، بما فيها وضع القواعد والمعايت 

 
ي حسبانها ف

 
ي أن تأخذ الويبو ف

ينبغ 
ي تهم البلدان النامية 

. الفكرية الدولية، وال سيما تلك التر
ً
 والبلدان األقل نموا

اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ والتنمية  قطاع الويبو ذو الصلة الت 
اكات العالمية  اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  2.4؛ 1.2

ي دار  التنفيذ 
اتيجية تنفيذ استنادا إىل المناقشات التر ي عولجت هذه التوصيات إثر االتفاق عل استر

ت ف 
 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5سياق التقارير المرحلية المختلفة )الوثائق 

 CDIP/8/5و CDIP/7/3و CDIP/6/10و CDIP/5/4 ( وكذلك الوثائق التالية: CDIP/10/2و
 CDIP/15/6و CDIP/13/10و CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و
ي عام وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة  . CDIP/16/5و

 . 2007الويبو بشأن التنمية ف 
 : اتيجية التنفيذ هي عل النحو التاىلي  واستر

يعية وإذكاء الوعي  ي مجال المرونة عل المساعدة التشى
ي تقدمها الويبو ف 

تركز المساعدة التقنية التر
  وتقدم هذه المساعدة من خالل وسائل مختلفة، من بينها:  وبناء القدرات. 

 مشاورات رفيعة المستوى؛ -

 ومناقشة مشاري    ع القواني   وإعدادها؛ -

 واستعراض مشاري    ع القواني   واللوائح وتقديم المشورة بشأنها؛ -

يعات واللوائح القائمة وتقديم المشورة بشأنها؛ -  واستعراض تعديالت التشى

 وتنظيم االجتماعات والمشاركة فيها؛ -

ي بعثات تقنية وزيارات دراسة؛  -
اء ف   وإيفاد خت 

 للمسؤولي   الحكوميي   من العواصم؛ وتنظيم زيارات تقنية -

 وتدريب واضغي السياسات المحليي   وبناء قدراتهم.  -

ي ضوء 
ي وشي بأشع ما يمكن ف 

يعية قائمة عل الطلب وتقدم عل أساس ثنانئ والمساعدة التشى
ي البلدان النامية  الموارد المتاحة. 

اء القانونيي   ف  وتتيح هذه المساعدة لواضغي السياسات والخت 
ة بشأن استخدام الخيارات القانونية وأوجه المرونة وا  اتخاذ قرارات مستنت 

ً
لبلدان األقل نموا

ي القواني   
ي ذلك اتفاق تريبس عل مستوى التنفيذ ف 

، بما ف  ي إطار القانون الدوىلي
المتوفرة ف 
 الوطنية. 

ي قضايا الملكية الفكرية المرتبطة بالصحة بي   الوك
ي سياق المساعدة المنسقة ف 

االت الثالث وف 
ابطة مثل الصحة والتجارة والملكية الفكرية، دشنت منصة  المكلفة بواليات بشأن المواضيع المتر
كة منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية للمساعدة التقنية فيما يتعلق  مشتر

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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ي للمنصة:  . 19-بكوفيد
ون  ي الموقع اإللكتر

 
https://www.who- ويتاح مزيد من المعلومات ف

.trilateral.org/ar-wto-wipo 

م المساعدة، عند الطلب، إىل البلدان فيما يتعلق باالنضمام إىل المعاهدات الدولية 
َّ
قد
ُ
كما ت

ي االعتبار األولوي
 
ي ذلك االتفاقات اإلقليمية، مع األخذ ف

 
ات واألهداف اإلنمائية وتنفيذها، بما ف
ز أحكام معينة ضمن هذه المعاهدات متعلقة بالبلدان األقل نموا واحتياجاتها  لتلك البلدان.  وتت 

 الخاصة وتوىل كامل االعتبار. 

خذت خطوات لضمان أخذ كل من اللجنة الدائمة 
ُّ
، ات ي سياق أنشطة وضع القواعد والمعايت 

 
وف

اءات، واللجنة ا لدائمة المعنية بقانون العالمات والتصاميم الصناعية المعنية بقانون الت 
ات الجغرافية، واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، واللجنة  والمؤشى
الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

ي اتفاقات الملكية ا
 
  لفكرية الدولية بعي   االعتبار. مواطن المرونة ف

ي 
ي اإلطار القانون 

 
اءات ف رضت وثيقة بشأن "مواطن المرونة المتعلقة بالت 

ُ
وباإلضافة إىل ذلك، ع

ي دورتها 
 
" عل اللجنة ف ي واإلقليمي

يغي عل الصعيدين الوطت  متعدد األطراف وتنفيذها التشى
 الحي   عل أساس تلك الوثيقة.  وقد واصلت اللجنة مناقشة هذا الموضوع منذ ذلك الخامسة. 

ت الويبو صفحة عل  وطبقا لما اتفقت عليه الدول األعضاء خالل الدورة السادسة للجنة، نشى
ي نظام الملكية 

نت مخصصة لتوفت  المعلومات المتعلقة باالنتفاع بمواطن المرونة ف  اإلنتر
ي تعدها 

ي ذلك الموارد الخاصة بمواطن المرونة التر
ها من المنظمات الفكرية، بما ف  الويبو وغت 

ي قواني   
الحكومية الدولية ذات الصلة، وقاعدة بيانات بشأن األحكام المتعلقة بمواطن المرونة ف 

ي  الملكية الفكرية الوطنية. 
وقد ُحدثت قاعدة بيانات مواطن المرونة بناًء عل طلب اللجنة ف 

 عل 
ً
ة، وتحتوي قاعدة البيانات حاليا يعات الملكية  1,371دورتها الخامسة عشى  بشأن تشى

ً
حكما

وُعرضت عل اللجنة  والية قضائية ُمختارة.  202الفكرية الوطنية المتعلقة بمواطن المرونة من 
ة النسخة الُمحدثة لصفحة مواطن المرونة وقاعدة بيانات مواطن  ي دورتها السادسة عشى

ف 
ية والفرنسية واإلسبانية.   المرونة باللغات اإلنكلت  

ة تقريٌر عن تحديث قاعدة بيانات مواطن وُعرض أيض ي دورتها السادسة عشى
 عل اللجنة ف 

ً
ا

ي الوثيقة 
  . CDIP/16/5المرونة، وورد هذا التقرير ف 

رضت آلية لتحديث قاعدة بيانات مواطن المرونة   إىل ذلك، عُ
ً
ي دورتها عل وإضافة

للجنة ف 
ل بشأن آلية لتحديث قاعدة بيانات مواطن المرونة عل 

َّ
اح ُمعد ة، وُعرض اقتر السابعة عشى

ة لهذه اللجنة )الوثيقتان  (.  CDIP/18/5و CDIP/17/5الدورة الثامنة عشى واتفقت  عل التواىلي
ل ليكون آلية للتحديث 

َّ
اح المعد ي االقتر

الدوري لقاعدة بيانات اللجنة عل أحد الخيارات الواردة ف 
ي نظام الملكية الفكرية. 

المتابعة، قدمت األمانة وثيقة عن التدابت   عل سبيلو  مواطن المرونة ف 
ي قاعدة بيانات مواطن المرونة )الوثيقة 

( CDIP/20/5المتخذة لنشى المعلومات الواردة ف 
  وأخذت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة فيها. 

ي متاحة وصفحة مواطن المرونة 
http://www.wipo.int/ip- : ف 

development/en/agenda/flexibilities/database.html 

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع أجندة التنمية  ا من خالل مشى
ً
فذت هذه التوصيات أيض

ُ
تعزيز التعاون حول بشأن  المكتملن

  (CDIP/7/6) أقل نموا الملكية الفكرية والتنمية فيما بي   بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان 

اءات واألشار التجارية إىل   أبرز النقاط  ي مجال الت 
يعية وسياساتية ف  من يلدا  24قدمت الويبو مشورة تشى

ي تمر بمرحلة انتقالية. 
 البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التر

https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=164186
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=164186
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=164186
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 ي مجال حق المؤلف والحق
 
يعية والسياساتية ف  18وق المجاورة قدمت الويبو المشورة التشى

ي تمر بمرحلة انتقالية.  15مرة إىل 
 من البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التر

  ي مجال العالمات التجارية
 
يعية وسياساتية ف وقدم مكتب الملكية الفكرية مشورة تشى

ات الجغرافية إىل   من البلدان النامية وأقل البلدان نموا  10والتصاميم الصناعية والمؤشى
ي تمر بمرحلة انتقالية. 

 والبلدان التر
  ي مجال تعزيز مبادرات التنسيق فيما بي   بلدان الجنوب والتنسيق

 
تعزيز عمل الويبو ف

 . ي
 الثالنر

  التخطيط الجتماع مائدة مستديرة بشأن تعزيز التعاون فيما بي   بلدان الجنوب والتعاون
ي سياق أجندة الويبو بشأن التنمية )المقرر ع

 
ي ف

ي أكتوبر الثالنر
 
 ( 2022قده ف

يعية وفقا للمبادئ المذكورة  األنشطة/اإلنجازات  ة محل النظر، واصلت الويبو تقديم المساعدة التشى خالل الفتر
 أعاله. 

ي مجال 
 
اءات واألرسار التجاريةوف يعية والسياساتية إىل الير بلدا  24، قدمت الويبو المشورة التشى

 )من البلدان النامية والبلدان األقل 
ً
ي منطقة أفريقيا و 4نموا

 
ي المنطقة العربية و 3ف

 
ي آسيا  3ف

 
ف

ي وبلد واحد يمر اقتصاده بمرحلة  13والمحيط الهادئ و ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريت 
 
ف

  انتقالية(. 

ي محاولة لتحسي   عملية ومحتوى الردود عل طلبات الدول األعضاء للحصول عل المشورة 
وف 

يعية، بدأ ي التشى
ي تقديم هذه المشورة ف 

ت الويبو استعراضا شامال للمنهجية المستخدمة داخليا ف 
 . ي اءات واألشكال ذات الصلة من الملكية الفكرية لحماية التقدم التكنولوج   مجاالت الت 

ي مجال 
يعية وسياساتية حق المؤلف والحقوق المجاورةوف  مرة  18، قدمت الويبو مشورة تشى
 )من البلدان الن 15إىل 

ً
ي آسيا والمحيط الهادئ و 12امية والبلدان األقل نموا

ي أمريكا  7ف 
ف 

ي و ي المنطقة العربية و 2الالتينية ومنطقة البحر الكاريت 
ي أفريقيا( و 19ف 

ي تمر  9ف 
من البلدان التر

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 

ي مجال 
ات الجغرافيةوف  مت الويبو ، قدالعالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤرسر

يعية والسياساتية إىل   ) 10المشورة التشى
ً
ي آسيا  2من البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ف 
ي و 2والمحيط الهادئ و ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريت 

ي المنطقة العربية و 2ف 
ي  4ف 

ف 
 يمر اقتصاده بمرحلة انتقالية.  د أفريقيا( وبلد واح

وع تعزيز  التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بي   بلدان الجنوب من بلدان  وإثر تعميم مشى
ي دعم عدد من األنشطة الموجهة للتنمية طلبتها 

نامية وبلدان أقل نموا، استمرت المنظمة ف 
ات ذات نفع متبادل  ي سهلت عمليات تبادل المعارف والخت 

الدول األعضاء، وال سيما تلك التر
مية والبلدان األقل نموا، واستهدفت تعزيز االبتكار واإلبداع والتوظيف الفعال فيما بي   البلدان النا

  لنظام الملكية الفكرية من أجل التنمية االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية. 

ي الخطة 
وع المذكور أعاله، ركزت رؤية الويبو ورسالتها المضمنة ف  وباإلضافة إىل تعميم المشى

اتيجي ة االستر ا خاصا عل مبادرات التعاون فيما بي    2026-2022ة المتوسطة األجل للفتر تركت  
 . ي
واضطلع بعمل إلعادة تنشيط نهج المنظمة وتوسيع نطاق  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر

ي واإلقليمي 
ي ميدان االبتكار والملكية الفكرية عل األصعدة الوطت 

الدعم لهذه المبادرات ف 
 .  والعالمي

ة المشمولة بالتقرير لتنظيم اجتماع مائدة مستديرة عل وكمبا درة أوىل، خططت الويبو خالل الفتر
ي سياق أجندة 

ي ف 
اء بشأن تعزيز التعاون فيما بي   بلدان الجنوب والتعاون الثالنر مستوى الخت 

ي أكتوبر  الويبو بشأن التنمية. 
بغرض جمع  2022ومن المقرر عقد اجتماع المائدة المستديرة ف 

اتهم وتجارب  هم بغية تشجيع مبادرات م ستفيدي مشاري    ع أجندة التنمية وداعميها لتبادل خت 
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ي ميدان الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق 
 
ي ف

التعاون فيما بي   بلدان الجنوب والتعاون الثالنر
ي الوقت نفسه. 

 
  نتائج هذه المشاري    ع ف

حة لتعز  اتيجية المقتر ي سياق االستر
 
ي المستقبل وباإلضافة إىل ذلك، وف

 
يز منصة ويبو ماتش ف

م الويبو استخدام منصة ويبو ماتش بوصفها المنصة الرئيسية لزيادة (CDIP/28/5)الوثيقة  ، تعتر 
ي للملكية الفكرية،  ي النظام اإليكولوج 

 
التبادل الشفاف للمعلومات بي   أصحاب المصلحة ف

بلدان الجنوب وبلدان الشمال  وتشجيع التعاون فيما بينهم، وتيست  مبادرات التعاون فيما بي   
 . ي
 والجنوب والتعاون الثالنر

وقد استمر تعزيز وظيفة الويبو كنقطة اتصال )ضمن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية( ضمن 
ي 
ي تتضمن مكتب األمم المتحدة المعت 

شبكة األمم المتحدة للتعاون فيما بي   بلدان الجنوب، التر
نقاط اتصال وكاالت متخصصة أخرى ضمن منظومة األمم بالتعاون فيما بي   بلدان الجنوب و 

  المتحدة. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/18/2و CDIP/17/4و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و
 CDIP/20/5و CDIP/18/5و CDIP/17/5و CDIP/16/5و CDIP/20/2و CDIP/19/5و
 . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصيات، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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:   يتعي   أن تكون أنشطة وضع القواعد والمعايت   : 15التوصية  التوصية )التوصيات(   كما يلي

 شاملة وقائمة عل توجيه األعضاء؛  (أ)

 ومراعية لمختلف مستويات التنمية؛  (ب)

 ومراعية للتوازن بي   التكاليف والمنافع؛ (ج)

ي الويبو وآراء أصحاب و  (د)
 
تشاركية تراعي مصالح وأولويات كل الدول األعضاء ف

ي 
 
ذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية  المصالح اآلخرين، بما ف

 متسقة مع مبدأ حياد أمانة الويبو. و المعتمدة، 

جري الويبو مشاورات غت  رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب االقتضاء، قبل  : 21التوصية 
ُ
ت

، وذلك من خالل عملية قائ ي أي أنشطة جديدة بشأن وضع القواعد والمعايت 
 
وع ف مة عل الشى

اء من الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية والبلدان  توجيه األعضاء مع تشجيع مشاركة خت 
 .
ً
 األقل نموا

ي منظومة األمم المتحدة تعمل  : 44التوصية 
لّما كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة ف 

شاورات الرسمية بتوجيه من الدول األعضاء فيها، فمن المستساغ أن تعقد االجتماعات أو الم
ي تنظمها األمانة بناء عل 

ي الويبو والتر
وغت  الرسمية المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايت  ف 

 وعل نحو يتسم باالنفتاح والشفافية أمام الدول 
ً
ي جنيف أساسا

طلب الدول األعضاء، ف 
ي حالة عقد أي من هذه االجتماعات خارج جنيف، يجب إخطار ال األعضاء كافة. 

دول وف 
وع جدول األعمال  األعضاء بذلك قبله بوقت كاف عت  القنوات الرسمية واستشارتها بشأن مشى

نامج.   والت 

اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ والتحديات  قطاع الويبو ذو الصلة الت 
اكات العالمية  والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 2.2؛ 1.2

ي أكتوبر  التنفيذ 
عد ، طلبت الجمعية العامة من جميع هيئات الويبو، بما فيها لجان وضع القوا2007ف 

دة للتنفيذ 
ّ
ة المتبقية المحد ، تنفيذ هذه التوصيات )إضافة إىل التوصيات الست عشى والمعايت 

اتيجية تنفيذ استنادا إىل المناقشات  الفوري(.  وقد عولجت هذه التوصيات إثر االتفاق عل استر
ي إطار تقارير مرحلية مختلفة )الوثائق 

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5ف 
ي عام  (. CDIP/10/2و

 . 2007وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة الويبو بشأن التنمية ف 
 : اتيجية التنفيذ هي عل النحو التاىلي   واستر

اءات، واللجنة الدائمة  ي سياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون الت 
ذت هذه التوصيات ف 

ر
ف
ُ
ن

لمعنية بالملكية الفكرية المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، واللجنة الحكومية الدولية ا
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، واللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات 

ات الجغرافية.   التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشى

ي أنشطة الويبو الخاصة بوضع 
مول الويبو حضور المرشحي   من البلدان النامية للمشاركة ف 

ُ
وت

. القواعد و   المعايت 

وجه الدول األعضاء هذه األنشطة وتوازن عملياتها بي   التكاليف والمنافع وتمتاز بالشمول 
ُ
وت

 والتشاركية. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 ال ينطبق

اءاتاجتمعت   أبرز النقاط  . 2022ويونيو  2021مرتي   بي   يوليو  اللجنة الدائمة المعنية بقانون الت 
  2021مرتي   بي   يوليو  اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاجتمعت 

 . 2022ويونيو 
  ي أكتوبر

 
اللجنة الحكومية عل تجديد والية  2021وافقت الجمعية العامة للويبو قد ف

للثنائية  الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 
2022/2023 . 

 2022مرتي   بي   يناير ويونيو  الحكومية الدولية واجتمعت اللجنة .  
  اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية اجتمعت

ات الجغرافية  . 2021ويوليو  2019مرة واحدة بي   يونيو  والمؤشى

ز )غي  العادية قررت الجمعية العامة للويب ي دورتها الخامسة والخمسي 
ز
و ف

 ) ز إلبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم  عقد مؤتمر دبلوماسي الثالثي 
ي موعد ال يتجاوز عام 

ز
 . 2024ف

 ي الدورة نفسها، ستعقد الجمعية ا
لعامة للويبو مؤتمرا دبلوماسيا إلبرام واعتماد صك وف 

ي دوىلي يتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة 
قانون 

 بالموارد الوراثية. 

اءاتاجتمعت  األنشطة/اإلنجازات   . 2022ويونيو  2021مرتي   بي   يوليو  اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير
.  2021رة ديسمت  وعقدت دو  وواصلت الدول األعضاء مناقشة جملة أمور من  بنسق هجي  

اءات؛ "1" بينها القضايا التالية:  اءات، 2" االستثناءات والتقييدات عل حقوق الت  " وجودة الت 
اض؛ " ي ذلك أنظمة االعتر

اءات والصحة؛ "3بما ف  " وشية االتصاالت بي   مستشاري 4" والت 
اءات وزبائنهم؛    " ونقل التكنولوجيا. 5"الت 

اءات ومناقشاتها بشمولها وتوجيه  واستمر اتسام أنشطة اللجنة الدائمة المعنية بقانون الت 
ها األمانة 

ّ
الدول األعضاء لها، مدعومة بمشاورات مفتوحة ومتوازنة ومستندة إىل وثائق تعد

حات الدول األعضاء.    ومقتر

ي مختلف الجلسات كما تبادلت الدول األعضاء معلومات تتعلق 
بقوانينها وممارساتها وتجارب  ها ف 

ي عقدت خالل دورات اللجنة. 
وقد شملت جلسات المشاركة هذه  والمؤتمرات التشاركية التر

اءات المتعلقة بالذكاء االصطناعي  مواضيع فنية متنوعة، مثل مسائل قابلية الحماية بت 
اءات،  ي فحص طلبات الت 

ي واستخدام الذكاء االصطناعي ف 
اءات ف  وأحكام ترخيص الت 

اءات  تكنولوجيات الرعاية الصحية، وقواعد البيانات المتاحة للجمهور عن معلومات حالة الت 
ي النقل الفعال  ،فيما يتعلق باألدوية واللقاحات

ي تسهم ف 
اءات التر وأحكام وممارسات قانون الت 

 وضوع قيد المناقشة. وقدمت هذه العمليات التشاركية رؤى عملية حول الم للتكنولوجيا. 

 2021مرتي   بي   يوليو  اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاجتمعت و 
ي يونيو/يوليو 2022ويونيو 

)الدورة  2022)الدورة الحادية واألربعون( ومايو  2021، وذلك ف 
اصلت وو  . 19-وقد عقدت الدورتان بنسق هجي   نتيجة لجائحة كوفيد الثانية واألربعون(. 

اللجنة النقاش حول حماية هيئات البث، والتقييدات واالستثناءات، وأمور أخرى منها تحليل 
ي إتاوات إعادة البيع، وحقوق المخرجي   

، وحق الفناني   ف  حق المؤلف المتعلق بالمحيط الرقمي
 . حديثا وخالل الدورة الحادية واألربعي   للجنة، قدم الرئيس بالنيابة ونائب الرئيس ت المشحيي  

ي 
بوضع العمل غت  الرسمي الجاري بشأن معاهدة بشأن البث، بينما تناقشت الدول األعضاء ف 

https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/policy/ar/scp/
https://www.wipo.int/policy/ar/scp/
https://www.wipo.int/policy/ar/sccr/
https://www.wipo.int/policy/ar/sccr/
https://www.wipo.int/tk/ar/igc/
https://www.wipo.int/tk/ar/igc/
https://www.wipo.int/tk/ar/igc/
https://www.wipo.int/policy/en/sct/
https://www.wipo.int/policy/en/sct/
https://www.wipo.int/policy/en/sct/
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2022/article_0009.html
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2022/article_0009.html
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وع نص منقح لمعاهدة الويبو بشأن منظمات البث  الدورة الثانية واألربعي   للجنة مشى
(SCCR/42/3 .) 

ي دورتها الحادية واألربعي   
 
إىل بيانات  وفيما يتعلق بالتقييدات واالستثناءات، استمعت اللجنة ف

وأثناء الدورة الثانية واألربعي   للجنة، قدمت مجموعة البلدان األفريقية  أدلت بها الوفود. 
وع برنامج عمل بشأن التقييدات واالستثناءات" ) اح مشى ، واتفقت اللجنة (SCCR/42/4"اقتر

عل عدد من البنود المقرر إنجازها بشأن التقييدات واالستثناءات للدورة التالية، وقدمت 
األمانة ملخصا للعمل المنجز وفقا لخطة العمل للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف، 

وخطة العمل للمؤسسات التعليمية والبحثية واألشخاص ذوى اإلعاقات األخرى، فضال عن 
. الت  قرير بشأن الندوات اإلقليمية والمؤتمر الدوىلي

، قدم معدو الوثائق التالية خالل  وبالنسبة إىل تحليل حق المؤلف المتعلق بالمحيط الرقمي
 الدورة الحادية واألربعي   للجنة هذه الوثائق: "داخل السوق العالمي للموسيقر الرقمية"

(SCCR/41/2)ي سوق الم
 
وسيقر الرقمية: اعتبارات اقتصادية ، و"دراسة بشأن الفناني   ف

ي أمريكا الالتينية" )(SCCR/41/3وقانونية" )
 
، و"دراسة (SCCR/41/4، و"سوق الموسيقر ف
ي غرب أفريقيا" )

 
، و"تقرير عن سوق الموسيقر (SCCR/41/6بشأن سوق الموسيقر الرقمية ف

ي آسيا: لمحة واتجاهات عامة"
 
ونية ونماذج األعمال الرئيسية ف   (. SCCR/41/7) اإللكتر

ي الدورة الحادية واألربعي   
دمت ف 

ُ
ي إتاوات إعادة البيع، ق

وفيما يتعلق بموضوع حق الفناني   ف 
ي إتاوات إعادة البيع 

للجنة الوثيقة "توضيحات مقدمة من فرقة العمل المعنية بحق الفناني   ف 
( " ي

ة واألربعي   للجنة، وخالل الدورة الثاني (. SCCR/4/9ردا عل أسئلة طرحها الوفد اليابان 
ي أدلت بها الوفود. 

وفيما يتصل بموضوع تعزيز حماية حقوق  أخذت اللجنة علما بالبيانات التر
( " ، قدمت "دراسة عن حقوق المخرجي   المشحيي   ي المشحيي    (. SCCR/41/5المخرج 

، قدمت األمانة خالل الدورة الثانية  وحسب طلب اللجنة خالل لجنتها الحادية وألربعي  
ي  19-ألربعي   جلسة إعالمية عن تأثت  جائحة كوفيدوا

ي لحق المؤلف ف  عل النظام اإليكولوج 
 . تلك الدورة اليوم األول من

ي أكتوبر 
اللجنة الحكومية عل تجديد والية  2019وكانت الجمعية العامة للويبو قد وافقت ف 

للثنائية  ليدية والفولكلورالدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التق
ي عامي   . 2020/2021

  . 2021و 2020كما تحقق اتفاق بشأن برنامج عمل لتلك اللجنة ف 

، لم تستطع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية 19-ونظرا لجائحة كوفيد
ي أغسطس  والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور االجتماع إال مرة واحدة فقط
ف 

وقدم تقرير )الوثيقة  . 2021إلجراء تقييم وتقديم توصيات إىل الجمعية العامة لعام  2021
WO/GA/54/10  بعنوان "تقرير بشأن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية

ي عام 
 . 2021والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور"( إىل الجمعية العامة للويبو ف 

ي أكتوبر 
عل تجديد والية تلك اللجنة للثنائية  2021ووافقت الجمعية العامة للويبو ف 

ي عامي   ،2022/2023
  . 2023و 2022كما تحقق اتفاق بشأن برنامج عملها ف 

ي 
وعمال بواليتها الجديدة وبرنامج عملها الجديد، اجتمعت اللجنة الحكومية الدولية مرتي   ف 

ة بي   يناير ويو 
ي دوىلي بشأن الموارد الوراثية. و ، 2022نيو الفتر

وعمال  تفاوضت حول صك قانون 
ي 
اء مخصص للموارد الوراثية ف  مايو، قبل انعقاد الدورة  29بالوالية الجديدة، نظم فريق خت 

 الثالثة واألربعي   للجنة الحكومية الدولية لتناول مسائل قانونية أو سياسية أو تقنية محددة. 

اللجنة شاملة، وتوجهها الدول األعضاء، وقائمة عل مشاورات مفتوحة وكانت كل أنشطة 
ي عموما. 

 ومتوازنة تشمل المجتمع المدن 
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اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية وقد اجتمعت 
ات الجغرافية وعقدت الدورة الخامسة  . 2022ويونيو  2021مرة واحدة بي   يوليو  والمؤرسر

ي مارس 
 
.  2022واألربعي   للجنة الدائمة ف   بنسق هجي  

: الدائمة ونظرت اللجنة  ي عدد من المسائل الموضوعية، وهي
 
تسهيل حماية التصميم الصناعي  ف

لواجهات المستخدم الرسومية، وحماية أسماء البلدان من التسجيل واالنتفاع بها كعالمات 
ي م
 
ي تجارية دون ترصي    ح، وتخصيص أسماء البلدان ف

ساحة أسماء المجاالت، والمعلومات التر
ات الجغرافية والوسوم الوطنية.  وستستمر  تجمع من خالل االستبيانات حول المؤشى

ي الدورات المقبلة للجنة. 
 
  المناقشات حول هذه األمور ف

ي 
ي التطوير الكامل لقاعدة البيانات التر

 
ي قدما ف

وطلبت اللجنة الدائمة أيضا من األمانة أن تمض 
معلومات مستخلصة من االستبيان المتعلق بالحماية المؤقتة المقدمة للتصاميم  تتضمن

ي بعض المعارض الدولية بموجب المادة 
 
من اتفاقية باريس لحماية الملكية  11الصناعية ف

ي يوليو  الصناعية، استنادا إىل نموذج أوىلي مقدم إىل اللجنة الدائمة. 
 
وقد دشنت قاعدة البيانات ف

إعالمية غت  رسمية لمدة نصف يوم بالتوازي مع  جلسةعل ذلك، نظمت وعالوة  . 2022
ات الجغرافية.  ووفقا لقرار اتخذته  الدورة الخامسة واألربعي   للجنة الدائمة وخصصت للمؤشى

، ستعقد جلسة إعالم ي دورتها الخامسة واألربعي  
 
ات الجغرافية  يةاللجنة ف أخرى بشأن المؤشى

 ي   للجنة. عقب الدورة السادسة واألربع

ي يوليو 
خالل دورتها  2022وبشأن حماية التصاميم الصناعية، قررت الجمعية العامة للويبو ف 

( عقد مؤتمر دبلوماشي إلبرام واعتماد معاهدة بشأن  الخامسة والخمسي   )غت  العادية الثالثي  
ي موعد ال يتجاوز عام 

 . 2024قانون التصاميم ف 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصيات، 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن 
 
ي سياق الويبو والتعمق ف

 
أخذ حماية الملك العام بعي   االعتبار عند وضع القواعد والمعايت  ف

 ملك عام غزير ومفتوح. 

اكات العالمية؛ واألنظمة  قطاع الويبو ذو الصلة اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ والتحديات والشى الت 
 اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 2.4؛ 1.3

ي عام نوقشت هذه التوصية وكانت قيد  التنفيذ 
 
 . 2007التنفيذ منذ اعتماد أجندة الويبو بشأن التنمية ف

ي الدورة الرابعة 
 
ي دارت ف

اتيجية تنفيذ استنادا إىل المناقشات التر وقد عولجت إثر االتفاق عل استر
وع المواضيغي (CDIP/4/3 Rev.1)الوثيقة  ي ذكرت أن هذه التوصية كانت جزءا من المشى

، والتر
اءات والملك العامCDIP/4/3الملك العام )بشأن الملكية الفكرية و  وع الت   ( ومن مشى

(CDIP/7/5 Rev.).  

مجت التدابت  التطبيقية 
ُ
ي مجال المعارف التقليدية حيث د

 ف 
ً
ذت هذه التوصية أيضا

ر
ف
ُ
وقد ن

ي تنتمي بوضوح إىل الملك العام لحماية 
والقانونية لضمان عدم خضوع المعارف التقليدية التر

 منوحة بغت  وجه حق. بموجب براءات م

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ةأمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022 الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 التالية:  المعممةو المكتملةنفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 
CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2 وCDIP/7/5 Revو .CDIP/16/4 Rev . 

 التالية هذه التوصية:  الجاريةوباإلضافة إىل ذلك، تعالج مشاري    ع أجندة التنمية 

ي المحيط  -
وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف   (.CDIP/22/15 Revالرقمي )مشى

ي الملك العام ) -
اعات واستخدامها ف   (CDIP/27/6تحديد االختر

ي عام   أبرز النقاط 
ي آلت إىل الملك  2021اعتمد ف 

اعات التر وع جديد بشأن استخدام االختر اح مشى اقتر
العام، وذلك لتطوير مجموعة أدوات تضم أدوات عملية لدعم المفاهيم والعمليات 

ي الدليلي   "المطروحة 
ي الملك العام: ف 

اعات الموجودة ف  دليل لفائدة  الكشف عن االختر
عي   ورواد األعمال

ي آلت إىل الملك العام: "، و"المختر
اعات التر دليل  استخدام االختر

عي   ورواد األعمال
 . للمختر

  اءات  بوابة سجالت براءات الويبو استمرت ي تسهيل النفاذ إىل سجالت وجرائد الت 
ف 

نت.  ي المتاحة عل اإلنتر
 والمعلومات ذات الصلة بالوضع القانون 

  وع بشأن حق المؤلف و ي سياق المشى
توزي    ع أتيحت دراستان وسبع دراسات إفرادية ف 

 . ي المحيط الرقمي
 المحتوى ف 

ي  األنشطة/اإلنجازات 
وع أجندة التنمية بشأن "استخدام المعلومات الموجودة ف  ي إطار مشى

أعد دليالن عمليان ف 
.( لمساعدة مراكز التكنولوجيا CDIP/16/4 Revالملك العام ألغراض التنمية االقتصادية" )

ي 
ي تمر  واالبتكار، والمبتكرين، ورواد األعمال ف 

 والبلدان التر
ً
البلدان النامية والبلدان األقل نموا

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
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ي آلت إىل الملك العام. 
ي تحديد واستخدام المواد التر

 
"الكشف  والدليالن هما:  بمرحلة انتقالية ف

عي   ورواد األعمال"، و"استخدام 
ي الملك العام: دليل للمختر

 
اعات الموجودة ف عن االختر

ي آلت إىل الملك ا
اعات التر عي   ورواد األعمال". االختر

وقد نشى الدليالن عام  لعام: دليل للمختر
ي  2020

 
بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية الست للسماح لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ف
اعاتها المحلية واالستفادة منها  ي البلدان النامية، بتطوي    ع اختر

 
مناطق العالم كافة، وال سيما ف

 وتسويقها. 

ي شبكات وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تدريبا عمليا عل استخدام وقد استمر تل
قر

ي تطوير مهارات وخدمات جديدة 
 
الدليلي   بهدف مساعدة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ف

ي استخدام 
 
ي آلت إىل الملك العام باستخدام تحديد حرية الترصف وف

اعات التر لتحديد االختر
ي آلت

اعات التر  إىل الملك العام من خالل عمليات تصميم المنتجات وتطويرها.  االختر

ي نوفمت  
 
ي عقدت ف

ين التر ي دورتها السابعة والعشى
 
 2021وعل سبيل المتابعة، اعتمدت اللجنة ف

وع جديد  اح مشى ي آلت إىل الملك العاماقتر
اعات التر  .(CDIP/24/16) بشأن استخدام االختر

وع تطوير مجموعة أدوا ت تضم أدوات عملية لدعم المفاهيم والعمليات ويتضمن المشى
 . ي الدليلي  

 
ي مبادرة  المطروحة ف

 
ي ف

ي جملة أمور، أداة لدعم اتخاذ القرار بشأن المض 
 
وهي تشمل، ف

ومن المتوقع تقديم مواد تدريبية  جديدة لتطوير المنتجات استنادا إىل تقييم حرية الترصف. 
وع. جديدة بشأن االستخدام الفعال لمجموعة  ي سياق هذا المشى

ي المرفق  األدوات ف 
ويرد ف 
وع.  ي تنفيذ المشى

 الخامس بهذه الوثيقة مزيد من التحديثات عن التقدم المحرز ف 

اءات والمعلومات  ي تسهيل النفاذ إىل سجالت وجرائد الت 
واستمرت بوابة سجالت براءات الويبو ف 

نت  ي المتاحة عل اإلنتر
اع ما ذات الصلة بالوضع القانون  ي تحديد ما إذا كان اختر

للمساعدة ف 
:  يندرج ضمن الملك العام.  ي

https://inspire.wipo.int/patent- وهذه البوابة متاحة ف 
portal#tab1/en/index.html-register  

ي سياق مشى 
، أتيحت وف  ي المحيط الرقمي

وع أجندة التنمية بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 
ي  دراستان وسبع دراسات إفرادية. 

ين للجنة ف  ي الدورة الثامنة والعشى
وقد عرضت هذه الدراسات ف 

وثيقة تضم ملخصات الدراستي   والدراسات  CDIP/28/INF/5وترد ضمن الوثيقة  . 2022مايو 
ي ولمزيد من المعلومات عن  اإلفرادية. 

وع الرائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف  المشى
 ، يرج  الرجوع إىل المرفق األول بهذه الوثيقة. المحيط الرقمي 

 تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
ي نظرت فيها اللجن

 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/3/5 ة: التقارير التر
 CDIP/18/2و CDIP/16/4 Revو CDIP/13/7و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/7و
  . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/20/2و

إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

يرج   ((IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

%23https:/inspire.wipo.int/patent-register-portal#tab1/en/index.html
%23https:/inspire.wipo.int/patent-register-portal#tab1/en/index.html
%23https:/inspire.wipo.int/patent-register-portal#tab1/en/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=571762
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي مسارها بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، من غت  إخالل بأي حث 
 
اللجنة الحكومية الدولية عل اإلشاع ف

 .  نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دوىلي واحد أو أكتر

اكات العالمية قطاع الويبو ذو الصلة  التحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

1.2 . 

ي عام  التنفيذ 
 
 . 2007نوقشت هذه التوصية وكانت قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة الويبو بشأن التنمية ف

ي إطار تقارير مرحلية 
 
اتيجية تنفيذ استنادا إىل المناقشات ف وقد عولجت إثر االتفاق عل استر

اتيجية التنفيذ هي عل النحو  (. CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5مختلفة )الوثائق  واستر
 :  التاىلي

ي حدود الوالية و 
 
ي عملها بمناقشات الدول األعضاء، ف

 
شد اللجنة الحكومية الدولية ف برنامج تستر

ة من األمانة، بناء عل  العمل اللذين وضعتهما لها الجمعية العامة.  ات معتت  وتتاح موارد وخت 
 طلب الدول األعضاء، لمواصلة دعم وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية. 

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 ال ينطبق

ي أكتوبر   أبرز النقاط 
عل تجديد والية اللجنة الحكومية الدولية  2021وافقت الجمعية العامة للويبو ف 

 . 2022/2023للثنائية 
  للتفاوض حول صك  2022اجتمعت اللجنة الحكومية الدولية مرتي   بي   يناير ويونيو

ي 
اء مخصص  قانون  دوىلي بشأن الموارد الوراثية. وعمال بالوالية الجديدة، نظم فريق خت 

ي 
مايو، قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعي   للجنة الحكومية الدولية  29للموارد الوراثية ف 

 لتناول مسائل قانونية أو سياسية أو تقنية محددة. 
 ي دورتها الخامسة وال

( عقد قررت الجمعية العامة للويبو ف  خمسي   )غت  العادية الثالثي  
ي موعد ال يتجاوز عام 

ي دوىلي يتعلق 2024مؤتمر دبلوماشي )ف 
( إلبرام واعتماد صك قانون 

 بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. 

ي أكتوبر  األنشطة/اإلنجازات 
عل تجديد والية اللجنة الحكومية الدولية  2019وافقت الجمعية العامة للويبو ف 

 . 2020/2021المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور للثنائية 
ي عامي 

  . 2021و 2020كما تحقق اتفاق بشأن برنامج عمل لتلك اللجنة ف 

لمعنية بالملكية الفكرية والموارد ، لم تستطع اللجنة الحكومية الدولية ا19-ونظرا لجائحة كوفيد
ي أغسطس 

إلجراء  2021الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور االجتماع إال مرة واحدة فقط ف 
 WO/GA/54/10وقدم تقرير )الوثيقة  . 2021تقييم وتقديم توصيات إىل الجمعية العامة لعام 

ملكية الفكرية والموارد الوراثية بعنوان "تقرير بشأن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بال
ي عام 

 . 2021والمعارف التقليدية والفولكلور"( إىل الجمعية العامة للويبو ف 

ي أكتوبر 
عل تجديد والية اللجنة الحكومية الدولية  2021ووافقت الجمعية العامة للويبو ف 

ي   . 2022/2023للثنائية 
  . 2023و 2022عامي كما تحقق اتفاق بشأن برنامج عمل لتلك اللجنة ف 

ي 
وعمال بواليتها الجديدة وبرنامج عملها الجديد، اجتمعت اللجنة الحكومية الدولية مرتي   ف 

ة بي   يناير ويونيو 
ي دوىلي بشأن الموارد الوراثية. و ، 2022الفتر

وعمال  تفاوضت حول صك قانون 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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ُ
ي بالوالية الجديدة، ن

 
اء مخصص للموارد الوراثية ف قبل انعقاد الدورة  مايو، 29ظم فريق خت 

 الثالثة واألربعي   للجنة الحكومية الدولية لتناول مسائل قانونية أو سياسية أو تقنية محددة. 

( و  ي دورتها الخامسة والخمسي   )غت  العادية الثالثي  
 
عقد مؤتمر قررت الجمعية العامة للويبو ف

ي موعد ال يتجاوز عام  دبلوماشي 
 
ي دوىلي يتعلق بالملكية 2024)ف

( إلبرام واعتماد صك قانون 
 الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن ا

 
، يرج  (IP-TAD) لملكية الفكريةاألنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

  

https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2022/article_0009.html
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2022/article_0009.html
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2022/article_0009.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، عل 
 
وع ف  إىل المعرفة الشى

ً
زيادة تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي إطار الويبو. 
 
 والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري وتعزيز تلك األنشطة المنجزة ف

اءات والتكنولوجيا؛ والتنمية اإلقليمية والوطنية؛ وحق المؤلف والصناعات ا قطاعات الويبو ذات الصلة إلبداعية؛ الت 
 واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  2.4؛ 1.4؛ 3.3؛ 1.1

 

ي عام  التنفيذ 
 
 . 2007نوقشت هذه التوصية وكانت قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة الويبو بشأن التنمية ف

ي الدورة الرابعة 
 
ي دارت ف

اتيجية تنفيذ استنادا إىل المناقشات التر وقد عولجت إثر االتفاق عل استر
  (. CDIP6/4( ودورتها السادسة )الوثيقة CDIP/4/6. وCDIP/4/5 Revللجنة )الوثيقتان 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 التالية:  المعممةومكتملة الونفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 
CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.؛ وCDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13 ؛CDIP/5/6 

Rev. ؛CDIP/13/9 ؛CDIP/6/4 Rev. ؛CDIP/7/6؛ وCDIP/19/11/Rev .  

وعا أجندة التنمية   التاليان هذه التوصية:  الجاريانوباإلضافة إىل ذلك، يعالج مشى

ي تعزيز دور النساء  -
ي البلدان النامية عل استخدام نظام  ف 

االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء ف 
 (.CDIP/21/12 Revالملكية الفكرية )

ي العرص الرقمي  -
ي البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 

تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 
(CDIP/26/5) 

ي   أبرز النقاط
وع جديد من مشاري    ع أجندة التنمية بشأن استخدام الملكية الفكرية ف  عالج التوصية مشى

 . ي العرص الرقمي
 الصناعات اإلبداعية ف 

  ي تفاعلي أعد
ي مجال الملكية الفكري رسم بيان 

كات الناشئة عل الخوض ف  ي يساعد الشى
ة ف 

ي االبتكار والمقاولة. 
وع بشأن تعزيز دور المرأة ف   سياق المشى

للحصول عل معلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرج  الرجوع إىل تقارير التقييم  األنشطة/اإلنجازات 
 الخاصة بالمشاري    ع بشأن: 

الرقمية، والنفاذ إىل المعرفة الملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والهوة  -
(CDIP/10/5)؛ 

اءات، المرحلتان األوىل والثانية  - واستحداث أدوات للنفاذ إىل المعلومات المتعلقة بالت 
(CDIP/10/6 وCDIP/14/6) ؛ 

ي استخدام المعلومات التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية معينة  -
وبناء القدرات ف 

 ؛ (CDIP/12/12و CDIP/12/3المرحلتان األوىل والثانية ) –ددة كحل لتحديات إنمائية مح

وتعزيز التعاون بشأن الملكية الفكرية والتنمية فيما بي   بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان  -
( 
ً
 ؛(CDIP/13/4أقل نموا

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/sme/en/enterprising-ideas/
https://www.wipo.int/sme/en/enterprising-ideas/


CDIP/29/10 
Annex 
48 
 

 *19التوصية 

كة  والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  -  ؛(CDIP/16/3بناء الحلول ) –التحديات المشتر

وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عل نحو فعال  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  وإدارة - التر
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التر
 
ف
(CDIP/27/5) 

وع الخاص  ي سياق المشى
 
تحديات بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الوباإلضافة إىل ذلك، وف

كة  ة عل االضطالع بعدد من إيجاد الحلول –المشتر ي دورتها الثامنة عشى
 
، اتفقت اللجنة ف

حتها الدول األعضاء )الوثيقة  ي اقتر
وإثر ذلك االتفاق، قدمت  .(. CDIP/18/6 Revاإلجراءات التر

:  األمانة سلسلة من الوثائق عل للجنة.   وتشمل هذه ما يلي

 وي    ج ألنشطة الويبو وموا  (CDIP/20/11ردها المتعلقة بنقل التكنولوجيا )التر
  الربط بي   المنتديات والمؤتمرات الدولية وبي   مبادرات وأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا

(CDIP/20/12) 
  وع ي إطار "المشى

 
ئ ف ي الذي أنشى

ون  خارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر
كة  بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  بناء الحلول"  -التحديات المشتر

(CDIP/20/7) 
 ( تجميع منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاCDIP/20/10 Rev). 
  ي خدمات وأنشطة الويبو الجارية المتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عل

تحليل أوجه القصور ف 
 (CDIP/21/5من أجندة الويبو للتنمية ) توصيات "الفئة جيم"

 ي  تحديد التكاليف
ئ ف  ي الذي أنشى

ون  لخارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر
وع بشأن الملكية الفكرية ونقل كة  إطار "المشى بناء  -التكنولوجيا: التحديات المشتر

 (CDIP/21/6) الحلول"
  ي الذي

ون  تحديث التكاليف المحددة لخارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر
ي إطار 

ئ ف  وع بشأن الملكية الفكرية ونقل أنشى كة  التكنولوجيا:  "المشى بناء  -التحديات المشتر
 (CDIP/22/5) الحلول" باستخدام منصات خارجية

  ي الذي
ون  تحديث التكاليف المحددة لخارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر

وع بشأن الملكية الفكرية ونقل ي إطار "المشى
ئ ف  كة  التكنولوجيا:  أنشى بناء  -التحديات المشتر

ي منصة الويبو الجديدة 
 . Inspire (CDIP/23/11)الحلول" ودمجه ف 

  وع بشأن الملكية الفكرية ونقل ي المقام بموجب "المشى
ون  تقرير بشأن المنتدى اإللكتر

كة  التكنولوجيا:  ي منصة الويبو الجديدة  -التحديات المشتر
بناء الحلول" بعد دمجه ف 

INSPIRE (CDIP/25/5) . 

وع أجندة التنمية بشأن تعزيز دور المرأة  ي سياق العمل المتصل بتنفيذ مشى
وباإلضافة إىل ذلك، وف 

ي االبتكار والمقاولة، وضعت المخرجات التالية: 
 ف 

  ي مجال الملكية الفكرية
هج السياساتية لسد الفجوة بي   الجنسي   ف 

ُ
 –دراسة بشأن الن

عات والمبدعات  الممارسات الرامية إىل دعم النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية لفائدة المختر
 ؛ورائدات األعمال

  ي أعد استعراض أدبيات بشأن
عات والمبتكرات ف  ي تواجهها النساء المختر

التحديات التر
 وعرض عل الدول األعضاء؛ استخدام نظام الملكية الفكرية

  كات الناشئة دليل عن  ؛ أفكار رائدة -الملكية الفكرية للشى

  ي تفاعلي
ي مجال الملكية الفكرية.  رسم بيان 

كات الناشئة عل الخوض ف    يساعد الشى

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/13/4و CDIP/12/3و CDIP/12/2و CDIP/10/6و CDIP/10/5و CDIP/10/2و
 CDIP/18/2و CDIP/17/4و CDIP/16/3و CDIP/16/2و CDIP/14/6و CDIP/14/2و
 CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/21/13و CDIP/20/2و CDIP/19/5و
 . CDIP/27/2و CDIP/26/2و

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/policy_approaches_close_the_ip_gender_gap.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/literature_review.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/literature_review.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/literature_review.pdf
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545
https://www.wipo.int/sme/en/enterprising-ideas/
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ول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحص
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي ذلك 
 
ي الويبو، بما ف

 
ي الدول األعضاء ف

 
النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايت  المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام متي   ف

ي آلت إىل الملك العام وفقا  إمكانية إعداد مبادئ توجيهية يمكن أن تساعد الدول األعضاء المهتمة
بالموضوع عل تحديد المواد التر

 ألنظمتها القانونية. 

اءات والتكنولوجيا؛ وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ والتنمية  قطاع الويبو ذو الصلة  العالمات والتصاميم؛ والت 
اكات العالمية؛ واألنظمة اإليكولوجية  للملكية الفكرية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى

 واالبتكار

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 2.4؛ 1.3

ي الدورة الثانية للجنة )وقد  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
 
( CDIP/2/4نوقشت ف

ي 
 
وعولجت من خالل األنشطة المتفق عليها خالل الدورة الثالثة للجنة، عل النحو المبي   ف

 . CDIP/4/3 Revالوثيقة 

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 التالية:  المعممةو المكتملةل مشاري    ع أجندة التنمية نفذت هذه التوصية من خال
CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2 وCDIP/7/5 Revو .CDIP/16/4 Rev . 

وع أجندة التنمية   التاىلي هذه التوصية:  الجاريوباإلضافة إىل ذلك، يعالج مشى

ي الملك العام واستخدامها )
اعات المتاحة ف   (CDIP/27/6تحديد االختر

ي عام   أبرز النقاط 
ي آلت إىل الملك  2021اعتمد ف 

اعات التر وع جديد بشأن استخدام االختر اح مشى اقتر
العام، وذلك لتطوير مجموعة أدوات تضم أدوات عملية لدعم المفاهيم والعمليات 

ي الملك العام: 
اعات الموجودة ف  ي الدليلي   بشأن "الكشف عن االختر

دليل لفائدة  المطروحة ف 
عي   ورواد 

ي آلت إىل الملك العام: المختر
اعات التر دليل  األعمال"، و"استخدام االختر

عي   ورواد األعمال. 
 للمختر

  اءات  بوابة سجالت براءات الويبو استمرت ي تسهيل النفاذ إىل سجالت وجرائد الت 
ف 

نت. وا ي المتاحة عل اإلنتر
 لمعلومات ذات الصلة بالوضع القانون 

  وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع ي سياق المشى
أتيحت دراستان وسبع دراسات إفرادية ف 

 . ي المحيط الرقمي
 المحتوى ف 

  . 16صية لالطالع عل األنشطة و/أو اإلنجاز المتصل بتنفيذ هذه التوصية، يرج  الرجوع إىل التو  األنشطة/اإلنجازات 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/6/2و CDIP/3/4و CDIP/3/3و CDIP/1/3 التقارير والوثائق التر

 CDIP/16/4 Revو CDIP/13/7و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/7و CDIP/8/2و
 CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/21/2و CDIP/20/2و
 . CDIP/27/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
%23https:/inspire.wipo.int/patent-register-portal#tab1/en/index.html
%23https:/inspire.wipo.int/patent-register-portal#tab1/en/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي منظومة األمم المتحدة، بما فيها 
 
ي أن تكون أنشطة الويبو بشأن وضع القواعد والمعايت  داعمة لألهداف اإلنمائية المتفق عليها ف

ينبغ 
ي إعالن األلفية. 

 
 األهداف الواردة ف

ي ألمانة
ي وثائق عملها المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايت  ما يناسب من القضايا التاىلي ذكرها عل سبيل  وينبغ 

 
الويبو أن تتناول ف

؛  ي
المثال، بتوجيه من الدول األعضاء ودون إخالل بنتائج مداوالتها: )أ( الحفاظ عل تنفيذ قواعد الملكية الفكرية عل المستوى الوطت 

الملكية الفكرية والمنافسة؛ )ج( ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية؛ )د( وما يمكن توافره من مواطن  )ب( وأوجه الربط بي   
. )ه( المرونة واالستثناءات والتقييدات للدول األعضاء؛ 

ً
 وإمكانية إضافة أحكام خاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا

اءات  قطاع الويبو ذو الصلة  اكات الت  والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ والبنية التحتية والمنصات؛ والتحديات والشى
 العالمية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 1.4؛ 3.3؛ 1.3

ي الدورة الثانية للجنة ) التنفيذ 
( وعولجت من خالل األنشطة المتفق CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية ف 

ي الوثيقة 
 . CDIP/3/3عليها خالل الدورة الثالثة للجنة، عل النحو المبي   ف 

ي سياق الوثائق التالية: وقد أجرت اللجنة مزيدا من 
 CDIP/6/10و CDIP/5/3 المناقشات ف 

. وناقشت اللجنة CDIP/14/12 Revو CDIP/12/8و CDIP/11/3و CDIP10/9و CDIP/8/4و

ي األهداف اإلنمائية لأللفية" )الوثيقة 
خالل دورتها الخامسة "تقرير بشأن مساهمة الويبو ف 

CDIP/5/3)،  ونيةوقد أنشئت صفحة  . األهداف اإلنمائية لأللفية والويبو  بشأن إلكتر

ي إنجاز األهداف 
ونوقشت أثناء الدورة الثامنة للجنة وثيقة منقحة بشأن تقييم مساهمة الويبو ف 

لت هذه الوثيقة لتأخذ  (. CDIP/8/4اإلنمائية لأللفية )
ر
بعي   االعتبار تعليقات الدول األعضاء  وُعد

ة للجنة. CDIP/10/9)الوثيقة    ( ونوقشت خالل الدورة العاشى

ة دراسة عن جدوى إدراج   إىل ذلك، ناقشت اللجنة خالل دورتها الحادية عشى
ً
وإضافة

االحتياجات/النواتج المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية ضمن إطار الويبو لنتائج الثنائية )الوثيقة 
CDIP/11/3 .)  عن األهداف اإلنمائية لأللفية 

ً
ة وثيقة ي دورتها الثانية عشى

ي وناقشت اللجنة ف 
ف 

ي تلك األهداف )الوثيقة 
، وناقشت (CDIP/12/8وكاالت األمم المتحدة األخرى وإسهام الويبو ف 

ة وثيقة منقحة )الوثيقة  ي دورتها الرابعة عشى
.( بشأن تلك المسألة CDIP/14/12 Revاللجنة ف 

ي تشمل منظمات وبرامج أخرى تابعة لألمم المتحدة وتوسع نطاق الدراسة االستقصائية الو 
اردة التر

ي الوثيقة 
 . CDIP/12/8ف 

ي أفق 
واختتمت المناقشات حول األهداف اإلنمائية لأللفية باعتماد خطة التنمية المستدامة ف 

ي عام  2030
ة وثيقة عن الويبو  . 2015ف  ي دورتها السادسة عشى

ي هذا الصدد، عرضت األمانة ف 
وف 

 قCDIP/16/8) 2015وخطة التنمية لما بعد عام 
ً
 عن مشاركة الويبو ( حيث قدمت ملخصا

ً
ا صت 

ي عملية خطة التنمية لما بعد عام 
ات أهداف التنمية  2015ف  ي العمل الجاري بشأن إطار مؤشى

وف 
ة خريطة ألنشطة  المستدامة.  ي الدورة السابعة عشى

وعل سبيل المتابعة، عرضت األمانة أيضا ف 
ي ( حيث CDIP/17/8الويبو المتصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة )

حددت األنشطة التر
  اضطلعت بها الويبو ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة. 

ي بالطلب من الدول األعضاء تقديم مساهمات 
وأدت المناقشة بشأن الوثيقتي   إىل اتخاذ قرار يقض 

ير لوجهات  ح/تت  ي تراها مناسبة لعمل الويبو مرفقة بشى
فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة التر

ي "مجموعة مساهمات الدول األعضاء بشأن  نظرها. 
ة ف  ي دورتها الثامنة عشى

ونظرت اللجنة ف 
وتضمنت هذه الوثيقة،  (. CDIP/18/4 أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بعمل الويبو" )الوثيقة

ي جدول 
ازيل حيث طلبت إدراج بند دائم ف  ضمن أمور أخرى، المساهمات المقدمة من وفد الت 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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 ات متتالية. دور ونوقشت هذه القضية طيلة خمس  أهداف التنمية المستدامة. األعمال بشأن 
ين إدراج أي مناقشات بشأن أهداف التنمية المستدامة  ي دورتها الحادية والعشى

 
وقررت اللجنة ف

 خالل دوراتها تحت بند جدول األعمال "الملكية الفكرية والتنمية". 

ي الدورة الثامنة
 
ي أول  وباإلضافة إىل ذلك، تقرر ف

 
ي تقديم تقرير سنوي إىل اللجنة، ف

ة أنه ينبغ  عشى
ي تنفيذ أهداف التنمية 

 
دورة تعقدها خالل السنة، يحتوي عل معلومات بشأن مساهمة الويبو ف

 : ي تضطلع بها  المستدامة والغايات المرتبطة بها فيما يخص ما يلي
)أ( األنشطة والمبادرات التر

ي تضطلع بها المنظمة باعتبارها جزءا من منظومة األمم المنظمة بشكل فردي؛ )ب( واألنشطة ا
لتر

ي تقدمها الويبو إىل الدول األعضاء بناء عل طلبها. 
وقدم الممثل  المتحدة؛ )ج( والمساعدة التر

الخاص للمدير العام للويبو المكلف بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة التقرير األول حول 
ي 
 
ة ) هذا الموضوع إىل اللجنة ف   (. CDIP/19/6دورتها التاسعة عشى

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
اتيجية المتوسطة األجأمور، هذه التوصية تحدده  ة الخطة االستر  2026-2022ل للمنظمة للفتر

ة و  انية للفتر   للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 ال ينطبق

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة   أبرز النقاط 
نشى التقرير السنوي السادس بشأن مساهمة الويبو ف 

 والغايات المرتبطة بها. 
  ي

استضافت الويبو المؤتمر الدوىلي بشأن الملكية الفكرية والتنمية بعنوان "االبتكار ف 
ه أكتر من  اء من أجل التنمية المستدامة"، وحرص  مشارك  1,300التكنولوجيات الخرص 

اضيا.   شخصيا وافتر
  اء، والملكية نشى سلسلة من الدراسات اإلفرادية تعرض قصصا عن التكنولوجيات الخرص 

 الفكرية، وأهداف التنمية المستدامة. 

 األنشطة/اإلنجازات

 

ي عام 
ي تنفيذ أهداف التنمية 2022ف 

، قدم التقرير السنوي السادس عن مساهمة الويبو ف 
ين للجنة )المستدامة والغاي وضم التقرير  .(CDIP/28/9ات المرتبطة بها إىل الدورة الثامنة والعشى

ي اضطلعت بها 
مستجدات أنشطة الويبو المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والمبادرات التر

 عن المساعدة المقدمة  المنظمة بشكل فردي أو 
ً
باعتبارها جزءا من منظومة األمم المتحدة، فضال
  للدول األعضاء بناًء عل طلبها دعما لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

امج والمنصات وقواعد البيانات والمشاري    ع  وسلط التقرير الضوء عل مجموعة واسعة من الت 
ي تقدمها المنظمة لمساعدة ال

دول األعضاء عل تعزيز بيئة مواتية لالبتكار واإلبداع، واألنشطة التر
 وهو أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ونيةوتواصل  ي أطلقت عام  الصفحة اإللكتر
، إتاحة معلومات محدثة عن 2019المخصصة، التر

ات  الويبو وأهداف التنمية المستدامة.  ونية لتبادل الخت 
وعالوة عل ذلك، تخضع الصفحة اإللكتر

ي عام 
بعنوان "الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة" للتحديث بشكل منتظم، وهي  2021ف 

ة عن  ي تضم دراسات إفرادية قصت 
ها من المبادرات التر المشاري    ع الوطنية واإلقليمية وغت 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل 
اضطلعت بها الدول األعضاء إلحراز تقدم ف 
 استخدام الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع. 

ي 
ة بعنوان ن الملكية الفكرية والتنميأ، استضافت الويبو مؤتمرا دوليا بش2021نوفمت   23و 22وف 

اء من أجل التنمية المستدامة".  ي التكنولوجيات الخرص 
وقد حرص  هذه الفعالية أكتر من  "االبتكار ف 
اضيا.  1,300 .  مشارك، دخل أغلبهم افتر وتبادل  ونظم المؤتمر حول ثالثة محاور وحوار ختامي

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=570391
https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html
https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html
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نظمات تسعة متحدثي   من خلفيات متنوعة )أكاديميون، قطاع خاص، منظمات حكومية دولية، م
ي تحقيق أهداف التنمية 

 
غت  حكومية( وجهات النظر واألفكار حول دور االبتكار األخرص  ف

اء، وأه ي مجال التكنولوجيا الخرص 
 
 مالمستدامة، وأهمية األنواع المختلفة من الملكية الفكرية ف

اء وتعزيزها والوصول  ي تواجهها البلدان النامية عند استخدام الحلول الخرص 
 إليها. التحديات التر

ونية طوال  وتفاعل الجمهور بنشاط من خالل طرح أسئلة واإلدالء بتعليقات عت  المنصة اإللكتر
ين  وقت الفعالية.  ي دورتها الثامنة والعشى

 
وقد قدم تقرير وقائغي بشأن المؤتمر إىل اللجنة ف

(CDIP/28/3 .) 

ي سياق المؤتمر الدوىلي المذكور، عرضت ال
 
أيضا سلسلة من الدراسات ويبو وباإلضافة إىل ذلك، وف

اء  اإلفرادية من أرمينيا وكوستاريكا ومولدوفا طرحت فيها دراسات إفرادية عن التكنولوجيات الخرص 
  والملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة. 

 : ي
 
وتتاح الدراسات اإلفرادية ومعلومات أخرى عن المؤتمر ف

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

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/19/6و CDIP/18/4و CDIP/17/8و CDIP/16/8 الوثائق التر

 CDIP/25/6و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/23/10و CDIP/22/2و CDIP/21/10و
 . CDIP/28/9و CDIP/28/3و CDIP/27/2و CDIP/26/3و CDIP/26/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

رجوع ، يرج  ال(IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات 
 
خيص ف ي أفضل السبل للنهوض بممارسات التر

 
التنافسية، خاصة ما يؤدي منها إىل النظر ف

ي تلك تعزيز النشاط اإلبداعي واالبتكاري ونقل التكنولوجيا إىل البلدان المهتمة، وال سيما البلدان النامية والبلدان األقل نموا وتعميمها 
 
ف

 البلدان. 

اكات العالمية؛ وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية قطاع الويبو ذو الصلة  ؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية التحديات والشى
 الفكرية واالبتكار

بالنتيجة )النتائج( مرتبط 
 المتوقعة

  1.4؛ 3.3

ي الدورة الثانية للجنة ) . 2010منذ يناير هذه التوصية قيد التنفيذ  التنفيذ 
 
( CDIP/2/4وقد نوقشت ف

ي الوثيقة 
 
وعولجت من خالل األنشطة المتفق عليها خالل الدورة الثالثة للجنة، عل النحو المبي   ف

CDIP/4/4 Rev . 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة ، هذه التوصية تحدده أمور  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر
ة برنامج العمل والمت   و    للويبو.  2022/23انية للفتر
 

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 CDIP/4/4 التالية:  المعممةو المكتملةنفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 
Revو .CDIP/19/11 Revو .CDIP/22/8.  

وع  :  الجاريوإضافة إىل ذلك، يتناول هذه التوصية المشى  التاىلي

ي بوركينا فاسو وبعض بلدان االتحاد  -
تطوير قطاع الموسيقر ونماذج اقتصادية جديدة للموسيقر ف 

 (CDIP/23/13االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا )الوثيقة 

وع أجندة التنمية بشأن إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.   أبرز النقاط   نجح إكمال وتعميم مشى
  وع أجندة التنمية بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات نجح إكمال وتعميم مشى

مجيات.  ي قطاع الت 
 المحمولة ف 

  ألصحاب المصلحة المعنيي   بالتطبيقات المحماألدوات طورت مجموعة من : ي
ول وأتيحت ف 

/ development/ar/agenda/ip_mobile_apps-https://www.wipo.int/ip  

وع بشأن إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  النهائية وضعت اللمسات األنشطة/اإلنجازات  وي    ج  للمشى التر
ي تمر 

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التر
الستخدام الملكية الفكرية عل نحو فعال ف 
ي نهاية عام 

واستحدث دليل ومجموعة أدوات عملية لتقييم  . 2020اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ف 
رف المتعلقة بنقل االحتياجات التدريبية تضم قوالب وقوائم مرجعية تحديدا للمهارات والمعا

التكنولوجيا وتسويقها/استخدامها للتمكي   من استهداف أنشطة التدريب بشكل أفضل من حيث 
ي أوائل عام  المتلقي   والموضوع والتنفيذ. 

ي  2021وقد أجري تقييم مستقل ف 
ونظرت فيه اللجنة ف 

ي أعمال الويبو المعتادة.  2022نوفمت  
وع ف    وقررت إثر ذلك تعميم نتائج المشى

وع ) ي تقريري إنجاز المشى
وع ف    .(CDIP/27/5( وتقييمه )CDIP/27/4وترد تفاصيل إنجاز المشى

و و  ي استكمل مشى
مجيات ف  ي قطاع الت 

ع تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات المحمولة ف 
ي تقريري إنجازه ) . 2021نهاية عام 

( خالل دورة CDIP/28/6( وتقييمه )CDIP/28/7وقد نظر ف 
ي عام 

ي عقدت ف 
وع وطلبت من الويبو  . 2022مايو للجنة، التر وقررت اللجنة تعميم نتائج المشى

اح متابعة وع.  . طرح اقتر اح مرحلة ثانية من المشى ي اقتر
 وستنظر اللجنة خالل دورتها الحالية ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552018
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552055
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569485
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ي وباإلضافة إىل تقريري اإلنجا
 
ي طورت ف

ز والتقييم، أخذت اللجنة علما أيضا بعدد من األدوات التر
وع أصحاب المصلحة المعنيي   بصناعة التطبيقات المحمولة.  وجميع األدوات مدرجة  سياق مشى

 : ي
 
وع المتاحة ف ونية المخصصة للمشى ي الصفحة اإللكتر

 
https://www.wipo.int/ip- ف
/development/ar/agenda/ip_mobile_apps  

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/9/8و CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2 التقارير التر

 CDIP/27/4و CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و
  . CDIP/28/7و CDIP/28/6و CDIP/27/5و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  الرجوع (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن 
ً
ي إطار واليتها، بتوسيع نطاق أنشطتها الموّجهة لسد الهوة الرقمية تماشيا

 
مطالبة الويبو، ف

. مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق    التضامن الرقمي

اكات العالمية؛ والبنية التحتية والمنصات قطاع الويبو ذو الصلة  حق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ والتحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبط 
 المتوقعة

  1.4؛ 3.3

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
ي الوثيقة عليه

 
  . CDIP/4/5 Revا خالل الدورة الثالثة للجنة، عل النحو المبي   ف

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر   للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  جندة التنميةمشاري    ع أ
 الصلة

وع بشأن  الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهوة عالج هذه التوصية المشى
  .(.CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev) الرقمية والنفاذ إىل المعرفة

وعوإضافة إىل   : انالتالي انالجاري انذلك، يتناول هذه التوصية المشى

ي قطاع  -
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات المحمولة ف  مشى

مجيات  (CDIP/22/8) الت 

ي  -
ي العرص الرقمي  تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 

البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 
(CDIP/26/5) 

وع أجندة التنمية بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات   أبرز النقاط  نجح إكمال وتعميم مشى
مجيات.  ي قطاع الت 

 
 المحمولة ف

 ألصحاب المصلحة المعنيي   بالتطبيقات المحمول وأتيحت  األدوات طورت مجموعة من
 : ي
https://www.wipo.int/ip-ف 

/ development/ar/agenda/ip_mobile_apps 
 وع جديد من مشاري    ع أجندة التنمية بشأن است ي يعالج التوصية مشى

خدام الملكية الفكرية ف 
 . ي العرص الرقمي

 الصناعات اإلبداعية ف 
  الملكية الفكرية والتكنولوجيات عقدت حتر اآلن خمس من محادثات الويبو بشأن

  . الحدودية
  ي سياق منتدى القمة العالمية  واصلت الويبو تعاونها مع االتحاد

الدوىلي لالتصاالت ف 
  لمجتمع المعلومات. 

ي  األنشطة/اإلنجازات 
مجيات ف  ي قطاع الت 

وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات المحمولة ف  استكمل مشى
ي تقريري إنجازه ) . 2021نهاية عام 

( خالل دورة CDIP/28/6( وتقييمه )CDIP/28/7وقد نظر ف 
ي عام 

ي عقدت ف 
وع وطلبت من الويبو  . 2022مايو للجنة، التر وقررت اللجنة تعميم نتائج المشى

اح متابعة وع.  . طرح اقتر اح مرحلة ثانية من المشى ي اقتر
 وستنظر اللجنة خالل دورتها الحالية ف 

ي 
ي طورت ف 

وباإلضافة إىل تقريري اإلنجاز والتقييم، أخذت اللجنة علما أيضا بعدد من األدوات التر
وع أصحاب المصلحة المعنيي   بصناعة التطبيقات المحمولة.  وجميع األدوات  سياق مشى

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131424
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131424
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131424
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569485
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ي الصفحة اإللك
 
: مدرجة ف ي

 
وع المتاحة ف ونية المخصصة للمشى  تر

/development/ar/agenda/ip_mobile_apps-https://www.wipo.int/ip  

ي يناير 
 
وع أجندة التنمية بشأن استخدام الملكية الفكر 2022وف ي ، بدأت الويبو تنفيذ مشى

 
ية ف

 . ي العرص الرقمي
 
ي الصناعات اإلبداعية ف

 
ي المرفق السابع بهذه الوثيقة  البلدان النامية ف

 
وترد ف

وع.  ي تنفيذ المشى
 
 تفاصيل بشأن التقدم المحرز ف

الملكية الفكرية والتكنولوجيات وباإلضافة إىل ذلك، واصلت الويبو سلسلة محادثاتها بشأن 
اعات  -وقد عقدت حتر اآلن خمس محادثات، وأما المحادثة السادسة  . الحدودية بشأن اختر

ي سبتمت   -الذكاء االصطناعي 
 
 . 2022فسوف تعقد ف

ة المشمولة بشأن البيانات والملكية  الرابعةبالتقرير، عقدت جلستان )الجلسة  وخالل الفتر
ي إدارة الملكية الفكرية(، ووصلت بشأن التكنولو  الخامسةالفكرية، والجلسة 

 
جيات الحدودية ف

ي مسجل من أكتر من 
ا مفتوحا شامال  بلدا.  110إىل أكتر من ألق  ئ هذه المحادثات منت  وتهت 

ي عمليات نقاش وبناء معارف وتسهيلها فيما بي   أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب 
 
لالنخراط ف

ي الملكية المصلحة بشأن تأثت  التكنولوجيات الحدودية، بما 
 
، ف ي ذلك الذكاء االصطناعي

 
ف

وهي تتيح ألصحاب المصلحة منتدى عالميا رائدا لمناقشة تأثت  التكنولوجيات  الفكرية. 
ي هذا المجال المعقد شي    ع التحرك. 

 الحدودية عل حقوق الملكية الفكرية ف 

ي سياق منتدى القمة
العالمية لمجتمع  كما واصلت الويبو تعاونها مع االتحاد الدوىلي لالتصاالت ف 

ونظمت األمانة حلقة عمل  . 2022يونيو  3مارس إىل  15المعلومات الذي عقد بنسق هجي   من 
ي 
مواضيعية بشأن "الملكية الفكرية والشباب: االبتكار من أجل مستقبل أفضل"، كما شاركت ف 

بي   نظام  الروابط . 2022الجزء االفتتاجي من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
ي بيان للويبو. 

  الملكية الفكرية المتوازن والفعال ومجتمع المعلومات النشط ف 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/22/2و CDIP/10/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2 التقارير التر

 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ها لفائدة البلدان النامية  ورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشى استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والرص 
ي  من واتخاذ التدابت  المالئمة لتمكي   البلدان النامية

تحقيق كامل الفهم واالنتفاع من مختلف األحكام المتعلقة بمواطن المرونة التر
 تتيحها االتفاقات الدولية، حسب االقتضاء. 

اكات العالمية؛ واألنظمة  قطاع الويبو ذو الصلة  اءات والتكنولوجيا؛ والتنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى الت 
 اإليكولوجية للملكية الفكرية

بالنتيجة )النتائج( مرتبط 
 المتوقعة

  2.4؛ و3.3؛ 1.2

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
ي الوثيقة 

 
 . CDIP/6/4عليها خالل الدورة الخامسة للجنة، عل النحو المبي   ف

ي سياق الوثائق التالية: 
 
 CDIP/7/3و CDIP/6/10 وقد أجرت اللجنة مزيدا من المناقشات ف

 . CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و CDIP/8/5و

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة وفضال عن ذلك فإن اال  اتيج  تجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وعي عولجت هذه التوصية أساسا من خالل  ز المكتملأجندة التنمية  مشى ز المعممو ي   : ي   التالي ي 
CDIP/6/4 Rev.؛ وCDIP/7/6 . 

وع  ي سياق مناقشة مشى
كة وف  ، بناء الحلول -الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتر

ي الوثائق التالية: 
ة ف  ة والسابعة عشى ة والسادسة عشى ي دوراتها الخامسة عشى

" 1" نظرت اللجنة ف 
اء الويبو بشأ " 2؛ "(CDIP/15/5ن نقل التكنولوجيا عل الصعيد الدوىلي )التقرير عن منتدى خت 

وع ) " ومسح األنشطة المتعلقة بنقل التكنولوجيا 3؛ "(CDIP/16/3والتقرير التقييمي للمشى
(CDIP/17/9 .) 

احات CDIP/17/9وأثناء مناقشة الوثيقة  م الدول األعضاء المهتمة اقتر
ّ
، قررت اللجنة أن تقد

ي الف
احات للمناقشة وأنه ينبغ  احات الخاصة بمسائل السياسة العامة واالقتر صل بي   االقتر

ي ُيحتمل الترصف بشأنها. 
ي CDIP/18/6 Revوتتضمن الوثيقة  المحددة التر

. المساهمات التر

اليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية.  كا من وفود أستر احا مشتر  تقدم بها وفد جنوب أفريقيا واقتر

اح المشتر لواستجابة  ي الوثائق التالية: القتر
 ك، نظرت اللجنة ف 

 ( وي    ج ألنشطة الويبو ومواردها المتعلقة بنقل التكنولوجيا  (CDIP/20/11التر
  الربط بي   المنتديات والمؤتمرات الدولية وبي   مبادرات وأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا

(CDIP/20/12) 
  ي

ون  وع خارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر ي إطار "المشى
ئ ف  الذي أنشى

كة  بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  بناء الحلول"  -التحديات المشتر
(CDIP/20/7) 
 ( تجميع منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاCDIP/20/10 Rev). 
  ي خدمات وأنشطة الويبو الجارية المتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء

تحليل أوجه القصور ف 
 (CDIP/21/5من أجندة الويبو للتنمية ) ات "الفئة جيم"عل توصي

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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  ي
 
ئ ف ي الذي أنشى

ون  تحديد التكاليف لخارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر
وع بشأن الملكية الفكرية ونقل كة  التكنولوجيا:  إطار "المشى بناء  -التحديات المشتر

 (CDIP/21/6الحلول")
 ي تحديث التكاليف المحددة لخارط

ون  ة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر
وع بشأن الملكية الفكرية ونقل ي إطار "المشى

 
ئ ف التحديات  التكنولوجيا:  الذي أنشى

كة   (CDIP/22/5) بناء الحلول" باستخدام منصات خارجية -المشتر
  ي

ون  تحديث التكاليف المحددة لخارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر
وع بشأن الملكية الفكرية ونقلا ي إطار "المشى

 
ئ ف التحديات  التكنولوجيا:  لذي أنشى

كة  ي منصة الويبو الجديدة  -المشتر
 
 . Inspire (CDIP/23/11)بناء الحلول" ودمجه ف

  وع بشأن الملكية الفكرية ونقل ي المقام بموجب "المشى
ون  تقرير بشأن المنتدى اإللكتر

ك التكنولوجيا:  ي منصة الويبو الجديدة  -ة التحديات المشتر
 
بناء الحلول" بعد دمجه ف

INSPIRE (CDIP/25/5) . 

ي مجاىلي الملكية الفكرية 
 
وع تعزيز التعاون فيما بي   بلدان الجنوب ف وعل سبيل المتابعة لمشى

وع خارطة أنشطة التعاون فيما بي    رض مشى
ُ
والتنمية بي   البلدان النامية والبلدان األقل نموا، ع

ي الدورة CDIP/17/4نوب داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية )بلدان الج
 
( ألول مرة ف

ة للجنة.  ة  السابعة عشى ي دورتها التاسعة عشى
وُعرضت وثيقة ثانية من هذا النوع عل اللجنة ف 

، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقات المقدمة من الدول األعضاء (CDIP/19/5)الوثيقة 
ة من واشتملت عل أنشطة ال ي الفتر

لع بها ف 
ُ
ي اضط

إىل  2014تعاون فيما بي   بلدان الجنوب التر
2016 . 

ي  -
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عل نحو فعال ف  إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التر
ح من جنو  ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية مقتر

ب البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التر
 (CDIP/19/11 Revإفريقيا )

وع  :  الجاريوإضافة إىل ذلك، يتناول هذه التوصية المشى  التاىلي

ي المحيط الرقمي ) -
وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف   (.CDIP/22/15 Revمشى

اليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية بشأن   أبرز النقاط ك المقدم من أستر اح المشتر انته تنفيذ االقتر
 نقل التكنولوجيا. 

  .وع أجندة التنمية بشأن إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا  عممت نواتج مشى
  وع بشأن حق المؤلف وتوزي    ع ي سياق المشى

أتيحت دراستان وسبع دراسات إفرادية ف 
. ال ي المحيط الرقمي

 محتوى ف 

ي موضوع نقل التكنولوجيا منذ إنشائها.  األنشطة/اإلنجازات 
  ما زالت اللجنة تتناقش ف 

اليا وكندا  ك المقدم من أستر اح المشتر كما عالجته األنشطة المضطلع بها استجابة لالقتر
اح المذكور. تحديثات بشأن تنفيذ االق 19وتتيح التوصية  والواليات المتحدة األمريكية.    تر

وع المكتمل والمعمم بشأن  ي إطار المشى
إدارة ولمزيد من المعلومات عن األنشطة المضطلع بها ف 

ي البلدان 
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عل نحو فعال ف  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التر

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
، يرج  الرجوع إىل انتقاليةالنامية والبلدان األقل نموا والبلدان التر

  . CDIP/27/5و CDIP/27/4الوثيقتي   

، أتيحت  ي المحيط الرقمي
وع أجندة التنمية بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف  ي سياق مشى

وف 
ي  دراستان وسبع دراسات إفرادية. 

ين للجنة ف  ي الدورة الثامنة والعشى
وقد عرضت هذه الدراسات ف 

وثيقة تضم ملخصات الدراستي   والدراسات  CDIP/28/INF/5 وترد ضمن الوثيقة . 2022مايو 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=571762
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ي ولمزيد من المعلومات عن  اإلفرادية. 
 
وع الرائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف المشى

 ، يرج  الرجوع إىل المرفق األول بهذه الوثيقة. المحيط الرقمي 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/13/4و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2 التقارير التر

 CDIP/17/9و CDIP/17/4و CDIP/16/3و CDIP/16/2و CDIP/15/5و CDIP/14/2و
 CDIP/20/12و CDIP/20/11. وCDIP/20/10 Revو CDIP/20/7و CDIP/19/5و
 CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/21/6و CDIP/21/5و

CDIP/27/2 . 

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 المؤسسات البحثية والعلمية 
ّ
لديها عل تعزيز تعاونها مع مؤسسات تشجيع الدول األعضاء، وال سيما البلدان المتقدمة، عل حث

، وتبادل المعلومات معها. 
ً
ي البلدان النامية، خاصة البلدان األقل نموا

 
  البحث والتطوير ف

  التنمية اإلقليمية والوطنية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار.  قطاع الويبو ذو الصلة 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  2.4؛ 2.2

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
ي الوثيقة عليه

 
 . CDIP/6/4ا خالل الدورة الخامسة للجنة، عل النحو المبي   ف

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  
 

ذات  التنميةمشاري    ع أجندة 
 الصلة

وع بشأن  كة  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: تناول هذه التوصية أساسا المشى التحديات المشتر
 (.CDIP/6/4 Rev) بناء الحلول -

 ومؤسسات البحثلسياسات الملكية الفكرية من الجامعات تحتوي قاعدة بيانات الويبو   أبرز النقاط 
 سجال.  739عل 

.  األنشطة/اإلنجازات ي
ي المخصص للجامعات والملكية الفكرية بنص إضاف 

ون  كما يتيح رابطا   ُوسع نطاق الموقع اإللكتر
حول موضوع سياسات الملكية الفكرية ونقل المعرفة  الدراسات اإلفرادية إىل مجموعة مختارة من
ي الممارسة العملية. 

  ف 

ي تحتوي عل روابط لسياسات الملكية الفكرية القائمة 
كما ُوسع نطاق قاعدة بيانات الويبو التر
ي جميع أنحاء العالم مجددا من خالل إضافة سياسات الخاصة بالمؤسسات األكاديمية والبح

ثية ف 
جديدة، بعضها يتضمن مبادئ توجيهية أو إشارة إىل التعاون فيما بي   الشمال والجنوب و/أو 

 سجال.  739وهي تحتوي حاليا عل  التسويق المسؤول ونقل المعرفة. 

وعا يشمل  ي مرص  22وأنجزت الويبو أيضا مشى
ي  11و جامعة ف 

ي جامعة ف 
األردن لبناء قدراتها ف 

  . مجال إدارة حقوق الملكية الفكرية

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2و التقارير التر

  . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/16/3و CDIP/16/2و

المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
https://www.wipo.int/technology-transfer/ar/database-ip-policies-universities-research-institutions.html
https://www.wipo.int/ipadvantage/en/search.jsp?obj_protection_id=&ins_protection_id=&focus_id=&type_id=543&industry_id=&territory_id=
https://www.wipo.int/ipadvantage/en/search.jsp?obj_protection_id=&ins_protection_id=&focus_id=&type_id=543&industry_id=&territory_id=
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي  تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصال تحقيقا للنمو والتنمية: 
 
تهيئة إجراء نقاشات، ف

تكنولوجيا المعلومات واالتصال إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، تركز عل أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من 
اتيجيات عملية المرتبطة  ي التنمية االقتصادية والثقافية مع إيالء انتباه خاص لمساعدة الدول األعضاء عل تحديد استر

 
ودورها ف

ي سبيل تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
 
 بالملكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

اءات والتكنولوجيا؛ والبنية التحتية والمنصات؛ وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ اع الويبو ذو الصلة قط  الت 

بالنتيجة )النتائج( مرتبط 
 المتوقعة

  5.4؛ 1.4؛ 2.3؛ 2.2

واستندت األنشطة المتفق عل تنفيذها إىل وثيقة  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  التنفيذ 
وع  . وعالوة عل ذلك، وافقت اللجنة خالل دورتها التاسعة عل سبيل CDIP/4/5 Revالمشى

ح ي قدما المقتر
ي التقرير المرحلي بشأن "أنشطة الويبو الجديدة المتعلقة باستخدام حق  المض 

 
ف

" )الوثيقة   (. CDIP/19/8المؤلف من أجل تعزيز الوصول إىل المعلومات والمحتوى اإلبداعي

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة ه أمور، هذه التوصية تحدد اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع بشأن  لهوة الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واعالج هذه التوصية المشى
 .(.CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev) الرقمية والنفاذ إىل المعرفة

وع  ي بشأن  المعممكما عالجها المشى
تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات المحمولة ف 

مجيات   .(CDIP/22/8) قطاع الت 

وع   : الجاريوباإلضافة إىل ذلك، يعالج هذه التوصية المشى

ي العرص الرقمي  -
ي البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية ف 

تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 
(CDIP/26/5).  

 أبرز النقاط 
  ي الويبو من مستخدمي مجموعة برمجيات مكاتب الملكية  90كانت أكتر من

دولة عضوا ف 
 الفكرية. 

  عنوان متاح بثماني   لغة للتبادل عت   750,000أكتر من  اتحاد الكتب الميشةيشمل
فيه بالنسبة لماليي   األشخاص 

الحدود، مما يساعد عل توسيع إمكانيات التعلم والتر
ي البرص أو ذ

ي قراءة المطبوعات. المكفوفي   أو معافر
 وي إعاقات أخرى ف 

  الملكية الفكرية والتكنولوجيات عقدت حتر اآلن خمس من محادثات الويبو بشأن
  . الحدودية

ي  الجلسة األوىل من محادثات الويبو بشأن الملكية الفكرية والذكاء االصطناعي منذ انعقاد  األنشطة/اإلنجازات 
ف 

الملكية الفكرية ، واصلت الويبو سلسلة المحادثات هذه، مع تركت   أكت  عل 2019سبتمت  
بشأن  -وقد عقدت حتر اآلن خمس محادثات، وأما المحادثة السادسة  . والتكنولوجيا الحدودية

اعات الذكاء االصطناعي  ي سبتمت   -اختر
 . 2022فسوف تعقد ف 

ة المشمولة  بشأن البيانات والملكية  الرابعةبالتقرير، عقدت جلستان )الجلسة وخالل الفتر
ي إدارة الملكية الفكرية(، ووصلت بشأن التكنولوج الخامسةالفكرية، والجلسة 

يات الحدودية ف 
ي مسجل من أكتر من 

ا مفتوحا شامال  بلدا.  110إىل أكتر من ألق  ئ هذه المحادثات منت  وتهت 
ي عمليات نقاش وبناء معارف وتسهيلها فيما بي   أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب 

لالنخراط ف 
ي 
ي الملكية المصلحة بشأن تأثت  التكنولوجيات الحدودية، بما ف 

، ف   ذلك الذكاء االصطناعي

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131424
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131424
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en/
https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en/
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51767
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=51767
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=68588
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وهي تتيح ألصحاب المصلحة منتدى عالميا رائدا لمناقشة تأثت  التكنولوجيات الحدودية  الفكرية. 
ي هذا المجال المعقد شي    ع التحرك. 

 
 عل حقوق الملكية الفكرية ف

ي البلدان النامية والبلدان األ
 
 عل توفت  وواصلت الويبو مساعدة مكاتب الملكية الفكرية ف

ً
قل نموا

ي نظام الملكية الفكرية. 
 
واستمرت مجموعة  أنظمة أعمال تمكنها من المشاركة بفعالية ف

امج لمكاتب الملكية  ي توفت  بنية تكنولوجيا المعلومات والت 
 
برمجيات مكاتب الملكية الفكرية ف

الملكية الفكرية  الفكرية من أجل اإلدارة الخلفية والرقمنة، مع سماح أحدث اإلصدارات لمكاتب
ي الويبو  90وتستخدم أكتر من  باستخدام الحلول القائمة عل الحوسبة السحابية. 

 
دولة عضوا ف

وكان من المتوقع أن ينمو الطلب مع زيادة عدد  حاليا مجموعة برمجيات مكاتب الملكية الفكرية. 
ي تطبق الرقمنة وتتفاعل مع مودعيها ومستخدمي

ونيا. مكاتب الملكية الفكرية التر  ها إلكتر

ي صفحة 
 
  . حلول األعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكريةوتتوفر تفاصيل الخدمات ف

ي الكتب الميشة واتحاد 
 
طلقت ف

ُ
اكة بي   القطاعي   العام والخاص أ أمام الدول  2014يونيو  30شى

ي اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة. 
 
ويضم المنظمات الجامعة  األعضاء ف

؛ والمجلس الدوىلي لتعليم األشخاص  التالية بقيادة الويبو: اتحاد ديزي؛ والمنتدى الدوىلي للمؤلفي  
ي البرص؛ واالتحاد الدوىلي لجمعيات المكتبات 

ر
ومؤسساتها؛ واالتحاد الدوىلي للمنظمات معاف

 . ين الدولية؛ واالتحاد العالمي للمكفوفي    المعنية بحقوق االستنساخ؛ ورابطة الناشى

ي منتصف عام 
عنوان  750,000، يشمل اتحاد الكتب الميشة أكتر من 2022وحسب الوضع ف 

فيه بالنسبة  متاح بثماني   لغة للتبادل عت  الحدود، مما يساعد عل توسيع إمكانيات التعلم والتر
ي قراءة المطبوعات. 

ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى ف 
ويتاح  لماليي   األشخاص المكفوفي   أو معافر

 : ي
 المزيد من المعلومات حول االتحاد وخدماته ف 

/rtium.org/portal/enhttps://www.accessiblebooksconso  

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/16/2و CDIP/10/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2 التقارير التر

  . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/19/8و

باإلضافة إىل  وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية،
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
https://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/
https://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/
https://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 28التوصية 

ي سبيل 
 
استكشاف ما يمكن للدول األعضاء، وال سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من السياسات والتدابت  المرتبطة بالملكية الفكرية ف

ي البلدان النامية. 
 
ها ف   تعزيز نقل التكنولوجيا ونشى

اءات والتكنولوجيا؛ والتنمية اإلقليمية  قطاع الويبو ذو الصلة  والوطنية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية الت 
 واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبط 
 المتوقعة

  2.4؛ 3.3؛ 1.2

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010التوصية قيد التنفيذ منذ عام هذه  التنفيذ 
ي الوثيقة 

 
 . CDIP/6/4عليها خالل الدورة الخامسة للجنة، عل النحو المبي   ف

ي سياق الوثائق التالية: 
 
 CDIP/18/6و CDIP/17/9 وقد أجرت اللجنة مزيدا من المناقشات ف

Rev وCDIP/20/7 وCDIP/20/10 وCDIP/20/11 وCDIP/20/12 . 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة أمور، هذه التوصية تحدده  ة الخطة االستر  2026-2022للفتر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة 

وع بشعولجت هذه التوصية أساسا  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: ن أمن خالل المشى
كة    .(.CDIP/6/4 Rev) بناء الحلول -التحديات المشتر

وع  ي سياق مناقشة مشى
كة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديوف  ، بناء الحلول -ات المشتر

ي الوثائق التالية: 
ة ف  ة والسابعة عشى ة والسادسة عشى ي دوراتها الخامسة عشى

" 1" نظرت اللجنة ف 
اء الويبو بشأن نقل التكنولوجيا عل الصعيد الدوىلي ) " 2؛ "(CDIP/15/5التقرير عن منتدى خت 

وع ) المتعلقة بنقل التكنولوجيا  " ومسح األنشطة3؛ "(CDIP/16/3والتقرير التقييمي للمشى
(CDIP/17/9 .) 

احات CDIP/17/9وأثناء مناقشة الوثيقة  م الدول األعضاء المهتمة اقتر
ّ
، قررت اللجنة أن تقد

احات  احات الخاصة بمسائل السياسة العامة واالقتر ي الفصل بي   االقتر
للمناقشة وأنه ينبغ 

ي ُيحتمل الترصف بشأنها. 
ي تقدم CDIP/18/6 Rev وتتضمن الوثيقة المحددة التر

. المساهمات التر

اليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية.  كا من وفود أستر احا مشتر  بها وفد جنوب أفريقيا واقتر

ي الوثائق التالية: لواستجابة 
ك، نظرت اللجنة ف  اح المشتر  القتر

 (CDIP/20/11تروي    ج أنشطة الويبو ومواردها المتعلقة بنقل التكنولوجيا ) -
خارطة المنتديات والمؤتمرات الدولية المعنية بمبادرات وأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا  -
(CDIP/20/12) 
وع بشأن  - ي إطار "المشى

ئ ف  ي الذي أنشى
ون  خارطة الطريق بشأن تعزيز استخدام المنتدى اإللكتر
كة   (CDIP/20/7بناء الحلول" ) -الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتر

 (.CDIP/20/10 Revتجميع منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها ) -
ي خدمات وأنشطة الويبو الجارية المتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عل  -

تحليل أوجه القصور ف 
 (CDIP/21/5من أجندة الويبو للتنمية ) توصيات "الفئة جيم"

وي    ج الستخدام - ي  تحديد التكاليف لخارطة الطريق بشأن التر
ئ ف  ي الذي أنشى

ون  المنتدى اإللكتر
وع بشأن الملكية الفكرية ونقل كة  إطار "المشى  بناء الحلول" -التكنولوجيا: التحديات المشتر

(CDIP/21/6) 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
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 28التوصية 

ي الذي  -
ون  وي    ج الستخدام المنتدى اإللكتر تحديث التكاليف المحددة لخارطة الطريق بشأن التر

وع بشأن الملكية الفكر  ي إطار "المشى
 
ئ ف كة  ية ونقلأنشى بناء  -التكنولوجيا: التحديات المشتر

 (CDIP/22/5) الحلول باستخدام منصات خارجية"
ي الذي  -

ون  وي    ج الستخدام المنتدى اإللكتر تحديث التكاليف المحددة لخارطة الطريق بشأن التر
وع بشأن الملكية الفكرية ونقل ي إطار "المشى

 
ئ ف كة  أنشى اء بن -التكنولوجيا: التحديات المشتر

ي منصة 
 
 الجديدة WIPO Inspireالحلول" ودمجه ف

وع بشأن الملكية الفكرية  - ي إطار "المشى
 
ئ ف ي الذي أنشى

ون  تقرير عن المنتدى اإللكتر
كة  ونقل ي منصة  -التكنولوجيا: التحديات المشتر

 
 WIPO INSPIREبناء الحلول" بعد دمجه ف

 . الجديدة

ين م ي جلستها العشى
 
وع إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: وكانت اللجنة قد اعتمدت ف  شى

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان 
 
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عل نحو فعال ف التر

حته جنوب أفريقيا ) ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية الذي اقتر
 .(. CDIP/19/11 Revالتر

اح   أبرز النقاط  اليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية بشأن انته تنفيذ االقتر ك المقدم من أستر المشتر
 نقل التكنولوجيا. 

  .وع أجندة التنمية بشأن إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا  عممت نواتج مشى
  وع جديد من مشاري    ع أجندة التنمية بشأن ي اعتماد مشى

استخدام الملكية الفكرية ف 
ي العرص الرقمي 

 الذي يعالج هذه التوصية.  الصناعات اإلبداعية ف 

ي موضوع نقل التكنولوجيا منذ إنشائها.  األنشطة/اإلنجازات 
ة  ما زالت اللجنة تتناقش ف  المشمولة بالتقرير، وخالل الفتر

اليا وكندا والواليات المتحدة  ك من وفود أستر اح المشتر نوقشت هذه المسألة عل أساس االقتر
 . 25ولمزيد من المعلومات عن هذه المناقشات، يرج  الرجوع إىل التوصية  األمريكية. 

وع بشأن  ي إطار المشى
كية الفكرية إدارة الملولمزيد من المعلومات عن األنشطة المضطلع بها ف 

ي البلدان النامية والبلدان 
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عل نحو فعال ف  ونقل التكنولوجيا: التر

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 CDIP/27/4، يرج  الرجوع إىل الوثيقتي   األقل نموا والبلدان التر

 . CDIP/27/5و

وع أجندة ي تنفيذ مشى
ي  ولالطالع عل التقدم المحرز ف 

التنمية بشأن استخدام الملكية الفكرية ف 
، يرج  الرجوع إىل المرفق السابع بهذه  ي العرص الرقمي

ي الصناعات اإلبداعية ف 
البلدان النامية ف 

 الوثيقة. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2 التقارير التر

 CDIP/20/7و/ CDIPو CDIP/19/5. وCDIP/18/6 Revو CDIP/17/9و CDIP/16/3و
 CDIP/21/6و CDIP/21/5و CDIP/20/12و CDIP/20/11. وCDIP/20/10 Revو
 . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537938
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 29التوصية 

  المناقشات حول قضايا نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية ضمن االختصاصات المناطة بإحدى هيئات الويبو المناسبة. إدراج 

اءات والتكنولوجيا؛ والتنمية اإلقليمية والوطنية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية  قطاع الويبو ذو الصلة  الت 
 واالبتكار. 

بالنتيجة )النتائج( مرتبط 
 المتوقعة

  2.4؛ 3.3؛ 2.2

ي سياق الوثائق التالية:  التنفيذ 
 
 CDIP/20/7و CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9 نوقشت هذه التوصية ف

 . CDIP/20/12و CDIP/20/11و CDIP/20/10و

ي هيئات الويبو المناسبة. 
 
 مناقشة بشأن نقل التكنولوجيا ف

ً
جرى حاليا

ُ
 وعالوة عل ذلك، ت

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 ال ينطبق

 أبرز النقاط 
 

  اح المشتر اليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية بشأن انته تنفيذ االقتر ك المقدم من أستر
 نقل التكنولوجيا. 

  .وع أجندة التنمية بشأن إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا  عممت نواتج مشى
 

ي موضوع نقل التكنولوجيا منذ إنشائها.  األنشطة/اإلنجازات 
ة  ما زالت اللجنة تتناقش ف  المشمولة بالتقرير، وخالل الفتر

اليا وكندا والواليات المتحدة  ك من وفود أستر اح المشتر نوقشت هذه المسألة عل أساس االقتر
 . 28و 25ولمزيد من المعلومات عن هذه المناقشات، يرج  الرجوع إىل التوصيتي    األمريكية. 

ي دو 
اءات ف  ي وباإلضافة إىل ذلك، واصلت للجنة الدائمة المعنية بقانون الت 

رتها الرابعة الثالثي   التر
ي ديسمت  

 
ي  عقدت ف

 
ي النقل الفعال للتكنولوجيا، بما ف

ي ساهمت ف 
اءات التر مناقشة أحكام قانون الت 

  ذلك مدى كفاية اإلفصاح. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2 التقارير التر

 CDIP/20/7و CDIP/19/5. وCDIP/18/6 Revو CDIP/17/9و CDIP/16/3و
 CDIP/21/6و CDIP/21/5و CDIP/20/12و CDIP/20/11. وCDIP/20/10 Revو
  . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي 
، يرج  (IP-TAD) قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكريةاألنشطة الواردة ف 

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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 30التوصية 

ي للويبو أن تتعاون مع 
منظمات حكومية دولية أخرى إلسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان األقل نموا، بناء عل طلبها، ينبغ 

ي توليها الجه
ي المجاالت التر

 
ة حول سبل النفاذ إىل المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية االنتفاع بها، وال سيما ف

 صاحبة الطلب اهتماما خاصا. 

اكات العالمية؛ واألنظمة  اع الويبو ذو الصلة قط اءات والتكنولوجيا؛ والبنية التحتية والمنصات؛ والتحديات والشى الت 
 اإليكولوجية للملكية الفكرية

بالنتيجة )النتائج( مرتبط 
 المتوقعة

  3.4؛ 3.3؛ 1.3؛ 4.2

المتفق  وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  التنفيذ 
ي الوثيقتي   

 
 CDIP/5/6 Revو CDIP/4/6عليها خالل الدورة الرابعة للجنة، عل النحو المبي   ف

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 نفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية المكتملة التالية: 
CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13؛ وCDIP/5/6 Revو .CDIP/13/9 . 

اءات والمنشورات   أبرز النقاط  يالت مختلف تقارير واقع الت  ي عدد تت  
ة المشمولة بالتقرير، بقر خالل الفتر

يال.  71,749ذات الصلة مرتفعا، حيث بلغ   تت  
  ي بشأن التكنولوجيا

  . المساعدةنشى تقرير االتجاهات التكنولوجية للويبو الثان 
 اءات بشأن لقاحات وعالجاته كوفيد ي جديد من تقارير واقع الت 

ي مارس  19-نشى تقرير مبدنئ
ف 

يله  2022 يالت تقرير آخر منها بشأن تكنولوجيات خاليا  5,251وتت   ي حي   بلغت تت  
مرة، ف 

ي مايو  2,591وقود الهيدروجي   
 . 2022مرة منذ إطالقه ف 

 األنشطة/اإلنجازات 

 

 

 

 

وع بشأن  (أ) طلق مشى
ُ
اءاتأ ، الذي استحداث أدوات للنفاذ إىل المعلومات المتعلقة بالت 

اءات وإعداد المبادئ التوجيهية 31و 30و 19يعالج التوصيات  ، ويشمل إعداد تقارير واقع الت 
ي عام 

اءات، ف  ي عام  2009إلعداد تقارير واقع الت 
 . 2014وُعّمم ف 

 

ي 
اءات واستفادت وواصلت الويبو منذئذ أنشطتها ف  هذا المجال بنشى تقارير جديدة عن واقع الت 

اءات  ي هذا المجال بنشى سلسلة جديدة من المنشورات القائمة عل تحليالت الت 
تها ف  من خت 

اءات فحسب، االتجاهات التكنولوجية للويبو تسم تقارير  ، ولم يكن ذلك باالستناد إىل بيانات الت 

ي مختلف التكنولوجيات، مع بل أيضا إىل أدبيات أخرى علمي
ة وتقنية وتجارية إلظهار االتجاهات ف 

اء بارزين واعتبارات سياساتية.   إبراز سياقاتها بدراسات إفرادية ورؤى ووجهات نظر من خت 

 

ي بشأن التكنولوجيا  2019وقد نشى أول تقرير بشأن الذكاء االصطناعي عام 
فيما نشى الثان 

ي مارس 
  . 2021المساعدة ف 

ة من يوليو  وخالل يالت مختلف تقارير 2022إىل نهاية يوليو  2021الفتر ، استمر ارتفاع عدد تت  

اءات والمنشورات ذات الصلة، حيث بلغت  يال لتقارير الويبو عن واقع  71,749واقع الت  تت  

اءات بنسق  اءات،  9,814، وPDFالت  يال لمبادئ الويبو التوجيهية إلعداد تقارير واقع الت   
تت 

اءات.  56,228و ونية الخاصة بتقارير واقع الت 
ي و  زيارة مختلفة لمواقع الويبو اإللكتر

نشى تقرير مبدنئ

اءات بشأن لقاحات وعالجاته كوفيد ي مارس  19-جديد من تقارير واقع الت 
  2022ف 

ُ
 5,251 لز ون

يالت تقرير آخر منها بشأن تكنولوجيات خاليا وقود الهيدروجي    ي حي   بلغت تت  
 2,591مرة، ف 

ي مايو 
 . 2022مرة منذ إطالقه ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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 30التوصية 

 

وعالوة عل ذلك، تلقر تقريرا االتجاهات التكنولوجية للويبو بشأن الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا 

ة قيد النظر  يال بنسق  58,315زائرا مختلفا و 61,430المساعدة خالل الفتر  . PDFتت  

 

وع  (ب) مم مشى
ُ
ي استعمال المعلومات التقنيةوقد ع

 
والعلمية المالئمة لمجاالت  بناء القدرات ف

 لتحديات إنمائية محددة
ً
نامج  تكنولوجية محددة حال ي األنشطة العادية للويبو وُحول إىل الت 

 
ف

ة  بشأن التكنولوجيا المالئمة.   خالل الفتر
ً
ي هذا الصدد، واصلت شعبة أقل البلدان نموا

 
وف

متياز الستخدام التكنولوجيات المشمولة بالتقرير االضطالع بعدد من المبادرات إلنشاء مركز ا
المالئمة، مما يشمل توثيق قصص النجاح وإعداد أدوات لتسهيل تنفيذ مشاري    ع الستخدام 

اءات  تكنولوجيات مالئمة من أجل التنمية، عالوة عل بناء القدرات عل استخدام معلومات الت 
 لتحديد التكنولوجيات المالئمة. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/6و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2 التقارير التر

 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/6و CDIP/14/2و CDIP/12/3و CDIP/12/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/21/13و CDIP/20/2و

لقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتع
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر
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ي نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية، مثل مطالبة الويبو بتسهيل نفاذ محّسن إىل 
 
اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول األعضاء وتسهم ف

اءات المتاحة للجمهور.    معلومات الت 

اكات العالمية؛ واألنظمة التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والبنية التحتية  قطاع الويبو ذو الصلة  والمنصات؛ والتحديات والشى
 اإليكولوجية للملكية الفكرية

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 3.4؛ 3.3؛ 1.3

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
ي الوثيقتي   

 
 CDIP/5/6 Revو CDIP/4/6عليها خالل الدورة الرابعة للجنة، عل النحو المبي   ف

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن  اتيج  جملة وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة برنامج و  انية للفتر  للويبو.  2022/23العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 التالية:  المعممةو المكتملةنفذت هذه التوصية من خالل مشاري    ع أجندة التنمية 
CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13؛ وCDIP/5/6 Revو .CDIP/13/9 ؛

 . CDIP/19/11 Revو

وع أجندة التنمية  تعزيز دور النساء  التاىلي هذه التوصية:  الجاريوباإلضافة إىل ذلك، يعالج مشى
ي 
ي البلدان النامية عل استخدام  ف 

 نظام الملكية الفكريةاالبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء ف 
(CDIP/21/12 Rev.). 

 ال ينطبق أبرز النقاط 

وع بشأن  األنشطة/اإلنجازات  ي إطار المشى
إدارة الملكية الفكرية ولمزيد من المعلومات عن األنشطة المضطلع بها ف 

وي    ج الستخدام الملكية الفكرية  ي البلدان النامية والبلدان ونقل التكنولوجيا: التر
عل نحو فعال ف 

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 CDIP/27/4، يرج  الرجوع إىل الوثيقتي   األقل نموا والبلدان التر

  . CDIP/27/5و

وع بشأن  ي إطار المشى
ي ولمزيد من المعلومات حول األنشطة المضطلع بها ف 

تعزيز دور المرأة ف 
ي البلدان النامية عل استخدام نظام الملكية الفكريةاالبتكار والمقاولة، 

يرج   ،وتشجيع النساء ف 
 الرجوع إىل المرفق الثالث بهذه الوثيقة. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/6و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2 التقارير التر

 CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/6و CDIP/14/2و CDIP/12/3و CDIP/12/2و
 CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/21/13و CDIP/20/2. وCDIP/19/11/ Revو
  . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن ال

، يرج  (IP-TAD) ملكية الفكريةاألنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377
الأنشطة/الإنجازات
الأنشطة/الإنجازات
الأنشطة/الإنجازات
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ي الويبو لتبادل التجارب والمعلومات الوطنية 
 
واإلقليمية حول أوجه الصلة بي   حقوق الملكية الفكرية وسياسات إتاحة الفرصة ف

  المنافسة. 

اكات العالمية  قطاع الويبو ذو الصلة  التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 4.2؛ 2.2؛ 1.2

تفق وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة الم . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  التنفيذ 
ي الوثيقة 

 
 . CDIP/4/4 Revعليها خالل الدورة الثالثة للجنة، عل النحو المبي   ف

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  لويبو. ل 2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وعي أجندة التنمية  ز عولجت هذه التوصية أساسا من خالل مشى ز و المكتملي  :  المعممي   التاليي  
CDIP/4/4 Rev.؛ وCDIP/7/6 . 

 ال ينطبق أبرز النقاط 

  . 22و 7تحديثات، يرج  الرجوع إىل التوصيتي    للحصول عل األنشطة/اإلنجازات 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/9/8و CDIP/8/2و CDIP/6/2 التقارير التر

 CDIP/19/5و CDIP/17/4و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514


CDIP/29/10 
Annex 
71 
 

 33التوصية 

ي ذلك األنشطة 
 
مطالبة الويبو بتطوير آلية فعالة لالستعراض والتقييم سنويا من أجل تقييم جميع أنشطتها الموجهة للتنمية، بما ف

ات ومقاييس مرجعية خاصة لهذا   الغرض، حسب االقتضاء. المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع مؤشى

 التنمية اإلقليمية والوطنية؛ واإلدارة والمالية والتسيت   قطاع الويبو ذو الصلة

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  3.5؛ 1.4

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  التنفيذ 
ي الوثيقة 

 
  . CDIP/4/8 Revعليها خالل الدورة الرابعة للجنة، عل النحو المبي   ف

وع  ي سياق مناقشات المتابعة بشأن مشى
 
عل النتائج بغية دعم تعزيز إطار الويبو لإلدارة القائمة وف

ن من عملية رصد األنشطة اإلنمائية وتقييمها  ح ُمكوَّ ة للجنة مقتر ي الدورة الثامنة عشى
 
مد ف

ُ
، اعت

ة.  ي الملحق األول لملخص رئيس الدورة السابعة عشى
 
ضيف  ست نقاط ورد ف

ُ
ي هذا الصدد، أ

 
وف
ي تقدمه

ي جدول األعمال بشأن "المساعدة التقنية التر
ي مجال التعاون بند فرعي جديد ف 

ا الويبو ف 
  ألغراض التنمية " إىل جدول أعمال اللجنة. 

ي الوثائق التالية: 
 CDIP/19/10وتحت هذا البند الفرعي من جدول األعمال، نظرت اللجنة ف 

 CDIP/22/10و CDIP/22/3و CDIP/21/9و CDIP/21/4و CDIP/20/6و CDIP/20/3و
 . CDIP/25/4و CDIP/25/3و CDIP/24/8و CDIP/23/9و CDIP/22/11و

كما قدمت األمانة سلسلة من العروض حول: سياسة الويبو بشأن استعراضات األقران الخارجية 
ة للجنة(؛ وجدوى إنشاء منتدى بشأن المساعدة التقنية )الدورة الحادية  )الدورة التاسعة عشى

ين للجنة(؛ وصفحة الويبو الجديدة للمساعدة التقنية )الدورة الحادية و  ين للجنة(؛ والعشى العشى
ين  ي نظام التخطيط للموارد المؤسسية )الدورة الثالثة والعشى

وقائمة االستشاريي   عقب دمجها ف 
 للجنة(. 

ات  ا "مائدة مستديرة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات: تبادل الخت 
ً
وعقدت اللجنة أيض

ة و"الحوار التفاعلي 
ي الدورة التاسعة عشى

ي واألدوات والمنهجيات" ف 
 بشأن المساعدة التقنية" ف 

ين.   الدورة الثانية والعشى

ي سياق التقرير عن تنفيذ قرار 
ي إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال ف 

وتستمر المناقشات ف 
( والوثيقة المتعلقة CDIP/24/8الدول األعضاء بشأن المساعدة التقنية للويبو )الوثيقة 

ونية المقبلة )  (. CDIP/26/6بالندوات اإللكتر

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع أجن :  المكتملدة التنمية عولجت هذه التوصية أساسا من خالل مشى تعزيز إطار الويبو  التاىلي
 لإلدارة القائمة عل النتائج بغية دعم عملية رصد األنشطة اإلنمائية وتقييمها 

(CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev.) 

ي سبتمت    أبرز النقاط 
ة  2021اعتمدت الدول األعضاء ف  انية للفتر  . 2022/23برنامج العمل والمت  

  ي يوليو
ي  2022نظرت الدول األعضاء ف 

 . 2020/21تقرير أداء الويبو للثنائية ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131428
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131428
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131428
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 33التوصية 

انية،  األنشطة/اإلنجازات  نامج والمت   ي الت 
 
تحدد الدول األعضاء إطار الويبو لإلدارة القائمة عل النتائج وتوافق عليه ف

، أ م عل أساسها ويضع هذا اإلطار المعايت  ي يقيَّ
ات األداء وخطوط األساس واألهداف التر ي مؤشى

ي ذلك أنشطة الويبو الموجهة للتنمية. 
 
ي الثنائية، بما ف

 
رفع التقارير إىل الدول األعضاء  األداء ف

ُ
وت

ي تقارير أداء الويبو. 
 
وتجدر اإلشارة إىل أن إطار الويبو شهد تحسينا مستمرا  عل أساس سنوي ف

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء ، كما يتضح من 2012/13 منذ الثنائية
 .(WO/PBC/31/7)الوثيقة  2018/19الويبو للثنائية 

ي إطار  279وحدد إطار النتائج 
 
رض  . 2020/21متوقعة للثنائية  نتيجة 38مؤشى أداء ف

ُ
وقد ع

، الذي يقدم تقييما (WO/PBC/34/7)الوثيقة  2020/21تقرير أداء الويبو لنهاية الثنائية 
ي الدورة الرابعة والثالثي   للجنة 

 
لتحقيق النتائج المتوقعة مقارنة بالمعايت  الموضوعة للثنائية، ف

ي يوليو 
 
انية ف نامج والمت    . 2022الت 

اتيجية و 2022/23النتائج للثنائية وحدد إطار  ي إطار  77خمس ركائز استر
 
نتيجة  16مؤشى أداء ف

ي سبتمت   متوقعة. 
 
ة  2021وقد اعتمدت الدول األعضاء ف انية للفتر برنامج العمل والمت  

اح النقاط  . 2022/23 ولمزيد من المعلومات المفصلة عن األنشطة المضطلع بها ضمن اقتر
 . 41قنية، يرج  الرجوع إىل التوصية الست بشأن المساعدة الت

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2 التقارير التر

 CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/21/9و CDIP/21/4و CDIP/20/6و CDIP/20/3و
  . CDIP/27/2و CDIP/25/2و

حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_7.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_7.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_7.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 34التوصية 

ي 
 
ة، بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية ف مطالبة الويبو، بغية مساعدة الدول األعضاء عل تصميم برامج وطنية معتت 

ي ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية 
 
، بما ف الفكرية بالنظر عل وجه الخصوص القطاع االقتصادي غت  الرسمي

  إىل خلق فرص العمل. 

 التنمية اإلقليمية والوطنية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار.  قطاع الويبو ذو الصلة

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 4.4؛ 2.4؛ 1.3

:  . 2011هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ  ي إطار الوثيقتي   التاليتي  
 
 CDIP/6/9 وقد نوقشت ف

 . CDIP/8/3و

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر أمور، هذه التوصية تحدده   2026-2022ة الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع بشأن عولجت هذه التوصية أساسا من خال  الملكية الفكرية واالقتصاد غت  الرسمي ل المشى
(CDIP/8/3 Rev.).  

الرسمية ال تزال لهذه التوصية وجاهة خاصة بالنسبة إىل البلدان النامية ذات القطاعات غت    أبرز النقاط 
ة.   الكبت 

  ي سياق الفعاليات المركزة
يشار أيضا إىل المصنف المتعلق باالبتكار واالقتصاد غت  الرسمي ف 

 .   عل مؤشى الويبو لالبتكار العالمي

ال يزال للعمل المتعلق بهذه التوصية وجاهة خاصة بالنسبة إىل البلدان النامية ذات القطاعات  األنشطة/اإلنجازات 
ة.  غت  الرسمية  الكبت 

وع اللجنة بشأن  الملكية الفكرية وال يزال ُيستشهد بمخرجات الدراسة الناجمة عن مشى
( والمجلد الذي ُحرر بعد ذلك "االقتصاد غت  الرسمي CDIP/8/3 Rev).  واالقتصاد غت  الرسمي 

دج ل اكة بي   الويبو ودار جامعة كامت  ؟"، المنشور بشى ي
ي الدول النامية: محّرك ابتكار خق 

ي ف 
، ف  لنشى

ي  المجالت األكاديمية والدراسات السياساتية. 
ويتواصل تسليط الضوء عل هذا المصنف ف 
، ولكن ذلك امتد كذلك مؤخرا إىل  ي

أفريقيا، خاصة من وكالة التنمية التابعة لالتحاد األفريقر
ي أمريكا الالتينية )مرصف التنمية للبلدان األمريكية( وعدد من االقتصاد

آلسيوية ت اااجتماعات ف 
 . ي عمل  شعبة وعندما تنخرط أي مثل الهند والفلبي  

من شعب الويبو اإلقليمية مع دول أعضاء ف 
ا ونفعا.   يتعلق بأنظمة االبتكار المحلي وآفاق الملكية الفكرية، يتألق هذا المصنف تمت  

ي سياق الفعاليات ا
لمركزة عل ويشار أيضا إىل المصنف المتعلق باالبتكار واالقتصاد غت  الرسمي ف 

 . ي كثت  من األحيان، تتطرق المناقشات حول مؤشى االبتكار العالمي  مؤشى الويبو لالبتكار العالمي
وف 

ي جهود 
ي االعتبار بشكل كاف ف 

، رغم أهميته، ال يؤخذ ف  ي االقتصاد غت  الرسمي
إىل أن االبتكار ف 

ي اإلشارة إىل القياس والسياسات الحالية. 
هذه الدراسة من اللجنة  ويجدر بالويبو أن تستمر ف 

خذ عل محمل الجد وأن الجهود جارية لتحسي   الحالة الراهنة فيما 
ُ
إلثبات أن الموضوع قد أ

 يتعلق بهذا الموضوع الذي لم يستوف حقه من البحث. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/22/2و CDIP/13/5و CDIP/12/2و CDIP/10/2 التقارير التر

 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=190547
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=190547


CDIP/29/10 
Annex 
74 
 

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 *37* و35التوصيتان 

ي الستخدام  : 35التوصية 
 
مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول األعضاء، لتقييم األثر االقتصادي واالجتماعي والثقاف

ي تلك الدول. أنظمة الملكية 
 
 الفكرية ف

يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول األعضاء، لتحديد أوجه الصلة  : 37التوصية 
 والتأثت  المحتملة بي   الملكية الفكرية والتنمية. 

اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ وحق  قطاع الويبو ذو الصلة المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ واألنظمة الت 
 اإليكولوجية للملكية الفكرية

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

 . 2.4؛ 3.3؛ 1.3

ي ع التنفيذ 
 
ي دارت ف

اتيجية تنفيذ استنادا إىل المناقشات التر ولجت هاتان التوصيتان إثر االتفاق عل استر
 CDIP/5/7و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5سياق التقارير المرحلية المختلفة )الوثائق 

Rev .).  ي عام
وتمحورت  . 2007وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد أجندة الويبو بشأن التنمية ف 

ات ي البلدان النامية والبلدان استر
، وال سيما ف  اء االقتصاديي   يجية التنفيذ حول تعزيز قدرات الخت 

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل االضطالع بأبحاث اقتصادية تجريبية بشأن الملكية 
التر

الحالية الفكرية، وحول إعداد وثائق مرجعية تقدم نظرة عامة عن البحوث االقتصادية التجريبية 
اح مجاالت بحث محتملة  بشأن حقوق الملكية الفكرية، وتحديد الثغرات البحثية، واقتر

 للمستقبل. 

وع  الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية وعولجت هاتان التوصيتان أيضا من خالل مشى
وع  واالقتصادية ي الوثيقة  DA_35_37_01)المشى

وع CDIP/5/7 Revالوارد ف  الملكية .( ومشى
وع  المرحلة الثانية –الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية   .(DA_35_37_02)المشى

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع أجندة التنمية  فذت هذه التوصيات من خالل مشى
ُ
:  المعممو المكتملن الملكية الفكرية  التاىلي

 (CDIP/14/7. وCDIP/5/7 Revوالثانية )، المرحلتان األوىل والتنمية االجتماعية االقتصادية

وعا أجندة التنمية   التاليان هذه التوصية:  انالجاريوباإلضافة إىل ذلك، يعالج مشى

ي المحيط الرقمي ) -
وع رائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف   (.CDIP/22/15 Revمشى

الستخدام نظام الملكية تنظيم البيانات اإلحصائية وتصميم وتنفيذ منهجية لوضع تقييمات أثر  -
 (CDIP/26/4الفكرية )

ي عام   أبرز النقاط 
ي تعالج هذه التوصية.  2021اعتمد ف 

وع جديد من مشاري    ع أجندة التنمية التر  مشى
  : ي

الدراسات والموارد األخرى متاحة ف 
/https://www.wipo.int/econ_stat/ar/economics 

وع  األنشطة/اإلنجازات   المرحلة الثانية –الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية االقتصادية اكتمل تنفيذ مشى
(CDIP/14/7 عام )وقد عممت السلسلة الجديدة من الدراسات االقتصادية بالكامل عام  . 2018

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=139640
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=139640
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=139640
https://www.wipo.int/econ_stat/ar/economics/
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 *37* و35التوصيتان 

ي األنشطة المعتادة ل 2019
 
ي إدارة االقتصاديات وتحاليل البيانات. ف

 
 قسم اقتصاديات االبتكار ف

وع اللجنة األوىل والثانية، تستهدف السلسلة  ي مشى
ي مرحلتر

 
ة المكتسبة ف واستنادا إىل الخت 

هج منهجية جديدة وبيانات ورؤى اقتصادية للبلدان النامية والبلدان 
ُ
الجديدة من الدراسات نقل ن

ي تمر اقتصاداتها ب
اء اقتصاديي   من  مرحلة انتقالية. التر وتنفذ هذه الدراسات بالتعاون مع خت 

. وتركز األنشطة المعممة عل محورين رئيسيي   هما: بؤر االبتكار  اء دوليي   البلدان ذات الصلة وخت 
ي مجال االبتكار. 

 
 والفجوة بي   الجنسي   ف

ونية مواضيعية ة المشمولة بالتقرير، أنشئت صفحة إلكتر ي الفتر
 
لكل من هذين المحورين،  وف

 وهما: 

https://www.wipo.int/about-بؤر االبتكار ) -
)ip/ar/ip_innovation_economics/innovation_hotspots/index.html؛ 

ي مجال االبتكار )الفجوة بي   الجنسي    -
 
https://www.wipo.int/about-ف

)/ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap 

ي هاتي   الصفحتي   كل المحتوى ذ
 
ي ذلك الصلة المعد لهذه األنشط ئوينشى ف

 
ة المعممة، بما ف

البحوث المنشورة عل هيئة أوراق عمل أو دراسات إنمائية، وتصويرات بيانات، وبيانات خام 
 .  مفتوحة، وأدوات منهجية للباحثي  

وع الرائد بشأن تنظيم البيانات اإلحصائية وتصميم وتنفيذ منهجية للوضع تقييمات  وي  هدف المشى
( إىل بناء القدرة عل تمكي   المسؤولي   عن إدارة CDIP/26/4ة )أثر الستخدام نظام الملكية الفكري

اهي   موثوقية الممكنة   الت 
قواعد البيانات ذات الصلة بالملكية الفكرية من ترجمة بياناتها إىل أكتر

وع  لدعم الدراسات التجريبية المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار.  وتحقيقا لهذه الغاية، يرمي المشى
ها من البيانات  أيضا إىل ي قواعد بيانات الملكية الفكرية وغت 

إيجاد أوجه تآزر بي   البيانات الواردة ف 
 . ي
 اإلحصائية ذات الصلة بغية المساعدة عل رصد استخدام الملكية الفكرية عل الصعيد الوطت 

ي يناير 
وع رسميا ف  ح.  2022وقد بدأ المشى ي المقتر

ي  وهو يتقدم وفقا للمخطط الزمت 
المرفق ويرد ف 

وع.  ي تنفيذ هذا المشى
 الثامن بهذه الوثيقة مزيد من التحديثات عن التقدم المحرز ف 

، بدأ  ي مجاالت االقتصاد اإلبداعي
وع وف  ي المشى

الرائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 
ي يناير CDIP/22/15 Rev) المحيط الرقمي 

ك بي   قسم االقتصاد 2019.( ف 
وع مشتر ، وهو مشى

ي إدارة االقتصاديات وتحاليل البيانات( وقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية. اإلبداعي 
 )ف 

ي عام لونظرا ل
ي أنجزت ف 

وضع الذي فرضته الجائحة، لم تقدم بعد للجنة الدراسة االقتصادية التر
 ومع ذلك، نشى ملخص للدراسة عل هيئة مذكرة اقتصاد إبداعي بعنوان "حروب البث:  . 2020

ازيلالمحتوى االس  ي الت 
ي عل هيئة ورقة بحث "تئثاري وتنافس المنصات ف 

، كما نشى تقرير تقت 
وع أجندة  (. 63اقتصادي )العدد  ي تنفيذ مشى

ولالطالع عل تحديثات بشأن التقدم المحرز ف 
، يرج  الرجوع إىل المرفق األول  ي المحيط الرقمي

التنمية بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 
  بهذه الوثيقة. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/3و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
 CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2. وCDIP/22/9 Revو CDIP/22/2و
 . CDIP/27/2و

المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة    .(WO/PBC/34/7الوثيقة ) 2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/innovation_hotspots/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/innovation_hotspots/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/innovation_hotspots/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap/
https://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap/
https://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap/
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514


CDIP/29/10 
Annex 
77 
 

 36التوصية 

ي وكذا نماذج الملكية الفكرية.  وع المجي   البشى   تبادل التجارب حول المشاري    ع التعاونية المفتوحة مثل مشى

 األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار قطاع الويبو ذو الصلة

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  3.3؛ 1.3

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
ي الوثيقة عليه

 
 . CDIP/6/6ا خالل الدورة السادسة للجنة، عل النحو المبي   ف

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع بشأن  المشاري    ع التعاونية المفتوحة والنماذج عولجت هذه التوصية أساسا من خالل المشى
 .(.CDIP/6/6 Rev) القائمة عل الملكية الفكرية

 ال ينطبق أبرز النقاط 

ي تعقد، باإلضافة إىل  بوابة نقل التكنولوجيا والتعاون المفتوحتقدم  األنشطة/اإلنجازات
معلومات عن االجتماعات التر

ي سياق مشاري    ع أجندة التنمية بشأن نقل 
ي تعد ف 

الوثائق والدراسات والمواد األخرى التر
ة التكنولوجيا والتعاون المفتوح، مثل "المشاري    ع التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة عل الملكي

وع اعتمدته اللجنة تنفيذا للتوصية  ئ  . 36الفكرية"، وهو مشى للدول األعضاء  منتدىوقد أنشى
، فضال عن جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، لتبادل المالحظات والتعليقات  والمراقبي  

احات  بشأن الدراسات وأدوات الملكية الفكرية واألدلة ومجموعات المواد التدريبية واالقتر
ونية.  ي البوابة، عالوة عل وثائق الفعاليات، وتصميم أو محتوى البوابة اإللكتر

وال تزال  المنشورة ف 
 البوابة والمنتدى متاحي   الستخدام الدول األعضاء. 

وع بشأن الملكية الفكرية ونقل ي سياق "المشى
كة  وف  بناء الحلول"  -التكنولوجيا: التحديات المشتر

ين الموافقة عل خارطة طريق لتعزيز  ي دورتها الثالثة والعشى
وأنشطة المتابعة، قررت اللجنة ف 

وع.  ي إطار ذلك المشى
ئ ف  ي الذي أنشى

ون  وانطوى ذلك عل نقل المحتوى  استخدام المنتدى اإللكتر
ي إىل منصة 

ون  وترد  . WIPO INSPIREالمدمجة ضمن منصة  eTISCمن المنتدى اإللكتر
 : ي
التحديثات ف  

 https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4620&plang=AR  

ي نظرت فيها اللج تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/14/2و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2 نة: التقارير التر

 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/16/2و CDIP/15/3و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية ا

، يرج  (IP-TAD) لفكريةاألنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=149209
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=149209
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=149209
/https:/www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
/https:/www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
https://www3.wipo.int/confluence/display/TTOC/DA+Web+Forums+Home
https://www3.wipo.int/confluence/display/TTOC/DA+Web+Forums+Home
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4620&plang=AR
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4620&plang=AR
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4620&plang=AR
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 38التوصية 

  التنمية.  تعزيز قدرة الويبو عل إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو عل

 التنمية اإلقليمية والوطنية  قطاع الويبو ذو الصلة 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

1.4  

وقد نوقشت وعولجت من خالل األنشطة المتفق  . 2010التنفيذ منذ عام  هذه التوصية قيد  التنفيذ 
ي الوثيقة 

 
 . CDIP/4/8 Revعليها خالل الدورة الرابعة للجنة، عل النحو المبي   ف

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع بشأن  عولجت هذه التوصية أساسا من خالل تعزيز إطار الويبو لإلدارة القائمة عل المشى
  .(.CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev) النتائج بغية دعم عملية رصد األنشطة اإلنمائية وتقييمها 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر  اتيج 
ة أمور، هذه التوصية تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر  2026-2022الخطة االستر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

 ال ينطبق أبرز النقاط 

ة لتقييم أثر أنشطتها عل التنمية، وقد أبرز باعتباره أولوية لعملها الموجه  األنشطة/اإلنجازات  توىلي الويبو أهمية كبت 
  . 2022/23به خالل الثنائية  للتنمية المضطلع

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2و التقارير التر

 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/10و CDIP/22/2و

باإلضافة إىل وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131428
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131428
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131428
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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 39 التوصية

ي حدود اختصاصها ومهمتها، بمساعدة البلدان النامية وال سيما البلدان األفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية 
 
مطالبة الويبو، ف

  المعنية بذلك، عن طريق إجراء دراسات حول هجرة األدمغة وتقديم توصيات عل أساسها. 

 الفكرية واالبتكاراألنظمة اإليكولوجية للملكية  قطاع الويبو ذو الصلة

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

1.4  

ي إطار  . 2014هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  التنفيذ 
 
: وقد نوقشت ف  CDIP/6/8 الوثيقتي   التاليتي  

 . CDIP/7/4و

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع بشأن   الملكية الفكرية وهجرة األدمغةعولجت هذه التوصية أساسا من خالل المشى
(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev.). 

، حيث تلقت إجماال   أبرز النقاط  عي   للباحثي  
طلبا  32واصلت الويبو إتاحة قاعدة بيانات هجرة المختر

 . 2016منذ تأسيسها عام 

كا بعنوان "التنقل الدوىلي للمواهب واالبتكار:  األنشطة/اإلنجازات 
دج للنشى كتابا مشتر ت الويبو ودار جامعة كامت  نشى

وع أدلة  تبة عل السياسات"، والذي يستند إىل حد بعيد إىل مخرجات مشى جديدة واآلثار المتر
ي دراسات أكاديمية 

اللجنة بشأن الملكية الفكرية وهجرة األدمغة الذي ال يزال يشار إليه ف 
 ومناقشات بشأن السياسات. 

، حيث تلقت طل عي   للباحثي  
با واحدا من وواصلت الويبو إتاحة قاعدة بيانات هجرة المختر

ة بي   يوليو 
ي الفتر

 2016، مما رفع مجموع الطلبات منذ عام 2022ويونيو  2021باحث أكاديمي ف 
عي   لتدفقات الهجرة حول  طلبا.  32إىل 

وتتيح قاعدة البيانات هذه بيانات عل مستوى المختر

اءات الدولية.  العالم، عل النحو المستقر من طلبات الت 
2
  

ي نظرت فيها اللجنة:  ذات صلةتقارير/وثائق أخرى 
 CDIP/22/2و CDIP/13/6و CDIP/12/2و CDIP/10/2 التقارير التر

 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملك

، يرج  (IP-TAD) ية الفكريةاألنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

                                                
2
ي  8صادي رقم لالطالع عل وصف لقاعدة البيانات، انظر ورقة عمل البحث االقت 

 
للويبو، المتاحة ف

.https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=3952  

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
الأنشطة/الإنجازات
الأنشطة/الإنجازات
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=3952
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مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكاالت األمم المتحدة بشأن مسائل الملكية الفكرية، وفقا لتوجه الدول األعضاء، وباألخص منها 
األونكتاد وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعل وجه 

ي تنفيذ برامج التنمية. الخصوص منظمة ا
 
  لتجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى ف

اكات العالمية قطاع الويبو ذو الصلة  اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات والتصاميم؛ والتحديات والشى  الت 

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  4.2؛ 1.1

  ناقشت اللجنة هذه التوصية جزئيا.  التنفيذ 

اكات مع وكاالت األمم المتحدة ومنظمات دولية  ومع ذلك، فقد ركزت أنشطة الويبو المتعلقة بالشى
ة  اتيجية المتوسطة األجل للفتر ا 2026-2022أخرى، بعد إقرار الدول األعضاء للخطة االستر ، تركت  

كات  ي ال تحىط  بخدمة كافية، وخاصة الشى
خاصا عل استهداف مجتمعات الملكية الفكرية التر
ي البلدان ال

ة والمتوسطة والشباب والنساء ف   نامية وأقل البلدان نموا. الصغت 

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع أجندة التنمية  :  المكتملعولجت هذه التوصية أساسا من خالل مشى  .CDIP/15/7 Rev التاىلي

وعي أجندة التنمية  ز المكتملوعولجت هذه التوصية أساسا من خالل مشى ز و ي  :  المعممي   التاليي  

  .(.CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev) الملكية الفكرية وهجرة األدمغة -

ي  -
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عل نحو فعال ف  إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التر

 .(.CDIP/19/11/Rev) البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

ها من المنظمات   أبرز النقاط  امها وتعاونها مع منظومة األمم المتحدة وغت   
واصلت الويبو تعزيز التر

 الدولية 
  الوصول إىل التكنولوجيات أتاحت منظمة الصحة العالمية ترجمات للدراسة المحدثة بشأن

 بجميع لغات األمم المتحدة.  واالبتكارات الطبية
  نهج متكامل يجمع بي   الصحة والتجارة نشى الملحق الخاص المحدث للدراسة بشأن

ي أكتوبر  19-والملكية الفكرية لالستجابة لجائحة كوفيد
 . 2021ف 

  ي اجتماع متابعة
ي ف 
امها بالتعاون الثالنر ي أكدت الويبو مجددا التر 

اير  1ف   . 2022فت 

امها وتعاونها مع منظومة األمم المتحدة  األنشطة/اإلنجازات  ة المشمولة بالتقرير، واصلت الويبو تعزيز التر  خالل الفتر
ها من المنظمات الدولية من خالل االضط الع بأنشطة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، وغت 

 :  وتشمل هذه األنشطة، ضمن جملة أمور، ما يلي

كة بي   الوكاالت   (أ)
ي المناقشات التقنية وعمليات األمم المتحدة المشتر

شاركت الويبو ف 
ي تنفيذ خطة عام 

ي مبادرات فريق العمل  2030المشاركة ف 
وأهداف التنمية المستدامة وأسهمت ف 

ك ي بتسخت  العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية  المشتر
بي   الوكاالت المعت 

امج المتعلقة بالعلوم  المستدامة.  واضطلعت الويبو بعملية تخطيط المبادرات واآلليات والت 
ي إطار منظومة األمم المتحدة. 

 كما وافقت الويبو عل تيست  تبادل البيانات  والتكنولوجيا واالبتكار ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=184781
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=184781
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372830
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/igo_01feb22_e.htm
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ي ومنص ونية آللية التيست  التكنولوج 
 WIPO Re:Searchو WIPO Green اتبي   المنصة اإللكتر

 . WIPO Matchو

ي بي   منظمة الصحة العالمية والويبو  (ب)
ي سياق التعاون الثالنر

 
ومنظمة التجارة العالمية  وف

ي عام 
 
ترجمات  2021بشأن الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة، أتاحت المنظمات الثالث ف

ات األمم بجميع لغ الوصول إىل التكنولوجيات واالبتكارات الطبيةللدراسة المحدثة بشأن 
ويفحص المنشور التفاعل بي   ميادين سياسات الصحة والتجارة والملكية الفكرية،  المتحدة. 

ي االبتكار والقدرة عل الوصول إىل التكنولوجيات الطبية، مثل األدوية واللقاحات 
 
وكيف يؤثر ف

نهج متكامل يجمع بي   الصحة وقد نشى الملحق الخاص المحدث للدراسة بشأن  واألجهزة الطبية. 
ي أكتوبر  19-والتجارة والملكية الفكرية لالستجابة لجائحة كوفيد

 
وهذا التحديث متاح  . 2021ف

ي وقد قرر ال بلغات األمم المتحدة الرسمية الست. 
 
اجتماعهم مديرون العامون للمنظمات الثالث ف

ي 
 
ي القائم بينها لتعزيز وتركت    2021يونيو  15المعقود ف

زيادة االستفادة من إطار التعاون الثالنر
ي سياق الجائحة من خالل مبادرتي   

 
: دعمها ف  محددتي  

ي  '1'
 
اء ف تنظيم حلقات عمل عملية لبناء القدرات تعزيزا لقدرة صانغي السياسات والخت 

 الحكومات األعضاء عل التصدي لهذه الجائحة وفقا لذلك. 

تنفيذ منصة لتقديم المساعدة التقنية الثالثية للبلدان فيما يتعلق باحتياجاتها من  '2'

ي موضوع موحد المجموعة 19-التكنولوجيات الطبية ذات الصلة بكوفيد
، بحيث تتاح ف 

ي توفرها 
ات المتعلقة بقضايا الوصول والملكية الفكرية والتجارة التر الكاملة من الخت 

كاء اآلخرو   ن بطريقة منسقة ومنهجية. منظماتنا والشى

 

ي اجتماع متابعة 
ي ف 
امهم بالتعاون الثالنر ي وأكد المديرون العامون مجددا التر 

اير  1ف  وقد  . 2022فت 

 نظمت حلقتا عمل ثالثيتان: 

 ي تكنولوجيات كوفيد
 2021سبتمت   27، والوصول إليها  19-حلقة عمل حول االبتكار ف 

 ي ت
الوصول إىل موارد  -والوصول إليها  19-كنولوجيات كوفيدحلقة عمل حول االبتكار ف 

اير  28، المعلومات واستخدامها للتصدي الوباء   2022فت 

  ي خريف عام
 . 2022ومن المقرر عقد حلقة عمل ثالثة بشأن التشخيص ف 

كة بي   الوكاالت التابعة لألمم  (ج)
ي فرقة العمل المشتر

واصلت الويبو، بصفتها عضوا ف 
ي اجتماعاتها.  المتحدة والمعنية

كما   بالوقاية من األمراض غت  المعدية ومكافحتها، المشاركة ف 
وس كوفيد ي اجتماعات مختلفة بشأن األمراض غت  المعدية وفت 

-شاركت الويبو بصفة مراقب ف 
ي 19

ي ذلك الجلسة الرابعة ف 
ا اجتماعي فرقة العمل  . 2020مايو  1، بما ف 

ً
ت الويبو أيض وحرص 

كة الخامس عشى   يومي  المشتر
ة  2020نوفمت   5و 3والسادس عشى ي الفتر

، 2021مارس  18-16وف 
 .  عل التواىلي

واصلت الويبو رصد ودعم عمل آلية التكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية  (د)
ي عدة اجتماعات  بشأن تغت  المناخ لتنفيذ اتفاق باريس. 

ة ف  وشاركت األمانة خالل هذه الفتر
اضية للجن ة التنفيذية للتكنولوجيا والمجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ افتر

وكان من أبرز ذلك تقديم األمانة مساهمات لخطة العمل  ولهيئات الفرعية لالتفاقية اإلطارية. 
ة  ، وانضمامها إىل مبادرة األمم 2027-2023المتجددة التالية للجنة التنفيذية للتكنولوجيا للفتر

اكة عل مستوى منظومة األمم المتحدة  -شأن خطط التكيف الوطنية المتحدة ب وهي مبادرة شى
ة النامية من أجل صياغة  ي ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغت 

لتوسيع نطاق الدعم التقت 
ي الخطط. 

اضيا، خالل الدورة  وتنفيذ خطط التكيف الوطت  وباإلضافة إىل ذلك، شاركت األمانة افتر
ي مجال تغت   لمؤتمر  26

ي إطالق مركز األمم المتحدة العالمي لالبتكار ف 
ي غالسكو، ف 

األطراف ف 
المناخ الذي يهدف إىل تشجيع االبتكارات التحويلية من أجل مستقبل منخفض االنبعاثات صامد 

اء ومنصة  ي الجلسة  WIPO GREENإزاء المناخ، كما قدمت عرضا عن نقل التكنولوجيا الخرص 
ف 

ي نظمتها غ
". التر   رفة التجارة الدولية بشأن "االستفادة من فوائد االبتكار األخرص 

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2021/article_0006.html
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2021/article_0006.html
https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2021/article_0006.html
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/igo_01feb22_e.htm
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=65948.
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69028
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69028
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ونية من  ونية ومبادرتها للتجارة اإللكتر ي سياق التجارة اإللكتر
 
وواصلت الويبو تعاونها مع األونكتاد ف

ونية لعام  أجل الجميع.  ة من  2022وخالل أسبوع التجارة اإللكتر ي الفتر
 
 29إىل  25الذي عقد ف

ونية للجميع: وضع النقاط عل 2022أبريل  ي "حوار القادة بشأن التجارة اإللكتر
 
، ساهمت الويبو ف

الحروف من أجل تنمية أكتر شموال" من خالل تقديم رسالة مرئية من المدير العام المساعد شدد 
ام الويبو بدعم مبتكري  ، والتر  ي االقتصاد الرقمي

 
ي فتح فرص ف

 
فيها عل أهمية الملكية الفكرية ف

ي البلدان النامية وأقل البلدان نموا. ال
 
 رقميات الشباب ف

نت ودعمه.  ي منتدى إدارة اإلنتر
 
 2021وقد عقد المنتدى لعام  وواصلت الويبو المشاركة بنشاط ف

ي 2021ديسمت   10إىل  6بنسق هجي   من 
 
اءات ف كت األمانة مع المكتب البولندي للت  ، حيث اشتر

تنظيم جلسة حول "ألعاب الفيديو وقدرتها عل توحيد الصف. كل ما تحتاج إىل معرفته عن 
قدرة صناعة ألعاب  عل وسلط الضوء خالل الجلسة البيئات التمكينية واالتجاهات الجديدة". 

ودور  19-الفيديو عل الصمود ونموها، حيث توسعت بشكل متواصل خالل جائحة كوفيد
ي ذلك المطورون 

 
الملكية الفكرية باعتبارها عامل تمكي   رئيشي للجهات الفاعلة المختلفة، بما ف

ي سمحت بها 
ون والالعبون. ونوقشت عدة أمثلة عن الكيفية التر حماية واألستوديوهات والناشى

ي ذلك عل وجه 
 
كات الرائدة، بما ف ي ألعاب الفيديو من قبل الشى

 
الملكية الفكرية بمزيد من التطوير ف

ة والمتوسطة.  نالخصوص ما كا كات الصغت  وواصلت الويبو تعميق تعاونها مع  من منظور الشى
ة.  ي وعل وجه التحديد، دعت األمانة المركز إ مركز التجارة الدولية خالل هذه الفتر

ىل المشاركة ف 
ي 
كما دعم المركز برنامج  ،2021نوفمت   9اإلطالق الرسمي ألداة الويبو لتشخيص الملكية الفكرية ف 

ي مرحلة التدريب، ومنح المشاركي   
األمانة بشأن ريادة األعمال المجتمعية من خالل المشاركة ف 
ي التجارة" )

 ومواده التدريبية.  (SheTradesالفرصة لالستفادة من موارد برنامج "تشارك ف 
ي 
ي اللجنة التوجيهية لمكتب مساعدة التجارة العالمية ف 

وباإلضافة إىل ذلك، شاركت األمانة أيضا ف 
  . 2022أبريل  6

ات  ة بتعزيز التعاون مع اليونيدو فيما يتعلق بإنتاج المستحرص  كما تعهدت األمانة خالل هذه الفتر
ي البلدان النامية. وقد نظمت ا

جتماعات لتبادل المعلومات حول عمل الويبو بشأن الصيدالنية ف 
ي قطاع 

خيارات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المصممة لحل وإدارة المنازعات والتعاون ف 
ي المحلي  ،علوم الحياة

وع اليونيدو لإلنتاج الصيدالن    . وكيف يمكن ربط ذلك بمشى

ي اجتم
اع اللجنة الخاصة الحكومية الدولية وفيما يتعلق باليونسكو، شاركت األمانة وأسهمت ف 

ي المؤتمر 
ي اعتمدت ف 

وع توصية اليونسكو بشأن العلوم المفتوحة التر )الفئة الثانية( المتعلق بمشى
ي نوفمت  

ي ناعم يثبت أهمية الملكية الفكرية 2021العام لليونسكو ف 
. والتوصية صك قانون 

ي تنفي
امه ف  ي احتر

ي الدوىلي الذي ينبغ 
ف بأن وإطارها القانون  ذ أي سياسة للعلوم المفتوحة ويعتر

 سياسات العلوم المفتوحة تستند إىل أنظمة الملكية الفكرية القائمة. 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/13/6و CDIP/13/4و CDIP/12/2و CDIP/10/2 التقارير التر

 CDIP/24/2و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و
 . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي مجال التعاون والتنمية. 
 
  جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية ف

 واإلدارة والمالية والتسيت  التنمية اإلقليمية والوطنية؛  قطاع الويبو ذو الصلة

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  2.4؛ 1.4

دت األنشطة المتفق عل تنفيذها مبدئيا إىل واستن . 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ يناير  التنفيذ 
وع  ي للمساعدة CDIP/4/8 Revوثيقة المشى ي سياق االستعراض الخارج 

 
. ونوقشت كذلك ف

ي الوثيقة 
 
ي مجال التعاون ألغراض التنمية، الوارد ف

 
ي تقدمها الويبو ف

 . CDIP/8/INF/1التقنية التر
ك من م ح مشتر ستكمل النقاش بمقتر

ُ
ي مرحلة الحقة، ا

 
جموعة أجندة التنمية ومجموعة البلدان وف

ي مجال التعاون ألغراض التنمية )الوثيقة 
 
ي تقدمها الويبو ف

األفريقية بشأن المساعدة التقنية التر
CDIP/9/16 ( وباستجابتي   إداريتي   أعدتهما األمانة )الوثيقتانCDIP/9/14 وCDIP/16/6 .) 

 باستعراض السبل الممكنة لتعزيز عمل وعقب مناقشة الوثائق المذكورة، قدم وفد إسبانيا ا
ً
احا قتر

ي مجال التعاون ألغراض التنمية. 
ي تقديم المساعدة التقنية ف 

اح  المنظمة ف  ونقحت اللجنة االقتر
ة.  ي دورتها السابعة عشى

ي الملحق األول لملخص رئيس  ووافقت عليه ف 
اح المنقح ف  ويرد االقتر

ة.  ي الدورة السابعة عشى
ة إغالق النقاش بشأن وقررت اللجن اللجنة ف  ي دورتها الثامنة عشى

ة ف 
ي جدول األعمال 

ي تقدمها الويبو؛ وفتح بند فرعي ف 
ي للمساعدة التقنية التر االستعراض الخارج 

ي مجال التعاون ألغراض التنمية" يركز عل الملحق 
ي تقدمها الويبو ف 

بعنوان "المساعدة التقنية التر
ي للملحق األول. األول وذلك مدة ست دورات متتالية تليه

  ا مناقشة التنفيذ النهانئ

ي مجال 
ي تقدمها الويبو ف 

ي إطار البند الفرعي من جدول األعمال بعنوان "المساعدة التقنية التر
وف 

ي الوثائق التالية: 
 CDIP/20/3و CDIP/19/10التعاون ألغراض التنمية"، نظرت اللجنة ف 

 CDIP/22/11و CDIP/22/10و CDIP/22/3و CDIP/21/9و CDIP/21/4و CDIP/20/6و
 . CDIP/26/6و CDIP/25/4و CDIP/25/3و CDIP/24/8و CDIP/23/9و

سياسة الويبو بشأن استعراضات األقران الخارجية  كما قدمت األمانة سلسلة من العروض حول: 
ة للجنة(؛ وجدوى إنشاء منتدى بشأن المساعدة التقنية )الدورة الحادية  )الدورة التاسعة عشى

ين ين للجنة(؛  والعشى للجنة(؛ وصفحة الويبو الجديدة للمساعدة التقنية )الدورة الحادية والعشى
ين  ي نظام التخطيط للموارد المؤسسية )الدورة الثالثة والعشى

وقائمة االستشاريي   عقب دمجها ف 
 للجنة(. 

ا "مائدة مستديرة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات: تبادل الخت  
ً
ات وعقدت اللجنة أيض

ي 
ة و"الحوار التفاعلي بشأن المساعدة التقنية" ف 

ي الدورة التاسعة عشى
واألدوات والمنهجيات" ف 
ين.   الدورة الثانية والعشى

ي سياق التقرير عن تنفيذ 
ي إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال ف 

وتستمر مناقشات اللجنة ف 
ي تقدمه

( والوثيقة CDIP/24/8ا الويبو )الوثيقة قرار الدول األعضاء بشأن المساعدة التقنية التر
ونية المستقبلية )  (. CDIP/26/6المتعلقة بالندوات اإللكتر

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع  ة القائمة بشأن تعزيز إطار الويبو لإلدار  المكتملعولجت هذه التوصية أساسا من خالل المشى
وشكل  .(. CDIP/4/8 Revعل النتائج بغية دعم عملية رصد األنشطة اإلنمائية وتقييمها )الوثيقة 

ي سجل التنفيذ. 
وع نقطة االنطالق للقيام بمزيد من العمل، كما هو موضح ف   هذا المشى

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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ونية المستقبليةتواصل اللجنة النقاش حول قضية   أبرز النقاط   . الندوات اإللكتر
  ي تواصل اللجنة النقاش بشأن

 
ي تقدمها الويبو ف

مجال التعاون ألغراض المساعدة التقنية التر
 . التنمية

ي الوثائق التالية:  األنشطة/اإلنجازات
 
ة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة ف ي الفتر

 
 ف

ونية المستقبلية ) (أ) اتيجية األمانة  – (CDIP/26/6الندوات اإللكتر قدمت وثيقة تحدد استر
ونية المستقبلية لتنظر فيها اللجنة خالل دورتها الساد ين للندوات اإللكتر سة والعشى

(CDIP/26/6 .)  ي الوثيقة خالل عدد من الدورات منذئذ وقررت مواصلة
 
وقد نظرت اللجنة ف

 مناقشتها. 

ي تقدمها الويبو  (ب)
تقرير عن تنفيذ قرار الدول األعضاء بشأن المساعدة التقنية التر

(CDIP/24/8) – ي عقد
ين التر ي دورتها الثامنة والعشى

 
ي باإلضافة إىل ذلك، واصلت اللجنة ف

 
ت ف

ي مجال التعاون من أجل  2022مايو 
 
ي تقدمها الويبو ف

المناقشات حول المساعدة التقنية التر
ي سياق تلك المناقشة، طلبت بعض الوفود من  . CDIP/24/8التنمية استنادا إىل الوثيقة 

 
وف
، بينما طلبت وفود أخرى من اللجنة أن CDIP/24/8اللجنة أن تغلق باب المناقشة بشأن الوثيقة 

ي دورتها القادمة. ت
ي تقدمها الويبو ف 

ي إجراء استعراض جديد للمساعدة التقنية التر
 نظر ف 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/12/4و CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/2 التقارير التر

 CDIP/22/3و CDIP/21/9و CDIP/21/4و CDIP/20/6و CDIP/20/3و CDIP/19/10و
 CDIP/25/2و CDIP/24/8و CDIP/24/2و CDIP/23/9و CDIP/22/11و CDIP/22/10و
  . CDIP/27/2و CDIP/26/6و CDIP/26/2و CDIP/25/4و CDIP/25/3و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأ

، يرج  (IP-TAD) ن الملكية الفكريةاألنشطة الواردة ف 
ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514


CDIP/29/10 
Annex 
85 
 

 

 *42التوصية 

ي 
ي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدن 

ي تتعلق بقبول المنظمات غت  تعزيز التدابت  التر
ي أنشطة الويبو، وفقا للمعايت  التر

 
بكل فئاته ف

  الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد الدرس باستمرار. 

اكات العالمية قطاع الويبو ذو الصلة  التحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

4.2  

ي سياق تقارير مرحلية مختلفة ) التنفيذ 
 
 (. CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5نوقشت هذه التوصية ف

 بالفعل. ولم تناق
ً
  ش اللجنة أنشطة التنفيذ بعد، غت  أن التوصية قيد التنفيذ عمليا

 : اتيجية التنفيذ هي عل النحو التاىلي  واستر

ي الويبو لكل من أصحاب المصلحة 
وط الحالية بشأن منح صفة مراقب ف  "ال تزال اإلجراءات والشى

 ة متوافقة مع هذه التوصية. المعنيي   من المنظمات غت  الحكومية والمنظمات الحكومية الدولي
وتهدف عملية المراجعة المتعلقة بمنح صفة مراقب لمنظمة ما إىل ضمان جديتها ومصداقيتها، 

ي أن يستمر ذلك
عالوة عل أنه من المتعارف  ،وعالقة أنشطتها بمجال الملكية الفكرية، وينبغ 

ي حالة الطلبات المقدمة من المنظمات غت  الحكومية 
الوطنية، إجراء مشاورات مع الدولة عليه، ف 

ي لها عالقة 
 أن ذلك اإلجراء مهم ومفيد لضمان مشاركة المنظمات التر

ً
المعنية، وقد تبي ّ  أيضا

 .
ً
ي  بعمل الويبو وبتوصيات أجندة التنمية أيضا

وبجانب إجراءات االعتماد هذه، تستمر الويبو ف 
ي تيش المشاركة الفعالة

ي أنشطتها".  تحديد وتنفيذ المبادرات التر
ي ككل ف 

 للمراقبي   والمجتمع المدن 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة  اتيج  وفضال عن ذلك فإن االتجاه االستر
اتيجية المتأمور، هذه التوصية تحدده  ة الخطة االستر  2026-2022وسطة األجل للمنظمة للفتر

ة و  انية للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 بقال ينط

  . 281يبلغ مجموع عدد المنظمات غت  الحكومية المعتمدة لدى الويبو   أبرز النقاط 
  فعاليات و/أو زيارات وفود، مع الحفاظ عل تفاعل قوي مع أهم الجهات  10يشت الويبو

 المستفيدة من المنظمات غت  الحكومية. 
 متنوعة من  دعم نشط إلنشاء تحالف عالمي للملكية الفكرية، يتألف من مجموعات

ي أكتر من 
ي ف 
 بلدا.  50المجتمع المدن 

 األنشطة/اإلنجازات 
 

ي عشى شهًرا  . 281يبلغ عدد المنظمات غت  الحكومية المعتمدة لدى الويبو 
ة االثت  وخالل فتر

ي يوليو 
، توىل قسم عالقات المنظمات غت  الحكومية ودوائر الصناعة بالويبو 2022المنتهية ف 

ات و/أو زيارات وفود، مع الحفاظ عل تفاعل قوي مع أهم الجهات فعالي 10تيست  حواىلي 
ومع تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة وزيادة الويبو من اجتماعاتها  . المستفيدة

ي مقرها لعقد جلسات إحاطة رسمية وفود من اتحاد أسماء 
الحضورية، كان ممن استقبلت ف 

كما بدأت وأدارت   . لملكية الفكرية، وغرفة التجارة الدوليةالدوىلي لوكالء ا األغذية الشائعة، واالتحاد
االبتكار من أجل صحة أفضل:  -فعالية الويبو الحضورية بمناسبة يوم العالمي للملكية الفكرية 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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ي من أفريقيا وآسيا  – دعم المبدعي   الشباب من خالل الملكية الفكرية
بمشاركة المجتمع المدن 

  وأوروبا وأمريكا الالتينية. 
ي بعض االجتماعات الحضورية مع جماعات من الصناعة والمنظمات غت  

 
وشاركت الويبو أيضا ف

ي ذلك رابطة أصحاب الملكية الفكرية، ورابطة الملكية الفكرية للبلدان األمريكي
 
، ةالحكومية، بما ف

ي للتجارة الخارجي
ة والرابطة الدولية لألدوية العامة والمتشابهة بيولوجيا، والمجلس الوطت 

كما قدمت الويبو دعما نشطا إلنشاء تحالف عالمي للملكية الفكرية، يتألف   بواشنطن العاصمة. 
ي أكتر من 

 
ي ف

 بلدا.  50من مجموعات متنوعة من المجتمع المدن 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5 التقارير التر

 CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
  . CDIP/27/2و CDIP/26/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

 
، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020الرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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كاء لتمويل مشاري    ع المساعدة المرتبطة  ي اختيار الشى
 
ي كيفية تحسي   دور الويبو ف

 
ي مسار شفاف النظر ف

 
بالملكية الفكرية وتنفيذها ف

 بتوجيه من األعضاء ودون إخالل بأنشطة الويبو الجارية. 

اكات العالمية؛ وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛  قطاع الويبو ذو الصلة  التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى
 واألنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

3.3  

  األنشطة. وسيبدأ تنفيذها بمجرد اتفاق الدول األعضاء عل  لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.  التنفيذ 

ي معالجة هذا التنفيذ تحدده 
 
اتيجية المتوسطة ومع ذلك، فإن العمل الذي يسهم ف الخطة االستر

ة  انية للثنائية و  2026-2022األجل للمنظمة للفتر  للويبو.  2022/23برنامج العمل والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

 ال ينطبق

 50حالًيا أكتر من  يضم برنامج الويبو للنفاذ إىل األبحاث من أجل التنمية واالبتكار )أردي(  أبرز النقاط 
ا، ويتيح النفاذ إىل حواىلي 

ً بلدا  125مجلة وكتاب ومصنف مرجغي ألكتر من  50,000ناشى
 ناميا. 

  لما يزيد عل ) ي اءات )أست  وصل برنامج الويبو للنفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن الت 
ي أكتر من  150

 من البلدان النامية وأقل البلدان نموا.  40مؤسسة مسجلة ف 
  نمت منصةWIPO GREEN  ي مجال تغت  المناخ بعد تطويرها لتغىطي

ي ف  للتوفيق التكنولوج 
 احتياج وتكنولوجية وبراءة.  130,000ما يقرب من 

  .ي األرجنتي   والصي   وإندونيسيا واليابان
 تلقت ست صفقات توفيق الدعم ف 

اكات الناجحة بي   القطاعي    لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد، إال أن الويبو  األنشطة/اإلنجازات  تدير العديد من الشى
ات وتوفت  التمويل  ي تقاسم الخت 

ي تتيح لقطاع ريادة األعمال والمجتمع المدن 
العام والخاص التر

ي تقوم عليها مهمة الويبو. 
اكات:  لعدد من السياسات العامة الهامة التر  وفيما يلي أبرز الشى

 ي البلدان النامية والبلدان واصل اتحاد الكتب الميشة توسيع أنشطت
كاء جدد ف  ه ووجد شى

 .
ً
ايد عل أنشطة بناء القدرات، حيث يقدم تدريب ومساعدة  األقل نموا واستمر الطلب المتر 

واستمر نمو خدمة االتحاد العالمية  تقنية عل أحدث تقنيات إنتاج الكتب ميشة النفاذ. 
ي ومنتدى لتبادل كتب ميش 

ون  كما واصل   ة النفاذ من إعداد الويبو. للكتب، وهي كتالوج إلكتر
ونية  ويجية مع صناعة النشى بحيث يتاح استخدام الكتب اإللكتر االتحاد جهوده التر

ي قراءة المطبوعات. 
  لألشخاص المبرصين وذوي اإلعاقة ف 

  ي إتاحة نفاذ
استمر برنامج الويبو للنفاذ إىل األبحاث من أجل التنمية واالبتكار )أردي( ف 

ي أو 
ونية مجان  ايد من المجالت العلمية والكتب اإللكتر منخفض التكلفة إىل عدد متر 

ي البلدان النامية. 
اك ف  ا،  50وتضم المنصة حالًيا أكتر من  والمراجع القائمة عل االشتر ً ناشى

 بلدا ناميا.  125مجلة وكتاب ومصنف مرجغي ألكتر من  50,000وتتيح النفاذ إىل حواىلي 
 : ي
 . https://www.wipo.int/ardi/ar/ يوجد المزيد عن أردي ف 

  الذي يوفر ،) ي اءات )أست  وصل برنامج الويبو للنفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن الت 
اءات لمكاتب  ا مجانًيا أو منخفض التكلفة إىل خدمات بحث وتحليل تجارية متعلقة بالت 

ً
نفاذ

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
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اءات  ي البلدان النامية، إىل أكتر من الت 
 
مؤسسة  150والمؤسسات األكاديمية والبحثية ف

ي أكتر من 
 
ي يتاح  بلدان من البلدان النامية وأقل البلدان نموا.  40مسجلة ف المزيد عن أست 

 : ي
 
 https://www.wipo.int/aspi/ar/ ف

  ة استمر تنفيذ الخطة اال اتيجية للفتر اء  2023-2019ستر لمنصة الويبو للتكنولوجيا الخرص 
(WIPO GREEN زيادة قدرة قاعدة البيانات ووظائفها، وبناء كتلة : ( بأهداف ثالثة هي

ي 
 
كاء والتكنولوجيات واالحتياجات، وتعزيز وظائف االتصاالت والتسويق ف حرجة من الشى

ي مجال  WIPO GREENوقد طورت المنصة لتصبح منصة  المنصة. 
 
ي ف للتوفيق التكنولوج 

 احتياج وتكنولوجية وبراءة.  130,000وقد نمت لتشمل ما يقرب من  تغت  المناخ. 
كاء جدد إىل المنصة منذ آخر تقرير، كما تلقت ست  وباإلضافة إىل ذلك، انضم تسعة شى

ي األرجنتي   والصي   وإندونيسيا واليابان. 
 
كت   وسيكون تر  صفقات توفيق جديدة الدعم ف

ي 
 
ي المرحلة التالية عل مجاالت محددة، فضال عن دعم مكاتب الملكية الفكرية ف

 
المنصة ف

ي بلدانها. 
 
 WIPO Greenوتتاح منصة  تصميم سياسات لدعم تكنولوجيات تغت  المناخ ف

 : ي
 
 . https://www3.wipo.int/wipogreen/en/ ف

 مر دعم قاعدة بيانات الويبو للبحث )استWIPO Re:Search ي
 
( للبحث والتطوير ف

ي إطار 
المراحل المبكرة من مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة والمالريا والسل ف 

ي أطلقت عام 
اتيجية الخمسية التر :  . 2017خطتها االستر ي

 ويتاح مزيد من التفاصيل ف 
/https://www.wipo.int/research/en .  

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 . CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/22/2 التقارير التر

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي 
، يرج  الرجوع (IP-TAD) قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكريةاألنشطة الواردة ف 

ة   .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 

  

https://www.wipo.int/aspi/ar/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
https://www.wipo.int/research/en/
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568514
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ي سياق االهتمامات االجتماعية األوسع والشواغل الموجهة للتنمية بصفة خاصة، بغية "إسهام حماية 
 
مقاربة إنفاذ الملكية الفكرية ف

ي المعارف  ها تحقيقا للمنفعة المتبادلة لمنتج  ي نقل التكنولوجيا ونشى
 
ي وف ي تشجيع اإلبداع التكنولوج 

 
حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ف

امات، بما يتفق مع  التكنولوجية وللمنتفعي   بها وعل نحو موات للرفاهية االجتماعية واالقتصادية ولتحقيق التوازن بي   الحقوق وااللتر 
  من اتفاق تريبس.  7المادة 

اكات العالمية؛ واألنظمة اإليكولوجية للملكية  قطاع الويبو ذو الصلة   الفكريةالتنمية اإلقليمية والوطنية؛ والتحديات والشى

بالنتيجة )النتائج( مرتبطة 
 المتوقعة

  3.4؛ 2.4؛ 3.2

  ناقشت اللجنة هذه التوصية جزئيا.  التنفيذ 

ي توجيه مناقشات اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ، ولذلك  45 وتساعد توصية أجندة التنمية
 
ف

  يمكن اعتباره منفذة ضمن سياق آلية إعداد التقارير. 

ام للملكية الفكرية مع اختصاص اللجنة  ي تضطلع بها شعبة إذكاء االحتر
وتتماشى األنشطة التر

  االستشارية وتهدف إىل تحقيق النتائج المتوقعة المذكورة أعاله. 

ي الذي اتخذته الويبو لتنفيذ أعمال تتناول، ضمن جملة أمور، هذه التوصية  اتيج  واالتجاه االستر
ة تحدده  اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للفتر برنامج العمل و  2026-2022الخطة االستر

ة  انية للفتر  للويبو.  2022/23والمت  

ذات  مشاري    ع أجندة التنمية
 الصلة

وع أجندة التنمية  :  المعممو المكتملعولجت هذه التوصية أساسا من خالل مشى التاىلي
CDIP/16/7 Rev.2.  

ي سبتمت    أبرز النقاط 
نت حوارا للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ تناولت  2021عقدت الويبو ف  عت  اإلنتر

نت.  ي مجال مكافحة التقليد والقرصنة عل اإلنتر
 فيه التطورات الجديدة ف 

 ي عملية ت
ي دول أعضاء ف 

يعية لثمان  عديل و/أو اعتماد أطر قانونية قدمت الويبو مساعدة تشى
 ذات صلة من أجل إنفاذ فعال للملكية الفكرية بما يتماشى مع الجزء الثالث من اتفاق تريبس. 

  اضيا أو بنسق هجي   لمعالجة المسائل
نظم عدد من أنشطة بناء القدرات والتدريب إما افتر

ي أو 
ام للملكية الفكرية، سواء عل الصعيد الوطت  المتصلة بإنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحتر

 .  دون اإلقليمي أو اإلقليمي

ة قيد االستعراض، واصلت شعبة  األنشطة/اإلنجازات  ام للملكية الفكرية أنشطتها المتعلقة خالل الفتر إذكاء االحتر
يعية )النتيجة المتوقعة 3.2بالسياسات والتعاون الدوليي   )النتيجة المتوقعة  (، والمساعدة التشى

ي ميدان إذكاء  (، وزيادة الوعي 2.4(، والمساعدة التقنية وبناء القدرات )النتيجة المتوقعة 1.4
ف 

ام للملكية الفكرية )ال (، مع إيالء واجب االعتبار للمصالح المجتمعية 3.2نتيجة المتوقعة االحتر
 . 45األوسع والشواغل الموجهة للتنمية وفقا لتوصية أجندة التنمية 

 السياسة الدولية والتعاون (أ)

ي الويبو لتبادل 
تواصل اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ تهيئة منتدى عالمي للدول األعضاء ف 

ات الوطنية وتسهيل الحوار الدوىلي بشأن السياسات المتعلقة بإنفاذ الملكية الممارسات والخت  
ام للملكية الفكرية.  ي سياق  الفكرية وإذكاء االحتر

وتقارب هذه اللجنة االستشارية اإلنفاذ ف 
ي برنامج عملها: 

 االهتمامات المجتمعية األوسع خاصة الشواغل الموجهة للتنمية، مما يتجل ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=546698
https://dacatalogue.wipo.int/projects.
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اتيجية " تبادل المع1"" لومات حول التجارب الوطنية بشأن أنشطة التوعية والحمالت االستر
ام للملكية الفكرية بي   الجمهور، وال سيما الشباب، طبقا ألولويات 

بوصفها وسيلة إلذكاء االحتر
" وتبادل المعلومات حول التجارب الوطنية 2الدول األعضاء التعليمية أو أي أولويات أخرى؛ "

ت ي ذلك آلية المتعلقة بالتر
 
يبات المؤسسية بشأن سياسات وأنظمة إنفاذ الملكية الفكرية، بما ف

" وتبادل المعلومات حول 3لتسوية منازعات الملكية الفكرية بطريقة متوازنة وشاملة وفعالة؛ "
كت   عل صياغة قواني   

مها الويبو، مع التر
ر
قد
ُ
ي ت
يعية التر التجارب الوطنية المتعلقة بالمساعدة التشى

ي تراعي مواطن المرونة ومستوى التنمية واختالف التقاليد القانونية واحتمال اإل 
نفاذ الوطنية التر

إساءة استعمال إجراءات اإلنفاذ دون إغفال المصلحة االجتماعية األوسع ووفقا ألولويات الدول 
غراض " وتبادل التجارب الناجحة بشأن بناء القدرات والدعم المقدم من الويبو أل 4األعضاء؛ "

ي واإلقليمي لفائدة الوكاالت والموظفي   الوطنيي   
تنفيذ أنشطة التدريب عل الصعيدين الوطت 

 طبقا لتوصيات أجندة التنمية ذات الصلة ووالية لجنة اإلنفاذ". 

ام  ي الويبو بقناة إضافية للحوار حول السياسات بشأن مسائل إذكاء االحتر
 
ويد الدول األعضاء ف ولتر 

ي 19-وإنفاذها أثناء جائحة كوفيد للملكية الفكرية
 
نت ف ، نظمت األمانة حوار لجنة اإلنفاذ عت  اإلنتر

ي مكافحة التقليد والقرصنة عل  . 2021سبتمت   21
 
وتناولت الجلسة التطورات الجديدة ف

نت، وقدم سبعة متحدثي   يمثلون جميع المناطق عروضا.   اإلنتر

ام  للملكية الفكرية العمل بشكل وثيق مع منظمات حكومية وواصلت الشعبة المعنية بإذكاء االحتر
ام  دولية ومنظمات غت  حكومية والدول األعضاء لزيادة قدرات إنفاذ الملكية الفكرية إذكاء االحتر

ي السنوي للمنظمات الحكومية الدولية الذي تنظمه  للملكية الفكرية. 
وعقد االجتماع التنسيقر

ي الويبو 
ته عشى 2022يونو  21ف  ي مجال إنفاذ الملكية ، وحرص 

 منظمات حكومية دولية تعمل ف 
ام للملكية الفكرية.  ،   الفكرية وإذكاء االحتر كاء دوليي   كما نظمت الويبو اجتماعات ثنائية مع شى

ي 
ي نظمها  باإلضافة إىل المشاركة ف 

ام للملكية الفكرية التر أنشطة إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحتر
 ن ورصدها. أصحاب المصلحة المعنيو 

يعية (ب)  المساعدة التشى

يعية بناء عل طلب الدول  ام للملكية الفكرية مساعدة تشى قدمت الشعبة المعنية بإذكاء االحتر
امات المتعلقة باإلنفاذ بمقتض  الجزء الثالث من  يعات الوطنية مع االلتر  األعضاء بشأن توافق التشى

ي االتفاق )انظر الوثيقة اتفاق تريبس، مع مراعاة مواطن التوازن والمرونة الو 
اردة ف 

WIPO/ACE/12/14). 

ي عملية تعديل 
ي دول أعضاء ف 

يعية لثمان  ة محل النظر، قدمت الشعبة مساعدة تشى وخالل الفتر
و/أو اعتماد أطر قانونية ذات صلة بتحقيق إنفاذ فعال للملكية الفكرية بما يتماشى مع الجزء 
ي آسيا والمحيط الهادئ،

ي المنطقة األفريقية، وبلدان ف 
 الثالث من اتفاق تريبس )أربعة بلدان ف 

 .) ي ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريت 
 وبلدان ف 

 المساعدة التقنية وبناء القدرات (ج)

ة محل االستعراض عدد من أنشطة بناء القدرات والتدريب منها ما كان عت   ظم خالل الفتر
ُ
ن

ي المنطقة العربية، واثنا
ي المنطقة األفريقية، خمسة ف 

نت ومنها ما كان بنسق هجي   )اثنان ف  ن اإلنتر
ي بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية( لمعالجة القضايا 

ي آسيا والمحيط الهادئ، واثنان ف 
ف 

ي أو دون 
ام للملكية الفكرية عل المستوى الوطت  المتعلقة بإنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحتر

  . (أنشطة التدريب وإذكاء الوعي اإلقليمي أو اإلقليمي )انظر 

 أنشطة إذكاء الوعي  (د)

 واصلت الويبو تطوير أدوات وأنشطة جديدة للتوعية بالملكية الفكرية، خاصة بي   النشء. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_12/wipo_ace_12_14.pdf
https://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
https://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
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وقد دبلجت ست حلقات من أفالم الكارتون المحببة لألطفال بشأن الملكية الصناعية وحق 
ز فيه ي تت 

"المؤلف، والتر باللغة التايالندية بالتعاون مع اإلدارة  ،ا شخصية "بورور البطريق الصغت 
ي المتاح من المكتب الكوري 

التايلندية للملكية الفكرية وبدعم ماىلي من الصندوق االستئمان 
ي قناة الويبو عل  للملكية الفكرية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة. 

 
وكل هذه الحلقات متاحة ف

 اليوتيوب. 

ام للملكية الفكرية نسخ ازيل بالتعاون مع شعبة إذكاء االحتر ي الت 
 
باللغة  ا وأنشأ مكتب الويبو ف
ازيلية من  تغالية الت  ونية للتوعيةالت  ام حق المؤلف والعالمات  مواقع الويبو اإللكتر للشباب عن احتر

  . التجارية

سم حلما"  كما نشى كتاب الويبو  ام حق المؤلف بعنوان "لت  المصور عل طراز مانهوا عن احتر
ازيلية( والروسية عل  تغالية )الت  ونية باللغات العربية والصينية والفرنسية والت  صفحة الويبو اإللكتر

ي لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة.  . إلذكاء الوعي 
 وقد مول هذا التعديل الصندوق االستئمان 

ي الفلبي   دراسة استقصائية للمستهلكي   باستخدام مجموعة أدوات الويبو للدراسات 
 
وأجريت ف

ي للملكية الفكرية، وذلك لتهيئة حمالت 
االستقصائية للمستهلكي   بالتعاون مع المكتب الوطت 

ام للملكية الفكرية. اتصاالت أكتر وجا وع صندوقي    هة وفعالية بشأن إذكاء االحتر وقد مول المشى
ي للملكية الفكرية. 

وباإلضافة إىل  استئمانيي   من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة المكتب الوطت 
ي لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، أنشئت نسخة مخترصة 

ذلك، وبدعم من الصندوق االستئمان 
ي لغات )لغات الويبو الرسمية الست + الكورية من مجموع

ة أدوات الدراسات االستقصائية بثمان 
تغالية(.   والت 

ي عام 
وع رائد اضطلع به ف  ي جنوب أفريقيا، نفذت شعبة إذكاء  2019وعل سبيل المتابعة لمشى

ف 
ي مدرستي   

وعا عن صحافة المواطني   والملكية الفكرية ف  ام للملكية الفكرية مشى ي كيور االحتر
ف 

ي يونيو 
وقد درست  بالتعاون مع مكتب السنغال للملكية الفكرية.  2022مسار، داكار، بالسنغال ف 

 لطالب أساسيات الملكية الفكرية وتقنيات صحافة الهواتف الذكية. لالشعبة 

وع أجندة التنمية بشأن  وباإلضافة إىل ذلك، تعالج هذه التوصية جزئًيا من خالل تعميم مشى
ي مجال التنمية وحقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التعاون عل

ي ف 
 التعليم والتدريب المهت 

 . ي
ي  التدريب القضانئ

ي ف 
ي اضطلع بها معهد الويبو القضانئ

ويرد مزيد من التفاصيل حول األنشطة التر
ي التوصية 

 . 10هذا الصدد ف 

ي نظرت فيها اللجنة:  تقارير/وثائق أخرى ذات صلة
 CDIP/23/4و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2 التقارير التر

 . CDIP/28/2و CDIP/27/2و CDIP/25/2و CDIP/24/2و CDIP/23/7و

وللحصول عل مزيد من المعلومات حول اإلنجازات المتعلقة بهذه التوصية، باإلضافة إىل 
ي قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأن الملكية الفكرية

، يرج  (IP-TAD) األنشطة الواردة ف 
ة ا  .(WO/PBC/34/7)الوثيقة  2021/2020لرجوع إىل تقرير أداء الويبو للفتر

 
 

 
 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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