
 

 

 

CDIP/29/2 

 األصل: باإلنكليزية

 2022سبتمبر  5التاريخ: 

 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(
 
 

 الدورة التاسعة والعشرون
 2022أكتوبر  21إلى  17من ، جنيف

 
 

 

 مشاري    ع أجندة التنمية الجاري تنفيذها  - ةرير مرحلياتق

 

 من إعداد األمانة 
 
 
 
 

: ، مرحلية بشأن مشاري    ع أجندة التنمية الجاري تنفيذها  مجموعة تقارير تحتوي مرفقات هذه الوثيقة عىل  .1  وهي

 
ي البيئة الرقمية حق "1"

 )المرفق األول(؛  المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 
 
(؛تسجيل العالمات الجماعية للمشاري    ع المحلية بوصفها مسألة تنمية اقتصادية شاملة ) "2" ي

 المرفق الثان 
 
ي االبتكار وريادة األعمال "3"

ي البلدان النامية عىل االنتفاع بنظام ، تعزيز دور النساء ف 
وتشجيع النساء ف 

 )المرفق الثالث(؛ الملكية الفكرية
 

و وبلدان نامية أخرى:  "4" ي بير
تسخير الملكية الفكرية ألغراض تنمية  الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 

 )المرفق الرابع(؛ سياحة المأكوالت 
 

ي آلت إىل الملك العام واستخدامها  "5"
اعات التر  )المرفق الخامس(؛ تحديد االخير

 
ي بعض بلدان  "6"

ي بوركينا فاسو وف 
، والنماذج االقتصادية الجديدة للموسيقر ف  تطوير قطاع الموسيقر

 )المرفق السادس(؛ االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ 
 

ي العرص الرقمي الملكية الفك استخدامتعزيز  "7"
ي البلدان النامية ف 

ي الصناعات اإلبداعية ف 
  )المرفق  رية ف 

 السابع(؛ 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=456923
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=456923
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=406377
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=406377
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552082
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552082
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=537938
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تبة عىل استخدام نظام ا، تنظيم البيانات اإلحصائية "8"     لملكية الفكرية وتصميم منهجية لتقييم اآلثار المير

 )المرفق الثامن(؛ وتنفيذها 
 
ة من خالل الملكية الفكرية:  "9" ات  تمكير  المشاري    ع التجارية الصغير اتيجيات لدعم المؤشر تطوير اسير

ة ما بعد التسجيل، الجغرافية ي فير
 
 )المرفق التاسع(.  أو العالمات الجماعية ف

 
 

وع أجندة التنمية بشأن  .2 ي جرى تحديثها عقب تنفيذ مشر
ي نماذج التقارير التر

 
درجت التقارير المذكورة أعاله ف

ُ
أدوات إلعداد أ

وعات أجندة التنمية احات ناجحة بشأن مشر  . اقير

 
 

إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة  .3
ي مرفقات هذه 

علما بالمعلومات الواردة ف 
 الوثيقة. 

 
 
 

 [يىلي ذلك المرفقات]
 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01 رمز المشر

 العنوان
ي البيئة الرقمية حق 

 
 المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف

 

 التنمية توصيات أجندة
 35، 25، 16، 10، 4، 3، 1التوصيات: 

 

وع  انية المشر  مير 
وع:  انية اإلجمالية للمشر فرنك  385.000 منها: ، فرنك سويشي 556.000 المير 

فرنك سويشي لموارد  171.000و، الموظفير  سويشي مخصصة لخالف موارد شئون 
  شئون الموظفير  

وع   2019يناير  تاري    خ بدء المشر

وع ة ، شهًرا  30 مدة المشر ين، شهًرا  18قابلة للتمديد لفير ي دورتها السادسة والعشر
 
 . وافقت عليها لجنة التنمية ف

قطاعات/ مجاالت الويبو  
 الرئيسية المعنية

 
 المؤلف والصناعات اإلبداعيةقطاع حق  قطاع التنفيذ: 

وع   وصف موجز للمشر

وع إىل توفير معلومات واضحة بشأن األنظمة الوطنية لحق المؤلف والحقوق  يهدف المشر
ي البيئة الرقمية. 

 المجاورة المطبقة عىل ترخيص المحتوى السمعي البرصي وتوزيعه ف 
 

وع إىل إذكاء وعي المبدعير  ، وعىل وجه الخصوص  وأصحاب المصالح بشأن القواعد يهدف المشر
ي السوق ، الوطنية القائمة

وتقييم القضايا الراهنة المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة ف 
و  المشاركة: السمعي البرصي الرقمي للبلدان  ازيل وكوستا ريكا واإلكوادور وبير األرجنتير  والير

 وأوروغواي. 
 

وع إىل التعريف بحق المؤلف و    ي توزي    ع المحتوى السمعي كما يهدف المشر
الحقوق المجاورة ف 

ي البيئة الرقمية بما يتماشر مع األطر القانونية الوطنية بهدف تحسير  فهم المبدعير  
البرصي ف 

ومن شأن تعزيز نفاذ أصحاب  وأصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة المحليير  لهذه الصناعة. 
ي ذلك المبدعير  والمنتجير  ومطو ، المصالح المحليير  

ري المنصات الرقمية وصانعي بما ف 
ي تطوير سوق 

السياسات إىل المعلومات المناسبة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة أن يسهم ف 
. ، المنتجات الرقمية المحلية ي استغالل المحتوى السمعي البرصي المحىلي

 وف 
 

نامج  قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية. ، مديرة شعبة قانون حق المؤلف، السيدة ميشيل وودز  مديرة الير

الصلة بالنتائج المرتقبة   
نامجل انية  العمل ير والمير 

  2022/23للثنائية 

ي جميع أنحاء العالم سبل تواصل وتفاعل أك 1.1
إذكاء الوعي وزيادة المعارف  بهدفير فاعلية ف 

ي كل مكان. بشأن إمكانيات الملكية الفكرية لتحسير  مست
 وى معيشة الجميع ف 

 
ي الدول  1.4 

استخدام الملكية الفكرية عىل نحو أكير فعالية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 
ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة ، اإلقليميةاألعضاء عىل مستوى األقاليم والمناطق دون 

 التنمية. 
 

ي جميع الدول األعضاء 4.3
 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية ف 

 

وع ي تنفيذ المشر
 التقدم المحرز ف 

ي 
عدت دراستان وسبع دراسات حالة ف 

ُ
ي  ،2020أ

ين ف  ي الدورة الثامنة والعشر
رضت عىل اللجنة ف  وعُ

:  ،2022مايو    وهي
 

ي لحق المؤلف الدراسة األوىل:  أوال. 
وممارسات ترخيص المحتوى السمعي ، اإلطار القانون 

ي البيئة الرقمية
 البرصي ف 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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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نت1الجزء  ي أمريكا الالتينية: االتجاهات  : نماذج أعمال بث المحتوى السمعي والبرصي عىل اإلنير

 
ف

 الحديثة والتطور المستقبىلي 
 

ي البيئة الرقمية 2الجزء 
 
ي للقطاع السمعي البرصي ف

 : اإلطار القانون 
 

المرفق: ملخص لحق المؤلف والحقوق المجاورة الوطنية المطبقة عىل ترخيص المحتوى السمعي 
نت   البرصي عير اإلنير

 
 للمصنفات السمعية البرصية  : المعاملة القانونية للمؤلفير  األجانب3الجزء 

 
ي أمريكا الالتينية: المما4الجزء 

 
ي البيئة الرقمية ف

 
ي القطاع السمعي البرصي ف

 
  رسات التعاقدية ف

 
ي المصنفات السمعية البرصية  : التعريف بالبيانات الوصفية واستخدامها 5الجزء 

 
 ف

 
ي الويبو المطبقة عىل نماذج أعمال بث المحتوى 6الجزء 

 
: األساليب البديلة لتسوية المنازعات ف

نت  عىل اإلنير

ي الملك العام  
 ثانيا. الدراسة الثانية: المصنفات السمعية البرصية الواقعة ف 

 ثالثا: دراسات الحالة: 

ي القطاع السمعي البرصي: بانوراما لبلدان أمريكا الالتينية وإسبانيا  األوىل: المرأةدراسة الحالة 
 ف 

ي توزي    ع المحتوى
نت دراسة الحالة الثانية: تجربة منتج برازيىلي مستقل ف    السمعي البرصي عير اإلنير

 
نت    دراسة الحالة الثالثة: تطوير منصة محلية لبث المحتوى عىل اإلنير

 
 دراسة الحالة الرابعة: الترصي    ح باستخدام الحقوق لغرض التوزي    ع الرقمي  

 
ازيل وأمريكا  ي الير

ي توزي    ع الفيديو حسب الطلب ف 
دراسة الحالة الخامسة: دور جهة التجميع ف 

  "Sofá Digital"ينية: تجربة سوفا ديجيتال الالت
 

ي مجال المصنفات السمعية البرصية: االتجاهات والفرص
  دراسة الحالة السادسة: البيانات ف 

 
نت    cine.ar.playو Cine.arدراسة الحالة السابعة: منصتا بث المحتوى عىل اإلنير

 

ي 
النتائج األولية التر

 لوحظت 

يعات  - ي مجال توزي    ع المصنفات السمعية والبرصية من خالل حرص مختلف التشر
المطبقة ف 

نت بث المحتوى ي أمريكا الالتينية عىل اإلنير
 ف 

 
ي أمريكا الالتينية الراهنةتحديد المشكالت  -

ي تؤثر عىل السوق الرقمية ف 
 التر

 
ي السوق الرق -

ات ف  ي أمريكا الالتينيةتحديد األمثلة والخير
  مي الحاىلي ف 

 
ي أمريكا الالتينية 19-كوفيدتأثير جائحة   -

 عىل سوق بث المحتوى السمعي البرصي ف 

ات المكتسبة   الخير
 والدروس المستفادة 

ا عىل القطاع السمعي البرصي الرقمي  -
ً
ي تنطبق أيض

 تحديد قضايا الملكية الفكرية الشاملة التر
 

ي مجال الملكية الفكرية تحديد ال  -
 بصورة أفقيةتحديات الناجمة عن التعامل مع الصناعة ف 

سمعية ، اتصاالت سلكية والسلكية، بسبب تجزأ الصناعة إىل )تكنولوجيا المعلومات
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ي المجال  قانونية، برصية،
 
 . الصعوبة أمًرا بالغإلخ( مما يجعل الوصول إىل المتخصصير  ف

والدور الذي يؤديه حق ، ندرة المعلومات المتاحة عن السوق الرقمي ألمريكا الالتينية  -
 .  المؤلف والحقوق المجاورة للسوق وللمبدعير 

 
ي  - اء الملكية الفكرية ومهنتر  خير

القطاع السمعي البرصي عىل الرغم من اهتمام  قلة التفاعل بير 
 لف الراهنة ذات الصلة بأعمالهم. بمعرفة المزيد حول قضايا حقوق المؤ  المهنيير  الكبير 

 
ي   -

 
ة اإليجابية ف التعامل مع الصناعة السمعية والبرصية من خالل الفعاليات رغم الخير

ي ، الدولية
ناقش طائفة واسعة من الموضوعات ذات الصلة التر

ُ
 ما تلكنها  ت

ً
غفل الملكية عادة

 الفكرية. 
  

 المخاطر والتخفيف منها

وع المعتمد  19-تعذر بسبب جائحة كوفيد  : خطر ال ي المشر
 
تنظيم الفعاليات المدرجة ف

ي الوقت المناسب )النتيجة 
 
جرى بحث إمكانية تنظيم ندوات و  (. 4و 3النشاطان  ،2ف

نت لكن المناقشات األولية مع أصحاب المصلحة أشارت إىل المخاطر العالية ، عير اإلنير
تب عىل محدودية مشاركة ا ي قد تير

ي هذه التر
 
ا  الندوات،لصناعة ف ً ال سيما وأن جزًءا كبير

ي من اآل 
كات ذات الصلة ما يزال يعان  ثار السوقية السلبية للجائحة. من المهنيير  والشر

 19-تنظيم األنشطة عن ُبعد خالل السنوات األوىل لجائحة كوفيد لم يحقق ومن ثمَّ 
وع.   أهداف المشر

 
اتيجية التخفيفتضمنت  : المعتمدة م اسير  ا يىلي

طة  -
َ
ط
َ
 تأجيل األنشطة المخ

ي أمريكا الالتينية   -
نت ف  تحديث المعلومات حول سوق بث المحتوى عىل اإلنير

  19-للوقوف عىل تأثير جائحة كوفيد 
تعزيز االتصال مع أصحاب المصلحة الرئيسيير  بهدف إدراج موضوع الملكية   -

ي مرحلة ما بعد الجائحة. 
 الفكرية عند استئناف السوق السمعي البرصي نشاطه ف 

االتصال مع أصحاب المصلحة المحليير  من أجل الجمع بير  األنشطة الرئيسية  -
وع.    القائمة ومخرجات المشر

 

قضايا تتطلب دعما 
 اما فوريا واهتم

اتيجية التخفيف المعتمدة بسبب جائحة كوفيد  ا السير
ً
ي  ،19-وفق

ح تمديد الجدول الزمت  ُيقير
وع لمدة  انية،دون أي تِبعات إضافية عىل  شهًرا، 12لتنفيذ المشر  من أجل:  المير 

ي  3النتيجة  ،2االضطالع بالنشاط  -
 2022ف 

ي  4النتيجة  ،2االضطالع بالنشاط  -
 2023ف 

ي   -
وع ف   . 2023تقييم للمشر

 
ي ضوء الظروف االقتصادية للسوق السمعي 

يمكن أن تمثل مخرجات  البرصي،ف 
وع.  وع الرائد أساًسا قيًما للمشاركة مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف المشر  المشر

 
ي ، وب  هذا  

ي تجري ف 
ي الحسبان األحداث الرئيسية التر

ح ف  ي الجديد المقير
يأخذ اإلطار الزمت 

وع لجمهور أوسع نطاقا. ، كا الالتينيةأمري  ومن ثمَّ إتاحة مخرجات المشر
 

ي قدما 
 السبيل للمض 

ي عمل
 (. 4و 3النشاطان  ،2واجتماع إقليمي واحد )النتيجة ، تنظيم حلقتر

 
 التكليف باستعراض األقران للدراسات المنشورة.  

ي  وع التجريتر
 التكليف بتقييم المشر

 

ي  
الجدول الزمت 

 للتنفيذ 
ي  ،2 تيجةتأجيل األحداث المدرجة تحت النتم 

. 2022/2023الثنائية  إىل 4و 3النشاطير   ف  
 

وع   معدل تنفيذ المشر
ي نهاية 

انية ف  وع:  ،2022 يوليو معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر بالتناسب مع إجماىلي المير 
27% . 
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 التقارير السابقة 
ي المرفق الخامسوير   هذا هو التقرير الثالث المقدم إىل اللجنة. 

 
، د التقرير األول ف

ي المرفق السادس، CDIP/24/2الوثيقة 
 
ي ف

  . CDIP/26/2الوثيقة ، ويرد التقرير الثان 

 
 

وع  ي للمشر
 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير 
 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

نجز بالكامل
ُ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم التقدمبعض  تقدم كبير  أ

 

 
وع   3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة( 

 
ات التنفيذ الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

: تعزيز الوعي بدور حق 1النتيجة 

ي 
المؤلف والحقوق المجاورة ف 

توزي    ع المحتوى السمعي البرصي 
نت   عىل اإلنير

. تقديم دراسة عن اإلطار 1النشاط 

ي لحق المؤلف وترخيص 
القانون 

ي البيئة 
المصنفات السمعية البرصية ف 

  الرقمية. 
 

. تقديم موجز عن حق 2النشاط 

المعمول المؤلف والحقوق المجاورة 
خيص  ي لير

بها عىل الصعيد الوطت 
المحتوى السمعي البرصي عىل 

نت.   اإلنير
 

. إعداد دراسة عن 3النشاط 

المصنفات السمعية البرصية الواقعة 
ي البلدان المشاركة. 

ي الملك العام ف 
 ف 

وع. اك ي الدراسة األوىل للمشر
 تمل ف 

 
 
 

ي 
: تعزيز الوعي بدور 1النتيجة  2 جزءالاكتمل ف 

ي توزي    ع حق 
المؤلف والحقوق المجاورة ف 

نت من  المحتوى السمعي البرصي عىل اإلنير
وع. ، الدراسة األوىل  مرفق المشر

 
وع.   ي الدراسة الثانية للمشر

 
 اكتمل ف

 **** 
 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 

**** 
 
 

فهم أفضل للوضع  : 2النتيجة 
ي البيئة الرقمية 

خيص ف   الراهن للير

تقييم عملية توزي    ع  . 1النشاط 
ي بلدان 

المحتوى عير قنوات رقمية ف 
 مختارة. 

 
إجراء دراسة اقتصادية عن  . 2النشاط 

 .  سوق اإلنتاج السمعي البرصي الرقمي
 

ي عمل )كل  . 3النشاط 
عقد حلقتر

منهما يومان( لتبادل المعلومات 
 2و 1وتقييم تنفيذ النتيجتير  

 
عقد ندوة بشأن حق  . 4النشاط 

ي البيئة
 المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 

 الرقمية

وع.  ي دراسات الحالة للمشر
 اكتمل ف 

 
 

. ا   كتمل ومتاح تحت مسؤولية كبير االقتصاديير 
 
 

 لم ُيحدد موعد
 
 

 لم ُيحدد موعد

 
**** 

 
 
 
 

**** 
 
 

** 
 
 

** 
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ي منقح للتنفيذ
 جدول زمت 

 

 2023 2022 النشاط 

 
 

 3ف  2ف  1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 
 

المحتوى السمعي  حلقتان عمليتان:  : 3النشاط ، 2النتيجة 
ي البلدان المختارة

 
 البرصي ف

  X X    

عقد ندوة إقليمية بشأن حق المؤلف  : 4النشاط ، 2النتيجة 
ي البيئة الرقمية 

 
 وتوزي    ع المحتوى ف

    X X  

وع  X       تقييم المشر

 
 ] ي

  ]يىلي ذلك المرفق الثان 
 



 CDIP/29/2 
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ي 
 المرفق الثان 

 

 

وع  ملخص المشر

وع  رمز المشر
DA_1_4_10_01 

 

 العنوان
 تسجيل العالمات الجماعية للمشاري    ع المحلية بوصفها مسألة تنمية اقتصادية شاملة

 

 التنمية توصيات أجندة
  . 10، 4، 1 التوصيات: 

 

وع انية المشر  مير 
انية وع:  إجماىلي مير  فرنك سويشي  325.000منها  سويشي،فرنك  450.000 المشر

. فرنك سويشي لموارد  125.000لخالف الموظفير  و  الموظفير 
 

وع   2021يناير  تاري    خ بدء المشر

وع ي  6شهًرا +  24شهًرا )المدة األولية  30 مدة المشر
 
 (CDIP/26أشهر تمديد متفق عليها ف

قطاعات/ مجاالت الويبو الرئيسية 
 المعنية

 

 التنمية اإلقليمية والوطنية قطاع التنفيذ: 
الملكية الفكرية ونظم االبتكار ، والتصاميمالعالمات التجارية  القطاعات األخرى المعنية:  

 البيئية
 

وع   وصف موجز للمشر

ي المختص )الدائرة الوطنية للملكية الفكرية 
وع إىل تحويل المكتب الوطت  يهدف المشر

(SENAPIي حالة دولة بوليفيا المتعددة القوميات
ي كل بلد ، ( ف 

ي ف 
أو المكتب المعت 

كات ، العالمات الجماعية والتنمية المحليةمستفيد( إىل كيان يربط بير  تسجيل  ودعم الشر
د صورة إيجابية لسلعها 

ّ
ي تول

ة والمتوسطة عن طريق تشجيع الممارسات التر ، الصغير
ي 
وربطها بالممارسات التقليدية والقيمة المضافة المتأتية ، وتسويقها عىل المستوى الوطت 
 من إيالء األولوية لالستدامة. 

 
اح إىل إ  نشاء "حاضنة للعالمات الجماعية" بمشاركة الدائرة الوطنية وي  هدف االقير
(SENAPI تكون )ي كل بلد مستفيد

( والهيئات الخاصة والعامة المعنية )بحسب الحال ف 
ي 
مسؤولة عن تقييم الجدوى من الناحية التقنية والمالية والسوقية للسلع والخدمات التر

، شأن حماية العالمات التجاريةوتقديم خدمات المشورة تقنية ب، تختارها الهيئات
ي تسجيل العالمات الجماعية. 

 والمساعدة ف 
 

ي النمو االقتصادي، ومن ثم 
وع ف  وتنمية مناطق دولة بوليفيا المتعددة ، ُيسهم المشر

من خالل االستفادة القصوى من الروابط القائمة بير  ، القوميات )وثالثة بلدان نامية أخرى(
كات  اإلنتاج والملكية الفكرية.  رأس المال االجتماعي وشر

 
ي ثالث مراحل.  

ي المرحلة األوىل وستكون المساعدة التقنية مطلوبة ف 
تحديد أصحاب ، ف 

ي  األعمال واألطراف المعنية الذين يمكنهم االستفادة من تسجيل عالمة جماعية. 
وف 

ي المرحلة الثالثة، المرحلة الثانية
يم المساعدة تقد، إنشاء العالمات الجماعية وتسجيلها وف 

وع.  من خالل ي استدامة المشر
 أنشطة إذكاء الوعي وبناء الكفاءات إسهاما ف 

 
وع المرتقبة  كات المحلية  نتيجة المشر وضع نظام للدعم والتعزيز لتيسير تسجيل الشر

 من محاور التنمية االقتصادية القائمة عىل اإلنتاج. 
ً
 للعالمات الجماعية بوصفها محورا

 

نامج  مدير الير
 شعبة تنسيق أجندة التنمية، كبير المستشارين،  السيد جورج غندور 

 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=456923
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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نامج لالنتائج المرتقبة ب الصلة  ير
انية  للثنائية العمل والمير 

2022/23 1 

ي الدول  1.4
 
استخدام الملكية الفكرية بصورة أكير فعالية ألغراض دعم النمو والتنمية ف

ويشمل ذلك تعميم توصيات ، األعضاء عىل مستوى األقاليم والمناطق دون اإلقليمية
 أجندة التنمية

 
ي جميع الدول األعضاء 3.4

 
 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية ف

 
ة والمتوسطة، والمبدعير  ، يستفيد مزيد من المبتكرين: 4.4 كات الصغير ، والجامعات، والشر

 والمجتمعات من الملكية الفكرية الناجحة. ، ومؤسسات البحث
 

وع ي تنفيذ المشر
 التقدم المحرز ف 

ازيل والفلبير  وتونس( ،2020خالل عام  ت البلدان المستفيدة )بوليفيا والير  ،اختير
ية )انظر التقرير المرحىلي السابق  ،محلية وتحددت جهات اتصال فذت األعمال التحضير

ُ
 -ون

CDIP/26/2 .) 
 
ي يناير  

 
 ف
ً
وع رسميا طلق المشر

ُ
ي نهاية  . 2021أ

 
ي كل بلد ،  2022 يونيةوف

 
كان الوضع ف

 :  مستفيد عىل النحو التاىلي
 

 بوليفيا

  وع  عىل المستوى القطري.  : اعتماد خطط المشر

  :ي ، التنفيذ جاري  دراسة النطاق
 . 2022 يوليو ومن المتوقع االنتهاء منها ف 

  :أنشطة إعالمية حول الفوائد المحتملة الستخدام العالمات الجماعية 
ي ، االستعدادات مستمرة

 . 2022 يوليو  8ومن المتوقع إقامتها ف 

  /ي سُيطور وُيسجل لها عالمة جماعيةاختيار المنتج
إنشاء وتحديد/  ؛الخدمة التر

ي تشوكيساكا ذات صلة:  جمعية
ي النحل ف  ت جمعية الرابطة اإلقليمية لمرنر اختير

 (ARACHتشاكو )
 
 ARACH  ي منطقة تشاكو.  25هي مؤسسة شاملة تضم

ي العسل ف   منظمة لمنتجر

 والمتوقع إقامتها ، االستعدادات مستمرة أنشطة التدريب عىل العالمات الجماعية
ي 
 . 2022 يوليو  8ف 

 
ازيل  الير

 وع  عىل المستوى القطري.  : اعتماد خطط المشر

  .االنتهاء من تقرير دراسة النطاق 

  :ي  أنشطة إعالمية حول الفوائد المحتملة الستخدام العالمات الجماعية
ُعقدت ف 

 . 2021 يوليو  5-6

 ي سُيطور وُيسجل لها عالمة جماعية
 ؛االنتهاء من اختيار المنتج/الخدمة التر

ت جمعية  ذات صلة جمعيةإنشاء وتحديد/  ي  APAFEاختير )رابطة منتجر
ي تيفيه والمناطق المحيطة بها

ي منطقة األمازون( منتجات الغابات الوطنية ف 
، ف 

ا. ينتج أعضاء الجمعية
ً
والعسل ، والمنتجات المشتقة منه، دقيق الكسافا  مؤقت

 والزيوت ضمن جملة منتجات أخرى. 

  :حلقة عمل مع أعضاء الجمعية حول العنارص الرئيسية لعالمتهم الجماعية 
كملت الحلقة بمشاورات  . 2021 نوفمير  8و، سبتمير  13قدت يومي عُ 

ُ
واست
نت مع ممثىلي الجمعية.   محدودة النطاق عير اإلنير

  :إضافة مكتملصياغة اللوائح المنظمة الستخدام العالمة الجماعية واعتمادها 
ي للعالمة يجري تطوير خ لالستخدام،إىل اللوائح المنظمة 

طة للتحكم ف 
 الجماعية. 

   :كتمل ا تصميم شعار العالمة الجماعية 

  .ودع طلب تسجيل العالمة الجماعية  تسجيل العالمة الجماعية: جاري التنفيذ
ُ
أ

                                                
نامج 1 وع ) العمل هذه هي النتائج المرتقبة لير ي وثيقة المشر

 
شير النتائج المرتقبة الواردة ف

ُ
. ت انية الحاليير  انية العمل ( إىل وثيقة برنامج CDIP/24/9والمير  والمير 

 .السابقة

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 
 
ي ف

اير  11لدى مكتب الملكية الفكرية الوطت   . 2022فير

 وير العالمات الجماعية وتسجيلها. جاري إعداد دليل عمىلي حول تط 
ومن المتوقع االنتهاء من المسودة ، وعتم تسليم المسودة األوىل إىل فريق المشر  

ي 
 
 . 2022 يوليو النهائية ف

 ي  : أنشطة التدريب عىل العالمات الجماعية
 
 2022أبريل  4أقيمت ف

 
 الفلبير  

 وع  عىل المستوى القطري.  : اعتماد خطط المشر

  :كتملا تقرير دراسة النطاق 

  ي  الجماعية: أنشطة إعالمية حول الفوائد المحتملة الستخدام العالمات
 
أقيمت ف

 . 2021أبريل  14-16

  /ي ساختيار المنتج
 الخدمة التر

ُ
 طور و ت

ُ
إنشاء وتحديد/  ؛سجل لها عالمة جماعيةت

 . كتملا جمعية ذات صلة: 
ت جمعية )برايد كان بيكول(  ي ، اختير

فة من مختل أعضاؤها منتجات ينتجالتر
 :" ةالمكشات والمعجنات والحرف  الشجرة االستوائية "بيىلي ، اليدوية من القشر

ات التجميل من الزيت  ضمن جملة منتجات أخرى.  ،ومستحرص 

  :حلقة عمل مع أعضاء الجمعية حول العنارص الرئيسية لعالمتهم الجماعية 
ي 
 
ي  ،أغسطس 12-11عقدت ف

 
كملت الحلقة  . 2021سبتمير  16و 7 وف

ُ
واست
نت مع ممثىلي الجمعية.   بمشاورات محدودة النطاق عير اإلنير

  كتملا ام العالمة الجماعية واعتمادها: اللوائح المنظمة الستخدصياغة 

  :كتمل. ا تصميم شعار العالمة الجماعية 

  :ي  تم الحصول عىل شهادة التسجيل . اكتملتسجيل العالمة الجماعية
أبريل  25 ف 

2022 . 

  ي  : فعالية إطالق العالمة الجماعية
 . 2022 يونيو  4أقيمت ف 

 
 تونس

  وع عىل  ا المستوى القطري. اعتماد خطة المشر
ُ
 تمدعت

  :كتملا تقرير دراسة النطاق 

  :أنشطة إعالمية حول الفوائد المحتملة الستخدام العالمات الجماعية
ي 
 . 2021يونيو  25المحتجزين ف 

  ي سالمنتج/الخدمة اختيار
 التر

ُ
 طور و ت

ُ
إنشاء وتحديد/  ؛سجل لها عالمة جماعيةت

  كتملا ذات صلة:  جمعية
ي  ت مجموعة من منتجر العسل ومشتقاته والزيوت األساسية والمنتجات  اختير

ي منطقة غارديمو بجندوبة. المحلية األ 
ي ساعد فريق ا خرى ف 

وع المنتجير  ف  لمشر
وي    ج منتجات غارديمو(.  إنشاء جمعية:   أبروج )جمعية المنتجير  لير

  :حلقة عمل مع أعضاء الجمعية حول العنارص الرئيسية لعالمتهم الجماعية
ي 
كملت . 2021 نوفمير  18أقيمت ف 

ُ
بمشاورات محدودة النطاق عير  ةالحلق واست

نت مع ممثىلي الجمعية.   اإلنير

  االنتهاء من صياغة اللوائح المنظمة الستخدام العالمة الجماعية واعتمادها 
يجري إعداد مجموعة تكميلية من ، إضافة إىل اللوائح المنظمة لالستخدام
وط  . ("مواصفات المنتج" )كراسة الشر

 من تصميم شعار العالمة الجماعية.  االنتهاء 

  جاري تسجيل العالمة الجماعية. تجري االستعدادات لطلب تسجيل العالمة
ي للملكية الفكرية. 

 الجماعية لدى المكتب الوطت 

  ي
  . 2022يونيو  1أقيمت أنشطة التدريب عىل العالمات الجماعية ف 

 وع عىل موقع  ،إضافة إىل ذلك نشئت صفحة ويب للمشر
ُ
أ

 marks/en/index.html-https://www.wipo.int/collective.: الويبو 
وع قدما و  ي المشر

نشر المعلومات واألخبار عىل صفحة تباعا سيجري  مع ُمض 
  الويب. 

https://www.wipo.int/collective-marks/en/index.html
https://www.wipo.int/collective-marks/en/index.html
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ي لوحظت
 النتائج األولية التر

ي لوحظت حتر 
 اآلن: فيما يىلي النتائج التر

 
   ًا أكير من المعرفة واإللمام بالعالمات أظهر أعضاء جمعيات المنتجير  المختارة قدر

وع.  ،الجماعية قدت أثناء تنفيذ المشر
ُ
ي ع

 نتيجة لألنشطة والمشاورات التر
 

  كما يبدو أن الحوكمة والتعاون بير  أعضاء االتحادات المختارة قد تعزز نتيجة العمل
 لتطوير العالمة الجماعية. الذي اضطلعوا به مًعا 

ات المكتسبة والدروس  الخير
 المستفادة

ات المكتسبة والدروس المستفادة حتر اآلن: و   فيما يىلي الخير
 

   تبير  أن التعاون مع طائفة واسعة من المؤسسات الوطنية والمحلية هو مفتاح نجاح
وع.  كات ، وبوجه خاص المشر ي تدعم للمنتجير  والشر

المحلية سهلت المؤسسات التر
ي مرحلة ما بعد التنفيذ. وستؤدي دوًرا ح، التواصل مع الجمعيات المختارة

 
 اسًما ف

 

  ي فرضتها
ي مواجهة التحديات التر

 
وع ف ي اتسمت بها إدارة المشر

وأسهمت المرونة التر
 والتكيف مع احتياجات كل بلد مستفيد وظروفه. ، 19 -جائحة كوفيد 

 

 وع من خالل وسائل عظم من أنشطة اوعىل الرغم من االضطالع بالغالبية ال لمشر
اضي ي بعض الحاالت  ،مختلطة/  ةافير

 
مثل  ،فإن األنشطة الحضورية تظل مهمة للغاية ف

ي المناطق الريفية والمعزولة.  ،التفاعل مع جمعيات المنتجير  
ي تقع غالًبا ف 

 التر
 

 الجماعية بعد العالمة  مزيدا من الدعم إلدارة وقد يحتاج أعضاء االتحادات المختارة
 التسجيل واستخدامها والتحكم فيها. 

 المخاطر والتخفيف منها

تب عليها من إغالق، 19-احتمال عودة أزمة كوفيد : 1الخطر  وتدابير تقييدية تعرقل ، وما يير
وع.   هذا خطر معتدل تنفيذ المشر

  
ي البلد وإجراء مناقشات منتظمة مع جهات  التخفيف من الخطر  

التنسيق متابعة الوضع ف 
وع ،إذا اقتض  األمر  المحلية.  تكييف طرائق . سُيطلب إىل لجنة التنمية تمديد مدة المشر

اضية حسب األولوية وتقليص السفر إىل أدن  حد ، تنفيذ األنشطة )ترتيب االجتماعات االفير
 ممكن( حيثما أمكن ذلك. 

 
ي  : 2الخطر 

ي جرى تطويرها ف 
البلدان المستفيدة  قد يستغرق تسجيل العالمات الجماعية التر

وع ي وثيقة المشر
ة أطول مما هو متوقع ف  ي ضوء متوسط الوقت الذي تستغرقه مكاتب  ،فير

ف 
ي معالجة الطلبات. 

 هذا خطر معتدل الملكية الفكرية الوطنية ف 
 

ي أقرب وقت ممكن.  التخفيف من الخطر  
إذا  إيداع طلبات تسجيل العالمات الجماعية ف 

 ،فعاليات إطالق العالمة الجماعية قبل منح شهادة التسجيليمكن إقامة  ،اقتض  األمر 
وع.  ي للمشر

ام بالجدول الزمت   لاللير 
 

قد تحتاج جمعيات المنتجير  إىل مواصلة المساعدة الستخدام العالمة الجماعية  : 3الخطر 
وع.   هذا خطر معتدل بفعالية بعد اكتمال المشر

 
وع الدعم لل التخفيف من الخطر   جمعيات المختارة الستخدام العالمة تقديم فريق المشر

وع. ، الجماعية والتحكم فيها  ي للمشر
انية والجدول الزمت   بالقدر الذي تسمح به المير 

ا ا واهتمامً قضايا تتطلب دعمً  
 فوريير  

وع لمدة  اح تمديد المشر دون أي تِبعات عىل  ،(2023أشهر )حتر نهاية ديسمير  6اقير
انية.  المير  

 

ي قدما
 السبيل للمض 

ي كل بلد مستفيد 
وع:  ،فيما يىلي الخطوات المقبلة للتنفيذ ف  ا لوثيقة المشر

ً
 وفق

 
وع عىل العمل مع جمعية المنتجير  المختارة لتطوير العالمة  بوليفيا  تركير  فريق المشر
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 الجماعية. 
اللوائح  ة عىل العنارص الرئيسية للعالمة: حلقات عمل لتسهيل اتفاق الجمعي تنظيم 

 لالستخدام والشعار. الُمنِظمة 
 

ازيل:  وإنتاج مواد إذكاء ، العالمات الجماعية وضع الصيغة النهائية للدليل العمىلي بشأن الير
 وإقامة فعالية إطالق العالمة الجماعية. ، الوعي 

 
وتنظيم أنشطة ، وضع الصيغة النهائية للدليل العمىلي بشأن العالمات الجماعية الفلبير  

ي مكتب 
.  ،الملكية الفكريةتدريبية لموظق   وإنتاج مواد إذكاء الوعي

 
ي للملكية الفكرية تونس: 

 ،إيداع طلب تسجيل العالمة الجماعية لدى المكتب الوطت 
. ، وصياغة دليل عمىلي   وإعداد مواد إذكاء الوعي

 
وع، إضافة إىل ذلك التحادات المنتجير  المختارة إلدارة العالمة الجماعية  يدعم فريق المشر
ي كل بلد مستفيد. ، بعد التسجيل

 
 حسب الحاجة ف

 

ي للتنفيذ 
 الجدول الزمت 

. ، بوجه عام ي
ا للجدول الزمت 

ً
وع وفق ي تنفيذ المشر

 
حرز تقدم ف

ُ
أ 

ي حالة بوليفيا.  
 
 لكن التنفيذ تأخر ف

وع  معدل تنفيذ المشر
ي نهاية 

انية ف  وع:  2022 يوليو بلغ معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر إىل إجماىلي المير 
25% 

 التقارير السابقة
 . ي
دم التقرير المرحىلي األول إىل لجنة التنمية  هذا هو التقرير المرحىلي الثان 

ُ
ويرد ، CDIP/26ق

ي للوثيقة 
ي المرفق الثان 

 .CDIP/26/2ف 

 
 

وع ي للمشر
 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير مفتاح 
 الرموز والعالمات المستخدمة ف 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

نجز بالكامل
ُ
 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أ

 

 
وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

ثالثة بلدان مستفيدة  اختيار 
)إضافة إىل دولة بوليفيا 

 المتعددة القوميات(

ثالثة بلدان )استنادا إىل  اختيار 
 معايير االختيار المتفق عليها(؛ و

 
 

أنجز بالكامل: البلدان المختارة )إضافة إىل  
ازيل وتونس.   بوليفيا( هي الفلبير  والير

 

 **** 

 تعيير  جهات تنسيق لتنفيذ 
 المشاري    ع القطرية

ي كل 
وقد تم تعيير  جهات تنسيق محلية ف 

 منها. 

وع عىل  اعتماد خطط المشر
 المستوى القطري. 

وع  صياغة أرب  ع خطط لتنفيذ المشر
 (. رائدواعتمادها )خطة لكل بلد 

عدت خطط المشاري    ع عىل  : بالكامل أنجز 
ُ
أ

ي البلدان ، المستوى القطري
مدت ف 

ُ
واعت

 المستفيدة األربعة. 

**** 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=538652
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أرب  ع دراسات نطاق حول 
المنتجات/الخدمات المحتملة 

ي يمكن أن تستفيد من 
التر

استخدام العالمات الجماعية 
 )دراسة لكل بلد مستفيد(

دراسات نطاق نهائية وافقت عليه 
جهات التنسيق المحلية للبلدان 

 المستفيدة وأمانة الويبو. 

دراسات نطاق؛ وما تزال  3اكتملت  : تقدم كبير 
ي المراحل النهائية من التطوير. 

 
 واحدة ف

*** 

أنشطة إعالمية للسلطات 
المحلية ورجال األعمال حول 
الفوائد المحتملة الستخدام 

 العالمات الجماعية

ي 
 
ة من المشاركير  ف أفادت نسبة كبير
األنشطة بتحقق فهم أفضل للفوائد 

المحتملة الستخدام العالمات 
 الجماعية

 : قيمت  تقدم كبير
ُ
وأفاد  ،نشطة إعالميةأ 3أ

ي المتوسط بأن  %90أكير من 
 
من المشاركير  ف

ي فهم 
 
الفعاليات كانت مفيدة أو مفيدة للغاية ف

للعالمات الجماعية بصورة أفضل؛ ومن المقرر 
ي 
 
 . 2022 يوليو  8عقد فاعلية واحدة ف

 

*** 

اختير من كل بلد مستفيد منتج 
واحد إلنشاء عالمة جماعية له 

سجيلها 
ُ
وإنشاء أو تحديد ، وت

 جمعية موجودة بالفعل

نشئت/تحددت 
ُ
اختير منتج واحد وأ

ي كل بلد مستفيد
 
 جمعية واحدة ف

نجز بالكامل
ُ
ت  : أ ، منتجات 4اختير

نشئت/تحددت 
ُ
 جمعيات 4وأ

 **** 

عقد حلقات عمل ألعضاء 
 الجمعيات

اتفاق واسع النطاق بير  أعضاء 
الجمعيات عىل العنارص األساسية 

 العالمة الجماعية وتسجيلهالتطوير 

 : قدت  تقدم كبير
ُ
ي ع

توصلت حلقات العمل التر
ي 
 
بلدان مستفيدة عن إىل اتفاق بشأن لوائح  3ف

وشعار العالمة الجماعية المعنية؛ ، االستخدام
 . ي
ي البلد المتبقر

عقد بعد حلقة العمل ف 
ُ
 لم ت

*** 

صياغة اللوائح المنِظمة 
الستخدام العالمة الجماعية 

ي كل بلد مستفيد واعتماده
 ا ف 

صياغة لوائح منِظمة لالستخدام 
ي كل بلد مستفيد 

 واعتمادها ف 
 : مجموعات من لوائح  3صياغة  تقدم كبير

ما تزال قيد ومجموعة االستخدام واعتمادها؛ 
 الصياغة. 

*** 

تصميم شعار العالمة الجماعية 
ي كل بلد مستفيد( 

 )ف 
ي 
تصميم شعار العالمة الجماعية )ف 

 مستفيد(كل بلد 
 : وواحد لم  ؛شعارات 3ُصممت  تقدم كبير
 ُيصمم بعد

*** 

ي 
تسجيل العالمة الجماعية )ف 

 كل بلد مستفيد( 
ي 
تسجيل عالمة جماعية واحدة ف 

 كل بلد مستفيد
 ،تسجيل عالمة جماعية واحدة بعض التقدم: 

وطلب واحد لتسجيل ، وواحدة قيد التسجيل
ي مراحل اإلعداد النهائي

و ، ةعالمة جماعية ف 
 طلب واحد لم ُيسجل بعد. 

** 

فعاليات إلطالق العالمة 
 الجماعية 

تنظيم ناجح لفعاليات إطالق 
العالمات )فعالية لكل عالمة 

 جماعية/بلد مستفيد( 

قيد وثالث ، واحدة أقيمت بعض التقدم: 
 اإلعداد

** 

إعداد دليل عمىلي لوضع 
، العالمات الجماعية وتسجيلها 

ي 
شاد به ف   من أجل االسير

 مماثلة  مشاري    ع

لم  ندليال و  ،قيد اإلعداد  ندليال بعض التقدم:  إعداد دليل عمىلي لكل بلد مستفيد
 ُيبت فيهما بعد

** 

ي الملكية 
تنظيم تدريب لموظق 

الفكرية عىل إنشاء العالمات 
ي كل بلد 

الجماعية وتسجيلها )ف 
 مستفيد( 

ة من المشاركير  بأن  أفادت نسبة كبير
ن معارفهم ومهاراتهم  التدريب حسَّ

فيما يتعلق بإنشاء العالمات 
 الجماعية وتسجيلها 

 : وأفاد أكير  ،ُعقد نشاطان تدريبيان تقدم كبير
ي المتوسط بأن  %95من 

من المشاركير  ف 
أو مفيدة للغاية ، التدريبات كانت مفيدة

المهارات بشأن الكتساب المزيد من المعرفة و 
إنشاء العالمات الجماعية وتسجيلها 

 واستخدامها؛ نشاطان تدريبيان قيد اإلعداد. 

*** 

ي كل 
إعداد مواد إذكاء الوعي )ف 

 بلد مستفيد( 
ي وفيديو قصير  إنتاج منشور ترويجر

 )لكل بلد مستفيد( 
االستعداد إلنتاج مقاطع فيديو  بعض التقدم: 

 للتوعية. 
** 

 
 
 
 

  المرفق الثالث[]يىلي ذلك 
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_10_12_19_31_01 رمز المشر

 العنوان
وعات:  ي االبتكار وتنظيم المشر

 
ي البلدان النامية عىل استخدام  تعزيز دور النساء ف

 
وتشجيع النساء ف

 لملكية الفكريةنظام ا
 

 31، 19، 12، 10، 1، التوصيات:  التنمية توصيات أجندة 

وع انية المشر  مير 
وع:  انية اإلجمالية للمشر فرنك سويشي مخصصة لموارد بخالف  415.000 المير 

 الموظفير  

وع تاري    خ بدء   2019يناير  المشر

وع  شهرا 48 مدة المشر

قطاعات/ مجاالت الويبو 
 الرئيسية المعنية

 
 قطاع الملكية الفكرية واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار قطاع التنفيذ: 

وع   وصف موجز للمشر

وع إىل زيادة مشاركة ي  يهدف المشر
ي نظام االبتكار الوطت 

عات والمبتكرات ف  من خالل ، المخير
 مساعدتهن عىل االستفادة من نظام الملكية الفكرية عىل نحو أفضل. 

 
عات والمبتكرات ويدعمهن إلذكاء وعيهن ومعرفتهن ، وتحقيقا لهذه الغاية  وع المخير يساعد المشر

وتيسير حصولهن عىل التوجيه ، واستخدامهن لنظام الملكية الفكرية من خالل برامج دعم أفضل
وع حول إنشاء الكفاءات الوطنية أو تعزيزها لتوفير دعم الملكية يتمحور الم وفرص التواصل.  شر

عات.   الفكرية للمخير
 

وع تير  من األنشطة ُينفذ المشر   هما: ، مجموعتير  كبير
 

وتتضمن  المجموعة األوىل أنشطة عامة ذات طابع تأسيسي وال تركز عىل أي بلد بعينه.  .1
عات ، ن إىل نظام الملكية الفكريةونفاده، استعراضا للمؤلفات المنشورة عن المخير

كات الناشئة وقضايا الملكية الفكرية ذات الصلة عات من ، ودليال للشر وقصص المخير
عات.  ومجموعة من الممارسات والنماذج الجيدة لدعم، جميع أنحاء العالم   المخير

 
. ، أما المجموعة الثانية فهي أكير تحديدا  .2 ي

وينصب تركير  هذه  وتركز عىل الصعيد الوطت 
: المكسيك، المجموعة عىل البلدان الرائدة األربعة  وباكستان وأوغندا.  ،وعمان ،وهي

عات ي كل بلد رائد لتحديد وضع المخير
ي ف 
ومدى ، وسيجري تقييم عىل الصعيد الوطت 
ي يواجهنها ، استخدامهن لنظام الملكية الفكرية

وأنظمة الدعم ، والتحديات الالنر
ي ضوء، المحتملة

جمعال وما إىل ذلك. وف 
ُ
ي ست

قدم توصيات بشأن نوع ، معلومات التر
ُ
ست

ي تقديمه
  وكيفية تنظيمه وتقديمه. ، دعم الملكية الفكرية الذي ينبع 

 

نامج  مديرة الير
 شعبة الملكية الفكرية لألعمال التجارية ،مستشارة ،السيدة تمارا ناناياكارا 

 

الصلة بالنتائج المرتقبة  
نامجل انية  العمل ير والمير 

 23 / 2022للثنائية 

ايد عدد المبتكرين 4.4  ة والمتوسطة، والمبدعير  ، يير  كات الصغير ومؤسسات ، والجامعات، والشر
 والمجتمعات الذين يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح. ، حثالب

ي تنفيذ  
التقدم المحرز ف 

وع  المشر

ة من يناير  فذت األنشطة التالية.  2022يونيو إىل  2021خالل الفير
ُ
 ن

 
(.   أوال.  ي أنشطة المجموعة األوىل )ال تركز عىل بلد معير 

 التقدم المحرز ف 
 

وع  وع تحقيق أربعة نتائج مختلفة لتحديد خط األساس العام للمشر وتشمل إعداد ، يتوخ  المشر
عات، واستعراض المؤلفات، تقرير عن الممارسات الجيدة وإعداد ، ومجموعة من قصص المخير

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_23_25_31_40_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_23_25_31_40_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_23_25_31_40_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_10_12_23_25_31_40_01
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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 السوق. 
 
اءة ف  دليل حول قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بطرح منتجات محمية بالير

 
كات الناشئة ". اآلن اكتمل إنجاز جميع هذه األنشطة  شر دليل الملكية الفكرية للشر

ُ
أفكار ن

رجم إىل جميع لغات األمم المتحدة إضافة إىل اللغة اليابانية. المشاري    ع
ُ
 " وت

 
ي ، نظرة عامة عىل الدليل CDIP/28/INF/4تقدم الوثيقة و  

 
رضت عىل لجنة التنمية ف

ُ
وقد ع

ين.   دورتها الثامنة والعشر
 

ي نسق جذاب وسهل ، اكتمل مخطط المعلومات ،إضافة إىل ذلك 
 
وجاء عىل غرار الدليل ف

 و يمكن االطالع عليه عىل الرابط: ، االستخدام
 ./ideas-https://www.wipo.int/sme/en/enterprising 

 
عرض، كما تم االنتهاء من جمع القصص

ُ
 عىل موقع الويبو.  وست

ً
 تدريجيا

 
ي أنشطة المجموعة  ثانيا. 

 
 )تركز عىل البلدان المستفيدة(.  الثانيةالتقدم المحرز ف

 
ي كل بلد من البلدان الرائدة األربعة 

 
عات ف  ،عقب االنتهاء من إعداد التقارير حول وضع المخير

ي عام 
 
قدت ف

ُ
مان وباكستان وأوغندا )ع

ُ
ي ع

 
وقد  ،(2021وتنظيم الفاعليات لتقديم النتائج ف

ي قدًما مع نظمت فاعلية بالتعاون مع المكسيك لعرض نتائج الت
قرير ومناقشة سبل المض 

ي ضوء الوضع أصحاب المصلحة. 
ي ، الناجم عن الجائحة العالمية وف 

ظمت هذه الفعاليات ف 
ُ
ن

نت.  اضية عىل اإلنير   صورة اجتماعات افير
 

وجرت االجتماعات عىل نحو ركز فيه النصف األول عىل عرض النتائج الناجمة عىل التحديات 
عات ي تواجهها المخير

عات لهذه النتائج بصورة متعمقة. ، التر أما  ثم مناقشة فريق من المخير
ي فركز عىل التوصيات المقدمة

ثم تناول مناقشة مع الفريق حول إنشاء شبكة ، النصف الثان 
 . ي  محتملة لمقدمي الدعم المحتملير 

واختتم االجتماع بمناقشة كيفية إنشاء نظام الدعم ف 
  البلدان. 

 
ظهرت الحاجة جلية إىل زيادة  ،والمشاورات مع البلدان الرائدة، ةوعقب عرض التقارير الوطني

اءات بوجه عام وباستخدام قواعد البيانات وصياغة المطالبات  ،الوعي بطريقة عمل نظام الير
نت يركز عىل هذه المجاالت  ،وبناًء عىل ذلك بوجه خاص.  ي عير اإلنير عد برنامج تدريتر

ُ
واستطاع ، أ

 مشارك.  700جذب أكير من 
 

ي سياق صياغة التقارير القطرية
واألفراد  قائمة بأصحاب المصلحة والمؤسسات ُوضعت، وف 

ي هذا الميدان. 
  والمنظمات ذات الصلة النشطة ف 

 
ي جميع البلدان 

تحديد المؤسسات و المراكز وجهات التنسيق لدعم  الرائدة األربعةوتم ف 
عات و المبتكرات.    المخير

 
ي البلدان الاستكماال لتحديد جهة و 

ظم ، رائدةالتوجيه المحلية ودعم الفرص النهائية للتوجيه ف 
ُ
ن

 . ي دوىلي نامج  CDIP/28/INF/3تتضمن الوثيقة و  برنامج إرشادي تجريتر تقريرا موجزا عن الير
ي الفير ، اإلرشادي

ظم ف 
ُ
اير  2021ة من نوفمير الذي ن وُعرضت الوثيقة عىل لجنة  . 2022إىل فير

ين ي دورتها الثامنة والعشر
ي مايو ، التنمية ف 

 . 2022المنعقدة ف 
 

ي  
النتائج األولية التر

 لوحظت

ي يمكنها تقديم الدعم المناسب
ي كل بلد من البلدان الرائدة جهة التنسيق التر

وتيش ، تحددت ف 
ي البلد. ىل سائر أنظمة الوصول إ

ومقدمي ، والموجهير  ، مقدمي الخدمات المحليير  ، مثل الدعم ف 
ي 
 . الدعم القانون 

 
ي البلدان المشاركة، إضافة إىل ذلك

عات المختارات ف  من خالل برنامج اإلرشاد ، تلقت المخير
اعاتهن  ،الدوىلي  ي طرح اخير

إرشادات حول كيفية استخدام نظام الملكية الفكرية لدعم جهودهن ف 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=571475
https://www.wipo.int/sme/en/enterprising-ideas/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=571474
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ي 
 
 السوق. ف

ات المكتسبة والدروس  الخير
 المستفادة

اضية هو ممارسة جيدة ي البيئة االفير
 
إذ سمح بمشاركة أكير كثافة  ،تبير  أن إجراء أنشطة معينة ف

ة تبير  أن، عىل سبيل المثال بتكلفة منخفضة.  نت مير  ي بيئة اإلنير
 
نامج اإلرشادي ف  ،تنظيم الير

عات الوصول إىل أفضل  ي أوقات وتواري    خ أكير مرونة. ، دعم دوىلي دون تكلفةحيث أتاح للمخير
 
وف 

نت باستفادة عدد أكير من  ،وبالمثل  اءات عير اإلنير سمح برنامج التدريب عىل نظام الير
نت. ، المشاركير    وذلك بفضل تنظيمه عير اإلنير

 المخاطر والتخفيف منها

ة المشمولة بالتقرير  الخطر:  ن إجراء المشاورات حال الوباء العالمي دو ، خالل الفير
وأسفر هذا عن  كما تعذر تنظيم أنشطة بناء القدرات األخرى المقررة أصال. ،  حضوريا 

وع اتيجية إنجاز بعض ، تأخير تنفيذ المشر ي اسير
 
وع إىل إعادة النظر ف واضطر فريق المشر

  األنشطة. 
 

تم التخفيف من حدة الموقف من خالل التعامل مع البلدان  التخفيف من المخاطر 
نت عات عير اإلنير  

وعقد أنشطة تكميلية بناء عىل طلب أصحاب  ،المستفيدة والمخير
ي البلدان الرائدة. 

 
  المصلحة ف

ا قضايا تتطلب دعمً 
 ا فوريير  واهتمامً 

ي المحدد 
وع وفقا للجدول الزمت   وال توجد قضايا معينة تتطلب اهتماًما فورًيا. ، يجري تنفيذ المشر

 

ي قدما 
 السبيل للمض 

ي نهاية ومن 
وع ف  وع . 2022المتوقع أن يكتمل المشر كأحد ،  من المقرر أن يستكمل المشر

وع، مخرجاته النهائية ي تنفيذ المشر
خدمت ف 

ُ
ي ُوضعت واست

 ،مجموعة أدوات تصف المنهجية التر
وع )ومنها ، إضافة إىل الدروس المستفادة عدت أثناء المشر

ُ
ي أ
مواد العرض ومجموعة المواد التر

ي المستقبلالتقديمي المق
ي حلقات العمل ف 

 (. رر استخدامها ف 
 

وع واستدامتها أو طول أجلها   يجب التأكد من احتفاظ جهات  ،أيضا لضمان نجاح نتائج المشر
ي كل بلد من البلدان الرائدة بأهميتها ومشاركتها عىل المدى الطويل. 

ي  التنسيق المحددة ف 
وينبع 

ي الحسبان عند تطوير مجموعة 
من أجل ضمان إمكانية استخدام جهات ، األدواتأخذ هذا ف 

ي جميع البلدان الرائدة وخارجها. 
 التنسيق سواء القائمة أو الجديدة لمحتواها ف 

ي  
الجدول الزمت 

 للتنفيذ
ي المرفق األول للوثيقة 

ي المنقح الوارد ف 
ا للجدول الزمت 

ً
وع وفق   . CDIP /26/2جاري تنفيذ المشر

وع ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
انية ف  وع:  2022 يوليو بلغ معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر  %54إىل إجماىلي المير 

 التقارير السابقة
ي  هذا هو التقرير المرحىلي الثالث الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية. 

ي المرفق الثان 
ويرد التقرير األول ف 

ي المرفق األول للوثيقة، CDIP/24/2 للوثيقة
ي ف 
 . CDIP/26/2ويرد التقرير الثان 

 
  

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=453432
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=538652
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وع ي للمشر
 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير 
 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أنجز بالكامل

 

 
وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

. فهم أفضل لحجم ونطاق 1

ي تواجهها 
النساء  المشاكل التر

عات والمبتكرات والحلول  ،المخير
ي تم التوصل إليها. 

 الممكنة التر

استعراض المؤلفات عن تقديم   أوال. 
عات والمبتكرات  وضع النساء المخير

نجز ورائدات األعمال. 
ُ
 أ

 
**** 

إعداد فهرس بأفضل الممارسات   ثانيا. 
امج والمبادرات  والنماذج وأمثلة الير
عات  الرامية إىل دعم نفاذ المخير

والمبتكرات إىل نظام الملكية الفكرية 
 أو استخدامه. 

 

نجز
ُ
 أ

 
**** 

 

تكوين مجموعة من القصص   ثالثا. 
عات ومبتكرات تعرض  الفردية لمخير

اعاتهن  ي حماية نتائج اخير
تجارب  هن ف 

ي السوق. 
 وابتكاراتهن وطرحها ف 

 

 كتملا 
**** 

 

د عىل 2
ّ
. وضع أساس مقارنة ُمحد

ي البلدان األربعة 
ي ف 
الصعيد الوطت 

 المشاركة

أوال. تقديم أربعة تقارير عن الوضع 
ي )تقرير لكل بلد 

عىل الصعيد الوطت 
د 
ّ
ي رائد( يحد

التحديات والعقبات التر
ي النفاذ إىل

نظام  تواجهها النساء ف 
 الملكية الفكرية واستخدامه. 

نجز
ُ
 أ

**** 
 

ي كل بلد 
ثانيا. تحديد جهات التنسيق ف 

وإعداد ، من البلدان الرائدة األربعة
قائمة بأصحاب المصلحة 

 والمؤسسات والمنظمات المعنية
ي المجال. 

 واألفراد الناشطير  ف 

 **** تحدد
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. زيادة وعي أصحاب المصلحة 3

بالدور الذي يؤديه نظام الملكية 
اعاتهم  ي حماية اخير

 
الفكرية ف
 وتسويقها

مثل المؤتمرات ، تنظيم أرب  ع فعاليات
الموائد المستديرة أو اجتماعات أو 

مجموعات  الحلقات الدراسية أو
نت ي ، اإلنير

 
ي البلدان الرائدة )واحدة ف

 
ف
 كل بلد(. 

 ****  اكتمل

عات  تطوير مواد لتدريب. 4 المخير
 والمبتكرات

أوال. تسليم دليل قضايا الملكية 
الفكرية المرتبطة بطرح منتج محمي 
ي السوق و/أو إنشاء 

 
بموجب براءة ف

كة  ناشئة.  شر

إضافة إىل وضع مخطط  تم نشر الدليل 
نت.  ه عىل اإلنير  معلومات مكمل الدليل ونشر

 **** 

التوضيحية ثانيا. تسليم مواد العروض 
ي حلقات العمل. 

 
 الستخدامها ف

 

 جاري التنفيذ 

 

*** 

 

ثالثا. إعداد مجموعة من المواد ذات 
ي الويبو. 

 جاري التنفيذ الصلة المتوفرة ف 

*** 

 

ويد النساء 5 . كفاءات ُمعّززة لير 

ي مجال 
بخدمات الدعم الالزمة ف 

 الملكية الفكرية

( أرب  ع 4أوال. تحديد )
)واحد)ة(  مؤسسات/مراكز/منظمات

ي كل بلد رائد( وتخصيص وحدة و/أو 
ف 

عات ، جهة تنسيق لدعم المخير
 والمبتكرات. 

 **** تحدد

( أربعة برامج 4ثانيا. االنتهاء من )
ي 
ي كل بلد رائد( ف 

تدريبية )برنامج ف 
دة. 

ّ
 المراكز المحد

تنظيم برنامج تدريب جماعي للبلدان الرائدة 
 األربعة. 

**** 

 

 أبرز  تضّم  . تكوين شبكة6
ي 
عات ورائدات األعمال ف  المخير

البلدان المختارة؛ وفريق أساشي 
ي الشبكة يقوم أعضاؤه 

د ف 
ّ
ُمحد

 بالتوجيه. 

عات  إعداد قائمة بأبرز المخير
ي كل بلد 

والمبتكرات ورائدات األعمال ف 
وتحديد ، من البلدان األربعة الرائدة

فريق أساشي من هذه القائمة عىل 
 . استعداد لتقديم التوجيه

  جاري التنفيذ 

ي  شارك فيه ، تم تنفيذ برنامج إرشاد دوىلي تجريتر
مبتكرون ورجال أعمال من أوغندا وباكستان 

 . ي  وسلطنة عمان كموجهير 
عدت قائمة ف 

ُ
أ

 المكسيك وأوغندا. 

 
ي المكسيك

أفاد معهد الملكة الصناعية بأنه  ،ف 
ملء نصف سنويا 

ُ
من ، أعد قائمة بالموجهير  ت

 موجه.  100ُسجل فيها  ،2021إىل ديسمير  يوليو 
ي أوغندا  

أعد مكتب خدمات التسجيل  ،وف 
(USRB قائمة تضم )موجًها.  24 

 
ي هذه المرحلة لم تقدم عمان وباكستان أي  
ف 

 بيانات. 

 *** 
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. شبكة قائمة تضّم أبرز 7

المحامير  الذين وافقوا عىل تقديم 
ي 
 
ي مجانا ف

خدمات الدعم القانون 
 المختارة. البلدان 

إعداد قائمة بالمحامير  الذين عىل 
ي 
 
ي ف

استعداد لتقديم الدعم القانون 
 البلدان الرائدة. 

 جاري التنفيذ

ي مجال الملكية الفكرية 
 
عدت قائمة بالعاملير  ف

ُ
أ

ي كل من المكسيك وأوغندا. 
 
ي المكسيك ف

 
 ،ف

 مقدمي التوجيه والمشورة 
تشمل قائمة الموجهير 

ي هذه  القانونية. 
 
المرحلة لم تقدم عمان ف

 وباكستان أي بيانات

*** 

. مجموعة أدوات ُمعدة يمكن 8

وع مماثل  استخدامها لتنفيذ مشر
ي بلدان أخرى. 

 
 ف

نشر مجموعة أدوات تشمل المنهجية 
وع ي تنفيذ المشر

 
بعة ف

ّ
والدروس ، الُمت

ي أثناء ، المستفادة
 
والمواد الُمعدة ف

وع.   تنفيذ المشر

 جاري التنفيذ

** 

 



CDIP/29/2 
Annex III 
7 

 

 

وع  أهداف المشر

ي تحقيق أهداف 
 
ات النجاح ف مؤشر

وع  المشر
ات النتائج(   )مؤشر

 

 بيانات األداء
نظام 

إشارات 
 السير 

عات  زيادة مشاركة المخير
ي نظام الملكية 

والمبتكرات ف 
 الفكرية. 

 

ي  %50أوال. أفادت 
من النساء الالنر
امج التدريبية بزيادة  ي الير

 
شاركن ف

 إلمامهن بنظام الملكية الفكرية. 

 
منهن أن التدريب كان  %95ذكر أكير من 

اءات وكيفية  ي فهم نظام الير
 
ا ف

ً
مفيد

 استخدامه. 

ي المكسيك
 
أفاد معهد الملكية الصناعية  ،وف

اء  ، أنه نظم خمس جلسات استشارية للخير
-يوليوامرأة ) 320أكير من استفاد منها 

قام هؤالء  ،إضافة إىل ذلك (. 2021ديسمير 
اء من خالل شبكة النساء المبتكرات  الخير

فرصة توجيه  212والملكية الصناعية بتيسير 
ضمت أعضاء المؤسسات األكاديمية ، للنساء 

 واألكاديميير  كموجهات وكمتدربات. 

ي أوغندا  
أفاد مكتب التسجيل أنه قدم  ،ف 

عة.  50استشارية لما يقرب من خدمات  مخير
 ،وقام بالتواصل مع أكير من ثالث جامعات

 منها: 

ي أوغندا )يناير  -
الجامعة اإلسالمية ف 

2022) ، 
يري للصحة  - ومدرسة جامعة ماكير

 Resilientشبكة ، العامة

Africa ، 
 وجامعة مبارارا للعلوم والتكنولوجيا -

ي هذه المرحلة لم تقدم عمان وباكستان أي 
ف 
 انات. بي

*** 

قدمت المراكز المرجعية  ثانيا. 
عات )" ، ("WIRCsللنساء المخير

ي كل بلد من البلدان 
ي أقيمت ف 

التر
خدمات الملكية الفكرية ، المشاركة

عات10لما ال يقّل عن  أو ، مخير
أو اضطلعت بأنشطة ، مبتكرات

ي ثالثة )
( جامعات أو 3توعية ف 
( فرص 3أو يشت ثالثة )، مدارس

 للتوجيه. 

 

 
]يىلي ذلك المرفق الرابع[          
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_10_12_01 رمز المشر

و وبلدان نامية أخرى:  العنوان ي بير
 
تسخير الملكية الفكرية ألغراض الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف

 تنمية سياحة المأكوالت 
 

 12، 10، 1التوصيات:  التنمية توصيات أجندة
 

وع  انية المشر وع:  مير  انية اإلجمالية للمشر فرنك سويشي  353.000منها ، فرنك سويشي 540.500 المير 
.  فرنك سويشي 187.500مخصصة لخالف الموظفير  و   للموظفير 

وع   2019مايو  تاري    خ بدء المشر

وع  اشهرً  36 مدة المشر

الويبو قطاعات/ مجاالت 
 الرئيسية المعنية

 

 العالمات التجارية والتصاميم قطاع التنفيذ: 
 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية القطاعات األخرى المعنية:  

وع  وع إىل النهوض بخدمات الملكية الفكرية المرتبطة بتقاليد الطهي )المأكوالت  وصف موجز للمشر يهدف المشر
ي قطاع 

وبات( الستخدامها ف  و والمشر ي بير
ون ، السياحة ف  ي ثالثة بلدان نامية أخرى وهي الكامير

وف 
يا والمغرب.  : ، وبصورة أكير تحديدا  ومالير  وع إىل ما يىلي

 يهدف هذا المشر
 

ي كل بلد من البلدان المختارة وتطويرها  •
التمكير  من توثيق تقاليد وثقافة الطهي ف 

 واستدامة استخدامها. 
االقتصادية ذات الصلة بقطاع سياحة المأكوالت وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة  •

ي ذلك مكاتب الملكية الفكرية، والسلطات الوطنية
عىل استخدام أدوات الملكية ، بما ف 

اتيجياتها واالستفادة منها؛  الفكرية واسير
ي يمكن أن يمنحها استخدام الملكية الفكرية ألنشطة سياحة  •

وإذكاء الوعي بالمزايا التر
 المأكوالت. 

 
تخذ إجراءات تنطوي عىل مشاركة أصحاب ، وال لهذه الغايةووص

ُ
اتيجيات وت ستوضع اسير

ي مجاالت السياحة وفن الطهي والملكية 
المصالح الرئيسيير  من القطاعير  العام والخاص ف 

 من أجل تحديد أدوات الملكية الفكرية المحتملة والتوصية ، الفكرية
ً
من خالل العمل معا

ي ويشمل ذ باالنتفاع بها. 
ي يحققها االنتفاع بالملكية الفكرية ف 

لك تنظيم فعاليات تروج للفوائد التر
 سياق سياحة المأكوالت. 

نامج يعية، السيدة ماري بول ريزو  مديرة الير إدارة العالمات ، رئيسة قسم السياسات العامة والمشورة التشر
ات الجغرافية  التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 

الصلة بالنتائج المرتقبة  
نامجل انية  العمل ير والمير 

 23 / 2022للثنائية 

ي الدول استخدام الملكية الفكرية عىل نحو أكير فعالية ألغراض دعم  1.4
النمو والتنمية ف 

ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة ، األعضاء عىل مستوى األقاليم والمناطق دون اإلقليمية
 التنمية

 
ي جميع الدول األعضاء 3.4

 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية ف 
 

ة والمت، والمبدعير  ، استفادة المزيد من المبتكرين 4.4 كات الصغير ، والجامعات، وسطةوالشر
 والمجتمعات من الملكية الفكرية بصورة ناجحة، ومؤسسات البحث

 

ي تنفيذ 
التقدم المحرز ف 

وع  المشر
ي ديسمير 

ي البلدان األربعة المشاركة  شهد ، 2020ومنذ التقرير المرحىلي األخير ف 
وع ف  تنفيذ المشر

 :  تقدما عىل النحو التاىلي
 

ون  الكامير

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421371
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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
 
ثم قدم نسخة ، 2021 يوليو دراسة النطاق: قدم االستشاري مسودة دراسة النطاق ف

ي أكتوبر 
 
 . 2021ثانية منها ف

 
ي ديسمير  
 
ي تضمنت  ،قدم المستشار نسخة نهائية من دراسة النطاق ،2021ف

والتر
تركز دراسة النطاق  التعليقات المقدمة خالل اجتماع المائدة المستديرة )انظر أدناه(. 

ا ووصفة تقليدية.  20 عىل
ً
  طبق

  :ون اجتماع مائدة  المائدة المستديرة ي الكامير
 
فيه والسياحة ف نظمت الويبو ووزارة الير

ي 
 
ي )مينتول( ف

 
وحرص  االجتماع ما  . 2021ديسمير  7مستديرة مع أصحاب المصلحة ف

ة من فنون الطهي لتحليل الملكية الفكرية مشارك.  100يقرب من  ت عشر ، اختير
درجت 

ُ
 أربعة فنون احتياطيا. وأ
 

  :ي مايو  تحليل الملكية الفكرية
 
 ،2022قدم االستشاري مسودة تحليل الملكية الفكرية ف

ي 
 
 . 2022يونيو وتم االنتهاء منها ف

  :اك مع مينتول ندوة وطنية ) ندوة وطنية ي  150نظمت الويبو باالشير
 
ا( ف

ً
يونيو  24مشارك

2022 . 
 

يا  مالير 
 

  :ي يناير  االستشاريقدم  دراسة النطاق
ثم قدم نسخة ، 2021مسودة دراسة النطاق ف 

ا ووصفة تقليدية.  15تركز دراسة النطاق عىل  . 2021ثانية منها نوفمير 
ً
 طبق

 يا  نظمت ي مالير 
اجتماع مائدة مستديرة مع أصحاب  MyIPO مؤسسة الملكية الفكرية ف 

ي ديسمير 
ت سبعة لمناقشة دراسة النطاق.  2021المصلحة ف  لتحليل  فنون للطهي  اختير

 الملكية الفكرية. 
  :ي إبريل تحليل الملكية الفكرية

 ،2022قدم االستشاري مسودة تحليل الملكية الفكرية ف 
ي 
 . 2022يونيو وتم االنتهاء منه ف 

  :ي  ندوة وطنية المؤسسةنظمت الويبو و  ندوة وطنية
ي الندوة   . 2022يونيو ف 

كما شارك ف 
  المصلحة.  من أصحاب 30أكير من 

 
 المغرب

 

 ي مارس  دراسة النطاق: قدم استشاري دراسة النطاق مسودة الدراسة
وقدم  ،2021ف 

ي نوفمير 
.  13ركزت الدراسة عىل  . 2021النسخة النهائية منها ف   فنا من فنون الطهي

 ي للملكية الصناعية والتجارية اجتماع مائدة مستديرة مع أصحاب  نظم المكتب المغرنر
ت ستة من فنون الطهي لتحليل الملكية  النطاق. المصلحة لمناقشة دراسة  اختير

 الفكرية. 
  :ي إبريل تحليل الملكية الفكرية

 ،2022قدم االستشاري مسودة تحليل الملكية الفكرية ف 
ي 
 . 2022يونيو وتم االنتهاء منه ف 

  ي سبتمير
ي الدار البيضاء ف 

 . 2022من المقرر عقد ندوة وطنية ف 
و  بير

 

  :ي مارس ت تحليل الملكية الفكرية
  . 2022م االنتهاء من تحليل الملكية الفكرية ف 

  ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية
ندوة وطنية: نظمت الويبو والمعهد الوطت 

ي 
ي الموقع 70حرص  الندوة  . 2022يونيو الفكرية ف 

 عن بعد.  مشاركا  171و، مشاركا ف 
 

ي 
النتائج األولية التر

 لوحظت
ي 
 لوحظت: أمثلة للنتائج األولية التر

 

  يا والمغرب بسالسة بفضل ون ومالير  ي الكامير
االنتهاء من تحليل الملكية الفكرية ف 

وع المحليير   ي المشر
ي الويبو ومنسقر

وع ف  التواصل والتعاون الجيد بير  فرق إدارة المشر
 ؛واالستشاريير  المختارين
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 ؛طة(تنظيم سلس الجتماعات الموائد المستديرة والحلقات الدراسية الوطنية )مختل 
   ة محل الدراسة )جميعها باستثناء ظمت خالل الفير

ُ
ي ن
تكللت الحلقات الدراسية التر
ي المغرب

 
ي سبتمير  ،الندوة الوطنية ف

 
ا ، ( بالنجاح2022المقرر عقدها ف وأثرت تأثير

وع وتصوره عىل نطاق الواسع ا للتعليقات الواردة من ، إيجابيا عىل فهم المشر
ً
وفق

 .  المشاركير 
 

ات  المكتسبة والدروس الخير
 المستفادة

 فيما يىلي بعض الدروس الرئيسية المستفادة حتر اآلن: 
 

طا أساسيا لنجاح المخرجات المعنية.   - ي تخصيص وقت  اختيار االستشاريير  شر
ينبع 

وع المحليير   ،كاٍف لبحث مختلف الملفات الشخصية ي المشر
، واالنخراط مع منسقر

ي 
 
ي أن يشاركوا بفاعلية ف

 ؛عملية االختيار الذين ينبع 
 

ي اجتماع المائدة المستديرة -
 
ي الندوة الوطنية اهتماما بالملكية ، أبدى المشاركون ف

 
وف

أمثلة حقيقية  لدى اطالعهم عىلوتطلعوا لمعرفة المزيد عن الملكية الفكرية ، الفكرية
ي قدمها رواد األعمال 

اتيجيات األعمال والتسويق التر ي اسير
 
الستخدام الملكية الفكرية ف

ي منطقتهم. 
 
ي تعمل بها  الناجحون ف

تشير نتائج االستقصاءات إىل أن االلمام بالكيفية التر
ي الحياة الواقعية يزيد مستوى انتباه المشاركير  واستعدادهم 

 
الملكية الفكرية ف

 عل. للتفا
 

وهما ، عداد اإل  قيد عىل عقد النشاطير   تؤثر  19-ما تزال القيود المتعلقة بجائحة كوفيد الخطر:  المخاطر والتخفيف منها 
ي المغرب

ي جنيف. ، الندوة الوطنية ف 
 وحلقة العمل الدولية ف 

 
اتيجيات التخفيف من المخاطر   إذا اقتض  األمر.  ،خطط لتقديم األنشطة بنسق مختلط اسير

 

ا قضايا تتطلب دعمً 
 ا فوريير  واهتمامً 

ي المنقح
وع وفق الجدول الزمت  ي دورتها ، جاري تنفيذ المشر

الذي اعتمدته لجنة التنمية ف 
ين.   السادسة والعشر

 
 ال توجد مشكلة تتطلب الدعم أو االهتمام الفوري.  

 

ي قدما
ي الرب  ع األخير من  السبيل للمض 

ي المغرب )المؤجلة وهما  ،2022من المقرر إقامة نشاطير  ف 
الندوة الوطنية ف 

) ي ، إىل سبتمير
ي جنيف ف 

 . 2022أكتوبر  18وحلقة العمل الدولية المقرر إقامتها ف 
 

ي البلدان  سيعقد عىل هامش اجتماع دورة لجنة
وع ف  ي لعرض نتائج المشر التنمية حدث جانتر

ي 
 . 2022أكتوبر  19األربعة ف 

 

ي 
الجدول الزمت 

 للتنفيذ
ي المقدم إىل لجنة التنميةجاري تنفيذ 

وع وفق الجدول الزمت  ي دورتها ، المشر
الذي وافقت عليه ف 

ين.    السادسة والعشر

وع ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
انية ف  وع:  ،2022 يوليو معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر  %. 20إىل إجماىلي المير 

 

ي  لجنة التنمية.  هذا هو التقرير الثالث الذي ُيقدم إىل التقارير السابقة
ويرد التقرير المرحىلي األول ف 

ي المرفق ، CDIP/24/2المرفق الرابع للوثيقة 
ي ف 
بينما يرد التقرير المرحىلي الثان 

 . CDIP/26/2الخامس للوثيقة 
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وع ي للمشر

 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير 
 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف

 تقييمال  ال تقدم ** *** ****

 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أنجز بالكامل

 

 
وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

ثالثة بلدان رائدة )إضافة  اختيار 
و(  إىل بير

 

إىل معايير  ثالثة بلدان )استنادا  اختيار 
 االختيار المتفق عليها(؛ 

ي  اختيار 
 
يا والمغرب ف ون ومالير   يوليو الكامير

2019 
**** 

تعيير  جهات تنسيق لتنفيذ المشاري    ع 
 القطرية. 

تم تعيير  جهات التنسيق )منسقير  محليير  
يا  ون ومالير  و والكامير ي كل من بير

وع( ف  للمشر
  والمغرب. 

**** 

وع عىل  اعتماد خطط المشر
 المستوى القطري. 

وع  صياغة أرب  ع خطط لتنفيذ المشر
 واعتمادها )خطة لكل بلد(. 

ي 
وع عىل المستوى القطري ف  اعتماد خطط المشر

يا والمغرب.  ون ومالير  و والكامير  كل من بير
**** 

إعداد أرب  ع دراسات لتحديد 
ي قطاع سياحة المأكوالت 

النطاق ف 
  رائد(. )دراسة لكل بلد 

ي كل بلد رائد. 
ي مارس  توثيق تقاليد الطهي ف 

و ف  ي بير
تم االنتهاء من دراسة النطاق ف 

، تقليدا من تقاليد الطهي  14وتم تحديد  . 2020
ومراعاة مداخالت الجهات المعنية والمستفيدين 

ضيف تقليدان  خالل اجتماع المائدة المستديرة. 
ُ
أ

الل اجتماع المائدة من تقاليد الطهي خ
 مستديرة. ال

 
ي  

ون ف  ي الكامير
تم االنتهاء من دراسة النطاق ف 

تقليدا من تقاليد  20وتم تحديد  . 2021ديسمير 
ومراعاة مداخالت الجهات المعنية ، الطهي 

 والمستفيدين خالل اجتماع المائدة المستديرة. 
 
ي نوفمير 

يا ف  ي مالير 
تم االنتهاء من دراسة النطاق ف 

ا ووصفة  15قامت الدراسة بتحليل  . 2021
ً
طبق

تم  ،خالل اجتماع المائدة المستديرة تقليدية. 
 ليعكس تغيير اسم فن واحد من فنون الطهي 

 التقاليد عىل نحو أفضل. 
 
ي المغرب 
ي  ،ف 

تم االنتهاء من دراسة النطاق ف 
فنا من  13. ركزت الدراسة عىل 2021نوفمير 

أضيف تقليدان من  فنون الطهي التقليدية. 
 ل اجتماع المائدة المستديرة. تقاليد الطهي خال

**** 
 

تحديد الكيانات العامة والجهات 
ي مجاالت فن الطهي 

المعنية ف 
 والسياحة والملكية الفكرية. 

تحديد الجهات صاحبة المصلحة 
ي كل بلد رائد. 

 المعنية ف 
ي جميع 

تم تحديد أصحاب المصلحة بالكامل ف 
 البلدان الرائدة. 

**** 

ي كل  عقد اجتماع مائدة مستديرة
ف 
بلد رائد مع الجهات صاحبة 
ي قطاعي 

المصلحة المعنية ف 

ي 
ة من المشاركير  ف  وأعربت نسبة كبير

، هذه االجتماعات عن استفادتها 
وتمكنها من مواجهة التحديات بصورة 

ي 
وعقد اجتماع مائدة مستديرة ف  ي مارس  بير

ف 
 االحصاءات:  . 2020

 
**** 
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سياحة المأكوالت والملكية 
 الفكرية. 

ي قطاع الملكية الفكرية 
 
أفضل ف

 مشاركا 17 - وسياحة المأكوالت. 

 مشاركا عىل االستقصاء 15أجاب   -

من المشاركير  المجيبير  بأن %87أفاد  -
 المائدة المستديرة كانت مفيدة/مفيدة جدا

من المشاركير  المجيبير  بأن  %87 أجاب -
بعد اجتماع  فهمهم للملكية الفكرية تحّسن

 ستديرةالمائدة الم

 إىل من المشاركير  المجيبير   %100 أشار  -
أن تقاليد الطهي المختارة ستستفيد من 

 استخدام أدوات الملكية الفكرية

ي 
 
ياعقد اجتماع مائدة مستديرة ف ز ي  مالير

 
ف

 االحصاءات:  . 2021ديسمير 

 مشاركا؛ 21 -

أجاب مشارك واحد عىل االستقصاء  -
؛ ي
ون   اإللكير

ا لتقرير قدمته منظمة  -
ً
 ،MyIPOوفق

وع  ،أعرب المشاركون عن دعمهم للمشر
ي 
وأبدى بعضهم اهتمامه بالمشاركة ف 

وع ي ذلك  ،المرحلة التالية من المشر
بما ف 

 الندوة الوطنية. 

ي 
ونعقد اجتماع مائدة مستديرة ف  ي  الكامير

ف 
 االحصاءات:  . 2021ديسمير 

 مشارك؛ 100 -

 مشاركا عىل االستقصاء 40أجاب  -

من المشاركير  المجيبير  بأن  %80أفاد  -
المائدة المستديرة مفيدة/مفيدة  مناقشات

وع  للغاية لتقدم المشر

 % من المشاركير  المجيبير  إىل90كما أشار   -
تحسن فهمهم للملكية الفكرية بعد اجتماع 

 المائدة المستديرة

من المشاركير  المجيبير  أن تقاليد  %100يرى  -
دام أدوات الطهي المختارة ستستفيد من استخ

 الملكية الفكرية

ي 
ي  المغربُعقد اجتماع مائدة مستديرة ف 

ف 
 االحصاءات:  . 2021ديسمير 
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 مشاركا؛ 14 -

الذي ، أوضح أحد المجيبير  عىل االستقصاء  -
أن  ،ذكر أنه فهم للملكية الفكرية بصورة أفضل

، المناقشات أثناء المائدة المستديرة كانت مفيدة
المختارة ستستفيد  وأشار إىل أن تقاليد الطهي 
 من أدوات الملكية الفكرية

 

إعداد تحليل لمجاالت سلسلة 
القيمة المرتبطة بالملكية الفكرية 
ذات الصلة بفنون طهي مختارة 

وتحديد أدوات ، من كل بلد رائد 
ي 
الملكية الفكرية المحتملة التر

يمكن استخدامها للنهوض بفنون 
ي سلسلتها 

 
الطهي المختارة ف

  للقيمة. 

تحديد أدوات الملكية الفكرية 
ي يمكن استخدامها لتعزيز 

المجدية التر
تقاليد الطهي المختارة عىل مدى 

 سالسل القيمة الخاصة بها. 

ي 
 
وتم االنتهاء من تحليل الملكية الفكرية ف ي  بير

 
ف

ح ما بير   . 2022مارس 
ملكية  أدوات 5و 4اقيرُ

 .  فكرية لكل تقليد من تقاليد الطهي
 
ي  وهذه 

 
حة منصوص عليها ف األدوات المقير

يعات الوطنية واإلقليمية المطبقة.   التشر
 

ي 
 
تم االنتهاء من تحليل الملكية الفكرية ف

ون ي  الكامير
 
ح ما بير   . 2022يونيو ف

 5و 3اقيرُ
.  أدوات  ملكية فكرية لكل تقليد من تقاليد الطهي

ي 
حة منصوص عليها ف  وهذه األدوات المقير

يعات الوطنية   واإلقليمية المطبقة. التشر
 

ي 
ياتم االنتهاء من تحليل الملكية الفكرية ف  ز  مالير

ي 
ح ما بير   . 2022يونيو ف 

أدوات ملكية  6و 4اقيرُ
 . وهذه  فكرية لكل تقليد من تقاليد الطهي

يعات  ي التشر
حة منصوص عليها ف  األدوات المقير

 الوطنية واإلقليمية المطبقة. 
ي تم االنتهاء من تحليل الملكية الفك

 المغربرية ف 
ي 
ح ما بير   . 2022يونيو ف 

أدوات ملكية  7و 3اقيرُ
 . وهذه  فكرية لكل تقليد من تقاليد الطهي

يعات  ي التشر
حة منصوص عليها ف  األدوات المقير

 الوطنية. 

**** 

تنظيم أرب  ع حلقات دراسية)واحدة 
ي كل بلد رائد( ُيعرض خاللها 

ف 
تحليل ما تنطوي عليه تقاليد طهي 
مختارة من مجاالت سلسلة القيمة 

 المرتبطة بالملكية الفكرية. 

ة من المشاركير   أبلغت نسبة مئوية كبير
ي الندوات عن تحسن مستوى فهمهم 

ف 
ي 
ألدوات الملكية الفكرية المحتملة التر

استخدامها لتعزيز تقاليد الطهي  يمكن
المختارة عىل امتداد سلسلة القيمة 

 الخاصة بها. 

ي 
ي  2022يونيو ف 

ُعقدت حلقات دراسية وطنية ف 
ون.  يا والكامير و ومالير   كل من بير

 
ي 
و: ف   بير

 70  +( ي الندوة
مشاركا  171مشاركا ف 
 ؛عن بعد(

  مشاركير  عىل االستقصاء 6أجاب 

  من المستجيبير  بفهمهم  %100أفاد
ي 
ألدوات الملكية الفكرية المحتملة التر
وي    ج لتقاليد  يمكن استخدامها للير

وأشار ، الطهي المختارة بصورة أفضل
منهم إىل أن المناقشات خالل  67%

 الندوة كانت مفيدة
 
 

ي 
ياف  ز  : مالير

  ي الندوة
من أصحاب  30شارك ف 

 المصلحة؛

*** 
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  مشاركا عىل االستقصاء 11أجاب 

  من المجيبير  بزيادة مستوى  %91أفاد
وع؛  معرفتهم وفهمهم لهدف المشر

 

  من المجيبير  إىل أنهم  %100 أشار
ي استخدام أدوات الملكية 

 
يفكرون ف

ي المستقبل
 
ي أنشطتهم ف

 
 ؛الفكرية ف

  من المجيبير  إىل أن  %77وأشار
ي الندوة الوطنية كانت 

 
المناقشات ف

 مفيدة/مفيدة للغاية
 

ي 
 
ون: ف  الكامير

 150 اركا؛مش 

  ا عىل استقصاء عن مدى  77رد
ً
مشارك

؛  رضا المشاركير 

  من المجيبير  بأن الندوة  %66أفاد
الوطنية شجعتهم عىل استخدام 
ي أعمالهم

 
 أدوات الملكية الفكرية ف

  من المجيبير  إىل أن 76وأشار %
ي الندوة الوطنية كانت 

المناقشات ف 
 مفيدة/مفيدة للغاية

 
ي 
ي  المغربومن المقرر عقد الندوات الوطنية ف 

ف 
 . 2022سبتمير 

عرض خاللها 
ُ
تنظيم ندوة دولية ت

ي توصل لها 
التجارب والنتائج التر

ي كل بلد رائد
وع ف   المشر

حضور الجهات صاحبة المصلحة 
ي قطاعي الملكية الفكرية 

المعنية ف 
 وسياحة المأكوالت من بلدان مختلفة. 

ي الرب  ع الرابع من من المقرر عقد 
الندوة الدولية ف 

ي المنقح.  ،2022عام 
ا للجدول الزمت 

ً
 وفق

 ال تقييم

 
 

وع  أهداف المشر
ي تحقيق أهداف 

ات النجاح ف  مؤشر
وع  المشر

ات النتائج(  )مؤشر
 

نظام  بيانات األداء
إشارات 

 السير 

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة 
ي سياحة 

االقتصادية المشاركة ف 
، والسلطات الوطنيةالمأكوالت 

، مثل مكاتب الملكية الفكرية
عىل استخدام أدوات الملكية 

اتيجياتها  ، الفكرية واسير
واالستفادة منها إلضافة قيمة 

 ،تمير  منتجاتهم وخدماتهم
وتنوع أنشطتهم االقتصادية 

دون المساس بالتقاليد والثقافة 
 المحلية. 

ي 
عدد الجهات االقتصادية العاملة ف 

ي بدأتقطاع سياحة 
 ،المأكوالت التر

وع ي التخطيط  ،عقب المشر
ف 

الستخدام أدوات الملكية الفكرية 
واالستفادة منها إلضافة قيمة إىل 

 منتجاتها أو خدماتها. 

عدد وأهمية أنشطة بناء القدرات 
ي تنظمها السلطات الوطنية

، التر
، مثل مكاتب الملكية الفكرية

لتقديم خدمات استشارية بشأن 
ي استخدام أدوات 

الملكية الفكرية ف 
 قطاع سياحة المأكوالت. 

ي لم 
تتحدد وفقا لخطط العمل الوطنية )التر

عد بعد(
ُ
 ت

 ال تقييم
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ي 
إذكاء الوعي باإلسهامات التر
يمكن أن ينطوي عليها 

ي 
استخدام الملكية الفكرية ف 
 أنشطة سياحة المأكوالت. 

ي 
 
النسبة المئوية للمشاركير  ف
اجتماعات الموائد المستديرة 

والحلقات الدراسية الذين أفادوا 
بفهم أفضل إلسهام الملكية الفكرية 

ي قطاع السياحة المأكوالت. 
 
 ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المشاركير  المجيبير  إىل  %87أشار -
تحسن فهمهم للملكية الفكرية بعد 

 %100اجتماع المائدة المستديرة أفاد 
ي الندوة الوطنية الذين 

 
من المشاركير  ف

أجابوا عىل االستقصاء بأن فهمهم 
تحسن ألدوات الملكية الفكرية 
ي يمكن استخدامها 

المحتملة التر
وي    ج لتقاليد الطهي المختارة.   للير

 
يا  - ي مالير 

 
ي اجتماع ، ف

 
أعرب المشاركون ف

وع ، الدائرة المستديرة عن دعمهم للمشر
المشاركة وأعرب بعضهم عن اهتمامه ب

وع. وعقب  ي المرحلة التالية من المشر
 
ف

 من المجيبير   %91الندوة الوطنية أفاد 
عىل االستقصاء عن مدى رضا 

؛ بزيادة مستوى معرفتهم  المشاركير 
وع؛  وفهمهم لهدف المشر

 

  من المشاركير  المستجيبير   %87 وأشار
إىل تحسن فهمهم للملكية الفكرية بعد 

قب الندوة وع اجتماع المائدة المستديرة
من المجيبير  عىل  %66أفاد ، الوطنية

االستقصاء أن الندوة الوطنية شجعتهم 
ي 
عىل استخدام أدوات الملكية الفكرية ف 

 أعمالهم. 
 

ي المغرب -
أفاد الرد عىل استبيان الرضا  ،ف 

عن فهم أفضل للملكية الفكرية بعد 
 المائدة المستديرة. 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستوى نفاذ واستخدام الجهات 
األخرى المهتمة سواء دول أعضاء 
أم أصحاب مصلحة إىل مجموعة 
النتائج واالستنتاجات الرئيسية 

وع.   للمشر

 ال تقييم 

 

 ]يىلي ذلك المرفق الخامس[  
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وع  ملخص المشر

وع  DA_16_20_04 رمز المشر

ي الملك العام واالنتفاع بها  العنوان
 
اعات الواقعة ف  تحديد االخير

 التنمية توصيات أجندة
 . 20و 16التوصيتان 

 

وع  انية المشر وع:  مير  انية اإلجمالية للمشر  فرنك سويشي مخصصة لخالف موارد الموظفير   80.000 المير 

وع   2022يناير  تاري    خ بدء المشر

وعمدة   اشهرً  24 المشر

قطاعات/ مجاالت الويبو 
 الرئيسية المعنية

 

 الملكية الفكرية واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار قطاع التنفيذ: 
 

اءات والتكنولوجيا  بقطاعات أخرى:  الصلة  والتنمية اإلقليمية والوطنية والبنية التحتية ، الير
 والمنصات. 

وع  وصف موجز للمشر

وع أجندة التنمية بشأن  ح إىل نتائج مشر وع المقير ي الملك يستند المشر
 
استخدام المعلومات الواقعة ف

نامج الجاري تنفيذها إلنشاء مراكز دعم التك العام ألغراض التنمية االقتصادية  نولوجيا وأنشطة الير
 . واالبتكار وتطويرها 

 
ي 
وع إىل المساهمة ف  تعزيز قدرة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار عىل تقديم الخدمات  يهدف المشر

ي الملك العام واالنتفاع بها. 
اعات الواقعة ف  ويد  المتعلقة بتحديد االخير ويتحقق هذا الهدف بير 

ي مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار والباحثير  و 
رجال األعمال بأدوات ومعارف إضافية ذات صلة موظق 

ي الملك العام واالنتفاع بها 
اعات الواقعة ف  ي تحديد االخير

مع مراعاة االحتياجات ، بالخطوات المتبعة ف 
 المحددة وسياق البلدان النامية. 

 
وع إعداد مجموعة أدوات ي  ،يتضمن المشر

منها أدوات عملية لدعم المفاهيم والعمليات الواردة ف 
ي الملك العام: ، الدليلير  

اعات الواقعة ف  "تحديد االخير 
عير  ورواد األعمال " 

ي الملك العام". ، دليل للمخير
اعات الواقعة ف  ويشمل ذلك  و" االنتفاع باالخير

ي مبادرة ، جملة أشياء أخرى
ي قدًما ف 

ي المض 
من بينها أداة لدعم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبع 

تنادا إىل تقييم حرية العمل. تطوير منتج جديد اس 
ا بتطوير مواد تدريبية جديدة عىل االستخدام الفعال لمجموعة األدوات 

ً
وع أيض وتنظيم ، يقوم المشر

 حلقات دراسية تدريبية تجريبية لصقل مجموعة األدوات ومواد التدريب. 

نامج مدير   واالبتكارمدير شعبة دعم التكنولوجيا  ،السيد أندرو زاجكوفسكي  الير

نامج ل الصلة بالنتائج المرتقبة  ير
انية للثنائية  العمل والمير 

2022/23 

منصات الويبو وأدواتها القائمة عىل الملكية تسهيل نقل المعرفة ومواءمة التكنولوجيا من خالل  3.3
 الفكرية لمواجهة التحديات العالمية. 

 
ايد عدد المبتكرين 4.4 ة والمتوسطة، والمبدعير  ، يير  كات الصغير ومؤسسات ، والجامعات، والشر

 والمجتمعات الذين يستفيدون بنجاح من الملكية الفكرية. ، البحث

وع ي تنفيذ المشر
 التقدم المحرز ف 

 

اع ، تطوير مجموعة أدوات تغطي المراحل األرب  ع لتطوير المنتج أو الخدمة وتحديد ما إذا كان االخير
ي الملك العام أم ال: 

 واقعا ف 
 

وع أعاله ي وصف المشر
وع أجندة التنمية بشأن  ،كما هو موضح ف  وع إىل نتائج مشر يستند هذا المشر

ي الملك العام ألغراض ا
ال سيما نشر الدليلير  ، لتنمية االقتصاديةاستخدام المعلومات الواقعة ف 

 :  التاليير 
 

ي الملك العام: ، (2020الويبو)  -
اعات الواقعة ف  عير  ورواد األعمال  تحديد االخير

دليل للمخير
 و ؛"

ي الملك العام، (2020)، الويبو   -
اعات الواقعة ف  عير  ور  : استخدام االخير

واد دليل للمخير
 و ؛األعمال "

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552082
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552082
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=329197
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=329197
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/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf
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ي الدليلير   

 
وع ،دعما للمفاهيم والعمليات الواردة ف سلسلة ، كأحد أهم مخرجاته،  سيطور هذا المشر

ي توضح كيفية دعم كل أداة جمع البيانات وتحليلها واتخاذ 
القرار من األدوات واألوصاف العملية التر

ي أثناء تطوير منتج جديد 
 
إضافة إىل إرشادات الستخدام كل أداة من "مجموعة األدوات" بصورة  ،ف

 فعالة. 
 
ي ترمي إىل تطوير منتج 

ي للمبادرات التر تهدف مجموعة األدوات بوجه خاص إىل دعم التقييم المنهجر
ا إىل مصنف واقع

ً
ي الملك العام. وتتضمن جملة أدوات جديد استناد

 
من بينها أدوات ، أو قد وقع ف

ي مبادرة تطوير منتج جديد استنادا إىل تقييم  لدعم اتخاذ 
 
ي قدًما ف

القرار بشأن ما إذا كان يجب المض 
 حرية العمل أم ال. 

 
ي مجال تطوير  ،لتطوير المواد الالزمة لمجموعة األدوات 

 
ة ف تم التعاقد مع مقدم خدمة ذي خير

ي تقديم التدريب عىل هذه الموضوعات لطائ، المنتجات ونقل التكنولوجيا 
 
فة واسعة من وف

ي البلدان النامية. ، الجمهور 
 
ي ذلك ف

 
 بما ف

 
ي ، يتمتع مقدم الخدمة المختار أيضا بمعرفة عميقة بمحتوى أدلة الويبو  

 
وهو ما من شأنه أن يسهم ف

وع أجندة التنمية بشأن استخدام المعلومات  ي إطار مشر
 
عملية استعراض األقران الموضوعية ف

ي الملك العام ألغراض
 
وع.  ،التنمية االقتصادية الواقعة ف  الذي يستند إليه هذا المشر

 
 تطوير مواد التدريب لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار: 

 
تطوير مواد تدريبية مناسبة توفر األساس لنهج تدريب ، بدأ بالتوازي مع تطوير مجموعة األدوات 

ي صورة وحدات عىل مجموعة األدوات. 
ي للتعلم المختلط المقدم ف 

اض  تتضمن حزمة التدريب  افير
ح المفاهيم األساسية ، دليل المتعلم ومواد تعليمية مقسمة إىل وحدات )مقاطع فيديو توضيحية لشر

ي  ،واستكمال وصف األداة
والموارد/مجموعات البيانات لمحاكاة التدريب سواء الُمقدم من المعلم ف 

نت ي الندوات عير اإلنير
 جموعة األدوات. دعما للتدريب العمىلي عىل م (الفصل أو ف 

ي هذا الصدد  
ي الموضوع ،وف 

ناسب قدرات مراكز  ،بدأ العمل ف 
ُ
ي تطوير مواد تدريبية ت

اء التعلم ف  وبدأ خير
وع دعم التكنولوجيا واالبتكار بناًء عىل التقييم الذي تم قبل بدء اتيجية ، المشر ي اسير

عىل النحو الوارد ف 
وع.  ي وثيقة المشر

 التسليم ف 

ي لوحظتالنتائج األولية 
وع.  من السابق ألوانه التر ي تنفيذ المشر

ات إيجابية أو سلبية ف   مالحظة/تحديد أي تغيير

ات المكتسبة والدروس  الخير
 المستفادة

 

اء الذين لديهم كل من معرفة متخصصة ممتازة ي تقديم ، بالموضوع برهن اختيار الخير
ة عملية ف  وخير

ي البلدان النامية ويشمل ذلك  -التدريب العمىلي عىل الموضوع 
ي  -الجماهير ف 

عىل أنه نهج فعال ف 
وعىل المنوال  ومواد التدريب ذات الصلة. ، ومجموعة األدوات، تطوير محتوى مجموعة األدوات

وع، نفسه ي المشر
اء المشاركير  ف  ا أن ضمان تدفق اتصاالت جيدة بير  الخير

ً
وتنظيم ، تبير  أيض

و  اضية منتظمة مع فريق المشر ي وقت اجتماعات افير
ع لضمان توضيح أي مسائل والتعامل معها ف 

 مبكر نهج فعال. 
 

 المخاطر والتخفيف منها
 

ي  : 1الخطر 
ي مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار عىل فهم المعلومات الواردة ف 

ضعف قدرة موظق 
 مجموعات األدوات واستخدامها عىل نحو فعال. 

 
ي مركز دعم التكنولوجيا تكييف مجموعات األدوات مع ق : 1التخفيف من الخطر 

درات موظق 
 واالبتكار وفقا للتقييم. 

 
الخدمات المتعلقة  مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار لتطوير وتقديم ضعف مستوى نضج : 2الخطر 

ي الملك العام
اعات الواقعة ف   . باستخدام االخير

 
ي  : 2التخفيف من الخطر 

تتمتع بمستوى كاٍف من النضج اختيار مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار التر
وع.  ي هذا المشر

 للمشاركة ف 
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بسبب القيود اإلضافية الناجمة عن جائحة ، تعذر إقامة حلقات دراسية تدريبية حضوريا  : 3الخطر 
 . 19-كوفيد

 
اضية.  : 3التخفيف من الخطر   إعادة تخصيص النفقات المتوقعة  تنظيم حلقات دراسية تدريبية افير

ي ضوء ذلكلسفر الموظفير  والغ
 
( ف  لضمان تنظيم حلقات دراسية إضافية. ، ير )موارد غير الموظفير 

 

ا ا واهتمامً قضايا تتطلب دعمً 
 فوريير  

 

ي هذا الصدد 
 
ة ف ة األمانة األخير ثمة حاجة إىل ، مع مراعاة تكلفة إعداد مقاطع الفيديو استنادا إىل خير

، والوثائق التوجيهية، الفيديو التعليميةتعديل الموارد المخصصة لتطوير مواد التدريب )مثل دروس 
ومجموعات البيانات للتمارين العملية ومحاكاة التدريب( لضمان جودة المخرجات.  

ي هذا الصدد  
 
ح ف وع ،وُيقير انية اإلجمالية المخصصة لهذا المشر إعادة توزي    ع جزء  ،لتجنب تأثر المير 

ي 
 
ي من  2023من األموال المخصصة لتقديم حلقات تدريبية ف

 
خالل تنظيم هذه الدورات التدريبية ف

 من تقديمها حضوريا 
ً
ي بدال

اض   واستخدام األموال المتبقية لتطوير مواد التدريب. ، شكل افير

ي قدما
 السبيل للمض 

 

 مع التقدم المحرز حتر اآلن
ً
من المتوقع أن تكتمل مجموعة األدوات عىل النحو المخطط لها  ،تماشيا
ي نهاية

 
ها(. ريثما يتم ) 2022 ف افية لنشر  تحريرها وتصميمها بصورة احير
 
ي تتألف من دليل المتعلم ومواد تعليمية مقسمة إىل  

مواصلة تطوير مواد التدريب ذات الصلة التر
 وحدات )ال سيما مقاطع الفيديو التوضيحية وموارد محاكاة التدريب( بالتوازي مع مجموعة األدوات. 

كة مختارة إلنتاج الفيديو سيجري العمل بالتعاو  ،وعىل وجه الخصوص وبدعم وتوجيه من ، ن مع شر
ي الويبو 

وشعبة المعلومات والتواصل الرقمي لتطوير مقاطع فيديو ، شعبة األخبار ووسائل اإلعالم ف 
 توضيحية لجميع أدوات مجموعة األدوات. 

 
نظم حلقتان ، وعند االنتهاء من مجموعة األدوات ومواد التدريب المرتبطة بها  

ُ
دراسيتان ست

ي 
وع.  2023تدريبيتان لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ف  اتيجية تسليم المشر ا السير

ً
 وفق

ي للتنفيذ 
 الجدول الزمت 

 
وع وفقا للمسار المحدد له ات أو تأخير ذي مغزى حتر ، يسير المشر ومن غير المتوقع حدوث تغيير

 اآلن. 

وع   معدل تنفيذ المشر
 

ي نهاية 
انية ف  وع:  2022 يوليو بلغ معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر  %5إىل إجماىلي المير 

 

 هذا هو التقرير المرحىلي األول الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية.  التقارير السابقة 

 
 

وع ي للمشر
 التقييم الذانر

 
ي نظام إشارات السير 

 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف 
 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أنجز بالكامل

 

 
وع  )النتيجة المرتقبة( 3نتائج المشر

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

تطوير مجموعة أدوات تغطي 
المنتج أو المراحل األرب  ع لتطوير 

اع ، الخدمة وتحديد ما إذا كان االخير
ي الملك العام أم ال: 

 واقعا ف 

ها  تطوير مجموعة األدوات   ***  جاري إعداد محتوى مجموعة األدوات  . ونشر
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مواد التدريب لمراكز دعم 
 التكنولوجيا واالبتكار

تم تطوير مواد التدريب لمراكز دعم 
 التكنولوجيا واالبتكار: 

 **  جاري إعداد مواد التدريب 

حلقات دراسية تدريبية باستخدام 
 مواد التدريب الجديدة

 .   تم عقد حلقتير  دراستير 
 

نسبة المشاركير  الذين أفادوا بأن 
التدريب حّسن معارفهم ومهاراتهم 

ي 
 
اعات الواقعة ف بشأن استخدام االخير

 %(70الملك العام )الهدف: 

 ال تقييم  ال تقييم 

 
 

]يىلي ذلك المرفق السادس[
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 المرفق السادس
 

 

وع  ملخص المشر

وع  DA_1_4_10_11_23_01 رمز المشر

 العنوان
ي بوركينا فاسو 

 
وع بشأن تطوير قطاع الموسيقر ونماذج تجارية جديدة للموسيقر ف وبعض ، مشر

 بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛

 توصيات أجندة التنمية 
 23، 11، 10، 4، 1، التوصيات: 

 

وع  انية المشر  مير 
وع:  انية اإلجمالية للمشر فرنك  114.200منها  ،فرنك سويشي 568.200 المير 
سويشي مخصصة لتكاليف غير  فرنك 454.000و، سويشي لتكاليف الموظفير  

 .   الموظفير 

وع  2022يناير  تاري    خ بدء المشر

وع  شهرا 30 مدة المشر

قطاعات/ مجاالت الويبو  
 الرئيسية المعنية

 

 حق المؤلف والصناعات اإلبداعية  قطاع التنفيذ: 
 

وع  وصف موجز للمشر

ي أفريقيا. 
 
، إذ تحقق معدالت نمو مرتفعة تعد الموسيقر أحد أكير القطاعات االقتصادية الواعدة ف

ة من حيث فرص العمل ي البلدان. ، وتتمتع بإمكانات كبير
ي ف 
ها الثقاف  ي  فضال عن تأثير

طرأ نمو هائل ف 
ي إفريقيا 

نت ف  لكن هذا القطاع لم يستغل بعد فرص البيئة الرقمية ، استهالك الموسيقر عىل اإلنير
 ونماذج األعمال الجديدة للموسيقر استغالال كامال. 

  
ي التوسع. و  

اك آخذة ف  ي  ما تزال منصات المشاركة وخدمات االشير
ة ف  وطرأ تطور متسارع الوتير

ي السلوك الجديد للمستهلك. 
كما دخلت أطراف فاعلة جديدة إىل   نماذج األعمال الجديدة وف 

ايدا بالمحتوى السمعي البرصي ، السوق مثل مشغىلي االتصاالت الذين أبدوا اهتماما مير 
 . وبالموسيقر 

 
 ، ومع ذلك

ُ
در معظم هذه النماذج الجديدة سوى النذر اليسير من اإليرادات ألصحاب حقوق ال ت

 أي أولئك الذين ينشئون المحتوى والخدمات ويستثمرون فيها. ، المؤلف والحقوق المجاورة
ي هش ، وُيعزى هذا الوضع جزئًيا إىل ضعف هيكل سلسلة القيمة

ي ثقاف 
ي تعتمد عىل نظام بيت 

التر
 زأ. ومتج

  
 وغالبا ما تكون النتيجة أجر بخس ألصحاب الحقوق وزيادة معدل االستخدام غير المرصح به.  

ا لتقرير االتحاد الدوىلي لجمعيات المؤلفير  والملحنير  )
ً
بلغت ، 2019لعام ، ( العالمي CISACووفق

ي االتحاد ما يقرب من 
لكن ، مليارات يورو  9قيمة األلبومات الموسيقية للجمعيات األعضاء ف 

وظلت عائدات المحتوى الرقمي متدنية ، منها  % 1حصة القارة األفريقية بأكملها كانت أقل من 
 للغاية. 

 
ي ضوء هذه المعلومات األساسية

وع سلسلة من األنشطة المتداخلة، ف  إعداد ، مثل، يتوقع المشر
ي ، دراسات ودورات تدريب عملية

القطاعات  وتيسير الحوار بير  األطراف الفاعلة الرئيسية ف 
ي للموسيقر 

 وذلك بغية تحقيق األهداف التالية: ، الرئيسية للنظام البيت 
 

ي الدول  
أوال. تعزيز فهم واستخدام األطر القانونية والتنظيمية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ف 

ي ضوء االستخدامات واالستغالل الجديد للموسيقر عىل ، األعضاء المستفيدة والمهنيير  
ف 

نت.   اإلنير
 

ثانيا. تعزيز المعرفة باإلدارة الجماعية وآليات التفاوض بشأن عقود إدارة الحقوق الرقمية بير  
 .  المهنيير  الموسيقيير  والمستخدمير 

 
نت خيص الستخدامها عير اإلنير وهو ما من شأنه أن ، ثالثا. تسهيل وتطوير ممارسات اإلدارة والير

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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نت وعىل  ونية بصورة قانونيةييش استغالل المحتوى وبثه عير اإلنير ويولد ، المنصات اإللكير
 ويكافح القرصنة. ، إيرادات ألصحاب الحقوق

 
ي قطاع االتصاالت لتحديث مواصفاتهم عىل نحو يراعي قضايا 

 
رابعا. إتاحة الفرصة للمنظمير  ف
 حقوق المؤلف بصورة أفضل. 

 
اتيجية إقليمية تعزز سوق الموسيقر الرق وط لوضع اسير ي البلدان خامسا. تحليل الشر

 
مي ف

ا للنمو المستدام. ، المستفيدة
ً
 بهدف جعل هذا القطاع محرك

 
سادسا. تشجيع تحسير  الظروف االجتماعية للمبدعير  من أجل تعزيز تصميم سلسلة مبتكرة 

ي صناعة الموسيقر وتطويرها 
 
 . ومتسقة من الحرف ف

 
اعات المتعلقة بالموسيقر سابعا. تطوير أدوات مرجعية تتيح للمسؤولير  القضائيير  التعامل مع ال ي  

ي البيئة الرقمية. 
 
 ف

 
اتيجية إقليمية لتعزيز تطوير األدوات المناسبة.   ثامنا. دعم تصميم اسير

 

نامج ي مدير الير ي ، السيد باولو النتير
 شعبة قانون حق المؤلف، مسؤول قانون 

 الصلة بالنتائج المرتقبة 
نامجل انية  العمل ير والمير 

 23 / 2022للثنائية 

 وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية.  1.2
 

ي الدول استخدام الملكية الفكرية ع 1.4
ىل نحو أكير فعالية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة ، األعضاء عىل مستوى األقاليم والمناطق دون اإلقليمية
 التنمية. 

 
ي الدول  2.4

تطوير الملكية الفكرية واالبتكار واألنظمة البيئية اإلبداعية المتوازنة والفعالة ف 
 األعضاء. 

 
ي جميع الدول األعضاء. زيادة ا 3.4

 لمعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية ف 

ي تنفيذ 
التقدم المحرز ف 

وع  المشر

ي التقارير  بدأ تنفيذ عدد من األنشطة وفقا 
ل الوارد ف 

َّ
ي المعد

اتيجية التنفيذ والجدول الزمت  السير
وعات أجندة التنمية الجارية )  المرفق السابع(. ، CDIP/26/2المرحلية السابقة بشأن تنفيذ مشر

 
 : ي
 توسيع النطاق الجغراف 

 
ختار من

ُ
وع ليشمل بوركينا فاسو إضافة إىل ثالث أو أرب  ع دول أعضاء ت أعضاء االتحاد  ُصمم المشر

ي ضوء عدد من االعتبارات السياسية وإدارة الموارد 
تقرر  ،االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ف 

ي وإتاحة
مشاركة كامل أعضاء االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب  إمكانية توسيع النطاق الجغراف 

انية اإلجمالية المخصصة.  ،أفريقيا   دون التأثير عىل المير 
 

ي تنفيذ  
وقد وافقت األمانة العامة لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا عىل المشاركة ف 

وع.  ي تمثل ، العامة األخرىأعرب عدد من المؤسسات والمنظمات  ،وعالوة عىل ذلك المشر
التر

اتيجية التنفيذ.  ي اسير
  أصحاب المصلحة المعنيير  عن اهتمامه بدعم مختلف األنشطة المدرجة ف 

 
 : تعيير  جهات التنسيق

 
ي جميع بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي 

أرسلت األمانة رسائل رسمية إىل وزارات الثقافة ف 
ي ديسمير لغرب إفريقيا تدعوها إىل تعيير  جهات 

 . 2021تنسيق وطنية ف 
 
ي مايو  

 . 2022اكتملت عملية التعيير  ف 
 

 : دراسة النطاق 

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 دول االتحاد 

 
تهدف دراسة النطاق بشأن تطوير صناعة الموسيقر ونماذج األعمال الجديدة ف

االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إىل توضيح احتياجات البلدان المستفيدة وتحليل األجزاء 
 ىل األقل: التالية ع

 

   .نت  عير اإلنير
ي المطبق عىل سوق الموسيقر

 الجزء األول. تحليل اإلطار القانون 
  

  نت  عير اإلنير
: وصف سوق الموسيقر ي

ي ، الجزء الثان 
 
وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيير  ف

 .  السوق الرقمي
  

ان دوليان المسودة األوىل استنادا إىل المعلومات المتاحة للعامة سهامات القيمة واال ، أعد خبير
ي اجابت عىل االستقصاءات المتعلقة بالموضوعات. 

 لجهات التنسيق التر
 

ي أغسطس لمراجعتها 
 
ي ، تم توزي    ع المسودة األوىل عىل جهات التنسيق ف

من  وإبداء التعقيبات التر
ي النسخة النهائية. 

 
ي االعتبار ف

 
 المقرر أخذها ف

 
 االتصاالت مع جهات التنسيق:  

 
جري عدد من 

ُ
نت ، وتنظيم عدد من االجتماعات ،المكالماتأ فضال عن االجتماعات عير اإلنير

اء.   لتسهيل اتصال جهات التنسيق فيما بينها ومع الخير
 

ي  
النتائج األولية التر

 لوحظت

ا إىل تعقد عملية ، تم تسليم المسودة األوىل لدراسة النطاق مع بعض التأخير 
ً
وُيعزى ذلك أيض

نقص البيانات والمعلومات الموثوقة المتعلقة بسوق الموسيقر الرقمية و ، تعيير  جهات التنسيق
 .   المحىلي

ات المكتسبة والدروس  الخير
 المستفادة

وع.  تعد المشاركة النشطة لجهات التنسيق بالغة األهمية لتحقيق نتيجة إيجابية للمشر 
  االجتماعات الحضورية. إضافة إىل ، يتعير  بذل جهود إضافية إلنشاء قنوات اتصال مستمرة 

 
 المخاطر والتخفيف منها

عدم توفر بيانات ثابتة عن سوق  ؛بطء عملية التواصل مع جهات التنسيق الخطر: 
 .  الرقمية المحىلي

 الموسيقر
 

، تنظيم االجتماعات األوىل حضوريا  ؛تيسير قنوات اتصال إضافية التخفيف من الخطر:  
اتيجيير  الذين  ؛المشاركةعىل أن تستضيفها الدول األعضاء 

كاء االسير اك الشر وإشر
 .  يمثلون أصحاب المصلحة المعنيير 

قضايا تتطلب دعما 
 واهتماما فوريير  

 
ي الوقت الراهن. 

 ال توجد قضايا تتطلب اهتماًما فورًيا ف 

ي قدما 
 السبيل للمض 

ي التعليقات من جهات التنسيق
النطاق لدراسة  سيتم إقرار النسخة النهائية، لدى تلقر

 وتوزيعها عىل الجمهور. 
 

ي إحدى الدول 
ي سنوي يضم جميع جهات التنسيق ف 

سيجري تنظيم أول اجتماع تنسيقر
 . 2022ء المستفيدة قبل نهاية عام األعضا 

  
ي نهاية 

خيص إما ف  نظم حلقة عمل بشأن الير
ُ
ي بداية ، 2022كما ست

 . 2023أو ف 

ي 
الجدول الزمت 

 للتنفيذ

. 2022االنتهاء من دراسة النطاق بحلول مارس كان من المتوقع  
ي العام المخطط 

ي إعداد الدراسة عىل الجدول الزمت 
سيقدم ، إذا اقتض  األمر . قد يؤثر التأخير ف 

ي منقح إىل لجنة التنمية
ي الدورة المقبلة.  جدول زمت 

 ف 

وع  ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
انية ف  وع: إىل إجماىلي  2022 يوليو معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر  %3المير 
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 التقارير السابقة
ي الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية. 

ي  هذا هو التقرير المرحىلي الثان 
 
ويرد التقرير األول ف

 . CDIP/26/2المرفق السابع للوثيقة 

 
 

وع ي للمشر
 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير 
 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف

 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أنجز بالكامل

 

 
وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

 تعيير  جهات التنسيق 
 
 
 
 

 اجتماعات التنسيق السنوية 

ا  التنسيق جهات تعيير   يتم . 1
ً
 وفق

 التنفيذ لجدول

نجز بالكامل: 
ُ
ي كل  أ

تعيير  جهات تنسيق محلية ف 
 بلد مستفيد. 

 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 

** 
 اعتماد  مع منتظمة اجتماعات عقد 

 التنفيذ متابعة

ع فيه
 شرُ

 دراسة النطاق
 احتياجات النطاق دراسة توضح . 1

 المستفيدة البلدان

 : اء بتسليم النسخة األوىل  تقدم كبير قام الخير
ومشاركتها مع جهات التنسيق للموافقة 

 والتعقيب عليها
 
 
 

*** 

 المستفيدة البلدان اعتمدت . 2
 الدراسة

 ** جاري التنفيذ

 أرب  ع حلقات عمل شبه إقليمية
 للممارسات مرجعية" "نقطة وضع . 1

 بها الموض

ع فيه بعد  لم ُيشر

 
 

 ال تقدم

 موحدة تعاقدية أحكام صياغة . 2
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حوار بير  قطاعات صناعة 
يعات -الموسيقر   المصلحة أصحاب تحديد  . 1  دعم تنفيذ التشر

ي  ومشاركتهم
 
 االجتماعات ف

 
 
 
 

ع فيه بعد  لم ُيشر
 
 
 

 مال تقد
ي    ع تنفيذ  . 2 ي  التشر

 
 عىل بلدان ثالثة ف

 األقل

وط تحديد  . 3 اتيجية وضع شر  اسير
 إقليمي  شبه تعاون

ي كل 
 
التدريب عىل إدارة الحقوق ف

 )مجموعات المستفيدين نسبة . 1  ويشمل ذلك النسخ الخاص، بلد 
 صنفوا  الذين بلد( كل  من المستخدمير  

 إيجابيا تصنيفا  المحتوى

 
 
 
 
 
 
 

ع فيه بعد  لألدوات المستفيدين تطبيق . 2 ال تقدم لم ُيشر
 والتدريب

 إىل استنادا  المكاتب بير   وثيق تعاون . 3
 االتفاقات

إعداد دليل السوابق القضائية 
 من يتألف عمل فريق إنشاء . 1 ذات الصلة

ين  الفريق.  واجتماع ،خبير

 
 
 
 
 
 

ع فيه بعد  لم ُيشر
 عىل وإتاحتها  القرارات رقمنة . 2 ال تقدم

نت  التشعبية الروابط عير  اإلنير

ي  األدوات قبول . 3
 تطويرها  تم التر

 واستخدامها

حلقة عمل شبه إقليمية للموظفير  
 السوابق ألدوات المستفيدين قبول . 1  القضائيير  بشأن العقود

ي  القضائية
  واستخدامها  تطويرها  تم التر

 
 
 
 

ع فيه بعد  ال تقدم لم ُيشر

 )مجموعات المستفيدين نسبة . 2
 قيموا  الذين بلد( كل  من المستخدمير  

 إيجابيا تقييما  المحتوى
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وحدة التعلم عن بعد بشأن 
ي المحتوى السمعي 

 
الموسيقر ف

 البرصي

تنفيذ المستفيدين واستخدامهم وحدة 
 التعلم عن بعد

 
ع فيه بعد  ال تقدم لم ُيشر

 حوار/ التدريب عىل التنظيم
 األقل عىل اجتماعير   تنظيم . 1

 المنظمير   مع البلدان متعددي

 
 
 

ع فيه بعد  لم ُيشر
 ال تقدم

 بتعديل األقل عىل بلدان يقوم  . 2
يعات  الالئحة بشأن المواصفات/التشر

 

 ]يىلي ذلك المرفق السابع[
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 المرفق السابع
 

 

وع  ملخص المشر

وع  رمز المشر
 

DA_1_4_10_12_19_24_27_01 
 

 العنوان 
 

ي العرص الرقمي 
 
ي البلدان النامية ف

 
ي الصناعات اإلبداعية ف

 
 ؛تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف

 توصية )توصيات( أجندة
 التنمية

 27، 24، 19، 12، 10، 4، 1التوصيات: 
 

وع  انية المشر انية المخصصة لموارد  مير   فرنك سويشي.  795.000غير الموظفير   إجماىلي المير 

وع ي يناير. بدأ  تاري    خ بدء المشر
 
وع المرحلة صفر )اإلعداد( ف ي أبريل و  المشر

 
وع ف  2022بدأ التنفيذ الفعىلي للمشر

وع  اشهرً  36 مدة المشر

قطاعات/ مجاالت الويبو 
 الرئيسية المعنية

 

وقطاع  ،شعبة المعلومات والتواصل الرقمي  ،قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية
 التنمية اإلقليمية والوطنية

وع وصف موجز    للمشر

كات المحلية  ح إىل تعزيز الصناعات اإلبداعية من خالل تعزيز انتفاع الشر وع المقير يهدف المشر
ي ، بنظام الملكية الفكرية

ي البلدان المشاركة ف 
ضوء  وكذلك تعزيز قدرة سلطات الملكية الفكرية ف 

 . ي العرص الرقمي
ات ف   التغير

 
وع إىل:  ،عىل وجه الخصوص ي الصناعات اإلبداعية ( تمكير  1) يهدف المشر

أصحاب المصلحة ف 
لدعم تسويق المنتجات والخدمات  من حماية حقوق الملكية الفكرية وإدارتها واستغاللها وإنفاذها 

( إقامة شبكات بير  الصناعات اإلبداعية المحلية لتسهيل نقل المعلومات 2و ) ،اإلبداعية والثقافية
 والتعاون وتحسير  أداء السوق. 

 

نامجمدير    الير
قطاع حق  ،وكبير مديري قسم المعلومات والتواصل الرقمي ، نائب المدير ، السيد ديميير جانتشيف

 المؤلف والصناعات اإلبداعية
 

الصلة بالنتائج المرتقبة  
نامجل انية  العمل ير والمير 

 23 / 2022للثنائية 

ي الدول األعض 1.4
اء استخدام الملكية الفكرية عىل نحو أكير فعالية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

 ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية. ، عىل مستوى األقاليم والمناطق دون اإلقليمية
 

ي الدول  2.4
تطوير الملكية الفكرية واالبتكار واألنظمة البيئية اإلبداعية المتوازنة والفعالة ف 

 األعضاء. 
 

ي جميع الدول األ  3.4
  عضاء. زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية ف 

 
ايد عدد المبتكرين 4.4 ة والمتوسطة، والمبدعير  ، يير  كات الصغير ومؤسسات ، والجامعات، والشر

 والمجتمعات الذين يستفيدون بنجاح من الملكية الفكرية. ، البحث
 

ي تنفيذ  
التقدم المحرز ف 

وع  المشر

وع باختيار البلدان األربعة المستفيدة بناًء عىل معايير  االختيار المشار بدأ تنفيذ المشر
وع ) ي وثيقة المشر

 (. CDIP/26/5إليها ف 
 
شيىلي وإندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة  البلدان المستفيدة المختارة هم:  

 وأوروغواي. 
 

وع ، عيرّ  كل بلد مستفيد جهة تنسيق وطنية  تتعاون عىل نحو وثيق مع مدير المشر
وع بأكملها.  قدت شهريا بصورة منتظمة  ،لحير  ومنذ ذلك ا طوال مرحلة تنفيذ المشر عُ

وع.   اختير أو يجري اختيار  اجتماعات تنسيق بير  جهة التنسيق الوطنية وفريق المشر

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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 كل بلد مستفيد 
 
وع. ، مجاالت صناعة إبداعية محددة ف  لمواصلة تنفيذ هذا المشر

 
وع ،إضافة إىل ذلكو  زميل ، من خالل مسابقة، خالل المرحلة صفر  اختار فريق المشر

وع.  عضو   هيئة علمية لتقديم المساعدة والدعم الالزمير  لتنفيذ المشر
 

وع ي لتنفيذ المشر اتيجر بدء العمل المتعلق بإعداد دراسة  ،وسعيا إىل وضع نهج اسير
ي البلدان المستفيدة

 
ي الصناعات اإلبداعية المختارة ف

 
ي  ،نطاق للوضع ف

 
 . 2022يونيو ف

رسلت ، اختير استشاري إلجراء التحليل
ُ
االستبيانات االستقصائية إىل جهة التنسيق وأ

ي الرب  ع الثالث من  ومن المتوقع الوطنية
 
 . 2022االنتهاء من الدراسة النطاق ف

 
وع و  ي السنة األوىل من المشر

 
جرى تبادل أوىلي ألولويات تنمية المهارات للمستفيدين ف

 بهدف تحديد األولويات القطرية. 
 
ي الو  

 
ي أنشطة تنمية  ،ويبو جرى استعراض المواد المتاحة ف

 
ي يمكن استخدامها ف

التر
وُبذلت جهود لضمان توافر المواد باللغات الرسمية لألمم المتحدة ذات  المهارات. 

 الصلة بالبلدان المستفيدة. 
 

ي الرب  ع ، صدر تكليف بصياغة دليل حول تنظيم أنشطة التوعيةو 
 
وسيكون جاهًزا ف

 الثالث من العام. 
 
ي  

ي البدايةوتقرر إعداد الدليل ف 
لضمان تطبيقه طوال  ،وقت أبكر مما هو مخطط له ف 

وع.   دورة تنفيذ المشر
 

ي 
النتائج األولية التر

 لوحظت
وع  وطرق التفاعل مع جهات التنسيق الوطنية. ، وإنشاء قناة االتصال، تم تشكيل فريق المشر

ات المكتسبة والدروس  الخير
 المستفادة

ي 
 ،لذلك الوقت ذاته نظرا الختالف المناطق الزمنية.  يتعذر التنسيق مع جميع المستفيدين ف 

عقد اجتماعات فردية مع كل بلد مستفيد 
ُ
سيجري الجمع بير  البلدان  ،وحيثما أمكن ،ست

 القريبة جغرافًيا. المستفيدة 
 

ي البلدان المستفيدة
ا لذلك.  ؛تختلف قطاعات األولوية ف 

ً
 ومن ثم سيجري تخطيط األنشطة وفق

ي المجاالت المختارة ومن شأن هذا أن يتيح
وقد يوفر  ،فرصة الختبار المواد والطرائق التدريبية ف 

ي مختلف القطاعات اإلبداعية تجربة قيمة للمستفيدين اآلخرين. 
 تنظيم األنشطة ف 

 
نت مما يتيح فرًصا لمراعاة  ،واجتماعات فعلية، ويشمل تنفيذ األنشطة عقد اجتماعات عير اإلنير

ي تنظيم ا
 ألحداث المادية. أولويات البلد ف 

 

 المخاطر والتخفيف منها 

االفتقار إىل شبكة وطنية قائمة للصناعات اإلبداعية مرتبطة بنظام الملكية  : 1الخطر 
 الفكرية. 

 
وع مع جهة التنسيق الوطنية : 1التخفيف من الخطر   ودمج تنفيذ ، تعاون مدير المشر

وع جنًبا إىل جنب مع األولويات الحالية للحكومة  ي تطوير الصناعات اإلبداعية. المشر
 ف 

 
ومًعا يقررون كيفية التعامل مع الشبكات الوطنية للصناعات اإلبداعية أو دعم إنشائها  

 إذا لزم األمر. 
 

كات للفوائد الحقيقية المتأتية من استخدام نظام الملكية  : 2الخطر   عدم إدراك الشر
 الفكرية. 

 
ورة إجراء تقييم شا : 2التخفيف من الخطر   ي تقدمها رص 

مل لنوع األعمال التجارية التر
 إضافة إىل تقييم ظروف السوق قبل اختيار البلدان المشاركة. ، األطراف الفاعلة المحلية
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سلًبا عىل  19-قد تؤثر حالة الصحة العامة العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد : 3الخطر  

ي الصناعات اإلبداعية. التفاعل مع أصحاب ال
 
 مصلحة ف

 
 مراقبة الوضع باستمرار.  : 3من الخطر  التخفيف 

 
وع من خالل القنوات الرقمية، وإذا اقتض  األمر   وتطوير ، اإلعالن بنشاط عن المشر

 . ي
اض  ي الوضع االفير

 
ي الغالب ف

 
 سيناريوهات لتقديم األنشطة ف

 

ا قضايا تتطلب دعمً 
 ا فوريير  واهتمامً 

  ال توجد قضايا تتطلب اهتماًما أو دعًما فورًيا. 

ي قدما
 السبيل للمض 

ي ه، االنتهاء من دراسة النطاق اتيجر ي ستكون بمثابة مرجع اسير
. التر ي

 ام للتنفيذ عىل الصعيد الوطت 
 
 إجراء مناقشة حول النتائج األولية لضمان قبول توصيات الدراسة.  

 
وع.  ي السنة األوىل من المشر

 
الجمع بير  األنشطة عير  ووضع خطة ألنشطة تنمية المهارات ف

نت واألنشطة المادية. اإلن  ير
 

ي سيجري تطويرها 
، إجراء مناقشة مع جهات التنسيق حول محاور مواد التدريب العامة التر

 والشكل األفضل لها. 
 
ي إعداد المواد.  ،عقب ذلك 

ي تتطلب اهتماًما  سيتم البدء ف 
ومن القضايا المفاهيمية األخرى التر

ا إنشاء الشبكات 
ً
ك  الوطنية/اإلقليمية وتنظيم برامج اإلرشاد. وفهًما مشير

 
ي الرب  ع الثالث من 

ي من المقرر االنتهاء منها ف 
عىل أساس المبادئ التوجيهية إلذكاء الوعي )التر

ي هذا الصدد.  ،العام(
ي التخطيط لألنشطة ف 

 سيكون من الممكن البدء ف 
 

. يةمواصلة التنسيق الوثيق مع جهات التنسيق من خالل االجتماعات الشهر  
 

ي 
الجدول الزمت 

 للتنفيذ
وع.  ي للمشر

 يجري التنفيذ وفق الجدول الزمت 

وع ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
انية ف  وع:  2022 يوليو بلغ معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر  %. 6إىل إجماىلي المير 

 هذا هو التقرير المرحىلي األول الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية.  التقارير السابقة 

 
 

وع  ي للمشر
 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أنجز بالكامل
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وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

ي عمىلي  اتيجر اعتماد نهج اسير
ي القطاعات 

 
إلدخال تحسينات ف

ي البلدان 
 
اإلبداعية المختارة ف

 المستفيدة. 

إعداد دراسة نطاق للقطاعات 
ي البلدان المشاركة 

 
اإلبداعية المختارة ف

كات اإلبداعية  بشأن استخدام الشر
واألولويات ، نظام الملكية الفكرية
اتيجية الوطنية ي  ،االسير

وأسباب تدن 
معدل استخدام نظام الملكية الفكرية 

اح نهج عمىلي لتحقيق  ،ونطاقه
واقير

اتيجية . األهداف االسير 
 

ي إعداد دراسة النطاق. 
 
 **  البدء ف

تصديق المستفيدين وأمانة الويبو عىل 
 ال تقدم ال تقييم دراسة النطاق. 

أصحاب رفع مستوى مهارات 
ي الصناعات اإلبداعية 

المصلحة ف 
بشأن حماية الملكية الفكرية 
 ،وإدارتها واستغاللها وإنفاذها 

 عن التسويق الرقمي ذي 
ً
فضال

الصلة بالقطاعات اإلبداعية 
المختارة.  

 

تطوير مواد عامة حول إدارة الملكية 
ي البيئة الرقمية 

الفكرية وتسويقها ف 
 ال تقييم  للمؤسسات الحكومية. 

 ال تقدم
 

تم تطوير ستة أدوات للقطاعات 
اإلبداعية المختارة بشأن حماية 

الملكية الفكرية وإدارتها وتسويقها 
 . للمبدعير  

 

 ال تقييم 

ي كل بلد 
إقامة فعاليات بناء القدرات ف 

ي قطاعات 
من البلدان المستفيدة ف 

 ال تقييم  إبداعية مختارة. 

ي  برامج إرشاد ناجحة )واحد  4إطالق 
ف 

 ال تقييم كل بلد(

إذكاء وعي الحكومات المحلية 
كات اإلبداعية بأهمية  والشر
االستفادة من نظام الملكية 

اتيجية  الفكرية التخاذ خيارات اسير
ة.  مستنير 

 

إنشاء قناة معلومات لنشر المعرفة 
وحماية ، المتعلقة بفرص التعاون

ي كل بلد ، الملكية الفكرية
وإدارتها ف 

 مشارك

 ال تقدم ال تقييم 
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عقدت بنجاح أربعة فعاليات وطنية 
كات  ي كل بلد مشارك( للشر

 
)واحد ف

اإلبداعية بهدف زيادة الوعي بأهمية 
، وإدارتها ، حماية الملكية الفكرية

اتيجيات الملكية الفكرية  واسير
ي كل بلد من البلدان 

 
كات ف للشر
المشاركة.  

 
 
 

 ال تقدم ال تقييم 

تصميم ونشر مجموعة تم بنجاح 
واحدة من المبادئ التوجيهية بشأن 
ي المجاالت المختارة

 
، إذكاء الوعي ف

بما فيها  ،لممثىلي السلطات الوطنية
عىل سبيل المثال ال الحرص مكاتب 

بشأن طرائق  ،الملكية الفكرية
استخدام إدارة الملكية الفكرية 

 ،وإنفاذها لتعزيز الصناعات اإلبداعية
اتيجيات  السياسات الرامية إىل واسير

زيادة إمكانية النفاذ إىل نظام الملكية 
 وتحسير  إدارتها.  ،الفكرية

 

 .  **  بدء تطوير دليل إذكاء الوعي

 إنشاء شبكات وطنية وإقليمية
ي الصناعات 

ألصحاب المصلحة ف 
اإلبداعية.  

 

ثة عن 
ّ
نظام قائم لتوفير معلومات محد
ي  ،الصناعات اإلبداعية المختارة

التر
 يستخدمها أصحاب المصلحة. 

 

 ال تقييم 

أقيمت فعاليتان ناجحتان لربط أعضاء  ال تقدم
ي كل بلد مشارك. 

الشبكات القائمة ف  
 

 ال تقييم 

، وإذا لزم األمر  ،إنشاء محاور وطنية
 محاور إقليمية لألعمال اإلبداعية. 

 ال تقييم

 

 ]يىلي ذلك المرفق الثامن[
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_4_10_35_37_01 رمز المشر

 العنوان
تبة عىل استخدام نظام الملكية ، تنظيم البيانات اإلحصائية وتصميم منهجية لتقييم اآلثار المير

الفكرية وتنفيذها 
 ؛

 37، 35، 10، 4، 1، التوصيات:  توصيات أجندة التنمية

وع  انية المشر  مير 
انية  : إجماىلي مير  وع المخصصة لموارد بخالف الموظفير  هي المشر 

فرنك سويشي تكاليف بخالف الموظفير  تتعلق  234.300منها  ،فرنك سويشي 499.300 
 بتعيير  زميل هيئة علمية. 

وع  ي يناير.  تاري    خ بدء المشر
 
وع المرحلة صفر )اإلعداد( ف ي  بدأ المشر

 
وع ف  . 2022 يونيو بدأ التنفيذ الفعىلي للمشر

وعمدة    شهرا 36 المشر

قطاعات/ مجاالت الويبو الرئيسية 
 المعنية

 

 قطاع الملكية الفكرية واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار  قطاع التنفيذ: 
 

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية القطاعات األخرى المعنية: 

وع   وصف موجز للمشر

وع إىل بناء قدرات المسؤولير  عن إدارة قواعد  البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية  يهدف هذا المشر
عىل نحو يمكنهم من ترجمة البيانات الواردة فيها إىل أدلة جديرة بالثقة قدر اإلمكان؛ لدعم 

 الدراسات التجريبية المتعلقة بالملكية الفكرية. 
 
ي  ،وتحقيقا لهذه الغاية 

ا إىل تحديد أوجه التآزر بير  البيانات الواردة ف 
ً
وع أيض قواعد  يتطلع المشر

ي بدورها ، بيانات الملكية الفكرية والبيانات اإلحصائية األخرى ذات الصلة والبيانات المتوفرة
والتر

ي مراقبة استخدام الملكية ، يمكن ترجمتها إىل بيانات تجريبية عند االقتضاء 
من أجل المساعدة ف 

 . ي
 الفكرية عىل المستوى الوطت 

 

نامج   إدارة االقتصاد وتحليالت البيانات ،قسم اقتصاد االبتكار رئيس ، السيد خوليو رافو  مدير الير

نامجلالصلة بالنتائج المرتقبة    ير
انية للثنائية  العمل  / 2022والمير 
23 

استخدام أنظمة الملكية الفكرية العالمية وخدماتها ومعارفها وبياناتها عىل نطاف أوسع  1.3
 وبصورة أكير فعالية. 

 
ي الدول األعضاء استخدام الملكية الفكرية عىل نحو أكير ف 1.4

عالية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 
 ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة التنمية. ، عىل مستوى األقاليم والمناطق دون اإلقليمية

 
 بنية تحتية محسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية.  5.4

 
وع  ي تنفيذ المشر

 التقدم المحرز ف 
وع : قام  ،منذ بدء المشر وع بما يىلي

 فريق المشر
 

اتيجية التنفيذ  - وع واسير خالل الدورة السابعة ، عقد جلسة إعالمية بشأن أهداف المشر
ين للجنة التنمية ي نوفمير ، والعشر

 . 2021المنعقدة ف 
 

ي الذي سيطبق عىل أو  - ي األسلوب المنهجر
 ل البلدان الرائدة استكشاف وتبت 

 
ا لمعايير ، اختيار بلدين مستفيدين  -

ً
وع وفق ي وثيقة المشر

االختيار المنصوص عليها ف 
(CDIP/26/4 .) )(. ، وهما: السلفادور )البلد األول ي

وما يزال يتعير   وبوتان )البلد الثان 
 اختيار بلدين آخرين مستفيدين. 

. قام الفريق بالتنسيق مع البلدين المستفيدين لبدء تنفي - ي
ا للجدول الزمت 

ً
وع وفق  ذ المشر

 
 والتعقيب عليها. ، ينة من البلدين المستفيدْين وقام بفحصها تلقر الفريق بيانات الع -
 الخطوات العملية للتوظيف.  إعداد الملف الشخضي لزميل الهيئة العلمية وبدء  -

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=539054
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
file://///wipogvafs01/MARKS/OrgDacd/Shared/CDIP%20Meetings/CDIP_29th_Session_October%2017-21,%202022/Documents/CDIP_29_2_Progress%20Reports/CDIP_29_2_Progreshttps:/www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdfs%20Report_45Recs.docx
file://///wipogvafs01/MARKS/OrgDacd/Shared/CDIP%20Meetings/CDIP_29th_Session_October%2017-21,%202022/Documents/CDIP_29_2_Progress%20Reports/CDIP_29_2_Progreshttps:/www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdfs%20Report_45Recs.docx
file://///wipogvafs01/MARKS/OrgDacd/Shared/CDIP%20Meetings/CDIP_29th_Session_October%2017-21,%202022/Documents/CDIP_29_2_Progress%20Reports/CDIP_29_2_Progreshttps:/www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdfs%20Report_45Recs.docx
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ي لوحظت
 من السابق ألوانه تقييم النتائج.   النتائج األولية التر

ات المكتسبة والدروس   الخير
 المستفادة

 من السابق ألوانه تقييم النتائج.  

 المخاطر والتخفيف منها

تحدًيا  19-قد تشكل القيود المحتمل فرضها جّراء موجات جديدة من جائحة كوفيد : 1الخطر 
، أو لبعثات تقضي الحقائق، يتعذر تحديد أفضل مكان لتنفيذ التدريب ملموًسا أمام التنفيذ. 

 .  وفعاليات النشر
 

ي  : 1التخفيف من الخطر  
 
نت.  نظر فريق التنفيذ ف   بدائل كل من السفر واألنشطة عير اإلنير

 
وع كل بلد.  : 2الخطر  ي مشر

 
 عدم التيقن من جودة البيانات قبل البدء ف

 
ي أثناء عملية اختيار البلد  : 2التخفيف من الخطر  

 
وتعقيبات شاملة من فريق ، تقييم مسبق عام ف

وع.   تنفيذ المشر

ا ا واهتمامً قضايا تتطلب دعمً  
 فوريير  

وع ي أربعة بلدان مستفيدة.  ،وفقا لوثيقة المشر
 
وع ف سُينفذ المشر 

 
وع تقديم طلباتها إىل األمانة  ي المشر

مع إرفاق المعلومات  ،يجب عىل البلدان المهتمة بالمشاركة ف 
ي للوثيقة 

ي المرفق الثان 
ي البلدين سيبدأ  . CDIP/26/4المطلوبة الواردة ف 

ا  4و 3التنفيذ ف 
ً
وفق

وع.  ي المعتمد للمشر
 للجدول الزمت 

ي قدما 
 السبيل للمض 

ي يوليو 
ا )اختير ف 

ً
ومن المتوقع انضمامه ، 2022سيكمل الزميل عضو الهيئة العلمية المعير  حديث

ي سبتم
وع. 2022ير إىل الفريق ف   ( إنشاء فريق المشر

 
وع - ي المشر

ا للجدول الزمت 
ً
ي الربعير  الثالث والرابع فإن ستنفذ  ،وفق

األنشطة الرئيسية التالية ف 
 من العام: 

 والتعقيب عليها.  ،2و 1 الرائديناالنتهاء من تقييم عينات بيانات البلدين   -
ي جمع بيانات البلد  1جمع قواعد البيانات للبلد  -

 . 2والبدء ف 
 . 4و 3تحديد البلدين الرائدين   -
. ، 1البلد إنتاج أول تحليل اقتصادي لقاعدة بيانات -  وتدريب أصحاب المصلحة المحليير 

ي للتنفيذ
وع.  الجدول الزمت  ي للمشر

 يجري التنفيذ وفق الجدول الزمت 

وع ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
انية ف  وع:  2022 يوليو بلغ معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر  %. 0إىل إجماىلي المير 

 الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية.  هذا هو التقرير المرحىلي األول التقارير السابقة

 
 
 
 

وع  ي للمشر
 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أنجز بالكامل
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وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

إنجاز جميع المراحل الرئيسية 
وع  للمشر

وتعيير  ، اختيار البلدان المستفيدة
ي الوقت 

 
جهات التنسيق المحلية ف

 المحدد. 

اختيار بلدين مستفيدين )السلفادور وبوتان(.  
 

** 

ي 
 
اء وتعيينهم ف الوقت  اختيار الخير

 المحدد. 

 ال تقدم ال تقييم

تقييم بيانات الملكية الفكرية 
ي كل بلد 

 
والبيانات االقتصادية ف

مستفيد.  
 

وع  عرض أنشطة تنفيذ المشر
ي لجنة التنمية. 

 ومناقشتها ف 

وع  إنجاز جميع مهام المشر

 

واختبارها ، تطبيق المنهجيات 
 والتحقق من صحتها. 

 ال تقدم ال تقييم

تطوير قاعدة البيانات وإتاحتها تم 
ي كل بلد مستفيد. 

 لالستخدام ف 

ي ذلك ، تسليم الدراسات
بما ف 

ي كل بلد 
ي ف  استعراض األقران الخارخر

 مستفيد. 

ي لكل 
نشر التحليل االقتصادي النهان 
، بلد مستفيد عىل موقع الويبو 
ي لجنة التنمية. 

 ومناقشته ف 

 تنفيذ أنشطة التدريب. 

 

 ذلك المرفق التاسع[ ]يىلي 
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وع  ملخص المشر

وع  DA_1_4_10_11_01 رمز المشر

ة من خالل الملكية الفكرية:  العنوان ات  تمكير  المشاري    ع التجارية الصغير اتيجيات لدعم المؤشر تطوير اسير
ة ما بعد التسجيل، الجغرافية ي فير

 
 أو العالمات الجماعية ف

 توصية )توصيات( أجندة
 التنمية

 11، 10، 4، 1، التوصيات: 

وع  انية المشر وع:  مير  انية اإلجمالية للمشر لخالف موارد فرنك سويشي مخصصة  592.300 المير 
  الموظفير  

وع ي يناير.  تاري    خ بدء المشر
 
وع المرحلة صفر )اإلعداد( ف ي  بدأ المشر

 
وع ف ربمفون بدء التنفيذ الفعىلي للمشر  2022 

 

وع  شهرا 36 مدة المشر

قطاعات/ مجاالت الويبو  
 الرئيسية المعنية

 

 قطاع العالمات التجارية والتصاميم  قطاع التنفيذ: 
 

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية  القطاعات األخرى المعنية: 

وع  ي  وصف موجز للمشر
 
وع إىل تطوير أدوات ومبادرات لبناء قدرات المستخدمير  أو أصحاب الحقوق ف يهدف هذا المشر

ات الجغرافية ي العالمات/شهادات المؤشر
ة ما بعد  أو ف  ي فير

الجماعية من البلدان النامية ف 
ي الملكية الفكرية بفعالية. هم التسجيل وتمكينهم من استخدام حقوق

 ف 
 
ي 
ات جغرافية أو عالمات/التصديق جماعية محددة ف  كير  عىل إنشاء مؤشر

جنا إىل جنب مع الير
اتيجيات /خطط وأدوات يمكن لمستخدمير  ، البلدان النامية المشاركة وع اسير سيطور المشر

ات الجغرافية أو العالمات/ الشهادات ي المؤشر
، تكرارها  الجماعية آخرين أو ألصحاب الحقوق ف 

 . ي أو إقليمي
ي سياق وطت 

 ويمكن للسلطات المعنية وأصحاب المصلحة تعميمها ف 
 

نامج  مديرة سجل لشبونة، السيدة الكسندرا غرازيوىلي  مديرة الير

الصلة بالنتائج المرتقبة  
نامجل انية  العمل ير والمير 

 23 / 2022للثنائية 

ي الدول  1.4
استخدام الملكية الفكرية عىل نحو أكير فعالية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ويشمل ذلك تعميم توصيات أجندة ، األعضاء عىل مستوى األقاليم والمناطق دون اإلقليمية
 التنمية. 

 
ي جميع الدول األعضاء.  3.4 

 زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية ف 
 

ايد عدد المبتكرين 4.4 ة والمتوسطة، والمبدعير  ، يير  كات الصغير ومؤسسات ، والجامعات، والشر
 والمجتمعات الذين يستفيدون بنجاح من الملكية الفكرية. ، البحث

 

ي تنفيذ 
التقدم المحرز ف 

وع  المشر
ين ي دورتها الرابعة والعشر

وع ف  ي نوفمير ، وافقت لجنة التنمية عىل هذا المشر
المنعقدة ف 

2021 . 
 

طلع 2022وخالل عام 
ُ
وع، اض ي وثيقة المشر

اتيجية التنفيذ الموضحة ف  ا السير
ً
، وفق

ية قبل التنفيذ:  ( اختيار البلدان المستفيدة )الجزائر 1) باألنشطة التالية التحضير
ازيل وباكستان وأوغندا( ي البلدان المستفيدة؛ و 2) ؛والير

ي واحد ف 
( اختيار منسق وطت 

وع. ( تعيير  عضو هيئة علمي3)  ة ليقدم الدعم لتنفيذ المشر
 
ي أكتوبر  

  . 2022استئناف زميل الهيئة العلمية مهامه ف 
 

ي أبريل 
وع مع هذه البلدان  ،2022عقب اختيار البلدان المستفيدة ف  عمل فريق المشر

ي أو عالمة  ،الختيار المنسقير  الوطنيير  
وبدأ مناقشات الختيار المؤشر الجغراف 

وع.  ي ستستفيد من المشر
 التصديق الجماعية التر

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=552483
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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 
النتائج األولية التر

 لوحظت
وعيغطي هذا التقرير مرحلة ما   لذلك من السابق ألوانه وصف أي نتيجة أولية.  ،قبل تنفيذ المشر

ات المكتسبة والدروس  الخير
 المستفادة

وع ة  ،يغطي هذا التقرير مرحلة ما قبل تنفيذ المشر وبالتاىلي من السابق ألوانه تحديد أي خير
 مكتسبة أو دروس مستفادة. 

ي  المنتجير  المحليير  ومجموعات المنتجير  مقاومة بعض  : 1الخطر  المخاطر والتخفيف منها
 
لتغيير ممارساتهم ف

 .  اإلنتاج والتسويق لتطبيقها عىل مخطط الجودة الجماعي للمنتج األصىلي
 

وتوفير معلومات بالغة التأثير بشأن ، تنظيم حمالت للتوعية : 1التخفيف من الخطر 
ات الجغرافية اعية /عالمات التصديق والعالمات الجم، المزايا النسبية الستخدام المؤشر

 خطط الجودة الجماعية ذات الصلة. وم
 

اعات المحتملة بير  مجموعات المنتجير   : 2الخطر  ي يمكن أن تؤخر تنفيذ العمل  ،الي  
التر

ي أو العالمة الجماعية/عالمة 
 
ي اإلدارة الجماعية للمؤشر الجغراف

 
بصورة سليمة ف

 التصديق ومخطط الجودة ذات الصلة. 
 

ي اتخاذ إجراءات إلذكاء وعي السلطات المحلية  : 2الخطر التخفيف من 
البدء ف 

تبة عىل قصور التنظيم عىل صياغة المبادرات الجماعية.   والمنتجير  المحلية باآلثار المير
 

ضعف قدرة مجموعات المنتجير  المؤسسية عىل إنشاء وتنفيذ المخطط  : 3الخطر 
ي أو العالمة الجم

 اعية / عالمة التصديق. الجماعي إلدارة المؤشر الجغراف 
 

يدين المحتملير  االضطالع بتقييم مؤسسي لمجموعات المستف : 3التخفيف من الخطر 
 قبل االختيار. 

 
يعي وقلة استثمار السلطات الوطنية.  : 4الخطر   قصور اإلطار المؤسسي والتشر

 
 االضطالع بتقييم شامل قبل اختيار البلدان المستفيدة : 4التخفيف من الخطر 

 
وتدابير تقييدية أخرى  وما يتبع ذلك من إغالق، 19-إمكانية تكرار أزمة كوفيد : 5 الخطر 

وع.   قد تعرقل تنفيذ المشر
 

ي البلد المستفيد عن كثب بالتنسيق مع  : 5التخفيف من الخطر 
متابعة الوضع الصجي ف 

وتكييف طرائق تنفيذ األنشطة )ترتيب أولوية االجتماعات ، جهات التنسيق الوطنية
 وتقليص السفر إىل أدن  حد ممكن( حيثما أمكن ذلك. ، اضيةاالفير 

قضايا تتطلب دعما 
 واهتماما فوريير  

 ال توجد قضايا تتطلب اهتماًما فورًيا
ي للتنفيذ. 

ح عىل اللجنة تحديث طفيف للجدول الزمت 
اقيرُ 
تب عىل هذا التحديث آثار مالية  وع. ، وال يير  وال تمديد لمدة المشر

ي  
.  قدماالسبيل للمض   االنتهاء من تعيير  المنسقير  الوطنيير  بحلول نهاية سبتمير

 
وع ي تنفيذ المشر

ة ،عقب البدء رسميا ف  ي أو عالمات  سيجري مباشر
اختيار المؤشر الجغراف 

وع عىل المستوى القطري ،التصديق الجماعية وموافقة فريق ، إىل جانب وضع خطط المشر
ي كل بلد 

ي ف 
وع الويبو والمنسق الوطت   . مستفيد عليها مشر

 
ي كل بلد مستفيد.  

ي مرحلة ما بعد التسجيل ف 
 إعداد دراسات حول التحديات الماثلة ف 

ي 
الجدول الزمت 

 للتنفيذ
ي البلدان المستفيدة. 

ي المحدد ف 
وع )مرحلة ما قبل التنفيذ( وفق الجدول الزمت   يسير المشر
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وع ي نهاية  معدل تنفيذ المشر
 
انية ف وع:  2022 يوليو بلغ معدل تنفيذ المير  انية المخصصة للمشر  %. 0إىل إجماىلي المير 

 هذا هو التقرير المرحىلي األول الذي ُيقدم إىل لجنة التنمية.  التقارير السابقة

 
 

وع ي للمشر
 التقييم الذانر

ي نظام إشارات السير 
 
 مفتاح الرموز والعالمات المستخدمة ف

 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

 لم ُيقّيم بعد/ توقف لم ُيحرز أي تقدم بعض التقدم تقدم كبير  أنجز بالكامل

 

 
وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات اإلنجاز الناجح  مؤشر

ات النتائج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

اختيار ثالثة بلدان مستفيدة 
ازيل  إضافة إىل الير

 

ثالثة بلدان مستفيدة )بناًء عىل  اختيار 
ي وثيقة 

معايير االختيار الموضحة ف 
وع( المشر 

 

ازيل ت ثالثة بلدان مستفيدة  ،إضافة إىل الير اختير
: ، أخرى  الجزائر وباكستان وأوغندا.  هي

 
 **** 

 تعيير  المنسقير  الوطنيير  
ي )واحد لكل بلد 

تم تعيير  منسق وطت 
مستفيد( 

 

ي معظم البلدان  تم تعيير  منسقير  وطنيير  
ف 

 المستفيدة. 
 
 *** 

وع عىل  اعتماد خطة المشر
 المستوى القطري. 

الموافقة عىل خطط المشاري    ع عىل 
المستوى القطري )خطة لكل بلد 

 مستفيد(
 

 ال تقدم لم ُيحرز أي تقدم

 ال تقدم لم ُيحرز أي تقدم إقامة األنشطة اإلعالمية أنشطة إعالمية

الماثلة دراسات بشأن التحديات 
بعد التسجيل 

 

إعداد دراسات بشأن التحديات بعد 
ي كل بلد مستفيد 

 و ؛التسجيل ف 
 

 لم ُيحرز أي تقدم
 

 ال تقدم
 

وع الويبو  صدق كل من فريق إدارة مشر
ي كل بلد مستفيد 

ي ف 
والمنسق الوطت 

عىل الدراسات المتعلقة بالتحديات 
 الماثلة بعد التسجيل

 

ات  الجغرافية أو اختيار المؤشر
العالمات الجماعية /  
 عالمات التصديق

ات الجغرافية أو العالمات  المؤشر
الجماعية/عالمات التصديق المختارة 

 )واحدة لكل بلد مستفيد(
 

 ** بعض التقدم

اتيجيات أو أدلة أو مواد  اسير
 تدريب

اتيجيات أو مواد ، أو أدلة، تطوير اسير
لتعزيز اإلدارة الجماعية ، تدريب

ات الجغرافية أو العالمات  للمؤشر
 الجماعية/عالمات التصديق 

 

 ال تقدم لم ُيحرز أي تقدم
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حلقات عمل وأنشطة تدريبية 
حول التنمية الريفية والمحلية 

 

تنظيم حلقات عمل وأنشطة تدريبية 
ومع ، مع أصحاب المصلحة المعنيير  
ي 
ي الجهات الفاعلة المحلية التر

 
تسهم ف

 مبادرات التنمية الريفية والمحلية
 

 ال تقدم لم ُيحرز أي تقدم

حلقات عمل وأنشطة تدريبية 
حول اإلدارة الجماعية 

 

تنفيذ حلقات عمل وأنشطة تدريبية 
مع مجموعة منتقاة من المنتجير  

بشأن اإلدارة الجماعية لخطة الجودة 
وتعزيز الحوكمة ، لمنتجات المنشأ 

 الداخلية
 

 ال تقدم حرز أي تقدملم يُ 

أنظمة المراقبة وإصدار الشهادات 
 

تطوير أنظمة المراقبة وإصدار 
 الشهادات

 
 لم ُيحرز أي تقدم

 
 ال تقدم

تطبيق أنظمة المراقبة وإصدار 
 الشهادات

 
 

 

اتيجية العالمات التجارية  اسير
 والتسويق

اتيجيةإعداد وتنفيذ  العالمات  اسير
 ُيحرز أي تقدملم  التجارية والتسويق

 
 ال تقدم

اتيجية العالمات التجارية  تنفيذ اسير
 والتسويق 

 تنفيذ أنشطة إذكاء الوعي  إذكاء الوعي 
 لم ُيحرز أي تقدم

 
 

 إنتاج مواد إذكاء الوعي  ال تقدم
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ي للتنفيذ
 تحديث الجدول الزمت 

 الفصل  اإلنجازات  

 202
2 

2023 2024 2025 

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

 أنشطة مرحلة ما قبل التنفيذ: 

 اختيار البلدان المستفيدة -

 تعيير  المنسقير  الوطنيير   -

            

وع عىل المستوى القطري.              X اعتماد خطط المشر

         X X X X بتحديات ما بعد التسجيل إعداد الدراسات المتعلقة

أنشطة إعالمية حول الفوائد المحتملة لإلدارة الجماعية لخطط جودة لمنتجات 
ات الجغرافية ي تحمل مؤشر

أو عالمات جماعية/ عالمات تصديق محمية  المنشأ التر
ي كل بلد مستفيد

 ف 

 X X X         

ي 
 
كمثال لتنفيذ أنشطة   ،ةأو عالمة جماعية/عالمة تصديق واحد اختيار مؤشر جغراف

اتيجية التسويق ،التعزيز  ي كل بلد  ونظام مراقبة الجودة واسير
 
لمجموعة منتجير  ف

 مستفيد

 X X          

ات الجغرافية أو  اتيجيات أو أدلة أو مواد تدريب لإلدارة الجماعية للمؤشر تطوير اسير
 العالمات الجماعية/عالمات التصديق وخطط الجودة ذات الصلة

  X X X X X X     

وللجهات الفاعلة ، تنظيم حلقات عمل وأنشطة تدريبية للسلطات ذات الصلة
ي مبادرات التنمية الريفية والمحلية بشأن اإلدارة الجماعية 

المحلية المساهمة ف 
ي أو بعالمة جماعية/بعالمة 

لخطط الجودة للمنتجات المنشأ المحمية بمؤشر جغراف 

      X X     
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 ]نهاية المرفق التاسع والوثيقة[

ي كل بلد مستفيد
تصديق ف  

 
 

تنظيم حلقات عمل وأنشطة تدريبية مع مجموعات مختارة من المنتجير  بشأن 
ي كل بلد مستفيد ،اإلدارة الجماعية لنظام الجودة لمنتجات المنشأ 

 ف 
      X X     

عقد حلقات عمل وأنشطة تدريب لتعزيز الحوكمة الداخلية لمجموعات منتجير  
ي كل بلد مستفيد مختارة
 ف 

        X X X  

تنظيم أنشطة لدعم تطوير وتنفيذ أنظمة مراقبة وإصدار شهادات فعالة من حيث 
ي كل بلد مستفيد ،المنتجير  المختارة مع مجموعات ،حسب االقتضاء  ،التكلفة

 ف 
        X X X  

ات جغرافية اتيجية العالمات التجارية والتسويق لمؤشر أو عالمات  إعداد اسير
ي كل بلد مستفيد 

 وتنظيم األنشطة لتنفيذها ،جماعية/عالمات تصديق مختارة ف 
        X X X  

ات الج غرافية القيام بأنشطة توعية حول الفوائد المحتملة لإلدارة الجماعية للمؤشر
عالمات الجماعية/عالمات التصديق لفائدة التنمية المحلية والحفاظ عىل الأو 

ي كل بلد مستفيد  ،التقاليد والثقافة
.  ؛ف   وإنتاج مواد إذكاء الوعي

        X X X  

 X            التقييم


