
 

 

CDIP/29/8 REV. 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022بر و تكأ  21 التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون التاسعةالدورة   والعشر
 2022 أكتوبر  21إىل  17جنيف، من 

وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية  ي قطاع لتطبيقاتمشر
 
مجيات األجهزة المحمولة ف اح  – البر  اقبر

 
بشأن ح منق

 الثانية المرحلة

 األمانة وثيقة من إعداد 

ين ، إذ نظرتاللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةإن  .1 ي دورتها الثامنة والعشر
ي التقرير التقييمي ل ف 

وع تعزيز استخدام ف  مشر
ي قطاع

مجيات الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف  ي الوثيقة البر
، طلبت من بي   جملة أمور CDIP/28/6، الوارد ف 

ي هذا المجا"
ي ستضطلع بها األمانة ف 

، الرئيس ملخص، 3.4)الفقرة ل" الحصول عىل وثيقة متابعة بشأن األنشطة اإلضافية التر
CDIP/28 .) 

وع من  بشأن المرحلة الثانية حا قبر اعىل  CDIP/29/8الوثيقة حتوي تو  .2 تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة مشر
مجيات ي قطاع البر

 . المحمولة ف 

ين للجنةو  .3  خالل الدورة التاسعة والعشر
 
اح ، نق  . لتعليقات المقدمة من الدول األعضاء لاستجابة حت األمانة االقبر

ي م .4
اح المرفويرد ف   ق هذه الوثيقة االقبر

 
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لمرحلة الثانية من ان شأبالمذكور أعاله  حنق مشر
مجيات ي قطاع البر

 . لتطبيقات األجهزة المحمولة ف 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة الإن  .5
ي 
 إىل النظر ف 

ٌ
ي مرفق  مدعوة

المعلومات الواردة ف 
 الوثيقة.  هذه

]يىلي ذلك المرفق[
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وع. 1  رمز المشر

DA_4_11_23_24_27_02 

وع 2.1  عنوان المشر

ي قطاع
 
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف مجيات مشر  المرحلة الثانية - البر

 توصيات أجندة التنمية 3.1

ي مجال البحث العلمي  : 4التوصية 
 
ي تعمل ف

ة والمتوسطة والمؤسسات التر كات الصغب  التأكيد بشكل خاص عىل احتياجات الشر
ي مجال الملكية الفكرية. والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بط

 
اتيجيات الوطنية المناسبة ف  لب منها، عىل وضع االسبر

 
اع عىل الصعيد المحىلي ودعم  : 11التوصية 

مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال اإلبداع واالبتكار واالخبر
ي مجال العلوم والتكنولوجيا  

 
 تطوير البت  التحتية الوطنية ف

 
ما كان ذلك مناسبا

ّ
  كل

 
 الختصاص الويبو.  ووفقا

 
ي مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية وال سيما  : 23التوصية 

 
خيص ف ي أفضل السبل للنهوض بممارسات البر

 
النظر ف

  بهدف النهوض بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري ونقل التكنولوجيا إىل البلدان المهتمة، وال سيما البلدان
 
 النامية والبلدان األقل نموا

ي تلك البلدان. 
 
 وتعميمها ف

 
 مع مقررات مؤتمر القمة : 24التوصية 

 
ة الرقمية تماشيا ه لردم الهو  ي إطار واليتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموج 

مطالبة الويبو، ف 
 .  العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي

 
  : 27التوصية 

 
ا للنمو والتنمية بضمان إمكانية تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصال تحقيق

كب   عىل أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا 
ي إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والبر

إجراء نقاشات ف 
ي الت

نمية االقتصادية والثقافية، وإيالء انتباه خاص لمساعدة الدول األعضاء عىل تشخيص المعلومات واالتصال ودورها ف 
ي سبيل تنميتها االقتصادية واالجتماعية

اتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ف   االسبر
 والثقافية. 

 
وع 4.1  مدة المشر

 شهر  15
 
 ا

 
انية  5.1 ز وعمي   المشر

 فرنك سويشي 150,000 : التكاليف اإلجمالية غب  المرتبطة بالموظفي   
 

وع2  . وصف المشر

وع  ح مشر
ي قطاع تعزيز اقبرر

مجياتاستخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف   من طرف كينيا ووافقت عليه البر
ي عام  اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

قدت ف  ي عر
ين التر ي دورتها الثانية والعشر

 . 2018ف 
 

وع  وي  هدف ي التنمية االقتصادية لالمساهمة بصفة عامة إىل المشر
تلك  تعزيز استخدامالمستفيدة منه عن طريق  بلدانلف 

مجياتلملكية ل البلدان ي قطاع البر
ي بلدان أخرى. الفكرية ف 

 ، بسبل تشمل توفب  أدوات يمكن استخدامها ف 
 

نامج إىل:   وبصورة أدق، سىع البر
 

من خالل تدريب الباحثي   والمطورين وأصحاب  تطبيقات األجهزة المحمولةتعزيز استخدام الملكية الفكرية لدعم  "1"
 ؛المتاحةالمشاري    ع عىل مجموعة أدوات الملكية الفكرية 

 
هم من المستثمرين "2" كة وغب 

بشأن  وإذكاء الوعي لدى رواد األعمال والمؤسسات المالية ورؤوس األموال المشبر
ات؛ تبادل المعارفوأداة للتعاون، وذلك عبر تعزيز  عىل أنها أصل استخدام الملكية الفكرية  والخبر

 

ام  "3" مجيات من خالل تثاإذكاء احبر ي قطاع البر
دوات األ قيف الباحثي   والمطورين والمقاولي   بشأن لملكية الفكرية ف 

ي تحمي  جراءاتاإل و 
، ومنها  تطبيقات األجهزة المحمولةالخاصة ب حقوق الملكية الفكرية التر

ً
 فعالة

ً
الوساطة حماية

 . والتحكيم
 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
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، و  ي كينيا، والفلبي  
 
وع ف ذت المرحلة األوىل من المشر

 
ف
ر
ة  ،ترينيداد وتوباغو ون ي الفبر

 
 إىل ديسمبر  2019يناير الممتدة من ف

2021 . 

 
ي سياق المحادثات 

 
ي تناولتوف

وع اإلنجاز بشأن تقرير  التر وعل تقييمي التقرير الو ( CDIP/28/7)الوثيقة  المشر )الوثيقة  لمشر
CDIP/28/6) ، ين و و للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةجرت خالل الدورة الثامنة والعشر ط الضوء عىل كون المشر

ّ
ل ز ، سر

ّ
ع يرك

تطبيقات األجهزة ومع ذلك، تكتسي باعتبارها فئة غب  متخصصة ضمن القطاع الذي تنتمي إليه.  تطبيقات األجهزة المحمولةعىل 
ي عليها التطبيقات قيمة مضافة،  المحمولة

ي تضف 
ي بعض السياقات المحددة للصناعات التر

 
تعزز استخدام الملكية  وهي أهمية أكبر ف

ي صناعات معينة. 
 
ي التوصية الفكرية وأداء السوق ف

 
د ف

ّ
ل، تقييمي )ب( من التقرير ال47وكما هو مؤك

ّ
إزاء  عموديالنهج الاعتماد  شك

 مهمة عىل  تطبيقات األجهزة المحمولة
ً
ي سياق الصناعة المعنية إضافة

 
ي ف

مد عىل مدى المرحلة األوىل ل النهج األففر
ر
وع، الذي اعت لمشر

وع األولية.  ي استدامة نتائج المشر
 
 وسيساهم ذلك ف

 
ظر إىل

ر
 إيجابية التقريرين أعاله وإذ ن

ً
وع نظرة الحصول عىل وثيقة " ضمن عمل الويبو، وطلبت، قررت اللجنة تعميم نتائج المشر

ي هذا المجال
 
ي ستضطلع بها األمانة ف

 . 1"متابعة بشأن األنشطة اإلضافية التر
 

كز  وع عىل ضمان استدامة  وبالتاىلي سبر ي مخرجاتالمرحلة الثانية من المشر
 
 اتدور لل الشاملة اد و ماله عىل المدى الطويل عبر دمجها ف

ي تدريبيةال
ر ، التر

 
ي المستقبل إتوف

 
، والتدريب، والمراجع والقراءات اإلضافية. ب مكانيات ذات صلةف ي

 التعليم الذاتر
 

، و باإلضافة إىل ذلك، وبالتشاور مع البلدان  كب   ترينيداد وتوباغوالمستفيدة )كينيا، والفلبي  
ر البر ر 

ر
وع  خالل( ق المرحلة الثانية من المشر

األرب  ع التالية:  الصناعات اإلبداعيةضمن  تطبيقات األجهزة المحمولةعىل تعزيز استخدام حماية الملكية الفكرية بغية دعم صناعة 
، وألعاب الفيديو،  ، والنشر  . لسمىعي البرصيوالمحتوى االموسيفر

 

وع ونتائجه و  1.2  همخرجاتهدف المشر

حة ا منالعام  الهدفيتمثل  ي لمرحلة الثانية المقبر
 ف 

ر
ي ط

وع و  االستفادة من األدوات والقدرات التر رت خالل المرحلة األوىل من المشر
وع   .وضمان استدامة أكبر لنتائج المشر

 

وع إىل تحسي   فهم أهمية الملكية الفكرية وتعزيز استخدام حمايتها  النتيجةتوقع أن تؤدي وبالنظر إىل ما سبق، ير  المرتقبة من المشر
ي قطاعات الموسيفر والنشر وألعاب لدعم صناعة تطبيقات األجهزة المحمولة
 . والمحتوى السمىعي البرصي الفيديو  ف 

 
ل إىلوسيتحقق ذلك من خالل    :التالية مخرجاتال التوص 

 األجهزة المحمولة؛ لتطبيقات الملكية الفكرية بشأنتدريبية الدورة محتوى مخصص لل "1"

ي األجهزة المحمولة  لتطبيقات الملكية الفكريةباألدوات المتعلقة  "2"
ألعاب الفيديو والمحتوى الموسيفر والنشر و قطاعات  ف 

 السمىعي البرصي؛

ةعقد أحداث لعرض المواد  "3"
 
عد ي كل بلد مستفيد  المر

 وجمع تعليقاتهم. عىل أصحاب المصلحة المعنيي   ف 

 

وع 2.2 اتيجية تنفيذ المشر  اسير

 ست
 
ي لتطبيقات األجهزة المحمولةدورة للالتدريبية مواد الم قد ، والقضايا ، وأصحاب المصلحةنظرة عامة شاملة عىل النظام اإليكولوجر

ي الصناعةالملكية الفكرية ات دخل ، وتدفقلتطبيقات األجهزة المحمولةالملكية الفكرية  المتعلقة بآليات
، والطلب عىل التطبيقات ف 

ي السوقية الفكرية كلمالوعرضها والتدخالت المتعلقة ب
ام وتعزيز حقوق الملكية  ،التسويق اتوعملي ،وجوانب المنافسة ،ف  واحبر

ي تم ستعتمد المواد عىل او وقوائم المراجعة والمراجع.  ،ودراسات الحالة ،ودور الجمعيات المهنية ،الفكرية للمطورين
ألدوات التر

وع و  ي ستطويرها خالل المرحلة األوىل من المشر
كأداة تدريب التدريبية  مواد ال ر طو ت، سالوقتذات تستخدمها إىل أقىص حد ممكن. وف 
للبلدان المستفيدة )وجميع الدول  المواد  وستتاح قائمة بذاتها بما يتماشر مع المتطلبات القياسية للمواد التعليمية عالية الجودة. 

ي أنشطتها المقبل
نت  اتالدور وستتاح مواد ة. األعضاء( كي تستخدمها، حسب االقتضاء، ف   يحرص عبر اإلنبر

 
وع، ا ي إطار تعميم المشر

، ف 
 و 

ر
د ست

 
 عىل بانتظام  جد

 
ثةم المعلوماتإبقاء حرصا

 
 تشارك المواد وس. حد

 
ي  لغرض استخدامها المحتمل أكاديمية الويبو  مع أيضا

ف 
ي المستقبل تها الرامية إىلمختلف أنشط

 . تكوين الكفاءات ف 

 
ي القطاعات اإلبداعية المختارة  تطبيقات األجهزة المحمولةبخاصة أدوات الملكية الفكرية ال تيحوست

 موادف 
 
 بصفة خاصةموجهة  ا

ي  تطبيقات األجهزة المحمولةبالمعنيي    ألصحاب المصلحة
،  قطاعات ف   . الفيديو والمحتوى السمىعي البرصي ألعابالنشر و و الموسيفر

كات  مع تطبيقات األجهزة المحمولةي   ملاعصلحة الستستهدف هذه األدوات أصحاب المو  ي ذلك رواد األعمال األفراد والشر
، بما ف 

ة والمتوسطة.  نموذج األعمال لكل قطاع من القطاعات المختارة. مع الملكية الفكرية مواءمة عىل كيفية دوات األ  كز بر سو الصغب 
ح األدوات العمليات التجاريةو  الفكرية  لكيةمالإىل أي مدى ترتبط بو األجهزة المحمولة قيمة توضح كيف تضيف تطبيقات س، و ستشر

                                                
 . CDIP/28، ملخص الرئيسمن  3.4الفقرة 1

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=573792
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=573792
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ستقدم األدوات إرشادات عملية وتوضح من و توليد تدفقات دخل متعددة. عىل  قدرة الملكية الفكرية، والعناية الواجبة و األساسية
ي القطاعات األربعة. 

 
 خالل دراسات الحالة وأفضل الممارسات دور الملكية الفكرية ف

 
ي كل بلد إىل الرامية األحداث وتتيح 

 
 إمكانيةمستفيد من البلدان العرض هذه األدوات واختبارها بي   أصحاب المصلحة المعنيي   ف

 . يهملد موضوعي لمستوى القبول والتوجه العمىلي  إجراء تقييم
ر
 وست

 
التعليقات الواردة من المشاركي   خالل األحداث بهدف  جمع أيضا

 
 
 .لذلك، إذا لزم األمر مراجعة و/أو تعديل المحتوى وفقا

 
 
 
ي كل بلد من البلدان المستفيدة، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة وستنف

 
كاء ف اتيجية المذكورة بالتعاون الوثيق مع الشر ذ االسبر

 والصناعات اإلبداعية. تطبيقات األجهزة المحمولة بالمحددين المعنيي   

 

وع 2.3 ات المشر  مؤشر

وع: تحسي   فهم أهمية الملكية الفكرية وتعزيز استخدام حمايتها لدعم  نتائج ي قطاعات تطبيقات األجهزة المحمولة صناعة المشر
 
ف

 . السمىعي البرصي ىوالمحتو  الفيديو  الموسيفر والنشر وألعاب

 
ات    : نتائجال مؤشر

ي البلدان المستفيدة يوافقون عىل أن الملك% 70 "1"
 
ية الفكرية أداة مهمة يمكن أن تدعم من أصحاب المصلحة المعنيي   ف

ي قطاعات الموسيفر والنشر وألعابصناعة 
 
 . السمىعي البرصي ىوالمحتو  الفيديو  تطبيقات األجهزة المحمولة ف

يل "2" ي تىلي خالل األشهر الثالثة األوىل  مرة عىل األقل 100 األدوات المسجلة تب  
ها  التر  . نشر

 
وع:  مخرجات  المشر

 ؛األجهزة المحمولة لتطبيقاتالتدريبية بشأن الملكية الفكرية  اتدور للمواد  "1"

ي قطاعات الموسيفر والنشر وألعاب لتطبيقاتبالملكية الفكرية  ذات الصلةاألدوات  "2"
 ىوالمحتو  الفيديو  األجهزة المحمولة ف 

 ؛السمىعي البرصي

ةأحداث لعرض المواد المر  تنظيم "3"
 
ي كل بلد م عد

 ستفيد، وجمع تعليقاتهم. عىل أصحاب المصلحة المعنيي   ف 

 
ات    : مخرجاتال مؤشر

 األجهزة المحمولة  لتطبيقاتالملكية الفكرية  بشأن تدريبيةمواد للدورات ال "1"
 
 أ

 
 عد

ر
ي غضون ت ون

نت ف  ت عبر اإلنبر أشهر  6شر
وع؛  من تنفيذ المشر

ي الصناعات اإلبدااألجهزة المحمولة  لتطبيقاتالملكية الفكرية  ذات صلةأرب  ع أدوات  "2"
ألعاب التالية: الموسيفر والنشر و عية ف 

  السمىعي البرصي، حتوىيديو والمالف
ر
 و  ط

ر
ي غضون رت ون

نت ف  ت عىل اإلنبر وع؛ 9شر    أشهر من تنفيذ المشر

ي كل بلد مستفيد(  )حدث ثالثة أحداث "3"
ها ما ال يقل عن ممثلي   عن كل قطاع إبداعي ف  ي حرص 

 ا وقع عليهمن القطاعات التر
 عر . و االختيار 

 
ي غضون شهر واحد من عىل نحو يتماشر مع الت األدوات بنجاح د

 ث. الحدلتعليقات المجمعة، إن وجدت، ف 

 

اتيجية االستدامة 4.2  اسير

ي ور 
وع، من المهم الحفاظ عىل األدوات التر وع حتر لضمان استدامة نتائج المشر ي سياق المرحلتي   األوىل والثانية من المشر

ضعت ف 
 ة. بمجموعات أصحاب المصالح المستهدف اتصالها اآلن و 

 
أن تضمن الويبو والدول األعضاء إمكانية وصول أصحاب  ومن المهم أيضا

وع، ومواصلة إذكاء الوعي بها، و  ي سياق المشر
ي تنفيذ أنشطة  الحرص عىل زيادةالمصلحة إىل األدوات المستحدثة ف 

استخدامها ف 
ي المستقبل

 . مكن تكييف األدوات و/أو ترجمتها إىل لغات إضافيةوعند الحاجة، ي. تكوين الكفاءات ف 

 
ي  جنةللاباإلضافة إىل ذلك، وافقت 

ينالثامنة  تها دور ف  وع مخرجاتعىل تعميم  والعشر وعليه، ستحرص األمانة عىل دمج  .2المشر
وع عىل نحو واف  مخرجات ي المشر

 عمل الويبو المعتاد.  ف 
 

 الرائدة/المستفيدةمعايي  اختيار البلدان  5.2
: كينيا  ي المرحلة األوىل، وهي

ي شاركت ف 
 . وترينيداد وتوباغو  ،والفلبي    ،وستكون البلدان المستفيدة هي نفسها البلدان التر

 
 الكيان القائم بالتنفيذ داخل المنظمة 6.2

ي الويبو قطاع حق المؤ 
 ، شعبة المعلومات والتواصل الرقمي لف والصناعات اإلبداعية ف 

وع بكيانات أخرى داخل المنظمة 7.2  ارتباط المشر

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية

                                                
 . CDIP/28، ملخص الرئيسمن  4.3الفقرة  2

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=573792
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=573792
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 قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار 
 

وعات أخرى ضمن أجندة التنمية 8.2 وع بمشر  ارتباط المشر

مجيات ) ي قطاع البر
 
وع أجندة التنمية بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف  (DA_11_23_24_27_01مشر

 

وع مساهمة 9.2    المشر
ز
   المرتقبة النتائج تحقيق ف

ز
نامج ف انية الير ز  والمي 

ي المناطق والمناطق الفرعية  1.4
 
ي كل الدول األعضاء وف

 
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف

 
ضمان فعالية أكبر ف

ي ذلك من خالل تعميم توصيات 
 
 . أجندة التنميةلكل منها، بما ف

 
ي الدول األعضاء. تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واال  2.4

 
 بتكار واإلبداع ف

 
ي جميع الدول األعضا  رفع مستوى 3.4

 
 ء. المعارف المتصلة بالملكية الفكرية ف

 
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن  زيادة عدد  4.4 كات الصغب  المبتكرين والمبدعي   والشر
 تفيدون من الملكية الفكرية بنجاح. يس
 

 المخاطر والتخفيف من وطأتها 10.2

ي تحديد مطوري  الخطر األول: 
 
ي  تطبيقات األجهزة المحمولةصعوبات ف

 
المختارة )الموسيفر والنشر الصناعات اإلبداعية إطار  ف

 . وألعاب الفيديو والمحتوى السمىعي البرصي(

 
ي كل  : خطر األولوطأة ال التخفيف من

كاء المحليي   ف  اتيجية اتصال أو توعية واضحة ومحددة بالتنسيق الوثيق مع الشر وضع اسبر
 .بلد من البلدان المستفيدة

 

 :  
ي كل بلد من البلدان المستفيدة، األمر الذي قد مختلف الأو / مرة و المست 19-بكوفيدالتقييدات المتعلقة  الخطر الثانز

د ف   يقو 
 . بالحضور الشخىصي  المستوى المطلوب من التفاعل والتواصل واألحداث المخطط لها 

 
   وطأة منالتخفيف 

  رص عىللحا : الخطر الثانز
 
وع بطريقة من ي  تنفيذ المشر

 تنظيم عبر البلدان المستفيدة الثالثة،  كل منسقة ف 
ي جنيف

، أو ف  ي
اض  ي نسق افبر

 . األحداث ف 
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  المؤقت للتنفيذ . 3

 الجدول الزمنز

 

وع مخرجات  المشر

24/2023 

 الفصول

الرب  ع 
 األول

الرب  ع 
ي 
 الثات 

الرب  ع  
 الثالث

الرب  ع  
 الرابع

الرب  ع  
 األول

األجهزة  لتطبيقاتالتدريبية بشأن الملكية الفكرية  اتدور المواد . 1
 المحمولة

X X    

ي  لتطبيقاتالملكية الفكرية ب ذات صلة أدواتأرب  ع . 2
 
 األجهزة المحمولة ف

 الموسيفر والنشر وألعاب الفيديو والمحتوى السمىعي البرصي قطاعات

 X X   

ي كل بلد( لعرض المواد  حدثأحداث )ثالثة  . 3
 
ةف

 
عد عىل أصحاب  المر

ي كل بلد 
 
 تعليقاتهم، وجمع ةمستفيدال من البلدان المصلحة المعنيي   ف

  X X  

ي  . خالصة4
ي النهات 

وع والتقييم الذاتر  X      المشر

 

 مخرجات. مجموع الموارد بحسب ال4

 )بالفرنكات السويشية( 
 1السنة 

 المجموع

وع مخرجات ز  المشر  موارد الموظفي 

موارد خالف 
ز   الموظفي 

األجهزة  لتطبيقاتتدريبية بشأن الملكية الفكرية ال اتدور المواد  
 المحمولة

-  
                

40,000  
                

40,000  

األجهزة  لتطبيقاتالملكية الفكرية ب ذات صلة أدواتأرب  ع 
ي 
الموسيفر والنشر وألعاب الفيديو والمحتوى  قطاعات المحمولة ف 

 السمىعي البرصي

-  
                

60,000  
                

60,000  

ي كل بلد( لعرض المواد  حدثأحداث )ثالثة 
ةف 

 
عد عىل  المر

ي كل بلد 
، ةمستفيدال من البلدان أصحاب المصلحة المعنيي   ف 

 وجمع تعليقاتهم

-  
                

50,000  
                

50,000  

ي  
ي النهات 

وع والتقييم الذاتر  خالصة المشر
                          

-    
                         

-    
                      

-    

  المجموع
                          

-    
             

150,000  
          

150,000  
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ز بحسب. 5  فئة التكلفة موارد خالف الموظفي 

 )بالفرنكات السويشية(
 الخدمات التعاقدية األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

أسفار 
 الغي  

التدريب 
ومنح السفر 
 ذات الصلة

 النشر  المؤتمرات
الخدمات 
التعاقدية 
 3الفردية

 زماالت الويبو
خدمات تعاقدية 

 أخرى

تدريبية ال اتدور المواد  
بشأن الملكية الفكرية 

 األجهزة المحمولة لتطبيقات

-  -  -  -  -  
                

40,000  
-  -   - 

 ذات صلة أدواتأرب  ع 
 لتطبيقاتالملكية الفكرية ب

ي 
 األجهزة المحمولة ف 

الموسيفر والنشر  قطاعات
وألعاب الفيديو والمحتوى 

 السمىعي البرصي

-  -  -  -  -  
                

60,000  
-  -   - 

ي كل  حدثأحداث )ثالثة 
ف 
ةبلد( لعرض المواد 

 
عد  المر
عىل أصحاب المصلحة 

ي كل بلد 
 
من  المعنيي   ف

، وجمع ةمستفيدال البلدان
 تعليقاتهم

                
20,000  

-  -  
                

12,000  
-  

                
18,000  

-  -   - 

وع والتقييم خالصة  المشر
ي 
ي النهات 

 الذاتر
-  -  -  -  -  -  -  -   - 

 المجموع
      

20,000  
              

-    
                 

-    
     12,000  

                      
-    

      
118,000  

                   
-    

                  
-    

           
150,000  

 المرفق والوثيقة[]نهاية 

                                                
وعا مخرجات مختلفإلنجاز  ميستعان به الذين خدمات المتعاقدين الفرديي   بهذه التكلفة  رتبطت 3  .لمشر


