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ية : األصل ز  باإلنكلي 
اير  17التاري    خ:   2023 فير

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 الثالثونالدورة 
 2023أبريل  28إىل  24من جنيف، 

 تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية

 من إعداد األمانة

. ويقدم هذا التقرير، وهو الثالث عشر من 2022تحتوي هذه الوثيقة عىل تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية لعام  .1

ي برامج المنظمة ذات الصلة. 
ي تضطلع بها الويبو لتنفيذ أجندة التنمية وتعميمها ف 

 نوعه، لمحة عامة عن األنشطة الت 

ي  .2
ين للجنة، أنشطة تنفيذ أجندة التنمية وتعميمها، ويصنف ويستعرض التقرير، ف  ي الدورة الثامنة والعشر

هيكله الجديد الُمقدم ف 
اءات والتكنولوجيا؛ والعالمات  األنشطة تحت مجاالت العمل الرئيسية لكل قطاع من قطاعات الويبو: التنمية اإلقليمية والوطنية؛ والبر

اكات العالمية؛ واألنظمة اإليكولوجية والتصاميم؛ وحق المؤلف والصناعات اإلب داعية؛ والبنية التحتية والمنصات؛ والتحديات والشر
. ويقدم كل جزء من التقرير لمحة عامة عن عمل كل قطاع فيما يتعلق بالملكية  للملكية الفكرية واالبتكار؛ واإلدارة والمالية والتسيبر

ي الفكرية والتنمية، وتحديثات عن عمل هيئات الويبو ا
 عن لمحة عامة عن مشاري    ع أجندة التنمية الجارية والُمعممة ف 

ً
لمعنية، فضال

 إطار مجاالت العمل تلك. 

ي المرفق األول من تقرير  .3
 إىل طلب اللجنة بربط توصيات أجندة التنمية بالنتائج المرتقبة، وتقديمها ف 

ً
ويستجيب التقرير أيضا

ي الفقرة المدير العام السنوي عن تنفيذ أجندة التنمية، ع
ين. ويقدم  3.8ىل النحو المبير  ف  من ملخص رئيس الدورة الثانية والعشر

 من عام 
ً
ي قائمة بمشاري    ع أجندة التنمية اعتبارا

 . 2022المرفق الثان 
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 مقدمة

 ال ي .4
ً
شد به المنظمة للتأكد من أن اعتبارات التنمية تشكل جزءا عد أجندة التنمية، منذ اعتمادها، الدليل الذي تسب 

ُ
تجزأ من ت

ي برامج المنظمة وأنشطتها. ونتيجة لذلك، أصبحت التنمية من 
 
ي ف

عملها، وهو ما أدى إىل إطالق عملية مستمرة لتعميم الُبعد اإلنمان 
ا لتوج

ً
جم إىل أفعال عىل أرض الواقع، وفق ب 

ُ
ات يهالركائز األساسية للويبو. وتستند أجندة التنمية إىل فكرة أن الكلمات والنوايا يجب أن ت
ة  اتيجية المتوسطة األجل الحالية للفب  كبر   20261-2022الدول األعضاء. وعززت خطة الويبو االسب 

أجندة التنمية من خالل الب 
ي من خالل التعاون الوثيق مع الدول األعضاء. 

 بشكل أكبر عىل التنمية وإحداث تأثبر حقيق 

ي تعزيز  .5
 
ة المشمولة بالتقرير، نجحت المنظمة ف ي جميع قطاعات وخالل الفب 

 
تنسيقها الداخىلي وواصلت تعزيز أوجه التآزر ف

ة  كات الصغبر كبر  عىل الشر
الويبو. وسمح هذا النهج باستغالل نقاط القوة التقليدية للمنظمة وتوسيع نطاق تفاعلها، مع زيادة الب 

كاء وأصحاب المصلحة الرئيسي ير  لمواجهة التحديات الحالية، ال سيما والمتوسطة والنساء والشباب. وواصلت المنظمة عملها مع الشر
ي االقتصادي بعد جائحة كوفيد. 

 
ي جهودها للتعاف

 
 تعاونها الوثيق مع الدول األعضاء لتقديم دعم هادف ومخصص لها ف

  .
ً
 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنيةأوال

ألعضاء لكي تسىع من خاللها إىل استخدام واصل قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية أداء دور بوابة المنظمة المفتوحة للدول ا .6
َعب اإلقليمية

ُ
 2الملكية الفكرية ألغراض التنمية. وحافظ القطاع عىل انتشاره العالمي وتعاونه النشط مع الدول األعضاء من خالل الش

خذت خطوات  3والمكاتب الخارجية
ُ
ة المشمولة بالتقرير، ات  عن ذلك، خالل الفب 

ً
لتوسيع نطاق أصحاب وأكاديمية الويبو. فضال

جري  ها المنظمة لالحتياجات المحددة للدول 
ُ
ي ت
ي الت 

المصلحة المتعاونير  مع القطاع، وكذلك لضمان استجابة أنشطة التعاون اإلنمان 
ي بمشاري    ع قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، بهدف تنفيذ 

األعضاء. وقد أعيدت هيكلة القطاع، بما ينطوي عىل إنشاء فريق معت 
، مباد ي الويبو. وقد سمح ذلك بمزيد من التعاون الداخىلي

ي الدول األعضاء ف 
ي العاجلة المتعلقة بالملكية الفكرية ف  اتيجر رات التعاون االسب 

ي توقيت جيد. 
 عىل تحقيق نتائج ملموسة وتعظيم األثر التنموي لمبادراته عىل أرض الواقع ف 

ً
 ومن ثم أصبح القطاع قادرا

 الكفاءات المساعدة التقنية وتكوين

ي االستجابة لتوصيات أجندة التنمية. وتضمنت هذه  .7
ي مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ف 

استمرت أنشطة القطع ف 
، وأنشطة  المبادرات القائمة عىل الطلب والموجهة نحو التنمية تقديم التدريب وبناء المهارات بشأن الملكية الفكرية، وإذكاء الوعي

يعية، وشمل ذلك مجموعة التوعية، وتيسبر حو  اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، والمساعدة التشر ارات السياسة العامة، ووضع االسب 
ي للقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد ، بدأ تنفيذ األنشطة 19-واسعة من مجاالت الملكية الفكرية. ومع التخفيف التدريجر

. وبا إلضافة إىل ذلك، سمحت التحديات والفرص والدروس المستفادة من تقديم المساعدة والمشاري    ع يعود إىل إيقاع التفاعل الطبيىعي
ي أوقات جائحة كوفيد للمنظمة باالرتقاء بحلولها الرقمية وتوسيع نطاق أنشطتها. ومن أمثلة هذه األنشطة: 

" االجتماع 1"التقنية ف 
كات  ق إفريقيا بشأن ريادة الشباب لألعمال والشر " االجتماع اإلقليمي للويبو وجامعة الدول 2؛ و"4الناشئة االبتكاريةاإلقليمي لجماعة شر

برنامج التوجيه عن بعد لمكاتب نقل التكنولوجيا " 3؛ و"5العربية بشأن الملكية الفكرية وحاضنات االبتكار ومجمعات التكنولوجيا
ي آسيا والمحيط الهادئ

الرابع بشأن الملكية الفكرية واالبتكار والمساواة بير   االجتماع والمنتدى اإلقليمي " 4؛ و"6والمؤسسات البحثية ف 
ي شيىلي 

اتيجيات " 5"و؛ 7الجنسير  لبلدان أمريكا الالتينية ف  حلقة العمل اإلقليمية الهجينة المعنونة: "االرتقاء بملكيتك الفكرية: اسب 
 . 8لمطوري ألعاب الفيديو" لبلدان أوروبا الوسىط والبلطيق ومنطقة البحر المتوسط

ي فرضتها الجائحة ووا .8
ي التغلب عىل التحديات الت 

صلت المنظمة توفبر تداببر الدعم الُمخصصة لمساعدة الدول األعضاء ف 
صص مبلغ 

ُ
. ولهذا الغرض، خ ي

. وُعقدت جلسات إعالمية لفائدة 2023-2022ماليير  فرنك سويشي للثنائية  3ودعم جهودها للتعاف 

                                                
ة  الخطة 1 اتيجية المتوسطة األجل للفب  :  2026-2022االسب  متاحة من خالل الرابط التاىلي

www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373 
،و شعبة أفريقيا، وشعبة البلدان األقل نموا، وشعبة البلدان العربية، وشعبة آسيا والمحيط الهادئ،  2 ي وشعبة البلدان المتقدمة والبلدان  شعبة أمريكا الالتينية والكاريتر

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
 الت 
يا واالتحاد الروسي وسنغافورة.  3 ازيل والصير  واليابان ونيجبر ي الجزائر والبر

 
 للويبو مكاتب خارجية ف

4  :  =25842www.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?idيمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
5  :  html0004news_/2022transfer/ar/news/-www.wipo.int/technology.التفاصيل متاحة من خالل الرابط التاىلي
وع تهيئة البيئة المواتية لالبتكار من أجل الملكية الفكرية 6 ي إطار مشر

 
يا والفلبير  وشي النكا وتايلند وفييت نام ف ي مالبر 

 
والتكنولوجيا، بدعم من مكتب  بالتحديد ف

اءات. ويمكن االطالع  : اليابان للبر عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
www.wipo.int/cooperation/en/funds_in_trust/japan_fitip_global/news/2022/news_0009.html 

ي القضايا الجنس 11مديرو  حض  االجتماع 7
 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة وخببر إقليمي ف

ً
ي االجتماع أيضا

 
ي أمريكا الالتينية. وشاركت ف

 
 انية. مكتًبا للملكية الصناعية ف

8  :  =72351www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_idيمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
http://www.wipo.int/tad/en/activitydetails.jsp?id=25842
http://www.wipo.int/technology-transfer/ar/news/2022/news_0004.html
http://www.wipo.int/cooperation/en/funds_in_trust/japan_fitip_global/news/2022/news_0009.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=72351
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ي إطار مجموعة تداببر االستجابة وكيفية الحصول عىل الدول األعضاء من أجل توفبر معلومات عن 
 
أنشطة الويبو المقّررة والجارية ف

مت أكاديمية الويبو وحدات لتدريب المدربير  عىل الملكية الفكرية والصحة العامة من خالل شبكة 9الدعم
ّ
. وباإلضافة إىل ذلك، نظ

كبر  بشكل خا
دمت مؤسسات التدريب عىل الملكية الفكرية. وانصب الب 

ُ
ي تعافيه االقتصادي. وق

 
ص عىل دعم القطاع الخاص ف

ة والمتوسطة ورواد  كات الصغبر ي االقتصادي بعد جائحة كوفيد لفائدة الشر
 
المساعدة لمكاتب الملكية الفكرية لتوفبر التدريب عىل التعاف

دمت برام
ُ
اكة مع جامعات مختارة مع األعمال من خالل وضع برامج تدريبية ُمخصصة وتوفبر الموارد ذات الصلة، كما ق ج تنفيذية بالشر

كبر  عىل مهارات نقل التكنولوجيا للقطاع الخاص."
 الب 

 للعقد  .9
ً
ي برنامج عمل الدوحة للبلدان األقل نموا

 
ي تحقيق األهداف ذات الصلة المحددة ف

 
، 203110-2022وللمساهمة ف

ي تنفيذ مبادرة "
 
عت المنظمة ف ة مشاري    ع الويبو للبلدان األقّل نمّو شر . والهدف العام للمبادرة هو تقديم 11"2031-2022ا للفب 

ي استخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية. 
 
زة ومدفوعة باالحتياجات وقائمة عىل األثر ودعم البلدان األقل نموا ف

ّ
مساعدة ُمرك
 إطالق  2022وشهد عام 

ً
 مجموعة تداببر الويبو لمساعدة البلدان عىل الخروج من فأيضا

ً
 لطلبات 12ئة البلدان األقل نموا

ً
، استجابة

ي 
 الت 
ً
ي برنامج عمل الدوحة لتعزيز تداببر الدعم الدوىلي للبلدان األقل نموا

 
، وللدعوة الواردة ف

ً
ي الدول األعضاء من البلدان األقل نموا

 
 هي ف

ي خرجت منها. والهدف من هذه المبادرة
هو تقديم المساعدة التقنية المتعلقة  طريقها للخروج من فئة البلدان األقل نمًوا أو الت 

ي وضع 
 
بالملكية الفكرية إىل البلدان األقل نموا لدعم استعدادها للخروج من هذه الفئة. وتهدف عىل وجه التحديد إىل المساعدة ف

امات المتعلقة بالملكية الفكرية بعد الخروج، ف  عن استغالل الملكية أنظمة الملكية الفكرية الوطنية واالرتقاء بها للوفاء بااللب  
ً
ضال

 الفكرية واالبتكار لتحقيق أهداف الخروج المتعلقة بالتحول الهيكىلي وتعزيز القدرة اإلنتاجية والقدرة التنافسية االقتصادية والتنوي    ع. 
جمهورية الو ، تلقت الويبو طلبات للحصول عىل المساعدة التقنية المتعلقة بالملكية الفكرية من أنغوال و 2022وبحلول نهاية عام 

 . ي  الديمقراطية الشعبية وساو تومي وبرينسيتر

 بناء المهارات والمعارف

ي تقدمها وتدعمها وتيسبر إتاحة هذه الدورات وزيادة المستفيدين  .10
واصلت أكاديمية الويبو توسيع نطاق الدورات التدريبية الت 

ي توزي    ع الموارد. وعىل وجه
ي العادل ف 

دمت  منها، مع مراعاة التوازن الجغراف 
ُ
 بلغات عديدة بلغ عددها  383التحديد، ق

ً
 16دورة إجماال

ي عام  101457مدرًبا. وبذلك، بلغ عدد المستفيدين من برنامج األكاديمية للتعلم عن بعد  368، وأجرى الدورات 13لغة
 ف 
ً
، 2022فردا

ي الدورات. ووُ  100000وهو العام الثالث عىل التواىلي الذي يشهد تسجيل أكبر من 
سعت قائمة دورات التعلم عن بعد لتشمل شخص ف 

ي تركز عىل تنمية مهارات الملكية الفكرية لفائدة الدول األعضاء 
المزيد من دورات منح الشهادات والدورات التنفيذية المتخصصة الت 

ة والمتوسطة، إىل جانب االحتياجات التدريبية لقطاعات الويبو. ومن أمثلة هذ كات الصغبر "  1ه الدورات: "والقطاع الخاص/الشر
اءات نامج الدوىلي للتدريب عىل صياغة البر البر

؛ 15(DL-620دورة متخصصة بشأن إعداد مشاري    ع أجندة التنمية الناجحة )" 2؛ و"14
ي تركز عىل  2.0دورة  بانوراما الملكية الفكرية " 4"؛ و16لمنظمات اإلدارة الجماعية )DL-550(دورة ويبو كونكت "  3و"

الُمحسنة، الت 
ة والمتوسطة موضوعي  كات الصغبر  تسويق الملكية الفكرية واستخدام الملكية الفكرية كضمان، من خالل توفبر إرشادات عملية للشر

اعات إىل السوق . واستجابت األكاديمية للطلب المستمر عىل تكييف أدوات التعلم الخاصة 17بشأن كيفية نقل االبتكارات واالخب 

 والشباب لكي تتناسب مع
، بناًء عىل االتفاقات الجديدة والحالية لتخصيص أدوات  بالمبتدئير  ي

الجماهبر المستهدفة عىل الصعيد الوطت 
 للملكية الفكرية 14التعلم مع 

ً
ي التابع ألكاديمية الويبو، استفاد 18مكتبا

ي إطار برنامج التطور المهت 
 من البلدان  242. وف 

ً
 حكوميا

ً
مسؤوال

ي تمر اقتصاداتها 
قدمها األكاديمية عىل  النامية والبلدان الت 

ُ
ي ت
 من الدورات التدريبية المتقدمة الت 

ً
بمرحلة انتقالية والبلدان األقل نموا

نت أو بنسق هجير   ي الذي يقوم  19اإلنب 
يكة لها. وباستخدام النسق الجديد لمنهج برنامج التطور المهت  اك مع المؤسسات الشر باالشب 

                                                
:  19-يمكن االطالع عىل خدمات الويبو ودعمها فيما يتعلق بجائحة كوفيد 9  r/index.htmla/19-www.wipo.int/covidمن خالل الرابط التاىلي

ي ذلك األنظمة اإليكولوجية لالبتكار الشاملة و  10
 
ي تحقيق أهداف يقر برنامج عمل الدوحة الجديد باألهمية الحاسمة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، بما ف

 
التمكينية، ف

ا تتعلق بالملكية الفكرية واالبتكار 
ً
 واإلبداع.  التنمية المستدامة. ويحتوي عىل أهداف وإجراءات أكبر تحديد

ة من  11 ي الفب 
 
ي جنيف ف

 
ي الذي عقد ف ي منتدى الويبو التحضبر

 
ي مشاري    ع الويبو واعتمدتها ف

 
 ف
ً
، 2021ديسمبر  14إىل  13نظرت الدول األعضاء من البلدان األقل نموا

ي بالبلدان األقل نموا، وتتوفر معلومات بشأنه من خالل الرا
ا لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعت  : تحضبر بط التاىلي

www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=563348 
12  : package-support-graduation-www.un.org/ldcportal/content/wipos-مجموعة التداببر متاحة من خالل الرابط التاىلي

unched%20in%20July%202022%2C%20the,to%20graduating%20and%20graduated%20LDCsldcs#:~:text=La 
 اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة وعشر لغات إضافية.  13
اءات وإيداعها بنجاح، ويمكن دمجه 14 اءات المهارات التقنية والمعارف الالزمة إلعداد طلبات البر ي البر ي األنظمة الوطنية/اإلقليمية تقدم هذه الدورة التدريبية لمهنتر

 
ا ف

ي الويبو. 
 
ي الدول األعضاء ف

 
اءات ف ي البر  لتأهيل وتدريب مهنتر

ي إعداد المشاري    ع ور  15
 
 صدها وتقييمها. تتضمن هذه الدورة التدريبية أفضل ممارسات الويبو بشأن اإلدارة القائمة عىل النتائج والممارسات الجيدة األخرى ف

ي وضعتها الويبو. تهدف هذه الدورة إىل تدري 16
ي منظمات اإلدارة الجماعية عىل استخدام برمجيات إدارة الحقوق الت 

 ب موظق 
ي عام  17

 
ي سول ف

 
 لوجه، بالتعاون مع جمهورية كوريا، ف

ً
 . 2023ستبدأ هذه الدورة وجها

دي وكوبا ومض والتفيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقي 18 ي ألبانيا وكابو فبر
 
ا ومنغوليا وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان وأنتيغوا وبربودا تشمل مكاتب الملكية الفكرية ف

ازيل.   وترينيداد وتوباغو والبر
ي نسق مختلط.  19

 
دما ف

ُ
نت باستثناء دورتير  ق دم معظم هذه الدورات المتقدمة عبر اإلنب 

ُ
 ق

http://www.wipo.int/covid-19/ar/index.html
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=563348
http://www.un.org/ldcportal/content/wipos-graduation-support-package-ldcs#:~:text=Launched%20in%20July%202022%2C%20the,to%20graduating%20and%20graduated%20LDCs
http://www.un.org/ldcportal/content/wipos-graduation-support-package-ldcs#:~:text=Launched%20in%20July%202022%2C%20the,to%20graduating%20and%20graduated%20LDCs
http://www.un.org/ldcportal/content/wipos-graduation-support-package-ldcs#:~:text=Launched%20in%20July%202022%2C%20the,to%20graduating%20and%20graduated%20LDCs
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 عىل مدار ، أجرى المسؤولون الحكوم20عىل تطوير المهارات
ً
 بشأن موضوعات محددة تهم مكاتبهم الوطنية  16يون بحوثا

ً
أسبوعا

فذت هذه المشاري    ع.  206وأنتجت البحوث 
ُ
 مشاري    ع، ون

ك من المجاالت الرئيسية األخرى لعمل ا .11 عد برامج الماجستبر المشب 
ُ
كاديمية، وهي تستهدف بصفة خاصة المشاركير  من ألوت

ي عام البلدان النامية والبلدان األقل 
 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وف

 والبلدان الت 
ً
، قدمت األكاديمية ثمانية برامج 2022نموا

ك لما عدده  ، وقدمت المزيد من الدعم للجامعات من خالل وضع المناهج الدراسية، وتوفبر المواد  251ماجستبر مشب 
ً
مشاركا

ين ال ي جنيف، المرجعية بشأن الملكية الفكرية، وتوفبر المحاض 
 
ظمت ف

ُ
ي ن
. وقدمت ندوة الويبو ومنظمة التجارة العالمية، الت  دوليير 

 لمعلمي الملكية الفكرية والباحثير  فيها
ً
 إضافيا

ً
 دعما

 الملكية الفكرية والتنمية

ي إطار بند جدول األعمال المعنون " .12
 
ي كل دورة، استنالملكية الفكرية والتنميةف

 
ا إىل "، واصلت اللجنة مناقشة موضوع واحد ف

ً
اد

حتها الدول األعضاء ووافقت عليها ي اقب 
ا للنقاش المتعمق بشأن الموضوع 21الموضوعات الت  ً . ويوفر هذا البند من جدول األعمال منبر

ات ي هذا المجال. كما أنه يوفر فرصة للدول األعضاء لتبادل الخبر
 
 المختار، باإلضافة إىل توضيح عمل الويبو الحاىلي والتوجه المستقبىلي ف

ين، و  ي دورتها الثامنة والعشر
 
ي مختلف مجاالت الملكية الفكرية. وناقشت اللجنة ف

 
التوقعات بشأن عمل المنظمة والمساعدة التقنية ف

ة من  ي الفب 
 
اتيجيات العالمات التجارية والتصاميم لرواد ا، موضوع "2022مايو  20إىل  16المنعقدة ف لملكية الفكرية واالبتكار: اسب 

اتيجيات 22عرض مفصل قدمته األمانة ". وبعد األعمال اتها وممارساتها المتعلقة باسب  ، تبادلت الدول األعضاء وجهات نظرها وخبر
ي الف

 
قدت ف

ُ
ي ع

ين، الت  ي دورتها التاسعة والعشر
 
ي بلدانها. وناقشت اللجنة، ف

 
ي يتبعها رواد األعمال ف

ة العالمات التجارية والتصاميم الت  ب 
". واستمعت اللجنة إىل عرضير  قدمتهما األمانة تسويق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجياموضوع "، 2022أكتوبر  21إىل  17من 

ية بشأن هذا 23بشأن هذا الموضوع ، وأعقبتهما مساهمات من قبل عدد من الوفود بشأن تجارب  هم الوطنية. وتضمنت المناقشة البر
ي لدعم وتعزيز تسويق الملكية الفكرية ونقل الموضوع تبادل السياسات والممارسات الوطنية واألدوات المت

احة عىل الصعيد الوطت 
ي إطار هذا البند من جدول األعمال بعد 

ي بلدانهم. باإلضافة إىل ذلك، وافقت اللجنة عىل ما سُيناقش من موضوعات ف 
التكنولوجيا ف 

ين للجنة، فوافقت عىل مناقشة موضوع " ي المستقبلالملكية الفكرية والشالدورة التاسعة والعشر
، باب: االستثمار ف  ي الدورة الثالثير 

" ف 
ي الدورة الحادية التصدي لتغبر المناخ: الملكية الفكرية تساعد عىل تحقيق أهداف الحد من انبعاثات الكربون وحيادهوموضوع "

" ف 
 والثالثير  للجنة. 

ي بشأن الملكية الفكر  .13
ي التقرير المتعلق بالمؤتمر الدوىلي الثان 

ي التكنولوجيات ية والتنمية، تحت عنوان "وأثناء النظر ف 
االبتكار ف 

اء من أجل التنمية المستدامة ي 24"الخض 
ي تبذلها األمانة لتنظيم المؤتمر وأعربت عن تقديرها للعروض الت 

، أثنت اللجنة عىل الجهود الت 
ل سنتير  بشأن الملكية الفكرية والتنمية، قدمها المتحدثون. وقررت اللجنة أن يكون الموضوع الفرعي للمؤتمر الدوىلي الذي يعقد مرة ك

ي عام 
اح الملكية الفكرية واالبتكار من أجل الزراعة المستدامة، هو "2023والذي سُينظم ف   عن ذلك، وافقت اللجنة عىل اقب 

ً
". فضال

ي اليوم األول من األسبوع  بعقد ثالثة مؤتمرات دولية إضافية كل سنتير  بشأن الملكية الفكرية والتنمية 25مجموعة البلدان األفريقية
ف 

 من الدورة الرابعة والثالثير  للجنة. وتكون الموضوعات الفرعية للمؤتمرات مرهونة بموافقة الدول األعضاء. 
ً
 الخاص باللجنة، بدءا

ي نظام الملكية الفكرية
 
 مواطن المرونة ف

ي قاعدة البيانات بشأن المرونة .14
ي الوثيقة 26واصلت الويبو نشر المعلومات الواردة ف 

ي  CDIP/20/5،27، عىل النحو الوارد ف 
الت 

ي جملة أمورتصف، 
ي قاعدة البيانات هذه. وتسمح قاعدة البيانات بالبحث عن مواطن المرونة ف 

، تداببر نشر المعلومات الواردة ف 
ي واليات قضائية مختارة. وعىل النحو الذي اتفقت علي

ي قوانير  الملكية الفكرية الوطنية ف 
ي الُمدرجة ف 

ة ف  ي دورتها الثامنة عشر
ه اللجنة ف 

ي اآللية من الدول األعضاء تزويد األمانة 2016عام 
، تتضمن صفحة دخول قاعدة البيانات معلومات عن آلية تحديثها. وتقتض 

                                                
ي عام  20

 
ي ف

 . 2021تغبر نسق منهج برنامج التطور المهت 
احاتها لتيسبر المناقشات، ُوضعت قائمة بال 21 حدث القائمة بشكل دوري. والدول األعضاء مدعوة إىل تقديم اقب 

ُ
احات من الدول األعضاء وت ي تتضمن اقب 

مواضيع الت 
ي أي وقت. 

 
 بشأن الملكية الفكرية والتنمية ف

22  :  =576651www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idعرض األمانة متاح من خالل الرابط التاىلي
23  :  =589492www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_idعرضا األمانة متاحان من خالل الرابط التاىلي
:  CDIP/28/3)ي( الوثيقة انظر 24  =568113www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  CDIP/29/3انظر)ي( الوثيقة  25  =579081www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
ي يونيو  26

 
ي دورتها السادسة: 2013أنشئت قاعدة البيانات ف

 
www.wipo.int/ip-، عىل النحو الذي وافقت عليه اللجنة ف

development/en/agenda/flexibilities/database.html 
:  CDIP/20/5الوثيقة  27  .387181int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=www.wipoمتاحة من خالل الرابط التاىلي

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=576651
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=589492
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568113
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=579081
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=387181
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ي قاعدة البيانات
 
. وُيدرج التح28بتحديثات عن أحكامها الوطنية المتعلقة بمواطن المرونة والواردة ف غ ، بموجب تبليغ رسمي

ّ
ديث المبل

ي قاعدة البيانات تحت ركن جديد يسّم "تحديثات من الدول األعضاء". 
 
 ف
ً
 فورا

 المرأة والملكية الفكرية

ي مجال الملكية الفكرية. وبقرار من  .15
 
ي مجال تعزيز التوازن بير  الجنسير  وتمكير  المرأة من المشاركة ف

 
واصلت الويبو عملها ف

ي للملكية الفكرية من خالل سلسلة من اللجنة، أنشر  منتدى إلذكاء الوعي بأه ي النظام اإليكولوجر
 
مية تمكير  المرأة وزيادة مشاركتها ف

ي الملكية الفكريةالجلسات التشاركية بشأن "
ي مايو سد الفجوة بير  الجنسير  ف 

 
ين ف ي دورتها الثامنة والعشر

 
ي 2022". وف

 
 ، أثناء النظر ف

ي 29ة والملكية الفكريةالتقرير المتعلق بالجلسات التشاركية بشأن المرأ
، أعربت اللجنة عن تقديرها لعقد الجلسات الثالث بنجاح، والت 

ي الوصول إىل نظام الملكية الفكرية، وكذلك استكشاف الممارسات الجيدة والمبادرات الحالية 
 
ي تواجهها النساء ف

ي العوائق الت 
 
نظرت ف

ي عام 
 
ي هذا المجال. وف

 
 2022ألصحاب المصلحة المتعددين ف

ُ
 المرأة والملكية الفكرية والسياحةقدت إحدى هذه الجلسات بشأن ، ع

ي 
 
. ومن خالل األمثلة العملية، من إنتاج الحرف اليدوية المحلية وسياحة النبيذ إىل السياحة الفلكية والسياحة 202230نوفمبر  15ف

ات ورائدات األعمال من مختلف األقاليم كيفية استخدام حقوق ي دعم نمو األعمال التجارية  الزراعية، أبرزت الخببر
 
الملكية الفكرية ف

ي هذا القطاع. وحض  أكبر من 
 
بلدان الجلسة  110مشارك من أكبر من  300المرتبطة بالسياحة وتشجيع مشاركة المرأة ومساهمتها ف

ي سد الفجوة بير  ا
 
ي مناقشة مواضيع أخرى يمكن أن تساعد ف

 
ي الملكية التشاركية. وستستمر هذه السلسلة من الجلسات ف

 
لجنسير  ف

  الفكرية. 

وع  .16 ي أوغندا الملكية الفكرية لرائدات األعمالوواصل القطاع تنفيذ مشر
 
ي استخدام نظام 31ف

 
، بهدف توجيه رائدات األعمال ف

ي التوسيم وتطوير المنتجات والتسويق. وأدى توجيه 
 
ي مكت 70رائدة أعمال إىل تسجيل  70الملكية الفكرية ف

 
ب شهادة عالمة تجارية ف

ي أوغندا بشأن منتجات مثل مالبس الموضة وأدوات التجميل واألغذية المعبأة والمنظفات السائلة والصابون 
خدمات التسجيل ف 

 
ً
ي البلدان األقل نموا

وع مستدام، وهو ما أدى إىل تكراره ف  وع للويبو ببناء نموذج مشر الصلب والنبيذ. وسمح التنفيذ الناجح للمشر
وع، ركزت مرحلة التوجيه العمىلي للتسويق وريادة األعمال عىل تحقيق تأثبر عىل أرض األخرى، مثل السودان و 

ي إطار المشر
كمبوديا. وف 

وي    ج لعالماتهن التجارية وربطهن بمزيد من 1الواقع، من خالل: " ي تعظيم فرص األعمال لرائدات األعمال من خالل الب 
" المساعدة ف 

عير  والعمالء؛ و"
ّ
ي التخفيف من حدة الفقر من خالل خلق فرص عمل محلية؛ و"3منتجات؛ و"" زيادة بيع ال2الُمصن

" 4" المساهمة ف 
وع الرائد إىل تمكير  رائدات األعمال المستفيدات من تبادل  70تعزيز شبكات األعمال التجارية بير   رائدة أعمال. وأدى هذا المشر

اتهن وإلهام رائدات األعمال األخريات الستغالل إمكانات المل انيا عن اهتمامهما خبر ي نمو أعمالهن. وأعربت بوتان وتب  
كية الفكرية ف 

طلق برنامج 
ُ
ي أنشطة مماثلة. وأ

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئبالتعاون ف 
ي عام  32النساء المبتكرات ورائدات األعمال ف 

 ف 
ً
، 2022أيضا

ها  12مع إقامة  نت، حض   كل أسبوع من شي 50ندوة أسبوعية عىل اإلنب 
ً
. وُوسع نطاق مشاركا النكا ونيبال وفيتنام والهند والصير 

 ليشمل إندونيسيا من خالل جلسة استهاللية بعنوان "
ً
نامج الحقا محادثات بشأن الملكية الفكرية مع النساء المبتكرات ورائدات البر

ي إندونيسيا
ينية للملكية الفكرية والمساواة بير  شبكة أمريكا الالتسيدة. ومن المبادرات األخرى الهامة  80"، وشاركت فيها األعمال ف 
ي عام 33الجنسير  

مكاتب ملكية  10، وبذلك أصبح مجموع أعضائها 34، انضمت ستة مكاتب ملكية فكرية إضافية إىل الشبكة2022. وف 
حت الويبو النهج المفاهيمي للشبكة، ويشمل هيكلها ووظائفها. كما يشت الويبو اجتماعات الجمعية العامة  للشبكة فكرية. واقب 

دم 
ُ
ي سياق لجانها التقنية، وال سيما تنظيم مسابقة للنساء المبتكرات. باإلضافة إىل ذلك، ق

وشاركت فيها، ودعمت تطوير اإلجراءات ف 
ية.  تغالية واإلنكلبر  ونية الخاصة بالشبكة، وكذلك إلدراج اللغتير  البر

 الدعم لتطوير الصفحة اإللكب 

ي مجال العلوم لتقديم فرص تدريب مختلط عىل الملكية  -برنامج لوريال وواصلت أكاديمية الويبو تعاونها مع  .17
اليونسكو للنساء ف 

 لمدة 
ً
نامج ليشمل تدريبا برم اتفاق الستخدام الصناديق االستئمانية الكورية لتوسيع البر

ُ
ة. وأ نت ومباشر الفكرية للعالمات عىل اإلنب 

لة دليل عمىلي مصاحب خمسة أيام عىل الملكية الفكرية والعلوم واالبتكار. 
ي العلوم ليكون بمب  

وُوضع كتيب الملكية الفكرية واالبتكار ف 
 . ي نامج التدريتر ن البر

ي يحض 
 للعالمات الالن 

                                                
ي تبلغها الدول األعضاء إىل:" 28

ي قاعدة البيانات؛ و/ أو "1يمكن أن تشبر التحديثات الت 
 
" مادة )مواد( لم تكن موجودة 2" تعديل مادة أو عدة مواد مدرجة بالفعل ف

ي فيما يتعلق بمواطن ا
ي قانونها الوطت 

 
ا ف

ً
مدت حديث

ُ
ي قاعدة البيانات. من قبل واعت

 
 لمرونة الواردة ف

: CDIP/28/8انظر)ي( الوثيقة  29  =569442www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id، المتاحة من خالل الرابط التاىلي
: يمكن االطالع عىل م 30  html0006news_/2022ip/ar/news/-and-www.wipo.int/women.زيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
رشد رائدات  Intellectual Mind (GSWIM)Grooming a Successful Woman withأنشأت السيدة ليليان نانتوم، مؤسسة ومديرة منظمة  31

ُ
ي ت
، الت 

ونًيا يحتوي عىل أفضل  ي أوغندا بالتعاون مع الويبو، موقًعا إلكب 
 
:  10األعمال ف قصص نجاح، وهو متاح من خالل الرابط التاىلي

orieswww.gswim.org/gswimwomensuccessst 
32  :  =71368www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_idيمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
ي عام  33

 
نشئت الشبكة ف

ُ
. ، حيث ُوقعت مذكرة تفاهم بير  2021أ

ً
 فخريا

ً
و وكوستاريكا وكولومبيا والويبو بصفتها عضوا ي شيىلي وببر

 
 مكاتب الملكية الفكرية ف

ازيل والجمهورية الدومينيكية وإكوادور والمكسيك وأوروغواي.  34  األرجنتير  والبر

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569442
http://www.wipo.int/women-and-ip/ar/news/2022/news_0006.html
http://www.gswim.org/gswimwomensuccessstories
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=71368


CDIP/30/2 
6 

 
 

 هيئات الويبو

ُيعتبر القطاع الجهة المكلفة بأجندة الويبو بشأن التنمية. ويتيح تنسيق أجندة التنمية عىل مستوى المنظمة تنفيذ توصيات  .18
 إىل توجيهات اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.  أجندة التنمية

ً
ي جميع أنحاء الويبو، استنادا

 
 وتعميمها ف

ة من  .19 ي الفب 
 
قدت ف

ُ
ي ع

ين الت  ي دورتها الثامنة والعشر
 
، ف ي نسق هجير 

 
، ف ة المشمولة بالتقرير، اجتمعت اللجنة مرتير  وخالل الفب 

ي دورتها التاسعة والع2022مايو  20إىل  16
 
ة من ، وف ي الفب 

 
قدت ف

ُ
ي ع

ين الت  . وواصلت الدول األعضاء 2022أكتوبر  21إىل  17شر

ي تنفيذ توصيات أجندة التنمية وتعميمها. ووافقت اللجنة 
 
امها بعمل اللجنة وأعربت عن دعمها للتقدم الذي أحرزته الويبو ف إظهار الب  

، وهو ما أدى إىل زيادة العدد  وعير  احير  جديدين بشأن مشر
ي اعتمدتها اللجنة بحلول نهاية  عىل اقب 

اإلجماىلي لمشاري    ع أجندة التنمية الت 
ين:  48إىل  2022عام  ي دورتها التاسعة والعشر

 
وعير  التاليير  ف . وقد وافقت اللجنة عىل المشر

ً
وعا  مشر

وع المنقح المقدم من تونس بشأن  "1" اح المشر لملكية واألمراض المهنية من خالل االبتكار وا الشغلالحد من حوادث اقب 
ي يناير الفكرية

 
وع ف  . 45و 31و 30و 19و 10و 1. وي  هدف إىل تنفيذ توصيات أجندة التنمية 2023. وبدأ تنفيذ المشر

وع  "2" اح للمرحلة الثانية من مشر ي قطاعاقب 
مجيات تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف  . وبدأ البر

ي يناير 
 
وع ف  . 27و 24و 23و 11و 4إىل تنفيذ توصيات أجندة التنمية  . وي  هدف2023تنفيذ المشر

وال تزال عملية تنفيذ التقييم المستقل لمشاري    ع أجندة التنمية المكتملة، أداة أساسية للدول األعضاء لتقييم فعالية وكفاءة  .20
ويبو مراعاة التوصيات المنبثقة عن هذه المشاري    ع وتقديم التوجيه للمبادرات المستقبلية المتعلقة بأجندة التنمية. وواصلت أمانة ال

وعير  من  ي اكتمال مشر
مون عىل النحو الواجب. ونظرت اللجنة ف  ي قدمها المقيِّ

التقييمات، لضمان تنفيذ التوصيات المتفق عليها الت 
ي تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجمشاري    ع أجندة التنمية وإعداد تقريري تقييم مستقل بشأنهما، وهما 

هزة المحمولة ف 
مجيات قطاع حات مشاري    ع أجندة التنمية البر ي  . والوسائل الضامنة لنجاح مقب 

وكانت تسعة من مشاري    ع أجندة التنمية قيد التنفيذ ف 
دمت تحديثات بشأن تنفيذها إىل اللجنة من خالل 2022عام 

ُ
تقرير مرحىلي ، وق

ي الوثيقة 35
. ورحبت اللجنة بنماذج اإلبالغ المنقحة ف 

ي 
 بالتقرير السادس عن 36قدمت لمحة عن تنفيذ المشاري    ع بطريقة ميسورة االطالع الت 

ً
. باإلضافة إىل ذلك، أحاطت اللجنة علما

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها
ي سياق مساهمة الويبو ف 

ي ُوضعت ف 
، وبعض النواتج )الدراسات واألدلة( الت 

 التنمية.  مشاري    ع أجندة

اتيجيات تنفيذ وأحر  .21 مدت غالبية اسب 
ُ
ي طال أمدها. وعىل وجه التحديد، اعت

ي بعض القضايا الت 
 ف 
ً
زت اللجنة أيضا تقدما

ي تنفيذها. ووافقت اللجنة 37التوصيات المعتمدة لالستعراض المستقل
لب من األمانة أن تبدأ ف 

ُ
، وكذلك آليات االستعراض واإلبالغ، وط

 عىل 
ً
اح مجموعة البلدانأيضا ي مجال التعاون  اقب 

ي تقدمها الويبو ف 
ي مستقل للمساعدة التقنية الت  األفريقية بشأن إجراء استعراض خارجر

. 38ألغراض التنمية ي دورتها الثالثير 
وع اختصاصات هذا االستعراض للنظر فيه ف   ، وطلبت من األمانة إعداد مشر

 مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة

 : 2022ي    ع أجندة التنمية الُمعممة خالل عام فيما يىلي أبرز المستجدات بشأن مشار  .22

ي مجال الملكية  "1"
وع مؤسسات التدريب ف  سم حالًيا "مشر وع إنشاء أكاديميات وطنية جديدة للملكية الفكرية، والذي يُ مشر

ي بناء قدراتها التدريبية الخاصة بالملكية الفكرية من خاللالفكرية
إنشاء  ": واصلت أكاديمية الويبو دعم الدول األعضاء ف 

ي عام 
ي مجال الملكية الفكرية تركز عىل أهداف وأولويات وطنية محددة. وف 

 ف 
ً
، 2022مؤسسات تدريب مكتفية ذاتيا

ي مجال الملكية الفكرية عن تنظيم أكبر من 
ي عىل الملكية الفكرية،  1300أبلغت مؤسسات التدريب ف  نشاط تدريتر

ي ضوء  مشارك. وهذا دليل عىل 88800واستفاد منها أكبر من 
حدثه هذه المشاري    ع. وف 

ُ
التأثبر المضاعف الذي يمكن أن ت

وع ليالئم بشكل أفضل االحتياجات  دل نطاق المشر ي مجال الملكية الفكرية، عُ
الزخم الذي اكتسبته مؤسسات التدريب ف 

فذت األنشطة التالية الم
ُ
ي ثالث فئات الفعلية للبلدان من حيث تكوين كفاءاتها التدريبية. وعىل وجه التحديد، ن

صنفة ف 
 رئيسية: 

                                                
:  CDIP/29/2انظر)ي( الوثيقة  35  =582745www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
وع أجندة التنمية بشأن  36 حات مشاري    ع أجندة التنميةُحدثت نماذج اإلبالغ الخاصة بالتقرير المرحىلي نتيجة لتنفيذ مشر  . الوسائل الضامنة لنجاح مقب 
:  9/6CDIP/2انظر)ي( الوثيقة  37  =581143www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  CDIP/29/9انظر)ي( الوثيقة  38  =582427www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=582745
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=581143
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=582427
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وع إنشاء مؤسسات تدريب جديدة. وحت  عام  م المشر
ّ
، دع

ً
ي  14، أنشئت 2022أوال

 
. 39دولة عضو 12مؤسسة تدريب ف

 آخر قيد التنفيذ وورد العديد من الطلبات األخرى للحصول عىل هذه المساعدة. وفيما يتعلق بتنفيذ  13وثمة 
ً
وعا مشر
دمت 

ُ
وع، ق  من  418دريب المدربير  ألكبر من وحدة لت 18المشر

ً
  20مشاركا

ً
ة المشمولة بالتقرير. فضال ا خالل الفب 

ً
بلد

ي نسق التعلم المختلط الجديد، وتضمن ذلك االستفادة من األنشطة 
 
فذ برنامج تدريب المدربير  بالكامل ف

ُ
عن ذلك، ن

وفر من خالل منص
ُ
ي ت
امنة الت   ة نظام إدارة التعلم التابعة ألكاديمية الويبو. التكميلية القائمة عىل المهارات وغبر المب  

 إىل 
ً
 مخصصا

ً
وع تعاونا ، قدم المشر

ً
 24مؤسسات تدريب طلبت هذا التخصيص، ونتج عن ذلك إنجاز  10ثانيا

 
ً
/نشاطا

ً
وعا ي مجال استخدام الملكية الفكرية كأداة  2100استفاد منه أكبر من  40مشر

 
مشارك. وشمل ذلك أنشطة ف

ي االقتصاد
 
 ي بعد جائحة كوفيد، وتدريبات موجهة نحو القطاعات االقتصادية المحلية الرئيسية والنساء. للتعاف

ي عام 
 
ية واإلسبانية والعربية ف طلق عدد من الموارد الجماعية لتعزيز عمليات مؤسسات التدريب باللغات اإلنكلبر 

ُ
، أ
ً
ثالثا

 إىل تنظيم المؤتمر الدوىلي األول ل202241
ً
ي يومي . وتجدر اإلشارة أيضا

 
ي مجال الملكية الفكرية ف

 
 23مؤسسات التدريب ف

اتيجياتها وقصص نجاحها بشأن تقديم برامج بناء  11مؤسسة تدريب من  13. وقدمت 2022مايو  24و  اسب 
ً
بلدا

ي 
ي األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار عىل المستويير  الوطت 

 
المهارات إىل األطراف الفاعلة الرئيسية ف

ي المؤتمر وا
 
ة والمتوسطة ورواد األعمال والقطاع الخاص األوسع والنساء والشباب. وسجل ف كات الصغبر ، مثل الشر إلقليمي

 من  539
ً
ي ذلك مديرو التعليم ورجال األعمال ومديرو الملكية الفكرية واالبتكار وممثلو  120مشاركا

 
، بما ف

ً
بلدا

 عن ذلك، سمحت الوظائف الموس42الحكومات
ً
ي العام لمؤسسات أكاديمية . وفضال

ي ذلك إتاحة الجدول الزمت 
 
عة، بما ف

وي    ج ألنشطة مؤسسات التدريب وزيادة ظهورها.  ي مجال الملكية الفكرية، بالب 
 
 الويبو للتدريب ف

 لتحديات  "2"
ً
ي استعمال المعلومات التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية محددة حال

وع تكوين الكفاءات ف  مشر
وع محددة إنمائية اءات، يحدد المشر ي وثائق البر

: من خالل تيسبر استعمال المعلومات التقنية والعلمية الواردة ف 

ي هذا المجال. 
ي البلدان األقل نموا، وتعزيز الكفاءات الوطنية ف 

التكنولوجيات المالئمة لتلبية احتياجات إنمائية محددة ف 
خذت خطوات لتعزيز األثر اإل 

ُ
ي هذا السياق، ات

ي البلدان والمجتمعات المستفيدة من خالل وف 
ي لهذه المشاري    ع ف 

نمان 
يكة ذات الصلة وأصحاب المصلحة لتسهيل نشر التكنولوجيات المناسبة  اكات مع المؤسسات الشر استكشاف الشر
ي موزمبيق والسنغال وأوغندا المرحلة المهمة المتعلقة باستكمال خطط العم

ل المحددة. ودخلت المشاري    ع الوطنية ف 
ي البلدان الثالثة 43بشأن التكنولوجيات المناسبة المحددة

. ويجري العمل عىل إعداد حلقات عمل وطنية للتوعية ف 

اكات من أجل تنفيذها.  44المعنية  لتقديم خطط األعمال إىل مختلف أصحاب المصلحة وحشد التمويل والدعم والشر

ي مجال الملكية ااستمرت  "3"
ي استيعاب أنشطة المساعدة التقنية  45(TAD-IPلفكرية )قاعدة بيانات المساعدة التقنية ف 

ف 
ي تقدمها 

. وتقدم قاعدة البيانات معلومات تتعلق بأنشطة المساعدة التقنية الت  نت وبنسق هجير  ي أجريت عىل اإلنب 
الت 

ي تؤدي أنشطة التعاون الموجهة نحو التنمية. 
وسجلت المنظمة، وتضم بيانات من مختلف برامج الويبو وقطاعاتها الت 

ي عام  831قاعدة البيانات 
 للمساعدة التقنية نفذته الويبو ف 

ً
، لفائدة مشاركير  من البلدان النامية والبلدان 2022نشاطا

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
 األقل نموا والبلدان الت 

اء االستشاريير  )تحتوي  "4" اء االستشاريير  الذين استعانت  (IP-ROCقاعدة بيانات قائمة الخبر عىل معلومات بشأن الخبر
ي مجال الملكية الفكرية

. ويمكن أن يكون الخببر 46بهم المنظمة لالضطالع بأنشطة محددة للمساعدة التقنية ف 

ي قاعدة 
ي أكبر من مجال من مجاالت الملكية الفكرية وبأكبر من لغة واحدة. وتتيح وظيفة البحث ف 

 ف 
ً
ا االستشاري خببر

اء  ا، يمكن البحث عن الخبر
ً
اء االستشاريير  حسب مجاالت التخصص والمهام المنجزة. وتحديد البيانات تحديد الخبر

                                                
و والمملكة العرب 39 ي أذربيجان وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية ومض والسلفادور وجورجيا وجمهورية إيران اإلسالمية وببر
 
ية السعودية وترينيداد ف

ي م
 
ي كل بلد منهما، واحدة ف

 
ي مجال الملكية الفكرية ف

 
ي كولومبيا والجمهورية الدومينيكية، أنشئت مؤسستان للتدريب ف

 
ي وتوباغو وتونس. وف

 
كتب الملكية الصناعية ف

ي كولومبيا وواح
 
ي مكتب حق المؤلف ف

 
ي الجمهورية الدومينيكية، وواحدة ف

 
ي مكتب الملكية الفكرية ف

 
ي مكتب حق المؤلف ف الجمهورية كولومبيا وواحدة ف

 
دة ف

 الدومينيكية. 
 سبعة من هذه المشاري    ع قيد التنفيذ.  40
ي مجال الملكية الفكرية بالمهارات والقدرات الالزمة لتصميم وتقديم برامج متخصصة قائمة عىل المها 41

 
رات للجماهبر زودت هذه الدورات مؤسسات التدريب ف

 من تدريبها )الدورات الذاتية، وأدلة التعليم، والتدريب المستمر لمدربيها، من بير  أمور أخرى( . الرئيسية، وكذلك بأدوات ألتمتة جزء 
ي استبيان الرضا بأنه مرض للغاية. 99% من المشاركير  كانوا من النساء. و63 42

 
 % من المشاركير  وصفوا المؤتمر ف

" عالية الجودة؛ و"" حاضنة أسماك ُمعدلة إل 1تشمل التكنولوجيات المالئمة التالية: " 43 ي لتحويل 2نتاج "زريعة بلىطي
" تصميم وإنتاج أجهزة الهضم الالهوان 

ي موزمبيق؛ و"
 
" استخراج الزيوت لتدوير النفايات 4" تجفيف الفاكهة )البصل والمانجو( بطريقة سهلة ومستدامة؛ و"3النفايات إىل غاز حيوي وأسمدة بيولوجية ف

ي السنغال؛ و"
 
ي أوغندا. 6لوجيات بديلة لحرق الطوب باألخشاب؛ و"" تكنو 5وإضافة قيمة ف

 
 " تجميع مياه األمطار ومعالجتها ف

ي والثالث من عام  44
 . 2023من المقرر عقد حلقات العمل خالل الربعير  الثان 

ي تؤديها ا 45
ي مجال الملكية الفكرية معلومات عن أنشطة المساعدة التقنية الت 

 
لويبو حينما تكون البلدان المستفيدة من توفر قاعدة بيانات المساعدة التقنية ف

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
 البلدان النامية أو البلدان األقل نموا أو البلدان الت 

ي مكاتبها الخارجية.  46
 
ي المقر الرئيشي للويبو أو ف

 
اء االستشاريون ف  ال يعمل هؤالء الخبر
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ي مجال الملكية الفكرية والبلد االستشاريير  بمعايبر مختل
 
ة ف فة، مثل: نوع الجنس والجنسية واللغة واالسم والخبر

. وتحوي القائمة  ي  2208المستفيد وسنة التعيير 
 
اء االستشاريير  الناشطير  ف  . 2022من الخبر

ي مجال الملكية الفكرية "5"
  ،قاعدة بيانات مطابقة االحتياجات اإلنمائية ف 

ً
: نظرت اللجنة، شويبو ماتمنصة وتسم حاليا

ي أبريل 
 
ين المنعقدة ف ي وثيقة معنونة 2022خالل دورتها الثامنة والعشر

 
اتيجية "، وبناًء عىل طلب الدول األعضاء، ف اسب 

ي المستقبل
حت الوثيقة تحسير  منصة ويبو ماتش من الناحية التقنية وإعادة هيكلتها 47"تعزيز منصة ويبو ماتش ف  . واقب 

ي تحقيق نتائج أفضل. وتوسيع نطاقها، لتوفبر 
 
ي من شأنها أن تساعد ف

المزيد من األدوات والخدمات والوظائف الت 
ي تبادل المعلومات 

 
اتيجية استخدام منصة ويبو ماتش كمنصة أساسية لزيادة الشفافية ف حت االسب  باإلضافة إىل ذلك، اقب 

ي للملكية الفكرية، وتشجيع التع ي النظام اإليكولوجر
 
اون فيما بينهم، وتيسبر مبادرات التعاون فيما بير  أصحاب المصلحة ف

اتيجية وطلبت  . ورحبت الدول األعضاء باالسب  ي
بير  بلدان الجنوب، وبير  بلدان الشمال وبلدان الجنوب، والتعاون الثالنر

ي عام 
 
ي الويبو ف

 
ته شعبة الرقابة الداخلية ف طلب . وبناًء عىل 2021من األمانة عرض تقييم منصة ويبو ماتش الذي نشر

ي الويبو النتائج واالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن تقييم منصة ويبو ماتش 
 
اللجنة، عرضت شعبة الرقابة الداخلية ف

ي أكتوبر 
 
ي عقدت ف

ين للجنة الت  . ووجد التقييم أن منصة ويبو ماتش تتماسر مع 2022خالل الدورة التاسعة والعشر

اتيجية ومع التوصية  من توصيات أجندة التنمية. ومع ذلك، ذكر التقييم أن تكنولوجيا منصة ويبو  9أولويات الويبو االسب 
ماتش أصبحت قديمة، وال تتوافق مع معايبر المنصات الحديثة. وأوصت الوثيقة بتحديث المنصة، وتعزيز هيكلها 

ورة توفبر الموارد لدعم اإلد  عن ذلك، أوىص التقييم بض 
ً
ارة الفعالة لمنصة ويبو ماتش اإلداري وآليات إعداد التقارير. فضال

ي هذا 
 
 بعرض التقرير وطلبت من األمانة أن تواصل تقديم التحديثات بانتظام ف

ً
وتعزيز استدامتها. وأحاطت اللجنة علما

 الشأن. ومن ثم، بدأ العمل عىل تنفيذ خطط تحسير  المنصة. 

ي مجال الملكية الفكرية والتنمية فيم "6"
: تركز ا بير  البلدان النامية والبلدان األقل نمواتعزيز التعاون بير  بلدان الجنوب ف 

ي بير  الدول األعضاء 
ي تيسبر وتعزيز التعاون األفق 

توصيات أجندة التنمية وأهداف التنمية المستدامة عىل دور الويبو ف 
. وبعد نقل ه ي

ي تؤدي إىل تحسير  التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر
ذا الموضوع إىل فيها، وتكثيف الجهود الت 

ي عام 
ي هذا المجال ف 

اء 2022شعبة تنسيق أجندة التنمية، جددت الويبو نشاطها ف  . وُعقدت مائدة مستديرة أوىل للخبر

ي 
ي سياق أجندة الويبو بشأن التنمية ف 

ي ف 
. 2022أكتوبر  14بشأن تعزيز التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر

ي من وكان الغرض من المائدة ال
ي هذا المجال، وتحديد بعض اإلجراءات الملموسة الت 

مستديرة هو تنشيط عمل الويبو ف 
شأنها تعزيز فعالية التعاون بير  بلدان الجنوب. وجمعت المائدة المستديرة بير  المستفيدين والداعمير  لمشاري    ع أجندة 

اتهم، من أجل تشجيع مبادرات التعاون فيما  ي مجال التنمية لتبادل تجارب  هم وخبر
ي ف 
بير  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر

ي الوقت نفسه، توسيع نطاق نتائج هذه المشاري    ع. واستكشفت المائدة المستديرة استخدام التعاون 
الملكية الفكرية، وف 

 دافًعا ل
ً
ي مجال الملكية الفكرية بوصفها آلية لتعزيز التعليم، وعامال

ي ف 
لقدرة فيما بير  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر

كات المحلية، وأداة لتنفيذ أجندة الويبو للتنمية. وخالل المائدة المستديرة، تبادل   من مختلف  14التنافسية للشر
ً
ا خببر

ي تنفيذ المشاري    ع الموجهة نحو التنمية، وعرضوا مجموعة من النتائج الناجحة فيما يتعلق باستخدام 
اتهم ف  البلدان خبر

ي قد تتوفر من  الملكية الفكرية من قبل البلدان
النامية والبلدان األقل نموا، وتبادلوا وجهات نظرهم فيما يتعلق بالفرص الت 

ه. وحض  الحدث أكبر من  ي وتحفبر 
ي لدعم التعاون اإلنمان 

 60خالل آليات التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر
 من ممثىلي الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ذ

ً
تمت المائدة المستديرة ببعض مشاركا

ُ
ات الصلة. واخت

 . ي
التوصيات الملموسة للعمل عىل تشجيع وتيسبر المزيد من مبادرات التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر

ي عام 
نفذ هذه اإلجراءات ف 

ُ
ونية جديدة  2023وست وما بعده. باإلضافة إىل ذلك، يجري العمل عىل إعداد صفحة إلكب 
ي منذ نوفمبر مخص

ي مجال التعاون فيما بير  بلدان الجنوب والتعاون الثالنر
 . 2022صة لعمل الويبو ف 

حات مشاري    ع أجندة التنميةاكتمل  "7" وع الوسائل الضامنة لنجاح مقب  ي عام  مشر
وع وضع 2022ف  . وكان الهدف من المشر

ي توفبر 
ي تنفيذ  أدوات لتسهيل إعداد مشاري    ع أجندة التنمية وتنفيذها والمساهمة ف 

فهم أفضل ألدوار أصحاب المصلحة ف 
وع النتائج التالية: " " دليل إلعداد مشاري    ع أجندة التنمية وتنفيذها 1المشاري    ع ومراحلها بوجه عام. وحقق المشر

ي يمكن البحث فيه عن جميع مشاري    ع أجندة التنمية ونواتجها؛ و"2وتقييمها؛ و"
ون  " دورة تعلم عن بعد 3" فهرس إلكب 

. باإلضافة إىل ذلك، نظرت 48" بعض مقاطع الفيديو والرسوم البيانية اإلعالمية4ارة مشاري    ع أجندة التنمية؛ و"بشأن إد

وع ي تقريري إنجاز المشر
ين، ف  ي العمل المعتاد  50وتقييمه 49اللجنة، خالل دورتها التاسعة والعشر

وقررت تعميم النواتج ف 
شأن إعداد المشاري    ع وتنفيذها لفائدة الدول األعضاء وأصحاب للويبو، وتحديثها، وتقديم دورات تدريبية مخصصة ب

ي عام 
وع ف   . 2024المصلحة اآلخرين، وكذلك إجراء استعراض موجز لنجاح المشر

                                                
: المتاحة من خالل الرا CDIP/28/5انظر)ي( الوثيقة  47  =570471www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idبط التاىلي
48  : دمت جميع النواتج إىل لجنة التنمية خالل دورات مختلفة، وهي متاحة من خالل الرابط التاىلي
ُ
 _01dacatalogue.wipo.int/projects/DA_05_01 ق

:  CDIP/29/4انظر)ي( الوثيقة  49  581111ails.jsp?doc_id=www.wipo.int/meetings/ar/doc_detالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  CDIP/29/5انظر)ي( الوثيقة  50  =580962www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=570471
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=581111
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=580962
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ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا "8"
وع الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير األعمال ف  : أثبتت نواتج هذا المشر

ي تصور وتص
 
وع إنشاء بيئة مواتية للملكية الفكرية لتعزيز القدرة التنافسية لألعمال من خالل ميم وتنفيذ مفعاليتها ف شر

ي خمسة بلدانالعالمات التجارية والتصاميم
 
لتسهيل جهود  51. وأنشر  هيكل مؤسشي يتألف من "مكاتب التوسيم" ف

ة والمتوسطة وا كات الصغبر ي تضطلع بها الشر
لمؤسسات المجتمعية. ولتوفبر نطاق أوسع من تطوير العالمات التجارية الت 

ي 
 
حول هذه المكاتب إىل "وحدات لدعم األعمال". وف

ُ
ي من تأثبر الجائحة، ست

 
الخدمات لمجتمع األعمال الذي يكافح للتعاف

ظم 
ُ
منتدى إقليمي للنهج القائم عىل المشاري    ع لتعزيز العالمات التجارية والتصاميم إشارة عىل بداية هذا التحول، ن

ي بلدان مختارة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ات الجغرافية ف  ة من  52والمؤشر ي الفب 

 
 2022ديسمبر  2نوفمبر إىل  28ف

ي العمل المعتاد للقطاع 
 
وع أجندة التنمية ف ممت أنشطة مشر

ُ
ي مقاطعة ناخون راتشاسيما وبانكوك. باإلضافة إىل ذلك، ع

 
ف

ي مجاىلي توس
 
ي تقديمه للمساعدة التقنية ف

 
ي توسيم وف

 
يم المنتجات وتطوير األعمال. وتضمنت األمثلة مشاري    ع المساعدة ف

ي 
 
كت وان ف ي نيوي، ومنتجات وان دسب 

 
زيشن كريديت ف   كونفبر

ي كمبوديا، وأوشب 
 
ي ف المنتجات لكل من عسل موندولكبر

ي بنغال 
 
ي ف

ي بالك تايغر وصناعة سجاد شاترانىع  ي الزعفران جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وصناعة جمبر
ديش، وصناعت 

ي بوتان. 
 
ي جمهورية إيران اإلسالمية، باإلضافة إىل برنامج للتدريب واإلرشاد بشأن صناعة المياه ف

 
 والفستق ف

  .
ً
اءات والتكنولوجياثانيا  قطاع الير

يعية لحماية األصول االبتكا .23 ي تطوير أطرها التشر
 
اءات والتكنولوجيا دعم الدول األعضاء ف ي أراضيها. واصل قطاع البر

 
رية القيمة ف

ة  وقاد القطاع عملية وضع القواعد والمعايبر المدفوعة من الدول األعضاء عىل نحو أتاح بيئة مواتية للحوار والتعاون. وخالل الفب 
ي البلدان األقل نمًوا والبلدان

 
النامية  المشمولة بالتقرير، وسع القطاع نطاق انتشاره من خالل أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات ف

ي للويبو نحو دعم  اتيجر  عن ذلك، نسق القطاع جهود المنظمة لوضع التوجه االسب 
ً
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. فضال

والبلدان الت 
 . ي إطار برنامج الويبو للملكية الفكرية والمساواة بير  الجنسير 

ي مجال االبتكار والملكية الفكرية ف 
 المرأة ف 

اءات والتكنو  اءاتقانون البر  لوجيا ومعاهدة التعاون بشأن البر

يعية والسياسية إىل  .24 اءات ونماذج المنفعة واألشار التجارية وتصميم الدوائر المتكاملة، قدم القطاع المشورة التشر ي مجال البر
ف 

21  
ً
 من البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ً
ي ، مع مراعاة أولوياتها واحتياجاتها الخاصة، والحقوق وا53بلدا

امات المتوازنة المتأصلة ف  اللب  
ي تنفيذ 

نظام الملكية الفكرية، ومستويات التنمية المختلفة بير  البلدان المستفيدة. وسمحت هذه المساعدة بالمزيد من المساهمة ف 
 . 17و 14و 13توصيات أجندة التنمية 

اعات من خالل معاهدة التعاو  .25 اءات، قدم القطاع الدعم بشأن وبصفته مقدم خدمة عالمية للحماية الدولية لالخب  ن بشأن البر
اءات المجانية للويبو اعات عبر قاعدة بيانات ركن البر

 الدوىلي للمعلومات التقنية المتعلقة باالخب 
 54النشر

ً
ي المتوسط، ُيتاح أسبوعيا

. وف 

اءات أكبر من  ي ركن البر
اءات )بما يشمل الكشف عن ا 5000ف  اع(طلب جديد  للتسجيل بموجب معاهدة البر . ولتسهيل 55الخب 

ظمت 
ُ
ها أكبر من  13الوصول إىل قاعدة البيانات واستخدامها، ن اءات، وحض  ونية مجانية ذات صلة بركن البر

 مشارك.  4000ندوة إلكب 

 عن التدريب وتكوين الكفاءات، مع مراعاة احتياجات  .26
ً
، فضال وواصل القطاع تقديم برامج التوعية والدعم للمستخدمير 

ايد عىل المساعدة الشيعة ونظًرا إىل القيود المفروضة عىل السفر، أعيد وظروف الدول ا ألعضاء المستفيدة. ولمواجهة الطلب المب  
نت. وما زال هذا التحول يكشف عن  ي وأساليب التفاعل لمعظم األنشطة وُحولت إىل طرائق التنفيذ عبر اإلنب  تصميم المحتوى التدريتر

ي إمكانية النفاذ الت
ي بعض البلدان النامية والبلدان األقل أوجه قصور ف 

ي والبنية التحتية المالئمة لمعدات تكنولوجيا المعلومات ف  كنولوجر
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. كما تطلب هذا التحول تعلم استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات 

ي البلدان الت 
نموا، وإىل حد ما ف 

ي ليالئم
اء والمستفيدين  وتعديل محتوى التدريب التقت   بالتاىلي إكساب الموظفير  والخبر

ي الجديد، وهو ما اقتض 
اىص  سياق االتصال االفب 

ي 
فعالية متعلقة بمعاهدة التعاون بشأن  80مهارات مختلفة. وبالتنسيق مع الدول األعضاء المعنية، نظم القطاع ونسق وشارك ف 

 
ً
اءات لفائدة البلدان النامية والبلدان األقل نموا ونية البر ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، عىل سبيل المثال الندوات اإللكب 

والبلدان الت 
ها أكبر من   وحض 

ً
اضيا ونية. وُعقدت معظم الفعاليات افب  ي ذلك موظفو  95مشارك من نحو  6200وحلقات العمل اإللكب 

، بما ف 
ً
بلدا

 عن ذلك، استمر تقديم خصومات 56ب المصلحة اآلخرونمكاتب الملكية الفكرية والمستخدمون المحتملون للنظام وأصحا
ً
. فضال

ي يودعها األشخاص الطبيعيون من البلدان  90بنسبة 
ي المائة من رسوم اإليداع الدوىلي وبعض الرسوم األخرى للطلبات الدولية الت 

ف 
 .
ً
قل نموا

ٌ
 النامية وجميع المودعير  من البلدان األ

                                                
ي بوتان وكمبوديا وجمهورية الو  51
 
 الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيران اإلسالمية وساموا. ف

ا ) 45استقطب المنتدى  52
ً
ي مكاتب الملكية الفكرية، ال 53مشارك

 
ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكان من بير  المشاركير  قيادات عليا ف

 
% إناث( من سبع بلدان ف
ي بنغالديش وكمبوديا، من 

 
ي الملكية الفكرية ف  بير  آخرين. سيما رئيسا مكتتر

ي آسيا والمحيط الهادئ، و 53
 
ي أفريقيا، وأربعة ف

 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة.  11ثالثة ف

ي البلدان الت 
 
، وثالثة ف ي ي أمريكا الالتينية والكاريتر

 
 ف

54  : اءات من خالل الرابط التاىلي  patentscope.wipo.int/search/en/search.jsfيمكن الوصول إىل قاعدة بيانات ركن البر
 . 3271، بينما كان الحد األدن  8396بلغ الحد األقض لعدد الطلبات  55
: PCT/WG/15/10انظر)ي( الوثيقة  56  =583294www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id، المتاحة من خالل الرابط التاىلي

https://patentscope.wipo.int/search/ar/search.jsf
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=583294
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  الملكية الفكرية والمساواة بير  الجنسير  

ي عام  .27
 
ي إطار 2022ف

 
، قاد القطاع جهود المنظمة لوضع أول خطة عمل للويبو بشأن الملكية الفكرية والمساواة بير  الجنسير  ف

ي الجهود الشاملة 
 
شكل خطة العمل هذه مساهمة الويبو ف

ُ
. وت  بشأن الملكية الفكرية والمساواة بير  الجنسير 

ً
برنامج الويبو المنشأ حديثا

ي من عام والعالمية نحو تحق
ي النصف الثان 

 
يق المساواة االقتصادية بير  الجنسير  وتمكير  النساء والفتيات. وبدأ تنفيذ خطة العمل ف

ي لخطة2022
اتيجية  . وقد ُصممت خطة العمل لتتوافق مع الجدول الزمت  ة المتوسطة األجل الويبو االسب  ، فهي 2026-2022للفب 

لة لركائز عملها.  ي كل مكان منبثقة منها وُمكمِّ
 
ي إيجاد عالم تكون فيه ابتكارات النساء وإبداعاتهن مدعومة ف

 
وتتمثل رؤية خطة العمل ف

" : " الدعم الحكومي إلدماج 1بنظام الملكية الفكرية من أجل مصلحة الجميع. وتشمل مبادرات خطة العمل عىل وجه التحديد ما يىلي
يعات الملكية ا ي تشر

 
" إجراء البحوث لتحديد نطاق 2لفكرية وسياساتها وبرامجها ومشاريعها؛ و"اعتبارات المساواة بير  الجنسير  ف

ي مجال الملكية الفكرية وطرق سدها؛ و"
 
" إطالق المشاري    ع الرائدة الموجهة نحو المساواة بير  3وطبيعة الفجوة بير  الجنسير  ف

ي بيئة الملكية الفكرية إلذكاء الوعي بالملكية الفكرية وتعزيز المهار 
 
ات المتعلقة بها عىل نحو فعال لدى النساء والمؤسسات الجنسير  ف

ي تدعمهن. 
 الت 

 هيئات الويبو

اءات والفريق العامل لمعاهدة  .28 ي ذلك اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر
 
واصل القطاع دعم عمل عدد من هيئات الويبو، بما ف

اءات.   التعاون بشأن البر

اءا .29 ة من وعقدت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر ي الفب 
 
، ف ي نسق هجير 

 
، ف سبتمبر  30إىل  26ت دورتها الرابعة والثالثير 

 لتوصيات أجندة التنمية، ظلت أنشطة اللجنة موجهة من الدول األعضاء وشاملة وتدعم بيئة مواتية للتعاون والحوار 2022
ً
. ووفقا

ي االعتبار مستويات تنميتها المختلفة. وواصلت
: " بير  الدول األعضاء وتأخذ ف  " 1الدول األعضاء مناقشة عدة قضايا من بينها ما يىلي

اءات؛ و" اض؛ و"2االستثناءات والتقييدات عىل حقوق البر ي ذلك أنظمة االعب 
اءات، بما ف  اءات والصحة؛ و"3" جودة البر " شية 4" البر

اءات وموكليهم؛ و" ادلت الدول األعضاء معلومات عن " نقل التكنولوجيا. وعىل وجه الخصوص، تب5االتصاالت بير  مستشاري البر
اعات المنجزة باستخدام الذكاء  اءة فيما يخص االخب  اءات، واألهلية للبر اتها فيما يتعلق باستنفاد حقوق البر قوانينها وممارساتها وخبر

اءات، وقواعد البيانات المتاحة للجمهور ب ، وآليات الفحص الشي    ع للبر شأن معلومات وضع االصطناعي أو من قبل الذكاء االصطناعي
اءات وموكليهم، وإسهامات نظام  اءات المرتبطة باألدوية واللقاحات، والجوانب العابرة للحدود لشية االتصاالت بير  مستشاري البر البر

ي تعزيز االبتكار ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية
اءات ف   . 57البر

اءات دورت .30 ، من وعقد الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر ي نسق هجير 
ة، ف  . ونظر 2022أكتوبر  7إىل  3ه الخامسة عشر

ه المكتب الدوىلي بشأن أنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
ّ
ي تقرير أعد

ي لها تأثبر مباشر عىل انتفاع البلدان  58الفريق العامل ف 
الت 

اءات، وبشأن أنشطة المساعدة التقنية ال ذ تحت النامية بمعاهدة التعاون بشأن البر
َّ
نف
ُ
ي ت
اءات الت  متعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البر

 بالمستجدات 
ً
اف هيئات الويبو األخرى، ال سيما لجنة التنمية ولجنة المعايبر والجمعية العامة للويبو. وأحاط الفريق العامل علما إشر

ي إطار البند الفرعي "
ي دارت ف 

ي قدمها المكتب الدوىلي عن المناقشات الت 
ي مجال التعاون  المساعدةالت 

ي تقدمها الويبو ف 
التقنية الت 

ي ألغراض التنمية
ي الدورة جرت "، والت 

ة من الثامنة ف  ي الفب 
ي عقدت ف 

ين للجنة التنمية الت  . وواصل 202259مايو  20إىل  16والعشر

اءات، ونظام إلدارة التعلم إلدارة الفريق العامل مناقشاته بشأن وضع إطار للكفاءات التقنية لفائدة القائمير  عىل الفحص الموضوعي للبر 
اءات . وأكد الفريق العامل موافقته عىل أن ُيجري المكتب الدوىلي دراسة استقصائية واسعة النطاق تشمل المكاتب 60تدريب فاحضي البر

ي مجال التدريب، وتقييم احتياجات
ة والمتوسطة، للتأكد من سياساتها ومنهجياتها وُبناها التحتية حالًيا ف  ها من المساعدة التقنية الصغبر

ي يمكن بها تنظيم المساعدة التقنية وكيفية 
لتطوير هذه السياسات والمنهجيات والبت  التحتية، وأخذ وجهات نظرها بشأن الطريقة الت 

، استعرض الفريق العامل تجميع موارد التعلم
ً
ا ي  تنظيم اإلمداد الفعىلي للتدريب بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت. وأخبر

ون  اإللكب 
حدث بانتظام من قبل المكتب الدوىلي 

ُ
ي ت
اءات، والت  ي تناسب القائمير  عىل الفحص الموضوعي للبر

ي هذا السياق، دعا الفريق 61الت 
. وف 

ي 
ون  حات بشأن إنشاء مستودع مستقل لموارد التعلم اإللكب  . وسيؤدي هذا 62العامل المكتب الدوىلي إىل إعداد المزيد من المقب 

ي تكوين  المستودع إىل
اءات، وبالتاىلي اإلسهام ف  ي تدريب فاحضي البر

ي ف 
ون  تحسير  الوصول إىل الموارد وتعزيز استخدام التعلم اإللكب 

ي إلدارة التعلم.  ي يتيحها النظام التجريتر
، بناًء عىل الخيارات الت 

ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 الكفاءات ف 

                                                
: SCP/34/8انظر)ي( الوثيقة  57  /586551doc_details.jsp?doc_id=www.wipo.int/meetings/ar، المتاحة من خالل الرابط التاىلي
اءات. انظر)ي( ال 58 ي بمعاهدة التعاون بشأن البر

ي جدول أعمال كل دورة من دورات الفريق العامل المعت 
 
درج هذه التقارير، كبند منتظم، ف

ُ
 PCT/WG/15/10وثيقة ت

ي ا
اءات الت  ي عامي لالطالع عىل أنشطة المساعدة التقنية المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البر

 
:  2022و 2021ضطلع بها المكتب الدوىلي ف والمتاحة عىل العنوان التاىلي

www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=583294 
:  PCT/WG/15/10انظر)ي( الوثيقة  59   =583294www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  PCT/WG/15/7انظر)ي( الوثيقة  60  www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=582418المتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  PCT/WG/15/4انظر)ي( الوثيقة  61   etings/ar/doc_details.jsp?doc_id=580516www.wipo.int/meالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
ي من خالل استخدام نظام إدارة التعلم.  62

ون  ي شكل منصة تعلم إلكب 
 
فذ، عىل سبيل المثال، ف

ُ
 ن

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=586551
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=583294
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=583294
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=582418
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=580516
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 .
ً
 قطاع العالمات والتصاميم  ثالثا

ي مجاالت العالمات التجارية و  .31
 
يعية والمؤسسية ف ي تطوير أطرها التشر

 
اصل قطاع العالمات والتصاميم دعم الدول األعضاء ف

ات الجغرافية. وخالل عام  ، دعم القطاع التطبيق العمىلي للعالمات التجارية والتصاميم من قبل 2022والتصاميم الصناعية والمؤشر
يعية والسياسية الموجهة من الدول األعضاء والمخصصة لخدمة أهدافها االجتماعية الدول األعضاء، من خالل تقديم ا لمشورة التشر

خذت خطوات لتوسيع نطاق أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات لفائدة البلدان األقل نمًوا والبلدان 
ُ
واالقتصادية. باإلضافة إىل ذلك، ات

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتق
 الية. النامية والبلدان الت 

 المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

شاد بتوصيات أجندة التنمية. وعىل وجه  .32 ي االسب 
 
ي مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ف

 
استمرت أنشطة القطاع ف

ي عام 
 
ّ القطاع 2022التحديد، ف يعية من سبعة بلدان 13، لتر  لتقديم المشورة التشر

ً
مات ، منها خمسة طلبات تتعلق بالعال 63طلبا

ي الوقت نفسه، وّسع 
 
اتيجية الملكية الفكرية. وف ات الجغرافية، وثالثة باسب  التجارية، وثالثة بالتصاميم الصناعية، واثنان بالمؤشر

ا  12القطاع نطاق انتشاره بشكل أكبر من خالل أنشطة تكوين الكفاءات والتوعية، ومن بير  تلك األنشطة، كان هناك 
ً
ا متعلق

ً
نشاط

ات الجغرافية 5بالعالمات التجارية و 19صناعية وبالتصاميم ال . وتجدر اإلشارة بشكل خاص إىل نجاح تنفيذ المرحلة األوىل 64بالمؤشر

وعير  جديدين متعلقير  بالمبادئ التوجيهية بشأن العالمات التجارية مبادئ توجيهية لفحص طلبات " وضع 1، وهما: "65من مشر
" استعراض وتحديث 2، وزارة الصناعة والتجارة، مملكة البحرين؛ و"جية والملكية الفكريةالعالمات التجارية لمديرية التجارة الخار 

وعير  ألن مكاتب العالمات التجارية بحاجة إىل  دليل العالمات التجارية لجماعة دول األنديز. ورحبت البلدان المستفيدة بهذين المشر
ة الفحص عند االضطرار  إىل إحداث التغيبر   إىل إطالق ضمان انتقال خبر

ً
ي الموظفير  والبنية التحتية. وتجدر اإلشارة أيضا

 
وع ات ف المشر

ك بير  الويبو والجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن التصاميم
ي أوائل عام  الرائد المشب 

، بهدف أساسي هو إذكاء الوعي 2022ف 
ي غرب أف

كات ف  ي تسويق منتجات الشر
ظمت بقيمة التصاميم الصناعية ودورها ف 

ُ
 بالبلدين الرائدين، كوت ديفوار وغانا، ن

ً
ريقيا. وبدءا

ة والمتوسطة. ومن  كات المتناهية الصغر والصغبر ي األساس الشر
تها ف  ي أبيدجان وأكرا وحض 

ي المراكز االقتصادية ف 
موائد مستديرة ف 

ي ا
وع الرائد إنشاء تطبيق لألجهزة المحمولة )األول من نوعه ف  لة األداة الركائز األساسية للمشر وع(، ليكون بمب   كاء المشر لويبو ولجميع شر

ي منطقة غرب إفريقيا
ي ذلك نقل التجارب بشأن التصاميم الصناعية ف 

وع آخر شارك 66الرئيسية لتبادل المعلومات، بما ف  . وي  هدف مشر

ي تنسيق
ق آسيا ف  ة المشمولة بالتقرير إىل مساعدة بلدان رابطة أمم جنوب شر وتبسيط أنظمة تسجيل التصاميم  فيه القطاع خالل الفب 

ي المنطقة
 . 67الوطنية الخاصة بها لتحسير  القدرة التنافسية ف 

اتها الجغرافية وحمايتها وتسويقها، مثل المنتجير   .33 وواصل القطاع العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لتطوير مؤشر
، والمنتجير  التوغوليير  ألرز "ريز 68اكهة "ماد دي كازامانس"الكمبوديير  لملح البحر "كامبوت سي سولت"، والمنتجير  السنغاليير  لف

"، والمنتجير  المكسيكيير  لحرير "سيدا دي كاخونوس" ي
. باإلضافة إىل ذلك، وبموجب القرار التكميىلي لمعاهدة سنغافورة 69دي كوف 

ي عام بشأن قانون العالمات التجارية، واصلت الويبو تقديم المساعدة التقنية اإلضافية والكافية م
، 2022ن أجل تنفيذ المعاهدة. وف 

ي قوانير  وأنظمة دولتير  من الدول األعضاء
لع بأربعة أنشطة لتكوين الكفاءات 70دعمت الويبو تنفيذ المعاهدة ف 

ُ
 عن ذلك، اضط

ً
. وفضال

 . 71والتوعية

 هيئات الويبو

قدت واصل القطاع دعم عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية  .34 ات الجغرافية. وعُ والتصاميم الصناعية والمؤشر
ة من  ي الفب 

.  23إىل  21مارس ومن  30إىل  28الدورتان الخامسة واألربعون والسادسة واألربعون للجنة العالمات ف  نوفمبر عىل التواىلي
ات الجغرافية، وحماية أسماء ا لبلدان من تسجيلها واستخدامها وال يزال عمل لجنة العالمات بشأن التصاميم الصناعية، والمؤشر

 من توصيات أجندة التنمية.  15كعالمات تجارية، يتماسر مع التوصية 

                                                
ي تمر اقتصادا 63

؛ واثنتان من البلدان الت  ي بمرحلة انتقالية والبلدان  تها واحدة من المنطقة العربية؛ وواحدة من منطقة أفريقيا؛ واثنتان من أمريكا الالتينية والكاريتر
 المتقدمة، وواحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

 تتعلق بعض األنشطة بشكلير  أو ثالثة من أشكال الملكية الفكرية.  64
ي الويبو.  65

 
نفذ المشاري    ع بالتعاون مع قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية ف

ُ
 ت

ي منتصف عام  66
 
 . 2023من المقرر إطالقه للجمهور ف

ي مارس م 67
 
ق آسيا ف ي رابطة أمم جنوب شر

 
 . 2023ن المقرر صدور تقرير يتضمن توصيات للدول األعضاء ف

68  :  11582tage/en/details.jsp?id=www.wipo.int/ipadvanيمكن االطالع عىل مقال قصبر عن حالة ماد دي كازامانس من خالل الرابط التاىلي
ي لدى الويبو،  69

ي الويبو، وال سيما بدعم ماىلي من صندوق الصير  االستئمان 
 
نفذ المشاري    ع الميدانية بدعم من الدول األعضاء ف

ُ
، غالًبا ما ت كاء خارجيير  وبالتعاون مع شر

 )اليونيدو( ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(.  مثل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
ي واثنتان من منطقة أفريقيا.  70  واحدة من منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة وبلد واحد من المنطقة العربية.  71

 ثالثة من البلدان الت 

http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=11582
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وتناولت الدورة الخامسة والخمسون )االستثنائية الثالثون( للجمعية العامة للويبو إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد  .35
تمت بقرار من الجمعية . وأجريت المداوال 72معاهدة بشأن قانون التصاميم الصناعية

ُ
ت بطريقة شاملة وموجهة من األعضاء واخت

ي موعد أقصاه 
 
 . 73إلبرام معاهدة قانون التصاميم واعتمادها 2024العامة للويبو بعقد مؤتمر دبلوماسي ف

 مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة

ي البلداكتمل  .36
وع الملكية الفكرية وإدارة التصاميم من أجل تطوير األعمال ف   مشر

ً
ي أبريل  ان النامية والبلدان األقل نموا
 
، 2016ف

ي مارس 
 
يم ف

ُ
ي ديسمبر 2017وق

 
ين ف ي دورتها العشر

 
وع  2017. ووافقت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ف عىل متابعة المشر

ة المشمولة بالتقرير، استمر تعميم أنشطة الم وع. وعىل ذلك، خالل الفب  ي أعمال المنظمة المعتادة عقب استعراض تقييم المشر
 
وع ف شر

 المتعلقة بالتوعية وتكوين الكفاءات. 

 مشاري    ع أجندة التنمية الجارية

 يتوىل القطاع تنفيذ مشاري    ع أجندة التنمية الجارية التالية:  .37

ة من خالل الملكية الفكرية "1" كات الصغبر ات الجغرافية أو العالمات الجما: تمكير  الشر اتيجيات لدعم المؤشر عية وضع اسب 
ة ما بعد التسجيل ي فب 

ي عام ف 
 
ية التالية قبل التنفيذ ف لع باألنشطة التحضبر

ُ
" اختيار البلدان 1: "2022: اضط

ي كل بلد مستفيد؛ و"2؛ و"74المستفيدة
 
ي واحد ف

" بدء المناقشات مع البلدان المستفيدة الختيار 3" اختيار منسق وطت 
ي أو عالمة تصديق/عالمة جماعية للمشر 

 
وع 4؛ و"75وعمؤشر جغراف " تعيير  عضو هيئة علمية ليقدم الدعم لتنفيذ المشر

 من يناير 
ً
 . 2023اعتبارا

و وبلدان نامية أخرى: تسخبر الملكية الفكرية ألغراض اكتمل  "2" ي ببر
وع الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف  بنجاح مشر

ي أكتوبر  تنمية سياحة المأكوالت 
ة المشمولة بالتقري2022ف  ر، انته تحليل المجاالت المتعلقة بالملكية . وخالل الفب 

ظمت ندوات وطنية 
ُ
ي الوقت نفسه، ن

ون. وف  يا والكامبر ي المغرب ومالبر 
ي سالسل القيمة لتقاليد طهي مختارة ف 

الفكرية ف 
ي كل بلد مستفيد. وعىل وجه التحديد: "

و، نظمت 1لتقديم توصيات ونتائج تحليل مجاالت الملكية الفكرية ف  ي ببر
" ف 

ي يونيو ال
ي لحماية المنافسة والملكية الفكرية ندوة وطنية ف 

ي المغرب، 2؛ و"2022ويبو بالتعاون مع المعهد الوطت 
" ف 

ي سبتمبر 
ي للملكية الصناعية والتجارية ندوة وطنية ف  يا، 3؛ و"2022نظمت الويبو بالتعاون مع المكتب المغرنر ي مالبر 

" ف 
ي يونيو نظمت الويبو بالتعاون مع مؤسسة الملكية ال

ية ندوة وطنية ف  ون، نظمت 4؛ و"2022فكرية المالبر  ي الكامبر
" ف 

ي يونيو 
فيه ندوة وطنية ف  ظمت 2022الويبو بالتعاون مع وزارة السياحة والب 

ُ
وع، ن ي إطار األنشطة الختامية للمشر

. وف 

ي 
ي جنيف، واجتمعت فيها البل 2022أكتوبر  18حلقة عمل دولية ف 

ي مقر الويبو الرئيشي ف 
اء ف  دان األربعة المشاركة والخبر

ت منظمة السياحة  وع وناقشوا االستنتاجات واألفكار من أجل العمل الُمقبل. كما حض  ي تنفيذ المشر
اتهم ف  وتبادلوا خبر

 إىل 
ً
وع. وتجدر اإلشارة أيضا ي المشر

العالمية حلقة العمل لكي تستكشف مع البلدان سبل تنفيذ ومتابعة المكون السياجي ف 
وع إىل  عقد حدث ين للجنة التنمية، قدمت فيه البلدان المشاركة توصيات المشر ي عىل هامش الدورة التاسعة والعشر جانتر

 الدول األعضاء. 

ي  "3"
ي التنمية االقتصاديةاستمر إحراز التقدم ف 

كات المحلية بصفته قضية محورية ف  وع تسجيل العالمات الجماعية للشر ، مشر
وع إىل دعم استخدام العالمات الجماعية من 2022مية، خالل عام الذي تديره شعبة تنسيق أجندة التن . وي  هدف المشر

ي البلدان األربعة المستفيدة
كات المحلية ف  اتيجية التنفيذ عىل تسهيل إعداد وتسجيل عالمة 76قبل الشر . وتركز اسب 

ي كل بلد مستفيد، باإلضافة إىل تقديم أ
نشطة تكوين الكفاءات وإعداد جماعية رائدة لمجموعة من المنتجير  المحليير  ف 

ي نهاية عام 
؛ واكتمل إعداد عالمتير  وهما اآلن قيد 2022مواد التوعية. وف  ي الفلبير 

عدت عالمة جماعية وُسجلت ف 
ُ
، أ

ي بوليفيا، يجري وضع اللمسات النهائية عىل لوائح 
ازيل. وف  ي تونس والبر

ي الملكية الفكرية المعنيير  ف  التسجيل لدى مكتتر
ت صفحة االستخدام و  شر

ُ
ات ومقاطع الفيديو، ون ي إنتاج مواد التوعية، مثل األدلة العملية والنشر

حرز تقدم ف 
ُ
الشعار. وأ

وع ونية مخصصة للمشر  . 77إلكب 

                                                
 . WO/GA/55/4انظر)ي( الوثيقة  72
 . 309، الفقرة WO/GA/55/12انظر)ي( الوثيقة  73
ازيل وباكستان وأوغندا.  74  الجزائر والبر
 مستفيد.  بلد واحد لكل  75
ازيل والفلبير  وتونس.  76  بوليفيا والبر
77  : وع متاحة من خالل الرابط التاىلي

ونية الخاصة بالمشر  marks/ar/index.html-https://www.wipo.int/collectiveالصفحة اإللكب 

https://www.wipo.int/collective-marks/ar/index.html
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ً
 المؤلف والصناعات اإلبداعية قطاع حق.  رابعا

، وكذلك تحديث واصل قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز قدراتها المؤسسية .38
ة المشمولة بالتقرير، دعم  ي لحق المؤلف كأداة للتنمية المستدامة. وخالل الفب  المعارف والمهارات العملية الستخدام النظام اإليكولوجر

يعية والسياسية والمشورة بشأن  القطاع استخدام الدول األعضاء لحق المؤلف والحقوق المجاورة، من خالل تقديم المشورة التشر
خذت خطوات لتوسيع نطاق أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات لفائدة البلدان األقل نمًوا الب

ُ
نية التحتية بتوجيه من الدول األعضاء. وات

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 
باإلضافة إىل ذلك، قاد القطاع جهود الويبو إلذكاء الوعي العالمي بإمكانات  والبلدان النامية والبلدان الت 

ي للويبو ومنشورات الويبو. وحظيت تس
ون  ي ذلك عن طريق الموقع اإللكب 

 
ي كل مكان، بما ف

 
خبر الملكية الفكرية لتحسير  حياة الجميع ف

كات واألفراد االستثنائيير  الذي   الشر
 
 من خالل توسيع نطاق برنامج الويبو العالمي للجوائز، الذي يكاف

ً
ن جهود التوعية هذه بالدعم أيضا

ي الداخل والخارج. استخدموا ال
 
ي ف  ملكية الفكرية إلحداث تأثبر إيجانر

 المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

شاد بتوصيات أجندة التنمية. وعىل وجه  .39 ي االسب 
 
ي مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ف

 
استمرت أنشطة القطاع ف

يعية مخصصة إىل  دمت مشورة تشر
ُ
 من البلدان النام 20التحديد، ق

ً
دمت مجموعة بلدا

ُ
ي غضون ذلك، ق

 
. وف

ً
ية والبلدان األقل نموا

ي  5920واسعة من برامج المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات إىل 
 
 ف
ً
 عن  87مشاركا

ً
، فضال

ً
 من البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ً
بلدا

اوح من واضىعي السياسات إىل ، وكانت فئات المستفيدين تب   المهنيير  ومديري القطاعات الثقافية منظمتير  حكوميتير  إقليميتير 
اتيجيات وطنية للملكية الفكرية/حق المؤلف 1واإلبداعية. وتجدر اإلشارة إىل المشاري    ع/األنشطة التالية: " " وضع سياسات واسب 

؛ و" ي أفريقيا؛ " مؤتمر دون إقليمي من تنظيم الويبو واألريبو: تشكيل مشهد حق المؤلف والحقوق الم2لدعم االقتصاد اإلبداعي
 
جاورة ف

ي مض؛ و"3و"
ي الصناعات اإلبداعية ف 

ونية عن دور حق المؤلف ف  ي 4" ندوات إلكب 
ين " برامج لتوجيه األداء ف  إطار مبادرة دائرة الناشر

ين من ي 5مختلف المناطق؛ و" التابعة للويبو للناشر
كات اإلبداعية الناشئة ف  قطاعي " برامج للتوجيه بشأن نظام حق المؤلف لدعم الشر

ة والمتوسطة 6الموسيق  والفنون البضية لبلدان آسيا والمحيط الهادئ؛ و" كات الصغبر " سلسلة ندوات دون إقليمية للمؤلفير  والشر
" : ي صناعة النشر

؛ و"رحلة كتابف  ي ة 7" لبلدان منطقة الكاريتر كات الصغبر ونية اإلرشادية للمبدعير  والشر
" سلسلة من الندوات اإللكب 

ي 
كبر  بشكل خاص عىل الشباب والنساء؛ و"والمتوسطة ف 

" تنظيم فعالية "المعهد الدوىلي لحق المؤلف" 8 بلدان أمريكا الالتينية مع الب 
 بالتعاون بير  مكتب الواليات المتحدة لحق المؤلف والويبو.  2022لعام 

كات الصغبر  .40 كبر  بشكل خاص عىل احتياجات الشر
ة المشمولة بالتقرير، انصب الب  ة والمتوسطة، بما يتماسر مع وخالل الفب 

ية لحق المؤلف، ُوضع  4التوصية  خيص من توصيات أجندة التنمية. وعىل سبيل المثال، بناًء عىل طلب اللجنة النيجبر دليل الب 
يا ي نيجبر

ية لحق المؤلف. وي  هدف الدليل إىل تمكير  منظما والعمليات لمنظمات اإلدارة الجماعية ف  ت اإلدارة بالتعاون مع اللجنة النيجبر
ية من خالل توفبر معلومات عملية وحديثة عن عمليات منظمات اإلدارة الجماعية، وتعزيز ثقافة الشفافية  الجماعية النيجبر

خيص الفعالة وتنفيذها وتكييفها. ومن  اتيجيات الب  والممارسات الجيدة داخل منظمات اإلدارة الجماعية، وتمكينها من تصميم اسب 
موذج سياسات الويبو ومبادئها التوجيهية بشأن حق المؤلف للتكييف بما يناسب الجامعات والمؤسسات ن األمثلة األخرى وضع

. والهدف من ذلك هو دعم الجامعات والمؤسسات البحثية لوضع سياسات حق المؤلف عىل الصعيد المؤسشي 78البحثية العامة

 إىل تنظيم لتسهيل اإلدارة المناسبة ألصول حق المؤلف واستخدام المصنفات 
ً
ندوة  19المحمية بحق المؤلف. وتجدر اإلشارة أيضا

ونية بشأن البنية التحتية لحق المؤلف  . 79إلكب 

 إطالق برنامج جوائز الويبو العالمية 2022وشهد عام  .41
ً
للنهوض بتسويق الملكية الفكرية عن طريق تسخبر طاقات  80أيضا

ي شكل مسابقة سنوية لتسليط الضوء عىل 
نامج ف  عد هذا البر

ُ
ة والمتوسطة والنساء والشباب. وقد أ كات الصغبر االبتكار واإلبداع لدى الشر

ي تقدم مساهم
ي تسويق السلع والخدمات الت 

ي المجتمع، ومكافأة هذه االستخدامات البارزة لنظام الملكية الفكرية ف 
ة إيجابية ف 

ي العام االفتتاجي للمسابقة، تقدمت 
ة ومتوسطة من جميع أنحاء العالم بطلبات للحصول عىل  261االستخدامات. وف  كة صغبر شر

 لفوز، ثم اختبر  20الجائزة. وأعدت قائمة مختضة مكونة من 
ً
ي حص 5ُمرشحا

ل عليها فائزين من بلدان مختلفة. ومن االمتيازات الت 
اتيجيات الملكية الفكرية الخاصة بهم. وستوجه الدروس  وي    ج عىل الصعيد الدوىلي والتوجيه المخصص لتوسيع نطاق اسب 

الفائزون الب 
ي مهمة التوعية العالمية والشاملة. 

 المستفادة من السنة التجريبية برنامج الجوائز ف 

ة المشمولة بالتقرير، واصل اتحاد الكتب الم .42 يّشة إتاحة التنفيذ العمىلي لمعاهدة مراكش لفائدة األشخاص وطوال الفب 
ي قراءة المطبوعات. وانصب تركبر  أنشطة اتحاد الكتب الميّشة عىل ثالث 

ي البض أو ذوي اإلعاقات األخرى ف 
المكفوفير  أو المعاف 

ي 81مبادرات
ذ اتحاد الكتب الميّشة مشاري    ع جديدة للتدريب والمساعدة تقنية ف 

ّ
ف
َ
، ن
ً
 لدورة . أوال

ً
، وفقا

ً
 البلدان النامية والبلدان األقل نموا

                                                
ي الويبو.  78

 
اكات العالمية ف  بالتعاون مع قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار وقطاع التحديات والشر

79  :  =346www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_idيمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
80  :  awards/ar/index.html-.int/globalhttps://www.wipoيمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
 . هي خطة عمل التدريب والمساعدة التقنية التحاد الكتب الميّشة؛ وخدمة الكتب العالمية التحاد الكتب الميّشة؛ والنهوض بالنشر الميّش  81

http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=346
https://www.wipo.int/global-awards/ar/index.html
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تنفيذ مدتها سنتان. والغرض األساسي من هذه المشاري    ع هو نقل المعرفة إىل المنظمات اإلقليمية لضمان قدرتها عىل إنتاج الكتب 
 من نهاية عام 

ً
نتج 2022الميّشة بشكل مستقل وبطريقة مستدامة. واعتبارا

ُ
ي كتاب تعلي  18000، أ

 
ي  28مي باللغات الوطنية ف

 
. وف

ً
بلدا

طلق 2022عام 
ُ
ة  11، أ  للفب 

ً
 جديدا

ً
وعا ي دورة اتحاد الكتب الميّشة  120. وتجدر اإلشارة إىل تسجيل 2023-2022مشر

 
 ف
ً
مشاركا

قدم الدورة 
ُ
نت للمنظمات غبر الحكومية بشأن كيفية إنتاج نسخ من الكتب بصيغة ميّشة، وت من خالل جلسات التدريبية عبر اإلنب 

اء ف عليها مدربون خبر نت يشر ، واصل اتحاد الكتب الميّشة تقديم خدمة الكتب العالمية التحاد الكتب 82تفاعلية عبر اإلنب 
ً
. ثانيا

ي 
 
، المعروفة باسم الهيئات المعتمدة ف ي عالمي للكتب بأنساق رقمية ميشة يوفر لمكتبات المكفوفير 

ون  الميشة، وهي فهرس إلكب 
قدم خدمة الكتب العالمية التحاد الكتب  معاهدة

ُ
. وت

ً
مراكش، إمكانية تبادل النسخ الرقمية الميّشة من الكتب عبر الحدود مجانا

" :  من نهاية عام 1الميشة من خالل تطبيقير 
ً
، 2022" تطبيق الهيئات المعتمدة، وهو خدمة لتبادل الكتب بير  المكتبات. واعتبارا

ي تطبيق الهيئات  57بينها هيئة معتمدة، من  113وقعت 
 
 مع الويبو للمشاركة ف

ً
، اتفاقا

ً
هيئة من البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي إطار هذه الخدمة، ثمة أكبر من 
 
" 2كتاب متاح للهيئات المعتمدة للتبادل بموجب أحكام معاهدة مراكش؛ و"  800000المعتمدة. وف

ي عام 
 
طلق ف

ُ
، الذي أ ي قراءة  ،2021التطبيق التكميىلي

 
والذي يتيح للهيئات المعتمدة أن توفر لعمالئها الذين يعانون من إعاقات ف

 
ً
يلها عىل الفور من خدمة الكتب العالمية التحاد الكتب الميشة. واعتبارا المطبوعات القدرة عىل البحث بشكل مستقل عن الكتب وتب  

ي وافقت عىل2022من نهاية عام 
من  10هيئة معتمدة، منها  35 إتاحة التطبيق التكميىلي لعمالئها ، بلغ عدد الهيئات المعتمدة الت 

" الذي يضمن أن تكون 
ً
، واصل اتحاد الكتب الميّشة تعزيز مبادئ النشر "الميّش أصال

ً
ا . وأخبر

ً
الكتب البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 لجميع األشخاص بغض النظر عن قدراتهم
ً
 ميّشة تماما

ً
ي جميع أنحاء العالم إىل المنشورة حديثا

 
ين ف ون وجمعيات الناشر . وُيدع الناشر

ي أنساق ميّشة. 
 
توقيع ميثاق االتحاد للنشر الميّش. ويتضمن الميثاق ثمانية مبادئ طموحة رفيعة المستوى فيما يتعلق بالنشر الرقمي ف

 من نهاية عام 
ً
، منهم  130، وقع 2022واعتبارا

ً
ا  عن %( من البلدان ا73) 95ناشر

ً
، عىل الميثاق. فضال

ً
لنامية أو البلدان األقل نموا

ي سبتمبر 
 
ين، أطلق اتحاد الكتب الميّشة 2022ذلك، ف . وهذه الدورة التدريبية دورة اتحاد الكتب الميّشة لمفاهيم النشر الميّش للناشر

 أوسع
ً
 جمهورا

ً
ين ولكنها تستهدف أيضا نت مصممة للناشر ، فهي تشمل موضوعات النشر الميّش الرئيسية الجديدة المتاحة عبر اإلنب 
. والدورة مفتوحة للجمهور ومجانية ي مجال النشر

ي تجب مراعاتها ف 
 . 83الت 

ي إطار استجابة الويبو لكوفيد .43
 إىل تفعيل 19-وف 

ً
وع تحديدا وع رائد بشأن قطاع المتاحف. وي  هدف المشر ، ُوضع تصور لمشر

ي هذا الشأن، بما 
ا ف 
ً
اتيجية أوسع نطاق ي هذا  اسب 

نت. وف  ي آمن، لدعم تطوير الرقمنة والوصول عبر اإلنب 
ي ذلك إعداد وتنفيذ إطار قانون 

ف 
ي إلعداد مواد إرشادية بناًء عىل تحليل شمل عدة المتاحف لمعرفة كيف تمكنت من الحفاظ عىل أنشطتها  السياق، بدأ العمل التحضبر

 كيف تح
ً
نت أثناء الجائحة، وأيضا نت لطالب التعليمية عبر اإلنب  امج التعليمية المبتكرة عبر اإلنب  ولت إىل نهج جديد لتقديم البر

 المدارس. 

 هيئات الويبو

ي عام  .44
ي اجتمعت مرة واحدة ف 

 . 2022واصل القطاع دعم عمل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، الت 
ة  ي الفب 

ي 2022مايو  13إىل  9من وُعقدت الدورة الثانية واألربعون للجنة حق لمؤلف ف 
. وبناًء عىل طلب اللجنة ف  ي نسق هجير 

، ف 
، نظمت األمانة جلسة إعالمية لمدة نصف يوم عن موضوع آثار جائحة كوفيد ي  19-دورتها الحادية واألربعير  عىل النظام اإليكولوجر

ي ذلك حق المؤلف والحقوق المجاورة والتقييدات و 
، بما ف  ي واإلبداعي والتعليمي

ي اليوم األول لدورة لجنة حق الثقاف 
االستثناءات، ف 

 ،
ً
ي المناقشات. وخالل الدورة أيضا

المؤلف. وخالل تلك الدورة، أتيحت الفرصة لألعضاء والمراقبير  لتقديم المعلومات والمشاركة ف 
وع النص الُمنقح  مست ، الذي أعده الرئيس ونواب الرئيس 84لمعاهدة الويبو بشأن هيئات البثناقشت اللجنة مشر

ُ
والميشون. والت

ي عام 
لب من القائمير  عىل الصياغة إعداد مزيد من التنقيحات للدورة المقبلة للجنة المقرر عقدها ف 

ُ
ي إطار 2023التعليقات وط

. وف 

بندي جدول األعمال المتعلقير  بالتقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات، والتقييدات واالستثناءات لفائدة 
احها بشأنم وع برنامج عمل  ؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى، قدمت مجموعة البلدان األفريقية اقب  مشر

ي أجريت خالل دورة لجنة حق المؤلف. وبعد ذلك قدمت األمانة 85بشأن االستثناءات والتقييدات
ي ضوء المداخالت الت 

قح ف 
ُ
، الذي ن

 للعمل المنج
ً
 موجزا

ً
 لما تنص عليه استعراضا

ً
وخطة العمل بشأن  خطة العمل بشأن المكتبات ودور المحفوظات والمتاحفز وفقا

. وطلبت 87التقرير عن الندوات اإلقليمية والمؤتمرات الدولية، وكذلك 86مؤسسات التعليم والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى

ي الدورة الثالثة
" عروض بشأن االستخدامات العابرة للحدود 1واألربعير  للجنة حق المؤلف: " اللجنة من األمانة إعداد ما يىلي لتقديمه ف 

نت العابرة للحدود؛ و" ي بيئة اإلنب 
" دراسة نطاق بشأن التقييدات واالستثناءات عىل البحث؛ 2للمصنفات المحمية بحق المؤلف ف 

ي الدورة القادمة للجنة حق ق بث الموسيق  جلسة إعالمية عن سو " مجموعة أدوات بشأن الصون. كما طلبت اللجنة تنظيم "3و"
" ف 

                                                
ي عام  82

 
ا التدريب بالفعل وسيكمله الباقون ف

ً
ون مشارك  . 2023أكمل عشر

83  : ي
 
ي قراءة learning.daisy.orgيمكن لألشخاص المهتمير  التسجيل ف

 
ونية ميّشة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات ف . ودورات اتحاد الكتب الميّشة اإللكب 

ا وتيسبر التنقل بينها، وإت
ً
وحات. المطبوعات، مع تنظيم محتوى الدروس تنظيًما جيد  احة مسابقات ميّشة، وصور موصوفة ومقاطع فيديو مصحوبة بشر

:  SCCR/42/3انظر)ي( الوثيقة  84  =568092www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  SCCR/42/4ظر)ي( الوثيقة ان 85   =568491www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  SCCR/36/7انظر)ي( الوثيقة  86   =408219www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  SCCR/40/2انظر)ي( الوثيقة  87   =515597www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي

https://learning.daisy.org/
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568092
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=568491
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=408219
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=515597
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 إىل أن اللجنة شهدت خمسة عروض، باإلضافة 
ً
. وتجدر اإلشارة أيضا ي حتها مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر

ي اقب 
المؤلف، والت 

ي البيئة الرقمية. 
 
 إىل عرض فيديو، بشأن موضوع حق المؤلف ف

 مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة

 : 2022ىلي أبرز المستجدات بشأن مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة خالل عام فيما ي .45

كبر  باستمرار عىل أنظمة توثيق حق المؤلف. وعىل وجه التحديد، استمر القطاع الملكية الفكرية والملك العام "1"
: انصب الب 

يعية وإجراء التوعية بأنظمة التسجيل الطوعي بصفة يومية،  ي تقديم المشورة التشر
 
بالتنسيق الوثيق مع الوحدات األخرى ف

ي الويبو. 
 
 ذات الصلة ف

الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهوة الرقمية والنفاذ إىل المعرفة، وأنشطة الويبو الجديدة المتعلقة  "2"
م أنشطة المساعدة التقنية : واصل القطاع تقدي88باالنتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إىل المعلومات والمواد اإلبداعية

ي 
 
دمت عروض وأجريت مداخالت ف

ُ
خيص المفتوح والمصدر المفتوح. وق وتكوين الكفاءات وإذكاء الوعي فيما يتعلق بالب 

كبر  بشكل خاص عىل العلوم المفتوحة. 
 منتديات مختلفة، مع الب 

 مشاري    ع أجندة التنمية الجارية

 لجارية التالية: يتوىل القطاع تنفيذ مشاري    ع أجندة التنمية ا .46

ي البيئة الرقمية "1"
ي عام 89حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 

و واألرجنتير  ف  ي ببر
. وأكد 2022: ُعقد اجتماعان دون إقليميان ف 

ي الصناعة السمعية البضية، وناقشوا 
اء والمشاركون عىل الدور الرئيشي الذي يؤديه حق المؤلف والحقوق المجاورة ف  الخبر

للمحتوى السمىعي البضي عىل المبدعير  وأصحاب الحقوق. كما استكشفوا الدور المحتمل الذي  تأثبر التوزي    ع الرقمي 
يعات المحلية مع السوق.  ي تكييف التشر

 يمكن أن تؤديه السلطات الحكومية ف 

ي بعض بلدان االتحاد االقتصادي "2"
ي بوركينا فاسو وف 

، والنماذج االقتصادية الجديدة للموسيق  ف   تطوير قطاع الموسيق 
ي يناير والنقدي لغرب أفريقيا

وع ف  وع ليشمل 2022: بدأ تنفيذ المشر ي للمشر
. وتجدر اإلشارة إىل توسيع النطاق الجغراف 

عدت دراسة أولية 
ُ
ة المشمولة بالتقرير، أ جميع بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الثمانية. وخالل الفب 

ي  لوصف البيئة الحالية لألعمال التجارية
ي مجال الموسيق  واإلطار التنظيمي ذي الصلة بالقطاع. وُعقد االجتماع التنسيق 

ف 
ي ديسمبر 

ي أبيدجان ف 
ه  2022األول بير  البلدان الثمانية المشاركة واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ف  وحض 

وع من البلدان الثمانية المشاركة، باإلضافة إىل االتحاد االقتص ادي والنقدي لغرب إفريقيا. واستعرض منسقو المشر
ي عام 

حة ف  ي االجتماع  2019االجتماع األنشطة المقب 
ي كل بلد. وشارك ف 

وُعدلت األنشطة لتتكيف مع الوضع الحاىلي ف 
 . ي
 ممثلون للقطاع الخاص وقطاع الموسيق 

ً
 أيضا

ي ا "3"
ي البلدان النامية ف 

ي الصناعات اإلبداعية ف 
ي أبريل لعض الرقمي تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 

وع ف  : بدأ تنفيذ المشر

ة 2022 وع. وخالل الفب  ت شيىلي وإندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة وأوروغواي كبلدان مستفيدة من المشر . واختبر

وع،  ي إطار المشر
ي البلدان المستفيدة وُوضعت طرائق للتنسيق. وف 

المشمولة بالتقرير، ُحددت جهات التنسيق الوطنية ف 
 
ُ
عد دليل بشأن است

ُ
ي البلدان المستفيدة. وأ

كملت دراسة نطاق بشأن األوضاع المحددة للصناعات اإلبداعية المختارة ف 
ي 
ي صناعة ألعاب الفيديو ف 

. باإلضافة إىل ذلك، ُعقدت حلقة عمل بشأن إدارة الملكية الفكرية ف  تنظيم أنشطة إذكاء الوعي
.  2022أكتوبر  ي شيىلي

 ف 

مجياتتعزيز استخدام الملكي "4" ي قطاع البر
ي ة الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف 

وع ف  مدت المرحلة الثانية من المشر
ُ
: اعت

ي حققتها 
ين للجنة التنمية. وتهدف هذه المرحلة إىل ضمان االستدامة الطويلة األجل للنواتج الت  الدورة التاسعة والعشر

 
ُ
ي مواد ت

وع، من خالل تضمينها ف   عىل المرحلة األوىل من المشر
ً
ي دورة تدريبية شاملة. وتركز المرحلة الثانية أيضا

درس ف 
ي مجاالت 

تعزيز استخدام الحماية الممنوحة بموجب الملكية الفكرية لدعم صناعة تطبيقات األجهزة المحمولة ف 
 وألعاب الفيديو والمحتوى السمىعي البضي. وتجدر اإلشارة إىل أن المرحلة األوىل من المشر 

وع قد الموسيق  والنشر
ي ديسمبر  90اكتملت

يمت2021بنجاح ف 
ُ
ي مارس  91، وق

وع فهم قيمة الحماية الممنوحة بموجب 2022ف  . وحّسن المشر

                                                
:  CDIP/13/11انظر)ي( الوثيقة  88   =272841www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
و  89 ازيل وكوستاريكا واألرجنتير  وإكوادور وببر ي أمريكا الالتينية. والبلدان المستفيدة هي البر

 
وع عىل السوق السمىعي البضي ف  وأوروغواي.  يركز المشر

:  CDIP/28/7انظر)ي( الوثيقة  90   www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569511المتاحة من خالل الرابط التاىلي
:  CDIP/28/6انظر)ي( الوثيقة  91   =569485www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=272841
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569511
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=569485
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ن أصحاب المصلحة من حماية مصالحهم التجارية بشكل 
ّ
ي مجال تطبيقات األجهزة المحمولة ومك

 
الملكية الفكرية ف

 أفضل. 

 
ً
 قطاع البنية التحتية والمنصات.  خامسا

ي مجال الملكية  .47
 
كبر  عىل توفبر خدمات ومعارف وبيانات ُمخصصة وعالية الجودة ف

واصل قطاع البنية التحتية والمنصات الب 
ي منظومات الملكية 

 
هم من المستخدمير  المتخصصير  ف ، وغبر ي الملكية الفكرية، والباحثير  الفكرية لمكاتب الملكية الفكرية، ومهنتر

ي قيادة جهود الويبو بشأن تعزيز قواعد البيانات العالمية العامة الفكرية واالبتكار. وخالل الفب  
 
ة المشمولة بالتقرير، استمر القطاع ف

ي اس
اءات وقاعدة البيانات العالمية ألدوات التوسيم وقاعدة البيانات العالمية للتصاميم، والت  تمر الخاصة بالويبو وترويجها، وهي ركن البر

ي عا
 
ي االتساع ف

 
اءات واثنتان إىل قاعدة البيانات العالمية 2022م نطاق تغطيتها ف . وأضيفت ثالث مجموعات وطنية جديدة إىل ركن البر

ي ركن 
 
اءات ف دمج مصدر جديد لوثائق خالف البر

ُ
ألدوات التوسيم وثالثة إىل قاعدة البيانات العالمية للتصاميم. باإلضافة إىل ذلك، أ

اءات مع محتوى النفاذ المفتوح من الناشر  اءات من حيث المرونة ووقت االستجابة MDPI البر . وتحسنت قاعدة بيانات ركن البر

 من خالل تحديد وتقييد بعض استفسارات المستخدمير  النادرة 
ً
ي جنيف وأيضا

 
ي مقر الويبو ف

 
بفضل تحديث البنية التحتية للخادم ف

اءات ليشمل عرض قو  ي كانت تبىط  النظام ككل. وُوسع نطاق وظائف ركن البر
مبر  الموسعة ) بنسقائم التسلسل الت 

( XMLلغة الب 
اءات ST .26المعيار المتوافق مع   للمعيار  الجديد وتوفبر ملف اإلدارة الخاص بمعاهدة البر

ً
ي الوقت نفسه، أعيد ST-37وفقا

 
. وف

نت ورُ  فع النظام عىل السحابة تصميم نظام قاعدة بيانات العالمات التجارية العالمية بالكامل باستخدام أحدث تكنولوجيات اإلنب 
اءات من أجل األدوية   إىل تجديد قاعدة بيانات مبادرة معلومات البر

ً
لتحسير  وقت االستجابة وقابلية التوسع. وتجدر اإلشارة أيضا

(INFORMED-Pat)92 كات اءات المودعة من شر ي األداء وواجهة مستخدم جديدة، مع مطابقة أفضل بكثبر للبر
 
، لتوفبر تحسينات ف

كات األدوية إمكانية استخدام أداة كاملة ومستقرة وسهلة االستخدام إلدخال بياناتها. األدو  اءات. ونتيجة لذلك، توفرت لشر ي ركن البر
 
 ية ف

، ويعمل هذا المركز عىل تعزيز  .48 ي مجال الذكاء االصطناعي
وواصل مركز التطبيقات التكنولوجية المتقدمة قيادة األبحاث ف 

ي الصور، وظائف الويبو وعملياتها. و 
جمة، والبحث ف  ي أربعة مجاالت رئيسية: الب 

ُوضعت أدوات الستخدام الذكاء االصطناعي ف 
ي قيادة التعاون فيما بير  مكاتب الملكية الفكري

ي هذا السياق، استمر القطاع ف 
اءات، وتحويل الكالم إىل نص. وف  ي للبر

ة والتصنيف التلقان 
. وخ ي مجال التعلم اآلىلي

ه، ال سيما ف  ي وتيسبر
ون  ة المشمولة بالتقرير ، نشر القطاع بوابة جديدة تتضمن وسائل البث اإللكب  الل الفب 
لمؤتمرات الويبو والمستخرجات النصية المؤتمتة لتسجيالت الويبو بلغات األمم المتحدة الست. وتهدف هذه األداة الجديدة إىل 

ي المؤتمرات واالجتماع
ات، مع توفبر روابط للوثائق محل النقاش وإمكانية البحث حسب تسهيل التعاون طوال المناقشات الجارية ف 

ث مساعد تصنيف فيينا التابع للويبو لدعم اللغتير  األلمانية واإلسبانية وصدرت 
ّ
بند جدول األعمال و/ أو بيانات الدول األعضاء. وُحد

 عن ذلك، ُوضعت أداة جديدة لتقييم جو  9نسخة فيينا 
ً
ي ترجمة وثائق من مساعد تصنيف فيينا. فضال

جمة اآللية للمساعدة ف  دة الب 
ي 
ية والصينية. ولوحظت تحسينات ف  ية والفرنسية وبير  اإلنكلبر  جمة بير  اإلنكلبر 

اءات فيما يخص مسارات الب  معاهدة التعاون بشأن البر
ي أداة 

اءات ف  جمة اآللية لنصوص البر جمة بعد إعادة تدريب نماذج الب  خدام بيانات التدريب باست WIPO Translateجودة الب 
ي أداة 

جمة اآللية المتطورة للغاية ف  ربت نماذج الب 
ُ
. ود

ً
عىل أزواج لغوية جديدة ال تشمل اللغة  WIPO Translateالمتاحة حديثا

جمة اآللية يتضمن ترجمة النصوص الكاملة ل عد مسار عمل للب 
ُ
، أ
ً
ا ية عىل سبيل المثال من الصينية إىل الكورية. وأخبر جميع اإلنكلبر 

ي جديد لمعاهدة 
ون  ية كل أسبوع. وب  هذه الطريقة، يتوفر منتج إلكب  اءات إىل اإلنكلبر  الطلبات الجديدة المودعة بموجب معاهدة البر

ي الدول 
 عند الطلب لمكاتب الملكية الفكرية ف 

ً
اك لدوائر صناعة الملكية الفكرية ومتاح مجانا اءات، وهو متاح مقابل رسوم اشب  البر

ي 
اءات. األعضاء ف  ي قاعدة بيانات ركن البر

ي تقدم إسهامات ف 
 الويبو الت 

 مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة

وع أجندة التنمية لمؤسسات الملكية الفكرية الذكية .49 وع استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة مشر : يتضمن المشر

ي مؤسسات الملكية الفكرية
الوطنية واإلقليمية، بهدف مساعدة الدول األعضاء عىل تكوين  لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية ف 

ي مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خالل تعزيز تطوير البت  التحتية والمرافق األخرى. واستمر تعميم 
الكفاءات المؤسسية الوطنية ف 

ي 
وع ف  من توصيات  10فكرية بما يتماسر مع التوصية من خالل برنامج الويبو المتعلق بحلول األعمال لمكاتب الملكة ال 2022المشر

وع إىل تحسير  أنظمة أعمال مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية وهياكلها األساسية التقنية  أجندة التنمية. وي  هدف المشر
ي هذا السياق، استمر تقد

يم الخدمات التالية: لمساعدتها عىل أن تقدم ألصحاب المصلحة لديها خدمات أعىل جودة وأيش تكلفة. وف 
" تحليل إجراءات العمل؛ 4" تحديد نطاق المشاري    ع والتخطيط لها؛ و"3" تقييم احتياجات العمل؛ و"2" االستشارات التقنية؛ و"1"
" مواصلة وضع حلول أنظمة العمل المخصصة إلدارة حقوق الملكية الفكرية وتبادل وثائق األولوية ونتائج البحث والفحص 5و"

ها عىل 6" إنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية؛ و"5و" وتعميمها؛ ي رقمنة سجالت الملكية الفكرية وإعداد البيانات لنشر
" المساعدة ف 

؛ و"
ً
ونيا نت وتبادلها إلكب  ي توفرها الويبو. وتراعي 7اإلنب 

ي مؤسسات الملكية الفكرية ودعم األنظمة الت 
" التدريب ونقل المعرفة لموظق 

ي الموقع أو عن بعد المساعدة معايبر 
الويبو المتعلقة ببيانات ومعلومات الملكية الفكرية وفق مقتض  الحال. ويحتل التدريب ف 

                                                
اءات من أجل األدوية ) 92 ات الصيدالنية وINFORMED-Patمبادرة معلومات البر كة رائدة  20( هي مبادرة من الويبو واالتحاد الدوىلي لرابطات صانىعي المستحض  شر

ي مجال أبحا
 
ي عام ف

 
طلقت المبادرة ف

ُ
ات الصيدالنية الحيوية. وأ اء 2018ث المستحض  ، وهي توفر محرك بحث وقاعدة بيانات مفتوحة لتيسبر وصول وكاالت الشر

 والجمهور لمعلومات بشأن حالة براءات األدوية. 
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ي تحقيق النتائج 
 
 ف
ً
 حاسما

ً
نامج، وتؤدي هذه األنشطة دورا ة من أنشطة البر والتوجيه وحلقات العمل التدريبية اإلقليمية مساحة كببر

 للملكية الفكرية من بلدان نامية من شت  المناطق، منها  87كن ، تم2022المنشودة. وبحلول نهاية عام 
ً
 من البلدان  20مكتبا

ً
بلدا

ي تقدمها الويبو إلدارة حقوق الملكية الفكرية عىل نحو فعال. وشارك 
، من استخدام حلول األعمال الت 

ً
 من مكاتب  58األقل نموا

ً
مكتبا

وني ي إحدى منصات التبادل اإللكب 
 
ي تتيحها الويبو، وهي نظام النفاذ المركزي إىل نتائج البحث والفحص وخدمة الملكية الفكرية ف

ة الت 
ي مكاتب الملكية الفكرية بمساعدتها عىل االنت

 
نامج الرئيسية االرتقاء بمستوى الخدمة ف . وكان أحد اهتمامات البر قال الويبو للنفاذ الرقمي

ونية فيما يخص اإليداع ونشر معلوما  . 93ت الملكية الفكريةإىل الخدمات اإللكب 

 
ً
اكات العالمية.  سادسا  قطاع التحديات والشر

 أعضاء المجتمع الدوىلي لمعالجة القضايا الناشئة  .50
اكات العالمية قيادة جهود الويبو للجمع بير  واصل قطاع التحديات والشر

ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية وا
 
ة المشمولة والتحديات المطروحة ف البتكار واإلبداع. وخالل الفب 

ي ذلك الجهات المنتمية إىل القطاع الدوىلي وقطاع األعمال وقطاع 
 
اكات مع أصحاب المصلحة، بما ف بالتقرير، بت  القطاع ووسع الشر

. باإلضافة إىل ذلك، اتخذت خطوات للتوعية بإمكانات الملكية الفكرية وأهميتها للشباب. وت ي
 المجتمع المدن 

ً
عززت هذه التوعية أيضا

، والذي ركز عىل رواد التغيبر الشباب الذين يبتكرون من أجل مستقبل 2022من خالل االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 
 أفضل. 

 التعاون مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى وأصحاب المصلحة غبر الحكوميير  

ي بعد أزمة جائحة كوفيد لدعم الدول األعضاء .51
 
ي جهود التعاف

 
ي عمل منظومة األمم المتحدة 19-ف

 
، قاد القطاع مشاركة الويبو ف

ي بير  منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة 
والمنظمات الحكومية الدولية المعنية. وتجدر اإلشارة بشكل خاص إىل التعاون الثالنر

ة الفكرية والتجارة. فقد اتفق المديرون العامون لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة التجارة العالمية بشأن الصحة العامة والملكي
ي يونيو 

ي االجتماعير  المعقودين ف 
اير  2021العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، ف  ، عىل تعزيز دعم جهود 202294وفبر

ي القائم.  19-االستجابة لجائحة كوفيد
ي إطار التعاون الثالنر

واتفقوا عىل وجه الخصوص عىل تنظيم سلسلة من حلقات العمل لتكوين  ف 
ي هذا الصدد، ُعقدت حلقات العمل الثالث التالية: "

كة لتقديم المساعدة التقنية الثالثية األطراف. وف  " 1الكفاءات وتنفيذ منصة مشب 
ي  التجارب الشيرية ترخيص الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة والمعلومات بشأن

النفاذ " 2؛ و"202295سبتمبر  27ف 
ي  إىل موارد المعلومات المتعلقة باالستجابة للجائحة واستخدام تلك الموارد
اير  28ف  االبتكار والنفاذ إىل وسائل " 3؛ و"202296فبر

ي  وما بعدها 19-التشخيص لجائحة كوفيد
 عن ذلك، أطلقت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية 202297أكتوبر  28ف 

ً
. فضال

ي أبريل  19-المنصة الثالثية الجديدة للمساعدة التقنية الخاصة بكوفيدللملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية 
. وتقدم 202298ف 

ألنشطة بهدف االستفادة الكاملة من جميع المنصة لمحة عامة عن أنشطة المساعدة التقنية الثالثية وتنسق طلبات تنفيذ هذه ا
 إىل أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية واصلت رصد عمليات منظمة التجارة 

ً
ي هذا السياق، تجدر اإلشارة أيضا

الخيارات المتاحة. وف 
ي ذلك عمل

يات مجلس اتفاق جوانب العالمية ومنظمة الصحة العالمية بشأن التجارة والصحة والمساهمة فيها كما هو مطلوب، بما ف 
حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس( وهيئة التفاوض الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لصياغة 

ي هذا الشأن. وقد دع
مت اتفاقية أو اتفاق أو صك آخر لمنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب للجائحة واالستجابة لها، والتفاوض ف 

ي هذه العمليات الفهم الشامل للملكية الفكرية كأداة لتمكير  االبتكار والنفاذ إىل نتائج ذلك االبتكار. 
 مشاركة الويبو ف 

ي عام  .52
ي 2022وف 

كات الرقمية الت  ، عمقت المنظمة تعاونها مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( لدعم الشر
ي مبادرة  تقودها النساء من خالل تمكير  

 ف 
ً
كات من استخدام أدوات الملكية الفكرية لحماية عالماتها التجارية. وبصفتها عضوا الشر

ونية للجميع ي يقودها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، قدمت الويبو حلقة تدريبية رائدة ناجحة  التجارة اإللكب 
الت 

ي إطار دورة تدري
ونية للنساءبية متقدمة بشأن الملكية الفكرية ف  ة من  للتجارة اإللكب  ي الفب 

قدت ف  ت 2022أكتوبر  7إىل  5عُ . وحض 

 إىل إقامة فعالية عن 99رائدة أعمال رقمية من ستة بلدان أفريقية ناطقة بالفرنسية 22الدورة التدريبية المتقدمة 
ً
. وتجدر اإلشارة أيضا

ي زمن الرموز غبر القابلة ل
سقطاع ألعاب الفيديو ف  نت الستبدال والميتافبر ظمت الفعالية خالل منتدى حوكمة اإلنب 

ُ
. 2022. وقد ن

س والرموز غبر  ي فتحتها أسواق الميتافبر
وناقشت الفعالية كيف كان قطاع ألعاب الفيديو يستكشف ويشكل السيناريوهات الجديدة الت 

                                                
93  :  يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي

https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html 
94  : كة عن االجتماع من خالل الرابط التاىلي

  e.htm22feb01_e/igo_22www.wto.org/english/news_e/news_تتوفر مادة إخبارية مشب 
95  :   65948gs/ar/details.jsp?meeting_id=www.wipo.int/meetinيمكن االطالع عىل تفاصيل حلقة العمل من خالل الرابط التاىلي
96  :   =69028www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_idيمكن االطالع عىل تفاصيل حلقة العمل من خالل الرابط التاىلي
:  يمكن االطالع عىل تفاصيل حلقة 97   =73869www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_idالعمل من خالل الرابط التاىلي
98  :   trilateral.org/ar-wto-wipo-https://www.whoيمكن الوصول إىل المنصة من خالل الرابط التاىلي
ي ذلك القوالب النمطية الجنسانية، ومحدودية الوصو  99

 
ي تواجه رائدات األعمال، بما ف

ل إىل التمويل، تناولت الدورة التدريبية المتقدمة بعض التحديات الت 
 المعرفة بشأن تسجيل الملكية الفكرية.  ومحدودية المهارات الرقمية ومهارات ريادة األعمال، وعدم كفاية

https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
http://www.wto.org/english/news_e/news22_e/igo_01feb22_e.htm
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=65948
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69028
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=73869
https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/ar
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كات القابلة لالستبدال. ومن خالل عرض أمثلة من مناطق مختلفة، أظهرت الفع كات الناشئة والشر  كيف يحمي المبدعون والشر
ً
الية أيضا

ة والمتوسطة إبداعاتهم وابتكاراتهم من خالل أدوات الملكية الفكرية.   الصغبر

. ومن األمثلة عىل هذا التعاون تنظيم 2022وظل التعاون مع المنظمات غبر الحكومية من األمور المهمة للمنظمة طوال عام  .53

ي بعنوان " "، بالتعاون مع غرفة التجارة عزيز األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية من أجل النمو والتنمية المستدامير  تحدث جانتر
ي يوليو 

 
ي الويبو ف

 
ي الدورة الثالثة والستير  لجمعيات الدول األعضاء ف

 
. وحض   81. وحض  الحدث مشاركير  من 2022الدولية، ف

ً
بلدا

كات عالمية عمالقة، مثل  ة والمتوسطة حول العالم. وحض  متحدثون من شر كات الصغبر ميكروسوفت ونستله وإنتل، وكذلك من الشر
ي تقييم الملكية الفكرية والتقييمات االقتصادية للملكية الفكرية وقانون المنافسة. وتراوح عدد 

 
كات متخصصة ف  متحدثون من شر

ً
أيضا

نت بير   ين عبر اإلنب  ي اجتماعات الموائد المس 140و 120الحاض 
 
تديرة الثالثة. ومن األمثلة األخرى تنظيم القمة الدولية لقيادة ف

ي أكتوبر 
 
ي  2022المعرفة ونقل التكنولوجيا ف

بالتعاون بير  الويبو وجمعية مديري التكنولوجيا بالجامعات. وتضمنت الموضوعات الت 
ي نظام االبتكار، وإدماج اعتبارات المساواة بير  

 
ي القمة التنوع والشمول ف

 
ي عمليات تسويق الملكية الفكرية نوقشت ف

 
الجنسير  ف

ي المستقبل. 
 
 األكاديمية، ودعم الشباب ليصبحوا مبدعير  ومبتكرين ف

شاد بأجندة التنمية. وركزت جهود  .54 ي مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة باالسب 
 
واستمرت الويبو ف

ام الفعال لنظام الملكية الفكرية من أجل تنميتها االقتصادية والتكنولوجية المنظمة عىل تشجيع االبتكار واإلبداع واالستخد
ي كل مكان. وبينما كان 

 
ي تهدف إىل تحسير  حياة الجميع ف

فذت مجموعة واسعة من المشاري    ع واألنشطة الت 
ُ
واالجتماعية والثقافية. ون

 بالهدف 
ً
 من أهداف التنمية المستدامة، فقد أ 9عمل الويبو يرتبط أساسا

ً
ي العديد من األهداف والغايات األخرى نظرا

 
 ف
ً
سهم أيضا

ي تحقيقها. 
 
 ألهمية االبتكار واإلبداع ف

 الملكية الفكرية والشباب

ي جهودها للتفاعل مع الشباب بشأن الملكية الفكرية. وأتاح تعيير  منسق ألنشطة العمل مع الشباب  .55
 ف 
ً
أحرزت المنظمة تقدما

ي أوائل عام 
 يمكن  2022ف 

ً
ي األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار. وكان اليوم العالمي هيكال

من خالله تفعيل إدماج الشباب ف 
ي جهود الويبو للعمل مع الشباب وأرس األساس لألنشطة الالحقة، وبلغ عدد  2022100للملكية الفكرية لعام 

أول حدث رئيشي ف 
 عىل مدار العام. وعىل وجه التحديد، بالتعاون الوثيق مع مركز التجارة شاب  30000الشباب الذين عملت معهم الويبو أكبر من 

ً
إجماال

ي تضمنت: "
ونية1الدولية، نظمت الويبو سلسلة من األحداث الت  سلطت الضوء عىل التضامن بير  األجيال وأهميته  101" ندوة إلكب 

للشباب بالتعاون بير   102" أمسية سينمائية2ستدامة؛ و"لالستفادة من اإلمكانات الكاملة لجميع األجيال لتحقيق أهداف التنمية الم
. وأثارت هذه األنشطة الفضول وأذكت الوعي بفوائد الملكية 103" معرض للفنون واالبتكار للشباب3مركز التجارة الدولية والويبو؛ و"

متنوعة، كانت هذه األنشطة  الفكرية لدى الشباب بطريقة مالئمة لهم. وبحكم تصميم األنشطة وتنفيذها من قبل شباب من خلفيات
ي اليوم العالمي للملكية الفكرية بعنوان "

ظمت فعالية ف 
ُ
 عن ذلك، ن

ً
 من الشباب وإىل الشباب. فضال

ً
الملكية الفكرية والشباب: حقا

صانىعي االتحاد الدوىلي لرابطات "، بالتعاون مع 104االبتكار من أجل صحة أفضل: دعم المبتكرين الشباب من خالل الملكية الفكرية
ات الصيدالنية ي الذي المستحض  . وسلطت الفعالية الضوء عىل إنجازات المبتكرين الشباب من جميع أنحاء العالم، والدور اإليجانر

كبر  بشكل خاص عىل المبتكرات الشابات. وشارك ما يقرب 
ي السوق. وانصب الب 

ي تمكينهم من طرح أفكارهم ف 
تؤديه الملكية الفكرية ف 

ي النظام شخص مباشر  500من 
ي للشباب ف  ي المناقشات الدولية بشأن اإلدماج المنهجر

. كما أسهمت الويبو بنشاط ف 
ً
ونيا ة أو إلكب 

ي إطار جهود المنظمة لضمان سماع أصوات الشباب بشأن تفاعل الملكية الفكرية مع قضايا السياسة 
المتعدد األطراف. وكان ذلك ف 

لعالمية والسالم والتنمية المستدامة. وتجدر اإلشارة إىل عقد مؤتمر القمة العالمية العامة ذات الصلة، مثل تغبر المناخ والصحة ا
لمجتمع المعلومات الذي نظمه االتحاد الدوىلي لالتصاالت 

تغالية، والمنتدى العام 105 ، ومؤتمر الملكية الصناعية للبلدان الناطقة بالبر
ي نظمتها لجنة األمم ، وأسبوع جنيف للسالم الذي استضا106لمنظمة التجارة العالمية

فته منصة جنيف للسالم، وحوارات الشباب الت 
. ومن خالل هذه التفاعالت، قدمت الويبو القيادة الفكرية الالزمة لتهيئة البيئة السياسية والمادية األكبر 107المتحدة االقتصادية ألوروبا

ي جميع أنحاء العالم عىل االستفادة من أعمالهم
 لمساعدة الشباب ف 

ً
اإلبداعية واالبتكارية والريادية. وبوجه عام، بفضل أنشطة  تمكينا

ي عام 
ي عمله. فقد تعّرف  2022العمل مع الشباب ف 

ي المجتمع الدوىلي الذي يعىطي األولوية للشباب ف 
 ف 
ً
اتخذت الويبو لنفسها مكانا

                                                
100  : ونية من خالل الرابط التاىلي

  gallery.html-youth/2022outreach/ar/ipday/-https://www.wipo.int/ipيمكن الوصول إىل الصفحة اإللكب 
: يمكن االط  101  day-youth-outreach/en/ipday/2022/international-www.wipo.int/ip-الع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي

html.2022 
: يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات م 102   night.html-movie-youth/2022outreach/en/ipday/-www.wipo.int/ipن خالل الرابط التاىلي
103  :  innovation-and-art-outreach/en/ipday/2022/youth-www.wipo.int/ip-يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي

fair.html 
104  : نت من خالل الرابط التاىلي   _PM_26-04-2022_2022webcast.wipo.int/video/WIPO_WIPD_115159يتوفر بث عبر اإلنب 
105  :   https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/ar/Agenda/Session/262يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
106  :   e/pf22_30sep22_e.htmwww.wto.org/english/news_e/news2_2يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
107  :   /373517unece.org/info/events/eventيمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي

https://www.wipo.int/ip-outreach/ar/ipday/2022/youth-gallery.html
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2022/international-youth-day-2022.html
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2022/international-youth-day-2022.html
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2022/youth-movie-night.html
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2022/youth-art-and-innovation-fair.html
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2022/youth-art-and-innovation-fair.html
https://webcast.wipo.int/video/WIPO_WIPD_2022_2022-04-26_PM_115159
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/ar/Agenda/Session/262
http://www.wto.org/english/news_e/news22_e/pf22_30sep22_e.htm
https://unece.org/info/events/event/373517
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ي نظام الملكية 
 
ي لطرح مبادرات العديد من الشباب عىل رؤية الويبو النموذجية إلدماج الشباب وتمكينهم ف

 
الفكرية، وتحقق الزخم الكاف

ي السنوات القادمة. 
 
 عملية ومؤثرة ف

تش  ويبو غرين وويبو ريسبر

ي الدول األعضاء. وعىل وجه  .56
 
تش تسهيل نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا ف واصلت المنصتان ويبو غرين وويبو ريسبر

ي عام 
 
كاءمؤسسة من القطاعير  العام  15، انضمت 2022التحديد، ف داد العدد اإلجماىلي للشر

إىل  108والخاص إىل منصة ويبو غرين، لبر 
النواة األساسية لعمل ويبو  110. وتعتبر مشاري    ع التشي    ع2000109. وزاد عدد مستخدمي قاعدة البيانات المسجلير  إىل أكبر من 150

ي أمريكا الالتينية بشأن الزراعة الذكية
 
وع تشي    ع ف ي الكشف عن الحلول التكنولوجية المستدامة وإقامة  111غرين. واستمر مشر

 
 ف
ً
مناخيا

ي عام 
 
وع ف ، وأعقب ذلك إطالق 2022المزيد من الروابط بير  الباحثير  عن التكنولوجيا ومقدميها. وانتهت المرحلة الثانية من المشر

 مقدمي التكنولوجيا والباحثير  عنها. 
 عىل التوفيق بير 

ي تركز أكبر
ي الصير  للبحث عن حلول  المرحلة الثالثة الت 

 
وع آخر ف وانطلق مشر

ي المدن
 
امها بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 112لالحتياجات البيئية ف ي تحقيق الب  

 
وع إىل دعم الصير  ف  2030. وي  هدف المشر

ي بحلول عام 
ي م2060والوصول إىل الحياد الكربون 

 
ي البداية عىل بيجير  ومن المتوقع التوسع ف

 
وع ف ة أخرى. ونتج . ويركز المشر دن كببر

وع اتفاقان: " ؛ و"1عن المشر ي
 
ي مجمع فندف

 
" محطة شحن للسيارات الكهربائية. 2" تكنولوجيا لصناعة السماد من نفايات المطبخ ف

 إىل نشر المنشور المعنون: 
ً
ي تطوير تكنولوجيا خاليا الوقود الهيدروجينوتجدر اإلشارة أيضا

ية التحديات العالمية تحت المجهر تقدم ف 
ي الصير  

ها ف  كاء ويبو غرين. ويقدم المنشور لمحة عامة عن اتجاهات 113ونشر ، بالتعاون مع تحالف بلوتك للهواء النظيف، أحد شر
 عن 

ً
. فضال ي الصير 

 
كبر  بشكل خاص عىل التطورات والتنفيذ ف

، مع الب  تكنولوجيا خاليا الوقود الهيدروجينية الحالية عىل الصعيد الدوىلي
ي بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغبر المناخ، وأكاديمية البحث  ذلك، بالتعاون مع

مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ المعت 
ي مض، أطلقت الويبو الطبعة األوىل من 

 
اءالعلمي والتكنولوجيا ف ين لمؤتمر  114كتاب التكنولوجيا الخض  خالل الدورة السابعة والعشر

ي اتفاقية األمم الم
ي األطراف ف 

ي مض. ويتناول هذا الكتاب تكنولوجيات التكيف مع تغبر المناخ الت 
تحدة اإلطارية بشأن تغبر المناخ ف 

عد األكبر ت
ُ
ي ت
ي البلدان النامية الت 

ات المناخ، ال سيما ف  ي مواجهة تأثبر
ًرا من تهدف إىل تقليل قابلية التأثر وتعزيز القدرة عىل الصمود ف  ض 

 إطالق مبادرة إيبو غرين 2022تغبر المناخ. وشهد عام 
ً
. وتجمع هذه المبادرة مكاتب الملكية  115أيضا ي

اءات اليابان  بتمويل من مكتب البر
ي تساعد عىل تحفبر  

 عن توفبر البحوث والتحليالت، بشأن أنشطة مكاتب الملكية الفكرية الت 
ً
ات والرؤى، فضال  لتبادل الخبر

ً
الفكرية معا

اء. باإلضافة إىل ذلك، استضافت ويبو غرين برنامج عيادة إدارة الملكية الفكريةوضع ونشر حلول جديدة تنتمي إىل التك  نولوجيا الخض 
 ، 116تكنولوجيات األزياء المستدامة الذي كان موضوعه

ُ
كات وق كات من الشر ي إدارة الملكية الفكرية لخمس شر

دمت مشورة متخصصة ف 
ة والمتوسطة.   الصغبر

كة بيو ، ُيحفز برنامج ويبو ري2011ومنذ عام  .57 تش، وهو ُمجمع بحوث يضم القطاعير  العام والخاص أسسته الويبو وشر سبر
ي مجال أمراض المناطق المدارية المهملة والسل والمالريا من خالل تقاسم أصول الملكية 

ز فور غلوبال هيلث، البحث والتطوير ف  فنتشر
ية  بات والتكنولوجيات والقدرات المختبر

ّ
ي ذلك الُمرك

تش الفكرية، بما ف  ات. ونّسق برنامج ويبو ريسبر  وأنشأ  185والخبر
ً
 بحثيا

ً
تعاونا

الية، ودعم ما يقرب من  ي مجال البحث والتطوير بتمويل من الحكومة األسب 
 من البلدان المنخفضة الدخل  30زماالت ف 

ً
عالما

ي أنشطة البحث والتطو 
، كانت ثمة زيادة ملحوظة ف  ي

ي مجال أمراض المناطق المدارية والمتوسطة الدخل. وعىل مدى العقد الماىص 
ير ف 

المهملة. وبينما ال يزال ثمة الكثبر من العمل الذي يتعير  أداؤه بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة، فإن التوقعات تبعث عىل 
ي 
تش ف  ي مجال الصحة2022ديسمبر  31التفاؤل. وعىل الرغم من انتهاء برنامج ويبو ريسبر

العالمية، مع إبقاء  ، ستواصل الويبو عملها ف 
ة  اتيجية المتوسطة األجل للفب   بخطة الويبو االسب 

ً
شادا ، 2026-2022أمراض المناطق المدارية المهملة ضمن األولويات. واسب 

ي مجال 
ي تتقاطع فيها الصحة العالمية مع الملكية الفكرية، أن تفيد االبتكارات ف 

ي المجاالت الت 
ستكفل الويبو، من خالل أنشطتها ف 

ي كل مكان. 
 الصحة الناس ف 

ام للملكية الفكرية  إذكاء االحب 

ا  .58
ً
ام الملكية الفكرية. ووفق ي تهيئة بيئة مستدامة الحب 

اكات العالمية مساعدة الدول األعضاء ف  واصل قطاع التحديات والشر
خذت االهتمامات االجتماعية األوسع واالنشغاالت المعن 45للتوصية 

ُ
ي جميع من توصيات أجندة التنمية، أ

ية بالتنمية بعير  االعتبار ف 

                                                
كاء ويبو غرين من خالل الرابط التاىلي  108

 www3.wipo.int/wipogreen/en/partners/: يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات بشأن شر
ي عام  109

 
 اتصال بير  أعضاء الشبكة.  1000، سهلت المنصة أكبر من 2013منذ إطالقها ف

110  :  wipo.int/wipogreen/en/projects3www. / يمكن الوصول إىل مشاري    ع التشي    ع التابعة لويبو غرين من خالل الرابط التاىلي
وع.  111 ي المشر

 
كاء ف و شر ازيل وشيىلي وببر  والبر

ي األرجنتير 
 
ها من الكيانات الحكومية ف  مكاتب الملكية الفكرية الوطنية وغبر

ي منصة ويبو غرين. تشمل احتياجات تغبر المناخ التحديات المتعلقة  112
 
ي مجموعة المدن الصينية ف

 
 بالطاقة والمياه والتلوث والنفايات ويمكن االطالع عليها ف

113  :  ?4583id=https://www.wipo.int/publications/ar/details.jspالتقرير متاح من خالل الرابط التاىلي
114  :  book-technology-www.wipo.int/en/green/الكتاب متاح من خالل الرابط التاىلي
115  :  green-www3.wipo.int/wipogreen/en/ipo/يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
ي الويبو.  116

 
ظمت عيادة إدارة الملكية الفكرية بالتعاون مع قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار ف

ُ
 ن

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/partners/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/projects/
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4583
http://www.wipo.int/en/green-technology-book/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/ipo-green/
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يعية ي هذا المجال، واصل القطاع تقديم المساعدة التشر
 
وأنشطة تكوين الكفاءات لفائدة الدول األعضاء. وعىل  117مراحل العمل. وف

ي عام 
 
ي دول أعضاء2022وجه التحديد، ف

يعية إىل ثمان  دمت المساعدة التشر
ُ
ي عملية تعديل و/أو اعتماد األطر ا 118، ق

 
لقانونية ذات ف

 الصلة من أجل اإلنفاذ الفعال للملكية الفكرية بما يتماسر مع الجزء الثالث من اتفاق تريبس. 

ظمت ثمانية أنشطة لتكوين الكفاءات والتدريب .59
ُ
ة المشمولة بالتقرير، ن ، 119وخالل الفب  ي نسق هجير 

 
نت وإما ف ، إما عبر اإلنب 

ي أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي لمعالجة القضايا المتعلقة بإنفاذ الملكية ال
ام للملكية الفكرية عىل المستوى الوطت  . 120فكرية وإذكاء االحب 

كبر  باستمرار عىل التعاون الوثيق مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غبر الحكومية والدول األعضاء لتعزيز الجهود 
وانصب الب 

قد الدولية الرامية إىل تعزيز قدرات إنفاذ الملكية 
ُ
ي هذا الصدد، ع

 
ام للملكية الفكرية. وف ي السنوي الفكرية وإذكاء االحب 

االجتماع التنسيق 
ي للمنظمات الحكومية الدولية

 
ي مجال إنفاذ 2022يونيو  21، الذي نظمته الويبو، ف

 
ته عشر منظمات حكومية دولية تعمل ف ، وحض 

 ع
ً
ام للملكية الفكرية. فضال ظم االجتماع األول الملكية الفكرية وإذكاء االحب 

ُ
ي لجمعيات القطاع الخاص ن ذلك، ن

 
، 2022أكتوبر  3ف

ته  ام للملكية الفكرية لتبادل اآلراء واألفكار بشأن  18وحض  ي إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحب 
 
 ف
ً
منظمة من القطاع الخاص تؤدي دورا

كة المحتملة. وإلذكاء الوعي لدى جمهور أوسع، ُوسع  : "األنشطة المشب  " 1نطاق أنشطة التوعية. ومن أمثلة هذه األنشطة ما يىلي
ي كور مسار، السنغال؛ و"حلقات عمل بشأن صحافة المواطنير  والملكية الفكرية

 
ي مدرستير  ف

 
ظمت للطالب المراهقير  ف

ُ
" إطالق 2، ن

وع رائد بالتعاون مع المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )األريبو(، إلنشاء ن ي بوتسوانا مشر
 
ي مدارس ف

 
وادي للملكية الفكرية ف

ه المديران العامان للويبو واألريبو خالل اجتماع مجلس إدارة  وع بحفل إقليمي لتوزي    ع الجوائز حض  وج المشر
ُ
ومالوي وزيمبابوي. وت

ي نوفمبر 
 
ي مابوتو، موزمبيق ف

 
نت لمواقف المستهلكير  3؛ و"2022األريبو ف  وسلوكهم فيما يتعلق " دراسات استقصائية عىل اإلنب 

ق آسيا خذت خطوات 121بالسلع المقلدة، وشملت الدراسات مستهلكير  من ستة من بلدان رابطة أمم جنوب شر
ُ
 عن ذلك، ات

ً
. فضال

ي تظهر بها 
بلجت حلقات الرسوم المتحركة المتعلقة بالملكية الصناعية والت 

ُ
ويجية. عىل سبيل المثال، د لتحسير  إتاحة المواد الب 

ونية لتوعية األطفال بورورو البطريق الصغبر شخصية " طلقت مواقع إلكب 
ُ
" باللغة التايالندية وأتيحت عىل قناة الويبو عىل يوتيوب. وأ

ازيل.  122بشأن حق المؤلف والعالمات التجارية ي البر
تغالية، بالتعاون مع مكتب الويبو ف   باللغة البر

 المعارف التقليدية

ي عام  .60
: "، انطوى عمل القطاع ب2022ف  ي التقليدي عىل ما يىلي

" 1شأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعببر الثقاف 
ا لتوصيات 

ً
يعات الوطنية واإلقليمية، وفق ي وضع وتنفيذ السياسات والتشر

توفبر معلومات محايدة وقائمة عىل الطلب للمساعدة ف 
ي إطار استجابة2؛ و"14و 13و 11و 10و 1أجندة التنمية 

، دعم تكوين الكفاءات وإذكاء الوعي لدى الشعوب 19-الويبو لكوفيد " ف 
األصلية والجماعات المحلية والوكاالت الحكومية المعنية وتعزيز الحوارات والعمليات المتعلقة بالسياسات الوطنية، بما يتماسر مع 

ي أجندة التنمية 
ي " تنظيم 3؛ و"42و 3توصيت 

بشأن تغبر المناخ لشباب الشعوب األصلية  123جائزة الويبو للتصوير الفوتوغراف 
ي أجندة التنمية 

 عن ذلك، استمر تقديم التوجيه لرائدات األعمال من الشعوب 42و 3والمجتمعات المحلية، استجابة لتوصيت 
ً
. فضال

 لتوصيات أجندة التنمية 
ً
نامج إىل تعزيز قدرة رائد42و 40و 3األصلية والمجتمعات المحلية. ووفقا ات األعمال من ، يهدف البر

ظم تدريب 
ُ
ي هذا السياق، ن

ي وفعال. وف  اتيجر الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عىل استخدام حقوق الملكية الفكرية بشكل اسب 
و  . 124لرائدات األعمال من بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وببر

 هيئات الويبو

ي ذلك اللجنة  .61
الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية واصل القطاع دعم عمل عدد من هيئات الويبو، بما ف 

 والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( واللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ )لجنة اإلنفاذ(. 

ي دورتها الثانية واألربعير  المنعقدة .62
ة المشمولة بالتقرير، اجتمعت لجنة المعارف أرب  ع مرات، ف  ة من  وخالل الفب  ي الفب 

 28ف 
اير إىل  ة من 2022مارس  4فبر ي الفب 

ي دورتها الثالثة واألربعير  المنعقدة ف 
، 2022يونيو  3مايو إىل  30، وف  ي دورتها الرابعة واألربعير 

، وف 
ة من  ي الفب 

ة من 2022سبتمبر  16إىل  12المنعقدة ف  ي الفب 
ي دورتها الخامسة واألربعير  المنعقدة ف 

 2022بر ديسم 9إىل  5، وف 
ً
. ووفقا

                                                
:  المتاحة من خالل WIPO/ACE/12/14انظر)ي( الوثيقة  117  =372936www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالرابط التاىلي
ي  118

 
، وواحدة ف ي ي أمريكا الالتينية والكاريتر

 
ي آسيا والمحيط الهادئ، وواحدة ف

 
ي المنطقة األفريقية، وواحدة ف

 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. خمس ف

 البلدان الت 
ي تمر اقتصاداتها بمر  119

ي البلدان الت 
 
ي آسيا والمحيط الهادئ، وواحد ف

 
ي المنطقة العربية، وواحد ف

 
ي المنطقة األفريقية، وثالثة ف

 
 حلة انتقالية. ثالثة ف

:  WIPO/ACE/11/10انظر)ي( الوثيقة  120 وأنشطة  www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=340916المتاحة من خالل الرابط التاىلي
 :   www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.htmlالتدريب والتوعية المتاحة من خالل الرابط التاىلي

يا وتايلند وفييت نام والفلبير  وسنغافورة.  121  إندونيسيا ومالبر 
122  : ونية من خالل الرابط التاىلي

 respectforip.org/يمكن الوصول إىل المواقع اإللكب 
: يمكن االطالع عىل  123  Error! Hyperlink reference not valid.مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
124  :  strengthening-192022-update-knowledge-mailchi.mp/wipo.int/traditional-يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي

communities-local-and-peoples-indigenous-from-enterprises-community-of-capacity-the 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=340916
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
https://respectforip.org/
https://mailchi.mp/wipo.int/traditional-knowledge-update-192022-strengthening-the-capacity-of-community-enterprises-from-indigenous-peoples-and-local-communities
https://mailchi.mp/wipo.int/traditional-knowledge-update-192022-strengthening-the-capacity-of-community-enterprises-from-indigenous-peoples-and-local-communities
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ي بالمعارف التقليدية وأشكال التعببر 125لوالية اللجنة
اء مخصص معت  ي بالموارد الوراثية وفريق خبر

اء مخصص معت  كل فريق خبر
ُ
، ش

ي التقليدي لمعالجة قضايا قانونية أو سياساتية أو تقنية محددة. باإلضافة إىل ذلك، نظمت اإلدارة الوطنية الصينية للملكية 
 
الثقاف

ي لجنة  126ندوة دولية عن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية والموارد الوراثيةفكري والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ال
 
للمشاركير  ف

ي 
ي والمحىلي فيما يتعلق بالحماية الت 

المعارف لتبادل الممارسات والتجارب وبحث القضايا الموضوعية عىل الصعيد اإلقليمي والوطت 
ي يوليو تمنحها الملكي

 
ي الويبو عقد 2022ة الفكرية للمعارف التقليدية والموارد الوراثية. وتجدر اإلشارة إىل أنه ف

 
، قررت الدول األعضاء ف

ي موعد ال يتجاوز عام 
 
، ف ي دوىلي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية ، إلبرام 2024مؤتمر دبلوماسي

صك قانون 
 مع التوصية رد الوراثيةالمرتبطة بالموا

ً
 من توصيات أجندة التنمية.  18. وُيعد اختتام مفاوضات لجنة المعارف متماشيا

ة من  .63 ي الفب 
 
ة للجنة اإلنفاذ ف  للتوصية 2022سبتمبر  2أغسطس إىل  31وانعقدت الدورة الخامسة عشر

ً
من  45. ووفقا

ي إطار االهتمامات االجتماعية األوسع واالنشغاالت المعنية انتهاج إنفاذ الملكية اتوصيات أجندة التنمية، واصلت اللجنة 
 
لفكرية ف

 من خالل: " بالتنمية بصفة خاصة. 
ً
ة للجنة اإلنفاذ، وتحديدا ي برنامج عمل الدورة الخامسة عشر

 
، ال 1وقد تجسد ذلك ف " إذكاء الوعي

تيبات المؤسسية المتعلقة بسياسات وأنظمة إنفاذ ا2سيما لدى الشباب؛ و" ي 3لملكية الفكرية؛ و"" الب 
يعية الت  " المساعدة التشر

اء وثالث  31" أنشطة الويبو لتكوين الكفاءات ودعم األنشطة التدريبية. وشهدت الدورة 4تقدمها الويبو؛ و"  من الخبر
ً
 تقديميا

ً
عرضا

اء. باإلضافة إىل ذلك، عرضت دار السينما للجنة اإلنفاذ  وعية بمكافحة القرصنة والتقليد مقطع فيديو للت 50حلقات نقاش بير  الخبر
 الحكومي والخاص. 

 من مجموعة واسعة من حمالت القطاعير 

 مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة

ي  :127الملكية الفكرية وسياسة المنافسة .64
 
كبر  عىل رصد السوابق القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية والمنافسة ف

استمر الب 
ي شبكة المنافسة الدولية، 32و 23و 7بة لتوصيات أجندة التنمية االقتصادات النامية والناشئة، استجا

. وعززت الويبو مشاركتها ف 

ي مناقشات بشأن قضايا المنافسة المتعلقة بالملكية الفكرية 
ي بالسلوك األحادي الجانب، فساهمت ف 

والسيما الفريق العامل المعت 
ي مجتمع الوكاالت الم

ي وطرحت وجهة النظر المؤيدة للمنافسة ف  ة المشمولة بالتقرير، بدأ العمل التحضبر
عنية بالمنافسة. وخالل الفب 

ي القضايا المتعلقة بالملكية 
مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لوضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن تطبيق قانون المنافسة ف 

 عن 
ً
 موجزا

ً
، وبدأت العمل عىل إعداد تقرير آخر بشأن ية والمنافسةالملكية الفكرية والمنصات الرقمالفكرية. كما أعدت الويبو تقريرا

وعة. وي  هدف 128الملكية الفكرية والمنافسة واالستدامة وع بشأن المنافسة غبر المشر  عن ذلك، اكتملت المرحلة األوىل من مشر
ً
. فضال

وع إىل وضع مجموعة أدوات لدعم الوكاالت الوطنية للتعامل بشكل أفضل مع السلوكيات المتع  . 129لقة بالملكية الفكريةالمشر

 
ً
 قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار.  سابعا

ي وضع أنظمة إيكولوجية مواتية  .65
واصل قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار تقديم الدعم للدول األعضاء ف 

 لتجاوز الجوانب الت
ً
 طموحا

ً
كبر  عىل إدارة الملكية الفكرية للنمو االقتصادي. واتبع القطاع نهجا

نظيمية والتسجيلية للملكية الفكرية والب 
وتسويقها. وقد تحقق ذلك من خالل الهيكل الفريد للقطاع، فهو يجمع تحت مظلته اإلدارات المعنية باالقتصاد وتحليل البيانات 

ة والملكية الفكرية لألعمال التجارية والمبتكرين، إىل جانب معهد الويبو القضا ي ومركز الويبو للتحكيم والوساطة. وخالل الفب 
ن 

ي األنظمة اإليكولوجية 
كاء والوسطاء الرئيسيير  ف  المشمولة بالتقرير، استفاد القطاع من أوجه التآزر بير  قطاعات الويبو وعمل مع الشر

كات، ب ة والمتوسطة. لالبتكار، من أجل توفبر األدوات والموارد والمنصات لدعم الباحثير  والمبتكرين والشر كات الصغبر ي ذلك الشر
ما ف 

كبر  الرئيسية األخرى التحليل االقتصادي والبيانات المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع وخدمات تسوية 
وشملت مجاالت الب 

ي وضع 
اتيجيات الملكية الفكرية منازعات الملكية الفكرية وتوفبر الموارد والتعليم لقضاة الملكية الفكرية ودعم الدول األعضاء ف  اسب 

 الوطنية والسياسات المعنية بها. 

                                                
ي أكتوبر  2023-2022، وكذلك عىل خطة عمل لجنة المعارف للثنائية 2023-2022عىل تجديد والية لجنة المعارف للثنائية  وافقت الجمعية العامة للويبو  125

 
ف

2021 . 
126  : ي لدى الويبو. ويمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي

 ُمولت الندوة الدولية من قبل صندوق الصير  االستئمان 
www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=74409 

127  : ونية بشأن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة من خالل الرابط التاىلي
https://www.wipo.int/ip-يمكن الوصول إىل صفحة الويبو اإللكب 

competition/ar/index.html 
ي  128

 
ونية بشأن استدامة االبتكار والمنافسة ف قدت ندوة إلكب 

ُ
: 2022نوفمبر  23ع . ويمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل من خالل الرابط التاىلي

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=74548 
ي عام  129

 
وع ف  . 2023من المقرر االنتهاء من المشر

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=74409
https://www.wipo.int/ip-competition/ar/index.html
https://www.wipo.int/ip-competition/ar/index.html
https://www.wipo.int/ip-competition/ar/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=74548
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 الملكية الفكرية لألعمال التجارية والمبتكرين

 للتوصية  .66
ً
ة والمتوسطة، وفقا كات الصغبر كبر  عىل احتياجات الشر

ي هذا السياق،  4استمر الب 
 
من توصيات أجندة التنمية. وف

ي إجراء التقييمات الذاتية  130(WIPO IP Diagnosticsفكرية )استمرت أداة الويبو لتشخيص حالة الملكية ال
 
كات ف ي دعم الشر

 
ف

ظم أكبر من 
ُ
وي    ج الستخدام هذه األداة وزيادة شهرتها، ن  بأداة تشخيص حالة  40ألصول الملكية الفكرية الخاصة بها. وللب 

ً
 متعلقا

ً
حدثا

ي عام 
 
مستخدم صفحة  8000مشارك. ونتيجة لذلك، زار أكبر من  1500واستفاد من هذه األحداث أكبر من  2022الملكية الفكرية ف

ونية الخاصة بأداة تشخيص حالة الملكية الفكرية وأنتجت األداة أكبر من   عتبة المائة زيارة  13تقرير وتجاوز  2000الويبو اإللكب 
ً
بلدا

رجمت أداة الويبو لتشخيص حالة المل
ُ
. ولتسهيل إتاحة األداة لجمهور أوسع، ت

ً
كية الفكرية إىل اللغة البلغارية. باإلضافة إىل ذلك، سنويا

ي للدول 
ي والتنظيمي واإلجران 

ي القانون 
دلت خمسة أدلة إرشادية بشأن الملكية الفكرية لألعمال التجارية لكي تناسب السياق الوطت 

ُ
ع

ي أبدت اهتمامها
نامج السنوي لع131األعضاء الت   إىل تنظيم وإنجاز البر

ً
كات . وتجدر اإلشارة أيضا يادة إدارة الملكية الفكرية لفائدة الشر

كاء لدعم احتياجات  خذت خطوات لتوسيع نطاق الشر
ُ
 عن ذلك، ات

ً
ي مجال األزياء المستدامة. فضال

 
ة والمتوسطة العاملة ف الصغبر

ة والمتو  كات الصغبر ة والمتوسطة. وعىل وجه التحديد، ُوقعت مذكرات تفاهم مع مؤسسات دعم الشر كات الصغبر انيا الشر ي تب  
 
سطة ف

ة والمتوسطة.  كات الصغبر ي تنفيذ مشاري    ع وبرامج بشأن الملكية الفكرية للشر
 
 وجنوب إفريقيا وسنغافورة للمشاركة ف

 مع التوصية  .67
ً
عير  تمكير  محدودي الموارد من  11وتماشيا

من توصيات أجندة التنمية، واصل برنامج مساعدة المخب 
ة من التعام كات الصغبر عير  والشر

ي عام المخب 
 
اءات وتحويل أفكارهم إىل أصول. وف ي سبع دول 2022ل مع نظام البر

 
نامج ف فذ البر

ُ
، ن

ي واليات قضائية مختارة  28، حيث تلق  132أعضاء
 
ي بلدانهم وف

 
اءات ف  الدعم بشأن اجتياز مراحل الحصول عىل البر

ً
 إضافيا

ً
مستفيدا

اءات دون أي تكلفة. و  ي مجال البر
 
ة ف نامج عىل يد متخصصير  ذوي خبر ة ومتوسطة،  167منذ إنشائه، دعم البر كة صغبر  وشر

ً
عا مخب 

ي  41وُمنحت بمساعدته 
ي المجاالت الت 

 
عير  ف

ي تركز عىل رفع مهارات المخب 
اضية الموجهة الت  براءة. واستمر تنظيم األحداث االفب 

 األحداث حواىلي 
نامج، وحض  .  450حددها منسقو البر

ً
 محتمال

ً
 مستفيدا

ي مجال المساعدة .68
كبر  عىل تطوير المهارات العملية المتعلقة بصياغة  وف 

اءات الب  اءات، واصل برنامج صياغة البر ي تسجيل البر
ف 

. ومنذ عام  اءات لدى الممارسير  نامج أكبر من 2016البر نامج  1150، دّرب البر  عن ذلك، انطلقت الحلقة االفتتاحية للبر
ً
. فضال

ً
مشاركا

ي 
اءات ف  ي إىل 2022 عام الدوىلي للتدريب عىل صياغة البر نامج التدريتر ، بالتعاون مع االتحاد الدوىلي لوكالء الملكية الفكرية. وي  هدف البر

، وتكوين مجتمع داعم يساعد هؤالء المهنيير  عىل النمو عىل مدى ثمانية أشهر. وحض  الحلقة  اءات الناشئير  ي البر
تطوير مهارات صائىع 

 من  40االفتتاحية 
ً
. باإلضافة إ 26مشاركا

ً
. وشهد عام بلدا ي شيىلي

ظمت حلقة عمل وطنية ف 
ُ
 إطالق الشبكة  2022ىل ذلك، ن

ً
أيضا

ونية لرواد األعمال كات من 133اإللكب  ة والمتوسطة، وتمكير  الشر كات الصغبر ي تهدف إىل تقديم محتوى ملكية فكرية مخصص للشر
، الت 

ي تحقيق األهداف التجارية. 
وع معرفة كيف يمكن للملكية الفكرية أن تساعدهم ف  ، يستهدف مشر ولتحقيق أقض قدر من التأثبر

ي إطار هذه 
ونية الُمنظمة ف  ونية لرواد األعمال صناعات ومجموعات أعمال محددة. وركزت سلسلة الندوات اإللكب  الشبكة اإللكب 

ي عام 
كات الصغ 420عىل قطاع األغذية الزراعية، وسجل فيها أكبر من  2022المبادرة ف  ة والمتوسطة من من رواد األعمال والشر  75بر

 
ً
ة المشمولة بالتقرير، واصلت الويبو تعاونها مع تحالف المحيط الهادئ لوضع مجموعة 134بلدا  إىل أنه خالل الفب 

ً
. وتجدر اإلشارة أيضا

كز مجموعة األدوات عىل الجانب التجاري وستتاح لها أفضل المو  اد أدوات ُمخصصة بشأن الجوانب األساسية للملكية الفكرية. وسب 
، ستكون مجموعة األدوات  من تحالف المحيط الهادئ والدول األعضاء فيه والويبو. ولتلبية االحتياجات المحددة للمستخدمير 

ة والمتوسطة للحصول  كات المتناهية الصغر والصغبر ي تلجأ إليها الشر
ُمخصصة عىل نحو يراعي القانون المحىلي وسوف تحدد الموارد الت 

 . 135عىل مساعدة إضافية

ستمر إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار بهدف مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز دعم االبتكار وتقديم خدمات نقل وا .69
اءات  ي وثائق البر

. ويدعم برنامج مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار النفاذ إىل المعلومات التكنولوجية الموجودة ف 
ً
التكنولوجيا محليا

، بلغ عدد 2022تقنية، ويقدم المساعدة والمشورة بشأن إدارة الملكية الفكرية وتسويقها. وبحلول نهاية عام والمنشورات العلمية وال
، وبلغ عدد المراكز الفردية لدعم  32شبكة،  90الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 

ً
ي البلدان األقل نموا

منها ف 
ي دليل

  1416مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار  التكنولوجيا واالبتكار المدرجة ف 
ً
 فرديا

ً
. وكانت ثمة ثالث شبكات إقليمية لمراكز 136مركزا

ق آسيا،  ي كل من المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية، ورابطة أمم جنوب شر
دعم التكنولوجيا واالبتكار  للدول األعضاء ف 

ي أمريكا الوسىط 
ا ف 
ً
ة المشمولة بالتقرير، استمرت أنشطة تنمية ومجموعة إقليمية تضم بلدان والجمهورية الدومينيكية. وخالل الفب 

قدت  نت حيث عُ حلقة عمل  22القدرات لتعزيز تأثبر مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار واستدامتها من خالل أنشطة التدريب عبر اإلنب 

                                                
130  : يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات بشأن أداة الويبو لتشخيص حالة الملكية الفكرية من خالل الرابط التاىلي

www.wipo.int/ipdiagnostics/ar/index.html 
دلت أدلة  131

ُ
اع المستقبلبالتحديد، ع دل دليل  تحويل األفكار إىل مشاري    ع تجارية، وتصميم عالمة تجارية، وجمال المظهر، واخب 

ُ
تحويل األفكار لتناسب تايلند، وع

 ليناسب العراق والتفيا.  ةإىل مشاري    ع تجاري
و والفلبير  وجنوب إفريقيا.  132 ي شيىلي وكولومبيا وإكوادور والمغرب وببر

 
 بالتحديد ف

ي الويبو.  133
 
كة مع قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية ف ونية لرواد األعمال هي مبادرة مشب   الشبكة اإللكب 

: يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط  134   =360www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_idالتاىلي
ي عام  135

 
 . 2023من المتوقع إكمال مجموعة األدوات ف

136  :  www.wipo.int/tisc/en/search/الدليل متاح من خالل الرابط التاىلي

http://www.wipo.int/ipdiagnostics/ar/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=360
http://www.wipo.int/tisc/en/search/
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ظمت سلسلة من الجلسات المواضيعية عىل غرار "وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ، وثالثة اجتماعات إقلي
ُ
اسأل مية. ون

" بشأن إدارة الملكية الفكرية وترخيص الملكية الفكرية وتقييم الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لتوسيع نطاق خدمات مراكز الخببر 
 دعم التكنولوجيا واالبتكار ليشمل مجاالت العمل تلك. 

 االقتصاد وتحليل البيانات

ي مجال الملكية الفكرية وبؤر االبتكار، وتقديم بيانات  واصل .70
 
القطاع إعداد الدراسات اإلنمائية بشأن الفجوة بير  الجنسير  ف

ة. وشملت اإلنجازات المتعلقة بعمل القطاع  عالية الجودة عن الملكية الفكرية لمساعدة واضىعي السياسات عىل اتخاذ قرارات مستنبر
ي مجال الفجوة بير  ا

 
ا ف

ً
ي عام تحديد

 
ي مجال الملكية الفكرية ف

 
: " 2022لجنسير  ف " وضع أداة إلسناد نوع الجنس بناًء عىل 1ما يىلي

؛ و" ي من القاموس العالمي ألسماء الجنسير 
ي اإلصدار الثان 

 
عير  والمبدعير  باألسماء الواردة ف

" نشر المبادئ 2مطابقة أسماء المخب 
 إىل بي

ً
ي استنادا

ي تنظيم 3انات االبتكار والملكية الفكرية؛ و"التوجيهية إلجراء تحليل جنسان 
 
" ف

ً
ع معا " المشاركة مع مبادرة "لنخب 

كبر  عىل 
ي مجال الملكية الفكرية، مع الب 

 
ونية عن الفجوة القائمة بير  الجنسير  ف

الجولتير  الثانية والثالثة من سلسلة الندوات اإللكب 
؛ و"  األوروبية واآلسيوية عىل التواىلي

نت بشأن "" إنشا 4المنطقتير  ي مجال ء محتوى عىل اإلنب 
 
الفجوة القائمة بير  الجنسير  ف

ي جميع أنحاء العالم؛ و"137"االبتكار
 
" تعيير  عضو هيئة علمية إلجراء المزيد من 5، بهدف التعريف بالجهود البحثية المضطلع بها ف

ي 
 
ي مجال الملكية الفكرية. وف

 
ت ثالث دراسات بشأن بؤر االبتكار  األبحاث عن االبتكار والفجوة القائمة بير  الجنسير  ف شر

ُ
الوقت نفسه، ن

ي 
ي إلنتاج سلسلة من الدراسات الت 

( وسنغافورة )سنغافورة(. ويجري العمل عىل إعداد نهج بحتر ن )الصير   
ازيل( وشب  ي ساو باولو )البر

 
ف

ي البلدان النامية. باإل 
 
ضافة إىل ذلك، استمر تقديم المشورة التقنية تركز عىل وحدات االبتكار دون الوطنية )أي بؤر االبتكار وتجمعاته( ف

 .  المدفوعة بالطلب والموجهة نحو التنمية فيما يتعلق بمؤشر االبتكار العالمي

ي 
 معهد الويبو القضان 

ي تقديم الدعم للسلطات القضائية  .71
ي قيادة جهود الويبو ف 

ي واصل معهد الويبو القضان 
البلدان النامية والبلدان األقل نموا  ف 

ي لالضطال 
 ع بدورها الحيوي ف 

ّ
ي منازعات الملكية الفكرية. ولهذا الغرض،  بفعالية البت

منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية لعام  ُعقد ف 
2022138 ، ي نسق هجير 

ه، ف   من  381 وحض 
ً
  99قاضيا

ً
ظمت جولتانوثالث محاكم إقليمية. باإلضافة إىل ذلك،  بلدا

ُ
من سلسلة  ن

ونية للقضاة اإلندوات ال اعاال  ل السوابق القضائية المتعلقة بأبوةتباد الجولتان أتاحتو لكب  ، الذكاء االصطناعي  ات الناتجة عنخب 
اءات واألشار التجارية.  ونية ومناقشة التعايش بير  البر ي المنتدى والندوات اإللكب 

ي القضاة المشاركير  ف 
وتجدر اإلشارة إىل أن أكبر من ثلتر

. من البلدان النامية والبلد كانوا 
ً
ي مجال استمر تقديم الدعم المخصص و  ان األقل نموا

معارف القضاة  من أجل إذكاءتكوين الكفاءات ف 
ها من السلطات  وصقل مهاراتهم بشأن ، وبما يتماسر مع توصيات المعنيةالملكية الفكرية، بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية وغبر

ي أرب  ع دول أعضاء تعليم القضاةت الويبو برامج أجندة التنمية. واستجابة للطلبات الواردة، دعم
دمت. باإلضافة إىل ذلك، 139ف 

ُ
دورات  ق

ي أفريقيا ومنطقة البلطيق وأمريكا الالتينية و 
تغاليةبلدان مجموعة التدريبية قضائية إقليمية وشبه إقليمية ف  ة و . الناطقة بالبر خالل الفب 

خذتالمشمولة بالتقرير، 
ُ
المتوفرة مجموعات القوانير  والمعاهدات واألحكام  وال تزال. 140ويبو ليكس ناتقاعدة بيا خطوات لتحسير   ات

بير  المصادر  للمعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وحجية المصدر األكبر شمولية وموثوقية تمثلويبو ليكس  من خالل
نتعىل  المتاحة ي عام و. اإلنب 

 جديد 348، أضافت ويبو ليكس 2022ف 
ً
 من قانونا

ً
  72ا

ً
قاعدة  كانت،  2022نهاية عام  وحت  . بلدا

يعات الوطنية  بما يشملقانون  17000أكبر من  ويبو ليكس تتضمن ياناتب ي  أو المرتبطة بها  للملكية الفكريةالتشر
والية  200ف 

ي ذلك الملكية للمعاهدة  772قضائية، باإلضافة إىل 
ي فكرية، بما ف 

وُوسعت  . معاهدة 26والبالغة  تديرها الويبو المعاهدات الت 
ي مجال الملكية الفكرية من أرب  ع دول أعضاء إضافية أحكام قضائيةمجموعة أحكام ويبو ليكس لتشمل 

وهو ما أدى إىل زيادة ، 141رائدة ف 
 والية قضائية.  28 ليشمل نطاق األحكام

 مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة

 : 2022التنمية الُمعممة خالل عام فيما يىلي أبرز المستجدات بشأن مشاري    ع أجندة  .72

ممت أنشطة التدريب وإذكاء الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية،  : النفاذ إىل قواعد البيانات المتخصصة ودعمها "1" عُ
ي األنشطة العادية 

اءات، وكذلك قواعد البيانات التكنولوجية، ف  ي البر
اتيجيات وأساليب البحث ف  اءات، واسب  ومعلومات البر

ات وأفضل الممارسات بير  مراكز دعم المقدمة إ زز تبادل الخبر
ىل مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار وأصحاب المصلحة. وعُ

                                                
137  : ي مجال االبتكار من خالل الرابط التاىلي

 
po.int/aboutwww.wi-يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات بشأن الفجوة القائمة بير  الجنسير  ف

ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap/index.html 
138  :   /html2022gesforumjud/2022www.wipo.int/meetings/ar.يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات بشأن المنتدى من خالل الرابط التاىلي
انيا المتحدة.  139  الجمهورية الدومينيكية ومض والمغرب وجمهورية تب  
140  : ي لويبو ليكس متاح عىل العنوان التاىلي

ون   www.wipo.int/wipolex/ar/index.htmlالموقع اإللكب 
انيا المتحدة. ألبانيا، ومض، والمملكة  141  المتحدة، وجمهورية تب  

http://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap/index.html
http://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap/index.html
http://www.wipo.int/about-ip/ar/ip_innovation_economics/gender_innovation_gap/index.html
http://www.wipo.int/meetings/ar/2022/judgesforum2022.html
http://www.wipo.int/wipolex/ar/index.html
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ونية لمراكز دعم التكنولوجيا 142التكنولوجيا واالبتكار من خالل ثالثة مؤتمرات إقليمية ، وكذلك من خالل المنصة اإللكب 
ي تضم أكبر من 

،  باإلضافة إىل ذلك. 2022عضو مسجل اعتباًرا من نهاية عام  1000واالبتكار لتبادل المعارف، الت 
اءات ي إتاحة تقارير مفصلة عن محتوى  WIPO INSPIRE144عىل منصة  143استمرت بوابة تقارير قواعد بيانات البر

 
ف

ي نهاية
 
اءات. وف ، بلغ عدد هذه التقارير المعروضة عىل 2022عام  وخصائص مجموعة واسعة من قواعد بيانات البر

.  41البوابة 
ً
ي تنفيذ توصيات أجندة التنمية تقريرا

 
خذت خطوات 31و 30و 19وأسهم ذلك ف

ُ
لتسهيل الوصول إىل . وات

 . 31و 30و 19و 8و 5المعلومات المتعلقة بمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، بما يتماسر مع توصيات أجندة التنمية 
ي عىل وجه التحديد، و 

 
 عنمعلومات االتصال ومعلومات  كز دعم التكنولوجيا واالبتكار ا مر  ، تضمن دليل2022نهاية عام  ف

ي الخدمات 
 
 لدعم التكنولوجيا واالبتكار.  1416 المقدمة ف

ً
ي لمراكز دعم التكنولوجيا قدم وي مركزا

ون  الموقع اإللكب 
 من المعلومات  145واالبتكار

ً
عد  بينما رف والمهارات، امختلف الموارد لدعم تطوير المع المستقاة منمزيدا

ُ
المنصة  ت

ونية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ي  146اإللكب 
مراكز دعم  منصة اجتماعية ومعرفية لتبادل المعلومات بير  موظق 

ا التكنولوجيا واالبتكار  ي مجموعات المناقشة أو المحادثات المواضيعية المتخصصة. ئها وخبر
 
مراكز دعم منصة  وُوضعتف

ي عام  147يدة إلدارة المشاري    ع واألداءالجدالتكنولوجيا واالبتكار 
 
تقارير وبيانات أداء  برصد ، وهو ما سمح 2022148ف

للنفاذ إىل األبحاث ألغراض برنامجا الويبو . باإلضافة إىل ذلك، استمر مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ل ةالوطني المشاري    ع
اءا ي  تالتطوير واالبتكار والنفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن البر

 
ي المساهمة ف

 
من توصيات أجندة  8التوصية  تنفيذ ف

ي عام 
 
ا أو بتكلفة منخفضة ، 2022التنمية. وف

ً
إىل أكبر أتاح برنامج النفاذ إىل األبحاث ألغراض التطوير واالبتكار النفاذ مجان

ي ذلك المجالت والكتب والمراجع ا 60000من 
 
ي يخضع الستعراض األقران، بما ف

ي محتوى أكاديمي ومهت 
ألخرى الت 

اكة  ي شر
 
 ف
ً
 عضوا

ً
نامج أيضا ي تديرها Research4Lifeتخضع الستعراض األقران. وُيعد هذا البر

امج الت  ، إىل جانب البر
ي تقدم 

منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والت 
ي مجاالت تخصصها 

 
ا محتوى ف

ً
نامج النفاذ إىل أكبر من أيض مورد ينتمي إىل برامج وكاالت  198000. ومن ثم، يتيح البر

ي تزيد عىل  األمم المتحدة الخمس الُمشاركة، لفائدة
مؤسسة تتمتع بإمكانية النفاذ إىل  11000المؤسسات المسجلة الت 

اكة. ويوفر برنامج النفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن البر  ا مجانًيا أو منخفض التكلفة إىل جميع برامج الشر
ً
اءات نفاذ

ي تتيح أدوات متقدمة 
اءات، والت  اءات التجارية المقدمة من تسعة من كبار مقدمي قواعد البر خدمات قواعد بيانات البر

ي عام 
اءات وتحليلها. وف  ي وثائق البر

مؤسسة  69، كانت ثمة 2022ومتطورة للبحث عن المعلومات التقنية الواردة ف 
اءات. تستخ  دم بنشاط برنامج النفاذ إىل المعلومات المتخصصة بشأن البر

اءات "2" اءات وصياغة التقارير عن : استحداث أدوات للنفاذ إىل المعلومات المتعلقة بالبر بدأ تطوير كيفية إجراء تحليالت البر
وع الذي يستجيب لتوصيات أجندة التنمية  ي إطار هذا المشر

اءات ف  ي 31و 30و 19واقع البر
 هذا السياق، صدرت . وف 

اءات  15تكليفات بإجراء   عن واقع البر
ً
ي مجاالت الصحة وتغبر المناخ والبيئة، التكنولوجياتبشأن تقريرا

 . وال سيما ف 
اءات بشأن اللقاحات والعالجات المتعلقة و  ت تقارير عن واقع البر شر
ُ
قود الو خاليا استخدام و  19149-بجائحة كوفيدن

ي  يةالهيدروجين
ي عام  وسائل ف 

 عن ذلك، 2022النقل ف 
ً
عدت. فضال

ُ
 عن  265 تتضمن خالصة وافية أ

ً
 إضافيا

ً
 واقعتقريرا

اءات بشأن  ي الطابع الرسمي عىل المبادئ التوجيهية مختلفة من منظمات أخرى.  تكنولوجياتالبر
ضق 
ُ
 عن ذلك، أ

ً
فضال

اءات من خالل منشور الويبو المعنون  اءات"المنهجية إلعداد تقارير واقع البر " مبادئ توجيهية إلعداد تقارير واقع البر
اءاتو" اءات" و"دليل الويبو بشأن األدوات المفتوحة المصدر إلجراء تحليالت البر وُحدث الدليالن  "دليل تحليالت البر

ان ي عام  األخبر
ي هذا السياق، و . 2022ف 

دمف 
ُ
ي بشأن استخدام المعلومات المتعلقة  ق

ون  نامج التعليمي اإللكب  اءات البر بالبر
ي شكل دورة تعلم عن بُ 

اءات. 150(DL-177تابعة ألكاديمية الويبو )عد ف   عن ذلك، فيما يخص بوابة سجالت البر
ً
، 151فضال

ي تهدف إىل توفبر معلومات عن 
ي أكبر من الت 

ي ف 
اءات والمعلومات المتعلقة بالوضع القانون  والية  200سجالت وجرائد البر

اءات، تلقت البوابة قضائية باإلضافة إىل مجموعات الم  118000زيارة فريدة وسجلت  7242علومات الخاصة بالبر
 بتنسيق 

ً
يًل  لملفاتها بشأن الواليات القضائية.  pdfتب  

                                                
ق آسيا )آسيان(، وبلدان ا 142 ي المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )األريبو(، ورابطة أمم جنوب شر

 
 لمنطقة العربية. شملت شبكات الدول األعضاء ف

143  :  inspire-inspire.wipo.int/wipoبوابة تقارير قاعدة البيانات متاحة من خالل الرابط التاىلي
:  WIPO INSPIREيمكن الوصول إىل منصة  144  inspire.wipo.intمن خالل الرابط التاىلي
ونية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبت 145 : تتوفر الصفحة اإللكب   www.wipo.int/tisc/ar/كار من خالل الرابط التاىلي
146  : ونية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار من خالل الرابط التاىلي

 etisc.wipo.intتتوفر المنصة اإللكب 
: يمكن االطالع عىل مزيد  147  tppm.wipo.intمن المعلومات من خالل الرابط التاىلي
ي نهاية عام  148

 
امج التجريبية األولية ف  . 2022بدأت البر

اءات أثناء الجائحة.  149  رؤى أولية بشأن األنشطة المتعلقة بتسجيل البر
.  دةوالحصول عىل شهاتوفر للمتعلمير  فرصة لتتبع تقدمهم  150 ي

ون  نامج التعليمي اإللكب   بإكمال البر
151  :  portal-register-inspire.wipo.int/patentالبوابة متاحة من خالل الرابط التاىلي

https://inspire.wipo.int/wipo-inspire
https://inspire.wipo.int/
http://www.wipo.int/tisc/ar/
https://etisc.wipo.int/
https://tppm.wipo.int/
https://inspire.wipo.int/patent-register-portal
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ي الملك العام ألغراض التنمية االقتصادية "3"
كملت األدلة العملية لتحديداستخدام المعلومات الموجودة ف 

ُ
 152: است

ي ا 153واستخدام
 
اعات الموجودة ف ي الملك العام. االخب 

 
اعات الموجودة ف لملك العام بمجموعة أدوات الستخدام االخب 

ي اتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد منتجات وخدمات 
 
وهي تشمل مجموعة من األدوات التحليلية وأدوات المساعدة ف

ي الملك العام. ويجري تطوير هذه األدلة من خالل مجم
 
اعات الموجودة ف وعة أدوات تكميلية ومن جديدة باستخدام االخب 

ي إطار أحد مشاري    ع أجندة التنمية الجارية وهو 
 
ي المختلط بشأن هذه األدوات ف ي النموذجر

ون  خالل نهج التعلم اإللكب 
وع  ي آلت إىل الملك العام امشر

اعات الت   . استخدامها و لكشف عن االخب 

وي    ج الستخدام الملكية إ "4" ي البلدان النامية والبلدان دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الب 
الفكرية عىل نحو فعال ف 

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
ي  154دليل ومجموعة أدوات : ُوضعاألقل نموا والبلدان الت 

 
لتقييم االحتياجات التدريبية ف

ي عام 
 
ي و الدليل ويساعد . 2022المجاالت المتعلقة بنقل التكنولوجيا ف

 
لقيمة سالسل ا تحديد مجموعة األدوات ف

ي ذلك الممول
 
الملكية الفكرية ومؤسسات الدعم المرتبطة بها، مثل  و ن ومستخدمو ن والمدير و ن والمطور و االبتكارية، بما ف

ي المهارات والكفاءات وتصميم القائمة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، وكذلك العالقات
 
 بينها، وذلك لتحديد الفجوات ف

.  ةالتدريب الفعال برامج ي
 لألفراد والمؤسسات عىل المستوى الوطت 

كة وبناء الحلولالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا "5" وع  تضمنت جهود : : التحديات المشب   مشاري    عإطالق تعميم المشر
ي المنطقة العربيةل ات الوطنيةسياسال بشأن

 
سياسة مؤسسية للملكية  33، وهو ما أدى إىل اعتماد 155لملكية الفكرية ف

ي الفكرية 
ي مض واألردن، والنموذج الوطت 

 
وهو ما األكاديمية األردنية،  للمؤسساتللملكية الفكرية  للسياسات المؤسسية ف

ي تنفيذ التوصية  أسهم
 
 بإدراجقاعدة بيانات الويبو لسياسات الملكية الفكرية  وُوسعت من توصيات أجندة التنمية.  26ف

سياسات تضارب المصاحبة"، مثل " الوثائق" فئات جديدة من وأضيفت سياسة مؤسسية جديدة للملكية الفكرية.  61
مجياتسياسات ، و""المشتقةالسياسات "، و"سياسات التسويق"، و"سياسات االستشارات"، و"المصالح "، البر

رجمت ". باإلضافة إىل ذلك، حق المؤلفب المصنفات المحمية استخدام " سياسات"، وسياسات حق المؤلفو"
ُ
ت

ونيةصفحة الويبو اإلل ونيةصفحة الزاد عدد زوار و الخاصة بنقل التكنولوجيا إىل جميع لغات الويبو الرسمية.  كب   اإللكب 
ي عام 

 . 2022الجديدة بشكل كببر ف 

ي ودون اإلقليمي واإلقليمي  "6"
ي مجال الملكية الفكرية عىل كل من الصعيد الوطت 

: تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمير  ف 

ي إطار هذا  لصياغةاستخدمت الويبو منهجية وأدوات الويبو 
ي ُوضعت ف 

اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية، الت  اسب 
ي تقديم المساعدة إىل العديد من البلدان النامية 

وع، ف  ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةالمشر
لف. والبلدان الت 

ُ
 قطاع وك

ي عام  االبتكار و لملكية الفكرية ل األنظمة اإليكولوجية
مشورة البتحسير  قدرة مكاتب الويبو عىل تقديم  2021ف 

ي تتماسر مع  المتخصصة
اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية الت  والمساعدة إىل الدول األعضاء بشأن تصميم وتنفيذ اسب 

يكولوجية للملكية الفكرية التنمية االقتصادية وتدعم جهودها لتحسير  األنظمة اإل أهداف أهدافها االبتكارية واإلبداعية و 
ي عام و. ا واالبتكار الخاصة به

كل، 2022ف 
ُ
ي بفريق صغبر  ش

اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية معت   ليكون جهة تنسيقاسب 
ة، وعمل ي قطاع التنمية اإلقليميالفريق  ومركز خبر

 إىل جنب مع الشعب اإلقليمية ف 
ً
 عن ةوالوطني ةطوال العام جنبا

ً
، فضال

اتيجية وطنية للملكية الفكرية.  25لويبو األخرى لتقديم الدعم والمشورة للدول األعضاء بشأن أكبر من قطاعات ا اسب 
اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية لصياغةمنهجية الويبو  وبفضل وع أجندة التنمية 156اسب  ي إطار مشر

نشئت ف 
ُ
ي أ
، الت 

اتيجي تقديم نهج مرن وسهل التخصيص لدعم عمليةاستمر المذكور،   الملكية الفكرية الوطنية.  اتصياغة اسب 

وع استمر  "7" ي البلدان مشر
، والكتاب المرتبط به والمعنون "االقتصاد غبر الرسمي ف  الملكية الفكرية واالقتصاد غبر الرسمي

؟ ي
يدج 157النامية: محرك ابتكار خق  اك مع مطبعة جامعة كامبر

شر باالشب 
ُ
ي اهتمام كببر من واضىعي الذي ن

ي تلق 
، ف 

. و ا اتمع تحسن سياسات لسياسات واألكاديميير  ي االقتصادات النامية،  ومؤشر
ي  أصبحاالبتكار ف 

موضوع االبتكار ف 
ايدة يكتشي  االقتصاد غبر الرسمي  وع فريدة من نوعها من حيث وك . أهمية مب   اتها  مفاهيمها انت مساهمة المشر  ومؤشر

وع  ي ومشر
ي منتديات السياسات، مثل االتحاد األفريق 

ي إحداث تأثبر كببر ف 
ات ومالءمتها للسياسات، واستمرت ف  مؤشر

ي إفريقيا 
ي بلدان تكنولوجيا العلوم واالبتكار ف 

ات االبتكار و وأجزاء من آسيا.  الالتينيةأمريكا فريقيا و أ، وكذلك ف  بدأت مؤشر
ستعرضتكار بشكل أفضل. الوطنية تستوعب هذا الجانب من االب

ُ
  وسوف ت

ً
دليل االبتكار  من خاللالمساهمة أيضا

ي عام  سُينشر ، الذي والتنظيم
 . 2023ف 

                                                
152  :  =4501https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?idيمكن االطالع عىل الدليل من خالل الرابط التاىلي
153  :  :4502www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=//httpsيمكن االطالع عىل الدليل من خالل الرابط التاىلي
154  :  =4586https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?idالمنشور متاح من خالل الرابط التاىلي
 والوطنية. بالتعاون مع قطاع التنمية اإلقليمية  155
156  :  =4522https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?idالمنهجية متاحة من خالل الرابط التاىلي
157  : developing-in-economy-www.cambridge.org/core/books/informal-المنشور متاح من خالل الرابط التاىلي

nations/C7494C6FD7EE4DC86BBADB4A7B87BCE3 

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4501
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4502
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4586
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4522
http://www.cambridge.org/core/books/informal-economy-in-developing-nations/C7494C6FD7EE4DC86BBADB4A7B87BCE3
http://www.cambridge.org/core/books/informal-economy-in-developing-nations/C7494C6FD7EE4DC86BBADB4A7B87BCE3
http://www.cambridge.org/core/books/informal-economy-in-developing-nations/C7494C6FD7EE4DC86BBADB4A7B87BCE3
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ي البلدان  "8"
ي ف 
ي مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضان 

ي ف 
التعاون عىل التنمية والتعليم والتدريب المهت 

، بالتعاون مع أكاديمية الويبو ومجاالت عمل الويبو األخرى ذات : واصل معهد الوي158النامية والبلدان األقل نموا ي
بو القضان 

ي ضمان وجود الصلة، 
 
ي أداء دورها ف

 
ي يقدمها لدعم الهيئات القضائية الوطنية واإلقليمية ف

تحسير  مجموعة العروض الت 
ي سياق البلدان النامية وا

 
ي متوازن وفعال للملكية الفكرية، وال سيما ف عىل وجه التحديد، . و لبلدان األقل نموا نظام إيكولوجر

مم
ُ
وع  ع ي أحد المشر

 
ي المستمر ف

.  الذي ينسقه، 159برامج التعليم القضان  ي
بعد إطالق الدورة العامة و معهد الويبو القضان 

ي عام  400الدورة أكبر من ب التحقبشأن الملكية الفكرية للقضاة، 
 
ي تعاون 2022قاٍض ف

 
 عن ذلك، دخلت الويبو ف

ً
. فضال

مي مع أرب  ع دول أعضاءرس
 لتقديم نسخ مخصصة من الدورة ألعضاء هيئاتها القضائية.  160

 مشاري    ع أجندة التنمية الجارية

 يتوىل القطاع تنفيذ مشاري    ع أجندة التنمية الجارية التالية:  .73

ي البلدان النامية عىل استخدام نظام ال "1"
ي االبتكار وريادة األعمال وتشجيع النساء ف 

خالل : ملكية الفكريةتعزيز دور المرأة ف 
ة المشمولة بالتقرير،  طلقالفب 
ُ
وع أ ي للمشر

ون  وع. 161الموقع اإللكب    وسيعرض الموقع، بهدف عرض نواتج المشر
ً
أيضا

عات  مجموعة من قصص ي المخب 
اتيجي الالن  ي اسب 

 
تهن لنقل منتجاتهن المبتكرة إىل ااستخدمن نظام الملكية الفكرية ف

ي 
وع.  ُوضعتالسوق، والت  ي إطار المشر

 
 ف

ي يناير تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية "2"
 
وع ف : بدأ تنفيذ المشر

ة المشمولة بالتقرير: "2022 فذت األنشطة التالية خالل الفب 
ُ
ي بإجراء األبحاث 1. ون

يقود ل" تعيير  عضو هيئة علمية معت 
وع؛  " تقييم الدفعة األوىل من بيانات 3" التواصل مع أول بلدين رائدين، وهما السلفادور وبوتان؛ و"2"وعمل المشر

 الملكية الفكرية من البلدين الرائدين المذكورين. 

ي آلت إىل الملك العام واستخدامهاا "3"
اعات الت  ي يناير لكشف عن االخب 

وع ف  وع  . ويتضمن2022: بدأ تنفيذ المشر المشر
، "إعداد مجموعة  ي الدليلير 

اعات  الكشف عنأدوات، منها أدوات عملية لدعم المفاهيم والعمليات الواردة ف  ي االخب 
الت 

عير  ورواد األعمال الملك العام:  آلت إىل
اعات  استخدام"، و"دليل للمخب  ي آلت إىلاالخب 

دليل  : الملك العام الت 
عير  ورواد األعمال

ي إطار أحد م"للمخب 
وع ، وقد ُوضع الدليالن ف  استخدام شاري    ع أجندة التنمية الُمعممة وهو مشر

ي الملك العام ألغراض التنمية االقتصادية
ي و . المعلومات الموجودة ف  ة المشمولة بالتقرير، بدأ العمل التحضبر

خالل الفب 
ي المختلطلوضع  ي النموذجر

ون  ي  الواردةمجموعة األدوات  بشأن نهج التعلم اإللكب 
عة أدوات ستتضمن مجمو و  . الدليلير  ف 

والموارد/مجموعات البيانات  واتالتدريب مقاطع فيديو توضيحية لتقديم المفاهيم األساسية واستكمال أوصاف األد
ي تدريبات المحاكاة

ي  لالستخدام ف 
ي الندوات الت 

ف عليها ف  نت.  يشر  المعلم داخل الفصل أو عبر اإلنب 

  .
ً
 قطاع اإلدارة والمالية والتسيي  ثامنا

ي عام  .74
، استمر تعميم 2022واصل قطاع اإلدارة والمالية والتسيبر توفبر األساس لتحقيق النتائج بفعالية عىل نطاق الويبو. وف 

اتيجية للويبو،   عبر جميع األهداف االسب 
ً
ا شامال مع وجود روابط واضحة بير  عمل المنظمة وأهداف األمم التنمية بوصفها موضوعً

عىل مدار العام، واصلت المنظمة تقديم مجموعة واسعة من أنشطة المساعدة التقنية وتكوين . و 162ةالمتحدة للتنمية المستدام
اكات لمساعدة الدول األعضاء فيها عىل تعزيز بيئة إيجابية لتسخبر قوة االبتكار إقامة البيانات و المنصات وقواعد الالكفاءات، وتطوير  شر

ي ألنشطتها و واإلبداع. 
ي تنفيذ مبادرات جديدة مدفوعة لتعظيم األثر اإلنمان 

 ف 
ً
كبر  المع  بتحقيق األثر عىل أرض الواقع، بدأت الويبو أيضا

ب 
صصت عىل التنمية والمساءلة عن النتائج. ولهذا الغرض، بر أك

ُ
انية  خ ي برنامج العمل والمبر 

. ومن 2023163-2022 للثنائيةموارد مالية ف 

ي تنفيذ مجموعة 
ي 19-الستجابة لجائحة كوفيدل ها تداببر الجدير بالذكر أن المنظمة بدأت ف 

صص لها ، والت 
ُ
ماليير  فرنك  3مبلغ  خ

الدول األعضاء مدعوة إلرسال طلباتها لالستفادة من الدعم الموجه والمخصص للتصدي لجائحة و . 2023-2022 للثنائيةسويشي 
 . 164أفضل عىل نحو وإعادة البناء  19-كوفيد

                                                
ة من  158 ي الفب 

 
ي أربعة بلدان رائدة ف

 
وع ف ي المستمر، الذي ينسقه معهد الويبو 2018إىل  2016نفذت أكاديمية الويبو المشر

ي أحد برامج التعليم القضان 
 
مم ف

ُ
. وع

ي ديسمبر 
 
وع ف ، بعد اكتمال المشر ي

 . 2018القضان 
159  :  g=enwelc.wipo.int/jtip/?lanيمكن الحصول عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
ازيل.  160  مض والجمهورية الدومينيكية وجورجيا والبر
161  : وع من خالل الرابط التاىلي

ي للمشر
ون   inventors/ar/index.html-https://www.wipo.int/womenيمكن الوصول إىل الموقع اإللكب 

انية للثنائية واءمت وثيقة  162 نامج والمبر  ي خطة عام  2022/23البر
 
دة ف

َّ
ي  2030بير  األولويات الُمحد

 
قطاعات من  6بشأن التنمية المستدامة والعمل المضطلع به ف

ي المنظمة، وربطتها بأهداف التنمية المستدامة وتوصيات أجندة التنمية المعنية.  8أصل 
 
 ف

انية الويبو، بزيادة قدرها 18.9نسبته  ما  2022/23تمثل نفقات التنمية للثنائية  163  % مقارنة بالثنائية السابقة. 0.7% من إجماىلي مبر 
:  19-يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات بشأن خدمات الويبو ودعمها فيما يتعلق بجائحة كوفيد 164  en/19-ww.wipo.int/covidw/من خالل الرابط التاىلي

https://welc.wipo.int/jtip/?lang=ar
https://www.wipo.int/women-inventors/ar/index.html
https://www.wipo.int/covid-19/ar/index.html
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 مشاري    ع أجندة التنمية الُمعممة 

ي تقدمها إطار الويبو لإلدارة القائمة عىل النتائجتعزيز  .75
وع إىل عقد مجموعة مناقشات بشأن المساعدة التقنية الت  : أفض  المشر

ي المقابل، توجت هذه المناقشات باعتماد ما يسم 
 
ي سياق اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وف

 
ي أو الويبو ف

اح اإلسبان  باالقب 
اح النقاط الست اح إىل األمانة أن تتخذ بشأن المساعدة التقنية اقب  ة للجنة التنمية. وقد طلب هذا االقب  ي الدورة الثامنة عشر

 
، ف

ي تلك 
 
ين للجنة التنمية. وف دم إىل الدورة الرابعة والعشر

ُ
ي تقرير ق

 
فذت هذه اإلجراءات عىل النحو المفصل ف

ُ
مجموعة من اإلجراءات، ون

ي إطار البند الفرعي الدورة، قررت اللجنة أن تستمر 
 
ي لجنة التنمية ف

 
ي تقدمها الويبو ف

المناقشات المقبلة المتعلقة بالمساعدة التقنية الت 
ي مجال التعاون ألغراض التنميةمن جدول األعمال المعنون "

ي تقدمها الويبو ف 
ي إطار هذا 2022خالل عام ". و المساعدة التقنية الت 

 
، وف

اح األمانة بشأن طرائقالبند الفرعي من جدول األعمال، وا ي المستقبل بشأن  عقد  صلت اللجنة مناقشة اقب 
 
ونية ف الندوات اإللكب 

ي الدورة الثالثير  و . 165المساعدة التقنية
 
طلبت اللجنة من األمانة استعراض الوثيقة، بناًء عىل تعليقات الدول األعضاء، للنظر فيها ف

ي دورت
 
 عن ذلك، نظرت اللجنة ف

ً
ي للجنة التنمية. فضال

 
ين ف اح من مجموعة البلدان األفريقية إلجراء استعراض ها التاسعة والعشر اقب 

ي مجال التعاون ألغراض التنمية
ي تقدمها الويبو ف 

ي مستقل للمساعدة التقنية الت   إىل هذا 166خارجر
ً
. ونتيجة لتلك المناقشات، واستنادا

اح، طلبت اللجنة من األمانة إعداد مسودة االختصاصات للنظر  ي أبريل  االقب 
 
ي دورتها الثالثير  ف

 
 . 2023فيها ف

  .
ً
 مكتب المدير العامتاسعا

ي سبيل ذلك، استحدث  .76
 
ي العام لعمل المنظمة. وف اتيجر كبر  عىل توفبر التوجيه والتنسيق االسب 

واصل مكتب المدير العام الب 
ي الويبو من العمل بشكل فعال وتعا

ي وابتكاري. و المكتب سياسات ترع ثقافة مؤسسية نشطة تمكن موظق 
ة المشمولة ون  خالل الفب 

كبر  بشكل خاص عىل  انصببالتقرير، 
بشأن  اآلراءالمنتظم والموجه مع الدول األعضاء لنشر المعلومات والحصول عىل  التواصلالب 

 أنشطة المنظمة لتعزيز الشفافية. 

 ووسائل اإلعالم األخبار 

فذت مجموعة من األنشطة إلذكاء الوعي 2022طوال عام  .77
ُ
ي النمو والتنمية. واستمر تطبيق نهج ، ن

 بأهمية الملكية الفكرية ف 
". ومن ثم، أنتج أكبر  ي

ن  ، ال تخبر ي
الشد القصضي لتوضيح كيف تدعم الملكية الفكرية التنمية، وهو نهج إيصال الفكرة عىل طريقة "أرن 

 يعرض قصص نجاح متعلقة باالبتكار واإلبداع 90مقطع فيديو، منها  290من 
ً
ا محتوى ُمخصص  مقطعا

ً
ي البلدان النامية. وُصمم أيض

ف 
ي البلدان والمجتمعات النامية، من خالل 

ي دعم االبتكار ف 
عىل وسائل التواصل االجتماعي لتسليط الضوء عىل أهمية الملكية الفكرية ف 

عزز وجود الويبو عىل وسائل التواصل االجتماعي والصحافة العالمية بشع
َ
أن يصل  المتوقعمن فة خالل العام، نهج يركز عىل الناس. وت

، وهو ما يشبر إىل تزايد االهتمام العالمي بالويبو واستخدام الملكية الفكرية لتحقيق ألف متابع 400إجماىلي عدد المتابعير  إىل أكبر من 
 . ي
ي عىل الصعيد الوطت 

 النمو االقتصادي والثقاف 

اهة  األخالق والب  

ي الويبو مساع .78
اتيجية الويبو لألخالقيات وتطويرها وتنفيذها  عىلدة المدير العام واصل مكتب األخالقيات ف  ضمان وضع اسب 

ي عند تنفيذ أعمال المنظمة
اهة واالمتثال لقواعد السلوك األخالف  ي الويبو عىل فهم مسؤولياتهم األخالقية و . لتعزيز الب  

لمساعدة موظق 
وي    ج لثقافة  ي والب 

خذعىل مستوى المنظمة،  السلوك األخالف 
ُ
ي هذا الشأنخطوات لزيادة أنشطة التوعية.  تات

 ومن المبادرات الهامة ف 
ه عامتنظيم اجتماع  ي الويبو  750ما يقرب من  حض 

 لمناقشة كيفية دعم القوى العاملة ف 
ً
ي امشاركا

لتعامل مع المسائل المتعلقة ف 
دمتباألخالقيات. باإلضافة إىل ذلك، 
ُ
ة بشأن قضايا أخالقية متنوعةخصصة لمجموعات وفرق صغدورات تدريبية مُ  ق شهد و . 167بر

ونية اإلطالق الناجح لدورة تدريبية  2022عام  ي الويبو. إلكب 
اهة ف  كان التدريب، وهو إلزامي لجميع و جديدة بشأن األخالقيات والب  

ي الويبو، 
لةموظق  ، ال سيما أولئك الذين يقودون   يؤديهالذي  الهامتذكبر بالدور  بمب   ي خلق كل فرد من الموظفير 

ويوجهون اآلخرين، ف 
ي غضون ذلك، استمر تقديم المشورة والتوجيه 

بشأن المسائل المتعلقة وسائر العاملير  للموظفير   بشكل شيبيئة عمل إيجابية. وف 
ي الطلبات، مقارنة بالسنوات السابقة )300زيادة بنسبة  ُسجلتعىل وجه التحديد، و باألخالقيات. 

تعتبر الزيادة و (. 2021-2019% ف 
ي عدد طلبات الحصول عىل المشورة 

 المستمرة ف 
ً
ا  لتأثبر مبادرات التثقيف والتوعية.  مؤشر

ً
واليته، نجح المكتب  وباالتساق معإيجابيا

ي إدارة برنامج
 ف 
ً
ي تحديد ومعالجة تضارب المصالح الشخصية  لإلفصاح 2022 عام أيضا

الماىلي وإعالن المصالح لمساعدة الويبو ف 
تقدم كببر  أحرز . وفيما يتعلق بأعمال تطوير السياسات، الُمثىلالتخفيف من تضارب المصالح أو إزالته بما يخدم مصالح الويبو بغرض 

                                                
:  CDIP/26/6انظر)ي( الوثيقة  165  =537901www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idالمتاحة من خالل الرابط التاىلي
: المتاحة من  CDIP/29/9انظر)ي( الوثيقة  166  =582427www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_idخالل الرابط التاىلي
ي الخدمة المدنية الدولية وحيادهم. هدايا واألنشطة الخارجية وأخالقيات التعامل مع الموردين والتحديات المتعلقة باستقالل عىل سبيل المثال، ال 167

 موظق 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=537901
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=582427
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ي 
 
ي سياس مراجعةف

، واصل مكتب األخالقيات تعاونه النشطو . 168الحماية من االنتقامو  اإلفصاح الماىلي  ت 
ً
ا شبكة أخالقيات  مع أخبر

 . 169المنظمات المتعددة األطراف

 الرقابة الداخلية

ي تحقيق أهدافها من خالل تعزيز المساءلة واالمتثال والقيمة مقابل المال  .79
 
واصلت مبادرات الرقابة الداخلية دعم المنظمة ف

ي عام و  . والحوكمة المؤسسيةالداخلية  والمراقبة والريادة
 
ي الويبو تقرير تقييم ف

 
عىل وجه التحديد، أصدرت شعبة الرقابة الداخلية ف

ي جملة أمور يهدف،  2022
 
ي تنظيم وإدارة اللجان الدائمة. ف

 
بشكل عام، أقرت الدول األعضاء بأن و ، إىل تقييم وقياس فعالية الويبو ف
 سلط التقرير الضوء عىل عمليات أمانة الويبو و  للجان الدائمة.  الداعمةأمانة الويبو قد نفذت بنجاح أنشطتها اللوجستية والتنظيمية 

ي يمكن تحسينها بشكل أفضل لدعم  تها شطوأن ها وممارسات
. وأوىص وإدارة هذه األعمال ومتابعتها  اللجان الدائمة ألعمال التحضبر الت 

ي جملة أمور التقييم، 
 
ي تعزيز ف

دور ال، بزيادة توضيح األدوار واإلجراءات الخاصة باللجان الدائمة وتنسيقها. باإلضافة إىل ذلك، ينبىع 
ي الذي تؤديه

 لويبو من أجل تعزيز التعاون والتبادل بشكل أفضل قبل دورات اللجنة الدائمة وأثناءها وبعدها. أمانة ا التنسيق 

اء الشباب  برنامج الخبر

اء الشباب التابع للويبو  2022شهد عام  .80  إطالق برنامج الخبر
ً
، والذي يهدف إىل تدريب الجيل القادم من قادة الملكية 170أيضا

ي بن العالميير  الفكرية 
 
ي جميع أنحاء العالم. للمساعدة ف

 
نامج الذي يمتد لعامير  وُصمم  اء أنظمة إيكولوجية لالبتكار ف وتستضيفه  هذا البر

ي تمر بمرحلة انتقالية، الويبو 
لتعريف الشباب ذوي اإلمكانات العالية، ال سيما من البلدان النامية والبلدان األقل نموا وكذلك البلدان الت 

 برنامج. وهو يتضمن اساتية للملكية الفكريةبالجوانب التقنية والمسائل السي
ً
 توجيه ا

ً
باإلضافة إىل فرص  ا لكل خببر شابمنهجيً  يا

ي الويبو  المنتظم للتواصل
اير . و مع شبكة تضم القادة الكبار والرئيسيير  ف  ي فبر

اء الشباب األوىل إىل الويبو ف  انضمت مجموعة الخبر
صصت المهام مدتها سنتان.  مهام ألداء 2022

ُ
اء الشباب ل وخ  لالحتياجات واألولويات التنظيمية وبناًء عىل  الُمختارينلخبر

ً
وفقا

ي 
ي المختارون  تعّرفعىل مدار العام، و  . ها أعربوا عن السمات الشخصية للمرشحير  واالهتمامات الت 

اء الشباب  ف  عىل برنامج الخبر
ات العمل ومتجانسة مجموعة واسعة  ي الويبو، من خبر

كبر  ف 
م من خالل مزاولة العملعىل الت مع الب 

ّ
ي  عل

 مختلف قطاعات الويبو.  ف 
 وتجارب جديدة إىل الويبو، وأن و 

ً
اء الشباب أن يجلبوا أفكارا ي ب يتحلوا تتوقع الويبو من الخبر

تحقيق مهمة لالقيم والشغف والتفان 
 متوازنليكون دوىلي الفكرية الملكية التطوير نظام عملية قيادة ، وهي المنظمة

ً
  ا

ً
 . وفعاال

ُ
تكوين ل االلتحاق دعوة لتقديم طلبات طلقتوأ

ي سبتمبر 
اء الشباب ف   . 2022171مجموعة ثانية من الخبر

 خاتمة

ي اال سياق وفق اللمنظمة، اتحول لبداية رحلة  2022شهد عام  .81 اتيجر اتيجية المتوسطة األجل لطموح السب  خطة الويبو االسب 
ة  ي ال تعرف الكللوظلت روح  وتوجيهات الدول األعضاء.  2026-2022للفب 

  لجنة التنمية الت 
ً
  تؤدي دورا

ً
ي أساسيا
سىعي المنظمة  ف 

ي من خالل تعميم أجندة التنمية . و لتحفبر  االبتكار واإلبداع من أجل مستقبل أفضل
  ف 

ً
عن اعتماد مشاري    ع جديدة  قطاعات الويبو، فضال

ي مواكبة االحتياجات والظروف الحالية لدو ألجندة التنمية، 
ي مجال التنمية نجحت المنظمة ف 

ة المشمولة لها األعضاء ف  خالل الفب 
كبر  بشكل خاص عىل توسيع نطاق أصحاب المصلحة الذين  انصببالتقرير. وطوال العام، 

اتباع نهج ضمان و معهم الويبو،  تتعاونالب 
طريق نحو عالم تكون فيه ، تسىع المنظمة جاهدة، بدعم من الدول األعضاء، إىل رسم وبذلك . قائم عىل األثر فيما يخص التنمية

ي كل مكان. 
ي تدعم المبتكرين والمبدعير  ف 

 للوظائف واالستثمارات والتنمية الت 
ً
 قويا

ً
 الملكية الفكرية حافزا

 

 ]يىلي ذلك المرفق األول[
 

                                                
ي عام  168

 
 . 2023من المتوقع االنتهاء من كليهما وتنفيذهما ف

ي كيانات منظومة األمم المتحدة والمنظما 169
 
ت الدولية شبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األطراف هي منتدى واسع النطاق لمناقشة وظائف األخالقيات ف

 الدولية يهدف إىل تعزيز التعاون عىل مستوى المنظومة بشأن القضايا المتعلقة باألخالقيات.  المنتسبة والمؤسسات المالية
170  :  ram.htmlprog-experts-www.wipo.int/jobs/ar/youngيمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
اير  171 ي فبر

 
اء الشباب إىل الويبو ف  . 2023انضمت المجموعة الثانية من الخبر

http://www.wipo.int/jobs/ar/young-experts-program.html
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ز بالنتائج المرتقبة للويبو للثنائية صلة توصيات أجندة التنمية الخمس   2022/26واألربعي 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة 173 *1التوصية  172

ات منها أنها موجهة نحو  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مبر 
يجب أن تتمبر  أنشطة الويبو ف 

التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات واالحتياجات 
الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا عىل وجه الخصوص فضال عن مراعاة مختلف 
امج.  ي أطر زمنية الستكمال البر

ي إدراج األنشطة ف 
ي الدول األعضاء، وينبىع 

 مستويات التنمية ف 
ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات 

ي هذا الصدد، ينبىع 
وف 

 اصة بكل بلد. تقييمها خ

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
اكات عىل نحو فعال مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية  4.2 التفاعل وإقامة شر

ي تسهم فيها الملكية الفكرية
 لألهداف العالمية الت 

ً
 . الدولية والمنظمات غبر الحكومية دعما

 
ي كل ضمان فعالي 1.4

ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 
ة أكبر ف 

ي ذلك من خالل تعميم 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 

الدول األعضاء وف 
 . توصيات أجندة التنمية

 
ي الدول  2.4

تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . ضاء األع

 

ي جميع الدول  3.4
مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف 

 . األعضاء 
 

 . بنية تحتية محّسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية 5.4
 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 2التوصية 

عات المانحير  وإنشاء  صناديق ائتمانية أو تقديم مساعدة إضافية للويبو من خالل تبر
 عىل وجه الخصوص، مع 

ً
عات داخل الويبو لفائدة البلدان األقل نموا صناديق أخرى للتبر

ي أفريقيا من خالل موارد من داخل 
ي إعطاء أولوية عالية لتمويل األنشطة ف 

االستمرار ف 
ي والتجاري واالقتص

انية ومن خارجها للنهوض بعدة أمور، منها االنتفاع القانون  ادي المبر 
ي البلدان المذكورة. 

 بالملكية الفكرية ف 

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
الدول األعضاء وف 

 . توصيات أجندة التنمية
 

 المرتقبةالصلة بالنتيجة  *3التوصية 

ي الويبو للنهوض بجملة 
 
امج المساعدة التقنية ف ية لبر زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشر

ي 
أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأكيد عىل إدراج الملكية الفكرية ف 

 مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية. 

ي جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات زيادة  1.1
 
فعالية التواصل والتفاعل ف

ي كل مكان
 
 . الملكية الفكرية وقدرتها عىل تحسير  حياة الجميع ف

 

                                                
ي قررت الجمعية العامة لسنة  172

ة بعالمة النجمة * هي التوصيات الت   وضعها موضع التنفيذ الفوري.  2007توصيات أجندة التنمية الممبر 
ة  173 اتيجية المتوسطة األجل للفب  :  2026-2202تورد خطة الويبو االسب   www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373النتائج المرتقبة بالتفصيل، وهي متاحة لالطالع عليها من خالل الرابط التاىلي

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
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ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي المناطق والمناطق 

ي ذلك من خالل تعميم الدول األعضاء وف 
الفرعية لكل منها، بما ف 

 . توصيات أجندة التنمية
 

ي جميع الدول  3.4
مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف 

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *4التوصية 

ة والمتوسطة والمؤسسات  كات الصغبر ي تعمل التأكيد بشكل خاص عىل احتياجات الشر
الت 

ي مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول األعضاء، بطلب منها، عىل 
ف 

ي مجال الملكية الفكرية
اتيجيات الوطنية المناسبة ف   . وضع االسب 

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 

ي استخدام الملكية  1.4
ي كل ضمان فعالية أكبر ف 

الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
الدول األعضاء وف 

 . توصيات أجندة التنمية
 

ي الدول  2.4
تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

 . األعضاء 
 

ة والمتوسطة والجامعات عدد أكبر من المب 4.4 كات الصغبر تكرين والمبدعير  والشر
 . ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 5التوصية 

عىل الويبو أن تنشر معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية عىل موقعها 
ي وعليها أن 

ون  تقدم، بطلب من الدول األعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة اإللكب 
ي نفذ النشاط من 

الدولة العضو )الدول األعضاء( والجهات األخرى المستفيدة المعنية الت 
 أجلها. 

 

استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  1.3
 . أوسع وفعالية أكبر 

 
ي كل  1.4

 
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف

 
ضمان فعالية أكبر ف

ي ذلك من خالل تعميم 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 

الدول األعضاء وف 
 . توصيات أجندة التنمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *6التوصية 

ائها االستشاريير   ي الويبو وخبر
ي عىل موظق 

 
ي مجال المساعدة التقنية االستمرار ف

 
العاملير  ف

ام الحياد والقابلية للمساءلة بإيالء أهمية خاصة لمدونة أخالق المهنة القائمة وتجنب  الب  
ي المصالح. 

اء االستشاريير   ما قد يحدث من تضارب ف  ويتعير  عىل الويبو إعداد الئحة بالخبر
ي مجال المساعدة التقنية والتعريف ب

 ها عىل نطاق واسع لدى الدول األعضاء. لديها ف 

ي كل  1.4
 
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف

 
ضمان فعالية أكبر ف

ي ذلك من خالل تعميم 
 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف

 
الدول األعضاء وف

 . توصيات أجندة التنمية
 

نة من خالل ثقافة مؤسسية  1.5
َّ
نشطة ومزّودة بالموارد والتدريبات المناسبة أمانة ممك

ي وابتكاري
 . للعمل بشكل فعال وتعاون 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *7التوصية 
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التشجيع عىل اتخاذ تداببر من شأنها مساعدة البلدان عىل التصدي للممارسات المنافية 
وعة من خالل مد البلدان النامية وال سيما البلدان  األقل نموا بالمساعدة للمنافسة المشر

التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل ألوجه التالمس بير  حقوق الملكية الفكرية 
 . وسياسات المنافسة

 

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 8التوصية 

كات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد  البحث والشر
ي البلدان النامية وال سيما البلدان األقل نموا، فضال عن منظماتها اإلقليمية ودون 

الوطنية ف 
اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية، عىل النفاذ إىل قواعد بيانات متخصصة ألغراض البحث 

اءات ي البر
 . ف 

 

ي مجاىلي نق 3.3
ل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو أنشطة ميّشة ف 

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية

 
ي جميع الدول  3.4

مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف 
 . األعضاء 

 
ة 4.4 كات الصغبر والمتوسطة والجامعات  عدد أكبر من المبتكرين والمبدعير  والشر

 . ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 9التوصية 

مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول األعضاء لتلبية احتياجات التنمية 
ي مجال حقوق الملكية الفكرية 

بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المحددة ف 
 . المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إىل سد الفجوة الرقمية

 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3
أنشطة ميّشة ف 

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية

 
ي كل  1.4

 
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف

 
ضمان فعالية أكبر ف

ي ذلك من خالل تعميم 
 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف

 
الدول األعضاء وف

 . توصيات أجندة التنمية

 

ي  2.4
الدول تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 10التوصية 

ي مجال الملكية الفكرية 
 
مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية ف

ها من المرافق بهدف جعل  ي تطوير البت  التحتية وغبر
ي ف 

وتحسينها من خالل المض 
التوازن العادل بير  حماية الملكية مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكبر كفاءة وتشجيع 

ي أن توسع هذه المساعدة التقنية أيضا لتشمل المنظمات  الفكرية والمصلحة العامة. 
وينبىع 

عت  بالملكية الفكرية عىل الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي 
ُ
ي ت
 . الت 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3
 
 أنشطة ميّشة ف

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية

 

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
الدول األعضاء وف 

 . توصيات أجندة التنمية
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ي جميع الدول  3.4
مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف 

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *11التوصية 

مساعدة الدول األعضاء عىل تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال اإلبداع واالبتكار 
اع عىل الصعيد المحىلي ودعم تطوير البت  التحتية 

ي مجال العلوم واالخب 
الوطنية ف 

ما كان ذلك مناسبا ووفقا الختصاص الويبو. 
ّ
 والتكنولوجيا كل

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
الدول األعضاء وف 

 . ةتوصيات أجندة التنمي

 

ي جميع الدول  3.4
مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف 

 . األعضاء 
 

ة والمتوسطة والجامعات  4.4 كات الصغبر عدد أكبر من المبتكرين والمبدعير  والشر
 . ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح

 بالنتيجة المرتقبةالصلة  *12التوصية 

ي أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، 
ي تعميم االعتبارات اإلنمائية ف 

التوسع ف 
 الختصاصها. 

ً
 وفقا

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما 

ي ذلك من خالل تعميم  الدول األعضاء وف 
ف 

 . توصيات أجندة التنمية

 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *13التوصية 

ي تقدمها الويبو، بوجه خاص إنمائية ومدفوعة 
يعية الت  يتعير  أن تكون المساعدة التشر

بحسب الطلب، مع مراعاة األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وال سيما 
ي أن تكون البلدان األقل 

ي الدول األعضاء، وينبىع 
 
 وكذا مستويات التنمية المتفاوتة ف

ً
نموا

 . األنشطة محل جداول زمنية الستكمالها 

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
ي  2.4

 
الدول تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *14التوصية 

 مشورتها بشأن تنفيذ الحقوق 
ً
تضع الويبو بتضف البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي إطار 
ي اتفاق تريبس واالنتفاع بها، وذلك ف 

امات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة ف  وااللب  
م بير  الويبو ومنظمة   التجارة العالمية. االتفاق المبر

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
ي الدول  2.4

تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *15التوصية 

: يتعير  أن تكون أنشطة وضع القواعد   والمعايبر كما يىلي
 شمولية وقائمة عىل توجيه األعضاء؛ -

 
 وأن تأخذ بعير  االعتبار مختلف مستويات التنمية؛ -

 

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
 أعضاء المجتمع الدوىلي ل 2.2

ي عىل معالجة القضايا تجمع الويبو بير 
 
لعمل بشكل استباف

ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية 
الناشئة والتحديات المطروحة ف 

 . الفكرية واالبتكار واإلبداع
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 أن تأخذ بعير  االعتبار تحقيق توازن بير  التكاليف والمنافع؛ -
 

وقائمة عىل مشاركة جميع األطراف بحيث تأخذ بعير  االعتبار مصالح  -
ي الويبو 

وآراء أصحاب المصالح اآلخرين ومن وأولويات كل الدول األعضاء ف 
 ضمنهم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غبر الحكومية المعتمدة؛

 
م به أمانة الويبو.  -  وممتثلة لمبدأ الحياد الذي تلب  

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *16التوصية 

ي سياق 
الويبو والتعمق أخذ حماية الملك العام بعير  االعتبار عند وضع القواعد والمعايبر ف 
ي تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. 

 ف 
استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  1.3

 . أوسع وفعالية أكبر 
 

ي  2.4
الدول تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *17التوصية 

، جوانب  ي أنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايبر
ي حسبانها، ف 

ي أن تأخذ الويبو ف 
ينبىع 

ي تهم البلدان النامية والبلدان 
ي اتفاقات الملكية الفكرية الدولية وال سيما تلك الت 

المرونة ف 
 
ً
 . األقل نموا

ي مجال الملكية الفكريةوضع أطر  1.2
 . معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
ي الدول  2.4

تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *18التوصية 

ي مسارها بشأن حماية الموارد 
الوراثية حث اللجنة الحكومية الدولية عىل اإلشاع ف 

والمعارف التقليدية والفولكلور، من غبر إخالل بأي نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دوىلي 
 .  واحد أو أكبر

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *19التوصية 

ي مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص
 
وع ف ي تسهيل  الشر

 
ي ف

الويبو، عىل المض 
 إىل المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط اإلبداعي 

ً
نفاذ البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي إطار الويبو. 
 
 واالبتكاري وتعزيز تلك األنشطة المنجزة ف

ي جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم  1.1
 
زيادة فعالية التواصل والتفاعل ف

ي كل مكان
 
 . إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها عىل تحسير  حياة الجميع ف

 
ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3

 
أنشطة ميّشة ف

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية
 

ي استخدام الملكية  1.4
ي كل ضمان فعالية أكبر ف 

الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
الدول األعضاء وف 

 . توصيات أجندة التنمية
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ي الدول  2.4
تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

 . األعضاء 

 بالنتيجة المرتقبةالصلة  : 20التوصية 

النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايبر المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام 
ي ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن 

ي الويبو، بما ف 
ي الدول األعضاء ف 

متير  ف 
ي آلت إىل الملك 

العام وفقا تساعد الدول األعضاء المهتمة بالموضوع عىل تحديد المواد الت 
 ألنظمتها القانونية. 

 

استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  1.3
 . أوسع وفعالية أكبر 

 
ي الدول  2.4

تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . األعضاء 

 المرتقبة الصلة بالنتيجة *21التوصية 

، قبل 
ً
جري الويبو مشاورات غبر رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناسبا

ُ
ت

، باعتماد مسارات مدفوعة من  ي أي أنشطة جديدة بشأن وضع القواعد والمعايبر
وع ف  الشر

اء من الدول األعضاء وال سيما البلدان النامية والبلدان  األعضاء وتشجيع مشاركة الخبر
 األقل 

ً
 . نموا

 

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
ي عىل معالجة القضايا  2.2

 أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف 
تجمع الويبو بير 

ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية 
الناشئة والتحديات المطروحة ف 

 . بداعالفكرية واالبتكار واإل 
 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 22التوصية 

ي أن تكون أنشطة الويبو بشأن وضع القواعد والمعايبر داعمة لألهداف اإلنمائية 
ينبىع 

ي إعالن األلفية
ي منظومة األمم المتحدة، بما فيها األهداف الواردة ف 

 . المتفق عليها ف 
 
 

ي وثائق عملها 
ي ألمانة الويبو أن تتناول ف 

المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايبر ما ينبىع 
يناسب من القضايا التاىلي ذكرها عىل سبيل المثال، بتوجيه من الدول األعضاء ودون إخالل 

 بنتائج مداوالتها: 
 

؛  ي
 )أ( الحفاظ عىل تنفيذ قواعد الملكية الفكرية عىل المستوى الوطت 

 )ب( وأوجه الصلة بير  الملكية الفكرية والمنافسة؛
 ونقل التكنولوجيا المرتبط بالملكية الفكرية؛ )ج(

 )د( وما يمكن توافره من جوانب المرونة واالستثناءات والتقييدات للدول األعضاء؛
. )ه( 

ً
 وإمكانية إضافة أحكام خاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا

وبياناتها بشكل  استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها  1.3
 . أوسع وفعالية أكبر 

 
ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3

أنشطة ميّشة ف 
 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية

 
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية 1.4

ي كل  ضمان فعالية أكبر ف 
ف 

ي ذلك من خالل تعميم 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 

الدول األعضاء وف 
 . توصيات أجندة التنمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 23التوصية 

ي مجال الملكية الفكرية بما يعزز 
خيص ف  ي أفضل السبل للنهوض بممارسات الب 

النظر ف 
النهوض بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري ونقل التكنولوجيا القدرات التنافسية وال سيما بهدف 

ي تلك البلدان
 . إىل البلدان المهتمة، وال سيما البلدان النامية والبلدان األقل نموا وتعميمها ف 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3
أنشطة ميّشة ف 

 . رية بغرض التصدي للتحديات العالميةوأدواتها القائمة عىل الملكية الفك
 



CDIP/30/2 
Annex I 
7 

 
 

 
 

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
الدول األعضاء وف 

 . توصيات أجندة التنمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 24التوصية 

 مع 
ً
ي إطار واليتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموّجه لردم الهّوة الرقمية تماشيا

مطالبة الويبو، ف 
مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن 

 .  الرقمي

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3
أنشطة ميّشة ف 

 . دواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالميةوأ
 

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
الدول األعضاء وف 

 . توصيات أجندة التنمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 25التوصية 

ورية لتشجيع نقل  استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والض 
ها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التداببر المالئمة لتمكير  البلدان المذكورة  التكنولوجيا ونشر

ي تتيحها 
االتفاقات الدولية ومن من فهم مختلف األحكام المتعلقة بمواطن المرونة الت 

 . االستفادة منها بأكبر قدر، حسبما يكون مناسبا 
 

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3

أنشطة ميّشة ف 
 . لتصدي للتحديات العالميةوأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض ا

 

ي الدول  2.4
تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 26التوصية 

 مؤسسات البحث العلمي 
ّ
تشجيع الدول األعضاء وال سيما البلدان المتقدمة، عىل حث

ي البلدان النامية والبلدان األقل  لديها عىل تعزيز تعاونها 
مع مؤسسات البحث والتطوير ف 

 عىل وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها. 
ً
 نموا

 

ي عىل معالجة القضايا  2.2
 أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف 

تجمع الويبو بير 
ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص 

الملكية الناشئة والتحديات المطروحة ف 
 . الفكرية واالبتكار واإلبداع

 

ي الدول  2.4
 
تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 27التوصية 

تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصال تحقيقا 
ي إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو،  والتنميةللنمو 

بضمان إمكانية إجراء نقاشات ف 
كبر  عىل أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

والب 
ي التنمية االقتصادية والثقافية، وإيالء انتباه خاص لمساعدة الدول األعضاء عىل 

 
ودورها ف

اتي جيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا المعلومات تشخيص االسب 
ي سبيل تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 . واالتصال ف 

ي عىل معالجة القضايا  2.2
 أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف 

تجمع الويبو بير 
ي مجال السياسات عىل ا

لصعيد العالمي فيما يخص الملكية الناشئة والتحديات المطروحة ف 
 . الفكرية واالبتكار واإلبداع

 
مستوى محّسن إلنتاجية وجودة أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها  2.3

 . ومعارفها وبياناتها 
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ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي 
ي ذلك من خالل تعميم  الدول األعضاء وف 

المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
 . توصيات أجندة التنمية

 

 بنية تحتية محّسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية 5.4

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 28التوصية 

السياسات تدارس ما يمكن للدول األعضاء، وال سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من 
ي البلدان 

ها ف  ي سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشر
والتداببر المرتبطة بالملكية الفكرية ف 

 . النامية

ي مجال الملكية الفكرية 1.2
 . وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 

 
ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3

أنشطة ميّشة ف 
 . القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالميةوأدواتها 

 
ي الدول  2.4

تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 29التوصية 

الفكرية ضمن إدراج المناقشات حول قضايا نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية 
 االختصاصات المناطة بإحدى هيئات الويبو المناسبة. 

 

ي عىل معالجة القضايا  2.2
 أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف 

تجمع الويبو بير 
ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية 

الناشئة والتحديات المطروحة ف 
 . الفكرية واالبتكار واإلبداع

 
ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3

 
أنشطة ميّشة ف

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية
 

ي الدول  2.4
تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

 . األعضاء 

 بالنتيجة المرتقبةالصلة  : 30التوصية 

ي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى إلسداء النصح للبلدان النامية، 
ينبىع 

بما فيها البلدان األقل نموا، بناء عىل طلبها، حول سبل النفاذ إىل المعلومات التكنولوجية 
ي المجاالت 

ي توليها الجهة المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية االنتفاع بها، وال سيما ف 
الت 

 صاحبة الطلب أهمية خاصة. 

اكات عىل نحو فعال مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية  4.2 التفاعل وإقامة شر
ي تسهم فيها الملكية الفكرية

 لألهداف العالمية الت 
ً
 . الدولية والمنظمات غبر الحكومية دعما

 
دماتها ومعارفها وبياناتها بشكل استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخ 1.3

 . أوسع وفعالية أكبر 
 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3
أنشطة ميّشة ف 

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية
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ي جميع الدول مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكر  3.4
ية ف 

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 31التوصية 

ي نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية، 
اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول األعضاء وتسهم ف 

اءات المتاحة للجمهور.   مثل مطالبة الويبو بتسهيل نفاذ محّسن إىل معلومات البر
للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  استخدام أنظمة الويبو العالمية 1.3

 . أوسع وفعالية أكبر 
 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3
أنشطة ميّشة ف 

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية
 

ي جميع الدول مستوى أكبر من المعارف والمهارات  3.4
المتصلة بالملكية الفكرية ف 

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 32التوصية 

ي الويبو لتبادل التجارب والمعلومات الوطنية واإلقليمية حول أوجه الصلة 
إتاحة الفرصة ف 

 بير  حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. 
ي  1.2

 . مجال الملكية الفكريةوضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف 
 

ي عىل معالجة القضايا  2.2
 أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف 

تجمع الويبو بير 
ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية 

الناشئة والتحديات المطروحة ف 
 . الفكرية واالبتكار واإلبداع

 
اكات عىل نحو فعال مع األ  4.2 مم المتحدة والمنظمات الحكومية التفاعل وإقامة شر

ي تسهم فيها الملكية الفكرية
 لألهداف العالمية الت 

ً
 . الدولية والمنظمات غبر الحكومية دعما

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 33التوصية 

مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية األساس، لتقدير جدوى جميع 
ات أنشطتها الموجهة للتنمية  ومنها األنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤشر

 . والمقاييس الخاصة لهذا الغرض، حيث كان ذلك مناسبا 

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي ذلك من خالل 

ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
تعميم الدول األعضاء وف 

 . توصيات أجندة التنمية
 

 . إدارة مالية سليمة وحذرة وحوكمة ورقابة فعالتان عىل الصعيد المؤسشي  3.5

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 34التوصية 

ي القطاع االقتصادي غبر 
مطالبة الويبو بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية ف 

ي ذلك دراسة التكاليف 
 
، بما ف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر الرسمي

 خاصة إىل خلق فرص العمل، بغية مساعدة الدول األعضاء عىل تصميم برامج وطنية هامة. 
 

استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  1.3
 . أوسع وفعالية أكبر 

 
ي الدول تطوير أنظمة إيكولوجية  2.4

متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . األعضاء 
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ة والمتوسطة والجامعات  4.4 كات الصغبر عدد أكبر من المبتكرين والمبدعير  والشر
 . ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *35التوصية 

مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول األعضاء، لتقييم األثر االقتصادي 
ي النتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية. 

 واالجتماعي والثقاف 
استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  1.3

 . أوسع وفعالية أكبر 
 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو أنشطة م 3.3
يّشة ف 

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية
 

ي الدول  2.4
تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

 . األعضاء 

 بالنتيجة المرتقبةالصلة  : 36التوصية 

ي وكذا نماذج  وع المجير  البشر تبادل التجارب حول المشاري    ع التعاونية المفتوحة مثل مشر
 الملكية الفكرية. 

استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  1.3
 . أوسع وفعالية أكبر 

 
ي مجاىلي نقل  3.3

المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو أنشطة ميّشة ف 
 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *37التوصية 

يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول 
 والتأثبر بير  الملكية الفكرية والتنمية.  األعضاء، لتحديد أوجه الصلة

استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل  1.3
 . أوسع وفعالية أكبر 

 
ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3

أنشطة ميّشة ف 
 . ة بغرض التصدي للتحديات العالميةوأدواتها القائمة عىل الملكية الفكري

 

ي الدول  2.4
 
تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف

 . األعضاء 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 38التوصية 

ي كل ضمان  1.4 تعزيز قدرة الويبو عىل إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو عىل التنمية. 
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

فعالية أكبر ف 
ي ذلك من خالل تعميم 

 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف

 
الدول األعضاء وف

 . توصيات أجندة التنمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 39التوصية 
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ي حدود اختصاصها ومهمتها، 
بمساعدة البلدان النامية وال سيما البلدان مطالبة الويبو، ف 

األفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، عن طريق إجراء دراسات حول 
 هجرة األدمغة وتقديم توصيات عىل أساسها. 

 

ي كل  1.4
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ضمان فعالية أكبر ف 
ي 
ي ذلك من خالل تعميم الدول األعضاء وف 

 المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 
 . توصيات أجندة التنمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 40التوصية 

مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكاالت األمم المتحدة بشأن مسائل الملكية الفكرية، وفقا 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة لتوجه الدول األعضاء، وباألخص منها األونكتاد 

الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعىل وجه 
ي تنفيذ برامج 

الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى ف 
 التنمية. 

 

ي جميع أنحاء العا 1.1
لم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم زيادة فعالية التواصل والتفاعل ف 

ي كل مكان
 . إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها عىل تحسير  حياة الجميع ف 

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 41التوصية 

ي مجال التعاون والتنمية. 
ي استخدام الملكية  1.4 جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية ف 

ي كل ضمان فعالية أكبر ف 
الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف 

ي ذلك من خالل تعميم 
ي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما ف 

الدول األعضاء وف 
 . توصيات أجندة التنمية

 
ي الدول  2.4

تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . األعضاء 

 بالنتيجة المرتقبةالصلة  *42التوصية 

ي أنشطة الويبو، 
ي بكل فئاته ف 

ي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدن 
تعزيز التداببر الت 

ي تتعلق بقبول المنظمات غبر الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية 
وفقا للمعايبر الت 

 قيد الدرس باستمرار. 

اكات عىل نحو فعال مع األمم ال 4.2 متحدة والمنظمات الحكومية التفاعل وإقامة شر
ي تسهم فيها الملكية الفكرية

 لألهداف العالمية الت 
ً
 . الدولية والمنظمات غبر الحكومية دعما

 الصلة بالنتيجة المرتقبة : 43التوصية 

كاء لتمويل مشاري    ع المساعدة المرتبطة  ي اختيار الشر
 
ي كيفية تحسير  دور الويبو ف

 
النظر ف

ي مسار شفاف بتوجيه من األعضاء ودون إخالل بأنشطة الويبو  بالملكية الفكرية وتنفيذها 
 
ف

 الجارية. 
 

ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو  3.3
 
أنشطة ميّشة ف

 . وأدواتها القائمة عىل الملكية الفكرية بغرض التصدي للتحديات العالمية

 الصلة بالنتيجة المرتقبة *44التوصية 

ي منظومة األمم المتحدة تعمل بتوجيه من 
لّما كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة ف 

الدول األعضاء فيها، فمن المستساغ أن تعقد االجتماعات أو المشاورات الرسمية أو غبر 
ي ينظمها المكتب الدوىلي 

ي الويبو والت 
 
الرسمية المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايبر ف

، وتسيبر مجرياتها بانفتاح وشفافية تسمح بناء عىل طلب ال
ً
ي جنيف أساسا

دول األعضاء، ف 
ي حالة عقد اجتماعات خارج جنيف، يجب إخطار الدول 

اك كافة الدول األعضاء. وف  بإشر

ي مجال الملكية الفكريةوضع أطر معيارية دولية متو  1.2
 . ازنة وفعالة ف 

 
ي عىل معالجة القضايا  2.2

 أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف 
تجمع الويبو بير 

ي مجال السياسات عىل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية 
الناشئة والتحديات المطروحة ف 

 . الفكرية واالبتكار واإلبداع
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وع جدول األعمال  األعضاء بذلك مسبقا عبر القنوات الرسمية واستشارتها بشأن مشر
نامج.   والبر

 المرتقبةالصلة بالنتيجة  : 45التوصية 

ي إطار االهتمامات االجتماعية األوسع واالنشغاالت المعنية 
انتهاج إنفاذ الملكية الفكرية ف 

ي تشجيع 
بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ف 

ي المعارف   للمنفعة المتبادلة لمنتجر
ً
ها تحقيقا ي ونقل التكنولوجيا ونشر اإلبداع التكنولوجر

لتكنولوجية وللمنتفعير  بها وعىل نحو يؤدي إىل الرفاهية االجتماعية واالقتصادية وإىل ا
امات، بما يتفق مع المادة   من اتفاق تريبس.  7تحقيق التوازن بير  الحقوق وااللب  

 

ام للملكية الفكرية 3.2  . الحوار والتعاون عىل الصعيد الدوىلي بشأن إذكاء االحب 

 
ي الدول تطوير أنظمة  2.4

إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 
 . األعضاء 

 
ي جميع الدول  3.4

مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف 
 األعضاء

 
] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثان 
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وعات أجندة التنمية اعتباًرا من عام   2022قائمة مشر
 

وعات أجندة التنمية المنجزة والُمقّيمة )  (37مشر
 مؤتمر حشد الموارد ألغراض التنمية . 1

ي مجال الملكية الفكرية ) . 2
 (IP-TADقاعدة بيانات المساعدة التقنية ف 

 المرحلة األوىل –النفاذ إىل قواعد البيانات المتخصصة ودعمها  . 3

ي مجال الملكية الفكرية ) . 4
 (IP-DMDقاعدة بيانات مطابقة االحتياجات اإلنمائية ف 

ي مجال الملكية الفكرية . 5
 إنشاء أكاديميات وطنية جديدة ف 

وع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية . 6  مشر

 نقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنيةبنية دعم االبتكار و  . 7

ي ودون اإلقليمي واإلقليمي  . 8
ي مجال الملكية الفكرية عىل كل من الصعيد الوطت 

 تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمير  ف 

 الملكية الفكرية والملك العام . 9

 الملكية الفكرية وسياسة المنافسة . 10

 المعلومات واالتصاالت، والهوة الرقمية والنفاذ إىل المعرفةالملكية الفكرية وتكنولوجيا  . 11

اءات . 12  استحداث أدوات للنفاذ إىل المعلومات المتعلقة بالبر

 تعزيز إطار الويبو لإلدارة القائمة عىل النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم لألنشطة اإلنمائية . 13

ي استخدام المعلومات  . 14
 لتحديات إنمائية محددةتكوين الكفاءات ف 

ً
 التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية معينة حال

15 .  
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير األعمال ف 

 الملكية الفكرية والملك العام . 16

 الملكية الفكرية وهجرة األدمغة . 17

 الفكرية واالقتصاد غبر الرسمي الملكية  . 18

 المرحلة الثانية –النفاذ إىل قواعد البيانات المتخصصة ودعمها  . 19

ي مجال الملكية الفكرية  . 20
 المرحلة الثانية –إنشاء أكاديميات وطنية جديدة ف 

 الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية . 21

اءات استحداث أدوات للنفاذ إىل المع . 22  المرحلة الثانية –لومات المتعلقة بالبر

اف عل . 23 ي إلدارة الصناعات اإلبداعية واإلشر
يها وتعزيزها، وتحسير  األداء تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيير  بالملكية الفكرية عىل الصعيد الوطت 

 والربط الشبكي بير  منظمات اإلدارة الجماعية لحق المؤلف

كة  . 24  بناء الحلول –الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشب 

 المشاري    ع التعاونية المفتوحة والنماذج القائمة عىل الملكية الفكرية  . 25

ي بوركينا فاسو وبعض البلدان األفريقية . 26
 
 تعزيز القطاع السمىعي البضي وتطويره ف

 ية والتنمية فيما بير  بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نمواتعزيز التعاون حول الملكية الفكر  . 27

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا . 28
 الملكية الفكرية وإدارة التصاميم لتطوير األعمال ف 
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29 .  
ً
ي استعمال المعلومات التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية محددة حال

 المرحلة الثانية، –لتحديات إنمائية محددة تكوين الكفاءات ف 

 المرحلة الثانية –الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية  . 30

ي بوركينا فاسو وبعض البلدان األفريقية  . 31
 المرحلة الثانية -تعزيز القطاع السمىعي البضي وتطويره ف 

 التعاون عىل التنمية والتعليم والتدريب  . 32
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي ف 
ي مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضان 

ي ف 
 المهت 

ها من البلدان النامية . 33 ي مض وغبر
ي ف 
اث الثقاف   الملكية الفكرية والسياحة والثقافة: دعم األهداف اإلنمائية والنهوض بالب 

ي  . 34
 الملك العام ألغراض التنمية االقتصاديةاستخدام المعلومات الموجودة ف 

35 .  
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال ف  ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الب 
 والبلدان الت 

ي قطاعتعزيز استخدام الملكية الفكرية  . 36
مجيات لتطبيقات األجهزة المحمولة ف   البر

حات مشاري    ع أجندة التنمية . 37  الوسائل الضامنة لنجاح مقب 

ا من ديسمير  وعات أجندة التنمية الجاري تنفيذها اعتبارً  (9] 2022مشر
ي البيئة الرقمية . 1

 حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف 

كات المحلية . 2 ي التنمية االقتصادية تسجيل العالمات الجماعية للشر
 بصفته قضية محورية ف 

ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية . 3
ي االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء ف 

 تعزيز دور النساء ف 

و وبلدان نامية أخرى: تسخبر الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة  . 4 ي ببر
 المأكوالت؛الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 

ي آلت إىل الملك العام واستخدامهاا . 5
اعات الت   لكشف عن االخب 

ي بعض بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا . 6
ي بوركينا فاسو وف 

 تطوير قطاع الموسيق  والنماذج االقتصادية الجديدة للموسيق  ف 

ي الصناعات اإلبداعية . 7
ي العض الرقمي  تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف 

ي البلدان النامية ف 
 ف 

 تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية . 8

ة ما بعد  . 9 ي فب 
ات الجغرافية أو العالمات الجماعية ف  اتيجيات لدعم المؤشر ة من خالل الملكية الفكرية: وضع اسب  كات الصغبر  التسجيلتمكير  الشر

ي 
ز

وعات أجندة التنمية المعتمدة ف  (2) 2022مشر
 واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية الشغلالحد من حوادث  . 1

مجيات . 2 ي قطاع البر
   المرحلة الثانية تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف 

 
ي ]نهاية 

 والوثيقة[ المرفق الثان 
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