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 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 ثالثونالالدورة 
 2023 بريلأ 28إىل  24ن جنيف، م

اح  اتيجيات و ال عدد من لتطوير  كينيا من   مقدماقتر ف الرامية إىل دوات ال ستر
ّ
صدي لقرصنة حق المؤل

ّ
ي  عت  الت

 
نت ف اإلنتر

 السوق الرقمية الفريقية

 المانة من إعداد 

م .1
ّ
ي  المجلس قد

ف، لحقّ  الكين 
ّ
، 9 بتاري    خ مراسلة طريق عن المؤل ة نوفمت 

ّ
اح مسود اتيجيات من عدد  "تطوير  بشأن اقتر  الستر

ي إىل الرامية والدوات
ّ
نت عت   المؤلف حق لقرصنة التصد ي  اإلنتر

 بالتنمية المعنية اللجنة فيه لتنظر  الفريقية"، الرقمية السوق ف 
ي  الفكرية والملكية

 . الثالثي    دورتها  ف 

ي  رد يو  .2
ي مر  ف 

اح الوثيقة هذه فقر   الذي المذكور  القتر
ّ
 للويبو.  العامة المانة دةبمساع أعد

ي  للنظر  مدعوة اللجنة إن .3
 هذه مرفق ف 

 الوثيقة. 

 [انالمرفق ذلك ]يلي 
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وع 1  رمز المشر

 
]DA_4_10_11_45_01[ 

وع 2.1  عنوان المشر

ي لقرصنعدد من تطوير 
ّ
اتيجيات والدوات الرامية إىل التصد نتحق المؤلف  ةالستر ي السوق الرقمية الفريقية عت  اإلنتر

 ف 

 التنمية ةتوصيات أجند 3.1

كات احتياجات عل خاص بشكل التأكيد  : 4 التوصية ة الشر ي  والمؤسسات والمتوسطة الصغت 
ي  تعمل النر

 
 العلمي  البحث مجال ف

اتيجيات وضع عل منها، بطلب العضاء، الدول ومساعدة الثقافية، والصناعات ي  المناسبة الوطنية الستر
 
 الفكرية.  الملكية مجال ف

ي  الوطنية المؤسسية كفاءاتها   ير تطو  عل العضاء الدول مساعدة : 10 التوصية
 
ي  خالل من وتحسينها  الفكرية الملكية مجال ف

ي  المض 
 
 ف

ها  التحتية البن   تطوير   الملكية حماية بي    عادل بتوازن والنهوض فعالية أكت   الفكرية الملكية مؤسسات جعل بهدف المرافق من وغت 
ي  العامة.  والمصلحة الفكرية

  قنيةالت المساعدة هذه تنسحب أن وينبغ 
 
 بالملكية المعنية اإلقليمية ودون اإلقليمية المنظمات عل أيضا

 الفكرية. 

اع والبتكار  اإلبداع أعمال لحماية الوطنية كفاءاتها   تعزيز  عل العضاء الدول مساعدة : 11 التوصية  ودعم المحلي  الصعيد  عل والختر
ي  الوطنية التحتية البن   تطوير 

ما   والتكنولوجيا  العلوم مجال ف 
ّ
  ذلك كان  كل

 
  مناسبا

 
 الويبو.  لختصاص ووفقا

ي  الفكرية الملكية إنفاذ  انتهاج : 45 التوصية
 بحيث خاصة، بصفة بالتنمية المعنية والنشغالت  الوسع الجتماعية الهتمامات إطار  ف 

ي  وإنفاذها  الفكرية الملكية حقوق حماية تسهم
ي  اإلبداع تشجيع ف  ها  التكنولوجيا  ونقل التكنولوج    ونشر

 
 المتبادلة للمنفعة تحقيقا

ي   الحقوق بي    التوازن تحقيق وإىل والقتصادية الجتماعية الرفاهية إىل يؤدي نحو  وعل بها  وللمنتفعي    يةالتكنولوج المعارف لمنتج 
امات،  تريبس.  اتفاق من 7 المادة مع يتفق بما  واللتر 

 
وع 4.1  مدة المشر

 شهرا 36
 

وع 5.1 انية المشر ز  مي 

انية اإلجمالية للمشر  . للبأكملها  ستخصصفرنك سويشي،  501,200وع تبلغ المت    نفقات بخالف الموظفي  
 

وع2  . وصف المشر

ي  الفرص تتواتر 
ي  الرقمية السواق تتيحها  النر

 اإلبداعية الصناعتي   و  التجارة لتطوير  جديدة آفاقا  فتح مما  الفريقية، القتصادات ف 
.  اإلقليمي  الصعيدين عل والتصنيعية ي

 مستخدمي  عدد  يفوق أن المريكية المتحدة للوليات الدولية التجارة لجنة وتتوقع والوطن 
ونية التجارة ي  اإللكتر

ي  الرقميي    للمستهلكي    تراكمي  سنوي نمو  نسبة يقابل ما  أي ،2025 بحلول مستخدم مليار  نصف أفريقيا  ف 
 السوق ف 

ي  المستهلكي    وسلوك دةالجدي التجارية النماذج انفكت وما  بالمئة.  17 بنسبة الفريقية
 عل أثر  بشكل  الرقمية، البيئة مع التكّيف ف 

 التصالت.  خدمات ومشغلو  ،الفكرية الملكية حق أصحاب ومنهم تنوعهم، عل المصلحة أصحاب

  غت  
ّ
ي  اإلبداعية الصناعات أن

ا   زخما  تعيش النر ي  كبت 
، ومنها  أفريقيا، ف   أوجه من هائال  عددا  تواجه  والتلفزيون، والفالم، الموسيقر

ي  اإلمكانيات من الصناعات تلك انتفاع دون يحول المؤلف، حقّ  عل التعدي
.  القتصاد  يتيحها  النر  الملكية حقوق حماية وتعد  الرقمي

ي  الفكرية
ي  الرقمية، البيئة ف 

ياال أحد و  العامة، للسياسة الهامة الهداف أحد   مماثلة، اقتصادية حركية ظل ف 
ّ
 أقر  وقد  العملية.  تتحد

ي  التحاد 
ي  الفريقر

، القتصاد  بأهمية 2020 ف  اتيجية " واعتمد  الرقمي ي  الرقمي  التحول استر
 أهدافها  ومن ("،20230-2020) أفريقيا  ف 

ي  الحماية تعزيز 
 . الفكرية الملكية حقوق بها  تتمتع النر

وع نطاق ويشمل نت عت   مؤلفال حق عل التعدي لوجه بفاعلية التصدي عل المستفيدة الدول مساعدة المشر  طريق عن ،اإلنتر
، اإلطار  لتحسي    محتملة سبل عن البحث  بالنشطة والقيام المجدية، التقنية الدوات واعتماد  الممارسات، أفضل وتبادل التنظيمي
 خصوصية. ال التقنية المساعدة وتقديم القدرات، لتطوير  الرامية

 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
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وعمفهوم  1.2  المشر

وع سينجز  ي  المشر
 
 أخرى.  أفريقية بلدان وثالثة كينيا،  ف

وع وينقسم  مراحل:  ثالثة إىل المشر

 اإلعداد:  الصفر:  المرحلة -

انية، لتأمي    خطة )مثال، داخلي  بتقييم القيام ". 1" كاء وتحديد  مستفيد، بلد  لكل المخاطر  وتقييم المت   وع، شر  الوطنية، اإلداراتو  المشر
 عن الدفاع ومنظمات العمالية والمنظمات الحكومية، غت   والمنظمات الدولية، الحكومية والمنظمات التصالت، خدمات ومشغلي 

(؛  المستهلكي  

 المصلحة؛ لصحاب المختلفة المجموعات مع الستشارية الجتماعات وعقد  ". 2"

اء/والمستشارين، اختيار و  ". 3" ي  مشاركتهم وتأكيد  الخت 
 
وع؛ ف  المشر

.  الصعيد  عل التنفيذ  خطط تطوير و  "4" ي
 الوطن 

 التنفيذ:  الوىل:  المرحلة -

 األول:  الجزء

 "التقييم" "1"

نت عت   الفكرية الملكية عل التعدي أوجه وأثر  ونوع المؤلف، حق إلنفاذ  الراهن الوضع تقييم أجل من بدراسة القيام ي  ،اإلنتر
 البلدان ف 

ي  التنظيمي  اإلطار  الدراسة وتشمل المستفيدة. 
نت خدمات مزودي ودور  التصالت، قطاع ف  ي  اإلنتر  وسلوك الدفع، خدمات ومعالج 

نت عت   القرصنة تجاه المستهلكي     . اإلنتر

 والتعاون" المعلومات "تبادل "2"

ي  الصعيد  عل عمل، وورشات ومؤتمرات، مستديرة، موائد  وتنظيم
 أجل من انطالق، كنقطة  المذكورة الدراسة إىل بالستناد  ،الوطن 

ي  والتعمق الدراسة نتائج مناقشة
ات وتبادل المصلحة، أصحاب بي    الحوار  وتيست   القائمة، التقصت   وأوجه الحتياجات تحديد  ف   الخت 

ام بإرساء المتعلقة الممارسات وأفضل  التقنية والمساعدة القدرات بناء لنشطة المشاركة البلدان احتياجات وتحديد  المؤلف، حق احتر
نت عت   المؤلف حقّ  إنفاذ  تعزيز  إىل الرامية  . اإلنتر

 التقنية" والمساعدة القدرات بناء أنشطة "تنفيذ  "3"

 الطر  ضمن المصلحة، أصحاب احتياجات عل بناء الموجهة، التقنية والمساعدة القدرات لبناء الخصوصية النشطة وإنجاز  تنظيم
يعية  حصل كلما   المعنية، الطراف بي    الطوعية التعاون اتفاقات إبرام وتيست   التقنية؛ الدوات ابتكار  ودعم ؛المستفيدة للبلدان التشر

 بشأنها.  توافق

:  الجزء ي
 الثانز

وع من الثانية المرحلة تهدف  أجل من مناسب،ال النحو  عل وتعزيزها، اإلنفاذ  آليات إدراج من المستفيدة الدول تمكي    إىل المشر
نت عت   المؤلف حق إنفاذ  تحسي      ،اإلنتر

ّ
وريي    والفهم بالمهارات المؤلف حق بإنفاذ  المكلفي    المسؤولي    ومد  أهدافهم، لتحقيق الض 

كت    مع
حة النشطة عل التر  التالية:  المقتر

نت عت   القرصنة لمواجهة المناسبة التحتية والبن   الدوات تحديد  (1  التقنية؛ التوجيهية الخطوط واعتماد  ،اإلنتر

ونية؛ المواقع لحجب الرامية والمبادرات الطوعية التدابت   واعتماد    اإللكتر

ورية الدوات وحزمة التوجيهية، والخطوط التدريبية، المواد  وابتكار  (2 ي  الض 
 التصالت؛ خدمات و ومشغل نو مسؤولال سيستخدمها  النر
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.  المسؤولي    لفائدة باستمرار، القدرات، بناء أنشطة وتنظيم (3  المعنيي  

وع اختتام الثانية:  المرحلة -  والتقييم المشر

وع، المعنيي    المصلحة أصحاب أهم تحديد  تم :  كما   وهم بالمشر  يلي

 المؤلف( وحق الصناعية الحقوق )مكاتب الفكرية الملكية مكاتب 

 التصالت  خدمات ومؤسسات 

 الوطنية الجمارك وإدارات 

 الوطنية اإلنفاذ  وإدارات 

 اإلبداعية والصناعات 

 القانونيون والمهنيون 

  لالتصالت  الدوىلي  والتحاد 

 ويجية والصناعات  التر

 

وع ونتائجه و  2.2  نواتجهأهداف المشر

وع يهدف نت عت   المؤلف حق عل التعدي لوجه بفاعلية التصدي عل المستفيدة البلدان مساعدة إىل إجمال  المشر  . اإلنتر

وع المرتقبة النتائج وتتمثل :  فيما  للمشر يغي  اإلطار  تعزيز  "1" يلي  حق عل التعدي لوجه التصدي أجل من التحتية البنية وإطار  التشر
نت عت   المؤلف ي  والمعارف المهارات تحسي    "2و" ،اإلنتر

ي  العاملون المسؤولون بها  يتمتع النر
 ووكالت  الفكرية الملكية مكاتب ف 

هم، ن،القانو  إنفاذ  وأجهزة التصالت، ي  وغت 
ي  المؤلف حق حماية مجال ف 

 الرقمية.  البيئة ف 

وع أهداف تحققتوس وع بتحقيق سبق، فيما  ذكرها  الوارد  هونتائج المشر  التالية:  للنواتج المشر

 الوطنية الرقمية القتصادات عل المؤلف حق عل التعدي أوجه وأثر  الفكرية الملكية حقوق إلنفاذ  الراهن الوضع عن دراسة إنجاز   -
ي 
 المشاركة.  البلدان ف 

ي  المحتملة التحسيناتب قائمة إعداد  -
ي  والتنظيمية القانونية الطر  عل إدخالها  يمكن النر

 أسماء نظام ومنها  المستفيدة، البدان ف 
تيبات النطاقات،  عل لتعديا أوجه إىل التصدي أجل من المصلحة وأصحاب المستفيدة البلدان حكومات بي    المحتملة الطوعية والتر

نت عت   المؤلف حق  . اإلنتر

عي    لتمكي    التقنية التوجيهية الخطوط ووضع - ي  المشر
 إمكانية ومنها  العتبار، بعي    المؤلف حق قضايا  أخذ  من التصالت  قطاع ف 

ها  أو  المواقع حجب نت عت   المؤلف حق عل التعدي دون للحيلولة الرامية التقنية التدابت   من غت   . اإلنتر

ي  العاملي    للمسؤولي    الموجهة القدرات، تعزيز  وأنشطة التدريبية المواد  وإعداد  -
ي  التصالت  قطاع ف 

 الفكرية، الملكية مكاتب وف 
هم ، المصلحة أصحاب من وغت  نت عت   المؤلف حق عل التعدي لوجه التصدي أجل من المعنيي    لمعارفوا الفهم وتعزيز  ،اإلنتر
ام إذكاء هميةوأ الرقمية البيئةب المتعلقة ي  المؤلف حق احتر

 . الرقمية البيئة ف 

 

وع3.2 اتيجية تنفيذ المشر  اسير

وع تنفيذ  سيتم  : أدناه المفصلة األنشطة باعتماد  المشر

نت عت   المؤلف حق عل التعدي وأثر  الفكرية الملكية حقوق إلنفاذ  القائم الوضع تقييم أجل من دراسة إعداد   القتصادات عل اإلنتر
ي  الرقمية
كت    مع الرقمية، للبيئة مفصال  تقييما  الدراسة وستقدم المستفيدة.  البلدان ف 

 عل:  التر

 التحتية؛ والبن   والخدمات، الوطنية، الفكرية الملكية نظم تقييم -
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نت، خدمات مزودي دور  )ومنها  التصالت  لقطاع التنظيمية والطر  - ي  اإلنتر  (؛الدفع خدمات ومعالج 

ي  الولوية ذات المجالت  وتحديد  -
ي  النر

وع.  تنفيذ  عند  العتبار  بعي    أخذها  ينبغ   المشر

وع ؤديسي الدراسة، استكمال وبعد   التالية:  النشطة إطالق إىل المشر

 الجتماع وسيسغ الحكومية/الخاصة.  القطاعات بي    الحوار  إطالق إىل يهدف المستفيدة البلدان بمشاركة استشاري اجتماع تنظيم أ(
 تقييم إىل الرامية المقبلة الستشارية الجتماعات وجدول الطريق خارطة الجتماع وسيضع الدراسة.  ضوء عل الحتياجات تقييم إىل

ي  الحاصل التقدم
 
وع.  ف  المصلحة.  أصحاب مع دورية اجتماعات تنظيم وسيتم المشر

ي  وهنال مواضع عل فالتعر  أجل من ،المعنيي    المصلحة أصحاب بي    الحوار  تيست   ب(
 
 والتدابت   الراهنة والقانونية التقنية الحكام ف

نت عت   المؤلف حق عل التعدي أوجه من بالحد  الكفيلة المحتملة الطوعية  . اإلنتر

تيبات المتعلقة المواصفات وضع عل المصلحة أصحاب مع الحوار  خالل والعمل ج(  تنفيذ  بتيست   الكفيلة والتقنية القانونية بالتر
ونية، المواقع حجب نت عت   المؤلف حق عل التعدي دون للحيلولة الرامية الخرى التقنية والتدابت   اإللكتر  . اإلنتر

اء وتوجيهات المعلومات تقديم أجل من إنجازها، ثم القدرات، بناء أنشطة من عدد  وتطوير  د(  الرقمية، القرصنة بطبيعة المتعلقة الخت 
، غت   للمشغلي    التجارية والنماذج عيي   نت عت   المؤلف حق عل التعدي أوجه عل للتشويش الفعالة والساليب الشر  والحيلولة ،اإلنتر
 دونها. 

ي  ـه(
وع، لتنفيذ  النهائية المرحلة وف   بنتائج الوعي  إلذكاء والكتيبات( المصورة، المقاطع سبيل )من المواد  بعض تطوير  يتمس المشر

وع، وع الناجحة النواتج نشر  بهدف المشر  أوسع.  نطاق عل للمشر

ة خالل لالتصالت، الدوىلي  التحاد  مع ذلك، أمكن كلما   وتتعاون، الويبو  وستتواصل اتيجية إنجاز  فتر  وستسغ سبق.  فيما  المبينة الستر
 . المزيفة المنتجات ومكافحة الختبار  ومواصفات التشوير  وبروتوكولت  متطلبات : 11 الدراسات لجنة مع خصوصا، للتعاون، الويبو 

 

وع 4.2 ات المشر  مؤشر

وع أهداف  المشر

ي
ّ
نت عت   المؤلف حق عل التعدي لوجه بفاعلية التصد  اإلنتر

ات وع أهداف مؤشر  المشر

ي  بالمائة 50 بنسبة زيادة
ي  القانون إنفاذ  إجراءات عدد  ف 

 تتخذها  النر
ي  العامة السلطات

 1المستفيدة.  البلدان ف 

وع نتائج  المشر

يغي  اإلطار  تعزيز   لوجه التصدي أجل من التحتية والبنية التشر
نت عت   المؤلف حق عل التعدي  . اإلنتر

ات  النتائج مؤشر

يعية أو المتعلقة بالبن تحديد  إذكاء الكفيلة بالتحتية  يةالحكام التشر
ام حق المؤلف  نتاحتر حة عت  اإلنتر ؛ واعتماد التعديالت المقتر

يعات تلك البلدان، ب   ناء عل ذلك. لتشر

                                                
ي البلدان  30سيعتمد قياس الزيادة بنسبة  1

 
ي تتخذها السلطات العامة ف

ي عدد إجراءات إنفاذ القانون النر
 
ي تعدها البلدان العضاء بالمائة ف

المستفيدة، عل التقارير النر
وع. هش 12خالل   را الموالية لتنفيذ المشر
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ي  والمعارف المهارات تحسي   
ي  العاملون المسؤولون بها  يتمتع النر

 
 ف

 القانون، إنفاذ  وأجهزة التصالت، ووكالت  الفكرية الملكية مكاتب
هم، ي  وغت 
 
ي  المؤلف حق حماية مجال ف

 
 الرقمية.  البيئة ف

ي  جلي  نجاح تحقيق
 
 بحماية المتعلقة والمعارف المهارات تحسي    ف

ي  المؤلف حق
 
 من بالمائة 50 عن يقل ل  ما  لدى الرقمية البيئة ف

ي  العاملون المسؤولون) المعنيي    المصلحة أصحاب
 
 مكاتب ف

 القانون، إنفاذ  وأجهزة التصالت، ووكالت  الفكرية الملكية
هم  2. (وغت 

وع نواتج  المشر

 وأثر  الفكرية الملكية حقوق إلنفاذ  الراهن الوضع عن دراسة إنجاز 
 الوطنية الرقمية القتصادات عل المؤلف حق عل التعدي أوجه
ي 
 
 المشاركة.  البلدان ف

ات  النواتج مؤشر

ي  الحت    خالل الدراسة إنجاز 
 المقرر.  الزمن 

 
ي  المحتملة بالتحسينات قائمة إعداد 

 الطر  عل إدخالها  يمكن النر
ي  والتنظيمية القانونية

 
 أسماء نظام ومنها  المستفيدة، البدان ف

تيبات النطاقات،  البلدان حكومات بي    المحتملة الطوعية والتر
 التعدي أوجه إىل التصدي أجل من المصلحة وأصحاب المستفيدة

ن عت   المؤلف حق عل  . تاإلنتر

 
ي  ة)واحد قائمات أرب  ع إعداد 

 
 بالتحسينات (مستفيد بلد  كل  ف

ي  المحتملة
 والتنظيمية، القانونية الطر  عل إدخالها  يمكن النر
تيبات  المستفيدة البلدان حكومات بي    المحتملة الطوعية والتر
 حق عل التعدي أوجه إىل التصدي أجل من المصلحة وأصحاب
نت عت   المؤلف ي  الحت    خالل ،اإلنتر

 المقرر.  الزمن 

 
عي    لتمكي    التقنية التوجيهية الخطوط وضع ي  المشر

 قطاع ف 
 إمكانية ومنها  العتبار، بعي    المؤلف حق قضايا  أخذ  من التصالت 

ها  أو  المواقع حجب  دون للحيلولة الرامية التقنية التدابت   من غت 
نت عت   المؤلف حق عل التعدي  . اإلنتر

 الرامية التقنية التوجيهية بالخطوط المتعلقة الدوات حزمة إعداد 
عي    لتمكي    ي  المشر

ها  التصالت، قطاع ف  ي  الحت    خالل ونشر
 الزمن 

 المقرر. 

 
 للمسؤولي    الموجهة القدرات، تعزيز  وأنشطة التدريبية المواد  إعداد 

ي  العاملي   
ي  التصالت  قطاع ف 

هم الفكرية، الملكية مكاتب وف   وغت 
،ال المصلحة أصحاب من  التعدي لوجه التصدي أجل من معنيي  
نت عت   المؤلف حق عل  معارف واكتساب الفهم وتعزيز  ،اإلنتر

ام إذكاء وأهمية الرقمية البيئة بخصوص إضافية  المؤلف حق احتر
ي 
 الرقمية.  البيئة ف 

 

 
 الموجهة التدريبية الدورات ومن ،التدريبية المواد  إعداد  من النتهاء

، المصلحة صحابل  ي  المعنيي  
 الحت    خالل مستفيد، بلد  كل  ف 

ي 
 . المقرر  الزمن 

 

وعا 5.2 اتيجية استدامة المشر  سير

ي  الوجيهة والدوات المواد  جميع الويبو  تيحست
وع، خالل طورت النر ، ها موقع عل المشر ي

ون   كما   . نواتجه استدامة عل حرصا  اإللكتر
ي  الخرى، العضاء لدولا عل والدوات المواد  تلك عرض سيتم

ها  التنمية، لجنة اجتماعات سياق ف   اإلخبارية.  الفعاليات من وغت 
ي  الراغب للجمهور  أوسع، نطاق عل ،المذكورة نواتجال تتيح بأن بشدة المستفيدة العضاء الدول حستنصو 

 توسع وبأن ،استخدامها  ف 
ي  التعاون تعزيز  شبكة

ي  التدريبية المواد  تقاسم سيتم ذلك، عل عالوة أنشأتها.  النر
 بناء أنشطة خالل واستخدامها  إعدادها  تم النر

، المصلحة أصحاب مع القدرات، ي  استخدامها  ثم الحاجة، حسب المواد، تلك تخصيص يتسن   حنر  المعنيي  
 . لحق وقت ف 

اتيجية وستشهد  وع. ا تنفيذ  أثناء التحديثات من عددا  الستدامة استر  لمشر
 

                                                
ي  والمعارف المهارات تحسي   سيعتمد قياس  2

وع.  والالحقة السابقة الستبيانات عل ،المعنيي    المصلحة أصحاب من بالمائة 50 عن يقل ل  ما  بها  يتمتع النر  للمشر
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 معايي  اختيار البلدان الرائدة/المستفيدة 6.2

وع تنفيذ  سيتم ي  المشر
 
 التالية:  المعايت   ىلإ الخرى الثالثة البلدان اختيار  وسيستند  . أخرى أفريقية بلدان ثالثةو  كينيا   ف

 وع ا اهتمام المعنية الفكرية الملكية إدارات إبداء  . بالمشر

 ي  السياسية السلطات إبداء
 
ي  البلد  ف

نت عت   المؤلف حق إنفاذ  فاعلية لتعزيز  جلية إرادة المعن   . اإلنتر

 (. 1996) المؤلف حق بشأن الويبو  معاهدة عل المصادقة 

 ام ية التنظيمية الموارد  بتخصيص المذكور  البلد  التر  ورية والبشر وع لتنفيذ  الض   ومستدام.  فعال نحو  عل المشر

ي  الراغبة العضاء الدول عل يتعي   
 
ي  المشاركة ف

 
وع ف ي  الواردة الستمارة وإيداع ،المصالح بيان إرسال المشر

 
ي  المرفق ف

 لهذه الثان 
وع، بإدارة المكلفة المؤسسة ذكر  ويجب الوثيقة.  وع فيذ تن لمراقبة شخص وتعيي    المشر ي  المشر

 
 منسقال )مثال:  المذكور  البلد  ف

 (. القطري
 الكيان المكلف بالتنفيذ داخل الويبو 7.2

ام إذكاء شعبة اكات التحديات قطاع (،BRIP) الفكرية للملكية الحتر  العالمية والشر

 الكيانات األخرى داخل الويبوب الصلة 8.2

 اإلبداعية والصناعات المؤلف حق قطاع

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية

 

ي  األخرىمشاري    ع الصلة بال 9.2
ز
 أجندة التنميةف

وع ي  التعاون مشر
ي  والتثقيف التنمية مجال ف 

ي  والتدريب الفكرية الملكية حقوق مجال ف 
ي  التدريب مؤسسات مع المهن 

ي  القضان 
 البلدان ف 

  (؛DA_3_10_45_01) نموا  البلدان وأقل النامية

ي المحيط
وع رائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف   (DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01) الرقمي  مشر

انية 10.2 ز نامج والمي  ي الير
ز
ي تحقيق النتائج المرتقبة ف

ز
وع ف  مساهمة المشر

وع يسهمس ي  المشر
 التالية:  المرتقبة النتائج إنجاز  ف 

ام إذكاء بشأن الدوىلي  الصعيد  عل والتعاون الحوار  3.2   الفكرية للملكية الحتر

ي  واإلبداع والبتكار  الفكرية للملكية وفعالة متوازنة إيكولوجية أنظمة تطوير  2.4
  العضاء الدول ف 

ي  الفكرية بالملكية المتصلة المعارف مستوى رفع 3.4
 العضاء.  الدول جميع ف 

 

اتيجيات التخفيف من وطأتها 11.2  المخاطر واسير

وع نجاح يعتمد  : 1 الخطر   . المصلحة أصحاب بي    الفعال التعاون عل المشر

اتيجية وع.  لتنفيذ  الوىل المراحل منذ  ة،حالمصل أصحاب جميع مع معمقة مشاورات عقد  : 1 الخطر  وطأة من التخفيف إسير  المشر
ات لتبادل دورات وتنظيم وع تنفيذ  عملية تأخذ  أن وضمان الخت   الجميع.  مواقف العتبار  بعي    المشر

ي  القائمة الظروف تعيق قد  : 2 الخطر 
وع، تنفيذ  المشاركة البلدان أحد  ف   الملكية حقوق بإنفاذ  المتعلقة البيانات نقص بسبب المشر

نت عت   الفكرية الملكية عل التعدي وأثر  الفكرية ي  اإلنتر
 المشاركة.  للبلدان القطرية الرقمية القتصادات ف 



CDIP/30/4 
Annex I 
7 
 

اتيجية  المصلحة وأصحاب المحلية الحكومات بي    تفاعلال إذكاءو  التعاون اءإرس عل العمل : 2 الخطر  وطأة من التخفيف إسير
،  الوجيهة.  المعلومات عل الحصول أجل من الرئيسيي  

ي  الفكرية بالملكية المتعلقة التقنية المعارف مستويات اختالف : 3 الخطر 
 الرقمية البيئة بخصوص المصلحة، أصحاب بها  يتمتع النر

ام إذكاء وأهمية ي  الفكرية للملكية الحتر
 
 الرقمية.  البيئة ف

اتيجية  وتخصيص واحتياجاتهم، المصلحة، أصحاب به يتمتع الذي الفهم مستوى بتقييم القيام : 3 الخطر  وطأة من لتخفيفا إسير
 الساس.  ذلك عل ومحتواها  التدريبية المواد 
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وع. 3 ي لتنفيذ المشر
ي المبدن 

 الجدول الزمنز

 

  

                                                
وع، و"1إنجاز النشطة السابقة للتنفيذ، أي: "سينطلق التنفيذ بعد  3 ، و"2" النتهاء من اختيار جميع البلدان المستفيدة من المشر وع. 3" تعيي   المنسقي   القطريي   ي بتنفيذ المشر

 " تركت   فريق المعن 

 
 النتائج المنشودة

 الرب  ع

2023 2024 2025 

ي  الول
ي  الول الرابع الثالث الثان 

ي  الول الرابع الثالث الثان 
 الرابع الثالث الثان 

 : السابقة للتنفيذ النشطة 
 3اختيار البلدان المستفيدة -
 قطريي   تعيي   المنسقي   ال -
 توظيف زميل -

            

 الصعيد  عل التحتية والبن   والخدمات، الفكرية، للملكية القانونية النظم تقييم
نت، خدمات مزودي دور  )ومنها  التصالت  لقطاع التنظيمية والطر  القطري؛  اإلنتر
ي  ي  الولوية ذات المجالت  وتحديد  الدفع(؛ خدمات ومعالج 

ي  النر
 بعي    أخذها  ينبغ 

وع.  تنفيذ  عند  العتبار   المشر

X X           

وع عل الصعيد ال           X X  يقطر الموافقة عل خطط المشر

        X X X   الدراسة إنجاز 

 بي    الحوار  إطالق إىل تهدف المستفيدة البلدان بمشاركة استشارية اجتماعات عقد 
 الحكومية/الخاصة القطاعات

 X  X         

ي  المحتملة بالتحسينات بلد( لكل )واحدة قائمات 4 إنجاز 
 عل إدخالها  يمكن النر

ي  والتنظيمية القانونية الطر 
 المستفيدة البدان ف 

     X X      

عي    لتمكي    التقنية التوجيهية الخطوط تتضمن أدوات حزمة إنجاز  ي  المشر
 قطاع ف 

 العتبار بعي    المؤلف حق قضايا  أخذ  مزيد  من التصالت 
      X X X    

  X X X         إعداد وإنجاز المواد التدريبية وأنشطة تعزيز القدرات

وع  X X X          إعداد المواد الرامية إلذكاء الوعي ونشر نتائج المشر

، تم تطويرها بالستناد إىل  مجموعة من المواد والساليب الرامية إىل إذكاء الوعي
 والحمالت العامة نتائج الندوات

           X 

وع              تقييم المشر
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 . الموارد اإلجمالية بحسب النواتج4

ي  العام األول )بالفرنك السويشي(
 العام الثالث العام الثانز

 المجموع

وع ز  نواتج المشر  موارد الموظفي 
الموارد بخالف 

ز   الموظفي 
موارد 

ز   الموظفي 
الموارد بخالف 

ز   الموظفي 
 موارد 

ز   الموظفي 
الموارد بخالف 

ز   الموظفي 

وع ودعم تنفيذه   -   -   -  تنسيق أنشطة المشر
                
77,100  

 -  
                
77,100  

           
154,200  

 وأثر  الفكرية الملكية حقوق إلنفاذ  الراهن الوضع عن دراسة إنجاز 
 الوطنية الرقمية القتصادات عل المؤلف حق عل التعدي أوجه
ي 
 المشاركة البلدان ف 

 -  
                 
24,000  

 -   -   -   -  
             
24,000  

ي  المحتملة بالتحسينات بلد( لكل )واحدة قائمات 4 إنجاز 
 يمكن النر

ي  والتنظيمية القانونية الطر  عل إدخالها 
 المستفيدة البدان ف 

 

 -  
                  
40,000  

 -   -   -   -  
             
40,000  

 لتمكي    التقنية التوجيهية الخطوط تتضمن أدوات حزمة إنجاز 
عي    ي  المشر
 المؤلف حق قضايا  أخذ  مزيد  من التصالت  قطاع ف 

 العتبار بعي   
 

 -   -   -  
                
84,000  

 -   -  
             
84,000  

 القدرات تعزيز  وأنشطة التدريبية المواد  وإنجاز  إعداد 

 -   -   -  
                
22,000  

 -  
                
10,000  

             
32,000  

وع نتائج ونشر  الوعي  إلذكاء الرامية المواد  إعداد   المشر
 -   -   -   -   -  

              
112,000  

           
112,000  

، تم تطويرها مجموعة من المواد  والساليب الرامية إىل إذكاء الوعي
 بالستناد إىل نتائج الندوات والحمالت العامة

 -   -   -   -   -  
                
40,000  

             
40,000  

وع  تقييم المشر
 -   -   -   -  

                        
-    

                
15,000  

            
15,000  

  -  المجموع
                  
64,000  

 -  
              
183,100  

                        
-    

              
254,100  

           
501,200  
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ز بحسب فئة التكلفة5  . موارد خالف الموظفي 

 ()بالفرنك السويشي
 التعاقديةالخدمات  األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

 أسفار الغي  
التدريب ومنح 
 السفر ذات الصلة

 النشر  الندوات
الخدمات 
التعاقدية 

 فرديةال

برنامج زمالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

وع ودعم تنفيذه   -   154,200         -   -   -   -   -   -  تنسيق أنشطة المشر
       
154,200  

 الملكية حقوق إلنفاذ  الراهن الوضع عن دراسة إنجاز 
 عل المؤلف حق عل التعدي أوجه وأثر  الفكرية

ي  الوطنية الرقمية القتصادات
 المشاركة البلدان ف 

 -   -   -   -  
          
4,000  

          
20,000  

 -   -  
         
24,000  

 بالتحسينات بلد( لكل )واحدة قائمات 4 إنجاز 
ي  المحتملة

 القانونية الطر  عل إدخالها  يمكن النر
ي  والتنظيمية
 المستفيدة البدان ف 

           
20,000 

        
20,000  

 -   -   -   -   -    
         
40,000  

 التقنية التوجيهية الخطوط تتضمن أدوات حزمة إنجاز 
عي    لتمكي    ي  المشر

 أخذ  مزيد  من التصالت  قطاع ف 
 العتبار بعي    المؤلف حق قضايا 

 

 -  
         
40,000  

 -   -  
          
4,000  

          
40,000  

 -   -  
         
84,000  

 القدرات تعزيز  وأنشطة التدريبية المواد  وإنجاز  إعداد 
 -   -   -   -  

          
6,000  

          
26,000  

 -   -  
         
32,000  

وع نتائج ونشر  الوعي  إلذكاء الرامية المواد  إعداد            المشر
30,000  

         
40,000  

 -  
          
12,000  

 -  
          
30,000  

 -   -  
       
112,000  

 ، مجموعة من المواد والساليب الرامية إىل إذكاء الوعي
الندوات والحمالت  تم تطويرها بالستناد إىل نتائج

 العامة

          
          
20,000  

  
          
20,000  

         
40,000  

وع  تقييم المشر
 -     -     -  

          
15,000  

 -   -  
         
15,000  

 المجموع
                
50,000  

              
100,000  

                        
-    

                
12,000  

                
14,000  

              
151,000  

              
154,200  

                
20,000  

           
501,200  

 
ي  المرفق ذلك يلي ]

 [الثان 
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وع كبلد رائد/مستفيد6 ي المشر
ز
 . طلب المشاركة ف

 

وع كبلد رائد/مستفيدنموذج إيداع  ي المشر
ز
 طلبات المشاركة ف

 وصف موجز معايي  الختيار

ي المشاركة 1
 
. التعبت  عن الرغبة ف

وع ي المشر
 
 ف

وع.  ي المشر
 
ي البلد مودع الطلب بالمشاركة ف

 
 تأكيد اهتمام الهيئات المعنية بالملكية الفكرية ف

 
. المؤسسات واإلطار 2

ي 
 القانون 

فة عل الموضوع المتعلق بالملكية الفكرية الذي  الوطنيةيرج  ذكر اسم الهيئة أو المؤسسة  المشر
اءات،  وع )الت   . (أو إنفاذ الملكية الفكريةأو نقل التكنولوجيا، سيعالجه المشر

، قدر اإلمكان، أن  ي
ي للمؤسسة المعنية، والنصوص رابط الطلب يذكر وينبغ 

ون  الموقع اإللكتر
 الوجيهة. القانونية 

ي . معايت  المشاركة 3
 
الواردة ف

وع   أجندةوثيقة مشر
 التنمية

  ي  البلد  اعتماد
 الجتماعية بالحماية المعنية المؤسسية الوطنية السياسات من عددا  المعن 

 المهنية.  والمراض الشغل حوادث من والوقاية

   ي  السياسية السلطات تعبت
 
ي  البلد  ف

كات تنافسية لزيادة جلية إرادة عن المعن   عن الشر
 البتكارية.  والقدرة القيمة سلسلة تحسي    طريق

 ام ورية الموارد  بتخصيص المذكور  البلد  التر  وع لتنفيذ  الض   ومستدام.  فعال نحو  عل المشر

ي  القطاعات أو  الصناعات من عدد  ذكر  اإلمكان، قدر  يرج  
 هذا  لغراض الولوية إعطاءها  تودون النر

وع.   المشر

وع البلد إىل الدعم. حاجة 4 ير موجز للحاجة الفعلية إىل الحصول عل الدعم الذي سيقدمه المشر  تت 

 
ام5  . اللتر 

وري، كلما  ي الض 
ام البلد مودع الطلب بتخصيص الموارد المطلوبة والدعم اللوجسنر تأكيد التر 

وع ااقتضت الحاجة، لضمان تنفيذ   . عل نحو فعال ومستداملمشر

 
جهة التنسيق / القطري. المنسق 6
  قطريةال

ي عل البلد مودع الطلب أن 
ي ينتمي إليها، الذي ينبغ 

يذكر اسم الشخص ووظيفته والمنظمة النر
ح تعيينه كمنسق  وع، وكممثل مؤسسي للبلد المذكور.  قطرييقتر  لمدة المشر

ي الطلب.  . التعليقات7
 البلد مودع الطلب أن يذكرها ف 

ّ
 أية معلومات إضافية يود

 

 

 

 
ي  المرفق ]نهاية

 والوثيقة[ الثان 
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