
 

 

CDIP/30/9 

يةاألصل:  ز  اإلنكلي 
اير  27 التاري    خ:   2022 فير

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 الثالثونالدورة 
 2023 أبريل 28إىل  24ن جنيف، م

ي حول  وع تجريب 
ي الجامعات والمؤسسات الخرىغراض النصوص والبيانات ل  سب  مشر

 
ذات التوجه  دعم البحث واالبتكار ف

ي 
ي  البحب 

 
ح مقدم من المجموعة الفريقية - أفريقيا ف  مقبر

 المانة من إعداد 

ي  .1
ح ،الفريقية المجموعة عن نيابة ،الجزائر  وفد  قدم ،2022 نوفمب   3 بتاري    خ تبليغ ف  وع مقبر ي  مشر  النصوص سب  " حول تجريب 
ي  واالبتكار  البحث دعم لغراض والبيانات

ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات ف 
ي  البحب 

 اللجنة فيه تنظر  كي ل "،أفريقيا ف 
ي  التنمية( )لجنة الفكرية والملكية بالتنمية المعنية

.  دورتها  ف   الثالثي  

ح الوثيقة هذه مرفق ويضم .2 عد  الذي ،المذكور  المقبر
ُ
 الويبو.  أمانة من بدعم ا

ي  للنظر  مدعوة اللجنة إن .3
 هذه مرفق ف 

 الوثيقة. 

المرفق[ ذلك ]يلي 
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وع. رمز 1  المشر

DA_4_10_16_25_27_01 

وع 2.1  عنوان المشر

ي  وع تجريب 
ي  سب  حول مشر

ي الجامعات والمؤسسات الخرى ذات التوجه البحب 
النصوص والبيانات لغراض دعم البحث واالبتكار ف 

ي 
ح مقدم من المجموعة الفريقي - أفريقيا ف   ةمقبر

 التنمية ةتوصيات أجند 3.1

كات احتياجات عل خاص بشكل التأكيد  : 4 التوصية ة الشر ي  والمؤسسات والمتوسطة الصغب 
ي  تعمل البر

 
 العلمي  البحث مجال ف

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

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

 المض 
ي 
 
ها  التحتية البب   طوير ت ف  حماية بي    عادل بتوازن والنهوض فعالية أكب   الفكرية الملكية مؤسسات جعل بهدف المرافق من وغب 

ي  العامة.  والمصلحة الفكرية الملكية
  التقنية المساعدة هذه تنسحب أن وينبغ 

 
 اإلقليمية ودون اإلقليمية المنظمات عل أيضا

 الفكرية.  بالملكية المعنية

ي  والمعايب   القواعد  وضع عند  االعتبار  بعي    العام الملك حماية أخذ  : 16 التوصية
 
ي  والتعمق الويبو  سياق ف

 
 العواقب تحليل ف

 ومفتوح.  غزير  عام ملك عن الناتجة والمنافع

ورية الفكرية بالملكية المرتبطة والمبادرات السياسات استكشاف : 25 التوصية ها ون التكنولوجيا  نقل لتشجيع والض   لفائدة شر
ي  المرونة جوانب فهم من المذكورة البلدان لتمكي    المالئمة التدابب   واتخاذ  النامية البلدان

 بها  المعنية الدولية االتفاقات تتيحها  البر
.  يكون ما  حسب قدر، بأكب   منها  االستفادة ومن

 
 مناسبا

 بضمان والتنمية للنمو  تحقيقا  واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  من الفكرية بالملكية المتصلة الجوانب تسهيل : 27 التوصية
ي  نقاشات إجراء إمكانية

كب    الويبو، هيئات من مناسبة هيئة إطار  ف 
 تكنولوجيا  من الفكرية بالملكية المتصلة الجوانب أهمية عل والبر

ي  ودورها  واالتصاالت  المعلومات
 عل العضاء الدول لمساعدة خاص انتباه وإيالء والثقافية واالجتماعية االقتصادية لتنميةا ف 

اتيجيات تشخيص ي  واالتصال المعلومات بتكنولوجيا  لالنتفاع الفكرية بالملكية المرتبطة العملية االسبر
 االقتصادية تنميتها  سبيل ف 

 والثقافية.  واالجتماعية

 
وع 4.1  مدة المشر

 شهرا 36
 

وع 5.1 انية المشر ز  مي 

وع انية اإلجمالية للمشر خصصفرنك سويشي،  523 800 : المب  
ُ
.  لموارد بأكملها  ت  خالف الموظفي  

 

وع2  . وصف المشر

 أو  من والنصوص البيانات استخالص بغية الدراسة قيد  المادة عل الحسابية العمليات تطبيق إىل والبيانات النصوص سب   يشب  
 من هائلة كميات  والبيانات النصوص سب   تقنية خالل من نباحثو ال ويستخدم . المصنفات مختلفو  البحثية والمواد  الوثائق حول
ي  للمشاركة الكمبيوتر  أجهزة تدريب نحو  خطوة هي  التقنية وتلك الرقمية.  المواد 

 . االصطناعي  والذكاء اآلىلي  التعلم ف 

وع هذا  يركز و  ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات منظور  من والبيانات النصوص سب   تقنية عل المشر
ي  البحب 

 . أفريقيا  ف 
ة هذه ولدى ا  الخب  ا  دور  ي  مصلحة كصاحبات  تلعبهل رئيسي 

 . والبيانات النصوص سب   تقنية مجال ف 

ي 
ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات للجامعات البد  المؤلف، حق معاهدة لتنفيذ  المتعمق ها تخطيط وف 

ي  البحب 
 اإلطار  من أفريقيا  ف 

ي 
ي  بما  المؤلف لحق القانون 

خيص، وممارسات تدابب   إىل باإلضافة للبحث، محددة أحكام ذلك ف   تقنية إىل فعال نفاذ  أجل من البر
 . عليها  بالنفع يعود  والبيانات النصوص سب  

وع وسيعمل ي  المشر ح التجريب  ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات وعي  إذكاء عل المقبر
ي  البحب 

 كفاءاتها   وتكوين أفريقيا  ف 
، الذكاء أدوات ها استخدام تسهيل وبالتاىلي  ،والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام من لتتمكن  المعارف ونشر  وإعداد  االصطناعي
 . ها موظفي كفاءات  وتكوين الممارسات أفضل ها توثيق خالل من تقنيةال تلك حول
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وع يتناولو   التنمية.  أجندة من 27و 25و 16و 10و 4 التوصيات المشر

ح هذا  يتماشر  ،ذلك عل عالوةو  اتيجية الويبو  خطة مع المقبر ة الجل متوسطةال االسبر ي  بما  ،2026-2022 للفبر
 
 ،رؤيتها  ذلك ف

ي  المتمثلة
 
  مكان أي من واإلبداع االبتكار  فيه يكون عالم  " إقامة عل المساعدة ف

 
 ومهمتها  ،"الجميع لصالح الفكرية بالملكية مدعوما

ي  المتمثلة
 
ي  نظام تطوير " ف  مستقبل تهيئة أجل من واإلبداع االبتكار  تعزيز  شأنه من الفكرية للملكية وفعال متوازن عالمي  إيكولوج 

 . "استدامة وأكب   أفضل

ح المستقبلي  الويبو  توجه مع يتماشر  فإنه ،ذلك إىل باإلضافةو   أعضاء بي    الويبو  جمع" : 2.2 المتوقعة النتيجة تحقيق بشأن المقبر
ي  بشكل للعمل الدوىلي  المجتمع

ي  المطروحة والتحديات الناشئة القضايا  معالجة عل استبافر
 العالمي  الصعيد  عل السياسات مجال ف 

ها  الممارسات أفضل وتبادل المعلومات لمشاركة جاالت الم" إلتاحة ،سيما  وال  ،"واإلبداع واالبتكار  الفكرية الملكية يخص فيما   وغب 
 الوسع المستخدمي    وأوساط المصلحة أصحاب لدى الناشئة الفكرية الملكية قضايا  فهم" إثراء أجل من المهمة، الفكار  من

 
 
 1. "نطاقا

وع سيضع ،أوىل كخطوةو  ي  المشر ي  لمعاهدةا تنفيذ ل خارطة التجريب 
 
ي  طار لل و  ،الحاض   الوقت ف

خيص وخطط ،القانون   والمواد  البر
ي  والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام حول للقليم المنتمية ذلك( إىل وما  ،الدوات ومجموعات ،)الدراسات الحالية

 
 ،البحث ف

ي  البحاث سيما  وال 
ي  التوجه ذات والمؤسسات الجامعات تجري  ها  البر

ات المعلومات عل بناء   ،ثانية كخطوةو  . البحب  ي  والخب 
 تم البر

وع سيعمل ،الخارطة إعداد  خالل من جمعها  ي  تجريبية جامعات ثالث مع المشر
 
ي  مع ،أفريقيا  ف

 أصحاب من مساهمات تلقر
ي  والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام حول حالة دراسات إعداد  أجل من ،اآلخرين اإلقليميي    المصلحة

 
 البحث.  ف

ي  الحالة دراسات من المستفادة الدروس وستتجسد 
 التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات استخدام حول التدريبية المواد  ف 

ي 
ي  البحب 

ي  ،بفعالية والبيانات النصوص سب   تقنية أفريقيا  ف 
اء سيستعرضها  والبر ي  الخب 

 . النظراء  استعراض بطريقة المجال هذا  ف 
ة كخطوةو  ي  أخب 

 . المصلحة أصحاب من عدد  أكب   تضم لمجموعة إقليميتي    تدريبيتي    دراسيتي    حلقتي    وعالمشر  سيقدم العملية، ف 

ي  الرئيسية المصلحة أصحاب مجموعات يلي  فيما و 
وع:  بهذا  ارتباطها  عل ُبرهن البر  المشر

 والخاصة العامة البحث مؤسسات 

 الجامعات 

 والبيانات النصوص سب   لتقنية المستخدمي    نباحثو ال 

 والمبتكرين المبدعي    مجموعات 

 ون  الناشر

وع ونتائجه و  1.2  نواتجهأهداف المشر

وع العام الهدف يتمثل ي  للمشر
ي  والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام كفاءات  وتكوين ،لتواصلل فرص وإتاحة ،الوعي  إذكاء ف 

 ف 
ي  البحثية المشاري    ع

ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات بها  تقوم البر
ي  البحب 

 أدوات استخدام تيسب   أجل من ،أفريقيا  ف 
.  الذكاء  االصطناعي

وعا من المرجوة النتيجة تتمثل ،أدق وبتعبب   ي  لمشر
ي  والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام تسهيل ف 

ي  البحاث ف 
 تجري  ها  البر

ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات
ي  البحب 

 المخصصة.  التدريبية المواد و  الدوات من مجموعة عل بناء   ،أفريقيا  ف 

وع سيحقق ذلك إىل وللوصول  التالية:  النواتج المشر

ي  لمشهد ل خرائط إعداد    "1"
ي  لمعاهدةا تنفيذ  البحث:  لغراض والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام بشأن الفريقر

 الوقت ف 
ي  المستويي    عل الحاض  

ي  واإلطار  ،واإلقليمي  الوطب 
خيص وخطط ،القانون   النصوص سب   تقنية عل المطبقة البر

ي  والبيانات
.  بلد  كل  ف  ي

 أفريقر

ي  والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام بشأن حالة دراسات إعداد    "2"
ي  تجريبية جامعات ثالث ف 

 الوعي  وإذكاء أفريقيا  ف 
 . بشأنها 

ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات استخدام حول تدريبية مواد  إعداد    "3"
ي  البحب 

 النصوص سب   تقنية أفريقيا  ف 
ي  والبيانات
 المواد.  تلك باستخدام إقليميتي    تدريبيتي    ندوتي    عقد و  ،العلمي  لبحثا ف 

                                                
ة   1 اتيجية المتوسطة الجل للفبر ، WO/PBC/32/3، الوثيقة 2026-2022الخطة االسبر

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373  

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=541373
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ونية صفحة إنشاء   "4" ي  المحققة النواتج جميع إىل السهل النفاذ  من تمكن مخصصة إلكبر
 
وع سياق ف .  المشر ي  التجريب 

وع 2.2 اتيجية تنفيذ المشر  اسير

اتيجيةاال  يلي  فيما  ترد  حة سبر وع:  تنفيذ ل المقبر  المشر

ي  المتاحة والدوات لمعلوماتا تبي    خرائط إعداد  - 1 الناتج
 
 لغراض والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام بشأن أفريقيا  ف

ي  المستويي    عل الفكرية الملكية معاهدة وتنفيذ  ،البحث
ي  واإلطار  ،واإلقليمي  الوطب 

خيص وخطط ،القانون  ي  البر
 لها  تخضع البر

ي  والبيانات النصوص سب   تقنية
 
 الفريقية.  البلدان جميع ف

ا  المتاحة والموارد  لمواد ا تبي    خرائط إعداد  النشاط:  ا  محلي   التوجه ذات الخرى ساتوالمؤس الجامعات استخدام بشأن وإقليمي 
ي 
ي  البحب 

 
 عل المعاهدة تنفيذ  عن االستقصاء ذلك جانب إىل وسيتم لبحث. ا لغراض والبيانات النصوص سب   تقنية أفريقيا  ف
ي  المستويي   

ي  واإلطار  ،واإلقليمي  الوطب 
خيص وخطط ،القانون  ي  البر

ي  والبيانات النصوص سب   تقنية لها  تخضع البر
 
.  بلد  كل  ف ي

 أفريقر

 بتجربة مهتمة أفريقية جامعات ثالث مع والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام إطار  حول حالة دراسات إعداد  - 2 الناتج
وع  . تقنيةال تلك استخدام بشأن كفاءاتهم  وتكوين مكوناتها  وعي  إلذكاء المشر

 نشطة: األ 

ي  لتشارك جامعات ثالث انتقاء    أوال. 
 
وع ف ي  المشر  . والبيانات النصوص سب   تقنية قدرات استكشاف بشأن التجريب 

    المصممة التجريبية المشاري    ع إلعداد  اآلخرين المصلحة وأصحاب الجامعية البحوث ممثلي  مع عمل حلقات عقد     ثانيا. 
ا   جامعة.  كل  لحالة خصيص 

 التجريبية.  المشاري    ع لتنفيذ  الجامعية البحوث ممثلي  مع العمل    ثالثا. 

ي  ،الحالة دراسات ضمن التجريبية المشاري    ع عن تقارير  إعداد    رابعا. 
 التدريب.  مواد  سيكون الذي الساس ستشكل والبر

ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات استخدام حول تدريبية مواد  إعداد  - 3 الناتج
ي  البحب 

 النصوص سب   تقنية أفريقيا  ف 
ي  والبيانات
 . العلمي  البحث ف 

 نشطة: األ 

 التدريبية المواد  وستكون . للتطبيق مفصلة وإجراءات ،إرشادية ووثائق ،تعليمية فيديوهات تشمل تدريبية مواد  إعداد    . أوال 
ي  ،لوحدات ةالمقسم مختلطةال تعليميةال دورةال عليه ستقوم الذي الساس بمثابة

ود س والبر  رفابالمع المتعلمي    بر 
ي  بما  ،والبيانات النصوص سب   تقنية مشاري    ع بشأن منهجية قرارات التخاذ  الالزمة والمهارات

 الوضع تقييم ذلك ف 
ي 
خيص ووضع القانون  ي  سُيدرج الذي لمحتوىل البر

 . ةالجاري أو  ةالجديد تقنيةال تلك مشاري    ع ف 

اء سُينتقر  . النظراء  استعراض  . ثانيا  ي  خب 
 ستتم ،النظراء  استعراض نتائج عل بناء  و  التدريبية.  المواد  الستعراض المجال ف 

 . عليها  النهائية اللمسات ووضع التدريبية المواد  مراجعة

 أصحاب من عدد  أكب   تضم مجموعة منها  تستفيد  إقليمية تدريبية ندوات تقديم لجل التدريبية المواد  استخدام  ثالثا. 
ي  اإلقليمية التدريبية الندوات تلك ستساعد و  . المصلحة

 أصحاب من عدد  أكب   تضم مجموعة كفاءات  تكوين ف 
ي  التوجه ذات والمؤسسات الجامعات من أكب   عدد  سيما  وال  ،المصلحة

ي  بما  ،الفريقية القارة عب   البحب 
 من ذلك ف 

ات استخدام خالل ي  الخب 
ي  التواصل فرصة ستساعد و  الحالة.  اتدراس من التجريبية المرحلة خالل ُجمعت البر

 البر
ي  الندوات تلك تتيحها 

ي  فكار وال العملية المشورة تقديم ف 
 من بلد  لكل الخاصة لالحتياجات االستجابة شأنها  من البر

ي  التعاون لتسهيل عالقات ستقيم كما   ،سياقاتها  مع والتكيف المشاركة الفريقية البلدان جميع
 المستقبل.  ف 

ونية صفحة إنشاء – 4 الناتج ي  المحققة النواتج جميع إىل السهل النفاذ  من تمكن مخصصة إلكبر
وع سياق ف  ي  المشر  . التجريب 

نشأ  األنشطة: 
ُ
ونية صفحة ست  المحققة النواتج جميع إىل السهل النفاذ  من المهتمي    المصلحة أصحاب جميع تمكن مخصصة إلكبر

ي 
وع سياق ف  ي  المشر  . التجريب 
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ي  الويبو  ستعملو 
 
اكة ف  عقد  عند  سيما  وال  ،الفكرية للملكية الفريقية والمنظمة الفكرية للملكية الفريقية اإلقليمية المنظمة مع شر

 . للتطبيق وقابال  ممكنا  ذلك كان  كلما  ،اإلقليمية الندوات

وع 3.2 ات المشر  مؤشر

وع هدف  المشر

وع العام الهدف يتمثل ي  للمشر
 
، إذكاء ف  فرص وإتاحة الوعي

 النصوص سب   تقنية استخدام كفاءات  وتكوين للتواصل،
ي  والبيانات
 
ي  البحثية المشاري    ع ف

 الجامعات بها  تقوم البر
ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات

ي  البحب 
 
 أجل من ،أفريقيا  ف

.  الذكاء أدوات استخدام تيسب    االصطناعي

وع هدف مؤشر   المشر

ي  50 أشار 
 
 المختارة الجامعات من المصلحة أصحاب من المائة ف

ي  كفاءاتهم  حّسنوا و  وعيهم أذكوا  أنهم إىل
 
 سب   تقنية استخدام ف

ي  والبيانات النصوص
 
ي  البحثية المشاري    ع ف

 وذلك أجروها  البر
وع. ا بفضل  لمشر

وع نتيجة  المشر

ي  والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام تسهيل
 
ي  البحاث ف

 البر
ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات تجري  ها 

ي  البحب 
 
 ف

 التدريبية المواد و  الدوات من مجموعة عل بناء   ،أفريقيا 
 المخصصة. 

وع نتيجة مؤشر   المشر

ي  50 خلص
 
ي  من المائة ف

 البحثية والمؤسسات الجامعات موظق 
ي 
 
ي  التدريبية والمواد  الدوات استخدموا  الذين أفريقيا  ف

  البر
ُ
 عدتأ

وع، كثمرة  لغرض. با ووافية مفيدة أنها  عل للمشر

وع نواتج  المشر

ي  للمشهد  خرائط إعداد 
 سب   تقنية استخدام بشأن الفريقر

ي  المعاهدة تنفيذ  البحث:  لغراض والبيانات النصوص
 الوقت ف 

ي  المستويي    عل الحاض  
، الوطب  ، واإلطار  واإلقليمي ي

 القانون 
خيص وخطط ي  والبيانات النصوص سب   تقنية عل المطبقة البر

 ف 
ي  بلد  كل

 .أفريقر

ات وع نواتج مؤشر  المشر

ها  وثيقة إعداد  - ي  جدول حسب ونشر
 خرائط عل تحتوي زمب 

 النصوص سب   تقنية استخدام بشأن المتاحة لمعلوماتا
ي  البحث لغراض والبيانات

 تنفيذ  عن واالستقصاء ،أفريقيا  ف 
ي  المستويي    عل المعاهدة

 ،القانونية والطر  ،واإلقليمي  الوطب 
خيص وممارسات وخطط  .التقنية تلك عل المطبقة البر

يل -  الثالثة الشهر  خالل القل عل مرة 50 لخرائطا تلك تب  
ها.  من الوىل  نشر

 النصوص سب   تقنية استخدام إطار  بشأن حالة دراسات إعداد 
ي  والبيانات
وع بتجريب مهتمة يةأفريق جامعات ثالث ف   المشر
 .التقنية تلك استخدام بشأن كفاءاتها   وتكوين وعيها  إذكاء لغراض

ي  جامعات ثالث انتقاء -
ي  للمشاركة أفريقيا  ف 

وع ف  ي  المشر  التجريب 
 . والبيانات النصوص سب   تقنية اتقدر  حول

ي  )واحدة عمل حلقات ثالث عقد   -
 مع مختارة( جامعة كل  ف 

 اآلخرين، المصلحة وأصحاب الجامعية البحوث عن ممثلي   
 .جامعة كل  وضع لتناسب مصممة تجريبية مشاري    ع وإعداد 

ي  تجريبية مشاري    ع ثالثة تنفيذ  -
 .المختارة الجامعات ف 

 سب   تقنية استخدام إطار  حول حالة دراسات ونشر  إعداد   -
ا  أفريقية جامعات ثالث مع والبيانات النصوص

 
 للجدول وفق

ي 
 .الزمب 

 الالزمة والمهارات رفابالمع المتعلمي    تزود  تدريبية مواد  إعداد 
 النصوص سب   تقنية مشاري    ع بشأن منهجية قرارات التخاذ 

ي  بما  والبيانات،
ي  الوضع تقييم ذلك ف 

خيص وضعو  القانون   البر
ي  سُيدرج الذي لمحتوىل

 أو  الجديدة التقنية تلك مشاري    ع ف 
 الجارية. 

ي  الجدول حسب التدريبية المواد  إعداد  -
 .الزمب 

ا  تواصلية وندوات إقليميتان تدريبيتان (2) حلقتان عقد   -
 
 وفق

ي  للجدول
وع الزمب   .للمشر

ونية صفحة إنشاء  إىل السهل النفاذ  من تمكن مخصصة إلكبر
ي  المحققة النواتج جميع

وع سياق ف  .  المشر ي  التجريب 
ونية صفحة إنشاء  إىل السهل النفاذ  من تمكن مخصصة إلكبر
ي  المحققة النواتج جميع

وع سياق ف  ي  المشر  عب   وإتاحتها  التجريب 
نت وع.  تنفيذ  نهاية بحلول اإلنبر  المشر



CDIP/30/9 
Annex 
5 

 

وعا 4.2 اتيجية استدامة المشر  سير

ونيةاإل صفحةال ستساعد  ي  ،مخصصةال لكبر
ة الخرائط من مواد  ستتضمن البر

ّ
 اإلقليمية الندوات من ومعلومات الحالة ودراسات المعد

وع نواتج تفيد  أن ضمان عل ،أخرى ونواتج وع.  اكتمال بعد  حبر  أفريقيا  إقليم وخارج داخل البلدان المشر  المشر

اتيجية وستشهد  ي  تحديثاتال من عددا  االستدامة اسبر
 
وع.  تنفيذ  سياق ف  المشر

 
 المستفيدة/ التجريبيةمعايي  اختيار البلدان  5.2

وع سُينفذ  ي  المشر ي  التجريب 
 
ي  التدريبية المواد  اختبار  سيتم أنه من الرغم علو  . أفريقيا  إقليم ف

 
 أن إال  ،مختارة جامعات ثالث ف

ة الخرائط
ّ
تاح التدريبية الدراسية والحلقات النهائية التدريبية المواد و  الحالة ودراسات المعد

ُ
 الفريقية.  البلدان لجميع ست

وع مدير  وسيتوىل ي  الصلة ذات اإلقليمية الشعب مع بالتشاور  ،الجامعات اختيار  المشر
 
ي  اإلقليمي  القطاع ف

 وأكاديمية ،للويبو  والوطب 
ي  التالية المعايب   أخذ  يمكنو  اهتمام.  من أبدته ما  عل بناء   ،الرائدة والتكنولوجيا  الفكرية الملكية وشعبة ،الويبو 

 
ي  االعتبار  ف

 
 عملية ف

 : االختيار 

خيص ممارسات وكذلك ،المؤلف حق واستثناءات بتقييدات الوعي     . 1 ؛ بالبحث المتعلقة البر  العلمي
 ؛الفكرية الملكيةب خاص قسم عل التوفر و     . 2
وع بتوىلي  االهتمام عن التعبب  و     . 3  ؛المشر
خيص.  وخطط الوطنية القانونية طر ال  عل التوفر و    . 4  البر

 الكيان المكلف بالتنفيذ داخل الويبو 6.2

  اإلبداعية والصناعات المؤلف حق قطاع ،المؤلف حق شعبة

 الكيانات األخرى داخل الويبوب الصلة 7.2

 والوطنية اإلقليمية التنمية قطاع

 اإلبداعية والصناعات المؤلف حق قطاع

 والمنصات التحتية البنية قطاع

 واالبتكار الفكرية للملكية اإليكولوجية النظمة قطاع

 األخرى مشاري    ع أجندة التنميةالصلة ب 8.2

وع (أ  المعرفة إىل والنفاذ  الرقمية والهوة واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا  الفكرية لملكيةا بشأن التنمية أجندة مشر
(DA_19_24_27_01)، 

وع (ب ي  الموجودة المعلومات استخدام بشأن التنمية أجندة مشر
 ،(DA_16_20_03) االقتصادية التنمية لغراض العام الملك ف 

وع (ج ي  جديدة وطنية أكاديميات إلنشاء الرائد  المشر
 DA_10_01) الثانية المرحلةو  الوىل المرحلة – الفكرية الملكية مجال ف 

 (02DA_10_و
 (DA_08_02) الثانية المرحلة – ودعمها  المتخصصة البيانات قواعد  إىل النفاذ  (د

انية 9.2 ز نامج والمي  ي الير
ز
ي تحقيق النتائج المرتقبة ف

ز
وع ف  مساهمة المشر

نامج انية الب   2022/23 للفترة والمب  

ي  بشكل للعمل الدوىلي  المجتمع أعضاء بي    الويبو  جمع : 2.2 المرتقبة النتيجة
 والتحديات الناشئة القضايا  معالجة عل استبافر

ي  المطروحة
 . واإلبداع واالبتكار  الفكرية الملكية يخص فيما  العالمي  الصعيد  عل السياسات مجال ف 

ي  أكب   فعالية ضمان : 1.4 المرتقبة النتيجة
ي  التنميةو  النمو  دعم لغراض الفكرية الملكية استخدام ف 

ي  العضاء الدول كل  ف 
 وف 

ي  بما  منها، لكل الفرعية والمناطق المناطق
 التنمية.  أجندة توصيات تعميم خالل من ذلك ف 

كات والمبدعي    المبتكرين عدد  زيادة : 4.4 المرتقبة النتيجة ة والشر  والمجتمعات البحث ومؤسسات والجامعات والمتوسطة الصغب 
 . حبنجا  الفكرية كيةالمل من يستفيدون ممن المحلية
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 المخاطر التخفيف من وطأتها 10.2

ي  توفر  عدم : 1 الخطر 
ي  الواردة لمعلوماتا الستخدام كافية  قدرات عل الجامعات موظق 

 
 . بفعالية التدريبية المواد  ف

كيف : 1 الخطر  من التخفيف
ُ
ي  قدرات مع التدريبية والمواد  الحالة دراسات ست

 . تقييمها  بعد  المختارة التجريبية الجامعات موظق 
اتهم مالحظاتهم ستؤخذ و  ي  وخب 

 
ي  االعتبار  ف

 
 . يةالتدريب مواد ال عل هائيةنال اللمسات وضع عند  النظراء استعراض عملية ف

ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات لجامعاتا وصول عدم : 2 الخطر 
ي   نضج مستوى إىل البحب 

 
 الخدمات وتقديم إعداد  من يمكنها  كاف

 . والبيانات النصوص سب   تقنية مشاري    ع باستخدام المتعلقة

جرى : 2 الخطر  من التخفيف
ُ
ي  تلك أن من للتأكد  االختيار  عملية أثناء للجامعات شاملة تحليالت ست

وعا توىلي ل اختيارها  تم البر  لمشر
ي   النضج.  من كاف    مستوى ا لديه التجريب 

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

اضية.  تدريبية دراسية حلقات تنظيم : 3 الخطر  من التخفيف  والغب   الموظفي    لسفر  المتوقعة النفقات تخصيص إعادة تتم وقد  افبر
( خالف )موارد  ي  الموظفي  

 
 لضمان.  ذلك، ضوء ف
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وع. 3 ي لتنفيذ المشر
ي المبدئ 

 الجدول الزمنز

 

  

                                                
وع. المسؤول عن فريق السيبدأ التنفيذ بمجرد تشكيل  2  المشر

 
 النتائج المنشودة

     الرب  ع   

2024 2025 2026 

ي  الول
ي  الول الرابع الثالث الثان 

ي  الول الرابع الثالث الثان 
 الرابع الثالث الثان 

 2: السابقة للتنفيذ النشطة 
وع توظيف زميل -  وتشكيل الفريق المسؤول عن المشر

            

ي 
بشأن استخدام تقنية  أفريقيا إعداد خرائط تبي   المعلومات والدوات المتاحة ف 

سب  النصوص والبيانات لغراض البحث، وتنفيذ معاهدة الملكية الفكرية عل 
ي تخضع لها 

خيص البر ، وخطط البر ي
، واإلطار القانون  ي واإلقليمي

المستويي   الوطب 
ي جميع البلدان الفريقية

 . تقنية سب  النصوص والبيانات ف 

X X X          

 ثالث مع والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام إطار  حول حالة دراسات إعداد 
وع بتجربة مهتمة أفريقية جامعات  كفاءاتهم  وتكوين مكوناتها  وعي  إلذكاء المشر
 التقنية.  تلك استخدام بشأن

   X X X       

 التوجه ذات الخرى والمؤسسات الجامعات استخدام حول تدريبية مواد  إعداد 
ي 
ي  البحب 

ي  والبيانات النصوص سب   تقنية أفريقيا  ف 
 وإجراء ؛العلمي  البحث ف 

 . المواد  تلك استخدام حول إقليمية ندوات وعقد  عليها؛ نظراء استعراض

      X X X X   

ونية صفحة إنشاء  النواتج جميع إىل السهل النفاذ  من تمكن مخصصة إلكبر
ي  المحققة
وع سياق ف  .  المشر ي  التجريب 

         X X  

وعتقييم   X            المشر
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 . الموارد اإلجمالية بحسب النواتج4

 

  

 2026 2025 2024 )بالفرنك السويشي(

 المجموع

وع ز  نواتج المشر  موارد الموظفي 
موارد خالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز   الموظفي 

موارد خالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز   الموظفي 

موارد خالف 
ز   الموظفي 

وع ودعم تنفيذه   231,300  77,100  -   77,100  -   77,100  -  تنسيق أنشطة المشر

ي  المتاحة والدوات المعلومات تبي    خرائط إعداد 
 بشأن أفريقيا  ف 

 وتنفيذ  البحث، لغراض والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام
ي  المستويي    عل الفكرية الملكية معاهدة

، الوطب   واإلطار  واإلقليمي
، ي
خيص وخطط القانون  ي  البر

 النصوص سب   تقنية لها  تخضع البر
ي  والبيانات
 الفريقية.  البلدان جميع ف 

 -   25,000   -   -   -   -   25,000  

 النصوص سب   تقنية استخدام إطار  حول حالة دراسات إعداد 
وع بتجربة مهتمة أفريقية جامعات ثالث مع والبيانات  إلذكاء المشر

 التقنية.  تلك استخدام بشأن كفاءاتهم  وتكوين مكوناتها  وعي 
 -  40,000   -  40,000   -   -  80,000  

 الخرى والمؤسسات الجامعات استخدام حول تدريبية مواد  إعداد 
ي  التوجه ذات

ي  البحب 
ي  والبيانات النصوص سب   تقنية أفريقيا  ف 

 ف 
؛ البحث  ندوات وعقد  عليها؛ نظراء استعراض وإجراء العلمي
 المواد.  تلك استخدام حول إقليمية

 -   -   -  
              
166,500  

 -   -  166,500  

ونية صفحة إنشاء   6,000  -   -   6,000  -   -   -  مخصصة.  إلكبر

وع   15,000  15,000  -   -   -   -   -  تقييم المشر

  523,800  92,100  -   289,600  -   142,100  -  المجموع
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ز بحسب فئة التكلفة5  . موارد خالف الموظفي 

 الخدمات التعاقدية األسفار والتدريب والمنح (السويشي)بالفرنك 

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

 أسفار الغي  
التدريب ومنح 
السفر ذات 

 الصلة
 النشر  الندوات

الخدمات 
التعاقدية 

 فرديةال

برنامج زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

وع ودعم تنفيذه  231,300  -   231,300  -   -   -   -   -   -  تنسيق أنشطة المشر
 

ي  المتاحة والدوات المعلومات تبي    خرائط إعداد 
 ف 

 والبيانات النصوص سب   تقنية استخدام بشأن أفريقيا 
 عل الفكرية الملكية معاهدة وتنفيذ  البحث، لغراض

ي  المستويي   
، الوطب  ، واإلطار  واإلقليمي ي

 وخطط القانون 
خيص ي  البر

 والبيانات النصوص سب   تقنية لها  تخضع البر
ي 
 الفريقية.  البلدان جميع ف 

 -   -   -   -  5,000  20,000   -   -  25,000  

 سب   تقنية استخدام إطار  حول حالة دراسات إعداد 
 مهتمة أفريقية جامعات ثالث مع والبيانات النصوص
وع بتجربة  كفاءاتهم  وتكوين مكوناتها  وعي  إلذكاء المشر
 التقنية.  تلك استخدام بشأن

 -  20,000   -  12,000  4,000  44,000   -    80,000  

 الجامعات استخدام حول تدريبية مواد  إعداد 
ي  التوجه ذات الخرى والمؤسسات

ي  البحب 
 
 أفريقيا  ف

ي  والبيانات النصوص سب   تقنية
 
؛ البحث ف  وإجراء العلمي

 حول إقليمية ندوات وعقد  عليها؛ نظراء استعراض
 المواد.  تلك استخدام

22,500  80,000   -  12,000   -  50,000   -  2,000  
166,500 

 

ونية صفحة إنشاء   6,000  2,000  -   4,000  -   -   -   -   -  مخصصة.  إلكبر

وع   15,000  -   -   15,000  -     -     -  تقييم المشر

 523,800  4,000  231,300  133,000  9,000  24,000    -  100,000  22,500 المجموع

 والوثيقة[ المرفق ]نهاية
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