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  املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
  

  عشرة احلاديةالدورة 
        2012012012013333    مايومايومايومايو    17171717ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     13131313جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

يف البلدان  عمالالتصاميم لتطوير األإبداع من مجهورية كوريا حول امللكية الفكرية واقرتاح مشروع 
  والبلدان األقل منوا النامية

  

، تقّدمت البعثة ا<امئة مجلهورية كور9 �قرتاح مرشوع عنوانه: 2013ٔابريل  2بتارخي  يف تبليغ موّجه ٕاىل أالمانة .1
يف البXان النامية والبXان أالقل منوا"، يك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا  عاملالتصاممي لتطوير االٔ  ٕابداع"امللكية الفكرية و 

 العرشين.احلادية و 

  ويرد تبليغ مجهورية كور9 وملحقاته يف مرفق هذه الوثيقة. .2

  [ييل ذb املرفق]
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 املرفق
  [خطاب البعثة ا<امئة مجلهورية كور9 جبنيف ٕاىل ٔامانة الويبو]

  

هتدي البعثة ا<امئة مجلهورية كور9 <ى مكتب أالمم املتحدة وسائر املنظامت ا<ولية جبنيف ٔاطيب حتياهتا ٕاىل ٔامانة   
ملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وتترشف بتوجيه هذه الرساx خبصوص ا<ورة احلادية عرشة للجنة املعنية �لتمنية ا

  .2013مايو  17ٕاىل  13وامللكية الفكرية املقرر انعقادها يف جنيف من 

وأالربعني من جدول ٔاعامل التمنية، ويف هذا الصدد، وسعيا ٕاىل إالسهام يف اجلهود املبذوx لتنفيذ التوصيات امخلس   
يف البXان النامية  عامللتطوير االٔ التصاممي  ٕابداعترغب البعثة ا<امئة يف التقدم �قرتاح مرشوع حول امللكية الفكرية و 

ة املذكورة والبXان أالقل منوا، وتوّد ٔان يوّزع هذا �قرتاح كوثيقة رمسية تبحهثا وتنظر فهيا اللجنة بغرض اع�دها يف ا<ور
.xللجنة. ويرد �قرتاح طّي هذه الرسا  

وتغتمن البعثة ا<امئة مجلهورية كور9 <ى مكتب أالمم املتحدة وسائر املنظامت ا<ولية جبنيف هذه الفرصة يك جتّدد   
  ٔالمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية ٔامسى عبارات التقدير.

  

  .2013ٔابريل  2 يف نيفجب حّرر 

  

  

   



CDIP/11/7 

Annex 

2 

        اح مرشوعاح مرشوعاح مرشوعاح مرشوعاقرت اقرت اقرت اقرت 

  

  من ٕاعداد مجهورية كور9

  

        ملّخصملّخصملّخصملّخص        ....1111

  10 – 4 رمز املرشوع:رمز املرشوع:رمز املرشوع:رمز املرشوع:        ))))1111((((

  

        امللكية الفكرية وٕادارة التصاممي لتطوير أالعامل يف البXان النامية والبXان أالقّل منّوا.امللكية الفكرية وٕادارة التصاممي لتطوير أالعامل يف البXان النامية والبXان أالقّل منّوا.امللكية الفكرية وٕادارة التصاممي لتطوير أالعامل يف البXان النامية والبXان أالقّل منّوا.امللكية الفكرية وٕادارة التصاممي لتطوير أالعامل يف البXان النامية والبXان أالقّل منّوا.    عنوان املرشوع:عنوان املرشوع:عنوان املرشوع:عنوان املرشوع:        ))))2222((((

        

        توصية (توصيات) جدول أعامل التمنية:توصية (توصيات) جدول أعامل التمنية:توصية (توصيات) جدول أعامل التمنية:توصية (توصيات) جدول أعامل التمنية:        ))))3333((((

        

        فاءاتفاءاتفاءاتفاءاتالفئة ألف: املساعدة التقنية وتكوين الكالفئة ألف: املساعدة التقنية وتكوين الكالفئة ألف: املساعدة التقنية وتكوين الكالفئة ألف: املساعدة التقنية وتكوين الك

التأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث  :4التوصية رمق 
العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ا<ول أالعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع �سرتاتيجيات الوطنية املناسـبة يف جمال 

  .امللكية الفكرية

دة ا<ول أالعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسسـية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل مساع :10التوصية رمق 
امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية ٔاكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل 

ن تنسحب هذه املساعدة التقنية ٔايضا عىل املنظامت إالقلميية ودون بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أ 
  إالقلميية املعنية �مللكية الفكرية.
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  شهرا 24مدة املرشوع: مدة املرشوع: مدة املرشوع: مدة املرشوع:         ))))4444((((

د �لتشاور مع ٔامانة الويبومزيانية املرشوع: مزيانية املرشوع: مزيانية املرشوع: مزيانية املرشوع:         ))))5555((((   حتد«

        وصف املرشوعوصف املرشوعوصف املرشوعوصف املرشوع        ....2222

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة        ))))1111((((

امت تصمميها. ويف الكثري من احلاالت، تسـتفيد املنتجات من حتظى املنتجات �لريق و�عرتاف ا<ويل ٔاكرث فأكرث بفضل س
�سـتخدام �سرتاتيجي للتصممي كحّق من حقوق امللكية الفكرية. وتسامه اسرتاتيجية التصممي يف رفع قمية املنتج وتساعد 

البXان النامية والبXان أالقل منوا تواجه عىل ز9دة الطلب عليه يف أالسواق وتزيد من الرحب املايل اÇي حيققه املنتج. ولكن 
  الوعي �لتصاممي وٕ�دارهتا وحاميهتا.,حتد9ت خاصة ومشرتكة يرتبط كثريها �لفعالية 

 Ìوسيشمل اقرتاح مجهورية كور9 تطوير �سرتاتيجيات واملساعدة يف لك املراحل من الطلب ٕاىل التسجيل. وقد تكون ت
 رفع القدرة عىل حامية حقوق التصاممي وٕادارهتا، والعمل يف الوقت ذاته عىل ٕاذاكء الوعي �سرتاتيجيات عامال رئيسـيا يف

.xٔالعام �ملسا  

        أالهدافأالهدافأالهدافأالهداف        ))))2222((((

  من جدول ٔاعامل التمنية بغية حتقيق أالهداف التالية: 10و 4هيدف املرشوع ٕاىل التصدي للتوصيتني 

تشجيع عىل �ستÒر يف التصممي من خالل �نتفاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة �ل إالسهام يف تطوير ٔاعامل   -
  �سرتاتيجي حبقوق امللكية الفكرية.

ٕاذاكء الوعي بوقع تصاممي املنتجات عىل تطوير ٔاعامل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ؤامهية دور ماكتب امللكية الفكرية   -
  يف معلية تنفيذ هذا املرشوع لفائدة تÌ الرشاكت.

        لتنفيذلتنفيذلتنفيذلتنفيذاسرتاتيجية ااسرتاتيجية ااسرتاتيجية ااسرتاتيجية ا        ))))3333((((

سينفّذ هذا املرشوع يف بXين اثنني ٔاو ثالثة بXان بغية تطوير اسرتاتيجية تصاممي يف لك بX عىل حدة. وسـُتختار البXان 
�الستناد ٕاىل رشوط حمّددة مهنا ما ييل: وجود ٕاطار قانوين محلاية التصاممي؛ وا<مع و�لزتام احلكويم؛ واملنتجات احملّددة ٔاو 

  امت واحضة التعريف وفرص حاميهتا مبوجب حقوق امللكية الفكرية.سذات فئات املنتجات 

وسـيكون جزءا املرشوع متاكملني لضامن الفعالية و�سـتدامة. وفå ييل املهامت وأالنشطة اليت ستنفّذ بغرض حتقيق ٔاهداف 
  املرشوع املذكورة ٔاعاله:

عامل من خالل وضع اسرتاتيجيات لتأمني حقوق امللكية تطوير اسرتاتيجيات التصاممي: ميكن حتقيق هدف تطوير االٔ   (ٔا)
الفكرية للتصاممي. وسـيحّدد يف لك بX منتجان اثنان عىل أالقل، يمتتعان ٕ�ماكنيات تصممي قوية �لنظر ٕاىل خصائصهام 

 bمتدة يف تطوير مشاطرة أالساليب اخلاصة املع املعنية. وستشمل اسرتاتيجيات التصاممي السلطات لتشاور مع �الفريدة، وذ
ومن املمكن يف هذه املرحê تقدمي املساعدة من ٔاجل تأمني احلقوق مثل البحث يف التصاممي السابقة تصممي املنتج وحاميته. 

  والطلبات والتسجيالت.
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اخلربات املكتسـبة يف مسار تنفيذ هذا املرشوع  قيقيق هدف ٕاذاكء الوعي من خالل توث ٕاذاكء الوعي: ميكن حت   (ب)
وسـتكون ماكتب امللكية الفكرية قادرة التجارب خالل املؤمترات مع ٔاحصاب املصاحل املهمتني بدمع تطوير التصاممي.  ومشاطرة

  عىل تعزيز كفاءاهتا ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل تطوير اسرتاتيجيات التصاممي من خالل مشارطة اخلربات.

        �سـتعراض والتقيمي�سـتعراض والتقيمي�سـتعراض والتقيمي�سـتعراض والتقيمي        ....3333

        رشوعرشوعرشوعرشوعتوقيت اسـتعراض امل توقيت اسـتعراض امل توقيت اسـتعراض امل توقيت اسـتعراض امل         ))))1111((((

  ٕاجراء اسـتعراض مرحيل بعد عام من التنفيذ؛  (ٔا)

  وٕاجراء تقيمي بعد اسـتكامل املرشوع وحفص النتاجئ.  )2(

        التقيمي اÇايت للمرشوعالتقيمي اÇايت للمرشوعالتقيمي اÇايت للمرشوعالتقيمي اÇايت للمرشوع        ))))2222((((

  حيّدد الحقا �لتشاور مع ٔامانة الويبو.

  

 [هناية املرفق والوثيقة]


