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ع بشأن 
َ
ا ووكالته قياس تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف وكاالت األمم املتحدةالتقرير املراج

 تلك األهدافحتقيق األخرى وإسهام الويبو يف  املتخصصة

عدادمن  مانة اإ  الأ

( يف دورهتا احلادية عرشة، يف س ياق النقاش حول مسامهة جلنة التمنيةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )طلبت  .7
عداد  لفية، من الأمانة اإ جتميع معلومات عن  "7"من عنرصين: تأألف ي  يرتقر الويبو يف حتقيق أأهداف الأمم املتحدة الإمنائية للأ

يف الأهداف الإمنائية  املامرسات اليت تنهتجها واكلت الأمم املتحدة الأخرى، وخباصة الواكلت املتخصصة، لقياس مسامههتا
لفية؛  م تقرير موجزو  "4"للأ ىل ادلورة القادمة للجنة التمنية عن أأسلوب مسامهة الويبو يف تكل الأه يُقَدَّ داف حىت اترخيه، اإ

ىل ادلراسات اليت ُأجريت ابلفعل يف هذا املوضوع، مبا يف ذكل، وعىل سبيل املثال ل احلرص، الوثيقة  استنادا اإ
CDIP/11/3  من الأهداف  8و 6و 7املتضمنة معلومات عن مسامهة الويبو يف الغاايت الس تة املدرجة مضن الأهداف

لفية، ابس تخدام املهنجية  عداد تقيمي يف أأسلوب رسدي عن كيفية مسامهة الويبو احلالية الإمنائية للأ املبيّنة يف ذات الوثيقة، واإ
لفية.  يتضمن و  من التقرير. "7" يتضمن املرفق الأول العنرصو يف ابيق الأهداف امخلسة الأخرى من الأهداف الإمنائية للأ

 .من التقرير "4"العنرص  املرفق الثاين

لفية الإمنائية الأهداف تنفيذ قياس بوثيقة عرشة، الثانية دورهتا يف علامً، التمنية جلنة وأأحاطت .4  الأمم واكلت يف للأ
سهام الأخرى املتحدة تكل الوثيقة  مراجعةُطلب من الأمانة  املناقشات، وبعد(. CDIP/12/8) الأهداف تكل يف الويبو واإ

توس يع نطاق الاس تعراض الوارد يف  "7" ويه: اَجعةر عىل أأساس النقاط اليت اتفقت علهيا الوفود بشأأن مضمون الوثيقة امل
ليشمل اتصالت مبارشة مع موظفي الواكلت املُس تعَرضة حسب الاقتضاء من أأجل  CDIP/12/8 املرفق الأول من الوثيقة

لفية؛ عدد  وزايدة "4" احلصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية قياس تكل الواكلت لإسهاهما يف الأهداف الإمنائية للأ
دراج ملخص تنفيذي للمعلومات الواردة و  "3ت الأمم املتحدة وبراجمها الأخرى؛ "الواكلت ليشمل بعض منظام يف القسم اإ

 .CDIP/12/8الأول من املرفق الثاين من الوثيقة 
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لفية الإمنائية الأهداف تنفيذ يتضمن مرفق هذه الوثيقة تقريرًا مراَجعًا بشأأن قياس ،وعليه .3  املتحدة الأمم واكلت يف للأ
سهام الأخرىوواكلهتا املتخصصة   .الأهداف تكل حتقيق يف الويبو واإ

ىل الإحاطة علام ابملعلومات  .2 اللجنة مدعوة اإ
 هذه الوثيقة.مرفقي الواردة يف 

 

]نملرفقاييل ذكل ا[
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 املرفق الأول

 

 املرفق الأول

 مقدمة

ويبو يف حتقيق أأهداف الأمم املتحدة الإمنائية جلنة التمنية يف دورهتا احلادية عرشة، يف س ياق النقاش حول مسامهة الطلبت 
لفية، من الأمانة جتميع معلومات عن املامرسات اليت تنهتجها واكلت الأمم املتحدة الأخرى، وخباصة الواكلت املتخصصة،  للأ

لفية. لقياس مسامههتا يف الأهداف الإمنائية  للأ

بشأأن كيفية توس يع نطاق الاس تعراض  الأمانةثانية عرشة، طلبت من وعقب املناقشات اليت أأجرهتا جلنة التمنية يف دورهتا ال 
لفية حبيث: " سهاهما يف الأهداف الإمنائية للأ يشمل اتصالت مبارشة مع موظفي الواكلت  "7قياس واكلت الأمم املتحدة اإ

ت لإسهاهما يف الأهداف املُس تعَرضة حسب الاقتضاء من أأجل احلصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية قياس تكل الواكل
لفية؛ ت الأمم املتحدة وبراجمها الأخرى. وهذا املرفق نسخة معدةل وزايدة عدد الواكلت ليشمل بعض منظام "4" الإمنائية للأ

 من امللحق اذلي ُعرض عىل جلنة التمنية يف دورهتا الثانية عرشة ويتناول الطلبني الواردين أأعاله.

 املهنجية املتبعة

ىل اس تعراض مكتيب  CDIP/12/8ير الأويل الوارد يف الوثيقة ُوضع التقر   1للجميعمتاحة وواثئق ملعلومات ابلستناد أأساسًا اإ
لكرتونية. مبا يف ذكل اخلطط الاسرتاتيجية وواثئق الربانمج واملزيانية والتقارير الس نوية)  ركَّزو ( ومعلومات متاحة عىل مواقع اإ

ىل  4171تقريبًا، أأي من  لصادرة خالل الثنائية املاضيةالتقيمي عىل املعلومات والتقارير ا بغية تقدمي أأحدث منظور  ،4174اإ
 74مهنا  2لت الأمم املتحدةواكةل من واك 71ما مجموعه  الاس تعراضويف التقرير الأويل، مشل وثيق الصةل ابملامرسات احلالية. 

 شرتكة )برانمج( ابس تخدام هذه املهنجية واجلدول الزمين.واكةل ُصنفت واكةل متخصصة؛ وأأربع منظامت ذات صةل؛ وواكةل امل 

واكةل  74مهنا للأمم املتحدة، من واكلت واكةل  44شمل تقيمي ما مجموعه منذئذ لي التقرير  روجع، واس تجابة للقرار املبني أأعاله
قامئة  وترد. ت الأمم املتحدة؛ وصندوقني وكيان أ خر من كياانة برامج؛ وثالثأأربع منظامت ذات صةل؛ و 3ُصنفت واكةل متخصصة

 .ذه الواكلت يف امللحق الأولهبحمدثة 

حلفا  عىل واب ( طرق رئيس ية3ثالثة )هذا املرفق الأول املراَجع ابس تخدام املعلومات والاس تنتاجات الواردة يف واس ُتمدت 
ىل . صةًل للعمل السابقمواواكلت امخلس الإضافية للمكتبية  فاضُطلع أأوًل ابس تعراضات. فرتة العامني ذاهتا وترد روابط اإ

 .املواقع والواثئق املتصةل بذكل يف امللحق الثاين

 التالية: عىل املعايري وركز الاس تعراض املكتيب

لفيةكيفية قيام    ، أأي:الواكةل بشلك عام ابلإبالغ والتقرير عن مسامههتا يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

لفيةالواكةل موقع ويب خمصص لهل دلى  -  ؟لأهداف الإمنائية للأ
                                                

1
الويبو الاطالع علهيا أأثناء اإعداد هذا التقرير. وعىل هذا ملحوظة: قد يكون هناك واثئق اإضافية لبعض الواكلت ليست متاحة للجمهور، ولهذا مل تس تطع  

املعلومات والنتاجئ  النحو، تعد املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة يه أأفضل ما حصلت عليه الويبو من معلومات وقت التقيمي. وحتتفظ الأمانة ابحلق يف تعديل

لهيا يف هذا التقرير عىل ضوء ما يتوفر لها من   معلومات اإضافية لحقًا. اليت توصلت اإ
2
متد من الأمم املتحدة.    /http://www.un.org/ar/aboutun/structureالهيلك والتنظمي. مس 
3
د احلكويم اإن الواكلت املتخصصة يه منظامت مس تقةل تعمل مع الأم املتحدة وتتعاون من خالل أ لية التنس يق للمجلس الاقتصادي والاجامتعي عىل الصعي 

نشاء هذه جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدة املعين ابلتنس يق خالل ادلويل، ومن  عىل مس توى الأماانت. وترد هذه القامئة حبسب ترتيب اإ
 املنظامت كواكلت متخصصة اتبعة للأمم املتحدة.
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لفية أأو عن مدى التقدم احملرز يف هذا هل  - تقوم الواكةل ابلإبالغ عن مسامههتا يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
 ؟الشأأن يف تقاريرها الس نوية

لفية؟ؤ واكةل رائدة ومسهل يه  - ن 4وةل عامليا عن جتميع بياانت مرتبطة هبدف معني من الأهداف الإمنائية للأ  واإ
طار  قام يف امل علهيا دورها التنظميياليت يفرضها  ولياتؤ سامل اكن الأمر كذكل، فهل تقوم تكل الواكةل برفع تقاريرها يف اإ

طار دورها مكس  ؟وةل عامليةؤ الأول، أأو يف اإ

طار النتاجئ معني درجت الواكةل مؤرشات حمددة/مقاييس خاصة هبدفأ  هل  - لفية يف اإ  من الأهداف الإمنائية للأ
بتحديد مبارش لأطر النتاجئ احملققة مع غاايت ومؤرشات الهدف املعين من  طط الاسرتاتيجية و/أأو هل قامتاخلو 

لفية  ؟الأهداف الإمنائية للأ

واكةل، مبا يف ذكل  44اس تبيااًن عىل الواكلت املعنية. وُأرسل الاس تبيان اإىل القامئة املوسعة اليت تشمل اثنيًا،  ،ووزعت الأمانة
 %. وترد نسخة من الاس تبيان يف امللحق الثالث.78. وبلغ معدل الرد عىل الاس تبيان 5مخلس الإضافيةاملنظامت ا

ىل ما مجموعة   .6( واكلت5مع ممثيل مخس ) اتصالت مبارشةواكةل، وأأجريت  44وُوهجت، اثلثًا، دعوات اإ

 الرئيس ية النتاجئ

ىل اس تعراض املواقع الإ استنادًا  والردود عىل  ئق املتاحة للجميع كام هو مبني يف امللحق الثاين،لكرتونية العامة والواثاإ
 .اليت حتصلت علهيا الأمانةالرئيس ية  يتضمن هذا القسم موجزًا للنتاجئ الاس تبيان يف امللحق الثالث، واملقابالت،

لفية لثالثمل و "7" لت اليت خضعت ة من الواكتتوفر معلومات ذات صةل ابملسامهة يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
 للتقيمي.

لفية و/أأو  عيل ش بكة الإنرتنت ويب صفحاتواكةل  76حوايل أأنشأأت و  "4" خمصصة للأهداف الإمنائية للأ
تتضمن تكل الصفحات اخملصصة لهدف معني، يف غالبية و صفحات خمصصة لهدف حمدد من تكل الأهداف. 

لفية وتوفاس تعراضًا عامًا لالواكلت،  ر روابط عامة لعمل الواكةل احملدد ومسامههتا يف حتقيق تكل لأهداف الإمنائية للأ
عداد معظم هذه الروابط العامة عىل مس توى النشاط و/أأو عىل مس توى املرشوع. ومعوما، مل  الأهداف. وقد مت اإ

لفية.يتوفر أأي مقاييس خاصة حمددة ابلأهداف الإمنائي  ة للأ

شارات مرجعية عامة  واكةل اثنيت عرشةأأدرجت و  "3" يف تقاريرها الس نوية بشأأن مساهامهتا يف حتقيق الأهداف اإ
لفية. وأأفادت واكةل واحدة  تنفيذها للتقياميت املواضيعية خملتلف جمالت الأنشطة املضطلع هبا واملتصةل عن الإمنائية للأ

يضاحات بشأأن ما يه الأسا لفية. ومع ذكل، مل يتوفر أأي اإ املس تخدمة يف ليب مبسامههتا يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
لفية.  ىل أأي معايري قياس حمددة مرتبطة ابلأهداف الإمنائية للأ قياس املسامهة، وابلإضافة اإىل ذكل، مل تمت الإشارة اإ

 الواكلت. ومعوما، مل يتيرس الاطالع عىل أأي تقارير حمددة أأو مهنجية لأي واكةل من

                                                
4
لهيا ارتباطًا مبارشًا مبوضوع رئيس من موضوعات وةل عامليا بأأهنا الوؤ الواكةل الرائدة أأو الواكةل املسف لأغراض هذا التقرير، تُعَّرَّ   اكةل اليت يرتبط التلكيف الصادر اإ

لفية، وحتديدًا، موضوعات الغذاء/الزراعة، العمل، تكنولوجيا املعلومات والتصا وةل عامليًا، تضطلع هذه ؤ لت، التعلمي والصحة. وبصفهتا مسأأهداف الإمنائية للأ

عداد ا لفية يف جمال مواضيعي معني.الواكلت بذاهتا بتجميع واإ  لتقارير عن املسامهة اجملمعة للعديد من املنظامت والبدلان يف س ياق حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
5
يدز )الواكلت امخلس الإضافية يه: ب  املتحدة الإمنايئ  برانمج الأممو  مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد(و  (UNAIDSرانمج الأمم املتحدة املشرتك لالإ
(UNDP)  و( صندوق الأمم املتحدة للساكنUNFPA)  منظمة الأمم املتحدة للطفوةل )يونيسف(و. 
6
يدز والأونكتاد ومنظمة الصحة العاملية.   ويه منظمة العمل ادلولية والاحتاد ادلويل لالتصالت وبرانمج الأمم املتحدة املشرتك لالإ
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ىل عامة بصورة واكةل 44واكةل من أأصل  76وأأشارت  "2" لفية الإمنائية لأهدافا اإ  الاسرتاتيجية اخلطط يف للأ
لهيا املشار الرائدة الواحدة الواكةل وابس تثناء .هبا اخلاصة واملزيانية الربانمج واثئق أأو/و  عامًة أأي تاُلَحظْ مل أأعاله، اإ

لفية الإمنائية الأهداف من هبدف خاصة حمددة قياس معايري  .للأ

ول العاملي عن ؤ مم املتحدة اليت تقوم بدور املسلت رائدة من واكلت الأ واك تسعالأمانة نشاط اس تعرضت و  "5"
ىل قيام هذه الواكلت  املنوط هبا  التسعجتميع املعلومات اخلاصة ببعض الأهداف الإمنائية. وخلص هذا الاس تعراض اإ

عداد التقارير والإبالغ عىل املس توى العاملي  للتاكليف الصادرة بشأأن جتميع وحفظ البياانت برصد ومتابعة معلية اإ
لفية منائية للأ لفية أأو خاصة بتلكيف حمدد أأهداف اإ تكل الواكلت  تُنشئ. ويف هذا الصدد، الأهداف الإمنائية للأ

لفيةواحدة ابملتابعة الشامةل لواكةل رائدة  عىنوتُ  تقاريرها يف الأساس من منظور عاملي. وتُس ند  لأهداف الإمنائية للأ
لهيا هممة  لفية عىل املس توى القطريالأهداف الإمنا يف حتقيقبالغ عن التقدم احملرز تنس يق الإ اإ قامت واكةل و  .ئية للأ

ول عن جتميع وحفظ البياانت، بدمج الأهداف ؤ مؤخرًا، يف س ياق تنفيذ دورها مكسواحدة من تكل الواكلت 
لفية مضن أأعىل  النتاجئ اخلاص  لإطارمس توى واملؤرشات الواردة يف تلكيف حمدد لهدف من أأهداف الإمنائية للأ

تكل مس تخدمة يف الإبالغ من وهجة نظر تنظميية من قبل بنشاطاهتا. ومعومًا، مل يمت رصد أأي معايري حمددة للقياس 
أأي الإبالغ عن املساهامت الفردية الفعلية لتكل الواكلت يف س ياق حتقيق الأهداف الإمنائية ، الواكلت امخلسة

لفية، واتسم حمتوى الإ   ابلعمومية. بالغللأ

مسامههتا يف مجيع الأهداف الامثنية الإمنائية واكلت من الواكلت غري الرائدة أأي تقارير عن  س بعمل توفر و "6"
لفية. واكتفت تكل الواكلت برتكزي املعلومات اليت تضمنهتا تقاريرها الأخرى عن مساهامهتا يف حتقيق أأهداف خمتارة  للأ

أأفادت و ليت تتسق عىل حنو أأكرب مع ما ُُكفت به من أأعامل و/أأو مع جمالت ختصصها. من الأهداف الإمنائية، وا
حدى هاتني  لفية. وافرتضت اإ واكلتان عن مساهامهتام عىل حنو أأسايس يف هدف واحد فقط من الأهداف الإمنائية للأ

قيق الأهداف الأخرى. كام الواكلتني بأأهنا ومن خالل مسامههتا يف الهدف الثامن، سامهت مسامهة غري مبارشة يف حت 
حدىأأفادت  لفية. كام أأبلغت  اإ حدىالواكلت بأأهنا سامهت يف هدفني حمددين من الأهداف الإمنائية للأ الواكلت  اإ

لفية. وأأبلغت واكلتان عن مساهامهتام يف أأربعة أأهداف من  مبسامههتا يف ثالث أأهداف حمددة من الأهداف الإمنائية للأ
ل  لفية وأأهنا  .فيةالأهداف الإمنائية للأ وورد عن واكةل واحدة أأهنا تسهم مبارشة يف حتقيق مخسة من الأهداف الإمنائية للأ

 تؤدي دورًا يف مساعدة البدلان عىل حتقيق الأهداف الامثين ُكها.

ف الواكلت الرائدة اليت تتصل هماهما مبارشة بأأهداف حمددة من الأهدا ا تتبعهيتج الو هناك فرق كبري يف الهنو  "1"
ذ جتد  لفية. اإ لفية، مقارنة ابلواكلت غري الرائدة اليت ل تتصل هماهما مبارشة بأأحد الأهداف الإمنائية للأ الإمنائية للأ

غالبًا  تتوافرممكنة ل  مداخلاجملموعة الأوىل مواءمة طبيعية مع أأهدافها التنظميية بيامن حتتاج اجملموعة الثانية اإىل حتديد 
ل عىل مس توى الهدف ا لفية.اإ  لإمنايئ للأ

يف بعض احلالت، تصدر تقارير الواكلت منفصةل وليس كجزء من تقارير الواكلت عن أأطرها الاسرتاتيجية و "8"
لفية تتسم، يف جوهرها، بطبيعة  ن التقارير بشأأن الأهداف الإمنائية للأ و/أأو واثئق الربانمج واملزيانية اخلاصة هبا. واإ

م يف ىل الأمني العام للأمم املتحدة. فعندما تعمتد  خاصة و/أأو تُعّد يك تقدَّ س ياق معليات حمددة للأمم املتحدة أأو تقارير اإ
لفية.  منظامت أأطر أأداء قامئة عىل النتاجئ، تغفل املقاييس عامة الأهداف الإمنائية للأ

لفية، ل تنسب أأيو "9" واكةل التقدم احملرز يف  يف احلالت اليت تقدم فهيا الواكلت تقارير عن الأهداف الإمنائية للأ
، اتُفق عامًة عىل الصعوبة التصالت املبارشةحتقيق هدف بعينه و/أأو غاية أأو مؤرش حمدد مبارشًة اإىل معلها. وخالل 

ىل  الإس نادالكبرية يف قياس  ىل الإسهام يف املنظمة أأو يف ربط الإجنازات ابلعمل احملدد للمنظمة، ويرجع ذكل اإ اإ
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لفية؛ " اذلين يسهمونالعدد الكبري لأحصاب املصلحة  "7الس ببني التاليني: "  تُقاس "4يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
 الإجنازات الفعلية عىل املس توى احمليل يف البدلان، بيامن تعّد التقارير التنظميية عىل املس توى العاملي.

 الاس تنتاجات

ىل عدم قيام غالبية الواكويف اخلتام،  لت اليت مت تقيميها بصياغة نتاجئ خاصة بأأهداف حمددة من خلص هذا الاس تعراض اإ
لفية، فضال عن عدم صياغة أأي مؤرشات أأو غريها من معايري القياس يف ممارساهتا لقياس مساهامهتا  الأهداف الإمنائية للأ

لفية. املؤسس ية لتحقيق تكل الأهداف، وذكل عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل لضبط العمل لتحقيق الأهداف الإ  منائية للأ
ضافة اإىل ذكل لفية يف املعلومات والواثئق اليت واإ ىل الأهداف الإمنائية للأ ، اتصفت معظم الإشارات اليت وردت لالإشارة اإ

ىل  لفية، مستندًة اإ ُاس تعرضت يف الأساس بطابع البياانت العامة حول دور الواكلت املعنية يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
لفيةحد كبري عىل روا ىل مقاييس حمددة بشأأن الإسهام  .بط عالية املس توى وغري حمددة ابلأهداف الإمنائية للأ ويعزى الافتقار اإ

لفية جزئيًا اإىل صعوبة  ن أأحد الأس باب الأخرى هو التعامل غالبًا مع الأهداف الإس ناديف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ . واإ
لفية ابعتبارها ولية اثنوية جن  مت عن احلاجة اإىل د م مبادرات أأوسع نطاقًا للأمم املتحدة أأو مبادرات عاملية.الإمنائية للأ

لفية أأولوية ابلنس بة ملعظم الواكلت،  عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة اجملهودات  جهوتُوّ ويظل حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
 4175 ا بعد عامالتمنية مل جدول أأعامللت تنظر حاليا يف حنو ترسيع مساعي حتقيق تكل الأهداف. كام أأن الكثري من الواك

املعين بأأهداف التمنية و دة حمم املتلفريق العامل املفتوح ابب العضوية التابع للأ االيت اقرتهحا  ،أأهداف التمنية املس تدامةو 
سهاهما يف او  .املس تدامة ىل عدم قياس أأي من الواكلت اإ ضافة اإ لفية بطريقة ذكل التحول يف الرتكزي، اإ لأهداف الإمنائية للأ

 علمية، قد يفرسان جزئيًا معدل الرد املنخفض عىل الاس تبيان.
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 امللحق الأول

قامئة واكلت الأمم املتحدة اليت مت تقيميها
7
 

 8(CTBTO) اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة حظر التجارب النووية .7

 (الفاو) منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة .4

 9(IAEA) الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية .3

ياكو) منظمة الطريان املدين ادلويل .2  (اإ

 (IFAD) الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية .5

 (ILO) منظمة العمل ادلولية .6

 (IMO) املنظمة البحرية ادلولية .1

 (ITU) الاحتاد ادلويل لالتصالت .8

 10(ITC) مركز التجارة ادلولية .9

يدز .71 11(UNAIDS) برانمج الأمم املتحدة املشرتك لالإ
 

 12(OPCW) منظمة حظر الأسلحة الكمييائية .77

13(يونيسف) للطفوةل املتحدة الأمم منظمة .74
 

14(الأونكتاد) مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية .73
 

(UNDP) رانمج الأمم املتحدة الإمنايئب .72
15

 

 اليونسكو()  والثقافةظمة الأمم املتحدة للرتبية والعملمن .75

 (اليونيدو) منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية .76

16(UNFPA) صندوق الأمم املتحدة للساكن .71
 

 (UPU) الاحتاد الربيدي العاملي .78

 (WHO) منظمة الصحة العاملية .79

 (WMO) املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية .41

                                                
7
 /http://www.un.org/ar/aboutun/structureمن  مأأخوذة الأمم املتحدة. الهيلك والتنظمي. 
8
 منظمة ذات صةل ابلأمم املتحدة. 
9
 منظمة ذات صةل ابلأمم املتحدة. 
10
 برانمج الأمم املتحدة. 
11
 كيان أ خر من كياانت الأمم املتحدة. 
12
 تحدة.منظمة ذات صةل ابلأمم امل  
13
 صندوق الأمم املتحدة. 
14
 برانمج الأمم املتحدة. 
15
 برانمج الأمم املتحدة. 
16
 صندوق الأمم املتحدة 

http://www.ctbto.org/
http://www.ctbto.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.icao.org/
http://www.icao.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/
http://www.imo.org/
http://www.imo.org/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.intracen.org/
http://www.intracen.org/
http://www.unaids.org/en/
http://www.unaids.org/en/
http://www.opcw.org/
http://www.opcw.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.unesco.org/
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
http://www.unfpa.org/public/
http://www.unfpa.org/public/
http://www.upu.int/
http://www.upu.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.wmo.int/
http://www.wmo.int/
http://www.un.org/ar/aboutun/structure/
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 (UNWTO) منظمة الس ياحة العاملية .47

 17(WTO) منظمة التجارة ادلولية .44

                                                
17
 منظمة ذات صةل ابلأمم املتحدة. 

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/


CDIP/14/12 Rev. 
APPENDIX II 

 امللحق الثاين

 

 امللحق الثاين

 الروابط ذات الصةل الواكةل

اللجنة التحضريية ملنظمة 
معاهدة حظر التجارب 

 (CTBTOالنووية )

 ، 4174التقرير الس نوي  .7

http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Annual_Re
port_2012/English/AR2012-English-CompleteReport.pdf 

منظمة الأغذية والزراعة 
 (الفاوللأمم املتحدة )

طار العمل الاسرتاتيجي  .7 ، 4179-4171اإ
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5864e.pdf 

، 71-4172خطة املدير العام متوسطة الأجل  .4
/mf490e.pdfhttp://www.fao.org/docrep/meeting/027 

، 75-4172برانمج العمل واملزيانية  .3
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf 

 http://www.fao.org/mdg/en/%20صفحة الويب:  .2

 ادلولية للطاقة اذلرية الواكةل
(IAEA) 

(، 4171-4174( متوسطة الأجل )IAEAاسرتاتيجية ) .7
http://www.iaea.org/About/mts2012_2017.pdf  

، 4173-4174برانمج الواكةل واملزيانية للثنائية  .4
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC55/GC55Docu

5_en.pdf-ments/English/gc55 

، 4172-4173برانمج الواكةل واملزيانية للثنائية  .3
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/GC57Docu

2_en.pdf-ments/English/gc57 

، 4172التقرير الس نوي  .2
rep2012/anrhttp://www.iaea.org/Publications/Reports/An

ep2012_full.pdf 

صفحة الويب:  .5
http://www.iaea.org/technicalcooperation/Partnerships/Re

UN/MDGs/-lation  

صفحة الويب:  .6
-http://www.iaea.org/technicalcooperation/Pub/Suc

stories/index.html 

منظمة الطريان املدين 
ياكوادلويل )  (اإ

، 4177التقرير الس نوي للمجلس  .7
//www.icao.int/publications/Documents/9975_en.pdfhttp: 

الصندوق ادلويل للتمنية 
 (IFADالزراعية )

طار العمل الاسرتاتيجي للصندوق ادلويل للتمنية الزراعية  .7 ، 4175-4177اإ
http://www.ifad.org/sf/strategic_e.pdf  

 ،4174تقرير الس نوي ال  .4
http://www.ifad.org/pub/ar/2012/e/full_report.pdf 

، 4174( ARRIالتقرير الس نوي اخلاص بنتاجئ وأأثر معليات الصندوق ) .3 

http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Annual_Report_2012/English/AR2012-English-CompleteReport.pdf
http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Annual_Report_2012/English/AR2012-English-CompleteReport.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5864e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5864e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
http://www.iaea.org/About/mts2012_2017.pdf
http://www.iaea.org/About/mts2012_2017.pdf
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC55/GC55Documents/English/gc55-5_en.pdf
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC55/GC55Documents/English/gc55-5_en.pdf
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/GC57Documents/English/gc57-2_en.pdf
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/GC57Documents/English/gc57-2_en.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Reports/Anrep2012/anrep2012_full.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Reports/Anrep2012/anrep2012_full.pdf
http://www.iaea.org/technicalcooperation/Partnerships/Relation-UN/MDGs/
http://www.iaea.org/technicalcooperation/Partnerships/Relation-UN/MDGs/
http://www.iaea.org/technicalcooperation/Pub/Suc-stories/index.html
http://www.iaea.org/technicalcooperation/Pub/Suc-stories/index.html
http://www.icao.int/publications/Documents/9975_en.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/9975_en.pdf
http://www.ifad.org/sf/strategic_e.pdf
http://www.ifad.org/sf/strategic_e.pdf
http://www.ifad.org/pub/ar/2012/e/full_report.pdf
http://www.ifad.org/pub/ar/2012/e/full_report.pdf
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http://www.ifad.org/evaluation/arri/2012/arri.pdf 

س ياسة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة،  .2
http://www.ifad.org/gender/policy/gender_e.pdf 

صفحة الويب:  .5
http://www.ifad.org/governance/mdgs/index.htm  الصندوق

لفية )  (MDGsادلويل للتمنية الزراعية والأهداف الإمنائية للأ

 http://www.ifad.org/gender/Genderصفحة الويب:  .6

دلولية منظمة العمل ا
(ILO) 

http://www.ilo.org/global/topics/millennium-صفحة الويب:  .7
en/index.htm--goals/lang-development 

 
طار الس ياسة الاسرتاتيجية  .4 جناز الأعامل . 75-4171اإ  ،لئقةيف ظروف اإ

 --ed_norm/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_102572.pdf- 

جناز الأعامل ، 4175-4171ادلولية وأأولياهتا  رؤية منظمة العمل .3 يف ظروف اإ
، لئقة

http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/downl
oad/pdf/spf1015/brochure.pdf 

  ،73-4174انية للثنائية الربانمج واملزي  .2

http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download
13/pbfinalweb.pdf-/pdf/12  

املنظمة البحرية ادلولية 
(IMO) 

، 4173-4174معل املنظمة وأأولياهتا للثنائية ( خطة 41)7138. لفأأ  .7
http://www.imo.org/About/strategy/Documents/1038.pdf 

( اخلطة الاسرتاتيجية للمنظمة )عن فرتة الس نوات الست 41)7138. لفأأ  .4
4174-4171 ،)

http://www.imo.org/About/strategy/Documents/1037.pdf  

صفحة الويب:  .3
aghttp://www.imo.org/OurWork/TechnicalCooperation/P

es/Default.aspx  

مقدمة عن املبادئ التوجهيية بشأأن تطبيق اخلطة الاسرتاتيجية وخطة العمل  .2
 (، 46)7173. لفعالية املس توى، القرار أأ 

http://www.imo.org/About/strategy/Documents/An%20Intro
duction%20to%20the%20GAP%20(December%202012).pdf 

الاحتاد ادلويل لالتصالت 
(ITU) 

http://www.itu.int/en/ITU-صفحة الويب:  .7
tics/Pages/intlcoop/mdg/default.aspxD/Statis 

، 4175-4174اخلطة الاسرتاتيجية لالحتاد عن الفرتة  .4
final.pdf-2015-2012-plan-http://www.itu.int/osg/csd/Strategic 

http://www.ifad.org/evaluation/arri/2012/arri.pdf
http://www.ifad.org/evaluation/arri/2012/arri.pdf
http://www.ifad.org/gender/policy/gender_e.pdf
http://www.ifad.org/gender/policy/gender_e.pdf
http://www.ifad.org/governance/mdgs/index.htm
http://www.ifad.org/governance/mdgs/index.htm
http://www.ifad.org/gender/Gender
http://www.ilo.org/global/topics/millennium-development-goals/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/millennium-development-goals/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/millennium-development-goals/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_102572.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_102572.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_102572.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download/pdf/spf1015/brochure.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download/pdf/spf1015/brochure.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download/pdf/12-13/pbfinalweb.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download/pdf/12-13/pbfinalweb.pdf
http://www.imo.org/About/strategy/Documents/1038.pdf
http://www.imo.org/About/strategy/Documents/1038.pdf
http://www.imo.org/About/strategy/Documents/1037.pdf
http://www.imo.org/About/strategy/Documents/1037.pdf
http://www.imo.org/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/About/strategy/Documents/An%20Introduction%20to%20the%20GAP%20(December%202012).pdf
http://www.imo.org/About/strategy/Documents/An%20Introduction%20to%20the%20GAP%20(December%202012).pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/mdg/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/mdg/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/mdg/default.aspx
http://www.itu.int/osg/csd/Strategic-plan-2012-2015-final.pdf
http://www.itu.int/osg/csd/Strategic-plan-2012-2015-final.pdf
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مركز التجارة ادلولية 
(ITC) 

، 4173-4171خطة العمل الاسرتاتيجية  .7
http://legacy.intracen.org/docman/JAG_14443.pdf 

، 4175-4174خطة العمل الاسرتاتيجية  .4
http://www.intracen.org/uploadedFiles/Strategic%20plan

%202012%2030%20April%20for%20web.pdf 

، 4173-4174وثيقة الربانمج اجملمعة عن الثنائية  .3
http://www.intracen.org/uploadedFiles/CPD%20English

%202.04.2012%20for%20web.pdf 

التقرير الس نوي،  .2
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Conte
nt/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/JAG_46th_Me

2012.pdf-report-eting/Annual 

 trade.org/-http://www.mdgصفحة الويب:  .5

http://www.intracen.org/about/millennium-صفحة الويب:  .6
goals/-development  

برانمج الأمم املتحدة 
يدز  املشرتك لالإ

(UNAIDS) 

طار، 4175-4174 للفرتة للربانمج املوحدة املزيانية .7  مزيانية واملساءةل، النتاجئ اإ
 ،4175-4172 الثنائية

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/document
s/pcb/2013/pcb32/agendaitems/20131405GMAfinal_UBRAF_BU
DGET%202014-2015.pdf 

 ،4175-4177اسرتاتيجية الربانمج للفرتة  .4
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/document

s/unaidspublication/2010/JC2034_UNAIDS_Strategy_en.pdf 

ىل  .3 صفحة الويب ولكهنا ل حتتوي أأي مضمون تقريبًا ولكن تبني روابط اإ
ىل الإعالن  صفحة الأمم املتحدة عىل الويب واإ

http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarations

andgoals/2000millenniumdevelopmentgoals/ 

منظمة حظر الأسلحة 
 (OPCWالكمييائية )

عداد املدير العام، التقرير الس نوي بشأأن تشكيل الأمانة الفنية،  .7 تقرير من اإ
http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/69/en/reports

/ec69dg03_e_.pdf 

تحدة للطفوةل الأمم امل منظمة 
 )يونيسف(

، 4174التقرير الس نوي لعام  .7
-http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF

AnnualReport2012_8July2013.pdf 

 /http://www.unicef.org/mdgصفحة الويب:  .4

: 4171-4172اخلطة الاسرتاتيجية  .3
http://www.unicef.org/strategicplan/files/2013-21-

UNICEF_Strategic_Plan-ODS-English.pdf 

http://legacy.intracen.org/docman/JAG_14443.pdf
http://legacy.intracen.org/docman/JAG_14443.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/Strategic%20plan%202012%2030%20April%20for%20web.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/Strategic%20plan%202012%2030%20April%20for%20web.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/CPD%20English%202.04.2012%20for%20web.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/CPD%20English%202.04.2012%20for%20web.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/JAG_46th_Meeting/Annual-report-2012.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/JAG_46th_Meeting/Annual-report-2012.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/JAG_46th_Meeting/Annual-report-2012.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/JAG_46th_Meeting/Annual-report-2012.pdf
http://www.mdg-trade.org/
http://www.intracen.org/about/millennium-development-goals/
http://www.intracen.org/about/millennium-development-goals/
http://www.intracen.org/about/millennium-development-goals/
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/pcb/2013/pcb32/agendaitems/20131405GMAfinal_UBRAF_BUDGET%202014-2015.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/pcb/2013/pcb32/agendaitems/20131405GMAfinal_UBRAF_BUDGET%202014-2015.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/pcb/2013/pcb32/agendaitems/20131405GMAfinal_UBRAF_BUDGET%202014-2015.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2010/JC2034_UNAIDS_Strategy_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2010/JC2034_UNAIDS_Strategy_en.pdf
http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/69/en/reports/ec69dg03_e_.pdf
http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/69/en/reports/ec69dg03_e_.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF-AnnualReport2012_8July2013.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF-AnnualReport2012_8July2013.pdf
http://www.unicef.org/mdg/
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مذكرة الربانمج الإضافية بشأأن نظرية التغيري،  .2
http://www.unicef.org/strategicplan/files/2014-CRP_14-

Theory_of_Change-7May14-EN.pdf  

ة للتجارة مؤمتر الأمم املتحد
 والتمنية )الأونكتاد(

، 4177التقرير الس نوي لعام  .7
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/dom2012d1_en.pdf 

، 4174التقرير الس نوي لعام  .4
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dom2013d1_en.pdf 

 –، اجلزء الرابع 4175-4172وصف مرشوع الربانمج املقرتح للثنائية  .3
التعاون ادلويل والتمنية، 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d6prog1

0_en.pdf 

. اجلزء الثاين: خطة الربانمج 4175-4172الإطار الاسرتاتيجي املقرتح للفرتة  .2
ية، التجارة والتمن  - 71للثنائية، الربانمج 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d6prog1

0_en.pdf 

 trade.org/-http://www.mdgصفحة الويب:  .5

حدة الإمنايئ برانمج الأمم املت
(UNDP) 

، 4171-4172اخلطة الاسرتاتيجية لربانمج الأمم املتحدة الإمنايئ:  .7
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP_

17_v9_web.pdf-plan_14-icstrateg 

، 4177/4174التقرير الس نوي  .4
-http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP

AnnualReport_ENGLISH.pdf-/English/UNDPaction/2012-in 

، 4174/4173التقرير الس نوي  .3
-http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP

action/2013/English/UNDP_AR2013_english_WEB.pdf-in 

صفحة الويب:  .2
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/ 

ظمة الأمم املتحدة للرتبية من
 (اليونسكو والثقافة )والعمل

، 4173-4118 للفرتة توسطة الأجلامل  الاسرتاتيجية .7
-strategic-of-http://www.unesco.org/new/en/bureau
-based-tsresul-and-planning-planning/themes/strategic

management/ 

، 4173-4174وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة  5/م .4
-strategic-of-http://www.unesco.org/new/en/bureau
-based-results-and-planning-ning/themes/strategicplan

management/ 

صفحة الويب:  .3
-emes/leadinghttp://www.unesco.org/new/en/education/th
-and-all/education-for-agenda/education-international-the

http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/dom2012d1_en.pdf
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/dom2012d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dom2013d1_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dom2013d1_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d6prog10_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d6prog10_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d6prog10_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d6prog10_en.pdf
http://www.mdg-trade.org/
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP_strategic-plan_14-17_v9_web.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP_strategic-plan_14-17_v9_web.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2012/English/UNDP-AnnualReport_ENGLISH.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2012/English/UNDP-AnnualReport_ENGLISH.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2013/English/UNDP_AR2013_english_WEB.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP-in-action/2013/English/UNDP_AR2013_english_WEB.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/strategic-planning-and-results-based-management/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/education-and-the-mdgs/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/education-and-the-mdgs/
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mdgs/-the .لفية  التعلمي والأهداف الإمنائية للأ

صفحة الويب:  .2
-ges/educationhttp://www.uis.unesco.org/Education/Pa

mdg.aspx-statistics الأهداف ادلولية 

 /http://en.unesco.org/post2015صفحة الويب:  .5

منظمة الأمم املتحدة للتمنية 
 (اليونيدوالصناعية )

منائ اضيعي التقيمي املو  .7 لفية، املس تقل: مسامهة اليونيدو يف الأهداف الإ ية للأ
http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resourc

2012_EBook.pdf-es/Evaluation/THEM_UNIDO_MDGs 

، 4174التقرير الس نوي  .4
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/

80554_AR2012_Ebook.pdf-PBC29/13 

  do.html-we-ww.unido.org/whathttp://wصفحة الويب:  .3

صندوق الأمم املتحدة 
 (UNFPAللساكن )

، 4177التقرير الس نوي لعام  .7
/shared/documents/publihttp://www.unfpa.org/webdav/site/global

cations/2012/16434%20UNFPA%20AR_FINAL_Ev11.pdf 

، 4174التقرير الس نوي لعام  .4
shared/documents/https://www.unfpa.org/webdav/site/global/

Final.pdf-publications/2013/AR%202012%20EN 

-4172صندوق الأمم املتحدة للساكن، تقديرات املزيانية املتاكمةل،  .3
4171-www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive

board/FINAL%20UN%20VERSION%20integrated%20budget

2017.docx-%20estimates,%202014 

-4174صندوق الأمم املتحدة للساكن، تقديرات املزيانية املؤسس ية للفرتة  .2
4173 ،-www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive

board/2012/FINAL%20UN%20VERSION%20of%20edited%2

-UNFPA%20institutional%20budget,%2020120

spaced.doc-2013,%20single 

اس تعراض منتصف املدة اخلاص ابخلطة الاسرتاتيجية لصندوق الأمم املتحدة  .5
، 4173-4118للساكن، 

-http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive

board/2011/CORRECTED%20FINALIZED%20UN%20VERS

ION%20MTR%20OF%20THE%20UNFPA%20STRATEGIC

spaced.doc-%20PLAN,%20Single 

الاحتاد الربيدي العاملي 
(UPU) 

، 4177التقرير الس نوي  .7
http://www.upu.int/fileadmin/documentsFiles/resources/p

ublications/2011AnnualReportEn.pdf 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/education-and-the-mdgs/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/education-and-the-mdgs/
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/education-statistics-mdg.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/education-statistics-mdg.aspx
http://en.unesco.org/post2015/
http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Evaluation/THEM_UNIDO_MDGs-2012_EBook.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Evaluation/THEM_UNIDO_MDGs-2012_EBook.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC29/13-80554_AR2012_Ebook.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC29/13-80554_AR2012_Ebook.pdf
http://www.unido.org/what-we-do.html
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/16434%20UNFPA%20AR_FINAL_Ev11.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/16434%20UNFPA%20AR_FINAL_Ev11.pdf
https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2013/AR%202012%20EN-Final.pdf
https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2013/AR%202012%20EN-Final.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/FINAL%20UN%20VERSION%20integrated%20budget%20estimates,%202014-2017.docx
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/FINAL%20UN%20VERSION%20integrated%20budget%20estimates,%202014-2017.docx
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/FINAL%20UN%20VERSION%20integrated%20budget%20estimates,%202014-2017.docx
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/FINAL%20UN%20VERSION%20integrated%20budget%20estimates,%202014-2017.docx
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/FINAL%20UN%20VERSION%20integrated%20budget%20estimates,%202014-2017.docx
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2012/FINAL%20UN%20VERSION%20of%20edited%20UNFPA%20institutional%20budget,%202012-2013,%20single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2012/FINAL%20UN%20VERSION%20of%20edited%20UNFPA%20institutional%20budget,%202012-2013,%20single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2012/FINAL%20UN%20VERSION%20of%20edited%20UNFPA%20institutional%20budget,%202012-2013,%20single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2012/FINAL%20UN%20VERSION%20of%20edited%20UNFPA%20institutional%20budget,%202012-2013,%20single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2012/FINAL%20UN%20VERSION%20of%20edited%20UNFPA%20institutional%20budget,%202012-2013,%20single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2011/CORRECTED%20FINALIZED%20UN%20VERSION%20MTR%20OF%20THE%20UNFPA%20STRATEGIC%20PLAN,%20Single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2011/CORRECTED%20FINALIZED%20UN%20VERSION%20MTR%20OF%20THE%20UNFPA%20STRATEGIC%20PLAN,%20Single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2011/CORRECTED%20FINALIZED%20UN%20VERSION%20MTR%20OF%20THE%20UNFPA%20STRATEGIC%20PLAN,%20Single-spaced.doc
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/executive-board/2011/CORRECTED%20FINALIZED%20UN%20VERSION%20MTR%20OF%20THE%20UNFPA%20STRATEGIC%20PLAN,%20Single-spaced.doc
http://www.upu.int/fileadmin/documentsFiles/resources/publications/2011AnnualReportEn.pdf
http://www.upu.int/fileadmin/documentsFiles/resources/publications/2011AnnualReportEn.pdf
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upu/un-http://www.upu.int/nc/en/the-صفحة الويب:  .4
-goals/about-development-agency/millennium-specialized

mdg.html?sword_list[0]=mdgs 

منظمة الصحة العاملية 
(WHO) 

لفية ذات الصةل ابلصحة، متابعة حتقيق الأهداف الإمنائية للأ  .7
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_13

en.pdf- 

)مسودة معدةل(،  4173-4118اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل عن الفرتة  .4
http://apps.who.int/gb/e/e_amtsp3.html  

برانمج العمل العام الثاين عرش،  .3
-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_6

en.pdf 

، 4175-4172قرتحة للثنائية الربانمج واملزيانية امل .2
-http://www.who.int/about/resources_planning/A66_7

en.pdf 

، 4173تقرير احصائيات الصحة العاملية  .5
http://www.who.int/gho/publications/world_health_stati

stics/EN_WHS2013_Full.pdf 

تقرير الصحة العاملية،  .6
am/10665/85761/2/9789240http://apps.who.int/iris/bitstre

690837_eng.pdf 

، 4175الصحة يف جدول أأعامل الأمم املتحدة للتمنية بعد عام  .1
http://www.who.int/topics/millennium_development_go

n/index.htmlals/post2015/e  

(، 4174فرباير  41اإصالح منظمة الصحة العاملية: حتديد الربامج والأولوايت ) .8
http://www.who.int/dg/reform/consultation/WHO_Refor

m_1_en.pdf 

صفحة الويب:  .9
http://www.who.int/topics/millennium_development_go

als/en/ 

صفحة الويب:  .71
cs/millennium_development_gohttp://www.who.int/topi

als/post2015/en/index.html 
، 4174التقرير الس نوي  .77

http://www.who.int/kobe_centre/publications/annual_re
port2012_en.pdf 

http://www.upu.int/nc/en/the-upu/un-specialized-agency/millennium-development-goals/about-mdg.html?sword_list%5b0%5d=mdgs%20
http://www.upu.int/nc/en/the-upu/un-specialized-agency/millennium-development-goals/about-mdg.html?sword_list%5b0%5d=mdgs%20
http://www.upu.int/nc/en/the-upu/un-specialized-agency/millennium-development-goals/about-mdg.html?sword_list%5b0%5d=mdgs%20
http://www.upu.int/nc/en/the-upu/un-specialized-agency/millennium-development-goals/about-mdg.html?sword_list%5b0%5d=mdgs%20
http://www.upu.int/nc/en/the-upu/un-specialized-agency/millennium-development-goals/about-mdg.html?sword_list%5b0%5d=mdgs%20
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_13-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_13-en.pdf
http://apps.who.int/gb/e/e_amtsp3.html
http://apps.who.int/gb/e/e_amtsp3.html
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_6-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_6-en.pdf
http://www.who.int/about/resources_planning/A66_7-en.pdf
http://www.who.int/about/resources_planning/A66_7-en.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85761/2/9789240690837_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85761/2/9789240690837_eng.pdf
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/en/index.html
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/en/index.html
http://www.who.int/dg/reform/consultation/WHO_Reform_1_en.pdf
http://www.who.int/dg/reform/consultation/WHO_Reform_1_en.pdf
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/en/
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/en/
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/en/index.html
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/en/index.html
http://www.who.int/kobe_centre/publications/annual_report2012_en.pdf
http://www.who.int/kobe_centre/publications/annual_report2012_en.pdf
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 املنظمة العاملية للأرصاد
 (WMOاجلوية )

، 4175-4174اخلطة الاسرتاتيجية  .7
http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pd

f 

، 4175-4174خطة التشغيل  .4
http://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO_OP

_2011_en.pdf 

طار الرصد والتقيمي،  .3 اإ
http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation

_en.html 

صفحة الويب:  .2
http://www.wmo.int/pages/themes/weather/developmentg

oals_en.html 

منظمة الس ياحة العاملية 
(UNWTO) 

التقرير الس نوي،  .7
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/an

nual_report_2012.pdf 

http://icr.unwto.org/en/content/tourism-صفحة الويب:  .4
mdgs-goals-development-millennium 

منظمة التجارة ادلولية 
(WTO) 

لفية،  .1 منظمة التجارة ادلولية والأهداف الإمنائية للأ
http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/mdg_e/m

dg_e.pdf  

، 4174 التقرير الس نوي .4
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/an

rep12_e.pdf 

، 4173التقرير الس نوي  .3
p://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anhtt

rep13_e.pdf 

 

http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO_OP_2011_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO_OP_2011_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.html
http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.html
http://www.wmo.int/pages/themes/weather/developmentgoals_en.html
http://www.wmo.int/pages/themes/weather/developmentgoals_en.html
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/annual_report_2012.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/annual_report_2012.pdf
http://icr.unwto.org/en/content/tourism-millennium-development-goals-mdgs
http://icr.unwto.org/en/content/tourism-millennium-development-goals-mdgs
http://icr.unwto.org/en/content/tourism-millennium-development-goals-mdgs
http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/mdg_e/mdg_e.pdf
http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/mdg_e/mdg_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep12_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep12_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep13_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep13_e.pdf
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 امللحق الثالث

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 الاس تبيان

لفية  قياس اإسهامات واكلت الأمم املتحدة يف الأهداف الإمنائية للأ

 معلومات أأساس ية .7

ن مسأأةل س بل  سهاماإ لفية ما فتئت تزداد أأمهية يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية  اإ )الويبو( يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
ليه فامي ييل ابمس "جدول أأعامل التمنية"( حافزًا هامًا للمناقشات  ال ونة ال خرة. واكن جدول أأعامل الويبو للتمنية )املشار اإ

نة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية من جدول أأعامل التمنية بوجه خاص، اس تعرضت جل  44ويف س ياق التوصية  18اجلارية.
، عددًا من ادلراسات وادلراسات الاس تقصائية املتعلقة 4171الفكرية )جلنة التمنية( وانقشت، منذ دورهتا اخلامسة يف نومفرب 

ىل املناقشات السابقة، طلبت جلنة التمني لفية. واستناداً اإ سهام الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ ة من الأمانة، يف بقياس اإ
دورهتا احلادية عرشة، أأن جتمع معلومات عن املامرسات اليت تنهتجها واكلت الأمم املتحدة الأخرى، وخباصة الواكلت 

لفية  71وتلبية لهذا الطلب، اس تعرضت أأمانة الويبو ما مجموعه  .املتخصصة الأخرى، لقياس مسامههتا يف الأهداف الإمنائية للأ
 4173.19الأمم املتحدة وأأعدت تقريرًا نوقش خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة يف مايو واكةل من واكلت 

مث طلبت جلنة التمنية من الأمانة توس يع نطاق الاس تعراض ليشمل اتصالت مبارشة مع موظفي الواكلت املُس تعَرضة حسب 
لفية، الاقتضاء من أأجل احلصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية قياس تكل الواكل ت لإسهاهما يف الأهداف الإمنائية للأ

 وزايدة عدد الواكلت ليشمل بعض منظامت الأمم املتحدة وبراجمها الأخرى. ووضع هذا الاس تبيان لتيسري هذه العملية.

وعليه هيدف الاس تعراض اإىل مجع معلومات وبياانت تساعد ادلول الأعضاء يف الويبو عىل توس يع أ فاقها وتعزيز فهمها 
مهنجيات والهنوج واملامرسات املتبعة داخل أأرسة الأمم املتحدة واملنظامت ذات الصةل يف قياس املساهامت يف حتقيق لل 

لفية.  الأهداف الإمنائية للأ

 املعلومات املطلوبة .4

لتمك أأو يُرىج التكرم بتوفري أأكرب قدر ممكن من املعلومات يف لك سؤال. ومع ذكل، ُُيمتل أأل تتصل مجيع الأس ئةل بواك
 برانجممك أأو أأل تكون دليمك املعلومات املطلوبة. ويف هذه احلاةل، ل ترتددوا يف ذكر ذكل أأو يف عدم الرد عىل السؤال.

  

                                                
18
غي للويبو الاضطالع هبا توصية بشأأن مجموعة من املبادرات والأنشطة اليت ينب 25من  4111يتأألف جدول أأعامل التمنية اذلي اعمتدته امجلعية العامة للويبو يف  

زايرة موقع الويبو الإلكرتوين: بغية تعزيز اإسهاهما يف تمنية البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا. وللمزيد من املعلومات بشأأن التوصيات وجدول أأعامل التمنية، يرىج 
http://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ 

19
ن التقرير، أأي الوثيقة   ، متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين: CDIP/12/8اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_12/cdip_12_8.pdf 
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 تفاصيل اجمليب 7.4

 الامس:

 اللقب الوظيفي:

 الوحدة التنظميية:

 الواكةل/الربانمج:

 تفاصيل التصال:

لفيةولية الواكةل/الربانمج ومشاركهتا يف الأ  4.4  هداف الإمنائية للأ

 ما يه الولية الرئيس ية لواكلتك/برانجمك؟ )أأ(

Click here to enter text. 

لفية )ب(  كيف ميكنك تلخيص مشاركة واكلتك/برانجمك يف الأهداف الإمنائية للأ

Click here to enter text. 

ن اكن الرد ابلإجياب، هل واكلتك أأو برانجمك واكةل رائدة يف أأي من جوانب الأهداف ا )ج( لفية؟ اإ لإمنائية للأ
ذا اكنت الواكةل جتمع و/أأو تقدم تقارير بشأأن البياانت العاملية يف هذا الصدد.يُ   رىج وصف دور الواكةل وحتديد اإ

Click here to enter text. 

لفية يف و  )د(  اكلتك/برانجمك؟هل يوجد خشص حمدد أأو شعبة أأو وحدة حمددة مسؤوةل عن الأهداف الإمنائية للأ

Click here to enter text. 

لفية 3.4  الإبالغ عن الأهداف الإمنائية للأ

ذا  )أأ( لفية حتديدًا أأو كجزء من تقاريرها الس نوية أأو املرحلية؟ اإ هل تبلغ واكلتك/برانجمك عن الأهداف الإمنائية للأ
لهي  ا.اكن الرد ابلإجياب، يُرىج ذكر عناوين التقارير وكيفية النفاذ اإ

Click here to enter text. 
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ذا  )ب( لفية؟ اإ لكرتوين خمصص أأو صفحة ش بكية خمصصة للأهداف الإمنائية للأ هل متتكل واكلتك/برانجمك موقع اإ
ىل املوقع أأو الصفحة.  اكن الرد ابلإجياب، يُرىج وضع الرابط اإ

Click here to enter text. 

لفيةقياس الإسهام التنظميي يف الأهداف الإمن 2.4  ائية للأ

لفية  )أأ( طار  الأداء العامكجزء من يُقاس هل التقدم حنو حتقيق الأهداف الإمنائية للأ لواكلتك/برانجمك يف اإ
 أأو التقارير الس نوية؟واثئق الربانمج واملزيانية و/و/أأو  اخلطط الاسرتاتيجية

Click here to enter text. 

ذا اكن  )ب( لفية التقدم حنو حتقيق الأهداف الإ اإ لواكلتك/برانجمك، هل توجد  الأداء العامكجزء من يُقاس منائية للأ
طار الأداء؟ لفية يف اإ  أأي مؤرشات أأو مقاييس حمددة للأهداف الإمنائية للأ

Click here to enter text. 

لأهداف هل توجد أأية حتليالت أأخرى )غري الإبالغ يف س ياق الأداء التنظميي( لإسهام واكلتك/برانجمك يف ا )ج(
لهيا. ذا اكن الرد ابلإجياب، يُرىج ذكر عناوين الواثئق املعنية وكيفية النفاذ اإ لفية؟ اإ  الإمنائية للأ

Click here to enter text. 

سهام واكلتك/برانجمك يف الأهداف  )د( هل توجد أأية واثئق خارجية أأو تقارير هامة )تعرفها( حتلل أأو تنقد اإ
لفية؟ ما يه؟  الإمنائية للأ

Click here to enter text. 

ضافية 5.4  معلومات اإ

لفية؟ هل سهاهما يف الأهداف الإمنائية للأ  دليك أأية معلومات أأو تعليقات فامي خيص س بل قياس واكلتك/برانجمك اإ

Click here to enter text. 

فادتمك!  نشكرمك عىل دمعمك واإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

 مقدمة

لفية ) يف س ياق (، ُطلب من MDGs( )CDIP/11النقاش حول مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف الأمم املتحدة الإمنائية للأ
لفية حىت اترخيه،  ىل ادلورة املقبةل للجنة التمنية بشأأن مسامهة الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ الأمانة تقدمي تقرير موجز اإ

ىل ادلراسات القامئة اليت عدادها حول هذا الأمر، واليت تتضمن، عىل سبيل املثال وليس احلرص،  استنادا اإ مت التلكيف ابإ
لفية أأرقام CDIP/11/3الوثيقة   6و7، املتضمنة معلومات عن مسامهة الويبو يف الغاايت الس تة مضن الأهداف الإمنائية للأ

دي عن كيفية مسامهة الويبو يف ابيق الأهداف ، واس تخدام املهنجية املبيّنة يف تكل الوثيقة، ومعل تقيمي يف أأسلوب رس 8و
لفية. امخلسة الأخرى من الأهداف الإمنائية  للأ

 املهنجية املتبعة

لهيا يف الوثيقة يف س ياق  عداد املرفق الثاين، مت الاسرتشاد ابملهنجية املشار اإ  CDIP/11/3اإ
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_11/cdip_11_3.pdf واليت ُعرضت ومت ،)

روجع و  الثاين. الإحاطة هبا علام خالل ادلورة احلادية عرشة، ووفرت أأساسًا للجدولني الواردين يف القسم الأول من املرفق
لفية 8و 6و 7ملخصًا تنفيذاًي للأهداف  هذا القسم منذئذ ليشمل ىل أأمثةل من عام من الأهداف الإمنائية للأ ، مستندًا اإ

 ذ يف ادلورة الثانية عرشة.للقرار اذلي اختُ ، وفقًا 4174

 CDIP/10/9وحتديدًا الوثيقة ، املتوفرة الأخرى مت الاسرتشاد أأيضا ابدلراساتوابلإضافة اإىل ذكل، 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_10/cdip_10_9.pdf والوثيقة )CDIP/5/3 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_3.pdf .) ر هذه الواثئق مصفوفة توفو

لفية.   توفر هذه املصفوفةو توحض برامج وأأنشطة الويبو ذات الصةل وحتدد عالقاهتا ابلغاايت ذات الصةل ابلأهداف الإمنائية للأ
عداد والتحضري للقسم الثاين من املرفق الثاين  .أأساسًا لالإ

 القسم الأول

لفية: القضاء عىل  الفقر املدقع واجلوع الهدف الأول من الأهداف الإمنائية للأ

، تركز الأهداف واملؤرشات املرتبطة هبا لقياس التقدم احملرز يف حتقيق الهدف الأول من 7كام هو موحض يف اجلدول 
لفية عىل اجملالني التاليني: زايدة فرص العمل وادلخل، وخفض نس بة الساكن اذلين يعانون من اجلوع،  الأهداف الإمنائية للأ

س ناد أأنشطة  مع وضع مؤرش حمددة للأطفال دون سن اخلامسة اذلين يعانون من اجلوع وسوء التغذية. ويف حني يصعب اإ
ىل هذه املؤرشات، فاإن معل الويبو املعياري وما تقدمه من مساعدة تقنية يسهامن بصورة أأ م يف د م حتقيق  الويبو مبارشة اإ

قامة بيئة مواتية لتمنية قطاع الهدف الأول. وفامي يتعلق مبؤرشات التوظيف وادلخل اخلاصة ابله دف الأول، يد م معل الويبو اإ
جياد  الأعامل والقطاع اخلاص، مبا يف ذكل الرتكزي بوجه خاص عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت قد تؤدي دورًا هامًا يف اإ

نتاج  ذ تد م الويبو تطوير التكنولوجيا ونرشها، فميكهنا أأن تسهم أأيضًا يف الإ ية الزراعية والابتاكر وبذكل يف فرص العمل. واإ
ىل ادلور الرئييس للزراعة يف اقتصادات البدلان النامية وخباصة  الإمدادات الغذائية. وتكتيس هذه املسأأةل أأمهية خاصة نظرًا اإ

 يف أأفريقيا.

ع القواعد ، واصلت الويبو د م تعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء عىل مواصةل رمس الس ياسة العامة ووض4174ويف عام 
ن املناقشات بشأأن التطوير التدرجيي لأنظمة امللكية الفكرية اخملتلفة داخل  واملعايري اخلاصة ابمللكية الفكرية بشلك متوازن. واإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_11/cdip_11_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_10/cdip_10_9.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_3.pdf
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ىل  ضافة اإ جلان الويبو ادلامئة املعنية ظلت شامةل يوهجها الأعضاء وتراعي املس توايت اخملتلفة للتمنية وتُعترب معلية تشاركية. واإ
، املشورة من الويبو بشأأن س بل اس تخدام أأوجه املرونة املتعددة الأطراف 4174المتس عدد من البدلان، خالل عام ذكل، 

قلميية قضااي امللكية الفكرية  ذ تغطي الصكوك القانونية الثنائية الأطراف والإ املتاحة خلدمة مصاحل وطنية حمددة خاصة هبا. واإ
طار هذه التفاقات. واس متر بصورة مزتايدة، فقد امتدت مساعدة الوي  بو الترشيعية أأيضًا لتشمل الالزتامات املتعهد هبا يف اإ

ىل مسارات التاكمل الاقتصادي الإقلميي، وتوقيع البدلان 4174منو الأنشطة الترشيعية يف عام  ، ل س امي بسبب انضامم بدلان اإ
ىل اتفاقات ثنائية للتجارة احلرة، وتنقيح البدلان قوانني الرباءات فهي ا للتكيف مع الس ياسات العامة احمللية، وانضامم البدلان اإ

 املعاهدات املتعددة الأطراف بشأأن الرباءات.

يف جمال قانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية، قدمت الويبو مشورة ترشيعية تلبيًة و
ية قطاع الأعامل يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا، نفذت الويبو املرشوع لطلبات فردية. ودعامً لتعزيز القدرات عىل تمن 

 اخلاص ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتمنية قطاع الأعامل يف البدلان النامية وأأقل البدلان منواً.

 20ن منوًا دل م الصناعات الإبداعية.وواصلت الويبو معلها لتعزيز القدرات املؤسس ية والبرشية يف البدلان النامية وأأقل البدلا
طار اللجنة ادلامئة املعنية  وفامي يتعلق بأأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية، ُأحرز تقدم يف اإ

داء ، اعمتدت ادلول الأعضاء يف الويبو بوجه خاص معاهدة بيجني بشأأن الأ 4174حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ويف يونيو 
مت مشورة بشأأن الترشيعات املرتبطة حبق املؤلف أأيضًا بناء عىل طلب ادلول الأعضاء.  السمعي البرصي. كام قُّدِّ

اضطلعت الويبو بعمل دل م القدرة التنافس ية دلى املؤسسات احمللية، وخباصة دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان و 
لفية. وأأزيك الوعي بشأأن النامية وأأقل البدلان منوًا، وأأسهمت بذ كل أأيضًا يف حتقيق الهدف الأول من الأهداف الإمنائية للأ

من خالل س بعة برامج تدريب  4174الإماكانت اليت يوفرها نظام امللكية الفكرية دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف عام 
يفها مع الس ياق احمليل. واس ُتمكلت مجموعة أأدوات املدربني وترمجة املضامني اخلاصة ابمللكية الفكرية يف قطاع الأعامل وتكي 

IP PANORAMA
TM

املتعددة الوسائط بوحدة عن قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بعقود الامتياز. كام أأجرى الطالب  
دارة أأصول امللكية الفكرية لنجاح قطاع الأعامل استنادًا اإىل مجم وعة دورة تدريبية للحصول عىل شهادة ش بكية دولية بشأأن اإ

IP PANORAMAأأدوات 
TM

. كام أأسهم الربانمج يف تعزيز الس ياسات املالمئة واتساق الس ياسات بشأأن امللكية الفكرية 
 يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي.

تقليدي واملوارد الوراثية يف الهدف الأول من وميكن أأن تسامه امحلاية املالمئة للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال 
لفية من خالل ضامن حصول اجملمتعات احمللية اليت تصون وحتافظ عىل هذه املوارد والأصول عىل نصيب  الأهداف الإمنائية للأ

طار جلنة الويبو ا 4174عادل من الفوائد الاقتصادية املس متدة من اس تغاللها. وتواصلت املفاوضات يف عام  حلكومية يف اإ
ضافة اإىل ذكل، حصلت أأربعة بدلان  ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور. واإ

قلميية، مثل الإطار الإقلميي  قلميية عىل مساعدة ترشيعية وس ياس ية. وتعاونت الويبو كرشيك تقين يف املشاريع الإ ومنظامت اإ
يدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف منطقة البحر الاكرييب، وخطة معل للمعارف اخلاص ابملعارف التقل 

التقليدية يف منطقة احمليط الهادئ وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، ومرشوع ممول من بعض بدلان أأمرياك 
ىل املوارد الوراثية وأأنظمة تقامس املنافع. وابلتعاون مع أأمانة جامعة احمليط  الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب بشأأن حتقيق النفاذ اإ

دارة امللكية الفكرية ملنظمي همرجان فنون احمليط الهادئ  سداء املشورة بشأأن اإ ، اذلي ُعقد يف 4174الهادئ، قامت الويبو ابإ
ة عن القضااي الرئيس ية، جزر سلامين. كام أأاتحت الويبو سلسةل من املنشورات القصرية، وم  نشورات يف أأنساق ُميَّرسَّ

ونرشت مرشوعًا تشاوراًي جملموعة واثئق الويبو اخلاصة ابملعارف التقليدية. وأأسهمت تكل الأنشطة يف زايدة فهم القضااي 
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 ملرفق الثاين.للحصول عىل املزيد من املعلومات، يرىج الرجوع كذكل اإىل الهدف الثاين )حتقيق تعممي التعلمي الابتدايئ( الوارد يف القسم الثاين من ا 
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قلميية وصياغة حلول معلية عىل املس توى الإقلميي والوطين واجمل  متعي، وقامت وتطوير الترشيعات والس ياسات الوطنية والإ
ِّل لعمل اللجنة احلكومية ادلولية يف س ياق وضع القواعد واملعايري.  بدور ُممكَّ

ماكانت الابتاكر الوطنية والقدرات خالل عام  ىل تعزيز اإ ، واصلت الويبو مساعدة البدلان النامية وأأقل البدلان 4174وسعيًا اإ
يرها وتنفيذها، حبيث تكون هذه الاسرتاتيجيات متسقة مع خطط منوًا عىل تصممي اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وتطو 

التمنية العامة وقادرة عىل تشجيع الابتاكر والإبداع. وقد ُوضعت، من خالل مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني 
، مهنجية موحدة 4174 يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي، اذلي اكمتل يف مايو

لكهنا مرنة، ومجموعة من الأدوات العملية لصياغة اسرتاتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية. وتعمم حاليًا املهنجية والأدوات 
 املس تخدمة يف مسارات صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منواً.

ىل ا ن النفاذ اإ لفية، وهو عامل تؤدي واإ لتكنولوجيا واملعرفة عامل رئييس أ خر لتحقيق الهدف الأول من الأهداف الإمنائية للأ
. 4177، تواصل تطوير وحتسني نظام ركن الرباءات اجلديد، اذلي اس ُتحدث يف 4174فيه الويبو دورًا أأساس يًا. وخالل عام 

قل  ميية، وارتفع عدد ادلول الأعضاء اليت أأنشأأت مراكز د م التكنولوجيا ونُظمت أأحداث تدريبية وطنية ودورات تدريبية دون اإ
ىل ما مجموعه  ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر ) 36والابتاكر يف بدلاهنم اإ ن برانمج الويبو للنفاذ اإ (، ARDIدوةل. واإ

ىل زايدة ملحوظة يف عدد ا ىل املنشورات العلمية والتقنية، أأدى اإ وعدد  4174ملس تخدمني املسجلني يف اذلي ييرس النفاذ اإ
املنشورات اخلاضعة ملراجعة الأقران واملتاحة للمؤسسات املؤهةل. كام ميكن لعدد من مشاريع جدول أأعامل التمنية املس تمكةل 
ىل التكنولوجيا واملعرفة. واس تمكلت املرحةل الأوىل من مرشوع  أأن تسهم يف حتقيق الهدف الأول من خالل زايدة النفاذ اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات وقُميت يف ا . كام اس تمكلت أأنشطة متابعة بشأأن مرشوع 4174س تحداث أأدوات للنفاذ اإ
ضافة اإىل ذكل، فاإن مرشوع "بناء القدرات يف جمال اس تعامل  جدول أأعامل التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية واملكل العام واإ

منائية حمددة" )التوصيات املعلومات العلمية والتقنية املالمئة جملا (، اذلي 37و 31و 79لت تكنولوجية حمددة كحل لتحدايت اإ
ماكنيات تنفيذ التكنولوجيات املالمئة تنفيذًا فعاًل وتوفري  اس ُتمكل وقمُي، سامه أأيضًا يف حتقيق الهدف الأول من خالل حبث اإ

 بدلان منواً.تطبيق فعال ومعيل لهذه التكنولوجيا للمجمتعات واملنظامت يف أأقل ال 

جمي "ختفيض -7كتيس واهجة امللكية الفكرية والابتاكر الزراعي كذكل أأمهية ابلغة يف حتقيق الهدف الأول وخباصة الغاية وت 
ىل النصف يف الفرتة ما بني  ". وتندرج يف مصمي معل الويبو يف هذا  4175و 7991نس بة الساكن اذلين يعانون من اجلوع اإ

لكية الفكرية وبرانمج التحدايت العاملية واليت تعاجل القضااي العاملية امللحة واملرتابطة، ول س امي الأمن اجملال الأنشطة بشأأن امل 
، ُأحرز تقدم جوهري يف د م تعزيز التفامه بني واضعي الس ياسات 4174الغذايئ والصحة العاملية وتغري املناخ. ويف عام 
ية الفكرية. وتقدم العمل عىل العالقة بني امللكية الفكرية والأمن الغذايئ يف بشأأن واهجة التحدايت العاملية والابتاكر وامللك 

فرادية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر والأمن الغذايئ ابلشرتاك مع حكومة  4174عام  من خالل مواصةل حبث دراسة اإ
 تزنانيا واجلهات املعنية الأخرى.

، ول س امي مع منظمة الأغذية والزراعة، والاحتاد ادلويل 4174وليني يف عام وواصلت الويبو تعاوهنا الوثيق مع الرشاكء ادل
محلاية الأصناف النباتية اجلديدة واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ومشل هذا التعاون الزتامًا 

تية واس تخداهما املس تدام من أأجل توفري الغذاء والزراعة بتحقيق الهدف الأول من خالل احلفا  عىل املوارد الوراثية النبا
والتقامس العادل واملنصف للمنافع النامجة عن اس تخداهما، يف اتساق مع اتفاقية التنوع البيولويج، من أأجل الأمن الزراعي 

تفاقية التنوع البيولويج ، شاركت أأمانة الويبو، بصفة مراقب، يف الاجامتعات املتعلقة اب4174والغذايئ املس تدام. ويف عام 
(CBDىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنص  21ف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما.( وبروتوكول انغواي بشأأن النفاذ اإ

                                                
21
الواردة يف الويبو عىل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف حتقيق الهدف السابع. يرىج النظر اإىل الإحاةل  كام يسهم معل 

 اإطار هذا الهدف.
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 22دز واملالراي وغريهام من الأمراض: ماكحفة فريوس نقص املناعة البرشية/الإي6الهدف 

ع بدور هام يف امليادين املتصةل ابلصحة من خالل تركزيها عىل براءات ، تواصل الويبو الاضطال5و 2وعىل غرار الهدفني 
طار الهدفني  ىل الأدوية. وترد املزيد من التفاصيل بشأأن هذا العمل يف اإ  .5و 2الاخرتاع والوصول اإ

قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنية8الهدف   : اإ

ن الويبو ملزتمة ابلإسهام يف حتقيق الهدف الثامن وغاية اإ  ن أأكرث هديف ومؤرشي واإ قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنية. واإ
الأساس ية  هاء: التعاون مع رشاكت املس تحرضات الصيدلنية لإاتحة العقاقري -8الهدف الثامن عالقة بعمل الويبو هام: "الغاية 
وخباصة  د التكنولوجيات اجلديدة، واو: التعاون مع القطاع اخلاص لإاتحة فوائ-8بأأسعار ميسورة يف البدلان النامية" و"الغاية 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت". وحتقيقًا ذلكل، واصلت الويبو تعزيز الزتاهما بعمل الأمم املتحدة وتأأدية دورها بنشاط كواكةل 
قامة رشااكت جديدة عىل مدار عام  ض4174متخصصة اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة مع تعزيز الرشااكت القامئة واإ ىل . واإ افة اإ

 ذكل، واصلت الويبو توطيد تعاوهنا مع القطاع اخلاص وضامن املشاركة النشطة للجهات املعنية غري احلكومية يف معلها.

مبا يف ذكل مضاعفة عدد  4174( تقدمًا ملحوظًا يف عام WIPO Re:Searchأأحرز برانمج قاعدة بياانت الويبو للبحث )و 
منفصاًل بني عدد من الأعضاء خالل الس نة الأوىل. وتشمل قاعدة البياانت هذه عرشة تعاواًن حبثيًا  73أأعضاهئا واس هتالل 

ىل عدة برامج تعاون حبيث تضم مراكز حبوث يف أأفريقيا، يمني علامء أأفريقيون من  ضافة اإ أأعضاء من تسعة بدلان أأفريقية. واإ
بفضل  يف برانمج قاعدة بياانت الويبو للبحثالاكمريون ومرص وغاان هماراهتم البحثية يف مرافق من بدلان متقدمة أأعضاء 
 التفاق املشرتك بني الويبو وحكومة أأسرتاليا بشأأن الصناديق الاستامئنية.

، وهو منرب للتعجيل بنقل ومواءمة واعامتد التكنولوجيات صديقة البيئة، تقدمًا WIPO GREENكام أأحرز مرشوع 
ىل قاعدة البياانت.  4174اجات عىل مدار . وُرفعت تكنولوجيا واحتي4174كربانمج جترييب يف  وأأضيفت وظائف جديدة اإ

ىل ما يزيد عىل WIPO Greenكام تنامت قاعدة الاشرتاك يف الرسائل الإخبارية الشهرية ملرشوع " مشرتاكً.  511" لتصل اإ
ت مع الرشاكء كام نرُشت دراس تني حاةل اس تعرضتا حالت انحجة لنقل تكنولوجيا صديقة للبيئة، وُعقدت عدة مناقشا

الاسرتاتيجيني، من بيهنا مبادرة التفاق العاملي للأمم املتحدة وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ 
( ومرصف التمنية ال س يوي. وتعترب هذه infoDevواليونيدو، وكذكل مع مؤسسات المتويل، مثل مبادرة البنك ادلويل )

سهامًا ها  واو من الهدف الثامن وكذكل يف الهدف السابع.-8مًا يف الغاية الرشاكة اإ

، تشارك الويبو بنشاط مع الاحتاد ادلويل 8وفامي يتعلق حتديدًا اإىل جبانب تكنولوجيا املعلومات والتصالت من الهدف 
لقمة العاملي جملمتع املعلومات لالتصالت يف مجموعة من القضااي ذات الصةل، فضاًل عن املسامهة يف معليات املتابعة ملؤمتر ا

م برانمج الويبو بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، من خالل العمل عىل حنو وثيق مع  ومعل منتدى حومكة الإنرتنت. ونظَّ
برانمج العالقات اخلارجية للويبو، عددًا من الأحداث الإعالمية مضت مجموعة من أأحصاب املصلحة لإزاكء الوعي بشأأن 

ضافة اإىل ذكل، اس ُتمكل مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن "امللكية الفكرية  ني امللكية الفكرية وجممتع املعلومات.الواهجة ب واإ
ىل املعرفة" يف عام  طار هذا 4174وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والفجوة الرمقية والوصول اإ ، واس ُتمكل تقيميه أأيضًا. ويف اإ

بداعية بواسطة مجموعة من اخلرباء املرشوع، ُأعدت دراسة لالنتفاع  ىل املعلومات واملواد الإ حبق املؤلف بغية الهنوض ابلنفاذ اإ
 اخلارجيني، وقُدمت ادلراسة يف ادلورة التاسعة للجنة التمنية.

رية من أأجل ابء(، واصلت الويبو تيسري اس تخدام امللكية الفك-8وفامي يتعلق بتلبية احتياجات أأقل البدلان منوًا حتديدًا )الغاية 
ماكنيات وقدرات الابتاكر الوطنية بضامن توفري  التمنية ومتكني البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا لتسخري امللكية الفكرية لتعزيز اإ
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يانظر كذكل الهدف السادس )   من املرفق الثاين. 7م ( يف القسدز واملالراي وغريهام من الأمراضماكحفة فريوس نقص املناعة البرشية/الإ
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وقدمت الويبو مساعدة تقنية  مساعدة تقنية خاصة ببدل بعينه، وقامئة عىل الاحتياجات، ومتسقة، ومنسقة عىل حنو جيد.
ىل بدلان انم  ية وأأقل البدلان منواً يف صياغة وحتديث الترشيعات يف جمال امللكية الفكرية مع مراعاة املتطلبات الوطنية احملددة اإ

وأأوجه املرونة ادلولية اخلاصة ابمللكية الفكرية. كام تضمنت العناية اخلاصة بأأقل البدلان منوًا أأنشطة تعاونية مس هتدفة يف 
مبناس بة  4177ة. وواصل برانمج "مرشوعات الويبو للبدلان الأقّل منّوًا" اذلي اعمتد يف س نة جمالت الابتاكر والإبداع والتمني

( العمل عىل تعزيز الاتساق والرتكزي يف تقدمي UN – LDC IVعقد مؤمتر الأمم املتحدة الرابع بشأأن أأقل البدلان منوًا )
ىل أأقل البدلان منوًا.  املساعدة التقنية اإ

الهدف(، واصلت الويبو لتسهيل الانتفاع ابمللكية  b.8عىل وجه التحديد احتياجات أأقل البدلان منوا )وفامي يتعلق مبعاجلة 
ماكانت وقدرات الابتاكر  الفكرية لأغراض التمنية ومتكني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا لتسخري امللكية الفكرية لتعزيز اإ

، واملساعدة التقنية مامتسكة ومنسقة بشلك جيد. قدمت املنظمة املساعدة الوطنية، وضامن لك بدل، عىل الاحتياجات مقرها
ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف صياغة وحتديث الترشيعات يف جمال امللكية الفكرية، مع مراعاة املتطلبات  التقنية اإ

البدلان منوا أأيضا أأنشطة التعاون املس هتدفة يف الوطنية احملددة واملرونة امللكية الفكرية ادلولية. مشل اهامتم خاص لأقل 
مبناس بة مؤمتر الأمم املتحدة الرابع املعين بأأقل  4177جمالت الابتاكر والإبداع والتمنية. اعمتدت الويبو التسلاميت يف عام 

  البدلان الأقل منوا. ( اس متر يف غرس مزيد من الامتسك والرتكزي يف تقدمي املساعدة التقنية اإىلUN - LDC IVالبدلان منوا )

قلميية ومؤسسات حكومية دولية، ويه جملس التعاون  4174وأأخريًا، أأقميت يف عام  رشااكت جديدة مع جممتعات اقتصادية اإ
قامة و/أأو تعزيز أأوجه التأ زر  اخلليجي، والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا، واملنظمة ادلولية للفرنكوفونية، بغية اإ

لفية بوجه لتحقيق نتاجئ سهام الويبو يف معل فرقة العمل املعنية ابلقصور يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ  تمنوية أأكرب. ويركز اإ
لفية.  خاص عىل الهدف الثامن من الأهداف الإمنائية للأ
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لفية أأرقام  اجلدول الأول:  4174/73مع اإطار نتاجئ الويبو للثنائية  8و 6و7مطابقة الأهداف الإمنائية للأ
 4174ونتاجئ الأداء احملقق يف منتصف الفرتة 

 الهدف الأول من الأهداف الإمنائية للألفية: القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع

 4175اإىل  7991جمي: خفض نس بة الساكن اذلين يعانون من اجلوع اإىل النصف خالل الفرتة من -7الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

ذات الصةل نتاجئ الويبو املتوقعة 
 4174/4173للثنائية 

 بياانت الأداء مؤرشات الأداء

 الهدف الأول:
تطور متوازن 
طار  لوضع اإ

القواعد واملعايري 
ادلولية بشأأن 
 .يةامللكية الفكر

تعاون معزز/توافق أأكرب  "7"النتيجة 
بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس 
الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري 

زن من أأجل نظام الرباءات بشلك متوا
ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي 
الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق 
املؤلف واحلقوق اجملاورة واملعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 .التقليدي واملوارد الوراثية

التقدم احملرز يف تنفيذ جلنة 
الرباءات للخطوات/اخلطط املتفق 

 علهيا.

ت جلنة الرباءات يف جلس هتا الثامنة عرش وافق
عىل متابعة املناقشات يف ادلورة التاسعة عرش 
 استنادًا اإىل جدول أأعامل ادلورة الثامنة عرش.

طار القواعد  اتفاق دويل حول اإ
 .واملعايري بشأأن التصاممي الصناعية

قرار امجلعيات العامة للويبو "حث جلنة 
جناز معل  ها بروح الالزتام العالمات لالإرساع يف اإ

من أأجل حتقيق تقدم ملموس يف الاقرتاحات 
الأساس ية ملعاهدة قانون التصاممي" 

(WO/GA/41/18 437، الفقرة)  

عقد  يف س ياقالتقدم احملرز 
اتفاقية بشأأن القضااي احلالية 
اخلاصة جبدول أأعامل جلنة 

 .العالمات

 التقدم يف مشاريع املواد والالحئة التنفيذية لقانون
 التصاممي الصناعية واملامرسة.

 مواصةل العمل بشأأن حامية أأسامء البدلان.

عالمي اعقدت جلنة العالمات اجامتع بشأأن دور  ااإ
نرتنت يف جمال العالمات ؤ ومس وليات وسطاء الإ

التجارية، ولكهنا قررت لحقًا عدم مواصةل العمل 
 بشأأن هذا الأمر عىل وجه اخلصوص.

نضامم عدد حالت التصديق/الا
 .اإىل معاهدة س نغافورة

ضافية يف عام  2 )اململكة  4174تصديقات اإ
 (. يسلندااإ املتحدة واكزاخس تان ونيوزيلندا و 

أأعامل تبدأأها جلنة العالمات بشأأن 
 (.GIsالبياانت اجلغرافية )

مل تبدأأ جلنة العالمات أأي أأعامل بشأأن البياانت 
  .4174اجلغرافية خالل عام 

متفق نتاجات اس ت التوصل اإىل 
علهيا من قبل ادلول الأعضاء يف 
لك دورة من دورات انعقاد جلنة 

 .حق املؤلف

حق مت التوصل اإىل اس تنتاجات يف دوريت جلنة 
املؤلف

23
لتطوير العمل عىل مجيع بنود جدول  

الأعامل املوضوعية، مبا يف ذكل التقييدات 
والاس تثناءات لصاحل الأشخاص املعاقني 

قراءة املطبوعات؛ وحامية  برصاي/العاجزين عن
التقييدات والاس تثناءات لصاحل و هيئات البث؛ 

املكتبات ودور احلفظ؛ والتقييدات 
والاس تثناءات للمؤسسات التعلميية وهيئات 

 البحث.

. ويف 4174بكني يف يونيو اعامتد نص اتفاقية عقد  يف س ياقالتقدم احملرز 

                                                
23
 SCCR 24 :http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014  وSCCR 25 :

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024 . 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024
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اتفاقية بشأأن القضااي احلالية 
اخلاصة جبدول أأعامل جلنة حق 

 .املؤلف

، مت التوصل اإىل قرار عقد مؤمتر 4174ديسمرب 
يمتزي التقدم احملرز و دبلومايس يف مراكش. 

ابلتساق مع خطة معل جلنة حق املؤلف فامي 
 يتعلق باكفة بنود جدول الأعامل. 

التقدم احملرز يف مفاوضات اللجنة 
احلكومية ادلولية من أأجل وضع 

صكوك قانونية صك قانوين دويل/
  .دولية

 .اس مترار التقدم يف املفاوضات

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
  .يف سبيل التمنية

: س ياسات "7" النتيجة
منائية وطنية  واسرتاتيجيات وخطط اإ
حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية 

الفكرية والابتاكر تامتىش مع 
منائية الوطنية  .الأهداف الإ

د البدلان اليت صاغت و/أأو عد
رشعت يف تنفيذ س ياسات 

واسرتاتيجيات و/أأو خطط معل 
وطنية للملكية الفكرية لك س نة 

 (. )أأفريقيا

 موريش يوس )يف انتظار تصديق الربملان( -
الس نغال )التوقيع عىل مذكرة تفامه يف  -

 ، وتقدم يف التنفيذ(4177
 ل )مذكرة التفامه قيد املراجعة(يسيش   -
 م يف التنفيذ(تزنانيا )تقد -
  (غاان )جاري العمل -

بدلان )بوتسواان  8جاري املفاوضات مع 
وبوروندي وتشاد والكونغو وغامبيا 

 (.ل وتزنانيايوموريش يوس وسيش  

 تسواان )اسرتاتيجية ملكية فكرية(و ب -
غامبيا )اسرتاتيجية وس ياسة للملكية  -

 الفكرية(
 ل )س ياسة للملكية الفكرية(يسيش   -
 اسة للملكية الفكرية(موريش يوس )س ي -
تزنانيا )اسرتاتيجية وس ياسة للملكية  -

 الفكرية( 

عدد البدلان اليت دلهيا أ ليات 
مناس بة لتطوير وتنفيذ 

اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 
 (.)املنطقة العربية

 (.بدلان )اجلزائر وعامن وقطر 3

عدد البدلان اليت دلهيا مبادرات 
مرتبطة خبطط وطنية للملكية 

 (.الفكرية )املنطقة العربية

 (.بدلان )اجلزائر ومرص والمين 3

عدد البدلان اليت دلهيا س ياسات 
واسرتاتيجيات للملكية الفكرية 
جراءات  تنهتجها يف س ياق اإ

املوافقة الوطنية )أ س يا واحمليط 
 (.الهادئ

مكبوداي  :بدلان، وحتديدا يف 6العمل يف  جاري
 .فييت انمنواتو و ا وفاغونيبال وجزر سلامين وتون

عدد البدلان اليت اعمتدت 
اسرتاتيجيات وس ياسات للملكية 
 (.الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ

جراءات الاعامتد،  3تسري  بدلان مس هتدفة يف اإ
 وحتديدًا يه: بواتن ومنغوليا وساموا.

كوادور  يةهورية ادلومينيك امجل بدلان ) 8عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ  واإ
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مشاريع تسهم يف صياغة /أأنشطة
ت للملكية س ياسا/اسرتاتيجيات

الفكرية )أأمرياك الالتينية ومنطقة 
 (.البحر الاكرييب

والسلفادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغو وبامن 
 (.داد وتوابغويوترين 

عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ 
مشاريع تسهم يف تنفيذ /أأنشطة

س ياسات للملكية /اسرتاتيجيات
رية )أأمرياك الالتينية ومنطقة الفك

 (.البحر الاكرييب

مخسة بدلان )الأرجنتني وبرابدوس وكولومبيا 
 (.وكوس تارياك وأأوروغواي

عدد البدلان الأقل منوًا اليت أأدرجت 
اعتبارات ملكية فكرية خاصة 

ابلبدلان الأقل منوًا يف اسرتاتيجيات 
و/أأو س ياسات ملكية فكرية وطنية 

  (.واً )البدلان الأقل من

بدلان من البدلان الأقل منوًا )بنغالديش  3
ثيوبيا و مدغشقر  (.واإ

عدد البدلان اليت وضعت خطط 
أأو اسرتاتيجيات وطنية، متوافقة 

لفية منائية للأ   .مع الأهداف الإ

جيات ملكية ي هناك مخسة بدلان دلهيا اسرتات 
فكرية وطنية معمتدة أأو يف انتظار املوافقة 

اجلبل الأسود ومجهورية )روس يا البيضاء و 
مودلوفا ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
يف السابقة(، وبدأأت أأربعة بدلان يف الرشوع أأو 
حتديث الاسرتاتيجيات )مجهورية التش يك 

 (.وطاجيكس تان وسلوفاكيا وأأوكرانيا

ويل ماكتب ؤ النس بة املئوية ملس
امللكية الفكرية املدربني عىل 

رات املتقدمة يف اس تخدام املها
 .تنفيذ الأعامل

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 (.من مناذج التقيمي

النس بة املئوية للمتخصصني يف 
تعتقد جمال امللكية الفكرية اليت 

حدوث تفهم أأفضل لقضااي  يف
 .للملكية الفكرية

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 (.يميمن مناذج التق 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 
عن جودة حلقات العمل 

واحللقات ادلراس ية اليت تُعقد عن 
 .الابتاكر ووسائل تسويقه

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 (.من مناذج التقيمي

عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 
الوطنية اليت تتضمن مكون 

  .لوجيابتاكر والتكنو لال

 .ل يوجد

 الهدف الرابع:
تنس يق البنية 
التحتية العاملية 
للملكية الفكرية 

 .وتطويرها

تعزيز نفاذ مؤسسات : "4"النتيجة 
امللكية الفكرية وامجلهور عىل 

املعلومات واملعارف اخلاصة ابمللكية 
الفكرية واس تخداهما لتشجيع 

الابتاكر وزايدة النفاذ اإىل املصنفات 

 (TIsعدد الوسطاء املوثوقني )
اذلين  (RHsوأأحصاب احلقوق )

انضموا اإىل ش بكة نظام الوسطاء 
املوثوقني للموارد املتاحة عامليا 

(TIGAR) مبا يف ذكل من ،

أأحصاب  من 41وسطاء موثوقني و 71انضم 
اإىل نظام الوسطاء املوثوقني للموارد احلقوق 

 .4174املتاحة عامليا قبل هناية عام 
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احملمية واملصنفات الإبداعية الإبداعية  
 .املدرجة يف املكل العام

 .البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف 
اليت ُوزعت عىل الوسطاء 
لهيا  املوثوقني وأأتيح النفاذ اإ

للأشخاص معايق البرص عرب 
احلدود من خالل ش بكة نظام 

  الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة.

كتااًب يف أأنساق ُميَّرّسة مت تزنيلها من نظام  251
الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عامليا 

(TIGAR ) 4174يف عام . 

عدد املس تخدمني املس تفيدين من 
مراكز د م التكنولوجيا والابتاكر 

(TISCs ) ربع س نواًي وحبسب
 البدل.

)حد أأقىص( متوسط  151 -)حد أأدىن(  311
ين من اخلدمات اليت تقدهما هذه عدد املس تفيد
  .املراكز يوميا

عدد ادلول الأعضاء اليت وضعت أأطر 
وطنية للملكية الفكرية وأأنشأأت ماكتب 

  (.TTOsلنقل التكنولوجيا )

بدأأ مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا مخلسة 
بدلان من ادلول الأعضاء يف املنطقة العربية يف 

يفاد بعثة تقيص احلقائق و  تقيمي تونس: اإ
لإنشاء أأساس  4174الاحتياجات يف ديسمرب 

خلطة معل تنظر فهيا احلكومة وتعمتدها يف 
 .رهنا بتوافر الأموال 4173

نشاء ماكتب نقل  مالحظة: يعاين مرشوع اإ
التكنولوجيا يف املنطقة العربية من تأأخريات 

بسبب عدم توفر المتويل اخلاريج املتوقع. وقد 
 َ ت الويبو عقد اجامتعاي ت لهذا الغرض وتشعر رسَّ

ماكنية تدبري المتويل وامليض قدما يف  بتفاؤل يف اإ
 هذا املرشوع. 

طار مبادرة جامعة الويبو، حصل  مكتبا  41يف اإ
لنقل التكنولوجيا عىل املساعدة يف س ياق تطوير 

 5س ياسات مؤسس ية تتعلق ابمللكية الفكرية )
اللجنة الاقتصادية والاجامتعية للأمم املتحدة 

الفلبني،  3ش ييل،  5املغرب،  6س يا، لغرب أ  
 غاان(.  7و

عداد أأول مسودة  ش باكت منابر الابتاكر: اإ
طارية بشأأن ش باكت الابتاكر اليت  لوثيقة اإ

 للبحث عنتس تخدم التصوير ابلقمر الصناعي 
ابلتكنولوجيات املياه حتت الأرض، والهنوض 

طارية  احمللية لضخ املياه. ُتعد وثيقة اإ أأكرث وس َ
تاكمل املعياري لتقارير أأوضاع الرباءات تركزيا لل 

الأولية( ومسابقات يف جمال  املراحل)يف س ياق 
التكنولوجيا ومراكز د م التكنولوجيا 

الأولية(  املراحلوالابتاكر)يف س ياق 
السلمية بيئيا ابس تخدام مرشوع  والتكنولوجيات

الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )يف املراحل 
مج تكوين الكفاءات املتعلقة املتوسطة( وبرا

ابمللكية الفكرية )يف املراحل الهنائية( هتدف اإىل 
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 وضع مرشوع بأأدىن التاكليف ويقوم بدور املُيَّرسِّ 
 لأعامل الويبو. 

عدد املس تخدمني اخملتلفني 
نظام )ركن /حبسب ربع الس نة

قاعدة بياانت العالمات /الرباءات
 (. التجارية العاملية

111 479 

111 73 

يف احلالت اليت يتاح عدد اللغات 
 .فهيا البحث بعدة لغات

 (.يف الإصدار التجرييب بيتا )ترامكي 74

عدد الش باكت الوطنية ملراكز د م 
 .التكنولوجيا والابتاكر املنشأأة

ضافية يف العمل: أأفريقيا ) 76بدأأت  ( 71ش بكة اإ
( وأأمرياك الالتينية ومنطقة 7واملنطقة العربية )

( وبعض البدلان يف أأورواب 2الاكرييب ) البحر
 (.7وأأس يا )

النس بة املئوية للمس تخدمني 
الراضني عن خدمات مراكز د م 

 .التكنولوجيا والابتاكر

 %33راضون متامًا: 
 %22راضون اإىل حد ما: 

عدد مس تخديم خدمات 
معلومات القمية املضافة )خدمة 

البحث التكنولويج والتقارير عن 
ءات والتعاون ادلويل يف واقع الربا

 (.ICEجمال الفحص 

ابلنس بة خلدمة املعلومات املتعلقة 
ابلرباءات/التعاون ادلويل لفحص الاخرتاعات 

(ICE/WPIS) طلب حبث يف  427: ورد
طلبا لفحص  717بدلا، مشلت  79من  4174

 . ICE الاخرتاعات

 :PLRsابلنس بة لتقارير أأوضاع الرباءات 

 خمتلفة(زايرة )لأشخاص  73 714
 .يب دي اإف تزنيل لتقارير يف تنس يق 8 931

النس بة املئوية للمتلقني الراضني 
عن خدمات املعلومات ذات 
القمية املضافة )خدمة البحث 
التكنولويج والتقارير عن واقع 

الرباءات والتعاون ادلويل يف جمال 
  (.ICE الفحص

مناقشة تقيمي ادلراسات جاري حاليا 
 عن املس تخدمني ءرضا الاس تقصائية بشأأن

مباكتب اجلهات ابلس تعانة  ICE/WPISتقارير 
 .4173املاحنة. بدء التنفيذ املتوقع عام 

: (PLRsابلنس بة لتقارير أأوضاع الرباءات )
% من املس تخدمني من املس توىني 88أأعرب 

 الأول والثاين عن رضامه عن التقارير؛
% من املس تخدمني بأأن التقارير 61كام أأفاد 
  لعملهم. مفيدة

عدد املس تخدمني املسجلني يف 
برانمج الويبو بشأأن النفاذ اإىل 

الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر 
(ARDI وبرانمج الويبو بشأأن )

النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة 
 (.ASPIبشأأن الرباءات )

 ARDIبلغ عدد املس تخدمني املسجلني يف 
. اً نشط اً مس تخدم 771مس تخدمًا مهنم  431

 ASPI 31وبلغ عدد املس تخدمني املسجلني يف 
 .مس تخدمًا نشطاً  74مس تخدمًا مهنم 
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 الهدف السابع:
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات العامة 

 .العاملية

: ماكنة مرخسة للويبو يف "4"النتيجة 
مسارات الس ياسات العامة املعنية 

ابعتبارها مصدرا موثوقا لدل م 
ات عن واملساعدة ومرجعا للمعلوم
 .الابتاكر وامللكية الفكرية

عدد الطلبات احملددة الواردة من 
ادلول الأعضاء واملنظامت ادلولية 
للحصول عىل مسامهة الويبو يف 
جمال امللكية الفكرية فامي يتعلق 

بقضااي الس ياسات العامة العاملية، 
 وتنوع هذه الطلبات.

تلقى الربانمج طلبًا لتنظمي حدث مشرتك بشأأن 
ة الفكرية وتغري املناخ من مبادرة املعلومات من امللكي

التابعة للبنك ادلويل،  (infoDev) أأجل التمنية
ومركز كينيا لالبتاكر يف جمال املناخ. ونفذت الويبو 

برانمج تدرييب خمصص بشأأن الرتخيص الناحج 
، 4174نومفرب  4و 7للتكنولوجيا يف جنيف يويم 

بكة الأفريقية بناء عىل طلب من مركز متزي اتبع للش  
 لالبتاكر يف جمال الأدوية ووسائل التشخيص

(ANDI)  31وابلتعاون مع الربانمج. 

لفية: ماكحفة فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز واملالراي وغريهام من الأمراض  الهدف السادس من الأهداف الإمنائية للأ

 مجليع من ُيتاجونه 4171حبلول عام  لبرشية/الإيدز ابء: تعممي اإاتحة العالج من فريوس نقص املناعة ا-6الغاية 
 وبدء احنسارها اعتبارا من ذكل التارخي 4175  جمي: وقف انتشار املالراي وغريها من الأمراض الرئيس ية حبلول عام -6الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4174/4173للثنائية 

 ت الأداءبياان مؤرشات الأداء

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
 يف سبيل التمنية 

: س ياسات "4" النتيجة
منائية وطنية  واسرتاتيجيات وخطط اإ
حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية 

الفكرية والابتاكر تامتىش مع 
منائية الوطنية  .الأهداف الإ

أأو /عدد البدلان اليت صاغت و
اساهتا رشعت يف تنفيذ س ي

واسرتاتيجياهتا و/أأو خطط معل 
وطنية للملكية الفكرية لك س نة 

 (.)أأفريقيا

 موريش يوس )يف انتظار تصديق الربملان( -
الس نغال )التوقيع عىل مذكرة تفامه يف  -

 ، وتقدم يف التنفيذ(4177
 ل )مذكرة التفامه قيد املراجعة(يسيش   -
 تزنانيا )تقدم يف التنفيذ( -
 غاان )جاري العمل(  -

بدلان )بوتسواان  8اري املفاوضات مع ج
وبوروندي وتشاد والكونغو وغامبيا 

 .ل وتزنانيا(يوموريش يوس وسيش  

 تسواان )اسرتاتيجية ملكية فكرية(و ب -
غامبيا )اسرتاتيجية وس ياسة للملكية  -

 الفكرية(
 ل )س ياسة للملكية الفكرية(يسيش   -
 موريش يوس )س ياسة للملكية الفكرية( -
ية وس ياسة للملكية تزنانيا )اسرتاتيج  -

 الفكرية(

عدد البدلان اليت دلهيا أ ليات مالمئة 
لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 

 .وتنفيذها )املنطقة العربية(

 .بدلان )اجلزائر وعامن وقطر( 3

عدد البدلان اليت دلهيا مبادرات 
مرتبطة ابخلطط الوطنية للملكية 

 .الفكرية )املنطقة العربية(

 .)اجلزائر ومرص والمين(بدلان  3

عدد البدلان اليت دلهيا س ياسات 
واسرتاتيجيات للملكية الفكرية 

جراءاهتا الوطنية  تنهتجها يف س ياق اإ
 .للقبول )أ س يا واحمليط الهادئ(

مكبوداي  :بدلان، وحتديدا يف 6جيري العمل يف 
 .فييت انما وفانواتو و غونيبال وجزر سلامين وتون
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 اعمتدت عدد البدلان اليت
اسرتاتيجيات وس ياسات للملكية 
 .الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ(

جراءات  3تسري  من البدلان املس هتدفة يف اإ
 الاعامتد، وحتديدًا يه: بواتن ومنغوليا وساموا.

عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ 
مشاريع تسامه يف صياغة /أأنشطة

س ياسات للملكية /اسرتاتيجيات
لالتينية ومنطقة الفكرية )أأمرياك ا
 .البحر الاكرييب(

كوادور  يةهورية ادلومينيك امجل بدلان ) 8 واإ
والسلفادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغو وبامن 

 .داد وتوابغو(يوترين 

عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ 
مشاريع تسهم يف تنفيذ /أأنشطة

س ياسات للملكية /اسرتاتيجيات
ة الفكرية )أأمرياك الالتينية ومنطق

 .البحر الاكرييب(

مخسة بدلان )الأرجنتني وبرابدوس وكولومبيا 
 .وكوس تارياك وأأوروغواي(

عدد البدلان الأقل منوًا اليت 
أأدرجت اعتبارات ختص البدلان 

الفكرية الأقل منوًا وتتعلق ابمللكية 
يف اسرتاتيجياهتا و/أأو س ياساهتا 
الوطنية للملكية الفكرية )البدلان 

  .الأقل منوًا(

ثيوبيا  3 من البدلان الأقل منوًا )بنغالديش و اإ
 .ومدغشقر(

عدد البدلان اليت وضعت خطط 
أأو اسرتاتيجيات وطنية، متوافقة 

لفية منائية للأ   .مع الأهداف الإ

جيات ملكية ي دلهيا اسرتات  مخسة بدلانهناك 
فكرية وطنية معمتدة أأو يف انتظار املوافقة 

ية مودلوفا واجلبل الأسود ومجهور بيالروس)
ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة(، وبدأأت أأربعة بدلان يف الرشوع أأو يف 
حتديث الاسرتاتيجيات )مجهورية التش يك 

 .وطاجيكس تان وسلوفاكيا وأأوكرانيا(

ويل ماكتب ؤ ئوية ملسالنس بة امل 
امللكية الفكرية املدربني عىل 

اس تخدام املهارات املتقدمة يف 
 .يذ الأعاملتنف 

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(

النس بة املئوية للمتخصصني يف 
تعتقد جمال امللكية الفكرية اليت 

حدوث تفهم أأفضل لقضااي  يف
 .مللكية الفكريةا

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(

ئوية للمشاركني الراضني النس بة امل 
عن جودة حلقات العمل 

واحللقات ادلراس ية اليت تُعقد عن 
 .الابتاكر ووسائل تسويقه

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(

عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 
الوطنية اليت تتضمن مكون 

 .ل يوجد
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  .الابتاكر والتكنولوجيا

 لهدف السادس:ا
التعاون ادلويل 

الاحرتام  لإذاكء
 .للملكية الفكرية

: تقدم يف احلوار "7"النتيجة 
الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء 

ذاكء الاحرتام  يف الويبو حول اإ
للملكية الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية 

 من جدول أأعامل التمنية. 25رمق 

اتفاق ادلول الأعضاء عىل اس مترار 
ين للجنة الويبو العمل الف

نفاذ  الاستشارية املعنية ابلإ
(ACE يف فرتة الثنائية مع دمج )

 .العنارص ذات التوجه الإمنايئ

ادلول الأعضاء عىل الربانمج املس تقبيل اتفقت 
لهذه اللجنة، حبيث يشمل ممارسات بديةل حلل 
جراءات وقائية أأو تدابري لزمة  املنازعات؛ واإ

نفاذ القوان من  32ني )انظر الفقرة لتمكةل تدابري اإ
الوثيقة  –مرشوع ملخص الرئيس 

WIP/ACE/8/12/PROV.) 

 الهدف السابع:
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات العامة 

 .العاملية

: ماكنة مرخسة للويبو يف "7"النتيجة 
مسارات الس ياسات العامة املعنية 

ابعتبارها مصدرا موثوقا لدل م 
عن واملساعدة ومرجعا للمعلومات 

 .الابتاكر وامللكية الفكرية

وتنوع طلبات ادلول الأعضاء عدد 
واملنظامت ادلولية للحصول عىل 
مساهامت حمددة من الويبو بشأأن 
امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي 

 الس ياسة العامة العاملية.

تلقى الربانمج طلبًا لتنظمي حدث مشرتك بشأأن 
ة املعلومات امللكية الفكرية وتغري املناخ من مبادر 

التابعة للبنك  (infoDev) من أأجل التمنية
ادلويل، ومركز كينيا لالبتاكر يف جمال املناخ. 
ونفذت الويبو برانمج تدرييب خمصص بشأأن 
 7الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف جنيف يويم 

، بناء عىل طلب من مركز متزي 4174نومفرب  4و
الأدوية اتبع للش بكة الأفريقية لالبتاكر يف جمال 

وابلتعاون مع  (ANDI) ووسائل التشخيص
 .31الربانمج 

 

قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنية لفية: اإ  الهدف الثامن من الأهداف الإمنائية للأ

 ابء: معاجلة الاحتياجات اخلاصة للبدلان الأقل منواً -8الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4174/4173ئية للثنا

 بياانت الأداء مؤرشات الأداء

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
 .يف سبيل التمنية

: أ ليات وبرامج التعاون "2"النتيجة 
والرشااكت اجلديدة أأو املعززة يف 

 .البدلان الأقل منوا

الرشااكت اليت تأأسست يف عدد 
البدلان الأقل منوًا فامي بني 

احلكومية والقطاع  املنظامت
اخلاص واملنظامت غري احلكومية 
وغريها من رشاكء التمنية ال خرين 

(LDCs.) 

مس توى تعزيز الرشااكت اليت اس هتلت يف ارتفع 
من  4177بنغالديش ونيبال وزامبيا يف عام 

نشاء أأفرقة اخلرباء وأأحصاب املصاحل  خالل اإ
 املتعددة املعنيني ابلتكنولوجيات املالمئة.

برامج امللكية الفكرية اليت  عدد
نُفذت ابلشرتاك مع هيئات الأمم 

املتحدة اخملتلفة وغريها من 
املنظامت احلكومية ادلولية 

 (.IGOsالأخرى )

الويبو يف اجامتعات الفريق الاستشاري شاركت 
املشرتك بني الواكلت واليت ُعقدت بتنظمي من 
مكتب الأمم املتحدة مكتب املمثل السايم لأقل 

لبدلان منوًا والبدلان النامية غري الساحلية وادلول ا
 -( UN-OHRLLSاجلزرية الصغرية النامية )

منظومة الأمم املتحدة للعملية التشاورية املعنية 
 بأأنشطة تعاون الأمم املتحدة مع البدلان الأقل منوا.

الويبو املساعدة التقنية والاستشارية اإىل قدمت 
طا ر تقيمي منظمة التجارة البدلان الأقل منوًا يف اإ

العاملية للتصدي لحتياجات البدلان الأقل منوًا، 
وحتديد الأولوايت لتنفيذ اتفاق تريبس خالل 

فرتة السامح املمنوحة هلم. وشاركت الويبو بنشاط 
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قلميية والوطنية اليت  قلميية ودون الإ يف الربامج الإ
تنظمها منظمة التجارة العاملية لصاحل البدلان 

 .منواً الأقل 

 

 الهدف السابع:
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات العامة 

 .العاملية

أأدوات : اس تخدام "4"النتيجة 
امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا 
من البدلان املتقدمة اإىل البدلان 

النامية، ول س امي البدلان الأقل منوًا، 
 ملواهجة التحدايت العاملية.

القامئة  عدد املشاركني يف املنصات
 عىل امللكية الفكرية.

 :WIPO Reالويبو املتعلق ابلبحث )مرشوع 
Search :)67  عضوا )من املقدمني

 .واملس تخدمني وادلامعني( )عدد ترامكي(

الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء مرشوع 
(WIPO Green ؛)مشاراكً )املنظامت  41

عن  املتعاونة وموردي التكنولوجيا والباحثني
  .( )عدد ترامكي(تكنولوجياال 

عدد الصفقات اليت جُترى 
 .ابس تخدام املنصة )املنصات(

 :WIPO Reالويبو املتعلق ابلبحث )مرشوع 
Search:) 73 4174تعاونية بهناية  معلية. 

الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء مرشوع 
(WIPO Green:) ل يوجد. 

قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنيةالهدف الثامن من الأهداف الإمنائية  لفية: اإ  للأ

 الأساس ية بأأسعار ميسورة يف البدلان النامية هاء: التعاون مع رشاكت املس تحرضات الصيدلنية لإاتحة العقاقري -8الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4174/4173للثنائية 

 اءبياانت الأد مؤرشات الأداء

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
  .يف سبيل التمنية

: س ياسات "7" النتيجة
منائية وطنية  واسرتاتيجيات وخطط اإ
حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية 

الفكرية والابتاكر تامتىش مع 
منائية الوطنية  .الأهداف الإ

أأو /عدد البدلان اليت صاغت و
 رشعت يف تنفيذ س ياساهتا

واسرتاتيجياهتا و/أأو خطط معل 
وطنية للملكية الفكرية لك س نة 

 .)أأفريقيا(

 موريش يوس )يف انتظار تصديق الربملان( -
الس نغال )التوقيع عىل مذكرة تفامه يف  -

 ، وتقدم يف التنفيذ(4177
 ل )مذكرة التفامه قيد املراجعة(يسيش   -
 تزنانيا )تقدم يف التنفيذ( -
 غاان )جاري العمل(  -

بدلان )بوتسواان  8فاوضات مع جاري امل
وبوروندي وتشاد والكونغو وغامبيا 

 .ل وتزنانيا(يوموريش يوس وسيش  

 تسواان )اسرتاتيجية ملكية فكرية(و ب -
غامبيا )اسرتاتيجية وس ياسة للملكية  -

 الفكرية(
 ل )س ياسة للملكية الفكرية(يسيش   -
 موريش يوس )س ياسة للملكية الفكرية( -
اسة للملكية تزنانيا )اسرتاتيجية وس ي -

 الفكرية( 

عدد البدلان اليت دلهيا أ ليات مالمئة 
لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 

 .وتنفيذها )املنطقة العربية(

 .بدلان )اجلزائر وعامن وقطر( 3
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عدد البدلان اليت دلهيا مبادرات 
مرتبطة ابخلطط الوطنية للملكية 

 .الفكرية )املنطقة العربية(

 ائر ومرص والمين(بدلان )اجلز  3

عدد البدلان اليت دلهيا س ياسات 
واسرتاتيجيات للملكية الفكرية 
جراءاهتا الوطنية  تنهتجها يف اإ
 .للقبول )أ س يا واحمليط الهادئ(

داي بو مك  :بدلان، وحتديدا يف 6جيري العمل يف 
 .فييت انما وفانواتو و غونيبال وجزر سلامين وتون

عدد البدلان اليت اعمتدت 
رتاتيجيات وس ياسات للملكية اس

 .الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ(

جراءات الاعامتد،  3تسري  بدلان مس هتدفة يف اإ
 وحتديدًا يه: بواتن ومنغوليا وساموا.

عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ 
مشاريع تسامه يف صياغة /أأنشطة

س ياسات للملكية /اسرتاتيجيات
الفكرية )أأمرياك الالتينية ومنطقة 

 .بحر الاكرييب(ال 

كوادور  يةهورية ادلومينيك امجل بدلان ) 8 واإ
والسلفادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغو وبامن 

 .داد وتوابغو(يوترين 

عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ 
مشاريع تسامه يف تنفيذ /أأنشطة

س ياسات للملكية /اسرتاتيجيات
الفكرية )أأمرياك الالتينية ومنطقة 

 .البحر الاكرييب(

مخسة بدلان )الأرجنتني وبرابدوس وكولومبيا 
 .وكوس تارياك وأأوروغواي(

عدد البدلان الأقل منوًا اليت 
أأدرجت اعتبارات ختص البدلان 

الفكرية الأقل منوًا وتتعلق ابمللكية 
يف اسرتاتيجياهتا و/أأو س ياساهتا 
الوطنية للملكية الفكرية )البدلان 

  .الأقل منوًا(

ان الأقل منوًا )بنغالديش بدلان من البدل 3
ثيوبيا و مدغشقر(  .واإ

عدد البدلان اليت وضعت خطط 
أأو اسرتاتيجيات وطنية، متوافقة 

لفية منائية للأ   .مع الأهداف الإ

جيات ملكية ي بدلان دلهيا اسرتات  ةهناك مخس
فكرية وطنية معمتدة أأو يف انتظار املوافقة 

واجلبل الأسود ومجهورية مودلوفا  بيالروس)
ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

بدلان يف الرشوع أأو  2السابقة(، وبدأأت 
حتديث الاسرتاتيجيات )مجهورية التش يك 

 .وطاجيكس تان وسلوفاكيا وأأوكرانيا(

ويل ماكتب ؤ النس بة املئوية ملس
امللكية الفكرية املدربني عىل اس تخدام 

 .املهارات املتقدمة يف تنفيذ الأعامل

)بعد الانهتاء  4173املعلومات يف هناية ستتاح 
 .من مناذج التقيمي(

النس بة املئوية للمتخصصني يف 
تعتقد جمال امللكية الفكرية اليت 

حدوث تفهم أأفضل لقضااي  يف
 .مللكية الفكريةا

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(
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اضني النس بة املئوية للمشاركني الر 
عن جودة حلقات العمل 

واحللقات ادلراس ية اليت تُعقد عن 
 .الابتاكر ووسائل تسويقه

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(

عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 
الوطنية اليت تتضمن مكون 

  .الابتاكر والتكنولوجيا

 .ل يوجد

 الهدف السادس:
ون ادلويل التعا
الاحرتام  لإذاكء

 .للملكية الفكرية

: تقدم يف احلوار "7"النتيجة 
الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء 

ذاكء الاحرتام  يف الويبو حول اإ
للملكية الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية 

 من جدول أأعامل التمنية. 25رمق 

اتفاق ادلول الأعضاء عىل اس مترار 
العمل الفين للجنة الويبو 

نفاذ الا ستشارية املعنية ابلإ
(ACE يف فرتة الثنائية مع دمج )

 .العنارص ذات التوجه الإمنايئ

ادلول الأعضاء عىل الربانمج املقبل لهذه اتفقت 
حلل  اللجنة، يك يشمل ممارسات بديةل

جراءات وقائية أأو تدابري لزمة  املنازعات؛ واإ
نفاذ القوانني )انظر الفقرة  من  32لتمكةل تدابري اإ

الوثيقة  –رشوع ملخص الرئيس م 
WIP/ACE/8/12/PROV.) 

 الهدف السابع:
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات العامة 

 .العاملية

: ماكنة مرخسة للويبو يف "7"النتيجة 
مسارات الس ياسات العامة املعنية 

ابعتبارها مصدرا موثوقا لدل م 
واملساعدة ومرجعا للمعلومات عن 

 .فكريةالابتاكر وامللكية ال

وتنوع طلبات ادلول الأعضاء عدد 
واملنظامت ادلولية للحصول عىل 
مساهامت حمددة من الويبو بشأأن 
امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي 

 الس ياسة العامة العاملية.

الربانمج طلبا لنشاط مشرتك بشأأن امللكية تلقى 
الفكرية وتغري املناخ من مبادرة البنك ادلويل 

infoDev  الابتاكر الكيين لدلراسات ومركز
املناخية. وبناء عىل طلب من الش بكة الأفريقية 

( ANDIلالبتاكر يف العقاقري والتشخيص )
، نظمت 31مركز المتزي وابلتعاون مع الربانمج 

الويبو برانمج تدرييب خمصص عىل الرتخيص 
 4-7الناحج للتكنولوجيا يف جنيف يف الفرتة من 

 .4174نومفرب 

قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنيةالهدف الثام لفية: اإ  ن من الأهداف الإمنائية للأ

 وخباصة تكنولوجيا املعلومات والتصالت واو: التعاون مع القطاع اخلاص لإاتحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، -8الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4174/4173للثنائية 

 بياانت الأداء رشات الأداءمؤ

 الهدف الأول:
تطور متوازن 
لوضع القواعد 
واملعايري ادلولية 
بشأأن امللكية 

 يةالفكر 

تعاون معزز/توافق أأكرب  "4"النتيجة 
بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل 

رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد 
واملعايري بشلك متوازن من أأجل 

مات نظام الرباءات ادلويل والعال
التجارية والتصاممي الصناعية 

والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة واملعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 .واملوارد الوراثية

التقدم احملرز يف تنفيذ جلنة 
اخلطط املتفق /تالرباءات للخطوا

 علهيا.

 وافقت جلنة الرباءات يف جلس هتا الثامنة عرش
جراء مناقشات يف ادلورة التاسعة عرش  عىل اإ
 .عىل أأساس جدول أأعامل ادلورة الثامنة عرش

برام اتفاقية دولية بشأأن وضع  اإ
طار لقواعد ومعايري للتصاممي اإ 

  .الصناعية

قرار امجلعيات العامة للويبو"حث جلنة العالمات 
لالإرساع يف العمل بأأسلوب ملزتم هبدف دفع 

لقانون التصاممي بشلك املقرتحات الأساس ية 
  .(437، الفقرة WO/GA/41/18جوهري" )

عقد  يف س ياقالتقدم احملرز 
اتفاقية بشأأن القضااي احلالية 
اخلاصة جبدول أأعامل جلنة 

 .العالمات

التقدم يف مشاريع املواد والالحئة التنفيذية لقانون 
 التصاممي الصناعية واملامرسة.

 البدلان. مواصةل العمل بشأأن حامية أأسامء

مات اجامتع اإعاليم بشأأن دور عقدت جلنة العال
نرتنت يف جمال العالمات ؤ ومس وليات وسطاء الإ

التجارية، ولكهنا قررت لحقًا عدم مواصةل العمل 
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 بشأأن هذا الأمر عىل وجه اخلصوص.

الانضامم /عدد حالت التصديق
 .اإىل معاهدة س نغافورة

ضافية يف عام  2 لكة )املم 4174تصديقات اإ
 .يسلندا(اإ املتحدة واكزاخس تان ونيوزيلندا و 

أأعامل بدأأهتا جلنة العالمات بشأأن 
 .البياانت اجلغرافية

مل تبدأأ جلنة العالمات أأي أأعامل بشأأن البياانت 
  .4174اجلغرافية خالل عام 

الاس تنتاجات املتفق علهيا من قبل 
ادلول الأعضاء يف لك دورة من 

  .ملؤلفدورات انعقاد جلنة حق ا

ىل اس تنتاجات يف دوريت جلنة  مت التوصل اإ
املؤلف

24
لتطوير العمل عىل مجيع بنود جدول  

الأعامل املوضوعية، مبا يف ذكل التقييدات 
والاس تثناءات لصاحل الأشخاص املعاقني 

برصاي/العاجزين عن قراءة املطبوعات؛ وحامية 
هيئات البث؛ التقييدات والاس تثناءات لصاحل 

ور احلفظ؛ والتقييدات والاس تثناءات املكتبات ود
 للمؤسسات التعلميية والهيئات البحثية. 

عقد اتفاقية  يف س ياقالتقدم احملرز 
بشأأن القضااي احلالية اخلاصة جبدول 

 .أأعامل جلنة حق املؤلف

. ويف 4174اعامتد نص اتفاقية بكني يف يونيو 
، مت التوصل اإىل قرار عقد مؤمتر 4174ديسمرب 
يمتزي التقدم احملرز و  يف مراكش. دبلومايس

ابلتساق مع خطة معل جلنة حق املؤلف فامي 
 يتعلق باكفة بنود جدول الأعامل. 

التقدم احملرز يف مفاوضات اللجنة 
( من IGCاحلكومية ادلولية )

أأجل وضع صك قانوين 
 صكوك قانونية دولية./دويل

 .اس مترار التقدم يف املفاوضات

ترشيعية وتنظميية  : أأطر"4"النتيجة 
وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية 

 .الفكرية

وأأنواع املشورة الترشيعية عدد 
املقدمة اإىل ادلول الأعضاء فامي يتعلق 

برباءات الاخرتاع ومناذج املنفعة 
 والأرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل.

تعليقًا كتابيًا اإىل  77، مت تقدمي 4174ام يف ع
ابلإضافة اإىل ذكل، نُظمت ادلول الأعضاء. و

س بع فعاليات هبدف مناقشة وتنقيح وصياغة 
 عامة. نصوص قانونية أأو لتحليل خيارات س ياسة

املئوية للبدلان اليت اس تفادت النس بة 
من املشورة الترشيعية اليت حصلت 
علهيا من الويبو واملتصةل برباءات 
الاخرتاع ومناذج املنفعة والأرسار 

 .ر املتاكمةلالتجارية وادلوائ

جراءات ادلراسة الاس تقصائية جاري  العمل يف اإ
 .4174لعام 

املئوية لدلول الأعضاء اليت النس بة 
حققت اس تفادة من املعلومات اليت 
حصلت علهيا واملتعلقة ابملبادئ 

القانونية وممارسات نظام الرباءات، 
ومن بيهنا جوانب املرونة املوجودة يف 

غالبية ادلول الأعضاء عن ارتياهحا فامي أأعربت 
 يتعلق بنوعية املعلومات املقدمة.

                                                
24
 SCCR 24 :http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014  وSCCR 25 :

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024
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 تواهجها.النظام والتحدايت اليت 

البدلان اليت أأدلت بتعليقات عدد 
جيابية بشأأن  وردود أأفعال اإ
اجلدوى احملققة من املشورة 
الترشيعية املقدمة يف جمال 

العالمات التجارية والتصاممي 
 الصناعية والبياانت اجلغرافية.

جيابية من رد بدلان )من  3ود أأفعال وتعليقات اإ
 بدلان اس تجابوا لدلراسة الاس تقصائية(.  3أأصل 

البدلان اليت رشعت يف عدد 
الإصالحات الترشيعية يف جمال 
 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

بدلان من املناطق التالية املشورة  9تلقت 
(؛ املنطقة 3: أأفريقيا )4174الترشيعية يف عام 

(؛ أأمرياك 7(؛ أ س يا واحمليط الهادئ )2لعربية )ا
 (.7الالتينية والاكرييب )

املئوية للتقدير الإجيايب من النس بة 
املشاركني فامي يتعلق جبدوى 

حلقات العمل حول بناء الكفاءات 
 والقدرات املتصةل حبقوق املؤلف.

% من املشاركني فائدة 81ما يزيد عىل حقق 
 من حلقات العمل.

املئوية للمشاركني الراضني س بة الن 
عن حلقات العمل اخلاصة حبقوق 

املؤلف والاس تخدام العميل 
للمعارف بعد مرور فرتة س تة 
 أأشهر عىل انهتاء حلقة العمل.

% من املبحوثني 81ما يقرب من أأفاد 
 .ابلس تفادة احلقيقية من املعلومات املقدمة

املبادرات الوطنية املتعلقة عدد 
لف واحلقوق اجملاورة حبقوق املؤ 

واليت بدأأت وتتعلق مبارشة 
 مبواضيع حلقات العمل.

% من البدلان يف انهتاج 51ما يزيد عىل رشع 
مبادرات يف أأعقاب حلقات العمل مثل برامج 
التوعية وتعزيز القدرات املؤسس ية والبرشية 

 وحتسني أأنظمة حق املؤلف.

طلبات احلصول عىل عدد 
تصةل املشورة الترشيعية امل 

برباءات الاخرتاع ومناذج املنفعة 
والأرسار التجارية وادلوائر 

املتاكمةل ونوعية تكل الطلبات، مبا 
يف ذكل املتعلقة جبوانب املرونة 
 ذات الصةل ابمللكية الفكرية.

خرباء قانونيني  2املشورة الترشيعية اإىل  قُدمت
من ليبرياي خالل زايرهتم اإىل مقر الويبو بغرض 

 ادلراسة.

تعليقًا كتابيًا اإىل  77، مت تقدمي 4174 عام يف
يفاد و ادلول الأعضاء؛  بعثات قصرية الأجل  3اإ

جلسات تشاورية  2اإىل بعض العوامص، وعقد 
عداد  يف مقر الويبو هبدف مناقشة وتنقيح واإ
مسودة النصوص القانونية أأو لتحليل خيارات 

 .الس ياسة العامة

البدلان اليت حققت اس تفادة عدد 
املشورة الترشيعية اليت من 

حصلت علهيا من الويبو فامي يتعلق 
برباءات الاخرتاع ومناذج املنفعة 

والأرسار التجارية وادلوائر 
 .املتاكمةل

جراءات ادلراسة الاس تقصائية جاري  العمل يف اإ
 .4174لعام 

املئوية للمشاركني يف النس بة 
حلقات العمل املوهجة/احللقات 

معل وطنية بشأأن س ياسة الرباءات حلقة 
( 4174والتنفيذ الترشيعي لها )كوس تارياك، سبمترب
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حمددة ادلراس ية حول مسائل 
وا عن  تتعلق ابلرباءات واذلين عربَّ

 تكل الأنشطة. يف س ياقرضامه 

(94,5.)% 

قلميية عن حامية الاخرتاع يف حلقة  معل دون اإ
: براءات لنيةقطاع املس تحرضات الصيد
 املفصح عهنا الاخرتاع، املعلومات غري

والس ياسات الصحية )الرايض، اململكة 
 %(.96,1( )4174ة، أأكتوبر يالسعود

قلميية عن الأمور الترشيعية حلقة  دراس ية اإ
والاقتصادية والس ياس ية ملنظومة حامية مناذج 

( 4174بور، مالزياي، سبمترب مل  املنفعة )كوالا
(711.)% 

تدريبية بشأأن قانون الرباءات والفحص دورة 
هورية كوراي(؛ الندوة املشرتكة بني الويبو )مج 

ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية 
)جنيف(؛ الندوة الأقالميية املتوسطة حول 

 امللكية الصناعية )جنيف(.

 يف س ياقمجيع املشاركني عن ارتياهحم أأعرب 
حلقات العمل والندوات ادلراس ية املتصةل هبا 

(711)%. 

الأعضاء اليت تلقت ادلول عدد 
مشورة ترشيعية يف جمال 

العالمات التجارية والتصاممي 
 الصناعية والبياانت اجلغرافية.

تقدمي املشورة اإىل ادلول الأعضاء الإحدى مت 
عداد  78عرشة يف  نقطة قانونية يف س ياق اإ

 مشاريع القوانني

 (4أأفريقيا ) -
 (7املنطقة العربية ) -
 (7أ س يا واحمليط الهادئ ) -
الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب  أأمرياك -
(1.) 

البدلان اليت حصلت عىل عدد 
مساعدة تقنية يف الأطر الترشيعية 

نفاذ الفعال، دَّ حَ اجلديدة أأو املُ  ثة لالإ
مع الأخذ يف الاعتبار جوانب 

املرونة يف اجلزء الثالث من اتفاق 
 تريبس.

تقدمي مساعدة ترشيعية اإىل اإحدى اجملموعات مت 
قلميي ة وأأربعة بدلان )اثنان يف أأفريقيا، واثنان الإ

 .4174يف أ س يا( يف عام 

البدلان اليت قامت بتحديث عدد 
قوانني امللكية الفكرية الوطنية 

 و/أأو اللواحئ املنظمة.

لت  بدلان ترشيعاهتا الوطنية متش يا مع  2عدَّ
خطط التمنية الوطنية ومعاهدات امللكية الفكرية 

روس والبوس نة والهرسك ادلولية: أألبانيا وبيال
 ورومانيا.

س تونيا ولتفيا  6واعزتمت  بدلان التعديل: اإ
 .ومودلوفا والاحتاد الرويس ورصبيا وسلوفينيا

املشورة الترشيعية عدد ونوعية 
املقدمة اإىل ادلول الأعضاء املتصةل 

 وجد.ل ي
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برباءات الاخرتاع ومناذج املنفعة 
والأرسار التجارية وادلوائر 

 .املتاكمةل

قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنية لفية: اإ  الهدف الثامن من الأهداف الإمنائية للأ

 وخباصة تكنولوجيا املعلومات والتصالت واو: التعاون مع القطاع اخلاص لإاتحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، -8الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4174/4173ائية للثن

 بياانت الأداء مؤرشات الأداء

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
  .يف سبيل التمنية

: س ياسات "7" النتيجة
منائية وطنية  واسرتاتيجيات وخطط اإ
حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية 

الفكرية والابتاكر تامتىش مع 
منائية الوطنية  .الأهداف الإ

أأو /ان اليت صاغت وعدد البدل
رشعت يف تنفيذ س ياساهتا 

واسرتاتيجياهتا و/أأو خطط معل 
وطنية للملكية الفكرية لك س نة 

 .)أأفريقيا(

 موريش يوس )يف انتظار تصديق الربملان( -
الس نغال )التوقيع عىل مذكرة تفامه يف  -

 ، وتقدم يف التنفيذ(4177
 ل )مذكرة التفامه قيد املراجعة(يسيش   -
 التنفيذ( تزنانيا )تقدم يف -
 غاان )جاري العمل(  -

بدلان )بوتسواان  8جاري املفاوضات مع 
وبوروندي وتشاد والكونغو وغامبيا 

 .ل وتزنانيا(يوموريش يوس وسيش  

 تسواان )اسرتاتيجية ملكية فكرية(و ب -
غامبيا )اسرتاتيجية وس ياسة للملكية  -

 الفكرية(
 ل )س ياسة للملكية الفكرية(يسيش   -
 للملكية الفكرية(موريش يوس )س ياسة  -
تزنانيا )اسرتاتيجية وس ياسة للملكية  -

 الفكرية( 

عدد البدلان اليت دلهيا أ ليات 
مالمئة لوضع اسرتاتيجيات امللكية 

الفكرية وتنفيذها )املنطقة 
 .العربية(

 .بدلان )اجلزائر وعامن وقطر( 3

عدد البدلان اليت دلهيا مبادرات 
مرتبطة ابخلطط الوطنية للملكية 

 .الفكرية )املنطقة العربية(

 .بدلان )اجلزائر ومرص والمين( 3

عدد البدلان اليت دلهيا س ياسات 
واسرتاتيجيات للملكية الفكرية 
جراءاهتا الوطنية  تنهتجها يف اإ
 .للقبول )أ س يا واحمليط الهادئ(

مكبوداي  :بدلان، وحتديدا يف 6جيري العمل يف 
 .فييت انمو  ا وفانواتوغونيبال وجزر سلامين وتون

عدد البدلان اليت اعمتدت 
اسرتاتيجيات وس ياسات للملكية 
 .الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ(

جراءات الاعامتد،  3 تسري بدلان مس هتدفة يف اإ
 وحتديدًا يه: بواتن ومنغوليا وساموا.

عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ 
مشاريع تسامه يف صياغة /أأنشطة

كوادور  يةهورية ادلومينيك امجل بدلان ) 8 واإ
والسلفادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغو وبامن 
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ملكية س ياسات لل /اسرتاتيجيات
الفكرية )أأمرياك الالتينية ومنطقة 

 .البحر الاكرييب(

 .داد وتوابغو(يوترين 

عدد البدلان اليت شهدت تنفيذ 
مشاريع تسامه يف تنفيذ /أأنشطة

س ياسات للملكية /اسرتاتيجيات
)أأمرياك الالتينية ومنطقة  الفكرية

 .البحر الاكرييب(

مخسة بدلان )الأرجنتني وبرابدوس وكولومبيا 
 .وكوس تارياك وأأوروغواي(

عدد البدلان الأقل منوًا اليت 
أأدرجت اعتبارات ختص البدلان 

الفكرية الأقل منوًا وتتعلق ابمللكية 
يف اسرتاتيجياهتا و/أأو س ياساهتا 

 الوطنية للملكية الفكرية
(LDCs). 

ثيوبيا  3 من البدلان الأقل منوًا )بنغالديش و اإ
 .ومدغشقر(

عدد البدلان اليت وضعت خطط 
أأو اسرتاتيجيات وطنية، متوافقة 

لفية منائية للأ   .مع الأهداف الإ

جيات ملكية ي دلهيا اسرتات  مخسة بدلانهناك 
فكرية وطنية معمتدة أأو يف انتظار املوافقة 

د ومجهورية مودلوفا واجلبل الأسو  بيالروس)
ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

يف السابقة(، وبدأأت أأربعة بدلان يف الرشوع أأو 
حتديث الاسرتاتيجيات )مجهورية التش يك 

 .وطاجيكس تان وسلوفاكيا وأأوكرانيا(

ويل ماكتب ؤ وية ملسالنس بة املئ
امللكية الفكرية املدربني عىل 
ة يف اس تخدام املهارات املتقدم

 تنفيذ همام أأعامهلم.

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(

النس بة املئوية للمتخصصني يف جمال 
حدوث  تعتقد يفامللكية الفكرية اليت 
 .مللكية الفكريةاتفهم أأفضل لقضااي 

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 
عن جودة حلقات العمل 

واحللقات ادلراس ية اليت تُعقد عن 
 .الابتاكر ووسائل تسويقه

)بعد الانهتاء  4173ستتاح املعلومات يف هناية 
 .من مناذج التقيمي(

عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 
الوطنية اليت تتضمن مكون الابتاكر 

  .والتكنولوجيا

 .ل يوجد

: كفاءات معّززة للموارد "4"النتيجة 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أأجل 

ال ابمللكية الفكرية الانتفاع الفعّ 
لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

كني اذلين النس بة املئوية للمشار 
جيابية عن فائدة  أأدلوا بردود اإ
حلقات العمل اخلاصة بتكوين 
 .الكفاءات املتعلقة حبق املؤلف

% من املشاركني أأن حلقات 81وجد أأكرث من 
 العمل مفيدة.

% ابس تخداهمم الفعيل 81أأفاد حوايل النس بة املئوية للمشاركني اذلين 
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والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل 
  .اإىل نظام الاقتصاد احلر

جيابية عن فائدة  أأدلوا بردود اإ
حلقات العمل املتعلقة حبق املؤلف 

يل للمعارف بعد والاس تخدام العم
 .حلقة العمل بس تة أأشهر

 .للمعلومات

عدد املبادرات الوطنية حلق 
املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت 
بدأأت وتتعلق مبارشة مبواضيع 

 .حلقات العمل

% من البدلان يف اختاذ 51أأكرث من  بدأأ 
ثر حلقات العمل مثل برامج التوعية  مبادرات اإ
وتعزيز الكفاءات املؤسس ية والبرشية وحتسني 

 أأنظمة حق املؤلف.

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو 
لتكوين الكفاءات اليت تسفر عن 
تقارير حول كفاءات معززة لفهم 
مبادئ ونظم وأأدوات امللكية 
الفكرية والانتفاع هبا أأو محلاية 

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
دارة العالقة الثقايف التقلي دي واإ

بني امللكية الفكرية واملوارد 
 .الوراثية

خدم اس تبيان للحصول عىل س تُ % )ا81
تعليقات يف ثالثة أأنشطة من تنظمي شعبة 

 .املعارف التقليدية(

النس بة املئوية من واضعي 
ولني احلكوميني ؤ ياسات واملسالس  

ء امللكية الفكرية ووالك
نفاذ ؤ والفاحصني ومس ويل الإ

نتفعني ابمللكية الفكرية اذلين وامل 
لقضااي امللكية  أأفضلاكتس بوا فهام 

الفكرية والانتفاع هبا 
 .التمنية لأغراض

مشارك من  811: حرض ما يقرب من أأفريقيا
ولني حكوميني ؤ واضعي الس ياسات ومس

ويل ؤ امللكية الفكرية وفاحصني ومس ووالكء
نفاذ ورشاكت صغرية ومتوسطة والقطاع  الإ

 ،سات البحث والأوساط الأاكدمييةاخلاص ومؤس 
نفاذ وندوات امللكية الفكرية  أأنشطة الإ

س امي يف س ياق صياغة  التمنية، ل لأغراض
س ياسات امللكية الفكرية، /اسرتاتيجيات

ومرشوعات امللكية الفكرية للتوس مي اليت ينظمها 
 .املكتب

اتحهتا قبل هناية املنطقة العربية : من املتوقع اإ
4173. 

بدلان اليت دلهيا برامج عدد ال 
تدريبية متاحة يف جمال امللكية 
الفكرية وفرص وظائف متعلقة 
 .ابمللكية الفكرية )املنطقة العربية(

نشاء أأاكدمييات جديدة رشعت دولتان  يف اإ
 .للملكية الفكرية )مرص وتونس(

النس بة املئوية للفاحصني املدربني 
اذلين يس تخدمون هماراهتم 

معلهم )أ س يا  احملس نة يف همام
 .واحمليط الهادئ(

 .4173يتوقع توافرها قبل هناية 

النس بة املئوية لواضعي 
احلكوميني  ولنيواملسؤ الس ياسات 

والعاملني يف جمال امللكية الفكرية 
ن فهمهم لقضااي امللكية  اذلين حتسَّ

 4173يتوقع توافرها قبل هناية 

)تستند البياانت اليت مت احلصول علهيا بصورة 
أأساس ية اإىل اس تبياانت تقيمي ُوزعت عقب عدد 
من الندوات، ول تزال هذه الاس تبياانت قيد 
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الفكرية، مبا يف ذكل طريقة 
اس تخدام امللكية الفكرية 

التمنية ال لأغراض اس تخداما فعّ 
 .الهادئ( )أ س يا واحمليط

التعديل لس تخالص بياانت حمددة لعام 
4173.) 

يني يف عدد املدربني/اخلرباء الوطن 
جمال امللكية الفكرية )أأمرياك 

 .الالتينية والاكرييب(

 737خبريا/مدراب وطنيا جديدا ) 81
 .خبريا/مدراب وطنيا يف اجملموع(

عدد برامج التدريب الوطنية 
جيدة التنظمي )أأمرياك الالتينية 

 .والاكرييب(

 .نشاطا وطنيا 25

اليت  الأقل منواً  عدد البدلان
للمساعدة  خضعت احتياجاهتا

ىل  التقنية وتكوين الكفاءات اإ
  .تقيمي

 بدلا من أأقل البدلان منوا 45

مبيق اأأفريقيا: غامبيا وليسوتو ومالوي وموز
ورواندا وسرياليون والسودان وأأوغندا ومجهورية 

ثيوبيا وبنن وبوركينا تزنانيا املتحدة وزا مبيا واإ
و وبوروندي وغينيا ومدغشقر ومايل فاص

يجر ومجهورية أأفريقيا الوسطى وموريتانيا والن 
 والس نغال وتشاد وتوغو

 .أ س يا واحمليط الهادئ: بنغالديش ونيبال

عدد املتدربني/املشاركني حبسب 
الس نة والتوزيع اجلغرايف )أأقل 

 .البدلان منوا(

متدراب/مشاراك من مجيع الأقالمي  7 165اإجاميل 
من أأقل  5من أأقل البدلان منوا يف أأفريقيا و 43)

 ان منوا يف أ س يا(.البدل

نفاذ  ويلملسؤ النس بة املئوية  الإ
املدربني اذلين أأبلغوا عن رضامه 
عن التدريب املقدم وجدواه 
ملسريهتم املهنية، مبا يف ذكل 

املشورة املقدمة بشأأن التعاون 
 .الاسرتاتيجي

% عن مدى مالءمة 81نس بة رضا تتخطى 
املوضوع، واهامتم املشاركني ابملوضوع، وجودة 

 .العروض

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 
عن نوعية حلقات العمل 
والندوات بشأأن الابتاكر 

 .وتسويقه

% من املشاركني اذلين ُأجريت معهم 85أأعرب 
مقابالت عن رضامه عن جودة حلقات العمل 

 والتدريبات.

ويل ماكتب ؤ النس بة املئوية ملس
امللكية الفكرية املدربني اذلين 

ن همارات حمس نة يف يس تخدمو
 .معلهم

)اس امترات تقيمي  4173ستتاح البياانت يف هناية 
 .ما بعد احلدث(

النس بة املئوية للمهنيني 
املتخصصني يف جمال امللكية 

الفكرية اذلين أأعربوا عن حتسن 
 .فهمهم لقضااي امللكية الفكرية

)اس امترات تقيمي  4173ستتاح البياانت يف هناية 
 .ما بعد احلدث(
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النس بة املئوية ملتدريب ماكتب 
عن  املعربونامللكية الفكرية 

 .رضامه عن التدريب املقدم

95% 

النس بة املئوية للمتدربني اذلين 
أأبلغوا عن اس تخداهمم الفعيل 
للمهارات املكتس بة يف س ياق 

 .تنفيذ هماهمم

15% 

النس بة املئوية للمرشفني اذلين 
بعد شهدوا بأأن املهارات املكتس بة 

س نة من التدريب طبقت تطبيقا 
 .ُمرضيا

11% 

أأعداد اخلرجيني من أأاكدميية الويبو 
واملؤسسات الأاكدميية الرشيكة 

 .)منح شهادات مشرتكة(

14 

عدد املشاركني يف التدريب يف 
طار مدارس الويبو الصيفية  اإ

 .س نواي

 .4174يف  مشاراكً  317

 

عدد معلمي امللكية الفكرية 
 .نيرباملدَّ 

طار  4174معمل ملكية فكرية مدرب يف  41 يف اإ
لويبو ومنظمة التجارة الربانمج املشرتك بني ا

واملؤمتر الس نوي  الفكرية امللكية ملدريسالعاملية 
للجمعية ادلولية دل م التدريس والبحث يف جمال 

 (.ATRIPامللكية الفكرية )

عدد الأاكدمييات الرائدة املنشأأة 
 .ل التمنية()مرشوع جدول أأعام

عدد الأاكدمييات لتقيمي " 4يشري أأساس املقارنة "
عداد مسودة الربانمج  الرائدة املنشأأة منذ اترخي اإ

، 4177. يف هناية 4174/73واملزيانية للثنائية 
مل ولكن  من هذه املشاريع، 2بدأأ العمل يف 
 يكمتل العمل.

عدد اتفاقات التعاون اجلديدة بني 
 .املؤسسات

ضافية يف اتفاقيا 3 ؛ انضم لك من 4174ت اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف أأذربيجان،  مركز اإ
والأاكدميية املغربية للملكية الفكرية والتجارية 

انم اإىل -ومعهد أأحباث امللكية الفكرية يف فييت
الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية 

(GNIPA). 

عدد املنتفعني من البدلان النامية 
دوات والامنذج واملواد اليت ابلأ 

اس تحدثهتا الويبو بشأأن الابتاكر 
 .وتسويقه

 8حلقة معل حول صياغة الرباءات أأعقهبا  74 -
 أأنشطة تدريب عن بعد؛

حلقة معل حول الهنوض ابلبتاكر ونقل  73و -
 التكنولوجيا؛

برامج تدريب عىل الرتخيص الناحج  6و -
 ا؛ للتكنولوجي

 فكريةدوراتن حول تقيمي امللكية الو  -
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 مشارك تقريبا 7 761حوايل 

د الاس تقصاء ، مل يُعَ 4174يف  ملحوظة:
املطلوب لتحديد عدد املنتفعني، ومن مث فاإن 
املعلومات املتوفرة مل تكن اكفية لتقيمي عدد 

عداد 4174املنتفعني يف  . وقد مت ال ن اإ
 .4173الاس تقصاء لالس تعانة به يف س نة 

دراج املسائل املتعلقة ابلتمن  ية يف اإ
نفاذ يف  برامج التدريب عىل الإ

 .الويبو

قلميي و 77 أأنشطة وطنية  9نشاطًا )دون( اإ
جراء  زايرات  5لتكوين الكفاءات، فضاًل عن اإ

نفاذ القانون والقضاة  ولنيللمسؤ دراس ية  عن اإ
وموظفي ماكتب امللكية الفكرية أأو لقاءات معهم 

؛ وتنطلق برامج 4174يف مقر الويبو يف عام 
من  25مجيع هذه الأنشطة من التوصية 
 .توصيات جدول أأعامل التمنية

دماج مبادئ : "3"النتيجة  تزايد اإ
جدول أأعامل التمنية يف برامج املنظمة 

  .وأأنشطهتا

وصيات جدول أأعامل التمنية عدد ت
املرتبطة ابلنتاجئ املتوقعة الواردة يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 
4171/4177. 

توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية  46
بنتيجة واحدة من النتاجئ  ،عىل الأقل ،مرتبطة
 .املتوقعة

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية 
دة املرتبطة مبؤرشات الأداء الوار 
يف الربانمج واملزيانية للثنائية 

4171/77. 

 .توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية 76

تنفيذ أ لية التنس يق كام اعمتدهتا 
 .ادلول الأعضاء

مناقشة جلنة التمنية للتقرير الس نوي املقدم اإىل 
امجلعيات العمومية بشأأن وصف مسامهة خمتلف 

صيات هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من تو 
(WO/GA/41/12جدول أأعامل التمنية )

25
 

 الهدف الرابع:
تنس يق البنية 
التحتية العاملية 
للملكية الفكرية 

 .وتطويرها

نظام مس تحدث : "7"النتيجة 
ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية 
ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ 

اإىل معلومات امللكية الفكرية 
ف صفو  بنيوالانتفاع هبا ونرشها 

 .أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

عدد املاكتب اليت تس تخدم معايري 
 .الويبو

 .س نوايً  اً تقني اً تقرير  84مت تسلمي 

مكتبًا يف دراسة اس تقصائية عن  35شارك 
 .أأنظمة الرتقمي

عدد التعديالت املدخةل عىل 
 .تصنيف نيس

 .4174تعدياًل يف  339

توحيد التصنيف الأورويب 
ECLAم التصنيف ، ونظاFI/F 
Term  التابع للمكتب الياابين

للرباءات، يف تصنيف دويل واحد 
 .للرباءات

متام همام التطوير يف  بعد النرش  4173من املقرر اإ
 .(CPC) الأول للتصنيف التعاوين للرباءات

تضمني تصنيف لواكرنو كأداة 
للبحث يف اجلوانب البرصية 

وةل عن ذكل يف ؤ اجملموعة الرائدة املس مل جتمتع
4174. 

                                                
25
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208882  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=20888%3e2
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 .لطلبات التصاممي الصناعية

عدد املعايري املعدةل واملعايري 
 .اجلديدة املعمتدة

 .يناعامتد معيار جديد وتعديل معيار 

ت عن عدد املاكتب اليت عربّ 
ثر املشاركة يف  رضاها عىل اإ
التدريب اخملصص لتحسني 

 .هماراهتا يف اس تخدام التصنيفات

 4174نشطة تدريب يف أأ  71اإجامل، ُأجريت 
بشأأن التصنيفات ادلولية. وسرتسل اس تقصاءات 

. 4173التقيمي اإىل املشاركني يف أأبريل/مايو 
 .4173وستتاح النتاجئ يف يونيو 

لعني عىل املنشورات  عدد املطَّ
املتعلقة ابلتصنيفات واملعايري 

ادلولية املتاحة عىل الإنرتنت ول 
 .اميةس امي املنتفعني من البدلان الن

 الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل للرباءات:
475 311 

 219 258 الصفحة الرئيس ية لنظام نيس:
 41 341 الصفحة الرئيس ية لنظام لواكرنو:
 45 113 الصفحة الرئيس ية لنظام فيينا:

 66 648 منشورات التصنيف ادلويل للرباءات:
 91 789تيّب(: معايري الويبو )كُ 

دارة مع ايري الويبو قاعدة بياانت اإ
(WIPOSTAD:) 514 21 

تعزيز نفاذ مؤسسات : "4"النتيجة 
امللكية الفكرية وامجلهور عىل 

املعلومات واملعارف اخلاصة ابمللكية 
الفكرية واس تخداهما لتشجيع 

الابتاكر وزايدة النفاذ اإىل املصنفات 
الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية 

 .املدرجة يف املكل العام

 (TIsالوسطاء املوثوقني )عدد 
اذلين  (RHsوأأحصاب احلقوق )

انضموا اإىل ش بكة نظام الوسطاء 
املوثوقني للموارد املتاحة عامليا 

(TIGAR) مبا يف ذكل من ،
 .البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

من أأحصاب  41وسطاء موثوقني و 71انضم 
اإىل نظام الوسطاء املوثوقني للموارد احلقوق 
 .4174عامليا قبل هناية عام  املتاحة

عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف 
اليت ُوزعت عىل الوسطاء 
لهيا  املوثوقني وأأتيح النفاذ اإ

للأشخاص معايق البرص عرب 
احلدود من خالل ش بكة نظام 

 الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة.

كتااًب يف أأنساق ُميَّرّسة مت تزنيلها من نظام  251
املوثوقني للموارد املتاحة عامليا الوسطاء 

(TIGAR ) 4174يف عام . 

عدد املس تخدمني املس تفيدين من 
مراكز د م التكنولوجيا والابتاكر 

(TISCs ) ربع س نواًي وحبسب
 البدل.

)حد أأقىص( متوسط  151 -)حد أأدىن(  311
عدد املس تفيدين من اخلدمات اليت تقدهما هذه 

  .املراكز يوميا

ل الأعضاء اليت وضعت عدد ادلو 
أأطر وطنية للملكية الفكرية 

وأأنشأأت ماكتب لنقل التكنولوجيا 
(TTOs).  

مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا مخلسة  أأ بد
بدلان من ادلول الأعضاء يف املنطقة العربية يف 

يفاد بعثة تقيص احلقائق وتقيمي  تونس: اإ
لإنشاء أأساس  4174الاحتياجات يف ديسمرب 

فهيا احلكومة وتعمتدها يف  خلطة معل تنظر
 .رهنا بتوافر الأموال 4173

نشاء ماكتب نقل   مالحظة: يعاين مرشوع اإ
التكنولوجيا يف املنطقة العربية من تأأخريات 

بسبب عدم توفر المتويل اخلاريج املتوقع. وقد 
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ت الويبو عقد اجامتعات لهذا الغرض وتشعر يرسَّ 
ماكنية تدبري المتويل وامل يض قدما يف ابلتفاؤل يف اإ

 هذا املرشوع.

طار مبادرة جامعة الويبو، حصل  مكتبا  41يف اإ
لنقل التكنولوجيا عىل املساعدة يف س ياق تطوير 

 5س ياسات مؤسس ية تتعلق ابمللكية الفكرية )
اللجنة الاقتصادية والاجامتعية للأمم املتحدة 

الفلبني،  3ش ييل،  5املغرب،  6لغرب أ س يا، 
 غاان(. 7و

عداد أأول مسودة ش باكت منابر  الابتاكر: اإ
طارية بشأأن ش باكت الابتاكر اليت  لوثيقة اإ

 املياه لبحثتس تخدم التصوير ابلقمر الصناعي 
حتت الأرض، والهنوض ابلتكنولوجيات احمللية 
طارية أأكرث تركزيا  لضخ املياه. وس ُتعد وثيقة اإ
للتاكمل املعياري لتقارير أأوضاع الرباءات )يف 

ية( ومسابقات يف جمال س ياق الإجراءات الأول 
التكنولوجيا ومراكز د م التكنولوجيا 

الأولية(  املراحلوالابتاكر)يف س ياق 
ابس تخدام مرشوع  السلمية بيئيا والتكنولوجيات

الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )يف املراحل 
املتوسطة( وبرامج تكوين الكفاءات املتعلقة 

ائية( هتدف اإىل ابمللكية الفكرية )يف املراحل الهن
وضع مرشوع بأأدىن التاكليف ويقوم بدور املُيَّرس 

 لأعامل الويبو.

عدد املس تخدمني اخملتلفني 
نظام )ركن /حبسب ربع الس نة

قاعدة بياانت العالمات /الرباءات
 .التجارية العاملية(

111 479 

111 73 

يف احلالت اليت يتاح عدد اللغات 
 .فهيا البحث بعدة لغات

 . الإصدار التجرييب بيتا )ترامكي(يف 74

عدد الش باكت الوطنية ملراكز د م 
 .التكنولوجيا والابتاكر املنشأأة

ضافية يف العمل: أأفريقيا ) 76بدأأت  ( 71ش بكة اإ
( وأأمرياك الالتينية ومنطقة 7واملنطقة العربية )
( وبعض البدلان يف أأورواب 2البحر الاكرييب )

 (.7وأأس يا )

ية للمس تخدمني النس بة املئو 
الراضني عن خدمات مراكز د م 

 .التكنولوجيا والابتاكر

 %33راضون متامًا: 
 %22راضون اإىل حد ما: 

عدد مس تخديم خدمات 
معلومات القمية املضافة )خدمة 

البحث التكنولويج والتقارير عن 
واقع الرباءات والتعاون ادلويل يف 

املتعلقة  ابلنس بة خلدمة املعلومات
ابلرباءات/التعاون ادلويل لفحص الاخرتاعات 

(ICE/WPIS) طلب حبث يف  427: ورد
طلبا لفحص  717بدلا، مشلت  79من  4174
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 . ICE الاخرتاعات .(ICEجمال الفحص 

 :PLRsابلنس بة لتقارير أأوضاع الرباءات 

 زايرة )لأشخاص خمتلفة( 73 714
 .يب دي اإف تزنيل لتقارير يف تنس يق 8 931

ة للمتلقني الراضني النس بة املئوي
عن خدمات املعلومات ذات 
القمية املضافة )خدمة البحث 
التكنولويج والتقارير عن واقع 
الرباءات و التعاون ادلويل يف 

  (.ICE جمال الفحص

 

مناقشة تقيمي ادلراسات جاري حاليا 
املس تخدمني لتقارير  ءالاس تقصائية بشأأن رضا

ICE/WPIS  مباكتب اجلهات ابلس تعانة
 .4173احنة. بدء التنفيذ املتوقع عام امل

: (PLRsابلنس بة لتقارير أأوضاع الرباءات )
% من املس تخدمني من املس توىني 88أأعرب 

 الأول والثاين عن رضامه عن التقارير؛
% من املس تخدمني بأأن التقارير 61كام أأفاد 

  مفيدة لعملهم.
عدد املس تخدمني املسجلني يف 

اذ اإىل برانمج الويبو بشأأن النف
الأحباث من أأجل التمنية 

( وبرانمج ARDIوالابتاكر )
الويبو بشأأن النفاذ اإىل املعلومات 

املتخصصة بشأأن الرباءات 
(ASPI.) 

 ARDIبلغ عدد املس تخدمني املسجلني يف 
. مس تخدمًا نشطاً  771مس تخدمًا مهنم  431

 ASPI 31وبلغ عدد املس تخدمني املسجلني يف 
 .ًا نشطاً مس تخدم 74مس تخدمًا مهنم 

: تزايد انتشار مجموعات "3"النتيجة 
الرباءات املرمقنة للماكتب 

قلميية  .الوطنية/الإ

عدد البياانت املدونة يف ركن 
قاعدة البياانت /الرباءات

للعالمات التجارية العاملية اليت مل 
 .(IBترد من املكتب ادلويل )

 .مليون وثيقة 78

ملية قاعدة بياانت العالمات التجارية العا
(GDB )4 مليون. 

عدد اجملموعات الوطنية يف ركن 
 .الرباءات

31 

عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة 
 .بياانت العالمات التجارية العاملية

3 

بنية حتتية تقنية : "2"النتيجة 
ومعرفية معززة ملاكتب امللكية 

الفكرية وسائر مؤسسات امللكية 
الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني 

دمات )خدمات أأقل تلكفة وأأكرث اخل
رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب 

 .املصلحة اذلين يتعاملون معها

عدد املؤسسات املس تخدمة 
لأنظمة البنية التحتية حلق املؤلف 
يف الويبو )نظام ويبوكوس ونظام 
املعلومات بشأأن حق املؤلف 

(GDA)). 

دارة جامعية ) 46 مزودة ( CMOsمنظمة اإ
 .4174 لول هنايةبنظام ويبوكوس حب

مكتبًا حلق املؤلف تس تخدم نظام املعلومات  75
 .4174حبلول هناية  (GDA) بشأأن حق املؤلف

النس بة املئوية للحكومات اليت 
جيابية عن فعالية  قدمت تقارير اإ
مؤسسات حق املؤلف يف البدل 

دارهتا السلمية  .وعن اإ

جيابية.81  % من البدلان قدمت تقارير اإ

تب املؤمتتة متاما مقابل عدد املاك
دارة امللكية الفكرية املؤمتتة  أأنظمة اإ

 .جزئيا اليت توفرها الويبو

 36: 4174عدد املاكتب املؤمتتة متاما يف هناية 
 مكتبا
 (8أأفريقيا ) -
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 (9املنطقة العربية ) -
 (1أ س يا واحمليط الهادئ ) -
 (8أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -
 (2بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا ) -

 45: 4174عدد املاكتب املؤمتتة جزئيا يف هناية 
 (9أأفريقيا ) -
 (6املنطقة العربية ) -
 (4أ س يا واحمليط الهادئ ) -
 (5) أأمرياك الالتينية والاكرييب -
 (3بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا ) -

عدد املاكتب اليت تس تخدم منصة نظام الويبو 
 للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص

(WIPO CASE:) 2 
دارة  بلغ اإجاميل عدد املاكتب اليت تس تخدم نظم اإ

 .4174مكتبا يف هناية  65الويبو للملكية الفكرية 

ماكنيات عدد املاكتب  اليت دلهيا اإ
اإىل بياانت امللكية الفكرية  النفاذ

املتاحة عىل قواعد بياانت الويبو 
 .الإلكرتونية

رية مكتبًا ميكهنا النفاذ اإىل بياانت امللكية الفك 38
من خالل قواعد بياانت الويبو )واقع الرباءات، 

 قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية(.
 (3أأفريقيا ) -
 (6املنطقة العربية ) -
 (3أ س يا واحمليط الهادئ ) -
 (76أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -
 (7بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا ) -
 (9بدلان أأخرى متقدمة ) -

ليت عدد مجموعات املاكتب ا
 .تشارك يف منصة مشرتكة

أأسرتاليا  ماكتب: 2مجموعة واحدة )تتأألف من 
 .وكندا واململكة املتحدة ونيوزيلندا(

عدد املاكتب اليت تعاجل بياانت 
نظام مدريد ومعاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات بد م من الأنظمة 
 .املقدمة من الويبو

جاملأ: 41  مكتب اإ
 (6-؛ مدريد 7-معاهدة أأفريقيا ) -
 (7-؛ مدريد 5-معاهدة املنطقة العربية ) -
 (4-مدريد )أ س يا واحمليط الهادئ  -
؛ 3-معاهدة أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 (4-مدريد 
-معاهدة بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا ) -

 (.3-؛ مدريد 7
 الهدف السادس:
التعاون ادلويل 

ذاكء الاحرتام لإ 
 .للملكية الفكرية

حلوار : تقدم يف ا"7"النتيجة 
الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء 

ذاكء الاحرتام  يف الويبو حول اإ
للملكية الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية 

 من جدول أأعامل التمنية. 25رمق 

اتفاق ادلول الأعضاء عىل اس مترار 
العمل الفين للجنة الويبو 
نفاذ  الاستشارية املعنية ابلإ

(ACE يف فرتة الثنائية مع دمج )
 .ات التوجه الإمنايئالعنارص ذ

ادلول الأعضاء عىل الربانمج املس تقبيل اتفقت 
حلل  لهذه اللجنة، ليشمل ممارسات بديةل

جراءات وقائية أأو تدابري لزمة  املنازعات؛ واإ
نفاذ القوانني )انظر الفقرة  من  32لتمكةل تدابري اإ

الوثيقة  –مرشوع ملخص الرئيس 
WIP/ACE/8/12/PROV.) 

 الهدف السابع:
لكية الفكرية امل 

وقضااي 

: ماكنة مرخسة للويبو يف "7"النتيجة 
مسارات الس ياسات العامة املعنية 

ابعتبارها مصدرا موثوقا لدل م 

عدد الطلبات احملددة الواردة من 
ولية ادلول الأعضاء واملنظامت ادل

للحصول عىل مسامهة الويبو يف 

تلقى الربانمج طلبًا لتنظمي حدث مشرتك بشأأن 
امللكية الفكرية وتغري املناخ من مبادرة املعلومات 

التابعة للبنك  (infoDev) من أأجل التمنية
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الس ياسات العامة 
 .العاملية

واملساعدة ومرجعا للمعلومات عن 
 .الابتاكر وامللكية الفكرية

جمال امللكية الفكرية فامي يتعلق 
بقضااي الس ياسات العامة العاملية، 

 وتنوع هذه الطلبات.

ومركز كينيا لالبتاكر يف جمال املناخ. ادلويل، 
ونفذت الويبو برانمج تدرييب خمصص بشأأن 
 7الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف جنيف يويم 

، بناء عىل طلب من مركز متزي 4174نومفرب  4و
اتبع للش بكة الأفريقية لالبتاكر يف جمال الأدوية 

وابلتعاون مع (ANDI) ووسائل التشخيص
 .31الربانمج 

أأدوات امللكية الفكرية : "4"نتيجة ال 
املس تخدمة يف نقل التكنولوجيا من 
البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، 
ول س امي البدلان الأقل منوًا، ملواهجة 

 .التحدايت العاملية

عدد املشاركني يف املنصات القامئة 
 .عىل امللكية الفكرية

 WIPOالويبو املتعلق ابلبحثمرشوع 
Re:Search: 67  ،عضوًا )مقدمو خدمات

 .ومس تخدمون، ومؤيدون( )ترامكي(

الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء مرشوع 
(WIPO Green :41  مشاراكً )املنظامت

املتعاونة وموردو التكنولوجيا وطالبوها( 
 .)ترامكي(

عدد الصفقات اليت جُترى  
 .ابس تخدام املنصة )املنصات(

 :WIPO Reبحث )الويبو املتعلق ابل مرشوع 
Search:) 73 4174تعاونية بهناية  معلية. 

الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء مرشوع 
(WIPO Green:) ل يوجد. 

 الهدف الثامن:
أ لية تواصل 
متجاوب بني 
الويبو وادلول 
الأعضاء ومجيع 
 .أأحصاب املصاحل

تفاعل منفتح وشفاف : "2"النتيجة 
ومتجاوب مع املنظامت غري 

 .كوميةاحل

عدد أ ليات التعاون الرمسية 
 .املطبقة

3 

نشاطًا مت تنظميه ابلشرتاك مع املنظامت  71 .عدد الأنشطة املشرتكة
الرشيكة وأأحصاب املصلحة، و/أأو شارك 

 .فهيا 71الربانمج 

عدد اجللسات الإعالمية 
والاجامتعات/الأنشطة اليت مت 
تنظميها لفائدة املنظامت غري 

 .احلكومية

3 

عدد اجللسات الإعالمية 
والاجامتعات/الأنشطة اليت مت 
تنظميها لفائدة املنظامت غري 

احلكومية يف البدلان النامية 
 .والبدلان الأقل منواً 

 البياانت غري متاحة.
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لفية أأرقام  اجلدول الثاين  4171/77مع اإطار نتاجئ الويبو للثنائية  8و 6و 7مطابقة الأهداف الإمنائية للأ
 تاجئ أأداء نفس الفرتةون 

 الهدف الأول من الأهداف الإمنائية للألفية: القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع

 4175اإىل  7991جمي: خفض نس بة الساكن اذلين يعانون من اجلوع اإىل النصف خالل الفرتة من -7الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4171/4177للثنائية 

 بياانت الأداء مؤرشات الأداء

 الهدف الأول:
تطور متوازن 
لوضع القواعد 
واملعايري ادلولية 
بشأأن امللكية 

 .يةالفكر 

ز فامي بني  "7"النتيجة  تعاون معزَّ
ادلول الأعضاء يف جمال تطوير نظام 

 .امللكية الفكرية ادلويل

التوصل اإىل اتفاق حول برانمج معل 
ة بقانون الرباءات اللجنة ادلامئة املعني

والرشوع يف تنفيذه والتقدم يف 
 .القضااي ذات الاهامتم املشرتك

جلنة الرباءات مناقشاهتا بشأأن القضااي تركز 
الاس تثناءات والتقييدات حلقوق  "7"التالية: 

عداد مسودة لس تبيان(؛   "4"الرباءات )اإ
جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ و 
رسية و "2"الصحة؛ الرباءات و و  "3"

اءات ومعالهئم؛ التصالت بني مستشاري الرب 
 .نقل التكنولوجياو  "5"

تزايد عدد الأطراف املتعاقدة مبوجب 
املعاهدات اليت تديرها الويبو فامي 

 .يتعلق ابلرباءات

 :4177هناية 
 )اتفاقية ابريس( 712
 )معاهدة بودابست( 15
 )معاهدة قانون الرباءات( 31

: وعي أأكرب ابملبادئ "4" النتيجة
واملامرسات القانونية يف نظام 

مبا يف ذكل مواطن املرونة الرباءات، 
 .املتاحة يف النظام

عدد مزتايد من اجللسات احلوارية 
حول املبادئ واملامرسات القانونية يف 
نظام الرباءات ومن حالت الانتفاع 

 .هبا

من خالل مشورة قانونية وس ياس ية حمايدة 
قُدمت مساعدة اإىل العديد من ادلول ة، ومتوازن

الأعضاء )بنغالديش والبوس نة والهرسك 
كوادور ومرص  وبواتن وكولومبيا وجزر كوك واإ
والعراق وجاماياك وليتوانيا ولبنان ومدليف 
مارات  وموريش يوس ونيجرياي والسودان والإ

ىل العربية املتحدة وسرياليون( قلميية ، واإ مجموعة اإ
قلميي واحد ( ومك COMESAواحدة ) تب اإ

بغية متكيهنم )دول جملس التعاون اخلليجي(، 
حتديد الإطار القانوين لرباءات الاخرتاع أأو من 

مناذج املنفعة أأو املعلومات غري املكشوف عهنا 
أأو ادلوائر املتاكمةل اذلي يناسب احتياجاهتم 

 أأفضل. بصورة
 

انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
مواطن املرونة املتعلقة برباءات  حولوثيقتني 

الاخرتاع؛ وُعقدت يف املنطقة ال س يوية أأول 
قلميية من سلسةل حلقات  حلقة دراس ية اإ

قلميية هتدف اإىل تعزيز تبادل اخلربات  دراس ية اإ
 يف تنفيذ مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات.

 
ُأجريت مشاورات حول عدد من القوانني 

ات الاخرتاع يف والس ياسات اخلاصة برباء
بريوت وبوغوات واجلزائر بعض العوامص )

العامصة وكيتو ومكتب دول جملس التعاون 
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اخلليجي يف الرايض و"الكوميسا" يف لوسااك 
ُعقدت اجامتعات يف جنيف )مع وفود (، وداك

كولومبيا وعامن وجزر كوك وموريش يوس 
وتونس و"الكوميسا" وبنغالديش(، مما مسح 

لرباءات وقانون الرباءات. بفهم أأفضل لنظام ا
فضال عن املشاركة يف احللقات ادلراس ية 

قلميية حول قانون  وحلقات العمل الوطنية/الإ
شرتاك لالرباءات والس ياسة، واليت مت تنظميها اب

ادلول الأعضاء  يفمع سلطات امللكية الفكرية 
كوادور وغواتاميل  التالية: كولومبيا وكوس تارياك واإ

 . وساموا وسوراي وأأوروغوايوكينيا ولبنان وبامن
 

م توجيٌه من خالل  عىل  خطياً  رداً  74قُّدِّ
رسالها اس تفسارات أأو دراسات  بشأأن مت اإ

خطط أأو و/)اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 
 .أأو ُكهيام( تنفيذها

مناقشات حول عدد من القضااي املتعلقة 
ابلرباءات يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 

ا ادلول الأعضاء اليت شاركت الرباءات أأجرهت
بنشاط يف املناقشات من خالل تقدمي تعليقات 
متعددة اجلوانب ومقرتحات خالل جلسات 

 .جلنة الرباءات

ومكتب  عضواً دوةل  11أأجاب أأكرث من 
قلميي عىل اس تبيان بشأأن اس تثناءات  براءات اإ

 وتقييدات حقوق الرباءات.

لفكرية انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ا
مد عتُ وادراسة حول الرباءات واملكل العام، 

  .مرشوع بشأأن الرباءات واملكل العام لتنفيذه

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
 .يف سبيل التمنية

: س ياسات "7" النتيجة
واسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية 
الفكرية وخطط معل قطرية تامتىش 

منائية واخلطط والأولوايت ا لإ
 .الوطنية

ما ل يقل عن مخسة بدلان ترشع يف 
جراءات صياغة س ياسات  اإ

واسرتاتيجيات بشأأن امللكية الفكرية، 
وانهتاء أأربعة بدلان من اعامتد 

اسرتاتيجية وطنية، وتنفيذ /س ياسة
ثالثة مهنا خطط وطنية يف جمال 

 امللكية الفكرية.

جراءات صياغة  بدلان رشعت يف اإ
: بوتسواان ة للملكية الفكريةس ياسة/اسرتاتيجي

وبوروندي والاكمريون ومجهورية أأفريقيا 
الوسطى والكونغو ومجهورية الكونغو 

ادلميقراطية وغاان وليسوتو ومايل ونيجرياي 
 بدلا( 73وتزنانيا وتوغو وسرياليون )

اسرتاتيجية للملكية /بدلان اعمتدت س ياسة
: موريش يوس ورواندا والس نغال الفكرية
 بدلان( 2ل )يوسيش  

بدلان يف مرحةل تنفيذ س ياسة/اسرتاتيجية 
اي وموريش يوس ورواندا : ليربللملكية الفكرية

 بدلان(. 6والس نغال وسيش يل وزامبيا )

عداد  معل دل م الس ياسات  خطيتاإ
قلميية يف جمال  والاسرتاتيجيات الإ

قلميية الأفريقية  اعامتد بروتوكول املنظمة الإ
للملكية الفكرية )الأريبو( بشأأن حامية املعارف 
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املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي عىل مس توى 

الأفريقية للملكية الفكرية املنظمة 
 .والأريبو

التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري ووضع 
 4177خطة معل لتنفيذه؛ وقد بدأأ التنفيذ يف 

ولني رفيعي املس توى لتيسري ؤ مع تدريب مس
  عات الوطنية.الترشي نْ سَ 

ضافية من وضع  9انهتاء  بدلان اإ
س ياسات واسرتاتيجيات وخطط 
وطنية بشأأن امللكية الفكرية و/أأو 

 .اعامتدها

مدت س ياسات/اسرتاتيجيات بشأأن امللكية عتُ ا
وانهتت الفكرية يف فيجي واببوا غينيا اجلديدة، 

انم. كام -بواتن ومنغوليا وفيتيف الصياغة 
مللكية الفكرية يف ا ُوضعت خطة معل بشأأن

 دليف.جزر امل

: ترشيع وطين بشأأن "4"نتيجة ال 
امللكية الفكرية يامتىش والأهداف 
منائية الوطنية ابلإضافة اإىل  الإ
واتفاقياهتا معاهدات امللكية الفكرية 

ادلولية ُكام اقتىض الأمر ذكل ومع 
 مراعاة مواطن املرونة املتاحة.

عداد مرشوعات قوانني و/أأو  اإ
قات عىل مرشوعات القوانني تعلي

بدلان بناء عىل  5وتوجهيها اإىل 
 الطلب.

بدلا:  77تقدمي مشورة قانونية وتعليقات اإىل 
وك بنغالديش وبواتن ومكبوداي وجزر ك

ندونيس يا ومالزياي وجزر امل دليف ومنغوليا واإ
 وابكس تان واتيلند ورسي لناك.

ن "3"نتيجة ال  : انتفاع حمسَّ
ة ابلرباءات من ابملعلومات املتعلق

عداد تقارير عن واقع  خالل اإ
الرباءات ووضع الأدوات املتصةل هبا 

 .اليت تشمل املوضوعات اخملتارةو 

عدد املس تفيدين من تقارير واقع 
الرباءات املنشورة بشأأن مجموعة من 
املوضوعات املتفق علهيا واليت حتظى 

 .ابهامتم ادلول الأعضاء

( PLRالرباءات ) املوقع الالكرتوين لتقارير واقع
  .مشاهدة عىل املوقع( 2 448)

عداد مفهوم تقارير واقع  4171غل عام س تُ ا يف اإ
الرباءات، وحتديد رشاكء التعاون واملواضيع اليت 
يتعني التصدي لها، جنبا اإىل جنب مع مهنجية 
حبث الرباءات الفردية اليت ميكن اس تخداهما 
جراءات املشرتايت العامة لإعداد التقارير  .واإ

عداد تسعة تقارير عن أأوضاع الرباءات يف  مت اإ
، ويه يف مرحةل النرش حاليًا: 4177عام 

ريتوانفري وأأاتزاانفري والطهيي ابلطاقة الشمس ية 
والتربيد الشميس واللقاحات )نظرة عامة عاملية 
وجزء عن بعض الأمراض اخملتارة( وحتلية املياه 
 واس تخدام الطاقة البديةل لتحلية مياه البحر.

املئوية للمشاركني يف النس بة 
الربانمج التعلميي عرب الإنرتنت بشأأن 
معلومات الرباءات وأأوضاع الرباءات 

قلميية حول أأوضاع  واملؤمترات الإ
الرباءات ابس تخدام املعارف 

واملهارات اجلديدة يف تنفيذ املهمة 
 حبسب املكتب والبدل.

اكامتل الربانمج التعلميي عىل  اكن من اخملطط
؛ ونظمت أأربعة 4174لإنرتنت يف منتصف عام ا

قلميية خالل فرتة الثنائية يف أأفريقيا  مؤمترات اإ
)أأديس أأاباب( وأ س يا واحمليط الهادئ 

)موسكو( وأأمرياك  CCEAC)س نغافورة( و
الالتينية والاكرييب )بوينس أ يرس(؛ انظر أأيضا 
"اس تبيان تقيمي التقدم احملرز والاحتياجات 

(" TISCوجيا والابتاكر )ملراكز د م التكنول
 .4177ديسمرب 

 الهدف الرابع:
تنس يق البنية 
التحتية العاملية 
للملكية الفكرية 

 .وتطويرها

حتسني ما تقدمه الويبو : "7"النتيجة 
من خدمات ادل م يف جمال البحث عن 
الرباءات ملاكتب امللكية الفكرية التابعة 

 .لدلول الأعضاء

لبدلان النامية عدد اخملرتعني احملليني يف ا
والبدلان الأقل منوا اذلين يس تفيدون من 
برانمج بناء القدرات املرتبط ابلأحباث 

 .يف حاةل التقنية الصناعية السابقة

دمات الويبو خل عىل حنو نشطيعد يمت الرتوجي مل 
( مثل ما س بق WPISالإعالمية بشأأن الرباءات )

جزئيا عهنا الاس تعاضة  جيبيف املايض حيث 
ات املقدمة من مراكز د م التكنولوجيا ابخلدم

 وذلكل اخنفض عدد املس تخدمني. والابتاكر.
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عادة صياغة خدمة برانمج التعاون  اإ
ادلويل للبحث وحفص الاخرتاعات 

(ICSEI لتحسني مس توى )
الأحباث عىل حنو أأكرب مضن نظام 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
وحتسني س بل نفاذ اخملرتعني من 

النامية والبدلان الأقل منوا اإىل البدلان 
 .هذا النظام

عادة صياغة بدأأت  خدمة برانمج التعاون اإ
)املعروف  ادلويل للبحث وحفص الاخرتاعات

توس يع نطاق اخلدمات ( ومت ICEحاليًا بـ 
أأيضا لتقدمي تدريب ختصيص لفاحيص الرباءات 

نتاجئ الفحص اخلاريج من عىل الاس تفادة 
مت تقدمي أأول والأخرى.  اكتب امللكية الفكريةمل

قلميية لصاحل مكتب امللكية  حلقة معل دون اإ
الفكرية يف أ س يا واحمليط الهادئ يف نومفرب 

يف كوالاملبور. وابلتعاون مع فريق  4177
اخلرباء احلكويم ادلويل السويرسي، أأمكن 

احلصول عىل ماحن جديد لتقدمي تقارير الفحص 
 جمااًن.

 الهدف السابع:
رية امللكية الفك
وقضااي 

الس ياسات 
 .العامة العاملية

: حوار س يايس معّزز "7"النتيجة 
وقامئ عىل أأساس علمي بني 

احلكومات واملنظامت ادلولية واجملمتع 
املدين والقطاع اخلاص حول القضااي 
العاملية الراهنة واملس تجدة املتعلقة 

 .ابمللكية الفكرية

نس بة املشاركة وتنوعها يف املنتدايت 
 ة اليت تس تضيفها الويبو.الس ياس ي

الهدف: منتدى س يايس رئييس 
واحد وأأربعة منتدايت س ياس ية 
 .بشأأن قضااي خاصة يف لك س نة

 .مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر وتغري املناخ

الأحداث اجلانبية يف اجامتعات التفاقيات 
يكولوجية بشأأن املسائل  املتصةل ابلنظم الإ

 .جيااملتعلقة ابلبتاكر ونرش التكنولو 

 ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية والويبو:

مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -
الأدوية: التسعري وممارسات تدبري 

 الاحتياجات واملشرتايت
مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -

الأدوية، واملعلومات املتعلقة ابلرباءات 
 وحرية العمل

ورشة معل حول البحث يف الرباءات  -
 ملوحرية الع

وابلتعاون مع مرشوع اليونيتيد ومجمع براءات 
الأدوية، ُعقدت حلقة معل حول رشوط 

 وأأحاكم الرتخيص ملوظفي مجمع براءات الأدوية.

 WIPOانطالق قاعدة بياانت الويبو للبحث )
Re:Search عقدت . 4117أأكتوبر  46( يف

ندوة حول تطور الإطار التنظميي لختبار 
كر اإىل فكر امللكية يف من ملكية الف -البياانت 
 الويبو.

حلقة دراس ية بشأأن كيفية اس تخدام القطاعني 
نتاجية  العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز الإ

 .الزراعية

عقد جلسة من جلسات مؤمتر منظمة الأغذية 
والزراعة ادلولية عىل التكنولوجيات احليوية 

 الزراعية يف البدلان النامية، املكس يك.
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ززة للويبو يف احملافل مشاركة مع
الس ياس ية الأخرى، مبا يف ذكل 

املشاركة املكثفة مع الرشاكء احلاليني 
 واجلدد.

الهدف: توس يع نطاق احلوار 
رشاكء حاليني  6الس يايس مع 

 .رشاكء جدد 6والرشوع فيه مع 

د م منظمة الصحة العاملية دعامً مس مترًا يف "تنفيذ 
 اللتني الاسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني

وضعهتام منظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة 
جراءات  العمومية والابتاكر وامللكية الفكرية" و"اإ

نفلونزا اجلاحئة"  .التأأهب للأ

اس مترار تزويد حلقات معل وندوات منظمة 
التجارة ادلولية ابملعلومات املتعلقة ابتفاق تريبس 
والصحة العامة وغريها من الاجامتعات ذات 

 .الصةل

عقد اجامتعات تنس يق دورية ثالثية بني منظمة 
الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية 

 .(انظر ما س بق ذكرهوالتنظمي املشرتك لندوتني )

املشاركة يف اجامتعات اجمللس التنفيذي ملرشوع 
نشاء مؤسسة  اليونيتيد وتقدمي ادل م يف مسعى اإ

 .(MPPمجموعة براءات الأدوية )

ر املشاركة يف اجامتعات التفاقية املتصةل اس مترا
يكولوجية ) والتعاون مع  (UNFCCCابلنظم الإ

برانمج تمنية أأمانة التفاقية واليونيدو واليونيب و 
واملنظامت غري احلكومية  (infoDevاملعلومات )

الصناعة بشأأن قضااي امللكية الفكرية ذات قطاع و 
نة الأمم الصةل بتغري املناخ. وبدء التصال مع جل 

املتحدة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط 
 .(ESCAPالهادئ )

اس مترار املشاركة يف جلنة الأمم املتحدة املشرتكة 
 .بني الواكلت يف جمال أأخالقيات عمل الأحياء

التعاون مع املعهد ادلويل لدلراسات العليا 
عداد للندوة اخلامسة رفيعة  ودراسات التمنية لالإ

 معهد جنيف لدلراسات العليا حول املس توى يف
(، Doha + 10دبلوماس ية الصحة العاملية )

ابلتشاور الوثيق مع منظمة الصحة العاملية والويبو 
 .ومنظمة التجارة العاملية

من الرشاكء اجلدد يف س ياق  31التعاون مع 
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )

RE:Searchمن الرشاكء اجلدد يف س ياق  71( و
الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء مرشوع 

(WIPO GREEN) (انظر ما ييل.) 

النتاجئ املرتتبة عن ردود وتقارير عن 
 منتدايت س ياس ية تنظمها الويبو.

جيابية عن لك نشاط  الهدف: تقارير اإ
 .ملنشورات اخلارجيةيتعلق اب

املشاركون يف الأحداث اليت نظمهتا الويبو  أأثىن
التغطية الشامةل واملتوازنة  عىلبلك تقدير 

وأأشادوا للمواضيع اليت تناولهتا تكل الأحداث 
 التجرييب املبين عىل الوقائع.ابلهنج 
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مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث حرض اإطالق 
(WIPO RE:Search) 78  حصفيًا، وقد

من  711حوايل تناقلت أأخبار هذا احلدث 
. الواكلت الإخبارية والصحف واجملالت

ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة  تدأأشاو 
العاملية وأأعضاء منظمة التجارة العاملية اإىل 
أأنشطة الويبو يف الاجامتعات اخلاصة بلك 

مهنام، مثل اجامتعات اجمللس التنفيذي ملنظمة 
الصحة العاملية ومجعية الصحة العاملية أأو جملس 

 تريبس ابلنس بة ملنظمة التجارة العاملية.

لفية: ماكحفة فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز واملالراي وغريهام من الأمراضالهدف السادس من ا  لأهداف الإمنائية للأ

 مجليع من ُيتاجونه 4171حبلول عام  ابء: تعممي اإاتحة العالج من فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز -6الغاية 
 وبدء احنسارها اعتبارا من ذكل التارخي 4175  س ية حبلول عام جمي: وقف انتشار املالراي وغريها من الأمراض الرئي -6الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4171/4177للثنائية 

 بياانت الأداء مؤرشات الأداء

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
  .يف سبيل التمنية

 : وعي أأكرب ابملبادئ"7" النتيجة
واملامرسات القانونية يف نظام 

مبا يف ذكل مواطن املرونة الرباءات، 
 .املتاحة يف النظام

عدد مزتايد من اجللسات احلوارية 
حول املبادئ واملامرسات القانونية يف 
نظام الرباءات ومن حالت الانتفاع 

 هبا.

من خالل مشورة قانونية وس ياس ية حمايدة 
ديد من ادلول قُدمت مساعدة اإىل العومتوازنة، 

الأعضاء )بنغالديش والبوس نة والهرسك 
كوادور ومرص  وبواتن وكولومبيا وجزر كوك واإ
والعراق وجاماياك وليتوانيا ولبنان ومدليف 
مارات  وموريش يوس ونيجرياي والسودان والإ

ىل العربية املتحدة وسرياليون( قلميية ، واإ مجموعة اإ
قلميي واحد COMESAواحدة ) ( ومكتب اإ
متكيهنم  س التعاون اخلليجي(، بغية)دول جمل

من حتديد الإطار القانوين لرباءات الاخرتاع أأو 
مناذج املنفعة أأو املعلومات غري املكشوف عهنا 
أأو ادلوائر املتاكمةل اذلي يناسب احتياجاهتم 

 أأفضل. عىل حنو

انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
علقة برباءات مواطن املرونة املت حولوثيقتني 

الاخرتاع؛ وُعقدت يف املنطقة ال س يوية أأول 
قلميية من سلسةل حلقات  حلقة دراس ية اإ

قلميية هتدف اإىل تعزيز تبادل اخلربات  دراس ية اإ
 يف تنفيذ مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات.

ُأجريت مشاورات حول عدد من القوانني 
والس ياسات اخلاصة برباءات الاخرتاع يف 

بريوت وبوغوات واجلزائر امص )بعض العو 
العامصة وكيتو ومكتب دول جملس التعاون 

اخلليجي يف الرايض و"الكوميسا" يف لوسااك 
ُعقدت اجامتعات يف جنيف )مع وفود (، وداك

كولومبيا وعامن وجزر كوك وموريش يوس 
وتونس و"الكوميسا" وبنغالديش(، مما مسح 
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. بفهم أأفضل لنظام الرباءات وقانون الرباءات
فضال عن املشاركة يف احللقات ادلراس ية 

قلميية حول قانون  وحلقات العمل الوطنية/الإ
شرتاك لالرباءات والس ياسة، واليت مت تنظميها اب

ادلول الأعضاء  يفمع سلطات امللكية الفكرية 
كوادور وغواتاميل  التالية: كولومبيا وكوس تارياك واإ

 .وايوكينيا ولبنان وبامن وساموا وسوراي وأأوروغ

م توجيٌه من خالل  عىل ردًا خطيًا  74قُّدِّ
اس تفسارات أأو دراسات بشأأن الس ياسات 

)اسرتاتيجيات امللكية  وردت من بعض البدلان
 .أأو ُكهيام( خطط تنفيذهاأأو /و الفكرية

مناقشات حول عدد من القضااي املتعلقة 
ابلرباءات يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 

ل الأعضاء اليت شاركت الرباءات أأجرهتا ادلو 
بنشاط يف املناقشات من خالل تقدمي تعليقات 
متعددة اجلوانب ومقرتحات خالل جلسات 

 .اللجنة ادلامئة

ومكتب  عضواً دوةل  11أأجاب أأكرث من 
قلميي عىل اس تبيان بشأأن اس تثناءات  براءات اإ

 وتقييدات حقوق الرباءات.

ة انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكري
مد عتُ اسة حول الرباءات واملكل العام، و درا

  مرشوع بشأأن الرباءات واملكل العام لتنفيذه.

: تنفيذ فّعال جلدول "4"النتيجة 
أأعامل التمنية من خالل مرشوعات 

 .وأأنشطة ملموسة

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية 
اليت نُفذت بنجاح من خالل 

 .مرشوعات وأأنشطة

 توصية: 79 لعدد اس مترار التنفيذ الناحج

تسعة مشاريع يف جمال املساعدة التقنية  -
 9و 8و 5و 4لتوصيات أأرقام: لتنفيذ ا)
 (71و
لتنفيذ مخسة مشاريع مواضيعية  -

 43و 41و 79و 76و 1أأرقام التوصيات 
 . 27و 38و 33و 34و 37و 31و 42و
تسعة مشاريع مواضيعية خالل الثنائية  -

 71و 2و 7لتوصيات أأرقام: لتنفيذ ا)
 46و 45و 41و 79و 76و 73و 77و
 31و 36و 35و 32و 37و 31و 48و
 .(21و 39و

: س ياسات "7" النتيجة
منائية وطنية  واسرتاتيجيات وخطط اإ
حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية 
الفكرية والابتاكر تامتىش مع خطط 

 .التمنية والأولوايت

ما ل يقل مخسة بدلان ترشع يف 
اإجراءات صياغة س ياسات 

اتيجيات بشأأن امللكية الفكرية، واسرت 
وانهتاء أأربعة بدلان من اعامتد 

اسرتاتيجية وطنية، وتنفيذ /س ياسة
ثالثة مهنا خطط وطنية يف جمال امللكية 

 الفكرية.

جراءات صياغة  بدلان رشعت يف اإ
: بوتسواان س ياسة/اسرتاتيجية للملكية الفكرية

وبوروندي والاكمريون ومجهورية أأفريقيا 
ونغو ومجهورية الكونغو الوسطى والك

ادلميقراطية وغاان وليسوتو ومايل ونيجرياي 
 .بدلا( 73وتزنانيا وتوغو وسرياليون )
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اسرتاتيجية للملكية /بدلان اعمتدت س ياسة
: موريش يوس ورواندا والس نغال الفكرية
 .بدلان( 2ل )يوسيش  

بدلان يف مرحةل تنفيذ س ياسة/اسرتاتيجية 
يش يوس ورواندا اي ومور: ليربللملكية الفكرية

 بدلان(. 6والس نغال وسيش يل وزامبيا )

وضع خطيت معل دل م الس ياسات 
قلميية يف جمال  والاسرتاتيجيات الإ
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي عىل مس توى 
املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 

 .والأريبو

قلميية الأفري  قية اعامتد بروتوكول املنظمة الإ
للملكية الفكرية )الأريبو( بشأأن حامية املعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري، ووضع 

 4177خطة معل لتنفيذه؛ وقد بدأأ التنفيذ يف 
ولني رفيعي املس توى لتيسري ؤ مع تدريب مس

  الترشيعات الوطنية. نْ سَ 

ضافية من وضع  9انهتاء  بدلان اإ
س ياسات واسرتاتيجيات وخطط 

ة بشأأن امللكية الفكرية وطني
 .واعامتدها

مدت س ياسات/اسرتاتيجيات بشأأن امللكية عتُ ا
وانهتت الفكرية يف فيجي واببوا غينيا اجلديدة، 

. كام فييت انمبواتن ومنغوليا و يف  الصياغة
بشأأن امللكية الفكرية يف ُوضعت خطة معل 

 دليف.جزر امل

طار قانوين وطين "2"النتيجة  : اإ
ية يامتىش والأهداف للملكية الفكر 

منائية والس ياسات العامة وبىن  الإ
دارية وتقنية معّززة يف جمال  حتتية اإ

 .امللكية الفكرية

ما ل يقل عن مخسة بدلان تقوم 
بتحديث الإطار القانوين للملكية 

 .الفكرية

أأدت املشورة القانونية والتقنية املقدمة اإىل 
الع كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية اإىل الاضط
مببادرات ترشيعية لالنضامم اإىل بروتوكول 

مدريد؛ والتقدم يف مسعى التحديث الترشيعي 
أأيضا نتيجة املساعدة التقنية والقانونية اليت 

ىل  ىل  6قُدمت اإ بدلان من أأمرياك الوسطى واإ
كوادور وبريو بشأأن معاهدة قانون  كولومبيا واإ

ىل امجلهورية ادلومينيكية  العالمات، واإ
نياكراغوا وبامن بشأأن حتديث وهندوراس و 

الترشيعات املتعلقة ابلعالمات التجارية وبراءات 
 الاخرتاع لالمتثال لتفاقيات التجارة.

نة اإىل "5"النتيجة  : س بل نفاذ حمس ّ
موارد املعلومات املتأأتية من أأنظمة 

 .امللكية الفكرية

خدمات البحث اجلديدة يف مسامهة 
ركن الرباءات يف زايدة عدد 

 تخدمني.املس  

 .زائر خمتلف 756 417: 4171الربع الأول 

 .زائر خمتلف 476 491: 4177الربع الرابع 

ماكنية زايدة  عدد البدلان اليت دلهيا اإ
الوصول اإىل قواعد البياانت 

املتخصصة وخدمات ادل م ذات 
الصةل يف البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوًا.

ىل الأحباث برانمج الويبو بشأأن النفاذ اإ يوفر 
 11وصول  ARDIمن أأجل التمنية والابتاكر 

 411بدلًا من البدلان النامية اإىل ما يزيد عىل 
جمةل تقنية وعلمية جمااًن )أأربع أأضعاف العدد 

ىل 4171يف عام  املسجل  48(، والوصول اإ
 ARDIجمةل بتلكفة منخفضة للغاية. أأاتح 

ماكنية  ىل مزيد من اجملالت من اإ الوصول اإ
نضامم اإىل رشاكة )ريسريش فور خالل الا
((، واليت R4L) Research4Lifeليف( )

جمةل  8 111توفر الوصول اإىل ما يزيد عن 
مدققة من الزميل يف برانمج منظمة الصحة 



CDIP/14/12 Rev. 
Annex II 
39 
 

 

حيايئ الطب الأ ( )HINARIالعاملية )
واجملالت الصحية(، وبرانمج أأغورا ملنظمة 
الأغذية والزراعة )جمالت متخصصة يف 

زراعية(، ويوفر برانمج اليونيب اجملالت ال
OARE  برانمج الويبو )قضااي بيئية(؛ ويوفر

بشأأن النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن 
بدلًا من البدلان الأقل  29نفاذ  ASPI الرباءات

من أأكرب قواعد بياانت الرباءات  6منوًا جمااًن اإىل 
ىل  بدلًا من  66التجارية الرئيس ية يف العامل، واإ

 ن النامية الأخرى بتاكليف منخفضة جدًا.البدلا

البدلان املس تفيدة من مراكز عدد 
د م الابتاكر والتكنولوجيا 

(TISCs واليت تنظر اإىل تكل )
املراكز كنقطة حمورية للزتود ابخلربة 

واملعلومات املتعلقة ابلرباءات 
 والتكنولوجيا.

أأنشئت ش باكت مراكز الابتاكر والتكنولوجيا 
خالل فرتة الثنائية هذه: اجلزائر بدلا  41يف 

ومجهورية الكونغو ومجهورية الكونغو ادلميقراطية 
كوادور ومرص  وكواب وامجلهورية ادلومينيكية واإ

وجورجيا وغواتاميل وهندوراس وكينيا 
وقريغزيس تان ومدغشقر واملغرب وموزامبيق 
 ونيجرياي والفلبني والس نغال وتونس وفييت انم.

ملس تخديم قواعد املئوية النس بة 
بياانت امللكية الفكرية عىل الصعيد 
العاملي وقواعد بياانت خدمات 

امللكية الفكرية اذلين يعتقدون يف أأن 
يرست تنفيذ همامه قواعد البياانت قد 

 .بكفاءة وفعالية

انظر "الاس تبيان اخلاص بتقيمي مدى التقدم يف 
 (TISCمراكز د م التكنولوجيا والابتاكر )

-4177ديسمرب  -ت املطلوبة"والاحتياجا
 "تقرير موجز عن ادلراسة الاس تقصائية"

http://www.wipo.int/export/sites/www

/patentscope/en/programs/tisc/doc/T

ISC_2011_2012_Survey_Summary_

Report.pdf. 

تعزيز خدمات الويبو : "7"النتيجة 
بشأأن البحث عن الرباءات دل م 
  .ماكتب براءات ادلول الأعضاء

عدد اخملرتعني احملليني يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا اذلين 

يس تفيدون من برانمج بناء القدرات 
اةل التقنية املرتبط ابلأحباث يف ح

 .الصناعية السابقة

دمات خل عىل حنو نشطيعد يمت الرتوجي مل 
( مثل WPISالويبو الإعالمية بشأأن الرباءات )

الاس تعاضة  جيبما س بق يف املايض حيث 
جزئيا ابخلدمات املقدمة من مراكز د م ا عهن

وذلكل اخنفض عدد التكنولوجيا والابتاكر. 
 املس تخدمني.

عادة صياغة خدمة  برانمج التعاون  اإ
ادلويل للبحث وحفص الاخرتاعات 

(ICSEI لتحسني مس توى )
الأحباث عىل حنو أأكرب مضن نظام 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
وحتسني س بل نفاذ اخملرتعني من 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإىل 
 .هذا النظام

عادة صياغة بدأأت  خدمة برانمج التعاون ادلويل اإ
)املعروف حاليًا بـ  وحفص الاخرتاعاتللبحث 

ICE توس يع نطاق اخلدمات أأيضا لتقدمي ( ومت
تدريب ختصيص لفاحيص الرباءات عىل 

اكتب ملنتاجئ الفحص اخلاريج  من الاس تفادة
مت تقدمي أأول حلقة وامللكية الفكرية الأخرى. 

قلميية لصاحل مكتب امللكية الفكرية  معل دون اإ
يف  4177يف نومفرب يف أ س يا واحمليط الهادئ 

كوالاملبور. وابلتعاون مع فريق اخلرباء احلكويم 
ادلويل السويرسي، أأمكن احلصول عىل ماحن 

 جديد لتقدمي تقارير الفحص جمااًن.

http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
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ن "1"نتيجة ال  : انتفاع حمسَّ
ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات من 
عداد تقارير عن واقع  خالل اإ

 الرباءات ووضع الأدوات املتصةل هبا
 .اليت تغطي موضوعات خمتارة

عدد املس تفيدين من تقارير واقع 
الرباءات املنشورة بشأأن مجموعة من 
املوضوعات املتفق علهيا واليت حتظى 

 .ابهامتم ادلول الأعضاء

( PLRاملوقع الالكرتوين لتقارير واقع الرباءات )
  .مشاهدة عىل املوقع( 2 448)

عداد مفهوم تقار  4171غل عام س تُ ا ير واقع يف اإ
الرباءات، وحتديد رشاكء التعاون واملواضيع اليت 
يتعني التصدي لها، جنبا اإىل جنب مع مهنجية 
حبث الرباءات الفردية اليت ميكن اس تخداهما 
جراءات املشرتايت العامة لإعداد التقارير.  واإ

عداد و تقارير عن أأوضاع الرباءات يف عام  9مت اإ
ريتوانفري ، ويه يف مرحةل النرش حاليًا: 4177

وأأاتزاانفري والطهيي ابلطاقة الشمس ية والتربيد 
الشميس واللقاحات )نظرة عامة عاملية وجزء 
عن بعض الأمراض اخملتارة( وحتلية املياه 

 واس تخدام الطاقة البديةل لتحلية مياه البحر.

املئوية للمشاركني يف النس بة 
الربانمج التعلميي عرب الإنرتنت بشأأن 

ءات وأأوضاع الرباءات معلومات الربا
قلميية حول أأوضاع  واملؤمترات الإ
الرباءات ابس تخدام املعارف 

واملهارات اجلديدة يف تنفيذ املهمة 
 حبسب املكتب والبدل.

املتوقع اكامتل الربانمج التعلميي عىل الإنرتنت من 
ُ 4174يف منتصف عام  ظمت أأربعة مؤمترات ؛ ون

قلميية خالل فرتة الثنائية يف أأفريقي ا )أأديس اإ
أأاباب( وأ س يا واحمليط الهادئ )س نغافورة( 

)موسكو( وأأمرياك الالتينية  CCEACو
والاكرييب )بوينس أ يرس(؛ انظر أأيضا 

"اس تبيان تقيمي التقدم احملرز والاحتياجات 
(" TISCملراكز د م التكنولوجيا والابتاكر )

 .4177ديسمرب 

 الهدف السادس:
التعاون ادلويل 

ذاكء الاحرتام لإ 
 .لملكية الفكريةل 

رساء حميط دا م "7"النتيجة  : اإ
من لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 

يف حوار س يايس  خالل الرشوع
من  25بنّاء ومتوازن يأأخذ التوصية 

 .جدول أأعامل التمنية بعني الاعتبار

جراء عدد من ادلراسات والبحوث  اإ
طار دوريت اللجنة الاستشارية  يف اإ

نفاذ بغية حتديد العوامل  املعنية ابلإ
اليت حتول دون احرتام حقوق امللكية 
الفكرية، والاضطالع بدراسة لتقيمي 

، فضال عام تلكفة الزتوير والقرصنة
يرتتب عهنام من أ اثر اجامتعية 

 .واقتصادية

عادة التوجيه الاسرتاتيجي لربانمج يف  أأعقاب اإ
نفاذ، مت  معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ل استنادًا اإىل الهدف ورقة مع 72تقدمي 
الاسرتاتيجي السادس أأثناء ادلورتني السادسة 
والسابعة للجنة الاستشارية، مما دفع ابللجنة 
اإىل مواصةل برانمج معلها احلايل يف دورهتا 

الثامنة. وقد أأسفرت ادلورة السابعة أأيضا عن 
حتقيق وفورات كبرية بسبب اخنفاض تاكليف 

 سفر أأطراف خارجية.

 ابع:الهدف الس
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات 
 .العامة العاملية

: حوار س يايس معّزز "7"النتيجة 
وقامئ عىل أأساس علمي بني 

احلكومات واملنظامت ادلولية واجملمتع 
املدين والقطاع اخلاص حول القضااي 
العاملية الراهنة واملس تجدة املتعلقة 

 .ابمللكية الفكرية

املنتدايت نس بة املشاركة وتنوعها يف 
 .الس ياس ية اليت تس تضيفها الويبو

الهدف: منتدى س يايس هام واحد 
وأأربعة منتدايت س ياس ية بشأأن 

 .قضااي خاصة يف لك س نة

 .مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر وتغري املناخ

الأحداث اجلانبية يف اجامتعات التفاقيات 
يكولوجية بشأأن املسائل  املتصةل ابلنظم الإ

 .ر ونرش التكنولوجيااملتعلقة ابلبتاك

 ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية والويبو:

مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -
الأدوية: التسعري وممارسات تدبري 

 الاحتياجات واملشرتايت
مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -

الأدوية، واملعلومات املتعلقة ابلرباءات 
 وحرية العمل
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اءات ورشة معل حول البحث يف الرب  -
 وحرية العمل

وابلتعاون مع مرشوع اليونيتيد ومجمع براءات 
الأدوية، ُعقدت حلقة معل حول رشوط 

 وأأحاكم الرتخيص ملوظفي مجمع براءات الأدوية.

 WIPOانطالق قاعدة بياانت الويبو للبحث )
Re:Search ندوة . 4117أأكتوبر  46( يف

 -حول تطور الإطار التنظميي لختبار البياانت 
 ملكية الفكر اإىل فكر امللكية يف الويبو. من

حلقة دراس ية بشأأن كيفية اس تخدام القطاعني 
نتاجية  العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز الإ

 .الزراعية

عقد جلسة من جلسات مؤمتر منظمة الأغذية 
والزراعة ادلولية عىل التكنولوجيات احليوية 

 الزراعية يف البدلان النامية، املكس يك.

مشاركة معززة للويبو يف احملافل 
الس ياس ية الأخرى، مبا يف ذكل 

املشاركة املكثفة مع الرشاكء احلاليني 
 واجلدد.

الهدف: توس يع نطاق احلوار 
رشاكء حاليني  6الس يايس مع 

 .رشاكء جدد 6والرشوع فيه مع 

د م منظمة الصحة العاملية دعامً مس مترًا يف 
العامليتني  "تنفيذ الاسرتاتيجية وخطة العمل

اللتني وضعهتام منظمة الصحة العاملية بشأأن 
الصحة العمومية والابتاكر وامللكية الفكرية" 

نفلونزا اجلاحئة" جراءات التأأهب للأ  و"اإ

اس مترار تزويد حلقات معل وندوات منظمة 
التجارة ادلولية ابملعلومات املتعلقة ابتفاق 

تريبس والصحة العامة وغريها من الاجامتعات 
 .ت الصةلذا

عقد اجامتعات تنس يق دورية ثالثية بني منظمة 
الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية 

انظر ما س بق والتنظمي املشرتك لندوتني )
 .(ذكره

املشاركة يف اجامتعات اجمللس التنفيذي 
نشاء و يملرشوع ال  نيتيد وتقدمي ادل م يف مسعى اإ

 .(MPPمؤسسة مجموعة براءات الأدوية )

اس مترار املشاركة يف اجامتعات التفاقية املتصةل 
يكولوجية والتعاون مع أأمانة التفاقية  ابلنظم الإ

برانمج تمنية املعلومات واليونيدو واليونيب و 
(infoDev)  واملنظامت غري احلكومية

والصناعة بشأأن قضااي امللكية الفكرية ذات 
مم الصةل بتغري املناخ. وبدأأ التصال مع جلنة الأ 

املتحدة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط 
 .(ESCAPالهادئ )
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جلنة الأمم املتحدة املشرتكة  اس مترار املشاركة يف
 .بني الواكلت يف جمال أأخالقيات عمل الأحياء

التعاون مع املعهد ادلويل لدلراسات العليا 
عداد للندوة اخلامسة رفيعة  ودراسات التمنية لالإ

د جنيف لدلراسات العليا املس توى يف معه
 + Dohaحول دبلوماس ية الصحة العاملية )

الوثيق مع منظمة الصحة  ابلتشاور(، 10
 .والويبو ومنظمة التجارة العاملية العاملية

من الرشاكء اجلدد يف س ياق  31التعاون مع 
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )

RE:Searchمن الرشاكء اجلدد يف  71( و
الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا  مرشوعس ياق 

انظر ما ) (WIPO GREENاخلرضاء )
 (.ييل

املرتتبة عن  النتاجئردود وتقارير عن 
 منتدايت س ياس ية تنظمها الويبو.

جيابية عن لك نشاط  الهدف: تقارير اإ
 .يتعلق ابملنشورات اخلارجية

املشاركون يف الأحداث اليت نظمهتا الويبو  أأثىن
غطية الشامةل واملتوازنة الت  عىل بلك تقدير

وأأشادوا للمواضيع اليت تناولهتا تكل الأحداث 
 التجرييب املبين عىل الوقائع.ابلهنج 

مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث حرض اإطالق 
(WIPO RE:Search) 78  حصفيًا، وقد

من  711تناقلت أأخبار هذا احلدث حوايل 
الواكلت الإخبارية والصحف واجملالت. 

ل الأعضاء يف منظمة الصحة ت ادلو دأأشاو 
العاملية وأأعضاء منظمة التجارة العاملية اإىل 
أأنشطة الويبو يف الاجامتعات اخلاصة بلك 

مهنام، مثل اجامتعات اجمللس التنفيذي ملنظمة 
الصحة العاملية ومجعية الصحة العاملية أأو جملس 

 تريبس ابلنس بة ملنظمة التجارة العاملية.

لومات ممزية : مصادر مع"4"النتيجة 
ومفيدة معليا، متزج بني التحليل 

الس يايس والانتفاع الفعال 
ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات لفائدة 
واضعي الس ياسات وأأدوات معلية 

 .لأغراض الابتاكر املفتوح

عدد ونطاق أأدوات الس ياسة 
اجلديدة وادلراسات وحتليل 

املعلومات املتعلقة ابلرباءات وأأدوات 
 .بياانتاحلصول عىل ال 

عداد  دراسات داخلية  2الهدف: اإ
عداد  دراسات خارجية  2وتلزمي اإ

تقارير  6بشأأن الس ياسات العامة؛ و
عن واقع الرباءات؛ وقاعدة تفي 

ابلغرض من أأجل الابتاكر املفتوح 
تعممي التكنولوجيا اخلرضاء  ،7و: 
البحث والتطوير يف جمال  ،4و

 .الأمراض املدارية املهمةل

 WIPO Re: Searchاجلديد  ُأطلق الاحتاد
تبادل الابتاكرات يف جمال ماكحفة الأمراض  –

. 4177يف شهر أأكتوبر  –املدارية املهمةل 
(www.wiporesearch.org) 

 WIPO Greenجتريبية ملرشوع  تتوفر نسخة
عىل  –السوق املس تدامة للتكنولوجيا  –

 ش بكة الإنرتنت.

 وبناء عىل طلب من منظمة الصحة العاملية يف
، ُأعدَّ تقريٌر للبحث يف الرباءات 4171ديسمرب 

بشأأن الرباءات وطلبات الرباءات املتعلقة 
ابلتأأهب ملواهجة الأنفلونزا اجلاحئة، ومت تقدميه 
يف اجامتع منظمة الصحة العاملية للفريق العامل 

التابع لدلول الأعضاء بشأأن  مفتوح العضوية
 التأأهب ملواهجة الأنفلونزا اجلاحئة: تقامس
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املعلومات بشأأن فريوسات الأنفلونزا والتوصل 
ىل اللقاحات والفوائد الأخرى يف أأبريل   .4177اإ

نرُشت التقارير املوجزة للندوتني املشرتكتني بني 
منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية 
والويبو، واليت تنظمها يف العادة منظمة الصحة 

 العاملية.العاملية والويبو ومنظمة التجارة 

 نشورات جديدة:سلسلتني مل رحت طُ 

املُلخَّص الأول عن التحدايت العاملية:  -
"عندما تلتقي الس ياسة ابلقرائن: ماذا بعد 

يف مناقشة امللكية الفكرية ونقل 
 التكنولوجيا والبيئة؟"

التقرير الأول عن التحدايت العاملية:  -
"دور حقوق امللكية الفكرية يف نقل 

 ة البيئة"التكنولوجيا صديق

وقائع حلقة دراس ية عن كيفية اس تخدام نرُشت 
العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز ني القطاع

عداد  نتاجية الزراعية. ومت اإ تقارير عن واقع  9الإ
ملزيد  72الرباءات )برجاء الرجوع اإىل الربانمج 

 .من التفاصيل(

ردود فعل املنتفعني والرشاكء بشأأن 
 .عدة وفائدهتاجودة الأدوات امل

الهدف: تقرير خاريج اإجيايب بشأأن 
 .لك منتج جديد

متزيت الردود الواردة من رشاكء الويبو بشأأن 
مواصةل تطوير منصة التكنولوجيا اخلرضاء ابلإجيابية 

انلت املنصة وُوصفت اجلهود بأأهنا بناءة للغاية. وقد 
 .الصحافة من خالل التقارير الإجيابيةاإجعاب وتقدير 

 WIPOالويبو املتعلق ابلبحث )مرشوع 
Re:Search) جيابية منذ بداية : ردود فعل اإ
وبلغ عدد . 4177أأكتوبر  46املرشوع يف 

قبل هناية عام  عضواً  31الأعضاء يف املرشوع 
 خدمة، مس تخدمون حممتلون )مقدمو 4177

البدلان متقدمة المنو  ودامعون(، ميثلون
ت عىل والبدلان النامية، واش متلت قاعدة البياان

ندًا. وبلغ عدد زايرات املوقع ب  711ما يزيد عىل 
زايرة، مما وصل حبجم  3 531لكرتوين الإ 

جاميل   صفحة. 74 912الاطالع اإىل اإ

قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنية لفية: اإ  الهدف الثامن من الأهداف الإمنائية للأ

 واً ابء: معاجلة الاحتياجات اخلاصة للبدلان الأقل من-8الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4171/4177للثنائية 

 بياانت الأداء مؤرشات الأداء

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
 يف سبيل التمنية

: نفاذ أأكرب للأسواق العاملية "7"النتيجة 
 .لفائدة منتجات وخدمات العامل النايم

النس بة املئوية من الطلبات ادلولية 
 .املقدمة من البدلان النامية

6,9( %4171) 1,2( %4177) 
 .)مدريد(
% من اإجاميل الطلبات املودعة يف 1,85
 .)لهاي( 4171/77
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: تنفيذ فّعال جلدول "4"النتيجة 
أأعامل التمنية من خالل مرشوعات 

 .وأأنشطة ملموسة

براءة سارية ُمنشأأة يف بدلان  58، 4177هناية 
 (195انمية )من اإجاميل 

 .)لش بونة(
عدد توصيات جدول أأعامل التمنية 

اليت نُفذت بنجاح من خالل 
 .مرشوعات وأأنشطة

 توصية: 79اس مترار التنفيذ الناحج لعدد 

تسعة مشاريع يف جمال املساعدة التقنية  -
 9و 8و 5و 4لتوصيات أأرقام: لتنفيذ ا)
 (71و
لتنفيذ مخسة مشاريع مواضيعية  -

 43و 41و 79و 76و 1ت أأرقام لتوصياا
 . 27و 38و 33و 34و 37و 31و 42و
تسعة مشاريع مواضيعية خالل الثنائية  -

 71و 2و 7لتوصيات أأرقام: لتنفيذ ا)
 46و 45و 41و 79و 76و 73و 77و
 31و 36و 35و 32و 37و 31و 48و
 .(21و 39و

 الهدف السابع:
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات 
 .العامة العاملية

: كفاءة وفهم معززان "7"نتيجة ال 
دارة  دلى ادلول الأعضاء لالبتاكر واإ

 .التكنولوجيا ونقلها

انهتاء مزيد من ادلول الأعضاء من 
حتديد احتياجاهتا وصياغة 

اسرتاتيجيات وطنية بشأأن تشجيع 
دارة أأصول امللكية الفكرية  الابتاكر واإ
وتنفيذ تكل الاسرتاتيجيات وتقيمي 

 .التنفيذ

بدلان )اجلزائر  1، نفذت 4171/77يف 
والاكمريون وابكس تان وموريش يوس والنيجر 

ونيجرياي وسلطنة عامن( أأو اكنت يف سبيلها اإىل 
تنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية 
دارة أأصول امللكية الفكرية  لتشجيع الابتاكر واإ
نتيجة للمشورة اليت قدمهتا الويبو عىل أأساس 

 .(941للويبو )منشور رمق  وثيقة الفرز التقيميي

اكتساب مزيد من مؤسسات 
البحث والتطوير واجلامعات وغريها 

طار نظام  ،من اجلهات الفاعةل يف اإ
معارف  ،الابتاكر يف ادلول الأعضاء

وهمارات معلية يف جمال تمنية أأصول 
دارهتا ونقلها  امللكية الفكرية واإ
 .وتطبيق تكل املعارف واملهارات

 7 181تفاد ما يربو عىل ، اس  4171/77يف 
من منسقي امللكية الفكرية يف اجلامعات 

ومديري التكنولوجيا والعلامء والباحثني وصانعي 
الس ياسات من برانمج مبادرة جامعة الويبو، 
نشاء وحدات  وقدمت الويبو املساعدة يف اإ
لإدارة امللكية الفكرية و/أأو ماكتب نقل 

مت  مؤسسة حبثية. 37التكنولوجيا لأكرث من 
نشاء مكتب لنقل التكنولوجيا  الانهتاء من اإ

 )موريش يوس(.

تزايد أأعداد مس تخديم ما أأعدته 
الويبو من أأدوات معلية ومناذج 
ومواد ومعلومات بشأأن اجملالت 

دارة أأصول امللكية الفكرية  املتعلقة ابإ
لفائدة واضعي الس ياسات يف 
احلكومات ومؤسسات البحث 
الفاعةل  والتطوير وغريها من اجلهات

يف نظام الابتاكر، حسب لك فئة 
 .مس هتدفة

من  811، اكتسب حوايل 4171/77يف 
الباحثني ومديري التكنولوجيا والعلامء واحملامني 
همارات معلية يف جمال صياغة الرباءات، وحرض 

مشاراكً يف الربانمج التدرييب  541أأكرث من 
 (".STL"الرتخيص الناحج للتكنولوجيا )
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قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنيةالهدف الثام لفية: اإ  ن من الأهداف الإمنائية للأ

  الأساس ية بأأسعار ميسورة يف البدلان النامية مع رشاكت املس تحرضات الصيدلنية لإاتحة العقاقري  التعاونهاء: -8الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4171/4177للثنائية 

 بياانت الأداء ؤرشات الأداءم

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
 .يف سبيل التمنية

: س ياسات "7" النتيجة
واسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية 
الفكرية وخطط معل قطرية تامتىش 

منائية  واخلطط والأولوايت الإ
 .الوطنية

بدلان يف  5رشوع ما ل يقل عن 
جراءات صياغة س يا سات اإ

واسرتاتيجيات بشأأن امللكية الفكرية، 
بدلان من اعامتد  2وانهتاء 
ذ ياسرتاتيجية وطنية، وتنف /س ياسة

مهنا خطط وطنية يف جمال امللكية  3
 الفكرية.

جراءات صياغة  بدلان رشعت يف اإ
: بوتسواان س ياسة/اسرتاتيجية للملكية الفكرية

وبوروندي والاكمريون ومجهورية أأفريقيا 
كونغو ومجهورية الكونغو الوسطى وال

ادلميقراطية وغاان وليسوتو ومايل ونيجرياي 
 .بدلا( 73وتزنانيا وتوغو وسرياليون )

اسرتاتيجية للملكية /بدلان اعمتدت س ياسة
: موريش يوس ورواندا والس نغال الفكرية
 .بدلان( 2ل )يوسيش  

بدلان يف مرحةل تنفيذ س ياسة/اسرتاتيجية 
ريش يوس ورواندا اي ومو : ليربللملكية الفكرية

 بدلان(. 6والس نغال وسيش يل وزامبيا )

الانهتاء من وضع خطيت معل دل م 
الس ياسات والاسرتاتيجيات 

قلميية يف جمال املعارف التقليدية  الإ
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل 
مس توى املنظمة الأفريقية للملكية 

 .الفكرية والأريبو

قلميية الأفريقية اعامتد بروتوكول املنظمة الإ 

للملكية الفكرية )الأريبو( بشأأن حامية املعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري، ووضع 

 4177خطة معل لتنفيذه؛ وقد بدأأ التنفيذ يف 
ولني رفيعي املس توى لتيسري ؤ مع تدريب مس

  سن الترشيعات الوطنية.

ضافية 9 انهتاء من وضع  بدلان اإ
ت وخطط س ياسات واسرتاتيجيا

وطنية بشأأن امللكية الفكرية 
 .واعامتدها

ُاعمتدت س ياسات/اسرتاتيجيات بشأأن امللكية 
وانهتت الفكرية يف فيجي واببوا غينيا اجلديدة، 

. كام فييت انمبواتن ومنغوليا و يف  الصياغة
بشأأن امللكية الفكرية يف ُوضعت خطة معل 

 دليف.جزر امل

: ترشيع وطين بشأأن "4"نتيجة ال 
لكية الفكرية يامتىش والأهداف امل 

منائية الوطنية ابلإضافة اإىل  الإ
واتفاقياهتا معاهدات امللكية الفكرية 

ادلولية ُكام اقتىض الأمر ذكل ومع 
 مراعاة مواطن املرونة املتاحة.

عداد مرشوعات قوانني و/أأو  اإ
تعليقات عىل مرشوعات القوانني 

بدلان بناء  5معدة ومت توجهيها اإىل 
 ب.عىل الطل

بدلا:  77تقدمي مشورة قانونية وتعليقات اإىل 
وك بنغالديش وبواتن ومكبوداي وجزر ك

ندونيس يا ومالزياي وجزر امل دليف ومنغوليا واإ
 وابكس تان واتيلند ورسي لناك.

 الهدف السادس:
التعاون ادلويل 

ذاكء الاحرتام لإ 
 .للملكية الفكرية

رساء حميط دا م "7"النتيجة  : اإ
من م للملكية الفكرية لإذاكء الاحرتا
يف حوار س يايس  خالل الرشوع

من  25بنّاء ومتوازن يأأخذ التوصية 
 .جدول أأعامل التمنية بعني الاعتبار

اإجراء عدد من ادلراسات والبحوث يف 
اإطار دوريت اللجنة الاستشارية املعنية 
ابلإنفاذ بغية حتديد العوامل اليت حتول 
دون احرتام حقوق امللكية الفكرية، 

تقيمي تلكفة بدراسة ل الاضطالع و
الزتوير والقرصنة، فضال عام يرتتب عهنام 

 .من أ اثر اجامتعية واقتصادية

عادة التوجيه الاسرتاتيجي لربانمج معل يف  أأعقاب اإ
نفاذ، مت تقدمي   72اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
ىل الهدف الاسرتاتيجي  ورقة معل استنادًا اإ

ادسة والسابعة للجنة السادس أأثناء ادلورتني الس
ىل مواصةل برانمج  الاستشارية، مما دفع ابللجنة اإ

معلها احلايل يف دورهتا الثامنة. وقد أأسفرت ادلورة 
السابعة أأيضا عن حتقيق وفورات كبرية بسبب 

 اخنفاض تاكليف سفر أأطراف خارجية.
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 الهدف السابع:
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات 
 .العامة العاملية

: حوار س يايس معّزز "7"جة النتي
وقامئ عىل أأساس علمي بني 

احلكومات واملنظامت ادلولية واجملمتع 
املدين والقطاع اخلاص حول القضااي 
العاملية الراهنة واملس تجدة املتعلقة 

 .ابمللكية الفكرية

نس بة املشاركة وتنوعها يف املنتدايت 
 .الس ياس ية اليت تس تضيفها الويبو

هام واحد  الهدف: منتدى س يايس
وأأربعة منتدايت س ياس ية بشأأن 

 .قضااي خاصة يف لك س نة

 .مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر وتغري املناخ

الأحداث اجلانبية يف اجامتعات التفاقيات 
يكولوجية بشأأن املسائل  املتصةل ابلنظم الإ

 .املتعلقة ابلبتاكر ونرش التكنولوجيا

 و:ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية والويب

مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -
الأدوية: التسعري وممارسات تدبري 

 الاحتياجات واملشرتايت
مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -

الأدوية، واملعلومات املتعلقة ابلرباءات 
 وحرية العمل

ورشة معل حول البحث يف الرباءات  -
 وحرية العمل

 وابلتعاون مع مرشوع اليونيتيد ومجمع براءات
الأدوية، ُعقدت حلقة معل حول رشوط 

 وأأحاكم الرتخيص ملوظفي مجمع براءات الأدوية.

 WIPOانطالق قاعدة بياانت الويبو للبحث )
Re:Search ندوة . 4117أأكتوبر  46( يف

 -حول تطور الإطار التنظميي لختبار البياانت 
 من ملكية الفكر اإىل فكر امللكية يف الويبو.

فية اس تخدام القطاعني حلقة دراس ية بشأأن كي 
نتاجية  العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز الإ

 .الزراعية

عقد جلسة من جلسات مؤمتر منظمة الأغذية 
والزراعة ادلولية عىل التكنولوجيات احليوية 

 الزراعية يف البدلان النامية، املكس يك.

مشاركة معززة للويبو يف احملافل 
 الس ياس ية الأخرى، مبا يف ذكل

املشاركة املكثفة مع الرشاكء احلاليني 
 واجلدد.

الهدف: توس يع نطاق احلوار 
رشاكء حاليني  6الس يايس مع 

 .رشاكء جدد 6والرشوع فيه مع 

د م منظمة الصحة العاملية دعامً مس مترًا يف 
"تنفيذ الاسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني 
اللتني وضعهتام منظمة الصحة العاملية بشأأن 

العمومية والابتاكر وامللكية الفكرية" الصحة 
نفلونزا اجلاحئة" جراءات التأأهب للأ  .و"اإ

اس مترار تزويد حلقات معل وندوات منظمة 
التجارة ادلولية ابملعلومات املتعلقة ابتفاق 

تريبس والصحة العامة وغريها من الاجامتعات 
 .ذات الصةل

عقد اجامتعات تنس يق دورية ثالثية بني منظمة 
لعاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية الصحة ا

ما س بق والتنظمي املشرتك لندوتني )انظر 
 .(ذكره
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املشاركة يف اجامتعات اجمللس التنفيذي 
نشاء و يملرشوع ال  نيتيد وتقدمي ادل م يف مسعى اإ

 .(MPPمؤسسة مجموعة براءات الأدوية )

اس مترار املشاركة يف اجامتعات التفاقية املتصةل 
يكولوجية والتعاون مع أأمانة التفاقية ابلنظم ا لإ

برانمج تمنية املعلومات واليونيدو واليونيب و 
(infoDev)  قطاع واملنظامت غري احلكومية و

الصناعة بشأأن قضااي امللكية الفكرية ذات 
الصةل بتغري املناخ. وبدء التصال مع جلنة الأمم 
املتحدة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط 

 .(ESCAPدئ )الها

جلنة الأمم املتحدة املشرتكة  اس مترار املشاركة يف
 .بني الواكلت يف جمال أأخالقيات عمل الأحياء

التعاون مع املعهد ادلويل لدلراسات العليا 
عداد للندوة اخلامسة رفيعة  ودراسات التمنية لالإ

املس توى يف معهد جنيف لدلراسات العليا 
 + Dohaحول دبلوماس ية الصحة العاملية )

ابلتشاور الوثيق مع منظمة الصحة (، 10
 .العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية

من الرشاكء اجلدد يف س ياق  31التعاون مع 
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )

RE:Searchمن الرشاكء اجلدد يف  71( و
الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا مرشوع س ياق 

ظر ما ان) (WIPO GREENاخلرضاء )
 (.ييل

النتاجئ املرتتبة عن ردود وتقارير عن 
 منتدايت س ياس ية تنظمها الويبو.

جيابية عن لك نشاط  الهدف: تقارير اإ
 .يتعلق ابملنشورات اخلارجية

املشاركون يف الأحداث اليت نظمهتا الويبو  أأثىن
واملتوازنة بلك تقدير عىل التغطية الشامةل 
حداث وأأثنوا عىل للمواضيع اليت تناولهتا تكل الأ 

 الهنج التجرييب املبين عىل الوقائع.

مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث حرض اإطالق 
(WIPO RE:Search) 78  حصفيًا، وقد

من  711حوايل تناقلت أأخبار هذا احلدث 
. الواكلت الإخبارية والصحف واجملالت

ت ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة دأأشا
رة العاملية اإىل العاملية وأأعضاء منظمة التجا

أأنشطة الويبو يف الاجامتعات اخلاصة بلك 
مهنام، مثل اجامتعات اجمللس التنفيذي ملنظمة 
الصحة العاملية ومجعية الصحة العاملية أأو جملس 

 تريبس ابلنس بة ملنظمة التجارة العاملية.
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قامة رشاكة عاملية من أأجل التمن  لفية: اإ  يةالهدف الثامن من الأهداف الإمنائية للأ

 وخباصة تكنولوجيا املعلومات والتصالت واو: التعاون مع القطاع اخلاص لإاتحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، -8الغاية 

هدف الويبو 
 الاسرتاتيجي

نتاجئ الويبو املتوقعة ذات الصةل 
 4171/4177للثنائية 

 بياانت الأداء مؤرشات الأداء

 الهدف الأول:
تطور متوازن 
د لوضع القواع

واملعايري ادلولية 
بشأأن امللكية 

 .يةالفكر

ز فامي بني  "7"النتيجة  تعاون معزَّ
ادلول الأعضاء يف جمال تطوير نظام 

 .الرباءات ادلويل

برام اتفاق حول برانمج معل اللجنة  اإ
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 
والرشوع يف تنفيذه والتقدم يف 
 .القضااي ذات الاهامتم املشرتك

جلنة الرباءات مناقشاهتا بشأأن القضااي تركز 
الاس تثناءات والتقييدات حلقوق  "7"التالية: 

عداد مسودة لس تبيان(؛   "4"الرباءات )اإ
جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ و 
رسية و "2"الرباءات والصحة؛ و  "3"

بني مستشاري الرباءات ومعالهئم؛ التصالت 
 .نقل التكنولوجياو  "5"

تزايد عدد الأطراف املتعاقدة مبوجب 
املعاهدات اليت تديرها الويبو فامي 

 .يتعلق ابلرباءات

 :4177هناية 
 .)اتفاقية ابريس( 712
 .)معاهدة بودابست( 15
 .)معاهدة قانون الرباءات( 31

: وعي أأكرب ابملبادئ "4"النتيجة 
واملامرسات القانونية يف نظام 

املرونة  مبا يف ذكل مواطنالرباءات، 
 .املتاحة يف النظام

حول جلسات احلوار  عدد مزتايد من
املبادئ واملامرسات القانونية يف نظام 
 الرباءات ومن حالت الانتفاع هبا.

من خالل مشورة قانونية وس ياس ية حمايدة 
قُدمت مساعدة اإىل العديد من ادلول ومتوازنة، 

الأعضاء )بنغالديش والبوس نة والهرسك 
كوادور ومرص وبواتن وكولو  مبيا وجزر كوك واإ

والعراق وجاماياك وليتوانيا ولبنان ومدليف 
مارات  وموريش يوس ونيجرياي والسودان والإ

ىل العربية املتحدة وسرياليون( قلميية ، واإ مجموعة اإ
قلميي واحد )دول  واحدة )الكوميسا( ومكتب اإ

متكيهنم من  جملس التعاون اخلليجي(، بغية
لرباءات الاخرتاع أأو حتديد الإطار القانوين 

مناذج املنفعة أأو املعلومات غري املكشوف عهنا 
أأو ادلوائر املتاكمةل اذلي يناسب احتياجاهتم 

 حتديًدا أأفضل.
 
انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية و

وثيقتني عن مواطن املرونة املتعلقة برباءات 
الاخرتاع؛ وُعقدت يف املنطقة ال س يوية أأول 

قلميية من سلسةل حلقات حلق ة دراس ية اإ
قلميية هتدف اإىل تعزيز تبادل اخلربات  دراس ية اإ

 يف تنفيذ مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات.
 
ُأجريت مشاورات حول عدد من القوانني و 

والس ياسات اخلاصة برباءات الاخرتاع يف 
بريوت وبوغوات واجلزائر بعض العوامص )

س التعاون العامصة وكيتو ومكتب دول جمل
اخلليجي يف الرايض و"الكوميسا" يف لوسااك 

ُعقدت اجامتعات يف جنيف )مع وفود و (، وداك
كولومبيا وعامن وجزر كوك وموريش يوس 
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وتونس و"الكوميسا" وبنغالديش(، مما مسح 
بفهم أأفضل لنظام الرباءات وقانون الرباءات. 
فضال عن املشاركة يف احللقات ادلراس ية 

قلميية حول قانون وحلقات العمل ال وطنية/الإ
شرتاك لالرباءات والس ياسة، واليت مت تنظميها اب

ادلول الأعضاء  يفمع سلطات امللكية الفكرية 
كوادور وغواتاميل  التالية: كولومبيا وكوس تارياك واإ
 .وكينيا ولبنان وبامن وساموا وسوراي وأأوروغواي

 
م توجيٌه من خالل و  عىل ردًا خطيًا  74قُّدِّ

واردة بغرض احلصول ات أأو دراسات اس تفسار 
 )اسرتاتيجيات امللكية الفكريةعىل تعليقات 

 .ُكهيام( و/أأو خطط تنفيذها أأو

مناقشات حول عدد من القضااي املتعلقة 
ابلرباءات يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 

الرباءات أأجرهتا ادلول الأعضاء اليت شاركت 
ليقات بنشاط يف املناقشات من خالل تقدمي تع 

متعددة اجلوانب ومقرتحات خالل جلسات 
 .اللجنة ادلامئة

دوةل عضًوا ومكتب  11أأجاب أأكرث من 
قلميي عىل اس تبيان بشأأن اس تثناءات  براءات اإ

 وتقييدات حقوق الرباءات.

انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
مد دراسة حول الرباءات واملكل العام، واعتُ 

  رباءات واملكل العام لتنفيذه.مرشوع بشأأن ال

 الهدف الثالث:
تسهيل الانتفاع 
ابمللكية الفكرية 
 .يف سبيل التمنية

 

: زايدة تعممي ودمج "7"النتيجة 
مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج 

 .وأأنشطة منظمة الويبو

توافق مجيع أأنشطة الويبو مع مبادئ 
 .جدول أأعامل التمنية

عىل  61ن أأصل نتيجة متوقعة م 21تتضمن 
طار مجيع الأهداف  حصة من التمنية )يف اإ
الاسرتاتيجية املوضوعية الس بعة( يف وثيقة 

  .4174/73الربانمج واملزيانية للثنائية 

درجت التوصيات امخلس والأربعني جلدول أُ 
أأعامل التمنية يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة 

 .الأجل

قارير تضمن تقرير أأداء الربانمج قسامً لعرض الت
اخلاصة بتنفيذ توصيات ومشاريع جدول أأعامل 

 التمنية.
: رصد تنفيذ التوصيات "4"النتيجة 

عداد تقارير بشأأهنا عىل حنو  وتقيميها واإ
 .الفعّ 

اس تخدام نظم للرصد يف مجيع 
املشاريع والانتفاع هبا يف اختاذ 

 .القرار

خدم نظام رصد قوي من قبل مديري س تُ ا
 .مرشوعا قيد التنفيذ 43املرشوع لرصد تنفيذ 

 .املنجزة تمت الرشوع يف تقيمي خاريج للمشاريع الس

تنفيذ التوصيات الناجتة عن الرصد 
 .والتقيمي بنجاح

مت تقدمي تقريرين للمدير العام بشأأن تنفيذ 
جدول أأعامل التمنية عىل التوايل يف ادلورتني 

 اخلامسة والسابعة للجنة التمنية.
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حلية عن توصيات تقارير مر  2كام قُدمت 
للتنفيذ الفوري وعن مرشوعات جدول أأعامل 

التمنية قيد التنفيذ اإىل ادلورات السادسة 
اس تفاد لك تقرير من تكل و والثامنة للجنة. 

التقارير املتعاقبة من توجهيات ادلول الأعضاء 
 فامي يتعلق ابملضمون والعرض التقدميي.

الاضطالع بعدد من التقياميت 
 .س تقةل خالل فرتة الثنائيةاذلاتية وامل 

مرشوعًا  79مت الانهتاء من التقيمي اذلايت لعدد 
من مرشوعات جدول أأعامل التمنية خالل فرتة 

 الثنائية.

: س ياسات "7"النتيجة 
واسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية 
الفكرية وخطط معل قطرية تامتىش 

منائية  واخلطط والأولوايت الإ
 .الوطنية

بدلان يف  5ل عن رشوع ما ل يق
جراءات صياغة س ياسات  اإ

واسرتاتيجيات بشأأن امللكية الفكرية، 
بدلان من اعامتد  2وانهتاء 
اسرتاتيجية وطنية، وتنفيذ /س ياسة

مهنا خطط وطنية يف جمال امللكية  3
 الفكرية.

جراءات صياغة  بدلان رشعت يف اإ
: بوتسواان س ياسة/اسرتاتيجية للملكية الفكرية

مريون ومجهورية أأفريقيا وبوروندي والاك
الوسطى والكونغو ومجهورية الكونغو 

ادلميقراطية وغاان وليسوتو ومايل ونيجرياي 
 .بدلا( 73وتزنانيا وتوغو وسرياليون )

اسرتاتيجية للملكية /بدلان اعمتدت س ياسة
: موريش يوس ورواندا والس نغال الفكرية
 .بدلان( 2ل )يوسيش  

تيجية بدلان يف مرحةل تنفيذ س ياسة/اسرتا
اي وموريش يوس ورواندا : ليربللملكية الفكرية

 بدلان(. 6والس نغال وسيش يل وزامبيا )

الانهتاء من وضع خطيت معل دل م 
الس ياسات والاسرتاتيجيات 

قلميية يف جمال املعارف التقليدية  الإ
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل 
مس توى املنظمة الأفريقية للملكية 

 .ريبوالفكرية والأ 

قلميية الأفريقية  اعامتد بروتوكول املنظمة الإ
للملكية الفكرية )الأريبو( بشأأن حامية املعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري، ووضع 

 4177خطة معل لتنفيذه؛ وقد بدأأ التنفيذ يف 
ولني رفيعي املس توى لتيسري ؤ مع تدريب مس

  سن الترشيعات الوطنية.

ضافية من وضع  بدلان 9انهتاء  اإ
س ياسات واسرتاتيجيات وخطط 

وطنية بشأأن امللكية الفكرية 
 .واعامتدها

مدت س ياسات/اسرتاتيجيات بشأأن امللكية عتُ ا
وانهتت الفكرية يف فيجي واببوا غينيا اجلديدة، 

انم. كام ُوضعت  تيبواتن ومنغوليا وفي يف  الصياغة
 دليف.بشأأن امللكية الفكرية يف جزر املخطة معل 

: ترشيع وطين بشأأن امللكية "4"نتيجة ال 
منائية  الفكرية يامتىش والأهداف الإ

ىل معاهدات امللكية  الوطنية ابلإضافة اإ
ادلولية ُكام اقتىض واتفاقياهتا الفكرية 

الأمر ذكل ومع مراعاة مواطن املرونة 
 املتاحة.

عداد مرشوعات قوانني و/أأو  اإ
تعليقات عىل مرشوعات القوانني 

بدلان بناء عىل  5اإىل  هيهاوتوج معدة 
 الطلب.

 77تقدمي مشورة قانونية مكتوبة وتعليقات اإىل 
وك بدلا: بنغالديش وبواتن ومكبوداي وجزر ك

ندونيس يا ومالزياي وجزر امل دليف ومنغوليا واإ
 وابكس تان واتيلند ورسي لناك.

: قدرة معّززة دلى واضعي "5"نتيجة ال 
الس ياسات عىل صياغة س ياسات 

عداد مرشوعات وتنفيذها يف جمال  واإ
دارة أأصول امللكية الفكرية  .اإ

دارة أأصول  ىل اإ املزيد من الإشارات اإ
امللكية الفكرية يف البياانت واخلطب 
والتوجهيات الصادرة عن واضعي 

 .الس ياسات

قلميية  والبياانت تشري عدد من ادلراسات الوطنية/الإ
الس ياس ية والاقتصادية من اليت تتعرض للأحوال 

ىل حاجة الرشاكت الصغرية  قبل صانعي الس ياسات اإ
ىل تفهم أأفضل لأصول امللكية الفكرية  واملتوسطة اإ

دارهت  .ا من أأجل رفع قدراهتم التنافس يةواإ
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عدد املرشوعات اليت تضعها 
احلكومات الوطنية وتنفذها للهنوض 
ابملشاريع الرائدة القامئة عىل امللكية 

 .الفكرية

 .بياانت غري متوفرة

 دف الرابع:اله
تنس يق البنية 
التحتية العاملية 
للملكية الفكرية 

 .وتطويرها

: تيسري النفاذ اإىل "7"النتيجة 
بشأأن  املعلومات التقنية والقانونية
اتحهتا  لدلول أأحسن الطلبات واإ

طار الأعضاء  ومودعي الطلبات يف اإ
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 .وامجلهورومؤسسات البحث 

وقوت ملعلومات اكمةل قابةل النرش امل
للبحث لفائدة امجلهور بشأأن طلبات 

 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 XMLمجيع امللفات الصينية بأأنساق ُأتيحت 
 PATENTعىل قاعدة بياانت ركن الرباءات )

SCOPE كام 4171يوليو( اعتبارًا من .
الواردة من مجيع  XMLُأتيحت مجيع ملفات 
مبا يف ذكل املكتب  املاكتب املس تقبةل،

الأورويب للرباءات واملكتب ادلويل مكاكتب 
اعتبارا من يوليو ذات املوقع اس تقبال عىل 

4177. 

نة اإىل "4"النتيجة  : س بل نفاذ حمس ّ
موارد املعلومات املتأأتية من أأنظمة 

 .امللكية الفكرية

خدمات البحث اجلديدة يف مسامهة 
ركن الرباءات يف زايدة عدد 

 .املس تخدمني

 .زائر خمتلف 756 417: 4171الربع الأول 

 .زائر خمتلف 476 491: 4177الربع الرابع 

ماكنية زايدة  عدد البدلان اليت دلهيا اإ
الوصول اإىل قواعد البياانت 

املتخصصة وخدمات ادل م ذات 
الصةل يف البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوًا.

ىل الأ يوفر  حباث برانمج الويبو بشأأن النفاذ اإ
 11وصول  ARDIمن أأجل التمنية والابتاكر 

 411بدلًا من البدلان النامية اإىل ما يزيد عىل 
جمةل تقنية وعلمية جمااًن )أأربع أأضعاف العدد 

ىل 4171يف عام  املسجل  48(، والوصول اإ
 ARDIجمةل بتلكفة منخفضة للغاية. أأاتح 

ماكنية  ىل مزيد من اجملالت من اإ الوصول اإ
اإىل رشاكة )ريسريش فور  خالل الانضامم

((، واليت R4L) Research4Lifeليف( )
جمةل  8 111توفر الوصول اإىل ما يزيد عن 

مدققة من الزميل يف برانمج منظمة الصحة 
الطب الأحيايئ ( )HINARIالعاملية )

واجملالت الصحية(، وبرانمج أأغورا ملنظمة 
الأغذية والزراعة )جمالت متخصصة يف 

ة(، ويوفر برانمج اليونيب اجملالت الزراعي
OARE  برانمج الويبو )قضااي بيئية(؛ ويوفر

بشأأن النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن 
بدلًا من البدلان الأقل  29نفاذ  ASPI الرباءات

من أأكرب قواعد بياانت الرباءات  6منوًا جمااًن اإىل 
ىل  بدلًا من  66التجارية الرئيس ية يف العامل، واإ

 .امية الأخرى بتاكليف منخفضة جداً البدلان الن

البدلان املس تفيدة من مراكز د م عدد 
( واليت TISCsالابتاكر والتكنولوجيا )

ىل تكل املراكز كنقطة حمورية  تنظر اإ
للزتود ابخلربة واملعلومات املتعلقة 
 .ابلرباءات والتكنولوجيا حبسب البدل

أأنشئت ش باكت مراكز الابتاكر والتكنولوجيا يف 
بدلا خالل فرتة الثنائية هذه: اجلزائر ومجهورية  41

الكونغو ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وكواب 
كوادور ومرص وجورجيا  وامجلهورية ادلومينيكية واإ

وغواتاميل وهندوراس وكينيا وقريغزيس تان 
ومدغشقر واملغرب وموزامبيق ونيجرياي والفلبني 

 والس نغال وتونس وفييت انم.
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ئوية ملس تخديم قواعد امل النس بة 
بياانت امللكية الفكرية عىل الصعيد 
العاملي وقواعد بياانت خدمات 

امللكية الفكرية اذلين يعتقدون يف أأن 
يرست تنفيذ همامه قواعد البياانت قد 

 .بكفاءة وفعالية

انظر "الاس تبيان اخلاص بتقيمي مدى التقدم يف 
 (TISCمراكز د م التكنولوجيا والابتاكر )

-4177ديسمرب  -حتياجات املطلوبة"والا
 "تقرير موجز ادلراسة الاس تقصائية"

http://www.wipo.int/export/sites/www

/patentscope/en/programs/tisc/doc/T

ISC_2011_2012_Survey_Summary_

Report.pdf. 

: تزايد انتشار مجموعات "3"النتيجة 
الرباءات املرمقنة للماكتب 

قلميية التابعة لدلول  الوطنية/الإ
 .الأعضاء يف الويبو

تزايد عدد مجموعات الرباءات اجلديدة 
املتاحة يف قواعد البياانت عىل 

 .الإنرتنت

ضافية  48تضمنت قواعد البياانت  مجموعة اإ
، ابلإضافة اإىل معاهدة التعاون 4177بهناية 

 .بشأأن الرباءات

: حتسني ما تقدمه الويبو "7"النتيجة 
من خدمات ادل م يف جمال البحث 
عن الرباءات ملاكتب امللكية الفكرية 

 .التابعة لدلول الأعضاء

عدد اخملرتعني احملليني يف البدلان 
وا اذلين النامية والبدلان الأقل من

يس تفيدون من برانمج بناء القدرات 
املرتبط ابلأحباث يف حاةل التقنية 

 .الصناعية السابقة

دمات الويبو يعد يمت الرتوجي بنشاط خلمل 
( مثل ما WPISالإعالمية بشأأن الرباءات )
ا الاس تعاضة عهن جيبس بق يف املايض حيث 

جزئيا ابخلدمات املقدمة من مراكز د م 
وذلكل اخنفض عدد  بتاكر.التكنولوجيا والا
 .املس تخدمني

عادة صياغة خدمة برانمج التعاون  اإ
ادلويل للبحث وحفص الاخرتاعات 

(ICSEI لتحسني مس توى )
الأحباث عىل حنو أأكرب مضن نظام 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
وحتسني س بل نفاذ اخملرتعني من 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإىل 
 .نظامهذا ال 

عادة صياغة بدأأت  خدمة برانمج التعاون اإ
)املعروف  ادلويل للبحث وحفص الاخرتاعات

توس يع نطاق اخلدمات ( ومت ICEحاليًا بـ 
أأيضا لتقدمي تدريب ختصيص لفاحيص الرباءات 

نتاجئ الفحص اخلاريج  من عىل الاس تفادة
مت تقدمي أأول واكتب امللكية الفكرية الأخرى. مل

ق  لميية لصاحل مكتب امللكية حلقة معل دون اإ

الفكرية يف أ س يا واحمليط الهادئ يف نومفرب 
يف كوالاملبور. وابلتعاون مع فريق  4177

اخلرباء احلكويم ادلويل السويرسي، أأمكن 
احلصول عىل ماحن جديد لتقدمي تقارير الفحص 

 .جماانً 

: فعالية معززة يف "5"النتيجة 
مؤسسات امللكية الفكرية من خالل 

جراءات العملأأمت   .تة اإ

زة يف   مكتباً  24تزايد الفعالية املعزَّ
للملكية الفكرية خالل الثنائية 

. ومن املمكن حتقيق 4171-4177
ذكل من خالل تقدمي حزمة من 
املساعدات يف جمال أأمتتة املاكتب 

والتدريب. وس تقاس الفعالية ابلعامتد 
 عىل معايري الفعالية املتفق علهيا. 

للملكية الفكرية خالل الثنائية،  اً مكتب 97زايرة 
ويف بعض الأحيان مت معاودة الزايرة لأكرث من 

 مرة.

للملكية الفكرية  مكتباً  58ازدادت الفعالية يف 
يف خمتلف املناطق من خالل تقدمي منتجات 

  .وخدمات الويبو احملدثة

ماكتب  مكتبًا جديدَا يف 74 تضمني
 اليت امللكية الفكرية الثنني والأربعني

تتلقى املساعدة أأثناء الفرتة املذكورة، 
ىل  من مكتبا  31وتقدمي املساعدة اإ

ىل مساعدة املاكتب اليت ما  تزال حباجة اإ
 .لتحقيق النتاجئ املرجوة

مكتبًا من ماكتب امللكية الفكرية، مت  58صل من أأ 
تضمني تقدمي خدمات التحديث لأربعة عرش 

ىل  مكتباً  22ما يزال مرشوعًا جديدًا، و  يف حاجة اإ
 املزيد من املساعدة للمتكن من حتقيق النتاجئ املرجوة.

http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/tisc/doc/TISC_2011_2012_Survey_Summary_Report.pdf
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 الهدف السادس:
التعاون ادلويل 

الاحرتام  لإذاكء
 .للملكية الفكرية

رساء حميط دا م "7"النتيجة  : اإ
من لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 

الرشوع يف حوار س يايس  خالل
من  25بنّاء ومتوازن يأأخذ التوصية 

 .أأعامل التمنية بعني الاعتبارجدول 

جراء عدد من ادلراسات والبحوث  اإ
طار دوريت اللجنة الاستشارية  يف اإ
نفاذ بغية حتديد العوامل  املعنية ابلإ

اليت حتول دون احرتام حقوق امللكية 
الفكرية، والاضطالع بدراسة لتقيمي 

، فضال عام تلكفة الزتوير والقرصنة
يرتتب عهنام من أ اثر اجامتعية 

 .واقتصادية

عادة التوجيه الاسرتاتيجي لربانمج يف  أأعقاب اإ
نفاذ، مت  معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ورقة معل استنادًا اإىل الهدف  72تقدمي 
الاسرتاتيجي السادس أأثناء ادلورتني السادسة 
والسابعة للجنة الاستشارية، مما دفع ابللجنة 

هتا اإىل مواصةل برانمج معلها احلايل يف دور
الثامنة. وقد أأسفرت ادلورة السابعة أأيضا عن 
حتقيق وفورات كبرية بسبب اخنفاض تاكليف 

 سفر أأطراف خارجية.

 الهدف السابع:
امللكية الفكرية 

وقضااي 
الس ياسات 
 .العامة العاملية

: تعاون أأوثق وتنس يق "7"النتيجة 
أأكرب بني معل الويبو ومعل املسارات 

رف ادلولية الأخرى بشأأن املعا
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 .التقليدي واملوارد الوراثية

عدد مسارات احملافل والواكلت 
الأخرى اليت تعرتف بوضوح خبربة 
الويبو التقنية والفريدة يف جمال 
سهاهما فهيا  .امللكية الفكرية وابإ

 .2الهدف: 

: 4171/77مسارات خالل الثنائية  9تنفيذ 
اركة يف اجامتعات ُدعيت الويبو اإىل املش

وأأنشطة اتفاقية التنوع البيولويج، ومنظمة 
التجارة العاملية، ومنظمة الأغذية والزراعة 
)الفاو(، ومكتب املفوض السايم حلقوق 

الإنسان، ومنظمة الصحة العاملية، ومنتدى الأمم 
املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب الأصلية، 

وب الأصلية، وهيئة اخلرباء املعنية حبقوق الشع
ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة 
)اليونسكو(، وفريق ادل م املشرتك بني 

الواكلت املعين بقضااي الشعوب الأصلية، 
وُدعيت اإىل تقدمي معلومات متعلقة ابمللكية 
 الفكرية اإىل هذه الاجامتعات والأنشطة.

عدد املنشورات والأنشطة املشرتكة 
والواكلت ادلولية بني الويبو 
 الأخرى.

 .3الهدف: 

منشورات أأو أأنشطة مشرتكة خالل مخسة 
. سامهت الويبو يف 4171/77الثنائية 

منشورات منظمة الصحة العاملية ومنظمة 
التجارة العاملية )منشور مشرتك مع الويبو( 

والاونكتاد، واس مترت يف التعاون يف مشاريع 
ية، وأأمانة متعددة الأوجه مع مرفق البيئة العامل 

منتدى جزر احمليط الهادئ وأأمانة جامعة احمليط 
 الهادئ.

: حوار س يايس معّزز وقامئ "7"النتيجة 
عىل أأساس علمي بني احلكومات 

واملنظامت ادلولية واجملمتع املدين والقطاع 
اخلاص حول القضااي العاملية الراهنة 
 .واملس تجدة املتعلقة ابمللكية الفكرية

وتنوعها يف املنتدايت  نس بة املشاركة
 الس ياس ية اليت تس تضيفها الويبو.

الهدف: منتدى س يايس رئييس 
منتدايت س ياس ية بشأأن  2و واحد 

 .قضااي خاصة يف لك س نة

مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر وتغري املناخ. 
الأحداث اجلانبية يف اجامتعات التفاقيات 
يكولوجية بشأأن املسائل  املتصةل ابلنظم الإ

 .قة ابلبتاكر ونرش التكنولوجيااملتعل

 ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية والويبو:

مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -
الأدوية: التسعري وممارسات تدبري 

 الاحتياجات واملشرتايت
مشرتكة حول النفاذ اإىل  فنيةندوة  -

الأدوية، واملعلومات املتعلقة ابلرباءات 
 وحرية العمل
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لبحث يف الرباءات ورشة معل حول ا -
 وحرية العمل

وابلتعاون مع مرشوع اليونيتيد ومجمع براءات 
الأدوية، ُعقدت حلقة معل حول رشوط 

 وأأحاكم الرتخيص ملوظفي مجمع براءات الأدوية.

 WIPOاطالق قاعدة بياانت الويبو للبحث )
Re:Search 4117أأكتوبر  46( يف . 

ندوة حول تطور الإطار التنظميي لختبار 
من ملكية الفكر اإىل فكر امللكية يف  -بياانت ال 

 الويبو.

دراس ية بشأأن كيفية اس تخدام القطاعني حلقة 
نتاجية  العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز الإ

 .الزراعية

عقد جلسة من جلسات مؤمتر منظمة الأغذية 
والزراعة ادلولية عىل التكنولوجيات احليوية 

 املكس يك.الزراعية يف البدلان النامية، 

زايدة املشاركة املعززة للويبو يف 
احملافل الس ياس ية الأخرى، مبا يف 
ذكل املشاركة املكثفة مع الرشاكء 

 احلاليني واجلدد.

الهدف: توس يع نطاق احلوار 
رشاكء حاليني  6الس يايس مع 

 .رشاكء جدد 6والرشوع فيه مع 

د م منظمة الصحة العاملية دعامً مس مترًا يف 
سرتاتيجية وخطة العمل العامليتني "تنفيذ الا

اللتني وضعهتام منظمة الصحة العاملية بشأأن 
الصحة العمومية والابتاكر وامللكية الفكرية" 

نفلونزا اجلاحئة" جراءات التأأهب للأ  .و"اإ

اس مترار تزويد حلقات معل وندوات منظمة 
التجارة ادلولية ابملعلومات املتعلقة ابتفاق 

غريها من الاجامتعات تريبس والصحة العامة و 
 .ذات الصةل

عقد اجامتعات تنس يق دورية ثالثية بني منظمة 
الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية 

انظر ما س بق والتنظمي املشرتك لندوتني )
 .(ذكره

عات اجمللس التنفيذي املشاركة يف اجامت
نشاء و يملرشوع ال  نيتيد وتقدمي ادل م يف مسعى اإ

 .(MPPعة براءات الأدوية )مؤسسة مجمو 

اس مترار املشاركة يف اجامتعات التفاقية املتصةل 
ابلنظم الإيكولوجية والتعاون مع أأمانة التفاقية 

برانمج تمنية املعلومات واليونيدو واليونيب و 
(infoDev)  واملنظامت غري احلكومية والصناعة

بشأأن قضااي امللكية الفكرية ذات الصةل بتغري 
بدأأ التصال مع جلنة الأمم املتحدة املناخ. و 

الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط الهادئ 
(ESCAP). 
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جلنة الأمم املتحدة املشرتكة  اس مترار املشاركة يف
 .بني الواكلت يف جمال أأخالقيات عمل الأحياء

التعاون مع املعهد ادلويل لدلراسات العليا 
عداد للندوة اخلامس ة رفيعة ودراسات التمنية لالإ

املس توى يف معهد جنيف لدلراسات العليا 
 + Dohaحول دبلوماس ية الصحة العاملية )

ابلتشاور الوثيق مع منظمة الصحة (، 10
 .العاملية، والويبو ومنظمة التجارة العاملية

من الرشاكء اجلدد يف س ياق  31التعاون مع 
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )

RE:Searchاكء اجلدد يف من الرش  71 ( و
الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا مرشوع س ياق 

انظر ما ) (WIPO GREENاخلرضاء )
 (.ييل

املرتتبة عن  النتاجئردود وتقارير عن 
 منتدايت س ياس ية تنظمها الويبو.

جيابية عن لك نشاط  الهدف: تقارير اإ
 .يتعلق ابملنشورات اخلارجية

الويبو املشاركون يف الأحداث اليت نظمهتا  أأثىن
واملتوازنة بلك تقدير عىل التغطية الشامةل 

للمواضيع اليت تناولهتا تكل الأحداث وأأثنوا عىل 
 الهنج التجرييب املبين عىل الوقائع.

مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث حرض اإطالق 
(WIPO RE:Search) 78  حصفيًا، وقد

من  711حوايل تناقلت أأخبار هذا احلدث 
. لصحف واجملالتالواكلت الإخبارية وا

ت ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة دأأشاو 
العاملية وأأعضاء منظمة التجارة العاملية اإىل 
أأنشطة الويبو يف الاجامتعات اخلاصة بلك 

مهنام، مثل اجامتعات اجمللس التنفيذي ملنظمة 
الصحة العاملية ومجعية الصحة العاملية أأو جملس 

 ة.تريبس ابلنس بة ملنظمة التجارة العاملي

: فهم أأكرب دلى "4"النتيجة 
الأوساط الصناعية واجملمتع املدين 

منائية للملكية  لعمل الويبو والفوائد الإ
الفكرية، ومشاركة معززة للمجمتع 

  .املدين يف أأنشطة الويبو

اتصالت وتقارير ومنشورات من 
املنظامت احلكومية وغري احلكومية 
تبنّي رأأاي مطلعا أأكرث عىل شؤون 

 .ة الفكريةامللكي

 72و 4171يف تقارير  71تقريرًا موضوعيًا ) 42
عداد ( أأو مساهامت يف4177يف  تقارير  اإ

ومسارات واكلت الأمم املتحدة، ومت تضمني 
مهنم يف تقارير الأمني العام للأمم املتحدة أأو  41

يف غريه من واثئق معليات وبرامج واكلت الأمم 
 .الأخرى املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية

دعوة  377تنس يق الاس تجاابت ملا يزيد عىل 
حلضور اجامتعات الأمم املتحدة واملنظامت 

يف  791+  4171يف  747احلكومية ادلولية )
(، وشاركت الويبو يف ما يزيد عىل 4177عام 
 4171يف  715من هذه الاجامتعات ) 442
 .(4177يف عام  779و
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زايدة عدد مشاراكت املنظامت غري 
كومية يف اجامتعات الويبو بصفة احل

مراقب والاخنراط معها يف أأنشطة 
 .مشرتكة

 64( و 73مشاركة دولية )بزايدة قدرها  443
 (77مشاركة وطنية )بزايدة قدرها 

التقارير عن مدى نطاق الأنشطة املشرتكة تفيد 
طار الربامج  مع املنظامت غري احلكومية يف اإ

 ذات الصةل.

املشرتكة مع زايدة عدد الأنشطة 
قلميية  قلميية ودون الإ املنظامت الإ

 .والوطنية

تقارير عن النطاق الاكمل للأنشطة تصدر 
قلميية  املشرتكة مع املنظامت احلكومية ادلولية الإ
طار الربامج ذات الصةل. قلميية يف اإ  أأو دون الإ

زايدة يف الرشااكت مع القطاعني 
 .العام واخلاص

بشأأن النفاذ اإىل برانمج الويبو رشااكت ) 3
، ARDIالأحباث من أأجل التمنية والابتاكر 

الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء مرشوع 
WIPO Green  قاعدة بياانت الويبو و

 .(WIPO Re:Searechللبحث 
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 القسم الثاين

لفية أأرقام:   .4174يف عام  1و 5و 2و 3و 4مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

لفية أأرقام: يس تعرض هذ  4ا القسم يف أأسلوب رسدي الروابط بني جمالت معل الويبو ذات الصةل وبني الأهداف الإمنائية للأ
جنازات عام 1و 5و 2و 3و  .4174، مدلاًل عىل ذكل بأأمثةل من اإ

 CDIP/10/9كام توفر ادلراسات التالية، وحتديدًا الوثيقة: 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_10/cdip_10_9.pdf والوثيقة )CDIP/5/3 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_3.pdf مصفوفة توحض برامج وأأنشطة )

لفية ذات الصةل وتوفر أأساس للتحضري والإعداد لهذا القسم.  الويبو ذات الصةل وحتدد مواقعها من الأهداف الإمنائية للأ

 : حتقيق تعممي التعلمي الابتدايئ4الهدف 

ماكني عدد من أأنشطة الويبو يف توفري سهمي  ة الوصول اإىل املعلومات واملعرفة اليت التعلمي الابتدايئ للجميع عن طريق زايدة اإ
ميكن اس تخداهما يف هذا الغرض بصورة عامة، وعىل وجه التحديد للأشخاص املكفوفني وضعاف البرص أأو العاجزين عن 

حراز تقدم يف هذا اجملال يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )وقراءة املطبوعات.  (، من خالل SCCRمت اإ
اعامتد ، (. ومن أأبرز ما حتققVIPنفيذ مشاريع جدول أأعامل التمنية ومن خالل امليض قدما يف مبادرة الويبو لضعاف البرص )ت 

ىل املصنفات املنشوراملعاهدة التارخيية:  ة للأشخاص املكفوفني أأو ضعاف البرص أأو خبالف معاهدة مراكش لتسهيل النفاذ اإ
 .4173من قبل ادلول الأعضاء يف الويبو، يف يونيو  ذكل العاجزين عن قراءة املطبوعات

لهيا، برشط اعامتد أأطراف و  ة يسهل وصول املس تفيدين اإ تتصدى تكل املعاهدة ملشلكة نقص الكتب املتاحة يف أأنساق ُميَّرسَّ
ة من خالل الاس تفادة املعاهدة أأحاكم قانون و  اتحة املصنفات املنشورة يف أأنساق ُميَّرسَّ طين تسمح ابلس تنساخ والتوزيع واإ

ة عرب احلدود  من القيود والاس تثناءات حلقوق املؤلف. كام تنص املعاهدة أأيضا عىل تبادل هذه املصنفات ذات الأنساق املُيَّرسَّ
ىل تقدمي خدمات للأش خاص املكفوفني وضعاف البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات. من قبل املنظامت اليت هتدف اإ

كِّن تكل املنظامت من العمل عرب احلدود. و  ىل تنس يق القيود والاس تثناءات ابلشلك اذلي يُمَّ ينبغي أأن و س تؤدي املعاهدة اإ
ىل زايدة العدد الإجاميل للمصنفات املتا ة اإ حة نظرًا للقضاء عىل الازدواجية تؤدي مشاركة املصنفات املطبوعة يف أأنساق ُميَّرسَّ

 وتُعزيز مس توى الكفاءة.

كام حدث تقدم أأيضا فامي يتعلق ببعض البنود املدرجة عىل جدول أأعامل أأخرى للجنة حق املؤلف، من بيهنا القيود 
ت مشورة والاس تثناءات للمكتبات ودور احلفظ؛ والقيود والاس تثناءات للمنشأ ت التعلميية واملؤسسات البحثية. وقد قُدم

 ترشيعية متعلقة حبقوق املؤلف لتسعة بدلان من ادلول الأعضاء.

ُأجريت تقياميت ملرشوعني من مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت ميكن أأن تسهم يف حتقيق الهدف الثاين من الأهداف و 
ىل املصنفات احملمية يف عام  ماكنية الوصول اإ لفية عن طريق زايدة اإ الانهتاء من تقيمي مرشوع جدول  متو. 4174الإمنائية للأ

أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية واملكل العام، واس تتبع التقيمي اإجراء مراجعة اكمةل للمرشوع يف شلك دراسة لتحديد 
النطاق املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام، وأأعقب ذكل دراسة لسيناريوهات وخيارات ممكنة مرتبطة 

عداد مواصفات مقرتحة دلراسة إلالواردة يف دراسة حتديد النطاق. واب (أأ )4، و(و)7، (ج)7يات ابلتوص  ضافة اإىل ذكل، مت اإ
 من قبل جلنة حق املؤلف. ونوقشتمقارنة بشأأن التخيل عن حقوق املؤلف، 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_10/cdip_10_9.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_3.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323


CDIP/14/12 Rev. 
Annex II 
58 
 

 

ىل املعرفة ( والفجوة ICTsُاس تمكل املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية واملعلومات وتكنولوجيا التصالت )و  الرمقية والوصول اإ
طار هذا املرشوع، ُأعدت دراسة لالنتفاع حبق املؤلف بغية الهنوض ابلنفاذ ، ومت الانهتاء من تقيميه أأيضا. ويف 4174يف عام  اإ

ىل املعلومات واملواد الإبداعية بواسطة مجموعة من اخلرباء اخلارجيني، وقُدمت ادلراسة يف دورة الانعقاد التاسعة للجن ة اإ
 املؤلف. حق

 : تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة3الهدف 

هتدف الويبو اإىل وضع الاعتبارات اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني موضع الاهامتم، والتأأكيد عىل دجمها كجزء من معلها يف جمال 
. وقد ُأحرز 4141املس توايت حبلول عام  الربجمة واملشاريع، ويه ملزتمة بتحقيق التوازن بني اجلنسني بني موظفهيا عىل مجيع

 يف س ياق السعي حنو حتقيق هذا الهدف. 4174تقدم يف عام 

من القوة العامةل. ومع ذكل، مل يتحقق التوازن الاكمل يف  ابملائة 53.9متثل املرأأة حاليًا داخل الأمانة العامة، نس بة و 
املس توايت العليا فامي يتعلق بمتثيل اجلنسني

26
ن وسائل معاجلة هذا اخللل وتعزيز معل الويبو بصورة عامة يف . وكوس يةل م

. ومن أأجل التأأكيد عىل 4173س ياق املساواة بني اجلنسني، انضم مؤخرًا لفريق العمل أأخصايئ متايز وتنوع للجنسني يف عام 
عداد   .4173لتنفيذها أأواخر عام وخطة معل  س ياسة للمساواة بني اجلنسنياس مترار التقدم احملرز، مت التخطيط لالنهتاء من اإ

ذاكء الوعي بشأأن أأمهية دور املرأأة يف الاخرتاعات وحقوق امللكية الفكرية و  تواصل املنظمة، مضن براجمها، العمل عىل اإ
(IPRs وتشجيع املساواة سواء من حيث الفرص املتاحة أأو من حيث الاعرتاف ابملرأأة. فعىل سبيل املثال، ومن خالل ،)

جنازات اخملرتعني واملبدعني ورشاكت الابتاكر حول العامل، وعىل وجه اخلصوص يف برانمج جوائز الوي  بو، واليت حتتفل فيه ابإ
بدلا )معظمهن من البدلان النامية والبدلان اليت متر  41امرأأة من أأكرث من  31، منحت الويبو جوائز لأكرث من 4174عام 

مليداليات بناء عىل طلب من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية اقتصادايهتا مبرحةل انتقالية(. وقد ُمنحت معظم هذه ا
 واملؤسسات احلكومية املعنية ابلهنوض ابلأنشطة الإبداعية والابتاكرية.

وتواصل املرأأة أأيضا اضطالعها بدور هام يف دائرة معل أأاكدميية الويبو. فوفقا لتقرير الأاكدميية الإحصايئ الس نوي، بلغت 
جاميل  ابملائة 25، 4174عام  أأعداد املشاراكت خالل طار  املشاركةمن اإ يف ادلورات التدريبية اليت نظمهتا الأاكدميية يف اإ
من الإانث  ابملائة 28، مقارنة بنس بة ابملائة 55(، واكنت نس بة املشاركني من اذلكور، PDFبرانمج التمنية املهنية )

4177من اذلكور يف عام  ابملائة 54و املشاراكت
27

سة الصيفية، اس متر التوازن اإىل حد ما يف توزيع اجلنسني . ويف املدر 
(، وبلغ عدد املشاركني ابملائة 58كة )أأو بنس بة ارِّ شَ مُ  712املشاركني يف مدارس الويبو الصيفية، فقد بلغ عدد املشاراكت 

4177عام  عىل الرتتيب يف ابملائة 93و ابملائة 67(، وذكل ابملقارنة بـ ابملائة 24مشاراكً )أأي بنس بة  741
28

. وابملثل، اس متر 
طار برانمج التعمل عن بعد أأيضا، ففي عام  ، بلغت نس بة املشاراكت 4174التوازن اإىل حد ما يف التوزيع بني اجلنسني يف اإ

ابملائة 57، ونس بة املشاركني ابملائة 29
29
. 

ويه من (، GRsوارد الوراثية )( واملTCEs( وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )TKفامي يتعلق ابملعارف التقليدية )و 
زالت تمتتع فهيا املرأأة مباكنة رئيس ية. اس مترت جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  ملناطق اليت اكنت وماا

                                                
26
من:  مأأخوذ. 9الويبو. التقرير الس نوي عن املوارد البرشية، ص  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_21/wo_pbc_21_13.pdf 
27
من:  مأأخوذ. 5، ص 4174الويبو. التقرير الإحصايئ الس نوي لأاكدميية الويبو،  

http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/about/pdf/academy_statistics_2012.pdf 
28
 71نفس املرجع. صفحة  
29
 71نفس املرجع. صفحة  
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عداد نصIGCواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ) ىل اتفاق بشأأن اإ ىل التوصل اإ لصك  ( مفاوضاهتا الرامية اإ
قانوين دويل/صكوك يكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. كام أأاتحت 

ة بشأأن القضااي الرئيس ية، كام نرََشْت املرشوع التشاوري جملموعة  الويبو أأيضا سلسةل من املنشورات القصرية يف أأنساق ُميَّرسَّ
تعمل مثل هذه الأنشطة عىل زايدة فهم القضااي وتطوير الترشيعات والس ياسات و اصة ابملعارف التقليدية. واثئق الويبو اخل

قلميية وصياغة حلول معلية عىل املس توى الإقلميي والوطين واجملمتعي، مما يعد هجودًا ممكةل لعمل اللجنة احلكومية  الوطنية والإ
ادلولية يف س ياق وضع القواعد واملعايري

30
 . 

ىل بناء القدرات والكفاءات وتوفري تفهم أأفضل لنظام و يف جمال املشاريع الصغرية واملتوسطة، تواصلت أأنشطة الويبو الرامية اإ
امللكية الفكرية بني رائدات الأعامل وامجلعيات النسائية بغية متكيهنن من حتديد اسرتاتيجيات للملكية الفكرية تفيض هبن اإىل 

يلعب مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية و ة عىل املس توى الفردي للك مديرة مرشوع. تلبية احتياجاهتن التجاري
ند، دورًا اري تنفيذه حاليا يف بامن واتيل الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، واجل

 رئيس يا يف متكني املرأأة يف اجملمتعات احمللية.

 : خفض معدل وفيات الأطفال2 الهدف

 : حتسني حصة الأمومة5الهدف 

ىل الأدوية.  تواصل الويبو القيام بدور هام يف امليادين املتصةل ابلصحة من خالل تركزيها عىل براءات الاخرتاع والوصول اإ
رساء  يف س ياقومن أأجل تعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء  عداد وتطوير س ياسة متوازنة واإ أأطر معيارية لنظام مواصةل اإ

، مواصةل دراسة املواضيع 4173الرباءات ادلويل، قررت جلنة الرباءات، يف دورهتا التاسعة عرشة اليت عقدت يف ديسمرب 
: ترتبط ثالثة موضوعات مهنا ارتباطًا وثيقا بقضااي الصحة، ويه عىل وجه التحديدحيث امخلسة املدرجة يف جدول الأعامل؛ 

 نقل التكنولوجيا.و  "2"الرباءات والصحة؛ و  "3"تثناءات حلقوق الرباءات؛ التقييدات والاس   "7"

ضافة اإىل ذكل ، يزتايد الاعرتاف بدور الويبو مكصدر موثوق به لتقدمي ادل م والتعاون، وميكن التعويل علهيا يف احلصول واإ
ة، مبا يف ذكل الصحة العاملية. واضطالعًا هبذا عىل معلومات حول الابتاكر وامللكية الفكرية فامي يتعلق ابلقضااي العاملية امللح

لفية ذات الصةل ابلصحة، واصلت الويبو املشاركة يف الأنشطة العامة ذات الصةل وحضور  ادلور، ودعام للأهداف الإمنائية للأ
ها من املنظامت حلقات دراس ية ومؤمترات مبا يف ذكل تكل اليت تنظمها منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وغري 

خطوة  4174اكن تدشني سلسةل احللقات ادلراس ية لربانمج التحدايت العاملية للويبو يف مارسو واجلامعات واملؤسسات. 
للمشاركني فهيا لتبادل الأفاكر  ىكام ُعقد منتد 4174راس ية يف عام ُعقدت ثالث حلقات دو هامة يف د م تكل املساعي. 

 واخلربات واملعلومات.

ويبو نشاطًا ملحوظًا يف تقدمي املساعدة الترشيعية والس ياسة املتعلقة ابلرباءات وابملسائل ذات الصةل لدلول بذلت الو 
تغطي تكل املساعدات قضااي الس ياسة العامة اليت لها صةل مبارشة أأو غري مبارشة ابلس ياسات الأخرى، و الأعضاء يف الويبو. 

عدات املقدمة يف متكني املس تفيدين من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، سامهت املساو مثل الس ياسات املتعلقة ابلصحة. 
قلميية والثنائية يف جمال  يف املقام الأول، من تنفيذ الالزتامات املرتبطة ابلعديد من الأطراف، وأأيضا تكل الالزتامات الإ

لتوجيه الالزم حنو كيفية تصممي وتنفيذ الإطار القانوين من خالل هذه املساعدة، توفر الويبو او الرباءات والأمور املتعلقة هبا. 
تؤكد الويبو عىل حتديد مساحة و لرباءات الاخرتاع املتسق مع خطط التمنية احمللية والس ياسات الوطنية لدلول الأعضاء. 

ما يُْعَرْف ابملرونة.  ترُتك فهيا احلرية لدلول الأعضاء لختيار الس ياسة اليت تتواءم مع الاحتياجات والظروف الوطنية، وهو
                                                

30
لفية. يسهم معل الويبو بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية أأيضا يف حتقيق الهدف السابع من الأهدا  ف الإمنائية للأ

 أأسفل هذا الهدف.املرجعية  الإشارةيرىج النظر اإىل 
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ويف هذا الصدد، وبناء عىل طلب أأعضاء اللجنة، أأعدت الأمانة بعض الواثئق اليت تصف وحتدد مسار كيفية تنفيذ بعض 
 (CDIP/7/3 Revالوثيقة و  .CDIP/5/4 Revأأوجه املرونة احملددة يف مجيع أأحناء العامل )انظر الوثيقة 

 يث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأأن الصحة وامللكية ضافة اإىل ذكل، ركَّز التعاون الثالإلواب
ىل التكنولوجيات والابتاكرات  4174الفكرية والتجارة يف عام  ىل تعزيز الوصول اإ عىل صياغة دراسة تقنية مشرتكة هتدف اإ

التقاطعات بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة –الطبية 
31

ُ ، وا ضافة اإىل ذكل. 4173فرباير  5رشت يف ليت ن ، واإ
جراءات الأمم املتحدة بشأأن الأمراض طار اإ  سامهت الويبو يف سلسةل من الاجامتعات يف جمال الصحة العامة يف اإ

الطبية التقليدية  سرتاتيجيةابل(. كام سامهت أأيضا يف مرشوع منظمة الصحة العاملية اخلاص NCDs) املعدية غري
 .4143-4172 :والتمكيلية

 : كفاةل الاس تدامة البيئية1الهدف 

الالزتام بتحقيق الاس تدامة البيئية، تواصل الويبو هجودها يف تعزيز التفاعل بني امللكية الفكرية والبيئة. ولهذا س ياق يف 
أأفاكر يف النقاش الغرض، تداوم الويبو عىل التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية ذات الصةل هبذا الشأأن، وتسامه بطرح 

، شاركت أأمانة الويبو، بصفة مراقب، يف 4174يف عام وادلويل حول العالقة بني امللكية الفكرية والابتاكر املس تدام. 
ىل املوارد اجلينية والتقامس العادل CBDالاجامتعات املتعلقة ابتفاقية التنوع البيولويج ) ( وبروتوكول انغواي بشأأن النفاذ اإ

الناش ئة عن اس تخداهما. وتعاونت الويبو أأيضا مع الرشاكء ادلوليني، مبا يف ذكل برانمج الأمم املتحدة  واملنصف للمنافع
لزايدة الوعي بشأأن التحدايت البيئية الناش ئة يف س ياق التخلص من السلع املقدلة واملقرصنة. ويف (، UNEP) للبيئة
مت الويبو ابلتعاون مع حكومة 4174 ويولي معل لصاحل الأهجزة القضائية  مج الأمم املتحدة للبيئة حلقةوبران دناتيل ، نظَّ
نفاذ القوانني وموظفي الهيئات البيئية بشأأن التخلص من السلع املقدلة وتوفري ختزين أ من وسلمي والتخلص من هذه ؤ ومس ويل اإ

ارص سامة ونفاايت خطرة. السلع لضامن ختفيف اخملاطر البيئية، ل س امي يف حالت التعامل مع السلع اليت حتتوي عىل عن
، مع برانمج الأمم املتحدة للبيئة وجلنة الأمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية 4173وسوف تُنظم حلقة معل للمتابعة يف نومفرب 

 (.WCO(، مع الاس تعانة مبساهامت منظمة امجلارك العاملية )UN ESCAPل س يا ومنطقة احمليط الهادئ )

منرب (، وهو WIPO Greenالويبو يف تدشني مرشوعها الرائد املتعلق ابلتكنولوجيا النظيفة ) وابلإضافة اإىل ذكل، جنحت
نولوجيا والاحتياجات عىل نوعًا من أأنواع التك  21مت رفع حوايل ومة واعامتد التكنولوجيات صديقة البيئة. ءللتعجيل بنقل وموا

ضافة اإىل ذكل. 4174نرتنت بهناية عام ش بكة الإ  ىل قاعدة البياانت، كام تنامت قاعدة الاشرتاك ، ُأضيفت وظواإ ائف جديدة اإ
ىل ما WIPO Greenيف الرسائل الإخبارية الشهرية ملرشوع " مشرتاكً. كام نرُشت دراس تني حاةل  511يزيد عىل " لتصل اإ

مبادرة من بيهنا عدة مناقشات مع الرشاكء الاسرتاتيجيني،  تقدوعُ اس تعرضتا حالت انحجة لنقل تكنولوجيا صديقة للبيئة، 
وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ واليونيدو، وكذكل مع مؤسسات  التفاق العاملي للأمم املتحدة

 ( ومرصف التمنية ال س يوي.infoDevالمتويل، مثل مبادرة البنك ادلويل )

اتحة هجودها للمسامهة وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف الت  قليدي واملوارد الوراثية، داومت الويبو عىل اإ
قلميية، مثل الإطار الإقلميي اخلاص ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد  كرشيك تقين يف املشاريع الإ

يط الهادئ وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومرفق الوراثية يف منطقة البحر الاكرييب، وخطة معل للمعارف التقليدية يف منطقة احمل 
ىل املوارد الوراثية  البيئة العاملية، ومرشوع ممول من بعض بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب بشأأن حتقيق النفاذ اإ

سداء املشورة  دارة امللكية الفكرية وأأنظمة تقامس املنافع. وابلتعاون مع أأمانة جامعة احمليط الهادئ، قامت الويبو ابإ بشأأن اإ

                                                
31

من:  مأأخوذالويبو. تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر: التقاطعات بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة.  

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf. 
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، اذلي ُعقد يف جزر سلامين. كام أأاتحت الويبو أأيضا سلسةل من املنشورات 4174ملنظمي همرجان فنون احمليط الهادئ 
ة عن القضااي الرئيس ية، ونرشت مرشوعًا تشاوراًي جملموعة واثئق الويبو اخلاصة  القصرية، ومنشورات يف أأنساق ُميَّرسَّ

قلميية و يدية. ابملعارف التقل  أأسهمت مثل تكل الأنشطة يف زايدة فهم القضااي وتطوير الترشيعات والس ياسات الوطنية والإ
ِّل لعمل اللجنة احلكومية ادلولية يف س ياق  وصياغة حلول معلية عىل املس توى الإقلميي والوطين واجملمتعي، وقامت بدور ُممكَّ

وضع القواعد واملعايري
32
. 

لويبو منربًا للنقاش فامي يتعلق بقضية التمنية املس تدامة من خالل النقل الفعَّال للتكنولوجيات صديقة ، تُعد اوفضاًل عن ذكل
، 4174يف عام والبيئة أأو من خالل التبصري بكيفية مسامهة نظام امللكية الفكرية يف تطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة. 

وم العاملي للمياه" وموضوعها: دور املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف ورشة معل بعنوان "الي -للمرة الأوىل -اس تضافت الويبو
د م احلصول املس تدام عىل مياه الرشب ال منة. وحرض هذا احلدث ممثلون من ادلول الأعضاء والعديد من املنظامت 

ب احلضور مببادرة الويبو احلكومية ادلولية وغريمه من املنظامت والأوساط الأاكدميية وممثلون عن اجملمتع املدين. وقد رحَّ 
 وهجودها يف جمال املياه املتصةل ابلتكنولوجيات واملعلومات املتعلقة ابلرباءات.

شرتاك مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف لنظمت الويبو اب(، Rio+20وأأثناء انعقاد مؤمتر الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة )
انبيًا خبصوص الابتاكرات والتكنولوجيات صديقة البيئة: احللول العملية؛ كام شاركت أأيضا ( حداًث جالربازيل - INPIالربازيل )

عالمية مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل لتعزيز مشاريع الويبو، مثل مرشوع الويبو  يف اس تضافة مقصورة اإ
ات ومرشوع مراكز د م التكنولوجيا والابتاكر أأوضاع الرباء( وتقارير WIPO Greenاملتعلق ابلتكنولوجيا النظيفة )

ابلشرتاك  وجدول أأعامل التمنية للويبو. وشاركت الويبو أأيضا يف يوم الأمم املتحدة يف ولية ريو، واذلي نظمته حكومة الولية
ل أ خر من تنظمي مها فريق الأمم املتحدة املعين مبجمتع املعلومات؛ ويف يوم معاليونسكو؛ كام شاركت يف جلسة معل نظّ مع 

 (.BASDمبادرة قطاع الأعامل من أأجل التمنية املس تدامة )

ضافة اإىل ذكل، قدمت الويبو ادل م بصفة مراقب يف مؤمتر الأطراف الثامن عرش يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن إلواب
م الرئيس حلدث من الأحداث اجلانبية يف ادلوحة. ويف الس نوات الأخرية، لعبت الويبو دور املُنَ  (UNFCCCتغري املناخ ) ّظِّ

 م الويبو أأيضا املناقشات اجلارية يف اللجنة التنفيذية التكنولوجية ملؤمتر دْ ملنظومة الأمم املتحدة املتعلقة بنقل التكنولوجيا. كام تَ 
لهيا، قدمت الويبو عرضًا تقدميياً TECالأطراف الثامن عرش ) ملا تقوم به من أأعامل  ( بصفة مراقب، وتلبيًة دلعوة ُوهجت اإ

 .(TECمتصةل بأأهداف اللجنة التنفيذية التكنولوجية )

ضافة اإىل ذكل طار العمل املشرتك بني واكلت الأمم املتحدة، أأساسا من خالل واإ ، شاركت الويبو يف عدد من املبادرات يف اإ
شاركة يف مجع البياانت الس نوية حلاسب (، مثل امل SUNالأمم املتحدة املس تدامة )( و UNEPبرانمج الأمم املتحدة للبيئة )
 (، فضال عن املشاركة يف الاجامتع الس نوي لإدارة املرافق بني الواكلت. GHGالأمم املتحدة لغازات ادلفيئة )

وتواصل الويبو من خالل الأمانة العامة، اختاذ خطوات للحد من التأأثري الضار عىل البيئة الناجت عن أأنشطهتا، وذكل من 
طار املسوة تدابري. خالل عد طار املسولية البيئية للويبؤ يف اإ ولية البيئية، مت الاضطالع بعدد ؤ و، ويه مبادرة أأخرى يف اإ

ىل رفع مس توى الوعي البييئ  4174من الأنشطة يف عام  جراءات ملموسة ومعلية.  بنيهتدف اإ أأوساط املوظفني و/أأو اختاذ اإ
، تكل الإجراءات اليت اس هتدفت احلد من مباين الويبو احلاليةيف  4174 ومن بني أأمه التدابري التقنية املتخذة يف عام

ويبو بأأخرى تمتزي حبلول اس هتالك الكهرابء عن طريق استبدال الرتكيبات واملعدات الأصلية يف أأقدم مبىن يف مجمع ال
اإجاميل تاكليف فضا يف ، ومن املتوقع أأن ينتج عهنا خ4174جديدة، وقد مت الانهتاء مهنا تقريبا يف عام  ةتكنولوجي

، ُأدخلت 4174اجلديد يف عام جتاه . ومع بداية هذا الاالكربوين الانبعاثالاس هتالك، فضال عن التحسن الناجت من خفض 
                                                

32
لفيةيسهم معل الويبو بشأأ   . يرىج ن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية أأيضا يف حتقيق الهدف السابع من الأهداف الإمنائية للأ

 .املرجعية أأسفل هذا الهدف الإشارةالنظر اإىل 
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جراءات عقد املناقصات، ول س امي تكل املناقصات اخلاصة بتدبري خدمات  وماكينات البيع  الاكفيرتايتمعايري بيئية يف اإ
 نية وهمامت الاكفيرتايت اليت جيب التخلص مهنا بعد الاس تعامل وبعض منتجات أأدوات ومس تلزمات التنظيف.لكرتوالإ 

فقد مت بناء هيلك القاعة ابلاكمل والواهجة اخلارجية، فضال  –ويه حاليا حتت الإنشاء  –أأما ابلنس بة لقاعة املؤمترات اجلديدة 
السوق احمليل من غاابت الأخشاب اليت مت تدبري معظمها من ضيات( من عن التشطيبات ادلاخلية )اجلدران والسقف والأر 

 يف احلد من الانبعاث الكربوين النامج عن النقل.  ابدوره تسويرسا، وابلتايل أأسهم

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


