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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السادسةالدورة 
ىل  9جنيف، من   2015 نومفرب 13اإ

 
 

 تقارير مرحلية

عداد مانة من اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما ييل: .1

 تقارير مرحلية عن مرشوعات جدول أأعامل التمنية التالية: ( أأ )

 الأول(؛ املرفق) البدلان الأفريقيةبعض يف بوركينا فاسو و  طويرهوت القطاع السمعي البرصيتعزيز  "1"

يف البدلان النامية والبدلان الأقل  دارة التصاممي لتطوير الأعاملاإ ومرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية و  "2"
 منوا )املرفق الثاين(؛

املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت  اس تخداميف  القدرات بناء "3"
منائية حمددة   و الثالث(؛املرحةل الثانية )املرفق  –اإ

 الرابع(؛ )املرفقاملرحةل الثانية  –الاجامتعية ودية ية الفكرية والتمنية الاقتصامرشوع بشأأن امللك "  4"

جناز  ( ب)  مرشوعات جدول أأعامل التمنية التالية: بشأأنتقارير اإ

جياد –مرشوع بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  "1" )املرفق احللول  اإ
 (؛اخلامس

رشوع بشأأن تعزيز التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب يف اجا ي امللكية الفكرية والتمنية ب ن مل العمل ابمتديد  "2"
 )املرفق السادس(؛ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
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ىل يونيو  2014تقرير مرحيل عن الفرتة من يوليو  )ج( ، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري )التوصيات التسع 2015اإ
عىل الاسرتاتيجيات املعمتدة لتنفيذ لك توصية  –عليه يف ادلورة الثانية للجنةاتُفق  حس امب –عرشة(. ويُرك ِّز التقريُر 

ذات من التوصيات، ويُسل ِّط الضوء عىل أأمه الإجنازات. وميكن الاطالع عىل قامئة الأنشطة وغريها من املعلومات 
 .http://www.wipo.int/tad( عىل الرابط التا ي: IP-TADالصةل يف "قواعد بياانت املساعدة التقنية" )

ن  .2 منية وامللكية الفكرية اإ اللجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوٌة اإ

 مرفقات هذه الوثيقة.

 املرفقات[ ]تيل ذكل

 

http://www.wipo.int/tad
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 املرفق الأول

 ملخص املرشوع

 DA_1_2_4_10_11 رمز املرشوع

  البدلان الأفريقيةبعض يف بوركينا فاسو و  وتطويره تعزيز القطاع السمعي البرصي العنوان

توصية جدول أأعامل 
 التمنية

 :1التوصية 

أأهنا موهجة حنو التمنية  ،جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف اجال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا 
وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية، وتأأخذ بع ن الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة 

ت تفاوت مس تواي مراعاة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن
دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف  التمنية احملققة يف ادلول الأعضاء. وينبغي اإ

ومعليات تقيميها  تنفيذهاهذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات 
 لك بدل.ل خمصصة

 2التوصية 

ن  ضافية للويبو من خالل تربعات املاحن ن واإ شاء صناديق ائامتنية أأو صناديق أأخرى تقدمي مساعدة اإ
عطاء  للتربعات داخل الويبو لفائدة البدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع الاس مترار يف اإ

أأولوية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل املزيانية ومن خارهجا للهنوض بعدة 
قايف والاقتصادي ابمللكية الفكرية يف البدلان اجالت، مهنا الانتفاع القانوين والتجاري والث

 .املذكورة

 4التوصية 

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف 
اجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع 

 اجال امللكية الفكرية. الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف

 10التوصية 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف اجال امللكية الفكرية وحتسيهنا 
من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية 

لكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حامية امل 
قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت الإ

 11التوصية 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع 
 مع تطوير البىن التحتية الوطنية يف اجال العلوم والتكنولوجيا لك ام اكن ذكلعىل الصعيد احمليل ود

 مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
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 فرنك سويرسي  106 700التاكليف املتعلقة ابملوظف ن:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي 436 000التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن: 

 .2013فرباير  اترخي بدء املرشوع

عىل متديد  ،2013اليت ُعقدت يف نومفرب  ،اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة توافقوقد شهرا.  24 مدة املرشوع
 .2013يف عام  السابقربر ذكل تأأخر بدء تنفيذ املرشوع يو أأشهر. 6 ملدة ملرشوعاب العمل

بريلاليت ُعقدت يف  ،عرشة اخلامسةاللجنة يف دورهتا  توافقكام   العمل عىل متديد ،2015 اإ
 أأشهر. 6 ملدة ملرشوعاب

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية والصةل بربامج 

 الويبو

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.

ول حيظى دور امللكية الفكرية  .متثل اس تدامة القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا حتداي تمنواي همام وصف موجز للمرشوع
طار  يف احملافظة عىل اس متراريهتا ودمع توس يع نطاقها ابلفهم الاكيف. ىل وضع اإ وهيدف املرشوع اإ

كام  مس تدام للقطاع السمعي البرصي عىل أأساس حتس ن البىن املهنية والأسواق والبيئة التنظميية.
ىل حتس ن فهم نظام امللكية الفكرية وحتس ن اس   تخدامه الاسرتاتيجي ابعتباره أأداة هيدف اإ

نتاج والتسويق والتوزيع يف القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا. ويتأألف املرشوع  رئيس ية دلمع الإ
من عنرصين رئيس ي ن. يقع العنرص الأول يف اجال التطوير املهين والتدريب. ويتناول العنرص 

ىل زايدة أأرابح املع امالت القامئة عىل امللكية الفكرية يف القطاع الثاين الإطار التنظميي، ويسعى اإ
 السمعي البرصي من خالل املامرسات والقدرات املؤسس ية والبنية التحتية ذات الصةل. 

جناح التأ زر وتبادل اخلربات ب ن ود من البدلان املس تفيدة لضامن املرشوع عىل عدد حمديُرك ِّز 
 هد توسعا رسيعا.بعض الصناعات السمعية البرصية الأفريقية اليت تش 

طار املرشوع عنرصا ماداي قادرا عيل البقاء لتوفري  عداده يف اإ ويوفر منوذج التعمل عن بعد املزمع اإ
التدريب التثقيفي يف القطاع السمعي البرصي س يكون متاحا لأحصاب املصاحل يف الويبو 

 ولرشاكهئا.
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 الس يدة اكرول كرول مدير املرشوع

املرتقبة يف الصةل ابلنتاجئ 
وثيقة الربانمج واملزيانية 

 2012/2013للفرتة 

 الربانمج الثالث

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 النطاق وادلراسات ورقات حتديدالنشاط الأول للمرشوع: 

ا التفاوض بشأأن احلقوق واإدارهتمت الانهتاء من هذا العنرص من عنارص املرشوع ابنهتاء دراسة "
دارة عداد" القطاع السمعي البرصي جامعية يف اإ أأولسون. وتصف ادلراسة -الس يدة كوسكينن من اإ

دارة احلقوق السمعية البرصية، مث تصف النتاجئ الرئيس ية احملققة يف البدلان  طرائق معل اإ
 ىل البياانت الواردة من البدلان املس تفيدة. اإ  استنادااملس هتدفة 

ادلراسة وامللخص عىل الرابط التا ي:  وتتاح
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200  

 للجنة. الرابعة عرشةادلراسة يف ادلورة  تعرضوقد 

 النشاط الثاين للمرشوع: حلقات العمل التدريبية والتطوير املهين

 وسفابوركينا 

 .2015وسبمترب  2014نُظمت حلقتا معل وطنيت ن ملهنيي قطاع الأفالم يف يوليو 

نتاج والتوزيع يف العرص الرمقي"، يف  وشاركت الويبو أأيضا يف برانمج تدرييب بشأأن "العقود والإ
طار الربانمج الرمسي  لمهرجان الأفريقي للسيامن والتلفزيون )فيس باكول  الرابعة والعرشين لدلورة اإ

FESPACO،)اذلي  ُ  .2015مارس  يف ظمن

 كينيا

 .2015بريل أأ  13و  12يف ملهنيي قطاع الأفالم اثنية نظمت ندوة تدريبية 

 الس نغال

 .2015ويونيو  2014نُظمت ندواتن ملهنيي قطاع الأفالم يف سبمترب 

 حق اجاليف للمحام ن  تطبيقيتان معل حلقتاقدت بناء عىل طلب من احلكومة ونقابة احملام ن، عُ 
من  حمامون يع. ودُ 2015ويونيو  2015مارس يف والعقود يف القطاع السمعي البرصي  املؤلف

 تدريبية.ال ورات ادلو للمشاركة يف سبوركينا فا

اختيار املشارك ن املدعوين حللقات  وجرى. همنيا 80و  60لك ندوة وطنية ما ب ن  اس تقطبت
لك بدل مس تفيد.  جانبمن   نناملعي    نالوطني التنس يق مس ئو يالعمل ابلتشاور الوثيق مع 

، هيئات وانجهات املنظمة،  ناملوزعو ، الأفالم ي: صناعاس هتدفت احللقات الفئات التالية

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200


CDIP/16/2 

Annex I 
4 

 والواكلت احلكومية، واملؤسسات املالية، ومنظامت الإدارة امجلاعية. ،والهيئات املهنية ،الاذاعة

 كبدلان قبولهاوفود كوت ديفوار وأأوغندا واملغرب رمسيا  ت، طلبادلورة الرابعة عرشة للجنة يف
 حلقاتللمشاركة يف  البدلانعدد حمدود من املراقب ن من هذه  يعمن املرشوع. ودُ  مس تفيدة

 .2015العمل التدريبية اليت نظمت يف عام 

 عىل النحو احملدد يف 01املرشوع  تلبية هدفبغية العمل  حللقات املوضوعيةالربامج  ُُصمت
متويل املصنفات " أأي، CDIP/9/13 وثيقةال املسامهة يف حتس ن اس تخدام نظام امللكية الفكرية ل

ىل  ،2015سلسةل الندوات اليت نظمت يف ركزت وقد  . "السمعية البرصية واإنتاهجا وتوزيعها اإ
. ةالبرصي ةالسمعي لصناعةا أأمام فرصالحد كبري عىل أأثر التحول الرمقي يف أأفريقيا والتحدايت/ 

 وهجهاومناقشات وجلسات جامعية  االاجامتعات أأساسا عروض التنظمي، تضمنت ثومن حي
فرادية.السمعي البرصي، ودراسات يف القطاع خرباء   اإ

وشاركت عن كثب يف مجيع مراحل التنظمي وتقدمي الربامج التدريبية السلطاُت الوطنيُة يف البدلان 
املس تفيدة، مبا يف ذكل هجة التنس يق الوطنية اليت حددها لك بدل، وماكتب حق املؤلف 

مثل هيئة الأفالم  ،القطاع السمعي البرصي اليت تضطلع مبس ئولية رئيس ية يفوالهيئات الوطنية 
 السيامنئية يف البدلان املس تفيدة الأخرى. / انجهاتكينيا  أأو املراكز يف

ومعرفهتم ابملزيات  ،هتم املهنيةاوع ُن ِّ خرباء دوليون وأأفارقة للك حلقة معل تدريبية عىل أأساس خرب 
مه أأيضا مؤلفو منشورات والسمعي البرصي الأفريقي. ومتكَّن بعض هؤلء اخلرباء،  للواقعاحملددة 

الية ومن تنفيذها بطريقة بشأأن هذه املسأأةل، من اس تخدام أأدوات الويبو ومهنجياهتا احل الويبو
 ما يضمن اتباع هنج متسق ومس متر يف هذا القطاع.معلية 

لعقود مثل مناذج لوخالل حلقات العمل، أأطلع اخلرباُء املشارك َن عىل مجموعة من مواد الربانمج، 
 اهما يف ممارساهتم املهنية. وجيري جتميع هذه املواد لتكوناليت ميكن للمشارك ن تكييفها واس تخد

 ويُتوقع أأاكدميية الويبو. املُعد ابلتعاون مع/ برانمج التعمل عن بعد التدريبأأدوات أأساس  مبثابة
طالق  .2015حبلول ديسمرب  برانمج التعمل عن بعد اإ

( OIFاملنظمة ادلولية للفرنكوفونية" ) وسامهت.  نارجياخل اكءرش مزيد من ال وُأقمي أأيضا تعاون مع 
، مفيدهذا التعاون أأن  تثبُ . وقد وشاركت فهيام 2014 عاميف تنظمي ندويت واغادوغو ودااكر 

 وأأثرى املكوانت انجوهرية للتدريب.

احلصول عىل  وتتيح ،املرشوع عنمعلومات صفحة ويب توفر موقع الويبو عىل  تُأضيفوقد 
 املرشوع. بشأأن مجمعة تثقيفيةمواد 

 رتخيصوال يف املوقعالتدريب  .النشاط الثالث للمرشوع. بناء املؤسسات واملهارات

 .2015يبدأأ تنفيذ هذا العنرص يف عام س 

 املضطلع هبا لك بدل:لأنشطة اف ام ييل و 

 بوركينا فاسو
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ىل معدل تأأخر تنفيذ التدريب يف املوقع نظرا   بوركينا مكتب  يفدوران كبار املوظف ن التنفيذي ن اإ
ُ  ،2015يف يونيو و. املؤلف قحلفاسو  ُ م ظن هارات امل وبناء تدريب ل س توى امل  رفيعبرانمج فذ ون
 الإدارة امجلاعية. ومنظمة املؤلف قحلانجزائر ابلتعاون مع مكتب  للمكتبملدير العام الفائدة 

ضافية للتدريب عىل بناء املهارات  ، يف املكتبأ خرين تنفيذي ن  من موظف نوقد وردت طلبات اإ
 ل س  ام يف اجال حقوق السمعية والبرصية والرتخيص الرمقي.

ضافية لبناء املهارات يف اجال التفاوض امجلاعي  كام  احلقوق. بشأأنوردت طلبات اإ

 كينيا

ىل ها،وحدود انقشت الندوات دور الإدارة امجلاعية القمية  القامئ عىلالتجاري  الرتخيص واحلاجة اإ
عداد التقارير ،ومجع البياانت ،فات السمعية البرصيةكأساس لس تغالل املصن حنو  -والشفافية  ،واإ

الإدارة  تكون فهيا اليت اجملالت الندوة حددتو أأفضل املامرسات يف اجال الإدارة امجلاعية. 
نسخة ال امجلاعية يه احلل لإدارة حقوق معينة يف اجملال السمعي البرصي )عىل سبيل املثال، 

 داء(.الأ حقوق بعض و  اكبيلالالإرسال اصة، اخل

املنتج ن  تتضمنفرقة معل  ،2015مايو يف  حل اأأحصاب املصشلك ، اتونتيجة لهذه الندو 
 خارطة طريق لإنشاء منظمة لوضع ،حلق املؤلف كينيا اجلسو  هيئة الأفالم يف كينياو واملوزع ن 

دارة امجلاعيةل مزيدا من التوجيه يف  ،املقبةلخالل الأشهر  ،الفرقةالبرصية. وتتوقع السمعية  الإ
طار  قامة اجمتع  حنورشوع امل اإ  جديد.اإ

 الس نغال

ظام الأسايس واللواحئ ادلاخلية مرشوع النصياغة  عىل حت تعديالتواقرتُ ، دم حتليل قانوينقُ 
يف اجالت النسخ  حتديدا تعملس  اليت  ،تعددة التخصصاتامل  انجديدةلإدارة امجلاعية املنظمة 

 البرصية.قوق السمعية احلاخلاص و 

مرشوع قانون  يف املؤلف أأحاكم حق عىل تعليقاتمسودة ُأعدت و قانوين حتليل  ُأجري
 .س توى احلكويامل التصالت قيد الإعداد عىل 

نشاء  للموافقةاملراس مي الرئاس ية  تلتأأجوقد  دارة امجلاعيةم عىل اإ قعت مؤخرا وُ و  ،نظمة جديدة لالإ
بغية لتدريب يف املوقع ل  اطلب ديد للجمعيةانجدارة الإ اجلس قدم  وحاليا . 2015أأبريل  10يف 

 .الإدارة تطوير املهارات يف اجال

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

والسلطات  ةالبرصي ةالسمعي الصناعةمن  ،تبناء عىل اس تبياان، اليت وردتالتعقيبات  جاءت
جيابية، املرشوع  الوطنية من البدلان الثالثة الرائدة املس تفيدة من حيث توجد مؤرشات واحضة اإ

لقطاع السمعي دمع تمنية ايف  وعىل أأمهيته، املناسب متاما وقتاليف عىل أأن املرشوع جاء 
حول لتل حتدايت خضمة للتصدي  يف الوقت اذلي يواجه فيه حاليا ،السوقاذلي حيركه البرصي 

 املس متر.الرمقي 

عىل  ةالبرصي ةالسمعيالصناعات و  الأفالممساعدة صناعة يف اخلربات واملهارات املقدمة  تسامه
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مس توايت أأعىل من حتقيق املنافسة يف السوق العاملية من خالل زايدة املردود الاقتصادي و 
ىل زايدة اس تخدام  الأفالمبعض خرباء  ،ابلفعلالتمنية املهنية. وقد أأشار  كتوبة يف امل عقود الاإ

دراج عينطبق و نتيجة للتدريب.  التجارية أأعامهلم قود الأمر نفسه عىل احملام ن القادرين عىل اإ
 برصية يف ممارساهتم نتيجة للتدريب.مسعية 

 احملتوى.لإعداد أأنشطة أأقوى من  الإيراداتتوليد زايدة أأكد ممثلو احلكومة تأأثري  كام

 .ع مفيدا أأيضا يف املسامهة يف تطوير الس ياسات عىل الصعيد الوطينواكن املرشو

ىل ويف كينيا، ُطلِّب  .1 هيئة الأفالم الكينية تقدمي تعليقات  جانباملرشوع رمسيا من اإ
سداء املشورة بشأأن وضع الس ياسة السيامنئية الوطنية. والس ياسة السيامنئية الوطنية، اليت متر  واإ

هنا س تكون املرة الأوىل اليت تنص فهيا  ىل الأمام حيث اإ مبرحلهتا الهنائية، متثل خطوة هممة اإ
ماكنيات كبرية السلطة الترشيعية الكينية رمسيا عىل أأن الأفال م السيامنئية صناعة وطنية تمتتع ابإ

 للمسامهة يف المنو الاقتصادي للبدل.

جراء ويف الس نغال، طلبت احلكومة .3 لأحاكم قانون حق املؤلف  / حتلياليةحتليل دراسة  اإ
 عىل الصعيد هالوقت الراهن التشاور بشأأنيف  جيرياذلي  ،مرشوع قانون التصالتيف 

. وقد 2008املؤلف لعام  فقها مع أأحاكم قانون حقتقيمي مدى توابغية  قبل اعامتده احلكوي
تشاوري مع طائفة واسعة من ممثيل الوزارات. وقد  /اجامتعاملشورة الترشيعية يف لقاء نوقشت

أأخذ يف الاعتبار املشورة املقدمة اليت تسلط الضوء عىل مسامهة الويبو ليمرشوع القانون  عُدل
 يف هذه العملية.

 يف الوقت الراهنلمراجعة ل 1999 لعام قانون حق املؤلفخيضع يف بوركينا فاسو،  .4
لتحديثه يف ضوء املعاهدات املعمتدة مؤخرا وتأأثري التكنولوجيات انجديدة ول س  ام يف القطاع 

ىل  ومثة حاجةالسمعي البرصي.  لس تكامل معلية  القادمةالأشهر القليةل  مواصةل العمل يفاإ
 الصياغة.

اطر والتخفيف من اخمل
 أ اثرها

تعطيل املرشوع أأكرث من مرة و  ،الرئيس ي ن  نمعدل دوران املوظف ن واملنسق ن الوطنيأأدى 
ىل بسبب التطورات الس ياس ية احمللية وتغيري الهيالك احلكومية   .تأأخر معلية التنفيذاإ

حتقيق  تأأخر ؛القطاع السمعي البرصييف واس تخدام حق املؤلف  ،تدين مس توى الوعيل  نظرا
طلبت البدلان املس تفيدة زايدة عدد الأنشطة لتلبية الاحتياجات العملية نتاجئ ملموسة. وقد 

اتحة التقدير الاكيف لتطوير بصورة وافية؛  السمعي البرصي لقطاعل لتعزيز فهم املعايري ادلولية، مع اإ
واملامرسات  ممارسات همنية أأصلية مس تدامة وقامئة عىل اساس حميل، مبا يتفق مع الثقافات

 الأفريقية.

ىلس ياق التحول الرمقي  هيَّأأ وقد  فرصة غري مس بوقة لمنو سوق التلفزيون  ةالأرضي ةالرمقي ةالتلفز  اإ
ذ ؛الأفريقي وتطوير احملتوى الأفريقي احمليل قوة دفع للعديد من البدلان اليت ، مع ذكل، أأعطى اإ

هذه العملية الطلب  جع لتقد . ابملوعد الهنايئلاللزتام تنظميية تكنولوجية معل بيئة  لإنشاءتاكحف 
ىل مرشوعدرات من خالل عىل املزيد من أأنشطة بناء الق  ةالسمعي الصناعةدمع  اللجنة الراي اإ

 يف هذه العملية الانتقالية. ةالبرصي
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ومل يكن التواصل مع اجملمتع املا ي واملرصيف سهال لأن هذه القطاعات ليست ملمة بقطاع السيامن 
جراء  ول توجد خربة يف التعاون التجاري. وجيري حاليا التنس يق املس متر مع السلطات احمللية واإ

 حماداثت معها ملواصةل الإرشاك الاكمل لهؤلء الرشاكء املهم ن يف أأنشطة املرشوع.

ويتطلب جناح املرشوع أأيضا تفعيال اكمال للأطر القانونية اليت تكفل حامية حق املؤلف يف البيئة 
ىل ااخاذ تدابري فعاةل لبناء احرتام امللكية الفكرية من أأجل دمع تطوير الرمق  ضافة اإ ية يف لك بدل، اإ

 قنوات توزيع قانونية وسوق قانوين للمواد السمعية البرصية.

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

 ل توجد حاليا أأي مسأأةل تقتيض دعام/ اهامتما فوراي.

 مع ثالثة بدلان جديدة مس تفيدة.واس متراره متديد العمل يف املرشوع  امليض قدما

 الأعامل السيامنئية. يفجديدة  اجالتهمين تس هتدف تطوير أأنشطة تدريب  أأ  )

نشاءعىل الرتخيص  ةبناء املهارات يف اجال حق املؤلف واملفاوضات القامئ ب ) البنية التحتية  واإ
 ديدة يف كينياالإدارة امجلاعية انج منظامتاملناس بة مثل 

ىلبرانمج التعلمي عن بعد  رمسيا وس ُيدشن ج ) . وميكن ةحمتوايت الربامج التدريبي استنادا اإ
 أأمام همنييفرصة ال لإاتحة، الإنرتنتعىل مفتوح لس تضافة منتدى  DLبرانمج نطاق توس يع 
جابة عىلحصول عىل للالسمعي البرصي القطاع  من  املؤلفق حب املتعلقة سائلامل أأس ئلهتم بشأأن  اإ

  .خرباء

 اخلامسةيسري التنفيذ وفقا للجداول الزمنية انجديدة للمرشوع اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا  انجدول الزمين للتنفيذ
 .عرشة

 %.70: 2015 يوليومعدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية  معدل تنفيذ املرشوع

م التقرير املرحيل الأول عن املرشوع، الوارد يف املرفق  التقارير السابقة ، CDIP/12/2للوثيقة  الثاين عرشقُد ِّ
ىل اللجنة  م التقرير املرحيل الثاين .  2013اليت ُعقدت يف نومفرب  ،يف دورهتا الثانية عرشةاإ وقُد ِّ

ىل اللجنة يف دورهتا  CDIP/14/2وثيقة لل املرفق الرابع الوارد يف اليت ُعقدت يف  ،عرشةالرابعة اإ
 .2014نومفرب 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

 نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 التنفيذ الناحج مؤرشات

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

الانهتاء من الورقة ونرشها خالل  ورقة حتديد النطاق
 الإطار الزمين

ورقة حتديد النطاق 
 رشوع الويبومل 

**** 

تكوين فريق اخلرباء وتعي ن نقاط 
 التنس يق

تعي ن نقاط التنس يق وتكوين 
 فريق اخلرباء

اس تكامل جاري حاليا 
مشاورات تعي ن فريق 

 اخلرباء

*** 

 

بشأأن دراسة حول التفاوض امجلاعي 
 حلقوقا

دراسة حول التفاوض  اس ُتمكلت ادلراسة
 والإدارة امجلاعية امجلاعي

 لحقوقل

*** 

 

مت  انهتت ثالث حلقات معل حلقات معل نُظ ِّ
تدريبية يف كينيا وبوركينا 

  فاسو والس نغال.

ُطلب عقد حلقات معل 
 للمتابعة.

*** 
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 املرشوع نتاجئ

 )النتيجة املرتقبة(

مؤرشات النجاح يف حتقيق هدف 
 املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

عىل التفاوض  يف املوقعتدريب 
 امجلاعي بشأأن احلقوق

 ** توجدل  عقده. من املقرر

عداد برانمج التعمل عن بعد  *** 2015ديسمرب  انهتىى. اإ

املسامهة يف حتس ن اس تخدام نظام 
امللكية الفكرية لمتويل املصنفات 

نتاهجا وتوزيعها.  السمعية البرصية واإ

زايدة اس تخدام املشارك ن 
للمهارات املكتس بة لمتويل 

نتاهجا  املصنفات السمعية البرصية واإ
وتوزيعها )يمت التأأكد من ذكل عن 
طريق اس تبيان للتقيمي يوزع عىل 

أأشهر تقريبا د س تة املشارك ن بع
 من انهتاء التدريب(.

زايدة عدد املعامالت املتصةل 
ابمللكية الفكرية يف القطاع السمعي 

نتاج  البرصي ف ام يتعلق ابلإ
د أأساس املقارنة من  والتوزيع. )حُيدَّ

 النطاق(.حتديد خالل ورقة 

زايدة القنوات املرشوعة لبيع 
د  حقوق الأفالم الأفريقية )حُيدَّ
أأساس املقارنة من خالل ورقة 

 النطاق(.حتديد 

ىل  أأشار همنيو قطاع الأفالم اإ
زايدة يف اس تخدام العقود 

يف أأعامهلم نتيجة  املكتوبة
نفسه  الأمر ينطبقو للتدريبات. 

من  متكنواعىل احملام ن اذلين 
دراج عقود  السمعية ت املصنفااإ

البرصية يف ممارساهتم نتيجة 
 للتدريبات.

 من املبكر للغاية تقدميها.

 

 

 من املبكر للغاية تقدميها.

*** 

طار  عداد اإ وبنية امليض قدمًا يف اإ
دارة  ةومتوازن فعاةلحتتية  ملامرسة واإ

العمليات القامئة عىل حقوق امللكية 
الفكرية يف القطاع السمعي 

 البرصي.

املعامالت القامئة عىل زايدة عدد 
حقوق امللكية الفكرية لرتخيص 

احلقوق السمعية البرصية من 
خالل مفاوضات جامعية وممارسات 

الرتخيص امجلاعي وتنفيذ املبادئ 
د أأساس املقارنة  التوجهيية. )حُيدَّ

 من خالل ادلراسة(.

زايدة وتطور البنية التحتية 
لرتخيص احلقوق السمعية البرصية 

املعايري ادلولية، ول  مبا يتفق مع
س  ام من خالل منظامت الإدارة 

د أأساس املقارنة من  امجلاعية. )حُيدَّ

 من املبكر للغاية تقدميها.

 

 

 

 

نشاءبصدد العمل  قةفر  منظمة  اإ
دارة امجلاعية يف كينيا  .جديدة لالإ

 حتسن املهارات يف بوركينا فاسو

*** 
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 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 

 خالل ادلراسة(.

التنفيذ التدرجيي للأدوات وقواعد 
الأعامل املالمئة لإدارة املصنفات 

السمعية البرصية مبا يتفق مع 
د أأساس  املعايري ادلولية. )حُيدَّ

 .املقارنة من خالل ورقة النطاق(

املراس مي  تتأأجل يف الس نغال،
نشاء  للموافقةالرئاس ية  عىل اإ

دارة امجلاعية  ،منظمة جديدة لالإ
 10يف توقيعها مؤخرا  وجرى
وجاري دمع البنية  .2015أأبريل 

 التحتية انجديدة.
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 ملخص املرشوع

 DA_4_10_02 رمز املرشوع

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية  العنوان واإ
 والبدلان الأقل منوا.

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات : 4التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية
اليت تعمل يف اجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب 

 ا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف اجال امللكية الفكرية.مهن

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف اجال : 10التوصية 
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف 

أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حامية امللكية الفكرية جعل مؤسسات امللكية الفكرية 
قلميية  واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت الإ

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية.  ودون الإ

جام ي  مزيانية املرشوع  سويرسي. فرنك 250 000غري املتعلقة ابملوظف ن:  املرشوع تاكليفاإ

 -p2تقدير احتياجات املوارد البرشية: موظف واحد للمرشوع من فئة املهني ن املس توى 
P3 (237 000  .)فرنك سويرسي 

 2014أأبريل  1 اترخي بدء املرشوع

 شهرا 24 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 املعنية والصةل بربامج الويبو

 الربانمج الثاين

 .31، 30 ،9 ،2 الصةل بربامج الويبو:

عداد التصاممي  وصف موجز للمرشوع ىل دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة، اليت تتوىل بنشاط اإ هيدف املرشوع اإ
وتسويقها، يف الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية ووضع الاسرتاتيجيات اليت تشجع 

 عىل الاستامثر يف التصاممي.

ز املرشوعيُ س  الرائدة يف البدلان املُشارِّكة،  ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت ِّ  عز 
الاس تخداَم الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، ل س  ام حقوق التصاممي الصناعية، من 

ما يشجع عىل اتباع هنج استبايق يف غرية واملتوسطة يف تكل البدلان، جانب املؤسسات الص
 دير.حامية التصاممي يف الأسواق احمللية وأأسواق التص

م من مجهورية كوراي خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة  ىل اقرتاح ُمقدَّ يستند املرشوع اإ
 (.CDIP/11/7)الوثيقة 
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الس يد ماركوس هوبرغر، مدير شعبة القانون واملشورة الترشيعية، قطاع العالمات التجارية  مدير املرشوع
 والتصاممي.

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
واملزيانية  وثيقة الربانمج

 4201/15للفرتة 

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من املتطلبات  .2النتيجة املرتقبة اثلثا.
الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية، والبدلان الأقل 

 انتقالية. منوا، والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

 أأعضاء فريق املرشوع

 للملكية ، ويه املعهد الوطينرائديف لك بدل  رئيس يةيعمل املرشوع يف تعاون وثيق مع واكةل 
َ امكتب و ، الصناعية يف الأرجنت ن الواكلت ن  تالك  تمللكية الصناعية والتجارية يف املغرب. وقد عين

 .للمرشوع وفريق يةتوجهي نجنة  ،املرشوعلهذا  ،الرائدت ن

 هاوتنفيذأأنشطة املرشوع مرشوع للمساعدة يف اخطيط قطريون لل  نومنسق ع ُن .1
 .يف الك البدلين هاورصد

جامل  انوطني ع ُن فريقان .2 مثانية خرباء وطني ن مؤهل ن، من ذوي اخلربة يف  منمكوانن اإ
ىل لتقدمي ادلمع  ممياممي وقانون التصاتصال  وضع و ات الصغرية واملتوسطة املس تفيدة، ملؤسساإ

ةاسرتاتيجية  يف  اومساعدهت هذه املؤسسات أأعاملتطوير بغية  ؛ممياتصال اية محلخصيصا  معدَّ
عىل املهنجية  ،ممي. وقد مت التعاقد مع أأحد اخلرباء للرتكزي بشلك خاصاالتص تنفيذمعلية 

 واملس تخدمة يف هذا املرشوع الرائد. املُطورةوالأدوات 

 املرحةل الأوىل

 تصممي املرشوع .3

عىل تقرير"  الرئيس يت نللواكلت ن التابعتان  واللجنتان التوجهييتانيف املرحةل الأوىل، وافقت الأمانة 
لتمنية الوطنية سرتاتيجية أأمهية املرشوع يف س ياق الا وجرى التأأكيد عىلبيان نطاق املرشوع ". 

يه: و ،أأساس ية أأخرى لتوجيه تنفيذ املرشوعواثئق ثالث  ُأعدتو . ينمللكية الفكرية يف البدلا
حتدد القطاعات الصناعية  توعيةلل خطة و؛ )ب( ممياوضع اسرتاتيجية وطنية محلاية التصوثيقة )أأ( 

ُ أأمهية اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية الوطنية، و  تكتيسالرئيس ية، اليت  س تخدم كأساس لختيار ت
ن مل ،  اسرتاتيجية اخلروجو )ج(  ة؛الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيد يف  مقررةكن تاليت واإ

هنا حتظىمرشوع، لل  ةالأصليوثيقة ال ات املؤسسحتديد يف س تخدم أأيضا تُ ، و كبريهامتم اب فاإ
ابنتظام  جيريو عىل املدى الطويل.  هذا املرشوع الرائداملصلحة للمشاركة يف  صاحبة الرئيس ية

دارهتا منذ بداية املرشوع حتديد  لمخاطر لحتليل ول أأ وثيقة نطاق املرشوع  وتقدم. الرائداخملاطر واإ
 .من أ اثرها تخفيفلل تدابري ال و 

 انجدوى تدارسا .4

ىل  ادلراسات وتضمنت بدراسات جدوى يف الك البدلين، ،واضُطلع بعد ذكل أأس ئةل موهجة اإ
صغرية ومتوسطة، لتقيمي  رشكة 2000لأكرث من  دراسة اس تقصائية ت. ُأرسلالرئيس يت نالواكلت ن 
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 يف املغرب. 249يف الأرجنت ن، و رشكة 90اهامتهما ابملرشوع. وردت مدى و  اوتوقعاهت ااحتياجاهت

 التوعية وتنفيذ املرشوع

طالق املرشوعفعاليات   عىل الصعيد القطري اإ

 الأرجنت ن .5

 4و 3الصناعية يف بوينس أ يرس، يف حامية الرسوم والامنذج بشأأن  دولية  ندوة نظم املرشوع
ممي اتصال ذات النشاط املكثف يف اجال والرشاكت  العامة هيئاتال ممثيل  ضورحب، 2014 سبمترب

 )من الأرجنت ن وأأورواب والولايت املتحدة(.

، حدث التوعية ذاتهوقت ال، يف اذلي اكن ،يف الأرجنت ن املرشوعطالق اإ واكن هذا نشاط 
ىل  الرائدملرشوع ااملعهد الوطين للملكية الصناعية يف الأرجنت ن و  قدمت الويبوو الأول.   153اإ

من السلطات  قواي الندوة دعام تلقتو متوسطة. صغرية و  ةرشك 70 ممن بيهن -مشاراك 
رضاء عن دراسة اس تقصائية  وتشريوزير الصناعة.  حضور الس يد جتىل يفالأرجنتينية، 

نظام امللكية  مس تخداهملمفيد بأأنه هذا احلدث ٪ 100 قميَّ ، مس تجيبا 81 ه من ب نأأن املشارك ن
 .ملشاركة يف املرشوعاب اهامتمهمهنم ٪ 83 وأأبدى، التصامميمحلاية بصورة ملموسة الفكرية 

 املغرب .6

مللكية الصناعية والتجارية يف املغرب املرشوع امكتب و  ، قدمت الويبو 2014أأكتوبر  15يف 
لمصمم ن والرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة احملمتةل. لقد يف ادلار البيضاء يف مؤمتر عُ  الرائد

مشارك ن من وزارة  حبضور، 2014أأكتوبر عام  16 يفدم املرشوع يف مائدة مس تديرة قُ كام 
والاقتصاد الاجامتعي  الصناعة التقليديةالصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي، وزارة 

يف  حلامن أأحصاب املص املدارس وغريمهو واحتاد غرف التجارة والصناعة واخلدمات،  ،والتضامين
 وتشجيعموافقهتم عىل املشاركة يف املرشوع، عن مجيع املشارك ن  وأأعربالصناعات الرئيس ية. 

 ملشاركة يف أأنشطة املرشوع.عىل االرشاكت الصغرية واملتوسطة من  هتمش بك

 واملتوسطةالرشاكت الصغرية اختيار  .7

رشكة صغرية  2000و ،متوسطة يف الأرجنت نصغرية و  ةرشك 1600وعالوة عىل التواصل مع 
ىليف املغرب، ومتوسطة  جراءات، بوضوحاس امترات الطلب ومعايري حمددة  واستنادا اإ ، دقيقة واإ

 يف املغرب. 26يف الأرجنت ن ورشكة  42 مهنامتوسطة مس تفيدة، صغرية و  رشكة 68 اختريت

  الرتوجي والتوعية .8

وأأسامء شعارات  وُُصمتعىل نطاق واسع يف الك البدلين.  وُوزعت ،تروجييةمنشورات  ُأعدت
 للمساعدة يف تعزيز الهوية  -" Namadij" و"DiseñAr" - يف الك البدلين للربانمجحمددة 

صفحات  ت نالرئيس  الواكلت ن لكتا  موقععىل  وتُتاح. البدلينيف  واس تدامتهالوطنية للربانمج 
املعهد الوطين  موقعيأأحداث املرشوع عىل  تُعرضكام ذا املرشوع الرائد. اخلاصة هبالويب 

شعارات  ُوضعت. مللكية الصناعية والتجارية يف املغربامكتب و للملكية الصناعية يف الأرجنت ن 
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عداد أأرشطة  ،لمرشوعل  ذاكءيف البدلين  فيديو تروجييةوجاري اإ حامية  بشأأنالوعي  ملواصةل اإ
 حول الربانمج. نطاقا ممي، والتواصل مع مجهور أأوسعاالتص

 املهنجية والأدوات .9

ضامن مجع البياانت بصورة منتظمة، وتسهيل و هنجية واحضة، مب وطني ن الرباء اخل تزويدمن أأجل 
جراء   " مهنا، ذلكلأأدوات مصممة خصيصا املرشوع  وضع، ينن الرائديمقارنة ب ن البدلللدراسة اإ

عدادمن  "التصاممياية محلس امخلطوات اخلاسرتاتيجية  جرى نشاء هذه الأدوات ولإ . الأمانة اإ
رست أأدوات امللكية الفكرية دُ ، كام اوخارهجالويبو وتبادل املعارف داخل مع اخلرباء التعاون 

 القامئة.

 اإطالق املرشوعو بناء القدرات 

 الأرجنت ن .10

 7يف  رشوعامل ُأطلق القدرات للخرباء الوطني ن يف الأرجنت ن، بناء  عمل بشأأنالعقب عقد حلقة 
وزير الصناعة ورئيس املعهد وقام مشاراك.  70حوا ي  ضورحب، يف بوينس أ يرس 2015أأبريل 

ول الويبو من خالل ئالأمانة مس   ومثلَّ احلدث.  ابفتتاحالوطين للملكية الصناعية يف الأرجنت ن 
متوسطة صغرية و  رشكةممي لك اموعة تصجمل ا مس بقاتشخيص فيديو. وتضمن الربانمجرساةل 

ىل  رضاء املشارك نلادلراسة الاس تقصائية  وتشريخرباء وطني ن.  مبساعدة مس تفيدة رضا عام اإ
 ةابلنس ب الرائداملرشوع  جدوىالرشاكت الصغرية واملتوسطة رت قدَّ كام  .٪95 بنس بة احلدثعن 

 ٪.89 حبوا ي لها

 املغرب .11

طالق اإ و بناء القدرات ل معل  حلقةالويبو أأقامت ، 2015أأبريل  1و 2015مارس  31يف و
عداد أأعضاء نجنة  هدف ابلاكملوقد حتقق  ،املرشوع يف ادلار البيضاء  الوطنية توجيهال اإ

جياد أأوجه، فضال عن نجاحب  الرائداملرشوع تنفيذ ل للمرشوع واخلرباء الوطني ن  لتأ زر ب ن ل  اإ
صاحبة  الرئيس ية اتاملؤسسلك من  واملتوسطة املس تفيدة. وأأكدصغرية املشارك ن والرشاكت ال

هذا انجهد املشرتك يف ملشاركة ابالشديد  موممثيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اهامتهم املصاحل
لمامرسات ل املنتظمتبادل ال  ويشمل ذكل –عىل الصعيدين الوطين وادلو ي  هوالاس تفادة من

 ب ن املغرب والأرجنت ن.انجيدة 

 لرشاكة مع القطاع ن اخلاص والعامامنصات  .12

اجمللس من  اوزارات، جزءا اليف املرشوع، مبا فهي صاحبة املصاحل الرئيس ية اتاملؤسسال ن  ابتت
وجيري حاليا يف املغرب.  للمرشوع ةالوطني نجنة التوجيه من اوجزءيف الأرجنت ن،  الاستشاري

التأأسييس  القانونالتوقيع عىل  جرىيف الأرجنت ن، و". Namadijالتوقيع عىل ميثاق "ش بكة 
 هذا املرشوع الرائد، وشارك يف حدث ْن  بقوةديبورا جيوريج، اذلي يدمع حبضور وزير الصناعة 

، اذلي للمرشوعالأثر الإجيايب  وعقبوسائل الإعالم.  حظيا بتغطية – DiseñAr ملرشوع
ىل  الرئيس يةلواكةل التابعة لللمرشوع  نة التوجيهنج ، دعيت 2015أأبريل  7 يف أأطلق أأخريا اجامتع اإ



CDIP/16/2 
Annex II 
5 

ىل املسؤول ن الوطني ن  DiseñAr املرشوعخاص لتقدمي   .وزارة الصناعة يفاإ

 املساعدة التقنية .13

يف حتليل  لرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدةان ووطنيالرباء اخل يساعد يف الوقت الراهن،و
سداء، اخلاصة هبا ممياتصال  مجموعة ةسرتاتيجية اب ف ام يتعلقاملشورة  واإ اية محلخصيصا  ُمعدَّ

ن الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة، ياخلرباء يف لك من البدل ةفرقأأ زارت و ممي. اتصال 
ىل دمت . وقد قُ تشخيصأأخرى لل و  قبل التشخيص مقابالتأأجرت لتوعية و ل اجامتعات  وعقدت اإ

 .من تقارير التشخيص لتشخيص وأأول مجموعةتقارير ما قبل الأمانة ا

 تبادل املعرفة .14

عداد دليل . وجير دواتالأ التدريب واملبادئ التوجهيية و مواد مجموعة من  ُأعدت/ُطورتو  ي اإ
 .املهمتةدلول الأعضاء ولغريها من ا، 2016رائدة البدلان ل ل  ليكون مرجعااملامرسات انجيدة، 

طوال فرتة تنفيذ املرشوع. ومن  الرائدينالأمانة بنشاط املامرسات انجيدة ب ن البدلين  نقلتو 
املعرفة عىل الصعيدين الوطين وادلو ي خالل املرحةل الهنائية  لتشاطرأأنشطة ب الاضطالعاملقرر 

 للمرشوع.

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 
 وادلروس الرئيس ية

دارة املشاريعقوية يف مهنجية و أأدوات اس تخدام  ثبُت أأنو  حاكمبدقة ، مبا يف ذكل العمل  اإ  يف واإ
املرشوع  لوجاهةللغاية  امفيد اكنروج يف املرحةل الأوىل، اخلواسرتاتيجية رشوع امل بيان نطاق 

 .يف الك البدلين تهس تدام وا تهكفاءو  تهفعالي و 

دارة التغيري تب ن أأنو  لتحقيق نتاجئ انحجة  رضورة ل غىن عهنا ،واتباع هنج مس تدام ،اخلربة يف اإ
ممي اتصاجال ال امجلع ب ن اخلربة يف  ه من الرضوريأأنأأيضا  ثبتكام . هرصديف تصممي املرشوع و 

  فعاةل. مساعدةملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة ممي اوقانون التص

لرشاكة ب ن القطاع ن العام ل منصة  وأأسسواعىل املس توى الوطين بنجاح.  حلاأأحصاب املصشارك و 
 اليت تعمل بكثافة يف اجالومساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة  ،الرائددلمع املرشوع  واخلاص

 .مس تدام ومنسق عىل حنوممي االتص

 الويبوتنس يق تشمل ، ممياتصال اية محلخصيصا  مصممةاسرتاتيجية أأدوات  املرشوع الرائد وضعو 
 .ارجاخلو  اخليف ادلمع خرباء مؤهل ن 

مانة بنشاط املامرسات انجيدة نقلتو   وحتددت. ب ن البدلين طوال فرتة تنفيذ املرشوع الأ
ىل التجربة الرائدة.   نحتس ابنتظامجرى املامرسات انجيدة، و  الأدوات واملهنجيات استنادا اإ

 دليل املامرسات انجيدةنرش ب  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الأرجنت نو الويبو  وس تقوم
يساعد البدلان  أأنهذا من شأأن خالل املرحةل الأخرية من املرشوع. و  DiseñAr ملرشوع
غريها من البدلان ، و 2016عام  Namadijو DiseñAr ياجانمن بر القادم يف الإصدارالرائدة 

أأنشطة  اخطيط، خالل املرحةل الهنائية ،جرىكام هذا املرشوع الرائد. تنفيذ  تكرار حال، املهمتة
 يدين الوطين وادلو ي.املعرفة عىل الصع  تبادل
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 رابطةيل املثال، . عىل سب ملساواة ب ن انجنس ناب تتعلق جوانبعىل هذا املرشوع الرائد  وينطوي
ىل للمرشوع املغريب.  ةالوطني املغربية يه جزء من نجنة التوجيه اتاملؤسسرئيسات   وُأشري اإ
 .2015يف يناير وأأبريل انجنسانية  الش ئون لتنس يقالويبو  لوحدةممارسة جيدة  بوصفهاملرشوع 

ثرنظرا لأمهية و  ىل  ينن الرائديالبدل الكلبيان نطاق املرشوع  دعا، تقيمي الأ الواكةل الرئيس ية اإ
جراء  ثر لتقيمي اإ  مع الأمانة بعد انهتاء املرشوع الرائد. ومشاركتهلأ

اخملاطر والتخفيف من 
 أ اثرها

 رها رضوراي من أأجل وضع أأساس مت ن للمرشوع.اكن حتليل تقيمي اخملاطر والتخفيف من أ اث

 :حتددتوف ام ييل اخملاطر الرئيس ية اليت 

طار امللكية الفكرية القانوين للبدلان املُكيَّف حسب احتياجات  - عوامل خارجية )مثل اإ
الرشاكت الصغرية واملتوسطة، والعوامل الرئيس ية اليت تثبط مهة الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

 عن الاستامثر يف حامية التصاممي الصناعية(؛ 

 الك الأمرين معا؛ نطاق املرشوع واسع جدا أأو يتخطى حدود املزيانية أأو  -

الفشل يف حتقيق تنس يق فعال ويف التفاق عىل نطاق واحض للمرشوع وأأدواره  -
 ومسؤولياته؛ 

 الفشل يف ضامن أأن املرشوع حيقق نتاجئ مس تدامة تراعي اسرتاتيجية اخلروج. -

اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية وعدم الثقة  يفمقاومة ممثيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة  -
 نظام القانوين.يف ال 

دارة اخملاطر عىل أأساس منتظم، وتُناقش ابلتعاون الوثيق  يف الك  الرئيس يةالواكلت مع جترى اإ
 البدلين.

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

ىل  ، وذكل 2016مايو  14حىت  الرائداملرشوع  رضورة متديد العمل يفوجتدر الإشارة اإ
 الزمين لتنفيذ.انجدول  حتتللأس باب املذكورة أأدانه، 

 ل توجد حاليا أأي مسأأةل تقتيض دعام/ اهامتما فوراي.

 ،ممياتصال اية محلخصيصا  ةاملعدَّ سرتاتيجيات توثيق مجيع الا يفاخلطوة املقبةل تمتثل  .1 امليض قدما
بدمع من  ممي،اتصال يف تسجيل  ااملقرتحة عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة، ومساعدهت

حتليل البياانت خالل املرحةل الهنائية  وس يجري ،هنائيةقارير توطني ن. وس تقدم الرباء اخل
 لمرشوع الرائد.ل 

نتاجمن املقرر و  .2 ممي، والتواصل مع احامية التص بشأأنأأرشطة فيديو تروجيية لزايدة الوعي  اإ
 عن الربانمج يف الك البدلين. نطاقا مجهور أأوسع

لتقدمي املرشوع SCT للجنة ادلامئة والثالث ن لرابعةادلورة ا أأثناءحدث جانيب  سيُنظمو  .3
ىل اممي اللتص الرائد للتصاممي  اصغري  امعرض ه،نفسيف اليوم أأيضا فتتح يُ وس  دلول الأعضاء. اإ
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 .الرائدينمعل لتبادل املعرفة ب ن البدلين  حلقة ، كام ستُنظماملغربية ةالأرجنتيني

صدار وامليض قدما ،واملامرسات انجيدة ،DiseñArبرانمج  عننرشة  وس توزع .4  لالإ
 .2016ربانمج عام لمن ااملقبل 

يف الك  ةالصغرية واملتوسطة املس تفيد الرشاكتقدرات م حلقات معل لبناء نظتُ س و  .5
 البدلين خالل املرحةل الهنائية للمرشوع.

ل اخلربات ب ن تباد ويشمل، الرائدمرشوع لل  ختايحدث يف الك البدلين  وسيُنظم .6
 .الرشاكت املس تفيدة

 انجدول الزمين للتنفيذ
)للخطوات التالية 

 املذكورة أأعاله(

يف أأبريل  عام ن املمتد لفرتة الرائدهذا املرشوع العمل يف . بدأأ 2016مايو  14 - 2015يوليو  1
ذ ؛2015بدل من يناير  2015  -ملرشوع امدير  لتعي ن قويةتوظيف  تطبيق اجراءات حتمت اإ

ىل معايري الاختيار.  علقة بتنفيذ اسرتاتيجية وعالوة عىل ذكل، للتخفيف من اخملاطر املتاستنادا اإ
ىل الك البالغة الأمهيةتقدم الويبو املزيد من املساعدة التقنية يف هذه املرحةل  لبد أأنللخروج،   اإ

 الاس تفادة، 2016عام  ،، لضامن تأأثري طويل الأجل. وأأخريا، س يكون من املهمينن الرائديالبدل
 .لمرشوع الرائدل س تقل امل تقيمي ال  يفاملرشوع  من مسامهة مدير

 %.35: 2015 يوليومعدل اس تخدام املزيانية كام يف هناية  معدل تنفيذ املرشوع 

م التقرير املرحيل الأول عن املرشوع، الوارد يف املرفق  التقارير السابقة ىل  CDIP/14/2 للوثيقة السادسقُد ِّ ، اإ
 . 2014اليت ُعقدت يف نومفرب  الرابعة عرشةاللجنة يف دورهتا 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

 1نتاجئ املرشوع
 )النتيجة املرتقبة(

 التنفيذ الناحجمؤرشات 
 )مؤرشات النتاجئ(

 الوضع الراهن بياانت الأداء

 البدلان املشاركة اخملتارة

وضع أ لية محلاية حقوق 
امللكية الفكرية للتصاممي 

من أأجل الرشاكت 
العامةل يف اجال التصاممي 

 عىل الصعيد القطري.

ىل  اختيار بدلين )يستند القرار اإ
 معايري الاختيار(.

 

هام املغرب والأرجنت ن وفقا ن، يبدل اختيار
 ملعايري الاختيار

**** 

تقدمي الويبو ملسودة  ( أأ )
الاسرتاتيجية الوطنية 

محلاية التصاممي 
 والتعليقات اخلاصة هبا؛

 

 

)ب( حتديد مديري املرشوع 
الوطني ن والواكةل الوطنية 

 الرئيس ية وفقا ملعايري الاختيار؛  

)ج( حتديد خرباء وطني ن 
ذا  لزم الأمر، يف للمساعدة، اإ

وضع خطط فردية محلاية 
 التصاممي.

يغَْت الاسرتاتيجية الوطنية محلاية  )أأ( صِّ
التصاممي ونوقشت مع املعهد الوطين للملكية 

الصناعية يف الأرجنت ن. ويف حاةل املغرب، 
تصف املسودُة الاسرتاتيجيَة الوطنية 
لتطوير حامية امللكية الفكرية. ل تزال 

الوطنية محلاية التصاممي حباجة الاسرتاتيجية 
ىل أأن تصاغ.  اإ

دت الواكلت الرئيس ية ، الوطنية )ب( ُحد ِّ
الفرعيون يف كام ُحدد املنسقون واملنسقون 

 الك البدلين وفقا ملعايري الاختيار

خرباء وطني ن للمساعدة، مثانية )ج( حتديد 
 يف وضع خطط فردية محلاية التصاممي.

 ****)أأ( 

 

 

 

 

 **** )ب(

 

 **** )ج(

صياغة خطة التوعية عىل 
 املس توى القطري

)أأ( صياغة اسرتاتيجية التوعية 
 الواكلت نابلتعاون الوثيق مع 

 .ت نالرئيس ي 

)ب( حتديد رشكة واحدة أأو 
عدة رشاكت يف ادلول املشاركة 

ابلتعاون  التوعية اتاسرتاتيجي صياغة)أأ( 
 مع الواكلت ن الرئيس يت ن. الوثيق

 

 رشكة مس تفيدة 68 ما مجموعه اختيار )ب(

 ****)أأ( 

 

 

                                                
1

 3.2 ، القسم CDIP/12/6 ةملرشوع الأصلياالوثيقة  كام يف 
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اليت تُنتج تصاممي أأصلية )القرار 
 وفقا ملعايري الاختيار(.

وفقا  -يف املغرب  26يف الأرجنت ن و 42)
 (ملعايري الاختيار

 **** )ب(

عداد خطة  اية محلاإ
مع ابلتعاون التصاممي 
 الرشاكت

)أأ( صياغة خطة حامية التصاممي 
ابلتعاون الوثيق مع الرشكة 

 )الرشاكت( اخملتارة؛ 

 ،لك رشكة)ب( عدد تصاممي 
 ليك تشملها أأمهيهتاومدى 

اسرتاتيجية حامية التصاممي 
خرباء /خبري )الاختيار مبساعدة 

 (.وطني ن

حامية التصاممي  طخطتُصاغ حاليا )أأ( 
 اخملتارة؛  ابلتعاون الوثيق مع الرشاكت

 مبساعدة خرباء وطني ن؛

 .تقدميها)ب( من املبكر للغاية 

مبساعدة جيري حاليا حتليل مجموعة التصاممي )
 .(البدلين من الك وطني نخرباء 

 *** ( أأ )

 

 

 ** )ب( 

تنفيذ حامية استباقية 
للتصاممي من خالل 

أ ليات حامية مناس بة يف 
ويف  –الأسواق احمللية 

 الأسواق العاملية مىت اكن
 ذكل قابال للتطبيق.

عدد طلبات تسجيل التصاممي 
 ُأودعتو/أأو  رُشع فهيااليت 

من حقوق  نحو/أأو عدد ما مُ 
امحلاية القانونية الأخرى ذات 

  الصةل؛

 .تقدميهامن املبكر للغاية 

 طلباتبعض يف تقدمي ابلفعل  رُشعوقد 
 ممي.االتص

** 

الأسواق  التواصل مع
الوطنية وادلولية ذات 

 الصةل.

وجود املؤسسات املشاركة يف 
املعارض التجارية الوطنية أأو 

ضافة ادلولية املتخصصة ) ىل  اإ اإ
التوعية من خالل قنوات أأخرى 

 يمت حتديدها(.

أأو سوف تشارك الرشاكت  تشارك
 تُزود هذه الرشاكتاملس تفيدة يف املعارض. 

 اخلاصة. امبعلومات مفيدة / املشورة لأعامله

*** 

 

املسامهة يف تمنية الأعامل 
التجارية للرشاكت 

الصغرية واملتوسطة يف 
البدلان املُشارِّكة عن 

تشجيع الاستامثر طريق 
يف التصاممي من خالل 

الاس تخدام 
الاسرتاتيجي حلقوق 

، وخباصة امللكية الفكرية
من خالل الاس تخدام 

الاستبايق ل ليات امحلاية 
املناس بة للتصاممي اليت 

حىت هذا اكنت هممةل 
 الوقت.

)أأ( عدد التصاممي احملمية 
لتسجيل أأو بطرق أأخرى اب)

خبالف التسجيل( حبسب اجملال 
التجاري )من املقرر قياسها يف 

 وقت ما بعد انهتاء املرشوع( 

معدل دوران رأأس مال )ب( 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 

ظل نظام حامية التصاممي قبل 
املرشوع وبعده )من املقرر 

يف وقت ما بعد انهتاء  قياسه
 املرشوع(.

مس توى رضا املؤسسات )ج( 
التجارية املشاركة عن تنفيذ خطة 

 .تقدميها)أأ( من املبكر للغاية 

حامية قاس هذا بعد مرحةل تنفيذ خطط يُ س  
الفصل املقبل،  أأثناء ستمت يتال ،ممياالتص

 وبعد الانهتاء من املرشوع.

دوران رأأس مال  عنالبياانت مُجعت  )ب(
. ةالرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيد

قياس  الرئيس يةالواكلت عىل جيب أأيضا و 
يف وقت ما بعد الانهتاء من  ورانادل معدل

 )تقيمي الأثر(. الرائداملرشوع 

 

 تقدميها.من املبكر للغاية : ة)ج( بياانت هنائي

 ل تقيمي)أأ( 

 

 

 **** )ب(

 

 

 

 ** )ج(
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/ أأنشطة املرشوع حامية التصاممي
 .الرائد

ادلراسة نتاجئ اكنت حىت ال ن، 
عن  تعاليت مُج  والتعقيبات الاس تقصائية

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  رضاء
أأنشطة املرشوع الرائد،  عناملس تفيدة 

جيابية للغاية. ةعام بصفة، اوفائدهتا لأعامله  اإ

حتس ن قدرات 
مؤسسات التصاممي 

 مبا يف ذكلالوطنية، 
مكتب امللكية الفكرية، 

لتشجيع الاس تخدام 
الاسرتاتيجي لنظام 

امللكية الفكرية للرشاكت 
التجارية املنتجة 

ىل ، للتصاممي ما يؤدي اإ
زايدة اس تخدام أ ليات 
 حامية التصاممي املتاحة.

)أأ( عدد ما قام به املعهد الوطين 
 ببناءللتصاممي من أأنشطة تتعلق 

ملؤسسات التصاممي  القدرات
 هذه الأنشطة. ونوع

عدد ما قام به املعهد )ب( 
الوطين للتصاممي من أأنشطة 

 تروجيية ونوع هذه الأنشطة.

 ****)أأ(   

 

 

 )ب( ***
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 1امللحق 

ىل  2014 والأحداث يف الفرتة من الرائداملرشوع عن حملة عامة   2016اإ

206                                                             2015        2014 

 1ف           2ف               3ف         4  ف  1ف       2ف                      3ف                 4ف                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

بوينس  ،بشأن التصاميم دولية ندوة 
 آيرس

 
 

 قبل المشروع
المرحلة 
 األولى

 أحداث إطالق
التوعية   

                أحداث تدشين المشروع
   التنفيذ

 األحداث النهائية 
 المرحلة األخيرة

مؤتمر لحماية التصاميم الصناعية 
البيضاءودائرة مستديرة، الدار    

 

إطالق و حلقة عمل لبناء القدرات

  Namadij وعمشر

 الدار البيضاء 
 

 
 

 وتبادل النهائية األحداث
 آيرس بوينس المعرفة،

البيضاء والدار  
 

DiseñAr  إطالق مشروع  
و"حلقة عمل ما قبل التشخيص “

 بوينس آيرس
 
 

لرابعة الدورة ا أثناءحدث جانبي 
، تبادل للجنة الدائمة والثالثين

المعرفة ومعرض للتصاميم، 
 جنيف
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الثالثاملرفق   

 ملخص املرشوع

 DA_19_30_31_03 رمز املرشوع

لتحدايت  حال -ملالمئة من الناحية التكنولوجية والعلمية االتقنية  يف اس تخدام املعلومات القدرات بناء العنوان
منائية حمددة   املرحةل الثانية –اإ

توصية جدول 
 أأعامل التمنية

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل  :19التوصية 
ىل املعرفة والتك  نولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

طار الويبو.  وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية،  :30التوصية 
ىل املعلومات الت  كنولوجية املتعلقة ابمللكية مبا فهيا البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

 الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س  ام يف اجملالت اليت تولهيا انجهة صاحبة الطلب أأمهية خاصة.

ىل البدلان النامية، 31التوصية  : ااخاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمس   ىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات.كتوجيه الامتس اإ  ن اإ

 فرنك سويرسي. 200 000:  موارد غري متعلقة ابملوظف ن مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 267 792:  موارد متعلقة ابملوظف ن

 .2014يوليو  اترخي بدء املرشوع

 شهرا. 36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية املعنية 

بربامج  والصةل
 الويبو

 التكنولوجيا وقطاع القضااي العاملية.الرباءات و و قطاع التمنية 

 .18، 14, 9, 1الصةل بربامج الويبو: 

وصف موجز 
 للمرشوع

بريل وفقا لأهداف املرحةل الأوىل من املرشوع،   لهنوضلملرحةل الثانية ا ، ُُصمت2013اليت اكمتلت يف اإ
دارة اس تخدام املعلومات التكنولوجية والعلمية  منوالبدلان الأقل ابلقدرات الوطنية ل  يف اجالت تنظمي واإ

هبدف بناء قواعد تكنولوجية مناس بة وتلبية احتياجات تمنوية حمددة عىل الصعيد الوطين، اليت س تيرس 
 . واخفيف حدة الفقربدورها يف المنو الاقتصادي 

أأس املال البرشي، وبناء القدرات انجوانب الرئيس ية للمرشوع نقل املعرفة، وتكوين ر  اقتضت
اس تخدام  يفالاجامتعية والثقافية واملساواة ب ن انجنس ن  ال اثر الاعتبار يف والأخذالتكنولوجية 

ومنظامت   نوطنيالرباء من اخلالتكنولوجيات اليت مت حتديدها من خالل التفاعل املشرتك مع مجموعة 
 التنس يق يف البدلان املس تفيدة.

ن   :تشمللمرشوع ل الأهداف احملددة ويف ضوء ما س بق، فاإ
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تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة عىل  )أأ(
 الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف التمنية؛

سد  مؤسس ية وطنية يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل قدرات بناء )ب(
 الاحتياجات احملددة؛

وتنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة يف تكل  )ج(
 اجملالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.

ىل توفري احللول التكنولوجية و  دة وفق خطة التمنية الت الاحتياج احملدجمل املالمئةهيدف هذا املرشوع اإ
ىل  انجهات الفاعةلمن  طائفةالتعاون ومشاركة  التنفيذتتطلب اسرتاتيجية و  .الوطنية من الأفراد اإ

 املؤسسات يف خمتلف القطاعات.
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 الس يد كيفيل شينكورو مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
وثيقة الربانمج واملزيانية 

 2012/2013للفرتة 

 .9الربانمج  ،، تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنيةالاسرتاتيجي الثالثالهدف 
تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من املتطلبات  :2النتيجة املرتقبة اثلثا.

بدلان الأقل منوا، الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية، وال 
 والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.

احتياجات البدلان النامية  املعدة خصيصا لتلبيةأ ليات وبرامج التعاون  تعزيز :3النتيجة املرتقبة اثلثا.
 .قل منواالأ البدلان 

 اواس تخداهم الفكرية مللكيةاب املتعلقة علوماتاملتعزيز فرص احلصول عىل : 4النتيجة املرتقبة اثلثا.
 .مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع جانبمن 

 

التقدم احملرز يف تنفيذ 
 املرشوع

اذلي قدم سلسةل من ،  CDIP/13/9املرشوع وثيقةباملرشوع هذا تنفيذ يف شد وقد اسرتُ 
من مجيع الرشاكء يف املقدمة اليت تأأخذ يف الاعتبار املبادرات ، املرحةل الثانية تنفيذ أأثناءالأنشطة 
 املرشوع.

من  االأمانة وعدد تمعلية تشاور مشل بعد ،2014بدأأ تنفيذ املرحةل الثانية من املرشوع يف يوليو و 
هذه املرحةل  واس تلزمتملشاركة يف املرشوع. اب قواي ااهامتم أأبدت اليت البدلان الأعضاء الأقل منوا،

كام اس تلزمت  ،تنفيذ اختيار البدلان املشاركة من خالل معايري اختيار واحضة وشامةلال وىل من الأ 
وما  ،رباءاخلزيانية و امل وتوفر، ومدى أأمهيهتااجالت احتياج التمنية، حتديد مثل  ،مبادئ توجهيية

ىل ذكل   .الطلب والقامئ عىل لمرشوعل  ما يضمن الطابع املس تدام ،اإ

ىل مع السلطات الوطنية  املوضوعيةواملشاورات  ،تقيمي الطلبات اخلطية املقدمة وأأسفر  اختياراإ
ثيوبيا ورواندا وتزنانيا وأأوغندا. ، يه:أأربعة بدلان مس تفيدة للمرحةل الثانية من املرشوع  اإ

ربعة الأ وفقا لوثيقة املرشوع، تتضمن املرحةل التالية من التنفيذ توقيع مذكرات تفامه ب ن البدلان و 
طار  يتحدد تفامهال توقيع مذكرات وب املس تفيدة والويبو.  عىل حنو  رشوعامل تنفيذ  موجه حنوللتعاون  ااإ

من البدلان بدل مسؤوليات والزتامات لك  ويوحض بصورة أأفضل، تنس يقوال  يكفل التنفيذ الناحج،
 املس تفيدة والويبو.

 أأثيوبيا
ثيوبيا خالل اجامتع وطين تشا ُأطلق بتنظمي مشرتك ب ن  ،يف أأديس أأابابُعقد وري املرشوع يف اإ

وطنية وخارطة الطريق ال الاجامتع الإجراءات انقشو .الويبو واملكتب الإثيويب للملكية الفكرية
الس ياسات  رامسو. وحرض الاجامتع قدم توصيات هبذا الشأأناليت جيب اتباعها لتنفيذ املرشوع و 

 .وندولي /ونن وخرباء تكنولوجيا وطنيون احلكوميوولئواملس  

نشاء فريق الانهتاء من  ويه ؛للمرشوع ةرئيس ي عن نتيجة معلية التشاور الوطينمتخضت و  اإ
ثيوبيا.أأنشطة ( لتنس يق NEGاخلرباء الوطين )  تنفيذ املرشوع يف اإ

ىل ذكل، واإ  وتعكف الأمانة عىل التعاقد  ،حتديد الاستشاري ن ادلولي ن والوطني ن جرىضافة اإ
 وع.تنفيذ املرش غرض لمعهم 
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ىل أأن   وقدم ،عضو أأيضا يف فريق اخلرباء الوطينللمرشوع املستشار الوطين وجتدر الإشارة اإ
التعاون مع اخلبري ادلو ي. ذاته، عىل ضامن  يف الوقتومعل،  الفريق،خلطة معل  قيَّمة اسهامات

قنية والعلمية قدم اخلبري ادلو ي اخلربة التقنية وبناء القدرات يف اجال اسرتجاع املعلومات الت كام 
 .فريقيف اجالت البحث التقنية لل املعرفة الفنية ، كام قدماملالمئة

 تزنانيا
ل و ،2015أأغسطس  24يف  ،يف دار السالم ُعقد طلق املرشوع خالل اجامتع تشاوري وطينأُ 

نشاء فريق اخلرباء الوطين قيد التشاور. يزال  الاستشاري ن الوطني ن حتديد أأيضا كام جيري اإ
 وادلولي ن.

 أأوغندا
 بناءتنفيذ مرشوع جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية:  حولاملرشوع خالل الاجامتع الوطين  ُأطلق

حال لتحدايت  -املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة  اس تخداميف  القدرات
منائية حمددة، وجيري حاليا . 2015أأغسطس  11يف العاُصة الأوغندية مكبال يف  اذلي ُعقد اإ

 تعي ن مستشارين وطني ن ودولي ن.التشاور بشأأن 

أأمثةل عىل النجاح/ 
الأثر وادلروس 

 الرئيس ية

يف البدلان   نحل الوطنياوالتعاون ب ن مجيع أأحصاب املص حشد الالزتاميتطلب املرشوع 
دارة  ، كام يتطلباملس تفيدة جناز تنفيذمن خالل مراحل  هملرشوع ورصدااإ  وقد ُوضعت. حمددة واإ

من خالل توفري  ،هذا الغرضلتحقيق  خصيصااملوقعة  اتفاقيات الرشاكة أأو مذكرات التفامه
طار زمين حمدد للتنفيذ ،دور لك طرفتتعلق ب توجهيات واحضة ىل جنب مع اإ   جنبا اإ

اخملاطر والتخفيف من 
 أ اثرها

ميكن  وهو ما ،مجموعة الرشاكء يف املرشوع ب نالتنس يق قدرا كبريا من : يتطلب املرشوع اخملاطر
ىل التأأخري يف تنفيذ املرشوع.ؤديأأن   ي اإ

دارة  اخلطر اهذل  التصدي: سيمت من أ اثرها التخفيف مجيع مراحل يف   نواعي ورصدمن خالل اإ
جنازات لتحقيق ؛ توطئةمبا يف ذكل املساعدة التنظميية الشامةل التنفيذ،معلية  مثل  ،رئيس ية اإ

 التكنولوجيا املناس بة. لتطبيق خطط العمل

مسائل تقتيض دعام/ 
 اهامتما فوراي

 ل توجد

سرتاتيجية التنفيذ للبدلان الأربعة املس تفيدة ا الالحقة مناملراحل  التاليةاخلطوات يتع ن أأن تمُكل   امليض قدما
 ؛ ومن مثَّ تنفيذ املشاريعب   يتعلقمراحل مماثةل ف ام املس تفيدة يف يع ادلولمج كام ذكر أأعاله، و اخملتارة. 

جناز جري س ي  عن بحثال تقرير و بحث، ال طلب ا مبا فهي ،لمرشوعل الرئيس ية  النتاجئالرتكزي عىل اإ
 .املناس بة احملددةالتكنولوجيا وخطط العمل لتنفيذ وتسويق التكنولوجيا  عن واقعتقرير و رباءات، ال

 ول الزمين املعمتد.سوف يُنفَّذ املرشوع وفقا للجد انجدول الزمين للتنفيذ 

 .%10: 2015 يوليويف هناية كام معدل اس تخدام املزيانية  معدل تنفيذ املرشوع 

التقارير/ الواثئق 
 السابقة

ىل اللجنة. اثينهذا هو   قُدم التقرير املرحيل الأول عن املرشوع يف مرفق الوثيقة  تقرير يُرفَع اإ

CDIP/14/ ىل اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة املنعقدة يف نومفرب   2014،اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف نظام اإ

 NA ل تقيمي NP ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي حمقق ابلاكمل

 

املرشوعنتاجئ 
2

 

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

مت تشكيل فريق اخلرباء يف البدلان الثالثة  فريق اخلرباء الوطين
يوما من بداية  30اخملتارة يف غضون 

 املرشوع.

كون فريق اخلرباء يس  
الوطين يف طور الإنشاء 

املس تفيدة يف لك البدلان 
ثيوبيا ورواندا وأأوغندا،  )اإ

 وتزنانيا(.

**** 

اتحة التقرير اخلاص بواقع التكنولوجيا املالمئة  تقرير عن واقع التكنولوجيا املالمئة اإ
 للحكومة والويبو.

 ل يوجد ل توجد

خطة معل لتطبيق ما مت اختياره 
 من تكنولوجيات مالمئة. 

من  سيمت اختيار تكنولوجيا واحدة أأو أأكرث
التكنولوجيات املالمئة للتنفيذ وسوف تصاغ 

أأشهر  6خطة معل لتنفيذ املرشوع معليا بعد 
 من بداية املرشوع.

 مت تنفيذ خطة العمل.

 ل يوجد ل توجد

اكمتل برانمج التوعية الهادف احملدد القطاعات  برانمج التوعية
 شهرا من بداية املرشوع. 24يف غضون 

 ل يوجد ل توجد

                                                
2

 .3.2حسب وثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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وطنية يف البدلان ال القدراتتعزيز 
الأقل منوا لس تخدام احللول التقنية 

منائية  املالمئة للتصدي لتحدايت اإ
 رئيس ية عىل الصعيد الوطين

عدد املنظامت واجملمتعات والأفراد عىل . 1
موا واس تخد طبقوا اذليناملس توى الوطين 

( كحل لتحدايت ATالتكنولوجيا املالمئة )
 قل منوا.الأ ا يف البدلان التمنية اليت مت حتديده

 ل يوجد  تقدميهامن املبكر للغاية 

فهم أأفضل لس تعامل املعلومات 
التقنية واملتعلقة ابلرباءات لأغراض 

 القدرات وبناءالابتاكر 
 التكنولوجية الوطنية

. اس تخدام معلومات التكنولوجيا املالءمة 2
 تقارير الرباءات، رباءات،ال عن بحثال  يف

 .لوجيا وخطط العملالتكنو  واقع

فريق اخلرباء الوطين يف ، عدد اخلرباء. 3 
 .قل منواالأ البدلان 

 ل يوجد ل توجد

اليت جيري  التكنولوجيا املالمئة . حتديد1 الاس تدامة
 قل منوا.الأ يف البدلان  تسويقها

 
أأخرى يف  اجالت يفرشوع امل  . تكرار2

 الويبو.من دمع  قدر بأأدىنقل منوا الأ البدلان 
 

نشاء . 3 املؤسسات ملواصةل العمل عىل اإ
 عىل املس توى الوطين. التكنولوجيا املالمئة

 
برامج بناء  ة نطاقس مترار يف وتوسع. الا4

يف اجال التكنولوجية الوطنية  القدرات
 التكنولوجيا املالمئة.

جعل فريق اخلرباء الوطين هيئة دامئة . 5
لتعزيز العمل عىل التكنولوجيا املالمئة يف 

 قل منوا.الأ لبدلان ا
 

يف . الاس تفادة من التكنولوجيا املالمئة 6
لتمنية الاقتصادية املدرجة يف الس ياسات ا

 والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
 لأقل منوا.البدلان ل 

 ل يوجد تقدميهامن املبكر للغاية 

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 ملخص املرشوع

 DA_35_37_02 رمز املرشوع

 املرحةل الثانية - الاجامتعيةوية الفكرية والتمنية الاقتصادية امللك  العنوان

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول  دال(:)الفئة  35التوصية  توصية جدول أأعامل التمنية مطالبة الويبو ابإ
الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظام امللكية 

 الفكرية.

جراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب  )الفئة دال(: 37التوصية  جيوز للويبو اإ
 لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري ب ن امللكية الفكرية والتمنية.وتوجيه من ادلول الأعضاء، 

 مزيانية املرشوع

 

 فرنك سويرسي. 485 000:التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن

 فرنك سويرسي. 316 000 :*التاكليف املتعلقة ابملوظف ن

 شمل مساهامت موظفي الويبو.ي املرشوع، لكنه ل  موظفتلكفة  املبلغ يشمل هذاو  *

 2015يناير  1 اترخي بدء املرشوع

 شهرا. 36 مدة املرشوع

الرئيس ية  قطاعات الويبو
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

 10، 9، 8ربامج: الابلتعاون مع  ُأجريت ادلراسات

منية الاقتصادية والاجامتعيةهذا املرشوع عبارة عن متابعة ملرشوع  وصف موجز للمرشوع  امللكية الفكرية والت
(CDIP/5/7 Rev. 1) ،طارااملرشوع  وس يظل. 2013يف هناية عام  لمتي أأك اذل  اإ

قلميية اليت  ىل تقليل الفجوة املعرفية اليت يواهجها  هتدفلدلراسات الوطنية والإ  رامسواإ
 .الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام ملكية فكرية يعزز التمنية

ىل جانب ىل  مواصةل السعي واإ ، تعزتم املرحةل نفسها أأهداف املرشوع الأصيل حتقيقاإ
 نطاق وتوس يعالثانية تعزيز اس تدامة البحوث اليت بدأأت يف املرحةل الأوىل من املرشوع 

املرحةل  مل تشملهامواضيع جديدة  وتتناول ،ومناطق جديدة بدلاان لتغطيراسة ادلمعل 
 الأوىل.
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 الس يد اكرسنت فينك مدير املرشوع

ابلنتاجئ املرتقبة يف الصةل 
  الربانمج واملزيانية

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات  :2.خامسا النتيجة املرتقبة
 العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل.

تنفيذ  التقدم احملرز يف
 املرشوع

أأمانة  رشعتكولومبيا وبولندا  يتحكوممن طلبات ل  وتلبيةاملرشوع بداية جيدة.  بدأأ 
جراء الويبو   دراسات جديدة يف هذين البدلين.يف اإ

 
نشاء قاعدة بياانت يف ادلراسة  اقتضت لوحدة تسجيل بياانت امللكية الفكرية كولومبيا اإ

جراء و لتحليل الاقتصادي، غرض ال  ،مللكية الفكرية يف كولومبيااب نتفاعدى الاملحتليل اإ
 .امللكية الفكرية اتس ياس يل لمبادرات الأخرية ل  جترييبوتقيمي 

 
ىل ابولندا  اليت أأجريت يف وتسعى ادلراسة س تكشاف دور نظام امللكية الفكرية يف اإ

 الابتاكر يف القطاع الصحي.
 

. قريباالتنفيذ  وس يجريهات ن ادلراس ت ن بشأأن تقيص احلقائق  بعثاتأأوىل وفدت أُ 
 الصةل ذويالرئيس ي ن  حلاحملية مجعت أأحصاب املصمعل  حلقاتبعثات ال  تضمنت

موضوعي اجتاه  حتديد احللقات عىلادلراسات. وساعدت هذه ابملوضوعات حمل تركزي 
 .ةلعمل ادلراسة املقرتح

 
ىل ااملرشوع، اذلي انضم  موظفاملرشوع  ع نَّ كام   .2015لويبو يف يوليو اإ

ثر الأ /عىل النجاح أأمثةل
وادلروس الرئيس ية 

 املس تفادة

حىت ال ن،  ُأجريتادراس يت البدلين اللت ن من السابق لأوانه اس تخالص أأي دروس من 
ل أأن املشاورات واصلت دورها احلامس  ادلراس ت ن بدايةيف  حلامع أأحصاب املص املتأأنية اإ

 .بدقة اجتاه معل البحوث راسة وحتديدادلضامن امللكية القطرية لعمل يف 

ىل اما و  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها جراءات أأنلأسف، يدعو اإ املرشوع اس تغرقت وقتا أأطول مما  موظفتوظيف  اإ
التأأخري يف انجدول الزمين الشامل  يشء منعن هذا  أأسفراكن متوقعا يف البداية. وقد 

ذا اكن أأي تعديل  التأأخري عىل هذا س يرتتب للتنفيذ، رمغ أأنه من السابق لأوانه تقيمي ما اإ
 انجدول الزمين.يف 

تقتيض دعام/ اهامتما مسائل 
 فوراي

 ل توجد.

ىل  امليض قدما ضافة اإ املرشوع يف دراسات جديدة  سيرشعكولومبيا وبولندا،  دراس يت تنفيذ مواصةلاإ
نطاق معل  س ُيحدد. كام (CDIP/14/7)وفقا ملعايري الاختيار الواردة يف وثيقة املرشوع 

املتابعة يف البدلان اليت اس تفادت من املرحةل الأوىل من املرشوع، كام هو موحض يف وثيقة 
 املرشوع.

التأأخري، رمغ أأنه من من  يشء يفاملرشوع  موظفالتأأخر يف تعي ن  تسبب، أ نفاكر كام ذُ  انجدول الزمين للتنفيذ
ذا اكن  املبكر للغاية  للتنفيذ.الشامل س يؤثر عىل انجدول الزمين  هذاتقيمي ما اإ



CDIP/16/2 
Annex IV 
3 

 

 %.6: 2015 يوليويف هناية كام معدل اس تخدام املزيانية   معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنةاذلي يُقدم التقرير املرحيل الأول  هذا هو التقارير السابقة   .هذا املرشوععن  اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )مفتاح الرموز والعالمات   (TLSاملس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل
 
 

3نتاجئ املرشوع
مؤرشات التنفيذ الناحج )مؤرشات  )النتاجئ املرتقبة( 

 النتاجئ(
الوضع  بياانت الأداء

 الراهن

العمل يف تكل البدلان اليت متابعة 
 اس تفادت من املرحةل الأوىل.

قامة حلقات  تنفيذ ؛معل حملية اإ
احلفاظ عىل مجموعات ادلراسات؛ 

 .البياانت انجزئية

  تقيميهامن املبكر للغاية 
 

 

ىل  4أأطلق املرشوع  مشاريع  5اإ
ة جديدة عىل الصعيد القطري يدراس  

 أأو الإقلميي.

 

 عقد حلقات معل حملية

 

حلقات معل يف كولومبيا عقد 
  وبولندا )انظر أأعاله(

*** 
 

بياانت ال مجموعات تسلمي ادلراسات و 
 ةانجزئي

دراس يت تنفيذ الرشوع قريبا يف 
 كولومبيا وبولندا.

** 
 

النجاح يف عقد ندوة تضم الباحث ن  هنائيةندوة حبثية 
 .تقيميهامن املبكر للغاية  وواضعي الس ياسات الرئيس ي ن.

 

أأفضل لل اثر الاقتصادية فهم 
لس ياسات امللكية الفكرية وااخاذ 

 قرارات مدروسة عىل حنو أأكرث معقاً 

صالحات لالإ توجه ادلراسات مبارشة 
 س ياس يةال 

 ل يوجد .تقيميهامن املبكر للغاية 

اس تخدام واضعي الس ياسات 
والباحث ن ووسائل الإعالم وغريمه 

من أأحصاب املصلحة قواعد البياانت 
 وادلراسات واستشهادمه هبا.

 ل يوجد .تقيميهامن املبكر للغاية 

 

  

                                                
3

 .2.3وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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 نتاجئ املرشوع

 

مؤرشات النجاح يف حتقيق 
 هدف/أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

فهم أأحسن لل اثر 
الاقتصادية عىل س ياسات 
امللكية الفكرية ومعلية أأكرث 

 استنارة لاخاذ القرار 

دراسات تفدي مبارشة 
صالحات الس ياسة العامة  اإ

 ل يوجد .تقيميهامن املبكر للغاية 

قواعد بياانت ودراسات 
يس تعملها/يستشهد هبا واضعو 

الس ياسات والباحثون والإعالم 
 وسائر أأحصاب املصلحة

 ل يوجد .تقيميهامن املبكر للغاية 

 

 اخلامس[ييل ذكل املرفق ]
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 املرفق اخلامس

 ملخص املرشوع

 DA_19_25_26_28_01 رمز املرشوع

جياد –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  العنوان  احللول. اإ

توصية جدول أأعامل 
 التمنية

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف  :19التوصية 
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي  تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

طار الويبو.  والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

درات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل اس تكشاف الس ياسات واملبا :25التوصية 
التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية وااخاذ التدابري املالمئة لمتك ن البدلان املذكورة من فهم 
جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، حس امب 

 يكون مناس با.

حث  ادلول الأعضاء ول س  ام البدلان املتقدمة، عىل تشجيع مؤسسات البحث  :26التوصية 
العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

 س  ام البدلان املتقدمة، اعامتده من الس ياسات تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول :28التوصية 
 والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف البدلان النامية.

 فرنك سويرسي.  983 000التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن:  مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي. 584 619التاكليف املتعلقة ابملوظف ن: 

  .شهرا 27 مدة املرشوع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية املعنية والصةل 

 بربامج الويبو

 قطاع الابتاكر والتكنولوجيا، وشعبة التحدايت العاملية، وشعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات.

 مرشوع بشأأن بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية.

 .18، 10، 9، 8، 1بربامج الويبو: الصةل 
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وصف موجز 
 للمرشوع

من الأنشطة من شأأهنا اس تكشاف ما ميكن ااخاذه من مبادرات وس ياسات  طائفةيشمل املرشوع 
لهيا لأغراض التمنية، ل  تتعلق ابمللكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها وتسهيل الوصول اإ

 س  ام لصاحل البدلان النامية، مبا يف ذكل البدلان الأقل منوا.

من الوثيقة  55طار املرشوع )انظر الفقرة وف ام ييل الأنشطة املقرر الاضطالع هبا يف اإ 
CDIP/9/INF/4:) 

قلميية بشأأن نقل التكنولوجيا يف خمتلف مناطق العامل،  :1النشاط  تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية اإ
مبا فهيا البدلان النامية، ابلتشاور املس بق مع ادلول الأعضاء يف جنيف، ومبشاركة أأحصاب املصلحة 

 يف اجال نقل التكنولوجيا، مبا يف ذكل منظامت الأمم املتحدة الأخرى ذات الصةل.

، ابلتعاون مع منظامت خضعت لس تعراض الأقرانوضع عدد من ادلراسات التحليلية  :2النشاط 
فرادية  الأمم املتحدة وغريها من املنظامت ادلولية املعنية، ومن بيهنا دراسات اقتصادية ودراسات اإ
تتعلق ابلنقل ادلو ي للتكنولوجيا، ومن شأأهنا أأن تسهم يف تقدمي مدخالت ملنتدى اخلرباء الرفيع 

 س توى.امل 

حياد: صياغة ورقة مفاهمي حول 3النشاط  احللول تكون أأساسا للمناقشات يف منتدى اخلرباء  اإ
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للموافقة علهيا )مبا يف ذكل  ادلو ي الرفيع املس توى؛ لتقدميها اإ

ىل اخلرباء ادل ولي ن للتعليق عىل مسودهتا الأوىل، مجيع العنارص التالية: تقدمي ورقة املفاهمي مس بقا اإ
وعرض ورقة املفاهمي عىل البعثات ادلامئة يف جنيف، وعقد اجامتع ليوم واحد مع املنظامت احلكومية 

من الوثيقة  66ادلولية واملنظامت غري احلكومية وامجلعيات املهنية )انظر الفقرة 
CDIP/9/INF/4.) 

عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات تدريس وغريها من الوسائل املس متدة من 4النشاط  : اإ
طار الويبو الشامل لتكوين  دراج تكل النتاجئ يف اإ التوصيات اليت اعُتمدت يف اجامتع اخلرباء، واإ

عداد البنية التحتية الكفاءات. ورمبا يشمل ذكل حمتوايت ومشاريع قطرية  فعلية تتصل بتصممي واإ
 الالزمة لإدارة أأصول امللكية الفكرية ف ام يتعلق بنقل التكنولوجيا.

تنظمي منتدى خرباء رفيع املس توى يف شلك مؤمتر دو ي لبدء مناقشات بشأأن كيفية  :5النشاط 
ىل املعارف  طار ولية امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ والتكنولوجيا، يف اإ

الويبو، مبا يف ذكل اجملالت انجديدة واجملالت الأخرى ذات الأمهية اخلاصة للبدلان النامية، مع 
. وبوجه خاص، ينبغي أأن يناقش اخلرباء س ياسات البدلان 28و 26و 25و 19مراعاة التوصيات 

 وجيا.املتقدمة املتصةل ابمللكية الفكرية وادلامعة لنقل التكنول

لكرتوين حول "نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة 6النشاط  نشاء منتدى اإ  –: اإ
جياد طار البوابة الإلكرتونية اخلاصة ببنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة  اإ احللول" يف اإ

نشاؤها يف س ياق املرشوع بناء عىل التوصية  ، ابلتشاور مع ادلول 10املؤسسات الوطنية املعزتم اإ
وا يف هذا الأعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة، مع تيسري مشاركة البدلان النامية والبدلان الأقل من

 املنتدى الإلكرتوين.

لهيا أأعاله يف برامج الويبو، بعد أأن تنظر 7النشاط  دراج أأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة املشار اإ : اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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 فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وتصدر بشأأهنا أأي توصيات ممكنة للجمعية العامة.

 الس يد عيل انجزائري مدير املرشوع

تاجئ املرتقبة الصةل ابلن 
يف وثيقة الربانمج 

واملزيانية للفرتة 
2012/2013 

 2النتيجة املرتقبة رابعا.
ىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا من قبل مؤسسات تعزيز ال  نفاذ اإ

الإبداعية احملمية، امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر، وزايدة الاطالع عىل املصنفات 
ىل املكل العام.  واملصنفات الإبداعية اليت أ لت اإ

عىل  ةموجز  نظرة عامة
 تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة يف دورهتا منذ التقرير املرحيل الرابع، اذلي قُ  احملرزةالتقرير عىل النتاجئ هذا يركز  دم اإ
(. ومنذ CDIP/14/2الوثيقة يف  17-9الصفحات )انظر  2014يف نومفرب  رابعة عرشة، املنعقدة ال

 قامئة الأنشطة: بشأأنعن التقدم التا ي  مت التبليغ ذكل احل ن،
 

ىل ، اذلي قُ CDIP/14/2يف الوثيقة  17-9 صفحاتالانظر التقرير املرحيل الرابع،  :1النشاط  دم اإ
 .2014يف نومفرب  الرابعة عرشة، املنعقدةاللجنة يف دورهتا 

ىل ج ستال دمت ادلراسات التحليلية قُ : 2النشاط  ىل اللجنة  لها نب مع اس تعراض الأقراناجنبا اإ اإ
 :الرابعة عرشةيف دورهتا 

 ؛ل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلو ياقتصادايت امللكية الفكرية ونق (أأ  

 .الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا (ب 

فراديةدراسات  (ج  عن التعاون والتبادل ب ن مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة  اإ
 ؛والنامية

 ؛مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيا تُعززالس ياسات اليت  (د 

 ؛ ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلو ي: حتليل من منظور البدلان النامية (ه 

بحث والتطوير، مما يتضمن أ ليات لٍك من ادلفع دلمع هجود ال  تُس تخدمبدائل لنظام الرباءات  (و 
 .والسحب، مع تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح

ليه من  الأقران خرباء اس تعراضو  اتادلراس خرباء وعالوة عىل ذكل، قدم نتاجئ ما توصلوا اإ
لوجيا: التحدايت املشرتكة ونقل التكنو  "امللكية الفكرية بشأأنيف منتدى اخلرباء ادلو ي  واس تنتاجات

جياد احل – ىل  16أأدانه(، اذلي عقد يف جنيف يف الفرتة من  5 النشاط" )انظر لولاإ فرباير  18اإ
2015. 

(، CDIP/9/INF/4الوثيقة من  66الفقرة  جنة )انظرالل  يفمت التفاق عليه  وفقا ملا :3النشاط 
جامتعات الا اليت نوقشت يفتتضمن الأفاكر اليت ورقة املفاهمي،  ،2014يف مارس عام  ،دمتقُ 

فضال عن اس تعراضات  ،اكفة س تةال ادلراسات التحليلية و ؛ مجيعها تشاوريةال قلميية الإ سة امخل 
ىل اخلرباء ادلولي ن للتعليق علهيا  1 الفرتة من وعرضها عىل البعثات ادلامئة يف جنيف يف ،الأقران، اإ

ُ . وعالوة عىل ذكل، 2014توبر أأك  21حىت  2014سبمترب  دورة  قبل ،2014أأكتوبر  28ظم يف ن
املنظامت غري و ت احلكومية ادلولية اجامتع ليوم واحد مع املنظام ،2014نومفرب اليت ُعقدت يف  للجنةا

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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احلكومية وامجلعيات املهنية )انظر 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp؟meeting_id=34205.) ووافقت 

 املفاهمي.عىل ورقة رابعة عرشة اللجنة يف دورهتا ال
 .(CDIP/14/8 Rev.2 من ورقة املفاهمي، انظر الوثيقة ة)لالطالع عىل النسخة املعمتدة الهنائي 
ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا اللجنة يف  مبوجب، وعىل النحو املتوىخ بطبيعة احلال :4النشاط  

عداد وتوفري مواد ووحدات وأأدوات تعذر، الرابعة عرشةدورهتا  وغريها التدريس  بدء العمل يف اإ
اليت و ، فق علهيا يف منتدى اخلرباء )انظر أأدانه(الناجتة عن "أأفاكر اخلرباء"، اليت اتُ  الوسائلمن 

قرارها هبدف  يتع ن ىل اللجنة للنظر فهيا واإ يف برامج  "فاكر"الأ  هذه تنفيذ حنو العمل  دمجتقدميها اإ
ل بعد  ىلاللجنة  قدمهتاأأية توصية حممتةل اعامتد و  ،نظر فهيا واعامتدها من اللجنةال معل الويبو، اإ  اإ

 .امجلعية العامة
ىل  16يف الفرتة من  ُعقد يف جنيف، :5النشاط  منتدى خرباء الويبو بشأأن  ،2015فرباير  18اإ

أأصال أأن يكون بعنوان "منتدى اخلرباء  اذلي اكن من املقرر عىل الصعيد ادلو ي لتكنولوجياانقل 
جياد احللول"(.  –ادلو ي بشأأن" امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  تضمن و اإ

قدهما خرباء ادلراسات الس تة اكفة، وعروضا قدهما أأربعة من خرباء  املنتدى عروضا توضيحية 
قات النقاش ب ن اخلرباء بشأأن نقل جولت من حل 6اس تعراض الأقران املناظرين، فضال عن 

خرباء دولي ن من البدلان املتقدمة والنامية، جرى اختيارمه وفقا ملعايري  8التكنولوجيا، أأرشف علهيا 
 Rev. CDIP/14/8 2 (الاختيار اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة )انظر الوثيقة

، مضن املعرفة والتكنولوجياوذكل هبدف بدء مناقشات حول س بل تيسري احلصول عىل مزيد من 
  .لفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ولية الويبو،

دمت خالل اليت قُ  وضالعر و  ،وقامئة السري اذلاتية ،منتدى اخلرباء برانمجكن الاطالع عىل ومي
هذا احلدث عىل املوقع الإلكرتوين للمؤمتر )انظر 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp؟meeting_id=35562 حرض .)
املناقشات عىل الانرتنت  تثبُ ، مجيعا ثالثةال املنتدى أأايم  وعىل مدى. مشاراك 130حنو  املنتدى

الثالثة عىل املنتدى أأايم  مجليعمشاهدة فيديو  ،الطلبحسب  ،ميكنكام . موقع الويبو من خالل
اتُفق يف التقرير الهنايئ ملنتدى اخلرباء "أأفاكر اخلرباء" اليت  تضمنو . لويبوالبث الش بيك لموقع 

ىل  نتدى عىلامل   "فاكر"الأ  هذهتنفيذ  حنو العمل  دمجهبدف  اعامتدها؛ للنظر فهيااللجنة تقدميها اإ
 اخلامسة عرشةللجنة يف دورهتا اقررت و (. CDIP/15/5)انظر الوثيقة  يف برامج معل الويبو،

 الوثيقةمن  267الفقرة املقبةل )انظر  ايف دورهت هبشأأن امناقشاهت ومواصةلالتقرير،  هبذاعلام  الإحاطة
CDIP/15/8 Prov..) 

"امللكية  بشأأن الإنرتنت عىلملنتدى ا يف وقت كتابة هذه الوثيقة، مسودةاكمتلت : 6النشاط 
جياد -الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  من  للجنةأأن تمتكن احللول". ومن املتوقع  اإ

نشاء   .حبلول دورهتا السادسة عرشة املنتدى وتشغيهلاإ

يف ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا اللجنة يف املقرر أأصال ، وعىل النحو ة احلالعبطبي :7النشاط 
نشطة املرشوع يف برامج معل الويبو لأ نتاجئ  ةأأي تطبيق يفالعمل  بدءميكن ل ، رابعة عرشةدورهتا ال

ل بعد نظر  ىل امجلعية العامة. قدمهتاأأية توصية حممتةل اعامتد و  ،فهيا واعامتدهااللجنة اإ  اللجنة اإ
تقرير  وقد ُأدرجد خان(؛ يش  ن )الس يد دانيال كيلر والس يد ر وخارجي خرباء تقيمياملرشوع  قميَّ 

ىل تُدعى  ويه الوثيقة اليت، CDIP/16/3يف الوثيقة  تقيميال   ايف دورهت الإحاطة هبا علاماللجنة اإ
 .لسادسة عرشةا

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310276
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310276
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املرشوع / أأثر النتاجئ
 وادلروس الرئيس ية

 املس تفادة

ىل  .CDIP/16/3 تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة يرىج الرجوع اإ

 .%77: 2015 يوليويف هناية كام معدل اس تخدام املزيانية  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة يف  CDIP/8/2الوثيقة  يف 149-143 صفحاتال ،الأول للمرشوعاملرحيل دم التقرير قُ  سابقةال تقارير ال  اإ
 يف  78 -72صفحات ال التقرير املرحيل الثاين،دم قُ و . 2011اليت عقدت يف نومفرب  ،دورهتا الثامنة

ىل اللجنة يف دورهتا العارشة، CDIP/10/2الوثيقة  التقرير دم قُ و . 2012يف نومفرب ، املنعقدة اإ
ىل اللجنة يف دورهتا الثانية CDIP/12/2الوثيقة يف  58 -49صفحات الاملرحيل الثالث،  ، اإ

الوثيقة يف  17-9صفحات الالرابع،  املرحيل دم التقريرقُ بيامن . 2013يف نومفرب  ، اليت ُعقدتعرشة
CDIP/14/2 ىل اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة يف نومفرب  .2014، اإ

ىل تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة  املتابعةُ  يف  61و  60 ت ن، ل س  ام الفقر CDIP/16/3يرىج الرجوع اإ
عداد وتقدمي املواد، 4 النتيجة" خيصف ام ، املرفق وأأدوات التدريس وغريها من  ووحدات" )"اإ

ىل  66 من لخرباء "( والفقراتلاملنتدى ادلو ي  ا اعمتدهيتالناجتة عن التوصيات ال الوسائل  69اإ
 عن الأنشطة املذكورة أأعاله يف برامج الويبو"( أأسفرت عهنانتاجئ  ة")" دمج أأي 7 لنتيجةاب" املتعلقة

 ميكن ل، الرابعة عرشة هتادور اهمي اليت وافقت علهيا اللجنة يف: عىل النحو املتوىخ يف ورقة املف
مانة ل عداد وتوفري املواد، عمل حنو بدء اللأ تنفيذ ل  الوسائلوغريها من  التدريسوأأدوات  والوحداتاإ

دماج أأيل ميكن لخرباء"، وبشلك أأمع، ل"أأفاكر  ةأأي شطة املرشوع يف ن لأ  نتاجئ ةالعمل من أأجل اإ
ل بعد نظر  برامج معل الويبو ل اللجنة من قمقدمة أأية توصية حممتةل اعامتد فهيا واعامتدها و اللجنة اإ

ىل امجلعية العامة.   اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل
 

)النتاجئ  4نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(

 الراهن

وثيقة أأولية جاهزة يف غضون  . وثيقة املرشوع1
ثالثة أأشهر من املوافقة عىل 

املرشوع، ابلتشاور مع ادلول 
 الأعضاء.

الانهتاء من صياغة وثيقة املرشوع قبل 
وتنقيحها قبل حلول  2011حلول نومفرب 

 .2012مايو 

**** 

رمغ )
 (التأأخري

قلميية  . 2 تنظمي اجامتعات اإ
تشاورية بشأأن نقل 

 التكنولوجيا

تنظم الاجامتعات يف غضون 
برام وثيقة  ثالثة أأشهر من اإ

 املرشوع؛

 تعقيبات املشارك ن؛ -

وتعليقات ادلول الأعضاء أأثناء  -
جراء املشاورات.  اإ

مجيع الاجامتعات التشاورية  تُعقد
قلميية امخلسة اخمل طط لها بشأأن نقل الإ

ُعقد الاجامتع الأول يف التكنولوجيا: 
، 2012يوليو  17و 16س نغافورة يوي 

 29وُعقد الثاين يف مدينة انجزائر يوي 
، وُعقد الثالث يف 2013يناير  30و

سطنبول يوي  ، 2013أأكتوبر  25و 24اإ
 26و 25يوي  وُعقد الرابع يف جنيف

، وُعقد اخلامس يف مونتريي 2013نومفرب 
أأاثرت  .2013ديسمرب  6و 5يوي 

البدلان  دلىالاجامتعات اهامتما كبريا 
عىل  واملشارك ن يف الاجامتعاتاملشاركة 
 .حد سواء

**** 

)رمغ 
 التأأخري(

دراسات ودراسات  . 3
فرادية وحتليالت  اإ

اس تكامل ادلراسات والتحليالت 
رساء  يف الإطار الزمين املُقرر، واإ

املعايري املطلوبة وفقا 
 لالختصاصات.

عداد  تلكيفال  صدر راسات مجيع ادلابإ
ادلراسات اكمتلت ، وقد ستال  تحليليةال 

ادلورة  خالل عها الأقران ونرُشتج ورا
ُ  .الرابعة عرشة للجنة رش اس تعراض وقد ن

ىل جنب مع ادلراسات  الأقران جنبا اإ
 قدماملذكورة أأعاله. وعالوة عىل ذكل، 

وخرباء اس تعراض الأقران معدو ادلراسة 
ليه من يف  نتاجئ واس تنتاجات ما توصلوا اإ

بشأأن نقل خرباء للالويبو منتدى 

**** 

)رمغ 
 التأأخري(

                                                
4

 .2.3وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  
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)النتاجئ  4نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(

 الراهن

 يف الفرتة من ي عقدالتكنولوجيا ادلولية اذل
ىل 16  .2015فرباير  18اإ

م مسودة ورقة مفاهمي سوف تُقدَّ  ورقة مفاهمي . 4
جياد احللولبشأأن  كأساس  اإ

للمناقشات يف منتدى اخلرباء 
ىل اللجنة  ادلو ي الرفيع املس توى اإ

املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
 للموافقة علهيا.

الرابعة عرشة  هتادوريف  للجنةوافقت ا
تتضمن أأفاكرا من  اليتورقة املفاهمي عىل 
 الاجامتعات التشاورية الإقلميية مجيع

الست اكفة،  وادلراسات التحليلية امخلسة
النسخة . اس تعراضات الأقران مبا يف ذكل

 الوثيقة  يهورقة من ال  ةاملعمتدة الهنائي
Rev.2CDIP/14/8  . مارس  27 ويف

ادلولي ن ىل اخلرباء الورقة اإ دمت قُ  ،2014
عىل البعثات  ترضعُ علهيا، كام  للتعليق

 21و 2014سبمترب  1ادلامئة يف جنيف يف 
وعالوة عىل ذكل، سوف . 2014أأكتوبر 

اجامتٌع ملدة  ،2014أأكتوبر  28يف  يُنظم
يوم واحد مع املنظامت احلكومية ادلولية 

 .احلكومية وامجلعيات املهنية غري واملنظامت

**** 

عداد وتوفري مواد ووحدات  مواد املنتدى . 5 اإ
وأأدوات تدريس وغريها من 

الوسائل املس متدة من التوصيات 
اليت اعمتدها منتدى اخلرباء 

 ادلو ي الرفيع املس توى.

، وعىل النحو املتوىخ يف بطبيعة احلال
ل  ،ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا اللجنة

مانة ميكن  عداد وتوفري العمل حنو  بدءللأ اإ
مواد ووحدات وأأدوات التدريس وغريها 

 الناجتة عن "أأفاكر اخلرباء" الوسائلمن 
،  يف منتدى اخلرباء ادلو ياملتفق علهيا 

ىل اللجنة   من املقرر أأن تُقدماليت و  اإ
العمل حنو  هبدفللنظر فهيا واعامتدها 

يف برامج معل الويبو  تطبيق هذه الأفاكر
ل بعد نظر اللجنة فهيا واعامتدها اعامتد و  ،اإ

ىل امجلعية  قدمهتاأأية توصية حممتةل  اللجنة اإ
 العامة.

** 

تنظمي منتدى اخلرباء  . 6
 الرفيع املس توى

تنظمي منتدى اخلرباء الرفيع 
املس توى يف غضون س تة أأشهر 

 من اس تكامل ادلراسات؛
وحضور رفيع املس توى يف  -

 نتدى؛امل 

منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل ُعقد 
الصعيد ادلو ي يف التكنولوجيا عىل 

ىل  16يف الفرتة من  ،جنيف  فرباير 18اإ
ة توضيحي انتدى عروضامل  تضمنو . 2015

ا ، وعروضات الس تة اكفةرباء ادلراسخل

**** 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583


CDIP/16/2 
Annex V  
8 

 

)النتاجئ  4نتاجئ املرشوع
 املرتقبة(

مؤرشات التنفيذ الناحج 
الوضع  بياانت الأداء )مؤرشات النتاجئ(

 الراهن

جيابية من املشارك ن  - وتعقيبات اإ
 بشأأن ورقة املفاهمي وادلراسات؛

ىل اعامتد قامئة  - ويؤدي املنتدى اإ
من الاقرتاحات والتوصيات 
والتدابري املمكنة لتعزيز نقل 

جراء مشاورات  التكنولوجيا بعد اإ
 مع ادلول الأعضاء.

لأربعة من خرباء اس تعراض الأقران 
جولت من  6، فضال عن املناظرين

نقل ب ن اخلرباء بشأأن  املناقشات
خرباء دولي ن  8 أأرشف علهيا ،التكنولوجيا

جرى املتقدمة والنامية،  البدلان من
وفقا ملعايري الاختيار اليت وافقت  اختيارمه

)انظر  لرابعة عرشةعلهيا اللجنة يف دورهتا ا
 .(Rev. CDIP/14/8 2الوثيقة 

 وتلقى ،مشاراك 130حنو  املنتدىحرض  
جيابية  تعقيبات وأأيضا  احلضور من للغايةاإ

 .الصحافة ووسائل الاعالم احمللية من
يف  للتعقيبات ادلراسة الاس تقصائية)انظر 

  .(CDIP/15/5الوثيقة من  11 صفحة 

لكرتوين جاهز  . 7 منتدى اإ
 ومس تخدم

لكرتوين جاهز  - منتدى اإ
 للتشغيل يف مرحةل مبكرة؛

وعدد مس تخدي املنتدى  -
لكرتوين وتعقيبات نوعية من الا

 مس تخدي املنتدى الإلكرتوين؛
ومجع مناقشات الرأأي العام  -

املنشورة عىل املنتدى الإلكرتوين 
 وحتليلها.

نرتنتملنتدى ااكمتلت مسودة   عىل الإ
"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  بشأأن

جياد -التحدايت املشرتكة  احللول". ومن  اإ
نشاء  للجنةأأن تمتكن املتوقع  املنتدى من اإ

 .حبلول دورهتا السادسة عرشة وتشغيهل

 

**** 

أأنشطة جارية معززة   .8
ىل  داخل الويبو تدمع النفاذ اإ

 املعرفة والتكنولوجيا

 اعهن تُسفرنتاجئ  ةأأي لن تُدمج
لهيا أأعاله يف  الأنشطة املشار اإ

ل برامج الويبو،   اللجنة نظربعد اإ
توصيات أأية  يف فهيا، والنظر

ىل االلجنة قدمهتا  حممتةل مجلعية اإ
 العامة.

دماج بدء مانة للأ ميكن ل  العمل من أأجل اإ
عن أأنشطة املرشوع يف  تنتجأأي نتاجئ 

ل بعد نظر  فهيا اللجنة برامج معل الويبو اإ
 قدمهتا حممتةلأأية توصية اعامتد و  ،واعامتدها

ىل امجلعية العامة  .اللجنة اإ

** 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
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 نتاجئ املرشوع

 

النجاح يف حتقيق مؤرشات 
 هدف/أأهداف املرشوع

 )مؤرشات النتاجئ(

الوضع  بياانت الأداء
 الراهن

اس تكشاف س بل جديدة 
قامة تعاون دو ي يف اجال  لإ

امللكية الفكرية، وتعزيز 
التفامه والتوافق بشأأن 

مبادرات أأو س ياسات امللكية 
الفكرية املمكنة للهنوض بنقل 

 التكنولوجيا

عن  )أأ( تعقيبات من اللجنة
مدى زايدة تفهم املسائل وحتقيق 

 أأهداف املرشوع؛

)ب( اعامتد الاقرتاحات 
والتوصيات والتدابري املمكن 

ااخاذها للهنوض بنقل 
التكنولوجيا بواسطة ادلول 

الأعضاء والعمل عىل اس تخداهما 
 اس تخداما ملموسا؛

)ج( تعقيبات املس تخدم ن عن 
احملتوى، من خالل املنتدى 

 ياانت التقيمي؛الإلكرتوين واس تب 

)د( اس تخدام واسع للوسائل 
بواسطة البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا.

عىل يف اللجنة  اجامعهناك أأن )أأ( يبدو 
نقل ب  املتعلقة قضاايال بشأأنتفاهامت ال  أأن

 37الفقرة التكنولوجيا قد تعززت )انظر 
 (.CDIP/15/5الوثيقة من 

مانة أأن تبدأأ لميكن ل )ب(  العمل من لأ
عداد وتوفري املواد،   والوحداتأأجل اإ

 الوسائلوأأدوات التدريس وغريها من 
لخرباء"، لالالزمة لتنفيذ أأي "أأفاكر 

دماوبشلك أأمع  ةج أأي، العمل من أأجل اإ
انمجة عن أأنشطة املرشوع يف برامج نتاجئ 

ل بعد نظر  اللجنة فهيا معل الويبو ، اإ
أأية توصية حممتةل من اعامتد و ، واعامتدها

ىل امجلعية العامة.  اللجنة اإ

عىل ملنتدى امسودة اكمتلت )ج( و )د(  
"امللكية الفكرية ونقل  بشأأن الإنرتنت

جياد -التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة   اإ
من  للجنةأأن تمتكن احللول". ومن املتوقع 

نشاء  حبلول دورهتا  املنتدى وتشغيهلاإ
 .السادسة عرشة

** 

 
 [السادسييل ذكل املرفق ]
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 املرفق السادس

 املرشوع ملخص

 DA_1_10_11_13_19_25_32_01 رمز املرشوع

مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية ف ام ب ن بدلان انجنوب من بدلان انمية  العنوان
 وبدلان أأقل منوا.

 توصية جدول أأعامل التمنية

 

: جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف اجال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا 1التوصية 
الطلب وشفافة ويه تأأخذ بع ن الاعتبار الأولوايت موهجة حنو التمنية وقامئة عىل 

والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن 
دراج الأنشطة يف أأطر  خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

ممي برامج املساعدة التقنية زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تص
 وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.

: مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف اجال 10التوصية 
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

كرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل ب ن حامية هبدف جعل مؤسسات امللكية الف
امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل 

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية. قلميية ودون الإ  املنظامت الإ

ل الإبداع : مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعام11التوصية 
والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف اجال العلوم 

 والتكنولوجيا لك ام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

منائية 13التوصية  : يتع ن أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ
الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان  الاجتاه ومدفوعة حبسب

النامية ول س  ام البدلان الأقل منوا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، 
 وينبغي أأن تكون الأنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها.

، عىل : الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو19التوصية 
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض  امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا اإ

طار الويبو.  ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

: اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية 25التوصية 
نولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية وااخاذ التدابري املالمئة لمتك ن لتشجيع نقل التك 

البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن 
 الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، حسب ما يكون مناس با.

اتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب واملعل32التوصية  ومات الوطنية والإقلميية حول : اإ
 أأوجه الصةل ب ن حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.
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 فرنك سويرسي.  460 755 :التاكليف غري املتعلقة ابملوظف ن مزيانية املرشوع
 فرنك سويرسي. 202 000 التاكليف املتعلقة ابملوظف ن:

ضافية تبلغ س نة واحدةشهرا )املرحةل الأوىل(. جرى متديد  24 مدة املرشوع  12) املرشوع لفرتة اإ
 7وفقا لقرار ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )انظر الفقرة  شهرا(

من ملخص الرئيس عىل الرابط التا ي: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_

summary.pdf. 

قطاعات الويبو الرئيس ية 
املعنية وذات الصةل بربامج 

 الويبو

(، قطاع البنية التحتية العاملية )الربانمج 9القطاعات الرئيس ية: قطاع التمنية )الربانمج 
14.) 

 .30, 18, 16, 15, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1الصةل بربامج الويبو: 

، DA_08_01، وDA_05_01الصةل مبشاريع جدول أأعامل التمنية: 
، DA_7_23_32_01، وDA_10_05، وDA_09_01و
 .DA_19_25_26_28_01و ،DA_35_37_01و

يتعلق هذا املرشوع بتعظمي النتاجئ املتأأتية من تنفيذ بعض توصيات جدول أأعامل الويبو  وصف موجز للمرشوع
للتمنية. وحتقيقا لهذه الغاية، يعد هذا املرشوع ممكال ومعززا للمرشوعات املوضوعة مس بقا 

 11و 1من جانب، وتفعيل التوصيات أأرقام  32و 25و 19و 10لتنفيذ التوصيات أأرقام 
 من جانب أ خر. 13و

عداد وسائل لتوجيه هجود خمتلف  ىل اإ ولتحقيق هذه الأهداف، يري هذا املرشوع اإ
لفاعةل حنو تعزيز التعاون ب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية الفكرية. ويري الأطراف ا

ىل حتقيق نتاجئ ملموسة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف اجملالت التالية:  املرشوع اإ

منائية التوجه يف اجال امللكية الفكرية )التوصيتان   1)أأ( تعزيز املساعدة التقنية والقانونية اإ
 (؛13و

 (؛ 10مؤسس ية يف اجال امللكية الفكرية )التوصية  قدرات بناء)ب( 

 (؛11)التوصية قدرات الكفاءات الوطنية يف اجال الابتاكر  بناء)ج( 

ىل املعارف والتكنولوجيا ونرشها والانتفاع جبوانب املرونة اليت  )د( وتسهيل النفاذ اإ
 (؛25و 19تتيحها امللكية الفكرية )التوصيتان 

  (.32وتفهم الصةل ب ن امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة )التوصية )ه( 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
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 الس يد أأليخاندرو رواك اكمباان مدير املرشوع

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 
 وثيقة الربانمج واملزيانية

 6النتيجة املرتقبة اثلثا.
 زايدة تعممي ودمج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج املنظمة وأأنشطهتا.

حملة عامة موجزة عن تنفيذ  
 املرشوع 

 

ومضن الإطار الزمين اخملصص للمرشوع )أأبريل تنفيذ املرشوع اسرتاتيجية متش يا مع  
ىل يونيو  2012  :املرشوع النتاجئ التاليةحرز ، أأ (2015اإ

لتعزيز تبادل اخلربات ف ام ب ن  ،ثالثة أأايم مدة لك مهنام ،ي نتنظمي اجامتع ن أأقالمي  (أأ  
دارة امللكية الفكرية واملوارد الوراثية : بشأأنالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  اجالت اإ

ُ )واملعارف التقليدية والفوللكور؛ وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة   الأقالمييالاجامتع ظم ن
يف  ،لتعاون مع حكومة الربازيلاب ،يف برازيليا  لتعاون ب ن بدلان انجنوببشأأن االأول 

الرباءات والعالمات التجارية والبياانت  وبشأأن(، 2012 اغسطس 10اىل  8الفرتة من 
نفاذ ُ ) انجغرافية والتصاممي الصناعية والإ التعاون ب ن  بشأأنالثاين  الأقالمييالاجامتع ظم ن

ىل  6يف الفرتة من  ،ابلتعاون مع حكومة امجلهورية العربية مرصيف القاهرة بدلان انجنوب  اإ
  (؛2013مايو  8

التعاون ف ام ب ن بدلان  بشأأن ،اواحد ايوممدة لك مهنام   نس نويتنظمي مؤمترين  (ب 
مس تقبل ومناقشة  ي ن،خالل الاجامتع ن الأقالمي  نُفذتانجنوب لس تعراض الأعامل اليت 

عقد املؤمتر الس نوي و  .والتمنيةب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية الفكرية  ف امالتعاون 
املؤمتر بيامن ، 2012سبمترب  28يف  ،نوب يف جنيفف ام ب ن بدلان انج التعاون بشأأن الأول 

 (؛2013 نومفرب 22الس نوي الثاين يف 

نشاء  (ج  نقطة دخول " تكون مبثابة ،الإلكرتوين عىل موقع الويبوويب صفحة  وصقلاإ
ف ام ب ن بدلان انجنوب بشأأن امللكية يف اجال التعاون املعلومات تقدمي ل خمصصة  "واحدة

ب ن بدلان انجنوب يف منظومة الأمم ف ام صفحة معلومات عن اترخي التعاون ال. تقدم الفكرية
ب ن ف ام التعاون  بشأأن جدول أأعامل التمنية معلومات عن مرشوع و ، هوتطور املتحدة

طار املرشوع  نظمتُ اليت  يةالاجامتعات واملؤمترات الأقالمي  نوع ،بدلان انجنوب مبا يف  -يف اإ
ف ام ب ن صصة اخملوارد املمن  عددو ، - املفصةلجامتعات عروض وتقارير الاالذكل مجيع 

علومات حول هذه مزيد من امل)انظر النقطة )د( أأدانه للحصول عىل بدلان انجنوب 
الناحجة ف ام ب ن بدلان انجنوب التعاون الثاليث مبادرات رشااكت و  يعرض قسمو  .الأدوات(

لكرتونية اتاس امتر هبا  اليت املناطقيف  ضافية بادراتمل  الأعضاء ادلول تقدمي لتسهيل اإ ، اإ
 من مزيد بناء تشجيعو  واملعرفة املعلومات ىلع صولاحل تعزيزيمتثل يف  هنايئ هدفمع 

 تعقيبات شريت منوا يف اجال امللكية الفكرية ) الأقل والبدلان النامية البدلان ب ن الرشااكت
هذه  أأن ،عىل الانرتنت دراسة اس تقصائية من خالل مت احلصول علهيا ، اليتاملس تخدم ن

)الوثيقة  املرشوعمن تقرير تقيمي  2لتوصية اب ومعال خاصة(. أأمهية تكتيس املعلومات
CDIP/13/4 ،) ب ن املس تخدم ن  الويب صفحةل للرتوجيعدد من الأنشطة أأيضا نُفذ

علومات عن قواعد البياانت ف ام ب ن بدلان انجنوب، مبا يف مزيد من املع مجلو  ،احملمتل ن
طار ذكل: تنظمي  دلول ىل ااإ ديدة انجصفحة ال لتقدميللجنة ادورة حدث جانيب يف اإ

ذات الصةل  وسائط الإعالم الاجامتعيةالرتوجي للمنصة انجديدة عرب أأدوات و الأعضاء؛ 
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 املؤلف وحق ماكتب امللكية الفكريةىل البعثات ادلامئة، اإ  رسائل تعمميوالقنوات الرمسية )
 يأأقالميتنظمي اجامتع و املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية(؛ ماكتب و 

ف ام ب ن يف اجال امللكية الفكرية الناحجة التعاون الثاليث بادرات م  عنالبياانت للخرباء مجلع 
 داخلالأنشطة القامئة ف ام ب ن بدلان انجنوب  واخطيط، هتاوالتحقق من حص ان انجنوببدل

اليت   ناملس تخدم تعقيباتتشري . بدلان انجنوبل  الش بكية صفحةالالويبو لإدراهجا عىل 
ىل أأن الصفحة دراسة اس تقصائية من خاللت عمُج  التعاون  نع الش بكية عىل الانرتنت اإ

  .محتياجاهتتليب اف ام ب ن بدلان انجنوب 

ىلميكن   :عىل الرابط التا يالهنائية دوات الأ و  الويب صفحة الوصول اإ

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/; 

  ،IP-TAD) )وظائف جديدة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية اس تحداث (د 
-IPوقاعدة البياانت اخلاصة مبطابقة الاحتياجات الإمنائية يف اجال امللكية الفكرية )

DMD .)  لخرباء الاستشاري ن ل الويبوقامئة و(ROC ) هبدف: 

 لكحيث  ،من الويبو مبساعدة املنفذة تسليط الضوء عىل أأنشطة املساعدة التقنية .1
من أأو  يةنام ال البدلان من  اخلدمة مزود/ املضيف والبدل ةس تفيدامل  البدل/البدلان من

قاعدة بياانت املساعدة التقنية ف ام ب ن بدلان انجنوب يف اجال امللكية ]قل منوا الأ البدلان 
 ;TAD-IP] http://www.wipo.int/sscip/tadالفكرية

يف  منواقل الأ البدلان و لبدلان النامية ا واحتياجات تسليط الضوء عىل عروض .2
اتحة الفرصة ملزيد ،امللكية الفكريةاجال  العروض عن بحث ال بيهنام ] املطابقةمن  واإ

 .القطريةموعة اجمل حبسب DMD-IPيف قاعدة البياانت القامئة والاحتياجات 
]http://www.wipo.int/dmd/en/search.jsp  

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  يف قامئ ن مرجعي نأأشخاص تسليط الضوء عىل  .3
 مساعدة التقنية وبناء القدراتلل ملنظمة الأنشطة  ملتعزيز زايدة اس تخداهم

http://www.wipo.int/sscip/roc][   

لتعاون ف ام ب ن بدلان اب املتعلقةمتابعة الأنشطة عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة  (ه 
يف  والاشرتاك ،للتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب تنس يق خمصص مركزانجنوب من خالل 

مكتب الأمم املتحدة للتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب و أأنشطة التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب 
(UNOSSCابلتنس يق ) حمددة  مسائل بشأأنذات الصةل  ب عَ الشُ  /مع القطاعات 

منصة الويبو للتكنولوجيا مع  رفع املس توىل)عىل سبيل املثال تنظمي دورة  لملكية الفكريةل 
لعرض احللول والرشااكت انجنوبية يف اجال التكنولوجيا  (WIPO GREENاخلرضاء )

( GSSD) املعرض العاملي للتمنية القامئة عىل التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب  أأثناءاخلرضاء 
دراج املعلومات حول أأنشطة بدلان انجنوب يف الويبو و ؛ 2014 فضاء اخملصص اليف اإ

من للك واكةل فضاء  صصخيُ  ، حيثكتب الأمم املتحدة للتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوبمل 
ف ام ب ن التعاون الثاليث س ياسات  عىلاكء وامجلهور الرش  لطالعالأمم املتحدة واكلت 

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/sscip/tad
http://www.wipo.int/dmd/en/search.jsp
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 .فرص الرشاكة والأخبار والأحداث(و ، والوسائلبدلان انجنوب ، 

نتاجئ/أأثر املرشوع وادلروس 
 الرئيس ية املس تفادة

ع املقدمة لدلول الأعضاء يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة وتقيمي املرش ال ابلرجوع اىل تقرير 
وتشري الأدةل  (،CDIP/13/4لنتاجئ املرشوع وأأثره )الوثيقة  مس تقال تقي ام اذلي يقدم

ىل أأن املرشوع من  وأأنه يقوم بدور  ينبارش امل املس تفيدين و لدلول الأعضاء  مباكنمهية الأ اإ
حمفز يف مساعدة لك من الأمانة وادلول الأعضاء عىل تقدير القمية اليت يضيفها التعاون ف ام 

وادلراسات الاس تقصائية اليت أأجراها . امللكية الفكرية ب ن بدلان انجنوب يف اجال
ق علهيا املُقي ِّمون من خالل مقابالت معمقة مع مشارك ن خمتارين أأكدت  املرشوع وصدَّ

الأمهية البالغة لالجامتعات الأقالميية واملؤمترات الس نوية بشأأن التعاون ف ام ب ن بدلان 
الأدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت من أأجل  انجنوب والقمية الكبرية احملمتل أأن تضيفها

ىل املعارف.  تبادل املعلومات والنفاذ اإ

الشخيص  فيلوالرب  بسببلمشارك ن يف املؤمترات الس نوية ل مسامهة حمدودة  (أأ   اخملاطر والتخفيف من أ اثرها
مع امجلعية العامة  مبارشة واحدة تلو الأخرى تُعقداملؤمترات  تاكن حيث؛ لمشارك نل 

من أأجل اس هتداف امجلهور املناسب، و مع اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع:  مبا يامتىشللويبو، 
اجامتع اللجنة، عىل النحو املتفق  عقباملؤمتر الس نوي الثاين موعد عقد مانة الأ  حددت

  ؤمتر.تدبريا فعال لتعزيز مس توى املشاركة يف امل هثبت أأن ماعليه مع منسقي اجملموعات، 

، واخنفاض انجنوب لبدلاناخملصصة  وارداملو  الويب اس تخدام حمدود لصفحة (ب 
املس تخدم ن  تعقيباتلغرض مجع  ةاملَعدَّ دلراسات الاس تقصائية ا الردود عىلمس توى 

ضافية لصفحة الويب وقواعد البياانت:  هذه اخملاطر  عونجتو ومجع معلومات وبياانت اإ
ملنصة انجديدة عىل ش بكة ابنشاط ورفع مس توى الوعي  ،العامة عن طريق زايدة التوعية

 طس تخدام القنوات الرمسية )التعاممي(، وأأدوات وسائابالإنرتنت ب ن املس تخدم ن احملمتل ن 
ا حيد من مكية منخفضة، مظل معدل الاس تجابة بيد أأن الإعالم الاجامتعية ذات الصةل. 

 . البياانت اليت ميكن مجعها

 .%95 :2015 يوليويف هناية كام معدل اس تخدام املزيانية   معدل تنفيذ املرشوع

 لوثيقةليف املرفق احلادي عرش  ، الواردأأول تقرير مرحيل لهذا املرشوعدم قُ  التقارير السابقة
CDIP/02/10، ىل اللجنة يف دورهتا العارشة قدم و . 2012اليت عقدت يف نومفرب  ،اإ

ىل CDIP/12/2  وثيقةلل التاسع يف املرفقالوارد التقرير املرحيل الثاين لهذا املرشوع،  ، اإ
التقرير املرحيل قدم و . 2013اليت عقدت يف نومفرب  ،اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة

ىل اللجنة يف  ،CDIP/14/2 لوثيقةليف املرفق اخلامس الوارد الثالث لهذا املرشوع،  اإ
 .2014اليت عقدت يف نومفرب  ،عرشة الرابعةدورهتا 

ىل اللجنة يف دورهتا CDIP/13/4يف الوثيقة الوارد تقرير التقيمي لهذا املرشوع، دم وقُ  ، اإ
 .2014مايو يف الثالثة عرشة املنعقدة 
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري )  (TLSمفتاح الرموز والعالمات املس تخدمة يف دقة نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****
 مل يُقمي بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مت التنفيذ ابلاكمل

                                                
5

 .2.3وفقا لوثيقة املرشوع الأصلية، القسم  

 نتاجئ املرشوع

 5)النتيجة املرتقبة(
 مؤرشات التنفيذ الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(
 بياانت الأداء

الوضع 
 الراهن

املؤمترات الس نوية 
 والاجامتعات الأقالميية.

 مس توى احلضور.

من املشارك ن من  تعقيبات
 خالل اس تبيان.

ىل  8)برازيليا،  الأول الأقالميياملؤمتُر  .1 اإ
(: جذب الاجامتع 2012 أأغسطس 10

 32 همجموع مامشارك ميثلون  100أأكرث من 
نظامت م  5 و متقدمة بدلان 5، ابدلا انمي
نظامت غري حكومية. م  دولية/ حكومية

من  احلصول علهيااليت مت  تشري التعقيبات
ن أأ  الاجامتعهناية  يفاس تبيان التقيمي 

للغاية،  اجيد اس تقبال قبلاس تُ الاجامتع 
أأكرث قميَّ توقعات )ال  اكن عىل مس توىوأأنه 
جيد بأأنه الاجامتع  أأفراد العينة٪ من 90من 

 جيد جدا أأو ممتاز(.  وأأ 

 28)جنيف، املؤمتر الس نوي الأول   .2
مشاراك  99حرض املؤمتر  :( 2012سبمترب 
 6، اتقدمم بدلا  11بدلا انميا،  37ميثلون 

منظامت حكومية دولية/ منظامت غري 
 دراسة اس تقصائيةكومية. وتشري نتاجئ ح

ع املشارك ن رضال يف هناية املؤمتر أأن  تُوز ِّ
 وا أأن٪ من أأفراد العينة وجد87أأكرث من 

 .اجدا أأو ممتاز  اجيدأأو  اجيد اكن مؤمتر

الثاين )القاهرة،  الأقالمييجامتع الا .3
ىل  6من  (: جذب 2013مايو،  8اإ

 مامشارك ميثلون  100ع أأكرث من الاجامت
 6 و متقدمة بدلان 5، ابدلا انمي 32 همجموع

نظامت غري م دولية /  نظامت حكوميةم 
مجعت يف  اليت تشري التعقيباتو حكومية. 

**** 
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قبل ع اس تُ أأن الاجامت هناية الاجامتع
اس تقبال جيدا للغاية، وأأنه اكن عىل 

٪ من 90مس توى التوقعات )قميَّ أأكرث من 
الاجامتع بأأنه جيد أأو جيد جدا  لعينةأأفراد ا

 . )أأو ممتاز

 22)جنيف، املؤمتر الس نوي الثاين  .4
مشارك  100حرض املؤمتر  :( 2013 نومفرب

 13، اتقدمم بدلا  12بدلا انميا،  48ميثلون 
غري  ةحكومية دولية/ منظم ةمنظم

وتشري تلقى املؤمتر تعقيبات ممتازة. كومية. ح
 تناولت رضا سات اس تقصائيةدرانتاجئ 

٪ من أأفراد العينة 92أأن أأكرث من  املشارك ن
 .اكنوا راض ن متاما عن املؤمتر

ؤمترات امل/ اتجامتعتقارير الا تُتاح مجيع
 الإلكرتوين والعروض عىل موقع الويبو

 للتشاور.

واملؤمترات  اتوأأكد تقيمي مس تقل لالجامتع
 ُ طار تقيمي املرشوع أأن اليت ن فذت يف اإ

اةل جدا يف ؤمترات اكنت فع  املجامتعات/ الا
وتوفري منصة للمشاركة ف ام  ،حتفزي الاهامتم

امللكية الفكرية.  ش ئونب ن بدلان انجنوب يف 
مهية الأ حل اأأبرز مجيع أأحصاب املصوقد 

 من 15صفحة هذه الاجامتعات )ل  الكبرية
  (.CDIP/13/4 مرفق الوثيقة

 وبناءأأنشطة التدريب 
ف ام ب ن بدلان  القدرات
 انجنوب.

اس تحداث قدرات وظيفية 
جديدة يف قاعدة بياانت الويبو 

للمساعدة التقنية يف اجال 
( IP-TADامللكية الفكرية )

وقاعدة بياانت مطابقة 
الاحتياجات الإمنائية يف اجال 

 (.IP-DMDامللكية الفكرية )
حصاءات عن اس تخدام مسة  اإ

املطابقة وعدد 
تبادةل ب ن الزايرات/البعثات امل 

البدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوا.

ورت القدرات الوظيفية اخلاصة ابلتعاون  طُّ
يف قاعدة ، وُأدخلت ف ام ب ن بدلان انجنوب

بياانت الويبو للمساعدة التقنية يف اجال 
قاعدة بياانت مطابقة يف و ،امللكية الفكرية

الاحتياجات الإمنائية يف اجال امللكية 
يف املنصة الإلكرتونية  ام ُأدرجتكالفكرية، 

: اخلاصة ابلتعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب
http://www.wipo.int/cooperatio

n/en/south_south/. 

تسلط قاعدة بياانت املساعدة التقنية  .1
امللكية ف ام ب ن بدلان انجنوب يف اجال 

الضوء عىل أأنشطة [IP-TAD الفكرية

**** 

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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الويبو،  مبساعدةاملساعدة التقنية املنفذة 
حيث لك من البدل/البدلان املس تفيدة والبدل 

املضيف/ مزود اخلدمة من البدلان النامية 
من "بدلان  ويُعترب. أأو من البدلان الأقل منوا 

لأمم املتحدة لعميل الانجنوب" وفقا للتعريف 
 . ام ب ن بدلان انجنوبللتعاون ف

ىل أأن  الثنائيةحتليل مفصل لأنشطة  ويشري اإ
يف  تقنيا نشاطا 236 اضطلعت بـاملنظمة 

حيث اكن لك من ،  2012/13 الثنائية
بدلا  ةالبدل املضيف والبدل/البدلان املس تفيد

مير مبرحةل  ابدلا أأقل منوا، أأو بدل وأأ ، اانمي
يف فرتة  نشاطا 147 نفذت كامانتقالية، 

)حتليل البياانت حىت  2014/15الس نت ن 
  (. 2015يونيو  15

http://www.wipo.int/sscip/tad. 

وظائف تتضمن ال: IP-DMD وظائف
حبسب أأداة حبث  اليت اس ُتحدثت ديدةانج
لمتيزي البدلان النامية  القطرية موعةاجمل

ن مجموعات أأخرى من عوالبدلان الأقل منوا 
ة البياانت، للمساعدة يف البدلان يف قاعد

ب ن بدلان ف ام قامة رشااكت لإ حتديد فرص 
والتدريب  املعرفةتبادل اجالت انجنوب يف 

قل التكنولوجيا وتسهيل نوبناء القدرات و 
البدلان النامية والبدلان عروض ب ن  املطابقة

 امللكية ا يف اجالاحتياجاهتو  الأقل منوا 
. انظر: الفكرية

http://www.wipo.int/dmd/en/se
arch.jsp . ن وفقا لالإجراءات املتبعة، و فاإ

لتقدمي ما يفيد اهامتهما  ةمدعو ادلول الأعضاء 
ذا اكن دلهي عروض أأو احتياجات حمددة  ااإ

 للمشاركة.

زايدة الاس تعانة بأأشخاص 
مرجعي ن يف أأنشطة الويبو 

 وبناءللمساعدة التقنية 
ومشاطرة التجارب  القدرات

من البدلان النامية والبدلان 

تقارير دورية س نوية 
واس تعراض قامئة الويبو اخلاصة 

معدل ابملستشارين لتحديد 
الزايدة يف الاس تعانة 

مبستشارين من البدلان النامية 

بدلان  منقامئة اخلرباء الاستشاري ن اكمتلت 
شخاص الأ رباء و اخل تربز اليت ،انجنوب

رجعي ن من البدلان النامية والبدلان الأقل امل
منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية، 

ضافيا يف  وُأدرجت القامئة بوصفها موردا اإ

**** 

http://www.wipo.int/sscip/tad
http://www.wipo.int/sscip/tad
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صفحة الويب اخلاصة ابلتعاون ف ام ب ن بدلان  والبدلان الأقل منوا. الأقل منوا.
 773قاعدة البياانت حاليا تشمل و  .انجنوب

لنامية والبدلان من البدلان ا خشصا مرجعيا
الأقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. 

ىل أأن اختيار  يف ح ن أأنه جتدر الإشارة اإ
لأنشطة  املرجعي نواس تخدام الأشخاص 

حمددة للمساعدة التقنية يعمتد عىل عدد من 
يبدو أأن و  حفسب. عىل بدل املنشأأ  لالعوامل 

من البدلان  أأشخاص مرجعي ناس تخدام 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

 عربنسبيا  امبرحةل انتقالية ظل متسق
، 2011جسالت يف   177الس نوات )

يف   138، و 2012جسالت يف  186و
جسالت يف   118و ،2013جسالت 

حتليل )  2015جسالت يف   60، و2014
 ( انظر:2015يونيو  15البياانت حىت 

http://www.wipo.int/sscip/roc. 

صفحة الويبو الإلكرتونية 
املتعلقة ابلتعاون ف ام ب ن 

بدلان انجنوب والبوابة 
الش بكية/ الش بكة 

 الافرتاضية التفاعلية.

نشاء صفحة الويب والبوابة  اإ
 الإلكرتونية التفاعلية.

التعليقات الواردة من 
س تخدم ن والاحصاءات امل 

املتعلقة ابس تخدام صفحة 
الويب والش بكة الافرتاضية، 

ىل احلصول  ىل السعي اإ ضافة اإ اإ
عىل تقيمي نوعي من املشارك ن 

وما يقدمونه من أأفاكر يف 
 صورة تفاعل تعاوين.

ىل املنصة اخلاصة ابلتعاون ف ام  وميكن النفاذ اإ
 ب ن بدلان انجنوب عرب الرابط التا ي:

http://www.wipo.int/cooperatio
n/en/south_south/.   التعقيباتتشري 

دراسات  10)  نمس تخدملل  ةدوداحمل
ىل أأنمكمتةل اس تقصائية  ه مت تلبية( اإ

ىل حد كبري ل أأن  ،احتياجات املس تخدم ن اإ اإ
ىلنصة امل  وحتديث مبعلومات  ةصيان حباجة اإ

ضافية عن دراسات  فراديةاإ لتعاون ف ام ب ن ل  اإ
العروض عن بدلان انجنوب، و 

اكمل ب لتعمل ةمنتظم بصورةوالاحتياجات 
ماكانهتا.  اإ

املرشوع،  مقميو أأجراهتقيمي مس تقل ل وفقا 
ن تقدمي قمية  تس تطبع الويبمنصة  فاإ

كام  ،الويبو لأحصاب املصاحل يفمس تدامة 
تعزيز تبادل ل  كفاءةال عا ي اهنج أأهنا تُعد

 اىل املعرفة، ولكهنعصول املعلومات واحل
ىل  اتحة املس تحتاج اإ  هاتعزيز ل وارد اكفية اإ

من مرفق 18صفحة ابس مترار ) اواحلفاظ علهي

* ** 

http://www.wipo.int/sscip/roc
http://www.wipo.int/sscip/roc
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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 (.CDIP/13/4الوثيقة 

مسؤول اتصال عن التعاون 
 ف ام ب ن بدلان انجنوب.

تعي ن مسؤول اتصال عن 
بدلان انجنوب التعاون ف ام ب ن 

 يف أأمانة الويبو.

رفع تقارير دورية بواسطة 
ىل ادلول  مسؤول التصال اإ

 الأعضاء.

مت تعي ن مدير املرشوع حبمك منصبه 
مسؤول عن التصال بشأأن التعاون ف ام ب ن 

بدلان انجنوب بسبب ضيق الوقت اذلي 
 حتمته طبيعة املرشوع.

(01.01.2012 – 30.06.2015). 

، 2016/17 للثنائية واملزيانيةوفقا للربانمج و 
 حممكتخطيط القيام ب  9الربانمج  س يكفل

عن الأنشطة ف ام ب ن بدلان انجنوب  والتبليغ
عىل املس توى التنظميي والتفاعل مع مجيع 

 أأحصاب املصلحة ادلاخلية واخلارجية.

**** 

حتس ن فهم امللكية الفكرية 
ومسامههتا املمكنة يف التمنية 

ية والبدلان يف البدلان النام 
 الأقل منوا؛

وحتديد الأولوايت 
والاحتياجات اخلاصة 

للبدلان النامية والبدلان الأقل 
منوا يف اجال امللكية الفكرية 

والتمنية مبا يف ذكل وضع 
القواعد واملعايري عىل 

قلميية  املس توايت الوطنية والإ
 وادلولية؛

وقرارات مس تنرية بشلك 
أأفضل وواعية ابلس ياق 

والاقتصادي الاجامتعي 
تتَّخذ بشأأن س ياسات امللكية 

الفكرية عىل املس توي ن 
 الوطين والإقلميي يف انجنوب؛

وحتس ن حامية الإبداعات 
احمللية ودمع الابتاكر يف 

البدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوا؛

التأأثري يف ممارسات ادلول 
عداد  الأعضاء مبا فهيا اإ

الس ياسات والترشيعات 
الوطنية اخلاصة ابمللكية 

الفكرية وتطبيقها والانتفاع 
بأأوجه املرونة يف امللكية 

 الفكرية. )اس تبيان اس تقصايئ(.

حصاءات بشأأن اس تخدام  اإ
 مسة املطابقة.

 

 

ح صاءات وتعقيبات بشأأن اإ
 .الويبصفحة اس تخدام 

 

حصاءات وتعقيبات بشأأن  اإ
 اس تخدام الش بكة الافرتاضية.

 

حصاءات بشأأن الاس تعانة  اإ
مبستشارين من البدلان النامية 

ىل تقرير التقيمي الهنايئ  يرىج الرجوع اإ
للمرشوع من أأجل الاطالع عىل تقيمي 

أأمهيته مفصل لتأأثري املرشوع و 
 [CDIP/13/4].وفعاليته

 

**** 
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[ السابعييل ذكل املرفق ]

وتشجيع نقل التكنولوجيا 
 ونرشها؛

وتعزيز الهيالك الأساس ية 
لصاحل البدلان  والقدرات

النامية والبدلان الأقل منوا 
لالنتفاع بأأقىص قدر من 

الفعالية ابمللكية الفكرية 
لأغراض التمنية مع مراعاة 

الظروف الاجامتعية 
والاقتصادية لهذه البدلان 

 ومس توايهتا الإمنائية املتفاوتة؛

وزايدة قدرة البدلان النامية 
 تبادلوالبدلان الأقل منوا عىل 

وجتارهبا يف اجال  معارفها
 امللكية الفكرية والتمنية.

 والبدلان الأقل منوا.



CDIP/16/2 
ANNEX VII 

السابع املرفق  

موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وتمتتع ابلشفافية، وتأأخذ بع ن الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة  جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف اجال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا :1التوصية 
دراج الأ  ويف هذا الصدد،  امج.نشطة يف أأطر زمنية لتنفيذ الرب ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن تفاوت مس توايت التمنية احملققة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

 ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها وفقا لحتياجات لك بدل عىل حدة.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

الاضطالع بتقدمي املساعدة التقنية، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، بعد أأن يمت 
ابلتشاور والتعاون الوثيق مع البدلان املعنية لتليب تصمميها وصياغهتا وتنفيذها 

الاحتياجات احملددة ومس توى التمنية وأأولوايت البدل تلبية اكمةل، مع الرتكزي خاصة 
 عىل احتياجات البدلان الأقل منوا.

تقدمي املساعدة للبدلان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية 
ويعد الغرض الرئييس من هذه الاسرتاتيجيات هو  ملصاحل.لفائدة مجيع أأحصاب ا

الإسهام يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف البدلان 
 املس تفيدة بفضل الانتفاع الفعال بنظام امللكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة عىل عاتق البدلان املعنية، م ع تظل املسؤولية الأوىل عن اإ
الزتام الويبو التام بتقدمي لك ما يلزم من املساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من 

 حيث التلكفة أأو التدخل يف الوقت املناسب. 

عداد أأنشطة املساعدة التقنية وبرامج التدريب وتنفيذها يف مجيع املناطق مع مراعاة مس توايت التمنية  اإ
  ان.املتفاوتة والاحتياجات احملددة للبدل

عن تقدمي املساعدة التقنية، الفعال لتوثيق والإبالغ كأدوات ل اس تخدام قواعد البياانت املتخصصة  اس متر
عىل الرابط  متاحة) IP-TAD) ) التقنية يف اجال امللكية الفكريةاملساعدة  بشأأنول س  ام قواعد البياانت 

واهجات وال(، IP-ROCالاستشاري ن )قامئة اخلرباء ، و  (http://www.wipo.int/tad/en :التا ي
وقاعدة بياانت مطابقة  ،التعاون ف ام ب ن بدلان انجنوب بشأأنخصيصا لتخزين املعلومات  ةاملعدَّ ديدة انج

 (.IP-DMDالاحتياجات الإمنائية يف اجال امللكية الفكرية )

يف أأمرياك الالتينية والاكرييب(  ان يف أ س يا واحمليط الهادئ وواحدتسعة بدلان )س تة يف أأفريقيا واثن رشعت
بدلًا )س تة يف  18معلية لصياغة اسرتاتيجيات/خطط تطوير وطنية للملكية الفكرية، بيامن مل يكن يزل 

أأفريقيا وثالثة يف املنطقة العربية وأأربعة يف أ س يا واحمليط الهادئ ومخسة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب( حىت 
  ياغة و/أأو الاعامتد.يف مرحةل الص  2014هناية عام 

، (NIPS-D) للملكية الفكرية الوطنية اتبياانت الاسرتاتيجي قاعدةيه قاعدة بياانت جديدة، وأأنشئت 
ة الوطني التطوير سرتاتيجياتسايس من االأ تقيمي ال رحةل مبالبياانت ذات الصةل  لتجميععت وقد وض

  .للملكية الفكرية

تعقيبات  مُجعتيف حماوةل لتحقيق أأقىص قدر من الفائدة من قواعد بياانت املساعدة التقنية، و
عداد اإ غراض التوثيق و لأ  الوظيفية وزايدة اس تخداهما احملمتل، ليس فقط  اقدراهتبغية تعزيز  ،املس تخدم ن

يف هذا و، ولكن أأيضا لصاحل ادلول الأعضاء، بعد التخصيص املناسب. نطاق املنظمةعىل  التقارير
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 IP-ROCو IP-TAD قاعديت الصدد، وبناء عىل طلب دولت ن من ادلول الأعضاء، أأي مت اخصيص
 لتلبية متطلبات التوثيق والإبالغ عن الأنشطة اليت جتري عىل املس توى الوطين.

ضافة  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية،  اإ وملزيد من املعلومات حول اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  الإجنازات اليت تتصل هبذه التوصية، )الوثيقة  2014ميكن الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 10و 9(، وخباصة الرباناجان. 
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دراج امللكية الفكرية يف وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل أأمور، من بيهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية مع التأأكيد عزايدة ما خيصص من أأموال  :3التوصية  ىل اإ
 خمتلف املس توايت التعلميية والأاكدميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.

 اتالإجناز  اسرتاتيجيات التنفيذ

 

الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية وحفز وعي امجلهور 
 الفكرية بصورة أأكرب ابمللكية 

 

ذاك الوعي بأأمهية دور امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية يف اكفة  ءاإ
قطاعات اجملمتع، وتعزيز النقاش واحلوار املس تنري واملتوازن حول قضااي 

وتشجيع  امللكية الفكرية كجزء ل يتجزأأ من برامج الويبو وأأنشطهتا.
الويبو لإرشاك مجيع أأحصاب املصاحل الوطني ن عرب أأنشطهتا وبرااجها 

تلفة ابعتبار أأن ذكل يشلك جزءا من معلية التعريف بثقافة امللكية اخمل 
وجيرى تطويع برامج معينة خصيصا  الفكرية املوهجة للتمنية.

للمؤسسات العامة ولأحصاب املصاحل يف اجال امللكية الفكرية 
وللمنتفع ن هبا، وتس هتدف هذه الربامج قطاعات اجمتعية خمتلفة، مهنا 

لأحباث والرشاكت الصغرية واملتوسطة والصناعات انجامعات ومراكز ا
الإبداعية والسكل ادلبلومايس وانجهاز القضايئ واملسؤولون 

  احلكوميون واجملمتع املدين.

خباريةنرشة  ووه، " WIPO WIRE" خط الويبو الإعالي أأطلقت الويبو  لتيسريست لغات ب  تصدر ،نصف شهرية اإ
 .امللكية الفكرية اليت تطرأأ عىل تطوراتال الاطالع عىل وللويبو أأخبار  ىلع املنتظمصول احل

خبارية جديدة كام أأطُ  وامللكية الويبو  موضوعات عن من الأخبار خمتارات لتوس يع دائرة نرشست لغات ب لقت منصة اإ
 .، وتيسري احلصول علهياالرئيس يةالفكرية 

اهنض وقاوم من أأجل املوس يقى" :"  World IP Day 2015" 2015 محةل اليوم العاملي للملكية الفكريةحققت 
حملتوى  مشاهدة فريدة 40،000وأأكرث من  ؛دول 105 يف حداث 349عن  حيث ُأبلغادلول الأعضاء: من قوية مشاركة 

من مجيع  الفيس بوك حملتوى عىلعن ا انطباع 800،000 أأكرث من تلقتعىل ش بكة الإنرتنت و  امللكية الفكرية يومصفحة 
 .أأحناء العامل

رشطة الفيديو انجديدة لأ من خالل تدفق مس متر  ،أأوسع دلور امللكية الفكرية ب ن واضعي الس ياسات وعامة امجلهورفهم 
 .2014قبل هناية عام  زايرةمالي ن  8 جذبت ما يزيد عىليوتيوب، واليت  الويبو عىل عىل قناة

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات  اإ اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  (، وخصوصا WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014اليت تتصل هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .19الربانمج 
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 ادلراس يةتعلمي امللكية الفكرية عىل مجيع املس توايت 

قدمت الويبو برامج أأعدهتا ابلشرتاك مع املعاهد 
 ادلراس ية للحصول عىل درجات علمية/شهادات يف

كام أأقامت رشااكت اسرتاتيجية مع  اجال امللكية الفكرية.
البدلان النامية والبدلان  معاهد دراس ية ول س  ام يف

ىل نظام الاقتصاد احلر.  الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ
عداد مواد  ومشلت الرشااكت مع املعاهد التعلميية أأيضا اإ

 وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن امللكية الفكرية.
واس تحداث برامج جديدة للتعلمي عن بعد ُأدرجت مضن 

مقررات املعاهد التعلميية. والرتكزي بوجه خاص عىل 
امليض يف تضم ن برامج أأاكدميية الويبو انجوانب الإمنائية 

 مللكية الفكرية.يف نظام ا

توازن عادل ب ن حامية امللكية  حتقيق تعزيزيف اس تخدام امللكية الفكرية  هااعتبار يف الربامج اليت وضعهتا أأاكدميية الويبو  مجيعتأأخذ 
انجديدة للملكية الفكرية من أأجل التمنية  املسائل ومراعاة ،تدريبال مواد حتديث حمتوايت  وجيري ابس مترارالفكرية واملصلحة العامة. 
 الاجامتعية والاقتصادية.

متامأأن توقع من امل . و بدلانامللكية الفكرية يف أأربع يف خبريا وطنيا  80 ىلملا يزيد عملدرب ن اتدريب ل الأاكدميية برامج  وأأعدت تدريب   اإ
 .17-2016 خالل الثنائية واعامتدمههؤلء اخلرباء 

قلميية وماكتب امللكية الفكرية  تعزيز رشااكته( AIPاملؤسسات الأاكدميية )برانمج واصل كام  مع ست جامعات، ابلتعاون مع املنظامت الإ
يطاليا، و الاكمريون، و اسرتاليا، و يف الأرجنت ن،  ملنح درجة املاجس تري يف مجهورية كوراي، وزميبابوي، من خالل تقدمي برامج مشرتكة و اإ

ىل ذكل، اإ . الإس بانيةالإجنلزيية والفرنس ية و  اتامللكية الفكرية ابللغ اجال ملنح درجة  أأاكدميية الويبو يف تنظمي برامجساعدت  ضافة اإ
 نح درجةمي  ربانمج لأأاكدميية (، وبدأأت التصالت لتطوير مناجه VZ)دي لوس أأندس  امللكية الفكرية يف جامعة اجال املاجس تري يف 
 مينح ربانمج تتعلق باتفاقية تعاون مع جامعة بلكنت، تركيا،  ،2015يف عام  ،مث ُوقعتامللكية الفكرية يف تونس. اجال املاجس تري يف 

 .املاجس تريدرجة ة مشرتكبصورة 

  الس نوي الإصدارمبا يف ذكل  ،والبدلان الأقل منوا يف املناقشات ادلولية البدلان الناميةالأاكدميية مشاركة أأساتذة انجامعات من  جشعتو 
املؤمتر الس نوي للجمعية ادلولية دلمع التدريس والبحث يف اجال امللكية و  ،ندوة الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكريةل 

 . (ATRIP) الفكرية

 ويتضمن. هذه انجامعات خلرجييلتعمل عن بعد ل  تثنائيةس  ا ةدور 22 بشأأن تقدميتعاون برانمج التعمل عن بعد مع تسع جامعات وطنية و 
لتعمل عن بعد العامة بشأأن امللكية الفكرية ل لملكية الفكرية تقدم دورات اس تثنائية ل وطنية الربانمج أأيضا التعاون مع س تة ماكتب 

 للجامعات الوطنية.

 .منواقل الأ البدلان البدلان النامية  يفول ن احلكومي ن ئالفصول ادلراس ية للمس  يف تدريب ال واصلت الأاكدميية أأيضا تطوير و 
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ىل و . اكدميية الويبولأ  املزيانية العادية يف وُأدرج الناش ئة، اكدميياتالأ مرشوع تقيمي بنجاح  قُمي ِّ وقد  ضافة اإ امللكية الفكرية أأاكدمييات اإ
(، وقعت مللكية الفكريةاب تتعلق بشأأن مسائل مواطن  000 21ما يربو عىلاعمتدت ، ةتشغيلي)مخس مهنا رائدة الست ال وطنية ال
  ابلتقرير. أأخرى خالل الفرتة املشموةلبدلان س تة وضعت اسرتاتيجيات تعاون ل و بدلين، لتعاون مع ل لأاكدميية اتفاقيات ا

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية اإ املرتبطة هبذه ، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات  اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج   .11الربانمج  لس  ام(، WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014 التوصية، يرىج الرجوع اإ
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ادلول الأعضاء، بطلب  ة ومساعدةالتأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف اجال البحث العلمي والصناعات الإبداعية والثقافي :4التوصية 
 مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف اجال امللكية الفكرية.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للرشاكت الصغرية واملتوسطة

مساعدة ادلول الأعضاء عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة حول امللكية 
 واملتوسطة.الفكرية للرشاكت الصغرية 

تعزيز قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها لس تخدام نظام 
  امللكية الفكرية عىل حنو أأفضل يف تعزيز قدرهتا التنافس ية.

عداد حمتوى متعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة لالسرتشاد به يف أأنشطة  اإ
امعة للرشاكت الصغرية التدريب وتكوين الكفاءات اليت تس هتدف املؤسسات ادل

 واملتوسطة.

قامة عالقات وطيدة ب ن  وقد بُذلت اجهودات خاصة دلمع البدلان النامية يف اإ
مؤسسات البحث والصناعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة هبدف 

اس تنباط رشااكت ب ن مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص من شأأهنا تعظمي 
الفكرية وتكفل حتالف انجهود ب ن الأوساط العلمية والتجارية قمية أأصول امللكية 

  والثقافية والواكلت احلكومية ادلامعة لها.

ذاكء وعي عام بأأمهية امللكية  ىل اإ جناز أأنشطهتا اخملتلفة الرامية اإ اس مترار الويبو يف اإ
الفكرية يف القدرة التنافس ية يف الأسواق وتكوين قدرات حملية بفضل تدريب 

ب ن يف حلقات العمل والندوات وغريها من الأنشطة املبارشة وهجا لوجه، املدر 
عالمية عن امللكية الفكرية لقطاع الأعامل )من مطبوعات  عداد مواد اإ فضال عن اإ

 ُ دارة امللكية الفكرية ل معل أأو برامج  وحلقة ةندو  20 ،بدلا 19يف  متظن الرشاكت  يفتدريب املدرب ن عىل اإ
  .الصغرية واملتوسطة

 50ممثل عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها يف  900وأأفادت هذه الربامج أأكرث من 
بدلًا من البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل  35و ،بدلًا من البدلان الأقل منواً  15بدلًا مهنا 
 انتقالية. 

دارة أأصول امللكية الفكرية  عىل الإنرتنتطالب يف دورة  709واشرتك  للحصول عىل شهادة دولية عن اإ
ىل  طالبًا بعدئذ يف برانمج  38، وشارك IP PANORAMATMمن أأجل جناح املرشوعات استنادا اإ

دارة أأصول امللكية الفكرية ة الأنرتنتش بك خارج  .حول اإ

مت و  الأعامل ابلتعاون ب ن الويبو واملكتب الكوري للملكية  وس يداتالعمل ادلولية للمخرتعات  حلقةنُظ ِّ
 .بدلاً  17أأعامل من  وس يدةخمرتعة  137مخرتعات، وشاركت فهيا للالفكرية وامجلعية الكورية 

عداد ومت الانهتا من ىل الأرسار التجارية للرشاكت الصغرية  –كتاب جديد عنوانه "الثقة  اإ مدخل اإ
  يف طور املراجعة الهنائية.منشوران جديدان ول يزال  .واملتوسطة"

ملس تخدي   IP Panorama Mobile للملكية الفكرية ابنوراما موابيلبرانمج  تطوير يفكبري ذل هجد بُ و 
 سهوةليزيد من أأن أأن يكمتل حبلول هناية هذا العام توقع اذلي يُ  انجهدهذا ومن شأأن الهواتف اذلكية. 

ىل  عىل ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اصول حل هاونرش مللكية الفكرية املعلومات املتعلقة ابالوصول اإ
 علومات الأعامل التجارية ذات الصةل.امل
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

لهيا( وتعممي تكل املواد. لكرتونية ومنشورات وأأقراص مداجة وما اإ ضافة و  ومواقع اإ ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  اإ اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  )الوثيقة  2014الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/2) 30، خاصة الربانمج. 



CDIP/16/2 
Annex VII 
8 

 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعية

عداد دراسات عن واكن  مسامهة الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد. اإ
الغرض الرئييس من هذه ادلراسات هو متك ن البدلان من حتديد صناعاهتا القامئة 

جراء حتليل مقارن لإسهام تكل الصناعات يف الاقتصاد مقارنة  عىل حق املؤلف واإ
هذه ادلراسات كام هتدف  بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشاهبة يف بدلان أأخرى.

ىل مساعدة واضعي الس ياسات يف حتديد اخليارات املناس بة يف س ياساهتا  أأيضا اإ
  الوطنية.

بداعية خمتارة هبدف تلبية احتياجاهتا اخلاصة،  عداد أأدوات معلية لقطاعات اإ اإ
 واس تعامل تكل الأدوات يف ندوات يف عدد من البدلان.

لية هممتة مع تعزيز الرشاكت بذل هجود لإقامة رشااكت مع حكومات ومنظامت دو 
 الناجتة والقامئة.

ماكانت املزيد من املساعدة للبدلان الر  دمقُ و  بداعي هاقطاع اغبة يف اس تكشاف اإ مت الانهتاء من و. ئهوأأدا الإ
يف بدلين  وبدأأت ادلراسات ،لصناعات الإبداعية يف ثالثة بدلانيف ابشأأن املسامهة الاقتصادية  دراسات

ابلتعاون مع  وتوافرت،عىل الأدةل.  القامئةالس ياسات  وضع مكسامهة يفادلراسات س تخدام ا اس مترو . أ خرين
يرادات معلومات جديدة عن  ،الرشاكء  .املؤلف حقاإ

من خالل  يف اجال الصناعات الإبداعية يف مجيع املناطقأأنشطة بناء القدرات وزايدة الوعي  اس مترتو 
ن اكنت أأقل من حيث املبلغ الإجام ي أأشدأأنشطة  قيود املزيانية. واستندت نظرا ل  املرصود لها تركزيا، واإ

 الأنشطة عىل أأدوات الويبو بشأأن كيفية كسب العيش يف الصناعات الإبداعية.

مع الويبو  للتعاضددد انجرشاكء ال  وجرى التواصل مع ،الإبداعية الرشااكت يف اجال صناعات اس متر عقدو 
  .يف هذا اجملال

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  اإ اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  )الوثيقة  2014الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/2) ، 3وخباصة الربانمج.  

 اسرتاتيجية للجامعات ومؤسسات البحث

تكثيف أأنشطة الويبو ادلامعة ملؤسسات البحث )مبا فهيا انجامعات( بشلك 
وتركزي ادلمع عىل ثالثة  ملحوظ نتيجة تزايد الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء.

أأنواع رئيس ية من الأنشطة. أأول، دمع مؤسسات البحث والتطوير وانجامعات 
دارة أأصول امللكية لس تنباط  س ياسات مؤسس ية بشأأن امللكية الفكرية لتسهيل اإ

واثنيا، دمع الويبو لإنشاء ش باكت من  الفكرية وفقا لختصاصها ورسالهتا.
مؤسسات البحث والتطوير مبراكز خدمة رئيس ية يف اجال امللكية الفكرية لمتك ن 

قامة اس مترت الويبو يف تقدمي ادلمع للبدلان النامية و  نشاء من أأجل املبتكرالنظام البييئ لإ امللكية أأدوات  اإ
نشاء  ،مهنجيةبصورة  هاواس تغالل  هاوتطوير  املنشأأ  ةلياحمل الفكرية  قلميية مثل "اإ من خالل مشاريع وطنية واإ

تدريبية خمصصة للغاية الس ياق برامج يف ذكل ُأعدت و " يف تونس وانجزائر. ماكتب لنقل التكنولوجيا
فيديو ويف املوقع( من أأجل مساعدة املؤسسات املس تفيدة يف تطوير الس ياسات املؤسس ية أأرشطة )

 .مللكية الفكريةاملتعلقة اب

يف مهنا  7 -امللكية الفكرية  عىل تسويقتدريب لل  ااجانبر 29نظمت الويبو  املشموةل ابلتقرير،الفرتة  وأأثناء
دارة حقوق امللكية الفكرية يف املؤسسات الأاكدميية،  الناحج رتخيص العىل دورات تدريبية  9واجال اإ
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

نشاء بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة    لأغراض الابتاكر.ادلول الأعضاء من اإ

واثلثا، قيام الويبو بتوفري برامج تدريبية معلية ومعدةل وفقا لحتياجات انجهات 
دارة  الطالبة، وتناولت ترخيص التكنولوجيا وتقيمي الرباءات وصياغة الرباءات واإ

 التكنولوجيا والتسويق ملعاهد البحث والتطوير وانجامعات.

  .تقيمي امللكية الفكريةعىل دورات تدريبية  5و، تكنولوجيال ل 

مبا يتناسب مع نجامعات ومؤسسات البحث والتطوير فائدة ابناء القدرات لل الويبو برامج تعديل جرى و 
مشاريع طويةل الأجل )مثل  يفكعنرص  هاوتوفري لتدريب ل برامج تصور  من خالل املتطورةاملطالب 
تطوير قدرهتا عىل  . ومن خاللهتاس تدامماكتب نقل التكنولوجيا(، وابلتا ي ضامن متابعهتا وامرشوع 

ىل اإ . و حمدودةعلمية جالت مبمس هتدف مع ن أأو  مهوراخلاصة جب  لحتياجات التدريبالاس تجابة  ضافة اإ
دخال اهامتم خاص  ُأو يذكل،  لبدلان النامية ا الأوضاع يفمبا يامتىش مع  ، لربامجا ت كبرية عىلتعديالابإ

طورهتا انجامعات حقيقية تقنيات اس تخدام حالت و ، مهنا من خالل مجةل أأموروذكل ، والأقل منوا
ىل  ؛بطريقة أأكرث مشول اخلدمات جودةرصد و . املشاركة ومؤسسات البحث والتطوير تزايد ما أأدى اإ

واملتعلقة بربامج مماثةل  زمنية فواصليف  املقاسة ،هنفسلجمهور املس هتدف ل رضية التقديرات املنس بة 
طار برانمج نقل  جتريبيةتقي امت ُأجريت ) /الصناديق الاستامئنية يف  املشرتك ب ن الويبو تكنولوجيايف اإ

 أأسرتاليا(.

 واس متر. التدريبية من خالل ادلورات املنشورةمعارف  املبارشين وغري املبارشين للس تخدم نامل عدد ارتفع و 
ظروفا مواتية للغاية ملتابعة  هئي ماكومة أأسرتاليا، حل ستامئينالامع من الصندوق ادل يف تلقيربانمج ال

حراز تقدم جوهري يف مس توى املهارات  وأأسفر ،الربامج يف الوقت املناسب يف البدلان املس تفيدة عن اإ
  أأقل.املهنية للمشارك ن يف فرتة زمنية 

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  اإ اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  وثيقة )ال 2014الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 30(، وخباصة الربانمج.  
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  اسرتاتيجية دلمع صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية

تقدمي دمع يس هتدف دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط للتمنية 
ويشمل ذكل اس تحداث أأدوات معلية تشدد عىل أأمهية  الاقتصادية الوطنية.
مع مراعاة  صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتطبيقها. اخليارات الوطنية يف

احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامةل يف اجال البحث 
 العلمي والصناعات الثقافية عند صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

الفكرية يف صورة مجموعة من الأدوات وضعت مهنجية لصياغة الاسرتاتيجيات الوطنية بشأأن امللكية و 
طار مرشوع ،العملية قدرات املؤسسات واملس تخدم ن يف اجال امللكية الفكرية عىل  حتس ن بشأأن يف اإ

قلميي ةالوطني الأصعدة قلميي ةودون الإ  (.CDIP/3/INF/2) ةوالإ

 40 تنفيذ جاريو/ أأو  تدماعتُ و لملكية الفكرية، ل وطنية  ةاسرتاتيجي ةعرش  ثالث العمل يف لاس هتُ و 
لملكية ل وطنية  ةاسرتاتيجي 18 وهناكملكية الفكرية. لل وطنية اسرتاتيجيات  5دلت ، وعُ اسرتاتيجية

 منوا.قل الأ يف البدلان اسرتاتيجيات  اخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا فهيصياغة ال  طور يفالفكرية 

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  اإ اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  )الوثيقة  2014الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 10و 9(، وخباصة الرباناجان.  

املنتجات يسهم يف تطوير الأعامل يف  مرشوع متخصص يف امللكية الفكرية وتوس مي
 .4(، تنفيذا للتوصية CDIP/5/5البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، الوثيقة )

املنتجات حتديد  بشأأنبناء القدرات  مجموعة من املبادئ التوجهيية املس تخدمة يف برامجوُطورت  تداجأُ و 
 عند( OLPs) هياعل العالمات التجاريةووضع  هتاوحاميملنشأأ اباملرتبطة (GISواملؤرشات انجغرافية )

يف البدلان  التجارية امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل بشأأن املتخصصرشوع امل الانهتاء من 
 يف الفرتة من يف بامن واتيالند وأأوغنداهذه املبادئ  نفذتو (، CDIP/5/5منوا )قل الأ النامية البدلان 

ىل  2010  CDIP/10/2و، CDIP/8/2التقارير املرحلية عىل  الاطالع يُرىج. 2013اإ
   .CDIP/13/3تقيمي ال وتقرير  CDIP/12/2و

لملكية ل  جديدةمشاريع تطوير يف املس تخدمة  جدول أأعامل التمنية مرشوعوقد طبقت مثانية بدلان مهنجية 
 .ملنشأأ اباملنتجات املرتبطة عىل العالمة التجارية وضع مشاريع و  ،الفكرية

 مرصف التمنية للبدلانرشااكت مع انجهات املاحنة )مثل الاحتاد الأورويب  تقدبعض احلالت، عُ  يفو
تصدير الاكرييب( دلمع هجود احلكومات واملؤسسات الوطنية يف تأأم ن حامية امللكية مرصف ال و  الأمريكية
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 ابملنشأأ.رتبطة اململنتجات عىل االعالمات التجارية وضع الفكرية وتعزيز 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة و . للمنظمة ةل العاديعامهذا املرشوع يف الأ  ُأدمج ضافة اإ اإ
ىل  التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .9(، وخباصة الربانمج WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014تقرير أأداء الربانمج 

دارة التص، للملكية الفكرية الرائداملرشوع  ُأطلق ممي لتطوير الأعامل يف البدلان اواإ
 قل منوا.الأ النامية البدلان 

ملزيد من املعلومات و  . CDIP/12/6تنفيذ هذا املرشوع الوارد يف الوثيقة  ، يف2014يف يناير رُشع، 
ىل   هذه الوثيقة.ل الثاين  املرفقحول تنفيذ املرشوع، يرىج الرجوع اإ
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عطاء أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة السارية وجتنب يتع ن عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاري ن العامل ن يف اجال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل و  :6التوصية  اإ
عداد ما قد يرتتب من تضارب يف املصاحل.  قامئة ابخلرباء الاستشاري ن املعمتدين دلهيا يف اجال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى ادلول الأعضاء. وجيب عىل الويبو اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

دماج معايري السلوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية يف  اإ
اخلرباء الاستشاريون اذلين  العقود املربمة مع مجيع موظفي الويبو، مبن فهيم

 تس تع ن هبم الويبو.

 

يناير  1لنظام املوظف ن ولحئته بشأأن نظام العداةل ادلاخلية انجديد يف  ةلاملعد  يف تنفيذ النسخة  البدءوعقب 
د الإجراءات اخلاصة ابلزناعات والشاكوى املتعلقة مباكن ال2014 دارية حتد  عمل وتطبيق ، صدرت تعم امت اإ

طارا تنظمييا واحضا لتحقيق مجةل أأمورالتدابري التأأديبية،  مهنا تعزيز قمي الزناهة واحلياد واملساءةل يف  ،ما يوفر اإ
 أأوساط موظفي الويبو.

ذاكء الوعي بأأمهية مدوانت الأخالقيات والزناهة وحتس ن فهمها. تدريب يف اجال  ونُظم .تقدمي املشورة ملوظفي الويبو املكتب وواصل، "مكتب الأخالقيات للويبو" ُأنيشء اإ
 .ملوظفي الويبو وخرباهئا الاستشاري نالأخالقيات 

ىل لويبو يف اواملعايري املهنية، طلب قسم التقيمي  الأخالقياتدونة مبجتنب تضارب املصاحل والالزتام وبغية  مجيع اإ
املعين عايري التقيمي اليت يطبقها فريق الأمم املتحدة مب ابللزتام الإقرارالاستشاري ن املشارك ن يف أأعامل التقيمي 

جزءا من  ليسوا ماملصاحل ، أأي أأهنيف تضارب  أأيبعدمه عن عىل  التأأكيدوأأيضا  ،ابلتقيمي والأخالقيات املهنية
 مضن نطاق التقيمي.الواقعة امج أأنشطة الرب 

 تُرتكب داخليا.تطوير قدرات الويبو للتحقيق يف اخملالفات اليت 

 

 فضال عن احملقق نكبري و رئيس قسم مثل ملوارد الاكفية، اب شعبة الرقابة ادلاخليةقسم التحقيق يف  مت تزويد
حصاءات ق وثتُ و . اليت يمت تلقهيايع الشاكوى مجل  الاس تجابة من لقسما يمتكنموارد غري املوظف ن، حبيث  اإ

ىل امجلعيات التحقيق عىل النحو الواجب يف التقارير املقدمة ىل  العامة اإ نجنة الويبو الاستشارية املس تقةل واإ
 . للرقابة
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

اتحهتا. عداد قامئة ابخلرباء الاستشاري ن يف اجال املساعدة التقنية واإ حتديث قامئة اخلرباء الاستشاري ن، وداجها مع املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وقاعدة بياانت املساعدة ومت  اإ
  (.IP-TADالفكرية )التقنية للملكية 

 hhttp://www.wipo.int/roc/en/index.jspوميكن الاطالع عىل قاعدة البياانت عىل الرابط التا ي: 
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للبدلان النامية ول س  ام البدلان الأقل منوا، ية التشجيع عىل ااخاذ تدابري من شأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة من خالل توفري املساعدة التقن  :7التوصية 
 بطلب مهنا، لتحقيق تفهم أأفضل لأوجه املواءمة ب ن حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

ىل  توفر الويبو، عند الطلب، املساعدة واملشورة الترشيعية اليت هتدف اإ
ىل التصدي للمامرسات املنافية  للمنافسة املرشوعة يف اجال امللكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق  وضع حد لتكل املامرسات.
امللكية الفكرية احلرصية مبا فيذكل الاس تثناءات والتقييدات املالمئة املفروضة 

ىل اخليارات القانونية مثل الرتاخي ص عىل هذه احلقوق، فضال عن اللجوء اإ
طار املعايري ادلولية. وتقدمي  الإجبارية وغري ذكل من التدابري املسموح هبا يف اإ

املشورة أأيضا عند الطلب يف مسائل ذات صةل ابلبنود التجارية التقييدية 
وغري ذكل من مضام ن عقود الرتخيص يف اجال امللكية الفكرية اليت قد يكون 

 لها أأثر سليب عىل املنافسة.

ضافة و  ىل ذكل اإ عداد مرشوع متخصص عن اإ ، ومبقتىض هذه التوصية، مت اإ
  (، وتنفيذه.CDIP/4/4 Revامللكية الفكرية وس ياسة املنافسة )

 

تعزيز التعاون، الرمسي أأو غري الرمسي، ب ن ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والسلطات املعنية ابملنافسة،  واس متر
 .ب ن ادلول الأعضاء هبدف تبادل املعلومات عىل حنو منتظم

ىل اليت أأجريت ب ن ادلول الأعضاء وادلراسات الاس تقصائيةمن خالل العديد من ادلراسات ومت الوصول،  ، اإ
البحوث التعاونية، مثل  ،أأفضل لأوجه العالقة ب ن امللكية الفكرية واملنافسة يف عدد من اجملالت املعقدة فهم

 التقنية.امللكية الفكرية واملعايري يف اجال رتخيص الو 

التعاون والتنس يق مع أأماانت منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية والأونكتاد والويبو ومنظمة التجارة  واس متر 
 العاملية.

ىل البدلان النامية بشأأن الترشيعات والس ياسات العامة املتعلقة اب وف ام يتصل  ابلرتابط ب نملساعدة املقدمة اإ
 .عىل وشك احلدوث وأأخرى، نامطلوبتاثنتان  معلقتان،ن اتاثن  اكمتلت واحدة، – امللكية الفكرية/ املنافسة

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول اإ و  ضافة اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  2014الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/218الربانمج  (، وخباصة. 
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ة يف اجال العلوم والتكنولوجيا لك ام الأعضاء عىل تعزيز قدراهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل، ودمع تطوير البىن التحتية الوطنيمساعدة ادلول  :11التوصية 
 اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

امللكية الفكرية وصياغة الرباءات لفائدة العلامء والباحث ن واملسؤول ن التقني ن دورات تدريبية حول حامية 
واخملرتع ن واحملام ن بغية تعزيز املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية ونظام الرباءات وتعزيز قدرة املصادر الوطنية 

ام الرباءات عن طريق لتوليد امللكية الفكرية وانجامعات ومؤسسات البحث والتطوير عىل اس تخدام نظ
بداعاهتم يف التمنية املس تدامة  تطبيق الاسرتاتيجيات اخملتلفة للرباءات والأدوات املتاحة من أأجل اس تغالل اإ

 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

قامة أأنظمة  اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول الأعضاء ومؤسساهتا املعنية ابلبحث والتطوير عىل اإ
 عاةل وتطبيقها لنقل التكنولوجيا.ف

لهيا.   تعزيز الانتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والنفاذ اإ

 ارباءات مزيدالصياغة و رباءات البرامج بناء القدرات يف اجال اسرتاتيجية شهدت و 
لصياغة الويبو  كتيبرمج وقد تُ  .التخصيص أأشاكل من حيثمن التطوير 

ىلالرباءات   ،املشموةل ابلتقريريف الفرتة واللغات الفيتنامية والليتوانية.  أأيضا اإ
 صياغة الرباءات يف البدلان النامية.ل  تدريبية دورات نظمت الويبو تسع

 وفهم واثئق الرباءات ،قواعد بياانت الرباءات يفلبحث احتس ن همارات وجرى 
 .هاوتفسري 

ىل امللكية الفكرية واملعرفة من خالل قاعدة بياانت و   WIPOحتس ن النفاذ اإ
Re:Search :من خاللhttp://www.wipo.int/research/en/  

ىل مؤسسات امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة عرب  وقُدمت خدمات اإ
 (.WPISخدمة الويبو للمعلومات املتعلقة ابلرباءات لفائدة البدلان النامية )

 بشأأنفضال عن ذكل، اكمتلت املرحةل الثانية من مرشوعي جدول أأعامل التمنية و 
ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع  ( واس تنباط CDIP/9/9)النفاذ اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات )  (.CDIP/10/13أأدوات جديدة للنفاذ اإ
ىل  وقُدمت يف دورهتا الرابعة  للجنةاتقارير التقيمي اخلاصة هبذين املرشوع ن اإ

 عىل التوا ي. CDIP/14/6 و CDIP/14/5 انظر الواثئق .عرشة

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية،  اإ اإ

http://www.wipo.int/research/en/
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

ىل:  وملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ
 1(، خاصة الربامج WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014أأ( تقرير أأداء الربانمج 

يف اس تعامل  لقدراتا بناءب( التقرير املرحيل بشأأن مرشوع  ؛30و 14و
منائية  املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ

 ؛ ج(CDIP/14/2 حمددة ـ املرحةل الثانية الوارد يف املرفق السابع من الوثيقة

مرشوع بناء القدرات يف اجال اس تخدام التكنولوجيا تقيمي تقارير التقارير املرحلية و 
منائية تحدايت ل  حالحمددة علمية معلومات تقنية و  -املالمئة  املرحةل ترد  – حمددةاإ

عىل   CDIP/12/3و  CDIP/8/2 ،CDIP/10/2الأوىل يف الواثئق 
 التوا ي.

ذاكء الوعي ابنجوانب التطبيقية والنظرية اخلاصة ابلإدارة امجلاعية  خملتلف فئات املصنفات احملمية مبوجب حق اإ
 املؤلف وأأحصاب حق الأداء.

املؤلف واحلقوق اجملاورة  الإدارة امجلاعية حلق بشأأنديدة جمواد تدريبية  ُطورت
اتحهتا ذاكء الوعيمواد و  تدريبال برامج  ُأعدتلدلول الأعضاء. وقد  ومت اإ مع  اإ

ىل  خاللمن ع نطاق التغطية انجغرافية وسَّ ، ما رشاكء جدد تقدمي املساعدة اإ
ىل جنب مع الرشاكء، و البدلان الناطقة ابلربتغالية عىل وجه اخلصوص.  جنبا اإ

دارة لاس تكشاف املبادرات دلمع الشفافية واملساءةل واحلمك بدأأت الويبو  الإ
 امجلاعية.

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية،  اإ اإ
ىل وملزي د من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

  .3(، خاصة الربانمج WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014تقرير أأداء الربانمج 
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دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش هتا، وفقا لختصاصها. :12التوصية   امليض يف اإ

 الإجنازات التنفيذاسرتاتيجيات 

 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع اجالت معل الويبو، ول  ىل املزيد من اإ سعيا اإ
س  ام يف أأنشطهتا الفنية ومساعدهتا التقنية، حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج 

طار جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية  واملزيانية عىل جتس يد التوصيات املعمتدة يف اإ
 السلمي يف لك الربامج املعنية. عىل النحو

ىل توصيات بعيهنا من جدول أأعامل التمنية  شارات اإ وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ
مضن نصوص الربامج، كام أأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل جبدول 

دماج جدول أأعامل التمنية عىل حنو مناسب  أأعامل التمنية. وقد تس ىن بفضل ذكل اإ
الويبو العادية عىل صعيد املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية  مضن معلية وضع برامج

، ملزيد من التفاصيل 2014/2015يف التنفيذ )انظر وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 
 حول الطريقة اليت ُأدمج هبا جدول أأعامل التمنية مضن أأنشطة الويبو(.

دراجاملنظمة يف معليات الرباجة  واصلتو   عىل النحو املب ن ةلاكم بصورة توصيات جدول أأعامل التمنية  اإ
مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتحة يف و، 2014/15برانمج يف وثيقة الربانمج واملزيانية  لكيف نصوص 

 توصيات جدول أأعامل التمنية مراعاةمع الويبو، أأنشطة التمنية يف  دمجمدى قاس ويُ . 2016/17 للثنائية
 .2014/15 للثنائية٪ 21.4 بلغتاليت املنظمة يف نتاجئ  التمنيةصة حب، هبا والاسرتشادعىل النحو الواجب 

مجيع الأهداف  يف لمنظمةل  نتيجة متوقعة 38من أأصل  29بلغ عدد النتاجئ اليت لها نصيب يف التمنية حيث 
 . الاسرتاتيجية

ُأدمج  ومن مثَّ ، 2014أأعامل التمنية يف تقرير أأداء الربانمج تقيمي تنفيذ توصيات جدول ُأدرج للمرة الأوىل، و 
حرازه يف ياذل تقدمال عامة عن اللمحة اليف  اكمةل بصورة  .مس تقل بنديف  لك برانمج، بدل من تناوهل مت اإ

ىل (أأ  ) تقرير أأداء الربانمج  ملزيد من املعلومات حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ
  (WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014
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منائية الاجتاه ومدفوعة حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحت  :13التوصية  ياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ول س  ام يتع ن أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ
  ادلول الأعضاء، وينبغي أأن تتضمن الأنشطة جداول زمنية ملراحل التنفيذ والانهتاء.البدلان الأقل منوا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف :14التوصية  طار  اتفاق تريبس تضع الويبو حتت ترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ والانتفاع هبا، وذكل يف اإ
 التفاق املربم ب ن الويبو ومنظمة التجارة العاملية.

والبدلان الأقل ول س  ام تكل اليت هتم البدلان النامية  ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف احلس بان، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية :17التوصية 
 منوا.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

تركزي املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف اجال املرونة عىل املساعدة الترشيعية، 
ذاكء الوعي وبناء القدرات. وتقدمي هذه املساعدة من خالل وسائل خمتلفة، من  واإ

 بيهنا: 

 مشاورات رفيعة املس توى؛ -

عداد  -  مشاريع القوان ن؛ومناقشة واإ

 واس تعراض وتقدمي املشورة بشأأن مرشوعات القوان ن واللواحئ؛ -

 وتنظمي الاجامتعات واملشاركة فهيا؛ -

يفاد بعثات من اخلرباء الفني ن، ومعل زايرات دراس ية؛ -  واإ

 وتنظمي الزايرات التقنية للمسؤول ن احلكومي ن من العوامص؛ -

 احمللية.وتدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات  -

مواطن املرونة بعنوان " CDIP/15/6وثيقة الُأعدت الثالثة عرشة،  وفقا ملا طلبته اللجنة يف دورهتا
 –وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإقلميي املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف

 تشمل:و يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة،  ونوقشت" انجزء الرابع، 

نفاذ الرباءات )املادة مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق عقوابت جنائ  .أأ    من اتفاق تريبس(، 61ية يف اإ

ىل تقييد حقوق الرباءات )اليت تسمى "الاس تثناء  .ب  والتدابري املتعلقة ابلأمن اليت قد تؤدي اإ
 .من اتفاق تريبس( 73 الأمين"( )املادة

تضم و يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة،  .CDIP/13/10 Revالوثيقة أأيضا دمت وعالوة عىل ذكل، قُ 
 .رة الثالثة عرشةأأثناء ادلو بعض الوفود  أأبدهتاالتعليقات اليت 

 املرونة: حيث مت تناول أأوجهالتعامل  ندواتنظمت الويبو ثالث 

 ؛2014نومفرب  21و 20نظام الرباءات، مدينة بامن، بامن،  عنالويبو ش به الإقلميية معل  حلقة .1

، سانتو دومينغو، مجهورية اترشيعي ارباءات وتنفيذهال ةس ياس بشأأنمعل الويبو الوطنية  حلقة .2

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=296576
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

تقدم املساعدة الترشيعية يف اجال املرونة بناء عىل طلب من البدلان الراغبة يف 
ذكل، ويمت توفريها عىل أأساس ثنايئ، ويراعى فهيا الرسية، وتقدم بأأرسع ما ميكن 

ىل املوارد املتاحة. وبفضل هذه املساعدة، يتس ىن لواضعي الس ياسات  ابلنظر اإ
ان النامية والبدلان الأقل منوا ااخاذ القرارات املس تنرية واخلرباء القانوني ن يف البدل

طار القانون ادلو ي،  حول اس تخدام اخليارات القانونية وأأوجه املرونة املتوفرة يف اإ
 مبا يف ذكل اتفاق تريبسعىل مس توى التنفيذ يف القوان ن الوطنية.

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العاملية، تقدم الويبو، ع ىل أأساس الرسية ويف اإ
واحليادية، التعاون التقين واملشورة القانونية والترشيعية للبدلان النامية والبدلان 
الأقل منوا لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة اخليارات الترشيعية املتاحة. ويف هذا 

جراء مشاورات مع منظمة التجارة العاملية  الس ياق، يمت تنظمي اجامتعات مشرتكة واإ
 لتعاون املتبادل.لتحس ن ا

ىل املعاهدات  ىل البدلان ف ام يتعلق ابلنضامم اإ كام تقدم املساعدة، عند الطلب، اإ
قلميية، مع الأخذ يف  ادلولية والالزتام بتنفيذ رشوطها، مبا يف ذكل التفاقات الإ
ىل حتقيقها. ويمت  الاعتبار أأولوايت التمنية لتكل البدلان والأهداف اليت تسعى اإ

يالء اهامت م اكمل وخاصة للأحاكم املتعلقة ابلبدلان الأقل منوا، وكذا لحتياجاهتا اإ
 . اخلاصة

تقدم املساعدة الترشيعية ف ام يتعلق بزايدة الوعي وتنفيذ جوانب املرونة يف نظام 
امللكية الفكرية بناء عىل طلب البدلان، مع الأخذ يف الاعتبار الأولوايت 

 والاحتياجات للك بدل عىل حدة.

س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري، ااخاذ خطوات لضامن قيام لك من  ويف

 . و2014 أأبريل 30و 29ادلومينياكن، 

قلميية  .3 اجال املس تحرضات الصيدلنية يف رباءات يف الامية تتعلق حبقضااي  بشأأنندوة الويبو الإ
 بيشكيك، قريغزيس تان.

 عىل املتاحة املرونة مواطن قاعدة بياانتمت حتديث ووفقا ملا طلبته اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة، 
(، http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp: الرابط

 اجديد حكام قانونيا 954 لتتضمنالسادسة،  االقرار اذلي ااخذته اللجنة يف دورهت عقباليت أأنشئت و 
دةجداول وأأضيفت أأيضا تسعة. ال أأنواع املرونة ب تعلقي   فئات خمتلف الأحاكم بشأأن مواطن املرونة احملد 

 ،CDIP/13/10 Rev و CDIP/7/3 Addو CDIP/5/4 Revيف الواثئق  الواردة
ىل قاعدة CDIP/15/6و  البياانت.، اإ

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) اإ (، يتضمن IP-TADاإ
مزيد من املعلومات عن أأنشطة الويبو ة يف نظام امللكية الفكرية عىل املرون مبواطنموقع الويبو اخلاص 

الويبو، وكذا أأنشطة وضع القواعد واملعايري املتعلقة مبواطن املرونة يف املساعدة التقنية اليت تقدهما 
(http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/ ،)هذه فراو تت  أأيضا 

(، WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014تقرير أأداء الربانمج يف ، وCDIP/9/11املعلومات يف الوثيقة 
 .10و 9، 8، 4، 3، 2، 1س  ام الربامج  ل
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات 
والتصاممي الصناعية والبياانت انجغرافية، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 

ولية ابلهامتم وعىل حنو مناسب بأأوجه واحلقوق اجملاورة، واللجنة احلكومية ادل
 املرونة يف اتفاقيات امللكية الفكرية ادلولية.

وتراعي الويبو يف تقدمي املشورة الترشيعية القواعد اليت ميكن تنفيذها بأأسلوب 
 مرن، مع مراعاة التفاوت يف الاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية للك بدل.
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 يتع ن أأن يتوفر يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري ما ييل: :15التوصية 

 الشمولية، وأأن تكون قامئة عىل توجيه الأعضاء؛ (أأ  

 وأأن تأأخذ بع ن الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية؛ (ب 

 وأأن تأأخذ بع ن الاعتبار حتقيق توازن ب ن التاكليف واملنافع؛ (ج 

عتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء أأحصاب املصاحل ال خرين ومن بيهنا املنظامت احلكومية وأأن تقوم عىل مشاركة مجيع الأطراف، حبيث تأأخذ بع ن الا (د 
 ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة والاتساق مع مبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة الويبو.

وحسب ما يكون مناس با، قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد واملعايري، ومن خالل مسارات جتري الويبو مشاورات مفتوحة وغري رمسية ومتوازنة،  :21التوصية 
 س  ام البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول الأعضاء، ول

مة الأمم املتحدة تعمل بتوجيه من ادلول الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري مل ا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف منظو  :44التوصية 
رشاك وتس يري اجرايهتا اب الرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلو ي بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسا، نفتاح وشفافية تسمح ابإ

رشاكها يف  اكفة ادلول الأعضاء. خطار ادلول الأعضاء بذكل عرب القنوات الرمسية ويف وقت مبكر جدا، واإ املشاورات ويف حال تنظمي اجامتع من هذا القبيل خارج جنيف، وجب اإ
 اخلاصة مبرشوع جدول الأعامل والربانمج.

 



CDIP/16/2 
Annex VII 
22 

 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  نُفذت
واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة احلكومية 

ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
رية والرسوم والفوللكور واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجا

  والامنذج الصناعية والبياانت انجغرافية.

متول الويبو حضور املرحش ن من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة 
 الويبو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري.

جراءاهتا معلية مدفوعة من ادلول الأعضاء، حيث  تعد هذه الأنشطة واإ
 لية واملشاركة.توازن ب ن التاكليف واملنافع ومتتاز ابلشمو 

ىل  3يف الفرتة من  ُعقدت(، اليت SCPخالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )  7اإ
" التقييدات والاس تثناءات 1" املسائل التالية:، من بيهنا مناقشة مجةل أأمور، واصلت ادلول الأعضاء 2014 نومفرب

ورسي ة " 4" والرباءات والصحة؛ "3" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "2حلقوق الرباءات؛ "
هيم ىل ذكل، طُ و  " نقل التكنولوجيا.5؛ "التواصل ب ن املستشارين يف اجال الرباءات ومولك  ضافة اإ ىللب اإ الأمانة  اإ

عداد دراس ت ن بشأأن العمل يف   .املس تقبلاإ

املهنة، واملهنجيات  املمترس يفشخص ال  التالية: تعريف شمل العنارصت دراسة عن النشاط الابتاكري " 1" 
 املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابتاكري؛

ورشط ادلمع ورشط الوصف  يشمل العنارص التالية: رشط الكشف المتكيين بقدر اكفودراسة عن الكشف " 2"
 الكتايب.

اجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ثالث مرات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، وتواصل 
 مناقشاهتا حول البنود التالية ويه:

املؤسسات  :ناءاتوالتقييدات والاس تث  احملفوظاتاملكتبات ودور  :هيئات البث والتقييدات والاس تثناءاتحامية 
  التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.

الثانية يف دورتهيا  ،واصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت انجغرافيةو 
والامنذج الصناعية لعامتده يف مؤمتر مرشوع معاهدة بشأأن قانون الرسوم بشأأن معلها  والثالث ن، والثالثةالثالث ن و 

 البدلان،وفد جاماياك بشأأن حامية أأسامء  قدمه ااقرتاحو كام انقشت ادلراسة اليت أأعدهتا الأمانة،  .دبلومايس حممتل
 . ادلول الأعضاءاماملؤرشات انجغرافية قدهم بشأأنللعمل  مقرتح نفضال عن 

ىل الوثيقت ن التاليت ن  ،زيد من املعلومات حول معل اللجنة ادلامئةملو  ىل امجلعية اإ  اللت ن جرى تقدميهاميرىج الرجوع اإ
: تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت امالعامة للويبو وه
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 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد و  WO/GA/ 47/7.يف الوثيقة  ( الواردSCTانجغرافية ) املسائل املتعلقة ابدلعوة اإ
 .WO/GA/47/8الواردة يف الوثيقة معاهدة بشأأن قانون التصاممي 

ملزيد من و . 2015قرارا بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام  2014 عام امجلعيات العامةمل تتخذ و
ىل وثيقة املعلومات حول معل اللجنة احلكومية ادلولية بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية  :يرىج الرجوع اإ

 . .WO/GA/47/12 (IGC)املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة  اإ من املعلومات  ملزيد (،IP-TADواإ
ىل: )الوثيقة  2014 تقرير أأداء الربانمج للفرتة  حول الإجنازات املرتبطة هبذه التوصيات، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 4و 3، و2، و1(، وخباصة الربامج.  
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 املعيارية، والتعمق يف حتليل ال اثر والعواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح. أأخذ حامية املكل العام بع ن الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق معليات الويبو :16التوصية 

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

اكنت هذه التوصية جزءا من املرشوع املتخصص املتعلق ابمللكية 
(، ومن مرشوع الرباءات CDIP/4/3الفكرية واملكل العام، الوثيقة )

 (. CDIP/7/5/Revواملكل العام، )

ضافة و  ىل هذا، مت تنفيذ هذه التوصية يف اجال املعارف التقليدية  اإ اإ
حيث داجت التدابري التطبيقية والقانونية لضامن عدم تعرض املعارف 

التقليدية اليت تدخل بوضوح يف املكل العام محلاية عن طريق براءات مت 
صدارها بطريق اخلطأأ.  اإ

 

فع تقرير تقيميي لهذا ورُ  (.CDIP/4/3 Revتعلق ابمللكية الفكرية واملكل العام )الوثيقة مت بنجاح تنفيذ املرشوع امل 
ىل ادلورة التاسعة للجنة )الوثيقة    .ذات الصةل(. ومع م املرشوع يف الربامج العادية CDIP/9/7املرشوع اإ

ىل اللجنة يف دورهتا CDIP/13/7دم تقرير تقيمي ذايت )وقُ  ،واكمتل املرشوع املتعلق ابلرباءات واملكل العام ( اإ
طار هذا املرشوع، قُ  الثالثة عرشة.  CDIP/12/INF/2()2دمت دراسة حول الرباءات واملكل العام )ويف اإ

Rev.ىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة   .( اإ

ُ و  ىل  30ندوة دولية من  متظن بشأأن  الإفراديةراسات ادلو  والتجاربلتبادل املامرسات  2015أأبريل  1مارس اإ
قلميية كام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  تناولت مائدة مس تديرة "التجارب الإ

العام "يف س ياق املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  املكل" يف معىن وأأمهية اليت لهاوالوطنية واحمللية 
يف بلوماس ي ن ادل ، وغريمه منكبري من السفراءوحرضها عدد ، نطاقال اسع و  ترحيباندوة لقت ال والتقليدي". 

الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وممثيل املنظامت غري احلكومية من أأفراد و جنيف، ومسؤول ن من العوامص، 
 والصناعة.

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  اإ اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  (، WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014الإجنازات املرتبطة هبذه التوصيات، يرىج الرجوع اإ

  .4، و3، و2، و1وخباصة الربامج 
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خالل بأأي نتاجئ مبا فحث اللجنة  :18التوصية  ماكنية وضع صك دو ي واحد أأو احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، دومنا اإ هيا اإ
 أأكرث.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

 

يف حدود الولية تركزي معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل مناقشات ادلول الأعضاء 
اتحة مواد  وبرانمج العمل الذلين خولهتام لها امجلعية العامة. وتعمل الأمانة عىل اإ

ملفاوضات اللجنة  مواتيةبيئة  لهتيئةبناء عىل طلب ادلول الأعضاء  ،وخرباء ،كثرية
 احلكومية ادلولية وتيسري هذه املفاوضات.

. وذلكل، 2015برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام قرارا بشأأن ، 2014 عام امجلعيات العامةمل تتخذ 
 . 2014، حىت ال ن، منذ سبمترب اللجنة جتمتع مل
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ىل املعارف والتكنولوجيا لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، :19التوصية  طار اختصاصات الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل عىل زايدة وتسهيل النفاذ اإ الويبو، للهنوض ابلنشاط  يف اإ
طار الويبو.  الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ضافة  ىل تنفيذ هذه التوصية بواسطة الربامج  اإ كام هو  15، و14، و9، و3، و1اإ
من  19، مت  التصدي للتوصية 2015-2014مب ن يف تقرير أأداء الربانمج للفرتة 

جانب املشاريع التالية اليت مت اعامتدها من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
 (:CDIPالفكرية )

مرشوع معين ابمللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت،  "1"
ىل املعلومات )   (؛CDIP/4/5 Revوالهوة الرمقية والنفاذ اإ

ىل معلومات الرباءاتومرشوع معين ابس تنباط أأدوات للنفاذ  "2  -اإ
 ؛ (CDIP/10/13)و  (CDIP/4/6) املرحلت ن الأوىل والثانية

مرشوع معين بتكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات اكامتل  "3"
منائية  التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجيا حمددة حال لتحدايت اإ

حةل الثانية واملر  (؛CDIP/5/6 Rev) املرحةل الأوىلل تزال  -حمددة
(CDIP/13/9)  2014من املرشوع نفسه قيد التنفيذ منذ يونيو. 

وتعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية ف ام ب ن بدلان انجنوب  "4"
 (.CDIP/7/6من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا )

مرشوع معين ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة "  5"
جياد -  احللول اإ

"6  "(CDIP/6/4 Rev وهو قيد التنفيذ منذ يناير )؛2011 

ضافة و  ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول  اإ اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج  )الوثيقة  2014الإجنازات املرتبطة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 15، و14، و9، و3، و1(، وخباصة الربامج.  

ىل تقارير تقيمي وملزيد من املعلومات،  رشوعات اخلاصة ابمللكية الفكرية وتكنولوجيا امل يرىج الرجوع اإ
ىل املعارف ) (، ومرشوع اس تنباط أأدوات CDIP/10/5املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

ىل املعلومات املتع (، CDIP/14/6 و CDIP/10/6) املرحلت ن الأوىل والثانية -لقة ابلرباءاتللنفاذ اإ
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال   اس تخداميف  القدرات بناءومرشوع 

منائية حمددة ) ومرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية ف ام ب ن  ،(CDIP/12/3لتحدايت اإ
  .(CDIP/13/4بدلان انمية وبدلان أأقل منوا ) ب نبدلان انجنوب 

ىل يُ وفضال عن ذكل،  املعلومات  اس تخداميف  القدرات بناءرحيل عن مرشوع املتقرير ال رىج الرجوع اإ
منائية حمددة  املرحةل الثانية الواردة يف  -التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال  لتحدايت اإ

 . CDIP/14/2املرفق السابع من الوثيقة 

ضافة ىل واإ ىل  اإ  ن يف الوثيقةالوارديْ ملرشوع ن الباقي ن اب اخلاصة الإجنازتقارير ذكل، يرىج الرجوع اإ
CDIP/16/2 ،من هذه الوثيقة.عىل التوا ي  دسواملرفق السا اخلامسيف املرفق و  
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جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظام  :35التوصية   امللكية الفكرية.مطالبة الويبو ابإ

جراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري ب ن امللكية الفكرية والتمنيجيوز للويبو  :37التوصية   ة.اإ

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

ىل نظام  تعزيز قدرات اخلرباء الاقتصادي ن يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ
أأساسا، من أأجل الرشوع يف أأحباث اقتصادية علمية حول امللكية الاقتصاد احلر 

 الفكرية.

، اذلي يوفر أأداة للبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مؤرش الابتاكر العاملي، نرُش 2014ويف عام 
 .داء الابتاكر، مبا يف ذكل حتديد نقاط القوة والضعف الرئيس ية يف أأ يالابتاكر  هاقياس أأداءل تقالية مبرحةل ان 

ىل يونيو  2014يونيو  ذمنو  ُ 2015اإ  جديدة عىل موقع الويبو. يةاقتصاد ورقات معل رشت س بع، ن

يناير  1بدأأ تنفيذ املرحةل الثانية من املرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية يف و 
2015. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت  ضافة  اإ املساعدة التقنية للملكية الفكرية، وملزيد من املعلومات حول واإ
ىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  )الوثيقة  2014الإجنازات املتصةل هبذه التوصيات، يرىج الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 16(، وخباصة الربانمج.  

عداد واثئق مرجعية توفر نظرة عامة عن الأحباث الاقتصادية العلمية احلالية  حول اإ
حقوق امللكية الفكرية وحتديد مواطن النقص يف البحث واقرتاح اجالت حبث 

 ممكنة للمس تقبل.

جيري التعامل مبارشة مع هذه التوصيات من خالل مرشوع بعنوان "املرشوع 
املعين ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" )املرشوع 

DA_35_37_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/5/7 Rev.) 
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ري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غ :42التوصية 
 املراجعة املس مترة.

 الإجنازات اسرتاتيجيات التنفيذ

تزال الإجراءات والرشوط احلالية ملنح صفة مراقب ل 
يف الويبو للك من أأحصاب املصلحة املعني ن من 

املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية 
وهتدف معلية املراجعة  متوافقة مع هذه التوصية.

ىل ضامن جديهتا  املتعلقة مبنح صفة مراقب ملنظمة ما اإ
هتا مبجال امللكية الفكرية، ومصداقيهتا، وعالقة أأنشط

ىل الطلبات املقدمة  وينبغي أأن يس متر ذكل. وابلنس بة اإ
من املنظامت غري احلكومية الوطنية، مفن املتعارف عليه 

جراء مشاورات مع ادلوةل املعنية وقد تب ن  أأيضا أأن  اإ
ذكل الإجراء همم ومفيد لضامن مشاركة املنظامت اليت 

وبتوصيات جدول أأعامل التمنية لها عالقة بعمل الويبو 
جراءات الاعامتد هذه، تس متر الويبو يف  أأيضا. وجبانب اإ

حتديد املبادرات اليت تيرس املشاركة الفعاةل للمراقب ن 
 واجملمتع املدين كلك يف أأنشطهتا وتنفيذ هذه املبادرات.

تسع حصلت ، 2014خالل عام و الأعضاء يف الويبو. وقد نفذت هذه التوصية ف ام يتعلق مبشاركة مراقب يف اجامتعات مجعيات ادلول 
وعىل حنو وثالث منظامت غري حكومية وطنية عىل صفة مراقب يف الويبو.  ،كومية )املنظامت غري احلكومية(حغري  نظامت دوليةم 

 ،اللجان ادلامئةخمتلف يف واملعنية، أأيضا مشاركة املنظامت غري احلكومية يف الهيئات الفرعية  املؤقتالاعامتد سهل ، مماثل
(، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق SCPاللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )والاجامتعات اليت تنظمها الويبو، مثل 

نة (، واللج SCT(، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت انجغرافية )SCCRاجملاورة )
( واللجنة ادلامئة املعنية ابلتمنية IGCاحلكومية ادلولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )

 (.CDIPوامللكية الفكرية )

منتدى  تقدميع املنظامت غري احلكومية املعمتدة، اليت ل تزال مجل اس تضاف املدير العام اللقاء املفتوح الس نوي الرابع ، 2015يف أأبريل و
 .حتديداومعل الويبو  ،ل راء بشأأن نظام امللكية الفكرية ادلو ي معومال امبارش  تبادل يتيحام قي ِّ 

قامة كام سهلت الويبو  سعت من خاللها املشاركة والتعاون مع انجهات املعنية غري احلكومية، مبا يف ذكل و  ،عدد من احملافل اخملتلفةاإ
مع هذه  تجاوبامل و  شفافال و  فتوحامل لس مترار التفاعل  ،مشاريع حمددة والأحداث انجانبية بشأأنالعمل والندوات واملشاورات  حلقات

 .انجهات املعنية

 

 والوثيقة[ السابع]هناية املرفق 


