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 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أعمال التنمية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 .2015العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية لعام  حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير املدير .1

ىل اللجنة.ابع وهذا هو التقرير الس نوي الس .2 عطاء ادلول الأعضاء نبذة  اذلي يقدمه املدير العام اإ ىل اإ وهيدف التقرير اإ
 وتعةميها. هيف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ومبادئ نمةةعامة عن مشاركة امل 

 :ويتأألف التقرير من جزأأين .3

 النقاط خبصوص تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعةميه عىل املس تويني التاليني:أأبرز يقدم اجلزء الأول  ( أأ )

 ،الأنشطة العادية لربامج الويبو "1"

 الأخرى، هيئات الويبومعل و  "2"

 يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية. الرئيس ية الثاين التطورات اجلزء  ويصف  ( ب)

م اإىل ذكل،  ضافة  اإ و   ول:اشلك جداملرفقات الثالثة التالية معلومات ذات صةل يف ت قد ِّ

 ،يقدم املرفق الأول لهذه الوثيقة نبذة عامة عن وضع تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  "1"

جنازه وتقيميه من  املرفق الثاين رسدوي   "2" ىل التوصيات الرئيس ية جدول أأعامل التمنية،  مرشوعاتما مت اإ ضافة اإ اإ
هم  ا امل قي ِّةو  ااخارجيو ،اليت قدَّ
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 .20151ويقدم املرفق الثالث نبذة عامة عن مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام   "3"

 اجلزء الأول: تعةمي جدول أأعامل التمنية

 تعةمي جدول أأعامل التمنية يف أأنشطة برامج الويبو

، عىل النحو الوارد يف وثيقة 2015ه أأنشطة الويبو طوال عام وج ِّ ت   هت توصيات جدول أأعامل التمنية ومبادئظلَّ  .4
 ل لنفقات التمنية )املرفق الثاين من الوثيقةعدَّ التعريف امل  عىل عيات اجل موافقة واكنت  .2014/2015الربانمج واملزيانية للثنائية 

WO/PBC/24/17)  الويبو مجيع أأهداف ةمي التمنية يف تعوهكذا اس متر . 2015عام  يفمن الإجنازات الكبرية اليت حتققت
 .2014/2015للثنائية الربانمج واملزيانية وثيقة رة يف قدَّ حلصة التمنية امل   وفقا   ها املعنيةالاسرتاتيجية وبرام 

تقيمي تنفيذ جدول  ، لأول مرة،قد مع  ِّمف. 2015يف عام  ا  جديد س توىم جدول أأعامل التمنية الإبالغ عن تنفيذ ووصل  .5
ج يف اس تعراض التقدم أ  ، ومن مثَّ تمنيةأأعامل ال  قبل  بدل  من تناوهل يف قسم مس تقل، 2014تقرير أأداء الربانمج لعام يف دمِّ

 تكل الفرتة.

 والاستنارةيف الاسرتشاد  هاوتنفيذ هاوختطيط ملساعدة التقنية ااخاصة ابتصةمي أأنشطة التعاو   ت معلياتواس متر  .6
 الانتفاعمن  الأقل منوا  البدلا  الرتكزي عىل متكني البدلا  النامية و انصب ذات الصةل. و  هومبادئ جدول أأعامل التمنية توصياتب 
الاقتصاد العاملي القامئ عىل املعارف يف  ايف حتقيق أأهدافها التمنوية وتعزيز مشاركهت مساهام   عامال   بوصفهنمام امللكية الفكرية ب 

عدعىل هذا الأساس، ركزت الويبو عىل و . والابتاكر خطط عىل وضع لةلكية الفكرية والابتاكر و ل  وطنية اسرتاتيجياتاد اإ
 .وواقعها احتياجات البدلا  املس تفيدةقطرية لتلبية 

ىلاملؤلف واحلقوق اجملاورة  حقبشأأ  تكوين الكفاءات أأنشطة املساعدة التقنية و  تؤديسوف و  .7 زايدة مشاركة  اإ
عداد  عىل امساعدهتو  ،م امللكية الفكريةيف فوائد نما قل منوا  الأ  النامية والبدلا  البدلا  وطنية اسرتاتيجيات و/أأو س ياسات اإ
 هتاتعزيز واس تغالل قدر و  ،الأطراف ةدمع مشاركهتا يف معليات صنع القرار واحلوار املتعددو  بشأأ  حق املؤلف،متوازنة 

نشطة الأ لت متش  ايف هذا الس ياق، و. ةياملؤسس  تمنيهتا البرشية و  هاوتعزيز قدرات موارد ،الثقايف هاالإبداعية الوطنية وتنوع 
تكوين وبعثات خرباء، وبرامج  ،دراس ية اتوبرامج زاير  ،اجامتعات لرؤساء ماكتب حق املؤلفعىل  2015عام خالل 
قلميية و كفاءات  حتقيقا   لجامتعات العامة عىل موقع الويبوااخاصة اب املعلوماتت نرش و . الأقالمييةعىل املس توايت الوطنية والإ

 .من توصيات جدول أأعامل التمنية 5و 1ني توصيتال مع  وذكل متش يا   ،لشفافيةل 

اليت املطلوبة بشدة دوراهتا الأساس ية من خالل لتكوين الكفاءات ومعتادة  منتمةةاكديمية تقد م أأنشطة الأ واصلت و  .8
م  ، مثل درجة املاجس تري يف يا  عامل  مرجعا  هذه ادلورات أأصبحت الآ  وقد ، أأو عن طريق التعمل عن بعدلوجه  وهجا  ت قدَّ

رى امللكية الفكرية  فريقية للةلكية الفكريةالويبو و بنيابلشرتاك اليت ُت  مدرسة و ، 2)الأريبو( وجامعة أأفريقيا املنمةة الإقلميية الأ
ريبية املنتمةة هذه ادلورات التدل . و DL-1014التعمل عن بعد دورة و  ،3نقل التكنولوجيا يف جنوب أأفريقيا ية بشأأ الويبو الصيف 

 3لتوصية امع  ، وذكل متش يا  2015مجيع املس توايت من البدلا  النامية يف عام  الأشخاص عىلدور فعال يف تدريب مئات 
 .من توصيات جدول أأعامل التمنية

                                                
1
م اإىلامل  متاش يا  مع املامرسة   عرشة اس تعراض اكمل للتقدم احملرز يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية، مبا يف ثامنة يف دورهتا ال   اللجنةت بعة يف اللجنة، س ي قد 

 .ذكل معلومات عن نفقات املزيانية والنتاجئ املنشودة، وذكل يف شلكِّ تقريٍر مرحيل
2
 http://www.wipo.int/academy/en/courses/academic_institutions/md_mutare.html التايل: املوقعمزيد من املعلومات عىل يوجد  
3
 /http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school عىل العنوا  التايل:ملدرسة الصيفية ااخاصة ابويب الصفحة يمكن الوصول اإىل  
4
 http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html زيد من املعلومات يرىج الاطالع عىل:مل 
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ما عن طريق  جبارة   هجودا   أأيضا   الأاكديمية  وبذلت  .9 يز تطوير أأو تعز زايدة لتعزيز تعاوهنا مع املؤسسات الرشيكة، اإ
طارية وخطط معل لهذا التعاو وضع مفيد للغاية لدلول النامية أأو عن طريق أأنه التعاو  اذلي ثبت  عادة تصةمي اتفاقات اإ  أأو اإ

 اس تدامهتا.تكوين الكفاءات ويضةن فعاةل للغاية ل الم تكل الأنشطة نم ِّ أأنه ي  هذا الهنج ومن مزيات . هذه التفاقات وااخطط

أأحصاب املصاحل من تعقيبات منتمةة تلقهتا ل  اكديمية دورات تدريبية جديدة اس تجابة  اإىل ذكل، قدمت الأ  ضافة  اإ و  .10
 يةفرص التدريب الاكديمية. وششةل للأ  تدريبيةال قيبة احل  اإىلدة حدَّ م   ومباحث اتعو موضبشأأ  مض وطلبات متقاربة  يناملس تفيد
 ،5يواملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليد امللكية الفكريةبشأأ   للتعمل عن بعد دورة متقدمة دخلت حديثا  اليت أ  

 .6للةسؤولني احلكومينيبشأأ  التوس مي متقدمة همنية ودورة تدريبية 

ِّ ويف الوقت اذلي ت   .11 فزتيد من اعامتدها أأكرث مع البدلا  النامية، الأاكديمية تتعاو  تعاوهنا مع رشاكهئا،  فيه الأاكديمية  ز عز 
الأاكديمية عىل اك  و كل البدلا ، وتركز أأكرث عىل املوضوعات اليت لها فائدة مبارشة لبدلا  اجلنوب. عىل موارد برشية من ت

قلمييو الثنائية تكوين الكفاءات اخملصصة طلبات عددا  كبريا  من عىل مدار العام تليب أأ   أأيضا   عاجةل اكنت  اليت، ةالإ
 .ورضورية

 31و 30و 24 توصياتال مع  متاش يا   2015 املتحدة عىل مدار عام مملأ اظلت الويبو ششارك بنشاط يف معل منمومة و  .12
ابلتمنية. املتعلقة املشاركة يف املؤمترات والعةليات واملبادرات وذكل من خالل ، من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و
، واملسامهة فهياالعةليات ش ىت رصد ، وواصلت ولية الويبوبتعاوهنا مع منمامت الأمم املتحدة ذات الصةل  نمةة  امل واصلت و 

التمنية أأهداف ابب العضوية املعين ب املفتوحالفريق العامل معل يف ، و2015خطة التمنية ملا بعد عام ل س امي املسامهة يف 
لفيةويف املس تدامة،  ىل املسامهة يف ، فرقة العةل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ ضافة  اإ مسار تنفيذ اإ

والعرشين  ياملؤمتر احلاديف  شاركت الويبو أأيضا  و (. 8املؤمتر ادلويل الثالث املعين ابدلول اجلزرية الصغرية النامية)نتاجئ  7ساموا
واللجنة التنفيذية املعنية ، 9يف ابريس( UNFCCC)اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأ  تغري املناخ  للأطراف يف

منتدى القةة العاملية جملمتع ، و 10ركز وش بكة تكنولوجيا املناخمل واجمللس الاستشاري ،لتفاقيةابلتكنولوجيا التابعة لتكل ا
القةة العاملية جملمتع املعلومات بعد ميض لنتاجئ شامل اس تعراض من اجلعية العامة للأمم املتحدة وما قامت به ، 11املعلومات

دارةومنتدى  ،12عرش س نوات  .13(IGFالإنرتنت ) اإ

 الفرتة: هذهأأبرز أأوجه تعاو  الويبو مع منمومة الأمم املتحدة واملنمامت احلكومية ادلولية الأخرى يف وفامي ييل  .13

خطة معل أأديس  2015، اذلي اعمتد يف يوليو 14لمتويل التمنية يبو بصفة مراقب يف املؤمتر ادلويلشاركت الو  (أأ  )
حدث جانيب تنممي يف لأمم املتحدة شقيقة اتبعة لواكلت اشرتكت مع املؤمتر، و هذا يف  أأيضا  شاركت الأمانة و . 15أأاباب

                                                
5
 :عىل العنوا  التايلمزيد من املعلومات عن ادلورة يوجد  

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=DL203E#plus_DL203E 
6
: يرىج الاطالع عىلعن ادلورة ملزيد من املعلومات  

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=pdpCatalog.xhtml&lang=en&cc=WIPO-KIPI#plus_WIPO-KIPI 
7
 https://sustainabledevelopment.un.org/samoapathway.htmlاملعلومات متاحة عىل الرابط التايل:  
8
 /http://www.sids2014.orgيرىج الاطالع عىل:  
9
 http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.phpالع عىل: ملزيد من املعلومات، ي رىج الاط 
10
 http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.htmlيرىج الاطالع عىل:  
11
 /http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015ي رىج الرجوع اإىل:  
12
 /https://publicadministration.un.org/wsis10ي رىج الاطالع عىل:  
13
 /http://www.intgovforum.org/cmsيوجد مزيد من املعلومات عىل الرابط التايل:  
14
 /http://www.un.org/esa/ffd/ffd3 ملزيد من املعلومات عن املؤمتر ادلويل، ي رىج الاطالع عىل: 
15
 http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html ي رىج الرجوع اإىل: 
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آلية تيسري التكنولوجيابشأأ   . كام شاركت بنشاط يف خطة معل أأديس أأاباب من عنارص، وهو عنرص أأسايس 16أ
نشاء  آلية تيسري التكنولوجيا مناقشات تقنية ومعليات مشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة س بقت اإ  30 ا )التوصيتأ

 (.ول أأعامل التمنيةمن توصيات جد 31و

)خطة التمنية  2030خطة واعامتد  17الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامةاك   (ب )
، 2015لأمم املتحدة يف نيويورك يف عام ا ا  رئيس يا  ركزت عليه( حمورأأهداف التمنية املس تدامةو  2015ملا بعد عام 

آلياتبصفة احلكومية ادلولية و فاوضات املوشاركت الويبو بصفة مراقب يف  املشرتكة بني  الأمم املتحدة مشارك يف أ
ونمرا   .201518عام بعد املعين خبطة التمنية ملا وفريق معل الأمم املتحدة التقين  دلمعللأمم املتحدة اواكلت مثل فريق ال

العةل املشرتك بني  يفامهت أأمانة الويبو سلتمنية ونقل التكنولوجيات، للعالقة الوثيقة اليت تربط ولية الويبو اب
آلية تيسري التكنولوجيابشأأ  الواكلت  عين بتسخري العمل املواكلت الشرتك بني امل عةل الفريق يف  عضوا   ت، وأأصبحأ

آلية تيسري التكنولوجيا والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة   31و 30ا  )التوصيتوهو جزء من أ
فريق ااخرباء لضافة اإىل ذكل، شاركت أأمانة الويبو بنشاط يف املناقشات التقنية اإ و . 19(صيات جدول أأعامل التمنيةمن تو 

طار مؤرشفعةلت عىل ، أأهداف التمنية املس تدامةباملشرتك بني الواكلت املعين  لتوفري هنج قامئ عىل الأدةل  اتوضع اإ
قضااي عن  معلومات وقائعيةيف هذا العةل، قدمت الويبو و .هاواس تعراض تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة لرصد

رى يف  املس تنري النقاشحتسني لةساعدة عىل وليهتا ل بذات صةل  من توصيات  40توصية ال ) 20هذه العةلياتاذلي ُي 
 (.جدول أأعامل التمنية

لفية عنرصا  واك ، ول يزال،  (ج ) . 2015 املتحدة يف عام يف معل الأمم أأساس يا   شرسيع حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
لفيةل عامأأ ويف هذا الصدد، شاركت الويبو يف   ، بناء  فرقة العةل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
منمةة التجارة العاملية ، مع ت الويبوسامهو . املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل طلب ادلول الأعضاء يف اللجنة

تقرير فرقة من اجلزء املتعلق ابحلصول عىل الأدوية الأساس ية وذات الأسعار امليسورة  يف ،لعامليةومنمةة الصحة ا
 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 40)التوصية  201521العةل لعام 

اذلي عةل المن جوانب  ام  هم ولية جانبا  ادلكومية من املنمامت احلالتعاو  مع منمامت رئيس ية رشيكة ول يزال  (د )
منمةة التجارة التعاو  مع . وواصلت الويبو بشأأ  التمنية لويبوجدول أأعامل اتعةمي  عىلالويبو للةساعدة م به تقو 

قلميية وادلولية اليت نمةف العاملية ومنمةة الصحة العاملية.  ا هتشاركت الويبو يف سلسةل من حلقات العةل الوطنية والإ
طار التعاو  الثاليث الأطراف القامئ بني تكل املنمامت العةل اعن دمع  منمةة التجارة العاملية، فضال   جلاري يف اإ

حدث يف الأمم يف تنممي  أأمانة الويبو أأيضا   تشاركو (. من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و 14التوصيتا  )الثالث 
آزر فامي بني بشأأ  ، 2015مايو شهر املتحدة يف نيويورك يف  لتعزيز التمنية التصنيع والابتاكر والتجارة أأوجه التأ

( الأونكتادمنمةة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية )اليونيدو( ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )وذكل مع املس تدامة، 

                                                
16
: حلدث اجلانيبلهذا املخص يوجد عىل املوقع التايل  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8525TFM%20launch%20event_summary_final.pdf 
17
 https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html املعلومات متاحة عىل: 
18
 /http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf علومات عىل:يوجد مزيد من امل 
19
 يمكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن فريق العةل املشرتك بني الواكلت التابع للأمم املتحدة عىل العنوا  التايل: 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/technology/facilitationmechanism 
20
 /http://unstats.un.org/sdgs: مزيد من املعلومات عن مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامةيوجد عىل املوقع التايل  
21
لفيةيمكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن     التايل: عىل العنوا 2015وعىل تقريرها لعام  فرقة العةل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/ 
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يطاليا دلى الأمم املتحدة يف نيويورك تنيادلامئ نيوبرعاية مشرتكة من البعثت للربازيل واإ
من توصيات  30)التوصية  22

 (.ةجدول أأعامل التمني

تنفيذ الآلية التكنولوجية لتفاقية الأمم يف ادلمع الويبو عن كثب يف تقد م  أأيضا   ت، شارك2015يف عام و (ه )
(. اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ )أأي   23املتحدة الإطارية بشأأ  تغري املناخ

بصفة مراقب يف مؤمتر الأمم املتحدة بشأأ   أأيضا   توشارك ،ز املذكوريناجامتعات اللجنة واملركشاركت أأمانة الويبو يف و 
من توصيات  40)التوصية  201524فرنسا يف ديسةرب ب يف ابريساحلادي والعرشين  الأطراف مؤمتر –تغري املناخ 

 (.جدول أأعامل التمنية

بامل أأنشطة الويبو الرامية اإىل سد الفجوة الرمقية، واصلت خيص وفامي  (و )  2015الغ عن مساهامهتا يف عام نمةة الإ
عام لمنتدى القةة العاملية جملمتع املعلومات الويبو بنشاط يف  تتنفيذ نتاجئ القةة العاملية جملمتع املعلومات. وشاركيف 

حفل الافتتاح لكةة يف املدير العام  أألقى. و 2015مايو يف اجلزء الرفيع املس توى  ايف مقره ت، واس تضاف2015
ماكنية النفاذ للجةيع  – أأمانة الويبو يف احلوار الرفيع املس توى بشأأ  جعل المتكني واقعا  زء، وشاركت ا اجلالرمسي لهذ اإ

 تنمةف  من أأجل التمنية املس تدامة، لبتاكرااخاصة ابالتصالت علومات املواحلوار الرفيع املس توى بشأأ  تكنولوجيا 
ضافة  و . دور املذيعني يف العرص الرمقيعن معل  حلقة الويبو  ت، شاركمنتدى القةة العاملية جملمتع املعلوماتىل اإ  اإ

دارة ابنشاط يف منتدى  جراء ، مما ساعد عىل تعزيز 2015لإنرتنت يف عام اإ الوعي بأأمهية  زايدةمناقشة متوازنة و اإ
رئيس ية الجللسة يف ا توشارك 25جلسة منتدى مفتوحنمةت الويبو و امللكية الفكرية يف هذا اجملال. ؤديه ادلور اذلي ت
 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 24)التوصية  26قتصاد الإنرتنت والتمنية املس تدامةااخاصة اب

من  –الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل نمةة مشاركهتا الفعاةل يف الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل )امل  واس تأأنفت (ز )
ىل  16 ع الش باب عىل ، 27نومفرب( 20اإ والابتاكر من خالل أأنشطة حملية  دة الأعاملرايوهو مبادرة دولية ششج 

دارة التمنية الاقتصادية اإ و  ،ومكتب الأمم املتحدة يف جنيف ،مع الأونكتاد ابلتعاو  –الويبو  واشرتكتووطنية وعاملية. 
 وادلوراتتنممي أأس بوع من الفعاليات  يف –واحتاد الرشاكت السويرسية  ،وجامعة جنيف ،يف اكنتو  جنيف

طار الأس بوع العاملي ل جنيف يفالتدريبية  ذكل عىل دورات تكوين كفاءات ل متش  او  .2015لعام رايدة الأعامل يف اإ
من توصيات جدول  40و 11و 4الصناعية )التوصيات تصاممي رباءات والعالمات التجارية وال ال امللكية الفكرية بشأأ 

 (.أأعامل التمنية

لكرتونية والوضع ااخاص عاملي ل مراقب ول أأ اتفاقية ابزل بشأأ  أأحد أأحداث الويبو يف  تشاركو  (ح ) يف لنفاايت الإ
 اتيف اتفاقياجامتعات مؤمترات الأطراف يف أأثناء مايو يف جنيف  11يف  هذا احلدث قدع  ، وقد 28أأمرياك الالتينية

ية واملؤمتر السابع للأطراف يف اتفاق ، املؤمتر الثاين عرش للأطراف يف اتفاقية ابزلروتردام واس تكهومل )و  ابزل
هذا احلدث جامعة الأمم املتحدة يف تنممي  تاشرتك(. و روتردام، واملؤمتر السابع للأطراف يف اتفاقية اس تكهومل

(UNU( والاحتاد ادلويل لالتصالت ،)ITU ومنمةة ،)اللجنة الويبو، و و )اليونيدو(، لتمنية الصناعية ل لأمم املتحدة ا
يف م د ِّ (. وق  UNEPلبيئة )ل الأمم املتحدة برانمج و  ،(ECLAC) اكرييبالاقتصادية لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر ال

                                                
22
 http://www.unido.org/news/press/sustainable-developm.html هذا احلدث عىل العنوا  التايل:عن مزيد من التفاصيل يوجد  
23
 http://unfccc.int/2860.php: بشأأ  تغري املناخمزيد من املعلومات عن اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية يوجد عىل املوقع التايل  
24
 /http://www.cop21paris.orgمزيد من املعلومات عىل املوقع التايل:  
25
 http://igf2015.intgovforum.org/event/4bxf/open-forum-wipo املنتدى املفتوح:جلسة  عنمزيد من املعلومات يوجد عىل املوقع التايل  
26
 http://www.intgovforum.org/cms/igf2015-main-sessions الرئيس ية: اجللسةمزيد من املعلومات عن لتايل يوجد عىل املوقع ا 
27
 /http://www.liberezvosidees.chي رىج الاطالع عىل:  
28
-http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-andيوجد عىل املوقع التايل مزيد من املعلومات عن احلدث:  

Seminars/Pages/201505/forum-e-waste.aspx 
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بياانت عن ب تقرير يف هذا ال سامهت الويبو و . 29السالفة اذلكر يف تأأليفه املنمامت تشارك مشرتك   تقرير  هذا احلدث 
عداده املواد ة اس تعادعادة تدوير النفاايت الإلكرتونية و ااخاص ابإ رباءات واقع الأأمرياك الالتينية من تقرير  اذلي مت اإ
 .(من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و 31و 30توصيات ال ) 30ابلتعاو  مع اتفاقية ابزل

دماج الأشخاص ذوي الإعاقة يف التمنية املس تدامة، مبا يف ذكل  نمةةامل وتواصل  (ط ) دماهجم تعزيز اإ من خالل اإ
ةكتب احتاد ال دمعها ياليت لوجيات كنو والت مراكش بشأأ  الأشخاص معايق البرص عاهدة مبالوعي  زايدة  امل يرسَّ
(ABC)31 اتفاقية حقوق يف ادلورة الثامنة ملؤمتر ادلول الأطراف يف  نشاطب  تيف الأمم املتحدة يف نيويورك. وشارك

 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 30)التوصية  2015 يونيوقد يف ، اذلي ع  32الأشخاص ذوي الإعاقة

ىل الويبو هجودها  تاصلوو  (ي )  ا، معاهتعواملزيانية لربامها ومرش عن ارج ااخحتديد الرشاكء وادلمع املايل الرامية اإ
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )و ، 33مرشوع ويبو غرينرشااكت دلمع ال تركزي هجود التوعية عىل 

Re:Search)34ة  (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 2)التوصية  (ABC) ، واحتاد الكتب امل يرسَّ

ِّ ق  ، املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل طلب من اللجنة بناء  و  .14  وثيقة   يف ادلورة السادسة عرشة للجنة تمد 
(CDIP/16/8  بعنوا ) ىل اقرتاح س بل ممكنة بشأأ  واكنت ال. 2015الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام حاجة وثيقة هتدف اإ

ىل التكيف من أأجل مساعدة ادلول الأع الوثيقة قدمت و . 2015ضاء عىل حتقيق أأهداف خطة التمنية ملا بعد عام الويبو اإ
طار مؤرشات أأهداف  2015يف معلية خطة التمنية ملا بعد عام  نمةةملخصا  قصريا  عن مشاركة امل  ويف العةل اجلاري بشأأ  اإ

يمكن أأ  يرتبطا ( تمنية املس تدامةمن أأهداف ال  17و 9هام الهدفا  ) يندحدَّ اإىل هدفني م   أأيضا   وأأشارتالتمنية املس تدامة. 
ىل  هذه ادلول دلمع هجودالويبو ادلول الأعضاء عىل أأمهية مسامهة  ت. وشددبولية الويبو وأأهدافها الاسرتاتيجية الرامية اإ

اليت تربط معل املنمةة بأأهداف التمنية  الصالت عىل أأ  وافقت اللجنةومع ذكل، . 2015خطة التمنية ملا بعد عام حتقيق 
طار مؤرشات أأوحض كو  تس  س تدامة امل  ر. وقررت اللجنة أأ  تواصل كاذلأأهداف التمنية املس تدامة السالف بعد اعامتد اإ

ها املناقشات يف دورة مقبةل عىل أأساس وثيقة  املعنية ابلتمنية  هبا اللجنة تأأمانة الويبو تعكس التعليقات اليت أأدلسوف ت عد ِّ
 .وامللكية الفكرية

ز  .15  واهجةو مللكية الفكرية اب معينمكنتدى متعدد الأطراف  ابشأأ  امللكية الفكرية واملنافسة ماكنهتمعل الويبو وعزَّ
عدد مزتايد من الطلبات املقدمة من ادلول متت تلبية ، ذات الصةل 32و 23و 7رمق لتوصيات وفامي يتعلق اباملنافسة. 

ىل اعامتد س ياسات وطنية.  بعضها هيدفاك  الأعضاء للحصول عىل التدريب واملساعدة التقنية، و  الانهتاء من أأيضا  مت واإ
 امللكية الفكرية عن أأخرىو  ،35ترخيص امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا نعدراسة   ؛اس تقصائيتني ونرشهام دراس تني

رتكزي عىل البدلا  مع ال ،مللكية الفكرية واملنافسةااخاصة ابد السوابق القضائية رص  ت  . و 36واملنافسةوالبحث والتطوير املشرتكني 
، مللكية الفكرية واملنافسةاباملعين  الفريق اخملتصبنشاط يف يف املشاركة املنمةة  واس مترتالنامية والاقتصادات الناش ئة. 

ماكنية التعاو  وتبادلحيث انقشت  منمةة التعاو  وهجات النمر بشلك غري رمسي مع الأونكتاد ومنمةة التجارة العاملية و  تاإ
 (.OECD) امليدا  الاقتصادي والتمنية يف

                                                
29
 .t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFE.pdf-http://www.itu.int/dms_pub/ituعىل: اكمل ابللغة الإس بانية متاح التقرير ال  
30
: الاكمل هالتقرير ونص عن معلوماتتوجد عىل املوقع التايل  

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ewaste.html 
31
ة:    http://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.htmlتوجد عىل املوقع التايل معلومات عن احتاد الكتب امل يرسَّ
32
 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1625يد من املعلومات عن املؤمتر: يوجد عىل املوقع التايل مز  
33
 /https://www3.wipo.int/wipogreen/enيوجد عىل املوقع التايل مزيد من املعلومات عن "ويبو غرين":  
34
 /http://www.wipo.int/research/enع عىل: ، ي رىج الاطال(WIPO Re:Searchمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )ملزيد من املعلومات عن  
35
 http://www.wipo.int/sme/en/documents/pharma_licensing_fulltext.htmlادلراسة الاس تقصائية متاحة عىل:  
36
-http://www.wipo.int/export/sites/www/ipادلراسة الاس تقصائية متاحة عىل:  

competition/en/studies/survey_report_joint_rxd_june2015.pdf 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFE.pdf
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ة .16  الثةث –الاعتبار من توصيات جدول أأعامل التمنية يف  23و 21و 17لتوصيات وضع ا مع – نفَّذ احتاد الكتب امل يرسَّ
عرف وت  . يرسَّ النرش امل  و  "3" ،وتكوين الكفاءات "2"، خدمة الاحتاد ادلولية لتبادل الكتب" 1: "ويهأأل أأنشطة رئيس ية، 

، ويه تقوم عىل (TIGAR) خدمة نمام الوسطاء املوثوقني للةوارد املتاحة عامليا   ابمس اد ادلولية لتبادل الكتبخدمة الاحت
مصنفات النسق  عنحلصول عىل معلومات مكتبة اب 14البالغ عددها شارِّكة تسةح للةكتبات امل  ف  ،تبادل بني املكتباتال 

جبةع مؤلفاهتا عن طريق تزنيل الكتب اجملانية اليت أأعدهتا مكتبات ا شسةح لهو ، توفرة يف ولايت قضائية أأخرىامليرس امل 
أأكرث من بة يرسَّ م   يف أأنساق  اعنو  290000 حنوعن حىت الآ ، تقدم هذه ااخدمة معلومات و  37مشاركة أأخرى بنسق ميرس.

( WIPO Re:Searchبحث )أأل وهام قاعدة بياانت الويبو لل  –واملنصتا  اللتا  متتازا  بتعدد أأحصاب املصاحل  لغة. 55
ُيابيا  مثال   – 2013، وقاعدة بياانت "ويبو غرين" اليت أ طلقت يف عام 2011اليت أ طلقت يف عام  عىل مسامهة الويبو اإ

ىل البحث يف الأمراض املدارية املهةةل واملالراي والسل، ولتحفزي  يف املناقشة ااخاصة ابلس ياسات، وهنج  لتوجيه احللول اإ
ىل ) 19التوصيات يف تنفيذ بشلك خاص وشسهم هاات  املنصتا  رش التكنولوجيات ااخرضاء. الابتاكر ون  املعرفة النفاذ اإ
تعاو  مع املنمامت احلكومية ادلولية واملنمامت غري احلكومية ال ) 42و ،40و ،30و ،)نقل التكنولوجيا( 25و ،(والتكنولوجيا
 الأخرى(.

، مبا يف ذكل 2015يف هناية عام  101 (WIPO Re:Searchللبحث )قاعدة بياانت الويبو وقد بلغ عدد أأعضاء  .17
 .ورشاكت أأدوية يف البدلا  النامية، ل س امي يف أأفريقيا ،ورشااكت تطوير منتجات، ومؤسسات حبثية ،مؤسسات أأاكديمية

تدور حول  بشأأ  قضاايمع منمةة الصحة العاملية ومنمةة التجارة العاملية  عاو اس مترار التنب ا، اإىل جهذه القاعدةجناح و 
ُيايب يف ا من ن الويبووالتجارة، مكَّ  ةلصحاب مللكية الفكريةا عالقة رى بشأأ  الس ياسات،ملسامهة بشلك اإ  النقاشات اليت ُت 
 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 40و 2 ا لبحث يف أأمراض املناطق املدارية املهةةل واملالراي والسل )التوصيتمن او 

 .عرض خيص الاحتياجات والتكنولوجيات وااخدمات ااخرضاء 2000أأكرث من  "ويبو غرين"انت وتضم قاعدة بيا .18
برام اتفاقاتالتحفزي عىل  وشسهم ش بكة "ويبو غرين" يف شساعد بطريقة أأخرى عىل أأو ا ومقدمهيالتكنولوجيا  طاليببني  اإ

جراء امل دارة امللكية الفأأو عامالت )المتويل، اإ ىل الهنوض هتدف و كرية(. ااخدمات التنمميية، أأو اإ قاعدة بياانت "ويبو غرين" اإ
تضم تنامية امل ش بكة ال هذه اكنت ، 2015يف هناية عام ولبتاكر ونرش التكنولوجيات ااخرضاء، ل س امي يف البدلا  النامية. اب
 عىل مس توى العامل. اك  يرش  65

ىل املزيانية  عن ارجااخدلمع املايل ابتحديد الرشاكء وااخاصة ب ، واصلت أأمانة الويبو هجودها 2015عام  يفو .19 م اإ امل قدَّ
من توصيات جدول أأعامل  2)التوصية  (WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث )قاعدة بياانت "ويبو غرين" و 

 (.التمنية

 قاعدة بياانت الويبو لدلراسات اس تخدامواس متر الباحثو  وواضعو الس ياسات وغريمه من الأشخاص املهمتني يف  .20
ت وقد ، أأدواهتم أأداة منالاقتصادية بوصفها  الأاكديمية الرئيس ية اليت أأثرت  ادلراساتلتقد م حملة عامة عن  هذه القاعدةأ عِّدَّ

ضافة  38الفكر يف مال اقتصادايت امللكية الفكريةيف  اليت حتتوي عىل  "بياانت للباحثنيالويبو صفحة " حت تياإىل ذكل،  . واإ
ىل    هااتث دَّ حت  و  39.يةراسات الاقتصادادلاس تخداهما يف ويكرث لبتاكر تتعلق اباإحصاءات هبا  ياانتقواعد ب روابط ت فيض اإ

 يف البدلا  النامية. نالباحثني الاقتصادي لصاحلابس مترار   قاعداتال

ات احللقات ادلراس ية أأو حلقمن  عدد  أ قمي ، من توصيات جدول أأعامل التمنية 11و 10و 4و 1توصيات ال مع  ا  اشساقو  .21
دارة امللكية الفكرية بشأأ أأو برامج تدريب املدربني  العةل ، بدلا ، معمةها من البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا   17يف  اإ

                                                
37
 http://accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.html :عىل املوقع التايلاملبادرات عن مزيد من املعلومات يوجد  
38
 /http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/econdb :عرب املوقع التايلبياانت ال قاعدة يمكن النفاذ اإىل  
39
 /http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/research :حة عىل املوقع التايلمتاقاعدة البياانت  
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هذه الربامج واس تفاد من احلجم.  لرشاكت الصغرية واملتوسطةاب واكنت هذه احللقات ادلراس ية وحلقات العةل والربامج تتعلق
مهنا ، بدلا   40الصغرية واملتوسطة من  اتعواكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة للةرش لرش ل  ممثال   1050أأكرث من 

ماكتب  تمبرحةل انتقالية. وشارك ااقتصاداهتالبدلا  اليت متر من البدلا  النامية و بدلا   30و قل منوا  بدلا  من البدلا  الأ  10
يف مرحةل ااخاصة هبذه ادلول أأو لكتاهام مشاركة  وثيقة  ة يغرف التجار الأأو دلول الأعضاء املعنية التابعة لامللكية الفكرية 

عدادتقد م مساهامت كبرية عن طريق  رائددور اضطلعت بو  ،التخطيط اختيار عند ، مبا يف ذكل هاوتنفيذ الربامج يف أأثناء اإ
 رشاكتهذه ال عىل مساعدة منصبا   وسطةلرشاكت الصغرية واملتاملتعلقة اب مج. واك  تركزي الأنشطةارب ات العو املتحدثني وموض

وسامهت ترمجة أأصول امللكية الفكرية. ا متتلكه من من خالل الإدارة الفعاةل ملهئا التجاري حتسني قدرهتا التنافس ية وأأداعىل 
لغات متنوعة  الصغرية واملتوسطة ومجموعة أأدوات ابنوراما امللكية الفكرية املتعددة الوسائط اإىل ابلرشاكتاملنشورات املتعلقة 

عداد مواد للتوعية وتكوين الكفاءات اس تخدمهتا الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها واملؤسسات  يف اإ
دارة امللكية الفكرية.  –ثالثة كتب جديدة ااخاص ب العةل واكمتل  الأاكديمية لأغراض توفري أأنشطة التعلمي والتدريب يف مال اإ

ىل الأرسار التجارية للرشاكت الصغرية واملتوسطة –الثقة "كتاب أأل ويه  للرشاكت امللكية الفكرية ، وكتاب ""مدخل اإ
غذية الزراعيةالصغرية واملتوسطة العامةل يف مال  توافر رؤوس الأموال الفكرية: اس تخدام الأصول غري "، وكتاب "الأ
ىل سوق رأأس املال  ابنوراما امللكية الفكرية عىل الهواتف مرشوع و  – "رينمدخل لرجال الأعامل واملستمث –امللةوسة للنفاذ اإ

دارة امللكية الفكرية اجلواةل، وسوف ي سهم هذا العةل يف زايدة  الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مجيع  دلىتعزيز كفاءات اإ
نة ااخاصة ابواس مترت النرشة الإخبارية الشهرية أأحناء العامل.  مداد حنو لرشاكت الصغرية واملتوسطة يفامل حس َّ  40 000 اإ

بطريقة متوازنة  مشرتك يف مجيع أأحناء العامل بأأحدث الأخبار واملعلومات والوصالت املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية بشأأ  واضعي الس ياسات عىل صوغ اسرتاتيجيات وطنية مناس بة مما ساعد  ،وشفافة

 ،ودراساتواس تقصاءات، ، ةرتمجممنشورات خمصصة و و برامج مؤقتة، الويبو الإلكرتوين يف عرض اس متر موقع و  واملتوسطة.
وسامهت برامج وأأنشطة الويبو املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة . متنوعةلغات مجموعة أأدوات ابنوراما امللكية الفكرية بو 

قلميية الالزمة محلاية الإبداع تعزيز ات والابتاكرات والاخرتاعات احمللية. ومن أأجل زايدة يف تعزيز القدرات الوطنية/الإ
مة خدمات دمع امللكية الفكرية  عداد وثيقة اكمتل العةل ااخاص ابإ للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها، امل قدَّ

رشادية بعنوا  "  .40"لكية الفكريةتعزيز اس تخدام الرشاكت الصغرية واملتوسطة للة  –الابتاكر لضام  النجاح اإ

ذاكءويف مال  .22 نفاذ يف س ياق مسأأةل  نمةة  امل  تناولتلةلكية الفكرية، ل  حرتامالا اإ  ،الأوسع نطاقا  اجملمتعية املصاحل الإ
بشأأ  توافق الترشيع  شرشيعية   عىل طلب ادلول الأعضاء، مساعدة   وقدمت الويبو، بناء  . املوهجة حنو التمنيةوخباصة الشواغل 

نفاذ احمليل أأو مرشوع الترشيع  احلايلاحمليل  يالء مبقتىض امع الالزتامات املتعلقة ابلإ جلزء الثالث من اتفاق تريبس، مع اإ
وحلقات ت اجامتعاةت الويبو حلقات معل و وعالوة عىل ذكل، نمَّ  الاعتبار التام ملواطن التواز  واملرونة الواردة يف التفاق.

ذاكء الاقلميي الإ وطين و  املس تويني العىلمتخصصة زايرات دراس ية ندوات و دراس ية و  لةلكية الفكرية. ل حرتام لتناول مسأأةل اإ
 ت أأيضا  تناولو املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. وحبثت هذه الأحداث بوجه عام املعايري ادلنيا ومواطن 

طار اللجنة الاستشارية  يفن وقشت  املوضوعات اليت نفاذ،امل مت ِّةة لإ التدابري الوقائية املعنية ابلإنفاذ، مثل اإ الس بل و  جراءات الإ
عداد مواد  أأيضا   أأصدرت الويبوو . املتعديةوالتخلص من السلع  ،، وزايدة الوعيالبديةل لتسوية املنازعات  يةتدريب تلكيفا  ابإ

نفاذ القانو  واملدعني العامني. وق   ىل د ِّ لسلطات اإ وضع اسرتاتيجيات  بشأأ  عدة  مسابناء  عىل طلهبا، ، عضاءالأ ول ادلمت اإ
ذاكءلةلكية الفكرية، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل ل  حرتامالا ذاكءلإ وطنية  مللكية الفكرية يف جامعات مصاحل اب يالوع اإ

عداد الويبو وأأصدرت فة. س هتد  م   لش باب اذلين ترتاوح ل ( املؤلف احرتام حقبشأأ   تدريس ية)مواد  تثقيفيةأأداة أأيضا  تلكيفا  ابإ
ىل  10من مه أأعامر قامة اس مترت املنمةة يف و . 41عاما   15أأعوام اإ القطاع ااخاص مع عالقات وثيقة مع منمامت دولية أأخرى و اإ

مو . املشرتكة الس ياسات وحتقيق أأقىص قدر من التأأثري من خالل املوارد اشساقهبدف ضام   رؤية الويبو  هذا التعاو  ي عة ِّ

                                                
40
ةة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، ي رىج الاطالع عىل:   http://www.wipo.int/sme/en ملزيد من املعلومات عن أأنشطة الويبو واملواد امل صةَّ
41
: ملزيد من املعلومات، ي رىج الاطالع عىل 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_10/wipo_ace_10_25.pdf 
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ذاكءهنج املمتثةل يف اتباع  منايئ حيال اإ وت نرش عىل موقع الويبو الإلكرتوين . معل رشاكء الويبو عىلالاحرتام للةلكية الفكرية  اإ
 .42لةلكية الفكريةل حرتام الا ذاكء تقودها الويبو فامي يتعلق ابإ معلومات عن مجيع الأنشطة اليت

ىل ازادت املساعدة الترشيعية وقد  .23 ىل ويرجع ذكل يف املقام دلول الأعضاء، اليت قدمهتا الويبو اإ ة تكل مشاركالأول اإ
قلميي ادلول ِّ ق  و واتفاقات التجارة التفضيلية.  ةيف معليات التاكمل الاقتصادي الإ ىل امت املشورة الترشيعية د  دلول الأعضاء، اإ

منائية  املشورةوحرصنا أأشد احلرص عىل أأ  تكو   .جدول أأعامل التمنيةلتوصيات ؛ امتثال  بناء عىل طلهبا ومتوازنة املنحى اإ
(. من توصيات جدول أأعامل التمنية 13لتوصية وفقا  ل )لتناسب الوضع الفريد للك دوةل من ادلول الأعضاء  ةة خصيصا  صةَّ وم  

 مواطنيف الاعتبار وضعت ، و (20و 16للتوصيتني  وفقا  )حدود املكل العام ودوره وسامته وراعت املشورة  متام املراعاة 
 (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 17و 14ني لتوصيتل  وفقا  )ف مس توايهتا الإمنائية املنطبقة عىل البدلا  عىل اختالاملرونة 

من توصيات جدول أأعامل التمنية  14املرونة يف نمام امللكية الفكرية، وفقا  للتوصية مواطن الويبو مسأأةل  تتناولو  .24
اليت  CDIP/13/10نقحة من الوثيقة امل نسخة ال ادلورة ااخامسة عرشة للجنة  ع رضت يفو لطلبات ادلول الأعضاء.  تلبية  و 

 "2"تريبس(،  من اتفاق 27املادة )نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة اخرتاع  "1": تتناول مواطن املرونة بشأأ 
لتعليقات املقدمة اوتضةنت الوثيقة   ،وقابلية الاخرتاعات املتعلقة ابلربميات للحامية مبوجب براءة أأو اس تثناهئا من تكل امحلاية
( CDIP/15/6) اللجنة وثيقة   تمن بعض ادلول الأعضاء خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة. وخالل ادلورة نفسها، انقش

تطبيق أأو عدم مرونة  "1" مواطن املرونة يف الإطار املتعدد الأطراف وتنفيذ مواطن املرونة التالية يف القوانني الوطنية:بشأأ  
نفاذ الرباءات )املادة  عندائية تطبيق عقوابت جن ىل  "2، "من اتفاق تريبس( 61اإ والتدابري املتعلقة ابلأمن اليت قد تؤدي اإ

هاات  الوثيقتا  ش ىت وأأظهرت من اتفاق تريبس(.  73لامدة " وفقا  لش سةى "الاس تثناء الأمين تقييد حقوق الرباءات )اليت
أأ  يمكن اليت  ااخياراتمن مثَّ أأوحضت الوثيقتا  عىل املس توى الوطين، و ة املذكور املرونة الطرائق اليت ن ف ِّذت هبا مواطن

لطلب اذلي واس تجابة  ل. اها التمنويومس تو  الحتياجاهت وفقا   ااخاص هبا رباءاتالصياغة قانو  عند دلول الأعضاء شس تخدهما ا
ثقدمته اللجنة يف دورهتا ااخامسة عرشة،  اذلي رشت عىل النحو ، اليت ن  واطن املرونةمالويبو قاعدة بياانت  أأمانة   تحدَّ

ىل ثة، حدَّ قاعدة البياانت امل  ع رضت  السادسة عرشة، ةورادل يفو. 43اللجنة يف دورهتا السادسةاتفقت عليه   وثيقةٍ ابلإضافة اإ
(CDIP/16/5 ) م تقريرا  عن الأ مت وق. حكام  املوجودة حاليا  يف قاعدة البياانت 1371البالغ عددها حاكم ت قد ِّ الويبو  أأمانة  دَّ

 .44السادسة الجنة يف دورهتل ااتفاق  قتىضنشئت مب املرونة، اليت أ  ااخاصة مبواطن ثة حدَّ امل  ويب الصفحة  أأيضا  

، واصلت الويبو حتديد فرص تعزيز مشاركة اجملمتع املدين يف من توصيات جدول أأعامل التمنية 42لتوصية ل  وامتثال   .25
املفتوح الس نوي الرابع مع مجيع املنمامت الاجامتع  2015بريل أأ املدير العام يف واس تضاف . والهنوض بتكل الفرص أأنشطهتا

لآراء بشأأ  نمام امللكية الفكرية ل املبارش تبادليسةح ابل  توفري منتدى قمي ِّ هذا الاجامتع واصل يغري احلكومية املعمتدة. و 
قامة سهلت الويبو  ،2015م يف عاوومعل الويبو عىل وجه التحديد.  عىل وجه العةومادلويل  اخملتلفة  املنتدايتعدد من أأيضا  اإ

ىل اليت سعت  حلقات معل وحلقات دراس ية، غري احلكومية، مبا يف ذكل  املعنية والتعاو  مع اجلهاتالتشارك من خاللها اإ
هذه اجلهات.  تجاوب معوامل شفاف وال  املنفتحالتفاعل ملواصةل وأأحداث جانبية  ،دةحدَّ م   اتعومرش بشأأ  ومشاورات 
والرشااكت اليت شسهم للةنصات غري احلكومية من خالل التطوير املس متر اجلهات املعنية الوثيق مع  االويبو تعاوهن وواصلت

وسوف تواصل الويبو انهتاج لمنو الاقتصادي والتمنية يف مجيع أأحناء العامل. لتحقيق اأأداة بوصفها مللكية الفكرية الهنوض ابيف 
ع وش سه ِّل مشاركة اجملمتع املدين الفعاةل والهادفة يف أأنشطهتا.طريق املبادرا  ت اليت ش شج ِّ

الزتاماهتم الأخالقية  يدركو عىل مجيع املس توايت العاملني يف الويبو لتأأكد من أأ  ااصل مكتب الأخالقيات وو  .26
اصل مكتب الأخالقيات الرتكزي يف هذا الصدد، و والويبو.   يفموظفني مدنيني دوليني وموظفني بوصفهمالناش ئة عن وضعهم 

                                                
42
 /http://www.wipo.int/enforcement/enي رىج الاطالع عىل:  
43
 http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jspعىل املوقع التايل: قاعدة البياانت الرجوع اإىل يمكن  
44
ثة متاحة عىل املوقع التايل: صفحة الو    /http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilitiesيب امل حدَّ
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احلالت اليت ملوظفي الويبو بشأأ   نيرسيال وتقد م املشورة والتوجيه  ،لسلوك الأخاليقابوتعزيز الوعي  ،عايريوضع املعىل 
 معضالت أأخالقية.تتسبب يف 

آليات ، عىل النحو املتوىخ يف جدول أأعامل التمنيةاملس تقل لتنفيذ توصيات  الاس تعراض 2015عام وبدأأ يف  .27 أ
آلية التنس يق"( اليت وافقت علهيا اجلعية العامة للويبو يف دورهتاإ التنس يق و  عداد التقارير )"أ  اجراءات الرصد والتقيمي واإ

تِّري  التاسعة والثالثني. و  يف املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت وافقت علهيا اللجنة لالختصاصات  وفقا  الاس تعراض فريق  ا خ 
 أأيضا  الاس تعراض عقد فريق و الاختصاصات. هذه نطاق اس هتالليا  يف  ا  تقرير فريق الاس تعراض ة عرشة. وقدم دورهتا الرابع

 اس تخدمو املذكور. الاس هتاليل التقرير  بشأأ مديري مرشوعات جدول أأعامل التمنية مع الوفود و  2015اجامتعات يف سبمترب 
لواثئق ذات ل املكتيب س تعراضالا "1"ويه: أأل س تقل، ض امل الاس تعرالإجراء معلية  أأدوات خمتلفة   فريق الاس تعراض

جراء و  "2، "الصةل بتنفيذ جدول أأعامل التمنية  "3، "45جدول أأعامل التمنية تنفيذاملشاركني يف شخاص الأ  ش ىتمقابالت مع اإ
ختارة بدلا  م  زايرات ميدانية ل " و 4، "46عةلية الاس تعراض املس تقلب شس هتدف اجلهات الفاعةل ذات الصةل  ءاتواس تقصا

ي عرض تقرير الاس تعراض . ومن املتوقع أأ  47الاس تعراض فريقالاس هتاليل اذلي أأعده دة يف التقرير حدَّ عىل أأساس املعايري امل  
 .48الثامنة عرشةعىل اللجنة يف دورهتا 

جنازبعد أأ  مت  أأنشطة برامج الويبو من مرشوعات جدول أأعامل التمنية عىل مرشوعا   14جرى تعةمي و  .28 تكل  اإ
 ما ييل:عىل  2015خالل عام  اتعوتعةمي تكل املرش اش متل . و قال  مس ت ا  خارجيها تقيامي  وتقيمي املرشوعات 

 عن ارجااخلعةل عىل حتديد الرشاكء وادلمع املايل االويبو تواصل ، ؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنيةمل اس تكامل   "1"
قامة  2015طوال عام ة تركزت هجود التوعيو  .ومرشوعاهتااملزيانية لربامها   ،مرشوع "ويبو غرين"رشااكت دلمع عىل اإ

ة واحتاد ،(WIPO Re:Searchمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )و  ضافة  الكتب امل يرسَّ الويبو بذلت اإىل ذكل،  . واإ
ىل تمزيدا  من  ويف  اتعولةرش لجهات املاحنة احملمتةل ل ل  خمطط خدمات ادلمع ملديري الويبو يف رمسقد م اجلهود الرامية اإ

عداد مقرتحات مرش   للحصول عىل المتويل من اجلهات املاحنة. اتعواإ

طار و "2" ، واصلت الويبو مساعدة يف مال امللكية الفكرية"انش ئة" أأاكديميات وطنية  لإقامةاملرشوع الرائد يف اإ
قامة عىلادلول الأعضاء  ىل ااخربات املكتس بة وادلروس استنادا  انش ئة أأاكديميات وطنية  اإ تركز كام املس تفادة.  اإ

مدادالأاكديمية هجودها  مراعاة مالت ديدة مع اجلثة و حدَّ امل  وارد التدريب مبأأاكديميات امللكية الفكرية القامئة  عىل اإ
 ااخاصة. اهتااهامتم

 معادلول الأعضاء يف الويبو دوةل  من  50التكنولوجيا والابتاكر يف مراكز دمع تطوير  عىلبدأأ التعاو  الرمسي  "3"
بشأأ  البحث يف قواعد  بدلا   35يف ميدانية تدريبية وطنية  أأحداثةت م ِّ ن  و . 49فرداي  مركزا   350أأكرث من اإطالق 
قلميية م ِّ التكنولوجيا. ون  بياانت  قلمييةللرتوجي لل  أأخرىةت مثانية اجامتعات اإ . ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ش بكة الإ

قدمت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت ، 201450جري يف هناية عام أ  ي لالس تقصاء ااخاص ابملراكز اذل فقا  وو 
منصة مة من خالل قدَّ الش بكة الافرتاضية امل  و . اس تفسار س نواي   250000ا يقرب من ادلمع  ملنشئت حىت الآ  أ  

                                                
45
ممثلني من اإضافة  اإىل تب امللكية الفكرية، جنيف، وممثيل ماكيف احلاليني والسابقني الأعضاء ول ادل ومندويبالويبو،  جريت مسؤويلمشلت املقابالت اليت أ   

 ة.ياحلكومية واملنمامت احلكومية ادلولية والأوساط الأاكديمية والصناع  املنمامت غري
46
من  وغريمه ،واملنمامت احلكومية ادلولية ،واملنمامت غري احلكومية ،وممثيل البعثات ادلامئة ،امللكية الفكريةماكتب  سلطاتاكنت الاس تقصاءات موهجة  اإىل  

 .ل أأعامل التمنيةجدو  تنفيذ توصيات شاركني يفحل امل اأأحصاب املص
47
ثيوبياو الأرجنتني، و مرص، و مت اختيار البدلا  التالية للزايرات امليدانية: اتيلند،    ومودلوفا. ،اإ
48
 http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/#reviewس تعراض املس تقل عىل املوقع التايل: مزيد من املعلومات عن معلية الايوجد  
49
 =http://www.wipo.int/tisc/en/search/search_result.jsp?country_idنولوجيا والابتاكر متاح عىل املوقع التايل: مراكز دمع التك  دليل 
50
 http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2014.pdfالاس تقصاء متاح عىل املوقع التايل:  
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، وبلغ عدد عضو 1500من  هيا الآ  ما يقربدل 51الإلكرتونيةااخاصة مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر رف اعاملتبادل 
 صفحة. 25000أأكرث من الصفحات اليت مت الاطالع علهيا يف العام املايض 

م ل تزال قواعد البياانت املتخصصة و "4" قاعدة بياانت املساعدة دلمع تقد م املساعدة التقنية، ل س امي ش س تخد 
مبا يف ذكل واهجات ختزين  53(IP-ROCريني )وقامئة ااخرباء الاستشا 52( IP-TADالتقنية يف مال امللكية الفكرية )

قت يف هذا اجملال، و .54لتعاو  فامي بني بدلا  اجلنوبااخاصة اباملعلومات  ب ِّ زايدة  خطة توعوية هادفة من أأجلط 
-IPاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف مال امللكية الفكرية )معليات التحةيل وحفز املطابقات يف ق

DMD )55 ىل ادلورة السادسة عرشة للجنة م د ِّ اإىل ذكل، ق   ضافة  اإ . و اس تخدام قواعد  بشأأ  مس تجدات تقرير  اإ
 .هذهالبياانت 

ىل قواعد البياانت العلةية نفاذ  ال يرس ِّ ت  اليت برامج الرشاكة بني القطاعني العام وااخاص  ل تزال تمنوو "5" اإ
ىل الأحباث لأغراض ال يوفر . و ةوالتكنولوجي ماكنية نفاذ  56(ARDI) تطوير والابتاكربرانمج النفاذ اإ  550أأكرث من اإ

ىل  أأقل منوا  بدلا  مسجةل يف بدلا  انمية و  ةمؤسس متاحة مقابل رسوم اشرتاك علةية وتقنية  مةل 5000أأكرث من اإ
لكرتوين و اكت 19000و  57(R4L)" البحث من أأجل احلياة" لربامج أأيضا  رشيك وهذا الربانمج . مصنف مرجعيب اإ

لك من منمةة الصحة العاملية ومنمةة الأغذية والزراعة )الفاو(  اليت تتخصص فهيام حمتوى يف اجملالت قد ِّ اليت ت  
م . للبيئة وبرانمج الأمم املتحدة ىل الأحباث لأغراض  هياف مبا – "البحث من أأجل احلياة"برامج وت قد ِّ برانمج النفاذ اإ
ماكنية نفاذ  – التطوير والابتاكر ىل ما يقرب من ةل سجَّ م   ةسسمؤ  8000أأكرث من اإ يف هذه ويشارك . مةل 50000اإ

ر يف العامل، و  نيالرئيس يت العلةية الاجملانرشي أأغلب كبار  الربامج لهذه الربامج يف الوقت احلايل القمية الإجاملية ت قدَّ
ىل املوقع الإلكرتوين لربانمج  تأ ضيف، 2015يف عام ومليو  دولر أأمرييك.  10أأكرث من ب ىل الأحباث الناإ فاذ اإ

نرتنت  جديدة   ية  تدريب  وحدات   ىل املعلومات املتخصصة بشأأ  بربانمج . وفامي يتعلق ربانمجبشأأ  العرب الإ النفاذ اإ
ىل ، اذلي يوفر 58(ASPI) الرباءات ماكنية النفاذ اإ أأكرث من يوجد وااخدمات التحليلية، البحث التجاري يف الرباءات اإ

سجَّةل مؤسسة  50 ليه ا الربانمج اذلي انضم هذيف الآ  م   خياراتنطاق ع وس ِّ مما ي  ، 2015رشيك جديد يف عام اإ
 تحليل.ال أأنمةة رباءات و التجاري يف ال بحثال 

الويبو واملنتدى الاقتصادي العاملي بني ضع ابلشرتاك و  اذلي ( IAP)برانمج مساعدة اخملرتعني وأ طلق  "6"
(WEF )دو  حا ي براءات متطوعني مبيف البدلا  النامية رشاكت الصغرية رتعني ذوي املوارد احملدودة وال اخمل ويربط

الاخرتاع وأأهلية اخملرتع أأهلية يف تقيمي  حاسام   دورا  تؤدي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف هذا الربانمج ، ومقابل
متتد وف وس ،نومفربشهر بريل ويف املغرب يف شهر أأ كولومبيا يف  يفات ُتريبية عومرش وأ طلقت . 59لربانمجا دلخول

ىل بدلا  أأخرى يف مطلع العام املقبل.  اإ

                                                
51
 http://etisc.wipo.orgعرب املوقع التايل:  مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الإلكرتونية منصة تبادل املعارف ااخاصةيمكن النفاذ اإىل  
52
 /http://www.wipo.int/tad/enي رىج الاطالع عىل:  
53
  /http://www.wipo.int/roc/enمتاحة عىل املوقع التايل:  قامئة ااخرباء الاستشاريني 
54
 /http://www.wipo.int/cooperation/en/south_southي رىج الاطالع عىل:  
55
 /http://www.wipo.int/dmd/enي رىج الاطالع عىل:  
56
 /http://www.wipo.int/ardi/enمتاحة عىل املوقع التايل:  ربانمج النفاذ اإىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكرااخاصة ب ويبالصفحة  
57
 /http://www.research4life.org: ج "البحث من أأجل احلياة"مزيد من املعلومات عن براميوجد عىل املوقع التايل  
58
 /http://www.wipo.int/aspi/en يمكن النفاذ اإىل "برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأ  الرباءات" عرب املوقع التايل: 
59
 /http://www.wipo.int/iap/enصفحة الويب ااخاصة ابلربانمج متاحة عىل املوقع التايل:  
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 احلفاظ عىل املكل العام، استنادا   تراعي مة اإىل البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا  قدَّ املساعدة التقنية امل   وظلت "7"
ىل نتاجئ ادلراسات و ، العام ملكلامللكية الفكرية و ات ااخاصة ابعورش امل س ياق  يفأ جريت الاس تقصاءات اليت اإ
 العام.وابلرباءات واملكل 

 كوميةاحلواكلت الاحلوار بني  يسرياملنافسة وت من أأجل تعةيق فهم العالقة بني امللكية الفكرية وقانو  و  "8"
لحتياجات تلبية  أأنشطة املساعدة التقنية بش ىت  لقيام، اوطنية، واصلت الويبو، خالل الفرتة املشةوةل ابلتقريرال

 .البدلا  النامية

طار مرشوع  تةص  ِّ اليت مهنجية صياغة اسرتاتيجية امللكية الفكرية أأما  "9" تعزيز قدرات املؤسسات يف اإ
 مبثابة أأساٍس فملت  ،واملس تخدمني يف مال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودو  الإقلميي والإقلميي

 املعنية.بدلا  عىل ششجيع الابتاكر والإبداع يف ال واعامتد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية القادرة عداد لإ 

قل منوا  مرشوع  وظل "10" نقطة   امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية والبدلا  الأ
عىل وجه ااخصوص، جرى . و 2015ملساعدة التقنية يف عام ااخاص اب معل الويبو عىللتعةمي مبادرات مماثةل  مرجعية  

ختارة من بدلا  عىل مبادرات يف منطقة البحر الاكرييب ويف  رتكزي بصفة خاصةال رابطة أأمم جنوب رشق بدلا  م 
آس يا  انم. تيوفي  ،ولوس ،مكبوداي أأي   ،أ

، 60دة ذلوي الإعاقة البرصية والسةعيةساعِّ امل   الأهجزة بشأأ تقرير واقع الرباءات ون رش عىل ش بكة الإنرتنت  "11"
يرسَّ متاما  يف ا  أأيضهذا التقرير ن رش و  رش مزيد من تقارير . ون  لضعاف البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعاتنسٍق م 

نتاج كنولوجياتت : بشأأ واقع الرباءات  ابلتعاو  مع مؤسسة امللكية الفكرية  اس تغالهلو  همعاجلة نفاايتو  زيت النخيل اإ
ابلتعاو  مع  ادلقيقة الطحالبتكنولوجيات بشأأ  و  ،(MPOB( وملس زيت النخيل املالزيي )MyIPOيف مالزياي )

بداع والبحث العلةي( و OMPIC)املكتب املغريب للةلكية الصناعية والتجارية   املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة والإ
(MAScIR ؛ و)  تكنولوجيات شرسيع اجلس اميت واس تخداماهتا الصناعية والطبية ابلتعاو  مع املنمةة الأوروبية بشأأ

 .61(CERNلنووية )للبحوث ا

رِّض عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة و  "12" بشأأ  رد  الإدارة عىل املراجعة ااخارجية للةساعدة  حتديث  ع 
حاةل تنفيذ بعض  (. وأأبرزت الوثيقة  CDIP/16/6)الوثيقة  التقنية اليت تقدهما الويبو يف مال التعاو  لأغراض التمنية

ىل الإدارة،  رد ِّ التوصيات الواردة يف  ضافة اإ  .62عرض نتاجئ العةل يف مال املساعدة التقنيةاإ

ت  نيرتعاخملجهرة قاعدة بياانت  واس متر اس تخدام   "13" طار مرشوع اليت أ عِّدَّ ، امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةيف اإ
 .63من الباحثني الأاكديميني ووسائل الإعالمكثري اهامتم هذه القاعدة  توجذب

الابتاكر ية حدوث ، واصلت الويبو اس تكشاف كيف كرية والاقتصاد غري الرمسيامللكية الفرشوع واس تكامل  مل  "14"
 الاقتصادية وبناء عىل طلب ادلول الأعضاء. ايف الاقتصاد غري الرمسي يف س ياق دراساهت

                                                
60
 تقرير واقع الرباءات بشأأ  الأهجزة امل ساعِّدة ذلوي الإعاقة البرصية والسةعية متاح عىل املوقع التايل: 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/assistive_devices.html 
61
 /http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapesمتاحة عىل الرابط التايل:  مجيع تقارير واقع الرباءات 
62
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=314317الوثيقة متاحة عىل املوقع التايل:  
63
 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/#brain_drainعرب املوقع التايل:  قاعدة بياانت جهرة اخملرتعنييمكن النفاذ اإىل  
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 تعةمي جدول أأعامل التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى

آلية التنس يق تطلب  .29 هيئات الويبو املعنية أأ  من  –التاسعة والثالثني دورهتا  اجلعية العامة للويبو يف اأأقرهت يتال –أ
ىل اج يف تقريرها الس نوي درِّ ت   م اإ ، جدول أأعامل التمنية ااخاصة بلك مهناملسامههتا يف تنفيذ توصيات  جلعيات وصفا  اذلي ي قدَّ

ىل  ضافة  اإ . وفامي ييل ملخص للتطورات يئاتهذه اله  يف معلجدول أأعامل التمنية توصيات ةت هبا ق اليت مع  ِّ ائحتديد الطر اإ
 :جدول أأعامل التمنية سامههتا يف تنفيذ توصياتمل ، و 2015هيئات الويبو خالل عام ش ىت يف اليت حدثت 

 اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية بشأأ  برانمج معل  قرارا   2014يف سبمترب اجلعية العامة مل تتخذ  .30
اللجنة احلكومية ادلولية مل ُتمتع . وذلكل، 2015لعام  (اللجنة احلكومية ادلولية) واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 .2015يف عام 

، 2017-2016يف الثنائية يد ولية اللجنة احلكومية ادلولية ، وافقت اجلعية العامة عىل ُتد2015أأكتوبر يف و .31
اللجنة أأ   افق علهيتَّ مل  لولية اا وقد جاء يف. خالل هذه الثنائيةللجنة احلكومية ادلولية ابرانمج معل ووافقت أأيضا  عىل 
ىل النصوص، هب معلها،شرسيع  سوف تواصلاحلكومية ادلولية  ىل اتفاق حول مبا يف ذكل املفاوضات املستندة اإ دف التوصل اإ
ويضةن امحلاية املتوازنة والفعاةل للةوارد الوراثية واملعارف التقليدية  أأو أأكرث يتعلق ابمللكية الفكرية واحد صك قانوين دويل

لقات حدراسات و معل اللجنة احلكومية ادلولية ب ه ُيوز اس تكاملأأناإىل  شري الولية أأيضا  ش و  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
ىل عقد 2017وس تقوم اجلعية العامة، يف عام معل. دراس ية وحلقات  ذا اك  ينبغي ادلعوة اإ ، بتقيمي التقدم احملرز، والبت  فامي اإ

 مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات.

ث ، اليت حتمن توصيات جدول أأعامل التمنية 18 احلكومية ادلولية هو موضوع التوصيةاللجنة اختتام مفاوضات و  .32
"الإرساع يف مسارها بشأأ  حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا عىل اللجنة 

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث ة، عىل وهجَّ م   42و 40و 22و 21و 20و 17و 16و 15و 14و ،12توصيات وال . "اإ
أأنشطة وضع القواعد واملعايري تقوم عىل توجيه من ادلول فاإ  ة ادلولية. وذلكل وجه ااخصوص، اإىل معل اللجنة احلكومي

مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأولوايهتا فضال  عن وهجات نمر أأحصاب املصاحل ، مع مراعاة الأعضاء وتضةن مسارا  ششاركيا  
(، والعةل امل ضطلع به 42و 15دة )التوصيتا  الآخرين، مبا يف ذكل املنمامت احلكومية ادلولية واملنمامت غري احلكومية املعمت

يراعي مسار اللجنة من توصيات جدول أأعامل التمنية، ينبغي أأ   20و 16وفقا  للتوصيتني و (. 40يف حمافل أأخرى )التوصية 
عتبار مواطن يأأخذ بعني الاأأ  و املراعاة  متامحدود املكل العام ودوره وسامته اص بوضع القواعد واملعايري احلكومية ادلولية ااخ

جدول أأعامل التمنية(. من توصيات  17و 14و 12توصيات ال املرونة املنصوص علهيا يف التفاقات ادلولية للةلكية الفكرية )
وفقا   ،وشستند مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة وتدمع الأهداف الإمنائية للأمم املتحدة

 عىل التوايل.ت جدول أأعامل التمنية، من توصيا 22لتوصية ل 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانو  الرباءات

عرشين يف الفرتة من الثالثة وال الثانية والعرشين و دورتهيا  )جلنة الرباءات( اللجنة ادلامئة املعنية بقانو  الرباءاتعقدت  .33
ىل نومفرب 30من الفرتة و  2015يوليو  31ىل اإ  27 الرباءات تناول واصلت جلنة و . لتوايل، عىل ا2015ديسةرب  4 اإ

" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنمةة 2" ،" الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات1"املوضوعات امخلسة التالية: 
 " ونقل التكنولوجيا.5" ورسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم؛ "4" ،" والرباءات والصحة3" ،الاعرتاض
من توصيات  17)التوصية ادلولية مللكية الفكرية ااملرونة يف اتفاقات ، من مضن ما تناولته، مواطن املناقشات وتناولت

من توصيات  22دلول الأعضاء )التوصية ااخاصة اب املرونة احملمتةل والاس تثناءات والتقييداتومواطن (، جدول أأعامل التمنية
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من توصيات  29و 25و 22و 19 املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصياتوجيا التكنولنقل  فضال  عن(، جدول أأعامل التمنية
 (.جدول أأعامل التمنية

ىل ، وتقوم أأنشطة جلنة الرباءات عىل توجيه من ادلول الأعضاء .34 وشستند، بغرض تيسري احلوار بني ادلول الأعضاء، اإ
املناقشات ومضت جلنة الرباءات قدما  يف . يةمن توصيات جدول أأعامل التمن  21مشاورات مفتوحة ومتوازنة وفقا  للتوصية 

حلقات نتاجئ ب  ناقشات أأيضا  امل اسرتشدت و  ادلول الأعضاء.اليت قدمهتا واملقرتحات الويبو بناء عىل الواثئق اليت أأعدهتا أأمانة 
يف ذكل  وأأسهم جلسات ششاركية سه لت تبادل معلومات عن ُتارب ادلول الأعضاء.و دراس ية حتدث فهيا خرباء خارجيو  

مسار ششاريك يراعي مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأولوايهتا فضال  عن وهجات نمر أأحصاب املصاحل الآخرين، مبا يف ذكل 
قدت، و  (.من توصيات جدول أأعامل التمنية 42و 15املنمامت احلكومية ادلولية واملنمامت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتا   ع 

 قدت أأيضا  . وع  قة بني أأنمةة الرباءات وتوافر الأدوية يف البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا  العالخبصوص ندوة ، 2015عام  يف
 رباءات.الرسية التصالت مع همنيي بشأأ  و  الابتاكرية طوةااخ بشأأ  تقيميششاركية  جلسات

 رافيةالصناعية والبياانت اجلغتصاممي اللجنة ادلامئة املعنية بقانو  العالمات التجارية وال 

 هتا( دورجلنة العالمات) الصناعية والبياانت اجلغرافيةتصاممي ادلامئة املعنية بقانو  العالمات التجارية وال  ةاللجنعقدت  .35
ىل  16الثالثة والثالثني يف الفرتة من  ىل  16الفرتة من  الرابعة والثالثني يف هتا، ودور2015مارس  20اإ . 2015 نومفرب 18اإ

ا واس تخداهم هاشسجيل  منامية أأسامء البدلا  حبلتصاممي الصناعية، و وم به جلنة العالمات فامي يتعلق اب اذلي تقالعةل احلايلو 
ااخاصة  املفاوضاتو . من توصيات جدول أأعامل التمنية 15توصية ال مع  لبياانت اجلغرافية يامت ى متاما  ابو ،عالمات ُتاريةك

رى( SCT/32/3و SCT/32/2 تا ق ي ممي )الوث امعاهدة قانو  التصمبرشوع  بطريقة شامةل وقامئة عىل توجهيات حاليا   ُت 
، مبا يف ذكل املساعدة التقنية، املتعلقة ابلآاثر احملمتةل لعةل جلنة العالمات ادلراسة  يف الاعتبار  املفاوضات  أأخذ تو  ،الأعضاء
املرتتبة عىل تنفيذ هذه النتيجة والفوائد  والتاكليفيف ادلول الأعضاء يف الويبو التمنية ملس توى  الاعتبار الواجبتويل اليت 

دراج خبصوص  معليةمقرتحات  مت أأيضا  د ِّ (. وق  .SCT/27/4 Addو SCT/27/4 تا ق ي وث الاحملمتةل ) قرار بشأأ  مادة/اإ
 .من توصيات جدول أأعامل التمنية 12و 10ني التوصيتمع مراعاة ممي، ااملساعدة التقنية يف مرشوع معاهدة قانو  التص

 ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة 

. 2015مرتني يف عام  (أأو اللجنة )جلنة حق املؤلف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاجمتعت  .36
ىل  29من يف الفرتة قدت ادلورة الثالثني ع  ف ىل  7يف الفرتة من قدت ادلورة احلادية والثالثني ، وع  2015يوليو  3يونيو اإ  11اإ

 ، ولفائدةملناقشة مسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات كبريا   وقتا   اللجنة  صت ديسةرب. وخصَّ 
ثة ااخاصة اب علام   لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وأأحاطت اللجنة  لفائدة ااملؤسسات التعلميية والبحثية، و  دلراسة امل حدَّ

اليت أأعدها ادلكتور  (،SCCR/30/3 )الوثيقة اءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتابلتقييدات والاس تثن
ثة . كينيت كروز أأحاطت كام . دوةل 188 البالغ عددها الترشيعات الوطنية جليع ادلول الأعضاء يف الويبوومشلت النسخة امل حدَّ

(. SCCR/30/2 ملتاحف )الوثيقةعىل حق املؤلف لفائدة اس تثناءات لتقييدات والاااخاصة ابراسة ادلعرض ب علام   اللجنة  
 .بشأأ  املوضوعاتملناقشة ممثرة ومفيدة  متينا   لكتا ادلراس تني أأساسا  وأأرست 

وضع القواعد واملعايري : الفئة ابء، ل س امي عىل وجه ااخصوص جبدول أأعامل التمنيةحق املؤلف  ويسرتشد معل جلنة .37
التفاوض بني ادلول  تيسري مساراتمبدأأ احلياد يف وتت بع جلنة حق املؤلف العام. سة العامة واملكل وجوانب املرونة والس يا

، عىل املشاركة وعىل هنج يراعي تعددية أأحصاب املصاحل. أأما أأنشطة وضع القواعد وتقوم تكل املسارات، دوما  الأعضاء. 
ىل توجهيات الأعضاء تراعي خمتلف مس توايت التمنية ومواطن املرونة املتاحة يف  ويه ،واملعايري فهيي أأنشطة شامةل شستند اإ

 ادلولية.امللكية الفكرية اتفاقات 



CDIP/17/2 
15 
 

نفاذ  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذاملعنية اب اللجنة الاستشاريةعقدت  .38 نفاذ(  لإ ىل  23العارشة يف الفرتة من  ادورهت)جلنة الإ ز ركَّ ت. و 2015نومفرب  25اإ
نفاذ عىلمعل  ذاكء الااملساعدة التقنية والتنس يق مع املنمامت الأخرى والقطاع ااخاص يف مال  جلنة الإ نفاذ واإ  حرتامالإ

نفاذ يف  اللجنة  هذه جدول أأعامل التمنية، تتناول من توصيات  45للتوصية  . وطبقا  للةلكية الفكرية طارالإ اجملمتعية  الاهامتمات اإ
د يف برانمج معل ادلورة الالشواغل الإمنائية، مم وخصوصا   الأوسع نطاقا   نفاذ: عارشة ا يتجس  ممارسات الأنمةة  "1"للجنة الإ

" والإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل 2البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها؛ "
نفاذ اجل ة أأو املقرصن سلعارية بغية تقليص جحم سوق ال تدابري الإ  ة.املقدل 

ىل  عت اللجنة  متس  ا .39 نفاذ رباء املتعلقة بربانمج معلمن عروض ااخ ا  عرض 31اإ جرى املوضوع الأول، فامي خيص و . جلنة الإ
هما ماكتب امللكية الفكرية، قد ِّ ، مبا يف ذكل خدمات الوساطة اليت ت  الأنمةة البديةل لتسوية املنازعاتش ىت اس تكشاف 

دة الس ياسة املوحو  ،يف جنيفمركز ابليكس بو للةعارض التجارية يف  ةدي اعت  اذل ازعاتاملعجل للتسوية البدلية للةن جراءوالإ 
مت عروض من بدلا  كثرية ، الثاينوفامي خيص املوضوع . لتسوية منازعات أأسامء احلقول يف بداعية الإ تدابري ال  توحضَّ ق د ِّ

 ن وقشت أأيضا  . و ؤلفق املااخاصة حبالتعلميية  الويبو دمواع رضت أأيضا  نرتنت. و عىل الإ  ومنع انهتاك احلقوقالتوعية والتثقيف 
آليات طوعية، مثل مدوانت قواعد سلوك للحد من التعدي سرتاتيجيات الاعن تبادل معلومات جرى ، و عىل احلقوق أ

نفاذ.بشأأ  تنس يق ال وطنية وتدابري ال  الإ

ىل  5من يف الفرتة  ااحلادية عرشة، املقرر عقده ايف دورهتتقوم قررت اللجنة أأ  و  .40 تبادل ب ، 2016سبمترب  7اإ
أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل " 1": اتعو أأربعة موضباملعلومات بشأأ  التجارب الوطنية فامي يتعلق 

لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من  الش باب، طبقا  عامة الناس، ل س امي لإذاكء الاحرتام للةلكية الفكرية بني 
آليات شسوية منازعات و  "2؛ "لأولوايتا نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ الرتتيبات املؤسس ية بشأأ  س ياسات وأأنمةة اإ

هما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني قد ِّ املساعدة الترشيعية اليت ت  و " 3" ؛امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل
نفاذ الوطنية اليت تراعي م جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ واطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس با  وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء ح بشأأ  اقصص النجو  "4" ؛الإ
ىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت أأنشطة التدريب عمن أأجل تكوين الكفاءات وادلمع امل قدم من الويبو 

نفاذ ولية جلنةوفقا  لجدول أأعامل التمنية و توصيات للتوصيات املعنية من  الوطنيني طبقا   واملسؤولني  .الإ

 الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاو  بشأأ  الرباءات

ىل  26يف الفرتة من  ثامنةال  دورته ملعاهدة التعاو  بشأأ  الرباءاتعقد الفريق العامل التابع  .41 . وواصل 2015 مايو 29اإ
. ون وقشت الفريق العامل مناقشاته بشأأ  عدد من املقرتحات الرامية اإىل حتسني أأداء نمام معاهدة التعاو  بشأأ  الرباءات

ها الفريق العامل يف دورته الثالثةاملقرتحات  ت املس تجيبة لكيفية ، مبا يف ذكل التوصيامبا يامت ى مع التوصيات اليت أأقرَّ
بدءا  ، ل س امي املعةول هباجدول أأعامل التمنية توصيات و  التطوير املس تقبيل لنمام معاهدة التعاو  بشأأ  الرباءاتبني  التوفيق

ىل الفئة جمي. من  يف لك ٍ  رك ز هذه التحسينات عىل جعل نمام معاهدة التعاو  بشأأ  الرباءات أأكرث فعالية  وت   من الفئة أألِّف اإ
ىل البدلا  النامية.م  عاجلة طلبات الرباءات ودمع نقل التكنولوجيا وتقد م املساعدة التقنية اإ

لرشاكت ا من أأجلنمام معاهدة التعاو  بشأأ  الرباءات  اصل الفريق العامل مناقشاته حول ختفيضات رسوموو  .42
ىل البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا  لرحب، ل س امي تكل امل الهادفة لالصغرية واملتوسطة واجلامعات ومعاهد البحث غري   نمتية اإ
رونة رسوم معاهدة التعاو  ااخاصة مبراسة تمكةٍل لدل، عىل ااخصوص، ب عىل سبيل اذلكر ل احلرص. وأأحاط الفريق العامل علام  

قدمت أأول  لية، اليتعىل ادلراسة الأو  وبناء  . 2014اليت ن وقشت يف ادلورة السابعة للفريق العامل يف عام بشأأ  الرباءات 
بشلك الرباءات، قدرت ادلراسة التمكيلية التعاو  بشأأ  تقدير عىل الإطالق للةرونة الإجاملية لرسوم طلبات معاهدة 
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 واستنادا  ابلبدلا  املتقدمة والنامية.  مع القمي ااخاصةالرسوم ابلنس بة للجامعات ومنمامت البحث العامة أأوجه مرونة منفصل 
ىل هذه التقدير  لرسوم عىل ملس توى اؤثر هبا التخفيض الافرتايض يحاكت ادلراسة الكيفية اليت س  رسوم، ال اجلديدة ملرونة اتاإ

 الرباءات.التعاو  بشأأ  جحم الإيداعات ودخلها بناء عىل معاهدة 

ذت ف ِّ ات اليت ن  عاهدة التعاو  بشأأ  الرباءعلقة مباملساعدة التقنية املت اتعوتقرير عن مرش يف  الفريق العامل أأيضا  ونمر  .43
ىل ، 2015حىت أأبريل و  2014ا يف عام والبدلا  الأقل منو   بدلا  الناميةلصاحل ال  ضافة  اإ  طط لهاأأنشطة املساعدة التقنية اخملاإ
ج ىل أأ  عيف دورته ااخامسة، اك  الفريق العامل قد اتفق، . و 2015لفرتة املتبقية من عام يف ا اليت من هذا  التقاريرت در 
 دلورات املقبةل للفريق العامل.ا أأعاملجدول منتمم من بنود د بنك  القبيل

مع مراعاة  ،يف معلية تدريب الفاحصنيحتسني التنس يق بني املاكتب الوطنية عن  وثيقة   انقش الفريق العامل أأيضا  و .44
 "3، "تدريب فعالتقد م ااخاصة ب وتبادل ااخربات " 2"، البعيد املدىمسائل التخطيط الفعال " 1عدد من العنارص، مثل: "

كخطوة أأوىل، طلب الفريق و . الاحتياجات تلبية تكلوالتوفيق بني احتياجات تدريب الفاحصني واملاكتب القادرة عىل 
البدلا   ماكتبذت لصاحل ماكتب أأخرى، ل س امي ف ِّ ن  الفاحصني اليت  أأنشطة تدريببشأأ  العامل معلومات من املاكتب 

ىل وجه أأفضل املرحةل التالية من املناقشات حول الطريقة اليت يمكن للةكتب ادلويل أأ  يرشد عأأ  النامية. وهذا من شأأنه 
 يعةل هبا كهيئة منسقة عىل أأجنع وجه.

 اجلزء الثاين: مرشوعات جدول أأعامل التمنية

الية توصية. وتبلغ املوارد امل 33لتنفيذ  مرشوعا   31، اكنت ادلول الأعضاء قد وافقت عىل 2015عام هناية حبلول  .45
رة  .سويرساي   فرناك   28 124 792املرشوعات  هذهحىت الآ  لتنفيذ  امل قدَّ

مت، خالل عام  .46 امل نجزة التالية من مرشوعات الثالثة ، تقارير التقيمي املس تقل الهنائية بشأأ  املرشوعات 2015وق د 
 عرشة:سادسة عرشة وال امسة دورتهيا ااخ جدول أأعامل التمنية يك تنمر فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف

من  36تنفيذا  للتوصية ) املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية بشأأ  مرشوع "1"
 ،(توصيات جدول أأعامل التمنية

د تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيمرشوع بشأأ  و "2"
داء والربط الش بيك بني منمامت الإدارة  الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأ

 من توصيات جدول أأعامل التمنية(، 10و 9و 8و 5و 2)تنفيذا  للتوصيات  اجلاعية حلق املؤلف

 19)تنفيذا  للتوصيات  بناء احللول –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة بشأأ   مرشوعو  "3"
 .من توصيات جدول أأعامل التمنية( 28و 26و 25و

 تقارير تقيميها.من مرشوعات جدول أأعامل التمنية، وانقشت اللجنة  مرشوعا   26تقيمي حىت الآ   متو .47

ن ادلول الأعضاء من ت ةك ِّ امل نجزة أأداة أأساس ية  التمنية مرشوعات جدول أأعاملبشأأ  عترب تقارير التقيمي املس تقل وت   .48
من  الويبو أأمانة كل، أأك دتذلواملرشوعات اجلديدة. واملس تقبلية املتعلقة ابلتمنية تقيمي تنفيذها وتقد م توجهيات للأنشطة 

آنفا    واملقي ةاليت قدهما عىل الزتاهما بتنفيذ التوصيات املتفق علهيا  جديد عضاء ، مع أأخذ تعليقات ادلول الأ يف التقارير املذكورة أ
 لرصد تنفيذ تكل التوصيات. يف احلس با ، وأأنشأأت نماما  
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رِّض  الأربعة تنفيذ املرشوعات املعمتدة 2015واس متر يف عام  .49 عرشة للجنة املعنية  السادسةعىل ادلورة املتبقية. وع 
عضاء. ويف هناية عام وانقش ته ادلول الأ  ،املرشوعات هذهعن تنفيذ  مرحيل   تقرير  ( CDIP/16/2ابلتمنية وامللكية الفكرية )

 عرشة للجنة ل تزال قيد التنفيذ، أأل ويه:سادسة مرشوعات اعت ةدت فامي بني ادلورتني الثالثة وال  توجد أأربعة، اكنت 2015

فريقية "1"  ،تعزيز القطاع السةعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلا  الأ

قل منوا  املرشوع الرائد بشأأ  امللكية الفكرية واإدارة التو "2"  ،صاممي لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية والبدلا  الأ

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت و "3"
منائية حمددة"   ،املرحةل الثانية –اإ

 .ثانيةاملرحةل ال  – امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعيةو "4"

ضافة اإىل ذكل، و  .50 جناز مرشوعني اللجنة علام  أأحاطت اإ  هام:أأل و ، بتقريري اإ

 ،بناء احللول –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة مرشوع بشأأ   "1"

ا  متديد العةل مبرشوع تعزيز التعاو  حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية وبدلو  "2"
 .أأقل منوا  

متديد العةل يف دورهتا ااخامسة عرشة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وخالل الفرتة املشةوةل ابلتقرير، قررت اللجنة  .51
فريقيةمبرشوع  مت . وابملثل، 2015حىت هناية عام  تعزيز القطاع السةعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلا  الأ

املرشوع الرائد بشأأ  امللكية الفكرية واإدارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية متديد  ادسة عرشةخالل ادلورة الس
قل منوا   ضافية  والبدلا  الأ  شهر.تبلغ س تة أأ ملدة اإ

 :خالل الفرتة املشةوةل ابلتقريروفامي ييل بعض النقاط البارزة فامي خيص تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية  .52

قد يف جنيف يف ، لولبناء احل –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة ياق مرشوع يف س   "1" ع 
ومجع . احللولبناء  –مللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة اباملعين منتدى ااخرباء ادلويل  2015فرباير 

ت اليت ست ال  تراساادلااخرباء اذلين أأجروا بني  هذا املنتدى ادلويل طار املرشوع، أ عِّدَّ والأقرا  الأربعة اذلي يف اإ
  من بدلا  متقدمة وانمية ست جولت من املناقشات وخرباء دولي ذه ادلراسات. وأأجرى أأيضا  مثانيةراجعوا ه

طار ولية ول كيفية العةل، حبدء مناقشات هو املنتدى هذا واك  الهدف من  .64بشأأ  نقل التكنولوجيا يبو، الو يف اإ
مزيد من املعلومات ويوجد . عىل امليض يف شسهيل نفاذ البدلا  النامية والبدلا  والأقل منوا  اإىل املعرفة والتكنولوجيا

ىل ادلورة ااخامسة عرشة للجنة املعنية م د ِّ ضافة اإىل ذكل، ق  اإ . و 65عن منتدى ااخرباء عىل املوقع الإلكرتوين للةؤمتر اإ
)الوثيقة ير عن منتدى خرباء الويبو بشأأ  نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل تقر ابلتمنية وامللكية الفكرية 

CDIP/15/5 .)بشأأ  التقرير يف  امناقشاهتأأ  تواصل ابلتقرير و  علام  حتيط يف تكل ادلورة، قررت اللجنة أأ  و
رشوع امللكية مل  مييالتقرير التقي السادسة عرشة، اس مترت املناقشات يف س ياق عرض  ايف دورهتو. 66املقبةل ادورهت

ذلكل، طلبت اللجنة  (. ونتيجة  CDIP/16/3)الوثيقة  احللول بناء –الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

                                                
64
 املتاحة CDIP/14/8 Rev.2يقة ا ختري ااخرباء ادلوليو  طبقا  للةعايري اليت وافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة عرشة )الوث  
 (http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583عىل 

65
 s/en/details.jsp?meeting_id=35562http://www.wipo.int/meetingانمر  
66
 ..CDIP/15/8 Provيف الوثيقة  267انمر الفقرة رمق  

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/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310276
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يك تنمر اللجنة فيه يف دورهتا نشطة الويبو احلالية يف مال نقل التكنولوجيا لأأ  ترمس خمططا  لأ لويبو ا من أأمانة
 .السابعة عرشة

طار مرش  "2" تعزيز التعاو  حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية وبدلا  وع ويف اإ
ضافية جلالويب بني املس تخدمني احملمتلني و  ةصفحلرتوجي لعدد من الأنشطة لن ف ِّذ ، ا  أأقل منو  من أأجل ع معلومات اإ

ةنصة عىل الرتوجي لل ، ما اش متلت عليه نشطة، من بنيلت هذه الأ متش  افامي بني بدلا  اجلنوب. و التعاو  قواعد بياانت 
ِّ يف بريو يف مايو . وعالوة عىل ذكل، 67ذات الصةلوسائل التواصل الاجامتعي عرب أأدوات الش بكية اجلديدة  ن مم 

 اجامتع خرباء أأقالميي بشأأ  التعاو  فامي بني بدلا  اجلنوب والتعاو  الثاليث لإاتحة املعلومات واملعارف ودمع 2016
املتقدمة واملنمامت  بدلا ا  انميا  وغريمه من ممثيل ال بدل 20خبريا  من  50حنو  فأأىت .الابتاكر ونقل التكنولوجيا

تبادل ااخربات وادلروس املس تفادة من تنفيذ رشااكت تعاونية فامي بني من أأجل جامتع الا حلضور احلكومية ادلولية
 .68الفكرية امللكية الميف  ةثالثي يةتعاون رشااكت بدلا  اجلنوب و

طار مرشوع و "3" فريقيةيف اإ يف م م ِّ ن   ،تعزيز القطاع السةعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلا  الأ
ىل التكنولوجيا الرمقية  تحولال اليت تناولت ما يرتتب عىل التدريبية حداث عدد من الأ  2015عام  وحتدايت من أأثر اإ

يف كينيا )أأبريل  للةهنيني السيامنئينيمعل/حلقات دراس ية حلقات ةت م ِّ ن  و . يف أأفريقياللصناعة السةعية البرصية وفرص 
أأحداث أأخرى ذات يف  شاركت الويبو أأيضا  و (. 2015( وبوركينا فاسو )سبمترب 2015الس نغال )يونيو و  (2015
، وبرانمج 2015مارس يف نا فاسو يف بوركي  مم ِّ ن   العقود والإنتاج والتوزيع يف العرص الرمقيبرانمج تدرييب بشأأ  : صةل

حلق املؤلف بوركينا فاسو  مكتب   2015يف بوركينا فاسو يف يونيو  هةمَّ ن  رفيع املس توى للتدريب وتكوين املهارات 
(BBDA ابلتعاو  مع )ادليوا  الوطين اجلزائري حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة (ONDA وششةل الإجنازات .)

نشاء  2015يف عام الأخرى يف تنفيذ املرشوع  ( KFCفرقة معل تضم منتجني وموزعني وهيئة الأفالم الكينية )اإ
( لوضع خارطة طريق لإنشاء منمةة معنية ابلإدارة اجلاعية حلقوق املصنفات KECOBOوملس كينيا حلق املؤلف )

 .السةعية والبرصية

طار و "4" وير الأعامل يف البدلا  النامية والبدلا  املرشوع الرائد بشأأ  امللكية الفكرية واإدارة التصاممي لتطيف اإ
قل منوا   ىل أأكرث من رسِّ اس تقصاء أ  جريت دراسات جدوى يف الك البدلين مبا يف ذكل ، أ  الأ ة من رشك 2000ل اإ
رشكة من  68اختريت صارمة،  معليةوبعد واهامتهما ابملرشوع.  اوتوقعاهت ااحتياجاهت ت الصغرية واملتوسطة لتقيميالرشاك

وزارت فرقتا ااخرباء يف املغرب. رشكة  26يف الأرجنتني ورشكة  42الصغرية واملتوسطة املس تفيدة، من بيهنا الرشاكت 
أأبريل  يفوششخيصية.  مقابالتعقدات لقاءات توعية و ، و املس تفيدة ن الرشاكت الصغرية واملتوسطةيالبدل يف الك
يف بوينس أ قمي حدث لإطالق املرشوع  ني،للخرباء الوطنيتكوين الكفاءات عقب عقد حلقة معل بشأأ  ، 2015
آيرس.  قدت أأيضا  حلقة معل بشأأ  تكوين الكفاءات وأ قمي حدث لإطالق املرشوع و أ ادلار البيضاء يف مدينة يف ع 
وقد حتقق . 201569يف نومفرب  تبادل املعارفل  مشرتكة بني البدلا  حلقة معلقدت بنجاح أأيضا  وع  . 2015أأبريل 

عداد  الآ   وأأصبحت .أأعضاء جلنة التوجيه الوطنية للةرشوع وااخرباء الوطنيني لتنفيذ املرشوع بنجاحابلاكمل هدف اإ
من اجمللس  ، جزءا  اجلعيات ورشاكء التصدير واملدارسو  املؤسسات صاحبة املصاحل يف املرشوع، مبا فهيا الوزارات

يف  ،Namadij، الوطنية للةرشوعمن جلنة التوجيه  يف الأرجنتني، وجزءا   ،DiseñAr، للةرشوع الاستشاري
ىل املسامهة بشلك ملةوس يف حتقيق الأهداف املشرتكة. وق  هذه املؤسسات دعى ، وت  املغرب املرشوع الرائد هذا م د ِّ اإ
ىل ادلول الأعضاء، من خالل أأمانة الويبو و  أأيضا   جلنة  دورة يف أأثناءحدث جانيب وقت الغداء  يفن يالبدل الكممثيل اإ

 .2015عقدت يف نومفرب  اليت العالمات
                                                

67
 /http://www.wipo.int/cooperation/en/south_southيمكن النفاذ اإىل صفحة الويب والأدوات عرب املوقع التايل:  
68
 ws/2015/news_0002.htmlhttp://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/neيوجد مزيد من املعلومات عىل املوقع التايل:  
69
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502املعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/news/2015/news_0002.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502
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منائية  تكوين "5" الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
ثيوبيا  ملشاركة، ويهيف البدلا  الثالثة ا يف تنفيذ املرشوع تقدم   2015خالل عام أ حرز  املرحةل الثانية. – حمددة اإ

(. CDIP/13/9يف وثيقة املرشوع )املنصوص علهيا دة حدَّ امل  ختيار الاملعايري  وفقا  ا ختريت  ليت، اورواندا وتزنانيا
يف عاصة لك بدل من قدت خالل الاجامتعات التشاورية الوطنية اليت ع   ةالثالث بدلا يف ال حينئذ املرشوع أ طلق و 

حل اتأألف من أأحصاب املصي رباء وطين فريق خ 2015ل عام وأ نشئ يف هذه البدلا  مجيعها خال. هذه البدلا 
ول تزال الإجراءات خرباء استشاريني دوليني ووطنيني. وعيَّنت أأمانة الويبو الرئيس يني لتنس يق تنفيذ املرشوع. 

عداد تقارير البحث عن الرباءات، قيد النمر  الوطنية لتحديد مالت الاحتياجات التكنولوجية، اليت سوف شسةح ابإ
 ثة.يف البدلا  الثال

يف كولومبيا  ات جديد ا جريت دراس تأ  . املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  "6"
نشاء  عىلجريت يف كولومبيا أ  اليت راسة واش متلت ادلوبولندا.  قاعدة بياانت لوحدة شسجيل بياانت امللكية الفكرية اإ

جراء حتليل ملدى الا نتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا، وتقيمي ُترييب للةبادرات لغرض التحليل الاقتصادي، واإ
اس تكشاف دور نمام امللكية اإىل دف هتجريت يف بولندا أ   اليت راسةادل. واكنت الأخرية لس ياس يات امللكية الفكرية

مبا يف ذكل تنممي ، بشأأ  هاتني ادلراس تنيتقيص حقائق  بعثيت أأيضا  أ وفدت و . الفكرية يف الابتاكر يف القطاع الصحي
ىل الويبو يف يوليو وع ني ِّ أأيضا   . وحل الرئيس ياأأحصاب املص فهيا معل حملية شاركحلقات  موظف مرشوعات، وانضم اإ
2015. 

ووافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  بتنفيذ جدول أأعامل التمنية.اهامتما  كبريا   ادلول الأعضاء هتمتل تزال و .53
ية واحلفاظ عىل الرتاث و هداف التمنالأ دمع امللكية الفكرية والس ياحة: ااخامسة عرشة عىل مرشوع جديد بشأأ   يف دورهتا
 تاهامتهما ابملرشوع وطلبعن عىل اقرتاح مقدم من مجهورية مرص العربية. وأأعرب عدد من ادلول الأعضاء  ، بناء  الثقايف
 .2016وع يف يناير بدأأ تنفيذ املرش و رائدة لتنفيذه.  بدلاان  ها اعتبار 

ِّ خ  وقد  .54 لتنفيذ  2016/2017مليو  فرنك سويرسي عىل وجه التحديد يف مزيانية الثنائية  2.5ص مبلغ اإجاميل قدره ص 
م هذا الس ياق،  يفو. مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مرشوعات جدول أأعامل التمنية، رهنا   مرشوعا  ق د ِّ

التعاو  عىل التعلمي والتدريب مرشوع بشأأ   "1": أأل وهامالسادسة عرشة، نمر فهيام اللجنة يف دورهتا ت ل   ا  جديداقرتح  م  
بشأأ  مرشوع و  "2، "املهين يف مال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا  

 رشوعمراجعة امل وطلبت اللجنة من أأمانة الويبو  .غراض التمنية الاقتصاديةاس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأ 
 املقبةل. ادورهتيف  هللنمر في املقرتح

 ااخامتة

املاضية.  بععىل مدى الس نوات الس   كبريا   تعزيزا   هتاومزيانيالويبو برامج شهد تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعةميه يف  .55
ع عام  يفو. موضع التنفيذتوصيات جدول أأعامل التمنية  وضعمرشوعا  بغرض  31داد وتنفيذ ومتك نت الويبو، حىت الآ ، من اإ

 أأولوايهتا.و احتياجات ادلول الأعضاء لتلبية مجيع املوارد الالزمة اس تخدام هجودها و بذل ، واصلت أأمانة الويبو 2015

آلية  عىل –ل التمنية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعام معلية  ومن املتوقع أأ  شساعد  طار أ النحو املتوىخ يف اإ
جدول اختاذ قرارات اسرتاتيجية بشأأ  التنفيذ اجلاري لتوصيات  عىلالأعضاء  ادلول   – 2015التنس يق اليت بدأأت يف عام 

 .أأعامل التمنية

 ]تيل ذكل املرفقات[

 



CDIP/17/2 
ANNEX I 

الأولامللحق   

 2015ضع تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية ديسةرب و 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ ع املناقشات داخل اللجنةوض التوصية 

ُيب أأ  تمتزي أأنشطة الويبو يف مال املساعدة  .1
التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية 
وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني 
الاعتبار الأولوايت والاحتياجات ااخاصة 

الأقل منوا عىل وجه  للبدلا  النامية والبدلا 
ااخصوص فضال  عن خمتلف مس توايت التمنية 

دراج  املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ
الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف 

هذا الصدد، ينبغي أأ  يكو  تصةمي برامج 
آليات شسلميها ومعليات تقيميها  املساعدة التقنية وأ

 خاصة بلك بدل.

ة، ومت التفاق متت مناقشة التوصي
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
 .2007يف أأكتوبر 

مرشوع "تعزيز التعاو   اتناولهي هذه التوصية 
حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلا  اجلنوب 

من بدلا  انمية وبدلا  أأقل منوا ". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 تقرير   وع رض .(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 
للجنة املعنية ادلورة الثالثة عرشة  عىل ي  تقيمي

، ويرد هذا التقرير يف ابلتمنية وامللكية الفكرية
 .CDIP/13/4الوثيقة 

أأيضا  املرشوعا  التاليا  ضافة اإىل ذكل، يتناول اإ و 
 :هذه التوصية  

ع السةعي البرصي مرشوع "تعزيز القطا. 1
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلا  الأفريقية" 

الوارد  DA_1_2_4_10_11_1)املرشوع 
 ،(CDIP/9/13يف الوثيقة 

 مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة:. و 2
دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف 

رشوع امل مرص وغريها من البدلا  النامية )

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/11/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ ع املناقشات داخل اللجنةوض التوصية 

DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/15/7 Rev.) 

ضافية للويبو من خالل تربعات ت .2 قد م مساعدة اإ
نشاء صناديق ائامتنية أأو صناديق  املاحنني واإ

و لفائدة البدلا  أأخرى للتربعات داخل الويب
الأقل منوا عىل وجه ااخصوص، مع الاس مترار 

عطاء أأولوية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا  يف اإ
بفضل املوارد من داخل ومن خارج املزيانية 
للهنوض بعدة مالت، مهنا الانتفاع القانوين 

والتجاري والثقايف والاقتصادي ابمللكية الفكرية 
 يف البدلا  املذكورة.

ت مناقشة التوصية، ومت التفاق مت
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، وتناولها 2009قيد التنفيذ منذ أأوائل عام 
(: "مؤمتر حشد املوارد DA_02_01املرشوع )

لأغراض التمنية" )الوارد يف الوثيقة 
CDIP/3/INF/2 واس ت مكل هذا املرشوع .)

ملتابعة  . وأأدرجت أأنشطة2010يف نومفرب 
املرشوعات يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتتني 

 .2013-2012و 2010-2011

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنمر فيه يف 

 (.CDIP/9/3دورهتا التاسعة )

هذه التوصية يتناولها أأيضا  مرشوع: "تعزيز 
ي وتطويره يف بوركينا فاسو القطاع السةعي البرص 

وبعض البدلا  الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13.) 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/2 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/3 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية  .3
دة التقنية يف الويبو للهنوض جبةةل لربامج املساع

أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية 
دراج امللكية الفكرية يف خمتلف  مع التأأكيد عىل اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

ة قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية التوصي
 .2007يف أأكتوبر 

ويف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
نفاق 2016/2017 ، يبلغ مجموع املوارد اخملصصة لالإ

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
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 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ ع املناقشات داخل اللجنةوض التوصية 

املس توايت التعلميية وحفز اهامتم اجلهور ابمللكية 
 الفكرية.

مليو  فرنك سويرسي )ابس تثناء  144.1الإمنايئ 
مرشوعات جدول أأعامل التمنية(. ويمثل هذا زايدة 

نفاق الإمن جاملية يف الإ % يف الثنائية  21.3ايئ مناإ
 % يف الثنائية احلالية.21.4 اإىل 2012/2013

وابلإضافة اإىل ذكل، متت املوافقة عىل ختصيص 
جاميل قدره فرنك سويرسي  مليو  1.5 مبلغ اإ

لتنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف الثنائية 
 6)يرىج الاطالع عىل اجلدول  2016/2017

نية للثنائية من وثيقة الربانمج واملزيا
2016/2017.) 

دراج امللكية الفكرية يف لأنشطة أأما ابلنس بة  اإ
خمتلف املس توايت الأاكديمية، فيجري تنفيذ 
طائفة عريضة من الربامج والأنشطة املعدة 

طار أأاكديمية  خصيصا لهذا الغرض، ول س امي يف اإ
الويبو. واملبادرات  املهةتا  يف هذا اجملال هام 

يدة يف مال امللكية الفكرية" "الأاكديميات اجلد
الوارد يف الوثيقة  DA_10_01)املرشوع 

CDIP/3/INF/2 واملرشوع ،DA_10_02 
الذلا   CDIP/9/10 Rev.1الوارد يف الوثيقة 

( اس تمكال وقي ام وأأدرجا يف برانمج ومزيانية الويبو
ودمج جدول أأعامل التمنية يف برامج الويبو للتعلمي 

العديد من املؤسسات  عن بعد اليت ينتفع هبا
 الأاكديمية.

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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ضافة  اإىل ذكل، نوقش خالل ادلورة السادسة اإ و 
عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اقرتاح 

مرشوع بشأأ  التعاو  عىل التعلمي والتدريب 
املهين يف مال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد 
لأقل التدريب القضايئ يف البدلا  النامية والبدلا  ا

الوارد  DA_3_10_45_01)املرشوع  منوا  
 (.CDIP/16/7يف الوثيقة 

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت  .4
الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعةل يف 

ةي والصناعات الثقافية، مال البحث العل
ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل 

وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف مال 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/2/4 وCDIP/5/5.) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
، وتناولها املرشوع 2007 يف أأكتوبر

DA_10_05  بشأأ  "تعزيز قدرات املؤسسات
واملس تخدمني يف مال امللكية الفكرية عىل لك من 

)الوثيقة  الصعيد الوطين ودو  الإقلميي والإقلميي"
CDIP/3/2)  امللكية الفكرية وتوس مي " مرشوعو

املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية 
 "ا  والبدلا  الأقل منو 

الوارد يف الوثيقة  DA_04_10_01 )املرشوع
CDIP/5/5.) 

عىل  نياملرشوع ينلهذ ا تقيميي ا وع رض تقرير 
 اماللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنمر فهي

والثالثة  (CDIP/10/7العارشة ) هيايف دورت
 ( عىل التوايل.CDIP/13/3عرشة )

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/7 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 وسامه أأيضا  يف تنفيذ هذه التوصية عنرص  
 DA_10_04الصناعات الإبداعية للةرشوع 

بشأأ  "تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب 
املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد 
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف 
علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك 
ارد بني منمامت الإدارة اجلاعية حلق املؤلف" )الو 

 (.CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

 هذه التوصية تتناولها أأيضا  املرشوعات التالية:و 

. مرشوع "تعزيز القطاع السةعي البرصي 1
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلا  الأفريقية" 

الوارد  DA_1_2_4_10_11_1)املرشوع 
 (.CDIP/9/13يف الوثيقة 

دارة امللكية الفكري"رائد بشأأ  الرشوع امل . 2 ة واإ
التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية 

)املرشوع  "والبدلا  الأقل منوا  
DA_4_10_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/12/6.) 

وابلإضافة اإىل ذكل، سامهت برامج الويبو 
وأأنشطهتا املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة 
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محلاية أأعامل  /الإقلمييةكفاءات الوطنيةالتعزيز يف 
 .الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل

عىل الويبو أأ  تنرش معلومات عامة حول لك  .5
أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكرتوين 

ا أأ  تقدم، بطلب من ادلول الأعضاء، وعلهي
تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو 
)ادلول الأعضاء( أأو اجلهات الأخرى املس تفيدة 

 من النشاط.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/2/4 
 (.CDIP/3/INF/2و

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
لها مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأ  "قاعدة وتناو 

بياانت للةساعدة التقنية يف مال امللكية الفكرية 
(IP-TAD املرشوع( ")DA_05_01  الوارد

واملتاح عىل  CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 
 الرابط التايل:

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

رير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة وع رض تق
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنمر فيه يف 

 (.CDIP/9/4دورهتا التاسعة )

قاعدة بياانت املساعدة التقنية  بشأأ  م عرضد ِّ وق  
(IP-TADخالل ادلورة السادسة عرشة للجنة ) 

 .املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/4 

عىل موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني  .6
العاملني يف مال املساعدة التقنية الاس مترار يف 

يالء أأمهية  الزتام احلياد والقابلية للةساءةل ابإ
خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وُتنب ما قد 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

ذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية التوصية قيد التنفي
 .2007يف أأكتوبر 

برانمج التقو م الاسرتاتيجي  اس تكاملبعد 
(SRP)  أأجري مدونة الأخالقياتواعامتد ،

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 

http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/tad/en/
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حيدث من تضارب يف املصاحل. ويتعني عىل 
عد اد لحئة اباخرباء الاستشاريني دلهيا الويبو اإ

يف مال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى 
 ادلول الأعضاء.

والوثيقة اليت تنفذ جزءا من 
 CDIP/3/2التوصية: الوثيقة 

 )قامئة ااخرباء الاستشاريني(.

تدريب مكثف، ويمكن اعتبار أأ  الوعي كبري 
 مبسائل الأخالقيات يف الوييو.

، واصل مكتب الأخالقيات 2015 خالل عامو 
واك  نشطا يف  تقد م املشورة ملوظفي الويبو
جلدول أأعامل التمنية،  6املسائل املتعلقة ابلتوصية 

الأنشطة ااخارجية، وتضارب املصاحل، س امي  ول
عالانت كشف  والهدااي أأو الضيافة أأو لكهيام، واإ

 .املصاحل

دثت قامئة ااخرباء الاستشاريني اليت عرضت  وح 
عىل ادلورة الثالثة للجنة وأأدرجت يف مرشوع 

للةساعدة التقنية يف مال امللكية  "قاعدة بياانت
 ه(. وهذIP-TAD( ")DA-05-01الفكرية )

 القامئة متاحة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
http://www.wipo.int/roc/en/. 

CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

التشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة  .7
البدلا  عىل التصدي للةامرسات املنافية 

للةنافسة املرشوعة من خالل مد البدلا  النامية 
ول س امي البدلا  الأقل منوا ابملساعدة التقنية 

بطلب مهنا، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التالمس 
 س ياسات املنافسة.بني حقوق امللكية الفكرية و 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/2/4 وCDIP/4/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
، وتناولها مرشوع من 2007يف أأكتوبر 

مرشوعات جدول أأعامل التمنية، هو مرشوع 
 "امللكية الفكرية وس ياس ية املنافسة" )املرشوع

DA_7_23_32_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/4/4/REV..) 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة 

CDIP/1/3 
CDIP/2/3 
CDIP/3/4 

CDIP/3/5 
CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

http://www.wipo.int/roc/en/
http://www.wipo.int/roc/en/
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املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنمر فيه يف 
 (.CDIP/9/8دورهتا التاسعة )

ة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث مطالب .8
والرشاكت ااخاصة هبدف مساعدة املاكتب 
الوطنية يف البدلا  النامية ول س امي البدلا  
قلميية ودو   الأقل منوا، فضال عن منمامهتا الإ
ىل  قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ الإ
قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف 

 .الرباءات

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الواثئق 

CDIP/2/4 ،
، CDIP/3/INF/2و
 (CDIP/9/9و

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
وتناولهتا املرحلتا  الأوىل والثانية من مرشوع 
ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها"  "النفاذ اإ

(DA_08_01  يف الوثيقة
CDIP/3/INF/2و ،DA_8_2  يف الوثيقة

CDIP/9/9 .)عىل التوايل 

واملرحةل  للةرحةل الأوىلا  تقيميي ا وع رض تقرير 
من هذا املرشوع عىل اللجنة املعنية ابلتمنية  الثانية

ا التاسعة هييف دورت اموامللكية الفكرية لتنمر فهي
 CDIP/9/5الوثيقتا  )والرابعة عرشة 

 ( عىل التوايل.CDIP/14/5و

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 
CDIP/2/INF/3 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/5 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

نشاء قاعدة بياانت ابلتنس يق مع  .9 مطالبة الويبو ابإ
ادلول الأعضاء لتلبية احتياجات التمنية احملددة 
يف مال حقوق امللكية الفكرية ابملوارد املتاحة مما 

برامها املتعلقة ابملساعدة التقنية يوسع من نطاق 
ىل ردم الهوة الرمقية.  والرامية اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
وتناولها مرشوع "قاعدة بياانت ملطابقة 

كية الفكرية الاحتياجات الإمنائية يف مال املل 
(IP-DMD املرشوع( ")DA_09_01  الوارد

 (.CDIP/3/INF/2يف الوثيقة 

قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف 
( متاحة عىل IP-DMDمال امللكية الفكرية )

الرابط التايل: 

CDIP/1/3 
CDIP/2/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/3 
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http://www.wipo.int/dmd/en/ 

تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه وع رض تقرير 

اللجنة يف دورهتا العارشة )الوثيقة 
CDIP/10/3.) 

م قاعدة بياانت مطابقة " عرض بشأأ  وق د ِّ
الاحتياجات الإمنائية يف مال امللكية الفكرية 

(IP-DMD) "خالل ادلورة السادسة عرشة 
 .للجنة

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا  .10
املؤسس ية الوطنية يف مال امللكية الفكرية 
وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن 
التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض 
بتواز  عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة 

وُيب أأ  متتد هذه املساعدة التقنية  العامة.
لتشةل املنمامت اليت تعىن ابمللكية الفكرية عىل 

 الصعيدين دو  الإقلميي والإقلميي.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/2/4 
 (CDIP/3/INF/2و

، 2009التوصية قيد التنفيذ منذ بداية س نة 
 الية جلدول أأعامل التمنية:وتناولهتا املرشوعات الت

رائد "لإنشاء أأاكديميات وطنية الرشوع امل . 1
املرحةل الأوىل  جديدة يف مال امللكية الفكرية"

الوارد يف  DA_10_01)املرشوع  والثانية
 DA_10_02و CDIP/3/INF/2الوثيقة 

 ،(CDIP/9/10 Rev.1 الوارد يف الوثيقة

ية: . ومرشوع ملؤسسات امللكية الفكرية اذلك 2
"اس تخدام املكوانت واحللول التجارية املكيفة 
لتحديث البنية التحتية للةلكية الفكرية التابعة 
قلميية"  ملؤسسات امللكية الفكرية الوطنية والإ

الوارد يف الوثيقة  DA_10_02)املرشوع 

CDIP/1/3 
CDIP/2/INF/1 
CDIP/2/2 
CDIP/4/12 
CDIP/5/5 
CDIP3/INF/2 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/6 
CDIP/10/4 
CDIP/10/7 
CDIP/10/8 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

http://www.wipo.int/dmd/en/
http://www.wipo.int/dmd/en/
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CDIP/3/INF/2)، 

. ومرشوع "بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا 3
 DA_10_03ة" )املرشوع لفائدة املؤسسات الوطني

 ،(CDIP/3/INF/2الوارد يف الوثيقة 

"تعزيز قدرات املؤسسات ومرشوع . 4
واملس تخدمني يف مال امللكية الفكرية عىل لك من 

الصعيد الوطين ودو  الإقلميي والإقلميي" 
الوارد يف الوثيقة  DA_10_05)املرشوع 

CDIP/3/INF/2)، 

ملنتجات مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي او . 5
لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية والبدلا  الأقل 

الوارد يف  DA_04_10_01منوا )املرشوع 
 ،(CDIP/5/5الوثيقة 

تعزيز التعاو  حول امللكية  بشأأ مرشوع . و 6
الفكرية والتمنية فامي بني بدلا  اجلنوب من بدلا  

رشوع امل ) .انمية وبدلا  أأقل منوا
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 ،(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

"تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية  . ومرشوع7
وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل 
الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية 

والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط 
الش بيك بني منمامت الإدارة اجلاعية حلق املؤلف" 

الوارد يف الوثيقة  DA_10_04وع )املرش 
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CDIP/3/INF/2.) 

وع رضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دوارهتا التاسعة 

وااخامسة  والعارشة والثالثة عرشة والرابعة عرشة
لتنمر فهيا، ويه ترد يف الواثئق  عرشة

CDIP/9/6و ،CDIP/14/4 ،
 ،CDIP/10/7، وCDIP/10/8و
، CDIP/13/4، وCDIP/13/3و
 ىل التوايل.ع CDIP/15/14و

هذه  تتناول املرشوعات التاليةوعالوة عىل ذكل، 
 التوصية:

. مرشوع "تعزيز القطاع السةعي البرصي 1
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلا  الأفريقية" 

الوارد  DA_1_2_4_10_11_1)املرشوع 
 ،(CDIP/9/13يف الوثيقة 

دارة "رائد بشأأ  الرشوع امل و . 2 امللكية الفكرية واإ
التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية 

)املرشوع  "والبدلا  الأقل منوا  
DA_4_10_02  الوارد يف الوثيقة

CDIP/12/6)، 

مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: . و 3
 يف دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف
مرص وغريها من البدلا  النامية )املرشوع 

DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة
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CDIP/15/7 Rev.). 

ضافة  اإىل ذكل، نوقش خالل ادلورة السادسة  واإ
عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اقرتاح 

مرشوع بشأأ  التعاو  عىل التعلمي والتدريب 
ة الفكرية مع معاهد املهين يف مال حقوق امللكي

التدريب القضايئ يف البدلا  النامية والبدلا  الأقل 
الوارد  DA_3_10_45_01منوا  )املرشوع 
 (.CDIP/16/7يف الوثيقة 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا  .11
الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر 

والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن 
التحتية الوطنية يف مال العلوم والتكنولوجيا لك ام 

 اك  ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

التوصية، ومت التفاق  متت مناقشة
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/2/4) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
 .2007يف أأكتوبر 

وهذه التوصية يتناولها العديد من برامج الويبو، مبا 
، ويتناولها 30و 18و 14و 9و 3و 1فهيا الربامج 

بشلك غري مبارش عدد من مرشوعات جدول 
 .10و 8تمنية اليت تتصدى للتوصيتني أأعامل ال 

مرشوع تعزيز القطاع تناولها أأيضا  ي هذه التوصية و 
السةعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض 

البدلا  الأفريقية" )املرشوع 
DA_1_2_4_10_11_1  الوارد يف الوثيقة

CDIP/9/13). 

ضافة  اإىل ذكل، هذه التوصية يتناولها أأيضا   واإ
التعاو  حول امللكية الفكرية "تعزيز مرشوع 

والتمنية فامي بني بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية 
وبدلا  أأقل منوا " )املرشوع 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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DA_1_10_11_13_19_25_32_01 
 .(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل ادلورة 
للجنة، ويرد هذا التقرير يف الوثيقة الثالثة عرشة 

CDIP/13/4. 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة  .12 امليض يف اإ
الويبو ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية، وفقا  

 لختصاصها.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
بصورة عامة عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/3/3) 

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
 .2007يف أأكتوبر 

مع  ِّةت توصيات جدول أأعامل التمنية يف وثيقيت و 
والثنائية  2010/2011الربانمج واملزيانية للثنائية 

اكمتل و . 2016/2017والثنائية  2012/2013
بشأأ  تعزيز  DA_33_38_41_01املرشوع 

دارة الق طار الويبو لالإ امئة عىل النتاجئ بغية دمع اإ
رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" )الوارد يف الوثيقة 

CDIP/4/8/Rev. وع رض تقرير تقيميي عىل .)
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة لتنمر فيه )يرد يف 

 (.CDIP/12/4الوثيقة 

وللةرة الأوىل، أ درج تقيمي تنفيذ توصيات جدول 
، ومن 2014انمج أأعامل التمنية يف تقرير أأداء الرب

مثَّ أ دمج بصورة اكمةل يف اللةحة العامة عن التقدم 
حرازه يف لك برانمج، بدل   من تناوهل يف  اذلي مت اإ

 .بند مس تقل

ضافة  اإىل ذكل، يتناول هذه التوصية  أأيضا   واإ
"امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع  مرشوع  

يف  الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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مرص وغريها من البدلا  النامية )املرشوع 
DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/15/7 Rev.). 

يتعني أأ  تكو  املساعدة الترشيعية اليت تقدهما  .13
منائية  الاُتاه ومدفوعة حبسب الويبو، بوجه خاص، اإ

الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات ااخاصة 
ابلبدلا  النامية ول س امي البدلا  الأقل منوا  وكذا 

مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول الأعضاء، وينبغي 
 أأ  تكو  الأنشطة حمل جداول زمنية لس تكاملها.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
ة )الواثئق التقارير املرحلي
CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

 (.CDIP/10/2و CDIP/8/2و

وُتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/6/10يف س ياق الواثئق 

، CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 .CDIP/10/11و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
 .2007يف أأكتوبر 

تقد م املساعدة  2015ل عام واصلت الويبو خالو 
الترشيعية تلبية  لطلبات سلطات ادلول الأعضاء. 

ىل هذه البدلا  بشأأ   وقدمت املشورة اإ
الترشيعات القامئة أأو مرشوعات الترشيعات دلهيا، 

واس تأأنست اباخيارات املتاحة واختيارات 
 الس ياسة العامة يف تنفيذ هذه الترشيعات.

تعزيز "مرشوع  تناولها أأيضا   هذه التوصية  و 
التعاو  حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلا  

. "اجلنوب من بدلا  انمية وبدلا  أأقل منوا
)املرشوع 

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :
وع رض التقرير  (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

التقيميي لهذا املرشوع عىل ادلورة الثالثة عرشة 
الوثيقة  للجنة، ويرد هذا التقرير يف

CDIP/13/4. 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

تضع الويبو بترصف البدلا  النامية والبدلا   .14
الأقل منوا  مشورهتا بشأأ  تنفيذ احلقوق 

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف  والالزتامات واإ
طار  اتفاق تريبس والانتفاع هبا، وذكل يف اإ

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
، CDIP/8/2و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
 .2007يف أأكتوبر 

ىل  وتقدم الويبو مشورهتا الترشيعية ابنتمام اإ
البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا بشأأ  تنفيذ 
عاملها، وفهم مواطن  املرونة احلقوق والالزتامات واإ

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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 (.CDIP/10/2و التفاق املربم بني الويبو ومنمةة التجارة العاملية.

وُتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
 CDIP/5/4يف س ياق الواثئق 

 CDIP/7/3و CDIP/6/10و
 CDIP/9/11و CDIP/8/5و
 CDIP/10/10و
 CDIP/10/11و
 CDIP/13/10و
 CDIP/16/5و CDIP/15/6و

 

وعرضت عىل  .يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا
ادلورة ااخامسة للجنة وثيقة بشأأ  "مواطن املرونة 

املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف 
قلميي". كام  وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإ
ع رض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة اجلزء الثاين من 

ثيقة اذلي حيتوي عىل مخسة مواطن مرونة هذه الو 
 جديدة وافقت علهيا اللجنة يف ادلورة السادسة.

لجنة يف دورهتا الثالثة عرشة اجلزء ال وانقشت 
الثالث من الوثيقة اليت تتضةن موطين مرونة 

عىل اللجنة يف دورهتا ااخامسة عرض و  .جديدين
اليت تتضةن موطين وثيقة المن  الرابع   اجلزء  عرشة 

 .رونةم

كام شسامه الويبو ابنتمام يف ادلورات ادلراس ية 
ملنمةة التجارة العاملية بشأأ  الس ياسة التجارية، 

قلميية بشأأ   ويف حلقات العةل الوطنية أأو دو  الإ
قضااي ترتبط بتنفيذ اتفاق تريبس ومواطن املرونة 
والس ياسات العامة دلمع البدلا  يف تنفيذ اتفاق 

 تريبس.

ت عليه ادلول الأعضاء يف ادلورة وطبقا ملا اتفق
الويبو صفحة عىل  تالسادسة للجنة، نرش 

الإنرتنت ختصص لتوفري املعلومات املتعلقة 
ابلنتفاع مبواطن املرونة يف نمام امللكية الفكرية، 
مبا يف ذكل املوارد ااخاصة مبواطن املرونة اليت 
ُتةعها الويبو وغريها من املنمامت احلكومية 

اعدة بياانت بشأأ  الأحاكم املتعلقة ادلولية، وق

CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية.
 بناء  املرونة مواطن حتديث قاعدة البياانت جرى و 

، عىل طلب اللجنة يف دورهتا ااخامسة عرشة
 حكام   1371عىل  حاليا  حتتوي قاعدة البياانت و 

قة بشأأ  شرشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعل
 ختارة.م  ولية قضائية  202مبواطن املرونة من 

 وع رضت عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة
مواطن املرونة صفحة  لك ٍ من حدثة منامل  نسخة ال 

ن اتابللغوقاعدة بياانت مواطن املرونة  زيية لكالإ
ع رض اإىل ذكل،  ضافة  اإ الفرنس ية والإس بانية. و و 

 تقرير  دسة عرشة أأيضا  عىل اللجنة يف دورهتا السا
مواطن املرونة، وورد عن حتديث قاعدة بياانت 

 .CDIP 16/5الوثيقة هذا التقرير يف 

 صفحة مواطن املرونة متاحة عىل الرابط التايل:
-http://www.wipo.int/ip

flexibilities/development/en/agenda/ 

وقاعدة بياانت مواطن املرونة متاحة عىل الرابط 
http://www.wipo.int/ip-التايل: 

development/en/agenda/flexibilities/
search.jsp 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
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يتعني أأ  تكو  أأنشطة وضع القواعد واملعايري  .15
 كام ييل:

 مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء؛  -

أأ  تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف و   -
 مس توايت التمنية؛

أأ  تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق تواز  و   -
 بني التاكليف واملنافع؛

عىل مشاركة مجيع الأطراف حبيث  قامئةو   -
تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت 
آراء  لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ
أأحصاب املصاحل الآخرين ومن مضهنم 

املنمامت احلكومية ادلولية واملنمامت غري 
 احلكومية املعمتدة؛

ممتثةل ملبدأأ احلياد اذلي تلزتم به أأمانة و   -
 الويبو.

ية يف س ياق متت مناقشة التوص 
 التقارير املرحلية )الواثئق

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/10/2، وCDIP/8/2و

التوصية قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية 
 .2007يف أأكتوبر 

طلبت اجلعية العامة من مجيع  2007ويف أأكتوبر 
هيئات الويبو، مبا فهيا جلا  وضع القواعد واملعايري، 

ىل التوصيات املتبقية تنفيذ هذه الت ضافة اإ وصية )اإ
دة للتنفيذ الفوري(. 19البالغ عددها   توصية واحملد 

وتضطلع ادلول الأعضاء من خالل مشاركهتا يف 
هذه اللجا ، بدور حامس يف ضام  تنفيذ هذه 

 التوصيات.

اإرشاك املنمامت احلكومية ادلولية واملنمامت غري 
س نة : يف احلكومية والاهامتم بوهجات نمرها

، واحدة حكومية دولية ةمنمةحصلت ، 2015
وثالث  ،ومخس منمامت دولية غري حكومية

منمامت غري حكومية وطنية عىل صفة مراقب يف 
ىل  ةوعاجملوهبذا يصل ، الويبو منمةة  74اإ

منمةة دولية غري حكومية  256حكومية دولية و
ح لها فرصة يت ي ، و منمةة غري حكومية وطنية 81و
 ات الويبو ذات الصةل.ملشاركة يف هيئا

ووضعت ادلول الأعضاء يف دورة اللجا  السابقة 
قامئ عىل توجيه أأو اجلعية العامة جدول أأعامل 

دت قضااي ملناقش هتا يف اللجا . الأعضاء  وحد 

: تعكس القضااي اليت اختالف مس توايت المنو
يف اللجا  مصاحل متنوعة  ُتري مناقش هتا حاليا  

 لها مس توايت منو خمتلفة.وواسعة اقرتحهتا بدلا  

: طرحت هذه املسأأةل التوفيق بني التاكليف واملزااي

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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 يف عدة مناس بات يف اللجنة.

مانة مبدأأ احلياد : هذا مبدأأ أأسايس ابلنس بة للأ
 معوما وملوظفهيا بصفهتم موظفني مدنيني دوليني.

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع  .16
القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعةق يف 
حتليل العواقب واملنافع الناُتة عن مكل عام 

 غزير ومفتوح.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/3 REV.) 

د جدول أأعامل هذه التوصية قيد التنفيذ منذ اعامت
، وتناولها مرشوع "امللكية 2007التمنية يف أأكتوبر 

الفكرية واملكل العام" )املرشوع 
DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/4/3 Rev..) 

رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه وع  
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا 

 (.CDIP/9/7التاسعة. )الوثيقة 

ضافة اإىل ذكل، تناول هذه التوصية  مرشوع   واإ
 DA_16_20_02"الرباءات واملكل العام" )املرشوع 

انقشت اللجنة و(. .CDIP/7/5 Revالوارد يف الوثيقة 
يف دورهتا الثانية عرشة دراسة عن الرباءات واملكل 

(، ويه .CDIP/12/INF/2 Revالوثيقة ( )اثنياالعام )
 يل:متاحة عىل الرابط التا

http://www.wipo.int/meetings/en/d
oc_details.jsp?doc_id=253106 

م تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع لتنمر فيه د ِّ وق  
الوثيقة لجنة يف دورهتا الثالثة عرشة )ال 

CDIP/13/7.) 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/13/7 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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ورة السادسة عرشة للجنة اقرتاح وع رض عىل ادل
مرشوع بشأأ  اس تخدام املعلومات املوجودة يف 

، وورد املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية
 .CDIP/16/4يف الوثيقة الاقرتاح 

ذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا ينبغي أأ  تأأخ .17
ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة 
يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل 

 اليت هتم البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا .

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
، CDIP/8/2و
 (CDIP/10/2و

وُتري مناقشة املزيد من الأنشطة 
، CDIP/5/4يف س ياق الواثئق 

، CDIP/6/10و
 CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 ،CDIP/10/11و
، CDIP/13/10و
، CDIP/15/6و
 .CDIP/16/5و

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

)املرفق  14تنفيذ التوصية  يرىج الرجوع اإىل وضع
 (.10الأول، الصفحة 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

حث اللجنة احلكومية ادلولية عىل الإرساع يف  .18
مسارها بشأأ  حامية املوارد الوراثية واملعارف 
خالل بأأي نتاجئ  التقليدية والفوللكور، من غري اإ

متت مناقشة التوصية يف س ياق التقرير 
، CDIP/3/5املرحيل )الواثئق 

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف أأكتوبر 
2007. 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
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ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث. قرار  أأي 2014لس نة اجلعيات العامة مل تتخذ و (.CDIP/8/2، وCDIP/6/3و مبا فهيا اإ
كومية ادلولية لعام بشأأ  برانمج معل اللجنة احل

، ُتمتع اللجنة احلكومية ادلولية . وذلكل، مل2015
 .2014حىت الآ ، منذ سبمترب 

CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العةل، مضن  .19
اختصاص الويبو، عىل امليض يف شسهيل نفاذ 

ىل املعرفة البدل ا  النامية والبدلا  والأقل منوا  اإ
والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي 

والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف 
طار الويبو.  اإ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الواثئق 

CDIP/4/5 Rev. ،
 (.CDIP/6/4، وCDIP/4/6و

أأعامل التمنية يف قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول 
تناولهتا املرشوعات هذه التوصية . و 2007أأكتوبر 

 التالية جلدول أأعامل التمنية:

. "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 1
ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

الوارد يف  DA_19_24_27_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/5 Revالوثيقة 

ىل . ومرشوع "اس تحداث 2 أأدوات للنفاذ اإ
الأوىل  تا ، املرحل املعلومات املتعلقة ابلرباءات"

 DA_19_30_31_01)املرشوع والثانية 
املرشوع و  CDIP/4/6 الوارد يف الوثيقة

DA_19_30_31_02 الوارد يف الوثيقة 
CDIP/10/13.) 

. ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل 3
الت املعلومات التقنية والعلةية املالمئة جمل

منائية حمددة"  تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ
الوارد يف الوثيقة  DA_30_31_01)املرشوع 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 
CDIP/3/4 Add. 

CDIP/3/5 
CDIP/6/2 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/5 
CDIP/10/6 
CDIP/12/2 
CDIP/12/3 
CDIP/14/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
CDIP/16/2 
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CDIP/5/6 Rev..) 

تعزيز التعاو  حول امللكية الفكرية . ومرشوع "4
والتمنية فامي بني بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية 

وبدلا  أأقل منوا ". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

 (.CDIP/7/6 الوثيقة الوارد يف

"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: . ومرشوع 5
بناء احللول" )املرشوع  –التحدايت املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/4.) 

ع رضت تقارير تقيمي هذه املرشوعات عىل اللجنة 
 هتا العارشةااملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دور

 والسادسة عرشة انية عرشة والرابعة عرشةوالث
، CDIP/10/5لتنمر فهيا، ويه ترد يف الواثئق 

 ،CDIP/12/3، وCDIP/10/6و
 .(CDIP/16/3، وCDIP/14/6و

 يتناولها مرشوع وعالوة عىل ذكل، هذه التوصية
تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية "

دة حال والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية حمد
منائية حمددة" الثانية  املرحةل – لتحدايت اإ

الوارد يف  DA_19_30_31_03 )املرشوع
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 (.CDIP/13/9الوثيقة 

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة  .20
ابمللكية الفكرية وادلامعة ملكل عام متني يف 

ماكنية  ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ
ماكهنا أأ  شساعد ادلول  عداد مبادئ توجهيية ابإ اإ
الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت 

ىل املكل العام وفق آلت اإ  ا لأنمةهتا القانونية.أ

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/3 Rev..) 

ويتناولها  ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

مرشوع "امللكية الفكرية واملكل العام" )املرشوع 

DA_16_20_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/4/3 Rev..) 

وع لتنمر فيه وعرض تقرير تقيميي لهذا املرش 
 (.CDIP/9/7اللجنة يف دورهتا التاسعة )الوثيقة 

ضافة اإىل ذكل، تناول هذه التوصية  مرشوع   واإ
"الرباءات واملكل العام" )املرشوع 

DA_16_20_02  الوارد يف الوثيقة
CDIP/7/5 Rev..) 

عىل اللجنة تقرير تقيمي ذايت لهذا املرشوع ع رض و 
رشة، وورد هذا لتنمر فيه يف دورهتا الثالثة ع 

 .CDIP/13/7التقرير يف الوثيقة 

ون وقش يف ادلورة السادسة عرشة للجنة وع رض 
قرت ح مرشوع  بشأأ  اس تخدام املعلومات م 

املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية 
 DA_16_20_03)املرشوع الاقتصادية 

، ويتناول هذا (CDIP/16/4رد يف الوثيقة او ال

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/7 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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 .املرشوع هذه التوصية

ري الويبو مشاورات غري رمسية تكو   .21 ُت 
مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكو  مناس با ، 

قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة بشأأ  وضع 
القواعد واملعايري، ابعامتد مسارات مدفوعة من 

ة ااخرباء من ادلول الأعضاء وششجيع مشارك
الأعضاء ول س امي البدلا  النامية والبدلا  الأقل 

 منوا .

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقارير املرحلية )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
 .2007أأكتوبر 

 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

ينبغي أأ  تكو  أأنشطة الويبو بشأأ  وضع  .22
القواعد واملعايري دامعة للأهداف الإمنائية املتفق 
علهيا يف منمومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف 

عال  الألفية.  الواردة يف اإ

ينبغي لأمانة الويبو أأ  تتناول يف واثئق معلها 
بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ما يناسب  املتعلقة

من القضااي التايل ذكرها عىل سبيل املثال، 
بتوجيه من ادلول الأعضاء ودو  اإخالل بنتاجئ 
مداولهتا: )أأ( احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية 

 ؛الفكرية عىل املس توى الوطين

)ب( وأأوجه الصةل بني امللكية الفكرية 
 ؛واملنافسة

ت مناقشة التوصية، ومت التفاق مت
بصورة عامة عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/3/3.) 

ري مناقشة املزيد من الأنشطة وُت
، CDIP/5/3يف س ياق الواثئق 

، CDIP/6/10و
، CDIP/8/4و
، CDIP/10/9و
، CDIP/11/3و
 ،CDIP/12/8و
 ..CDIP/14/12 Revو

متت مناقشة تقرير بشأأ  مسامهة الويبو يف 
لفية )الوثيقة  ( CDIP/5/3الأهداف الإمنائية للأ

يف ادلورة ااخامسة للجنة، وقد أأنشئت صفحة 
لفية  عىل الإنرتنت بشأأ  الأهداف الإمنائية للأ

http://www.wipo.int/ip-والويبو )
development/en/agenda/millennium

_goals/.) 

ونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة متت 
جناز مراجعهتا بشأأ  ت قدير مسامهة الويبو يف اإ

لفية ) (. CDIP/8/4الأهداف الإمنائية للأ
لت هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار تعليقات  وع د ِّ

( خالل CDIP/10/9ادلول الأعضاء )الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

 غري متاحة

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/


CDIP/17/2 
Annex I 
24 

 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ ع املناقشات داخل اللجنةوض التوصية 

 ؛نولوجيا املرتبط ابمللكية الفكرية)ج( ونقل التك 
)د( وما يمكن توافره من جوانب املرونة 
 ؛والاس تثناءات والتقييدات لدلول الأعضاء

ضافة أأحاكم خاصة ابلبدلا  ه) ماكنية اإ ( واإ
 النامية والبدلا  الأقل منوا .

 ادلورة العارشة للجنة.

ىل ذكل، انقشت اللجنة خالل دورهتا  ضافة  اإ واإ
دراج الاحت  ياجات احلادية عرشة دراسة عن جدوى اإ

طار  لفية مضن اإ منائية للأ والنتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإ
(. CDIP/11/3الوثيقة الويبو لنتاجئ الثنائية )

وانقشت اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة وثيقة  عن 
لفية يف واكلت الأمم املتحدة  منائية للأ الأهداف الإ

سهام الويبو يف تكل الأهداف ) الوثيقة الأخرى واإ
CDIP/12/8) وانقشت اللجنة يف دورهتا الرابعة ،

( .CDIP/14/12 Revالوثيقة عرشة وثيقة معدةل )
بشأأ  تكل املسأأةل تغطي منمامت وبرامج أأخرى اتبعة 

مم املتحدة وتوسع نطاق ادلراسة الاس تقصائية  للأ
 .  CDIP/12/8الواردة يف الوثيقة 

هنوض مبامرسات النمر يف أأفضل الس بل لل .23
الرتخيص يف مال امللكية الفكرية مبا يعزز 
القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض 

ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل التكنولوجيا 
ىل البدلا  املهمتة، ول س امي البدلا  النامية  اإ
 والبدلا  الأقل منوا وتعةميها يف تكل البدلا .

تفاق متت مناقشة التوصية، ومت ال
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/4 Rev..) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشوع "امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة" 

الوارد يف  DA_7_23_32_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/4 Revالوثيقة 

وعرض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
 (.CDIP/9/8ثيقة اللجنة يف دورهتا التاسعة )الو 

CDIP/1/3 
CDIP/3/3 

CDIP/4/2 
CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 

طار وليهتا، بتوس يع نطاق  .24 مطالبة الويبو، يف اإ
ة الرمقية متاش يا  مع  ه لردم الهو  نشاطها املوج 

ناقشة التوصية، ومت التفاق متت م 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
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مقررات مؤمتر القةة العاملي بشأأ  ممتع 
املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن 

 الرمقي.

CDIP/4/5 Rev..)  "ىل املعرفة والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ
: الوارد يف DA_19_24_27_01)املرشوع 
 .(.CDIP/4/5 Revالوثيقة 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
اللجنة يف دورهتا العارشة )الوثيقة 

CDIP/10/5.) 

CDIP/10/5 

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة  .25
ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل 
مية واختاذ التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلا  النا

التدابري املالمئة لمتكني البدلا  املذكورة من فهم 
جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية 
املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، 

 حسب ما يكو  مناس با.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4 وُتري مناقشة .)
نشطة يف س ياق املزيد من الأ 
، CDIP/6/10الواثئق 

، CDIP/8/5، وCDIP/7/3و
، CDIP/9/11و
، CDIP/10/10و
 .CDIP/10/11و

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسةرب 
 مرشوعا : 

. تعزيز التعاو  حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني 1
بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية وبدلا  أأقل منوا . 

وع )املرش 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01  الوارد

 ،(CDIP/7/6يف الوثيقة 

"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت و. 2
بناء احللول" )املرشوع  –املشرتكة 

DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/6/4). 

عىل  وعنياملرش ين هذيا  ل تقيمي  ا تقرير ع رض و 
الثالثة عرشة تني اللجنة لتنمر فهيام يف ادلور
يف ، ويرد التقريرا  والسادسة عرشة عىل التوايل

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 



CDIP/17/2 
Annex I 
26 

 

 التقارير الواثئق املرجعية وضع التنفيذ ع املناقشات داخل اللجنةوض التوصية 

 .CDIP/16/3و CDIP/13/4 الوثيقتني

حث  ادلول الأعضاء ول س امي البدلا  املتقدمة،  .26
عىل ششجيع مؤسسات البحث العلةي دلهيا عىل 
تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف 
البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا  عىل وجه 

 ااخصوص وتبادل املعلومات معها.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4.) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسةرب 
التكنولوجيا: مرشوع "امللكية الفكرية ونقل 

بناء احللول" )املرشوع  –التحدايت املشرتكة 
DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/6/4.) 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة 
لتنمر فيه يف دورهتا السادسة عرشة، ويرد هذا 

 .CDIP/16/3التقرير يف الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

شسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من  .27
تكنولوجيا املعلومات والتصال حتقيقا للمنو 

طار  جراء نقاشات يف اإ ماكنية اإ والتمنية بضام  اإ
هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل 
أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من 

وجيا املعلومات والتصال ودورها يف تكنول
يالء انتباه خاص  التمنية الاقتصادية والثقافية، واإ

ملساعدة ادلول الأعضاء عىل ششخيص 
الاسرتاتيجيات العةلية املرتبطة ابمللكية الفكرية 
لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف 

 سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

ناقشة التوصية، ومت التفاق متت م 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/5 Rev..) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
مرشوع "امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات 
ىل املعرفة"  والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإ

 (..CDIP/4/5 Rev)الوثيقة 

ع لتنمر فيه وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشو
دورهتا العارشة )الوثيقة  اللجنة يف

CDIP/10/5.) 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/5 
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تدارس ما يمكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلا   .28
املتقدمة، اعامتده من الس ياسات والتدابري املرتبطة 
ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا 

 ا يف البدلا  النامية.ونرشه

ت مناقشة التوصية، ومت التفاق مت
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/4) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسةرب 
مرشوع "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت 

بناء احللول" )املرشوع  –املشرتكة 
DA_19_25_26_28_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/6/4.) 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
السادسة عرشة، ويرد هذا دورهتا  اللجنة يف

 .CDIP/16/3التقرير يف الوثيقة 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 Add. 

CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 

دراج املناقشات حول قضااي نقل التكنولوجيا  .29 اإ
الاختصاصات  املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن

حدى هيئات الويبو املناس بة.  املناطة ابإ

عىل  ادلول الأعضاء اتفاقبعد دأأ تنفيذ التوصية يب مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
 الأنشطة.

CDIP/1/3 غري متاحة 

ينبغي للويبو أأ  تتعاو  مع منمامت حكومية  .30
دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلا  النامية، مبا 

ا  الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول فهيا البدل
ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة  س بل النفاذ اإ
ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف 
اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية 

 خاصة.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 
Rev.) 

 .2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 :ا التالي  ناولها املرشوعات و 

ىل املعلومات 1 . مرشوع "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 الأوىل والثانيةتا  املرحل  – املتعلقة ابلرباءات"

يف الوثيقة  اردالو  DA_19_30_31_01)املرشوع 
CDIP/4/6 وDA_19_30_31_02  يف  اردالو

 (.CDIP/10/13الوثيقة 

. ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات 2
التقنية والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال 

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/10/6 
CDIP/12/2 
CDIP/12/3 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
CDIP/16/2 
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منائية حمددة" )املرشوع  لتحدايت اإ
DA_30_31_01 الوارد يف الوثيقة :CDIP/5/6 

Rev..) 

 التنمر فهي لهذين املرشوعنيوع رضت تقارير تقيميية 
والرابعة عرشة عارشة والثانية عرشة ال دوراهتااللجنة يف 

 CDIP/12/3و CDIP/10/6 ئق)الواث
 .(CDIP/14/6و

ضافة اإىل ذكل، هذه ال  وصية يتناولها أأيضا  مرشوع تواإ
"تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية 

والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت 
منائية حمددة" )املرشوع  ةالثاني املرحةل – اإ

DA_30_31_03 الوارد يف الوثيقة :CDIP/13/9 
Rev..) 

اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وشسهم  .31
ىل البدلا  النامية، ك  توجيه يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل  ن اإ ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمس  الامتس اإ

 املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقتا  

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 
Rev.) 

 ،2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 

 :ا التالي  وتناولها املرشوعا

ىل . مرشوع "اس تحداث أأد1 وات للنفاذ اإ
الأوىل تا  املرحل  –املعلومات املتعلقة ابلرباءات" 

 DA_19_30_31_01والثانية )املرشوع 
 CDIP/4/6الوارد يف الوثيقة 

الوارد يف الوثيقة  DA_19_30_31_02و

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/6 
CDIP/16/2 
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CDIP/10/13)، 

. ومرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل 2
املعلومات التقنية والعلةية املالمئة جملالت 

منائية حمددة" تكنو  لوجية حمددة حال لتحدايت اإ
: الوارد يف الوثيقة DA_30_31_01)املرشوع 

CDIP/5/6 Rev..) 

لتنمر هذين املرشوعني وع رضت تقارير تقيميية ل 
 العارشة والثانية عرشة دوراهتااللجنة يف  افهي

 CDIP/10/6)الواثئق  والرابعة عرشة
 (.CDIP/14/6و CDIP/12/3و

ضافة اإىل ذكل، هذه التوصية يتناولها أأيضا   واإ
مرشوع "تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات 
التقنية والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة 

منائية حمددة" )املرشوع  حال لتحدايت اإ
DA_30_31_03  الوارد يف الوثيقة
CDIP/13/9 Rev..) 

اتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب  .32 اإ
واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الصةل 
 بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/4 Rev.) 

، وتناولها 2010يناير  التوصية قيد التنفيذ منذ
 ا  التاليا :رشوعامل 

"امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة" )املرشوع . 1
DA_7_23_32_01  الوارد يف الوثيقة

CDIP/1/3 
CDIP/3/4 

CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/9/8 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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CDIP/4/4 Rev.)، 

تعزيز التعاو  حول امللكية الفكرية والتمنية . و"2
فامي بني بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية وبدلا  أأقل 

. )املرشوع "منوا  
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 :

 (.CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 

ين لهذ ا تقيميي ا تقرير عىل اللجنة رض وع  
والثالثة  ا التاسعةهييف دورتاملرشوعني لتنمر فهيام 

عرشة، ويرد هذا التقريرا  يف الوثيقتني 
CDIP/9/8 وCDIP/13/4عىل التوايل ، . 

CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

آلية مراجعة وتقيمي انجعة،  .33 مطالبة الويبو بتطوير أ
س نوية الأساس، لتقدير جدوى مجيع أأنشطهتا 
املوهجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة 
التقنية ووضع املؤرشات واملقاييس ااخاصة لهذا 

 الغرض، حيث اك  ذكل مناس با.

مناقشة التوصية، ومت التفاق متت 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/8 Rev.) 

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 

الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة )يرد يف الوثيقة 

CDIP/12/4.) 

CDIP/1/3 CDIP/6/2 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 

جراء دراسة حول ما يعوق  .34 مطالبة الويبو ابإ
حامية امللكية الفكرية يف القطاع الاقتصادي غري 

متت مناقشة هذه التوصية يف 
 CDIP/6/9س ياق الوثيقتني 

تناولها مرشوع "امللكية الفكرية والاقتصاد غري 
الوارد يف  DA_34_01)املرشوع الرمسي" 

CDIP/1/3 
CDIP/6/9 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
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دراسة التاكليف واملنافع  الرمسي، مبا يف ذكل
ىل  امللةوسة محلاية امللكية الفكرية ابلنمر خاصة اإ
خلق فرص العةل، بغية مساعدة ادلول الأعضاء 

 عىل تصةمي برامج وطنية هامة.

  .(.CDIP/8/3 Revالوثيقة  (CDIP/8/3و

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الثالثةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/13/5.) 

CDIP/13/5 

جراء دراسات جديدة، بطلب  .35 مطالبة الويبو ابإ
لأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي من ادلول ا

والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنمةة 
 امللكية الفكرية.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (.CDIP/8/2و

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/5/7 Rev.) 

تنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف قيد ال 
. وتناولها أأيضا "مرشوع امللكية 2007أأكتوبر 

الاجامتعية" والفكرية والتمنية الاقتصادية 
الوارد يف الوثيقة  DA_35_37_01)املرشوع 

CDIP/5/7 Rev.). 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
الوثيقة  عرشة )يرد يف الرابعةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/14/3.) 

ضافة   وافقت ادلورة الرابعة عرشة اإىل ذكل،  واإ
( عىل مرحةل CDIP/15/3)يف الوثيقة للجنة 

قيد التنفيذ ، وهذه املرحةل اثنية من هذا املرشوع
 .2015يناير  1منذ 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/3 
CDIP/16/2 

تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية  .36
املفتوحة مثل مرشوع اجملني البرشي وكذا مناذج 

 امللكية الفكرية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/6/6) 

، ويتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ ديسةرب 
مرشوع "املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج 

القامئة عىل امللكية الفكرية" )املرشوع 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
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DA_36_01  الوارد يف الوثيقةCDIP/6/6.) 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
 يرد هذا التقريرادلورة ااخامسة عرشة ) اللجنة يف
 (.CDIP/15/3يف الوثيقة 

CDIP/16/2 

ُيوز للويبو أأ  ُتري دراسات بشأأ  حامية  .37

امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول 

الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني 

 امللكية الفكرية والتمنية.

متت مناقشة التوصية يف س ياق 
التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
(. متت مناقشة CDIP/8/2و

التوصية، ومت التفاق عىل 
 CDIP/5/7الأنشطة )الوثيقة 

Rev.) 

قيد التنفيذ منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية يف 
. وتناولها أأيضا "مرشوع حول 2007أأكتوبر 

"  الاجامتعيةوامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية 
الوارد يف الوثيقة  DA_35_37_01)املرشوع 

CDIP/5/7 Rev..) 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الرابعةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/14/3.) 

ضافة   وافقت ادلورة الرابعة عرشة اإىل ذكل،  واإ
، وهذه عىل مرحةل اثنية من هذا املرشوعللجنة 
 .2015يناير  1التنفيذ منذ قيد املرحةل 

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/14/3 
CDIP/16/2 

جراء معليات تقيمي  .38 تعزيز قدرة الويبو عىل اإ
 موضوعية لوقع أأنشطة الويبو عىل التمنية.

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 
CDIP/4/8 Rev.) 

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ
النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها" 

الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 
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 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
رهتا الثانية عرشة )يرد يف الوثيقة اللجنة يف دو 

CDIP/12/4.) 

مطالبة الويبو، يف حدود اختصاصها وهمةهتا،  .39
مبساعدة البدلا  النامية ول س امي البدلا  

الأفريقية، ابلتعاو  مع املنمامت ادلولية املعنية 
جراء دراسات حول جهرة  بذكل، عن طريق اإ

 لأدمغة وتقد م توصيات عىل أأساسها.ا

متت مناقشة هذه التوصية يف 
 CDIP/6/8س ياق الوثيقتني 

 CDIP/7/4و

وتناولها مرشوع "امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة" 
الوارد يف الوثيقة  DA_39_40_01)املرشوع 

CDIP/7/4.) 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
عرشة )يرد يف الوثيقة  الثالثةاللجنة يف دورهتا 

CDIP/13/6.) 

CDIP/1/3 
CDIP/6/8 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/13/6 

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم  .40
املتحدة بشأأ  مسائل امللكية الفكرية، وفقا 

لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد 
حة وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ومنمةة الص

العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنمامت 
ادلولية املعنية، وعىل وجه ااخصوص منمةة 
التجارة العاملية لتعزيز التعاو  حتقيقا للكفاءة 

 القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

ه يبدو مل تناقش اللجنة  أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
 يمعليا  يف س ياق مرشوعن ف ِّذت قد  التوصية أأ 

"تعزيز التعاو  حول امللكية الفكرية والتمنية فامي 
بني بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية وبدلا  أأقل 

منوا ". )املرشوع 
DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

"امللكية ، و(CDIP/7/6الوارد يف الوثيقة 
الفكرية وجهرة الأدمغة" )املرشوع 

DA_39_40_01 رد يف الوثيقة الوا
CDIP/7/4). 

CDIP/1/3 CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 
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تقريرا  تقيمييا  لهذين املرشوعني لتنمر وع رض 
فهيام اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة، ويرد هذا  

 CDIP/13/4التقريرا  يف الوثيقتني 
 عىل التوايل. CDIP/13/5و

مرشوع هذه التوصية يتناولها اإىل ذكل،  ضافة  اإ و 
 الأهداف دمع"امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: 

الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها 
رشوع امل ) من البدلا  النامية

DA_1_10_12_40_01  الوارد يف الوثيقة
CDIP/15/7 Rev..) 

جرد أأنشطة الويبو احلالية لتقد م املساعدة  .41
 والتمنية. التقنية يف مال التعاو 

متت مناقشة التوصية، ومت التفاق 
عىل الأنشطة )الوثيقة 

CDIP/4/8.) 

ومتت مناقش هتا أأيضا يف س ياق 
 CDIP/8/INF/1الوثيقة 

، وتناولها 2010التوصية قيد التنفيذ منذ يناير 
دارة القامئة عىل  طار الويبو لالإ مرشوع "تعزيز اإ

" النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها
الوارد يف  DA_33_38_41_01)املرشوع 
 (..CDIP/4/8 Revالوثيقة 

وع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع لتنمر فيه 
اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة )يرد يف الوثيقة 

CDIP/12/4.) 

CDIP/1/3 CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/4 

تعزيز التدابري اليت تضةن املشاركة الواسعة  .42
دين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا للةجمتع امل

للةعايري اليت تتعلق بقبول املنمامت غري 

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،

غري أأ   مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد،
 .ابلفعل التوصية قيد التنفيذ معليا  

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
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احلكومية واعامتدها مبا ُيعل هذه القضية قيد 
 ادلرس ابس مترار.

  (CDIP/8/2و
 حكومية دولية ة، حصلت منمة2015ويف س نة 
منمامت دولية غري حكومية، مخس ، و واحدة

منمامت وطنية غري حكومية عىل صفة  ثالثو 
ىل   74مراقب يف الويبو. وهبذا يصل اجملةوع اإ

منمةة دولية غري  256منمةة حكومية دولية، و
ة وطنية غري حكومية. منمة 81حكومية، و

ضافة اإىل ذكل،  طلبت منمةتا  غري حكوميتني واإ
للةشاركة يف  مؤقت صفة مراقبعىل  احلصول

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق 
اجملاورة، وحصلت هاات  املنمةتا  عىل هذه 

 الصفة.

لإرشاك املنمامت غري  هجودا   وبذلت الويبو أأيضا  
نشطة املنجزة. احلكومية يف عدد من الأ 

فتوح امل س نوي ال  جامتعواس تضاف املدير العام الا
 أأبريلمع مجيع املنمامت غري احلكومية املعمتدة يف 

مع  مبارش ، مما أأاتح فرصة لإجراء حوار2015
املدير العام حول أأولوايت الويبو وأأهدافها يف 

ىل جانب  2015س نة  اس تعراض لالإجنازات اإ
 .2014احملققة يف 

CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

النمر يف كيفية حتسني دور الويبو يف اختيار  .43
الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة املرتبطة 

 غري متاحة CDIP/1/3سيبدأأ تنفيذ التوصية بعدما يمت التفاق عىل  لجنة هذه التوصية بعد.مل تناقش ال 
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ابمللكية الفكرية وتنفيذها يف مسار شفاف 
بتوجيه من الأعضاء ودو  اإخالل بأأنشطة 

 الويبو اجلارية.

 الأنشطة.

مل ا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف  .44
منمومة الأمم املتحدة تعةل بتوجيه من ادلول 

الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأ  تعقد 
الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري 

لرمسية املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ا
يف الويبو واليت ينمةها املكتب ادلويل بناء عىل 

طلب ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسا ، 
رشاك  وشس يري مرايهتا ابنفتاح وشفافية شسةح ابإ

اكفة ادلول الأعضاء. ويف حاةل عقد هذه 
خطار ادلول  الاجامتعات خارج جنيف، ُيب اإ

قا عرب قنوات رمسية واستشارهتا الأعضاء مس ب
 حول مرشوع جدول الأعامل والربانمج.

متت مناقشة هذه التوصية يف 
س ياق التقرير املرحيل )الواثئق 

CDIP/3/5و ،CDIP/6/3 ،
 (CDIP/8/2و

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأ  
 .ابلفعل التوصية قيد التنفيذ معليا  

CDIP/1/3 CDIP/3/5 
CDIP/6/3 
CDIP/8/2 
CDIP/10/2 
CDIP/12/2 
CDIP/14/2 
CDIP/16/2 

نفاذ امللكية الفكرية يف اإطار الاهامتمات  .45 انهتاج اإ
الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية 
بصفة خاصة، حبيث شسهم حامية حقوق امللكية 
نفاذها يف ششجيع الإبداع التكنولويج  الفكرية واإ

ا حتقيقا للةنفعة املتبادةل ونقل التكنولوجيا ونرشه
ملنتجي املعارف التكنولوجية وللةنتفعني هبا وعىل 
ىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية  حنو يؤدي اإ

تنفيذ بعد، غري أأ  مل تناقش اللجنة أأنشطة ال  مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.
 .ابلفعل التوصية قيد التنفيذ معليا  

رى املناقشات يف اللجنة الاستشارية املعنية  ُت 
طار التوصية  نفاذ يف اإ ، ويسرتشد هبذه 45ابلإ

ذاكء الاحرتام  التوصية أأيضا  معل  الويبو يف مال اإ
طار الربانمج  ضافة  اإ و  .17للةلكية الفكرية، يف اإ

CDIP/1/3 غري متاحة 
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ىل حتقيق التواز  بني احلقوق والالزتامات، مبا  واإ
 من اتفاق تريبس. 7يتفق مع املادة 

ورة السادسة عرشة اإىل ذكل، نوقش خالل ادل
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اقرتاح 
مرشوع بشأأ  التعاو  عىل التعلمي والتدريب 

املهين يف مال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد 
التدريب القضايئ يف البدلا  النامية والبدلا  الأقل 

الوارد  DA_3_10_45_01)املرشوع  منوا  
 (.CDIP/16/7يف الوثيقة 

 []ييل ذكل املرفق الثاين
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الثايناملرفق   

 اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 قيد التنفيذاليت املرشوعات  

 بوركينا فاسو وبعض البدلا  الأفريقية  تعزيز القطاع السةعي البرصي وتطويره يف "1"

DA_1_2_4_10_11_1 - 11و 10و 4و 2و 1 التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للةرشوع

طار  يسعى املرشوع اإىل وضع اإ
مس تدام للقطاع السةعي البرصي يف 

 بدلا  رائدة، يه بوركينا فاسو 3
، عىل أأساس حتسني والس نغال وكينيا

الأسواق والهيالك املهنية والبيئة 
ىل تعزيز التفامه وهي .التنمميية دف اإ

والاس تخدام الاسرتاتيجي لنمام 
امللكية الفكرية كأداة رئيس ية دلمع 
تطوير القطاع السةعي البرصي 

وسوف ت ركز أأنشطة  .الأفريقي
املرشوعات عىل التمنية املهنية 

تعزيز الب ىن  والتدريب، فضال  عن
التحتية والكفاءات املؤسس ية ذات 

 .الصةل

 .2013اير قيد التنفيذ منذ فرب 

لت اللجنة  يف دورهتا الثانية عرشة  عدَّ
 .اجلدول الزمين لتنفيذ املرشوع

التنفيذ حاليا  وفقا  جلداول  ي س تمكل
املرشوع الزمنية اجلديدة اليت وافقت 
 .علهيا اللجنة يف دورهتا ااخامسة عرشة

املسامهة يف حتسني اس تخدام نمام 
امللكية الفكرية لمتويل املصنفات 

نتاهجا وتوزيعها.السةعي  ة البرصية واإ

طار فعال  عداد اإ امليض قدما  يف اإ
دارة  ومتواز  وبنية حتتية ملامرسة واإ

القامئة عىل حقوق امللكية  املعامالت
الفكرية يف القطاع السةعي 

 البرصي.

مسؤول بدل مس تفيد  ي عني لك
لتسهيل ختطيط املرشوع  اتصال
 وتنفيذه.

 حلقات العةل التدريبية:

حلقتا معل تدريبيتا  ةت ن م ِّ 
يف نيا ي يف ك لةهنيني السيامنئيني ل 

 .2015وأأبريل  2014أأبريل 

قدت حلقتا معل وطنيتا  و  ع 
يف يوليو للةهنيني السيامنئيني 

يف بوركينا  2015وسبمترب  2014
يف  وشاركت الويبو أأيضا  فاسو. 

برانمج تدرييب بشأأ  "العقود 
نتاج والتوزيع يف العرص  والإ

طار  مضن وذكلالرمقي"،  اإ
الربانمج الرمسي لدلورة الرابعة 

دراسة نطاق بشأأ  تعزيز القطاع 
السةعي البرصي وتطويره يف 
بوركينا فاسو وبعض البدلا  

الأفريقية 
(CDIP/12/INF/3 ) ويه ،

متاحة عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/m
eetings/en/doc_details.

jsp?doc_id=250851 

التفاوض اجلاعي  بشأأ دراسة 
والإدارة اجلاعية عىل احلقوق 

للحقوق يف القطاع السةعي 
 البرصي

(CDIP/14/INF/2) ويه ،
 :متاحة عىل الرابط التايل

http://www.wipo.int/m

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250851
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
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والعرشين للةهرجا  الأفريقي 
للسيامن والتلفزيو  )فيس باكو 

FESPACO،)  اذلي ن مم يف
 .2015مارس 

يني لةهن ل  حلقتا  دراسيتا ةت ن م ِّ و 
سبمترب يف  الس نغال يف السيامنئيني

بناء و  .2015يونيو يف و 2014
عىل طلب من احلكومة ونقابة 

قدت حلقتا معل احملا مني، ع 
حق بشأأ  تطبيقيتا  للةحامني 

املؤلف والعقود يف القطاع السةعي 
ويونيو  2015البرصي يف مارس 

عي حمامو  من بوركينا  .2015 ود 
 اجللساتفاسو للةشاركة يف 

 التدريبية.

. بناء املؤسسات واملهارات
 :والرتخيصامليداين التدريب 

يف يف بوركينا فاسو ذ م ون ف ِّ ن م ِّ 
برانمج رفيع املس توى  2015يونيو 

 املدير العام ملكتبلتدريب 

وبناء  بوركينا فاسو حلق املؤلف
ادليوا  ابلتعاو  مع  ه، وذكلهمارات

 املؤلف وقحلق ياجلزائر الوطين 

eetings/en/doc_details.
jsp?doc_id=283200 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
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 .(ONDAواحلقوق اجملاورة )

ت فرقة معل تضم منتجني ئنش أ  
هيئة الأفالم الكينية و وموزعني 

(KFC وملس )املؤلف قكينيا حل 
(KECOBOل ) خارطة وضع

معنية طريق لإنشاء منمةة 
حلقوق املصنفات لإدارة اجلاعية اب

 البرصية.و السةعية 

 

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا   "2"  مرشوع رائد بشأأ  امللكية الفكرية واإ

DA_4_10_02  -  10و 4 التوصيتا 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للةرشوع

هيدف املرشوع اإىل دمع 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة، 

عداد  اليت تتوىل بنشاط اإ
التصاممي وشسويقها، يف 

الاس تخدام الفعال لنمام امللكية 
الفكرية ووضع الاسرتاتيجيات 

ششجع عىل  فسو  اليت
 .الاستامثر يف التصاممي

قيد التنفيذ منذ يناير 
2014. 

ي س تمكل يف يناير و 
2016. 

 

 الهدف العام: 

املسامهة يف التمنية الاقتصادية يف بدلين من خالل 
آلية حامية  تعزيز اسرتاتيجيهتام الوطنية لس تخدام أ

ة املرتبطة ابلتصاممي والانتفاع حلقوق امللكية الفكري
 هبا من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

 :الأهداف احملددة 

املسامهة يف تمنية الأعامل التجارية للرشاكت الصغرية 

 واملغرب، ومت الأرجنتنيدلا  مشاراك ، هام ب  
 دة.دَّ حم  اختيار ملعايري  اختيارهام وفقا  

 يف الك البدلين.أ جريت دراسات جدوى 

آيرس  2015عرض املرشوع يف أأبريل  يف بوينس أ
ار البيضاء مارس يف ادلويف لأرجنتني، اب
خرباء  حلقة معل لبناء قدرات تنمميو  ملغرب.اب

 الأرجنتني واملغرب. :وطنيني يف الك البدلين
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 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للةرشوع

ومن خالل التعاو  الوثيق مع 
الواكلت الرائدة يف البدلا  

امل شارِّكة، سوف يعزز املرشوع 
الاس تخدام الاسرتاتيجي 

حلقوق امللكية الفكرية، ل س امي 
حقوق التصاممي الصناعية، من 

الصغرية  الرشاكتجانب 
واملتوسطة يف تكل البدلا ، مما 

 اتباع هنج استبايق يشجع عىل
يف حامية التصاممي يف الأسواق 

 احمللية وأأسواق التصدير.

واملتوسطة يف البدلا  امل شارِّكة عن طريق ششجيع 
الاستامثر يف التصاممي من خالل الاس تخدام 

ة، وخباصة من الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكري
خالل الاس تخدام الاستبايق لآليات امحلاية 
 ذكلاملناس بة للتصاممي اليت اكنت همةةل حىت 

 الوقت؛

وحتسني قدرات مؤسسات التصاممي الوطنية، ومن 
بيهنا ماكتب امللكية الفكرية، لتشجيع الاس تخدام 

الاسرتاتيجي لنمام امللكية الفكرية للرشاكت 
نت ىل التجارية القامئة عىل اإ اج التصاممي، مما يؤدي اإ

آليات حامية التصاممي املتاحة.  زايدة اس تخدام أ

رشكة مس تفيدة من مثانية وس تني مت اختيار 
 الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

 

منائية حمددة تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة  "3"   الثانية املرحةل –حال  لتحدايت اإ

DA_19_30_31_03 -  31و 30و 19التوصيات 

 النتاجئ الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للةرشوع
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يتصدى املرشوع ملشالكت التمنية يف البدلا  
الأقل منوا عىل أأساس مالت الاحتياج 

وهيدف  .لوطنيةالتمنية ا طاحملددة وفق خط
ىل املسامهة يف تكوين الكفاءات الوطنية  اإ

لتحسني شس يري املعلومات  للبدلا  الأقل منوا  
دارهتا واس تخداهما ليك تنشئ  التقنية والعلةية واإ
تكل البدلا  قواعد التكنولوجيا املناس بة لها، 
وحتقق المنو وأأهداف التمنية الوطنية عرب نقل 

 مراعاة املعرفة وتكوين الكفاءات، مع
الانعاكسات الاجامتعية والثقافية واجلنسانية 
لس تخدام التكنولوجيا من خالل التفاعل مع 
 .مجموعة من ااخرباء واملنمامت الوطنية املركزية
ويتوىخ املرشوع حتقيق نتاجئ مناس بة لقطاع 

معني يف مال احتياج معني يف بدل ما، 
وس يكو  ذكل وس يةل فعاةل ملساعدة 

واكلت الوطنية للتمنية واجملمتعات احلكومات وال
ىل اس تخدام  مهوالأفراد يف هجود الرامية اإ

املعلومات العلةية وما يتعلق هبا من معلومات 
 .تقنية لأغراض التمنية

 .2014قيد التنفيذ منذ يوليو 

 .2017س تمكل يف يوليو ي  

" تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية 1"
ة الاحتياجات احملددة والعلةية املالمئة يف تلبي

عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق أأهداف 
 التمنية؛

" وتكوين كفاءات مؤسس ية وطنية يف 2"
اس تخدام املعلومات التقنية والعلةية من أأجل 

 سد الاحتياجات احملددة؛

املعلومات التقنية  اس تخراج" وتنس يق 3"
والعلةية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة 

كل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه يف ت
 التكنولوجيا بطريقة علةية وفعاةل.

بدلا   ةثالثوقع الاختيار عىل 
ثيوبيا ورواندا وتزنانيا يهمشاركة،   ،اإ

دة حدَّ ملعايري الاختيار امل   وفقا  
وثيقة املرشوع املنصوص علهيا يف 

(CDIP/13/9.) 

خالل ثالثة بدلا   طلق املرشوع يفأ  
شاورية الوطنية اليت الاجامتعات الت 

ة لك بدل من هذه قدت يف عاصع  
 .البدلا 

يف البدلا  الثالثة أأفرقة  نشئتأ  
تتأألف من أأحصاب خرباء وطنية 

حل الرئيس يني لتنس يق تنفيذ ااملص
 املرشوع.

 نين دولييمستشار الأمانة  وعيَّنت
 .نيووطني

ول تزال الإجراءات الوطنية لتحديد 
لوجية، مالت الاحتياجات التكنو 

عداد تقارير  اليت سوف شسةح ابإ
البحث عن الرباءات، قيد النمر يف 

 البدلا  الثالثة.
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 الثانية املرحةل –الاجامتعية وامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية  "4"

DA_35_37_02 -   37و 35التوصيتا 

 جئالنتا الإجنازات الرئيس ية أأهداف املرشوع وضع التنفيذ وصف مقتضب للةرشوع

هذا املرشوع هو متابعة ملرشوع 
"امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية 

 .CDIP/5/7 Rev) "والاجامتعية
 .2013املس تمكل يف هناية ( 1

طاراي   لدلراسات  وس يمل مرشوعا اإ
قلميية اليت شسعى اإىل سد  الوطنية والإ
الفجوة املعرفية اليت تواجه واضعي 
الس ياسات يف تصةمي وتنفيذ نمام 

 .ةلكية الفكرية يهنض ابلتمنيةلل 

 

حتسني فهم الآاثر الاجامتعية والاقتصادية  .2015قيد التنفيذ منذ يناير 
املرتتبة عىل حامية امللكية الفكرية ومعلية أأكرث 

 استنارة يف اختاذ القرارات.

وللةرشوع هدف جانيب هو تكوين كفاءات 
حتليلية يف البدلا  النامية اليت تقل فهيا 

ت الاقتصادية املنجزة يف مال امللكية ادلراسا
 الفكرية حىت اليوم.

ويس هتدف املرشوع أأساسا واضعي 
الس ياسات ومستشارهيم، رمغ أأ  اجلهات 
املس تفيدة الأخرى ششةل املنمامت غري 
 .ة  احلكومية وخرباء الاقتصاد واجلهور عام

يف كولومبيا  ات جديد ا جرت دراس تأ  
ملقدمة للطلبات ا اس تجابة   ؛وبولندا
 .حكوميت هذين البدلينمن 

وفدت أأوىل بعثات تقيص احلقائق أ  
مبا يف ذكل  ،بشأأ  هاتني ادلراس تني

حملية مجعت أأحصاب حلقات معل 
ذوي الصةل حل الرئيس يني ااملص

 ابملوضوعات حمل تركزي ادلراسات.

ىل و ، اتموظف مرشوع وع ني ِّ  انضم اإ
 .2015الويبو يف يوليو 

 

 

ثالث[]ييل ذكل املرفق ال 
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الثالثاملرفق   

 اس تعراض املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 املرشوعات امل نجزة اليت خضعت للتقيمي

 مؤمتر حشد املوارد لأغراض التمنية "1"

DA_02_01 –  2التوصية 

 ةني الرئيس يةملقي  توصيات ا الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ىل عقد مؤمتر لتوفري اك  املرش  وع هيدف اإ
ضافية من خارج املزيانية دلمع  موارد اإ
ىل مساعدة  الويبو يف أأنشطهتا الرامية اإ
البدلا  النامية عىل الاس تفادة من نمام 
نشاء صناديق استامئنية  امللكية الفكرية، واإ
أأو صناديق أأخرى للتربعات املالية لفائدة 
البدلا  الأقل منوا عىل وجه ااخصوص 

لتعاو  الوثيق مع ادلول الأعضاء وممتع اب
 املاحنني.

اس تخلص العديد من العرب بفضل التشاور مع املاحنني بشأأ  تطوير 
هتم يف العةل، وكيف يمكن الهنوض بأأفق حشد يفهم أأوسع ملهنج 

ىل أأبعد حد.  املوارد اإ

 تفاصيل املؤمتر منشورة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?mee
ting_id=19405 

ع رض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة و 
(CDIP/9/3  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.js
p?doc_id=202623 

قرار اسرتاتيجية متعددة اجلوانب حلشد املوارد تتطلب فرتة زمنية  "1"  اإ
 مدهتا أأربع س نوات عىل الأقل لتحقيق نتاجئ ملةوسة ودمع هذه الاسرتاتيجية.

ز يف حشد املوارد من خالل الربانمج الاس مترار يف رصد التقدم احملر  و "2" 
20  

جراء اس تعراض أأكرث تعةقا للكفاءة والفعالية بعد فرتة زمنية و  "3"  النمر يف اإ
 مدهتا أأربع س نوات.

نشاء صندوق استامئين منفصل متعدد و  "4"  عادة النمر يف مدى مالءمة اإ اإ
 املاحنني لصاحل أأقل البدلا  منوا  

مع أأقل البدلا  منوا  مثل تكثيف التعاو  مع النمر يف س بل بديةل دلو  "5" 
رشاكء متعددي اجلنس يات وزايدة دمع الصناديق الاستامئنية احلالية لأقل 

 البدلا  منوا .

ششجيع ادلمع الإضايف داخل الويبو لزايدة قدرهتا عىل وضع مقرتحات و  "6" 
 مرشوعات من أأجل دمع حشد املوارد وتعزيزه مع حتديد ما يلزم من الوقت

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202623
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 ةني الرئيس يةملقي  توصيات ا الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

 واملوارد.

 

 ( IP-TADساعدة التقنية يف مال امللكية الفكرية )امل قاعدة بياانت  "2"

DA_05_01 – 5 التوصية 

 ةني الرئيس يةتوصيات املقي   الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

نشاء قاعدة بياانت موحدة جليع  تصةمي واإ
أأنشطة املساعدة التقنية مع ما يلزم من 

 .مج احلاسوبية، وحتديهثا ابنتمامالربا

 

، منذ سبمترب (DSS)أأتيح نمام حاسويب جديد، يعرف ابمس نمام قطاع التمنية 
 :. وهو نمام متاكمل لكيا يتأألف من2010

 ( IP-TADنمام أأنشطة تمنية امللكية الفكرية ) (أأ  )
 (IP-ROC)قامئة الويبو للخرباء الاستشاريني  (ب )

ىل نمام قطاع التمن  ية وقامئة ااخرباء الاستشاريني عرب الرابطني ويمكن النفاذ اإ
 http://www.wipo.int/tadالتاليني، عىل التوايل: 

 .http://www.wipo.int/rocو

(، وهو  CDIP/9/4ع رض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 
 متاح عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=203283 

ة اخارطة طريق انتقالية" عىل هيئة ينبغي اس تحداث "خط "1" 
-IPورقة خيارات تبني خمتلف البدائل لتطويع قاعدة بياانت 

TAD   .دماهجا به لتامت ى مع نمام ختطيط املوارد املؤسس ية و/أأو اإ
عداد هذه الورقة وتقديمها لفريق الإدارة العليا يف الويبو  وينبغي اإ

 IP-TADت حىت يقرر كيفية دمج قاعدة بياان 2012خالل عام 
احلالية يف نمام ختطيط املوارد املؤسس ية وتوقيت ذكل ادلمج أأو  

 اس تخدام القاعدة كأرش يف لبياانت العام السابق.

تلبية احتياجات املس تخدم: س يحتاج احلل التكنولويج  "2" 
حامت  أأ  يضع يف الاعتبار نتاجئ هذا التقيمي املتعلقة بتطبيق املرشوع 

  ادلاخل وااخارج للةعلومات.واحتياجات املس تخدم يف

-IPيتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق واسع لقاعدة البياانت )و  "3" 
TAD  طار ختطيط املوارد املؤسس ية ( أأو ما س يحل حملها يف اإ

بغية تعزيز أأمهيهتا واس تخداهما. الهدف البعيد الأجل: بذل الويبو 
صدار  منتج جلهود شسويقية أأكرب تتعلق بقاعدة البياانت مثل اإ

http://www.wipo.int/tad
http://www.wipo.int/roc
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203283
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الهدف القصري  .اإحصايئ س نوي فضال  عن أأنشطة املساعدة التقنية 
الأجل: زايدة املساحة اخملصصة لقاعدة البياانت عىل موقع الويبو 
ذ يتعذر عىل عدد كبري من أأحصاب املصاحل يف  عىل الإنرتنت، اإ

لهيا  .ااخارج الوصول اإ

 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها  "3"  ةل الأوىلاملرح –النفاذ اإ

DA_08_01 – 8 التوصية 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلا  
س امي من البدلا  الأقل منوا،   النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
مالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 

جراء حبوث بشأأ  الرباءا ت، من أأجل اإ
 يف الرباءات بفعالية أأكرث.

ىل البحث لأغراض  يمثل مرشوع النفاذ اإ
اذلي انطلق يف  –التطوير والابتاكر 

من هذا املرشوع  جزءا   – 2009يوليو 
نشاء مراكز  ااخاص مبساعدة البدلا  يف اإ
ىل  ضافة اإ دلمع التكنولوجيا والابتاكر اإ

نشاء ش بكة مماثةل.  اإ

ىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر مسامهة  كبرية  يف سامه برانمج  النفاذ اإ
ىل أأكرث من  مةل وكتاب، يف حني أأ  عدد  10 000زايدة احملتوى اإ

 .املس تخدمني من املؤسسات يزتايد أأيضا  ابطراد

ىل املعلومات  ويتواصل ارتفاع عدد املس تخدمني من املؤسسات لربانمج النفاذ اإ
 .تاملتخصصة بشأأ  الرباءا

برام و اتفاقا  من اتفاقات مس توى ااخدمات، وأأنشئت ش باكت وطنية  35مت اإ
 ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

"  eTISCأ طلقت املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "و 
)http://etisc.wipo.org(   دمع وأأعيد تصةمي املوقع الإلكرتوين ملراكز

 التكنولوجيا والابتاكر.

(، وهو  CDIP/9/5ع رض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة )و 

جراءات املرحةل الثانية، فامي يتعلق بوثيقة املرشوع   :اإ

ضام  أأ  قوالب الرصد والتقيمي اذلايت مفيدة لأغراض  "1" 
 الإدارة واختاذ القرارات.

واس تخدام مؤرشات النتاجئ والأداء احملددة والقابةل للقياس  "2" 
( لقياس  SMARTوالتحقيق وذات الصةل واحملددة املدة )معايري 

آاثره عىل مس توى  الآاثر املرتتبة عىل املرشوع مبا يف ذكل أ
 املس تفيدين.

طار شامل لإدارة املرشوعات وتنفيذه )عىل سبيل  "3"  ووضع اإ
طار منطقي( لربط نتاجئ املرشوع ونواُته  املثال: اس تخدام هنج اإ

 وأأنشطته وموارده، ولإدراج اخملاطر والافرتاضات.

اذلاتية وتنفيذها والتقياميت وختطيط الرصد والتقياميت  "4" 

http://etisc.wipo.org/
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 متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
099=203 

 لتعقب الأثر والاس تدامة الأطول أأمدا  يف البدلا .

 

 

 ( IP-DMDقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف مال امللكية الفكرية ) "4"

DA_09_01 – 9 التوصية 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

نشاء تطو  ير قاعدة بياانت وبرميات بغية اإ
معلية فعاةل ملطابقة الاحتياجات الإمنائية 
 يف مال امللكية الفكرية للبدلا  واملاحنني.

 

مت اإطالق قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف مال امللكية الفكرية  
(IP-DMD  )  ويه جاهزة الآ  "ملطابقة" 2011يف أأغسطس  رمسيا ،
 .تياجات ادلول الأعضاء مع العروض احملمتةلاح 

ىل نمام قطاع التمنية عرب الرابط التايل:  يمكن النفاذ اإ
http://www.wipo.int/dmd 

(، وهو  CDIP/10/3ع رض التقرير التقيميي عىل اللجنة يف دورهتا العارشة )و 
متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=217446 

 

ىل توضيح  "1"  حتتاج خطوط املسؤولية ومعليات تدفق العةل اإ
 :فوري. ويشةل هذا حتديد أأدوار

 شعبة خدمات الإنرتنت؛ 

 العاملية؛ وقطاع القضااي 

 قلميية؛  واملاكتب الإ

 .وفريق املرشوعات ااخاصة 

ُيب أأ  يبدأأ العةل الرتوُيي يف أأرسع وقت ممكن عىل و  "2" 
املس تويني ادلاخيل وااخاريج عن طريق حضور فريق املرشوع 
قلميية، ليك تعمل ادلول الأعضاء والأطراف الأخرى  لالجامتعات الإ

 املهمتة بوجود هذه الأداة.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203099
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/dmd
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
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ب أأ  تعزز الويبو اتصالهتا ابملاحنني سعيا للحصول ُيو  "3" 
 .عىل دمع لطلبات املرشوعات املوجودة يف قاعدة البياانت

بعد الانهتاء من ذكل، ُيب حتديد أأولوايت البدلا  بغية و  "4" 
 تصةمي املرشوعات املالمئة اليت يمت رفعها عىل قاعدة البياانت.

ىل أأ  يو  "5"  طار حتتاج قاعدة البياانت اإ مت ربطها بشلك أأوثق ابإ
نتاجئ الويبو ومزيانيهتا العادية وأأهدافها الاسرتاتيجية، وذكل لضام  

 أأ  تمهر أأية أأموال موهجة عرب قاعدة البياانت كنتاجئ حمققة.

 ُيب التفاق عىل أأهداف لقاعدة البياانت فامي يتعلق مثال  و  "6" 
 رشااكت املنشأأة.بعدد ونوعيات املاحنني والطلبات املتوقعة وعدد ال 

 

 رائد لإنشاء أأاكديميات وطنية جديدة يف مال امللكية الفكرية الرشوع امل " 5"

DA_10_01 – 10 التوصية 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

رائد لإنشاء أأاكديميات الرشوع ير ي امل 
ىل ية وطنية جديدة يف مال امللكية الفكر  اإ

مساعدة البدلا  النامية والبدلا  الأقل 
نشاء مؤسسات للتدريب يف  منوا عىل اإ
مال امللكية الفكرية بأأقل املوارد املةكنة 
بغية التصدي لطلهبا املزتايد عىل خرباء 
امللكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني 

يميات وطنية جديدة يف مال مت تدشني ما مجموعه ست أأاكد
طار هذا املرشوع  .امللكية الفكرية يف اإ

ة مكراجع للبدلا  اليت تود  مجموعة الأدوات واملواد التدريبية املعدَّ
أأ  تنشئ أأاكديمياهتا الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل الرابط 

 :التايل
http://www.wipo.int/academy/en/about/startu

 العةلية التجريبية:  "1" 

 آخرين لس تكاملها   ،متديد العةلية ملدة عامني أ

 .وحتديد أأفضل املامرسات اليت ينبغي تطبيقها عند التوسع يف املرشوع 

 وثيقة املرشوع: "2" 

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 احلكوميني وأأحصاب املصلحة الآخرين.

 

p_academies/ 

ع رض التقرير التقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا و 
(، وهو متاح عىل الرابط التايل:  CDIP/9/6التاسعة )

//www.wipo.int/meetings/en/doc_details.http:
jsp?doc_id=202199 

 

 ضفاء مزيد من الوضوح عىل  ، اسرتاتيجية التنفيذتعديل وثيقة املرشوع واإ

  زايدة كفاءهتا ومرونهتا وجعلها قامئة أأكرث عىل الطلب.و 

 الأمهية والفعالية: "3" 

اتحهتا لتس تخدهما ادلول الأعضاء يف الاُتاه  عداد أأدوات ومهنجيات يمكن اإ اإ
 املس تقبيل للةرشوع بعد انهتاء املرحةل الثانية.

آزر والاس تدامة: يف املرحةل الثانية "4"   : التأ

 .آزر دخل الويبو وخارهجا يالء مزيد من الاهامتم بتعزيز التأ  ينبغي اإ

 .يالء مزيد من الاهامتم ابلس تدامة  وينبغي اإ

 

 " مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية6"

DA_10_02 –  10التوصية 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ُياد حلول  الأمتتة حسب الاحتياجات اإ
وتتصدى  .لفائدة ماكتب امللكية الفكرية
  :أأربعة عنارص للقضااي التالية

تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .1 
ونمم التصالت الإلكرتونية املصةةة 

 وع املنمةة الأفريقية للةلكية الفكرية:مرش  

 .أأجري العةل التحضريي لتطبيق نمام أأمتتة امللكية الصناعية
وابلإضافة اإىل ذكل، مت رشاء املعدات للةكتب دلمع ااخطة يف 

ددت دولتا  عضوا  من أأجل  املنمةة الأفريقية للةلكية الفكرية وح 
عداد الن .املرشوع، هام الس نغال وغابو  مام مبا يالمئ تدفق وقد مت اإ

ل وثيقة املرشوع ااخاصة ابملرشوعات من  "1"  ينبغي لأمانة الويبو أأ  ت عد ِّ
 هذا النوع:

  لإدراج الأدوات اليت يمكن أأ  شساعد املس تفيدين عىل رصد التقدم
ز وقياس أأثر املرشوع.  امل حر 

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202199
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

خصيصا  للةنمةة الأفريقية للةلكية 
 الفكرية؛ 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .2 
لكرتونية املصةةة ونمم التصالت الإ 

قلميية الأفريقية  خصيصا  للةنمةة الإ
 للةلكية الفكرية )الأريبو(؛ 

وحلول الأمتتة املصةةة خصيصا   .3 
يف مؤسسات امللكية الفكرية لثالثة بدلا  

ىل البدلا  الأقل منوا ؛  تنمتي اإ

وحلقات معل بشأأ  الأمتتة  .4 
 شسهيال لتقامس التجارب الوطنية وتبادلها.

 

العةل يف املنمةة الأفريقية للةلكية الفكرية من أأجل املرشوع الفرعي 
ومت نقل البياانت وتدريب املس تخدمني عىل  .املعين ابلأسامء التجارية

 .اس تخدام النمام

 مرشوع الأريبو:

لكرتوين لتبادل البياانت بني  خطارات اإ مت بنجاح تنصيب نمام اإ
ميية الأفريقية للةلكية الفكرية ومخسة من ماكتب مرشوع املنمةة الإقل 

ادلول الأعضاء )بوشسواان وغاان وكينيا وانميبيا وأأوغندا(، وُيري 
 .وطلبت النمام أأيضا ثالث دول أأعضاء أأخرى .اس تخدامه بكثافة

ويسةح هذا النمام ابلس تغناء عن اس تعامل الإخطارات الورقية بني 
 .لكية الفكرية والأعضاءاملنمةة الإقلميية الأفريقية للة 

ع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?
id=217428doc_ 

 

 . لزاميا  جلعل تقد م املس تفيدين لتقارير مرحلية أأمرا  اإ

 طة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا لمتيزي املرشوع عن أأنش
 أأمانة الويبو.

  حتسني التفاقات التعاقدية مع املورد احمليل للةعدات تكنولوجيا
 املعلومات والتصالت من حيث اجلودة وخدمات ما بعد البيع.

ينبغي لأمانة الويبو أأ  تنهتيي من شسلمي املرشوع عىل النحو املذكور و  "2" 
طار املزيانية العادية. يف وثيقة املرش  عىل و وع عن طريق تعةمي الأنشطة يف اإ
 :وجه التحديد

  تعزيز مرشوع الأريبو يف البدلا  امخلسة ومتديده ليشةل دول
 أأعضاء أأخرى.

  ُياد املوارد واس تكامل معلية نرش نمام تكنولوجيا املعلومات اإ
ل والتصالت يف املنمةة الأفريقية للةلكية الفكرية لإاتحة تباد

البياانت مع دولتني من ادلول الأعضاء )الس نغال وغابو ( وذكل 
 أأيضا  حسب توافر املوارد من املنمةة الأفريقية للةلكية الفكرية.

  النمر يف تنممي حلقة معل تدريبية بشأأ  تبادل ااخربات وادلروس
 املس تفادة س نواي  يف الإقلمي.

التاكليف يف اسرتاتيجياهتا ينبغي لأمانة الويبو أأ  ترخس مفهوم تقامس و  "3" 
 لتنفيذ املرشوعات وتقديمها يف املس تقبل.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217428
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ينبغي لأمانة الويبو وماكتب امللكية الفكرية أأ  تضةن اس تدامة و  "4" 
املرشوع من خالل توفري املوارد الرضورية الالزمة لس تكامل املرشوع 

 واس متراره.

 ؤسسات الوطنية بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة امل "7"

DA_10_03 – 10 التوصية 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

نشاء أأو حتديث/حتسني مجموعة من  اإ
دارة حقوق  الامنذج واملواد اليت ترتبط ابإ
بل املؤسسات  امللكية الفكرية من قِّ
الأاكديمية ودوائر البحث، مبا يف ذكل 

نشاء و  دارة ماكتب نقل التكنولوجيا يف اإ اإ
مؤسسات البحوث العامة، واس تكشاف 
آليات لنقل التكنولوجيا )ل س امي اتفاقات  أ
الرتخيص( وتعزيز القدرة عىل صياغة 

 الرباءات.

 

رشادية لنقل التكنولوجيا واختربت تكل  اس تمكلت س بعة أأدةل/كتيبات اإ
دف مساعدة ادلول الأعضاء الأدوات اجلديدة يف عني املاك  يف بدلا  خمتلفة هب

والأدةل/الكتيبات  .عىل تمنية وحتسني قدرات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية
 :الإرشادية يه

 كتاب ممارسة صياغة الرباءات؛ "1"

 ودليل معيل لتقيمي الأصول غري امللةوسة يف معاهد الأحباث؛ "2" 

 الأاكديمية؛ ؤسساتومجموعة تدريب تقيمي امللكية الفكرية للة "3" 

ومجموعة التدريب عىل مناذج العقود املتصةل ابمللكية الفكرية للجامعات  "4" 
 عامة المتويل؛ الومنمامت الأحباث 

 ودليل ترخيص العالمات التجارية؛ "5" 

حبث أأفضل طريقة لتحديد وتلبية الاحتياجات املس مترة  "1" 
يدة تدمع من حتديث املواد القامئة واس تحداث حمتوايت جد

 املؤسسات الوطنية يف مايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا.

اتحة فرص النفاذ و  "2"  امليض يف اس تكشاف وتقيمي خيارات اإ
ىل املواد  بشلك مس متر وماين ومفتوح وابلطرق الإلكرتونية اإ

 واملوارد املتعلقة ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا.

ة املواد احلالية وأأي ة ومن أأجل زايدة فعالية وكفاءة ووجاه "3" 
مواد ش س تحدث يف املس تقبل يف مايل الابتاكر ونقل التكنولوجيا، 

قلميية وملاكتب الويبو الوطنية أأ  تقمي  ينبغي ملاكتب الويبو الإ
ىل اسرتعاء انتباه أأحصاب املصلحة عىل الصعيد  رشااكت هتدف اإ

ىل الأ  م اإ ىل توافر املواد الإلكرتونية، وأأ  ت قد ِّ مانة وادلول الوطين اإ
 الأعضاء انطباعات املس تخدمني املس تقاة من ُتارهبم.
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

 ودليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة؛ "6"

 ودليل التسويق. "7" 

ىل بوابة دمع ويمكن  الابتاكر ونقل التكنولوجيا عرب الرابط التايل: النفاذ اإ

ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html-http://www  

ع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/8  وهو متاح ،):عىل الرابط التايل 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=219464 

 

 مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف مال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودو  الإقلميي والإقلميي "8"

DA_10_05 – 10 التوصية 

 الرئيس ية قي ةنيامل توصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ىل:    ير ي املرشوع اإ

تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية يف  (أأ )
مال امللكية الفكرية من خالل تطوير 
مقاربة متاكمةل ومهنج موحد لرمس 

الاسرتاتيجيات الوطنية يف مال امللكية 

 مرشوعاتئدة الست صياغة اس تمكلت البدلا  الرا
لسرتاتيجيات وخطط معل وطنية يف مال امللكية 
الفكرية ابس تخدام مهنجية الويبو املقرتحة وعرض 
 لك بدل اسرتاتيجيته عىل حكومته للةوافقة علهيا.

لكت مجموعة من ااخرباء املمترسني الوطنيني  وش 

دارة الربامج والأداء قسم ( و  DACDابلنس بة لشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية ) "1"  اإ
(PMPS  :) 

 دارته أأكرث رصامة جراءات تصةمي املرشوع واإ  .ينبغي أأ  تكو  اإ

  ،ينبغي أأ  حتتوي وثيقة املرشوع عىل هدف شامل واحد، وفرضيات واحضة
سرتاتيجيات للةخاطر واسرتاتيجيات للتخفيف مهنا، واسرتاتيجية للتواصل، وا

http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www-ocmstest.wipo.int/innovation/en/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219464
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 الرئيس ية قي ةنيامل توصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

الفكرية اليت تامت ى مع احتياجات التمنية 
 وأأولوايهتا؛ 

الفكرية وتعزيز مؤسسات امللكية  ب()
قلميي  عىل الصعيدين الإقلميي ودو  الإ
نشاء  عن طريق تقد م املساعدة يف اإ

آليات تعاو  عىل الصعيد دو  الإقلميي؛   أ

وتعزيز قدرات مؤسسات دمع  (ج)
امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية 

واملتوسطة من خالل اس تحداث مجموعة 
 من الأدوات وأأنشطة التدريب.

 

وادلوليني، لتكو  موردا قامي يساعد البدلا  املهمتة 
متةل الأخرى يف معلية صياغة اسرتاتيجية امللكية احمل 

 الفكرية.

ع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف و 
(، وهو متاح عىل  CDIP/10/7دورهتا العارشة )
 الرابط التايل:

meetings/en/dochttp://www.wipo.int/
_details.jsp?doc_id=219342 

 

 وخطة انتقالية.

 فامي خيص النتاجئ:و  "2" 

ينبغي يف هذا الصدد أأ  ي راعى  –رضورة وجود صةل واحضة ومنطقية بني احلصائل والنتاجئ 
طار منطقي ىل الطريقة اليت س تضةن هبا اسرت  .اس تخدام اإ اتيجيات ويشةل ذكل الإشارة اإ

ىل النتاجئ املرتقبة والوقع  .التنفيذ اخملتارة أأ  تؤدي احلصائل اإ

ينبغي وضع نمام يسةح برصد أأنشطة حمددة من أأنشطة مرشوعات جدول أأعامل و  "3" 
جراء تقيمي سلمي لفعالية املرشوعات من حيث  التمنية والإبالغ عهنا؛ من أأجل المتكن من اإ

 .التلكفة

ن املرشوعات أأ  يبذلوا هجدا ، يف اإطار رصد املرشوعات، لتتبع وينبغي أأيضا  للةسؤولني ع
 النفقات حبسب فئات التاكليف والأنشطة يف املرشوعات املعمتدة.

 الاس تدامة الأطول أأمدا :و "4" 

  رضورة وجود خطة انتقالية لإدراج مبادرات املرشوع يف الربانمج واملزيانية
س ناد مسؤولية الأنشطة/املتا ىل ادلول الأعضاء املس تفيدةالعاديني أأو اإ  .بعة اإ

  دراج املرشوع يف أأنشطة املاكتب، و/أأو قسم الرشاكت الصغرية رضورة اإ
واملتوسطة يف شعبة الابتاكر ويف معلية وضع الربامج العادية للويبو، و/أأو وضعه يف 

 أأيدي البدلا  املس تفيدة.

  يبية من أأجل مساعدة ادلول الأعضاء الأخرى اليت مل شس تفد من املرحةل التجر

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219342
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 الرئيس ية قي ةنيامل توصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

طار املرشوع و/أأو تكييفها  .اس تخدام املهنجيات والأدوات املس تحدثة يف اإ

 

 املواضيعيةاملرشوعات 

 امللكية الفكرية واملكل العام "9"

DA_16_20_01 –  20و 16 التوصيتا 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

قرارا بأأمهية امل كل العام، يشةل املرشوع اإ
مجموعة من ادلراسات الاس تقصائية 

والتحليلية اس تخالصا للةامرسات اجليدة 
وحبثا عن الأدوات املتاحة حاليا لتحديد 
ىل املكل العام واحلفاظ عليه  آل اإ ما قد أ

ومن شأأ   .مبا يمنع ااخاصة من متلكه
ادلراسات الاس تقصائية والتحليلية أأ  

 الالحقة من تيرس التخطيط للتدابري
عداد حممتل ملبادئ توجهيية أأو اس تنباط  اإ
حممتل لأدوات شسهل حتديد مضةو  

ليه أأو الثنني معا  .املكل العام والنفاذ اإ
ويضم هذا املرشوع ثالثة عنارص 

تتصدى لهذه القضية من منمور حق 

 حق املؤلف 

اسة نطاق بشأأ  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة توجد عىل الرابط التايل در  
 (:CDIP/7/INF/2واملكل العام )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=161162 

ثانية عن أأنمةة التسجيل وتوجد عىل الرابط التايل ادلراسة الاس تقصائية ال 
 والإيداع الطوعي:

http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registratio
n_and_deposit_system_03_10.html 

 دراسة اس تقصائية عن أأنمةة توثيق حق املؤلف وتوجد عىل الرابط التايل
 واملامرسات املرتبطة به يف القطاع ااخاص:

لعةل املس تقبيل للةرشوع أأو ل توجد توصيات خبصوص اُتاه ا
حت الاس تنتاجات التالية .نطاق هذا العةل   :اقرت 

دارة املرشوع    :اإ

ينبغي أأ  يكو  للةرشوع نطاقا  أأكرث تركزيا  واختصاصات  "1" 
 أأوحض.

ينبغي أأ  يزداد الطابع العةيل لدلراسات من أأجل مساعدة و  "2" 
جراءات ملةو   سة للةس تقبل.ادلول الأعضاء عىل اختاذ قرار بشأأ  اإ

ل و  "3"  قد يكو  من الأفضل من الناحية العةلية أأ  ت فص 
مكوانت املرشوع اخملتلفة )الرباءات، وحق املؤلف، والعالمات 

التجارية( وأأ  يديرها القطاع املعين يف الأمانة بشلك مس تقل؛ لأ  
القضااي يف هذه اجملالت خمتلفة. وهذا يمكن أأ  ي زيد من فعالية 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

 .املؤلف والعالمات التجارية والرباءات

 

11/http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/20
wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.p

df 

 العالمات التجارية 

توجد عىل الرابط التايل دراسة عن المتكل غري املرشوع لالإشارات: 
s.jsp?doc_idhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_detail

=200622 

 الرباءات 

نشاء قواعد بياانت وطنية  انقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة دراسة جدوى عن اإ
  CDIP/8/INF/2) للرباءات ودراسة عن الرباءات واملكل العام

 ، وهام متوفرا  عىل الرابطني التاليني:( CDIP/8/INF/3و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=182861 

 و

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=182822 

ميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة ع رض التقرير التقي 
(CDIP/9/7 :وهو متاح عىل الرابط التايل ،) 

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

 .قهالتحليل ومع

شارة اإىل وضع و  "4"  معليات التقيمي اذلايت نوعية، وليست مرد اإ
 تنفيذ املرشوع، بل يه أأبعد من ذكل.

 أأدوات ومبادئ توجهيية جديدة 

طار  مل ش س تحدث أأي أأدوات جديدة فعلية أأو مبادئ توجهيية يف اإ
ىل املكل العام  آل اإ ماكنية النفاذ اإىل املوضوع اذلي أ املرشوع لزايدة اإ

ىل املكل العامأأو للح آلت اإ يبدو أأ   .فاظ عىل املعارف اليت أ
التسلسل الرديء وضيق الوقت هام السببا  الرئيس يا  لهذه 

 .النتيجة

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/survey_private_crdocystems.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200622
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182861
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182822
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

=200703 

 

 مرشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة "10"

DA_7_23_32_01 –  32و 23و 7التوصيات 

 لرئيس يةا املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ىل التشجيع عىل حتقيق فهم أأفضل  سعيا  اإ
لأوجه التفاعل بني امللكية الفكرية 

وس ياسة املنافسة ول س امي يف البدلا  
ىل نمام  النامية والبدلا  املنتقةل اإ

الاقتصاد احلر، سوف تضطلع الويبو 
جراء مجموعة من الأنشطة اليت حتلل  ابإ
املامرسات احلديثة والتطورات القانونية 
وأأحاكم احملامك واحللول القانونية املتاحة يف 

بدلا  وأأقالمي خمتارة، مع الرتكزي عىل 
 .القضااي املتعلقة برتخيص امللكية الفكرية
م سلسةل  وعالوة عىل ذكل، سوف ت نمَّ
قلميية  من احللقات ادلراس ية دو  الإ

وندوات يف جنيف بوصفها حمافل لتبادل 
ل وسوف شش مت .ااخربات يف هذا اجملال

برامج الويبو للتدريب يف مال الرتخيص 

لكية ومت الانهتاء من ادلراسات التالية، وانقش هتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامل 
  :الفكرية

التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية الفكرية والإدارات املعنية بقانو   .1
 (؛ CDIP/8/INF/4املنافسة )

والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانو  املنافسة  .2
(CDIP/8/INF/5) ؛ 

آاثر حقوق امللك  .3 ية وحتليل الإصدارات الاقتصادية/القانونية بشأأ  أ
 (؛ .CDIP/8/INF/6 Corrالفكرية كحاجز للعبور )

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املنايف للةنافسة املرشوعة:  .4 ودراسة عن اإ
 (. CDIP/9/INF/6ادلعاوى الصورية )الوثيقة 

 ادلراسات الثالث املعنية ابمللكية الفكرية واملنافسة متاحة عىل املواقع التالية:

ل توجد توصيات خبصوص اُتاه العةل املس تقبيل للةرشوع أأو 
حت الاس تنتاجات التالية .نطاق هذا العةل   :اقرت 

 تصةمي املرشوع 

ضافة  اإىل  .(ل بد أأ  تكو  مدة التنفيذ أأطول )رمبا ثالث س نوات اإ
ا   أأل وهو  –ذكل، رمبا اك  أأحد أأهداف املرشوع طةوحا  جد 

 –ض مبامرسات الرتخيص مبا يعزز القدرات التنافس ية" "الهنو 
 .ومليكن من السهل قياسه، وهو الأمه

دارة املرشوع   :اإ

قامة  اكنت زايدة التنس يق ااخاريج الشامل سوف تضةن اإ
رشااكت أأوثق مع املنمامت ادلولية الأخرى ذات الصةل مبا فهيا 

والتمنية يف  الأونكتاد، ومنمةة التجارة العاملية، ومنمةة التعاو 
  .امليدا  الاقتصادي

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200703
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 لرئيس يةا املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

عىل قسم عن جوانب الرتخيص 
املشجعة عىل املنافسة واملامرسات 

م اجامتع  املنافية للةنافسة، وسوف ي نمَّ
عاملي بشأأ  الأمناط املس تجدة يف 

 .ترخيص حلق املؤلف

 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=182844 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
4=18286 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=194637 

 و

c_details.jsp?doc_idhttp://www.wipo.int/meetings/en/do
=199801 

ع رض التقرير التقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة 
(CDIP/9/8  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

jsp?doc_idhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.
=200739 

 

  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182844
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182864
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=194637
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=199801
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=200739
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ىل املعرفة "11"  امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية والنفاذ اإ

DA_19_24_27_01 – 27و 24و 19 التوصيات 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ملرشوع يف ير ي العنرص الأول من ا
ىل تزويد ادلول  مال حق املؤلف اإ

الأعضاء مبصدر من املعلومات املفيدة 
واملتوازنة حول الفرص اليت تتيحها 

الامنذج اجلديدة املعمتدة لتوزيع املعلومات 
واملواد الإبداعية مع الرتكزي عىل مالت 

التعلمي والبحث وتطوير الربميات 
لكرتونية )مثل  وخدمات املعلومات الإ
اجلرائد الإلكرتونية وخدمات القطاع 

 العام الإعالمية(.

ويرك ز العنرص الثاين من املرشوع عىل 
رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية 
لإنشاء قاعدة بياانت تعزز نفاذ اجلهور 
ىل احملتوى الرمقي وتطوير همارات  اإ

لإنشاء قاعدة بياانت وطنية يف مال 
النفاذ عىل امللكية الفكرية مبا ييرس 

 املس تخدم.

 

 حق املؤلف 

ق دمت ادلراسة بشأأ  "الانتفاع حبق املؤلف 
ىل املعلومات واملواد الإبداعية"  للهنوض ابلنفاذ اإ

ىل ادلورة التاسعة للجنة  .اإ

 رمقنة واثئق امللكية الصناعية الوطنية 

عنرص الرمقنة: ن فذ هذا العنرص بدرجات خمتلفة 
 .، مبا فهيا الأريبومكتبا للةلكية الفكرية 17يف 

وأأحرزت غالبية املاكتب تقدما حنو رمقنة جسالت 
براءاهتا واس تمكلت س تة ماكتب والأريبو 

 .املرشوع ابلاكمل

 دراسة حق املؤلف متاحة عىل املوقع التايل:

meetings/en/dhttp://www.wipo.int/
oc_details.jsp?doc_id=202179 

ع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف و 
(، وهو متاح  CDIP/10/5دورهتا العارشة )
 عىل الرابط التايل:

dhttp://www.wipo.int/meetings/en/

ل وثيقة املرشوع، عىل النحو التايل، لس تخداهما يف تنفيذ  "1"  ينبغي لأمانة الويبو أأ  ت عد ِّ
منائية مشاهبة يف املس تقبل:  مرشوعات اإ

 .منائية دراج معايري تقيمي موحدة ملشاركة مكتب امللكية الفكرية اليت ششةل جوانب اإ  اإ

   دراج أأدوات يمكن أأ ز وقياس اإ شساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل رصد التقدم امل حر 
 أأثر املرشوع.

   لزاميا  .جعل تقد م ماكتب امللكية الفكرية لتقارير مرحلية أأمرا  اإ

  متيزي املرشوع عن أأنشطة املساعدة التقنية العادية اليت تقوم هبا شعبة حتديث البنية
 التحتية.

  جراءات الرشاء من املوردين  ااخارجيني.تبس يط اإ

د بعد  من و  "2"  دَّ ماكنية اس تحداث أأنشطة جديدة للويبو، مل حت  يعترب من الرضوري تقيمي اإ
خالل تقيمي اجلدوى. وذلكل ينبغي للويبو أأ  تنمر يف كيفية دمع الشعبة املعنية حبق املؤلف يف 

جراء هذا التقيمي، وكيفية متويل تنفيذ أأي أأنشطة جديدة، مبا فهيا أأنشطة خماط  ذاكء اإ بة اجلاهري واإ
 .الوعي

وفامي خيص اس تدامة عنرص الرمقنة، يوىص بأأ  شس تمكل أأمانة الويبو تنفيذ املرشوع من  "3" 
 أأجل ما ييل عىل وجه ااخصوص:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202179
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

oc_details.jsp?doc_id=217825 

 

  للعثور عىل املوارد الالزمة لإكامل عنرص الرمقنة ابلنس بة جليع ماكتب امللكية الفكرية
 .مكتبا  16امل شارِّكة البالغ عددها 

 جراء العةلية الرمقية جليع طلبات الرباءات اجلديدة للن مر يف كيفية تقد م ادلمع لضام  اإ
جراء معلية مماثةل لسجالت  ااخاصة مباكتب امللكية الفكرية امل شارِّكة، والتشجيع عىل اإ

 العالمات التجارية وطلباهتا.

 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات "12"  اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

DA_19_30_31_01 – 31و 30و 19 التوصيات 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ىل تزويد  ير ي هذا املرشوع املقرتح اإ
البدلا  النامية، مبا فهيا البدلا  الأقل منوا، 
بناء عىل طلهبا، خبدمات شساعد عىل 
شسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 

دة اب لرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمد 
بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية يف الابتاكر 
والبحث والتطوير ابلتعاو  مع منمامت 

وصياغة تقارير عن  .حكومية دولية أأخرى
واقع الرباءات يف مالت متخصصة 
انطالقا من وفرة مصادر املعلومات 

تقارير عن واقع الرباءات تتعلق ابللقاحات  10اس ت مكلت 
والطهيي ابلطاقة   Ritonavirو  Atazanavirوعقاري 

زاةل امللوحة وتنقية املياه  الشةس ية والتربيد ابلطاقة الشةس ية واإ
 والأمراض املهةةل وحتةل امللوحة.

 ل التوجهييي الإلكرتوينادللي

دليل تفاعيل للتعلمي الإلكرتوين يف  2012أ طلق رمسيا يف نومفرب 
 مال اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها.

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

 ينبغي حتديد مدة املرشوع عىل أأساس تقدير معقول للوقت الالزم. "1" 

تكييف مؤرشات املرشوع اليت يمت التحقق مهنا بشلك موضوعي و  "2" 
 حسب التغريات الأطول أأجال.

دراج رصد النتاجئ أأو تقيميها ذاتيا  أأو لكهيام يف مزيانية املرشوع.و  "3"   اإ

دراج مزي و  "4"  ع فهيا النفقات وفقا  لأبواب املزيانية  –انية قامئة عىل النتاجئ اإ ت وزَّ
دارة املرشوع  يف وثيقة  –عىل لك نتيجة من النتاجئ املتوقعة وعىل تلكفة اإ

 املرشوع.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217825
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

جراء حتليل  املتعلقة ابلرباءات بغية اإ
بعيهنا وما يتصل هبا من حقوق  لتكنولوجيا

امللكية الفكرية يف مالت تكنولوجية 
لكرتوين عىل  خمتارة؛ وس يقدم دليل اإ
قرص فيديو مدمج أأو عىل الإنرتنت 

للتدريب عىل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 
ابلرباءات واس تغاللها، وستنمم مؤمترات 
كذكل، مبا فهيا حلقات معل ودورات 

ملنتفعني ول س امي موظفي تدريبية، لفائدة ا
 .مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs
/patent_landscapes/index.html 

 دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط التايل:

html http://www.wipo.int/tisc/en/index.
ask_the_expert_chats.html 

ع رض تقرير تقيميي لهذا املرشوع عىل اللجنة يف دورهتا العارشة و 
(CDIP/10/6  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)
.jhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

sp?doc_id=217682 

 ينبغي تصنيف اخملاطر حسب درجة أأثرها السليب احملمتل.و  "5" 

خارجية ُيب أأ   ينبغي أأ  تتضةن واثئق املرشوع افرتاضات )رشوطا  و  "6" 
 تتوفر من أأجل حتقيق الأهداف(.

ينبغي حتديد مالمح التنس يق داخل الويبو واملنمامت الأخرى حتديدا  و  "7" 
 واحضا  )بتوضيح الإجراءات املشرتكة اليت ُيب اختاذها وحتديد املسؤولني(.

ري ابنتمام تقيامي  ذاتيا  و  "8"  ملدى ينبغي أأيضا  لتقارير التقيمي اذلايت أأ  ُت 
 الاحتفاظ ابلأمهية وللكفاءة ولحامتل حتقق الاس تدامة.

ينبغي أأ  تربط التقارير املالية النفقات بأأبواب املزيانية وتوزعها عىل و  "9" 
 النتاجئ اخملتلفة والتلكفة غري املبارشة للةرشوع.

 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية الر  "13" طار الويبو لالإ  صد والتقيمي للأنشطة الإمنائيةمرشوع تعزيز اإ

DA_33_38_41_01 – 41و 38و 33 التوصيات 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

طار متَّسق وقامئ عىل  "1"  تصةمي اإ
نشاؤه لأغراض الرصد  النتاجئ وتطويره واإ
والتقيمي وتركزيه عىل أأنشطة الويبو املتصةل 

 منية وتوصيات جدول أأعامل التمنية.ابلت 

مت شسلمي أأول مزيانية قامئة عىل النتاجئ، مبا فهيا تقدير حلصة التمنية  "1"
 حسب النتيجة؛

طار التدابري املعززة )املؤرشات، خطوط الأساس، الأهداف(؛ "2"  اإ

تقد م مزيد من الوصف للأنشطة املقررة والربط ابملبادرات  "1" 
 الأخرى يف واثئق املرشوع.

دارة الربامج قسم ينبغي ل و  "2"  طار الإدارة يالأداء أأ  و اإ عزز اإ
طلع بسلسةل ضيالقامئة عىل النتاجئ ومال تركزيه الإمنايئ، وأأ  

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217682
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والسعي من أأجل تعزيز قدرة  "2" 
جراء معليات تقيمي موضوعية  الويبو عىل اإ

 لوقع أأنشطة الويبو عىل التمنية؛ 

واس تعراض معل الويبو للةساعدة  "3" 
التقنية يف مال التعاو  لأغراض التمنية 
نشاء بعض أأسس  بغية املساعدة عىل اإ

 العةل يف املس تقبل.

 

اس ت مكل الاس تعراض ااخاريج اذلي أأجرته اللجنة املعنية ابلتمنية   "3"
 ا الويبو؛وامللكية الفكرية للةساعدة الفنية اليت تقدهم

 مت تعةمي التمنية يف لك الأهداف الاسرتاتيجية املوضوعية؛  "4"

ة للةديرين من أأجل التخطيط القامئ عىل النتاجئ، مبا يف  "5" قدرات معززَّ
 .ذكل الأنشطة املوهجة حنو التمنية

 متاحة عىل الرابط التايل: 2014/2015وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

wipo/en/budget/-http://www.wipo.int/about 

توجد عىل الرابط التايل مراجعة خارجية للةساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف 
 مال التعاو  لأغراض التمنية:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=182842 

ع رض تقرير تقيميي للةرشوع عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة و 
(CDIP/12/4  :وهو متاح عىل الرابط التايل ،)

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id
=250693 

شجع املاكتب ي جديدة من حلقات العةل بشأأ  الإطار، وأأ  
الوطنية للةلكية الفكرية وغريها من أأحصاب املصلحة عىل مشاركة 
الويبو يف مجع البياانت الالزمة للرصد يف س ياق ااخطط القطرية 

 املرتبطة اباخطط الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.

يبو القطرية اليت تدرج الأطر تعجيل تنفيذ خطط الو و  "3" 
 القطرية لتقيمي التمنية.

ينبغي لشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية أأ  تضطلع و  "4" 
ابس تعراض للتقيمي بشأأ  تقياميت مرشوع جدول أأعامل التمنية اليت 
ىل الآ  )بشأأ  املهنجيات والهنج املس تخدمة،  مت الاضطالع هبا اإ

اإىل ذكل(؛ وينبغي أأيضا  أأ  وحصة النتاجئ، ووضوح التوصيات وما 
تتبع شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية بشفافية ما يرتتب عىل نتاجئ 

 وتوصيات تكل التقياميت وتنفيذها.

 

منائية حمددة "14"  تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلةية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة حال  لتحدايت اإ

DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250693
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ىل الإسهام يف  ير ي هذا املرشوع اإ
تكوين الكفاءات الوطنية يف اس تعامل 

املعلومات التقنية والعلةية املالمئة 
بوصفها التكنولوجيا املالمئة لرفع 
منائية حمددة تواهجه ا البدلا  حتدايت اإ
الأقل منوا، وهو يس تكشف 

ماكنيات الاس تفادة من تكنولوجيا  اإ
مالمئة لأول مرة من الناحية العةلية، 
ابلعةل مع اجلهات املعنية احلكومية 
 وغري احلكومية يف تكل البدلا .

 

ن ف ِّذ املرشوع يف ثالث من أأقل 
البدلا  منوا ويه: بنغالديش 

وحددت  .ونيبال وزامبيا
رباء الوطنيني يف مجموعات ااخ

لك بدل من تكل البدلا  
 .احتياجات البدل ذات الأولوية

ع رض تقرير تقيميي للةرشوع و 
عىل اللجنة يف دورهتا الثانية 

(، وهو  CDIP/12/3عرشة )
متاح عىل الرابط التايل: 
www.wipo.int/mhttp://

eetings/en/doc_details.
jsp?doc_id=250694 

  

  :أأ  تنمر فامي ييل لهاينبغي للجنة أأ  توافق عىل املرحةل الثانية من املرشوع. وذلكل ينبغي  "1" 

  ،دمع البدلا  التجريبية الثالثة لتنفيذ خطط الأنشطة التجارية ااخاصة هبا 

 دد من البدلا  الأقل منوا ، والتوسع يف املرشوع ليشةل مشاركني ج 

 .ُتريب مشاركة بعض البدلا  النامية اليت يمت اختيارها يف املرشوع 

 ينبغي تعديل وثيقة املرشوع لتتناول ما ييل:و  "2" 

  توفري معايري واحضة وشامةل لختيار البدلا  امل شارِّكة جلعل املرشوع ذات توجه مدفوع ابلطلب عىل حنو
كسابه واثقة ص  ةل واس تدامة.أأكرب، واإ

 .برام اتفاقات رشاكة أأو مذكرات تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤوليات البدلا  امل شارِّكة والويبو  اإ

  عداد مبادئ توجهيية بشأأ  حتديد مالت الاحتياجات )التشاور، وحتديد الأولوايت، وامللكية، والتوثيق اإ
 السلمي للعةلية(.

 عداد مبادئ توجهيية لتحديد معايري اختيار أأعضاء اجملةوعة وأأسلوب تكويهنا  مجموعة ااخرباء الوطنية: اإ
 واختصاصاهتا ورئاس هتا والبدلت واحلوافز املقررة وس بل التنس يق ووضعها القانوين.

  لزاميا  من املرشوع ويتعني التفاوض بشأأنه يف اتفاقات ينبغي أأ  يكو  تنفيذ خطط الأنشطة التجارية جزءا  اإ
 الرشاكة.

 ة املرشوع اليت تبلغ عامني واس تغاللها عىل حنو أأكرث كفاءة.ينبغي احلفاظ عىل مد 

   ،ينبغي توس يع اجملالت اليت يركز علهيا املرشوع احملددة من قبل الويبو )البيئة، والزراعة، والطاقة

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=250694
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 (.والقطاعات الصناعية

عداد تقارير أأوضاع الرباءو  "3"   ات عىل النحو التايل:ينبغي لأمانة الويبو أأ  تراجع الرتتيب اخملطط للبحث واإ

  بسات ك لالقيام ابلبحث يف الويبو والسامح مبشاركة ااخرباء الوطنيني يف البحث يف براءات الاخرتاع 
 املهارات الالزمة.

  عداد اتحة فرصة للتفاعل املبارش وهجا  لوجه بني ااخبري الوطين واملستشار ادلويل وخرباء الويبو يف أأثناء اإ اإ
 تقارير أأوضاع الرباءات.

 ينبغي لأمانة الويبو أأ  تتأأكد مما ييل، من أأجل حتسني الاس تدامة:و  "4" 

  دارة املرشوع يف الشعبة املعنية ابلبدلا  الأقل منوا  يف الويبو، ودمع تكوين ينبغي شسخري مزيد من املوارد يف اإ
 الكفاءات يف ادلول الأعضاء.

 ت امللكية الفكرية الوطنية للبدلا  امل شارِّكة.ينبغي تعةمي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيا 

 

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعه "15"  الثانية املرحةل – االنفاذ اإ

DA_08_02 – 8 التوصية 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

تيسري حصول املس تخدمني من البدلا  
 من البدلا  الأقل منوا، س امي  النامية، ل

عىل املعارف التكنولوجية، يف شلك 
مالت تقنية وقواعد بياانت متخصصة 

% يف عدد املؤسسات اليت ششارك بنشاط يف برانمج 600زايدة بأأكرث من 
ARDI  مؤسسة(. 200ىل أأكرث من مؤسسة اإ  30)من حنو 

% يف عدد املؤسسات اليت ششارك بنشاط يف برانمج 300وزايدة بأأكرث من 

م  "1" أأ  تواصل أأمانة الويبو دمع هذا املرشوع كنشاط معة 
ذا اكنت الرتتيبات  عىل قطاع البنية التحتية العاملية واس تعراض ما اإ

حدات % من املزيانية من و 60املالية احلالية، أأي جلب ما يقارب 
خارج هذا القطاع، الطريقة الأكرث فعالية لإدارة مزيانية هذا 
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 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

جراء حبوث  بشأأ  الرباءات، من أأجل اإ
 يف الرباءات بفعالية أأكرث.

اكنت املرحةل الثانية من املرشوع هتدف 
ىل احلفاظ عىل دمع البدلا  اليت شاركت  اإ

عزيز يف املرحةل الأوىل من املرشوع وت
ع املرشوع ليشةل بدلاان  مل  هذا ادلمع وتوس 

ششارك يف املرحةل الأوىل، وذكل عن 
نشاء مراكز جديدة من 1طريق: " " دمع اإ

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، فضال  
" 2عن دمع وصقل برامها التدريبية؛ "
ومواصةل تطوير برانمج النفاذ اإىل 

املعلومات املتخصصة بشأأ  الرباءات 
(ASPI  ىل الأحباث من ( وبرانمج النفاذ اإ

" 3(؛ " ARDIأأجل التمنية والابتاكر )
نشاء منصة لإدارة املعارف ملراكز دمع  واإ
التكنولوجيا والابتاكر بغية تيسري التبادل 

 بني هذه املراكز.

 

ASPI  ىل  6)من  مؤسسة(. 20مؤسسات اإ

مس تخدم يف املنصة  650تبادل أأفضل املامرسات، بفضل شسجيل وزاد 
، ومشاركهتم يف 2013" حبلول هناية عام  eTISCالإلكرتونية لإدارة املعارف "

 سامهة.م  520

ىل املوقع الإلكرتوين ملراكز  (7س بع ) أ ضيفت  حلقات دراسة ش بكية جديدة اإ
ابلإنلكزيية وواحدة ابلفرنس ية(  ( حلقات6ست )دمع التكنولوجيا والابتاكر )

ضافة حلقات أأخرى ابنتمام خبةس لغات  2000ووزع أأكرث من  .ومن املتوقع اإ
 .مدمة نسخة من ادلليل التوجهييي الإلكرتوين عىل أأقراص

مركزا  من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل اتفاق مس توى  39وقَّع 
 .2013ااخدمات، وتلت ذكل حلقة معل تدريبية أأوىل يف هناية عام 

قلميية. (8مثاين )حلقة معل تدريبية وطنية و  56ون فذ ما عدده   ندوات اإ

رابط التايل: " عىل ال eTISCوتتاح املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "
http://etisc.wipo.org 

ادلليل التوجهييي الإلكرتوين بشأأ  اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
واس تغاللها متاح عىل قرص مدمج ومتوفر عىل ش بكة الإنرتنت يف الصفحة 

لهيا الرابط التايل:  اليت ي فيض اإ
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html 

 املرشوع.

ابلنس بة لدلول الأعضاء وماكتهبا الوطنية املعنية ابمللكية و "2"
نشاء ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا  الفكرية، اليت يه بصدد اإ

والابتاكر أأو اليت ختطط ذلكل: تقد م ما يكفي من ادلمع من أأجل 
 تدامة تكل املراكز عىل املدى الطويل.تعزيز اس  

أأ  ينمر قسم دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف أأمانة الويبو و  "3"
يف كيفية تكييف أأنشطته دلمع اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا 

 .والابتاكر عىل املدى الطويل

أأ  ينمر مجيع أأحصاب املصلحة املعنيو  ابملرشوع )أأمانة و  "4"
اء واملاكتب الوطنية للةلكية الفكرية الويبو وادلول الأعض

واملؤسسات املضيفة( يف كيفية زايدة دمج مراكز دمع التكنولوجيا 
 والابتاكر يف مبادرات الابتاكر الأمع.

 

http://etisc.wipo.org/
http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html
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 الثانية املرحةل –رائد لإنشاء أأاكديميات وطنية جديدة يف مال امللكية الفكرية الرشوع امل  "16"

DA_10_02 –  10التوصية 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ ب للةرشوعوصف مقتض

رائد لإنشاء أأاكديميات وطنية الرشوع هيدف امل 
ىل م جديدة يف مال امللكية الفكرية  ساعدة اإ

نشاء  البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا عىل اإ
مؤسسات للتدريب يف مال امللكية الفكرية 

غية التصدي لطلهبا بأأقل املوارد املةكنة ب 
املزتايد عىل خرباء امللكية الفكرية واملهنيني 
واملسؤولني احلكوميني وأأحصاب املصلحة 

 الآخرين.

ىل تعزيز املرشوع عن  هتدف املرحةل الثانية اإ
" وضع اسرتاتيجيات تنفيذ مكيفة 1طريق: "

وتدريب املوارد البرشية ادلاخلية )تدريب 
نشاء املراكز احمللية  املدربني( امل شارِّكة يف اإ

" وتوفري 2للتدريب يف مال امللكية الفكرية؛ "
برامج تدريبية تليب احتياجات حملية حمددة؛ 

ىل املواد التدريبية 3" ماكنية النفاذ اإ " وتوفري اإ
والاستشارات املتخصصة لوضع اسرتاتيجية 

" وتوفري أأدوات 4تنفيذ ملؤسسة التدريب؛ "
دارية وتنمميية ومبادئ توجهيية  من أأجل اإ

الاس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب ولإنشاء 

مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية  مخسةتوفر حاليا 
ومرص وبريو وتونس يف كولومبيا واجلهورية ادلومينيكية 
 برامج تدريب للجةهور ااخاريج.

يف مهنجيات التدريس واجلوانب  مدراب   86ومت اعامتد 
قامة  املوضوعية للةلكية الفكرية، مبا يف ذكل الهنوض ابإ
 .تواز  عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة
وتلقى املدربو  احملددو  من البدلا  امخلسة تدريبات 

حسب احتياجاهتم لصقل هماراهتم التعلميية )قدم ما  خمصصة
 .(بدلا  5ساعة من التدريب اإجامل يف  800مقداره 

قني أأاكديميني. مت مل نس ِّ قلميية وق د ِّ  وص  ِّةت ثالث وحدات اإ

مدراب أأساس يا منحا دراس ية اكمةل لاللتحاق  18ومنح 
 بربامج املاجس تري ادلويل يف قانو  امللكية الفكرية.

بدلا  رائدة تدريبات  5مواطنا من  8480ى ما عدده وتلق
عىل امللكية الفكرية من خالل مؤسسات وطنية رائدة 

 للتدريب عىل امللكية الفكرية.

يف الش بكة العاملية  ومجيع الأاكديميات الرائدة الست أأعضاء

ت تقيمي املرشوع، يف وضع خطط ينبغي للويبو أأ  تنمر، عقب معليا "1"
دارة لالس تجابة للك توصية من توصيات التقيمي.  معل أأو خطط اإ

فامي خيص املرشوعات املامثةل املقبةل، سواء أأاكنت مموةل بوصفها مرشوعا  و  "2"
خاصا  أأو من خالل مزيانية الويبو العادية، ينبغي تعزيز دور املاكتب الإقلميية يف 

 مجيع مراحل املرشوع.

ينبغي، ابلتنس يق بني أأاكديمية الويبو واملاكتب الإقلميية، وضع مؤرشات و  "3"
قياس لالس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب املنشأأة وخباصة يف ضوء اندراج هذا 

 النشاط يف مزيانية الويبو كجزء منتمم.

دعام  ملراكز التدريب احلديثة املنشأأ، ينبغي لأاكديمية الويبو أأ  تضع و  "4"
ىل املراكز يك تكيفها ابلت  نس يق مع املكتب الإقلميي املعين صيغة تقيمي ترسل اإ

بني من حيث كفاية هماراهتم وقدرهتم عىل تقد م  وشس تخدهما يف تقيمي املدر 
 التدريب يف املس تقبل.

ينبغي للويبو أأ  تطلق مرشوع صفحة الوييك رمسيا  وأأ  تروجه يف و  "5"
 صفوف ادلول الأعضاء.

مرشف لصفحة الوييك يك يطور ويراقب املناقشات والإسهامات وينبغي حتديد 
م فهيا من تدريب. نشاء مؤسسات تدريب عىل امللكية الفكرية وما يقدَّ  املتعلقة ابإ
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نشاء بيئة 5مراكز جديدة؛ " " والإسهام يف اإ
ة  افرتاضية للحصول عىل مواد التدريب امل عدَّ

طار املرشوع وتبادلها مع الغري.  يف اإ

 

 (. GNIPAلأاكديميات امللكية الفكرية )

ة مكراجع للبدلا  اليت مجموعة الأدوات واملواد التدريبية املعدَّ 
تود أأ  تنشئ أأاكديمياهتا الوطنية اجلديدة، ويه متاحة عىل 

الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/academy/en/about/sta

rtup_academies/ 

ينبغي لفريق املرشوع أأ  ينهتيي برسعة وابلتنس يق الوثيق مع املاكتب و  "6"
عداد مجموعة املبادئ التوجهيية اجلاري يف الوقت قلميية من اإ الراهن بشأأ   الإ

 املسارات الالزمة لإنشاء مركز تدريب مس تدام ذاتيا يف مال امللكية الفكرية.

 

 امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلا  النامية والبدلا  الأقل منوا "17"

DA_4_10_01 –   10و 4التوصيتا 

 الرئيس ية املقي ةنيصيات تو  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ىل تقد م ادلمع  اك  هذا املرشوع هيدف اإ
للةجمتعات احمللية يف ثالثة بدلا  خمتارة، 

يه بامن واتيلند وأأوغندا، يف تصةمي وتنفيذ 
اسرتاتيجيات لالس تخدام املناسب 

للةلكية الفكرية يف توس مي املنتجات، مع 
الرتكزي بصفة خاصة عىل البياانت 

 عالمات التجارية.اجلغرافية وال

جراءات ملراقبة اجلودة وال  رشادات واإ ضعت اإ  .تصديقو 

ن ف ِّذ مخسة عرش نشاطا  من أأنشطة تكوين الكفاءات و 
 يف بامن واتيلند وأأوغندا.

قد اجامتع خرباء ومؤمتر بشأأ  "امللكية الفكرية و  ع 
وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل واجلاعات احمللية" يف 

 .2013يل مدينة س يول يف أأبر 

لت س ندات ملكية فكرية جديدة: و  عالمات  3جس  ِّ
عالمة تصديق جامعية، وعالمة ُتارية واحدة، و 

فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل أأمانة الويبو أأ  تنمر فامي  "1"
ذا اكنت يف الوضع الأ  ذا اك  الأمر كذكل، اإ مثل اذلي يؤهلها لإدارة هذه املرشوعات، واإ

 علهيا أأ  تنمر يف اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات.

فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل، عىل أأمانة الويبو أأ  حتدد و  "2"
 بدرجة أأكرب مدى مشاركهتا ودمعها أأثناء مرحةل التنفيذ.

لدلول الأعضاء املهمتة بتطوير مرشوعات امللكية الفكرية والتوس مي عىل ينبغي و  "3"
مس توى اجملمتعات أأ  شستمثر يف تمنية قدرة ماكتهبا الوطنية للةلكية الفكرية عىل دمع مثل 

وأأ  تضع هذه املرشوعات يف الاسرتاتيجيات الوطنية للةلكية الفكرية  .هذه املرشوعات
 .عىل النحو املالمئ

http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
http://www.wipo.int/academy/en/about/startup_academies/
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 واحدة، وشسةية منشأأ واحدة، وبيا  جغرايف واحد.

قد يف مدينة س يول مؤمتر عن "امللكية الفكرية و  ع 
وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل واجلاعات احمللية" يف 

ىل  24الفرتة من   2013أأبريل  26اإ
(

http://www.wipo.int/meetings/en/details
.jsp?meeting_id=29188) 

ي أأ  تقدم أأمانة الويبو وادلول الأعضاء ادلمع لإطار امللكية الفكرية والتوس مي ينبغو  "4"
 .وتعةل عىل تعزيزه هبدف حتفزي مزيد من الوعي وتطبيق الإطار

ينبغي أأ  تواصل أأمانة الويبو تقد م ادلمع للةرشوعات الفرعية التسعة يف مرحةل و  "5"
املتابعة )من موظفي الويبو أأو ااخرباء  من خالل ادلمع املوجه وزايرات 2014تنفيذها عام 

ااخارجيني( ولكن مع تقييد ادلمع بتحديد اسرتاتيجية للخروج )مفصةل يف تقرير هنايئ( من 
أأجل التسلمي لدلول الأعضاء؛ وأأ  تنمر الويبو يف دراسة أأكرث تعةقا لأثر املرشوع )يمكن 

الفريق العامل املعين  أأ  تضطلع هبا مؤسسة حبثية/أأاكديمية كطرف اثلث(؛ وأأ  يأأخذ
 ابمللكية الفكرية والتوس مي عىل مس توى املنمةة يف الاعتبار نتاجئ هذا التقرير واس تنتاجاته.

 مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  "18"

DA_35_37_01 -   37و 35التوصيتا 

 الرئيس ية ملقي ةنياتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

يتأألف املرشوع من مجموعة من 
ادلراسات عن العالقة بني حامية 
امللكية الفكرية وخمتلف جوانب 

والهدف  .الأداء يف البدلا  النامية
املنشود هو تضييق الهوة املعرفية 

اليت يعاين مهنا واضعو الس ياسات يف 
تكل البدلا  عند تصةمي نمام للةلكية 

عامل الفكرية يهنض ابل  تمنية وعند اإ

ومن املقرتح أأ  تركز  .هذا النمام
ادلراسات عىل ثالثة موضوعات عامة 
ويه الابتاكر احمليل وتعةمي املعرفة 

انهتت ادلراسات القطرية ااخاصة ابلربازيل وش ييل والصني ومرص واتيلند وأأورغواي من 
اس تحداث ما يلزم من بياانت امللكية الفكرية، واس تخدمت فرق البحث تكل البياانت 

 املس توى اجلزيئ.للتحقيق يف أأمناط اس تخدام امللكية الفكرية عىل 

 وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للةرشوع:

ىل بياانت  )أأ( الربازيل: دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية استنادا اإ
ادلراسات الاس تقصائية عىل مس توى الرشاكت؛ وقاعدة بياانت شسجيل الوحدات 

حول ااخاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب الربازييل للةلكية الفكرية؛ ودراسة 
ىل هذه البياانت؛ ودراسة حول  اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل استنادا اإ

 اس تخدام امللكية الفكرية وأأداء التصدير.

عداد مرشوع متابعة "1" من أأجل توس يع نطاق النتاجئ  اإ
احلالية وتعزيزها وفقا لالقرتاحات الواردة يف التقرير التقيميي 

(CDIP/14/3 حتت التوصية )1. 

ىل مرشوع متابعة لمتكني ادلول الأعضاء املوافقة عو  "2"
من اس تحداث مجموعة البياانت الاحصائية بشأأ  امللكية 
الفكرية واس تخداهما من أأجل الإسهام يف وضع الس ياسات 

 من التقرير التقيميي. 1وفقا للةبادئ املقرتحة يف التوصية 

تعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط والرصد: ينبغي و  "3"
ة املرشوعات يف مرحةل التصةمي، والعةل تعزيز مراقبة جود

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29188
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عىل الصعيدين ادلويل والوطين 
واجلوانب املؤسس ية لنمام امللكية 

 .الفكرية وعواقبه الاقتصادية
عداد ادلراسات فريق من  وسيتوىل اإ

مكتب خبري الباحثني ويشارك فهيا 
الويبو الاقتصادي وخرباء دوليو  

 .وابحثو  حمليو 

 

ش ييل: قاعدة بياانت شسجيل الوحدات ااخاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب  )ب(
راسة الش ييل للةلكية الفكرية؛ دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل؛ د

حول السطو عىل العالمات التجارية يف ش ييل؛ دراسة حول منح براءات أأجنبية 
 عىل املس تحرضات الصيدلنية يف ش ييل.

أأوروغواي: دراسة حول امللكية الفكرية يف قطاع الغاابت؛ ودراسة حول  )ج(
منح الرباءات وبنية السوق يف دوائر الصناعات الصيدلنية، مبا يف ذكل قاعدة 

مصغرة حول طلبات حقوق امللكية الفكرية ااخاصة ابملس تحرضات بياانت 
 الصيدلنية ومنتجاهتا.

مرص: دراسة حول دور امللكية الفكرية يف دوائر صناعة تكنولوجيا  )د(
 .املعلومات والتصالت

الصني: دراسة حول سلوكيات املودعني الصينيني يف احلصول عىل براءات  )ه(
 اكت الصينية يف احلصول عىل الرباءات.أأجنبية واسرتاتيجيات الرش 

اتيلند: قاعدة بياانت شسجيل الوحدات لطلبات مناذج املنفعة يف اتيلند؛  )و(
ودراسة حول اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند؛ ودراسة حول العالقة بني اس تخدام 

 .مناذج املنفعة وأأداء الرشاكت التايلندية

قدت حلقات معل يف  ضافة اإىل ذكل، ع   مجيع البدلا  وعقد اجامتع للخرباء بشأأ  امللكية واإ
 .2013الاجامتعية يف ديسةرب والفكرية والتمنية الاقتصادية 

 ابلإطار املنطقي كأساس لإدارة دورة حياة املرشوع.

ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء و  "4"
يالء اهامتم خاص ملواصةل تدريب متخصصني جدد  اإ
للةحافمة عىل املعارف املكتس بة يف مراحل املرشوع 

مجموعة البياانت توثيقا  وتناقلها، وينبغي توثيق اس تحداث
ق.  واحضا من أأجل ضام  حتديث مس متر ومنسَّ
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 الرباءات واملكل العام "19"

DA_16_20_02 –   20و 16التوصيتا 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

" 1واس تكشف " حفص هذا املرشوع
، تاحمل وا الرثيادلور املهم للةكل العام 

" ووقع ممارسات بعض الرشاكت يف 2"
 مال الرباءات عىل املكل العام.

اكمتلت بنجاح دراسة عن الرباءات واملكل العام )اثنيا( وع رضت 
 عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة

(CDIP/12/INF/2 Rev.). 

 وادلراسة متاحة عىل املوقع التايل:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.j
sp?doc_id=253106 

 

  :أأعد تقرير تقيميي ذايت بشأأ  املرشوع، وفامي ييل اس تنتاجاته الرئيس ية

الآراء والتعقيبات اليت وردت بشأأ  ادلراسة، خالل احلدث اجلانيب اذلي  "1"
م عىل هام ش ادلورة الثانية عرشة للجنة وكذكل خالل مناقشات اجللسة ن م ِّ

ُيابية اإىل حد كبري.  العامة، اكنت اإ

حدى ادلول الأعضاء و  "2" ت اإ ابلس تنتاج اذلي عىل وجه ااخصوص أأقرَّ
ليه ادلراسة واذلي مفاده أأ  العالقة الشامةل بني الرباءات والابتاكر  خلصت اإ

عق دة ودقيقة، وأأعربت عن اعتقادها أأ  ومكل عام ثري متاح دو  قيود عالقة م
 يف فهم كيفية تأأثر املكل العام بش ىت اجلهات الفاعةل والعوامل. ادلراسة مفيدة

 

 امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة "20"

DA_39_40_01 –   40و 39التوصيتا 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ماكنية انتقال الأفراد ذوي املهارات متثل  اإ
ىل البدلا   العالية من البدلا  النامية اإ

 –أأو ما يعرف هبجرة الأدمغة  –املتقدمة 

ع رضت عىل اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة دراسة عن امللكية الفكرية 
 .(CDIP/12/INF/4)معلية تتبع جغرايف  –وجهرة الأدمغة 

قدت يف أأبريل  حلقة معل ااخرباء املعنية ابمللكية الفكرية  2013ع 

دمع اس مترار البحث يف مال امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، ول  "1"
س امي عىل املواضيع التالية: )أأ( أأس باب ونتاجئ جهرة العامل ذوي املهارات؛ 
)ب( واس تخدام الأسامء الشخصية والعائلية من أأجل متيزي اخملرتعني 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253106
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ويصح هذا بصفة  .حتداي خطريا للتمنية
خاصة ابلنس بة لبعض الاقتصادات 

الأفريقية، اليت توجد فهيا أأعىل معدلت 
وير ي  .لهجرة ذوي املهارات يف العامل

ىل فهم هذه الماهرة فهام املرش  وع احلايل اإ
أأفضل عن طريق بناء قاعدة بياانت 
شامةل عن ش تات العاملني أأحصاب 

املعارف حول العامل ابس تخدام املعلومات 
 .املتاحة عن اخملرتعني يف واثئق الرباءات
كام يس تكشف املرشوع أأيضا الصةل بني 
حامية امللكية الفكرية وجهرة العامل أأحصاب 

 .املعارف

وع رض عىل  .والتنقل ادلويل للعاملني يف مال املعرفة وجهرة الأدمغة
رهتا الثانية عرشة ملخص حللقة العةل هذه اللجنة يف دو 

(CDIP/12/INF/5). 

توجد عىل الرابط التايل ادلراسة ااخاصة ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة 
معلية تتبع جغرايف:  –

oc_details.jsp?http://www.wipo.int/meetings/en/d
doc_id=252189 

يوجد عىل الرابط التايل ملخص حللقة معل ااخرباء املعنية ابمللكية 
الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف مال املعرفة وجهرة الأدمغة: 

tings/en/doc_details.jsp?http://www.wipo.int/mee
doc_id=252266 

ج( واس تقصاءات حول اخملرتعني؛ )د( واس تقصاءات وأأصوهلم املهاجرة؛ )
 حول املهاجرين العائدين ذوي املهارات العالية.

جراء أأحباث يمكهنا أأ  تؤدي و  "2" دمع أأمانة الويبو للبدلا  الأفريقية يف اإ
ىل: )أأ( تنفيذ س ياسات لمتكني املهاجرين، مبا فهيم اخملرتع  ، من العودة واإ

معرفة العديد من البدلا  الأفريقية جبالياهتا اإىل وطهنم؛ )ب( وفهم وحتسني 
 يف ااخارج.

تعزيز اس تدامة البحث بشأأ  امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، و  "3"
مانة أأ  تقوم مبا ييل: )أأ( دمع مواصةل البحث يف املوضوع؛ )ب(  وينبغي للأ

ودمع تكوين الكفاءات للباحثني من البدلا  النامية عرب مرشوعات 
دمع تكوين الكفاءات لالس تجابة للطلبات املزتايدة عىل  مشرتكة؛ )ج(

ىل نتاجئ مرشوع البحث؛ )د( ة استنادا  اإ ودمع حلقات  قواعد البياانت املعد 
عداد عدد أأكرب من  ضافية لتعةمي نتاجئ مرشوع البحث؛ )ه( ودمع اإ معل اإ

 املنشورات.

 

 امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي "21"

DA_34_01 –  34صية التو 

 الرئيس ية املقي ةنيتوصيات  الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ششري ادللئل املتفرقة اإىل وجود الابتاكر 
ولكن ل يتوفر  .يف الاقتصاد غري الرمسي

الكثري من املعلومات حول كيفية تودل 

عن  مفاهمييةع رضت عىل اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة دراسة  
مسي الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الر 

(CDIP/11/INF/5  :ويه متاحة عىل الرابط التايل )

ري أأم "1" انة الويبو مناقشات داخليا  ومع ادلول الأعضاء ينبغي أأ  ُت 
لتوضيح املشاركة الإضافية احملمتةل يف الهنوض بنواجت املرشوع ودمع العةل 

 .املامثل الإضايف داخل دول أأخرى من ادلول الأعضاء

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252189
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252266
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252266
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الأصول غري امللةوسة يف الاقتصاد غري 
واس تخداهما الرمسي وكيفية احلصول علهيا 
ويعةل  .يف التبادلت لالس تفادة مهنا

املرشوع عىل توفري فهم أأفضل لالبتاكر 
يف القطاعات ذات الصةل والرابط بني 
 .امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do
c_id=232525 

وع رضت عىل اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة ثالث دراسات قطرية  
 بغاان وكينيا وجنوب أأفريقيا.خاصة 

 :وتكل ادلراسات متاحة عىل الرابط التايل
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=267526؛ 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=267443؛ 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?do

c_id=268545 

وينبغي لأمانة الويبو أأ  ششرتك مع املؤسسات والهيئات املعنية  "2"
بل لضام  رصد هذا الأ  رسال تعقيبات بشأأنه للبحث عن س   ثر وقياسه واإ

ىل ادلول الأعضاء  .اإ

ومن أأجل زايدة ضام  الاس تدامة، ينبغي بأأ  تقوم تكل ادلول  "3"
الأعضاء اليت اس تضافت ادلراسات الإفرادية القطرية بنرش ادلراسات 

ىل مواصةل القيام مبزيد من  عىل أأوسع نطاق ممكن داخل بدلاهنا وابدلعوة اإ
 .الالعةل يف هذا اجمل

املس تقبلية أأ  تتأأكد أأ  املزيانية اكفية  لالنهتاء  ةرشوعاتوينبغي لل  "4"
 .بنجاح من لك نواجت املرشوع، يف حلقة معل هنائية بشأأ  املرشوع مثال  

وينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأ  تضةن أأ َّ  "5"
هبم ت   فرسها اللجنة  عىل توصيات جدول أأعامل التمنية امل صوغة عىل حنو م 

 حنٍو ي عطي الأمانة  توجهيا  مناس با  للسامح بتصةمي املرشوع وتنفيذه بفعالية.

 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  "22"  املرحةل الثانية –اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

DA_19_30_31_02 –  31و 30و 19التوصيات 

 الرئيس ية املقي ةنيوصيات ت الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

ىل تزويد  ير ي هذا املرشوع املقرتح اإ
البدلا  النامية، مبا فهيا البدلا  الأقل منوا، 

نفاذ  ينبغي ضبط توقيت تقياميت املرشوعات عىل حنو يضةن "1" تقارير عن واقع الرباءات ابلتعاو  مع رشاكء تعاو  جدد. 6اس ت مكلت 
ىل توصيات التقيمي املتعلقة بتصةمي  الشعب املسؤوةل عن التنفيذ اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=232525
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267526
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=267443
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268545
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268545
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بناء عىل طلهبا، خبدمات شساعد عىل 
شسهيل الانتفاع ابملعلومات املتعلقة 
دة ابلرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا حمد  

بغية تيسري أأنشطهتا الأصلية يف الابتاكر 
بحث والتطوير ابلتعاو  مع منمامت وال 

 .حكومية دولية أأخرى

ىل و  هتدف املرحةل الثانية من املرشوع اإ
عداد تقارير جديدة عن  الاس مترار يف اإ
دة يف  واقع الرباءات يف اجملالت احملدَّ

املرحةل الأوىل، وعرب تنممي أأنشطة لنرش 
املعلومات وتكوين الكفاءات، وخصوصا 

قلميي بشأأ  حتليالت  عرب تنممي مؤمتر اإ
الرباءات بغية صياغة مبادئ توجهيية 

مهنجية لإعداد تقارير عن واقع الرباءات 
ونرش أأفضل املامرسات وتبادلها بني 
ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات 

 العامةل يف هذا اجملال.

 

ديدا من تقارير اجلهات ااخارجية عن واقع الرباءات عىل تقريرا ج 51وأأدرج 
 املوقع الش بيك.

قلمييتا  بشأأ  حتليالت الرباءات، يف و  ةت يف العام املايض حلقتا معل اإ ن م ِّ
 لفلبني.اب لربازيل، ويف مانيالاب ريو دي جانريو

عداد تقارير واقع الرباءات ابلتعاو  مع و  أأعدت املبادئ التوجهيية ملهنجية اإ
بري خاريج واس تعرضهتا الويبو وسامهت فهيا مع مراعاة الانطباعات خ 

 الواردة أأثناء حلقيت العةل الإقلمييتني من ماكتب امللكية الفكرية واملشاركني.

 تقارير عن واقع الرباءات متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_
landscapes/index.html 

 دليل التعلمي الإلكرتوين متاح عىل الرابط التايل:

tml http://www.wipo.int/tisc/en/index.h
ask_the_expert_chats.html 

قلميية بشأأ  حتليالت و  توجد عىل الرابط التايل واثئق حلقة معل ريو الإ
الرباءات: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i
d=30167 

قلميية بشأأ  حتليالت توجد عىل او  لرابط التايل واثئق حلقة معل مانيال الإ
الرباءات: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

مراحل املرشوع الالحقة يف مرحةل صياغة اقرتاح املرشوع، وقبل أأ  
ىل اللجنة لعامتدها.  تكو  ملزمة بتقد م اقرتاحات املرشوع اإ

ينبغي النمر يف مدى دمع الرتمجة لأهداف املرشوع وكفاءته و  "2"
دراج بنود مزيانية  .أأساس لك نتيجة عىل حدة وفعاليته عىل وينبغي اإ

 .اكفية بشأأ  الرتمجة يف اقرتاحات املرشوع

نرش نتاجئ املرشوع أأمر رضوري لوجاهة املرشوع وفعاليته، و  "3"
 وينبغي أأ  ختصص مزيانية هل وفقا لهذا الأساس.

جراء مزيد من ادلراسة جليع ااخيارات املتعلقة بتعقب و  "4" ينبغي اإ
بالغ ُت ارب املس تخدمني وتقيميها، والنمر يف الأنشطة املساعدة يف اإ

جنازات املرشوع.  املنخرطني مبارشة يف املرشوع ابإ

ىل املرشوع عند تعةميه مكرشوع تقد م و  "5" ينبغي أأ  ي نمر اإ
خدمات يتطلب همارات وخربات وُتارب خاصة، ومن مث ينمم 

 وختصص هل املوارد البرشية عىل هذا الأساس.

جراء ما ورد يف  "6" ينبغي للويبو ودولها الأعضاء أأ  تنمر يف اإ
من أأنشطة مقبةل يف هذا  CDIP/14/6من الوثيقة  6التوصية 
 اجملال. 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/tisc/en/index.html%20ask_the_expert_chats.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30167
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
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بداعية والإرشاف عل "23" تحسني الأداء والربط الش بيك بني ل وتعزيزها، و  هياتعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإ
  منمامت الإدارة اجلاعية حلق املؤلف

DA_10_04 –  10التوصية 

 توصيات املقي ةني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

مساعدة املؤسسات الوطنية ومنمامت 
العامةل يف ميدا   احلأأحصاب املص

واملةثةل لها عىل  الصناعات الإبداعية
حتسني فهةها دلور امللكية الفكرية يف 

مال الإدارة الفعاةل والهنوض ابلصناعات 
قلميية  قامة ش باكت اإ الإبداعية، وشسهيل اإ

دارة اجلاعية حلق  قلميية لالإ أأو دو  اإ
 املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 

اعات اجلزء الأول من املرشوع، املتعلق ابلصن 2010اكمتل بنجاح يف عام  -
 (CDIP/6/2 الإبداعية )انمر املرفق الثامن للوثيقة

 منمامت الإدارة اجلاعية: - 

اس ت مكلت وثيقة رفيعة املس توى ملتطلبات الأعامل التجارية من أأجل نمام 
ىل هذا النمام الآ  ابمس نمام  .الويبو اجلديد ااخاص حبق املؤلف وي شار اإ

 .""ش بكة الويبو حلق املؤلف

قدت اجلاعية اذلين  الإدارةل يف جنيف ليك يلتقي ممثلو منمامت حلقة مع ع 
 الرفيعةحيمتل أأ  يس تخدموا النمام اجلديد، ولس تعراض متطلبات الأعامل 

من شأأنه تقد م املشورة لفريق  ُتاري نشاء فريق خرباءلإ املس توى، و
 أأثناء وضع النمام.يف املرشوع 

حديد رشيك لوضع لت 2014بدأأت معلية طلب الاقرتاحات يف بداية 
 .النمام

عند تنفيذ مرشوعات معقدة، من الأحسن تضةني واثئق  "1"
دارة  املرشوع توجهيات للةرشفني عىل املرشوعات بشأأ  هن  ج اإ

 ملرشوع وتنفيذه.ا

عداد التقارير  "2" يف املس تقبل، س يكو  من العةيل، من حيث اإ
واملتابعة، عرض املرشوعات الفردية واملنفصةل يف واثئق مرشوع 

 منفصةل.

عىل لقات ادلراس ية قد ينطوي تنممي حلقات العةل واحل "3"
قبل فينبغي، رشاكء حمليني. ترتيبات لوجستية معقدة والاعامتد عىل 

جراء تقيمي شامل للرشاكء امليدانيني لضام  الأحداثمي تكل تنم ، اإ
ماكنية الاعامتد عىل الرشاكء اخملتارين يف املساعدة عىل التخطيط  اإ

بتفصيل اكف بغية ُتنب الاضطرار اإىل حل الصعوابت  للأحداث
 .بعينه العةلية واللوجستية يف املاك 

املس تقبل  ينبغي أأ  تدرج يف وثيقة تصةمي املرشوعات يف "4"
شهور أأو تدابري رصد املشاركني عىل فرتات زمنية بعد أأسابيع أأو 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
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 توصيات املقي ةني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

مرحليت الإنشاء  خاللاملرشوع قود س ي، و مدير تقين للةرشوع مت توظيف
 والتجريب.

نشاء مركز بياانت  .تطوير منصة لتكنولوجيا املعلومات واإ

من أأجل أأ  يكو  دلى الويبو فهم  حداثس نوات من تنممي الأ 
حداث ووقعها، مما سيساعد عىل تصةمي الأ  الأحداثأأفضل لفعالية 

 وحتديد مضةوهنا بطريقة أأكرث فعالية.

 ذج القامئة عىل امللكية الفكريةاملرشوعات التعاونية املفتوحة والامن "24"

DA_36_1 -  36التوصية 

 توصيات املقي ةني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

هذا املرشوع مبجةوعة من يبدأأ  سوف
ايها من أأجل تبادل  الأنشطة مس تكشفا اإ

أأطر الابتاكر املفتوح ااخاصة ب ااخربات
حول املس تخدم )مبا فهيا الأطر املمتحورة 

واليت يشارك فهيا املس تخدم يف الابتاكر 
من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف 
البدلا  املتقدمة والبدلا  النامية، فضال 

 عن مناذج امللكية الفكرية.

م اجامتع خرباء يف مقر الويبو الرئييس يف شلك "مؤمتر الويبو بشأأ   ن م ِّ
 23و 22ة ومس تقبل املعرفة"، يف الابتاكر املفتوح: املرشوعات التعاوني

 .2014يناير 

يف دورهتا الرابعة عرشة  وامللكية الفكرية لتمنيةاملعنية ابع رضت عىل جلنة و 
 دراسة تقيميية معةقة ودراسة بشأأ  "التدفقات املعرفية العاملية".

توجد عىل املوقع التايل ادلراسة الفرزية التحليلية للةرشوع املعنو  
 عاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية":"املرشوعات الت

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=188513 

رشوعات مؤمتر الويبو بشأأ  الابتاكر املفتوح: امل وجد عىل املوقع التايل ي
: التعاونية ومس تقبل املعرفة

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

ىل أأمانة الويبو بشأأ    :املنصة التفاعلية الانهتاء مناإ

 ،اس تكامل نسخة ُتريبية للةنصة التفاعلية (أأ  )

واختبار املنصة التفاعلية واحلصول عىل انطباعات  (ب )
 ،املس تخدمني

دراج انطباعات املس تخدمني (ج )  ،واإ

ىل اللجنة يف دورهتا  (د ) وتقد م نسخة هنائية للةنصة اإ
 ،2015السابعة عرشة اليت س تعقد يف نومفرب 

وحتديد همةة واحضة وختصيص موارد لصيانة املنصة  (ه )
 التفاعلية وحتديهثا ابنتمام.

عداد اقرتاح للجنة بشأأ  كيفية  "2" ىل أأمانة الويبو بشأأ  اإ تيسري اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=188513
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
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دراسة تقيميية معةقة ودراسة بشأأ  "التدفقات توجد عىل املوقعني التاليني 
: عىل التوايل ية"املعرفية العامل 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_
id=287169 

و
nt/meetings/en/doc_details.jsp?doc_http://www.wipo.i

id=287416  

(: CDIP 14/INF/13تقرير بشأأ  "التدفقات املعرفية العاملية" )
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/c

dip_14_inf_13.pdf 

-http://wwwتفاعلية )لقطات الشاشة( ال نصة امل  نسخة مبدئية من
ocmstest.wipo.int/innovation ( بعد  ليست متاحة للنفاذ العام) 

 :الابتاكر املفتوح عرب برامج الويبو القامئة

املرشوعات يف مال امرسات املمواصةل حتديد أأفضل  (أأ  )
شاركها وش تكل املامرسات  التعاونية املفتوحة ومجع

 ،)ادلراسات(

وتقد م برامج معلية لتكوين الكفاءات )مبا يف ذكل  (ب )
مس هتدفني مجموعات الأدوات( مصةةة خصيصا ملس تخدمني 

 ،حمددين

وتقد م برامج تكوين الكفاءات ملقد ي خدمات امللكية  (ج )
الفكرية و/ أأو خدمات الابتاكر يف البدلا  النامية، مثل 
ىل  ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا، وما اإ

 ،ذكل

ودمع مرشوعات ُتريبية حمددة يف مال التعاو   (د )
 ،املفتوح يف البدلا  النامية

خلق بيئة مواتية بشأأ  عضاء وتقد م املشورة لدلول الأ  (ه )
 للتعاو  املفتوح يف س ياساهتا بشأأ  امللكية الفكرية.

ىل أأمانة الويبو بشأأ  تعزيز  "3" الويبو يف مؤمترات التعاو  حضور اإ
وظهورها ابنتمام يف املؤمترات ادلولية : اإ  حضور الويبو املفتوح
ل احلرص، سبيل املثال  لبتاكر املفتوح )مبا يف ذكل، عىلاملعنية اب

اليت تنمةها منمامت الأمم املتحدة الأخرى( قد يساعدها  حداثالأ 
عىل أأ  تكو  "املركز املرجعي" يف مال املرشوعات التعاونية 

خلق رؤية واحضة، والاس تفادة من قد يساعدها عىل املفتوحة، و 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287169
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287169
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287416%20
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287416%20
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_13.pdf
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ضافية من مجموعة واسعة من املشاركني يف املؤمترات.  خربات اإ

ىل أأمانة "4" بشأأ  ضام  تطبيق أأدوات التخطيط  يبوالو  اإ
دارة املرشوعات  :للةرشوعات ورصدها يف دورة اإ

ىل  (أأ  ) تعزيز مراقبة جودة املرشوعات اجلديدة املقدمة اإ
اللجنة فامي خيص التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات الويبو 

دارة املرشوعات  ،القامئة يف دورة اإ

ىل وتعزيز مراقبة جودة التقارير املرحلية املقدمة اإ  (ب )
اللجنة للتأأكد من التطبيق السلمي لأدوات مرشوعات الويبو 

دارة املرشوعات  ،القامئة يف دورة اإ

والنمر يف العةل ابلإطار املنطقي كأساس يف دورة  (ج )
دارة املرشوع  ات،اإ

دارة  (د ) جبارية بشأأ  دورة اإ دخال مقررات اإ والنمر يف اإ
 ،املرشوعات للةرشفني عىل املرشوعات يف املس تقبل

تدريب منتمم للةرشفني عىل  تقد موضام   (ه )
 املرشوعات بناء عىل الطلب.
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 مرشوع تعزيز التعاو  حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلا  اجلنوب من بدلا  انمية وبدلا  أأقل منوا "25"

DA_1_10_11_13_19_25_32_01 –  32و 25و 19و 13و 11و 10و 1التوصيات 

 توصيات املقي ةني الرئيس ية ئيس ية والنتاجئالإجنازات الر  وصف مقتضب للةرشوع

عداد وسائل  ىل اإ ير ي هذا املرشوع اإ
لتوجيه هجود خمتلف الأطراف الفاعةل 

حنو تعزيز التعاو  بني بدلا  اجلنوب يف 
 مال امللكية الفكرية.

قد يف القاهرة يف مايو  اجامتع الويبو الأقالميي الثاين بشأأ  التعاو   2013ع 
وب يف مالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت بني بدلا  اجلن

نفاذ. واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_i

=28982d 

قد مؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأ  امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف يف  ع 
واملعلومات متاحة عىل املوقع التايل:  .2013نومفرب 
g_ihttp://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meetin

d=30462 

مكلت الصفحة الإلكرتونية للتعاو  فامي بني بدلا  اجلنوب يف هناية واس ت  
 21جانيب لدلورة الثالثة عرشة للجنة يف  حدثيف  طلقت رمسيا  وأ   ،2013
ىل . ويمكن 2014مايو  املنصة عىل هذا الرابط: النفاذ اإ
(http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/.) 

عن التصال بشأأ  التعاو  فامي  وع ني  مدير املرشوع، حبمك منصبه، مسؤول  
 .مته طبيعة املرشوعاذلي حت بني بدلا  اجلنوب بسبب ضيق الوقت 

حدث قدرات وظيفية جديدة يف قاعدة بياانت الويبو للةساعدة التقنية اس ت  
(، وقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات IP-TADال امللكية الفكرية )يف م

ىل ادلول الأعضاء وأأمانة الويبو بشأأ  تعةمي التعاو  بني  "1" اإ
 بدلا  اجلنوب بوصفه جزءا  منتمام  من أأنشطة الويبو:

أأ  ت عدَّ الأمانة  خارطة طريق، لتنمر فهيا ي وىص ب (أأ  )
لتعاو  فامي بني بدلا  اجلنوب ادلول الأعضاء، لتعةمي ا

 ،ابعتباره اسرتاتيجية تنفيذ لإمتام الهن  ج احلالية

ق بو  (ب ) صة ت نس ِّ خصَّ ُياد وظيفة تنس يق م  أأ  تنمر يف اإ
أأيضا  مع املنمامت الأخرى داخل منمومة الأمم املتحدة 

ضفاء الطابع الرمسي عىل التعاو  مع مكتب  وخارهجا، ويف اإ
  بني بدلا  اجلنوب.الأمم املتحدة للتعاو  فامي

ىل ال  "2" بشأأ  متديد  وامللكية الفكرية لتمنيةاملعنية اب لجنةاإ
 املرشوع:

 :ملوافقة عىل متديد املرشوع ملدة س نة واحدة من أأجلا (أأ  )

صقل مجيع الأدوات القامئة عىل الويب بناء  عىل  -
تعقيبات املس تخدمني، والرتوجي لها بني املس تخدمني 

)مبا يف ذكل مجع املعلومات احملمتلني واحلفاظ علهيا 
 ،لقواعد البياانت(

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28982
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30462
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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 (.IP-DMDالإمنائية يف مال امللكية الفكرية )

ن فذ عدد من الأنشطة للرتوجي لصفحة الويب بني املس تخدمني احملمتلني، وجلع 
ضافية معلومات  فامي بني بدلا   ااخاصة ابلتعاو  عن قواعد البياانتاإ

ئل التواصل صة اجلديدة عرب أأدوات وساالرتوجي للةن ذكلاجلنوب، مبا يف 
 .الاجامتعي ذات الصةل

ِّ ن   اجامتع خرباء أأقالميي بشأأ  التعاو  فامي بني بدلا   2016مايو يف يف بريو  مم 
اجلنوب والتعاو  الثاليث لإاتحة املعلومات واملعارف ودمع الابتاكر ونقل 

وغريمه من ممثيل  انميا   بدلا   20من  خبريا   50 حنوالتكنولوجيا، مبشاركة 
 ادلول املتقدمة واملنمامت احلكومية ادلولية.

وختطيط الأنشطة احلالية للتعاو  فامي بني بدلا   -
اجلنوب داخل الويبو، ودراسة املامرسات اجليدة 

 ،داخل منمامت الأمم املتحدة الأخرى

والاس مترار يف املشاركة بنشاط يف ش ىت مبادرات  -
ا  اجلنوب الأمم املتحدة املتعلقة ابلتعاو  فامي بني بدل

  ،والتعاو  الثاليث

املوافقة عىل اس تخدام أأموال املرشوع املتبقية )اإ  و  (ب )
وجدت( والمتويل الإضايف للةحافمة عىل موارد املوظفني 

 .احلالية من أأجل فرتة المتديد

ىل اللجنة ومديري املرش  "3" وشعبة تنس يق جدول أأعامل  اتعواإ
ات التقنية بشأأ  تنممي ىل القطاعات املعنية بتكوين الكفاءاإ التمنية و 
 :املؤمترات

ينبغي أأ  ت رك ِّز املؤمترات عىل عدد حمدود من  (أأ  )
املوضوعات اليت يرتبط بعضها ببعض ارتباطا  وثيقا  )مثل 

ىل جانب العالمات التجارية(، من أأجل  البياانت اجلغرافية اإ
دة تتعلق  حدَّ تلبية حاجة املشاركني ذوي ااخربة يف مالت م 

 ية.ابمللكية الفكر 

وعند تنممي املؤمترات يف أأعقاب اجامتعات اجلعية  (ب )
العامة لدلول الأعضاء أأو اجامتعات اللجنة، ينبغي الرتجيح 
بعناية بني مزية حتقيق وفورات يف التاكليف والعيب املمتثل 

ىل املشاركني املناس بني.  يف عدم الوصول اإ
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ىل اللجنة ومديري املرش  "4" وشعبة تنس يق جدول أأعامل  اتعواإ
 :التمنية بشأأ  قامئة ااخرباء الاستشاريني

دراج ااخرباء اذلين مل يعةلوا مع  (أأ  ) ي وىص  ابلنمر يف اإ
الويبو من قبل ولكن دلهيم ااخربة الالزمة يف قامئة 

 ،الاستشاريني ااخرباء

جراء تقيمي مهنجي لأداء ااخرباء الاستشاريني و  (ب ) اإ
اتحة املعلومات ذات الصةل جليع املوظفني  .ااخارجيني واإ

 

 بناء احللول –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  "26"

DA_19_25_26_28_01 – 28و 26و 25و 19 التوصيات 

 توصيات املقي ةني الرئيس ية الإجنازات الرئيس ية والنتاجئ وصف مقتضب للةرشوع

يشةل املرشوع مجموعة من الأنشطة اليت ستس تكشف ما 
س ياسات تتعلق ابمللكية الفكرية من ادرات و يمكن اختاذه من مب

 للهنوض بنقل التكنولوجيا، وخاصة لفائدة البدلا  النامية.

اعامتد قامئة هبدف مخس مراحل متدرجة وف يتأألف من وس
 اقرتاحات وتوصيات وتدابري حممتةل للهنوض بنقل التكنولوجيا.

 ويشةل املرشوع الأنشطة التالية:

قلميية حول نقل تنممي مخسة اجامتعات  "1" ششاورية اإ

 " من أأنشطة املرشوع.2" و"1ن ف ِّذ النشاطا  "

ط لها بشأأ   قلميية امل خطَّ قدت لك الاجامتعات التشاورية الإ ع 
آس يا، وأأفريقيا املناطق امخلسةنقل التكنولوجيا يف  ، أأل ويه أ

منطقة و املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر،  والعامل العريب، والبدلا 
 ادلول املتقدمة، ومنطقة أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب.

وتوجد عىل املواقع التالية معلومات عن الاجامتعات التشاورية 
قلميية:  الإ

t/meetings/en/details.jsp?http://www.wipo.in

ىل  "1" اقرتاح  وضعادلول الأعضاء وأأمانة الويبو بشأأ  اإ
نقل  تيسري ملزيد من الإسهامات يفويبو  م التقد كيفية عن

الأمانة مطالبة التكنولوجيا. ينبغي لدلول الأعضاء أأ  تنمر يف 
دمات الويبو احلالية يف مال نقل اخبرمس خمطط 
مراعاة  مع توضيح كيفية اس تكاملها وحتس هياو  ،التكنولوجيا

 رشوع.امل نتاجئ 

ىل الأمانة  "2" الت التدخل تنمر يف تقد م ادلمع يف مل اإ
 التالية:

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
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 ،حتدد البدلا  معايري تكويهنا واختصاصاهتاو التكنولوجيا، 

عداد عدد من ادلراسات التحليلية ااخاضعة ملراجعة و  "2" اإ
فرادية  الأقرا ، مبا يف ذكل من دراسات اقتصادية ودراسات اإ

سهاما   يف معل  بشأأ  نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل اإ
 ،لرفيع املس توىمنتدى ااخرباء ا

وتنممي منتدى دويل رفيع املس توى للخرباء حول "نقل  "3"
التكنولوجيا وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" 
لتحليل الاحتياجات يف مال نقل التكنولوجيا وتقد م اقرتاحات 
بشأأ  قامئة الاقرتاحات والتوصيات والتدابري احملمتةل املذكورة 

وض بنقل التكنولوجيا. وتقرر ادلول الأعضاء معايري أأعاله للهن
 ،تكوين هذا املنتدى الرفيع املس توى واختصاصاته

لكرتوين حول "نقل التكنولوجيا  "4" نشاء منتدى اإ واإ
 ،وامللكية الفكرية: التحدايت املشرتكة وبناء احللول"

لأنشطة نتيجة ش سفر عهنا اوتضةني برامج الويبو أأية  "5"
اله، بعد أأ  تنمر فهيا اللجنة وتقدم أأية توصية املذكورة أأع

ىل اجلعية العامة.  حممتةل اإ

meeting_id=28643 ، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=31263، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=30703، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=31242، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?

meeting_id=31243. 

وع رض عىل جلنة التمنية يف دورهتا الرابعة عرشة ست 
وهذه ادلراسات متاحة عىل  دراسات حتليلية راجعها الأقرا .

 املواقع التالية:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details
.jsp?doc_id=287167 ، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

مواصةل حتديد أأفضل املامرسات يف مال نقل  (أأ  )
، وذكل التكنولوجيا ومجع تكل املامرسات وششاركها

جراء من خالل  فرادية دراسات اإ ضافية وتوثيق اإ اإ
قصص النجاح الناُتة عن التعاو  بني البدلا  النامية 

حتديد مناذج ومن الأمهية مباك  والبدلا  املتقدمة. 
ااخاصة ابلبدلا  اليت أأصبحت مؤخرا  من  التمنية

 . البدلا  املتقدمة

تقد م برامج معلية لتكوين الكفاءات مواصةل و  (ب )
 )مبا يف ذكل مجموعات الأدوات( مصةةة خصيصا  

فني ملس تخدمني  س هتد  مع الرتكزي عىل  حمددينم 
 البدلا  الأقل منوا .

تقد م برامج تكوين الكفاءات ملقد ي مواصةل و  (ج )
لكية الفكرية و/ أأو خدمات الابتاكر يف خدمات امل 

البدلا  النامية، مثل ماكتب امللكية الفكرية ومراكز 
 .نقل التكنولوجيا، وما اإىل ذكل

حدَّ أأنشطة ودمع  (د ) ىلنقل التكنولوجيا دة ل ُتريبية م   اإ
لأغراض وتوثيق هذه الأنشطة لبدلا  النامية ا

 .ةتوضيحي

سداء (ه ) دة و  اإ حدَّ شأأ  ب  ةة خصيصا  صةَّ م  مشورة م 
دلول الأعضاء، ل س امي البدلا  ا الس ياسات اإىل

طار  وضعمن أأجل  النامية والبدلا  الأقل منوا   اإ
شةل ي نقل التكنولوجيا. ويمكن أأ  متكيين ل قانوين 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217


CDIP/17/2 
Annex III 
38 

 

.jsp?doc_id=287217، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=287221، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

oc_id=287221.jsp?d، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=287164، 

و
eetings/en/doc_detailshttp://www.wipo.int/m

.jsp?doc_id=287165، 

و
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details

.jsp?doc_id=287218. 

يف دورهتا الرابعة عرشة عىل ورقة مفاهمي  ووافقت اللجنة أأيضا  
 شة يف منتدى ااخرباء الرفيع املس توى.كأساس للةناق 

قد يف جنيف يف فرباير  منتدى ااخرباء ادلويل بشأأ   2015وع 
بناء  –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

املرونة شورة بشأأ  الانتفاع بش ىت مواطن امل  ذكل
 التفاقات ادلولية.املنصوص علهيا يف 

ضافة قدرات حتليلية لقاعدة بياانت رك (و ) ن اإ
عامة املس تخدمني اس تفادة تعزيز من أأجل الرباءات 

، من يف مجيع البدلا ، مبا يف ذكل البدلا  الأقل منوا  
آلية ان. رباءاتالبياانت   للتنقيب عنمر يف توفري أ
والتصوير البياين للبياانت والأدةل الإحصائية البياانت 
 ة.مللكية الفكريااخاصة اب

نقل اخاص ب الإلكرتوين ا ملوقعاتعزيز فائدة  (ز )
مجيع أأنشطة الويبو رض ععن طريق التكنولوجيا 

 وكذكل موارد الويبو واملؤسسات الوطنية.

سداء (ح ) ىل ااملشورة  اإ دلول الأعضاء بشأأ  اإ
بىن حتتية ش بكة و من أأجل تطوير  أأفضل املامرسات
 .فعاةل لالبتاكر

ىل  "3" الس تفادة من وجود الويبو يف لأأمانة الويبو اإ
مانة املؤمترات املتعلقة ب  ز تعز أأ  نقل التكنولوجيا. ينبغي للأ

نقل ااخاصة ب واملؤمترات ادلولية  نتدايتوجودها الفعال يف امل 
ثبات حضورالتكنولوجيا هبدف   واملسامهة خبربهتا الفنية هااإ
من طائفة متنوعة ة الإضافية من رب ااخوالاس تفادة من 
 .اتاملشاركني يف املؤمتر 

ىل  "4" دارة  ا عىلقدراهت تعزيزبشأأ  أأمانة الويبو اإ اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
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اليت ست ال راسات ادللول، ومجع بني ااخرباء اذلين أأجروا احل
ت  طار املرشوع، أ عِّدَّ جعوا هذه اذلي راربعة والأقرا  الأ يف اإ

خرباء دوليني من بدلا  متقدمة  مثانية   أأيضا   وأأجرى. ادلراسات
نقل التكنولوجيا.  بشأأ  جولت من املناقشاتست وانمية 

 معلومات عن منتدى الويبو:وتوجد عىل املوقع التايل 
ipo.int/meetings/en/details.jsp?http://www.w

meeting_id=35562 

ىل ادلورة ااخامسة عرشة للجنةد ِّ ضافة اإىل ذكل، ق  اإ و   تقرير   م اإ
منتدى خرباء الويبو بشأأ  نقل التكنولوجيا عىل الصعيد عن 
 (.CDIP/15/5)الوثيقة  ادلويل

 :ات جدول أأعامل التمنيةعوومراقبة جودة مرش  اتعواملرش 

من أأجل تطبيق أأداة الإطار املنطقي  (أأ  )
ملرشوعات جدول أأعامل التمنية ورصدها لتخطيط ا

 .وتقيميها

دخال  (ب ) جبارية  دوراتالنمر يف اإ دارة بشأأ  اإ اإ
 .اتعواملرش  ير يملد اتعواملرش 

آلية (ج ) دخال أ من ها ي طلب مبقتضا النمر يف اإ
" هتا"تأأشري  تضعأأ  شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية 

مجيع القرارات الإدارية الرئيس ية املتعلقة عىل 
 .ات جدول أأعامل التمنيةعومبرش 

مع ة منتمةمرحلية اجامتعات حتديد مواعيد  (د )
 .جدول أأعامل التمنية اتعومديري مرش 

 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562

