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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
 2018 مايو 18اإىل  14جنيف، من 

 
 

 ممارسات ومنهجيات وأدوات الويبو القائمة لتقديم املساعدة التقنية جمموعة

عداد مانة من اإ  الأ

أأكتوبر  31افقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(، يف دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف الفرتة من و   1.
ىل  جتمع ممارسات ومهنجيات  "الطلب من الأمانة أأن أأمور مهنا، عىل اقرتاح من ست نقاط وردت فيه مجةل 2016نومفرب  4اإ

  .وتسعى هذه الوثيقة اإىل الاس تجابة ذلكل الطلب 1وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية".

 نظرة عامة عن املساعدة التقنية املقدمة من الويبو

اخملصصة تمنية الويبو لل ة يف الفئة أألف من أأجندة ابلتوصيات الوارد التقنيةتسرتشد أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة   2.
أأهنا موهجة حنو  "للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات". وتشري هذه التوصيات، اإىل مجةل من مزيات املساعدة التقنية ومهنا "

نامية وأأقل البدلان منوا التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان ال 
 2."عىل وجه اخلصوص فضال عن خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء

الل املؤسسات ، تواصل الويبو حوارها املنتظم مع ادلول الأعضاء من خمراعاة التوصيات املذكورة أأعاله ومع  3.
قلميية والإقلميية هبدف  منظامتو ،  متاتب امللكية الفكرية الوننية، ول س امياحلكومية ذات الصةل امللكية الفكرية دون الإ

، ويف الوقت نفسه ضامن اس تدامة نتاجئ تقدمي املساعدة التقنيةدلورة التامةل ل ضامن ملكيهتا ومشاركهتا النشطة يف ا
 الأنشطة. هذه

                                                
1
 يتاح امللحق الأول مللخص الرئيس لدلورة السابعة عرشة للجنة التمنية عىل الرابط التايل:  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277 . 
2
 تتاح توصيات أأجندة الويبو للتمنية عىل الرابط التايل: 

development/en/agenda/recommendations.pdf-http://www.wipo.int/export/sites/www/ip. 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277
http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/recommendations.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/recommendations.pdf
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لطبيعة  ووفقا  املنظمة.  يفالقطاعات ذات الصةل /الشعبمجيع  تشارك فهيابطريقة شامةل  التقنيةاملساعدة  موتُقد    4.
قلمي  ما مبارشة من الويبو أأو ابلتعاون مع ادلول ية(الأنشطة )الثنائية واملتعددة الأنراف والإ ، ميكن تقدمي املساعدة التقنية اإ

قلميية.رى واملنظامت احلكومية ادلولية و/الأعضاء الأخ  أأو املنظامت الإ

ىلاملساعدة التقنية  تقدمي يف جمال بأأنشطهتالالضطالع الهنج العام اذلي تتبعه الويبو  ويستند  ئيس ية أأربع خطوات ر  اإ 5.
. الرصد والتقيميو  "4"، التنفيذو  "3"، التخطيط والتصمميو  "2"، تقيمي الاحتياجات "1"ويه:  ،متثل دورة التنفيذ التامةل

ىل، تقدمي املساعدة التقنيةهذه اخلطوات الأربع معليات تُرشد و  ات واملهنجيات والأدوات مجموعة من املامرس وذكل ابلستناد اإ
سهاب  ونوقشتاملس تخدمة يف مراحل خمتلفة.  ادلاخلية املساعدة التقنية  بشأأناملس تديرة  الويبو مائدةخالل هذه اخلطوات ابإ

 عن )ملزيد من املعلومات 2017مايو  12، اليت عقدت يف جنيف يف ادل اخلربات والأدوات واملهنجياتوبناء القدرات: تب
 فامي ييل ملخص لتكل املناقشات.و (. CDIP/20/3انظر الوثيقة  ،املائدة املس تديرة

 تقيمي الاحتياجات

ىل معرفة وفهم شاملني   الاجامتعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والقانونية  للظروفتستند هذه العملية اإ 6.
قلميية ابلتعاون مع  الأوليف املقام جيري تقيمي الاحتياجات و والس ياس ية للبدلان.  القطاعات /الشعبمن قبل املتاتب الإ

ىل  حتديد احتياجاهتا بوضوحاملقدمة للطلبات من أأجل وار مع البدلان احل تقمياليت و ، ذات الصةل يف الويبو املعنية استنادا  اإ
 مع ولية الويبو.متاش يا  أأولوايهتا الوننية. ويُراد أأن تكون معلية تقيمي الاحتياجات أأكرث حيادية ونزاهة 

 التخطيط والتصممي

نار اسرتاتيجيات/التخط  جُيرى  . وحيدد مجموعة متسقة من خطط التمنية الوننية للملكية الفكريةيط والتصممي يف اإ 7.
ات يد الأهداف والأدوار واملسؤوليات وخطة التنفيذ والإنار الزمين والنتاجئ املتوقعة واخملانر واسرتاتيجي، مع حتدالأنشطة

ابقة الأنشطة السابلتدخالت/ علام   التخطيط والتصمميوحُياط ذكل لتلبية الاحتياجات احملددة. بوضوح، و  ،اخلالتخفيف، 
جنازات ما حقّقته من ، و يف بدل ما جريتأ  اليت  يف املبدأأ الأسايس ويمكن . مهنا املس تخلصةحتدايت وادلروس من  واهجتهما و اإ

جياد اتساق ، تنظم الويبو الكفاءة والاس تدامة. ولهذا الغرض، والسعي اإىل حتقيق أأقىص قدر من ية للبدلمع الأهداف الإمنائ  اإ
ىل  وذكل ،ة الرشءاء يف أأنشطهتا التعاونيةأأيضا  معليات ختطيط س نوية لتحديد املوارد التقنية واملالية املتاحة ومسامه استنادا  اإ

 نتاجئ تقيمي الاحتياجات.

 التنفيذ

.8 أ خر وأأي رشيك ،املس تفيدة من املساعدةتستند مرحةل التنفيذ اإىل رشاكة بني الويبو وادلول الأعضاء  
من خالل معلية و لأنراف احملددة يف مرحةل التخطيط والتصممي. اسؤوليات م مع تعريف واحض لأدوار و (، أ خرين )رشءاء

وتسهم يف الوقت نفسه يف قاعدة املعرفة بشأأن  يف السابق، املس تخلصة، تس تفيد هذه املرحةل من ادلروس ديناميكية
، يف ختام مرحةل التنفيذويمت التنفيذ بطريقة شفافة وشامةل. و التحدايت اجلديدة اليت قد ل يمت حتديدها يف جسل اخملانر. 

ُ  اليت تعود هبا فوائدالاس تدامة ن من املساعدة ضام املس تفيد)ة(املنظمة البدل/ يُرتقب من  هبا. ضطلعالأنشطة امل

 الرصد والتقيمي

. ويساعد عىل اختاذ املتوخاة النتاجئ والأهداف ملدى بلوغ حتليليا  دقيقا   ا  رصد وتقيمي تنفيذ الأنشطة اس تعراضجُيري   9.
نار تحسني الكفاءة واس تخالص ادلروس اليت ميكن تطبيقها أأثناء التنفيذ وب  السبيل الكفيلالقرارات بشأأن  الأنشطة يف اإ
مجع معلومات ، ة نشطة من ادلول الأعضاء املعنيةمبشارك جُترىاليت  ،التقياميت ادلورية تتيح، ذكل وفضال  عناملس تقبلية. 
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ىلالتقيمي الهنايئ  ويضيف التنفيذ. مرحةل مفيدة عن الأداء والتأأثري يف أأوقات خمتلفة من معلية تقيمي الاحتياجات  معلومات اإ
 نشطة املس تقبلية.يف الأ 

 عدة التقنيةفئات أأنشطة املسا

يف الاعتبار عند حتديد املامرسات واملهنجيات والأدوات الواردة يف  التقنيةالفئات التالية من أأنشطة املساعدة  أ خذت  10.
 هذه الوثيقة:

 ؛خطط التمنيةو سرتاتيجيات الوننية للملكية الفكرية الا (أأ  )
 ؛البياانت( تطوير متاتب امللكية الفكرية، قواعدالبنية التحتية التقنية والإدارية )و  (ب )
 وبناء القدرات؛ (ج )
 واملساعدة القانونية؛ (د )
 واملشاريع ذات الصةل بأأجندة التمنية؛ (ه )
 (.ذات أأحصاب املصلحة املتعدديننصات امل والرشاءات بني القطاعني العام واخلاص ) (و )

 الاسرتاتيجيات الوننية للملكية الفكرية وخطط التمنية

من التدابري تضعها احلكومات وتنفذها لتشجيع وتيسري توليد امللكية  وعةمجمالاسرتاتيجية الوننية للملكية الفكرية يه   11.
دارهتا وحاميهتا بفعالية عىل الصعيد الونين. توحض س بل وضع وتنفيذ مجيع الس ياسات املتعلقة  ويه الفكرية وتطويرها واإ

نار ونين يع والأنشطة ذات ذ املشار لتنفي مفّصةلخطط التمنية يه خرائط نرق و . ابمللكية الفكرية بطريقة منسقة ويف اإ
 وافرتاضات. ويه أأدوات مفيدة للك من ،، وخمانروأأسس، مؤرشات أأداء رئيس ية، و ، حتدد جداول زمنية حمددةالأولوية

، سواء ءانت انش ئة عن هاوتقيمي تنفيذ مشاريع وأأنشطة املساعدة التقنيةرصد بغية ادلول الأعضاء املعنية والويبو 
التقيمي املتبادل لحتياجات وأأولوايت امللكية الفكرية اليت  عن مللكية الفكرية أأوا املعمتدة يف جمال وننيةالسرتاتيجيات الا

 يتعني معاجلهتا خالل فرتة معينة من زمن.

 املامرسات

معلية هو مللكية الفكرية ا تمنية يف جمالوضع اسرتاتيجيات وننية وخطط  فاإن، بناء عىل نلب ادلول الأعضاء  12.
 منترتاوح ، اجامتعات وجلسات مشاورات خمتلفة من خاللمضمونة مشاركة أأحصاب املصلحة و ة وتشاركية. مفتوحة وشفاف

قلميية  توفر و  ، اإىل جلسات مشاورات وننية وقطاعية لأحصاب املصلحة.الوزاري الصعيديعة املس توى عىل رف اجامتعات اإ
عداد الاسرتا التوجيهالويبو  وذكل ، مللكية الفكريةيف جمال االتمنية وخطط الوننية تيجيات التقين واخلربة لدلول الأعضاء يف اإ

قلميية أأو  دارة الويبو للبدلان املتقدمة والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةمن خالل متاتهبا الإ ، يمت الويبو ويف. اإ
لية الصياةة. وابلإضافة اإىل مع  من أأجل ضامن املدخالت الشامةل يفعىل حنو وثيق القطاعات /الشعبخمتلف  بنيالتنس يق 

، تتعاون الويبو مع ممثيل ادلول الأعضاء يف جنيف لتيسري تدفق املعلومات وكذكل لإرشاك مجيع الأنراف املعنية ذكل
 العملية. يف

 املهنجية 

.13 وُنّورت املهنجيةوُُصّمت وضعت الويبو مهنجية موحدة توفر هنجا متسقا وتشمل مجموعة من الأدوات وال ليات.  
من  يمت ختصيصها وتكييفها واس تخداهما وفق ا لالحتياجات والظروف اخلاصة بلك دوةل عىل حدة، هذا و لتكون مبثابة دليل

، بعدة عىل حّد سواءالقطاعني العام واخلاص من  ملصلحة املعنيني، يمتتع مجيع أأحصاب اةةخالل معلية الصياو . ادلول املعنية
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ها وتوحيد هتاومناقش فامي يتعلق ابس تخدام نظام امللكية الفكرية  التوهجات الاسرتاتيجية اض، واس تعر فرص لتقدمي مدخالت
عىل اس تخدام  من التدريب نواخلرباء احمللي ويس تفيددمع حتقيق أأهداف التمنية الوننية. وذكل بغية  ،وفقا  ملا يرونه مناس با  

املسامهة يف بناء و مللكية الفكرية الوننية لبدلاهنم، اتيجيات ادور رئييس يف صياةة اسرت ب الاضطالع من ميكهنم مّماالأدوات 
 مجموعة من اخلربات احمللية.

نارا  لعملية الصياةة ابس تخدام الأ  ةاملهنجي املقاربة هوفر هذتو   تقيمي الوضع احلايل لنظام  "1"ويه: دوات املناس بة اإ 14.
يف جمال اتيجيات والاحتياجات يف جمال وضع الس ياسات والاسرت وتقيمي وحتديد  "2"؛ لكية الفكرية عىل الصعيد الونينامل 

حداث تغيريات مؤسس ية ية بطريقة منتظمة ومتتامةل. مللكية الفكر وننية يف جمال ا تطوير اسرتاتيجية وخطةو  "3"؛ تنظميية/اإ
 تنظميي.البدائل واخليارات املتاحة للقضااي ذات الصةل ابلس ياسات أأو التحديث ال  هذه املقاربة قدمتكام 

.15 ، ما ييل:بيل املثال ل احلرص، عىل س سرتاتيجية وننية للملكية الفكريةاخلطوات العامة لصياةة ا وتشمل 

لسلطات وجتمتع اب، لملكية الفكريةل  الوننية سرتاتيجيةالالعملية تطوير  السبيلالويبو  متهد: التقيمي الأويل "1"
لرشح نطاق ة الفكرية عىل املس توى الونين بصياةة اسرتاتيجية امللكيالوننية املعنية وأأحصاب املصلحة ذوي الصةل 

 وحتلهيا السلطات الوننيةالزتام  لضامنو  ،معلية صياةة اسرتاتيجية للملكية الفكرية بنجاح، ومهنجيهتا ومتطلباهتا
 ؛لإرادة الس ياس يةاب

من خرباء وننيني ومؤهلني وخرباء : يقوم البدل املعين والويبو بتحديد فريق مرشوع يتكون فريق املرشوع "2"
جراء مراجعة شامةل استشاريني دوليني لإجراء معلية تقيص احلقا وثيقة  وحترير مللكية الفكريةيف جمال ائق الأولية واإ

 ؛وننيةاسرتاتيجية وخطة معل 

من أأجل اس تعراض واثئق الس ياسات الوننية  ةالواثئقي: ينفذ فريق املرشوع البحوث ةالبحوث الواثئقي "3"
جراء مما يتيح  ،القامئة تقيمي شامل لأهداف البدل واسرتاتيجياته وس ياساته يف جمال التمنية الوننية، وأأيضا  من أأجل اإ

 ؛حتديد كيفية حتقيق الاتساق بني الاسرتاتيجية الوننية للملكية الفكرية والأولوايت الوننية للبدل يف جمال التمنية

س تبيان الا عىل غرار، لويبومن أأدوات ا، ابس تخدام أأداة متتامةل : يقوم فريق املرشوعالبياانت واملعلومات "4"
عىل صورة واحضة للوضع احلايل للملكية الفكرية يف البدل ، جبمع البياانت واملعلومات للحصول سايس الأ س تقصايئالا

م تقيمي واقعي للمسائل اليت حتتاج  جُيرىانهتا، واستنادا  اإىل ذكل، تا)تدقيق امللكية الفكرية(، ونقاط ضعفها وقوهتا، واإ
ىل النظر فهيا أأثناء صياةة الاسرتاتيجية الوننية للملكية الفكرية.  اإ

: تُعقد مشاورات وننية فردية لمتكني السلطات الوننية املعنية ةالونني التشاور ومقابالت اجامتعات "5"
اتيجية بفعالية يف التحقق من حصة نتاجئ تدقيق امللكية الفكرية، وصياةة الاسرت املشاركة وأأحصاب املصلحة من 
ضافية وتعزيز ملكية تطوير و . الوننية للملكية الفكرية متكّن هذه املشاورات واملقابالت من مجع بياانت ومعلومات اإ

 ؛لكية الفكريةحصاب املصلحة يف امل مجموعة واسعة من أأ  من خاللاسرتاتيجية وننية للملكية الفكرية 

: استنادا  اإىل الاقرتاحات واملدخالت والتوصيات اليت مت تلقهيا خالل معلية اسرتاتيجيةمرشوع صياةة  "6"
ىل فريق املرشوع بعد ذكل مبهمة صياةة الاسرتاتيجية الوننية للملك  ،الوننية املذكورة أأعاله التشاور ية الفكرية يُعهد اإ

 ؛املتعلقة هباوخطة العمل 
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املصادقة عىل مرشوع جوةل اثنية من املشاورات الوننية من أأجل  تُنظم: الاسرتاتيجية صادقة عىلامل "7"
واملدخالت والتوصيات والشواةل اليت أأثريت أأثناء وكذكل من أأجل ضامن أأن تؤخذ ءافة الاقرتاحات ، الاسرتاتيجية

ىل السلطات ال تٌقّدم الوثيقةمث يف احلس بان،  اجلوةل الأوىل من املشاورات  ؛اوننية للنظر فهيا واملوافقة علهياإ

اعامتدها من قبل أأو تيجية الوننية للملكية الفكرية و/: مبجرد املوافقة عىل الاسرتاتنفيذ الاسرتاتيجية املعمتدة "8"
ىل املشاريع لأول مخس اإىل ست  وننيةالاسرتاتيجية من خالل خطة معل تُنفّذ السلطات الوننية،  مستندة اإ

حتديث اسرتاتيجية  وينبغييمت تكرار دورة التنفيذ هذه. و وات من أأجل معاجلة جمالت التنفيذ ذات الأولوية. س ن
ن لزم الأمر امللكية الفكرية الوننية بشلك دوري أأو استبدالها   الوننية. لالحتياجاتمن أأجل أأن تظل مس تجيبة اإ

للعمل  املناس بني والأفراد املناس بة سات الوننيةاملسؤولية الرئيس ية يف تعيني املؤس وتتحمل ادلول الأعضاء   16.
 حبشد تقومكام  تنفيذ خمتلف مراحل املرشوع.لتعاون عىل استشاريني عىل الصعيد الونين ل و/أأو خرباء/ كنظراء

اللجنة التوجهيية وفريق  وتضطلعاملوارد لرتتيب الأنشطة داخل البدل وضامن مشاركة مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني. 
 لأدوار الرئيس ية يف العملية.اباملرشوع 

 الأدوات

وننية السرتاتيجيات الامجيع مراحل معلية تطوير خالل  ُوضعت أأدوات حمددة لإرشاد احلكومات والأنراف املعنية  17.
بشلك مناسب مع الظروف واملتطلبات الوننية احملددة.  وتُكيّفهذه الأدوات  وتُس تخدمللملكية الفكرية وخطط التمنية. 

 :والأدوات املتوفرة ءال يت

دليل مهنجي يبنّيّ خمتلف مراحل مسار وضع اسرتاتيجية وننية للملكية الفكرية، ويسدي املشورة بشأأن  "1"
رشادهس بل اإرشاك وتعبئة الأنرا قرار  ىلمن خالل مسار تشاوري يؤدي اإ  اف املعنية يف هذا املسار واإ اإ
الرابط التايل:  عىل تاحي  ،الاسرتاتيجية واعامتدها

http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/ لإنلكزييةاب. 

ىل تقيمي وضع نظام امللكية الفكرية الونين وصال  "2" ته ابلأولوايت الإمنائية اس تبيان اس تقصايئ أأسايس يريم اإ
 .ةلإنلكزيياب /http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodologyعىل الرابط التايل:  تاحي  ،الوننية

دليل ممّكّل لالس تبيان الأسايس ُوضع دلمع مجع البياانت الاس تقصائية الأساس ية وتقدمي حتليل معمق يوحض  "3"
عىل الرابط التايل:  تاحوهو ي  املؤرشات املرجعية املس تخدمة يف تقيمي النظام الونين للملكية الفكرية.

http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/ .ابللغة الإنلكزيية 

قاعدة بياانت ش بكية ُوضعت حلفظ البياانت  –املنصة الش بكية لالسرتاتيجيات الوننية للملكية الفكرية  "4"
اتحهتا للمس تخدمني اجملمعة عىل الصعيد القطري من خالل معليات الاس تقصاء الأسايس، وتتيح حفظ البياانت  واإ

عىل الرابط التايل:  تتاح املعنيني.
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/nips_survey.html .ابللغة الإنلكزيية 

 3.من الويبو بتفويضدراسات وواثئق  "5"

                                                
3
منشورات الويبو مثل: التقرير القطري، واملؤرشات العاملية للملكية الفكرية ومؤرش الابتتار العاملي وةريها تتاح عىل الرابط التايل:  

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

http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/nips_survey.html
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/nips_survey.html
http://www.wipo.int/publications/en/
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واملتضمنة ملعلومات عن املستشارين اذلين  املستشارينقاعدة بياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء  "6"
تس تخدهمم الويبو لالضطالع بأأنشطة حمددة يف جمال املساعدة التقنية عىل الصعيد الونين يف البدلان النامية والبدلان 

  /http://www.wipo.int/roc/enعىل الرابط التايل:  تتاح انتقالية، مبرحةل اقتصاداهتا متر اليتالأقل منوا والبدلان 

 البنية التحتية التقنية والإدارية )حلول ملتاتب امللكية الفكرية وقواعد بياانت(

 امرساتامل

.18 املكتبية الويبو تطبيقاتكرية أأساسا من خالل مجموعة تقدم حلول البنية التحتية التقنية والإدارية ملتاتب امللكية الف 
 .التكنولوجيا والابتتار معد مراكزبرانمج و للملكية الفكرية

للملكية الفكرية يه مجموعة من التطبيقات الربجمية اليت ميكن ملتاتب امللكية الفكرية  املكتبية الويبو تطبيقاتوعة ومجم  19.
لكرتويناس تخداهما دلمع معاجلة نلبات حقوق امللكية الف نشاء جسل اإ ، هلتحمك يف سري العمل وقواعد، واكرية من خالل اإ

لكرتونيةوتوفري اخلدمات  عام هو تقدمي كفاءات تشغيلية وحتسني جودة اخلدمة. الهدف الو  للمس تخدمني احملليني وادلوليني. الإ
ملتاتب امللكية الفكرية  ةمتاح كام أأهّنا، ويه مكل لها" للملكية الفكرية املكتبية الويبو تطبيقاتوعة مجم" وقامت الويبو بتطوير

بناء  عىل نلب مكتب  دء فيه، يمت البمئة عىل املرشوعيمت توفريها عىل أأساس مهنجية قاو لدلول الأعضاء يف الويبو جماان . 
 امللكية الفكرية املعين.

ىل معلومات تكنولوجية  النفاذ، مثل بتتار مجموعة متنوعة من اخلدماتيوفر برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والاو   اإ 20.
متاانهتم الابتتارية  ،صةلوخدمات ذات عالية ذات جودة حملية  مما يساعد اخملرتعني والباحثني ورجال الأعامل عىل اس تغالل اإ
نشاء دارهتا.  واإ املامرسات املطبقة يف س ياق برانمج مراكز دمع وتشمل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم وحاميهتا واإ

جراء التكنولوجيا والابتتار  ، ليت حتددها ادلوةل العضو املعنية، واوعمع نقاط التصال اخلاصة ابملرش منتظمة مناقشات اإ
. موقدراهت مواحتياجاهتأأحصاب املصلحة املتأأثرين مع أأولوايت  املشاريعشاورات مع أأحصاب املصلحة لضامن تكييف القيام مب و 

ذلاتية اليت تقوم لس تكامل التقياميت ا لتعاون مع ادلول الأعضاء املعنيةيف حالت خمتارة اب مشاريعكام جُترى تقياميت مس تقةل لل 
قلميية املس تخلصةنرش التجارب اليت مت مجعها وادلروس وتُ يف تقارير املشاريع.  واملوثقةهبا ادلول الأعضاء   من خالل مؤمترات اإ

راكز دمع التكنولوجيا ملاملنصة الإلكرتونية  ، ومن خاللاثةلمممواقف وننية  اليت تشرتك يفادلول الأعضاء  جتمتع فهيا
 .eTISC والابتتار

 املهنجيات

الويبو  : نظاميمكل أأحدها ال خر ويه" من ثالثة أأنظمة ة الفكريةللملكي املكتبية الويبو تطبيقاتوعة مجمتأألف "ت   21.
دمع  وتس تفيد من ،(WIPO Publish)للنرش لويبوا ووحدة )الإابس( نظام أأمتتة امللكية الصناعيةو (، ويبو فايل) للملفات
فعال وموثوق به لتوصيل متاتب امللكية الفكرية بأأنظمة  عىل حنو بياانتال  تبادل يتيحخلدمات املركزية ا لتقدمي مركّب

 املكتبية الويبو تطبيقاتوعة مجم املرفق الأول(. وقبل البدء يف مرشوع " شلك بياينيرد وبياانت عاملية للملكية الفكرية )
يف ما توقع الويبو ومكتب امللكية الفكرية )أأو الوزارة املسؤوةل( عىل اتفاق تعاون حيدد املسؤولية املشرتكة  "،للملكية الفكرية

ىل الويبولس تخدام أأنظمة برجميات  الالزمة التنفيذ والرشوط والأحتامخيص  ضافة اإ الرسية وةريها من الأحتام. ويمت تنظمي ، اإ
ىل أأقىص حد ممكنوا، يع وفقا  لمنوذج مسؤولية مشرتكاملشار  ، لهدف هو مساعدة تكل املتاتب عىل الرفع من قدراهتا اإ

قامة  جُيرى تقيمي لالحتياجات الطلب،  بعد تلقيو . الطويل عىل املدىمس تدامة  مشاريعابس تخدام برجميات الويبو واإ
ذا وافق الطر  .والقدرات ومدى مالءمة برجميات الويبو ملتاتب امللكية الفكرية ملرشوع ااملرشوع، تُرمس خطة فان عىل بدء واإ

. وتتلكف الويبو بتطوير الربجميات وصيانهتا ودمعها لتحديد الأدوار واملسؤوليات والاحتياجات من املوارد والنتاجئ املتوقعة.
دارة   املشاريعودلى الويبو أأيضا ش بكة من اخلرباء يف جنيف ويف مجيع منانق العامل لتقدمي املساعدة واملشورة وخدمات اإ

http://www.wipo.int/roc/en/
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ىل مكتب امللكية الفكرية قدر الإمتان من خالل تدريب املس تخدمني و  متاتب يف عني املتان.لل تنقل الويبو املعرفة اإ
قلميية وفقا للطلب واملوارد املتاحة  .واملوظفني التقنيني يف عني املتان وعرب تنظمي حلقات معل اإ

ىل اتفاق مس توى خدمات بني الويبو واملس تفيد، و   يستند تستند مشاريع مراكز دمع التكنولوجيا والابتتار الوننية اإ 22.
ىل  س تخدم الإدارة القامئة عىل النتاجئ وهنج الإنار تُ و وثيقة مرشوع تتضمن جدول  زمنيا  للأنشطة وخطة معل. بدوره اإ

وجُترى التقياميت رصد س نواي  من الرشءاء الوننيني. تقرير  ويرد. امملؤرشاهتوفقا  والنواجتاملنطقي لرصد الأهداف والنتاجئ 
ويُرَسل اس تبيان لتقيمي التقدم  اذلاتية للمشاركني وتقياميت احللقات ادلراس ية بعد الأنشطة لضامن أأهنا تناسب احتياجاهتم.

ر، وحُيل ل الوضع الفعيل عىل أأرض الواقع بناء  عىل احملرز والاحتياجات اإىل مجيع املراكز الوننية دلمع التكنولوجيا والابتتا
د برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتتار ثالثة مس توايت لالس تدامة، يه:  و ردودمه. ضفاء الطابع املؤسيس عىل  "1"حد  اإ

نصة الإلكرتونية امل وتمُكّل . وتقدمي خدمات ذات قمية مضافة "3" ؛وبدء معلياته "2"؛ مركز دمع التكنولوجيا والابتتار
eTISC متكن أأعضاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتتار ويه عبارة عن ش بكة اجامتعية ، مراكز دمع التكنولوجيا والابتتار

 عرب العامل من التعاون وتبادل املعلومات واغتنام فرص تعّّل جديدة.

 الأدوات

 الويبو لإدارة امللكية الصناعية نظام

للملكية الفكرية  املكتبية الويبو تطبيقاتوعة مجم جحر الأساس يف( هو الإابسامللكية الصناعية )نظام الويبو لإدارة   23.
ىل ةاية حصولهاالصناعية  والتصامميرباءات والعالمات التجارية المعاجلة  فهو يقدم ادلمع يف جمالالويبو.  يداعها اإ  عىل منذ اإ
وفقا  ابلتامل  للتكييفقابل ، وهو نظام قامئ عىل سري العملهو نظام  الإابسنظام . و مرحةل ما بعد النرشو احلقوق 

 املرفق الثاين(. يف شلك بياينيرد لمتطلبات والإنار القانوين للك مكتب من متاتب امللكية الفكرية )ل 

.24 الرئيس ية ما ييل: همزياتومن بني  

 الفكرية.عمل لأمتتة العمليات القانونية والإدارية ملكتب امللكية السري  قابلية تكييف (أأ  )

، تنازلنلبات اخلدمات الواردة )نلب جديد، واثئق لحقة، جتديد، دلمع مجيع  قابلية تغيري الإعدادات (ب )
 ( ومجيع الإخطارات والشهادات الصادرة.خلا، تغيري

دارة املنشورات من أأجل مراقبة اجل (ج )  .شلكها وتنس يق اجملةلريدة الريمية/وظيفة اإ

 اتوالنصوص والتصنيف يةالصوت عىل التسجيالت  القامئة مبا يف ذكل معليات البحث ،أأدوات حبث مرنة وقوية (د )
 لوءارنو(. تصنيف فيينا أأوتصنيف )ابس تخدام تصنيف نيس أأو التصنيف ادلويل للرباءات أأو 

مدريد ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( لس تقبال نظام مع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ) نظام مدمج (ه )
 .، ومعاجلهتاالرباءات اليت تدخل املرحةل الوننيةالإخطارات أأو 

 تتبع امللفات الورقية.ل أأو شامةل للسجالت ال لكرتونية الإ دارة لالإ  دعامة (و )

ىل اليسار(  الأجبدايت اليت تُكتب)مبا يف ذكل متعددة  وأأجبدايتلغات لس تخدام  امةدع (ز ) فامي سواء من الميني اإ
 عرضها. وأأ تخزين البياانت ب  يتعلق

ىل الوظائف أأو الإجراءات  النفاذللتحمك يف  أأمينمنوذج  (ح )  ور املس تخدم.دل وفقا  اإ
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وحداهتم أأو واهجاهتم اخلاصة مع  مواءمةحبيث ميكن ملطوري الربجميات احملليني  تطبيق موثقة ابلتاملواهجة  (ط )
خل.الإلكرتونيةواخلدمات احمللية لدلفع الأنظمة   ، اإ

 نظام ويبو فايل

نرتنت ملقديم الطلبات مجيع اخلهو تطبيق برجمي يتيح ملتاتب امللكية الفكرية تقدمي  يلنظام ويبو فا  دمات عرب الإ 25.
يداعيدمع هو نظام والوالكء. و  يداع فضال  عن ،الصناعية والتصامميرباءات والعالمات التجارية لنلبات جديدة ل اإ معامالت  اإ

يداعيعمل النظام عىل ترسيع معلية و . اخل والتنازلت والتغيرياتلحقة مثل التجديدات  طلبات واملعامالت الالحقة للك ال  اإ
وحتسني اجلودة من  للطلبات ميكنه القضاء عىل معليات الاس تقبال اليدوية. كام امللكية الفكريةمكتب من مقديم الطلبات و 

 مرة واحدة فقط عند املصدر. البياانت املتعلقة ابمللكية الفكريةخالل التقاط 

.26 الرئيس ية ما ييل: همزيات ومن بني 

يداع نلبات  (أأ  )  الصناعية. والتصامميرباءات والعالمات التجارية لمتعلقة ابجديدة اإ

 .مرسو الحساب اخلاصة بوحدة  قابلية تغيري الإعدادات (ب )

نظمة  مواءمةجيب و . فعادلبوابة ل  اختياريةواهجة  (ج ) بوابة ادلفع للك مكتب من متاتب امللكية الفكرية وفق ا للأ
 .احمللية ادلفعأأنظمة املرصفية و 

يداع اختيارية يف مكتب امللكية الفكرية للتحقق من  يدوية تثبيتمعلية  (د ) الطلبات املقدمة قبل اإ
 الريمي. الاس تقبال

دارة  (ه )  ،يف املكتب امللكية الفكريةملفات  حافظاهتم من بعرضللسامح ملودعي الطلبات  احلافظاتوظائف اإ
 حاةل امللف.عن ، وعرض معلومات قي الإخطارات عرب الإنرتنتوتل

لزاميةللمتطلبات القانونية واوفقا  ابلتامل  قابلية تغيري الإعدادات (و )  ، وحفص القواعد(.لإدارية )مثل البياانت الإ

 .الإعدادات لتأأمنيبنية أ منة وخيارات  (ز )

ىل اليسار(  الأجبدايت اليت تُكتبمتعددة )مبا يف ذكل  وأأجبدايتلغات لس تخدام  امةدع (ح ) سواء فامي من الميني اإ
 عرضها. وأأ تخزين البياانت ب  يتعلق

ىل التحسني  خيضع  ليشمل مزيات صياةة حمس نة وحتسينات يف  نطاقه يمت توس يعوس  ابس مترارنظام ويبو فايل اإ 27.
دارة  ات والواثئق التارخيية والتفاعل املبارش مع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية والقدرة عىل اسرتداد الإجراء احلافظاتوظائف اإ

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد.ايم ظنمثل 

 WIPO Publish الويبو للنرش وحدة

 WIPO Publish  معلومات النرش الريمية واملعلومات  بثّ هو تطبيق برجمي ميكّن متاتب امللكية الفكرية من 28.
يف  شلك بياينومنصات امللكية الفكرية العاملية )يرد  قواعد بياانتلاملتعلقة ابمللكية الفكرية عىل الإنرتنت للمس تخدمني و 

دارة امللكية الفكرية، أ خر  بنظامأأو  الإابسهذا النظام بنظام  ويتّصلاملرفق الثالث(.  بياانت يقوم ابس تخراج و من أأنظمة اإ



CDIP/21/4 

9 
 

 مع تبادلل ول  الإلكرتوينلريمي وللنرش ا الإلكرتوينمث تُتاح البياانت للبحث ومن  .وفقا  ملعايري الويبو وتنس يقها امللكية الفكرية
 قواعد بياانت امللكية الفكرية العاملية.

لكرتونية أأن تقدم خدمات WIPO Publishمن خالل نظام ميكن ملتاتب امللكية الفكرية و   ن عبحث لل  فّعاةل اإ 29.
ذا  والنفاذ، مبا يف ذكل املعلومات عن الوضع القانوين حقوق امللكية الفكرية املنشورة ىل الواثئق )اإ  الإنار القانوين ءاناإ

ىل النرش الإلكرتوين التامل اذلي يليب متطلبيرخص ذكل ات (. كام ميكن ملتاتب امللكية الفكرية أأن تنتقل من النرش الوريق اإ
دماهجاالبياانت و  تشانر WIPO Publishيُيرس نظام يل. كام الإنار القانوين احمل العاملية واملنصات قواعد البياانت  يف اإ
 .زيكظام الويبو للنفاذ املر ون قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس ميو ركن الرباءات  عىل غرارللملكية الفكرية 

.30 الرئيس ية ما ييل: همزياتومن بني  

 املنشورة. امللكية الفكريةمجيع جسالت  يفحمرك حبث قوي للبحث امليداين أأو البحث عن نص بأأمكهل  (أأ  )

 .ل عىل الإنرتنتلتاماب الريمية اجملةل/ريدةاجلنرش  لإاتحةنرش وظيفة  (ب )

 والألوان)أأسامء املتاتب والشعارات  و التوس ميلتامل وفقا للغة احمللية واملصطلحات اب التكييفة يقابل  (ج )
 (.خلا ضةل،املف

قلميية  الإعدادخيار  (د ) خدمة  مضنلكية الفكرية جتميع قواعد بياانت وننية للم  من خاللكقاعدة بياانت اإ
قلميية  واحدة. اإ

 اس تخراج بياانت امللكية الفكرية وتنس يقها وختزيهنا وفقا  ملعايري الويبو. (ه )

قلميية و/انت امللكية الفكرية قواعد بيامع تبادل مبسط للبياانت  (و ) قاعدة و ركن الرباءات عىل غرار  ،أأو ادلوليةالإ
 .البياانت العاملية لأدوات التوس مي

ذ . الإابس نظامب  ةري مرهون WIPO Publishنظام و   دارة  من أأنظمة ميكن تثبيته وتوصيهل بأأي نظاماإ امللكية اإ 31.
لكرتونيةت واس تخدامه لتقدمي خدمامن متاتب امللكية الفكرية يف مكتب  املوجودة الفكرية مع  لإدماجهللمس تخدمني أأو  اإ

دماج لإ  املركزية الويبو خدمات نظاملنظام ليشمل الاس تفادة من قواعد البياانت واملنصات العاملية. وس يجري توس يع نطاق ا
 وروابطلعالمات التجارية اوصور  ،يف معليات البحث عن براءات الاخرتاع ،عىل سبيل املثال ،براءات أأرسة بياانت

 دمات الويبو الأخرى.خل

 خدمات الويبو املركزية

.32 الأنظمةو اخلدمات املركزية هو نظام جديد مصمم لتوفري اتصالت فعاةل وموثوقة بني متاتب امللكية الفكرية  نظام 
ا منوحيمتل العاملية.  ا صغري   تبادل البياانت: معليات النظام حالي ا عدد 

نيس وفيينا  اتتصنيفو  خملططات التصنيف ادلويل للرباءات، لتوفري حتديثات تلقائية خدمات التصنيف (أأ  )
 .ولوءارنو

معاهدة و مدريد نظايم لإخطارات والبياانت اخلاصة ابلتعيينات يف امكتب امللكية الفكرية(  من قبلاس تقبال ) (ب )
 التعاون بشأأن الرباءات.
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حاةل ) (ج )  .عىل نظام مدريدلتعيينات بناء ابلإخطارات املتعلقة امكتب امللكية الفكرية(  من قبلاإ

تبادل  مجةل أأمور من بيهنا املزيد من املعامالت واخلدمات مبا يف ذكل ليشملس يجري حتديث النظام تدرجييا و    33.
ىل موارد ا والنفاذقواعد البياانت والإحصاءات العاملية بني البياانت  مع توفري ادلو الرباءات  لبياانت املركزية مثل بياانت أأرساإ

 .خلا ،مدريدنظام  بناء عىلومعامالت مكتب املنشأأ بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كتب تسّل الطلبات مل 

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتتار

اتفاقات مس توى اخلدمة  "1"ملا ييل:  قوالبتشمل الأدوات املس تخدمة يف س ياق مراكز دمع التكنولوجيا والابتتار   34.
دمع التكنولوجيا والابتتار؛  مراكز مشاريع الأدوار مضن توحض واليتشاركة، الويبو وادلول الأعضاء امل  املوقعة بني

 شاريعمل ت الصةل والأنشطة اخملططة واملؤرشات ذا والنواجت واملدخالتلأهداف ويه تقدم تفصيال  ل، املشاريعواثئق و  "2"
. ويرافق القوالب دليل املشاريعاليت مت مجعها من خالل  والتجاربق النتاجئ توثيه و، املشاريعتقارير و  "3"؛ من هذا القبيل

 من فئةلرشح الغرض واحملتوايت احملمتةل للك  القوالبداخل  وتعليقات مراكز دمع التكنولوجيا والابتتار اس تخدامات عن
، مما يسمح لدلول الأعضاء ابلس تفادة السابقة املشاريعمن  املشاريعوواثئق اتفاقات مس توى اخلدمة وعينات من  القوالب،

مراكز دمع  عنزيد من املعلومات امل وهناك. املشاريعمن اخلربات اليت جتمعها ادلول الأعضاء الأخرى يف تنفيذ مثل هذه 
 والإس بانيةزيية والفرنس ية لكلإناب t/tisc/arhttp://www.wipo.inالتايل:  عىل الرابط متاحةالتكنولوجيا والابتتار 

 .http://etisc.wipo.orgعىل العنوان:  متاحة eTISC الإلكرتونية واملنصةوالعربية والصينية والروس ية. 

قواعد البياانت و بياانت دلمع أأنشطهتا يف جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات. ال  اعدو قعددا  من الويبو ونّورت   35.
.متاحة لالس تخدام عىل موقع الويبو

4
 

 قواعد البياانت

لكرتونية جتمع بني ناليب املساعدة ومقدمهيا يف جمال التمنية املتعلقة ابمللكية  قاعدة بياانت ويبو ماتش (أأ  ) يه أأداة اإ
امجلهور العام بني )بني القطاع العام واخلاص و القامئة  تاثر الرشاءاتموارد الويبو وت يف زايدةوتسامه املنصة  الفكرية.

ىل املنصة . و القطاع اخلاص(مضن و  " مساندين" بصفةميكن لأحصاب املصلحة من البدلان املتقدمة الانضامم اإ
مع الباحثني من البدلان النامية أأو  والالتقاء ،لعروض/مشاريع املساعدة الفنية املتعلقة ابمللكية الفكري" و"مقدمني

قاعدة بياانت ويبو ماتش متاحة عىل العنوان التايل: و البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية أأو أأقل البدلان منوا . 
https://www3.wipo.int/match/search ةلإنلكزيياب. 

ذا ءان  قاعدة بياانت املساعدة التقنية حتتوي (ب ) عىل معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإ
اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل منوا أأو من البدلان قل الأ املس تفيد مهنا بدلا واحدا أأو أأكرث من البدلان النامية أأو من البدلان 

نار ذهقاعدة البياانت هوأ عّدت  .انتقالية من  5لتوصية ل  اس تجابة  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،  يف اإ
اليت توفرها قاعدة البياانت لأغراض خمتلفة مثل: التقارير الس نوية،  التسهيالتتس تخدم و  توصيات أأجندة التمنية.
املعرفة  "1"توفر قاعدة البياانت و حسب املنطقة واملوضوعات.  التقنيةأأنشطة املساعدة ومعلومات حمددة حول 

، الويبو والأنراف املعنية الأخرى يع أأنشطة املساعدة التقنية، ويه متاحة لالس تخدام من قبلمج  بشأأناملؤسس ية 
 اليتالشفافية فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية و  "2"يف املس تقبل؛  هاوتنفيذولتصممي أأنشطة املساعدة التقنية 

والفرنس ية زيية لكلإناب http://www.wipo.int/tad/enعىل العنوان التايل:  متاحة قاعدة البياانتو . الويبو تقدهما
 والإس بانية.

                                                
4
 اسا .حتت العنوانني "التعاون" و"املعرفة" أأس /http://www.wipo.int/portal/ar عىل العنوان: موقع الويبو بأأمكهلقواعد البياانت متاحة عرب  

http://www.wipo.int/tisc/ar/
http://etisc.wipo.org/
https://www3.wipo.int/match/search
https://www3.wipo.int/match/search
http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/portal/ar/
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مدخال  واحدا  لالنالع عىل ادلراسات الإفرادية اليت تؤرخ لتجارب  IP Advantageقاعدة بياانت توفر  (ج )
وتُلقي ادلراساُت الإفرادية الضوَء عىل  أأحناء العامل مع امللكية الفكرية.خمرتعني ومبدعني ورجال أأعامل وابحثني من لك 

 متاحةيسامه يف التمنية. ويه  كيفية معل امللكية الفكرية عىل أأرض الواقع، وتوحض كيف ميكن لالس تغالل الناحج لها أأن
 زيية والفرنس ية والإس بانية.لكلإناب /http://www.wipo.int/ipadvantage/enعىل العنوان التايل: 

رونة املتعلقة قاعدة البياانت بشأأن موانن املرونة بياانت مس تقاة من واثئق الويبو بشأأن موانن امل وتتضمن (د )
حبوث  جراءاإ الونين والإقلميي وتتيح  ينابلرباءات يف الإنار القانوين متعدد الأنراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد

ويه أأداة تس تخدم لأنشطة بناء القدرات  .اخملتارة القضائية الولايت يف الوننية القوانني يف املرونة مواننعن 
لهياواملشورة الترشيعية ويف جمال الس ياسات. وميكن النفاذ  من خالل العنوان التايل:  اإ

ibilities/database.htmldevelopment/en/agenda/flex-http://www.wipo.int/ip زيية لكلإناب
 والفرنس ية والإس بانية.

ىل املعلومات القانونية النفاذقاعدة ويبو لكس يه قاعدة بياانت عاملية توفر  (ه ) املتعلقة ابمللكية الفكرية  اجملاين اإ
ادلول الأعضاء يف  توتنظاميمثل املعاهدات اليت تديرها الويبو واملعاهدات الأخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية وقوانني 

 واملشورةالويبو والأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية. ويه أأداة تس تخدم لأنشطة بناء القدرات واملشورة الترشيعية 
ىل قاعدة ويبو لكس عىل العنوان التايل:  النفاذميكن و . العامة الس ياسات جمال يف اإ

http://www.wipo.int/wipolex/ar/ ن  والعربية والصينية والروس ية. والإس بانيةزيية والفرنس ية لكابلإ

لتقدمي حملة عامة عن ادلراسات الأءادميية الرئيس ية اليت  قاعدة يه قاعدة بياانت الويبو لدلراسات الاقتصادية (و )
ويه متثل نقطة انطالق مالمئة للباحثني وصانعي الس ياسات  ،أأثرت يف الفكر يف جمال اقتصادايت امللكية الفكرية

القاعدة متاحة عىل العنوان التايل:  وهذه. الفكرية امللكيةوأأي خشص هممت ابقتصادايت 
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/econdb/ نلكزييةلإ اب. 

 اليت تتيح بوابة الويبو املصطلحية املتعددة اللغاتيه قاعدة  WIPO Pearl قاعدة البياانت املصطلحية (ز )
ىل املصطلحات العلمية والتقنية املس متدة من واثئق الرباءات. تساعد عىل تعزيز الاس تخدام ادلقيق  يهو النفاذ اإ

ومثّة دليل مس تخدم متوفر  حث وتبادل املعرفة العلمية والتقنية.واملتسق للمصطلحات عرب اللغات اخملتلفة، وتُسهّل الب
والربتغالية والروس ية والإس بانية عىل العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية ابللغات 

 .http://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/guide.htmlالعنوان التايل: 

ىل الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  قاعدة البياانت ركن الرباءاتتتيح  (ح ) فرصة النفاذ اإ
قلميية املشاركة.  ىل واثئق براءات متاتب الرباءات الوننية والإ ضافة اإ الرباءات يف شلك النص التامل يف يوم النرش اإ

دخال لكامت مفتاحية وأأسامء املودعني والتصنيف ادلويل  للرباءات والكثري من معايري وميكن البحث عن املعلومات ابإ
 :البحث الأخرى بلغات متعددة. وقاعدة البياانت هذه متوفرة عىل العنوان التايل

https://patentscope.wipo.int/search/ar/search.jsf. 

لبحث عن عالمة جتارية حبسب نص أأو صورة واردة يف بياانت اتتيح  قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي (ط )
 متاحةالتوس مي يف مصادر وننية ودولية متعددة، مهنا العالمات التجارية وتسميات املنشأأ والشعارات الريمية. ويه 

 .والإس بانية والفرنس ية لإنلكزييةاب nddb/en/http://www.wipo.int/braعىل العنوان التايل: 

http://www.wipo.int/ipadvantage/en/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/wipolex/ar/
http://www.wipo.int/wipolex/ar/
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/econdb/
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/econdb/
http://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/guide.html
https://patentscope.wipo.int/search/ar/search.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/ar/search.jsf
http://www.wipo.int/branddb/en/
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؛ مبا يف ذكل تسجيالت الصناعية التصامميتوفر قاعدة بياانت الويبو العاملية للتصاممي مجموعة عاملية من بياانت  (ي )
عىل العنوان التايل:  متاحة ويهمعلومات من املتاتب الوننية املشاركة. لهاي و  نظام

http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp والإس بانية والفرنس ية لإنلكزييةاب. 

 بناء القدرات

 املامرسات

، لتقنية والعملية للملكية الفكريةتدريبات يف العديد من اجلوانب القانونية وادرات تشمل أأنشطة الويبو لبناء الق  36.
واملوارد الوراثية  املؤلف والرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافيةحق  وتشمل مواضيع مثل

ذءاءواملعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدية  ، فضال  الرشءات الصغرية واملتوسطة لملكية الفكرية والاحرتام ل  واإ
شأأن الرباءات وأأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة وخدمات الويبو البديةل التدريب عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون ب عن 

 لتسوية املنازعات.

قلمي التقنيةأأنشطة املساعدة من الأخرى  الأصنافوعىل غرار   ية ، يمت تنس يق أأنشطة بناء القدرات من قبل املتاتب الإ 37.
ىل نظام الاقتصاد احلرو  دارة البدلان املنتقةل اإ القطاعات يف الويبو. /لشعبتعاون الوثيق مع خمتلف ال اب ويمت الاضطالع هبا، اإ

للس ياقات الوننية  جتس يد أأمثلمجيع أأنشطة بناء القدرات بناء عىل نلب ادلول الأعضاء وابلتشاور معها لضامن  وتُطّور
 ، ومتكني مشاركة موانين ادلول الأعضاء املعنية.والاقتصادية والثقافية والس ياس يةالاجامتعية 

همارات  بشأأنم برامج التدريب قدّ ج تعلمي امللكية الفكرية من خالل الربامج اليت تديرها أأءادميية الويبو. وتُ م برامقدّ تُ و   38.
دارة أأصول امللكية  صياةةامللكية الفكرية من خالل دورات تدريبية عىل  براءات الاخرتاع وترخيص التكنولوجيا وبرانمج اإ
،مع الابتتارالفكرية. وتشمل جمالت بناء القدرات الأخرى د

5
ذءاءو ، رف التقليديةاواملع  ىل لملكية الفكريةل حرتام الا اإ . واإ

ا التدريبات جانب العمل واملؤمترات ادلولية والوننية  وحلقاتالندوات  أأشتال  أأخري مثل، تأأخذ أأنشطة بناء القدرات أأيض 
قلميية و  ذءاءة وبرامج الزماةل وأأنشطة يزايرات ادلراس  الوالإ  الوعي. اإ

ىل قامئة شامةل من الأدةل وادلراسات الاقتصادية اليت وضعهتا الويبو ومت و   ةالبا  ما تستند أأنشطة بناء القدرات اإ 39.
ننية أأنشطة بناء القدرات عىل املس توايت الو  نظمتُ و تطويرها ابلتعاون مع خرباء خارجيني وأأعضاء يف الأوساط الأءادميية. 

قلميية والإقلميية اس تخدام امللكية الفكرية ومساعدة البدلان عىل بناء وتطوير املهارات  بشأأن رفاعامل تبادلهبدف  وش به الإ
لهيا لإدارة أأنظمة امللكية الفكرية   .وتس يريهاوالقدرات املؤسس ية اليت حتتاج اإ

.40 من تنظمي بعض الأنشطة، ابلرمغ خطة العمل الس نوية للويبووتُدرج يف  مس بقا  لأنشطة بناء القدرات للويبو  وخُيّطط  
قلميية ابلتشاور مع البدل وتويل . الاقتضاء حسب مقدم الويبو الأولوية ملثل هذه الأنشطة ويمت اختيارها من قبل املتاتب الإ
مس توى و  "2"؛  مقدمة الطلادلوةل العضو ضلع به من قبل تربير النشاط امل "1"الاعتبار:  ما ييل يفأأخذ ، مع الطلب
نرش مجيع أأنشطة بناء القدرات تُ و قدرة مؤسسات التدريب ذات الصةل واس تعدادها للمشاركة يف الأحداث. و  "3"؛ االزتاهم

،حلقات العمل"الندوات و صفحة " يف الإلكرتوينعىل موقع الويبو 
6
ملؤمترات والاجامتعات والندوات"اصفحة "يف و 

7
 

 وأأءادميية الويبو.

                                                
5
)حلول ملتاتب امللكية الفكرية وقواعد البياانت،  والإدارية التقنية"البنية التحتية  املوحضة يف اإناركز دمع التكنولوجيا والابتتار ايشري دمع الابتتار اإىل مر  

 اخل.(
6
 http://www.wipo.int/meetings/ar/topic_type.jsp?group_id=242قامئة الأحداث املقبةل متاحة عىل العنوان التايل:  
7
 po.int/meetings/ar/http://www.wiمتاحة عىل العنوان التايل: ات الويبو مؤمترات واجامتعات وندو  

http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/meetings/ar/topic_type.jsp?group_id=242
http://www.wipo.int/meetings/ar/
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 اتاملهنجي

.41 لويبو لتوفري معظم أأنشطة بناء القدرات:فامي ييل اخلطوات اليت تس تخدهما ا 

، املعنية الأقسام/الشعب، ابلتنس يق مع مجيع عىل نلب ادلول الأعضاء، يقوم املكتب ادلويل للويبو بناء   "1"
ىلبوضع برانمج مؤقت لنشاط بناء القدرات   نتاجئ احلوار مع البدل أأو البدلان مقدمة الطلب. يستند اإ

ىل يومني/حلقات العمل اخلاصة ببناء القدرات الندواتمعظم  ةاوح مدترت  "2" ، رمغ أأن بعضها قد من يوم اإ
 يس تغرق مخسة أأايم وميكن أأن متتد الربامج التعلميية للملكية الفكرية عىل مدى أأسابيع.

ا نشاط ابلنس بة اإىل لكيمت حتديد امجلهور املس هتدف  "3" ، وذكل للتأأكد من أأن املساعدة مصممة خصيص 
ىل التدريب  أأنشطة سّلّ تُ و ت املشاركني وخلفياهتم. تياجالح  ممثيل املؤسسات العامة وممثيل القطاع اخلاص. ويف حاةل اإ

ىل معاهدات الويبو ت اخلاصة بأأنظمة امللكية الفكريةالتدريبا ، يمت توفري املساعدة للبدلان اليت تنظر يف الانضامم اإ
 الانضامم. معلية عد، يلهيا برانمج تدريب بدلول املتعاقدة اجلديدةول

امجلهور املس هتدف يف الغالب من قبل البدل  دلى، ويمت الرتوجي للنشاط انعقاد احلدث حتدد الويبو متان "4"
 الطلب. مقدم

 عامة امجلهور.للمس تفيدين و ل  ،ل الأدةل وادلراسات والعروضمث ،الويبو مواد ادلمع تتيح "5"

بدمع من خرباء خارجيني وخرباء يف امللكية الفكرية من متاتب امللكية  وتُدرّس  ادلورات التدريبية تُطّور "6"
خرباء بناء القدرات ال خرين خرباء دوليني ووننيني من  جند بني صفوفالفكرية لدلول الأعضاء يف الويبو. وعادة ما 

 ختيار اخلرباء املشاركني.ل يد العون الويبو وتقدم الويبو.  يفالبدلان املعنية وموظفني

ىلبناء القدرات ل  هتاأأنشطب فامي يتعلقجتمع الويبو تعليقات  "7" ضامن من أأجل  اس تبياانت التقيمي وذكل استنادا  اإ
 التحسني املس متر لأنشطهتا.

يف  مرهونة خصوصية أأي نشاطمن اجملالت، كام أأن  تضطلع هبا الويبو نيفا  واسعا  تغطي أأنشطة بناء القدرات اليت و   42.
ةالبا  ما ختتلف مواضيع هذه الأنشطة من أأجل الاس تجابة للتحدايت الاجامتعية و . اذلي يتناوهل وعوضابمل معظم الأحيان

قلميية.  اجملالت اليت  عنبعض الأمثةل  وترد أأدانهوالاقتصادية والس ياس ية املزتايدة عىل املس توايت ادلولية والوننية والإ
ا عند تقدمي أأنشطة بناء الق تقتيض  درات.مهنجيات أأكرث حتديد 

ءادميية الويبو  أأ

الأءادميية رشاءات  وتقميتوفر الويبو بناء القدرات من خالل براجمها التعلميية للملكية الفكرية اليت تقدهما أأءادميية الويبو.   43.
 مع خمتلف متاتب امللكية الفكرية واجلامعات فامي يتعلق ابلربامج التعلميية التالية:
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،املهين التطويرالتدريب عىل  (أأ  )
8
لف موضوعات خمت تغطييف الس نة  تعلميية دورة 22حوايل  يشمل اذلي 

قامةابلرشاكة مع ادلول الأعضاء و تُنظمادلورات اخلاصة هبذا الربانمج تُصّمم امللكية الفكرية. و  رشاءات مع متاتب  ابإ
 ، ل س امي تكل املوجودة يف اجلنوب.ية الفكريةامللك 

، ويه عىل املس تويني الأسايس واملتقدم امللكية الفكرية اليت تغطي خمتلف مواضيع دورات التعّل عن بعد (ب )
 جمال يف وهمنينيبدمع من خرباء أأءادمييني خارجيني  سدرّ هذه ادلورات وتُ  وتُطّورمتاحة جبميع لغات الأمم املتحدة. 

 امللكية الفكرية من متاتب امللكية الفكرية لدلول الأعضاء يف الويبو.

امللكية  يف جمال ومجعيات الأوساط الأءادمييةابلتعاون مع اجلامعات  ُنّوري اذل برانمج املؤسسات الأءادميية (ج )
، تعمل أأءادميية ءلطلبات ادلول الأعضا وتلبيةرجة املاجس تري املشرتكة. الويبو دل من خالل برامج اخل، وأ جنز ،الفكرية

 اجلوانبوما يتعلق به من لعليا دلراسات اادورة  تطوير برانمجالشرتاك يف الويبو مع عدد حمدود من اجلامعات ل
 .اللوجستية والتنظميية

الش باب  من س هتدف املهنينيت  خمتلفة حول العامل. ويه أأماكنيف  س نةاليت تنظم لك مدارس الويبو الصيفية  (د )
واملسؤولني  ونلبة ادلراسات العليا ،واخلرجيني اجلدد القانونية جمال تقدمي املساعدةالعاملني يف القطاع اخلاص ويف 

ىل  املبتدئنياحلكوميني من  ، ل س امي املدارس الصيفيةمنحا  دراس ية للمشاركني يف تقدم الويبو و  .املس توي املتوسطاإ
 .منوا   الأقل البدلانو القادمني من البدلان النامية أأولئك 

 املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي.

املهنجية املس تخدمة عند تنفيذ ، تُلّخص وأأشتال التعبري الثقايف التقليديواملوارد الوراثية  عارف التقليديةيف جمال امل  44.
ذ تُيرس. اإعالم وتدريبو  يسريت قدرات عىل النحو التايل: أأنشطة بناء ال الويبو احلوار بني احلكومات واملنظامت الإقلميية يف  اإ

ات واخليارات وتقدم معلومات عن قضااي الس ياس ،جمال املعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
لهيا بشأأن  النفاذحّدثة يسهل توفر الويبو معلومات دقيقة ومُ  كام املشورة يف حد ذاهتا. تقدمي ، بدل  منذات الصةل والتجارب اإ

من  ، وذكلالقضااي الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
تاحة امل ت تعلمي عن بعد عرب الإنرتنال ودورات  ،فالممن بيهنا عىل سبيل املثال ل احلرص: الأ وسائل الإعالم اخملتلفة )خالل 
عىل موقع أأءادميية الويبو للجميع

9
علومات أأساس ية موجزةمن مواسعة من املنشورات  ونائفة، 

10
ىل أأدةل  اإ

11
تقدم حتليال   

ملنتظمة ومس تودع اخلربات الوننيةعمقا  للقضااي ودراسات احلاةل والتحديثات الإلكرتونية ام
12

تنظم ، (. وابلإضافة اإىل ذكل
ذءاء امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية  شأأنب  الندواتالويبو سلسةل من  اإ

                                                
8
، املتاحة 2018 – ربامج التعلمي والتدريبل أأءادميية الويبو حمفظةامج وادلورات التعلميية املقدمة، ير ى الانالع عىل التفاصيل عن الرب  ءافة للحصول عىل 

  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_467_2018.pdfعىل العنوان التايل: 
9
التايل:  التفاصيل عن دورة التعّل عن بعد بشأأن املعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية متاحة عىل العنوان 

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=ar&cc=DL203E#plus_DL203E  
10 

املعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية متاحة عىل العنوان امللكية الفكرية و تشمل  موجزات معلومات أأساس ية سلسةل من عرشة
  http://www.wipo.int/publications/ar/series/index.jsp?id=144التايل: 

 11
 :" متاح عىل العنوان التايلامح ثقافتك واهنض هبا: دليل معيل عن امللكية الفكرية للشعوب الأصلية وامجلاعات احملليةمتعددة وتشمل: " الأدةل

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4195 ،متاح عىل العنوان التايلمجموعة أأدوات –توثيق املعارف التقليدية "و ": 
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4235 ،ابملوارد أأس ئةل رئيس ية خبصوص وضع رشوط الكشف يف الرباءات فامي يتعلق "و

"امللكية الفكرية واحلفاظ  ، وhttp://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4194 :" متاح عىل العنوان التايلالوراثية واملعارف التقليدية
 :متاح عىل العنوان التايل وخيارات معلية للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات" عىل الثقافات التقليدية: مسائل قانونية

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/tk/1023/wipo_pub_1023.pdf  
12
  http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.htmlان التايل: مس تودع التجارب الوننية متاح عىل العنو  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_467_2018.pdf
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=ar&cc=DL203E#plus_DL203E
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=ar&cc=DL203E#plus_DL203E
http://www.wipo.int/publications/ar/series/index.jsp?id=144
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4195
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4195
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4235
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4235
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4194
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/tk/1023/wipo_pub_1023.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/tk/1023/wipo_pub_1023.pdf
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html
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توفر الويبو تدريبا  معليا  ودعام  و  املعارف عىل الصعيدين الإقلميي والأقالميي وبلوغ توافق يف ال راء مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.
، تنظم الويبو بشلك دوري بني الأنشطة التطبيقية اخملتلفة و منحصاب املصلحة املعنيني. مواضيع خمتارة لأ  فامي خيصمعليا  
معل تطبيقية لأحصاب املصلحة املتعددين، هبدف تكوين الكفاءات ورفع مس توى الوعي دلى ممثيل الشعوب  اتحلق

الأصلية واجملمتعات احمللية، فضال  عن الوءالت احلكومية الرئيس ية، وتعزيز حوارات الس ياسات الوننية ومساراهتا اليت تدور 
 .املوارد الوراثية و دية وأأشتال التعبري الثقايف التقليديحول العالقة بني امللكية الفكرية واملعارف التقلي

ذءاء الاحرتام للملكية الفكرية  اإ

ذءاء الاحرتام للملكية الفكريةجمال  يف  مجيع أأنشطة بناء القدرات الهدف الاسرتاتيجي السادس للويبو تتناول ، اإ 45.
ذءاء الاحرتام للملكية الفكرية. لس امي  –ظاهرة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية  الويبو بوضع من مث يقوم ممثل ومفهوم اإ

يف س ياق التمنية الاجامتعية والاقتصادية الأمشل، مؤكدا اسرتشاد اجلهود  -تقليد العالمات التجارية وقرصنة حق املؤلف
ذءاء الاحرتام للملكية الفكرية ابلتوصية  ىل اإ املعلومات  ، فاإنويف هذا الصدد من جدول أأعامل الويبو للتمنية. 45الرامية اإ

نار اللجنة ، ول س اميواخلربات الوننية املتبادةل نفاذ يف اإ ، تشلك ركزية هممة يف توجيه احملتوى الاستشارية املعنية ابلإ
لتحقيق نتاجئ تليب  يعترب حاسام   التدابري الوقائية والقمعية اذلي ميزج بنيالتوازن السلمي كام أأن  املوضوعي لربامج بناء القدرات.

ىل خم  تلف احتياجات ومصاحل ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة لتدعمي سوق امللكية الفكرية املرشوعة وتعزيز الامتثال اإ
 ( احلاجة اإىل1: )وينعكس هذا الهنج املتتامل يف تصممي برامج بناء القدرات، حيث ميكن مالحظة العنارص التالية. قوانيهنا

ذكل سلوكيات املس هتلكني لسائدة يف البدل أأو يف البدلان املعنية، مبا يف مراعاة الظروف الاجامتعية والاقتصادية ا
نفاذ بامنذج بديةل و  (3)واملوازنة بني مصاحل أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة، (2) ،موتصوراهت ىل اس تكامل هجود اإ احلاجة اإ

ىل زايدة الوعيوخيارات أأخرى ممكنة من منظور الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية، مبا يف ذكل اجل  ول تقترص . هود الرامية اإ
عالم الربانمج بأأمكهل بنشاط بناء القدرات. منا اإ ضافة اإىل ذكل، يمت و  هذه العنارص عىل جمرد العرض يف موضوع واحد، واإ اإ

ذءاء الاحرتام للملكية  براز التنس يق والتعاون الاسرتاتيجي مع أأحصاب احلقوق، ودورمه ومسامههتم يف جمال اإ ة الفكريأأيضا اإ
.من خالل أأنشطة بناء القدرات

13
 

 صياةة الرباءات

ولوجيا" اذلين يساعدون اخملرتعنيوتركز ادلورات التدريبية اخلاصة بصياةة الرباءات عىل "وسطاء التكن 
14
توفري عىل   46.

دارة التكنولوجيا يف اجلامعات ومؤسسات  عىل غرار، خرتاعاهتمل املالمئة ايةامحل امة ومراكز دمع الع البحثموظفي متاتب اإ
جراء  حلقاتوهيئات دمع الابتتار العامة. وتنظم الويبو بتتار والتكنولوجيا الا معل يف املوقع لكتساب املعارف النظرية واإ

ضافية  وتُنظم. ذات الصةل الويبو قطاعاتاةة معلية ابلتنس يق الوثيق بني صي متارين من "ات رباءالصياةة  يف جمالتدريبات اإ
العمل  حلقةالربيد الإلكرتوين مع املدرسني من أأجل ترس يخ املعرفة النظرية املكتس بة خالل  اتصالت عرب من خالل" البيت

معاجلة  مما يتيحادلوليني يف التدريب الإقلمييني//يسامه فريق من اخلرباء الوننينيو يف املوقع وتعزيز همارات الصياةة العملية. 
ىل دليلاملواد وتُطّورادلويل. لك من ممارسات الرباءات الوننية والتنوع   من قبل، صياةة الرباءاتل  الويبو ، ابلإضافة اإ

الاس تجابة لالحتياجات احملددة للمشاركني وادلول املتلقية. وجتري الويبو تقيامي  ملدى أأمهية  بغيةيف لك دورة تدريبية  مدرسني
ىل تعزيز معرفة  وجودتهالتدريب   هناية التدريب. جترهيا، وذكل عند لك دورة تدريبية خاللاملشاركني وفائدته ابلإضافة اإ

                                                
13
نفاذ يف دورهتا احلادية  وثيقة تربز السامت الرئيس ية لأنشطة بناء القدرات يف جمال اإذءاء الاحرتام للملكية الفكرية قُّدمت اإىل اللجنة الاستشارية  املعنية ابلإ

، متاحة عىل العنوان التايل: WIPO/ACE/11/10 كام يه واردة يف الوثيقةعرشة 
_11/wipo_ace_11_10.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace  

14
 يعترب اخملرتعون يف هذه احلاةل علامء أأو ابحثني. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf


CDIP/21/4 

16 
 

 برانمج ترخيص التكنولوجيا واإدارة أأصول امللكية الفكرية

دارهتا واس تغاللهيش  ويس هتدف املهنيني ا. مل برانمج ترخيص التكنولوجيا اس تحداث أأصول امللكية الفكرية وحاميهتا واإ 47.
ىل  ىل تكوين الكفاءات العملية يف جمال ترخيص امللكية يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ الاقتصاد احلر اليت تسعى اإ

ىل:  الفكرية أأو تقيميها. رشح املفاهمي الأساس ية للرتخيص، وكيف ينبغي أأن يس تخدم يف جمال " 1"كام أأن بنيته هتدف اإ
مّول، أأو نقل املواد، اون الإمنايئ، أأو البحث املالأعامل، واختالفاته مع العقود الأخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية )اتفاقات التع

 املصطلحات الأساس ية لتفاق الرتخيص، وأ ليات التفاوض واملبادئ التوجهيية للصياةة؛ تعلميو  "2" خدمات البحث(؛ أأو
دراج "3" دارة أأصو  ويستند متارين معلية يف املفاوضات وصياةة الرتاخيص. واإ ل الربانمج عىل سلسةل من الأدةل حول اإ

 امللكية الفكرية اليت تنرشها الويبو.

 الرشءات الصغرية واملتوسطة

ىلالويبو اخلاصة ببناء القدرات  ةأأنشط تستند، جمال الرشءات الصغرية واملتوسطة يف  مواد امللكية الفكرية الصديقة  اإ 48.
للتعّل يف برامج  الركزية الأساس يةواليت تشلك  الوسائط، تعّل الإلكرتوين قامئة عىل قصة متعددةلل للأعامل، مبا يف ذكل أأداة 

الرشءات الصغرية واملتوسطة كثرية للغاية وموزعة عىل و  وسطاء املشاريع الصغرية واملتوسطة. اليت يس تفيد مهنابناء القدرات 
مه الأمثل  مفاده أأن الوسطاء املدربني يف جمال امللكية الفكرية، تتخذ الويبو هنجا  تدريب املس هتدفة. وبناء  عىل ذكلبرامج ال 
ذ ميكن لتكل الرشءات  ،الرشءات الصغرية واملتوسطةخلدمة  موقع خمصص  ويُتاحدمع امللكية الفكرية.  يف جمالالاعامتد علهيم اإ

، ودراسات حاةل الاس تخدام الناحج للملكية الفكرية من قبل الرشءات ع امللكية الفكرية ملواد الأعامل، معىل ش بكة الإنرتنت
 الرشءات لتكل سكون بوسعاليت و دمع الرشءات الصغرية واملتوسطة من أأجل  صناع الس ياساتل  املثىلواملامرسات 

لهيا. النفاذ  اإ

 الصناعات الإبداعية

من خالل ادلورات التدريبية واملؤمترات.  أأساسا  لصناعات الإبداعية يف جمال ا أأنشطة الويبو لبناء القدراتم تقدّ   49.
ىل هذه وتستند أأنشطة التدريب قوت كسب ت  نشورات بعنوان "كيفادلراسات الاقتصادية الوننية وسلسةل من امل  اإ

 "يومك
15
وادلعاية نرش والأفالم وال  املوس يقى مثل ،اليت تس هتدف الأشخاص العاملني يف خمتلف الصناعات الإبداعيةو  

لتعاون التقين يف امشاريع  ذلتنفياص بداعية وأألعاب الفيديو. وتتعاون الويبو مع رشءاء من القطاعني العام واخلالإ رشءات وال 
 جمال الصناعات الإبداعية ابلتنس يق مع ةريها من املؤسسات املعنية.

 أأنشطة بناء القدرات املتعلقة بنظام امللكية الفكرية

.50 من خالل دوراتأأساسا  نظم أأنشطة الويبو لبناء القدرات اليت لها تأأثري مبارش عىل اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية تُ  
للبدلان اليت تنظر يف الانضامم  ةساعدتقدمي امل خديم القطاع اخلاص، و ومس ت سؤولني يف متاتب امللكية الفكريةتدريبية للم 

ىل ادلول املتعاقدة اجلديدة. وتقدم الويبو أأيضا برانمج تدريب  ىل معاهدات الويبو واإ اانضامهم بعدلتكل البدلان اإ
16
وتُنظم  .

قدم الأنشطة الإعالمية املتعلقة بأأنظمة امللكية بناء عىل نلب من مكتب البدل املعين. وتُ  يف جنيف أأوادلورات التدريبية 
 هتدفو . عضو دوةل نلب عىل بناء أأو الس نة يفمرتني مبعدل  عقدوأأكرث تفصيال  تُ  ندوات عامةالفكرية من خالل حلقات 

ىل الندوات هذه ذءاء اإ  ،واحملمتلني احلاليني املس تخدمني بني الفكرية امللكية أأنظمةفامي خيص  العملية املعرفةتعزيز و  الوعي اإ

                                                
15
ترشح هذه السلسة من املنشورات ببسانة ووضوح كيف يساعد حق املؤلف الأشخاص املبدعني عىل جين أأموال من مصنفاهتم الأصلية. للمزيد من  

  http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4166املعلومات عن املنشورات، ير ى زايرة العنوان التايل: 
16
 فضال  عن ذكل، وبناء  عىل نلب ادلول الأعضاء، تنظم الويبو دوراي  زايرات دراس ية يف جنيف. 

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4166
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دخلت عىل لواحئ أأحدث التغيريات اليت أ   الندواتبرامج هذه  وتتناولملامرسة اخلاصة. يف س ياق اأأو  قطاع الأعامل اء يفسو 
جراءات   .بعد انضامم بدلان اجلديدة تقدمي الطلباتنظام امللكية الفكرية وتفحص التغيريات يف اإ

أأحتاما  بشأأن املعلومات املتعلقة املعلومات العامة املتعلقة بأأنظمة امللكية الفكرية اليت تنّظمها الويبو تشمل أأنشطة و   51.
جراء حماداثت بشأأن جوانب و بشلك عام،  العامليةحبامية امللكية الفكرية وأأنظمة امللكية الفكرية  تغطي الأحداث اليت يمت فهيا اإ

ثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن أأنظمة امللكية الفكرية م 
17
مدريدنظام و  

18
لهاينظام و  

19
. وتشمل هذه الأنشطة: 

يداع نلب احلصول عىل كيفية عن دية بشأأن أأنظمة امللكية الفكرية مواد متهي "1" جتارية أأو تصممي  ةأأو تسجيل عالم ةبراءاإ
أأو تصممي عالمة جتارية و/ولتسجيل ، للحامية برباءةوالرشوط القانونية الرئيس ية ليك يكون اخرتاع ما أأهال  "2"؛ صناعي
رية الرسية ابعتبارها رسا وفوائد امحلاية ابلرباءات، والبدائل املمكنة مثل مناذج املنفعة وحامية املعلومات التجا "3" ؛اعيصن

لأساس ية واملعايري ونطاق اواملفاهمي  نون العالمات التجارية وممارساتهقا نعامة ع وحملة "4"؛ حاةل الاخرتاعات يف جتاراي
نظرة عامة عىل قانون و ( 6؛ )عالمات امجلاعية وعالمات التصديقحامية العالمات املعروفة وال نع عامة وحملة "5"؛ امحلاية

ت وتشمل املوضوعات الأخرى املتناوةل أأنظمة الرباءا املفاهمي الأساس ية واملعايري ونطاق امحلاية.و ؛ وممارساته الصناعية التصاممي
وأأمهية املعلومات املتعلقة ابلرباءات ودورها، مبا يف ذكل  ة،ممي الصناعياالتص وأأنظمةوالعالمات التجارية  الوننية والإقلميية

ىل املعلومات التقنية  تعايش العالمات التجارية، و العالمات التجارية ، وتراخيصوصياةة الرباءات ،مبادرات تيسري النفاذ اإ
 امللكية الصناعية الأخرى يف الإشارات عىل الإنرتنت.وحامية العالمات وحقوق 

ندوات املتعلقة بأأنظمة امللكية الفكرية اليت تنّظمها الويبو  لمعلومات العامةاملفصةل ل نشطةالأ تشمل فضال  عن ذكل، و   52.
قاعدة بياانت الويبو العاملية لأدوات التوس مي مثل قاعدة بياانت ركن الرباءات  ،املتاحةلويبو ابياانت اس تخدام قواعد  عن

ىل، العاملية للتصاممي الويبو بياانتقاعدة  خدمات مدريد الإلكرتونية و ، ePCTنظام  عربوصف اخلدمات املتاحة  ابلإضافة اإ
دارة احملفظات يف نظام و  دارة التسجيالت ادلولية  الندواتتوفر هذه و لهاي. أأداة اإ مثل  هتا،انوصيمعلومات تفصيلية عن اإ

يداع مطالبات الأولوية، وتصحيح أأوجه النقص، وحالت السحب ، وحالت وتصحيح الأخطاء الواحضة، وتدوين التغريات ،اإ
 أأخرى. أأو أأي تغيريات المتديد،

 الأدوات

ءادميية الويبو  أأ

واليت أأعدهتا أأءادميية الويبو عىل الرابط التايل:  2018والتدريب لعام حمفظة برامج التعلمي تتاح  "1"
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4242  ،الفرنس ية، والإس بانية، و ابلإنلكزيية

 س ية.الروو الصينية، و العربية، و 

 املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي

 

                                                
17
للويبو مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف قدمت وثيقة مفصةل عن تنس يق املساعدة التقنية  
. وقامئة s/pct/ar/pct_wg_10/pct_wg_10_19.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocعىل الرابط التايل:  متاحة . والوثيقة2017عام 

 . http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=132عىل الرابط التايل:  متاحة معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتندوات 
18
فّصةل عن حفوى ندوات نطام مدريد، ير ى زايرة العنوان التايل: للمزيد من املعلومات امل 

http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=239 . 
19
صناعية، ير ى زايرة العنوان التايل: للمزيد من املعلومات املفّصةل عن حفوى الندوات املتعلقة ابلتصاممي ال  

http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=154 . 

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4242
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4242
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/ar/pct_wg_10/pct_wg_10_19.pdf
http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=132
http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=239
http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=239
http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=154
http://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=154
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ىل الشعوب الأصلية. وتس تجيب هذه  برانمج زمالت "1" ىل كفاءات معززة يف الزمالت اإ الاحتياجات املتبادةل اإ
رية وس ياساهتا لفائدة احملامني جمال قانون امللكية الفكرية احمليل اذلي يعرف منوا رسيعا ويف جمال قانون امللكية الفك

ىل عامني يس متر برانمجو . الس ياس يني احمللينيواملستشارين  ، وهو مفتوح مجليع الأعضاء الزماةل عادة  من عام اإ
: الرابط التايل عىل متاحة ملزيد من املعلوماتوايف جممتع أأصيل.  النشطني

http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/fellowship/ والعربية  والإس بانيةزيية والفرنس ية لكلإناب
 والصينية والروس ية.

عىل الرابط التايل:  متاحةملزيد من املعلومات واعميل للويبو. التدرييب ال  ربانمجال "2"
http://www.wipo.int/tk/en/resources/training.html 

دراسات اس تقصائية بشأأن املامرسات واملواثيق والس ياسات والتفاقات المنوذجية للملكية الفكرية اليت تتعلق  "3"
ليه وامتالكه والتحمك به. : العنوانويه متاحة عىل  بصون الرتاث الثقايف والنفاذ اإ

http://www.wipo.int/tk/en/resources/surveys.html ابلإنلكزيية 

 صياةة الرباءات

الويبو لصياةة الرباءات متاح عىل الرابط التايل:  دليل "1"
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=297 .ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والعربية 

 التكنولوجيا واإدارة أأصول امللكية الفكرية ترخيص

 الرابط التايل: متاح عىل ةتراخيص التكنولوجيا الناحج دليل "1"
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf .ابلإنلكزيية 

 أأداة التدقيق يف جمال امللكية الفكرية متاحة عىل الرابط التايل: "2"
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/927/wipo_pub_927.pdf .ابلإنلكزيية 

دارهتا: اسرتاتيجية أأساس ية للمنو الاقتصادي دليل "3" متاح عىل الرابط التايل:  ،تطوير أأصول امللكية الفكرية واإ
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/896/wipo_pub_896.pdf .ابلإنلكزيية 

تبادل القمية، متاح عىل الرابط التايل:  عنتدرييب  دليل "4"
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo_pub_906.pdf .ابلإنلكزيية 

 الرشءات الصغرية واملتوسطة

الرشءات الصغرية واملتوسطة.  عنص" "ابنوراما امللكية الفكرية" القامئ عىل هنج "رواية القص تدريب برانمج "1"
وهو متاح من خالل برانمج أأءادميية الويبو للتعّل عن بعد. وترد موجزات املواضيع اليت يشملها برانمج "ابنوراما 

 . nt/sme/ar/multimedia/index.htmlhttp://www.wipo.iامللكية الفكرية" عىل الرابط التايل: 

 أأنشطة بناء القدرات املتعلقة بنظام امللكية الفكرية

متاح عىل الرابط التايل:  ،بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتدليل مودع الطلب  "1"
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/ والروس ية والصينية والإس بانية والفرنس ية ابلإنلكزيية. 

http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/fellowship/
http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/fellowship/
http://www.wipo.int/tk/en/resources/surveys.html
http://www.wipo.int/tk/en/resources/surveys.html
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=297
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=297
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/927/wipo_pub_927.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/896/wipo_pub_896.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/896/wipo_pub_896.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo_pub_906.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo_pub_906.pdf
http://www.wipo.int/sme/ar/multimedia/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/
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مينح نظرة موجزة عن  ،ظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات: أأهدافه وسامته الرئيس ية ومزاايهن كتيّب "2"
عىل الرابط التايل:  متاح. لتسجيل ادلويل للعالماتل  دنظام مدري

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4045  ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والعربية
 والصينية والروس ية والربتغالية والياابنية.

 :عىل الرابط التايل متاح.  ،دليل التسجيل ادلويل للعالمات بناء عىل اتفاق مدريد وبروتوكوهل "3"
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/ .ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية 

ءاٍف  معيل لإعداد صور مس تنسخة وتقدميها اإىل متاتب الفحص لتفادي رفض حممتل بسبب كشف ةري دليل "4"
متاح عىل الرابط التايل:  ،عن التصممي الصناعي

http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf .ابلإنلكزيية 

 نشوراتامل و  دةلالأ 

الرابط التايل:  عىلعن العالمات التجارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ متاح  صنع عالمة: مقدمة "1"
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4208&plang=EN  ،ابلإنلكزيية والفرنس ية

 لعربية والصينية والروس ية والإيطالية والربتغالية.الإس بانية واو 

اخرتاع املس تقبل: مقدمة عن الرباءات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ متاح عرب الرابط التايل:  "2"
details.jsp?id=132&plang=ENhttp://www.wipo.int/publications/en/  ،ابلإنلكزيية والفرنس ية

 الإس بانية والصينية والروس ية.و 

املظهر اجلذاب: مقدمة عن التصاممي الصناعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ متاح عرب الرابط التايل:  "3"
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=113&plang=EN  ،ابلإنلكزيية والفرنس ية

 الإس بانية والعربية والصينية والروس ية والإيطالية والربتغالية.و 

التعبري الإبداعي: مدخل اإىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة للرشءات الصغرية واملتوسطة  "4"
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=152&plang=EN .ابلإنلكزيية 

دارة قضااي امللكية الفكرية يف جمال حقوق الامتياز  -الصحبة اجليدة  "5" اإ
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=271&plang=EN .ابلإنلكزيية 

امللكية الفكرية يف خدمة قطاع الأعامل: دليل غرف التجارة ومجعيات الأعامل اليت تريس أأسس خدمات  "6"
 .ابلإنلكزيية http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295&plang=ENة الفكرية امللكي

ق املؤلف دليل الويبو لإجراء ادلراسات الاس تقصائية عن املسامهة الاقتصادية للصناعات القامئة عىل ح "7"
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=259 الإس بانية.و لإنلكزيية والفرنس ية، اب 

ادلراسات الوننية )اليت أأعدها ابحثون حمليون مبساعدة خرباء الويبو(. وادلراسات الوننية متوفرة حسب  "8"
 http://www.wipo.int/copyright/en/performance/#sizeمتاحة عىل الرابط التايل:  ويهالبدل 
الأدةل متوفر ابلإنلكزيية عىل الرابط التايل:  وموجزنلكزيية. ابلإ 

http://www.wipo.int/copyright/en/performance/#size. 

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4045
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4045
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4208&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4208&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=132&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=132&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=113&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=113&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=152&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=152&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=271&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=271&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=259
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=259
http://www.wipo.int/copyright/en/performance/#size
http://www.wipo.int/copyright/en/performance/#size
http://www.wipo.int/copyright/en/performance/#size
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لرابط التايل: املؤلف: )أأ( دراسة عن قطاع النرش يف املكس يك متاحة عىل ا حقدخل  دراسات "9"
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/es/creative_industries/pdf/publishi

ng_mexico.pdf حق املؤلف املعززة عىل تطوير صناعة سوق النس يج  ابلإس بانية. )ب( دراسة عن أأثر حامية
متاحة عىل الرابط التايل:  ،يف اننتونغ، يف الصني

rmance/pdf/impact_textilehttp://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/perfo
_market.pdf  الرابط عىل متاحة ،املسامهة الاقتصادية لصناعة الربجميات يف لبنان عنابلإنلكزيية. )ج( دراسة 

 :التايل
wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/econ_contribuhttp://www.

tion_lb.pdf راسة عن الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف للملكية الفكرية يف الصناعات دلإنلكزيية. )د( اب
متاحة عىل الرابط التايل:  ،الإبداعية

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/impact_creativ
e_industries.pdf .ابلإنلكزيية 

املؤلف يف الاقتصاد مرشوع مبادئ الويبو التوجهيية عن تقيمي الوقع الاقتصادي والاجامتعي والثقايف حلق  "10"
متاح عىل الرابط التايل:  ،الابداعي

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/escia.pdf 

 لإنلكزيية.اب

 لإنلكزيية.اب ip/en/iprm/-http://www.wipo.int/aboutعىل الرابط التايل: دليل الويبو متاح  "11"

 .wipo.int/publications/en/http://wwwمن منشورات الويبو متاحة عىل الرابط التايل:  املزيد "12"

 .اللغات مبختلف

 أأدوات أأخرى

بنقل التكنولوجيا والتعاون املفتوح اليت تقدم معلومات عن الاجامتعات املعقودة والواثئق  بشأأنالبوابة  "1"
التمنية بشأأن نقل التكنولوجيا  من أأجندةيف س ياق ثالثة مشاريع وذكل ، عدتراسات واملواد الأخرى اليت أ  وادل
امللكية الفكرية ، و بنية دمع الابتتار ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوننيةلتعاون املفتوح )املشاريع املتعلقة وا

. والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةواملشاريع التعاونية املفتوحة  ،لتحدايت املشرتكة وبناء احللول"ونقل التكنولوجيا: "ا
ا منتدى  يوفرو  لكرتوينموقع البوابة أأيض  ىل تبادل اخلربات اليت  اإ لتلقي التعليقات من مس تخديم املرشوع ابلإضافة اإ
 عنلمزيد من املعلومات ولمواضيع نقل التكنولوجيا والابتتار التعاوين املفتوح وبناء القدرات.  بشأأنتكون مفيدة  قد

http://www.wipo.int/ip-: ، ير ى زايرة العنوان التايلالبوابة
development/en/agenda/tech_transfer/index.html والعربية  والإس بانيةزيية والفرنس ية لكلإناب

ىل  النفاذميكن و . والصينية والروس ية  :تايلالرابط ال  عىل الإلكرتويننتدى امل اإ
https://www3.wipo.int/confluence/display/TTOC/DA+Web+Forums+Home زيية. لكلإناب 

ىل قواعد بياانت خمتلفة ل  الويبوصفحة  "2" هبا اإحصاءات بياانت للباحثني يه بوابة حتتوي عىل روابط تُفيض اإ
: التايل الرابط عىل متاحة ويه ،تتعلق ابلبتتار ويكرث اس تخداهما يف ادلراسات الاقتصادية

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/research/ ن  .والإس بانيةزيية والفرنس ية لكابلإ

فراد املؤهلني برامج الزماةل الأخرى للويبو: تقدم الوي  "3"  خاصة. تعلمييةغرض حتقيق أأهداف ببو منحا نقدية للأ

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/es/creative_industries/pdf/publishing_mexico.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/es/creative_industries/pdf/publishing_mexico.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/impact_textile_market.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/impact_textile_market.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/econ_contribution_lb.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/econ_contribution_lb.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/impact_creative_industries.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/impact_creative_industries.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/escia.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/escia.pdf
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
http://www.wipo.int/publications/en/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html
https://www3.wipo.int/confluence/display/TTOC/DA+Web+Forums+Home
https://www3.wipo.int/confluence/display/TTOC/DA+Web+Forums+Home
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/research/
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/research/
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 املساعدة الترشيعية

 املامرسات

قلميية. الويبو ل تقدم  ل بناء  عىل نلب دوةل عضو أأو منظمة حكومية دولية اإ فائق تويل الويبو و  املساعدة الترشيعية اإ 53.
امتثال  و بطريقة موضوعية وتفاعلية.  ة يف جمال الس ياساتالبدائل واخليارات املتاحلإنالع ادلول الأعضاء عىل الاهامتم 
ومس توى التمنية  ابلطلب لالحتياجات احملددة للمتقدموفقا  مساعدهتا  مبواءمة، تقوم الويبو 13التمنية  أأجندةلتوصية 

ىل الويبو من قبل مقدم الطلب. ليةتصادية والقيود البرشية واملاالاجامتعية والاق  ، وذكل عىل أأساس املعلومات املقدمة اإ
وفقا  للأولوايت املتفق علهيا رصاحة مع مقدم الطلب ارتب تسلسل أأعاملهت افاإهن ،ابلإضافة اإىل ذكلو

20
، ويف مجيع احلالت. 

 أأخذ موانن، مع بانونية ادلولية ملقدم الطلات القمع الالزتام ابلتامل، كام أأهنا تتسقرسيّة تكون املساعدة املقدمة ثنائية و
رباءات والعالمات التجارية اليف جمالت حق املؤلف و  ما تقدم هذه املساعدة ، عادةعالوة عىل ذكلو . يف الاعتبار املرونة

ذءاءالصناعية والبياانت اجلغرافية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التقليدي  والتصاممي الاحرتام  واإ
صياةة قانون أأو لحئة و "2"؛ سارية، لكيا  أأو جزئيا  حتديث قانون أأو لحئة مراجعة/ "1"فامي يتعلق مبا ييل:  للملكية الفكرية

نفاذ قانون أأو لحئة أأو معاهدة و  "4"؛ يف معاهدة قامئة لكتساب العضويةضامم ق أأو الانمعلية التصديو  "3"؛ جديدة تنفيذ واإ
حانة عىلجديدة )مبا يف ذكل املساعدة  لاللزتامات عىل الصعيد الونين الامتثال و "5"؛ (علام   أأحصاب املصلحة املعنيني اإ

قلميية املتفاوض بشأأهنا؛ ية أأ التفاقات الثنائ لعاهدات ادلولية أأو مبوجب املالواردة  تنفيذ موانن املرونة الواردة يف و  "6"و الإ
 ،التمنية أأجندةمن توصيات  45ووفق ا للتوصية  ،عالوة عىل ذكلو . من أأجندة التمنية 14املعاهدات ادلولية وفقا للتوصية 

امللكية ني( و حقوق والزتامات أأحصاب املبدع/واخملرتعنيبني املصلحة العامة )ادلوةل واملس هتلكني  يوازنحتتفظ الويبو بهنج 
، واليت تنطوي يف كثري من الأحيان عىل توفري للوضع الونين وفقا   قدم املشورة املصممةتالفكرية. ويف هذا الس ياق، 

، بدل  من منوذج موحد فريديف جمال الس ياساتف اخليارات القانونية وخمتل بشأأناملعلومات 
21
تشمل العملية برمهتا املتاتب و . 

قلميية واجملالت  املقميني يف جنيف  لتنس يق مع املمثلنياباليت تعمل بتفاعل وثيق ومنتظم مع السلطات الوننية و املوضوعيةالإ
ذا لزم الأمر قلميية اخلاصة ؛ الإ معرفة الظروف احمللية/و ؛ )ب( السديدةمن أأجل ضامن ما ييل: )أأ( اخلربة وذكل ، اإ

لأهداف ل املشرتك فهموال ؛ )د(  ذكل شاركة السلطات الرئيس ية وأأحصاب املصلحة عندما تقررها السلطات احملليةم و  )ج(
العمل الأخرى مثل حتليل  أأصناف، تأأخذ املساعدة القانونية للويبو يف احلس بان قعة واجلدول الزمين. وحيامث أأمكنوالنتاجئ املتو 

ىل ام عىل الاقتصاد احمليل. وأأخريا  اسات قد يكون لها تأأثري هالأثر الاقتصادي حيث أأن بعض خيارات الس ي ، تسعى الويبو اإ
صياةة مشورهتا بلغة شامةل للجنسني مبا يتفق مع س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني واملبادئ التوجهيية ذات الصةل 

 الويبو.يف يف منظومة الأمم املتحدة و

 اتاملهنجي

.54 اليت تس تخدهما الويبو لتقدمي املساعدة الترشيعية:فامي ييل خطوات املهنجية  

قلميية. "1"  تبدأأ املساعدة الترشيعية يف مجيع احلالت من خالل تلقي نلب ريمي خطي من سلطة وننية أأو اإ

. وبناء  عىل تنفيذيةقدم الطلب يف حوار أأويل لوضع خطة ملشارك الويبو والسلطات املعنية ، ت بعد هذا الطلب "2"
 عرب مداولتأأو امتعات الثنائية يف مقر الويبو و/، ميكن تنظمي املزيد من البعثات امليدانية والاجالأعضاء نلب ادلول

                                                
20
أأو اسرتاتيجية كخطوة أأوىل قبل بدل/املنظمة عىل وضع س ياسة و/شتال التعبري الثقايف التقليدي، تشجع الويبو ال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأ  يف جمال 

 اختاذ قرار بشأأن احلاجة اإىل ترشيع.
21
، حيث يمت توفري املعلومات حول القضااي وأأشتال التعبري الثقايف التقليدياملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  و احلال عىل وجه اخلصوص يف جمالوهذا ه 

 ولية والإقلميية والوننية بدل  من املشورة يف حد ذاهتا.واخليارات واخلربات ادل
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لفية اخل لفيديو لوضع اللمسات الأخرية عىل اخلطة اليت تشمل العنارص التالية: )أأ( تقيمي الس ياق القطري و اب
الاعتبارات و؛ )د( التفاق عىل الأهداف الرئيس يةو ؛ )ج( حتديد الاحتياجات والأولوايتو ؛ )ب( العامة اتياسس  ال 

، من بني فيه، ومس توى التمنية الاقتصادية ضوية البدل يف التفاقات ادلولية، ومشاركته يف جلان الويبوالوننية مثل ع
ةل اخلصائص الأخرى ذات الصو ؛ )ز( زمينالدول واجل؛ )و( املشورة الواجب تقدميها ومعايري؛ )هـ( أأمور أأخرىمجةل 

 لتقدمي املساعدة.

، لضامن ذكل ، حيامث أأمكنمشاورات منتظمة جُترى، لية الصياةةخالل مع و . مرشوع املشورةيمت صياةة  "3"
عدادها يف بعض الأحيانواتساق العمل مع التقيمي الأويل.  ، تمت مشاركة النصيحة أأول  مع مقدم الطلب شفواي  قبل اإ

سداء ع معليةترسييف شلك ريمي مكتوب. وهذا من شأأنه   مقدمالويبو و  املشورة وتيسري اتباع هنج أأكرث تعاوان  بني اإ
ا يف بعض احلالتو .الطلب ، قد تكون هذه املشورة ةري الريمية والشفوية ءافية لمتكني مقدم الطلب من امليض قدم 

ىل املرحةل التالية يف س ياس ته أأو تطويره الترشيعي.  ذا واإ مرشوع ب احلصول عىل المتس مقدم الطليف وقت لحق، اإ
 ، قد يشمللسلطات املعنية يف ادلوةل العضومع ا املربم التفاقل ووفقاُ . ، يكون هل ذكلاملشورة يف شلك مكتوب

حتليل الامتثال للمعايري و ؛ )ب( ياس ية متعددة وقرارات اسرتاتيجيةما ييل: )أأ( خيارات قانونية وس   املرشوع املكتوب
ذا المتعن يف، مع لية ادلنياادلو  التعليقات التقنية املفصةل اليت تتناول و ؛ )ج( ءان هناك نص يتجاوز تكل الأحتام ما اإ

تطوير صك أأكرث بسانة ؛ بغية  عىل الصعيد ادلاخيلالقانوين والس ياسايت واللغوي  التناسق)عند الاقتضاء( 
ذا نلب ذكل.و  )د(  اقرتاحات معينة للصياةة اإ

 نوال العملية الترشيعية. دون انقطاع دةساعامل م الويبو دتق ،عند الطلب "4"

نفاذتقدم الويبو أأيضا املساعدة يف مرحليت التنفيذ  ،عند الطلب "5" ذءاء الوعي، مبا يف ذكل والإ والأنشطة  أأنشطة اإ
 الإعالمية.

ىل تلقي تعليقات من مقدم الطلب بشأأن فائدة املساعدة  ،ال جال احملّددة مضن "6" ل قد و . وسدادهتاتسعى الويبو اإ
دخال حتسينات   يف املس تقبل.تكون هذه املعلومات متاحة دامئا  ولكهنا تساعد الويبو عىل تقيمي جودة معلها واإ

دون موافقة  أأخريمع أأنراف  تبادلهايمت احلفاظ عىل رسية نتاجئ العملية الترشيعية يف حمفوظات الويبو ول يمت  "7"
 .ملا تراه مناس با   وفقا  املشورة  رية تبادلادلول الأعضاء حبوتمتتع رصحية من املس تفيد. 

 الأدوات

 

 22قاعدة بياانت ويبو ليكس. "1"

 23قاعدة بياانت الويبو بشأأن موانن املرونة. "2"

قلميية والوننية وأأدةل قانونية ودراسات نرشهتا الويبو "3"  .قواعد بياانت أأخرى ومس تودعات للتجارب الإ
24

 

 25 .عىل معاهدات الويبو، تعليقات الويبو حيامث أأمكن "4"

                                                
22
 . http://www.wipo.int/wipolex/ar/index.jspير ى الانالع عىل الفصل اخلاص بقواعد البياانت. ويبو ليكس متاح عىل الرابط التايل:  
23
http://www.wipo.int/ip-: قاعدة بياانت الويبو بشأأن موانن املرونة. الفصل اخلاص بقواعد البياانت ير ى الانالع عىل 

development/en/agenda/flexibilities/database.html . 
24
 /http://www.wipo.int/publications/enالرابط التايل:  عىلذات الصةل  املنشورات وادلراسات بتلكيف من الويبوميكن الانالع عىل  

http://www.wipo.int/wipolex/ar/index.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/publications/en/
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 أأجندة التمنية مشاريع

 املامرسات

ليه. ووفقا  ملا التقنيةتقدمي املساعدة قنوات  أأجندة من بني تعترب مشاريع  عنية ابلتمنية ادلورة الثالثة للجنة امل  خلصت اإ 55.
التوصيات اليت تتناول  ءافة جيمع بنيعىل املشاريع،  قامئتنفذ من خالل هنج مواضيعي  هذه املشاريع وامللكية الفكرية، فاإن
نار مرشوع واحد. اليت تتشابه فامي بيهنانفس املوضوع أأو  ، يمت عامتد هذا الهنجواب، واليت ميكن تنفيذها بصورة مشرتكة يف اإ

نار املرشوع بطريقة أأكرث مشولية وفعالية.  املتناوةلالنظر يف مجيع جوانب القضية )القضااي(   أأجندةتوصية ومعال  ب يف اإ
التمنية وتراعي الأولوايت ومس توايت التمنية  صوبالطلب وموهجة  قامئة عىلجدول أأعامل التمنية  مشاريع، تكون 1 يةالتمن 

قدرة الاستيعاب  مراعاة، تعمل الويبو عىل منوا . وابملثل قلالأ  لس امي البدلانو، حتياجات اخلاصة للبدلان الناميةاخملتلفة والا
 هوتنفيذاملرشوع  تقيميمجيع هذه العنارص يف الاعتبار لضامن وتؤخذ يف تصممي املرشوع.  فيدينومس توى اخلربة دلى املس ت 

يف تكون معينة لختيار البدلان املس تفيدة، ، معايري حتدد الأمانة، عند الاقتضاءو . وبتصممي خاص بلك بدلمعياري بشلك 
يمت اختيار البدلان املس تفيدة و ي يتناوهل املرشوع. ابملوضوع أأو اجملال اذلوظروف سائدة حمددة ب مرتبطةكثري من احلالت 

، بعني الاعتبار يف اختيار البدلانلأمانة الويبو. كام يمت أأخذ التوازن اجلغرايف  الاهامتمات املوهجةعىل أأساس التعبري عن 
ا ليمت تنفيذه يف منطقة معينة فهيا يكون ابس تثناء احلالت اليت ا خصيص  اريع ش، تتضمن امل عىل ذكل عالوةو  26.املرشوع مصمم 

عددا من أأحصاب املصلحة الرئيس يني ذوي الصةل بنجاح التنفيذ عىل املس توى الونين. وابلتايل يمت حتديد نقاط التصال عىل 
يدير املشاريع مديرو املشاريع اذلين مه موظفون و أأحصاب املصلحة يف لك بدل مس تفيد.  بني تنس يقال  املس توى الونين لضامن

يف املنظمة ودلهيم خربة يف املوضوع املعين ويعملون يف اجملالت الربانجمية ذات الصةل. ومه مسؤولون عن تطوير منتظمون 
ىل اللجنة بشأأن تفاصيل  ىل  املشاريعواثئق املرشوع والإرشاف عىل تنفيذ مشاريع حمددة وتقدمي التقارير اإ الفردية. وابلإضافة اإ

، تشمل أ ليات الإبالغ عن التقدم ر زمنية حمددة. ولهذا الغرضيقة شفافة ومضن أأن، تضمن الويبو تنفيذ املشاريع بطر ذكل
بعد الانهتاء مهنا بواسطة  املشاريع، يمت تقيمي وابملثل 27.عروض شفهية أأمام اللجنةاحملرز يف تنفيذ املرشوع واثئق خطية و 

نار هبذه املهمة  علالضطال خصيصا  خبري خاريج يمت اختياره  س ياسة الويبو للتقيمي، ويسرتشد التقيمي ب . رشوع معنييف اإ
.اليت تطّبق املعايري والقواعد اخلاصة بفريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي

ملشاريع، ول اذلين دلهيم حصة يف ا أأولئك ويرُشك28 
اليت فُرغ نواجت املشاريع . ولضامن اس تدامة اإرشاءا  فّعال   أأنراف أأخرى هممتة ة، وأأيس امي فريق املرشوع، والرشءاء، واملس تفيدين

جنازها عن تنس يق  رى العمل العادي للمنظمة. وأأخريا ، جيُ ، تضمن الويبو تعمميها عىل حنو فعال يفيت خضعت للتقيميوال من اإ
اة املنفذة خالل دورة حي الشعبء الربانمج واملزيانية والقطاعات/، وشعبة أأداشعبة تنس يق أأجندة التمنيةبني  كثب

 بأأمكلها. املرشوع

                                                
25
الرابط التايل:  عىلمتاحة ليدي بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشتال التعبري الثقايف التق  الأدوات الس ياساتية والترشيعية 

http://www.wipo.int/tk/ar/index.html . 
26
القطاع ية مرشوع "تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية" )املرحلتان الأوىل والثانية(، هبدف متكني تمن مثل  

 وأأنشطة بناء القدرات املؤسس ية يف جمال حق املؤلف. التقنيةمن خالل املساعدة  السمعي البرصي الأفريقي
27
 .ه، يعرتف ابحلاجة اإىل رصد تنفيذ املرشوع وتقيميي اعمتدته ادلورة الثالثة للجنة، اذلاإن الهنج القامئ عىل املواضيع 
28

الأساس ية ملعايري التقيمي ومعايري اجلودة الصادرة عن جلنة املساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتمنية يف امليدان  ويشري الإنار املهنجي للفريق اإىل املبادئ
 .الاقتصادي

http://www.wipo.int/tk/ar/index.html
http://www.wipo.int/tk/ar/index.html
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 اتاملهنجي

فعال  عىل حنوالتمنية أأجندة ادلورة الثالثة للجنة لتنفيذ توصيات  يع خاللللجنة املهنجية القامئة عىل املشار  مدتعتُ ا  56.
 29.فذت وفقا للمامرسات املذكورة أأعالهشمل املراحل التالية اليت نُ يه ت . ونسجموم 

ما: تُ تصممي املرشوع "1"  أأو ،عضو أأو مجموعة من ادلول الأعضاء دوةل من قبل أأو ،الأمانة من قبل قرتح املشاريع اإ
قلميية من قبل . اوأأولوايهت ، مع مراعاة جمالت العمل الرئيس ية واحتياجات البدلان النامية وأأقل البدلان منوا  مجموعة اإ
 وحُياليف مقرتح املرشوع.  لها طتخطيال بتنفيذ املرشوع و  ، يمت حتديد العنارص ذات الصةلهذه املرحةل املبكرة وخالل
وثيقة املرشوع اليت  يتحول هذا الأخري اإىل، عىل املقرتح اللجنة موافقةمبجرد و لتنظر فيه.  عىل اللجنة الاقرتاح

 دورة املرشوع. تقيميو تنفيذ ورصد يف  يُسرتشد هبا

مدير املرشوع وفقا لالسرتاتيجية احملددة يف وثيقة املرشوع اليت وافقت علهيا  املرشوع يُنفذ: تنفيذ املرشوع "2"
دارة املوارد أأنشطة املرشوع و وتيمت تسلمي اللجنة.   .30مع اجلدول الزمين للتنفيذ ىشوفق ا لأهداف املرشوع ومبا يامتاإ

الشعبة ، ابلتنس يق مع رشوعمدير امل  جيرهياتقيمي اذلايت يمت رصد املرشوع من خالل معلية : رصد املرشوع "3"
وقعة جيمع مدير املرشوع بياانت الأداء فامي يتعلق ابلنواجت املت و ، أأثناء تنفيذ املرشوع.التمنية أأجندةاملعنية بتنس يق 

نار اسرتاتيجية التسلمي، و  ، حيدد مدير املرشوع عددا من ابلإضافة اإىل ذكلوفامي يتعلق بأأهداف املرشوع. يف اإ
 التقدم كام يقوم بقياسالتقدم احملرز يف اس تكامل اخملرجات املذكورة أأعاله وحتقيق أأهداف املرشوع.  املؤرشات لتقيمي

مشاريع  بشأأننتاجئ التقياميت اذلاتية يف لك من التقرير املرحيل  وتُعرضمت مجعها. ابس تخدام البياانت اليت  احملرز
 التمنية اجلارية وتقارير الإجناز. أأجندة

عداد  "4" ىل اللجنة عن تنفيذ املرشوع من خالل الأدوات التالية: )أأ(  تُقّدم: عن املرشوع ريرالتقااإ التقارير اإ
قسام من تقرير املدير العام وبعض الأ ؛ )ج( تقارير الإجنازو ؛ )ب( التمنية اجلارية أأجندةمشاريع  بشأأنالتقارير املرحلية 

 .31تنفيذ أأجندة التمنية بشأأن

ومعال  اليت أأعدهتا الأمانة.  واصفات التقيميمل مس تقل لإجراء التقيمي وفقا تعيني مقميّ : يمت تقيمي املرشوع "5"
ىل الأمانة. ، يقدم املقميّ تكل واصفات التقيميمب جراء التقيمي وفق ا و  املس تقل تقريرا اس هتالليا اإ واصفات التقيمي مليتوىل اإ

مرشوع  املقميّ  عدّ يُ ، وبعد ذكلتقرير الاس هتاليل. وخطة العمل والعنارص الأخرى احملددة يف ال  والس بلوالأدوات 
ىل النتاجئ والاس تنتاجاتتقرير التقيمي مع توصيات قابةل للتنفيذ اس  تقوم م مالحظات و دّ تق .ومن شأأن الأمانة أأن تنادا  اإ

دراهجاتصحيحات واقعية ب  ىل الأمانةايئ تقرير التقيمي الهناملقمّيّ  ويُقّدميف تقرير التقيمي الهنايئ.  ميكن اإ بعد موافقهتا ، و اإ
ىلاملقمّيّ التقرير  وحييل. املعنية ابمللكية الفكرية والتمنية من واثئق اللجنة كوثيقة عليه، يُنرش يف  لتنظراللجنة  اإ

عىل الإجراءات املقبةل اليت  أأيضا، ول س امي النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات. وتوافق اللجنة املعلومات الواردة فيه
ىلاختاذها ينبغي   تكل التوصيات. استنادا  اإ

 ،اللجنة قراروبناء  عىل  ،التمنية من مشاريع أأجندة : بعد الانهتاء من مرشوعمعل يف الويبويف  املرشوعتعممي  "6"
عداد املزيانية لل م املرشوع عميُ   مشاريعمن حيث املوضوع واملوارد عىل حد سواء، يف لك برانمج مبا يامتىش مع معلية اإ

                                                
29
ملخص رئيس ادلورة الثالثة للجنة املعنية من  8رد قرار اللجنة يف الفقرة يو . CDIP/3 INF/1ترد املهنجية املقرتحة لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف الوثيقة  

 (.CDIP/3/SUMMARYابلتمنية وامللكية الفكرية )الوثيقة 
30
ذا لزم الأمر ذكل تأأخريات يف التنفيذ الونين، اإىل أأي عوامل خارجية تفيضرشيطة أأل    اإ
31
 أأجندةية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن تنفيذ توصيات تقدمي تقارير س نو ب  ادلورة الثالثة للجنة ، أأعرب املدير العام للويبو عن الزتامه خالل 

ىل ةايةالتمنية. و   التمنية. أأجندةتنفيذ وتعممي توصيات ومبادئ  عنيقدم التقرير نظرة عامة و ال ن، ُعرضت تسعة تقارير عىل اللجنة منذ دورهتا اخلامسة.  اإ
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التمنية اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو يف س نة  أأجندةاليت اقرتحهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات 
2010. 

 الأدوات

.57 للك مهنا: فامي ييل وصف موجزويرد لك مرحةل.  خاللخمتلفة رشوع م أأدوات  تُس تخدم 

 تصممي املرشوع وتنفيذه  أأول.

ييل:  ماويه تتضمن يه الوثيقة اليت وافقت علهيا اللجنة لتوجيه تنفيذ املرشوع. و: املرشوعوثيقة /قالب "1"
ىل  وروابط حتيل ،التنفيذ برانمجو  ملرشوع، ووصف موجزاب تُعىنالتمنية اليت  أأجندةتوصيات  يشململخص  )أأ( اإ

ىل ، وروابطذات الصةل برامج أأجندة التمنية /الربامج ومدة املرشوع  ،النتاجئ املتوقعة يف الربانمج واملزيانية حتيل اإ
ايري الانتقاء ، واسرتاتيجية التسلمي اليت حتدد معلأهداف العامة واخلاصةايشمل لمرشوع ل وصف و ؛ )ب( تهومزياني 

جراءات ، وحتديد اخملانر احملمتةلالأنشطة اليت يتعني الاضطالع هباو  النواجت املتوخاةوترسد  للبدلان املس تفيدة  واإ
 يقدم جدول  يمي قسم للمراجعة والتق  و ؛ )ج( الاقتضاء)عندما  التعاون املرتقب مع الوءالت الأخرى، و مهنا التخفيف

؛ لأنشطة والإنار الزميناذلي يضّم قامئة اب اجلدول الزمين للتنفيذو لتقيمي اذلايت؛ )د( ل  ا  س تعراض املرشوع ومنوذجل
 .النواجت املتوخاةللك  اخلاصةوةري  اخلاصةاملوارد حتديد ، مع النتاجئحسب املوارد املدرجة يف املزيانية و )هـ( 

عداد التقارير عن املرشوع اثنيا.  اإ

 فيه يصفونو جنة، يف دورة الربيع للّ  اريع: يقدمه مديرو املشة اجلاريةالتمني أأجندةتقرير مرحيل عن مشاريع  "1"
عداد هذا الوصف من قبل البدلان/ ، يمتوعند الاقتضاءنفيذ املرشوع خالل العام السابق. الربانمج املتعلق بت   الأقالمياإ
ا لأن التنفيذ  ىل أأخر بدل من خيتلفنظر  بدل  بلكللظروف اخلاصة  وفقا  خمتلفة  حلامر  احملرز التقدم يبلغميكن أأن كام ، اإ

النواجت املتوخاة ، يمت الإبالغ عن التقدم من خالل املس تفيدةيذ عىل عدد من البدلان عندما ل يقترص التنف و مس تفيد. 
ا أأمثةل عمت مجعهاملعلومات اليت  حسبأأو ابلطريقة الأنسب  اليت حتقّقت ثر لأ االنجاح/ نا. ويقدم التقرير أأيض 

ا وادلروس الأساس ية اخلرباء  ، أأو(لبدلان املس تفيدة )عند الاقتضاءتعليقات ااإىل البياانت اليت مت مجعها من ، استناد 
 ينطوي التقرير عىل، ابلإضافة اإىل ذكلوأأو أأحصاب املصلحة املشاركني يف تنفيذ املرشوع. والاستشاريني و/
عداد التقارير والاسرتاتيجيات املس تخدمة أأو التدابري املطبقة  نرأأتانر الفعلية اليت معلومات عن اخمل خالل فرتة اإ

، وحيدد ادلمع/الاهامتم الفوري تقتيضأأيضا القضااي اليت  التقرير يرسد ،من هذه اخملانر. وعالوة عىل ذكل للتخفيف
تنفيذ  ونس بة، تقدم التنفيذ وفقا للجدول الزمينفرتة التقرير املقبةل. كام يقدم معلومات عن يف  السبيل للميض قدما  

اليت واثئق السابقة ذات الصةل ل، ويقدم لحئة ابوع اليت وافقت علهيا اللجنةيف وثيقة املرش  ااملرشوع املنصوص علهي
امتثل مرجعا    ؛فامي س بقرشحه بشلك منفصل  وردعىل تقيمي ذايت للمرشوع  التقرير ، حيتوي. وأأخري 

، وتتضمن نظرة عامة موجزة عن تنفيذ ملشاريع عند الانهتاء من املرشوع: يعرضها مديرو اتقارير الإجناز "2"
مع  وتُقّدم تقارير الإجنازالعنارص الأخرى الواردة يف تقرير املرشوع فامي يتعلق بتامل فرتة التنفيذ. سائر املرشوع و 

ىلالتمنية اجلارية  أأجندةالتقارير املرحلية اخلاصة مبشاريع   ؛وامللكية الفكرية يف الربيع دورة اللجنة املعنية ابلتمنية اإ

ىل ا: يةالتمن  أأجندةتقرير املدير العام عن تنفيذ  "3" عىل أأقسامه اخملتلفة  يف وحيتوي، جنة يف دورة اخلريفل ل يُقّدم اإ
بعد  خالل العام السابق ملشاريع املُعّممة( معلومات عن العمل املتعلق ابابملشاريع: )أأ  ذات الصةلاملعلومات التالية 

 بشأأنالبياانت الرتامكية )من بداية التنفيذ حىت هناية الس نة السابقة( و ؛ )ب( لوالتقيمي اخلاريج املس تق مهنا الانهتاء
؛ املشاريعلتنفيذ تكل مقدرة مالية وارد ما اعُتمد من م، و تناولهتا، وعدد التوصيات اليت اإجاميل املشاريع املوافق علهيا
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التمنية  أأجندةيف تنفيذ مشاريع  بعض النقاط البارزةو ؛ )د( يف العام السابق خضعت للتقيمياليت  املشاريععدد و )ج( 
جنازاتأأمه حاةل التنفيذ و و ؛ )هـ( ة خالل الفرتة املشموةل ابلتقريراجلاري حملة عامة عن و  )ط( ؛اجلارية املشاريع نواجتو  اإ

نار اللجنة امل  جنازاهتا ونواجتها  أأمه ، مبا يف ذكلعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةاملشاريع املنجزة واملقيّمة يف اإ  والتوصياتاإ
 .الرئيس ية اليت قدهما املقيّمون

 الرصد والتقيمي اثلثا.

جوة. وتشمل عنارص التقيمي النتاجئ املر تقيمي مدى حتقيق اخملرجات/رصد هتدف اإىل معلية  و: هالتقيمي اذلايت (أأ  )
، مؤرشات الإجناز الناحج مقابل النواجت املتوقعة )مؤرشات النواجت( ومؤرشات كور يف املهنجية، كام هو مذاذلايت

يتعلق الإجنازات الناحجة فامي يتعلق بأأهداف املرشوع )مؤرشات النتاجئ(. كام يتضمن بياانت الأداء لقياس التقدم فامي 
شارات و ابملؤرشات املذكورة أأعاله  مت :ءالتايل ويه دم اخملتلفةت التقاذلي حيدد مس تواي "السري"مفتاح نظام اإ

  مل يُقمي بعد/توقف، ل يوجد تقدم، بعض التقدم، قدم قوي، تالتنفيذ ابلتامل

التقيمي املس تقل: يقوم به مقمي خاريج عند اكامتل املرشوع لتحديد مس توى حتقيق أأهداف املرشوع. وهيدف  (ب )
أأثناء تنفيذ املرشوع وتقدمي معلومات تقيميية قامئة عىل الأدةل دلمع معلية صنع القرار يف  املس تخلصةاإىل حتديد ادلروس 

 التالية:يف هذه العملية الأدوات  وتُس تخدم. املعنية ابمللكية الفكرية والتمنية اللجنة

 عاجلهتا الرئيس ية اليت ينبغي مأأس ئةل التقيميو  املعلومات الأساس يةمبا يف ذكل التقيمي، مواصفات  "1"
 ؛32املقمي اخلاريج والإنار الزمين يف هذا الصدد س يقدهمااخلدمات اليت /والنواجت

هنجية التقيمي والأسلوب املهنجي وأأدوات مجع البياانت ونرائق حيتوي عىل وصف مل  تقرير اس هتاللو  "2"
جراء مقابالت معهم وأأس ئةل التقيميوأأحصاب املصلحة الرئي  حتليل البياانت  الإضافية ومعايري س يني املطلوب اإ
 وخطة معل التقيمي؛ تقومي الأداء

ىل النتاجئ والاس تنتاجات؛ "3"  ومرشوع تقرير التقيمي مع توصيات قابةل للتنفيذ استنادا  اإ

جئ الرئيس ية النتاو وصفا  ملهنجية التقيمي املس تخدمة؛ تقرير التقيمي الهنايئ اذلي يتضمن ملخصا  تنفيذاي  و و  "4"
نار الفئات احملددة تمتحور حول  أأدةل عىل القامئة من مواصفات أأس ئةل التقيمي الرئيس ية اليت مت تناولها يف اإ
 املس تخلصةس تنتاجات ؛ والاوالكفاءة والفعالية والاس تدامة الصةل ابملوضوع  :، ويه بصفة عامةالتقيمي

ىل النتاجئ  .س تفادةوتوصيات مس متدة من الاس تنتاجات وادلروس امل أأساس النتاجئ ؛  استنادا  اإ

 (لأحصاب املصلحة املتعددين )منصات الرشاءات بني القطاعني العام واخلاص

 املامرسات

قامة  ن اإ ممارسة أأخرى تقوم هبا الويبو وتُس تخدم يه رشاءات متعددة من خالل منصات أأحصاب املصلحة املتعددين  اإ 58.
 وجُترى. رفااملع القامئ عىل قتصادالاكة يف يف أأنشطة املساعدة التقنية هبدف تعزيز قدرات البدلان النامية عىل املشار 

ىل  ،متاحةت بني أأحصاب املصلحة عرب قاعدة بياانت التصال  تنظمي أأحداث للجمع بيهنم بشلك خاص.ابلإضافة اإ

                                                
32
 ومرشوع ا لتقرير التقيمي وتقريرا  هنائيا . اس هتالل تقرير النواجت، تتضمن تكل الناحية العمليةمن  
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.59 برانمج النفاذ اإىلو  ،احتاد الكتب امليرّسةو  ،ريسورتش وويبو ،غرين ويبوالويبو لأحصاب املصلحة  منصاتوتشمل  
ىل ا ،البحث لأغراض التطوير والابتتار . وتتيح هذه املنصات الفرصة ملعلومات املتخصصة بشأأن الرباءاتو برانمج النفاذ اإ

 عىل بعدد من الس ياسات العامة الهامة اليت تؤكد للميض قدما  لقطاع املؤسسات واجملمتع املدين لتبادل خرباهتم وتوفري المتويل 
لإنشاء وتطوير حلول جديدة للتحدايت عىل   يف البدلان املتقدمة والناميةا كأدوات للباحثنييمت اس تخداهمو هممة الويبو. 

 الصعيدين احمليل والعاملي.

 املهنجيات

.60 ، وفق ا ملعايري أأهلية معينة موحضة أأدانه:الرشاءات عىل أأساس نوعي قامتُ  

ىل املنصة كرش الفللأعضاء  غرين ويبوش بكة تتيح  "1" ميكن و . اءأأو خرب و/ نيو/أأو مس تخدم ءاءرصة لالنضامم اإ
ما  ية، ، وامجلعيات التجار ذكل املنظامت احلكومية ادلويل ، مبا يفمن القطاع العام أأو القطاع اخلاصأأن يكون الرشءاء اإ

ش بتات الرشءات ، ورشءات الأعامل الصغرية واملتوسطة و ، ومؤسسات المتويلةوالرشءات، واملؤسسات احلكومي
 وجيب عىل لك من يرغب يف أأن يصبح رشيتا  ، وةريها. واجلامعات، ورشءات الاستشارات الصغرية واملتوسطة،

ىل وثيقةمقرتح دفع اشرتاك ش بكة تتيح  ،ابلنس بة للخرباء و .غرين ويبوميثاق ة بشأأن قبول مكتوب ، ابلإضافة اإ
ا   أأن يصبحوجيب عىل لك من يرغب يف. غرين ويبوالفرصة للتسجيل يف قاعدة بياانت خرباء  غرين ويبو مس تخدم 
 .غرين ويبوتسجيل وقبول رشوط وأأحتام ل ل  عىل املوقع الإلكرتوينحساب  فتح

 يف دماتاخلمقدمو و . نيودامع نيومس تخدمخدمات  قديمالفرصة لالنضامم مك للأعضاء ريسورتش ويبوتيح ت  "2"
ادلراية العملية ، ومنظامت ترغب يف املسامهة يف مه مؤسسات أأءادميية، ومنظامت ةري حكومية ريسورتش ويبو

البحث  املس تخدمون مه عادة منظامت تعمل يف جمايلو يف جمال امللكية الفكرية. واملواد واخلدمات الأخرى واخلربة 
ىل قاعدة البياانت العامة.  وترغب يف النفاذ، واملالراي والسل ،لأمراض املدارية املهمةلفامي خيص اوالتطوير  ّا أأماإ
مغزى. توجهيات ذات  وتقّدم لها ريسورتش وويبوما تشّجع عادة  هم متاتب وننية للرباءات، ويهف  ادلامعون

بداء، دامع/ أأو و و/أأو مس تخدم ويقتيض الانضامم مكقدم خدمات  الاهامتم والالزتام ابملبادئ التوجهيية اإ
 .ريسورتش ويبول

ىل البحث لأغراض التطوير والابتتار يتيح  "3"  البحثمؤسسات لمؤسسات الأءادميية و لموارده برانمج النفاذ اإ
فقط للمؤسسات )الأفراد ةري  التسجيل متاحو لمتاتب الوننية للملكية الفكرية. لو  الإقلمييعىل الصعيد ةري الرحبية 

التسجيل عرب الإنرتنت جيب علهيا، ينقسم اإىل مجموعتني من البدلانهو ن للتسجيل( و ومؤهل
33
جماان   ويُقّدم الربانمج. 

ىل ثالثة عوامل تقس مي ستندي رسوم س نوية، وفق ا جملموعة ادلول. و  دفع أأو مقابل : ادلخل يه مجموعات البدلان معوما اإ
منوا  يف الأمم املتحدة الأقل ، ووضع البدلان، وأأرقام مؤرش التمنية البرشيةالواحد القويم الإجاميل للفرد

34
ويُشرتط عىل . 

ىل البحث لأغراض التطوير بشأأن دليل تدريب لك مؤسسة القيام بتسجيل واحد فقط. ومثّة  برانمج النفاذ اإ
 متاح من قبل الويبو. والابتتار

ىل ابرانمج  "4"  البحثمؤسسات مفتوح ملتاتب الرباءات أأو  ملعلومات املتخصصة بشأأن الرباءاتالنفاذ اإ
35معلية التسجيل عرب الإنرتنت . وينبغي اس تكاملالبدلان الناميةالأءادميية يف املؤسسات و 

ويُشرتط عىل لك مؤسسة  .

                                                
33
 متاحة عىل الرابط التايل::برانمج النفاذ اإىل البحث لأغراض التطوير والابتتاراس امترة التسجيل يف  

 https://registration.research4life.org/register/Default.aspx?language=EN ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية 
34
 ty.htmlhttp://www.wipo.int/ardi/en/eligibiliالرابط التايل:  مجموعات البدلان املؤهةل متاحة عىل 
35
 ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية https://www3.wipo.int/forms/en/aspi/register_form.jspمتاحة عىل الرابط التايل: :اس امترة التسجيل  

https://registration.research4life.org/register/Default.aspx?language=EN
http://www.wipo.int/ardi/en/eligibility.html
https://www3.wipo.int/forms/en/aspi/register_form.jsp
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رسال اتفاق، يمبجرد الانهتاء من معلية التسجيلو . القيام بتسجيل واحد فقط ىل مدير مت اإ ات ترخيص املس تخدم اإ
عند اس تالم التفاقات و . اخملتارة ةلرباءابنقل البياانت املتعلقة  خدماتعىل  من أأجل احلصول مقدمة الطلباملؤسسة 
رسال تفاصيل تسجيل ادلخول املوقعة ىل مدير املؤسسة خدمات نقل البياانت املتعلقة ابلرباءات للحصول عىل ، يمت اإ اإ

، جيب اس تخدام خدمتني هذه اخلدمات واس تخداهما بفعالية عىل وللتعرف(. عند الاقتضاءمكتبهتا ) املسؤول عنو 
 وقت.أأقىص يف نفس ال كحدّ 

بعض املهنجيات  ،احتاد الكتب امليرّسةو  ،ريسورتش وويبو ،غرين ويبو منصات ، تتبع لك مناعند تقدمي خدماهتو   61.
 :ومهنا ما ييل، الإضافية لتقدمي املساعدة الفنية

مكرجع أأسايس لأولئك املشاركني يف التفاوض عىل اتفاقات  ، ُُصّمتغرين ويبو رتخيصقامئة مرجعية ل "1"
تقدم قامئة ابلقضااي ويه ، الإلكرتوين غرين ويبومتاحة جماان عىل موقع  والقامئة املرجعية ترخيص نقل التكنولوجيا.

برام اتفاقات الرتخيص.  الرئيس ية اليت ينبغي أأخذها يف الاعتبار عند التفاوض واإ

سداء  "2" ، وهو غرين ويبوأأحد الرشءاء يف ا قّدهمللملكية الفكرية، اليت يُ املشورة اجملانية يف جمال تتعهد خدمة اإ
غرين  بتقدمي خدمات جمانية لبعض من مس تخديم منصة ويبو ،منظمة مستشاري امللكية الفكرية للمصلحة العامة

ىل معاهد القطاع العام. ىل الرشءات الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية واإ منصة  تلقى مس تخدموو  املنمتني اإ
يف اإىل البدائل  ، ابلإضافةخليارات امللكية الفكرية املتاحةهؤلء املساعدة يف حتديد النطاق التامل  غرين ويبو

لكية الأخرى من ، مبا يف ذكل معلومات عن كيفية حامية حقوق امل حاميهتا ملكية فكرية ميكنتوفر فهيا ت  احلالت اليت ل
 .عامالتخالل عقد امل

ن  "3" يوفر هو . و ، كام أأنّه يقدم املساعدة يف هذا الشأأنتنفيذ معاهدة مراكشممكّل ل احتاد الكتب امليرسة اإ
ىل منظامت ةري حكومية ختدم الأشخاص العاجزين عن قراءة بشأأن أأحدث معلياالتدريب  نتاج الكتب امليرسة اإ ت اإ

يه خدمة الكتب العاملية و  .املطبوعات ومديرايت التعلمي ودور النرش التجارية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  
تقّدمه املكتبات اليت ختدم  يه دليل عاملي للكتب يف أأنساق ميرسةواحتاد الكتب امليرسة، جزء من خدمات 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ، الأشخاص احتياجات الأشخاص املكفوفني ومعايق البرص وةريمه من ذوي اإ
متانّية البحث عن الكتب امليرسة ونلهبا.  وتزّودمه اخلدمة ابإ

 دواتالأ 

ربط أأولئك اذلين  خالل منمنصة تعاونية تشجع الابتتار ونرش التكنولوجيات املناخية  غرين ويبوعد تُ  "1"
 يُر ى ،غرين ويبو عنزيد من املعلومات وملالتكنولوجيا واخلدمات.  قديمكنولوجيا املس تدامة بيئيا  مبيلمتسون الت 
ن /https://www3.wipo.int/wipogreen/en: الرابط التايل عىل الانالع  زيية.لكابلإ

حتفزي اس تحداث منتجات نبية للأمراض املدارية املهمةل واملالراي  عىل تعمل صةمن ريسورتش يه ويبو "2"
يُر ى  ،ريسورتش ويبو عنزيد من املعلومات ومل. . والسل عن نريق رشاءات ابتتارية للبحث وتبادل املعارف

 زيية.نلكابلإ  /http://www.wipo.int/research/en :الانالع عىل الرابط التايل

يف جمال اكتشاف وتطوير منتجات )عادة ما بني ثالثة وتسعة أأشهر( للتدريب الرفيع ريسورتش  ويبوزمالت  "3"
لعلامء من البدلان الأقل منوا  يف رشءات الصيدةل البيولوجية الرائدة واجلامعات يف مجيع ا فائدةالأمراض املهمةل ل ملتاحفة

م هذه الزمالت مع الصناديق الاستامئنية من ادلول الأعضاء. كام تنظم الويبو دورات تدريبية يف ظُ وتُنأأحناء العامل. 
دارة امللكية الفكرية تس هتدف علامء البدلان النامية  ابدلرجة الأوىل. جمال اإ

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
http://www.wipo.int/research/en/
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ىل البحث لأغراض التطوير والابتتار  للنفاذيوفر برانمج الويبو  "4" ىل اجملالت  نفاذا  اإ جمانيا  أأو منخفض التلكفة اإ
املؤسسات املسجةل يف  لفائدةاملرجعية  واملصنفاتالعلمية والتقنية املستندة اإىل الاشرتاءات والكتب الإلكرتونية 

العامل.  يف النرش دورالقطاعني العام واخلاص. مع بعض أأبرز رشاكة يف من خالل  ،الأقل منوا   البدلان النامية والبدلان
ىل البحث لأغراض التطوير والابتتار هو عضو يف  للنفاذبرانمج الويبو و  ىل "البحث من أأجل احلياة" رشاكة اإ اإ
 ويقدم ،( وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة)الفاوومنظمة الأةذية والزراعة  ليت تديرها منظمة الصحة العامليةنب الربامج ااج
عىل الرابط التايل:  الانالع يُر ى ،زيد من املعلوماتومل. حمتوى يف جمالت ختصصه مهنا لك

http://www.wipo.int/ardi/en/ .ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية 

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ل يتيح برانمج الويبو  "5" ىل البحث  جمانيا   نفاذا  لنفاذ اإ أأو منخفض التلكفة اإ
البدلان الأقل منوا  من خالل و املسجةل يف البدلان النامية  املؤسسات لفائدة التجاري يف الرباءات واخلدمات التحليلية

 و ورشاكة بني الويب ويه. تقديم خدمات قواعد بياانت الرباءامالقطاعني العام واخلاص مع كبار  يفرشاكة 
 Thomson(، وتومسون رويرتز )Questel(، وكويستيل )Proquest(، وبروكويست )Minesoftوماينسوفت )

Reuters( وويبس ،)WIPS .)عىل الرابط التايل:  الانالع يُر ى ،زيد من املعلوماتومل
http://www.wipo.int/aspi/en/ .ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية 

الكتب امليرسة هو رشاكة جتمع بني مجموعات من املؤلفني والنارشين ومنظامت أأحصاب احلقوق واملكتبات  احتاد "6"
البرص ومؤسسة سايت س يفرز اخلريية والاحتاد العاملي  واحتاد ديزي واجمللس ادلويل لتعلمي الأشخاص معايق

عىل الرابط التايل:  الانالع يُر ى ،زيد من املعلوماتومل. (. للمكفوفني
lhttp://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.htm  ابلإنلكزيية والفرنس ية

 والإس بانية.

 يهو ،دويل للتبادل بني املكتبات تقين برانمجالكتب امليرسة يه عبارة  لحتادخدمة الكتب العاملية التابعة  "7"
 iblebooksconsortium.org/globalbooks/en/http://www.accessمتاحة عىل الرابط التايل: 

 والفرنس ية والإس بانية.ابلإنلكزيية 

لكرتوين "8" ساق بأأن  ملكفوفني القدرة عىل البحث وتقدمي نلبات الكتب الرمقيةا اليت ختدم يوفر للمكتبات دليل اإ
ميرسة. وهو متاح عىل الرابط التايل: 

http://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en/ .ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية 

ىل الإحانة علام   ن جلنة التمنية مدعوة اإ اإ 62.
  .ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة

] اتاملرفقييل ذكل  [
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