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CDIP/22/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  18 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
ىل  19جنيف، من   2018نومفرب  23اإ

 مكاتب امللكية الفكرية الوطنية واإلقليميةالتعاون األمم املتحدة ومع العمل التنسيق الداخلي و
عداد  مانةالأ  من اإ

أأكتوبر  31وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(، يف دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف الفرتة من  .1

ىل  تواصل حتسني التنس يق "، عىل اقرتاح من ست نقاط وردت فيه مجةل أأمور مهنا الطلب من الأمانة أأن 2016نومفرب  4اإ

ن مع واكلت الأمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية املعنية، وكذكل التعاون مع املاكتب ادلاخيل يف املنظمة، والتعاو 

قلميية للملكية الفكرية بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات والتعاون املوجه حنو التمنية  ."الوطنية والإ

ىل الأمانة أأن " ىل  ام تقرير رتاحات جديدة لهذا الغرض وتقدّ اقحتّدد وطلب الاقرتاح أأيضا اإ التمنية" جلنةاإ
1

. 

 وتس تجيب هذه الوثيقة للطلب املذكور أأعاله. .2

 التنس يق ادلاخيل أأول.

يالء عىل أأّن " 2021-2016للخمس ية  خطة الويبو الاسرتاتيجية للأجل املتوسطتنص  .3 مجيع برامج املنظمة تنفَّذ مع اإ

هو  لهدف الاسرتاتيجي الثالث هدفا أأفقياويشمل ا ."اعات الأمانة تدرك هذه الرضورةالاعتبار للبعد الإمنايئ، ولك قط

                                         
1

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

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277.  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277
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التنس يق بني خمتلف معطيات املنظمة يف خطط "، لتحقيق نتيجة يه "تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية من أأجل التمنية"

لط اخلطة متوسطة الأجل الضوء عىل ولتحقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي، تس ."ومرشوعات مامتسكة تنفَّذ بطريقة حممكة

ىل "وىلدعو الأ تو س بع اسرتاتيجيات حمددة،  الرتكزي املس متر عىل تنس يق معطيات الأمانة الأفقية لتحقيق تنفيذ مامتسك  اإ

"للمساعدة التقنية والتعاون الإمنايئ بطريقة فعاةل وبناء عىل الطلب
2

. 

من خالل  ،مامتسكل  بشكل  تُنفّذيف اخلطط واملشاريع اليت  املنعكس ،التعاون الإمنايئ للرضورة لتوفري يتجىل الامتثالو  .4

دخال سلسةل من الآليات  ساعدت املنظمة عىل حتسني التنس يق ادلاخيل  املنرصمة اليت الس نتنيرتات فعىل مدى  والنظماإ

 بني مجيع الربامج والقطاعات.

طار النتاجئ، ايف  ،2018/19زيانية املربانمج و الويعرض  .5 للربامج الولية اليت توفر للمنظمة  38لنتاجئ املرتقبة جدول اإ

ىل أأن اجلدول يشري و  .اليت تسهم يف تكل النتاجئ التمنية أأهداف اجلنسانية و  والقضاايالويبو بشأأن التمنية، أأجندة أأيضًا اإ

 اذليالربامج ذي الصةل  بنيلك برانمج بوضوح التعاون  ويُبنيسرتاتيجية. الأهداف الايف  تُراعىاملس تدامة يه قضااي شامةل 

  اسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج. اليت تُوّجهالتمنية أأجندة توصيات حمددة يف  كام حييل عىل يف تنفيذ أأنشطته  يضطلع به

مؤرشات مشرتكة  2018/19الربانمج واملزيانية أأيضا تضمني يدل عىل التحسني املس متر للتنس يق ادلاخيل  وما .6

ظهر ينعكس هذا الهنج، اذلي يُ و كة للربامج املتعددة ذات الصةل يف حتقيق نفس النتيجة املرتقبة. تنطوي عىل املسؤولية املشرت 

طلب من الربامج املسؤولية املشرتكة وابلتايل زايدة التنس يق بني الربامج، بصورة أأكرب عىل مس توى ختطيط العمل، حيث يُ 

ىل الربامج الأخرى اليت تتعاون يف تنفيذ  أأنشطة حمددة. الفردية الإشارة اإ

آخر لتحسني التنس يق ادلاخيل يتعلق بعمل ماكتب الويبو اخلارجية اليت أأنشئت من أأجلها وحدة و  .7 هناك جانب أ

واملوافقة علهيا واملزيانية تنس يق املاكتب اخلارجية يف مكتب املدير العام. وتشارك املاكتب اخلارجية يف دورة ختطيط الربامج 

مة مة يف جنيف، والاجامتعات املنتظ  املنعقدة من خالل الاجامتعات  عرب الفيديو من أأجل التنس يق املس متر ورصد املنظَّ

 أأنشطة ختطيط العمل.

بالغ حمس نة.  ز التنس يق ادلاخيل أأيضا عن طريق نظم وأأدواتعزَّ ويُ  .8  قُّدم، اذلي 2016/17تقرير أأداء الويبو  عدّ يُ و اإ

، مثاًل عىل التقارير احملس نة واملبسطة لبياانت الأداء 2018نية يف سبمترب يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيا

، مما ميّكن من "تقرير الإدارة املالية السابق وتقرير أأداء الربانمجبني تقرير أأداء الويبو جيمع و . بأأرسها املنظمة عىل مس توى

جراء تقيمي شامل وشفاف للأداء الربانجمي واملايل يف الثنائية  . ويقيض التقرير عىل أأوجه الازدواج يف املعلومات 2016/17اإ

الواردة يف لك من تقرير الإدارة املالية، وتقرير أأداء الربانمج، والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية. وستس متر 

"2018/19اجلهود لزايدة تبس يط التقرير للثنائية 
3

ذموًسا للتنس يق ادلاخيل، عد تقرير أأداء الويبو أأيًضا مثاًل ملويُ .  ُعّ مت  اإ

دارة الأداء   الربامج.عىل لك املعلومات املتعلقة ابإ

                                         
2

عىل الرابط:  2021-2016اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للفرتة ، A/56/10تتاح الوثيقة  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=347516.  
3

 .WO/PBC/28/7الوثيقة ،  2018 ادلورة الثامنة والعرشون، سبمترب ،جلنة الربانمج واملزيانية ،تقرير أأداء الويبو 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=347516
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=347516
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للمساعدة  مامتسكل  "لتحقيق تنفيذل وبراجمها املقدمة من مجيع قطاعات املنظمة  للمساهامتعىل الرمغ من الطابع الأفقي و  .9

ل أأن فعال وبناء عىل الطلب"  بشكالتقنية والتعاون الإمنايئ  هو من  ،عىل وجه اخلصوص املاكتب الإقلمييةو ع التمنية، قطااإ

قلمييةو دور التنس يق ادلاخيل الرئييس. يؤدي  ابعتبارها الوصية عىل خطط املساعدة التقنية يف  ،تقع عىل عاتق املاكتب الإ

، بشك فعال أأولوايهتا التنظميية احملددة وتبس يطها وترتيباملساهامت ادلول الأعضاء، املسؤولية واملهمة الأساس ية لتنس يق 

 .الاستيعابيةمبا يامتىش مع الأهداف الإمنائية لك بدل وقدرته 

حدى  .10 (IP-TAD) تنس يق ادلاخيل يف دمج قاعدة بياانت املساعدة التقنية للويبولل  املهمةالتحسينات  وتتجسد اإ
4

يف  

دارة  دارة قاعدة بياانت امل ل ،ف الرئييسي. ويسمح هذا التكي داء املؤسيسالأ نظام اإ داء الأ ساعدة التقنية للويبو يف نظام اإ

علومات املتعلقة بأأنشطة املساعدة التقنية للمنظمة، واس تقاء امل وموثوقية اتساق يف زايدة ،عىل مس توى املنظمة املؤسيس

 أأنشطة تعاونية موهجة حنو التمنية. تنفّذالبياانت من خمتلف الربامج والقطاعات اليت 

 ت الأمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية املعنيةالتعاون مع واكل اثنيا.

وثيقة الأخرى يف املعنية املنظامت ادلولية سائر التعاون مع واكلت الأمم املتحدة وبراجمها و شأأن ترد ولية الويبو ب  .11

فيذ خطة التمنية املس تدامة  مع تن دلأأن هذا التعاون هيدف " مهنا مجةل أأمورعىل  نصت  يت( ال20)الربانمج  ةزيانياملربانمج و ال

"وغريها من الأهداف العاملية املشرتكة( AAAA)وخطة عل أأديس أأاباب  2030لعام 
5

من . وعالوة عىل ذكل، هتدف الويبو 

ىل "تنس يق الوثيق مع الربامج الأخرى خالل ال  لتيسري تقدمي الويبو للمساهامت واملعلومات التقنية يف الوقت املناسب اإ

"ادرات املتعددة الأطراف ذات الصةلالعمليات واملب
6

. 

ابلتعاون مع واكلت وبرامج الأمم املتحدة الأخرى، حتتضن الويبو الهنج الشامل للعمليات املتعددة الأطراف اليت و .12

وتكوين تغطية المتويل وتوس يع نطاق د مع الابتاكر  قصدتركز حاليًا عىل "وسائل التنفيذ" لأهداف التمنية املس تدامة، 

آلية تيسري التكنولوجيا مة.المستدا لتنميةا جلأأ  من لهانقو تلتكنولوجياا تطويرو اتالكفاء نشاء أ ن اإ ، اليت (TFM) اإ

يؤكد هذا ل ، 2030يف جدول أأعامل عام  واعامتدها، (AAAA) الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية أأسس هتا

آلية ىل أأن الغرض من أ والرشااكت بني أأحصاب املصلحة  لتعاونتيسري التكنولوجيا هو تيسري ا الاجتاه. وجتدر الإشارة اإ

فامي بني ادلول الأعضاء واجملمتع  يةشورة الس ياس  تقدمي امل املتعددين من خالل تبادل املعلومات واخلربات وأأفضل املامرسات و 

  ة.أأحصاب املصلحوسائر املدين والقطاع اخلاص واجملمتع العلمي وكياانت الأمم املتحدة 

يف فريق العمل املشرتك بني واكلت الأمم املتحدة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر مؤسسا بصفهتا عضوًا و  .13

(IATT) لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة
7

ىل ،  تعزيز التنس يق والاتساق والتعاون داخل تسعى الويبو لك السعي اإ

آزر والكفاءة، ل س امي لتعزيز مبادرات  منظومة الأمم املتحدة يف الأمور ذات الصةل ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر، بغية تعزيز التأ

كياان من كياانت الأمم املتحدة، وجيمتع ابنتظام يف مقر  38فريق العمل املشرتك الآن حنو  ءيبلغ عدد أأعضاو  تكوين الكفاءات.

ملية، من خالل مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك، وقد وتشارك الويبو عن كثب يف هذه الع . الأمم املتحدة يف نيويورك

                                         
4

ذا اكن املس تفيد مهنا بدلا واحدا أأو أأكرث من البدلان النامية حتتوي قاعدة بياانت املساعدة التقنية عىل معلومات عن أأنشطة امل   ساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإ

 أأو من البدلان الأقل منوا أأو من البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
5

 .160دف الثامن، الصفحة ، الهوصف الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجية، 19/2018وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  
6

 .نفسهاملصدر  
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داخل  ،أأنشأأت، ابلشرتاك مع هيئة الأمم املتحدة للمرأأة ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(، فريقا فرعيا

ا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية معنيا ابملساواة بني اجلنسني وتسخري العمل والتكنولوجي ،فريق العمل املشرتك بني الواكلت

ىل تعزيز الامتسك بني منظومة الأمم املتحدة بشأأن املبادرات املتعلقة ابملساواة بني  املس تدامة. وهيدف هذا الفريق الفرعي اإ

 اجلنسني يف هذا اجملال.

العمليات املتعددة الأطراف اليت ول تزال التكنولوجيا والابتاكر والإبداع والتمنية الثقافية من العنارص املركزية يف لك  .14

طار اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخالأخرية وتشمل هذه  تشارك فهيا الويبو.  املفاوضات املس مترة يف اإ

(UNFCCC و ) ،عدد من عليات املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى املهمة للويبو مثل الفجوة الرمقية، والصحة العامة

قامة حتالفات بني أأحصاب املصاحل املتعددينويف هذا الس ياق، تواصل الويبو دورها يف  ض غري املعدية.والأمرا  ،تيسري اإ

(، ومؤمتر الأمم WHO(، ومنظمة الصحة العاملية )WTOوتعزيز عالقاهتا مع الرشاكء التقليديني مثل منظمة التجارة العاملية )

(، ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية UNEPرانمج الأمم املتحدة للبيئة )املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد(، وب

دارة الأمم ITU)اليونيدو(، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(، والاحتاد ادلويل لالتصالت ) (، واإ

 .تحدة الاقتصاديةاملتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية )ديسا(، وكذكل مع جلان الأمم امل 

عىل وجه  ،التعاون الثاليث والتنس يق العميل بشأأن القضااي املتعلقة ابلصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة وجاء .15

ويبقى ومنظمة التجارة العاملية.  واملنظمة العاملية للملكية الفكريةاخلصوص، نتيجة لرشاكة موحدة تضم منظمة الصحة العاملية 

طار حتقيقيع هذه الرشاكة وتعزيزها يف الس نوات القادمة، م توس  الالز  من تعزيز الابتاكر أأل وهو  شرتكامل هدف ال  يف اإ

 لتحسني النتاجئ الصحية يف بدلان العامل.

مع مجموعة اكمةل من ها عمل هو نتيجة مبارشة ل  زايدة التنس يق والاتساق يف تقدمي الويبو للمساعدة التقنية املتخصصةو  .16

قلميية أأحصاب املصاحل  )املنظامت احلكومية ادلولية، واملنظامت غري احلكومية، والقطاع اخلاص( عىل املس توايت العاملية والإ

أأو التجّمعات امجلاعات  أأمهية خاصة يف س ياق التعاون مع املنظامت ادلولية ذات الصةلكتيس ويف هذا الصدد، ي  والوطنية.

قلميية قلمي اليطاذلي  ،الاقتصادية الإ ي للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية للبدلانالبعد الإ
8

ىل .  وتسعى الويبو أأيضًا اإ

مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية،  –املشاركة الاسرتاتيجية والفعاةل مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصاحل غري احلكوميني 

حراز تقدم يف حتقيق اوخرب  اذلين تساعد رؤامه –واملؤسسات اخلاصة، واجملمتع املدين بوجه عام  هتم التقنية املتنوعة عىل اإ

آلية تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب الويبو الاسرتاتيجي الثامن اذلي ينص عىل تطوير " هدف أ

يف حوار  زايدة املشاركة الاسرتاتيجية والفعاةل مع مجيع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني عنرصًا حاسامً  ". ول تزالاملصاحل

                                         
7

آلية   فريق عل مشرتك بني واكلت الأمم املتحدة معين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية )أأ( من تسخري التكنولوجيا تتأألف أ

حة معين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف ومنتدى س نوي متعدد أأحصاب املصل)ب( املس تدامة )فريق العمل املشرتك بني الواكلت(، 

ىل هذه املبادرات )ج( التمنية املس تدامة،  ومنصة ش بكية لتوفري صورة مامتسكة ملبادرات الأمم املتحدة بشأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر وتيسري الوصول اإ

 املرتبطة ابلتكنولوجيا واس تخداهما.
8

فريقياامجلاعة الاقتصادية دلول غرب و مع عدد من املنظامت الإقلميية مبا يف ذكل: جامعة رشق أأفريقيا؛  لس اميذا الصدد ويالحظ التعاون يف ه  السوق و ؛ اإ

وجامعة ادلول  ؛بيةالعر  اخلليجدلول وجملس التعاون  ؛لغرب أأفريقيا والاحتاد الاقتصادي والنقدي ؛امجلاعة الإمنائية للجنوبو املشرتكة لأفريقيا الرشقية واجلنوبية؛ 

آس يا؛  ؛والبنك الإساليم للتمنية؛ العربية آس يا للتعاون الإقلمييو زر؛ اجلنتدى م أأمانة و ومجعية دول جنوب رشق أ مبادرة خليج البنغال للتعاون و ؛ رابطة جنوب أ

وبنك  ؛ومرصف التمنية لأمرياك الالتينية ؛ينية والاكرييبمرياك الالت لأ الاقتصادية اللجنة و منظمة التعاون الاقتصادي؛ و ؛ التقين والاقتصادي املتعدد القطاعات

 .التمنية للبدلان الأمريكية
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بشأأن الس ياسات ميكن أأن يُسهم حبق يف اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية من خالل التعاون ادلويل والتعاون مع 

 أأحصاب املصاحل املتعددين.

قلمييةالتعاون مع  اثلثا.  والرشاكء الأخرين ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإ

املؤسسات احلكومية ذات الصةل، ول س امي ماكتب امللكية الفكرية  عاون الويبو مع ادلول الأعضاء من خاللتت .17

قلميية والإقلميية هبدف ضامن ملكيهتا ومشاركهتا النشطة يف ادلورة الاكمةل لتقدمي  الوطنية، ومنظامت امللكية الفكرية دون الإ

املساعدة التقنية اق جيدر التذكري بأأّن "ويف هذا الس ي املساعدة التقنية، ويف الوقت نفسه ضامن اس تدامة نتاجئ هذه الأنشطة.

ووفقًا لطبيعة الأنشطة )الثنائية واملتعددة  بطريقة شامةل تشارك فهيا مجيع الشعب/القطاعات ذات الصةل يف املنظمة.تقّدم 

ما مبارشة من الويبو أأو ابلتعاون مع ادلول الأعضاء الأخ قلميية(، ميكن تقدمي املساعدة التقنية اإ رى واملنظامت الأطراف والإ

"احلكومية ادلولية و/أأو املنظامت الإقلميية
9

نية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تق ومن الرشاكء الآخرين يف جمال املساعدة ال . 

 ( واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير.SMEsاحلجم )

يف الوثيقة  ةالتقنيتقدمي املساعدة اليت تنفّذها الويبو يف دوات الأ هنجيات و امل امرسات و املمجموعة وترد  .18

CDIP/21/4 
10

 تعلق بفئات خمتلفة من أأنشطة املساعدة الفنية، ويه:وت  

 ؛الاسرتاتيجيات الوطنية وخطط التمنية يف جمال امللكية الفكرية (أأ  )

 ؛(ية الفكرية وقواعد البياانتالبنية التحتية التقنية والإدارية )حلول ملاكتب امللك و  (ب )

 وتكوين الكفاءات؛ (ج )

 ؛عيةالترشي واملساعدة  (د )

 واملشاريع ذات الصةل بأأجندة التمنية؛ (ه )

 والرشااكت بني القطاعني العام واخلاص )املنصات ذات أأحصاب املصلحة املتعددين(. (و )

ىل أأربع خطوات رئيس ية متثل دورة التنفيذ الاكمةل، ويه: "اهنج ويستند  .19 " 1لويبو يف جمال تقدمي املساعدة التقنية اإ

ىلد هذه اخلطوات الأربع ستنوت  " والرصد والتقيمي.4" والتنفيذ، "3لتصممي، "" والتخطيط وا2تقيمي الاحتياجات، " مجموعة  اإ

طلب مشاركة ماكتب امللكية الفكرية أأو وت من املامرسات واملهنجيات والأدوات ادلاخلية املس تخدمة يف مراحل خمتلفة.

قلميية ذات الصةل يف لك مرحةل، مما جيعل علية ت قدمي املساعدة التقنية علية مفتوحة وشفافة املنظامت ادلولية أأو الإ

 وتشاركية.

ذا اكنت .20 ن ، CDIP/21/4ابلتفصيل يف الوثيقة  وردتواملهنجيات والأدوات قد  القامئةاملامرسات  اإ هذه الوثيقة فاإ

براز مقرتحات جديدة  لتحسني ل  ومتهيداالعمليات احلالية  بناء عىلالفئات احملددة لأنشطة املساعدة الفنية،  ختصحتاول اإ

قلميية بشأأن القضااي ذات الصةل   تكوين الكفاءاتو ابملساعدة الفنية املس متر للتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإ

 والتعاون املوجه حنو التمنية.

                                         
9

، متاحة عىل الرابط: مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية 

ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438http://w . 
10

 .نفسهاملصدر  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438
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 اقرتاحات بشأأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخطط التمنية الوطنية

مللكية الفكرية ادة دل مع ادلول الأعضاء يف صياغة اسرتاتيجيات جية موحّ الأخرية، مهن  الس نوات يف ،اس تخدمت الويبو .21

زايدة حتسني تعاوهنا مع البدلان املشاركة يف علية تطوير اسرتاتيجية امللكية الفكرية  وسعيا مهنا يف التمنية.وطنية وخطط ال

)رمبا من خالل منتدى  دقيقل و شامحتليل اس تعراض  "1"خيارات جديدة تشمل: العامة الوطنية، تس تكشف الأمانة 

توصيات ملموسة  ميتس تخدهما الويبو أأثناء علية وضع اسرتاتيجية امللكية الفكرية وتقد اليت خرباء( للمامرسات واملهنجية

توقعها  مشاريعاتفاقيات رمسية )يف شك واثئق  صياغة "2"/حتسني املامرسات والأدوات القامئة تبعًا ذلكل؛ زايدةلتكييف/ 

ابلاكمل يف نظام التخطيط الاسرتاتيجي  وتُدمج تُقبلس ياسة وطنية للملكية الفكرية  لبلورةةل العضو املعنية والويبو معًا( ادلو

ىل جنب مع الس ياسات العامة القطاعية الأخرى من أأجل حتقيق أأهداف التمنية الوطنية؛  الوطين، وابلتايل املسامهة جنبًا اإ

ماكنية وضع اسرتا "3" قلميية للملكية الفكرية النظر يف اإ بدلان ال املوارد بني البدلان املهمتة وحتديد  اس تغالل قصدتيجيات اإ

" ذات القدرات املناس بة ملساعدة البدلان الأخرى يف املنطقة يف علية وضع الاسرتاتيجية وتنفيذها )جيري حاليا الرائدة"

  (.بطةالرا مس توىمللكية الفكرية عىل اسرتاتيجية لخطة جتريبية  وضع

 البنية التحتية التقنية والإدارية )حلول ملاكتب امللكية الفكرية وقواعد البياانت(اقرتاحات بشأأن 

ىل الأدوات وقواعد البياانت املدرجة يف  ُحّدد .22 عدد من املقرتحات واملبادرات اجلديدة ابلإضافة اإ

 :CDIP/21/4 الوثيقة

يف جمال الصادرة  الرئيس ية القضائية قراراتلل وشامةلقاعدة بياانت متخصصة  ،(WIPO JURIS) ويبو "جيوريس" -

ىل تلبية حاجة ادلول الأعضاء و امللكية الفكرية.  قمية  نصوص قضائيةاحلصول بسهوةل عىل  يفهتدف قاعدة البياانت اإ

ربات ولايت خا يسمح لها مبشاركة وخمتارة جيدًا بشأأن قرارات احملامك القضائية والإدارية يف جمال امللكية الفكرية، مم

اتحة الفرصة لها ملشاركة جتربهت ىل تعزيز همارات السلط وايبو "جيوريس"هتدف و . اوممارساهت اقضائية أأخرى، واإ  اتاإ

مبا يف ذكل  اواسع اهورمج خدم تالإدارية يف اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية. وس  و القضائية 

نفاذ القانون، وكذكل الباحثني،  وأأعضاء احملامكضاة الق القانونية وأأحصاب املصلحة الآخرين. وجيري  والأوساطوموظفي اإ

طالق مرشوع جترييب لإنشاء قاعدة البياانت يف بدلان خمتارة من منطقة أأمرياك  يتبعها توسع تدرجيي لتغطية  الالتينية،اإ

 كس"."ابتني سكوب" "وايبو لقواعد بياانت أأخرى مثل  ضعو عىل غرار الهنج املس تخدم يف  أأخرى،مناطق 

دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. هو ، (WIPO Connect)  ويبو "كونكت" - ذحل مرتابط لالإ ميكّن  اإ

قلميية وادلولية لتبادل بياانت الواثئق دارة علياهتا حملًيا والتصال ابلش باكت الإ  وس ُيعّوض. منظامت الإدارة امجلاعية من اإ

ذ  "ويبو كوس"،املعروف ابمس  املؤلفدارة حقوق القامئ لإ ربانمج البشك تدرجيي  ويبو "كونكت"برانمج  حيافظ عىل اإ

دخالمزيات الأعامل احلالية،  اس تخدام مت ملنح منظامت الإدارة امجلاعية ُص  ،قوق ووظائف ذات نطاق أأوسعح مع اإ

اجلديد هبدف الاس تجابة للتحدايت اجلديدة للعرص الرمقي، عىل سبيل املثال  احلل وُوضععاملي. ال ذات الامتدادبرامج 

 "عىل املنصات الرمقية مثل  التأأليف حلقوق اخلاضعة الأعاملالزايدة غري املس بوقة يف جحم البياانت املتعلقة ابس تخدام 

بهناية فرتة الس نتني  بدلا 12وغ بلهدف حتديد مع  رائدة،. وتُنرش حاليًا يف س تة بدلان " اي تيونز "أأو  " يوتيوب

2018-1919.  
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 اقرتاحات بشأأن تكوين الكفاءات

ؤمترات ادلولية والوطنية وامل عملالندوات وحلقات ال و  يةتدريب ورات اكدلأأشاكًل تكوين الكفاءات الويبو ل تأأخذ أأنشطة  .23

ذاكء الوعي. قلميية والزايرات ادلراس ية وبرامج الزماةل وأأنشطة اإ دارة منشطة الأ  هذهق نسّ ت و  والإ قلميية واإ ن قبل املاكتب الإ

ىل نظام الاقتصاد احلر، ويمت الاضطالع هبا ابلتعاون الوثيق مع خمتلف الشعب/القطاعات يف الويبو ، البدلان املنتقةل اإ

ية، وتشمل ات تدريبات يف العديد من اجلوانب القانونية والتقنية والعملية للملكية الفكر كفاءال تكوينتشمل أأنشطة الويبو ل و 

مواضيع مثل حق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية واملوارد الوراثية واملعارف 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية و الرشاكت الصغرية واملتوسطة، فضاًل عن  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدية واإ

ام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة وخدمات الويبو البديةل لتسوية التدريب عىل اس تخد

ات من كفاءال تكوينتوفر أأنشطة و رشااكت مع خمتلف ماكتب امللكية الفكرية واجلامعات الويبو وتقمي أأاكدميية  املنازعات.

 .خالل براجمها التعلميية للملكية الفكرية

ىل أأمهية حتويل لأنشطة تكوين الكفاءات ياميت الأخرية أأشارت التق و  .24 تطوين تركزي تقياميت بؤرة اليت قدمهتا الويبو اإ

ىل تقيمي تأأثري أأنشطة  الكفاءات من جيري النظر يف الاقرتاحات للتطوير و . تكوين الكفاءات ورصدهتقيمي رضا املشاركني اإ

اختبارها يف بدلان خمتارة س يجريواليت  ،نيةالتق التدرجيي لنظام جديد لرصد تأأثري أأنشطة املساعدة 
11

. 

تكوين ل يكون هنج وعىل مفهوم خلق بيئة متكينية للملكية الفكرية. لتكوين الكفاءات ينطوي الهنج الابتاكري و  .25

يف مثل هذه البيئة مواضيعي، أأي يف جمالت خمتارة من امللكية الفكرية، بل عىل مجموعة اكمةل من موضوعات  ،الكفاءات

مجموعة أأساس ية من املتخصصني املدربني يف جمال امللكية الفكرية للتعامل مع احتياجات  تُمكّنلكية الفكرية املرتابطة حيث امل 

ىل اترباءال، أأي من البحث عن عىل اختالف أأنواعهم مللكية الفكريةاخلدمات ذات الصةل ابس تخديم ش ىت مل  عداد ، اإ اإ

طار يف ،جيري اختبار التجارب الأوليةو ير العالمات التجارية وتسويق املنتجات. الرباءات، وحامية التصاممي، وتطو  مشاريع  اإ

ذ ./املنتجاالتكنولوجي القامئة عىل حول مفهوم تمنية القدراتلتكوين الكفاءات هنج شامل مماثل  يف  ،أأحصاب املصلحة يس تفيد اإ

عل تكنولوجيا/ منتج معني جلية الفكرية املطلوبة عارف وهمارات امللك من م ،سلسةل القمية الاكمةل لتكنولوجيا/منتج معني

جتارايً  جمدايً 
12

. 

يف البدلان اليت تواجه شواغل أأمنية داخلية اس تجابة لرضورة تعليق لتكوين الكفاءات مبتكرة  مقارابتواعمتدت  .26

وين الكفاءات تكجمال يف مثل هذه احلالت، تقدمي املساعدة يف  ،واصلت الويبووقد الأنشطة بسبب الظروف السائدة. 

ما يف جنيف   .أأخرىبدلان أأو لصاحل البدلان املترضرة من خالل تنظمي أأنشطة اإ

آخر جدير ابملالحظة يف  .27  اليت تعلق بقدرة الويبو عىل توفري تدريب شامل يف اللغاتي  تكوين الكفاءاتمثة هنج أ

ىل تق تكتنفها دمي مهنج موحد لتدريب امللكية الفكرية جفوة تقليدية. وجيري اختبار مبادرات جديدة يف هذا الصدد هتدف اإ

قلميية املعنية وأأاكدميية الويبو، مزجيًا  تتشاركالبدلان اليت  جملموعة من نفس اللغة. وتشمل هذه الربامج، اليت تنسقها املاكتب الإ

                                         
11

اجامتع  عناقرتاح تنفيذ هذا النظام وس يصدر . التقنيةنظام جديد لرصد تأأثري أأنشطة املساعدة  وضعلبدلان يف أأمرياك الالتينية )بريو واملكس يك( جتربة سينفذ  

 عىل أأساس التخطيط الاسرتاتيجي املتقدم. رس ُتختابدلان  5، يشمل 2019س يعقد يف عام 
12

نشاء بي  جيري اختبار الك الهنجني، أأي  آس يا واحمليط الهادئ " يف قامئة عىل التكنولوجيا / املنتج"تمنية القدرات ال ئة متكينية للملكية الفكرية" و"اإ بدلان منطقة أ

 من خالل سلسةل من املشاريع الرائدة.
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م املوارد والفرص قديؤدي دورًا حموراًي يف علية التدريب، و ي عن بعد وادلورات املبارشة يف بدل مضيف ميمن دورات التعل

ىل  حيواي اليت تشك مثاللتبادل املعارف. وهتدف هذه الربامج  العديد من ادلورات توحيد للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، اإ

دارهتا  همارات مسؤويل امللكية  الرفع منيف مهنج واحد مامتسك وشامل هبدف  وتنظميهااحلالية بشأأن مادة امللكية الفكرية واإ

ابس تخدام لغة واحدة مشرتكةعارفهم ومالفكرية 
13

. 

 اقرتاحات بشأأن املساعدة الترشيعية

بناًء  ،قلمييةأأو الإ ولية ادلكومية احل تنظامامل أأو  اءعضالأ  وللدلاملساعدة الترشيعية خربة طويةل يف تقدمي لويبو متتكل ا .28

ومس توى التمنية الاجامتعية والاقتصادية  اعدهتا وفقًا لالحتياجات احملددة للمتقدم ابلطلبمسالويبو وتواءم  .طلبالعىل 

 ترتب تسلسل أأعاملها وفقًا للأولوايت املتفق علهيا مع مقدم الطلب.و والقيود البرشية واملالية، 

ول  موجودة،ق تسلسل اخلطوات املهنجية اليت تتبعها الويبو يف علية تقدمي املساعدة الترشيعية يف واثئق وثّ وقد  .29

 CDIP/21/4 س امي يف الوثيقة
14

ىل النقطة شاريف هذا التسلسل، ي و . مضن الآجال احملّددة، "" 6" 54 بشك خاص اإ

ىل تلقي تعليقات من مقدم الطلب بشأأن فائدة املساعدة وسدادهتا. وقد ل تكون هذه املعلومات متاحة دامئًا  تسعى الويبو اإ

دخال حتسينات يف املس تق  "بلولكهنا تساعد الويبو عىل تقيمي جودة علها واإ
15

. 

ذ  .30 هناتويل الويبو اهامتما خاصا لهذه التطورات يف املس تقبل، واإ تقيمي الأثر الطويل الأجل  أأساليبتنظر يف  فاإ

ىل ادلول الأعضاء فور تقدمي تُبعث  دراسات اس تقصائيةيف الوقت احلايل وجُتري للمساعدة الترشيعية للويبو.  عادة اإ

ىل يف حنياملساعدة،  ىل  مبرور املشورة الرتكزي عىل تقيمي أأثر هتدف اجلهود املس تقبلية اإ من  ذكل،املزيد من الوقت. ابلإضافة اإ

ماكنية الانتقال  الترشيعية،أأجل حتسني معدلت الاس تجابة لدلراسات الاس تقصائية املتعلقة ابملساعدة  جيري اس تكشاف اإ

ىل أأدوات املسح عرب الإنرتنت ابس تخدام العديد من الأدوات املتاحة لهذا الغ  رض.اإ

 املشاريع املرتبطة بأأجندة التمنيةاقرتاحات بشأأن 

املرشوعات  ابتداءً يكشف حتليل حمتوى ونطاق املشاريع الأخرية املرتبطة جبدول أأعامل التمنية عن تطور يف الهنج  .31

ذ أأصبحت اعتبارات التمنية اب وانهتاءً القامئة عىل التوصيات  يف عل  عيقا رسوخاً  راخسةملرشوعات القامئة عىل الس ياق. واإ

ذ صارتاملنظمة،  دلول ل فقد تس ىنالس نني،  ورر مبتدرجييًا يف الربامج املوضوعية تُراعى توصيات جدول أأعامل التمنية  واإ

ظهار  ىل اإ قل منوًا اليت تس تخدم الأ و  ابلنس بة للبدلان النامية اجلدوىالأعضاء اقرتاح مشاريع جديدة قامئة عىل الس ياق هتدف اإ

  قطاعات اقتصادية حمددة، أأو لصاحل مجموعات مس هتدفة حمددة من املس تخدمني.امللكية الفكرية يف

توفري س ياقات حمددة لتنفيذ اسرتاتيجيات املوهّجة ل ومن الأمثةل عىل املشاريع الأخرية، قيد التنفيذ أأو اليت مل تنفذ بعد،  .32

لثقافة: د مع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث امللكية الفكرية والس ياحة وا" 1امللكية الفكرية: "لزايدة فعالية اس تخدام 

                                         
13

شرتاك بني أأاكدميية الويبو واملكتب الإقلميي للبدلان العربية واملكتب املغر ي للملكية الفكرية لتقدمي مهنج موحد لتدريب امللكية مبادرة جديدة ابل الرشوع يف 

 الفكرية ابللغة العربية للبدلان الناطقة ابلعربية.
14

الرابط: متاحة عىل  مجموعة ممارسات ومهنجيات وأأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية، 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438 20. الصفحة. 
15

 .نفسهاملصدر  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46438
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اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام " و 2(؛ "CDIP 15/7 REVة )الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامي

تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض " و 3؛ "(CDIP/16/4 REVلأغراض التمنية الاقتصادية )

تعزيز دور النساء يف الابتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل " و 4(؛ "CDIP 9/13لبدلان الأفريقية )ا

مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع " واقرتاح 5(؛ "CDIP 21/12 REV) اس تخدام نظام امللكية الفكرية

 (.CDIP/22/8) مجهورية كينيا الربجميات يف البدلان الأفريقية املقرتح من

رصد تنفيذ مرشوع جدول أأعامل خبصوص ابلنس بة مجليع املشاريع املرتبطة جبدول أأعامل التمنية،  ،هامتمالا ويزتايد .33

شاريع جدول أأعامل التمنية، م  احملرز يف س تعراض التقدما، ودمج الآراء اليت عربت عهنا ادلول الأعضاء خالل هالتمنية وتقيمي

 .هونتاجئ يف نواجت املرشوع وافتوصيات جدول أأعامل التمنية بشك  جتس يدن وخاصة ضام

 الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص )منصات لأحصاب املصلحة املتعددين(اقرتاحات بشأأن 

ىل منصات أأحصاب املصلحة املتعددين دف هت .34 يف الاقتصاد القامئ عىل  تعزيز قدرات البدلان النامية عىل املشاركةاإ

 ،منصات الويبو تيحوت للقاء. التصالت بني أأحصاب املصلحة عرب قواعد بياانت حمددة وأأحداث ، من خالل تسهيل عارفامل

ىل البحث لأغراض التطوير والابتاكر و برانمج مثل و  يبو غرين وويبو ريسورتش واحتاد الكتب امليّّسة وبرانمج النفاذ اإ

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباء لقطاع رايدة الأعامل واجملمتع املدين تقامس جتارهبام وتوفر متوياًل للميض قدمًا ، اتالنفاذ اإ

 .الويبويف عدد من الس ياسات العامة املهمة اليت تقوم علهيا ولية 

 أأجنزتحيث ، (WIPO Re:Search) "ويبو ريسورتشمبنصة "مبادرة جديدة جديرة ابذلكر فامي يتعلق  وُأطلقت .35

القطاعني العام  احتاد بنيعبارة عن " يه ويبو ريسورتشومنصة ". 2018عىل الإنرتنت يف يونيو  للموارد ةجديد منصة

الأمراض املدارية املهمةل، واملالراي، والسل من خالل  ها، ختصواخلاص خمصص لتّسيع اكتشاف تكنولوجيات وتطوير 

نظام يسهّل  ،سابقة" ال ويبو ريسورتش"ة بياانت ستبدال قاعدوابامللكية الفكرية مع جممتع البحث الصحي العاملي.  مشاطرة

متكّن و . الاحتاداملوارد اجلديد تقامس املعلومات بشأأن أأصول امللكية الفكرية وفرص التعاون والنتاجئ والأنشطة اجلارية داخل 

دارة وحتديث بياانت الرشاكت   جتربة املس تخدم اخلاصة هبم، وابلتايل حتسني ومعاهد البحوثمزياته التفاعلية الأعضاء من اإ

عرب الإنرتنت واهجة أأكرث سهوةل يف الاس تخدام وعرض أأفضل للتعاون  ةاجلديد منصة املوارد توفر عام،. وبشك تهشارك م و 

ضفاء مزيد من الوضوح عىل مؤسسات ادلول النامية. كام أأهنا أأول مبادرة للويبو   يف جمال الاس تضافة السحابيةالناحج واإ

عب الويبو الأخرى وحدات مفتوحة املصدر سهوةل التوسع، مما ميكّن شُ  ". ويتيح اس تخداماخلدميةالربجمية ابس تخدام حل "

ماكنية تّسيع التمنية واحلد من ازدواجية اجلهود  مما ،من الاس تفادة من التطوير الهيلكي وتكييف وظائفها مع احتياجاهتا يتيح اإ

 والتاكليف يف مجيع أأحناء املنظمة.

ن  .36 منية وامللكية الفكرية اللجنة املعنية اإ ابلت

ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 الوثيقة. هذه
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