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CDIP/22/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  26 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

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

 التكنولوجيا بنقل املتعلقة وأنشطتها الويبو خدمات لتقييم مؤشرات قائمة
عداد مانة من اإ  الأ

حتليل أأوجه ( يف دورهتا احلادية والعرشين، أأثناء مناقشة التمنية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنةقررت  .1

عىل توصيات "الفئة جمي" من أأجندة الويبو للتمنية  القصور يف خدمات وأأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء  

ىل الأمانة قامئة مؤرشات قد   ت  أأن " ،CDIP/21/5الوارد يف الوثيقة  يف الوثيقة الأنشطة الواردة  يميلتق م الوفود املهمتة اإ

ىل الأ . لأغراض دجمها وعرضها عىل اللجنة يف دورهتا املقبةل سبمترب  10مانة قبل وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول الأعضاء اإ

2018".. 

متحتتوي مرفقات هذه الوثيقة عىل و  .2 اجملموعة  ابمسبشأأن املوضوع املذكور أأعاله من وفد سويرسا  املساهامت اليت ق د  

كوادور ،ابء  ووفد جنوب أأفريقيا. ،ووفد اإ

ابلنظر يف املعلومات الواردة يف  بة  طال  م  واللجنة  .3

 مرفقات هذه الوثيقة.

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول
 

 اجملموعة ابءابمس اذلي قدهما من وفد سويرسا املسامهة اليت تلقهتا الأمانة 

 قامئة مؤرشات لتقيمي خدمات الويبو وأأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا

 مسامهة اجملموعة ابء

حتليل أأوجه القصور يف خدمات وأأنشطة الويبو ، "CDIP/21/5انقشت اللجنة، خالل دورهتا احلادية والعرشين، الوثيقة 

م قد   الأمانة أأن الوثيقة ت  ذكرت ". و اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات "الفئة جمي" من أأجندة الويبو للتمنية

من توصيات الفئة جمي، ذكل توصية ناول ابلتحديد أأوجه القصور يف الأنشطة املذكورة يف لك يت  حتليال  ، وليس عاما   حتليال  

جراء حتليل موضوعي لأوجه القصور يف تقدير الكيفية والمكية اليت "أأنه  مل يس بق بيان أأية مؤرشات أأو معامل مبا ميك ن من اإ

دة يف حتقيقأأسهمت هبام الأنشطة امل نفذة من قبل الويبو بناء عىل توصيات حم . وذلكل، قررت اللجنة أأن التوصياتتكل  "د 

ىل الأمانة قامئة مؤرشات قد   ت  " يف الوثيقة لأغراض دجمها وعرضها عىل اللجنة يف دورهتا الأنشطة الواردة  يميلتق م الوفود املهمتة اإ

 ."املقبةل

دارة القامئة عىل النتا ج رب  الأهدا  عىل يمي  املس توتات مبؤرشات املتتطلب و  ميكن التحقق مهنا امرسات اجليدة لالإ

دة   وينبغي أأن تكون هذه املؤرشات ،مبوضوعية حدَّ دة املدة حدَّ م  و ،ذات صةلو ،للتحقيق قابةل  و ،قابةل  للقياسو ،م 

 ."(SMART)مؤرشات "

هتا وأأنشطالويبو ملؤرشات اليت تقرتهحا اجملموعة ابء لتقيمي مدى مسامهة خدمات اب حرصيةقامئة غري مللحق الأول وترد اب

نقل التكنولوجيا.ب  املرتبطة" الفئة جمينقل التكنولوجيا يف تنفيذ توصيات "ب  املتعلقة
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 امللحق الأول

 

 املهنجية املقرتحة –الإدارة القامئة عىل النتا ج  – امللحق الأول: توصيات "الفئة جمي" من أأجندة الويبو للتمنية

 داءالأ مؤرشات  توصية الفئة جمي

اس تكشا  الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجي  نقل  .25

 التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني البدلان املذكورة من فهم

جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، حسب 

 .ما يكون مناس با  

 ية بشأأنتدريب  برامج وفعالياتمن  هاجل لأ أأو  يف ادلول الأعضاء الناميةما ُأقمي  عدد 

ابمللكية الفكرية لتشجي  نقل التكنولوجيا، فضال  عن مواطن  املرتبطةالس ياسات واملبادرات 

 عن هذه الربامج والفعاليات رضاالمعدل و املرونة املتعلقة ابمللكية الفكرية، 

  بنقل  املرتبطة رونةمواطن املس ياسات و ال اس تخدام قواعد البياانت اليت يمعهتا الويبو بشأأن

 انتفاع هبوالا ،واملتاحة لدلول الأعضاء ،التكنولوجيا

  أأجرهتا الويبو أأو يمعهتا أأو اجلودة اليت الفائقة عدد املنشورات وادلراسات وغريها من املوارد

جراهئا فامي خيص الس ياسات ومواطن املرونة املرتبطة فت كَّ  واليت  ،بنقل التكنولوجياابإ

 لدلول الأعضاءأأصبحت متاحة اس تعرضها الأقران و 

 مته أأو عقدته لصاحل ادلول الأعضاء النامية من عدد مته الويبو أأو نظَّ  راس ية،ادلن  امل  ما قدَّ

لس ياسات اخلاصة ابودورات التعمل عن بعد  ،الصيفية املدارس ودورات ،اجس ترياملوبرامج 

 ابمللكية الفكرية لتشجي  نقل التكنولوجيارتبطة واملبادرات امل

 /شت رمسيا * اجامتعات جلنة التمنية أأو اجامتعات جلان الويبو الأخرى اليت  مجموععدد ن وق 

 التكنولوجيانقل ب تتعلق خاللها قضاتا أأو دراسات 

  الأمم املتحدة املتعلقة بنقل التكنولوجيا فعالياتما شاركت فيه الويبو من عدد 

 /ىلويبو الاليت قدمهتا التكنولوجيا  املتعلقة بنقلملرشوعات ا مجموععدد  البدلان النامية اإ

 ومعدل الرضا عن هذه املرشوعات

 ملخص الرئيس.يف يف جدول أأعامل الاجامتع أأو  رداو عىل النحو الأأْي *رمسيا : 
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 داءالأ مؤرشات  توصية الفئة جمي

ول س امي البدلان املتقدمة، عىل تشجي  مؤسسات البحث العلمي  ،حث  ادلول الأعضاء .26

دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا م  مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

 عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

 وعية والتدريب الت فعاليات وأأ برامج ها من جل لأ أأو  يف ادلول الأعضاء الناميةما ُأقمي  عدد

 ومعدل الرضا عن هذه الربامج أأو الفعاليات، أأو تسويقها أأو ترخيصها نقل التكنولوجيابشأأن 

  أأجرهتا الويبو أأو يمعهتا أأو اجلودة اليت الفائقة عدد املنشورات وادلراسات وغريها من املوارد

جراهئا فامي خيص نقل التكنولوجيا أأو تسويقها أأو ترخيصها،فت كَّ  اس تعرضها الأقران  اليتو  ابإ

 لدلول الأعضاءأأصبحت متاحة و 

  برامج الويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيايت شاركت يفتقدمة الامل بدلان من ال رباء اخلعدد  

 هتا الويبو وتتعلق بنقل رشااكت  من املؤسسات البحثية والعلميةما دخلت فيه  عدد يرسَّ

 WIPO Re: Searchأأو  WIPO GREEN)مثل  التكنولوجيا أأو تسويقها أأو ترخيصها

 أأو أأي منصات أأخرى( WIPO Matchأأو 

  نقل التكنولوجيا أأو تسويقها أأو ترخيصها، اس تخدام قواعد البياانت اليت يمعهتا الويبو بشأأن

 واملتاحة لدلول الأعضاء، والانتفاع هبا

 ا أأو عدد قواعد البياانت اليت يمعهتا ادلول الأعضاء بشأأن نقل التكنولوجيا أأو تسويقه

رت هبا الويبو وجرى الإعالن عهنا وتروجيها من خالل الويبو،  ترخيصها، واليت ُأخط 

 واس تخدام قواعد البياانت هذه والانتفاع هبا

  اخلاصة هبا الويبو لزتادة اس تخدام قواعد البياانت  اضطلعتعدد الأنشطة الرتوجيية اليت

 انتفاع هبولزتادة الا ،نقل التكنولوجيا أأو تسويقها أأو ترخيصهاب 
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 داءالأ مؤرشات  توصية الفئة جمي

تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي البدلان املتقدمة، اعامتده من الس ياسات  .28

 والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف البدلان النامية.

 تدريبية بشأأن  برامج وفعالياتها من جل لأ أأو  يف ادلول الأعضاء الناميةما ُأقمي  عدد

ومعدل الرضا عن ابمللكية الفكرية لتشجي  نقل التكنولوجيا،  املرتبطةالس ياسات واملبادرات 

 هذه الربامج والفعاليات

  بنقل واملبادرات املرتبطة س ياسات ال اس تخدام قواعد البياانت اليت يمعهتا الويبو بشأأن

 ، والانتفاع هباواملتاحة لدلول الأعضاء ،التكنولوجيا

  أأجرهتا الويبو أأو يمعهتا أأو اجلودة اليت الفائقة عدد املنشورات وادلراسات وغريها من املوارد

جراهئا فامي خيص الس ياسات واملبادرات املرتبطة فت كَّ  واليت اس تعرضها  ،بنقل التكنولوجياابإ

 لدلول الأعضاءأأصبحت متاحة الأقران و 

 مته أأو عقدته لصا عدد مته الويبو أأو نظَّ  املن  ادلراس ية، حل ادلول الأعضاء النامية منما قدَّ

لس ياسات اخلاصة ابودورات التعمل عن بعد  ،الصيفية املدارس ودورات ،اجس ترياملوبرامج 

 ابمللكية الفكرية لتشجي  نقل التكنولوجيارتبطة واملبادرات امل

 /شت رمسيا * ن  اجامتعات جلنة التمنية أأو اجامتعات جلان الويبو الأخرى اليت  مجموععدد وق 

 التكنولوجيانقل ب تتعلق خاللها قضاتا أأو دراسات 

  الأمم املتحدة املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت شاركت فهيا الويبو فعالياتعدد 

 *رمسيا : أأْي عىل النحو الوارد يف جدول أأعامل الاجامتع أأو يف ملخص الرئيس.

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

حدى هيئات الويبو املناس بة.  املناطة ابإ

 /شت رمسيا * اجامتعات جلنة التمنية أأو اجامتعات جلان الويبو الأخرى اليت  مجموععدد ن وق 

 لوجياالتكنو نقل ب تتعلق قضاتا أأو دراسات مرشوعات أأو خاللها 

  الأمم املتحدة املتعلقة بنقل التكنولوجيا فعالياتما شاركت فيه الويبو من عدد 

 *رمسيا : أأْي عىل النحو الوارد يف جدول أأعامل الاجامتع أأو يف ملخص الرئيس.
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 داءالأ مؤرشات  توصية الفئة جمي

ىل البدلان النامية،  .31 اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات  ن اإ ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمس  كتوجيه الامتس اإ

 الرباءات.

  تمنية املرتبطة بنقل التكنولوجيا اليت انقش هتا جلنة ال  أأجندة التمنيةعدد/مجموع مرشوعات

 رمسيا * ووافقت علهيا

 /شت رمسيا * اجامتعات جلنة التمنية اليت  مجموععدد نقل ب مرشوعات تتعلق خاللها ن وق 

 التكنولوجيا

 *رمسيا : أأْي عىل النحو الوارد يف جدول أأعامل الاجامتع أأو يف ملخص الرئيس.

 عدد مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ادلول الأعضاء النامية 

  مراكز دمع التكنولوجيا  أأدارهتا وقدمهتا الربامج أأو الفعاليات أأو اخلدمات التدريبية اليتعدد

 ومعدل الرضا عن هذه الربامج أأو الفعاليات أأو اخلدمات ،والابتاكر

  ا الويبو ملراكز دمع التكنولوجيا هتاليت نظمفعاليات تكوين الكفاءات عدد برامج التدريب و

، ومعدل الرضا عن هذه املوظفنيكفاءات  خدماهتا ويتادة حتسنيمن أأجل والابتاكر 

 الربامج والفعاليات

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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الثايناملرفق   

 

كوادور  املسامهة اليت تلقهتا الأمانة من وفد اإ

 الإس بانية( تريمة )النص الأصيل ابللغة

 

 

 

 

 100/2018-7-4 رمق مذكرة

كوادور بعثة تقدم ت  ىل املنظمة بأأطيب ادلامئة دلى منظمة التجارة العاملية واملنظامت الاقتصادية الأخرى يف جنيف اإ حتياهتا اإ

ىل  هارشف ي و  ،العاملية للملكية الفكرية )الويبو/ قطاع التمنية(  املعنيةجنة لل املعمتد يف ادلورة احلادية والعرشين  القرارأأن تشري اإ

قدت  ،لتمنية وامللكية الفكريةاب ىل  14 الفرتة من يفاليت ع  حتليل أأوجه القصور يف خدمات وأأنشطة ، بشأأن 2018مايو  18اإ

الوارد يف الوثيقة  ،لقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات الفئة جمي من أأجندة الويبو للتمنيةالويبو اجلارية املتع

CDIP/21/5. 

كوادور بعثة ترسل و  مة املساهامت التالية  ادلامئة دلى منظمة التجارة العاملية واملنظامت الاقتصادية الأخرى يف جنيفاإ امل قدَّ

حاطة هبا، الوطنية للحقوق الفكرية ادلائرة من  .لالإ

طار برانمج التمنية أأوجه القصور يف خدمات وأأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيالتحليل  وفقا  و  وىص ، ي  يف اإ

دراج املؤرشات ال   الهد : ذكللتحقيق ضطل  هبا تالية من أأجل تقيمي الأنشطة امل  ابإ

  النجاح؛ تاملس هتد  ابلنشاط من أأجل يتادة احامتل ميالإقلحتليل ما قبل التنفيذ للحاةل التكنولوجية للبدل أأو 

  ؛بعيدوال واملتوس   ريبعىل املدى القللفعالية الأثر الوطين 

 والبعيد؛عىل املدى املتوس  للفعالية الإقلميي  الأثر 

 ( ؛انمية أأو متقدمةفائدة اخلدمة م  مرور الوقت يف ضوء هدفها الإقلميي) 

  البعيد املدىلتنفيذ ابصلهتا و  الفعاليةاس مترارية. 

 يف الإجيايب المنوجعةل تدف  ، ومن مثَّ لبدلانيف ا الفعليةم  ظرو  احلياة تتوافق وىص هبذه املؤرشات لضامن أأن الأنشطة وي  

 خدمة نقل التكنولوجيا.

 ويارة

 العالقات اخلارجية

 والتنقل البرشي

 البعثة ادلامئة
 دلى منظمة التجارة العاملية يف جنيف
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كوادور بعثة وتغتمن  هذه الفرصة لتعرب من ادلامئة دلى منظمة التجارة العاملية واملنظامت الاقتصادية الأخرى يف جنيف اإ

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.والاحرتام  أأمسى أ تات التقديرعن جديد 

 

 2018سبمترب  5جنيف، 

ىل  اإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 قطاع التمنية

 جنيف

 

15 Av. de Secheron, 1202 Geneva. Telephone +41 (022) 731.82.51.Fax +41 (022) 731.83.91  

omcginebra@mmrree.gob.ec 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الثالثرفق امل

 

 املسامهة اليت تلقهتا الأمانة من وفد جنوب أأفريقيا

بنقل التكنولوجيا بناء عىل توصيات الفئة حتليل خدمات وأأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة مؤرشات مقرتحة لس تخداهما يف 

 CDIP/21/5لوثيقة ا ، الوارد يفجمي من أأجندة الويبو للتمنية

نظرت اللجنة يف املعلومات امل قدمة يف " أأنه قد التمنية للجنةلدلورة احلادية والعرشين رئيس الملخص  يف ورد .1

مانة قامئة  ىل الأ متة اإ ر أأن تقدم الوفود امله غراض دجمها  يميمؤرشات لتق الوثيقة. وتقر  الأنشطة الواردة يف الوثيقة لأ

مانة قبل  ىل الأ مترب  10وعرضها عىل اللجنة يف دورهتا املقبةل. وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول الأعضاء اإ سب

2018." 

لتكنولوجيا، "نقل ا عنونةامل  الفئة جمي فامي خيص  ا،التالية للنظر فهيساهامت م وفد جنوب أأفريقيا امل قد   ي  ذلكل و .2

 .، واحلصول عىل املعرفة"توتكنولوجيا املعلومات والتصال

ن معظم التدخالت املتعلقة بتوصيات 26التوصية ابس تثناء ه ي ذكر أأنمكالحظة عامة، و  .3 الفئة جمي من أأجندة ، فاإ

ىل  الويبو للتمنية خدمات الويبو " يف أأوجه القصورس يكون من الإنصا  اس تنتاج أأن "وذلكل . فعالياتتستند اإ

 اتعوتتعلق، عىل سبيل املثال ل احلرص، ابملساعدة التقنية واملرش لفعاليات، بل وأأنشطهتا يف هذا اجملال ل تتعلق اب

 .والتجميعاتوالرشااكت 

يف التقنية املساعدة من جنوب أأفريقيا  مبوقف . ويف هذا الصدد، نذكرمكأأمهية ابلغة امللحوظ لتمنية القدراتغياب ل ول  .4

  مؤرش للك ض  و   ذلكلبدون تمنية القدرات، ل ميكن أأبدا  نرش املساعدة التقنية بفعالية. وف القدرات. تمنية  غياب

 تمنية القدرات. لتناولتوصية 

 :24التوصية 

ة الرمقية متاش يا  م  مقررات مؤمتر القمة العامل ه لردم الهو  طار وليهتا، بتوس ي  نطاق نشاطها املوج  ي بشأأن مطالبة الويبو، يف اإ

1جممت  املعلومات
 م  مراعاة أأمهية صندوق التضامن الرمقي. 

 املؤرشات املقرتحة:

                                         
1

 :املقرراتمقتطف من فامي ييل  

 الغاية؛تكل لتحقيق هذه الغاية، ينبغي لنا تعممي منظور املساواة بني اجلنسني واس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت كأداة لتحقيق  :3املقرر 

ة الرمقيةبأأن التحدتات املتعلقة بنقر ونسمل  :4قرر امل دامة يف البنية التحتية تتطلب استامثرات مس ت ، وأأهنااك   عىل حنو يمت حىت ال ن التصدي لها  مل ردم الهو 

 فق علهيا.تَّ ، وكذكل تعزيز نقل التكنولوجيا برشوط م  العملية رايةوتسهيل نقل ادل تكوين الكفاءات،لتكنولوجيا املعلومات والتصالت وخدماهتا، و 

تحقيق التمنية، م  مراعاة الاليم ل مك ن الناس، وتوفر المنو الاقتصادي تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأدوات ت   اعرتافا  اكمال  بأأن ينبغي الاعرتا  :6 املقرر

 الأمهية املزتايدة للمحتوى واملهارات والبيئة املواتية ذات الصةل.
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ة الرمقية فامي يتعلق بتنفيذ معايري الويبو )نفَّ عدد مبادرات تمنية القدرات امل   (أأ  ) ؤمتر القمة العاملي مل 4 املقررذة لردم الهو 

 (بشأأن جممت  املعلومات

ىل بنية حتتية )عىل تنفيذها يتعذر عدد معايري الويبو اليت  (ب )  املقررالبدلان النامية وأأقل البدلان منوا  بسبب الافتقار اإ

 (ؤمتر القمة العاملي بشأأن جممت  املعلوماتمل 4

"تدريس امللكية الفكرية القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت )املوارد املتخصصة( لربانمج  التعديالتعدد  (ج )

اتحة و  مالش باب همارات الابتاكر والإبداع من أأجل متكيهن كسابلإ م صمَّ امل  للش باب"  فرص لتحقيق المنو اإ

 (.6و 1 املقررانالاقتصادي )

 :25التوصية 

اس تكشا  الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجي  نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية 

لمتكني البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة  واختاذ التدابري املالمئة

 .مهنا بأأكرب قدر، حسب ما يكون مناس با  

 املؤرشات املقرتحة:

جاميل  (أأ  ) ملساعدة البدلان  ،رتامكي حىت ال نال ، والعدديف غضون س نة ماليةاليت ن ف  ذت عدد مبادرات تمنية القدرات اإ

 عىل فهم مواطن املرونة املتاحة يف القانون ادلويل.

لتعزيز فهم البدل املعين عدد البدلان اليت اس تفادت من مبادرات املساعدة التقنية وتمنية القدرات املصممة خصيصا   (ب )

 نقل التكنولوجيا ونرشها.تشجي  ملواطن املرونة املتاحة ل 

دةمرونة عدد البدلان اليت أأدرجت مواطن  (ج ) حدَّ ساعدة ما توسطت الويبو يف تقدميه من امل  عقبيف س ياساهتا  م 

 لتسهيل نقل التكنولوجيا ونرشها. القدراتتمنية التقنية و 

( يف الغالب عدد املبادرات اليت ركزت عىل تمنية القدرات يف فهم اتفاقات نقل التكنولوجيا )اتفاقات منوذجية (د )

 وأأساليب التفاوض بشأأن املزالق.

 :26توصية ال 

حث  ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة، عىل تشجي  مؤسسات البحث العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا م  مؤسسات 

 البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  عىل وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها.

 :اناملقرتح ناملؤرشا

واحدة أأو أأكرث من مؤسسات البحث مؤسسة مودعوها ثل مي بشأأن الرباءات اليت  عدد طلبات معاهدة التعاون (أأ  )

 قل منوا (.البدلان الأ )ل س امي بدل واحد أأو أأكرث من  انم  و والتطوير من بدل متقدم  
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رباءات الركزت عىل حتليالت و من خالل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  ترش عدد ادلورات التدريبية اليت ن   (ب )

 العلمية.ساعي أأخرى يف جمالت البحوث وامل بدلان  لتعاون م املتاحة ل  فرصاللتحديد 

 :27التوصية 

جراء نقاشات  ماكنية اإ تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصال حتقيقا للمنو والتمنية بضامن اإ

طار هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل أأمه  ية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات يف اإ

يالء انتباه خاص ملساعدة ادلول الأعضاء عىل تشخيص الاسرتاتيجيات  والتصال ودورها يف التمنية الاقتصادية والثقافية. واإ

 يهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف سبيل تمن 

 :اناملقرتح ناملؤرشا

ق للملكية الفكرية ي  طر ائلمساعدة التقنية وتمنية القدرات بشأأن وض  اسرتاتيجيات/ خر ت العملية ل بادراامل عدد  (أأ  )

للتمنية الاقتصادية أأو الاجامتعية أأو الثقافية يف  حتقيقا   نرش معار  جديدة مللكية الفكرية ومن مثَّ من أأجل الانتفاع اب

 البدلان النامية.

ع عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقدمة من  (ب ) ود  رمز التصنيف ادلويل  من بدل انم ابس تخدامم 

 .H04Lو ،H04Bو ،H04Mو ،G06Fو ،G06Q للرباءات

 :28التوصية 

لبدلان املتقدمة، اعامتده من الس ياسات والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف تدارس ما ميكن لدلول الأعضاء، ول س امي ا

 سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف البدلان النامية.

 :اناملقرتح ناملؤرشا

قدت من أأجل اتبادل املعلومات  جلساتعدد  (أأ  ) ابلحتياجات البدلان املتقدمة تعريف لبدلان النامية ل اليت ع 

 .ونرشهااملنقوةل لتلقي التكنولوجيا  ةتصاعديال 

املعلومات، بشأأن الس ياسات املتعلقة ابمللكية عقب جلسة تبادل الويبو، أأعدهتا عدد أأدةل أأفضل املامرسات اليت  (ب )

يف وتنفيذها للهنوض عىل النحو الأمثل بنقل التكنولوجيا ونرشها وضعها الفكرية اليت يتعني عىل البدلان النامية 

 النامية.البدلان 

 :29التوصية 

حدى هيئات الويبو  دراج املناقشات حول قضاتا نقل التكنولوجيا املرتبطة ابمللكية الفكرية مضن الاختصاصات املناطة ابإ اإ

 املناس بة.
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 املؤرشات املقرتحة:

عدد املناقشات املوضوعية (أأ  )
2

طهامي  أأشاكل ب مللكية الفكرية )الانتفاع اببشأأن   امللكية ار بند ( يف نقل التكنولوجيا يف اإ

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.جدول أأعامل يف  الوارد والتمنيةالفكرية 

طار بند نقل التكنولوجيا  (ب ) يف الوارد عدد املناقشات املوضوعية بشأأن اس تخدام الرباءات يف نقل التكنولوجيا يف اإ

 جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.

طار بند نقل التكنولوجيا عدد امل  (ج ) يف الوارد ناقشات املوضوعية بشأأن اس تخدام التصاممي يف نقل التكنولوجيا يف اإ

 جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.

 :30التوصية 

، بناء عىل أأن تتعاون م  منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النص  للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوا   ينبغي للويبو

ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت اليت  طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

 ية خاصة.تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمه 

 املؤرش املقرتح:

تلكفة خمفضة ب  أأو لنفاذ برشوط تفضيليةاتتي  و امللكية الفكرية  عن عدد الرشاكت التجارية اليت دلهيا حمراكت حبث (أأ  )

 .أأو كتهيام منوا  أأقل البدلان للبدلان النامية أأو 

 :31التوصية 

ىل الويبو بتسهيل اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا  ىل البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ اإ

ىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات. ن اإ  نفاذ حمس 

 :اناملقرتح ناملؤرشا

 "3" ،تغري املناخأ اثر تكنولوجيات التخفيف من و  "2، "الصحة "1"عدد مجمعات الرباءات املتاحة يف جمالت:  (أأ  )

 ه والنفاتات.تكنولوجيات معاجلة املياو 

 اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام. بشأأنمبادرات تمنية القدرات ما ن رش من عدد  (ب )

 :32التوصية 

اتحة الفرصة   لتبادل التجارب واملعلومات حول أأوجه الصةل بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة. يف الويبواإ

                                         
2

ىل توصيات   دة اكمتل استنادا  اإ حدَّ جنايها ابلفعل داخل جلنة التمنية أأو دراسات مرشوعات م  فرادية اإ  .تبطة ابمللكية الفكريةعن جتارب نقل التكنولوجيا املر اإ
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 املؤرشات املقرتحة:

عقد لك س نتني لتبادل املعلومات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية مناقشات املائدة املس تديرة اليت ت   عدد املؤمترات/ (أأ  )

 وس ياسات املنافسة.

ت اليت  امللخصات/ الإفرادية راساتادلعدد  (ب ) تالتحدتات اليت وضي  املزالق و لتُأع دَّ وِج   بشأأنيف التفاوض  و 

 حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.

 اليت توحض ابلتفصيل العالقة بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة. ان حمددةاملرفقات اخلاصة ببدلعدد  (ج )

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[
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