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CDIP/24/16 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  21 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

 اقرتاح مشروع بشأن استخدام االخرتاعات التي آلت إىل امللك العام
عداد مانة من اإ  الأ

ىل  .1 ىل املكل العام. ويستند الاقرتاح اإ يرد يف مرفق هذه الوثيقة اقرتاح مرشوع بشأأن اس تخدام الاخرتاعات اليت آ لت اإ

( .CDIP/16/4 Revم لأغراض التمنية الاقتصادية" )نتاجئ "مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العا

 دليل اس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام. وخباصة

ماكنية تنفيذ هذا املرشوع اجلديد املقرتح يف س ياق مناقشة تقرير الإجناز حول مرشوع اس تخدام املعلومات  .2 وظهرت اإ

ن ادلورة الرابعة والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية CDIP/24/3) املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية ابا ( اإ

 وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(.

ىل النظر يف  .3 واإن جلنة التمنية مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 من توصيات آأجندة التمنية 20و 16التوصيتان 

 وثيقة املرشوع

 امللخص .1

 DA_16_20_04 رمز املرشوع

 اس تخدام الاخرتاعات اليت آ لت اإىل املكل العام العنوان

: آأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف حتليل 16التوصية  توصيتا آأجندة التمنية

 العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

ذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف حتليل : آأخ20التوصية 

 العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

املكل العام لأغراض يستند املرشوع املقرتح اإىل نتاجئ مرشوع آأجندة التمنية اخلاص ابس تخدام املعلومات املوجودة يف  وصف موجز للمرشوع

قامة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وتطوير املراكز القامئة.  التمنية الاقتصادية، وآأنشطة الربانمج اجلارية املتعلقة ابإ

وهيدف املرشوع اإىل املسامهة يف تعزيز قدرة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل عرض خدمات تتعلق ابس تخدام 

ىل املكل العام. وسيتحقق ذكل الهدف بزتويد موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الاخرتاعات اليت آ ل ت اإ

ضافية ترتبط ابخلطوات اليت ينطوي علهيا اس تخدام الاخرتاعات اليت  والباحثني وآأحصاب الأعامل بأأدوات ومعارف اإ

 ة.آ لت اإىل املكل العام، مع مراعاة الاحتياجات والظروف احملددة للبدلان النامي

الربانمج املسؤول 

 التنفيذ عن

14 

الروابط مع الربامج 

الأخرى آأو مشاريع آأجندة 

 التمنية الأخرى

 9الربانمج 

 DA_16_20_02و DA_16_20_01و DA_19_30_31و DA_8_02و DA_8_01املرشوعات: 

 DA_16_20_03و

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة من 

 الربانمج واملزيانية

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية : 2.3النتيجة املرتقبة ه كفاءات معزَّ

 الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر.

ن اإىل املعلومات املتعلق2.4النتيجة املرتقبة ه ة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية : نفاذ حمسا

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع.

 شهرا   24 مدة املرشوع

 فرنك سويرسي )موارد خالف املوظفني( 80,000اإجاميل املزيانية:  مزيانية املرشوع
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 املرشوع وصف .2

 الهدف 1.2

ىل  املسامهة يف تعزيز قدرة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل عرض خدمات تتعلق ابس تخدام هيدف املرشوع اإ

ىل املكل العام.  الاخرتاعات اليت آ لت اإ

 اسرتاتيجية التنفيذ 2.2

 سيُنفَّذ املرشوع عن طريق الأنشطة التالية:

ىل املفاهمي واخلطوات الرئيس ية لف.آأ  عداد سلسةل من مجموعات الأدوات ابلستناد اإ اليت ينطوي علهيا اس تخدام  اإ

ل يف دليل اس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل  ىل املكل العام، عىل النحو املفصَّ الاخرتاعات اليت آ لت اإ

العام. وس تغطي مجموعات الأدوات آأربع مراحل لس تحداث املنتجات آأو اخلدمات ويه التصممي والاختبار 

رشادات لس تخدام لك آأداة بفعالية.والإطالق وما بعد الإطالق، وستتضمن آأدو   ات مثل جداول ومناذج واإ

ىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر استنادا  اإىل مجموعات الأدوات اخلاصة  ابء. ة اإ عداد مواد تدريبية جديدة موَّجَّ اإ

ىل املكل العام. وستش متل املواد التدريبية عىل عروض ومتارين معلية.  ابس تخدام الاخرتاعات اليت آ لت اإ

م الندوات التدريبية لتجربة مجموعات الأدوات ت  جمي. نفيذ ندوات تدريبية ابس تخدام املواد التدريبية اجلديدة. وستنظَّ

 واملواد التدريبية، مع حتليل الاحتياجات والظروف احملددة للبدلان النامية.

جراءات التخفيف من آ اثرها 3.2  اخملاطر احملمتةل واإ

متتع موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ابلقدرة الاكفية لس تخدام املعلومات الواردة يف مجموعات : عدم اخملاطرة

 الأدوات بفعالية.

جراء التخفيف  : س تكيَّف مجموعات الأدوات يف ضوء تقيمي قدرات موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.اإ

بتاكر مس توى النضج الاكيف لس تحداث وعرض خدمات تتعلق ابس تخدام : عدم بلوغ مراكز دمع التكنولوجيا والااخملاطرة

ىل املكل العام.  الاخرتاعات اليت آ لت اإ

جراء التخفيف  : س ُتختار مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت بلغت مس توى النضج الاكيف للمشاركة يف هذا املرشوع.اإ
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 الاس تعراض والتقيمي .3

 الزمين لس تعراض املرشوعاجلدول  1.3

م تقرير مرحيل س نوي يك تنظر فيه جلنة التمنية.  س يقدَّ

م اإىل جلنة التمنية.  وس ُيجرى تقيمي ذايت هنايئ فور اس تكامل املرشوع يقدَّ

 التقيمي اذلايت للمرشوع 2.3

 مؤرشات الإجناز الناحج )مؤرشات النواجت( نواجت املرشوع

مجموعات آأدوات تغطي املراحل الأربع 

 لس تحداث املنتجات آأو اخلدمات

 2020سبمترب  30تسلمي مجموعات الأدوات حبلول يوم 

ىل مراكز دمع  ة اإ مواد تدريبية موَّجَّ

 التكنولوجيا والابتاكر

 2021مارس  31وضع املواد التدريبية حبلول يوم 

ندوات تدريبية تس تخدم املواد التدريبية 

 اجلديدة

ن معارفهم  النس بة املئوية للمشاركني اذلين يفيدون بأأن التدريب قد حسَّ

ىل املكل العام )الهدف:   %(.70وهماراهتم يف اس تخدام الاخرتاعات اليت آ لت اإ

 (لنتاجئامؤرشات النجاح يف حتقيق آأهداف املرشوع )مؤرشات  آأهداف املرشوع

ملسامهة يف تعزيز قدرة مراكز دمع ا

التكنولوجيا والابتاكر عىل عرض خدمات 

تتعلق ابس تخدام الاخرتاعات اليت آ لت اإىل 

 املكل العام.

النس بة املئوية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت شاركت يف الندوات 

آأطلقت  "1" التدريبية اليت تس تخدم املواد التدريبية اجلديدة واليت آأفادت بأأهنا:

دارة امللكية الفكرية وتسويقها؛  خدمات جديدة لتقدمي س بل ادلمع والإرشاد يف اإ

دارة  "2" آأو عززت اخلدمات القامئة اخلاصة بتقدمي س بل ادلمع والإرشاد يف اإ

 %(.30امللكية الفكرية وتسويقها )الهدف: 
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .4

  

 2021 2020 النشاط

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 

      x x x مجموعات الأدوات

    x x    املواد التدريبية

 x x x      الندوات التدريبية
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 مجموع املوارد حبسب النواجت .5

 اجملموع 2021 2020 نواجت املرشوع
 

 خالف املوظفني املوظفون خالف املوظفني املوظفون
 

 40,000 - - 40,000 -         أ    مجموعات ال دوات

 20,000 10,000 - 10,000 - املواد التدريبية

 20,000 20,000 - - - الندوات التدريبية

 80,000 30,000 - 50,000 - اجملموع
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 موارد خالف املوظفني حبسب بند التلكفة

 )ابلفرنك السويرسي( 

 اجملموع التعاقديةاخلدمات  السفر والتدريب واملنح الأنشطة

التدريب ومنح  آأسفار الغري بعثات املوظفني

 السفر هل

اخلدمات التعاقدية  النرش املؤمترات

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

 40,000 5,000 35,000 - - - - -         أ    مجموعات ال دوات

 20,000 - 20,000 - - - - - املواد التدريبية

 20,000 - - - 6,000 - 10,000 4,000 الندوات التدريبية

 80,000 5,000 55,000 - 6,000 - 10,000 4,000 اجملموع

 ]هناية املرفق والوثيقة[


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

