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CDIP/24/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  13 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

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

 تقارير مرحلية
عداد مانة من اإ  الأ

التمنية  أأجندةوتوصيات  اجلاري تنفيذها أأجندة التمنية مشاريع مجموعة تقارير مرحلية بشأأنحتتوي هذه الوثيقة عىل  .1

 امخلس والأربعني.

 :اكلتايلالوثيقة يف جزأأين هذه  نُّظمت اللجنة، وفقا لتوجهيات ُوضعبناًء عىل الهيلك اذلي و  .2

عداد هذه الوثيقة: أأجندةتنفيذ مشاريع  خبصوص أ خر املس تجداتالتقارير املرحلية اليت تقدم  (أأ )  التمنية التالية حىت اإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  "1" يف البدلان النامية عىل حنو فعال مللكية الفكرية الس تخدام  الرتوجياإ

 الأول(؛ املرفقوالبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية )

يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية  النساء، وتشجيع واملقاوةليف الابتاكر  النساءدور  تعزيز "2"

 الثاين(؛ املرفق)

 الثالث(؛ املرفقامللكية الفكرية يف قطاع الربجميات ) اس تخداممرشوع بشأأن تعزيز  "3"
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لأغراض امللكية الفكرية  تسخريوالبدلان النامية الأخرى: يف بريو  املأأكولتمرشوع امللكية الفكرية وس ياحة  "4"

 الرابع(؛ املرفق) املأأكولتتمنية س ياحة 

 اخلامس(؛ املرفقمرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية ) "5"

ىل يونيو  2018تقرير مرحيل للفرتة من يوليو  (ب) السادس(.  رفقاملالتمنية ) أأجندةتوصيات  بشأأن تنفيذ 2019اإ

تنفيذ التوصيات امخلس والأربعني وصالهتا ابلربامج ذات الصةل يف الربانمج عن يقدم التقرير نظرة شامةل و 

جنازات لأ  واس تعراضاً ، 2018/1919واملزيانية للفرتة  لواثئق ارتباطها ابالتمنية ذات الصةل و  أأجندةنشطة/ اإ

 .الوجهيةالأخرى 

لأجندة التمنية للتنفيذ الفوري، يركز التقرير عىل الاسرتاتيجيات املعمتدة  ةلتوصيات التسع عرش ا وفامي خيص

معلومات أأخرى  اإىل جانبترد قامئة الأنشطة و ، عىل النحو اذلي وافقت عليه اللجنة. عىل حدة لتنفيذ لك توصية

عىل:  الاطالع علهيا( واليت ميكن IP-TADذات صةل يف قواعد بياانت املساعدة الفنية )

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

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .3 اإ

ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفقات هذه الوثيقة.

 

 ]ييل ذكل املرفقات[

 

http://www.wipo.int/tad
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 ملخص املرشوع

 DA_1_10_12_ 23_ 25_ 31_ 40_01 رمز املرشوع

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال  العنوان اإ

 .مبرحةل انتقاليةيف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا 

 توصيات أأجندة التمنية

 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا   :1التوصية 

موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 

 عىل وجه اخلصوص فضال عنمنوا الأقل والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان 

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية يف امس توايت التمنية خمتلف  مراعاة دلول الأعضاء، وينبغي اإ

لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية 

جنازها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل  .وأ ليات اإ

اء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال مساعدة ادلول الأعض  :10التوصية 

امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 

ساعدة التقنية أأيضا عىل امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه امل 

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .املنظامت الإ

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا   :12التوصية  امليض يف اإ

 .املوضوعية والتقنية، وفقًا لختصاصها

جمال امللكية  النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف  :23التوصية 

الفكرية مبا يعزز القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض ابلنشاط الإبداعي 

الأقل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية والبدلان  اإىلوالابتاكري ونقل التكنولوجيا 

 .ا وتعمميها يف تكل البدلانمنو 

ابمللكية الفكرية والرضورية اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة   :25التوصية 

لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني 

جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن من فهم  املذكورةالبدلان 

 الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر، حسب ما يكون مناس با. 
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ىل   :31التوصية  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل املعلومات العلنية ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمّسن اإ  البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 الواردة يف س ندات الرباءات.

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسائل   :40التوصية 

وبرانمج الأمم املتحدة  الأونكتادلكية الفكرية وفقا لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص امل 

وسائر املنظامت ادلولية املعنية، لتعزيز واليونيدو واليونسكو للبيئة ومنظمة الصحة العاملية 

 التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التمنية.

 ؛ فرنك سويرسي 314,000املوظفني:  خالفتاكليف  مجموع مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي270,000  تاكليف املوظفني مجموع

 2018يناير  اترخي بدء املرشوع

 اشهر  31 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 ربامج الويبوب والصةلاملعنية 

 .30و 9و 14 ابلربامج الصةل

 وصف مقتضب للمرشوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدلان العامل ترشيعات لضامن زايدة العائدات الاجامتعية لقد سنّت العديد من 

والاقتصادية الناش ئة عن الاستامثرات العامة يف البحث و/أأو التطوير. وتس توجب هذه 

اس تجابة تصاعدية عىل صعيد التوعية والتدريب وتطوير املهارات يف جمال  املقاربة التنازلية

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لص يل امللكية الفكرية ومطورهيا ومديرهيا ومماحل اإ

 ومس تخدمهيا.

أأو اجامتعية  تزايديةسواء اكنت  )من مجيع الأشاكل عدة عواملوتُثبط الابتاكَر 

دارة امللكية الفكرية  (، وما اإىل ذكل.جذريةمفتوحة أأو  أأو مهنا نقص املهارات املطلوبة يف اإ

واملديرين واملس تخدمني يف سلسة قمية ونقل التكنولوجيا دلى املمولني واملطورين 

  .الابتاكر

ىل تعزيز القدرات الابتاكرية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  وهيدف املرشوع اإ

 تكوين الكفاءات،/اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية عن طريق نرش فرص التدريب

 أأفضل املامرسات )الأاكدمييةوجهيية وواثئق الأدةل التواملواد التعلميية مثل  ،وفرص التعاون

أأكرث  بشلكعىل طول قمية الابتاكر  الفاعلنيمجموعة من لتس تفيد مهنا والعملية(  مهنا

 اس هتدافا.
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( بدلان رائدة خمتارة، مبا يف ذكل جنوب أأفريقيا، حيث 4وسينفذ املرشوع يف أأربعة )

ىل  الرئيس يني )بدءا من املمولني واملطورين  املصاحلأأحصاب  تكوين كفاءاتهيدف اإ

 نقل ( وزايدة التعاون بني ادلول الأعضاء لتسهيلأ خر املطافواملديرين واملس تخدمني يف 

 املعرفة.

ىل توضيح الكيفية  ويتسم املرشوع بأأمهية خاصة يف س ياق أأجندة التمنية حيث يسعى اإ

يف جمال  الكفاءاتن تس تفيد من تمنية قل منوا أأ الأ اليت ميكن هبا للبدلان النامية والناش ئة و 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيات، مع حتقيق الهدف الهنايئ العام املمتثل يف تعزيز  اإ

ذ يركز املرشوع عىل خربات بعض البدلان الرائدة اخملتارة ومهنا جنوب  ر.الابتاك واإ

تخدام الاسرتاتيجي س  سيسلط الضوء عىل الس بل اليت ميكن أأن يسهم هبا الاأأفريقيا، 

 .لتمنية الاجامتعية والاقتصاديةافرص يف خلق لأدوات امللكية الفكرية 

 كوفسيكيالس يد أأليخاندرو رواك اكمبانيا والس يد أأندرو تشا مديرا الربانمج

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

زة كفاءات :2.3 النتيجة املرتقبة  من واسعة تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية للموارد معزَّ

 والبدلان النامية البدلان يف التمنية لأغراض بفعالية الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات

 .احلر السوق اقتصاد اإىل املنتقةل والبدلان منوا الأقل

يف تنفيذ احملرز التقدم 

 املرشوع

دليل ومجموعة  2018اس تمكل خبري تقيمي الاحتياجات التدريبية يف الربع الثاين من عام 

واس تمكل أأدوات لتقيمي الاحتياجات التدريبية يف اجملالت املتصةل بنقل التكنولوجيا. 

مبا يف ذكل اجلهات املعنية  مفصةل لسالسل قمية الابتاكر، ةخريطاخلرباء القطريون 

ومؤسسات ادلمع املرتبطة هبا امللكية الفكرية  واملديرين ومس تخديم املمولني واملطورين)

بيهنا، ابلنس بة للبدلان الرائدة فامي والعالقات ( مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

فريقيا( يف الربع الثاين من عام  ندونيس يا ورواندا وجنوب اإ  .2018)تش ييل واإ

ىل ادلليل ومجموعة الأدوات، و  تقيمي لحتياجات التدريب وتقرير عن  رىَ أأجاستناًدا اإ

لهيا اخلرباء القطريون يف لك بدل رائد يف الربع  . 2018من عام  الأخريالنتاجئ اليت توصل اإ

لبياانت لك مؤسسة مس هتدفة )متثل خمتلف عنارص سلسةل  اس تعراضاالتقارير  قدمتو 

ومُجع املزيد لك بدل رائد. قمية الابتاكر يف البدل الرائد( والاجتاهات عرب تكل املؤسسات ل

تعليقات اخلرباء القطريني حول جتربهتم يف اس تخدام ادلليل ومجموعة الأدوات، واليت  من

 .2018يف الربع الأخري من عام  اس تمكال ناس تخدمت كأساس لتنقيح هذين الصكني اذلي

ب عىل ، وضع اخلرباء القطريني للك بدل رائد خطط التدري2019يف الربع الأول من عام و

حتدد اخلطط نوع وموضوع أأنشطة و حتياجات التدريبية. بشأأن الا يةتقيمي ال تقارير ال أأساس 

التدريب، وتس هتدف عنارص حمددة من سلسةل قمية الابتاكر. ويه ختتلف ابختالف 

عقدت مشاورات مع و البدلان الرائدة وفقًا لحتياجاهتا الوطنية واملؤسس ية والفردية. 
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سائل امللكية مب  املعنية)ماكتب امللكية الفكرية أأو الوزارات  الوطنية هجات التصال

للحصول عىل تعليقات ووضع اخلطط التدريبية  2019الفكرية( خالل الربع الثاين من عام 

 يف صيغهتا الهنائية.

الأنشطة التدريبية احملددة يف اخلطط املذكورة أأعاله بشلك تدرجيي  تُنفذمن املتوقع أأن و 

 .2020والربعني الأول والثاين من عام  2019من عام  خريثالث والأ خالل الربعني ال 

أأمثةل عىل النجاح / الأثر 

 وادلروس الرئيس ية

الوطنية يف لك خطوة من خطوات معلية تقيمي  جلهات التصالاملشاركة الوثيقة  ُحّددت

الاحتياجات التدريبية، مبا يف ذكل حتديد سالسل قمية الابتاكر وتقيمي الاحتياجات 

التدريبية ووضع خطط التدريب، لتكون عاماًل هاًما يف جناح العملية، ول س امي احلصول 

مت حتديد وملصلحة. عىل بياانت شامةل ودقيقة وضامن ملكية النتاجئ من قبل أأحصاب ا

اتحة الفرصة لالس تجابة الرمسية من قبل هجة التنس يق الوطنية خلطة التدريب لتكون  اإ

ضافة مفيدة لعملية تقيمي الاحتياجات التدريبية.  اإ

 :كام هو مبني يف وثيقة املرشوع من أ اثرها اخملاطر والتخفيف

 .دريب: دوران املوارد البرشية بني املس تفيدين من أأنشطة التاخلطر

 عىل تدريب املدربني ومؤسسات ادلمع مثل زيكالرت : اخلطراسرتاتيجية التخفيف من 

ىل احلد الأدىن تقليلال مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لمتكني ادلمع احمليل و  أأثر دوران  اإ

 .املوظفني

س يصبح هذا اخلطر أأكرث تركزًيا يف املرحةل التالية من املرشوع. ابلإضافة اإىل ذكل، 

جياد حلول س   متكّن معاجلة اجتاهات جفوات املهارات عرب املؤسسات يف لك بدل من اإ

 تدريب أأكرث تركزًيا.

/  دعام تقتيضاليت  املسائل

 فوراي ااهامتم

دارة املرشوع، يف ال املساعدوظف امل ختىّل  خالل الربع  همنصبعن ربانمج، املسؤول عن اإ

، 2019. وتوىل موظف جديد هذا املنصب يف الربع الثالث من عام 2019الثاين من عام 

جراءات التعجيل ابلتوظيف للحد من تعطل املرشوع.   يف أأعقاب اإ

الأنشطة التدريبية احملددة يف خطط التدريب بشلك تدرجيي خالل  تُنفذمن املتوقع أأن  امليض قدما

 .2020والربعني الأول والثاين من عام  2019من عام  خريالربعني الثالث والأ 

جراء املتوقع اس تكامل من و   .2020حبلول منتصف عام  تقرير تقيميياملرشوع واإ

اجلهود  وستبذليسري التنفيذ مع تأأخري بس يط بسبب تغيري موظف الربانمج املعاون.  اجلدول الزمين للتنفيذ

 .التأأخري لس تدراك

 .2020تدريبية وفقًا خلطط التدريب يف عام الأنشطة ال  وستنفذ
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 %53يه:  2019هناية يوليو  حبلولنس بة اس تخدام املزيانية  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة. ويرد التقرير الأول يف  التقارير السابقة الأول  املرفقهذا هو التقرير املرحيل الثاين املقدم اإ

 .CDIP/22/2لوثيقة ل

 للمرشوعالتقيمي اذلايت 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

                                         
 من وثيقة املرشوع الأصلية 2.3وفقا للقسم  1

 1نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

توفري املهنجية ومجموعة  . 1

الأدوات الالزمة لتقيمي 

 الاحتياجات التدريبية

أأول مرشوع هنايئ  تسلمي

للمهنجية ومجموعة الأدوات حبلول 

 .2018منتصف عام 

ادلليل ومجموعة  قدمت نسخة من مرشوع

 .2018الأدوات يف يونيو 

جنازومن املتوقع  ادلليل الهنايئ ومجموعة  اإ

 .2018 عام ديسمربالأدوات يف 

**** 

سالسل  . رمس خرائط2

قمية الابتاكر يف أأربعة بدلان 

 رائدة

اخلرائط حبلول منتصف  تسلمي

 .2018عام 

خرائط جنوب أأفريقيا يف تسلمي تقرير 

 .2018يونيو 

يف يوليو ش ييل تقرير خرائط  تسلمي

2018. 

ندونيس يا يف يونيو  تسلمي تقرير خرائط اإ

2018. 

تقرير خرائط رواندا يف يوليو  تسلمي

2018. 

**** 
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]ييل ذكل املرفق الثاين[ 

وضع خطة تدريبية وفقا . 3

لنتاجئ تقيمي الاحتياجات 

 التدريبية

اخلطة التدريبية حبلول  تسلمي

 .2018هناية عام 

 تقيمي الاحتياجات التدريبيةتقارير  ُسلّمت

طط اخل كام ُسلمت. 2018 ديسمربيف 

 .2019يف منتصف عام  يةالتدريب 

**** 

 يةنشطة التدريب الأ تنفيذ . 4

 يةخطة التدريب لوفقا ل

التدريب حبلول هناية  اس تكامل

 .2019عام 

طط اخلعىل  يةنشطة التدريب الأ ستستند 

اليت من املتوقع أأن تكمتل حبلول  يةالتدريب 

عىل أأبعد  2020أأو مطلع  2019هناية عام 

 تقدير(

** 

تقيمي وتنقيح املهنجية . 5

 ومجموعة الأدوات*

املهنجية ومجموعة الأدوات  تسلمي

املنقحة حبلول هناية الربع الأول 

 .2020من عام 

 ل تقيمي غري متاح
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 املرفق الثاين
 

 ملخص املرشوع

  DA_1_10_12_19_31_01 رمز املرشوع

يف البدلان النامية عىل اس تخدام  النساء، وتشجيع واملقاوةليف الابتاكر  النساءدور  تعزيز العنوان

 نظام امللكية الفكرية 

 توصيات أأجندة التمنية

 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا   :1التوصية 

موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 

 منوا عىل وجه اخلصوص فضال عنالأقل والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان 

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية يف امس توايت التمنية خمتلف  مراعاة دلول الأعضاء، وينبغي اإ

لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات 

جنازها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل  .اإ

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال   :10التوصية 

ية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق امللك 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية 

الفكرية واملصلحة العامة. وجيب أأن متتد هذه املساعدة التقنية لتشمل املنظامت اليت تعىن 

 .ة عىل الصعيدين دون الإقلميي والإقلمييابمللكية الفكري

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا   :12التوصية  امليض يف اإ

 .املوضوعية والتقنية، وفقًا لختصاصها

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض  19التوصية 

ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض  يف تسهيل نفاذ البدلان النامية والبدلان والأقل منوًا اإ

طار الويبو.   ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

ىل  : 31التوصية  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل الويبو بتسهيل ىل املعلومات العلنية البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ الواردة  نفاذ حمّسن اإ

 يف س ندات الرباءات.

 فرنك سويرسي 415,000املوظفني: خالف تاكليف  مجموع مزيانية املرشوع

 2019يناير  اترخي بدء املرشوع

 اشهر  48 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 ربامج الويبوب والصةلاملعنية 

 .30الربانمج 
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 للمرشوعوصف مقتضب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيدف املرشوع اإىل زايدة مشاركة النساء اخملرتعات واملبتكرات يف نظام الابتاكر الوطين 

  .من خالل دمعهن والاس تفادة بشلك أأفضل من نظام امللكية الفكرية

وعهين ومعرفهتن  لإذاكءاخملرتعات واملبتكرات النساء ولهذه الغاية، سيساعد املرشوع ويدمع 

ىل التوجيه  لنفاذواس تخداهمن لنظام امللكية الفكرية من خالل برامج دمع أأفضل، وا اإ

نشاء أأو تعزيز و وفرص التواصل.  الوطنية لتوفري  الكفاءاتس يكون جوهر املرشوع هو اإ

 .دمع امللكية الفكرية للمخرتعات

 .املرشوع عىل مجموعتني عريضتني من الأنشطة شملي و 

 اس تعراضتضمن وت عامة وتأأسيس ية بطبيعهتا ول تركز عىل أأي بدل معني.  الأوىلموعة اجمل

ىل نظام امللكية الفكرية، ودليل حول الرشاكت الناش ئة  ونفادهنللمخرتعات  واثئقي اإ

خمرتعات من مجيع أأحناء العامل لنساء قصص تشكيل وقضااي امللكية الفكرية ذات الصةل، و 

 .عاتوالامنذج اجليدة دلمع النساء اخملرت ومجموعة من املامرسات 

وتركز عىل الصعيد الوطين. يف هذه اجملموعة من  حمددة بشلك أأكرب فهيي ةالثانيأأما اجملموعة 

الأنشطة، س يكون الرتكزي عىل البدلان الرائدة الأربعة: املكس يك وعامن وابكس تان 

جراء تقيمي وطينو وأأوغندا.  مدى اخملرتعات، و  عوضيف لك بدل رائد لتحديد  ،سيمت اإ

اس تخداهمن لنظام امللكية الفكرية، والتحدايت اليت يواهجهنا، وأأنظمة ادلمع احملمتةل، وما اإىل 

توصيات بشأأن طبيعة دمع امللكية  س ُتقدم، اليت جرى جتميعهاذكل. وبناًء عىل املعلومات 

 ينبغي تقدميه وكيف ينبغي تنظمي ذكل ادلمع وتقدميه. يالفكرية اذل

 املقاولتالرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع  شعبةالس يدة متارا اناناياكرا، مستشارة،  الربانمج مديرة

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

زة كفاءات 2.3 النتيجة املرتقبة  من واسعة تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية للموارد معزَّ

 الأقل والبدلان النامية البدلان يف التمنية لأغراض بفعالية الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات

 .املتحوةل الاقتصادات ذات والبدلان منوا

 من واس تخداهما الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات اإىل حمّسن نفاذ 2.4 النتيجة املرتقبة

 .والإبداع الابتاكر لتشجيع وامجلهور الفكرية امللكية مؤسسات قبل

 ومؤسسات واجلامعات واملتوسطة الصغرية للرشاكت معّززة قدرات 6.3 النتيجة املرتقبة

 .الابتاكر دمع لأغراض الفكرية امللكية تسخري يف النجاح أأجل من البحث

يف تنفيذ احملرز التقدم 

 املرشوع

جناز املرشوع،  الأنشطة التالية منذ اعامتد املرشوع يف مايو  نُفذتمتش يا مع اسرتاتيجية اإ

2018: 

يف اجملموعة الأوىل )ل تركز عىل أأي بدل  املندرجةالتقدم احملرز يف الأنشطة  .1

 .(معني
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 وُأصدرت، 2019اختيار اخلرباء خالل الأشهر الثالثة الأوىل من عام  اس تمكل 

تشكيل اجليدة؛ و  تطوير ادلليل ومجع املامرساتو ؛ اس تعراض واثئقيعقود لإعداد 

 نتاجئجتارهبن يف حامية  تعرضن اتخمرتعات ومبتكر لنساء قصص مجموعة من ال

 وابتاكراهتن وطرهحا يف السوق. اخرتاعاهتن 

  الاس تعراض الواثئقي. كام جرى تشكيل أأول اكمتل، 2019حبلول هناية يونيو و 

عداد القصص )قامئة القصص اليت ستمت دراس هتا( و من مجموعة  املسودة الأوىل اإ

 .الرشاكت الناش ئةدلليل 

يف اجملموعة الثانية )تركز عىل البدلان  املندرجةالتقدم احملرز يف الأنشطة  .2

 (.املس تفيدة

  ىل معايري الاختيار الواردة يف وثيقة ، (.CDIP/22/14 Rev)املرشوعاستناًدا اإ

ىل املكس يك اخِتريت كس تان ويه: عامن واب (،ثالثة بدلان رائدة )ابلإضافة اإ

 .وأأوغندا

  اس تغرقت معلية حتديد اخلرباء الوطنيني املناس بني يف البدلان املس تفيدة وقتا و

وأأجريت . 2019أأطول مما اكن متوقعا، وأأصدر أ خر هذه العقود يف يونيو 

التقياميت الوطنية لتحديد التحدايت والعقبات اليت تواهجها اخملرتعات واملبتكرات 

ىل نظام امللكية الفكرية واس تخدامه  النفاديف   نحامية اخرتاعاهتيف سبيل اإ

السوق و/ أأو يف  يفبراءات الاخرتاع  احملمية مبوجب نمنتجاهت طرح، و هاوتسويق 

نشاء رشكة انش ئة.  اخلطوط العريضة للمهنجية املقرتحة من قبل مجيع  وقُدمتاإ

اميت الوطنية حبلول هناية التقي اس تكاملمن املتوقع و البدلان، ابس تثناء بدل واحد. 

 .العام

املسودة الأوىل  وُأعّدتخمرتعات ومبتكرات. نساء تقدم يف تطوير مواد لتدريب  وُأحرز

براءات الاخرتاع يف  محمي مبوجبلدلليل اخلاص بقضااي امللكية الفكرية يف طرح منتج 

نشاء رشكة انش ئة.  السوق و/ أأو يف اإ

أأمثةل عىل النجاح / الأثر 

 الرئيس يةوادلروس 

بضعة أأشهر،  سوىالتنفيذ مل ميض عىل بدء  طاملامن السابق لأوانه قياس النجاح 

ن النواجت الأخرى الاس تعراض الواثئقيوابس تثناء   ل تزال يف مراحلها الأوىل.، فاإ

من أأجل مض مجيع اخلرباء الوطنيني يف نفس الصفحة، وحتسني التنس يق والتواصل فامي و 

لكرتوين  أأنشئتبيهنم،  مجيع اخلرباء الوطنيني يف  بنيجراء مناقشات ابإ  تسمحمجموعة بريد اإ

 مالأس ئةل وتبادل والأفاكر مع بعضهيف طرح نفس الوقت وميكن للك مهنم املشاركة 

  تقدير اخلرباء.ب  وحيض هذا الإجراءالبعض. 

 :اخملاطر التاليةوع املرش خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، واهجت  من أ اثرها اخملاطر والتخفيف
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 .: التأأخري يف حتديد اخلرباء الأكفاء يف الوقت احملدد1اخلطر 

 .صةل لتقدمي اخلربة املناس بةالذوي من : استشارة رشاكء حمليني 1 من أ اثره التخفيفتدبري 

ىل اخلرباء الوطنيني  دلنفهم واحض للمهام من  غياب: 2اخلطر  هنج ابلإضافة اإىل الافتقار اإ

 .تنفيذهايف  منسجم

ىل  : زايدة التواصل بني اخلرباء الوطنيني ومدير املرشوع2 من أ اثره التخفيفتدبري  اإ

 .ومواصةل معلية الرصدتصحيحية من قبل مدير املرشوع  تدابرياختاذ جانب 

/  دعام تقتيضاليت  املسائل

 فوراي ااهامتم

 غري متاح

 (:يف اجملموعة الأوىل )ل تركز عىل أأي بدل معني املندرجةفامي يتعلق ابلأنشطة  امليض قدما امليض قدما

 جناز مثةل عن الربامج واملبادرات الأ فضل املامرسات والامنذج و يشمل أأ  فهرس اإ

ىل نظام امللكية الفكرية أأو  النفاذاملصممة دلمع اخملرتعات واملبتكرات يف  اإ

ىل   خمرتعاتلنساء مجموعة من القصص الفردية تشكيل اس تخدامه؛ ابلإضافة اإ

 طرهحااخرتاعاهتن ونواجتهن الابتاكرية و نتاجئ جتارهبن يف حامية  تعرضومبتكرات 

 .2019حبلول هناية عام  اس تكاملهامن املتوقع و يف السوق، 

  ىل توفري الاس تعراض الواثئقي، مبا يف ذكل النواجتهتدف هذه للأنشطة  أأرضية، اإ

 .اليت تركز عىل املرشوع عىل املس توى الوطين

 (:يف اجملموعة الثانية )تركز عىل البدلان املس تفيدة املندرجةفامي يتعلق ابلأنشطة  امليض قدما

  جنازمن املتوقع لك بدل من  يف تقرير( تقارير عن احلاةل الوطنية )4أأربعة ) اإ

ىل نظام  النفاذيف  النساءدد التحدايت والعقبات اليت تواهجها حيالبدلان الرائدة(  اإ

 .2019امللكية الفكرية واس تخدامه، حبلول هناية عام 

  من املتوقع أأن تتضمن التقارير توصيات بشأأن طبيعة دمع امللكية الفكرية اليت و

 .ينبغي تقدميها وكيف ينبغي هيلكة هذا ادلمع وتقدميه

جنازبعد  ثيقة تقارير احلاةل الوطنية، س تتبع الأنشطة الأخرى كام هو خمطط لها يف و  اإ

 املرشوع.

 التنفيذ وفق اجلدول الزمين للمرشوع. اجلدول الزمين للتنفيذ

 .% 4هو:  2019معدل اس تخدام املزيانية يف هناية يوليو  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة.يُقدم هذا هو أأول تقرير مرحيل  التقارير السابقة  اإ
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

                                         
 من وثيقة املرشوع الأصلية 2.3وفقا للقسم  2

 2نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

. فهم أأفضل حلجم ونطاق 1

املشألك اليت تواهجها النساء 

اخملرتعات واملبتكرات 

واحللول املمكنة اليت مت 

لهيا  التوصل اإ

جناز اس تعراض واثئقي لوضع النساء اخملرتعات  أأول. اإ

 واملبتكرات واملقاولت.

جناز فهرس يشمل املامرسات الفضىل والامنذج  اثنيا. اإ

والأمثةل عن الربامج واملبادرات الرامية اإىل دمع النساء 

النفاذ اإىل نظام امللكية الفكرية أأو  اخملرتعات واملبتكرات يف

 اس تخدامه.

تشكيل مجموعة من القصص الفردية لنساء  اثلثا.

خمرتعات ومبتكرات تعرض جتارهبن يف حامية نتاجئ 

 اخرتاعاهتن وابتاكراهتن وطرهحا يف السوق.

 أأجنز

 

 حيرز تقدما

 

 

 حيرز تقدما

 

**** 

 

** 

 

** 

. أأساس مقارنة ُمحّدد 2

الوطين يف عىل الصعيد 

 أأربعة بدلان مشاركة

جناز أأربعة تقارير من تقارير احلاةل الوطنية )واحد  أأول. اإ

يف لك من البدلان الرائدة( حتّدد التحدايت والعقبات اليت 

نظام امللكية الفكرية  تواهجها النساء يف النفاذ اإىل

 واس تخدامه.

حتديد هجات التصال يف لك من البدلان الرائدة  اثنيا.

بعة فضال عن قامئة بأأحصاب املصلحة واجلهات الوجهية الأر 

 النشطة يف امليدان من مؤسسات ومنظامت وأأفراد.

 حيرز تقدما

 

 

 

 حيرز تقدما

 

 

** 

 

 

 

** 
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 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

. وعي أأكرب دلى أأحصاب 3

املصلحة ابدلور اذلي يؤديه 

نظام امللكية الفكرية يف 

  حامية اخرتاعاهتم وتسويقها

املؤمترات أأو املوائد  نظمت أأربع تظاهرات، من قبيل

مجموعات الإنرتنت، يف البدلان  املس تديرة أأو الندوات أأو

 الرائدة )واحدة يف لك بدل(.

  ل تقيمي 

مواد ُمس تحدثة لتدريب  .4

النساء اخملرتعات 

 واملبتكرات

جناز دليل بشأأن قضااي امللكية الفكرية املرتبطة بطرح  اإ

اس تحداث منتج محمي مبوجب براءة يف السوق و/أأو 

 انش ئة؛  رشكة

ومواد عرض لس تخداهما يف حلقات العمل؛ وتطوير 

 مجموعة من املواد الوجهية املوجودة يف الويبو.

جناز املسودة  اإ

 الأوىل لدلليل

** 

 

كفاءات ُمعّززة لزتويد  .5

النساء خبدمات ادلمع 

الالزمة يف جمال امللكية 

 الفكرية

)واحد)ة(  حتديد أأربع مؤسسات/مراكز/منظامت أأول.

يف لك بدل رائد( مع وحدة و/أأو هجة اتصال خمّصصة، 

 دلمع النساء اخملرتعات واملبدعات.

اس تكامل أأربعة برامج تدريبية )واحد يف لك بدل  اثنيا.

 رائد( يف املراكز احملّددة.

  ل تقيمي

. ش بكة قامئة تضّم أأبرز 6

النساء اخملرتعات واملقاولت 

وفريق يف البدلان اخملتارة؛ 

أأسايس ُمحّدد مضن 

الش بكة يعمل أأعضاؤه 

 مكوهّجني

تشكيل قامئة بأأبرز النساء اخملرتعات واملبتكرات 

واملقاولت يف لك من البدلان الأربعة الرائدة وحتديد فريق 

أأسايس من تكل القامئة دلى أأعضائه اس تعداد للعمل 

 مكوهّجني.

  ل تقيمي

. ش بكة قامئة تضّم أأبرز 7

البدلان اخملتارة احملامني يف 

ممن يوافقون عىل توفري 

خدمات ادلمع القانوين 

 ابجملان

تشكيل قامئة ابحملامني اذلين دلهيم اس تعداد لتوفري ادلمع 

 القانوين يف لك من البدلان الرائدة.

  ل تقيمي

. مجموعة أأدوات 8

ُمس تحدثة ميكن اس تخداهما 

لتنفيذ مرشوع مماثل يف 

 بدلان أأخرى

أأدوات تشمل املهنجية املُتّبعة يف تنفيذ نرش مجموعة 

املرشوع، وادلروس املس تفادة، واملواد املُس تحدثة أأثناء 

 تنفيذ املرشوع.

  ل تقيمي
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 ملخص املرشوع

 DA_11_23_24_27_01 رمز املرشوع

 تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات  العنوان

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة : 4التوصية  توصيات جدول أأعامل التمنية

، ومساعدة ادلول واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية

الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية 

 الفكرية.

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع  :11التوصية 

ال العلوم والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جم

 والتكنولوجيا لكاّم اكن ذكل مناس بًا ووفقًا لختصاص الويبو.

النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية  :23التوصية 

مبا يعزز القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل 

ىل البدلان امل  همتة، ول س امي البدلان النامية وأأقل البدلان منوا وتعمميها يف تكل التكنولوجيا اإ

 البدلان.

طار وليهتا، بتوس يع نطاق نشاطها املوّجه لردم الهّوة  :24التوصية  مطالبة الويبو، يف اإ

الرمقية متاش يًا مع مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات مع مراعاة أأمهية 

 لرمقي.صندوق التضامن ا

تسهيل اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات  :27التوصية 

طار هيئة مناس بة من  جراء نقاشات يف اإ ماكنية اإ والتصالت حتقيقا للمنو والتمنية بضامن اإ

هيئات الويبو، والرتكزي عىل أأمهية اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا 

يالء انتباه  والثقافيةوالاجامتعية تصالت ودورها يف التمنية الاقتصادية املعلومات وال واإ

خاص ملساعدة ادلول الأعضاء عىل تشخيص الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية 

الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية 

 والثقافية.

 فرنك سويرسي 361,000املوظفني: خالف تاكليف  مجموع املرشوعمزيانية 

 2019يناير  اترخي بدء املرشوع

 اشهر  36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 ربامج الويبوب والصةلاملعنية 

 .30و 17و 11و 7و 3و 2و 1الربامج 
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ىل تعزيز اس تخدام امللكية  وصف مقتضب للمرشوع الفكرية يف قطاع الربجميات دلمع المنو يسعى املرشوع اإ

الاقتصادي يف ثالثة بدلان مس تفيدة من خالل توفري أأدوات ميكن اس تخداهما أأيضًا يف 

 بدلان أأخرى.

وس يبين املرشوع، من خالل أأنشطته والنتاجئ اليت حيققها، معارف وخربات أأحصاب 

أأدوات امللكية  املصلحة يف قطاع الربجميات بشأأن مىت وكيف ميكن اس تخدام خمتلف

 الفكرية يف دمع تطوير تطبيقات الهاتف النقال وتسويقها.

وس ينشئ املرشوع صالت بني البدلان املس تفيدة وداخل لك بدل بني ماكتب امللكية 

 ومؤسسات البحث والصناعة. مراكز تكنولوجيا املعلومات والتصالتالفكرية و 

ل ادلورة احلادية والعرشين للجنة واكن هذا املرشوع يف الأصل من اقرتاح كينيا خال

(، وحتدد هذه الوثيقة معامل CDIP/21/7املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )الوثيقة 

 املرشوع املقرتح وتوسع نطاقه ردًا عىل تعليقات ادلول الأعضاء.

 البنية التحتية حلق املؤلف شعبةالس يد دمييرت غانتش يف، انئب مدير  مدير املرشوع

 منالصةل ابلنتاجئ املرتقبة 

 الربانمج واملزيانية

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من  2.3 النتيجة املرتقبة كفاءات معزَّ

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

 .حوةلالأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املت

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من  2.4 النتيجة املرتقبة نفاذ حمّسن اإ

 .قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات  6.3 النتيجة املرتقبة

 .سخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكرالبحث من أأجل النجاح يف ت 

يف تنفيذ احملرز التقدم 

 املرشوع

ىل املمتدة الرتتيبات التشغيلية للتنفيذ الناحج للمرشوع خالل الفرتة  توضع من يناير اإ

ثالثة بدلان مس تفيدة، ويه: كينيا ترينيداد وتوابغو والفلبني.  واختريت. 2019يونيو 

 .البدلان لتنس يق تنفيذ املرشوع رمسًيا بواسطة املاكتب املعنية يف التصالهجات  وُعينت

 وأأحرزت. 2019حول تقيمي الوضع يف البدلان الثالثة يف أأبريل نطاق بدأأت دراسة و 

وفقًا للجدول الزمين عىل أأساس اس تبيان مفصل ومقابالت ومصادر تقدما ادلراسة 

عطاء حملةأأخرى.  دد مؤرشات حتان املس تفيدة، و عامة عن الوضع يف البدل وستسفر عن اإ

 .واقرتاح أأنشطة حمددة أأساس ية لقياس ال اثر

الاجامتع  اجع. وسري 2019يف أأغسطس  التصالالاجامتع التنس يقي الأول جلهات  ونُظم

مقارنًة ابلوضع  2021و 2020، وس يقمي الأنشطة املقرتحة لعايم دراسة النطاقمرشوع 

سيناقش الاجامتع أأيضا التعاون بني أأحصاب و ، ويضع خطة مفصةل. عىل أأرض الواقع

املصلحة يف البدلان الثالثة املس تفيدة واسرتاتيجيات تعظمي املامرسات اجليدة يف لك بدل 
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جنازس تعقد اجامتعات منفصةل مع خمتلف القطاعات يف الويبو، ذات الصةل و مهنا.  النواجت  ابإ

 .املزمع تنفيذها

وأأتيح عىل الهاتف النقال لكية الفكرية والتطبيقات بشأأن امل  املقرراس تمكل منشور الويبو و 

بأأربع لغات من اللغات الرمسية للأمم املتحدة )الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية 

امللخص التنفيذي جبميع اللغات الست أأعّد ، بيامن 3والروس ية(

 (CDIP/24/INF/2 )الوثيقة

يف الربع  ستنظمملس تفيدة، واليت العمل الأوىل يف البدلان ا حللقاتبدأأت الاس تعدادات و 

 .2019الثالث من عام 

الصناعة املهمتني بتنفيذ الأنشطة يف عايم يف قطاع بدأأت املناقشات لتحديد رشاكء و 

 تيسري املناقشات. عىل ادلول الأعضاء املهمتة معلت. وقد 2021و 2020

أأمثةل عىل النجاح / الأثر 

 وادلروس الرئيس ية

 .مجيًعا الزتاًما وحامًسا للمرشوع تن املس تفيدة فعاًل، وقد أأظهر اكن التواصل مع البدلا

الصناعة اس تعدادمه للمشاركة يف املرشوع واملسامهة قطاع أأظهر أأحصاب املصلحة يف و 

ماكنيات التواصل ملطوري التطبيقات يف البدلان  ابخلربات واملواد ذات الصةل وتوفري اإ

 .املس تفيدة

واليت مبارشة  غري املس تفيدةالاهامتم بني ادلول الأعضاء  أأاثر املرشوع درجة عالية منو 

 ابلنتاجئ امللموسة للمرشوع والتنفيذ احملمتل ملشاريع مماثةل يف بدلاهنا. اهامتما كبريا تبدي

 : 1اخلطر  من أ اثرها اخملاطر والتخفيف

 تدين مس توى اطالع أأحصاب املصلحة احملليون يف البدلان املس تفيدة عىل املرشوع

 : 1تدبري التخفيف من أ اثره 

حتقيق أأقىص جدول املرشوع، من أأجل  بشلك أأرسع يفالوعي  لإذاكءوضع برامج  يتعني

 العمل وغريها من الأنشطة. حللقات أأثر

 : 2اخلطر 

من قبل مطوري  امللكية الفكريةعدم كفاية البياانت واملعلومات املتعلقة ابس تخدام 

 .الهاتف النقالتطبيقات 

 : 2خفيف من أ اثره تدبري الت 

جراء مقابالت مبارشة  النطاقجلأأت دراسة  ىل اإ أأجزاء من  لس تقاء ردود ختصاإ

 الاس تبيان.

                                         
https://www.wipo.int/ip-: ادلراسة بشأأن امللكية الفكرية والتطبيقات عىل الهاتف املقال متاحة عىل الرابط التايل 3

en.htmldevelopment/en/agenda/work_undertak 

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html
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 : 3اخلطر 

 أأموال حمدودة من حيث متكني مشاركة خربات دولية أأكرث تنوعًا.

 : 3تدبري التخفيف من أ اثره 

 اخلرباء املمولني ذاتًيا حيامث أأمكن ذكل.اإىل دعوة  توجيه

/  دعام تقتيضاليت  املسائل

 فوراي ااهامتم

ن نتاجئ املرشوع س تفيد  يتعني تعديل عنوان املرشوع؛ حسب مناقشة ادلول الأعضاء، فاإ

ىل أأن املس تفيدين اذلين مت اختيارمه ميثلون  مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. ابلنظر اإ

البدلان النامية من ثالث قارات واحلاجة للمرشوع لتقدمي املزيد من النتاجئ احملددة يف 

يقرتح أأن يكون عنوان املرشوع من ال ن فصاعدا "تعزيز  قطاع الربجميات الكبري،

 ." يف قطاع الربجميات النقاللتطبيقات الهاتف  امللكية الفكريةاس تخدام 

املعينة يف البدلان املس تفيدة مشاركة اكمةل يف مجيع  التصالينبغي أأن تشارك هجات و 

رشوع واس تدامته. الأنشطة وأأن تكون مشاركهتا يف أأنشطة املرشوع رضورية لنجاح امل 

عادة جيب و  تأأكيد هذا الالزتام من ِقبل ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة اإ

 طوال فرتة تنفيذ املرشوع.

ذ من املتوقع،. اجيد تقدما 2019املتوقعة لعام  حترز الإجنازات امليض قدما يف الأشهر املتبقية من  اإ

 :، حتقيق النتاجئ التالية2019عام 

 دراسة النطاق تقرير 

  النقال.امللكية الفكرية وتطبيقات الهاتف  بشأأنترمجة منشور الويبو 

 الاجامتع التنس يقي الأول 

 معل واحدة يف لك بدل مس تفيد حلقة 

  2021-2020خطة مفصةل للأنشطة 

 التنفيذ وفق اجلدول الزمين للمرشوع. اجلدول الزمين للتنفيذ

 .%10هو:  2019معدل اس تخدام املزيانية يف هناية يوليو  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة.يُقدم هذا هو أأول تقرير مرحيل  التقارير السابقة  اإ

 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 توقفمل يُقمّي بعد/  ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل
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 4نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

ىل معايري  البدلان املس تفيدة اخملتارة اختيار ثالثة بدلان )قرار يستند اإ

 الاختيار(

)كينيا  بدلاناختيار ثالث 

ترينيداد وتوابغو والفلبني(. 

املراسالت مع ادلول 

 الأعضاء

 مذكرة داخلية بشأأن الاختيار

**** 

 

نظرة شامةل عن قطاع الربجميات يف  - تقرير دراسة النطاق

 البدلان الثالثة املس تفيدة؛

حملة عامة عن توافر أأدوات امللكية  -

الفكرية يف البدلان الثالثة املس تفيدة 

 واس تخداهما؛

حملة عامة عن التحدايت والاحتياجات  -

من أأجل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف 

 قطاع الربجميات يف البدلان الثالثة املس تفيدة؛

حملة عامة عن اس تخدام امللكية الفكرية  -

يف قطاع الربجميات كوس يةل حلشد الأموال 

 وتأأمني الاستامثرات

مؤرشات أأساس ية لقياس الأثر الإجاميل  -

 يف البدلان الثالثة املس تفيدة؛ للمرشوع

اقرتاح أأنشطة حمددة لتنفيذ املرشوع  -

 وحتقيق النتاجئ املتوقعة؛

تقرير هنايئ لدلراسة وافقت عليه هجات  -

 التصال احمللية للبدلان املس تفيدة وأأمانة الويبو.

 

 

 

 

عداد  وتقدميها  وثيقة املرشوعاإ

ىل  اللجنة يف دورهتا الرابعة اإ

 والعرشون

 

 

 

 

*** 

 

                                         
 من وثيقة املرشوع 2.3وفقا للقسم  4
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 4نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

منشور الويبو بشأأن امللكية 

الفكرية وتطبيقات الهاتف 

 النقال

ىل اللغات الرمسية للويبو  ترمجة املنشور اإ

 املس تخدمة يف البدلان املس تفيدة من املرشوع؛

 تزنيل منشور الويبو 

جيابيا عىل  نس بة املس تفيدين اذلين يعقبون اإ

منشور الويبو بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات 

ل فامي يتعلق مبحتواه وسهوةل النفاذ الهاتف النقا

ليه.  اإ

اتحة خاصة الرتمجة كوثيقة  اإ

ابللجنة يف دورهتا الرابعة 

 والعرشون

مجع البياانت اخلاصة 

ابملؤرشات الأخرى بعد 

 النرش

 

**** 

 ل تقيمي

 ل تقيمي

اجامتعات التنس يق يف 

 جنيف

عدد مديري املرشوعات القطرية/هجات  -

 اجامتع؛التصال الوطنية للك 

جيابيا  - نس بة املشاركني اذلين يصنفون اإ

 نتاجئ لك اجامتع؛

 نس بة املشاراكت. -

 

من املقرر عقد الاجامتع مع 

يف هناية  التصالهجات 

 .2019أأغسطس 

 

 

*** 

 

حلقات دراس ية يف لك بدل 

 من البدلان املس تفيدة

)مزمع تنظميها يف الربع 

 (2019الأخري من عام 

حبسب البدل عدد ومجموعة املشاركني  -

 وحبسب حلقة العمل؛

جيابيا  - نس بة املشاركني اذلين يصنفون اإ

 نتاجئ لك حلقة دراس ية؛

 نس بة مشاركة النساء. -

 

 

يزمع تنظمي احللقة يف الربع 

 2019الأخري من عام 

 

 

 ل تقيمي

تصنيف حقوق امللكية 

الفكرية ذات الصةل حبامية 

 تطبيقات الهاتف النقال

 (2020)مزمع يف عام 

ثالثة جداول حتدد أأنواع احلقوق املعنية  -

 يف لك بدل من البدلان املس تفيدة؛

تأأكيد رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك  -

واحد من البدلان املس تفيدة منفعة اجلدول من 

 أأجل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية؛

عدد مؤسسات البحث/مراكز البحث  -

والتطوير ومراكز املعلومات والتصالت 

عات يف لك واحد من البدلان املس تفيدة واجلام

 

 

 

 

 ل تقيمي

 

 

 

 

 ل تقيمي
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 4نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

اليت تؤكد منفعة اجلدول من أأجل اس تخدام 

 امللكية الفكرية.

وحدة تدريبية بشأأن دور 

امللكية الفكرية يف تطوير 

منتجات وخدمات تستند 

ىل برجميات جديدة  اإ

 وتسويقها

تأأكيد رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك  -

مس تفيد منفعة ادلروس التدريبية من أأجل بدل 

 الهنوض ابس تخدام امللكية الفكرية؛

عدد املشاركني اذلين حرضوا التدريب  -

حبسب القطاع )هيئة جتارية، منظمة للبحث 

والتطوير، جامعة، قطاع حكويم، منشأأة وما 

 اإىل ذكل(.

 

 ل تقيمي

 

 

 ل تقيمي

وحدة تدريبية بشأأن العقود 

الرئيس ية يف قطاع 

 تطبيقات الهاتف النقال

تأأكيد رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك  -

بدل مس تفيد منفعة الوحدات التدريبية لتعزيز 

 اس تخدام امللكية الفكرية؛

عدد املشاركني اذلين حرضوا التدريب  -

حبسب القطاع والبدل )هيئة جتارية، منظمة 

للبحث والتطوير، جامعة، قطاع حكويم، 

 منشأأة وما اإىل ذكل(.

 

 

 ل تقيمي

 

 

 ل تقيمي

وحدات تدريبية بشأأن 

 الوساطة والتحكمي

 

تقدمي وحدتني تدريبيتني )واحدة تتوجه  -

ملطوري ومنظمي املشاريع يف جمال الربجميات 

 والثانية للمحامني واملسؤولني احلكوميني(

نس بة املشاركني )حبسب الوحدة( اذلين  -

جيابيا التدريب واملواد التدريبية  يصنفون اإ

رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف لك بدل  -

مس تفيد تدرج بند حتكمي يف العقد أأو حتيل 

ىل الوساطة أأو التحكمي.  منازعًة اإ

 

 ل تقيمي

 

 

 

 ل تقيمي

حوار مع املؤسسات املالية 

ورؤوس الأموال املشرتكة 

 واملستمثرين

قامة حوار تفاعيل يف البدلان الثالثة  - اإ

 املس تفيدة؛

  ل تقيمي

 ل تقيمي
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 4نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

احلوار من قطاع عدد املشاركني يف  - 

 تطبيقات الهاتف النقال والقطاع املايل

الربط بني مراكز املعلومات 

والتصالت يف البدلان 

 املس تفيدة

 

عقد مؤمترات ابلفيديو مبشاركة البدلان  -

 الثالثة املس تفيدة؛

نس بة املشاركني يف املؤمتر ابلفيديو اذلين  -

 يؤكدون جدواه.

  ل تقيمي

 تقيميل 

مواد التوعية ابمللكية 

 الفكرية لفائدة الطلبة

مواد التوعية ابمللكية الفكرية ابللغات  -

 احمللية املس تخدمة يف البدلان الثالثة املس تفيدة؛

نس بة الطلبة يف لك بدل مس تفيد اذلين  -

يؤكدون منفعة املواد ابلنس بة لإذاكء وعهيم 

 بشأأن امللكية الفكرية

  ل تقيمي

 

 ل تقيمي

اس تعداد ثالثة موهجني عىل الأقل  - برانمج توجهييي

 للمسامهة؛

الزتام مس تفيدين اثنني عىل الأقل يف لك  -

بدل من البدلان الثالثة املس تفيدة من الربانمج 

 ابملشاركة؛

بالغ رشكتني انش ئتني عىل الأقل يف  - اإ

لك بدل من البدلان الثالثة املس تفيدة عن 

ن قصص/حالت جناح )الفوائد العملية( م

 برانمج التوجيه لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية

 

 

 ل تقيمي

 

 

 

 

 

 

 ل تقيمي

 

 

 

 

مجموعة الأدوات بشأأن 

 امللكية الفكرية

مجموعة الأدوات املتاحة لالس تخدام يف  -

البدلان املس تفيدة وغريها من البدلان املهمتة 

 بلغات العمل؛

نس بة املس تفيدين )مجموعات  -

اذلين يصنفون املس تخدمني حبسب البدل( 

جيابيًا مجموعة الأدوات بشأأن امللكية الفكرية من  اإ

لهيا.  حيث نوعية احملتوى وسهوةل النفاذ اإ

 ل تقيمي ل تقيمي
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 4نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

املنصات عىل الإنرتنت املتاحة  - املنصات عىل الإنرتنت

لالس تخدام يف البدلان املس تفيدة وغريها من 

 البدلان املهمتة؛

نس بة املس تفيدين )مجموعات  -

املس تخدمني يف لك بدل( اذلين يصنفون 

جيابيا/يؤكدون منفعة املنصة ابلنس بة لتعزيز  اإ

 اس تخدام امللكية الفكرية.

 

 

 

 ل تقيمي

 

 

 

 ل تقيمي

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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الرابعاملرفق   
 

 ملخص املرشوع

 DA_1_10_12_01 رمز املرشوع

كولت يف بريو وبدلان انمية أأخرى: تسخري امللكية الفكرية  العنوان امللكية الفكرية وس ياحة املأأ

كولت.  لأغراض تمنية س ياحة املأأ

الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا جيب أأن تمتزي أأنشطة  :1 ةالتوصي توصيات جدول أأعامل التمنية

موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 

عىل وجه اخلصوص فضاًل عن  والاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

دراج الأنشطة يف أأطر خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء،  وينبغي اإ

زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية 

 وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال  :10التوصية 

من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق  امللكية الفكرية وحتسيهنا

أأكرث فعالية، والهنوض بتوازن عادل بني  الوطنية هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية

حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وجيب أأن متتد هذه املساعدة التقنية لتشمل 

 املنظامت اليت تعىن ابمللكية الفكرية عىل الصعيدين دون الإقلميي والإقلميي.

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو وم  :12التوصية  ناقشاهتا املوضوعية امليض يف اإ

 والتقنية، وفقًا لختصاصها.

 فرنك سويرسي 353,000املوظفني: خالف تاكليف  مجموع مزيانية املرشوع

 فرنك سويرسي 187,500تاكليف املوظفني:  مجموع

 2019 مايو اترخي بدء املرشوع

 اشهر  36 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 ربامج الويبوب والصةلاملعنية 

 32و 31و 17و 16و 8و 6و 5و 4و 3و 1الربامج 

ىل الهنوض ابمللكية الفكرية املرتبطة بتقاليد الطهيي )املأأكولت  وصف مقتضب للمرشوع هيدف املرشوع اإ

واملرشوابت( لس تخداهما يف قطاع الس ياحة يف بريو ويف بدلان انمية أأخرى ويه 

ىل: نالاكمريو  ومالزياي واملغرب. ويريم املرشوع ابلتحديد اإ

  المتكني من توثيق التقاليد والثقافة يف جمال الطهيي يف لك بدل وتطويرها

 واس تدامة اس تخداهما.
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  املأأكولتبقطاع س ياحة  تصةلامل  يةالاقتصاد اجلهات الفاعةلتعزيز قدرة و 

أأدوات  اس تخدام نموالسلطات الوطنية، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية، 

 والاس تفادة مهنا؛ اامللكية الفكرية واسرتاتيجياهت

  اس تخدام امللكية الفكرية لأنشطة  مينحهاذاكء الوعي ابملزااي اليت ميكن أأن واإ

 املأأكولت.س ياحة 

جراءات تعمتد عىل مشاركة أأحصاب املصاحل  وحتقيقًا ذلكل، تُقرتح اسرتاتيجيات واإ

واخلاص يف جمالت الس ياحة وفن الطهيي وامللكية الفكرية، الرئيس يني من القطاعني العام 

من خالل العمل معًا من أأجل حتديد أأدوات امللكية الفكرية احملمتةل والتوصية ابلنتفاع هبا. 

وسيشمل ذكل تنظمي أأنشطة تهنض بفوائد الانتفاع ابمللكية الفكرية يف س ياق س ياحة 

 املأأكولت.

دارة العامة الس ياسات  قسمريزو، رئيسة  الس يدة ماري بول مديرة املرشوع واملشورة الترشيعية، اإ

 اجلغرافية واملؤرشاتالصناعية  تصامميالعالمات التجارية وال 

 منالصةل ابلنتاجئ املرتقبة 

 الربانمج واملزيانية

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية  :1 .3النتيجة املرتقبة 

 .لأهداف الإمنائية الوطنيةتامتىش مع ا

ملوارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة اكفاءات الهنوض ب :2 .3النتيجة املرتقبة 

من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ىل اقتصاد السوق احلر  .الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإ

يف تنفيذ احملرز دم التق

 املرشوع

الاهامتم الأسايس لتحديد البدلان الرائدة. وفقًا ملقرتح  أأويلَ عند اإطالق املرشوع، 

املرشوع يف بريو وثالثة  سيُنفذ، .CDIP/22/14 Rev املرشوع املنقح الوارد يف الوثيقة

الثالثة التالية:  البدلان اختريتبناًء عىل معايري الاختيار املتفق علهيا، و بدلان أأخرى. 

 .الاكمريون ومالزياي واملغرب

 تنفيذ املرشوع عىل املس توى القطري

 بريو

التصال( يف املعهد الوطين  هجةينت بريو منسق املرشوع احمليل )، عَ 2019يف مايو 

خطة  ِصيغت جرى، هيف الشهر نفس. ولدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية

اإىل ي، تصف أأهداف املرشوع واملوارد واسرتاتيجية التنفيذ مرشوع عىل املس توى القطر 

املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة  ختطيط مبديئ عىل مس توى البدل ابلتنس يق مع جانب

بعد موافقة املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية . و وحامية امللكية الفكري

خبري استشاري وطين  اختريي لبريو، الفكرية عىل خطة املرشوع عىل املس توى القطر 
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موعد تعيني اخلبري الاستشاري يف يوليو  وُحّدد. 2019لإعداد دراسة النطاق يف يونيو 

2019. 

جراءات  مع ذكل، بدأأ  وموازاة املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية اإ

 .كولتس ياحة املأأ صناعة قطاع لتحديد أأحصاب املصلحة املعنيني من 

 املغرب

، أأعربت اململكة املغربية عن رغبهتا يف 2019مايو  23مبوجب مذكرة شفوية بتارخي 

، أأبلغ املدير العام 2019يونيو  17 يف يف مذكرة شفوية مؤرخةواملشاركة يف املرشوع. 

 .كبدل مشارك يف املرشوع ابختيار املغربللويبو اململكة املغربية 

يف  (OMPIC) املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةة مع مناقشة أأوليّ  وأأجريت

 .يونيو يف مقر الويبو جبنيف

املكتب املغريب للملكية   املغرب منسق املرشوع احمليل يف، عنّي 2019يف يوليو و

 .الصناعية والتجارية

املكتب  خطة املرشوع عىل املس توى القطري للمغرب قيد الإعداد، ابلتنس يق معولتزال 

 .ريب للملكية الصناعية والتجاريةاملغ

 الاكمريون

، أأعربت مجهورية الاكمريون عن رغبهتا 2019مايو  27 يف مبوجب مذكرة شفوية مؤرخة

، أأبلغ املدير العام 2019يونيو  24 يف يف مذكرة شفوية مؤرخةويف املشاركة يف املرشوع. 

 .املرشوعكبدل مشارك يف  ختيار الاكمريونللويبو مجهورية الاكمريون اب

 .منسق املرشوع احمليل للاكمريونويُنتظر تعيني 

 مالزياي

، أأعربت حكومة مالزياي عن اهامتهما 2019يونيو  11 يف مبوجب مذكرة شفوية مؤرخة

، أأبلغ املدير العام 2019يوليو  4 يف يف مذكرة شفوية مؤرخةوابملشاركة يف املرشوع. 

 .مشارك يف املرشوع كبدل ابختيار مالزيايللويبو حكومة مالزياي 

، عينت مالزياي منسق املرشوع احمليل يف مؤسسة امللكية الفكرية 2019يف يوليو و

 MyIPOاملالزيية 

خطة املرشوع عىل املس توى القطري ملالزياي قيد الإعداد ابلتنس يق مع مؤسسة ول تزال 

 MyIPOاملالزيية امللكية الفكرية 
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أأمثةل عىل النجاح / الأثر 

 رئيس يةوادلروس ال

تنفيذ املرشوع، وابلتايل من السابق لأوانه حتديد من هذا التقرير الشهرين الأولني  يشمل

 أأمثةل عىل النجاح/ الأثر وادلروس الرئيس ية.

دارة املرشوع بفعالية وكفاءة بسبب سوء التنس يق والتصال مع : اخلطر الأول من أ اثرها اخملاطر والتخفيف صعوبة اإ

 البدل الرائد.

 تدبري التخفيف من أ اثره: 

  دارة  القامئ عىل النتاجئ يف تنفيذ املرشوع؛ املرشوعاس تخدام مهنجية اإ

  حتديد الأدوار واملسؤوليات بوضوح عىل املس توى القطري )منسق املرشوع

 (القطري املعني

  دارة اخملاطر بشلك اإرشاك البدل يف املرحةل الأولية من املرشوع وحتديد واإ

 .مشرتك

صعوبة حتديد اخلرباء الاستشاريني دلراسة النطاق وحتليل اجملالت املتعلقة : ايناخلطر الث

امللكية  بنقاط التقاطع بني ابمللكية الفكرية يف سلسةل القمية، مع اخلربة املطلوبة واملعرفة

 الفكرية والس ياحة ووضع البدل.

 تدبري التخفيف من أ اثره: 

  جراء  رية؛التصال القط هجةمناقشة مبكرة مع اإ

  ىل ارتفاع وضع قامئة ابخلرباء الاستشاريني يف املنطقة )قد يؤدي ذكل اإ

 النفقات(؛

  البحث عن التعاون يف أأقرب وقت ممكن مع واكلت الأمم املتحدة املتخصصة

ذا لزم الأمر  .الأخرى ذات الصةل، اإ

 .مشاركة أأفضل املامرسات ذات الصةل ابملرشوع يف البدل 

 لحة/ املس تفيدون غري ملزتمون مبا فيه الكفاية.أأحصاب املص: اخلطر الثالث

 تدبري التخفيف من أ اثره: 

  :عدة اجامتعاتعقد حتديد دقيق ومعلية اختيار لأحصاب املصلحة/املس تفيدين 

 ومناقشات مع أأحصاب املصلحة احملمتلني لضامن اهامتهمم والزتاهمم؛

 رشح املرشوع جيًدا للمس تفيدين وأأحصاب املصلحة احملمتلني؛ 

 مبجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة/املس تفيدين احملمتلني. التصال 
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/  دعام تقتيضاليت  املسائل

 فوراي ااهامتم

املغرب ومالزياي.  شأأنه يف ذكل شأأن تنفيذ املرشوع وفقًا للجدول الزمين يف بريو بدأأ 

 تعيني منسق املرشوع احمليل يف الاكمريون.ل تبذل اجلهود و 

املرشوع يف بريو ومالزياي واملغرب بصياغة خطط املرشوع عىل املس توى القطري  ُأطلق امليض قدما

جرى خبري استشاري وطين لإعداد دراسة النطاق و  ُحّددفي بريو، فواملوافقة علهيا. 

يتوقع من اخلبري الاستشاري الوطين الانهتاء من دراسة النطاق حبلول هناية و تعيينه. 

رشوع احمليل التصال مع أأحصاب املصلحة والأطراف . وقد بدأأ منسق امل 2019أأكتوبر 

 .2020من املتوقع عقد اجامتع مائدة مس تديرة يف يناير و املعنية. 

يف املغرب ومالزياي، تنتظر خطط املرشوع عىل املس توى القطري موافقة منسقي و

اد بعد املوافقة، سيمت حتديد الاستشاريني الوطنيني لإعدو املرشوع احملليني املعنيني. 

يف املغرب ومالزياي التصال مع  نياحمللي وعسيبدأأ منسقو املرش و دراسة النطاق وتعييهنم. 

 .أأحصاب املصلحة والأطراف املعنية

ىل تعيني منسق حميل للمرشوع لبدء تنفيذ املرشوع و  فامي يتعلق ابلاكمريون، هناك حاجة اإ

 يف هذا البدل.

 .رشوع يف بريوامل  اإطالق، 2019مايو  اجلدول الزمين للتنفيذ

 .مستشار دلراسة النطاق يف بريوتعيني ، 2019يونيو 

 .املشاريع يف مالزياي واملغرب اإطالق، 2019يوليو 

 .مالزياي واملغربيف مستشار دلراسة النطاق  تعيني، 2019سبمترب 

 .دراسة النطاق يف بريو اس تكامل، 2019أأكتوبر 

 .دراسة النطاق يف مالزياي واملغرب اس تكامل، 2020يناير 

 .مائدة مس تديرة يف بريوعقد ، 2020يناير 

 .مس تديرة يف مالزياي واملغرب عقد موائد، 2020أأبريل 

عن التارخي  ثالثة أأشهراجلدول الزمين للتنفيذ يف مالزياي واملغرب  يتأأخرمن املتوقع أأن و 

تعيني و ختيار ادلول املشاركة وثيقة املرشوع، وذكل بسبب الوقت الالزم لاحملدد يف 

 .منسقي املرشوع احملليني

منسق  س ُيعني فيهيعمتد اجلدول الزمين للتنفيذ يف الاكمريون عىل التارخي اذلي وس  

 املرشوع احمليل.

 .%0هو:  2019معدل اس تخدام املزيانية يف هناية يوليو  معدل تنفيذ املرشوع
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 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

                                         
 من وثيقة املرشوع الأصلية 2.3وفقا للقسم  5

ىل اللجنة.يُقدم هذا هو أأول تقرير مرحيل  التقارير السابقة  اإ

 5نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 النتاجئ()مؤرشات 

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

اختيار ثالثة بدلان رائدة 

ىل بريو(. ضافة اإ  )اإ

اختيار ثالثة بدلان )بناء عىل معايري اختيار 

 متفق علهيا(؛

 

اختيار الاكمريون ومالزياي 

 واملغرب

**** 

 

)منسقو  التصالهجات  تعيني هجات تنس يق لتنفيذ املرشوع يف البدلان.

( املعينون يف نياملشاريع احمللي

يُنتظر بريو ومالزياي واملغرب. 

 يف الاكمريون. تعيني املنسق

*** 

اعامتد خطط بشأأن 

املرشوع عىل املس توى 

 القطري.

صياغة أأربع خطط لتنفيذ املرشوع واعامتدها 

 )خطة للك بدل رائد(.

اعامتد خطة املرشوع عىل 

املس توى القطري يف بريو 

ىل وأأرسلت مالزياي واملغرب  اإ

 .هياللتعليق واملوافقة عل

*** 

 

عداد أأربع دراسات نطاق  اإ

عن قطاع س ياحة املأأكولت 

 )دراسة للك بدل رائد(.

رمس خرائط جمدية لتقاليد الطهيي يف لك بدل 

 رائد.

 

العمل عىل يتوقع أأن يبدأأ 

دراسة النطاق يف بريو. يف 

البدلان الثالثة الأخرى، 

العمل عند تعيني سيبدأأ 

 املستشار الوطين.

 ل تقيمي

 

 

حتديد الكياانت العامة 

واجلهات صاحبة املصلحة 

حتديد اجلهات صاحبة املصلحة املعنية يف لك 

 بدل رائد.

حتديد أأحصاب املصلحة يف 

بريو. ابلنس بة للبدلان 

** 
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يف جمالت فن الطهيي 

 والس ياحة وامللكية الفكرية.

يبدأأ الأخرى، من املتوقع أأن 

العمل خالل فرتات التقارير 

 الالحقة.

 

 

عقد مائدة مس تديرة يف لك 

بدل رائد مع اجلهات صاحبة 

املصلحة املعنية يف قطاعي 

س ياحة املأأكولت وامللكية 

 الفكرية.

بلغت نس بة مئوية كبرية من املشاركني يف املوائد 

املس تديرة عن فائدة حتسني مواهجة التحدايت 

 ة الفكرية وس ياحة املأأكولت.يف قطاعي امللكي

يُنتظر أأن يبدأأ العمل يف عام 

2020. 

 

 ل تقيمي

عداد حتليل ملا تنطوي  اإ

عليه تقاليد طهيي خمتارة من 

جمالت سلسةل القمية 

املرتبطة ابمللكية الفكرية يف 

لك بدل رائد بتحديد أأدوات 

امللكية الفكرية احملمتةل اليت 

ميكن اس تخداهما للهنوض 

الطهيي اخملتارة عىل بتقاليد 

مدى سلسةل القمية اخلاصة 

 هبا.

حتديد أأدوات امللكية الفكرية اجملدية اليت ميكن 

اس تخداهما للهنوض بتقاليد الطهيي اخملتارة عىل 

 مدى سالسل القمية اخلاصة هبا. 

يُنتظر أأن يبدأأ العمل يف عام 

2020. 

 

 

 

 

 

 ل تقيمي

تنظمي أأربع ندوات )واحدة 

يُعرض  يف لك بدل رائد(

خاللها حتليل ما تنطوي 

عليه تقاليد طهيي خمتارة من 

جمالت سلسةل القمية 

 املرتبطة ابمللكية الفكرية.

بلغت نس بة مئوية كبرية من املشاركني يف 

الندوات عن حتسني فهم أأدوات امللكية الفكرية 

احملمتةل اليت ميكن اس تخداهما للهنوض بتقاليد 

القمية اخلاصة الطهيي اخملتارة عىل مدى سلسةل 

 هبا. 

 

يُنتظر أأن يبدأأ العمل يف عام 

2021. 

 

 

 ل تقيمي

تنظمي ندوة دولية تُعرض 

خاللها التجارب 

والاس تنتاجات اخلاصة 

بتنفيذ املرشوع يف لك بدل 

 رائد.

حضور اجلهات صاحبة املصلحة املعنية يف 

قطاعي امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت من 

 بدلان خمتلفة.

أأن يبدأأ العمل يف عام يُنتظر 

2021. 

 

 ل تقيمي
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 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[

 

 

عداد مجموعة من النتاجئ  اإ

والاس تنتاجات الرئيس ية 

لهيا يف خمتلف  املُتوّصل اإ

 البدلان الرائدة.

لهيا نتيجة  حتديد وجيه لالس تنتاجات املتوّصل اإ

طار  خملتلف أأنشطة البحث املضطلع هبا يف اإ

 املرشوع.

يُنتظر أأن يبدأأ العمل يف عام 

2021. 

 

 تقيميل 
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 ملخص املرشوع

 DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01 رمز املرشوع

 الرمقي احمليطمرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف  العنوان

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا  :1 ةالتوصي توصيات جدول أأعامل التمنية

موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 

عىل وجه اخلصوص فضاًل عن  والاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

دراج الأنشطة يف أأطر  خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية 

 وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.

أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو زايدة ما خيصص من  :3التوصية 

دراج حنو اللهنوض جبمةل أأمور، مهنا ثقافة امللكية الفكرية املوهجة  لتمنية مع التأأكيد عىل اإ

 امللكية الفكرية يف خمتلف املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية.

حتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة التأأكيد بشلك خاص عىل ا :4التوصية 

واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول 

الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية 

 الفكرية.

وطنية يف جمال مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية ال :10التوصية 

امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 

امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وجيب أأن متتد هذه املساعدة التقنية لتشمل املنظامت 

 عىن ابمللكية الفكرية عىل الصعيدين دون الإقلميي والإقلميي.اليت ت

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع  :11التوصية 

والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم 

 با ووفقا لختصاص الويبو.والتكنولوجيا لكاّم اكن ذكل مناس  

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق  :16التوصية 

 الويبو والتعمق يف حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية  :25التوصية 

لتشجيع نقل 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 باً 
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جراء دراسات  :35التوصية  جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي مطالبة الويبو ابإ

 الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة امللكية الفكرية.

  فرنك سويرسي 556,000املوظفني: خالف تاكليف  مجموع مزيانية املرشوع

 2019 يناير اترخي بدء املرشوع

 اشهر  30 مدة املرشوع

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 ربامج الويبوب والصةلاملعنية 

 3الربانمج 

ىل توفري معلومات واحضة عن الأنظمة الوطنية حلق  وصف مقتضب للمرشوع هيدف املرشوع الرائد املقرتح اإ

املؤلف واحلقوق اجملاورة املنطبقة عىل الرتخيص ابحملتوى السمعي البرصي وتوزيعه يف 

 احمليط الرمقي.

وعىل اخلصوص، س يذيك املرشوع وعي املبدعني وأأحصاب املصاحل بشأأن القواعد الوطنية 

القضااي احلالية املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف السوق السمعي  س يقميو الراهنة 

البرصي الرمقي للبدلان املشاركة: الأرجنتني والربازيل وكوس تارياك والإكوادور وبريو 

 وأأوروغواي.

املرشوع املقرتح اإىل حتديد حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف توزيع احملتوى السمعي  ويريم

طار قانوين وطين هبدف حتسني فهم املبدعني  البرصي يف احمليط الرمقي وفقًا للك اإ

وأأحصاب احلقوق وأأحصاب املصاحل احملليني للقطاع. وميكن أأن يساعد تعزيز نفاذ أأحصاب 

م املبدعون واملنتجون وواضعو املنصات الرمقية وصانعو املصاحل احملليني، مبن فهي

ىل املعلومات الوجهية عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف تطوير سوق  الس ياسات، اإ

 املنتجات الرمقية احمللية ويف اس تغالل احملتوى السمعي البرصي احمليل.

 الس يدة ميش يل وودز، مديرة قسم قانون حق املؤلف مديرة املرشوع

 منصةل ابلنتاجئ املرتقبة ال

 الربانمج واملزيانية

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال : 2 .1الهدف الاسرتاتيجي 

 .امللكية الفكرية

: ترتيبات تعاونية معززة مع البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 4 .3الهدف الاسرتاتيجي 

 مبا يناسب احتياجاهتا.رحةل انتقالية اليت متر اقتصاداهتا مبوالبدلان 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما 2 .4الهدف الاسرتاتيجي  : نفاذ حمسن اإ

بداع.  من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

يف تنفيذ احملرز التقدم 

 املرشوع

 :قام فريق املرشوع ابلأنشطة التالية
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معلية تشاور غري رمسية مع احلكومات احمللية للبدلان املس تفيدة  أأجريت -

كوادور، بريو أأوروغواي( وأأحصاب املصلحة  ،)الأرجنتني، الربازيل، كوس تارياك، اإ

اخملاطر احملددة يف من أ اثر  2و 1تخفيف تدبري ال املعنيني من أأجل تطبيق 

 . املرشوع

فريق املرشوع املوضوعات التفصيلية واملواضيع  سّطربعد معلية التشاور، و  -

 ف هبا.تلكيال  س يصدرالفرعية اليت سيمت تناولها يف العديد من ادلراسات اليت 

بدأأ فريق املرشوع معلية اختيار وتوظيف مثانية مستشارين خارجيني و  -

 ادلراسات املطلوبة.عىل  لالنكباب

أأمثةل عىل النجاح / الأثر 

 وادلروس الرئيس ية

 تطوير املرشوع.  خيصالسابق لأوانه قياس النجاح فاميمن 

 كام هو موحض يف وثيقة املرشوع: من أ اثرها اخملاطر والتخفيف

: عدم توافر معلومات اكفية عن الرتخيص ابلنتفاع ابحملتوى السمعي البرصي 1اخلطر 

 عىل الإنرتنت.

واجلهات صاحبة املصلحة  : الامتس تعاون احلكومات والواكلت1تدبري التخفيف من أ اثره 

 الرئيس ية احمللية هبدف اس تخراج املعلومات الوجهية.

: قد تعرقل الظروف يف بدل خمتار معني تنفيذ املرشوع بسبب جحم السوق أأو 2اخلطر 

 عدم توافر البياانت واملصادر املتعلقة ابحملتوى عىل املنصات الرمقية.

جراء مشاورات مس  2تدبري التخفيف من أ اثره  تفيضة والتعاون الوثيق مع أأحصاب : اإ

املصاحل احملليني يف القطاع السمعي البرصي. وعالوة عىل ذكل، ميكن تعليق الأنشطة أأو 

ذا اكنت جودة البياانت غري اكفية فامي يتصل ببدل واحد  ن مل تتوافر املعلومات أأو اإ تأأجيلها اإ

 أأو أأكرث.

عداد املرشوع وس  2و 1تدابري التخفيف  ُطّبقت يف اخملاطر احملددة أأو اخملاطر  ظريُنيف اإ

 الإضافية احملمتةل يف مجيع أأحناء املرشوع.

/  دعام تقتيضاليت  املسائل

 فوراي ااهامتم

 غري متاح

ىل التعاون واملشاركة معلية التعاقد مع استشاريني خارجيني،  حاملا تُس تمكل امليض قدما س يعمدون اإ

عداد جنازالهيلك اذلي حدده فريق املرشوع من أأجل  مضنادلراسات  يف اإ  النواجت اإ

 ، ويه:2019/2020املتوقعة لعام 
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: تعزيز الوعي بدور حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف توزيع احملتوى السمعي 1النتيجة 

 البرصي عىل الإنرتنت

جراء دراسة عن الإطار القانوين حلق املؤلف والرتخيص 1النشاط  - : التلكيف ابإ

 ابلنتفاع ابملصنفات السمعية البرصية يف احمليط الرمقي.

عداد موجز حيدد حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املعمول هبا عىل 2النشاط  - : اإ

 الصعيد الوطين للرتخيص ابلنتفاع ابحملتوى السمعي البرصي عىل الإنرتنت.

جراء دراسة عن املصنفات السمعية البرصية املدر 3النشاط  - جة يف : التلكيف ابإ

 املشاركة. املكل العام يف البدلان

 : حتسني فهم الوضع احلايل للرتخيص يف احمليط الرمقي2النتيجة 

 : تقيمي معلية توزيع احملتوى عرب قنوات رمقية يف بدلان خمتارة1النشاط  -

 :وفقًا للجدول الزمين يُنفذ املرشوع اجلدول الزمين للتنفيذ

. 2019حبلول هناية عام  1، النشاط 1 النتيجةادلراسة املوحضة يف  تُنجزجيب أأن 

 وفقًا للجدول الزمين للمرشوع. 2020املواد املتبقية يف عام  وستُنجز

 .%0هو:  2019معدل اس تخدام املزيانية يف هناية يوليو  معدل تنفيذ املرشوع

ىل اللجنة.يُقدم هذا هو أأول تقرير مرحيل  التقارير السابقة  اإ

 للمرشوعالتقيمي اذلايت 

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(

 مؤرشات الإجناز الناحج

 )مؤرشات النتاجئ(

 بياانت الأداء

 

نظام 

شارات  اإ

 السري

: تعزيز الوعي 1النتيجة 

بدور حق املؤلف واحلقوق 

اجملاورة يف توزيع احملتوى 

جراء دراسة عن الإطار القانوين حلق  .1 اإ

املؤلف والرتخيص ابلنتفاع ابملصنفات 

 السمعية البرصية يف احمليط الرمقي

بدء معلية توظيف 

ستشارين اخلارجيني اذلين امل 

جراء  ادلراسات. سيتلكفون ابإ

*** 
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 ]ييل ذكل املرفق السادس[ 

 

السمعي البرصي عىل 

 الإنرتنت

 

عداد موجز حيدد حق املؤلف  .2 اإ

واحلقوق اجملاورة املعمول هبا عىل 

صعيد الوطين للرتخيص ابلنتفاع ال 

ابحملتوى السمعي البرصي عىل 

 الإنرتنت

جراء دراسة عن املصنفات السمعية  .3 اإ

البرصية املدرجة يف املكل العام يف 

 املشاركة البدلان

 

حتسني فهم  :2النتيجة 

الوضع احلايل للرتخيص يف 

 احمليط الرمقي

 

جناز تقيمي لعملية توزيع احملتوى عرب  .1 اإ

 قنوات رمقية يف بدلان خمتارة

جراء تقيمي اقتصادي متعلق بسوق  .2 اإ

نتاج السمعي البرصي الرمقي  الإ

عقد حلقيت معل )خيصص يومني للك  .3

مهنا( لتبادل املعلومات وتقيمي تنفيذ 

  2و 1النتيجة 

قد ندوة بشأأن حق املؤلف وتوزيع ع .4

 احملتوى يف احمليط الرمقي

 

 

*** 
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  :1 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا موهجة حنو التمنية جيب أأن تمتزي أأنشطة 

وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان 

عىل وجه اخلصوص فضاًل عن خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف  النامية والبدلان الأقل منواً 

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

 ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل

الربامج ذات الصةل يف 

للثنائية  الربانمج واملزيانية

2018/2019 

 32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

( ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد CDIP/1/4نوقشت هذه التوصية يف ادلورة الأوىل للجنة ) التنفيذ

. وتستند اسرتاتيجية التنفيذ لهذه التوصية اإىل 2007الويبو بشأأن التمنية يف عام  أأجندة

النحو الوارد يف وعىل ( CDIP/2/4ة للجنة )الوثيقة الثانياملناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة 

 :اسرتاتيجية التنفيذوفامي ييل  .CDIP/3/5ة الوثيق

ضطالع بتقدمي املساعدة التقنية، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، بعد أأن يمت تصمميها "الا

وصياغهتا وتنفيذها ابلتشاور والتعاون الوثيق مع البدلان املعنية لتليب الاحتياجات احملددة 

البدل تلبية اكمةل، مع الرتكزي خاصة عىل احتياجات البدلان الأقل  ومس توى التمنية وأأولوايت

 منوًا.

تقدمي املساعدة للبدلان يف س ياق صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية لفائدة 

ويعد الغرض الرئييس من هذه الاسرتاتيجيات هو الإسهام يف التمنية  مجيع أأحصاب املصاحل.

ة والثقافية والتكنولوجية يف البدلان املس تفيدة بفضل الانتفاع الفعال الاقتصادية والاجامتعي

 بنظام امللكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة عىل عاتق البدلان املعنية، مع الزتام  وتظل املسؤولية الأوىل عن اإ

لتلكفة أأو الويبو التام بتقدمي لك ما يلزم من املساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعاةل من حيث ا

 ."التدخل يف الوقت املناسب

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 :التالية املكمتةلالتمنية  أأجندةهذه التوصية من خالل مشاريع  نُفّذت

  البدلان النامية  منامللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب  حولتعزيز التعاون

 (CDIP/7/6)منوا والبدلان الأقل 

  وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية تعزيز- 

 (CDIP/17/7و CDIP/9/13) الأوىل والثانية تاناملرحل 



CDIP/24/2 
Annex VI 
2 

 

  لرتاث الثقايف يف اب الهنوضو  الإمنائيةهداف الأ امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع

 (.CDIP/15/7 Rev)البدلان النامية غريها من مرص و 

 :التمنية اجلارية التالية أأجندةتناول هذه التوصية من خالل مشاريع تُ فة اإىل ذكل، ابلإضا 

  :دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل حنو مللكية الفكرية الس تخدام  الرتوجياإ

يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل فعال 

فريقياانتقالية، مقرتح   (.CDIP/19/11 Rev) من جنوب اإ

 يف البدلان النامية عىل  النساء، وتشجيع واملقاوةليف الابتاكر  النساءدور  تعزيز

  (.CDIP/21/12 Rev) اس تخدام نظام امللكية الفكرية

 مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية (CDIP/22/15 

Rev.) 

  والس ياحة تذوق الطعام يف بريو وغريها من البدلان النامية: تعزيز امللكية الفكرية

 .(CDIP/22/14 Revتمنية الس ياحة تذوق الطعام من خالل امللكية الفكرية )

، 2019ويونيو  2018املساعدة التقنية يه أأحد أأراكن معل الويبو. يف الفرتة ما بني يوليو تعّد  الأنشطة/الإجنازات

ذات الصةل القيام ابلعديد من أأنشطة املساعدة التقنية، مس هتدفة  واصلت قطاعات الويبو

ذاكءيف عدة أأنواع من الأنشطة، مثل  . وقد مُجّعتمجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة الوعي  اإ

دارات امللكية الفكرية؛ لأجل والتدريب  حلول الأعامل/ قواعد البياانت املتعلقة ابمللكية و اإ

اسرتاتيجيات امللكية الفكرية و ؛ سة العامةالس ياات حوار و  ؛ترشيعيةال ساعدة وامل الفكرية؛ 

والتعمل عن بعد/التدريب عرب الإنرتنت.  الفكرية؛وق امللكية حقتدريب أأحصاب و الوطنية؛ 

منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء  مثل واصل الويبو تقدمي منصاهتاابلإضافة اإىل ذكل، تُ 

(WIPO GREEN)  قاعدة بياانت الوي و( بو للبحثWIPO Research واحتاد الكتب )

 (WIPO Match) للمطابقة الإلكرتونية الويبو ومنصة (ABC) امليرّسة

بناًء عىل طلب ادلول الأعضاء ومتولها تُقدم موهجة حنو التمنية و بكوهنا املساعدة التقنية وتمتزي 

 الويبو،اليت تديرها املزيانية العادية للمنظمة، فضاًل عن عدد من الصناديق الاستامئنية 

تشمل و  يف جمالت حمددة للملكية الفكريةأأو أأنواع من الأنشطة  حمددة ملشاريع سكرّ وتُ 

يطاليا والياابن واملكس يكاجلهات املاحنة   أأسرتاليا والصني وكوس تارياك وفنلندا وفرنسا واإ

س بانيا و مجهورية والربتغال و   .6الولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغوايكوراي واإ

 اانمي بدلا 132ونفذ يف  %12زاد عدد أأنشطة املساعدة التقنية اليت تنظمها املنظمة بنس بة و 

نشاًطا،  495من بني هذه الأنشطة، نّظم قطاع التمنية يف الويبو ما مجموعه و وأأقل البدلان منوًا. 

 :مبا يف ذكل ما ييل

                                         
6  
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 ( ؛%25أأنشطة التوعية والتدريب لإدارات امللكية الفكرية) 

 (؛%18أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ) تدريب 

 اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ، مبا يف ذكل العامة الس ياسةات حوار  تيسري

 (؛9%)

 /(؛%4قواعد بياانت جتارية بشأأن حقوق امللكية الفكرية ) توفري حلول 

 ( 44دورات التعمل عن بعد %.) 

درأاكً مهنا لأمهية وهجة حنو م للس ياسة العامةكأداة  ة الوطنيةاسرتاتيجيات امللكية الفكري واإ

ىل لفائدة االتمنية  قلميية، تقدمي املساعدة اإ لبدلان النامية، واصلت الويبو، من خالل ماكتهبا الإ

و/ أأو  اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنيةعىل التصديق أأو و/صياغة  يف س ياقالبدلان 

 ها.أأو تنفيذ خططها

س تخدام امللكية الفكرية كعنرص ل الرتوجيوى الوزاري هبدف تعزيز و اجامتعني عىل املس ت ونُظم

رئييس يف صياغة الس ياسات والاسرتاتيجيات الإمنائية للبدلان: أأحدهام يف منطقة البحر 

قلميية  قُدمت و مجهورية ادلومنياكن. و الاكرييب وال خر يف منطقة أأمرياك الوسطى دون الإ

مبا يمتىش مع  اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنيةة املساعدة التقنية فامي يتعلق بصياغ

 .الأهداف الإمنائية للك بدل

اسرتاتيجيات امللكية الفكرية قل منوًا، الأ البدلان بدلا من  23بدلًا، مهنا  78وحىت ال ن، اعمتد 

  .أأو خطط التمنية الوطنية

ادلول  اليت طلبهتافامي يتعلق ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، واصلت املنظمة دمع الأنشطة و 

واصلت الويبو دمع تكل و التمنية.  أأجندةتوصيات ب  مدفوعةالأعضاء يف خمتلف اجملالت 

تبادل املعارف واخلربات بني البدلان النامية والبدلان  يرّستالأنشطة املتعلقة ابلتمنية، واليت 

جاملية جتاوز 2018نشاًطا يف عام  63 ونُفذ. عىل حنو يعود علهيا ابملنفعة الأقل منوا  تبتلكفة اإ

فرنك سويرسي من  2,254,201ماليني فرنك سويرسي. ويشمل هذا املبلغ حوايل  3

اليت  الاستامئنيةسويرسي من الصناديق  رنكف 1,626,770املزيانية العادية للويبو وحوايل 

جاميل نفقات الويبو من غري املوظفني يف فرتة  2,9تديرها الويبو. وميثل ذكل  يف املائة من اإ

 الاستامئنية،الس نتني، مبا يف ذكل نفقات الصناديق 

ملناس بة يزتايد ابطراد عدد ادلول الأعضاء اليت تنفذ ابلفعل أأو هتمت بتنفيذ نقل التكنولوجيا او 

يشمل نقل التكنولوجيا املناس بة حتقيق عدد من العنارص الرئيس ية مثل و من أأجل التمنية. 

ضفاء الطابع املؤسيس عىل فريق اخلرباء الوطين الاحتياجات حتديد جمالت و ؛ (NEG) اإ

عداد طلبات البحث و  الإمنائية؛ عداد تقارير  والتقارير؛رباءات ال يفاإ  لتحديد واقع التكنولوجياواإ

للك جمال من جمالت الاحتياجات احملددة. حاليا، هناك  أأكرثها مالءمةأأنسب التكنولوجيا و 
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جيري تنفيذ عدد من املبادرات لإنشاء و تسعة بدلان يف مرحةل تنفيذ نقل التكنولوجيا املناس بة. 

عداد  بشأأن امتيازمركز  اس تخدام التكنولوجيا املناس بة مبا يف ذكل توثيق قصص النجاح واإ

 .ل حول اس تخدام التكنولوجيا املناس بة للتمنيةدلي

فامي يتعلق ابلبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة: اعمتدت ليتوانيا ورصبيا و 

اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية. واكنت اجلبل الأسود ومقدونيا الشاملية وبولندا 

الوطنية للملكية الفكرية، بيامن اكنت جورجيا  وسلوفاكيا وأأوكرانيا بصدد صياغة اسرتاتيجياهتا

، رشعت البوس نة والهرسك وسلوفينيا يف مشاريع 2019يف عام و. وضع الصيغة الهنائيةبصدد 

جديدة لتطوير اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية، مطالبة الويبو بتقدمي ادلمع. كام تلقت 

احلالية يف عام  نقيض اسرتاتيجياهتااليت ست الويبو طلبات من بيالروس يا وقريغزيس تان، 

 .صياغة اسرتاتيجيات جديدةل ، لتقدمي املساعدة ذات الصةل 2020

جنازات مشاريع و  التمنية املذكورة أأعاله واليت ل تزال قيد التنفيذ، يرىج  أأجندةلالطالع عىل اإ

ىل املرفقات الأول والثاين والرابع واخلامس من هذه الوثيقة.  الرجوع اإ

الواثئق الأخرى  /التقارير

 ذات الصةل

 ية: التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكر فامي ييل 

CDIP/3/5 وCDIP/6/3 وCDIP/8/2 وCDIP/10/2 وCDIP/11/2 

 CDIP/17/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/13/4و CDIP/12/2و

  CDIP/23/6و CDIP/23/5و CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية  -IP) امللكية الفكرية بشأأنابلإضافة اإ

TAD ) ىل تقرير  التوصية،ملزيد من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه و يرىج الرجوع اإ

 (.WO/PBC /30/7)الوثيقة  2018 لعام أأداء الويبو
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 :2صية التو  التوصية )التوصيات(

نشاء صناديق ائامتنية أأو صناديق  ضافية للويبو من خالل تربعات املاحنني واإ تقدمي مساعدة اإ

أأخرى للتربعات داخل الويبو لفائدة البدلان الأقل منوًا عىل وجه اخلصوص، مع الاس مترار يف 

عطاء أأولية كربى لمتويل الأنشطة يف أأفريقيا بفضل املوارد من داخل ومن خارج  املزيانية اإ

للهنوض بعدة جمالت، مهنا الانتفاع القانوين والتجاري والاقتصادي ابمللكية الفكرية يف 

 البدلان املذكورة.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 30و 20و 17و 16و 15و 14و 11و 9و 4و 3و 2و 1

 . وقد نوقشت يف ادلورة الأوىل للجنة2009عام  اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ  التنفيذ

(CDIP/1/4 ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الثانية للجنة، عىل )

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتنيالنحو املبني يف الوث 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 املكمتةل التالية: التمنية أأجندةهذه التوصية من خالل مشاريع  نُفّدت

 (CDIP/3/INF/2" )حشد املوارد لأغراض التمنية"مؤمتر  -

 –و وبعض البدلان الأفريقية ستعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فا -

 (CDIP/17/7و CDIP/9/13الأوىل والثانية ) تاناملرحل 

حتديد الرشاكء وادلمع و منية، تواصل الويبو العمل اس تكامًل ملؤمتر حشد املوارد لأغراض الت   الأنشطة/الإجنازات

 ابلتقرير،واس مترت اجلهود خالل الفرتة املشموةل ومشاريعها. املايل اخلارج عن املزيانية لرباجمها 

قاعدة  (WIPO GREENززت الرشأاكت دلمع منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )حيث عُ 

  (.ABC) د الكتب امليرّسة( واحتاWIPO Researchبياانت الويبو للبحث )

، أأطلقت الويبو أأيًضا مبادرة جديدة، ابلشرتاك مع الاحتاد ادلويل لرابطات 2018 عام ويف

قامئة عىل  بيولوجيةرشكة صيدلنية  20و (IFPMA) صانعي املس تحرضات الصيدلنية

" Pat-INFORMEDأأو " مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية تقدمو البحوث. 

الوصول السهل  تيسريرشاء الأدوية، عن طريق ب  املعنينيخدمة جملمتع الصحة العاملي، ل س امي 

ىل معلومات براءات الأدوية.  تقدم هذه الرشاكت العرشين اليت تشلك جزًءا من الرشاكة، و اإ

طوعي عن براءات الاخرتاع الرئيس ية ملنتجاهتا الصيدلنية املعمتدة يف الفئات بشلك معلومات 

املقدمة حبسن س تفسارات الا، وتلزتم ابلرد عىل Pat-INFORMEDتشملها العالجية اليت 

 .واكلت املشرتايتمن  النية
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طار صندوق الويبو الاستامئين )و  أأنشطة  2018( يف عام FITsمشلت الأنشطة املنفذة يف اإ

بداعية و  املؤلف احرتام حق  تكريسيف جمال امللكية الصناعية وحق املؤلف والصناعات الإ

ميكن الاطالع عىل تقرير مفصل، يتضمن معلومات و واحلقوق املعنية وتعلمي امللكية الفكرية. 

 2018 لعام التاسع من تقرير الويبو عن الأداء املرفقبرانجمية ومالية، يف 

(WO/PBC/30/7 .) طار الصناديق و ضافية حول املوارد يف اإ للحصول عىل معلومات اإ

 املرفق، 2020/21 للثنائية رجوع اإىل الربانمج واملزيانية املقرتحةيرىج الكام الاستامئنية، 

 (.WO/PBC/30/10السادس )

التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/8/2 ؛CDIP/6/2؛ CDIP/4/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/9/3 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/17/3 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2 ؛CDIP/23/5 ؛CDIP/23/6  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو التوصية،من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه  لعام  يرىج الرجوع اإ

 (.WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 3 التوصية التوصية )التوصيات(

زايدة ما خيصص من أأموال وموارد برشية لربامج املساعدة التقنية يف الويبو للهنوض جبمةل 

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

 ية الفكرية. املس توايت التعلميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللك 

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 30و 19و 17و 15و 14و 11و 10و 9و 4و 3و 2و 1

 

( ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد CDIP/2/4للجنة ) الثانيةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة   التنفيذ

تفق امل تنفيذ ال . وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية 2007أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية للجنة )الوثيقة استنادا علهيا  ( CDIP/2/4اإ

شقني ويه كام  منية التنفيذ اسرتاتيج وتتكون . CDIP/3/5وعىل النحو الوارد يف الوثيقة 

 ييل:

لتمنية وحفز وعي امجلهور بصورة حنو ابثقافة امللكية الفكرية املوهجة  أألف( الهنوض

كرب ابمللكية الفكرية  أأ

ذاكء الوعي بأأمهية دور امللكية الفكرية يف التمنية الوطنية يف اكفة قطاعات اجملمتع، ل يزال  اإ

ل يتجزأأ من برامج  اتوازن حول قضااي امللكية الفكرية جزءوتعزيز النقاش واحلوار املس تنري وامل 

أأنشطهتا وبراجمها  يفوتشجع الويبو اإرشاك مجيع أأحصاب املصاحل الوطنيني  .الويبو وأأنشطهتا

وجيرى  .بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية الهنوضابعتبار أأن ذكل يشلك جزءًا من معلية 

تطويع برامج معينة خصيصًا للمؤسسات العامة ولأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية 

وللمنتفعني هبا، وتس هتدف هذه الربامج قطاعات جممتعية خمتلفة، مهنا اجلامعات، ومراكز 

البحوث، والرشاكت الصغرية واملتوسطة، والصناعات الإبداعية، والسكل ادلبلومايس، 

 .ضايئ، واملسؤولون احلكوميون، واجملمتع املدينواجلهاز الق

دخال  امللكية الفكرية يف مجيع املس توايت ادلراس ية ابء( اإ

عداد برامج للحصول عىل درجات  اشرتكت الويبو مع معاهد أأاكدميية يف تقدمي واإ

ل كام أأقامت رشأاكت اسرتاتيجية مع معاهد أأاكدميية،  .علمية/دبلومات يف جمال امللكية الفكرية

ىل نظام الاقتصاد احلر كام مشلت  .س امي يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإ

 الرشأاكت مع املؤسسات الأاكدميية وضع مواد ومناجه تعلميية وتدريبية بشأأن امللكية الفكرية.

وركز  ات.وُأِعدت دورات جديدة للتعلمي عن بعد، وُأدرجت يف املناجه ادلراس ية للمؤسس

قامة رشأاكت فامي بني بدلان اجلنوب لزايدة ضامن  برانمج التمنية املهنية تركزيًا خاصًا عىل اإ
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ويف مجيع برامج الأاكدميية، اكن هناك  الرتكزي عىل التمنية عند تدريب املسؤولني احلكوميني.

 هجد مزتايد لإدراج اجلوانب املوهجة حنو التمنية يف نظام امللكية الفكرية.

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 :كام ييل املس تمكل أأجندة التمنيةمن خالل مرشوع أأساسا هذه التوصية  تُتناول

التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات  عىلالتعاون  -

 (CDIP/16/7 Rev.2) التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

طار أأاكدميية  ومت تناول ول س امي  الويبو،هذه التوصية أأيضا من خالل الربامج والأنشطة يف اإ

 CDIP/3/INF/2"الأاكدمييات اجلديدة يف جمال امللكية الفكرية" )الوثيقتان  بشأأناملشاريع 

 ( اليت ُاس تمكلت وقُميت وُأدرجت يف برانمج ومزيانية الويبو. .CDIP/9/10 Revو

 كام ييل: اجلاري أأجندة التمنيةهذه التوصية من خالل مرشوع  تُتناول افة اإىل ذكل،وابلإض

 (CDIP/22/15 Revمرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي ) -

كرب أألف(   الأنشطة/الإجنازات ابمللكية الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املوهجة للتمنية وحفز وعي امجلهور بصورة أأ

 الفكرية

بأأمهية امللكية وعي الزايدة اإطالق عدد من الأنشطة لالتصالت يف الويبو  شعبة تواصل

توزيع مساهامت الويبو يف جمال الاقتصادي فضال عن -الفكرية يف التطور والمنو الاجامتعي

  اس تخداهما. حصاب املصلحةيتس ىن لأ حىت ة والرتوجي لها مللكية الفكرياباملعرفة 

 وعي ابمللكية الفكريةال 

تواصل اسرتاتيجية الويبو لالتصال، املنفذة من خالل منصات خمتلفة وبأأشاكل خمتلفة، حتقيق 

 .مس توايت عالية من الفعالية

قصة تؤكد أأمهية امللكية  19مشرتك،  22,500تضمنت جمةل الويبو، اليت تضم أأكرث من و 

مقال  57 البالغ عددهامن املقالت  %33 الفكرية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية، أأي

صدارات 7يف  نرُشت جدير ابذلكر أأن أأحد الإصدارات و . اليت مشلها التقريرالفرتة  يف اإ

صداًرا خاًصا  "احرتام ، 2018ملؤمتر ادلويل الرفيع املس توى يف أأكتوبر ارش بن الس بعة اكن اإ

فريقيا ينبثق من أأطراف –امللكية الفكرية  فريقيا يف اذلي عقد يف س ،"اإ اندتون، جنوب اإ

 .2018أأكتوبر 

"اكسب اذلهب: امللكية حتت شعار  ،2019محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  وجسلت

مهنا يف البدلان/الأقالمي النامية.  86دوةل،  136رمقًا قياس يًا أ خر مبشاركة  الفكرية والرايضة"

 التواصل الاجامتعي حلوايل ائطوسحداًث وتواصاًل عرب  628مشلت املشاركة العامة و 

ىل أأدّ و . فيس بوكعرب  اخشص 433,000  تسجيلت املشاركة يف وسائل التواصل الاجامتعي اإ

اخلاصة ابليوم العاملي  كام حققت متابعة وقائع البث الش بيك تعليق عىل تويرت 745,000
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ضا املزمعمن و . مشاهدة 110,000للملكية الفكرية حنو   تتناولفية أأيًضا تنظمي أأحداث اإ

  موضوع هذا العام يف اجلزء الأخري من العام، مما يزيد من توس يع نطاق امحلةل.

 موارد املعرفة 

نس يد ولكية كورنيل 2018يواصل مؤرش الابتاكر العاملي لعام  ، اذلي نرُش ابلشرتاك مع اإ

اثرة اهامتم واسع.   ،تعليقا 13,000جسل التقرير أأكرث من و اإس يس جونسون للأعامل، اإ

. كام 2017 مقارنة بعاميف املائة  80، بزايدة قدرها تعليق 200,000وحققت محةل تويرت 

ؤرشات مركبة أأخرى ابرزة مثل مؤرش القدرة التنافس ية للمنتدى مقارنة مبنسبية  بشهرة حيض

دراك الفساد الشفافية ادلولية مؤسسة الاقتصادي العاملي ومؤرش  .اخلاص ابإ

ىل، عن اإحصاءات الأداء الرئيس ية بشأأن نشاط نرش الكتب يف أأبلغت الويبو، للمرة الأوو 

 .دراسة اس تقصائية مشرتكة مع الرابطة ادلولية للنارشين بناء عىلدوةل،  30أأكرث من 

بداء الزتاهما بنرش املعرفة وتبادلها من خالل اليت مشلها التقريريف الفرتة و ، واصلت الويبو اإ

، من خالل امليرّس ، وميثاق النرش 2016س ياسة الويبو بشأأن النفاذ املفتوح، املعمتدة يف عام 

ماكنية  تريمأأنشطة  ىل الواثئق  النفاذاإىل زايدة اإ للأشخاص ذوي الإعاقات البرصية. ابلنس بة اإ

رفة عىل نطاق واسع من خالل العديد من القنوات، مبا يف ذكل لمعلموارد الويبو  وتُوزع

لكرتونيةابوابب للكتب  منصة فريقية(  18 يف متناول) Baobab eBook الإ وحمرك دوةل اإ

لكرتونيةالبحث غوغل للكتب  يتاح ، من بني أأمور أأخرى، حيث Google Books الإ

ىل حالًيا   عنوان جمااًن. 900النفاذ اإ

 حةاإرشاك أأحصاب املصل 

. وقد قام ما مجموعه 2017يف نومفرب  "WIPO Delegate احملمول " الهاتف تطبيق أأصدر

يوفر و . 2019يوليو حبلول من أأحصاب املصلحة يف الويبو بتزنيل التطبيق خشص  1864

التطبيق للمس تخدمني حتديثات حول الاجامتعات والواثئق والأخبار املتعلقة بأأنشطة الويبو 

 .احملموةل مبارشة عىل أأهجزهتم

خدمة العمالء التابع للويبو عىل توحيد التعامل مع اس تفسارات العمالء عرب  جملسيركز و 

 اليت أأدخلت عىل دمعالتحسينات  وأأدتأأنظمة امللكية الفكرية العاملية وغريها من اخلدمات. 

 اس تجابة خدمة العمالء. زمنأأنظمة خدمة العمالء اإىل حتسني 

 الفكرية يف مجيع املس توايت ادلراس يةتعلمي امللكية ابء( 

يف جمال امللكية الفكرية، ودمج  الكفاءاتواصلت أأاكدميية الويبو الاضطالع بأأنشطة بناء 

ىل التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية اب وقد مسحالبعد الإمنايئ يف مجيع أأعاملها.  لنفاذ اإ

 .اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةللبدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 
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قدمت الأاكدميية دورات منتظمة ومتخصصة يف جمال امللكية الفكرية، حول موضوعات و 

، مما 2018مشارك يف عام  90,000 لزهاءامللكية الفكرية اخملتلفة، بلغات وأأشاكل عديدة، 

 يف املائة يف مس توى املشاركة يف ادلورات. 37ميثل زايدة بنس بة 

جتمع بني التعمل  خمتلطةدورات جديدة  ونُظمتيف املائة.  52النساء حوايل  لكت مشاركةوش

للمس تخدمني املس هتدفني يف جمالت العلوم والبحث  املبارشوالتدريب  (DL) عن بعد

 .والتعلمي

اس متر تزايد طلب ادلول الأعضاء عىل التدريب املوجه حنو التمنية يف جمال امللكية الفكرية، و 

عززت الأاكدميية الزتاهما ابلتعاون مع البدلان النامية، مع الرتكزي عىل التعاون فامي بني بدلان كام 

التعلمي والتدريب يف  مناجلنوب والتعاون الثاليث، من أأجل تلبية احتياجات املس تفيدين 

برامج جمال امللكية الفكرية. ابلإضافة اإىل ذكل، فاإن غالبية احملارضين واخلرباء اذلين يقدمون 

 .امللكية الفكرية للأاكدميية مه من البدلان النامية

ادلورات املقدمة من خالل برانمج التطوير املهين ملتطلبات املسؤولني  واس تجابت حمتوايت

يف املائة من ادلورات يف البدلان النامية  70 نُظمت، 2018يف عام واحلكوميني املشاركني. 

الأعضاء. ومن املتوقع أأن تصل هذه النس بة اإىل  رشأاكت مع مؤسسات ادلولعقد من خالل 

 .2019يف املائة يف عام  80

 50، سامهت املؤسسات الرشيكة، مبا يف ذكل من البدلان النامية، بأأكرث من 2018يف عام و

 .يف املائة يف النفقات املالية الالزمة لتنظمي أأنشطة التدريب

حقق . كام أأشري سابقًا، 2018عام  يف رةدو  208قدم برانمج التعلمي عن بعد أأكرث من و 

 التعلمي عن بعد مشارك يف دورات 90,000 فاق اقياس ي ارمق التسجيل يف ادلورات

، 2019ملشاركة يف عام يف ااجتاه  يس متر هذامن املتوقع أأن و . واملوحدةالأساس ية واملتقدمة 

 .مجعها يف النصف الأول من العام جرىوفقًا للبياانت اليت 

لتعلمي عن ، وبدأأ اس تعراض رئييس ل القامئةمثاين نسخ جديدة من ادلورات املتقدمة  وأأضيفت

 تصامميودوراتن متقدمتان بشأأن براءات الاخرتاع والعالمات التجارية وال  DL 101- بعد

 .2019يف عام  اختتاهمااجلغرافية، ومن املتوقع  ؤرشاتالصناعية وامل

   IP4Youthرية للش باب واملدرسني امللكية الفك خدمة ، أأطلقت2018يف عام و

&Teachers  من مجيع مناطق الويبو بشأأن احلاجة املقدمة اس تجابًة للطلبات الطويةل الأمد

ىل تزويد الش باب مبعرفة امللكية الفكرية يف معلية الابتاكر والإبداع.  تس هتدف اخلدمة و اإ

ورة عامة حول امللكية تقدم دو وواضعي الس ياسات التعلميية.  درسنياجلديدة الش باب وامل

 ويه موهجةاملناجه ومعلمي الش باب.  وواضعي للمدرسني، مبارشيتبعها تدريب  الفكرية،

ىل  5للتعلمي التكويين للش باب )من معر  حول كيفية  متنح تكوينا للمدرسنيعاًما( و  18اإ

اقتصادية اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف معلية الابتاكر والإبداع لتحقيق فوائد ثقافية و 
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فامي  للتكييف،مناجه قابةل صياغة وفر لواضعي الس ياسات التعلميية خطط ت اواجامتعية. كام أأهن

وأأدوات مصورة لس تخداهما يف الفصول  للتكييف،حمتوى تعلميي قابل  تقدم للمدرسني

املعلمني و تش متل اخلدمة عىل مركز للتواصل وتبادل اخلربات بني املدرسني و ادلراس ية. 

امللكية الفكرية لالس تفادة من اجلهود املامثةل اليت يبذلوهنا لتقدمي مناجه/معارف امللكية  وماكتب

من  621اس تفاد من هذه اخلدمة  ،2018يف عام والفكرية يف مراحل التكوين الأولية. 

من البدلان النامية والبدلان  521مهنم  الفكرية،ومطوري املناجه وماكتب امللكية  املدرسني

 .واً الأقل من

ماكنية  وُحّسنت ىل الربامج من خالل الأهجزة احملموةل هبدف زايدة مدى  النفاذاإ لهيااإ  .النفاذ اإ

 رايمال ،7مؤسسات التدريب القضايئأأجندة بنجاح مرشوع  ، اس تمكل2018يف ديسمرب و

ىل تعزيز قدرة مؤسسات التدريب القضايئ عىل تقدمي برامج التعلمي املس متر يف جمال امللكية  اإ

مع  ونيجرياي،يه كوس تارياك ولبنان ونيبال  رائدة،ابلتنس يق الوثيق مع أأربعة بدلان  الفكرية،

من تطوير  اخلصوص،عىل وجه  املرشوع،مراعاة أأولوايهتم واحتياجاهتم احملددة. وقد مكّن 

ومس مترة يف  شامةلتثقيفية وتنظمي برامج  للقضاة،وحدات وأأدةل خمصصة بشأأن امللكية الفكرية 

طا  امرأأة، 21مبن فهيم  أ خر،قاضيًا ومدراًب  74وتدريب  املبارش والتعلمي عن بعد،لتعلمي ا راإ

 امللكية الفكرية. يف جمال التطبيقيةالتعلمي املس متر  ودوراتعىل املس توى النظري 

ىل التعلمي العايل يف جمال  الولوجواصل برانمج املاجس تري املشرتك التابع للأاكدميية تيسري و  اإ

ة الفكرية للمشاركني من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا امللكي

طالًبا  180س بعة برامج ماجس تري مشرتكة حلوايل  ُأتيحت ،2018يف عام ومبرحةل انتقالية. 

تعكس هذه الربامج بشلك مزتايد درجة أأكرب من التخصص يف الاس تجابة و حول العامل. 

 .يف مرحةل ادلراسات العلياري يف تعلمي امللكية الفكرية للطلب املتغ

صداًرا من برانمج املدرسة الصيفي، 2018يف عام و  ةقدمت أأاكدميية الويبو اثين عرش اإ

. وتعزى هذه 2018يف عام  575اإىل  2017يف عام  389عدد املشاركني من  وارتفع ،للويبو

ىل التغيريات يف الطريقة  مما يوفر  الصيفية،اليت يمت هبا تنظمي املدارس الزايدة اإىل حد كبري اإ

ىل الرشاكء يف تصممي ومتويل مدارس الويبو الصيفية  .اس تقاللية أأكرب اإ

بني الويبو ومنظمة التجارة املشرتكة نظمت الأاكدميية مرة أأخرى الندوة الس نوية  وأأخريًا،

قلميية ُعقدت يف جنوب أأفريقيا  جنيف،يف  الفكرية،امللكية  ملدّريسالعاملية  وكذكل نسخة اإ

 وركزت عىل البدلان الأفريقية. 2018يف عام 

                                         
امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان حقوق يف جمال  والتعلمي والتدريب املهينالتمنية  عىل"التعاون  حتت عنوتنالتمنية  أأجندةمرشوع  7

 (CDIP/16/7 Rev. 2) منوًا"النامية والبدلان الأقل 
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التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/6/3؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/8/2 ؛CDIP/9/6 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛

CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2   

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

ىل ( و WO/PBC/30/7)الوثيقة يف  .2018 اكدميية الويبو: أأ  " ملعنون حتتا املنشوراإ

 متاح عىل:" 2018اس تعراض عام 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4414&plang=EN 

يُرىج مراجعة  ،2019 عام ية الويبو يفملزيد من املعلومات حول الربامج اليت تقدهما أأاكدمي و 

 عىل: املتاحة« 2019 حمفظة برامج التعلمي والتدريب لعام"

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4379 

 

  

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4414&plang=EN
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 :4التوصية  التوصية )التوصيات(

يف  التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل

جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع 

 الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 30و 15و 14و 11و 10و 9و 3

 

( ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد CDIP/2/4يف ادلورة الثانية للجنة )نوقشت هذه التوصية   التنفيذ

. وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية التنفيذ املتفق 2007أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية واخلامسة للجنة )الوثيقتان  علهيا استنادا اإ

CDIP/2/4 وCDIP/5/5 ) وعىل النحو الوارد يف الوثيقةCDIP/3/5 وتتكون .

 اسرتاتيجية التنفيذ من جوانب متعددة ويه كام ييل:

 اسرتاتيجية للرشاكت الصغرية واملتوسطةأألف( 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة بشأأن امللكية الفكرية متت 

 للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

لرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها عىل اس تخدام نظام قدرة ا وعززت

 .امللكية الفكرية عىل حنو أأفضل يف تعزيز قدرهتا التنافس ية

حمتوى متعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة لالسرتشاد به يف أأنشطة التدريب وتكوين  وأأعدّ 

 الكفاءات اليت تس هتدف، يف املقام الأول، املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

قامة عالقات وطيدة بني   مؤسسات البحثوبُذلت هجود خاصة دلمع البدلان النامية يف اإ

قامة رشأاكت بني مؤسسات القطاع والصناعات احمللية و  الرشاكت الصغرية واملتوسطة هبدف اإ

حتالف اجلهود بني  وكفاةلالعام والقطاع اخلاص من شأأهنا تعظمي قمية أأصول امللكية الفكرية 

 .الأوساط العلمية والتجارية والثقافية والواكلت احلكومية ادلامعة لها

ذاكء وعي عام بأأمهية  سعهيا يفالويبو  تواصلابلإضافة اإىل ذكل ومن خالل خمتلف الأنشطة،  اإ

حملية بفضل تدريب  كفاءاتوتكوين  ابلنس بة لتنافس ية الأعامل التجاريةامللكية الفكرية 

حلقات العمل والندوات وغريها من الأنشطة املبارشة، فضال عن  من خالل تنظمياملدربني 

عالمية عن امللكية الفكرية لقطاع الأعامل  وأأعدت لكرتونية مواد اإ )من مطبوعات ومواقع اإ

 .هاتعممي مع (  ذكلومنشورات وأأقراص مدجمة وما اإىل
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 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعيةابء( 

واكن  ."مسامهة الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد"دراسات عن  أأجريت

ة عىل حق الغرض الرئييس من هذه ادلراسات هو متكني البدلان من حتديد صناعاهتا القامئ

جراء حتليل مقارن لإسهام تكل الصناعات يف الاقتصاد مقارنة بقطاعات أأخرى أأو  املؤلف واإ

كام هتدف هذه ادلراسات أأيضًا اإىل مساعدة واضعي  .صناعات مشاهبة يف بدلان أأخرى

 .املناس بةالس ياس ية الس ياسات يف حتديد اخليارات 

بداعية خمتارة هب واس تحدثت دف تلبية احتياجاهتا اخلاصة، واس تعامل أأدوات معلية لقطاعات اإ

 تكل الأدوات يف حلقات دراس ية يف عدد من البدلان.

 .هاهجود لإقامة رشأاكت مع حكومات ومنظامت دولية هممتة مع تعزيز  تبذلو 

 مؤسسات البحثاسرتاتيجية للجامعات و جمي( 

طلبات الواردة من أأنشطة الويبو ادلامعة للجامعات ومؤسسات البحث نتيجًة لزتايد ال  ُكثفت

أأوًل، مساعدة اجلامعات  .وتركز ادلمع عىل ثالثة أأنواع رئيس ية من الأنشطة .ادلول الأعضاء

ومؤسسات البحث عىل وضع س ياسات مؤسس ية بشأأن امللكية الفكرية من أأجل تسهيل 

دارة أأصول امللكية الفكرية وفقًا لختصاص هذه اجلامعات واملؤسسات ورسالهتا  اثنيًا، دمع .اإ

نشاء ش باكت من مؤسسات البحث مبراكز خدمة رئيس ية يف جمال امللكية الفكرية  الويبو اإ

نشاء بنية حتتية فعاةل من حيث التلكفة لأغراض الابتاكر اثلثًا،  .لمتكني ادلول الأعضاء من اإ

تقدمي الويبو للجامعات ومؤسسات البحوث برامج تدريبية معلية وخمصصة بشأأن الس ياسات 

دارة املؤسس ية لل  ملكية الفكرية، وترخيص التكنولوجيا، وتقيمي الرباءات، وصياغة الرباءات، واإ

 .التكنولوجيا، والتسويق

عداد اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكريةدال(   اسرتاتيجية دلمع اإ

دمع يس هتدف دمج اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف التخطيط للتمنية الاقتصادية  قُّدم

عداد  .الوطنية ويشمل ذكل اس تحداث أأدوات معلية تشدد عىل أأمهية اخليارات الوطنية يف اإ

مع مراعاة احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة  .اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتطبيقها

عداد الاسرتاتيجيات  واملؤسسات العامةل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية عند اإ

 .كريةالوطنية للملكية الف

مرشوع متخصص بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل  مسامهةهاء( 

قل منوًا )الوثيقة   .4( يف تنفيذ التوصية CDIP/5/5يف البدلان النامية والبدلان الأ

مرشوع رائد للملكية الفكرية واإدارة التصاممي من أأجل تطوير الأعامل يف  اإطالقواو( 

 البدلان النامية البدلان الأقل منوًا.
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مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 نُفذت هذه التوصية من خالل أأجندة التمنية املكمتةل التالية:

لنامية والبدلان الأقل منوا مللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان اا -

(CDIP/5/5) 

املرحلتان -تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  -

 (CDIP/17/7و CDIP/9/13) الأوىل والثانية

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية  - املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ

 (CDIP/12/6) ان الأقل منواً والبدل

تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين  -

 (CDIP/3/2)ودون الإقلميي والإقلميي 

املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد  كفاءةعزيز ت -

بداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، ولتحسني الأداء والربط الش بيك الوطين لإدارة الصناعات الإ 

 (CDIP/3/INF/2) بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

 هذه التوصية من خالل مرشوع أأجندة التمنية اجلاري كام ييل: وابلإضافة اإىل ذكل تُتناول

الرمقي )الوثيقة  احمليط يف احملتوى وتوزيع املؤلف حق بشأأن الرائد املرشوع -

CDIP/22/15 Rev) 

 اسرتاتيجية للصناعات الإبداعيةأألف(   الأنشطة/الإجنازات

لتعزيز التعاون بني  2018رشاكة جديدة بني القطاعني العام واخلاص يف يونيو  أأطلقت

طارالنارشين من البدلان النامية واملتقدمة  هذه املبادرة من وُدمّعت "دائرة النارشين".  يف اإ

املبادرة يف معارض الكتب  وقُّدمتًعا عىل ميثاق دائرة النارشين. موقِّ  90أأكرث من  دلن

معل خمصصة للنارشين من دول أأمرياك الالتينية خالل معرض لامي  حلقة تعقدو الكربى. 

دلمع التبادلت بني النارشين  2019برامج التوجيه يف عام  وُأطلقت. 2018للكتاب يف يوليو 

فريقيا وأ س يا. جيري و هناك أأداة جديدة للتفاوض حول عقود النرش قيد الإعداد. كام أأن  يف اإ

 .التعاون يف جمال حتسني اس تخدام املعرفات املناس بة يف صناعة النرش

طار  ت الصيغة الهنائيةوضع دليل بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات الهاتف احملمول يف اإ

 :متاح عىل الرابط، جمياتمرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الرب 

https://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/work_undertaken.

html  

ىل للجنة و  )الوثيقة للجنة كوثيقة غري رمسية  يف دورهتا احلاليةس يقدم ملخص لهذه ادلراسة اإ

CDIP/24/INF/2.) 

https://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/work_undertaken.html
https://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/work_undertaken.html
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 اسرتاتيجية للجامعات ومؤسسات البحثابء( 

نشاء ماكتب نقل  أأطلقت الويبو مرشوعني جديدين طوييل يف  التكنولوجياالأجل بشأأن اإ

 .2021-2020 بني عايم تنفيذهامل  ومرص،اجلزائر 

ىل  سطنبول حول امللكية الفكرية واجلامعات  ذكل،ابلإضافة اإ نظمت الويبو مؤمترًا دوليًا يف اإ

معل وطنية يف مرص والفلبني ورومانيا والاحتاد الرويس ورصبيا وفييت انم وأأربع  وحلقات

قلميية يف مجهورية قريغزيس تان وبامن وساموا وترينيداد وتوابغو  جلامعات لفائدة اندوات دون اإ

 .واملؤسسات البحثية

تقرير  وقُّدم ،2018مرشوع طويل الأجل حول تقيمي نظام نقل املعرفة يف كرواتيا يف عام  ونُفذ

مرشوع مماثل يف بلغاراي يف بداية عام  وُأطلق. 2019اخلرباء اإىل حكومة كرواتيا يف مايو 

 .2021-2020 بني عايمتنفيذه  املنتظر ،2019

سات امللكية الفكرية لتعزيز نقل ونرش واكن الهدف من ذكل التأأكيد عىل أأمهية تطوير س يا

وتدريب ومساعدة املؤسسات املشاركة يف  املؤسيس،املعرفة والتكنولوجيا عىل املس توى 

 .صياغة س ياسات امللكية الفكرية اخلاصة هبا

وحلقة معل متقدمة عن قطاع التكنولوجيا  الفكرية،نظمت الويبو حلقيت معل لتقيمي امللكية و 

 .وحلقة معل أأساس ية يف أأوزبكس تان كواب،ية يف احليوية والصيدلن 

ليل تقيمي امللكية الفكرية اجلديد للمؤسسات الأاكدميية وهو قيد دل ت الصيغة الهنائيةوضعو 

 .املراجعة

ضافية  14قامت و  أأو حتسني س ياسات امللكية الفكرية  بوضعجامعة و/ أأو مؤسسة حبث اإ

 .اخلاصة هبا

س ياسة امللكية الفكرية للمؤسسات الأاكدميية والبحثية" و"املبادئ التوجهيية  منوذج" رمجتُ و 

ىل الإس بانية والفيتنامية و  نسختني حمليتني خمصصتني لروس يا ومجهورية  أأنشئتللتخصيص" اإ

 .قريغزيس تان

ضايف. وضع موقع الويب اخملصص للجامعات وامللكية الفكرية ب وُوّسع نطاق كام ازداد نص اإ

املوهجة بس ياسات امللكية الفكرية احلالية  املوصوةلقاعدة بياانت الويبو  توسع نطاق

بعضها يتضمن  جديدة،س ياسة  27 لتضملمؤسسات الأاكدميية والبحثية يف مجيع أأحناء العامل ل

ىل التعاون بني الشامل واجلنوب و/ أأو التسويق املسؤول ونقل  شارة اإ مبادئ توجهيية أأو اإ

 .املعرفة
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عداد اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكريةاسرتاتيج جمي(   ية دلمع اإ

اس متر اس تخدام مهنجية صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية املوضوعة يف شلك 

طار مرشوع  تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال مجموعة من الأدوات العملية يف اإ

 الوثيقة) دون الإقلميي والإقلمييامللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين و 

CDIP/3/INF/2 )هذه الأنشطة يف العمل املنتظم للويبو هبدف ضامن امللكية  توقد دجم

 .الوطنية والاس تدامة وتلبية الاحتياجات احملددة للك بدل

 اسرتاتيجيات/منوًا، بدلًا من أأقل البدلان  23مهنا  بدلًا، 78اعمتد حىت ال ن  أأعاله،كام ذكر و 

 .تمنية امللكية الفكرية الوطنية وفقًا للمهنجية املعمول هبا خطط

اخلربة املكتس بة عىل  حىت تعكسمن الأدوات املهنجية  القامئةجيري حالًيا حتديث اجملموعة و 

دراج  تقريًبا،مدى عقد من الاس تخدام   مرحةل تنفيذخبصوص حمددة  معلوماتوهبدف اإ

 .اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية

اسرتاتيجيات امللكية من أأجل زايدة مساعدة البدلان يف معلية تطوير  ذكل،وعالوة عىل 

ُعقد اجامتع للخرباء ملناقشة التحسينات املمكنة  التنفيذ،ل س امي يف مرحةل  الفكرية الوطنية،

ىل ادلول الأعضاء املهمتة.  س تصدر و وحتديثات الأدوات املهنجية احلالية اليت تقدهما الويبو اإ

 نواجتريبًا نسخة منقحة من الأدوات احلالية وأأداة جديدة للمساعدة يف التنفيذ بناًء عىل ق

 اخلرباء واس تنتاجاهتم وتوصياهتم.

مرشوع متخصص بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف دال( 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

وس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان مللكية الفكرية وتا وُدمج مرشوع

 تصوربشلك كبري يف  نواجته. وقد سامهت العادييف معل الويبو  (CDIP/5/5الأقل منوا )

عامل  لتعزيز القدرة مواتية للملكية الفكريةبيئة  لإنشاء مرشوعوتصممي وتنفيذ  التنافس ية للأ

ندونيس ي : بنغالديشالتاليةبدلان ال يف  ميمن خالل العالمات التجارية والتصام  اوبواتن واإ

يران الإسالميةو  واكمبوداي  .سامواو  ومنغوليا ادلميقراطية الشعبية مجهورية لوو  مجهورية اإ

مرشوع رائد للملكية الفكرية واإدارة التصاممي من أأجل تطوير الأعامل يف البدلان هاء( 

 النامية البدلان الأقل منوًا.

 ووافقت اللجنة يف دورهتا. 2017وقُمّيِ يف مارس  2016وع يف أأبريل ل املرش س تمكاو 

امللكية الفكرية واإدارة التصاممي من  رشوع بشأأنامل عىل متابعة  2017العرشين يف ديسمرب 

قل منواً  املرشوع.  اس تعراض تقيمي عقب أأجل تطوير الأعامل يف البدلان النامية البدلان الأ

 العمل الأمانة املنتظم اخلاصاملتابعة من دمج أأنشطة املرشوع يف  مكوانتسيتأألف أأحد و 

 .وتكوين الكفاءات يف املنظمةلتوعية اب
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التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/6/3؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/8/2 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/10/7؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/13/3؛ 

CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ CDIP/17/3؛ CDIP/18/2 ؛CDIP/19/4 ؛

CDIP/20/2؛ CDIP/22/2 ؛CDIP/23/5 ؛CDIP/23/6. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرج لعام وع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 5 التوصية التوصية )التوصيات(

عىل الويبو أأن تنرش معلومات عامة حول لك أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكرتوين 

 وعلهيا أأن تقدم، بطلب من ادلول الأعضاء، تفاصيل عن أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو

 )ادلول الأعضاء( أأو اجلهات الأخرى املس تفيدة من النشاط.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 32و 31و 30و 17و 15و 14و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

. وقد نوقشت يف ادلورة الأوىل للجنة 2009اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/1/4 ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الثانية للجنة، عىل )

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتنيالنحو املبني يف الوث 

م عرض بشأأن قاعدة بياانت املساعدة التقنية ) ( خالل ادلورة الثامنة عرشة IP-TADوقُّدِ

 للجنة.

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

مرشوع قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن ناول التوصية بشلك رئييس من خالل مت ت 

 (CDIP/3/INF/2)املرفق الثاين للوثيقة امللكية الفكرية 

التمنية.  أأجندةمن  5( مبوجب التوصية IP-TADقاعدة بياانت املساعدة التقنية )اس تحدثت   الأنشطة/الإجنازات

لويبو اليت تقدهما التقنية معلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية وفر قاعدة بياانت املساعدة اوت

أأو  البدلان منواأأو أأقل  يةنام ال  انبدلال من  اس تفاد من هذا املرشوع بدل واحد أأو أأكرثحيث 

 مبرحةل انتقالية. اقتصاده مير من البدلان اليت

 هذه العملية تاكنو  ،التقنيةقاعدة بياانت املساعدة أأدخلت املعلومات يدواي اإىل  يف البدايةو

ىل ادلقة. مفتقرةللوقت وأأحيااًن  ومستنفذة ةشاقً   اإ

دماج وهو جزء من مرشوع  الأعامل، ملعلوماتنظم دمع القرار ب  املتعلق رشوع اجلديدامل  وابإ

ىل التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل  حُتملالوقت احلايل  صارت البياانت يف، الانتقال اإ

ىل تُنقل يثحب معلية تلقائية  لكرتونيًا اإ قاعدة  جيعلهذا و قاعدة بياانت املساعدة التقنية.  اإ

اس تخدام  ويُمكن. كام يضمن ادلقة العالية يف املعلومات، متضمنة ل خر التحديثات البياانت

نشاء أأنواع خمتلفة من من  الأعامل معلوماتأأداة  وسهةل الاس تخدام  ابتاكرية التقارير اليت تُعداإ

 ارة العليا.ومفيدة لالإد

 قاعدة بياانت املساعدة التقنية: بعض مزيات البحث اجلديدة يفوفامي ييل 

 ؛حتميل البياانت مبارشة من أأدوات الإدارة املركزية -

 ؛حتميل البياانت يف الوقت احلقيقي -
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حتديث املعلومات الإضافية الالزمة للحفاظ عىل منظور  اإىل جانبيويم  رصد -

 ؛التمنية

 ؛صصة بناًء عىل معايري حمددةخمتقارير عادية و  -

دارية.اذلكية  الأعامل معلوماتاس تخدام أأدوات  -  لإنشاء لوحات املعلومات لأغراض اإ

، بعض الوحدات قاعدة بياانت املساعدة التقنية من خالل مرشوع حتسني وُطّورت

ىلالأساس ية اليت تتيح  املنطقة /البدل وأأ  النشاط؛ عنوان :معلومات النشاط حسب النفاذ اإ

جمال  وأأ  ؛نوع النشاط وأأ  يف النشاط؛ املشارك اخلبري الاستشاري وأأ  من النشاط؛ املس تفيدة

 البدل املضيف.  ؛ أأو مرسح النشاط/نشاط امللكية الفكرية

التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/9/4 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 6 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

موظفي الويبو وخرباهئا الاستشاريني العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف عىل 

يالء أأمهية خاصة ملدونة أأخالق املهنة القامئة وجتنب ما قد  الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ

عداد لحئة ابخلرباء الاستشاريني دلهيا يف .حيدث من تضارب يف املصاحل  ويتعني عىل الويبو اإ

 .جمال املساعدة التقنية والتعريف هبم دلى ادلول الأعضاء

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 10و 9و 7و 4و 3و 2و 1

( ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية يف ادلورة الثانية للجنة )  التنفيذ

. وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية التنفيذ املتفق 2007أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية للجنة )الوثيق  (CDIP/2/4 ةعلهيا استنادا اإ

ىل و .CDIP/3/5وعىل النحو الوارد يف الوثيقة  اسرتاتيجية التنفيذ فاميترد  ذكل،ابلإضافة اإ

 ويتشلك. CDIP/3/2يف الوثيقة  -الاستشاريني اخلرباء قامئة –يتعلق جبزء من التوصية 

 :هذه التوصية مما ييلتنفيذ 

دماج معايري السلوك املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اخلدمة املدنية ادلولية يف  (أألف اإ

ن العقود املربمة مع مجيع موظفي الويبو، مبن فهيم اخلرباء الاستشاريون اذلي

 تس تعني هبم الويبو.

ذاكء الوعي بأأمهية مدوانت الأخالقيات والزناهة وحتسني فهمها.و  (ابء  اإ

 ؛ اليت ترتكب داخلهاتطوير قدرة الويبو عىل التحقيق يف اخملالفات و  (جمي

اتحهتا. (دال عداد قامئة خبرباء الويبو الاستشاريني يف جمال املساعدة التقنية واإ  واإ

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 متاحغري 

عايري السلوك املعمول هبا يف اخلدمة املدنية ادلولية مل أألف( واصلت الويبو الامتثال  الأنشطة/الإجنازات

  املصاحل.لإفصاح املايل والإعالن عن ا وس ياسة

. وعالوة يف املنظمة لزايدة مس توى الوعي بقضااي الأخالقيات ل تزال اجلهود مس مترةابء( 

، مبا يف ذكل من خالل واصل مكتب الأخالقيات الرتكزي عىل وضع املعايري ذكل،عىل 

وتقدمي املشورة والتوجيه الرسيني اإىل موظفي الويبو بشأأن احلالت اليت  التدريب والتواصل،

 جيابية.ابلإ عىل مجيع املس توايت  ويتسم التجاوبتنشأأ عهنا معضالت أأخالقية. 
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جراء التحقيقات  تنُقحجمي(  جراءات ادليل للويبو و س ياسة اإ لتحقيقات لتوضيح اإ

 التحقيق والإطار الزمين.

التحقيق، مما يعزز من  قضااي( برانجًما جديًدا لإدارة IODشعبة الرقابة ادلاخلية ) ووضعت

بالغ، وضامن الامتثال الإجرايئ، ورسعهتا التحقيقاتحاةل قدرهتا عىل مراقبة   .ئياتحصاالإ  واإ

القضااي املشرتكة  بشأأنمع املنظامت ادلولية الأخرى خلية مناقشات اتبعت شعبة الرقابة ادلاو

ممثيل دوائر مجموعة املشاركة يف اجامتعات وأأنشطة  أأثناءأأفضل املامرسات يف جمال التحقيقات و 

 التحقيق ابلأمم املتحدة ومؤمتر احملققني ادلوليني.

 ُ يال وسوء السلوك، وهو رش منوذج تدرييب عىل الإنرتنت حول الاحت ابلإضافة اإىل ذكل، ن

لزايم مجليع موظفي الويبو.  ال ن اإ

عىل معلومات بشأأن اخلرباء  قامئة اخلرباء الاستشاريني دال( حتتوي قاعدة بياانت

املنظمة لالضطالع بأأنشطة حمددة للمساعدة التقنية يف  اس تعانت هبمستشاريني اذلين الا

ان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليت جمال امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين يف البدل

مرشوع املشمولون يف املرشوع للعمل يف الاستشاريون وقد عنُي اخلرباء متر مبرحةل انتقالية. 

ذ أأهنم لحمدد أأو فرتة حمددة   يف مقر الويبو أأو يف أأي من ماكتب الويبو اخلارجية. قميوني  اإ

طار اللجنة ا ُوضعتو   6توصية ل ملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اس تجابة ل قاعدة البياانت يف اإ

البياانت يدواًي واكنت العملية شاقة وتس تغرق الكثري  ُأدخلتيف البداية و .التمنية من أأجندة

ىل ادلقة.  قاعدة البياانت كجزء من معلية  ات عىلحتسين وملا أأدخلتمن الوقت وأأحيااًن تفتقر اإ

وهو جزء  الأعامل املتاكمل، ملعلوماتنظم دمع القرار ب  املتعلق رشوع اجلديدامل  يف التحديث

ىل التخطيط للموارد املؤسس ية، أأحضت البياانت يفمن مرشوع  الوقت احلايل  الانتقال اإ

ىل تُنقلمن خالل معلية تلقائية  حُتمل لكرتونيًا اإ  وختضعقاعدة بياانت املساعدة التقنية.  اإ

خزين وميكن البحث عهنا وفقًا ملعايري التو للتحديث تشاريني املعلومات املتعلقة ابخلرباء الاس 

البدل الفكرية و اخلربة حسب جمال امللكية اجلنس واجلنس ية واللغات والامس و مثل:  خمتلفة،

لأس باب تتعلق ابخلصوصية  تُنرشتوي عىل معلومات مل حت  ا. كام أأهنعام التلكيفو  املس تفيد،

منذ تعزيز تكنولوجيا و (. CVة اذلاتية احملدثة )معلومات التصال الشخصية والسري  تشمل

 حتويقاعدة البياانت  صارت من خالل معلية تلقائية،املعلومات لقامئة الاستشاريني 

من  544ومن الاستشاريني اذلكور  1,227مهنم  مستشاًرا، 1,771 خبصوصمعلومات 

 لغة. 11 يغطونجنس ية خمتلفة و  140ن من والاستشاريوينحدر الإانث. 

التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/20/6 ؛CDIP/22/2. 
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ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية  بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو لعام  من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 7 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

املنافية التشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للمامرسات 

للمنافسة املرشوعة من خالل مد البدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوا ابملساعدة التقنية 

بطلب مهنا، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التالمس بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات 

 املنافسة.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 30و 11و 10و 9و 3و 2و 1

( ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية يف ادلورة الثانية للجنة )  التنفيذ

. وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية التنفيذ املتفق 2007أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية  للجنة )الوثيقتان  عةوالرابعلهيا استنادا اإ

CDIP/2/4 وCDIP/4/4 وعىل النحو الوارد يف الوثيقة )CDIP/3/5 .وفامي ييل 

 اسرتاتيجية التنفيذ:

ىل التصدي للمامرسات  توفر الويبو، عند الطلب، املساعدة واملشورة الترشيعية اليت هتدف اإ

ويشمل  .لتكل املامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة يف جمال امللكية الفكرية أأو اإىل وضع حد

هذا الأمر مراعاة النطاق املناسب حلقوق امللكية الفكرية احلرصية، مبا يف ذكل الاس تثناءات 

ىل اخليارات القانونية مثل  والتقييدات املالمئة املفروضة عىل هذه احلقوق، فضاًل عن اللجوء اإ

طار وتقدمي  .املعايري ادلولية الرتاخيص الإجبارية وغري ذكل من التدابري املسموح هبا يف اإ

املشورة أأيضًا عند الطلب يف مسائل ذات صةل ابلبنود التجارية التقييدية وغري ذكل من 

 .مضامني عقود الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية اليت قد يكون لها أأثر سليب عىل املنافسة

عداد  ضافة اإىل ذكل، ومبقتىض هذه التوصية، مت اإ ية الفكرية مرشوع متخصص عن امللك واإ

 .، وتنفيذه(CDIP/4/4 Rev) وس ياسة املنافسة

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 CDIP/4/4) مرشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسةهذه التوصية من خالل  نُفذت

Rev..) 

رصد السوابق القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية  عىل 2019و 2018ركز معل الويبو يف عايم   الأنشطة/الإجنازات

ل س امي حق املؤلف واملنافسة يف بعض بدلان  واملنافسة يف الاقتصادات النامية والناش ئة

 . ةأأمرياك الالتيني

ولس امي الفريق العامل املعين ابلسلوك  ادلولية،عززت الويبو مشاركهتا يف ش بكة املنافسة و 

يف مناقشات بشأأن قضااي املنافسة املتعلقة ابمللكية الفكرية  ، فسامهتالأحادي اجلانب

  .وطرحت وهجة النظر املؤيدة للمنافسة يف جممتع الواكلت املعنية ابملنافسة
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 لفريق اخملتص املعين ابمللكية الفكرية واملنافسةشاركت الويبو بنشاط يف اابلإضافة اإىل ذكل، و

الاقتصادي.  العاملية ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدانلتعاون مع الأونكتاد ومنظمة التجارة اب

صدار كتاب لويبو ومنظمة التجارة العاملية حول مشرتك بني ا جديد وأأمثر هذا التعاون عىل اإ

. 2020حبلول عام وس ينرش  "الراهن"س ياسة املنافسة وامللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي 

 مشهورين يف جمال امللكية الفكرية واملنافسة. ابحثنيالكتاب مساهامت من هذا يتضمن و 

التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/6/3 ؛CDIP/8/2 ؛CDIP/9/8 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ 

CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2؛ CDIP/22/2  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 8 التوصية التوصية )التوصيات(

لبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب مطا

قلميية ودون  الوطنية يف البدلان النامية ول س امي البدلان الأقل منوا، فضال عن منظامهتا الإ

ىل قواعد بياانت متخصصة لأغراض البحث يف  قلميية املعنية ابمللكية الفكرية، عىل النفاذ اإ الإ

 ات.الرباء

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية للثنائية 

2018/2019 

 30و 15و 14و 13و 9

ومت  للجنة الأوىلأأثناء ادلورة  وقد نوقشت. 2009عام  أأوائلهذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 ة)الوثيق تناولها من خالل الأنشطة اليت متت املوافقة علهيا يف ادلورة الثانية للجنة

CDIP/2/4 الوثيقتني( وعىل النحو الوارد يف CDIP/3/INF/2 وCDIP/9/9. 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

ىل قواعد البياانت  بشأأنالتوصية بشلك رئييس من خالل املرشوع هذه مت تناول  النفاذ اإ

 (. CDIP/9/9و CDIP/3/INF/2) املرحلتان الأوىل والثانية –املتخصصة ودمعها 

املرفق الثالث من ) النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعهاس تمكل املرشوع بشأأن اُ   ة/الإجنازاتالأنشط

الاعتيادية. وُأنشئت مراكز جديدة  الربانمجيف أأنشطة  ومُعم( CDIP/3/INF/2الوثيقة 

دوةل عضو.  79خدمات املراكز احلالية يف  يتواصل تعزيزمع التكنولوجيا والابتاكر بيامن دل

يوفر مجموعة واسعة من مركزا  850يتجاوز العدد احلايل ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر و 

اس تمكلت الفعاليات التدريبية يف املوقع حول البحث عن و اخلدمات يف مجيع أأحناء العامل. 

شهًرا من منتصف  12عىل مدار فرتة  بدلا 27براءات الاخرتاع والتحليالت اليت نُظمت يف 

ىل منتصف  2018عام  مت تعزيز تبادل ومبزيد من خيارات التدريب عرب الإنرتنت.  2019اإ

اخلربات وأأفضل املامرسات فامي بني مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من خالل ثالثة مؤمترات 

قلميية  خالل هذه الفرتة، وكذكل من خالل منصة تبادل املعرفة عرب الإنرتنت اخلاصة  نُظمتاإ

عضو مسجاًل  2,300، واليت تضم أأكرث من الإلكرتونية نولوجيا والابتاكرمبراكز دمع التك 

  .مشاهدة 22,000أأكرث من  حققتو 

ماكنية و  ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر اإ جمانيا أأو بتلكفة  النفاذيتيح برانمج النفاذ اإ

ىل جمةل علمية وتقنية قامئة عىل الاشرتاك و  8,000منخفضة اإىل حوايل  كتاب  33,000اإ

لكرتوين ومرجع لأ  البدلان منوًا من  وأأقلدوةل انمية  120مسجةل يف  مؤسسة 1,600كرث من اإ

 .خالل رشاكة بني القطاعني العام واخلاص مع بعض كبار النارشين يف العامل

ىل املعلومات املتخصصة  ويتيح وابملثل،  النفاذ( ASPIالرباءات ) بشأأنبرانمج الويبو للنفاذ اإ

ىل  منخفضة لكفةتب أأو  جمانيا ىل أأكرث من  البحث التجاري يف الرباءات واخلدمات التحليليةاإ اإ
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القطاعني  يفدوةل انمية وأأقل البدلان منوًا من خالل رشاكة  43مؤسسة مسجةل يف  131

 اعد بياانت الرباءات.و ق مقديم خدماتالعام واخلاص مع كبار 

التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2رير اليت نظرت فهيا اللجنة: فامي ييل التقا

CDIP/9/5 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/14/5 ؛

CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 9 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

نشاء قاعدة بياانت ابلتنس يق مع ادلول الأعضاء لتلبية احتياجات التمنية مطالبة الويبو  ابإ

احملددة يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابملوارد املتاحة مما يوسع من نطاق براجمها املتعلقة 

 ابملساعدة التقنية والرامية اإىل ردم الهوة الرمقية.

الربامج ذات الصةل يف 

للثنائية الربانمج واملزيانية 

2018/2019 

9 

. وقد نوقشت يف ادلورة الأوىل للجنة 2009اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/1/4ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الثانية للجنة )  عىل و

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتنييف الوث  الواردالنحو 

تمنية مشاريع أأجندة ال 

 ذات الصةل

 هذه قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية بشأأناملرشوع  تناول

 (.CDIP/3/INF/2)املرفق الثاين للوثيقة  التوصية بشلك رئييس

لتوفيق بني الباحثني عن احتياجات ل أأداة عىل الإنرتنت للمطابقة يه  الإلكرتونيةمنصة الويبو   الأنشطة/الإجنازات

 لتمنية املتعلقة ابمللكية الفكرية ومقديم اخلدمات احملمتلني اذلين يقدمون مواردحمددة يف جمال اب

 .معينة

 89للمطابقة بشأأن املساعدة التقنية انتشارها لتشمل  الإلكرتونية وقد وّسعت منصة الويبو

والرشاكت  احلكومية،واملنظامت غري  الفكرية،ة مبا يف ذكل ماكتب امللكي بدلا، 37مؤيدا من 

تقدمي عرًضا ل  18وماكتب نقل التكنولوجيا. ويه حتتوي حالًيا عىل  واجلامعات، الصناعية،

 حىت ال ن. مطابقات 6 اإىل جانب حتقيق احلاجة لدلمع،عن  تعبرًيا 22ودلمع ا

مني العام للأمم مكتب وكيل الأ  الأوىل مع رئيسيتان،أأقميت رشاكتان  ،2018يف عام و

 ،2030طة التمنية املس تدامة لعام خل دعام. و الشؤون الاقتصادية والاجامتعية للتمنية املتحدة،

لكرتونيةالأمم املتحدة  منصة مع للمطابقةمنصة الويبو  أأدجمت واليت  ل لية تيسري التكنولوجيا الإ

ىل   .من أأجل التمنيةالقدرات الهادفة واملس تدامة واملساعدة التقنية  تيسريهتدف اإ

طار مذكرة التفامه اليت  (،Is DBأأما الرشاكة الثانية فاكنت مع البنك الإساليم للتمنية ) يف اإ

حيث تتعاون الويبو ومنصة البنك الإساليم للتمنية  ،أأبرمهتا الويبو مع البنك الإساليم للتمنية

دوةل اليت يغطهيا البنك  57هبدف تشجيع الابتاكر واملشاريع املرتبطة ابمللكية الفكرية يف 

 مليار خشص. 1.7 بسعة سوقا واذلي يشلك للتمنية،الإساليم 

ري جماهبة التحدايت جيللمطابقة وجناح املنصة،  الإلكرتونية منصة الويبو نظًرا لتنايم جممتعو 

بوظائف جديدة، وتطوير أأدوات تسويقية جديدة  القامئةالويبو للمطابقة  بزتويد منصةحالًيا 
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( الرتوجي والتفاعل 3) ،( تطوير أأدوات التواصل2( املوقع الاسرتاتيجي للمنصة، )1) لصاحل:

 للمطابقة. الويبومنصة النشط لأحصاب املصاحل يف 

توفر فرًصا جتارية جديدة ذات منافع متبادةل مجليع يه منصة للمطابقة  منصة منصة الويبوو 

الأطراف املشاركة يف مشاريع امللكية الفكرية والابتاكر املتاكمةل )مثل الرشأاكت بني 

 التعاون بني بدلان اجلنوب(. ومشاريعالقطاعني العام واخلاص 

التقارير/الواثئق الأخرى 

 ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2اليت نظرت فهيا اللجنة: فامي ييل التقارير 

CDIP/10/3 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 التوصية )التوصيات(

 

 

 10 ةالتوصي

املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا  كفاءاهتاساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير م 

من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية 

أأن  . وجيبتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامةب  والهنوضالفكرية أأكرث فعالية 

دون  عىل الصعيدين ابمللكية الفكريةاليت تُعىن املنظامت  لتشملهذه املساعدة التقنية  متتد

 والإقلميي.الإقلميي 

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 17و 15و 11و 10و 9و 7و 4و 3و 2و 1

. وقد نوقشت يف ادلورة الأوىل للجنة 2009اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/1/4ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة الثانية للجنة )  عىل و

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتنييف الوث  الواردالنحو 

منية مشاريع أأجندة الت 

 ذات الصةل

 : التمنية املكمتةل التالية أأجندةمت تنفيذ هذه التوصية من خالل مشاريع 

 املرحلتان الأوىل –املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية  -

 (CDIP/9/10 Rev.1و CDIP/3/INF/2) الثانيةو 

 (CDIP/3/INF/2) مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية -

 (CDIP/3/INF/2) بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية -

تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد  -

الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني أأداء ش بكة منظامت 

 (CDIP/3/INF/2) امجلاعية حلق املؤلفالإدارة 

تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين  -

 (CDIP/3/INF/2)املرفق التاسع للوثيقة  ودون الإقلميي والإقلميي

 الأقل منواامللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان  -

(CDIP/5/5) 

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل  -

 (CDIP/7/6) منوا

تان املرحل  –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية  -

 (CDIP/17/7و CDIP/9/13الأوىل والثانية )
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دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية ا - ملرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ

 (CDIP/12/6ا )والبدلان الأقل منو 

مللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص ا -

 (CDIP/15/7 Revالنامية ) وغريها من البدلان

لتعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات ا -

 (CDIP/16/7 Rev. 2النامية والبدلان الأقل منوا ) البدلان التدريب القضايئ يف

عىل النحو التمنية اجلارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خالل  تُتناولابلإضافة اإىل ذكل، و

 :التايل

دا - رة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف اإ

 CDIP/19/11) البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

Rev. ) 

امية عىل اس تخدام الابتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان الن عزيز دور النساء يفت -

 ( .CDIP/21/12 Rev) نظام امللكية الفكرية

 ( .CDIP/22/15 Rev)مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي   -

امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية أأخرى: تسخري امللكية الفكرية  -

 ( .CDIP/22/14 Rev) من خالل امللكية الفكرية لأغراض تمنية س ياحة املأأكولت

دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث يف س ياق مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة:   الأنشطة/الإجنازات

ادلراسة عن امللكية الفكرية: امللكية قدم ملخص ، الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية

الثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من الفكرية والس ياحة و 

ىل اللجنة يف دورهتا الثالثة والعرشين. وقد بلغ CDIP/22/INF/4) البدلان النامية ( اإ

ي التقيميوالتقرير ( CIDP/24/4)يقدم تقرير الإجناز وس   مرحةل الإجناز الهنائيةاملرشوع 

(CIDP/24/10 ىل  احلالية. يف دورهتا للجنةا( اإ

تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان يف س ياق مرشوع و

فريقية  ىل  يالتقيميالتقرير الإجناز و  تقريروقُدم  فقد اكمتلت هذه الأخرية، الثانيةاملرحةل  -الأ اإ

 (.CDIP/23/6و CDIP/23/5الثالثة والعرشين ) يف دورهتاللجنة ا

يف جمال التمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب اق مرشوع التعاون يف س يو

فقد اس تمكل ، املهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا

ىل  يالتقيميالتقرير الإجناز و  تقرير. وقُدم املرشوع الثالثة والعرشين  يف دورهتاللجنة ااإ

(CDIP/23/4 وCDIP/23/7.)  
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دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل مرشوع  ول يزال اإ

قل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية كام  ،حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأ

ملزيد من . و 2018نفيذ منذ يناير قيد الت  .CDIP/19/11 Revهو موحض يف الوثيقة 

ىل املرفق الأول  طار هذا املرشوع، يرىج الرجوع اإ املعلومات حول الأنشطة املضطلع هبا يف اإ

 لهذه الوثيقة.

الابتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية  عزيز دور النساء يفوبدأأ تنفيذ مرشوع ت

ملزيد من . و 2019( يف عام .CDIP/21/12 Rev) عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية

ىل املرفق  طار هذا املرشوع، يرىج الرجوع اإ  الثايناملعلومات حول الأنشطة املضطلع هبا يف اإ

 لهذه الوثيقة.

 ،الثانية والعرشين للجنةيف ادلورة تناول هذه التوصية ت  ةجديد مشاريعمتت املوافقة عىل و 

كولت يف  بريو وبدلان انمية أأخرى: تسخري امللكية الفكرية لأغراض امللكية الفكرية وس ياحة املأأ

كولت رائد  ( ومرشوع.CDIP/22/14 Rev) من خالل امللكية الفكرية تمنية س ياحة املأأ

ملزيد من ( و .CDIP/22/15 Rev) بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي

طار هذ ىل املرفقنيوعاملرش  يناملعلومات حول الأنشطة املضطلع هبا يف اإ  ني، يرىج الرجوع اإ

 .عىل التوايل لهذه الوثيقة الرابع واخلامس

 للمس تخدمني من معلومات مفصةل عن نظام معاهدة الرباءاتتقدمي واصلت الويبو أأيضًا و 

الإدارات ادلولية عىل  مبا يف ذكلماكتب للتدريب وال الأطراف املتعاقدة يف معاهدة الرباءات، 

املساعدة التقنية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و  الرباءات،أأداء هماهما مبوجب معاهدة 

 .والتصالت

اكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكريةمن خالل تعممي و   املرشوع الرائد لإنشاء أأ

التدريبية اخلاصة ابمللكية الفكرية من واصلت أأاكدميية الويبو دمع ادلول الأعضاء يف بناء قدراهتا 

نشاء مؤسسات  ( تركز عىل أأهداف IPTIايت عىل امللكية الفكرية )اذلتدريب ال خالل اإ

مرشوعًا قيد  12 ل يزالو 2018س بعة مشاريع حبلول عام  وقد أأجنزتوأأولوايت وطنية حمددة. 

واليت تعد أأحد  "،دربنيست وحدات "لتدريب امل كام أأجنزت ذكل،التنفيذ حالًيا. عالوة عىل 

طار هذه  تقدمهاملكوانت الرئيس ية للتعاون اذلي   2018بني يوليو  املرشوعات،الويبو يف اإ

ايت عىل اذلتدريب ال ؤسسات ملش بكة افرتاضية  أأنشئت ذكل،. وابلإضافة اإىل 2019ويونيو 

عىل:  ةمتاح ويه 2019يف أأوائل عام  أأطلقت امللكية الفكرية احلالية يف مجيع أأحناء العامل

https://www.wipo.int/academy/en/training_institutions.html#virtual

.network_. 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2نة: فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللج 

CDIP/9/6 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/10/4 ؛CDIP/10/7 ؛CDIP/10/8 ؛

CDIP/12/2؛ CDIP/13/3؛ CDIP/13/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/14/4؛ 

https://www.wipo.int/academy/en/training_institutions.html#virtual_network
https://www.wipo.int/academy/en/training_institutions.html#virtual_network
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CDIP/15/4 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/17/3 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/4 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2 ؛CDIP/23/4 ؛CDIP/23/5 ؛CDIP/23/6 ؛

CDIP/23/7. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد من  ابلإضافة اإ

الوثيقة  املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإىل تقرير أأداء الويبو

 .(WO/PBC/30/7. )الوثيقة 2018لعام 
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 11 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع 

عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لكاّم اكن ذكل 

 .مناس با ووفقا لختصاص الويبو

الربامج ذات الصةل يف 

واملزيانية الربانمج 

 2018/2019للثنائية 

 30و 17و 15و 14و 9و 5و 4و 3و 2و 1

( ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد CDIP/2/4نوقشت هذه التوصية يف ادلورة الثانية للجنة )  التنفيذ

. وقد مت تناولها يف أأعقاب اسرتاتيجية التنفيذ املتفق 2007أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام 

ىل املناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانية للجنة )الوثيقعلهيا استنادا  ( وعىل CDIP/2/4 ةاإ

. وتتكون اسرتاتيجية التنفيذ من جوانب متعددة ويه كام CDIP/3/5النحو الوارد يف الوثيقة 

 ييل:

دورات تدريبية بشأأن حامية امللكية الفكرية وصياغة الرباءات لفائدة العلامء والباحثني أألف( 

مراكز دمع و موظفي ماكتب نقل التكنولوجيا فضال عن ؤولني التقنيني واخملرتعني واحملامني واملس

التكنولوجيا والابتاكر بغية تعزيز املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية ونظام الرباءات وتعزيز قدرة 

خدام املصادر الوطنية لتوليد امللكية الفكرية واجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير عىل اس ت

نظام الرباءات عن طريق تطبيق الاسرتاتيجيات اخملتلفة للرباءات والأدوات املتاحة من أأجل 

بداعاهتم يف التمنية املس تدامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.  اس تغالل اإ

اس تحداث أأدوات تطبيقية ملساعدة ادلول الأعضاء ومؤسساهتا املعنية ابلبحث والتطوير عىل 

قامة  وتطبيق أأنظمة فعاةل لنقل التكنولوجيا. اإ

لهيا.  تعزيز الانتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات والنفاذ اإ

( ملساعدة اخملرتعني ذوي املوارد احملدودة يف IAPتنفيذ برانمج مساعدة اخملرتعني )ابء( 

جراءات منح  الرباءات دلى البدلان النامية عىل احلصول عىل مساعدة همنية جمااًن فامي يتعلق ابإ

 مكتب الرباءات الوطين أأو الإقلميي.

مما  اخرتاع،فرص اخملرتع يف احلصول عىل براءة  حتسن من أأناملساعدة املهنية  ومن شأأن تقدمي

 يوفر طريقًا أأوحض للمنو اذلي يدمعه الابتاكر.

دارة امجلاعية لش ىت فئات املصنفاجمي(  ذاكء الوعي ابجلوانب التطبيقية والنظرية لالإ ت اإ

 احملمية مبوجب حق املؤلف وفناين الأداء.

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية:  هذه التوصيةنُفذت 
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تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل  -

 (CDIP/7/6) منوا

تان املرحل  –وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية تعزيز  -

 (CDIP/17/7و CDIP/9/13الأوىل والثانية )

عىل النحو التمنية اجلارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خالل  تُتناولابلإضافة اإىل ذكل، و

 :التايل

قطاع الربجميات يف البدلان مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف  -

 (CDIP/22/8) الأفريقية

 ( .CDIP/22/15 Rev)مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي  -

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا  أأطلقت الويبو مرشوعني جديدين طوييلأألف(   الأنشطة/الإجنازات  -الأجل بشأأن اإ

 . 2021-2020الفرتة  تنفيذهام يفل  ومرص،يف اجلزائر 

معل، فضاًل  وحلقاتابلإضافة اإىل ذكل، نظمت الويبو أأو شاركت يف تنظمي مؤمترات وندوات 

للحصول عىل معلومات مفصةل حول و مؤسسات الأاكدميية. فائدة مبادرات متنوعة للاإطالق عن 

 .4هذه الأنشطة، يرىج الرجوع اإىل التوصية 

: كولومبيا والإكوادور واملغرب بدلان ة( يف مخسIAP)يعمل برانمج مساعدة اخملرتعني ابء( 

فريقيا.  . ووكيلرباءة متطوع يف جمال الحمام  100تضم الش بكة أأكرث من و والفلبني وجنوب اإ

 خمرتعًا مساعدة جمانية من خالل الربانمج. 48، تلقى 2019اعتباًرا من منتصف عام و 

الرباءات دلمع املبتكرين احملليني، ُعقدت واملهارات يف صياغة طلبات  الكفاءاتمن أأجل تمنية و 

قلميية واحدة عرش حلقات معل لصياغة براءات الاخرتاع )حلقة معل دون واحدة  حلقة معلو  اإ

قلميية ومثاين حلقات وطنية( يف عام   29مشارك من  300تدريب ما يقرب من  جرى. و 2018اإ

 .من خالل حلقات العمل هذه بدلا

زاد عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا املشاركة يف جمي( 

قلميية والعاملية اليت تيرسها الويبو  منظامت )رسي لناك والس نغال  بثالثالش باكت الإ

 منظامت. 7 ها اإىلمجموع  رفعوزميبابوي(، مما 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/17/3 ؛CDIP/17/4 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/2 ؛

CDIP/22/2 ؛CDIP/23/5 ؛CDIP/23/6.  
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ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بيا انت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 12 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو  ومناقشاهتا املوضوعية والتقنية، وفقًا امليض يف اإ

 لختصاصها.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 32و 31و 30و 20و 19و 17و 16و 15و 14و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

نوقشت و . 2007منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام قيد التنفيذ هذه التوصية  اكنت  التنفيذ

من خالل الأنشطة املوافق علهيا عل ( وقد مت تناولها CDIP/2/4يف ادلورة الثانية للجنة )

( وعىل CDIP/3/3للجنة )الوثيقة  لثةاملناقشات اليت دارت أأثناء ادلورة الثانطاق واسع يف 

 اسرتاتيجية التنفيذ: وفامي ييل. CDIP/3/5النحو الوارد يف الوثيقة 

دماج الاعتبارات الإمنائية يف مجيع جمالت معل الويبو، ول س امي يف  ىل املزيد من اإ سعيا اإ

ومساعدهتا التقنية، حرصت الويبو يف وثيقة الربانمج واملزيانية عىل جتس يد املوضوعية أأنشطهتا 

طار   عىل النحو السلمي يف لك الربامج املعنية. الويبو بشأأن التمنية أأجندةالتوصيات املعمتدة يف اإ

ىل توصيات بعيهنا من أأجندة التمنية مضن نصوص الربامج شارات اإ  وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ

وقد تس ىن بفضل  ."، كام أأضيف جزء جديد يف لك الربامج وهو "الصةل بأأجندة التمنيةالفردية

دماج أأجندة التمنية عىل حنو مناسب مضن معلية وضع ب رامج الويبو العادية عىل صعيد ذكل اإ

 2014/2015املنظمة كلك مبا يضمن الفعالية يف التنفيذ )انظر وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

 (. ملزيد من التفاصيل حول الطريقة اليت ُأدجمت هبا أأجندة التمنية مضن أأنشطة الويبو

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 التايل:املنجزة  شاريع الأجندةم تناولها ت وهذه التوصية 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع رصد أأنشطة التمنية وتقيميها )الوثيقة  - طار الويبو لالإ تعزيز اإ

CDIP/4/8/Rev..) 

امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص  -

 (.CDIP/15/7 Revالنامية ) البدلان وغريها من

وابلإضافة اإىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو 

 التايل:

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف  - اإ

 CDIP/19/11قتصاداهتا مبرحةل انتقالية )البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر ا

Rev). 
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تعزيز دور النساء يف الابتاكر واملقاوةل، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام  -

 .(CDIP/21/12 Rev) نظام امللكية الفكرية،

تسخري امللكية الفكرية : يف بريو وبدلان انمية أأخرى امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت -

، وقد متت املوافقة عليه يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة لأغراض تمنية س ياحة املأأكولت

(CDIP/22/14 Rev.). 

عىل النحو  ابملنظمة،اس متر دمج توصيات أأجندة التمنية ابلاكمل يف معليات التخطيط اخلاصة   الأنشطة/الإجنازات

 . وتظهر2020/21 واملزيانية للثنائية لربانمجا يف التنفيذ واسرتاتيجيات الربانمجاملبني يف رسد 

من خالل اس تخدام الرسوم  الوثيقة يف ابرز بشلك أأجندة التمنية وتوصيات الربامج بني الروابط

 التوضيحية.

دماجيقاس مدى و  يف الاعتبار الواجب  توصيات أأجندة التمنية اليت تويل لهاالتمنية يف الويبو،  اإ

. ويبلغ مجموع حصة التمنية عىل النحو الوارد يف املنظمة حصة التمنية يفحسب ، وتوهجها

مليون فرنك سويرسي  132.8ما مقداره  2018/19املرشوع املوافق عليه ومزيانية الثنائية 

 الامثنية والثالثنيمن نتاجئ الويبو نتيجة  20ه ما مجموع من مجموع املزيانية(. وأأسهم 18.3%)

طار ، يف املرتقبة  خالل الثنائية( SGsالأهداف الاسرتاتيجية التسعة )س بعة من حتقيق اإ

يف  2018/19 للثنائية ةالفعلي التمنيةتقرير عن حصة  وس يقدميف حصة التمنية.  ،2018/19

  .2018/19الويبو للفرتة تقرير أأداء 

مليون  136.9ما مقداره  2020/21 للثنائيةالتمنية للربانمج واملزيانية املقرتحة  ةحصمجموع بلغ ي و 

من نتاجئ نتيجة  20ه مسامهة ما مجموع اإىل جانباملزيانية(  مجموعمن  %18.1فرنك سويرسي )

طار ، يف املرتقبة الامثنية والثالثنيالويبو  يف حصة  ،س بعة من الأهداف الاسرتاتيجيةحتقيق اإ

 .التمنية

ىل ( عWO/PBC/30/10)الوثيقة  2020/21 للثنائيةيش متل الربانمج واملزيانية املقرتحة و 

ىل  يُشارلأول مرة، و(. العارش املرفقخمطط لأهداف التمنية املس تدامة اليت تسهم فهيا الويبو ) اإ

روابط  موامئة تمتو . الربانمج نصيف  ،اليت يسهم فهيا لك برانمج ،أأهداف التمنية املس تدامة

مع الربانمج واملزيانية  2018، تقرير أأداء الويبو لعام يف ،الربانمج بأأهداف التمنية املس تدامة

 لتشمل مجيع أأهداف التمنية املس تدامة اليت يسامه فهيا الربانمج. 2020/21 للثنائية املقرتحني

الاسرتشاد بتوصيات أأجندة التمنية ذات يف  هاوتنفيذ هااس متر تصممي أأنشطة الويبو وختطيط و 

للثنائية  أأداء الويبو تقرير يف أأجندة التمنيةتقرير شامل ومفصل حول تنفيذ  ويردالصةل. 

2018/19. 

 الاس تعراضمن  11و 5عالوة عىل ذكل، ونتيجة لقرار اختذته اللجنة فامي يتعلق ابلتوصيتني 

التمنية روابط بني  أأجندةتنفيذ  خبصوصالأول من تقرير املدير العام  املرفقيعرض  املس تقل،

 التمنية والنتاجئ املتوقعة للويبو. أأجندةتوصيات 
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ىل  التوصية،املعلومات عن املرشوع اجلاري ذي الصةل هبذه ملزيد من و   املرفقاتيرىج الرجوع اإ

 هذه الوثيقة.ل والرابع والثاين الأول 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7الوثيقة ) 2018
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 13 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

منائية الاجتاه ومدفوعة  يتعني أأن تكون املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، بوجه خاص، اإ

حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية ول س امي البدلان 

الأعضاء، وينبغي أأن تكون الأنشطة حمل الأقل منوًا وكذا مس توايت التمنية املتفاوتة يف ادلول 

 جداول زمنية لس تكاملها.

 14 ةالتوصي

تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق 

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

 ويبو ومنظمة التجارة العاملية.التفاق املربم بني ال

 17 ةالتوصي

ينبغي أأن تأأخذ الويبو يف حس باهنا، يف أأنشطهتا ومبا فهيا وضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة 

 يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية ول س امي تكل اليت هتم البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.

الربامج ذات الصةل يف 

ج واملزيانية الربانم

 2018/2019للثنائية 

 32و 17و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

ىلتفق علهيا امل تنفيذ ال مت تناول هذه التوصيات يف أأعقاب اسرتاتيجية   التنفيذ اليت  املناقشات استنادا اإ

 CDIP/6/3و CDIP/3/5 ئقيف س ياق التقارير املرحلية اخملتلفة )الواث دارت

 CDIP/6/10و CDIP/5/4: الواثئق التالية( وكذكل CDIP/10/2و CDIP/8/2و

 CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11و CDIP/8/5و CDIP/7/3و

. ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة CDIP/16/5و CDIP/15/6و CDIP/13/10و

 اسرتاتيجية التنفيذ: وفامي ييل. 2007التمنية يف عام الويبو بشأأن 

ذاكء الوعي املساعدة التقنية ال وتركز يت تقدهما الويبو يف جمال املرونة عىل املساعدة الترشيعية واإ

 :وتقدمي هذه املساعدة من خالل وسائل خمتلفة، من بيهنا .وتكوين الكفاءات

 مشاورات رفيعة املس توى؛ -

عدادها؛ مشاريعومناقشة  -  القوانني واإ

 ؛القوانني واللواحئ وتقدمي املشورة بشأأهنا مشاريعواس تعراض  -

 وتنظمي الاجامتعات واملشاركة فهيا؛ -

يفاد بعثات من اخلرباء  -  ؛ ومعل زايرات دراس ية؛التقنينيواإ
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 وتنظمي زايرات تقنية للمسؤولني احلكوميني من العوامص؛ -

 .وتكوين كفاءاهتموتدريب واضعي الس ياسات احمللية  -

ذكل، ويمت توفريها عىل أأساس  تقدم املساعدة الترشيعية بناء عىل طلب من البدلان الراغبة يفو 

ىل املوارد املتاحة وبفضل هذه  .ثنايئ، ويراعى فهيا الرسية، وتقدم بأأرسع ما ميكن ابلنظر اإ

املساعدة، يتس ىن لواضعي الس ياسات واخلرباء القانونيني يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

طار القانون  اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن اس تخدام اخليارات القانونية وأأوجه املرونة املتوفرة يف اإ

 .الوطنية ادلويل، مبا يف ذكل اتفاق تريبس عىل مس توى التنفيذ يف القوانني

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العاملية، تقدم الويبو، عىل أأساس الرسية واحليادية،  ويف اإ

التعاون التقين واملشورة القانونية والترشيعية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا لتنفيذ اتفاق 

مت اجامتعات مشرتكة ويف هذا الس ياق، نُظِّ  .تريبس، مع مراعاة اخليارات الترشيعية املتاحة

 .ومشاورات مع منظمة التجارة العاملية لتحسني التعاون املتبادل

ىل املعاهدات ادلولية  ىل البدلان فامي يتعلق ابلنضامم اإ م املساعدة، عند الطلب، اإ كام تُقدَّ

قلميية، مع الأخذ يف الاعتبار الأولوايت  والالزتام بتنفيذ رشوطها، مبا يف ذكل التفاقات الإ

يالء اهامتم اكمل للأحاكم املتعلقة  .الإمنائية لتكل البدلان والأهداف اليت تسعى اإىل حتقيقها ويمت اإ

 .ابلبدلان الأقل منوا، وكذا احتياجاهتا اخلاصة

ذت خطوات لضامن قيام لك من اللجنة ادلامئة  ويف س ياق أأنشطة وضع القواعد واملعايري، اختخ

ادلامئة املعنية بقانون العالمات والتصاممي الصناعية واملؤرشات  املعنية بقانون الرباءات، واللجنة

 املعنية اجلغرافية، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واللجنة احلكومية ادلولية

 ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف( ابلهامتم عىل حنو

 .مناسب بأأوجه املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية

ىل  "مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين  بشأأنُعرضت وثيقة  ذكل،وابلإضافة اإ

عىل اللجنة يف دورهتا  متعدد الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطين والإقلميي"

  قشة هذا املوضوع منذ ذكل احلني عىل أأساس تكل الوثيقة.منااللجنة  وواصلت. اخلامسة

وطبقا ملا اتفقت عليه ادلول الأعضاء خالل ادلورة السادسة للجنة، نرشت الويبو صفحة عىل 

الإنرتنت ختصص لتوفري املعلومات املتعلقة ابلنتفاع مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية، مبا 

طن املرونة اليت جتمعها الويبو وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية، يف ذكل املوارد اخلاصة مبوا

وجرى  .وقاعدة بياانت بشأأن الأحاكم املتعلقة مبواطن املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية

حتديث قاعدة بياانت مواطن املرونة بناًء عىل طلب اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشة، وحتتوي 

حكامً بشأأن ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعلقة مبواطن  1،371ت حاليًا عىل قاعدة البياان

وُعرضت عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة النسخة  .ولية قضائية ُمختارة 202املرونة من 
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صفحة مواطن املرونة وقاعدة بياانت مواطن املرونة ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية لاملُحدثة 

  .نيةوالإس با

وُعرض أأيضًا عىل اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة تقريٌر عن حتديث قاعدة بياانت مواطن 

 .CDIP/16/5 املرونة، وورد هذا التقرير يف الوثيقة

ضافًة اإىل ذكل، ُعرضت أ لية لتحديث قاعدة بياانت مواطن املرونة  السابعة  يف دورهتا اللجنةواإ

ل بشأأن أ ل  ية لتحديث قاعدة بياانت مواطن املرونة عىل ادلورة عرشة، وُعرض اقرتاح ُمعدَّ

ووافقت (. التوايل عىل CDIP/18/5و CDIP/17/5 الثامنة عرشة لهذه اللجنة )الوثيقتان

ل ك لية للتحديث ادلوري لقاعدة بياانت  اللجنة عىل أأحد اخليارات الواردة يف الاقرتاح املعدَّ

قدمت الأمانة وثيقة عن التدابري املتخذة  تابعة ذلكل،ومك املرونة يف نظام امللكية الفكرية.  مواطن

( CDIP/20/5الوثيقة لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت بشأأن مواطن املرونة )

 فهيا. املقدمةوأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات 

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

development/en/agenda/flexibilities/database.html  

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

تعزيز التعاون حول  بشأأن املكمتةل أأجندة التمنيةالتوصيات أأيًضا من خالل مرشوع  نُفذت هذه

 (CDIP/7/6) امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا

نظرت اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين يف  ،CDIP/21/4يف س ياق مناقشة الوثيقة   الأنشطة/الإجنازات

 وتُقدمالعملية.  اليت تتضمهنا طواتاخل اوكذ الويبو،خصائص املساعدة الترشيعية املقدمة من 

 الس ياسة العامةخيارات  عىل ادلوةل العضو الويبو وتُطلع الطلب؛املساعدة الترشيعية فقط عند 

ادلوةل العضو اليت تطلب هذه مع مراعاة خصائص واحتياجات  وتفاعلية،بطريقة موضوعية 

أأو املعارف  الرباءات ملؤلف أأوحق اخمتلف اجملالت املتعلقة ابمللكية الفكرية )وتشمل  ذكل؛

 املعاهدات،والتصديق عىل  واللواحئ،وغريها( والأنشطة )مراجعة وحتديث القوانني  التقليدية،

 للغاية؛العملية ثنائية ورسية  تُعد هذه ذكل،ابلإضافة اإىل و(. وغريها املرونة،أأو تنفيذ مواطن 

قلميية واجملالت ت و  ىل اإرشاك مجيع أأحصاب  املوضوعية؛شمل لك من املاكتب الإ وتسعى اإ

 ضامن اخلربة املطلوبة. ااملصلحة املعنيني وكذ

 وفقا للمبادئ املذكورة أأعاله.الترشيعية  املساعدة الويبوقدمت  وخالل الفرتة قيد النظر،

ىل  بدلان انمية وأأقل  10ويف جمال الرباءات، قدمت الويبو املشورة الترشيعية والس ياساتية اإ

يف أأمرياك الالتينية  4ويف املنطقة العربية وواحدة يف أ س يا واحمليط الهادئ  3البدلان منواً )

حول تنفيذ  املشورةمتحورت و ومنطقة البحر الاكرييب وبدل واحد مير اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية(. 

ىل فهم واس تخدام مواطن املرونة يف اتفاقية ورساين  .تريبس احلقوق والالزتامات، ابلإضافة اإ

ىل ات ل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، قدمت الويبو مشورة ترشيعية وس ياسيف جما  بدلا 30ية اإ

يف أ س يا واحمليط  11ويف املنطقة العربية  3ويف بدلان يف أأفريقيا  8وأأقل البدلان منوًا ) اانمي

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


CDIP/24/2 
Annex VI 
43 

 

رحةل متر اقتصاداهتا مب يف البدلان اليت 5ويف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب(  8والهادئ 

 .انتقالية

اجلغرافية، قدمت الويبو املشورة  واملؤرشاتالصناعية التصاممي ويف جمال العالمات التجارية و 

ىل  يف  1ويف بدلان يف أأفريقيا  3بدلان انمية وأأقل البدلان منوًا ) 5الترشيعية والس ياساتية اإ

 يف أ س يا واحمليط الهادئ(. 1واملنطقة العربية 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/17/4 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/16/5 ؛

CDIP/17/5 ؛CDIP/18/5 ؛CDIP/20/5 ؛CDIP/22/2.  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 15 التوصية التوصية )التوصيات(

 أأنشطة وضع القواعد واملعايري كام ييل:يتعني أأن تكون 

 الشمولية، وأأن تكون قامئة عىل توجيه الأعضاء؛ (أأ )

 وأأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية؛ (ب)

 وأأن تأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع، (ج)

وأأن تقوم عىل مشاركة مجيع الأطراف، حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل  (د)

ت لك ادلول الأعضاء يف الويبو وأ راء أأحصاب املصاحل ال خرين، ومهنم املنظامت وأأولواي

احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة، وأأن تتسق مع مبدأأ احلياد اذلي تلزتم 

 به أأمانة الويبو.

 21 التوصية

ًا، قبل جُتري الويبو مشاورات غري رمسية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس ب

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

الأعضاء وتشجيع مشاركة اخلرباء من ادلول الأعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوًا.

 44 التوصية

تعمل بتوجيه من ادلول ملّا اكنت الويبو بطبيعهتا واكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة 

الأعضاء فهيا، مفن املستساغ أأن تعقد الاجامتعات أأو املشاورات الرمسية أأو غري الرمسية املتعلقة 

بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو واليت ينظمها املكتب ادلويل بناء عىل طلب ادلول 

رشاك اكفة ادلول الأعضاء، يف جنيف أأساسًا، وتس يري جمرايهتا ابنفتاح وشفافية تس مح ابإ

خطار ادلول الأعضاء بذكل جيخارج جنيف،  اتاجامتع  عقدويف حاةل .الأعضاء مس بقا ب اإ

 .بشأأن مرشوع جدول الأعامل والربانمج استشارهتاعرب القنوات الرمسية و 

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 32و 31و 6و 5و 4و 3و 2و 1

طلبت امجلعية العامة من مجيع هيئات الويبو، مبا فهيا جلان وضع القواعد  2007يف أأكتوبر   التنفيذ

ىل التوصيات املتبقية البالغ عددها  اتواملعايري، تنفيذ هذه التوصي ضافة اإ توصية واحملّددة  16)اإ

تفق علهيا امل تنفيذ ال يف أأعقاب اسرتاتيجية  هذه التوصيات وقد مت تناول(. للتنفيذ الفوري

ىل املناقشات استنادا  طار تقارير مرحلية خمتلفةاإ  CDIP/6/3و CDIP/3/5ئق )الواث يف اإ
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ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف  .(CDIP/10/2و CDIP/8/2و

 اسرتاتيجية التنفيذ:وفامي ييل . 2007عام 

عنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة املعنية نُفِّذت هذه التوصيات يف س ياق اللجنة ادلامئة امل 

 اجلينيةابمللكية الفكرية واملوارد  املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واللجنة احلكومية ادلولية

واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف(، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية 

 .واملؤرشات اجلغرافيةوالتصاممي الصناعية 

مول الويبو حضور املرحشني من البدلان النامية للمشاركة يف أأنشطة الويبو اخلاصة بوضع تُ و 

 القواعد واملعايري.

جراءاهتا بني التاكليف واملنافع ومتتاز ابلشمولية و الأنشطة هذه الأعضاء  وتُوجه ادلول توازن اإ

 .والتشاركية

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 غري متاح

. وواصلت 2019ويونيو  2018واجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات مرتني بني يوليو   الأنشطة/الإجنازات

الاس تثناءات والتقييدات عىل  "1" ادلول الأعضاء مناقشة مجةل أأمور من بيهنا القضااي التالية:

 والصحة؛الرباءات و  "3" الاعرتاض؛ أأنظمةمبا يف ذكل  الرباءات،جودة و  "2"حقوق الرباءات؛ 

 " ونقل التكنولوجيا.5" ورسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم؛ "4"

أأنشطة ومناقشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات شامةل، وتوهجها ادلول وظلت 

الأمانة ومقرتحات  تعّدهاواثئق  اإىل ابلستناد ،شاورات مفتوحة ومتوازنةمب  مدعومةالأعضاء، و 

بقوانيهنا وممارساهتا وجتارهبا يف  تتعلقعلومات مادلول الأعضاء  تبادلتادلول الأعضاء. كام 

قدمت هذه و اللجنة.  دوراتاليت عقدت خالل  التشاركيةؤمترات املو  اجللساتخمتلف 

  .العمليات التشاركية رؤى معلية حول املوضوع قيد املناقشة

 2018مرتني بني يوليو  (SCCR) ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاجمتعت اللجنة و 

واصلت اللجنة النقاش حول مسأأةل التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور و . 2019ويونيو 

خالل ادلورة و احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقة. 

( 2018نومفرب  30اإىل  26جنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )السابعة والثالثني لل 

ىل  1وادلورة الثامنة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )من  أأبريل  5اإ

، اس متعت اللجنة اإىل عدد من العروض و/ أأو تلقت تقارير من خمتلف اخلرباء حول 2019

ملكتبات؛ اتصنيف (؛ و (SCCR/37/6ؤلف وحتدايت املتاحف الوثيقةممارسات حق امل

تلقت اللجنة و  .لأنشطة التعلمييةاتصنيف و تصنيف املتاحف؛ و التصنيف الهنايئ للمكتبات؛ و 

ىل  بشأأن النفاذنطاق لل أأيًضا دراسة منقحة  من دلن حق املؤلف املصنفات احملمية مبوجب اإ

، وتقرير املؤلف احملفوظات وحق بشأأنأأساس ية لأشخاص ذوي الإعاقة، وورقة معلومات ا

املامرسات والتحدايت فامي يتعلق بأأنشطة التعلمي والبحث عن بعد عرب الإنرتنت،  بشأأنمؤقت 
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ىل الأساس  بشأأنوتقرير منقح  ضافة املواد الواردة يف الك الاجامتعني اإ  القوياملتاحف، ومتت اإ

اللجنة ادلامئة املعنية حبق يف أأجندة من أأجل مناقشة ثرية ومفيدة حول املوضوعات املدرجة 

قلمييتني حول  املؤلف واحلقوق اجملاورة، ومتت مناقش هتا مرة أأخرى خالل حلقتني دراس يتني اإ

ونريويب أأبريل(  30و 29س نغافورة ) اس تثناءات وقيود حق املؤلف اليت عقدت عىل التوايل يف

 يونيو(.  13و 12)

 ؤرشاتالصناعية وامل والتصاممياجمتعت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية و 

لجمعية ل . وتناولت ادلورة امخلسون 2019ويونيو  2018اجلغرافية مرتني يف الفرتة ما بني يوليو 

اعامتد بشأأن لومايس العامة للويبو )ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشون( احامتل عقد مؤمتر دب

بطريقة شامةل ادلورة عقدت قد و ( (WO/GA/50/6 انظر الوثيقةالتصاممي، معاهدة قانون 

مع  التقنية،مبا يف ذكل مقرتحات بشأأن مادة/قرار بشأأن املساعدة  الأعضاء، وبتوجيه من ادلول

ىل  10من توصيات ال مراعاة  أأو حمك بشأأن الكشف عن املصدر و  ،التمنية من أأجندة 12اإ

  .لإدراجه يف مرشوع معاهدة قانون التصممي الأصل

 املصورةويه: كيفية حامية واهجة املس تخدم  املوضوعية،نظرت اللجنة يف عدد من املسائل و 

من اتفاقية ابريس بشأأن حامية امللكية الفكرية يف املعارض  11وتطبيق املادة  أأفضل،بشلك 

وتفويض  جتارية،كعالمات  والانتفاع هبا هامن تسجيل وحامية أأسامء البدلان  هبا،ادلولية املعرتف 

واملعلومات اليت مت مجعها من خالل الاس تبياانت حول  اجملال،أأسامء البدلان يف مساحة امس 

ستس متر املناقشات حول هذه القضااي يف ادلورات املقبةل للجنة و موضوع املؤرشات اجلغرافية. 

 .ادلامئة

 املعنية عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية 2017 أأكتوبر وافقت امجلعية العامة للويبو يفو 

 للثنائيةابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف(، 

يف عايم  اللجنة احلكومية ادلولية. كام مت التوصل اإىل اتفاق بشأأن برانمج معل 2018/2019

 .2019و 2018

 2018أأربع مرات بني يوليو  اللجنة احلكومية ادلوليةاجمتعت  العمل،وبرانمج  ليةوطبقا للو

للتفاوض عىل الصكوك القانونية ادلولية بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  ،2019ويونيو 

 2019يف يونيو  للجنة املعارفعىل التوايل. كام اس تعرضت ادلورة الأربعون  التقليدي،الثقايف 

ىل امجلعية العامة لعام 2019-2018 يف الثنائيةالتقدم احملرز  . 2019، وقدمت توصيات اإ

ابمللكية  املعنية تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية" WO/GA/51/12 الوثيقة)قدم تقرير وس ي

ىل امجلعية العامة  .2019للويبو لعام  الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور"( اإ

اجمتع فريقان من اخلرباء اخملصصني للمعارف التقليدية وأأشاكل  املعارف،معاًل بولية جلنة و 

قبل ادلورتني الثامنة  ،2019مارس  17و 2018ديسمرب  9التعبري الثقايف التقليدي يف 

حمددة أأو املسائل ملعاجلة مسائل قانونية وس ياس ية  التوايل،عىل  والثالثني،والثالثني والتاسعة 

  .التقنية
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واكنت لك أأنشطة اللجنة شامةل، وتوهجها ادلول الأعضاء، وقامئة عىل مشاورات مفتوحة 

 ومتوازنة تشمل اجملمتع املدين معومًا.

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات بشأأن ، والتقرير(WO/PBC/30/7لوثيقة )ا 2018

ىل امجلعية العامة )الوثيق املقدم اللجنة ادلامئة املعنية حبق  بشأأن(، والتقرير WO/GA/51/6 ةاإ

ىل املؤلف واحلقوق اجملاورة   بشأأنتقرير ال (، و WO/GA/51/5 )الوثيقة العامة امجلعيةاملقدم اإ

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

ىل امجلعية العامة )الوثيقة املقدم اللجنة ادلامئة املعنية  بشأأنوالتقرير  ،(.WO/GA/51/12 اإ

ىل امجلعية العامة اجلغرافية املقدم  واملؤرشاتالصناعية  والتصامميبقانون العالمات التجارية  اإ

 (.WO/GA/51/7)الوثيقة 
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 16 التوصية التوصية )التوصيات(

أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف 

 حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

الربامج ذات الصةل يف 

واملزيانية الربانمج 

 2018/2019للثنائية 

 30و 16و 14و 11و 10و 9و 4و 3و 2و 1

. 2007اكنت قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام نوقشت هذه التوصية و   التنفيذ

ىلاملوافق علهيا  اسرتاتيجية التنفيذوقد مت تناولها من خالل  املناقشات اليت دارت  استنادا اإ

 وفامي ييل اسرتاتيجية التنفيذ: .(CDIP/4/3 Rev.1للجنة )الوثيقة  الرابعةورة أأثناء ادل

 ابمللكية الفكرية واملكل العاماكنت هذه التوصية جزءًا من املرشوع املتخصص املتعلق 

(CDIP/4/3) العامالرباءات واملكل ، ومن مرشوع (CDIP/7/5/Rev). 

ضافة اإىل ذكل، نُفِّذت أأيضًا هذه التوصية يف جمال املعارف التقليدية حيث ُدجمت التدابري  واإ

 ،املكل العام اإىلبوضوح  تنمتياليت  ،التطبيقية والقانونية لضامن عدم تعرض املعارف التقليدية

 .بطريق اخلطأأ  أأصدرتبراءات  مبوجبمحلاية 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو التايل: مت تناول

 (CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) امللكية الفكرية واملكل العام -

 (.CDIP/7/5 Revالرباءات واملكل العام ) -

 (.CDIP/16/4 Rev)اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لفائدة التمنية الاقتصادية -

وابلإضافة اإىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو 

 التايل:

 (..CDIP/22/15 Revالرمقي ) مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط -

طار مرشوع   الأنشطة/الإجنازات  التمنية الاقتصاديةاس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لفائدة يف اإ

(CDIP/16/4 REV.،)  عدادمت مراكز التكنولوجيا  دلمعدليلني معليني للمساعدة  اإ

الأقل منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل و الأعامل يف البدلان النامية  ورواد ،واملبتكرين ،والابتاكر

ش باكت  تسععرب  وتلقتاملكل العام.  مضن اندرجيف حتديد واس تخدام املوضوع اذلي  انتقالية

هبدف دمع مراكز تدريبا معليا عىل اس تخدام ادلليلني  راكز دمع التكنولوجيا والابتاكرملوطنية 

الاخرتاعات واس تخدام دمع التكنولوجيا والابتاكر يف تطوير همارات وخدمات جديدة لتحديد 

ياغة الأدةل يف كة يف ص شارك خرباء من خمتلف املناطق املشارِ و العام.  املكليف  اليت اندرجت
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لتقدمي املزيد من ادلمع ملراكز  بوصفهم أأشخاصا من ذوي اخلربةللعمل  وقد جتندواالعمل  حلقات

 دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اس تخدام الأدةل وتطوير املهارات يف هذا اجملال.

ملتاحة القانوين ا ابلوضع ذات الصةلاإىل جسالت وجرائد الرباءات واملعلومات  النفاذلتسهيل و 

ذا اكن الاخرتاع  متت مراجعة  العام،املكل  يندرج مضنعىل الإنرتنت للمساعدة يف حتديد ما اإ

طار املرشوع تبوابة جسال عىل  2018البوابة يف نومفرب  نفسه. وأأطلقت براءات الويبو يف اإ

نة CDIP/22 هامش ادلورة الثانية والعرشين للجنة ، ومتتكل البوابة واهجة مس تخدم حمس ّ

لرباءات. كام املتعلقة ابعلومات املومجموعات  سلطة قضائية 200أأكرث من يشمل توى موسع وحم 

 فيديو تعلميي قصري لتسليط الضوء عىل املزيات والوظائف اجلديدة للبوابة. ُأعدّ 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

 CDIP/6/3و CDIP/6/2و CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 CDIP/13/7و CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/9/7و CDIP/8/2و

 .CDIP/22/2و CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/4 Revو

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 18 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

ومية ادلولية عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف حث اللجنة احلك

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث. خالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ  التقليدية والفوللكور، من غري اإ

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

4 

. 2007نوقشت هذه التوصية واكنت قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام   التنفيذ

طار تقارير  ىل املناقشات يف اإ وقد مت تناولها من خالل اسرتاتيجية التنفيذ املوافق علهيا استنادا اإ

(. وفامي ييل اسرتاتيجية CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5مرحلية خمتلفة )الواثئق 

 تنفيذ:ال 

معل اللجنة احلكومية ادلولية عىل مناقشات ادلول الأعضاء، يف حدود الولية وبرانمج  وركّز

اتحة مواد كثرية، وخرباء، بناء عىل  .العمل الذلين خولهتام لها امجلعية العامة وتعمل الأمانة عىل اإ

 .املفاوضاتطلب ادلول الأعضاء لهتيئة بيئة مواتية ملفاوضات جلنة املعارف وتيسري هذه 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 غري متاح

ىل  بشأأنحول الأنشطة / الإجنازات  وللمزيد من املعلومات  الأنشطة/الإجنازات هذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(17و 14و 13)التوصيات  املرفقمن هذا  40املعلومات الواردة يف الصفحة 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

 

 

 

 

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو من املعلومات حو  ل الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 . (WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018 لعام

تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و 

ىل امجلعية العامة  املقدم والفوللكور  (WO/GA/51/12)للويبو اإ
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 19 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ 

ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي  البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإ

طار الويبو.  والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 15و 14و 5و 3و 2و 1

. 2007نوقشت هذه التوصية واكنت قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة الويبو بشأأن التمنية يف عام   التنفيذ

ىل املناقشات اليت دارت يف  وقد مت تناولها من خالل اسرتاتيجية التنفيذ املوافق علهيا استنادا اإ

وادلورة السادسة للجنة  (CDIP/4/6و .CDIP/4/5 Revيقتان )الوث  ادلورة الرابعة للجنة

(CDIP/6/4) . 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 نُفذت هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية: 

ىل املعرفة امللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت،  - والهوة الرمقية، والنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.) 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات املرحلتان الأوىل والثانية  - اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 

وجية حمددة حاًل تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنول -

منائية حمددة   (CDIP/13/9و .CDIP/5/6 Rev) الثانيةو  تان الأوىلاملرحل  –لتحدايت اإ

 (.CDIP/6/4 Rev) امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول -

ة وبدلان أأقل تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمي -

 (CDIP/7/6) منوا

وابلإضافة اإىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو 

 التايل:

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف  - اإ

 CDIP/19/11ان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدل

Rev.)) 

، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام واملقاوةلتعزيز دور املرأأة يف الابتاكر  -

 .2019(. وسيبدأأ تنفيذه يف يناير .CDIP/21/12 Rev) امللكية الفكرية
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ىل تقارير التقيمي  التوصية،ىل معلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه للحصول ع  الأنشطة/الإجنازات يرىج الرجوع اإ

 :بشأأناخلاصة ابملشاريع 

" امللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية، والنفاذ اإىل 1"

 (؛CDIP/10/5املعرفة )

ىل املعلومات املتعلقة و " 2" ابلرباءات، املرحلتان الأوىل اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

 ؛(CDIP/14/6و CDIP/10/6والثانية )

تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت و " 3"

منائية حمددة   املرحلتان الأوىل والثانية –تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإ

(CDIP/12/3 وCDIP/12/12)؛ 

مللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية تعزيز التعاون بشأأن او " 4"

 ؛(CDIP/13/4وبدلان أأقل منوًا )

جياد احللول  –امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة و " 5" اإ

(CDIP/16/3 .) 

ىل  حدايت مللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التابويف س ياق املرشوع اخلاص  ذكل،ابلإضافة اإ

جياد احللول –املشرتكة  الثامنة عرشة عىل الاضطالع بعدد من اللجنة يف دورهتا  وافقت ،اإ

 التفاق،هذا وعقب  (..CDIP/18/6 Revالوثيقةالإجراءات اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء )

ىل ادلورتني  العرشين الثانية و قدمت الأمانة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الواثئق التالية اإ

ىل  19والعرشين للجنة )من  ثالثةوال   (:2019مايو  24اإىل  20ومن  2018نومفرب  23اإ

حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام  -

التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول"  ونقل الفكريةمبوجب "مرشوع امللكية 

 (CDIP/22/5) قامئةابس تخدام املنصات ال

 قامئة مؤرشات لتقيمي خدمات الويبو وأأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا -

(CDIP/22/7) 

حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام  -

ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول"  الفكريةمبوجب "مرشوع امللكية 

 INSPIRE (CDIP/23/11) اجلديدةيف منصة الويبو  ودجمه

طار املشاريع اليت تتناول هذه التوصية،  اليت أأجنزتملزيد من املعلومات حول الأنشطة و  يف اإ

 الأول والثاين من هذه الوثيقة. املرفقنييرىج الرجوع اإىل 
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التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/6/3 ؛CDIP/6/2 ؛CDIP/3/5جنة: فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا الل 

CDIP/8/2؛ CDIP/10/2؛ CDIP/10/5؛ CDIP/10/6؛ CDIP/12/2؛ 

CDIP/12/3 ؛CDIP/13/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/14/6 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/16/3 ؛CDIP/17/4؛ CDIP/18/2؛ CDIP/19/5؛ CDIP/20/2 ؛

CDIP/21/13 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 20 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

ماكهنا أأن تساعد ادلول  عداد مبادئ توجهيية ابإ ماكنية اإ ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ىل املكل العام وفقا لأنظمهتا القانونية.  الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت أ لت اإ

لربامج ذات الصةل يف ا

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 32و 14و 9و 4و 2

للجنة  الثانية. وقد نوقشت يف ادلورة 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/2/4 ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة )للجنة، عىل  الثالثة

 .CDIP/4/3 Rev الوثيقة يف النحو املبني

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو التايل: مت تناول

 (CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) امللكية الفكرية واملكل العام -

 (.CDIP/7/5 Revالرباءات واملكل العام ) -

 CDIP/16/4اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية ) -

Rev.) 

واصلت الويبو هجودها للمساعدة يف تعزيز قدرة ادلول الأعضاء عىل حتديد واس تخدام   الأنشطة/الإجنازات

 املكل العام. يفاملوضوعات اليت تندرج 

، ودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصاديةاس تخدام املعلومات املوجيف س ياق مرشوع 

املكل العام يف يوليو  املوجودة يفاس تخدام الاخرتاعات  بشأأناملسودة الهنائية لدلليل اكمتلت 

 املوجودة يف، اإىل جانب مرشوع دليل حتديد الاخرتاعات وقد نُقحت هذه املسودة. 2018

تسع ش باكت من  عربالأدةل  معلية جتريبخالل  مُجعتمع مراعاة التعليقات اليت  العام، املكل

   مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية اخملتارة.

بدأأت املساعدة التقنية لتطوير املهارات بني ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية و 

ام يف عام الع املكل املوجودة يفاخلدمات لتحديد ودمع اس تخدام الاخرتاعات  قدميلإدارة وت

 من خالل تنظمي ثالث حلقات معل: يف الهند واملغرب والاحتاد الرويس. 2018

ىل املعلومات املتعلقة ابلوضع القانوين املتاحة  ولتيسري الوصول اإىل جسالت الرباءات واجلرائد واإ

ذا اكن هناك اخرتاع  وابة يف املكل العام، مت تنقيح بموجود عرب الإنرتنت للمساعدة يف حتديد ما اإ

طار مشاريع بشأأن امللكية الفكرية اليت الويبو لتسجيل براءات الاخرتاع ) وضعت أأصاًل يف اإ

طار مرشوع اس تخدام املعلومات  واملكل العام(واملكل العام وبراءات  يف املكل املوجودة يف اإ
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نة وحمتوى حمّدث  لأغراضالعام  التمنية الاقتصادية من خالل واهجة مس تخدم جديدة وحمس ّ

وقد وضعت الصيغة ومجموعات معلومات الرباءات.  سلطة قضائية 200أأكرث من يشمل ّسع ومو 

وهو متاح ال ن عىل:  2018يف نومفرب  وأأطلقت الهنائية

www.wipo.int/patent_register_portal. 

والتقرير ( CDIP/24/3)الوثيقة  تقرير الإجنازقدم و هذا املرشوع يف مرحةل الإجناز. ويوجد 

ىل CDIP/24/11)الوثيقة  التقيميي  احلالية. يف دورهتاللجنة ا( اإ

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/3/4 ؛CDIP/3/3؛ CDIP/1/3فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/6/2؛ CDIP/8/2؛ CDIP/9/7؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛

CDIP/13/7 ؛CDIP/16/4 Rev. ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/21/2 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

لعام تقرير أأداء الويبو  من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإىل

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 22 التوصية التوصية )التوصيات(

ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايري دامعة للأهداف الإمنائية املتفق علهيا 

عالن الألفية.  يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف الواردة يف اإ

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

من القضااي التايل ذكرها عىل سبيل املثال، بتوجيه من ادلول الأعضاء ودون اإخالل بنتاجئ 

ه احلفاظ عىل تنفيذ قواعد امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين )ب( وأأوج )أأ(مداولهتا: 

الصةل بني امللكية الفكرية واملنافسة )ج( ونقل التكنولوجيا املرتبطة ابمللكية الفكرية )د( وما 

ضافة )ه( ميكن توافره من جوانب املرونة والاس تثناءات والتقييدات لدلول الأعضاء  ماكنية اإ واإ

 أأحاكم خاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منواً.

الربامج ذات الصةل يف 

مج واملزيانية الربان

 2018/2019للثنائية 

 21و 20و 9و 4و 3و 2و 1

( ومت تناولها من خالل الأنشطة CDIP/2/4للجنة ) الثانيةنوقشت هذه التوصية يف ادلورة   التنفيذ

 .CDIP/3/3 الوثيقةللجنة، عىل النحو املبني يف  الثالثةاملتفق علهيا خالل ادلورة 

طار الواثئق التالية:  وأأجرت اللجنة مزيدا من املناقشات  CDIP/6/10و CDIP/5/3يف اإ

 .CDIP/14/12 Revو CDIP/12/8و CDIP/11/3و CDIP/8/4 CDIP10/9و

لفية" ونوقش ( يف CDIP/5/3)الوثيقة  "تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

لفية ادلورة اخلامسة للجنة، وقد أأنشئت صفحة عىل الإنرتنت بشأأن الأهداف الإمن ائية للأ

http://www.wipo.int/ip-والويبو )

development/en/agenda/millennium_goals/.)  

جناز الأهداف  تقيميبشأأن  منقحةونوقشت أأثناء ادلورة الثامنة للجنة وثيقة  مسامهة الويبو يف اإ

لفيةا لت هذه الوثيقة لتأأخذ بعني الاعتبار تعليقات ادلول  .(CDIP/8/4) لإمنائية للأ وعُّدِ

 ، خالل ادلورة العارشة للجنةونوقشت  (CDIP/10/9 الأعضاء )الوثيقة

دراج  ضافًة اإىل ذكل، انقشت اللجنة خالل دورهتا احلادية عرشة دراسة عن جدوى اإ واإ

طار الويبو لنتاجئ الثنائية )الوثيقةالاحتياجات والنتاجئ املتعلقة  لفية مضن اإ  ابلأهداف الإمنائية للأ

CDIP/11/3.)  لفية وانقشت اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة وثيقًة عن الأهداف الإمنائية للأ

سهام الويبو يف تكل الأهداف )الوثيقة ، (CDIP/12/8 يف واكلت الأمم املتحدة الأخرى واإ

بشأأن  (.CDIP/14/12 Rev ا الرابعة عرشة وثيقة معدةل )الوثيقةوانقشت اللجنة يف دورهت

منظامت وبرامج أأخرى اتبعة للأمم املتحدة وتوسع نطاق ادلراسة  اليت تشملتكل املسأأةل 

 ..CDIP/12/8 الاس تقصائية الواردة يف الوثيقة

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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لفية اُ و   يف أأفق املس تدامةعامتد خطة التمنية ابختمتت املناقشات حول الأهداف الإمنائية للأ

الأمانة يف دورهتا السادسة عرشة وثيقة عن  عرضت الصدد،. ويف هذا 2015يف عام  2030

قدمت ملخصًا قصريًا عن  حيث( CDIP/16/8) 2015الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام 

طار  2015مشاركة الويبو يف معلية خطة التمنية ملا بعد عام  ويف العمل اجلاري بشأأن اإ

السابعة  عرضت الأمانة أأيضا يف دورهتا ومكتابعة ذلكل،أأهداف التمنية املس تدامة. مؤرشات 

حيث ( CDIP/17/8الويبو املتصةل بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ) لأنشطة عرشة خريطة

 بأأهداف التمنية املس تدامة. ذات الصةلالأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو  حددت

ادلول الأعضاء تقدمي  يقيض ابلطلب من قراراإىل اختاذ  أأدت املناقشة بشأأن الوثيقتنيو 

مرفقة  املنظمةعمل ل مناس بةفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة اليت تراها  مساهامت

مجموعة مساهامت "ونظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة يف  لوهجات نظرها. مصّوغاتبرشح/

، الواردة يف "املتعلقة بعمل الويبو ادلول الأعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة

وفد  املقدمة من املساهامت أأخرى،مضن أأمور  الوثيقة،. وتضمنت هذه CDIP/18/4 الوثيقة

دراجطلبت حيث  الربازيل بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة.  اإ

 جلسات متتالية. سمخطيةل هذه القضية  ونوقشت

ىل  ىل اللجنة، يف  تقرر يف ذكل،وابلإضافة اإ ادلورة الثامنة عرشة أأنه ينبغي تقدمي تقرير س نوي اإ

أأول دورة تعقدها خالل الس نة، حيتوي عىل معلومات بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف 

)أأ( الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع  التمنية املس تدامة والغاايت ذات الصةل فامي خيص ما ييل:

)ب( والأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة  ردي؛هبا املنظمة بشلك ف

ىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا.  الأمم املتحدة؛ املمثل  وقدم)ج( واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

الأول حول  التقرير اخلاص للمدير العام للويبو امللكف بأأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة

 (.CDIP/19/6التاسعة عرشة ) يف دورهتاللجنة اوضوع اإىل هذا امل

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 غري متاح

دراجختمتت املناقشات حول اُ و   الأنشطة/الإجنازات بند دامئ بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة يف جدول أأعامل  اإ

جراء  احلادية والعرشين. هتادوريف اللجنة  أأهداف التمنية املس تدامة  أأي مناقشة بشأأنوتقرر اإ

طاريف ادلورات املقبةل للجنة   .""امللكية الفكرية والتمنية بعنوانبند جدول الأعامل  يف اإ

مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بشأأن ُعرض التقرير الس نوي الثالث و 

سلط وي  (.CDIP/23/10للجنة ) والأهداف املرتبطة هبا خالل ادلورة الثالثة والعرشين

التقرير الضوء عىل: )أأ( الأنشطة واملبادرات اليت اضطلعت هبا املنظمة بشلك فردي؛ )ب( 

)ج( املساعدة اليت  املتحدة؛من منظومة الأمم  اجزءابعتبارها الأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة 

ُشجعت ادلول ت التقرير، ذا علام هب وابلإحاطةتقدهما الويبو لدلول الأعضاء بناًء عىل طلهبا. 

وجشعت  املس تدامة،الأعضاء عىل الامتس ادلمع واملساعدة من الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية 
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املنظمة عىل مواصةل نرش املعلومات املتعلقة مبجالت املساعدة املمكنة وأ لياهتا املتاحة لدلول 

التمنية  بشأأن أأهدافاملس تحدث مؤخرا لويبو امبا يف ذكل من خالل موقع ويب  الأعضاء،

 .املس تدامة

كيف يدمع  يُوحض املس تدامة،نرشت الويبو كتيبًا عن الويبو وأأهداف التمنية  ،2018يف عام و

التمنية الاقتصادية  لأغراضمعل الويبو أأهداف التمنية املس تدامة من خالل متكني الابتاكر 

ىل الكتيب  وتُرمجوالاجامتعية والثقافية مجليع البدلان.  مم املتحدة الرمسية الست مجيع لغات الأ اإ

اتحته  .عىل موقع الويبو الإلكرتوين اإىل جانب اإ

الويبو وأأهداف التمنية املس تدامة خالل  بشأأنصفحة ويب  وأأطلقت أأنشئت ،2019يف عام و

ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية: 

https://www.wipo.int/sdgs/en/story.html 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

 CDIP/18/4و CDIP/17/8و CDIP/16/8فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/23/10وCDIP/22/2 وCDIP/21/10 و CDIP/19/6و

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املسا عدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018

 

  

https://www.wipo.int/sdgs/en/story.html
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 23التوصية  التوصية )التوصيات(

الفكرية مبا يعزز القدرات النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف جمال امللكية 

ىل البدلان  التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل التكنولوجيا اإ

 املهمتة، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وتعمميها يف تكل البدلان.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 9و 3و 2و 1

للجنة  الثانية. وقد نوقشت يف ادلورة 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/2/4 ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق علهيا خالل ادلورة )للجنة، عىل  الثالثة

  CDIP/4/4 Revالوثيقةالنحو املبني يف 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 CDIP/4/4هذه التوصية عىل حنو أأسايس ) مرشوع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة تناول

Rev..) 

ضافة اإىل ذكل   التايل:  رشوعمن خالل امل هذه التوصية جيري تناول واإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف  - اإ

دلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية البدلان النامية والب

(CDIP/19/11/Rev..)   

 (CDIP/22/8)تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات  بشأأن مرشوع -

دارة امللكية الفكرية ونقل يف دورهتا التاسعة عرشة مرشوع اعمتدت اللجنة   الأنشطة/الإجنازات التكنولوجيا: اإ

الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

الوثيقة ) 2018تنفيذه يف عام  وبدأأت اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

CDIP/19/11/Rev.).  تعيني خبري لتقيمي الاحتياجات التدريبية وأأربعة خرباء ذكل ومشل

ندونيس يا ورواندا وجنوب أأفريقيا.  قطريني يف لك من البدلان الرائدة املعينة: ش ييل واإ

دليل ومجموعة أأدوات لتقيمي الاحتياجات التدريبية يف اجملالت املتعلقة بنقل  واس تحدث

التكنولوجيا وتسويقها/اس تخداهما للمتكني من اس هتداف أأنشطة التدريب بشلك أأفضل من 

ليل ومجموعة ادلخبري تقيمي الاحتياجات التدريبية وقدم  .والتنفيذوع حيث امجلهور واملوض

ىل فريق مرشوع الويبو واخلرباء القطريني.دوات الأ    اإ

ىل  معيننيقام اخلرباء القطريون و  يف لك بدل من البدلان الرائدة بوضع خطط تدريبية هتدف اإ

التدريب يف البدلان الرائدة يف أأواخر عام من املقرر تنفيذ أأنشطة و تلبية الاحتياجات التدريبية. 

2019. 
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ىل  املنفذةملزيد من املعلومات حول الأنشطة و  طار هذا املرشوع، يرىج الرجوع اإ  املرفقيف اإ

 الأول من هذه الوثيقة.

يف ادلورة الثانية  تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجمياتمتت املوافقة عىل مرشوع و 

ثالثة بدلان  واختريت CDIP/22/8). )الوثيقة 2019وبدأأ تنفيذه يف عام  والعرشين للجنة

بدأأت دراسة النطاق حول تقيمي الوضع يف و مس تفيدة، ويه: كينيا ترينيداد وتوابغو والفلبني. 

يف  التصالات بني هجول الأ  يتنس يقال جامتع الا نُظم، و 2019البدلان الثالثة يف أأبريل 

بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات  اخملطط هلمنشور الويبو  ترمجة وأأجنزت. 2019أأغسطس 

  www.wipo.int/ip-)متاح عىلالهاتف النقال 

)development/en/agenda/work_undertaken.html  لغات رمسية للأمم  بثالث

 CDIP/24) التنفيذيامللخص ُأعّد )الفرنس ية والإس بانية والروس ية(، بيامن املتحدة 

/INF/2)   الرمسية للأمم املتحدة للغات الستاب. 

طار هذا  املنفذةملزيد من املعلومات حول الأنشطة و  ىل  املرشوع،يف اإ  املرفقيرىج الرجوع اإ

 الثالث من هذه الوثيقة.

ىل  طار س ياسات امللكية الفكرية ملؤسسات  حلقاتعدة  نُظمت ذكل،وابلإضافة اإ معل يف اإ

يران  ندونيس يا ومالزياي وأأوزبكس تان ومجهورية اإ البحوث وتسويق امللكية الفكرية يف الفلبني واإ

 الإسالمية وكولومبيا واملغرب.

طار و برانجمني  نُظم التكنولوجيا،رانمج صندوق أأسرتاليا الاستامئين دلى الويبو بشأأن نقل بيف اإ

صدار الرتاخيص يف أ س يا من أأجل تشجيع ممارسات اإصدار يف جمال  الكفاءاتلتكوين  اإ

 لتنافس ية يف البيئة الأاكدميية.ل  تراخيص امللكية الفكرية ادلامعة

حول والتمنية يف امليدان الاقتصادي شاركت الويبو يف مناقشة مائدة مس تديرة ملنظمة التعاون و 

 هنج اإصداردلمع  2019يف ابريس يف يونيو عقدت  ،امللكية الفكرية واملنافسة تراخيص

 خيص امللكية الفكرية القامئ عىل رشوط عادةل ومعقوةل وغري متيزيية.اتر 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

 CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/22/2و  CDIP/9/8و

ىل الأنشطة ال واردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 24التوصية  التوصية )التوصيات(

طار وليهتا،  بتوس يع نطاق نشاطها املوّجه لردم الهّوة الرمقية متاش يًا مع مطالبة الويبو، يف اإ

 .مقررات مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن الرمقي

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 20و 18و 15و 14و 13و 9

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

 . CDIP/4/5 Revالوثيقةللجنة، عىل النحو املبني يف  الثالثةاملتفق علهيا خالل ادلورة 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

الهوة الرمقية والنفاذ اإىل رشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت و م  تناول

 (..CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev) هذه التوصية عىل حنو أأسايس املعرفة

ضافة اإىل ذكل   التايل:  رشوعمن خالل امل هذه التوصية جيري تناول واإ

 (CDIP/22/8)تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات  بشأأن مرشوع -

ودمع تنفيذ نتاجئ منتدى  الرمقية الهوةالويبو املسامهة يف اجلهود الرامية اإىل سد واصلت أأمانة   الأنشطة/الإجنازات

معل  حلقة. ونظمت الأمانة 2018القمة العاملية جملمتع املعلومات اذلي انعقد يف جنيف يف مارس 

ذاعة  ابلتعاون مع يل"احمل للمحتوى دامعة كوس يةل اجملاينحول " البث  الاحتاد الأورويب لالإ

(EBU) و.واليونسك 

دارة الإنرتنت هبّمةالويبو  وشاركت  عقدت عىل هامشه، اذلي 2018( لعام IGF) يف منتدى اإ

نتاج احمليل واحملتوى احمليل، و  دمعجلسة حول كيفية  يف منتدى  أأسهمت الويبو بشلك فعالالإ

 احمليل. املتعلق ابحملتوى( BPFأأفضل ممارسات املنتدى )

طار منتدى القمة العاملي 2019يف أأبريل و جممتع املعلومات دورة بشأأن ، نظمت الويبو يف اإ

للتمنية املس تدامة  كوس يةل دامعةصناعة الرايضة: دور حقوق امللكية الفكرية  توليد عائد يفحول 

 وهجات نظرنظرت يف و املبتكرة.  والتكنولوجياتجوانب متكني الش باب  تسليط الضوء عىلمع 

ماكانت الرايضة احلكو  بغرض مات ووضع اسرتاتيجيات وطنية قامئة عىل امللكية الفكرية لزايدة اإ

 .2030 يف أأفقلإسهام بنجاح يف حتقيق خطة التمنية املس تدامة ا

دارة معلومات القطاع العام يف و   14ُعقد مؤمتر دويل لأقل البدلان منوًا بشأأن حق املؤلف واإ

ذاكءيف نريويب هبدف  2019يونيو  الوعي بشأأن املواضيع املتعلقة مبعلومات القطاع العام  اإ

اتحةوحقوق التأأليف والنرش  مناقشة وتبادل الس ياسات القامئة اليت تنفذها  بغرضمنتدى  واإ

ستنظر ادلورة احلالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف تقرير عن و ادلول الأعضاء. 

فر مزيد من املعلومات حول املؤمتر عىل: يتو و (. CDIP/24/6املؤمتر )الوثيقة 

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/ldcs_nairobi.html 

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/ldcs_nairobi.html
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التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

 CDIP/10/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 .CDIP/22/2و

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ل عام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 25 ةالتوصي )التوصيات(التوصية 

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع نقل التكنولوجيا 

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

بأأكرب قدر، حس امب يكون  س تفادة مهنااملرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الا

 .مناس با

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 18و 9و 5و 3و 2و 1

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

 . CDIP/6/4 للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيقة اخلامسةاملتفق علهيا خالل ادلورة 

طار الواثئق التالية:   CDIP/7/3و CDIP/6/10وأأجرت اللجنة مزيدا من املناقشات يف اإ

 .CDIP/10/11و CDIP/10/10و CDIP/9/11وCDIP/8/5 و

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

  التالية: نُفذت هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل

 (.CDIP/6/4 Rev) امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول -

تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل  -

 ( CDIP/7/6) منوا

طار مناقشة مرشوع  ، يا: التحدايت املشرتكة وبناء احللولامللكية الفكرية ونقل التكنولوج يف اإ

نظرت اللجنة يف دوراهتا اخلامسة عرشة والسادسة عرشة والسابعة عرشة يف الواثئق التالية: 

 التقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل" 1"

(CDIP/15/5" ؛)2( والتقرير التقيميي للمرشوع "CDIP/16/3" ؛)مسح الأنشطة " و 3

 (.CDIP/17/9) املتعلقة بنقل التكنولوجيا

تقّدم ادلول الأعضاء املهمتة اقرتاحات ، قررت اللجنة أأن CDIP/17/9وأأثناء مناقشة الوثيقة 

اخلاصة وينبغي الفصل بني الاقرتاحات اخلاصة مبسائل الس ياسة العامة والاقرتاحات للمناقشة 

املساهامت اليت تقدم هبا  .CDIP/18/6 Revلوثيقة اليت حُيمتل الترصف بشأأهنا. وتتضمن ا

 وفد جنوب أأفريقيا واقرتاح مشرتك من وفود أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة الأمريكية.

 واس تجابة اإىل الاقرتاح املشرتك نظرت اللجنة يف الواثئق التالية: 

 (CDIP/20/11) تروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا -

 خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا -

(CDIP/20/12) 
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طار "املرشوخارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف  - ع اإ

 (CDIP/20/7)" اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول

 (.CDIP/20/10 Rev) ميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاجت  -

حتليل أأوجه القصور يف خدمات وأأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل  -

 (CDIP/21/5) أأجندة الويبو للتمنية من "توصيات "الفئة جمي

لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع تلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي  -

 (CDIP/21/6)"التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول ونقلامللكية الفكرية 

تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية بني ومكتابعة ملرشوع 

خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان مرشوع  ، ُعرضالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا

( لأول مرة يف ادلورة السابعة CDIP/17/4) اجلنوب داخل املنظمة العاملية للملكية الفكرية

رضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة )الوثيقة عرشة للجنة. وعُ 

CDIP/19/5 املقدمة من ادلول الأعضاء واش متلت (، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقات

 .2016و 2014عىل أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب اليت اضُطلع هبا يف الفرتة ما بني 

ضافة اإىل ذكل   من خالل املشاريع التالية:هذه التوصية جيري تناول واإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية مرشوع  - الفكرية عىل حنو اإ

ة مقرتح من فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالي

فريقيا )  (CDIP/19/11 Revجنوب اإ

 مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي مقدم من الربازيل -

(CDIP/22/15 Rev) 

نشاهئا.  نوقش  الأنشطة/الإجنازات جرت  ابلتقرير،خالل الفرتة املشموةل و موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ اإ

مناقشات بشأأن هذه املسأأةل عىل أأساس الاقرتاح املشرتك من وفود أأسرتاليا وكندا والولايت 

 وابلتايل نظرت اللجنة يف الواثئق التالية: الأمريكية،املتحدة 

ريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب حتديث لتلكفة خارطة الط -

"مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ابس تخدام 

  (CDIP/22/5) املنصات القامئة

  (CDIP/22/7) قامئة مؤرشات لتقيمي خدمات الويبو وأأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا -

ديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب حت -

"مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ودجمه يف منصة 

 ؛Inspire  (CDIP/23/11)الويبو اجلديدة
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طار و  دارة امللكية الفكرية وع بشأأن رش م ملزيد من املعلومات عن الأنشطة املضطلع هبا يف اإ اإ

ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان 

قل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية رائد بشأأن حق املؤلف الرشوع وامل ، الأ

ىل وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي  لهذه الوثيقة.واخلامس  املرفق الأول يرىج الرجوع اإ

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/13/4؛ CDIP/14/2؛ CDIP/15/5؛ CDIP/16/2 ؛CDIP/16/3 ؛

CDIP/17/4 ؛CDIP/17/9 ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/7 ؛CDIP/20/10 Rev. ؛

CDIP/20/11 ؛CDIP/20/12 ؛CDIP/21/5 ؛CDIP/21/6 ؛CDIP/22/2 .. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7قة )الوثي 2018
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 26 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

حّث ادلول الأعضاء ول س امي البدلان املتقدمة، عىل تشجيع مؤسسات البحث العلمي دلهيا 

عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل 

 .وجه اخلصوص وتبادل املعلومات معها

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 14و 11و 9

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

 . CDIP/6/4 للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيقة اخلامسةاملتفق علهيا خالل ادلورة 

أأجندة التمنية مشاريع 

 ذات الصةل

هذه التوصية  امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللولمرشوع  تناول

 (..CDIP/6/4 Revعىل حنو أأسايس )

نشاء   الأنشطة/الإجنازات كذا و  "ملؤسسات الأاكدميية والبحثيةفائدة الملكية الفكرية لل س ياسة الويبو  "منوذجاإ

ىل التسويق الاجامتعي املسؤول  "1" اإىل جانب للتخصيص"،التوجهيية  املبادئ" الإشارات اإ

الأمور  بشأأنة والس ياساتيتقامس املامرسات اجليدة واخلربات و  "2" الأاكدميية،خملرجات البحوث 

ملؤسسات الأاكدميية فائدة الملكية الفكرية لل س ياسة الويبو  وتُرمج "منوذج املتعلقة بنقل املعرفة.

ىل املبادئ التوجهيية "كذا و  "لبحثيةوا نسختني  أأنشئتالإس بانية والفيتنامية و للتخصيص" اإ

 حمليتني خمصصتني لروس يا ومجهورية قريغزيس تان.

ضايف.  وُوسع نطاق  كام ُوسع نطاقموقع الويب اخملصص للجامعات وامللكية الفكرية بنص اإ

 القامئة اخلاصةلكية الفكرية قاعدة بياانت الويبو اليت حتتوي عىل روابط لس ياسات امل 

ضافة ملؤسسات الأاكدميية والبحثية يف مجيع أأحناء العامل من خاللاب س ياسة جديدة، بعضها  27 اإ

ىل التعاون  شارة اإ بني الشامل واجلنوب و/ أأو التسويق املسؤول فامي يتضمن مبادئ توجهيية أأو اإ

 ونقل املعرفة.

لأخرى اليت تضطلع هبا الويبو فامي يتعلق للحصول عىل معلومات مفصةل حول الأنشطة او 

ىل التوصية   .4ابملؤسسات الأاكدميية والبحثية، يرىج الرجوع اإ

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

 CDIP/12/2و CDIP/10/2و CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

 . CDIP/22/2و CDIP/16/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 27التوصية  التوصية )التوصيات(

املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصال حتقيقا للمنو والتمنية تسهيل اجلوانب 

طار هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل أأمهية  جراء نقاشات يف اإ ماكنية اإ بضامن اإ

اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات والتصال ودورها يف التمنية 

يالء انتباه خاص ملساعدة ادلول الأعضاء عىل تشخيص الاقتصادية  والثقافية. واإ

الاسرتاتيجيات العملية املرتبطة ابمللكية الفكرية لالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات والتصال يف 

 سبيل تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 غري متاح

ىل  . واستندت الأنشطة املتفق عىل2010 يناير اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ  التنفيذ تنفيذها اإ

التاسعة عرشة  يف دورهتاوافقت اللجنة  ذكل،. وعالوة عىل  CDIP/4/5 Revوثيقة املرشوع

يف التقرير املرحيل عن "أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة املقرتحة امليض قدمًا خطوات  عىل

ىل املعلومات واملواد الإبداعية")الوثيقة   (.CDIP/19/8ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

ىل مللكية الفكرية، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والهوة الرمقية، والن تناول "مرشوع فاذ اإ

 (..CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Revهذه التوصية عىل حنو أأسايس ) "املعرفة

ضافة اإىل ذكل   التايل:  رشوعمن خالل امل هذه التوصية جيري تناول واإ

 (CDIP/22/8)تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات  بشأأن مرشوع -

واصلت الويبو مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل توفري   الأنشطة/الإجنازات

 تتوفر تفاصيل اخلدمات عىلو أأنظمة أأعامل متكهنا من املشاركة بفعالية يف نظام امللكية الفكرية. 

  الرابط:

https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_sol

utions/index.html 

أأو أأكرث  نظام واحدمللكية الفكرية يف مجيع املناطق من ماكتب امكتبًا  84يس تخدم أأكرث من و 

النظام و ( IPASتة امللكية الصناعية )ظام أأمت ناكتب امللكية الفكرية )أأي مل الويبو من أأنظمة

( ومنوذج الويبو لنظام WIPO Publish) وانرش الويبو (EDMSالواثئق )لإدارة  الإلكرتوين

يف  تتناىم طلبات املساعدة ول تزال(( WIPO Scan)مللسح الضويئ الويبو  مدريد وبرانمج

 هذا اجملال.

https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
https://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
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دارة معلومات القطاع العامويل للبدلان الأقل منوًا بشأأن ادلؤمتر وُعقد امل  14يف  حق املؤلف واإ

ذاكء الوعي بشأأن املواضيع املتعلقة مبعلومات القطاع العام وحق يف نريويب هبدف  2019يونيو  اإ

اتحة املؤلف ستنظر و منتدى ملناقشة وتبادل الس ياسات القامئة اليت تنفذها ادلول الأعضاء.  واإ

يتوفر مزيد من املعلومات و (. CDIP/24/6ادلورة احلالية للجنة يف تقرير عن املؤمتر )الوثيقة 

حول املؤمتر عىل: 

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/ldcs_nairobi.html 

ىل اختاذ مبادرات معلية لتحقيق الأهداف املنصوص علهيا يف معاهدة ولأن احلاجة تدعو اإ 

حدى املبادرات العاملية لتنفيذ  مراكش، أأنشئ احتاد الكتب امليرّسة )الاحتاد(، اذلي يعد اإ

 معاهدة مراكش عىل املس توى التشغييل.

ول أأمام ادل 2014يونيو  30يف  ُأطلقترشاكة بني القطاعني العام واخلاص  هو والاحتاد

املنظامت اجلامعة التالية . ويضم الأعضاء يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

جمللس ادلويل لتعلمي الأشخاص معايق ؛ وااملنتدى ادلويل للمؤلفنيو  : احتاد ديزي؛بقيادة الويبو

نظامت املعنية الاحتاد ادلويل للم و الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا؛و البرص؛

الاحتاد ومؤسسة سايت س يفرز اخلريية؛ و  رابطة النارشين ادلولية؛؛ و حبقوق الاس تنساخ

 العاملي للمكفوفني.

ذوي يف رشاكة مع املنظامت اليت ختدم الأشخاص  2018/2019 الثنائية يفودخل الاحتاد 

 التقنيةدريب واملساعدة التالية لتقدمي التبدلان الـ  بدل من 11قراءة املطبوعات يف  يف الإعاقة

نتاج الكتب  بشأأن : الأرجنتني وبنغالديش وبوتسواان وبوركينا فاسو امليرسةأأحدث تقنيات اإ

ندونيس يا واملكس يك ومنغوليا  وأأوروغواي وفييت انم.  ونيجرياي والإمارات العربية املتحدةواإ

نتاج ما يق س يكون الاحتاد قد مّولمن خالل هذه املشاريع و   من الكتب وانعن 4000رب ااإ

 2018 يوليومن  الوطنية،، ومجيع املواد التعلميية ابللغات امليرسة يف هذه البدلان الإحدى عرش

 .2019 يونيواإىل 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

 فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:

 CDIP/6/2 وCDIP/8/2 وCDIP/10/5 وCDIP/16/2 وCDIP/19/8 

 .CDIP/22/2و

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018

  

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/ldcs_nairobi.html
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 28 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

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

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 15و 14و 13و 11و 9و 5و 1

 

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة 2010هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام  ظلت  التنفيذ

 . CDIP/6/4 للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيقة اخلامسةاملتفق علهيا خالل ادلورة 

طار الواثئق التالية:   CDIP/18/6و CDIP/17/9وأأجرت اللجنة مزيدا من املناقشات يف اإ

Rev. و CDIP/20/7وCDIP/20/10 وCDIP/20/11 وCDIP/20/12. 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة مت تناول هذه التوصية من خالل 

 (..CDIP/6/4 Revهذه التوصية عىل حنو أأسايس ) وبناء احللول

طار مناقشة مرشوع  ، الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللولامللكية ويف اإ

نظرت اللجنة يف دوراهتا اخلامسة عرشة والسادسة عرشة والسابعة عرشة يف الواثئق التالية: 

 تقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل" 1"

(CDIP/15/5" ؛)2( وتقرير تقيميي للمرشوع "CDIP/16/3" ؛)مسح الأنشطة " و 3

 (.CDIP/17/9) املتعلقة بنقل التكنولوجيا

تقّدم ادلول الأعضاء املهمتة اقرتاحات ، قررت اللجنة أأن CDIP/17/9وأأثناء مناقشة الوثيقة 

اخلاصة وينبغي الفصل بني الاقرتاحات اخلاصة مبسائل الس ياسة العامة والاقرتاحات للمناقشة 

املساهامت اليت تقدم هبا  .CDIP/18/6 Revأأهنا. وتتضمن الوثيقة اليت حُيمتل الترصف بش

 وفد جنوب أأفريقيا واقرتاح مشرتك من وفود أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة الأمريكية.

 واس تجابة اإىل الاقرتاح املشرتك نظرت اللجنة يف الواثئق التالية: 

 (CDIP/20/11) لوجياتروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنو  -

 خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا -

(CDIP/20/12) 

طار "املرشوخارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف  - ع اإ

 (CDIP/20/7" )وبناء احللولاخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

 (.CDIP/20/10 Rev) ميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاجت  -
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حتليل أأوجه القصور يف خدمات وأأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء عىل  -

 (CDIP/21/5) توصيات "الفئة جمي" من أأجندة الويبو للتمنية

ق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع تلكفة خارطة الطري --

 (CDIP/21/6)"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول

دارة امللكية الفكرية مرشوع ( .CDIP/19/11 Revواعمتدت اللجنة يف دورهتا العرشين ) اإ

امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام 

قل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية  اذلي اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا. الأ

تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية بني ومكتابعة ملرشوع 

خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان ، ُعرض مرشوع ن الأقل منواالبدلان النامية والبدلا

( لأول مرة يف ادلورة السابعة CDIP/17/4) اجلنوب داخل املنظمة العاملية للملكية الفكرية

رضت وثيقة اثنية من هذا النوع عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة )الوثيقة عرشة للجنة. وعُ 

CDIP/19/5 الوثيقة التعليقات املقدمة من ادلول الأعضاء واش متلت (، حيث راعت هذه

 .2016و 2014عىل أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب اليت اضُطلع هبا يف الفرتة ما بني 

نشاهئا.  نوقش  الأنشطة/الإجنازات جرت  ابلتقرير،خالل الفرتة املشموةل و موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ اإ

سأأةل عىل أأساس الاقرتاح املشرتك من وفود أأسرتاليا وكندا والولايت مناقشات بشأأن هذه امل 

ىل التوصية  خبصوصملزيد من املعلومات و  الأمريكية،املتحدة  هذه املناقشات، يرىج الرجوع اإ

25. 

طار و  دارة امللكية الفكرية م ملزيد من املعلومات عن الأنشطة املضطلع هبا يف اإ رشوع بشأأن اإ

لرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان ونقل التكنولوجيا: ا

ىل املرفق الأول لهذه  الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، يرىج الرجوع اإ

 الوثيقة.

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/14/2؛ CDIP/16/3 ؛CDIP/17/9؛ CDIP/18/6 Rev. ؛CDIP/19/5 ؛

CDIP/20/7 ؛CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛CDIP/20/12 ؛

CDIP/21/5 ؛CDIP/21/6 ؛CDIP/22/2 . 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 29 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

حدى هيئات الويبو املناس بة.  املناطة ابإ

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 8و 1

طار الواثئق التالية:   التنفيذ    .CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9نوقشت هذه التوصية يف اإ

 .CDIP/20/12وCDIP/20/11 وCDIP/20/10 و CDIP/20/7و

 .جُترى حاليًا مناقشة بشأأن نقل التكنولوجيا يف هيئات الويبو املناس بةوعالوة عىل ذكل، 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 غري متاح

نشاهئا.  نوقش  الأنشطة/الإجنازات جرت  ابلتقرير،خالل الفرتة املشموةل و موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة منذ اإ

مناقشات بشأأن هذه املسأأةل عىل أأساس الاقرتاح املشرتك من وفود أأسرتاليا وكندا والولايت 

ملزيد من املعلومات عن الواثئق اليت نوقشت بناًء عىل الاقرتاح املشرتك، الأمريكية. و املتحدة 

ىل التوصيتني   .28و 25يرىج الرجوع اإ

ىل ذ التاسعة والعرشين  هيادورتيف  كل، واصلت للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتابلإضافة اإ

ىل  3 اليت عقدت يف الفرتة من نيوالثالث ، 2019يونيو  27اإىل  24ومن  2019ديسمرب  6اإ

عىل التوايل، مناقشة أأحاكم قانون الرباءات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف 

اقرتح بعض الوفود الأنشطة اليت ستنفذها اللجنة ادلامئة املعنية و . الإفصاح كفايةمدى ذكل 

جراء مناقشات حول هذا املوضوع يف اللجنة املعنية  بقانون الرباءات، بيامن اقرتح أ خرون اإ

 ابلتمنية وامللكية الفكرية.

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2: فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة

CDIP/14/2؛ CDIP/16/3 ؛CDIP/17/9؛CDIP/18/6 Rev. ؛CDIP/19/5 ؛

CDIP/20/7 ؛CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛CDIP/20/12 ؛

CDIP/21/5 ؛CDIP/21/6 ؛CDIP/22/2 . 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية ال فكرية، وملزيد ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018

 

  



CDIP/24/2 
Annex VI 
72 

 

 30 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا فهيا 

ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة  البدلان الأقل منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية 

 خاصة.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 18و 15و 14و 13و 12و 9و 5

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة 2010 ينايرهذه التوصية قيد التنفيذ منذ  ظلت  التنفيذ

 CDIP/4/6تني للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيق  الرابعةاملتفق علهيا خالل ادلورة 

 CDIP/5/6 Revو

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 صية عىل حنو رئييس من خالل املرشوعني التاليني: ومت تناول هذه التو 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  - املرحلتان الأوىل والثانية  -اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 

مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية  -

منائية حمددة حمددة   .CDIP/5/6 Revاملرحلتان الأوىل والثانية ) – حاّل لتحدايت اإ

 (.CDIP/13/9و

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءاتمرشوع بشأأن أألف( ُأطلق   الأنشطة/الإجنازات اذلي ، اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

عداد امل  ويشمل ،31و 30و 19التوصيات  يعاجل عداد تقارير واقع الرباءات واإ بادئ التوجهيية اإ

 .2014يف عام  ومُعّم 2009عداد تقارير واقع الرباءات، يف عام لإ 

ىل يونيو  2018من يوليو ) اليت مشلها هذا التقرير يف الفرتةوواصلت الويبو  ( أأنشطهتا 2019اإ

البحرية يف منطقة  اجلينيةاملوارد  فامي خيصالرباءات  واقعونرشت تقريرًا عن يف هذا اجملال. 

رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا، وأأصدرت سلسةل جديدة من املنشورات القامئة عىل حتليالت 

املنشورات  واس تحدثت سلسةلالرباءات تسمى تقارير الويبو عن اجتاهات التكنولوجيا. 

  تزنيلمت الفرتة،خالل هذه و اجلديدة بناًء عىل اخلربة املكتس بة يف تطوير تقارير واقع الرباءات. 

تزنيل ملبادئ  10,984و ،PDF نسخة من تقارير واقع الرباءات يف الويبو بنسق 48,408

مواقع مرة عىل  14,100 النقر ملا مجموعهو  واقع الرباءات يف الويبو،الويبو التوجهيية لإعداد 

تضاعف اس تخدام قاعدة  الفرتة،. ويف نفس بتقارير واقع الرباءات يف الويبوالويب اخلاصة 

جراءثالث مرات تقريبًا مقارنة ابلعام املايض  بتقارير واقع الرباءات يف الويبوياانت اخلاصة ب   ابإ

 قاعدة البياانت.ل زايرة 7,594
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دمع البدلان النامية يف الاس تفادة من معلومات الرباءات من خالل حتليالت وواصلت الويبو 

رباءات. من بني الدمي خدمات حتليل رباءات وموظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف تقال

 الرباءات،املواد التدريبية يف جمال حتليالت  اس تحداثومن أأجل دمع مواصةل  أأخرى،أأنشطة 

مسودة  اذلي تتاح (،حتليالت الرباءات )بمتويل من مكتب الياابن للرباءات دليلأأعدت الويبو 

 رتفنياملس تخدمني احمل واملراجعة من قبل للمساهامت (Githubعىل منصة تعاونية )منه 

 لرباءات.املتعلقة ابمعلومات لل

بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة التكنولوجية مرشوع  ابء( وأأدمج

منائية حمددة يف الأنشطة املعتادة لشعبة الويبو لصاحل أأقل  املرحةل الثانية – كحلول لتحدايت اإ

موزمبيق مرشوع وطين حول نقل التكنولوجيا املالمئة  أُطلق يف، 2018يف عام والبدلان منوًا. 

جراء مشاورات مع وزارة العلوم والتكنولوجيا  وعقبللتمنية بناًء عىل حتليل الاحتياجات.  اإ

فريق اخلرباء الوطين  أُنشئواملؤسسات الأخرى املس تفيدة،  التقينوالتعلمي العايل والتدريب 

(NEG .)املراحل الأوىل فامي تظل مناقشات حول حتليل الاحتياجات الوطنية و  كام أأجريت

خبري دويل للمرشوع  وعنُّي حتديد اخلرباء الوطنيني وتعييهنم.  وجرىمن التقرير قيد الإعداد. 

جراء مشاورات مع السلطات احلكومية. عقب  اإ

قريبًا خالل  وستس تمكليقود فريق اخلرباء الوطين معلية حتديد الاحتياجات الإمنائية الوطنية و 

 املتعلقةطلبات البحث  س تقدم. وبعد ذكل، 2019من املقرر عقده يف أأكتوبر  اجامتع وطين

ىل الويبوابل  والسلمية.لتحديد التكنولوجيات املناس بة  رباءات اإ

جيري تنفيذ مرشوع وطين بشأأن نقل التكنولوجيا املناس بة يف أأوغندا وحدد فريق اخلرباء و 

حتياجات الإمنائية. كام مت حتديد خبري وطين ودويل للمرشوع من قبل حكومة الوطين جمايل الا

 .أأوغندا

مذكرة تفامه يف الس نغال لبدء العمل عىل نقل  ُوقعت، 2018ابلإضافة اإىل ذكل، يف ديسمرب 

. 2019من املقرر عقد اجامتع وطين لإطالق املرشوع يف سبمترب و التكنولوجيا املناس بة. 

نشاء فريق اخلرباء الوطين وتعيني خبري وطين وتشمل النتاجئ ا ملتوقعة الرئيس ية لالجامتع اإ

 .ودويل

قامت شعبة أأقل البدلان منوًا بعدد من املبادرات لإنشاء مركز امتياز لس تخدام التكنولوجيا و 

عداد  كدليل عن نقل التكنولوجيا املناس بة  كتيباملناس بة، مبا يف ذكل توثيق قصص النجاح واإ

 يف مرحةل متقدمة من الإعداد.يوجد تمنية، واذلي من أأجل ال 

التكنولوجيا ابلإضافة اإىل مجموعة كبرية من املسؤولني  الرواد يف جمالوتقوم الشعبة أأيًضا بتدريب 

ثيوبيا  من اجلامعات واملؤسسات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف بنغالديش وبواتن ومكبوداي واإ

 ل وتزنانيا وزامبيا.وموزمبيق ونيبال ورواندا والس نغا
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التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/6؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/12/3؛CDIP/14/2  ؛CDIP/14/6 ؛

CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/21/13 ؛CDIP/22/2 . 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018

 

  



CDIP/24/2 
Annex VI 
75 

 

 31 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

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

 .الرباءات

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 20و 15و 14و 13و 12و 9و 5

  

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة 2010 عام اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ  التنفيذ

 CDIP/4/6تني للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيق  الرابعةاملتفق علهيا خالل ادلورة 

 CDIP/5/6 Revو

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 تمنية املكمتةل التالية: نُفذت هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة ال 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات املرحلتان الأوىل والثانية  - اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حاًل  -

منائية حمددة   (CDIP/13/9و .CDIP/5/6 Rev) الثانيةو  تان الأوىلاملرحل  –لتحدايت اإ

وابلإضافة اإىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو 

 التايل:

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف  - اإ

 CDIP/19/11والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية البدلان النامية 

Rev.)) 

، وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام واملقاوةلتعزيز دور املرأأة يف الابتاكر  -

 (. .CDIP/21/12 Rev) امللكية الفكرية

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت مرشوع  أأدمج  الأنشطة/الإجنازات

منائية حمددة  يف الأنشطة العادية لشعبة  ،الثانية املرحةل –تكنولوجية حمددة حاًل لتحدايت اإ

ىل التوصية الويبو للبدلان الأقل منوا. و  لالطالع عىل الأنشطة املضطلع هبا  30يرىج الرجوع اإ

طار هذا   املرشوع.يف اإ

، وتشجيع النساء يف البدلان النامية املقاوةلتعزيز دور املرأأة يف الابتاكر و وبدأأ تنفيذ مرشوع 

 . وقد اختريت2019( يف يناير .CDIP/21/12 Rev) عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية

 اس تعراض املنشورات واس تمكل: املكس يك وعامن وابكس تان وأأوغندا. ويه الرائدة البدلان



CDIP/24/2 
Annex VI 
76 

 

املسودة الأوىل لدلليل  وقُدمتالأعامل.  وس يداتول وضع النساء اخملرتعات واملبتكرات ح

 .اخلاص بأأفضل املامرسات والامنذج والأمثةل للربامج واملبادرات دلمع اخملرتعات

ىل  طار هذا املرشوع، يرىج الرجوع اإ ملزيد من املعلومات حول الأنشطة املضطلع هبا يف اإ

 الوثيقة.امللحق الثاين من هذه 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/6؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/12/3؛CDIP/14/2  ؛CDIP/14/6 ؛

CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/11/ Rev. ؛CDIP/20/2 ؛

CDIP/21/13 ؛CDIP/22/2 . 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد ابلإضافة  اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ل لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 32 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

اتحة الفرصة يف الويب و لتبادل التجارب واملعلومات الوطنية والإقلميية حول أأوجه الصةل بني اإ

 .حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 11و 9و 4

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 CDIP/4/4 Revة للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيق الثالثةعلهيا خالل ادلورة 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 نُفذت هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية املكمتةل التالية: 

 .CDIP/4/4 Rev)س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة ) -

عزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية بني البدلان النامية ت -

 (CDIP/7/6) والبدلان الأقل منو

السوابق القضائية  رصدركز معل الويبو يف جمال س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة عىل   الأنشطة/الإجنازات

املتعلقة ابمللكية الفكرية واملنافسة يف الاقتصادات النامية والناش ئة، مع الرتكزي عىل حق املؤلف 

فريق اخملتص ال يف الفعاةلواصلت الويبو مشاركهتا و واملنافسة يف بعض بدلان أأمرياك الالتينية. 

ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون  ، ابلتعاون مع الأونكتادواملنافسةاملعين ابمللكية الفكرية 

عززت الويبو أأيضا مشاركهتا يف ش بكة املنافسة و (. OECDالاقتصادي )يف امليدان والتمنية 

، من خالل املسامهة يف الأحادي اجلانبادلولية، ول س امي فريق العمل املعين ابلسلوك 

ؤيد للمنافسة امل وطرحت وهجة النظرة قضااي املنافسة املتعلقة ابمللكية الفكري بشأأناملناقشات 

  جممتع واكلت املنافسة. يفبشأأن امللكية الفكرية 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/9/8 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛CDIP/14/2  ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/17/4 ؛CDIDIP/19/5 ؛CDIDIP/22/2 . 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 33 ةالتوصي )التوصيات(التوصية 

مطالبة الويبو بتطوير أ لية مراجعة وتقيمي انجعة، س نوية الأساس، لتقدير جدوى مجيع أأنشطهتا 

املوهجة للتمنية ومهنا الأنشطة املرتبطة ابملساعدة التقنية ووضع املؤرشات واملقاييس اخلاصة لهذا 

 الغرض، حيث اكن ذكل مناس با.

الربامج ذات الصةل يف 

مج واملزيانية الربان

 2018/2019للثنائية 

 22و 9و 8

 

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 .CDIP/4/8 Revة للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيق الرابعةعلهيا خالل ادلورة 

طار الويبو لالإدارة القامئة عىل النتاجئ بغية تعزيز ويف س ياق متابعة املناقشات بشأأن مرشوع  اإ

ن ، مت يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة اعامتد دمع معلية رصد الأنشطة الإمنائية وتقيميها مقرتح ُمكوَّ

 الصدد،ويف هذا  من ست نقاط ورد يف امللحق الأول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة.

اليت تقدهما الويبو يف جمال  التقنيةعامل بشأأن "املساعدة الأ جدول يف  جديد ُأضيف بند فرعي

 التعاون لأغراض التمنية " اإىل جدول أأعامل اللجنة.

حتت هذا البند الفرعي من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف الواثئق التالية: و 

CDIP/19/10؛ CDIP/20/3 ؛CDIP/20/6 ؛CDIP/21/4 ؛CDIP/21/9 ؛

CDIP/22/3 ؛CDIP/22/10 ؛CDIP/22/11 ؛CDIP/23/9.  

 س ياسات املراجعة اخلارجية اليت يقوم هبا الزمالءبشأأن: قدمت الأمانة سلسةل من العروض و 

نشاء منتدى عىل و  ؛يف ادلورة التاسعة عرشة يف ادلورة  بشأأن املساعدة التقنية الويبجدوى اإ

وقامئة  حلادية والعرشين؛يف ادلورة االويبو اجلديدة للمساعدة التقنية  احلادية والعرشين؛ وصفحة

يف ادلورة  يف الويبوة يموارد املؤسس  للتخطيط ال دجمها يف نظام  عقبالاستشاريني اخلرباء 

  .الثالثة والعرشين

: تبادل اخلربات وتكوين الكفاءاتعقدت اللجنة أأيًضا "مائدة مس تديرة حول املساعدة التقنية و 

يف  "املساعدة التقنية بشأأنو"احلوار التفاعيل يف ادلورة التاسعة عرشة  "والأدوات واملهنجيات

 ادلورة الثانية والعرشين.

طار هذا البند الفرعي من جدول الأعامل يف ادلورة احلالية، اليت و  ستس متر املناقشات يف اإ

ستنظر يف تقرير عن تنفيذ قرار ادلول الأعضاء بشأأن املساعدة التقنية للويبو )الوثيقة 

CDIP/24/8.) 
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دة التمنية مشاريع أأجن

 ذات الصةل

 ومت تناول هذه التوصية عىل حنو رئييس من خالل املرشوع التايل: 

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية رصد الأنشطة الإمنائية وتقيميها - طار الويبو لالإ  تعزيز اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev.) 

دارة القامئة عىل النتاجئ  حتدد  الأنشطة/الإجنازات طار الويبو لالإ ، زيانيةاملربانمج و اليف  وتوافق عليهادلول الأعضاء اإ

ابلأداء  ويقارهنا والأهداف،أأي مؤرشات الأداء وخطوط الأساس  ويضع هذا الإطار املعايري،

ىل ادلول  التقارير وسرُتفع. املوهجة للتمنيةمبا يف ذكل أأنشطة الويبو  اذلي س ُيقمّي يف الثنائية اإ

طار الويبو شهد  .الأعضاء عىل أأساس س نوي يف تقارير أأداء الويبو ىل أأن اإ وجتدر الإشارة اإ

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية ، كام يتضح من 2012/13حتس نا مس مترا منذ الثنائية 

 (.WO/PBC/28/8)الوثيقة  2016/17شأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية ب 

طار و  طار الأ مؤرشات مؤرشا من  279 2018/19 الثنائيةحدد اإ من نتيجة  38داء يف اإ

التقدم  اذلي يتعقب، 2018الثنائية لعام نتصف مل  وس ُيعرض تقرير أأداء الويبوالنتاجئ املتوقعة. 

للجنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  الثالثني، يف ادلورة للثنائيةة احملرز حنو حتقيق الأهداف احملدد

 (.WO/PBC/30/7)الوثيقة  2019

عن الأنشطة املضطلع هبا كجزء من الاقرتاح املكون من الست  وملزيد من املعلومات املفصةل

ىل التوصية   .41نقاط بشأأن املساعدة التقنية، يرىج الرجوع اإ

التقارير/الواثئق 

 ى ذات الصةلالأخر 

؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/12/4 ؛CDIP/20/3؛CDIP/20/6  ؛CDIP/21/4 ؛CDIP/21/9 ؛

CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو  لعام من املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018

 

  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
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 34 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

ىل  الرمسي، مبا يف ذكل دراسة التاكليف واملنافع امللموسة محلاية امللكية الفكرية ابلنظر خاصة اإ

 .خلق فرص العمل، بغية مساعدة ادلول الأعضاء عىل تصممي برامج وطنية هامة

الربامج ذات الصةل يف 

انمج واملزيانية الرب

 2018/2019للثنائية 

 16و 9و 8

 

طار . وقد نوقشت2011اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ الوثيقتني التاليتني:  يف اإ

CDIP/6/9 وCDIP/8/3 . 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

هذه التوصية عىل حنو أأسايس  امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيتناول مرشوع 

(CDIP/8/3 Rev. .) 

 امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيبشأأن  اللجنةمرشوع  انمجة عنادلراسة  هذه  الأنشطة/الإجنازات

(CDIP/8/3 Rev. )قتصاد غري الرمسي الابعد ذكل " ُحرراذلي  ول يزال يُستشهد ابجملدل

اكمربيدج، مطبعة جامعة الويبو و  ، املنشور برشاكة بنيخفي؟"يف ادلول النامية: حمّرك ابتاكر 

 ة.والس ياساتييف اجملالت الأاكدميية وادلراسات 

نتاجه للجنة ميثل مسامهة مفاهميية وجتريبية هممة وفريدة نسبيًا يف  ويظل هذا العمل اذلي مت اإ

قتصادات املنخفضة ل يزال العمل وثيق الصةل ابلوحتليل الابتاكر يف القطاع غري الرمسي. 

 .واملتوسطة ادلخل ذات القطاعات غري الرمسية الكبرية

ىل الكتاب وفصول الس ياسات الناجتة عنه ابنتظام يف س ياق الأحداث اليت تركز عىل و  يُشار اإ

(. يف كثري من الأحيان، تتحول املناقشات حول مؤرش GIIمؤرش الويبو لالبتاكر العاملي )

ىل  أأن الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي همم ولكن ل يؤخذ يف الاعتبار  واقعالابتاكر العاملي اإ

ميكن للويبو أأن تشري اإىل دراسة و احلالية.  اتبشلك اكف من خالل هجود القياس والس ياس

عىل محمل اجلد وأأن اجلهود  ُأخذاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لإثبات أأن املوضوع قد 

 فامي يتعلق ابملوضوع قيد البحث. الراهنةاةل احلجارية لتحسني 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/13/5؛ CDIP/12/2؛ CDIP/10/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو من امل لعام علومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصية، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 35 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصادي  مطالبة الويبو ابإ

 تكل ادلول بأأنظمة امللكية الفكرية.والاجامتعي والثقايف لنتفاع 

 37 ةالتوصي

جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، 

 لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني امللكية الفكرية والتمنية.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 16و 8

ىلتفق علهيا امل تنفيذ ال مت تناول هذه التوصيات يف أأعقاب اسرتاتيجية   التنفيذ اليت  املناقشات استنادا اإ

 CDIP/6/3و CDIP/3/5 ئقيف س ياق التقارير املرحلية اخملتلفة )الواث دارت

التمنية الويبو بشأأن ويه قيد التنفيذ منذ اعامتد أأجندة . (.CDIP/5/7 Revو CDIP/8/2و

عزيز قدرات اخلرباء الاقتصاديني، ل س امي ومتحورت اسرتاتيجية التنفيذ حول ت. 2007يف عام 

يف البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، من أأجل الرشوع يف أأحباث 

 عنعداد واثئق مرجعية تقدم نظرة عامة ، وحول اإ اقتصادية جتريبية بشأأن امللكية الفكرية

تصادية التجريبية احلالية بشأأن حقوق امللكية الفكرية، وحتديد الثغرات البحثية، البحوث الاق 

 واقرتاح جمالت حبث ممكنة للمس تقبل.

 مللكية الفكرية والتمنيةاب املعين رشوعامل جرى التعامل مبارشة مع هذه التوصيات من خالل و 

 (.CDIP/5/7 Revةالوارد يف الوثيق DA_35_37_01)املرشوع  ةالاجامتعية والاقتصادي

)املرشوع  املرحةل الثانية –والاقتصادية  ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعيةواملرشوع املعين 

DA_35_37_02.) 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 أأجندة التمنية املكمتل التايل:  مرشوعنُفذت هذه التوصية من خالل 

 (.CDIP/5/7 Rev) والاقتصاديةامللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  -

 (CDIP/14/7) املرحةل الثانية –والاقتصادية  امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية -

عىل النحو تناول هذه التوصية من خالل مرشوع أأجندة التمنية اجلاري تُ  وابلإضافة اإىل ذكل،

 :التايل

 (.CDIP/22/15 Rev) مقيمرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الر  -
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 املرحةل الثانية –مللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية ابواكمتل تنفيذ املرشوع املعين   الأنشطة/الإجنازات

(CDIP/18/2يف )  طار راسات ادلونُفِّذت معظم . 2018عام هذا املرشوع ابلتعاون مع يف اإ

نشاء خرباء اقتصاديني من بدلان انمية وبدلان  متر مبرحةل انتقالية، وتقتيض هذه ادلراسات اإ

 .قواعد بياانت جتريبية تعزز القدرة البحثية عىل حنو دامئ

طار املرشوع عىل و  الثانية  هتادوريف للجنة اُعرض ملخصان لدلراسات اليت اختمتت يف اإ

 -الصناعي يف دول جنوب رشق أ س يا  التصمميفهم اس تخدام بشأأن والعرشين: ملخص دراسة 

ندونيس يا والفلبني واتيالند امللكية بشأأن وملخص دراسة  (CDIP/22/INF/2) حاةل اإ

ُعرض ملخص و  .(CDIP/22 /INF/3) القطاع الصحي يف بولندايف الفكرية يف نظام ابتاكر 

 اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطاع التعدين يف الربازيل وش ييل بشأأنادلراسة 

(CDIP/23/INF/2)  الثالثة والعرشين يف دورهتاللجنة اعىل. 

ىل  يتقرير التقيميال قُدم و   CDIP/22/9)الثانية والعرشين  يف دورهتاللجنة الهذا املرشوع اإ

Rev.). 

 CDIP/22/15) الرمقي احمليطبشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف  الرائداملرشوع  تنفيذ بدأأ و 

Rev طار هذا ملزيد من املعلومات حول و . 2019.( يف يناير الأنشطة املضطلع هبا يف اإ

ىل   اخلامس من هذه الوثيقة. املرفقاملرشوع، يرىج الرجوع اإ

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛CDIP/14/2  ؛CDIP/14/3 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2 ؛CDIP/22/9 Rev. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو اتمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي لعام ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 36 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

 .امللكية الفكرية

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 9و 8

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 .CDIP/6/6ة للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيق السادسةعلهيا خالل ادلورة 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

الفكرية هذه التوصية  تناول مرشوع املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية

 (. .CDIP/6/6 Rev)عىل حنو أأسايس 

، وكذكل الواثئق املعقودةتقدم بوابة نقل التكنولوجيا والتعاون املفتوح معلومات عن الاجامتعات   الأنشطة/الإجنازات

التمنية بشأأن نقل التكنولوجيا  أأجندةعدت يف س ياق مشاريع وادلراسات واملواد الأخرى اليت أُ 

والتعاون املفتوح مثل " املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية". 

لتبادل  املعنيني،يع أأحصاب املصلحة مجل منتدى لدلول الأعضاء واملراقبني، وكذكل  وُأنشئ

وأأدوات امللكية  ،اسات املنشورةواقرتاحات املس تخدمني املبارشين حول ادلر  وأ راءتعليقات 

وتصممي وحمتوى البوابة.  وواثئق الفعاليات، ،التدريب أأدوات والأدةل ومجموعات ،الفكرية

 تواصل ادلول الأعضاء اس تخدام البوابة والاس تفادة من املنتدى.و 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/10/2؛ CDIP/8/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/12/2؛CDIP/14/2  ؛CDIP/15/3 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/22/2.. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي لعام ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7لوثيقة )ا 2018
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 38 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

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

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 22و 9و 8

. وقد نوقشت ومت تناولها من خالل الأنشطة املتفق 2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 .CDIP/4/8 Revة للجنة، عىل النحو املبني يف الوثيق الرابعةعلهيا خالل ادلورة 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية رصد الأنشطة  طار الويبو لالإ تناول مرشوع تعزيز اإ

 (. .CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev)الإمنائية وتقيميها هذه التوصية عىل حنو أأسايس 

ىل الوثيقة "  الأنشطة/الإجنازات جنازات هذه التوصية، يُرىج الرجوع اإ  اومهنجياهتو الويب أأدوات ميتقي لالطالع عىل اإ

، لتحديد عىل خمتلف املس توايت هتاوفعالي هتااحلالية لقياس وقع أأنشطة املساعدة التقنية وكفاء

 (CDIP/22/10جمالت قابةل للتحسني" )

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/10/2؛CDIP/12/4  ؛CDIP/22/2 ؛CDIP/22/10 . 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي لعام ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 39 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

مطالبة الويبو، يف حدود اختصاصها وهممهتا، مبساعدة البدلان النامية ول س امي البدلان الأفريقية، 

جراء دراسات حول جهرة الأدمغة  ابلتعاون مع املنظامت ادلولية املعنية بذكل، عن طريق اإ

 .وتقدمي توصيات عىل أأساسها

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 16و 9و 8

طار الوثيقتني التاليتني: . وقد نوقشت 2014اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ يف اإ

CDIP/6/8 وCDIP/7/4. 

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

هذه التوصية عىل حنو أأسايس  امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةتناول مرشوع 

(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev. .) 

لتنقل ادلويل للمواهب ا"بعنوان  كتااب مشرتاكاكمربدج مطبعة جامعة نرشت لك من الويبو و   الأنشطة/الإجنازات

ىل  "،والابتاكر: أأدةل جديدة وال اثر املرتتبة عىل الس ياسات واذلي يستند اإىل حد كبري اإ

ليهل يز و . امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة اللجنة بشأأنخمرجات مرشوع  ابلفعل يف  ال يشار اإ

 ة.يناقشات الس ياس  امل ادلراسات الأاكدميية و 

ىل   10مع تلقي  للباحثني،واصلت الويبو توفري قاعدة بياانت جهرة اخملرتعني  ذكل،وابلإضافة اإ

 .2019ويونيو  2018طلبات من الباحثني الأاكدمييني يف الفرتة بني يوليو 

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/13/6؛ CDIP/12/2؛ CDIP/10/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/22/2 . 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي لعام ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 40 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية، وفقا لتوجه 

لبيئة ومنظمة الصحة العاملية ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة ل 

التجارة  واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية، وعىل وجه اخلصوص منظمة

 .العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التمنية

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 20و 18و 17و 9و 8و 4و 3و 1

 انقشت اللجنة جزئيا هذه التوصية.  التنفيذ

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 ومت تناول هذه التوصية عىل حنو رئييس من خالل املشاريع التالية: 

 (. .CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev) امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةمرشوع  -

الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع  -

 (.CDIP/15/7 Rev) وغريها من البدلان النامية

وابلإضافة اإىل ذكل، تُتناول هذه التوصية من خالل مشاريع أأجندة التمنية اجلارية عىل النحو 

 التايل:

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي - كرية عىل حنو فعال يف  لس تخدام امللكية الفاإ

 CDIP/19/11) البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

Rev.) 

، واصلت الويبو تعزيز الزتاهما وتعاوهنا مع منظومة الأمم اليت مشلها هذا التقريرخالل الفرتة   الأنشطة/الإجنازات

تضطلع املنظمة مبجموعة واسعة من الأنشطة ابلتعاون مع و ادلولية. املتحدة وغريها من املنظامت 

املتعلقة ابمللكية الفكرية والابتاكر.  ابلتدابريواكلت الأمم املتحدة الأخرى، خاصة فامي يتعلق 

 مجةل أأمور، ما ييل: مضنوتشمل هذه الأنشطة، 

بني الواكلت  املشرتكةومعليات الأمم املتحدة شاركت الويبو يف املناقشات التقنية أألف( 

فريق يف مبادرات  وأأسهمتوأأهداف التمنية املس تدامة  2030 عام تنفيذ خطة املشاركة يف

 لأغراض( IATTالعمل والتكنولوجيا والابتاكر )تسخري املشرتك بني الواكلت املعين ب  العمل

ل ليات والربامج ملبادرات واتشمل ارطة انفذت الويبو معلية رمس خو أأهداف التمنية املس تدامة. 

داخل منظومة الأمم املتحدة فامي يتعلق ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر، ووافقت أأيضًا عىل 

منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء و أ لية تيسري التكنولوجيا  منصةتبادل البياانت بني  تيسري

(WIPO GREEN)  و( قاعدة بياانت الويبو للبحثWIPO Research )الويبو ومنصة 

 (.WIPO Match) للمطابقة الإلكرتونية
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ضم منظمة ياذلي  والتجارة،يف س ياق التعاون الثاليث بشأأن الصحة العامة وامللكية الفكرية ابء( 

التجارة منظمة  حلقة معلالصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو، شاركت املنظمة يف 

ىل  8ة من والصحة العامة يف الفرت العاملية بشأأن التجارة  يف العديد  وأأسهمت، 2018أأكتوبر  12اإ

نظام امللكية الفكرية كعامل رئييس لالبتاكر يف  خالل الربانمج عىل سبيل املثال اجللساتمن 

ىل  النفاذامللكية الفكرية لزايدة  اتقطاع الأدوية وخيارات س ياس الصحة. تكنولوجيات العاملي اإ

شاركت الويبو اإىل جانب منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، يف ندوة حول امللكية و 

نومفرب  16و 15 بتارخيويف قريغزيس تان  2018الفكرية والصحة العامة يف الكويت يف نومفرب 

القضااي املتعلقة خبيارات  مهنا عاجلت الويبو مجةل أأمور الاجامتعات،. وخالل هذه 2018

العامة يف نظام الرباءات ادلويل. كام اس تضافت الويبو الاجامتع احلادي عرش لفرقة  ةاسالس ي

لوقاية من الأمراض غري اب املعنية( UNIATFلأمم املتحدة املشرتكة بني الواكلت )االعمل 

 .2018نومفرب  9و 8 بتارخياملعدية وماكحفهتا 

لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن واصلت الويبو مشاركهتا عن كثب يف تقدمي ادلمع جمي( 

)مثل اللجنة التنفيذية  هذه التفاقية( يف تنفيذ أ لية تكنولوجيا UNFCCCتغري املناخ )

شاركت الأمانة يف و (. CTCN) هتا( ومركز تكنولوجيا املناخ وش باكTECللتكنولوجيا )

، خالل 2018( لعام GIIوقدمت نتاجئ مؤرش الابتاكر العاملي ) الهيئاتاجامتعات هذه خمتلف 

الاجامتع السابع عرش للجنة التنفيذية للتكنولوجيا التابعة لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن 

 .2018سبمترب  28اإىل  25من يف الفرتة تغري املناخ، اليت عقدت يف بون 

ىل  16ابلتعاون مع الأونكتاد، شاركت الويبو يف أأس بوع التجارة الإلكرتونية )جنيف، و  20اإ

فطار و ( 2018أأبريل  نتاج احملتوى  عن مظاهرنظمت جلسة اإ متكني نظام حق املؤلف من اإ

نرتنتوأأنشطة الويبو اليت تدمع حل الزناعات يف بيئة  هاحمليل وتوزيع  .الإ

دارة امللكية الفكرية ونقل بشأأن  اجلاريالتمنية  أأجندةملزيد من املعلومات حول مرشوع  اإ

س تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل  لالتكنولوجيا: الرتوجي

  الأول من هذه الوثيقة. املرفقيرىج الرجوع اإىل  ،منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/13/4؛ CDIP/12/2؛ CDIP/10/2فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 

CDIP/13/6 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛

CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء ةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي لعام الويبو ل، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 41 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

 .جرد أأنشطة الويبو احلالية لتقدمي املساعدة التقنية يف جمال التعاون والتمنية

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 30و 17و 11و 10و 9و 8و 5و 4و 3و 2و 1

واستندت الأنشطة املتفق عىل تنفيذها مبدئيا عىل   .2010اكنت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

كذكل يف س ياق الاس تعراض اخلاريج  . ونوقشت .CDIP/4/8 Revوثيقة املرشوع

الوارد يف الوثيقة  التمنية،للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض 

CDIP/8/INF/1 أأجندةس تمكل النقاش مبقرتح مشرتك من مجموعة اُ  لحقة،. ويف مرحةل 

التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون 

داريتني أأعدهتام( CDIP/9/16لأغراض التمنية )الوثيقة  الوثيقتان  -الأمانة  وابس تجابتني اإ

CDIP/9/14 وCDIP/16/6. 

س بانيا اقرتاحًا ابس تعراض  املذكورة،وعقب مناقشة الواثئق  املمكنة لتعزيز  الس بلقدم وفد اإ

 ونقحت اللجنةمعل املنظمة يف تقدمي املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية. 

 لخصملالأول  امللحقيف دورهتا السابعة عرشة. ويرد الاقرتاح املنقح يف  ووافقت عليهالاقرتاح 

غالقالثامنة  دورهتاقررت اللجنة يف و . يف ادلورة السابعة عرشة رئيس اللجنة النقاش  عرشة اإ

يف جدول  فرعي الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو؛ وفتح بندبشأأن 

اذلي ملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية" و االأعامل بعنوان "

يف هناية تكل الفرتة، ملناقشة التنفيذ ، يركز عىل مقرتح من ست نقاط وارد يف امللحق الأول

 .الأولالهنايئ للملحق 

طار و ملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال اجدول الأعامل بعنوان " من الفرعي بندال يف اإ

 CDIP/20/3و CDIP/19/10 ة:الواثئق التاليالتعاون لأغراض التمنية"، نظرت اللجنة يف 

 CDIP/22/10و CDIP/22/3 وCDIP/21/9 و CDIP/21/4و CDIP/20/6و

  CDIP/23/9 و CDIP/22/11و

قدمت الأمانة سلسةل من العروض حول: س ياسات املراجعة اخلارجية اليت يقوم هبا الزمالء و 

نشاءجدوى و  يف ادلورة التاسعة عرشة؛ ادلورة احلادية يف ملساعدة التقنية بشأأن امنتدى  اإ

وقامئة  يف ادلورة احلادية والعرشين؛صفحة الويبو اجلديدة للمساعدة التقنية و  والعرشين؛

 .يف ادلورة الثالثة والعرشينة يموارد املؤسس  للتخطيط ال دجمها يف نظام  عقبالاستشاريني 
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تبادل عقدت اللجنة أأيًضا " مائدة مس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: و 

املساعدة  بشأأنو"احلوار التفاعيل  يف ادلورة التاسعة عرشة "اخلربات والأدوات واملهنجيات

 يف ادلورة الثانية والعرشين. "التقنية

طار هذا البند الفرعي من جدول الأعامل يف ادلورة احلالية، اليت  تتواصلس و  املناقشات يف اإ

أأن املساعدة التقنية للويبو ستنظر يف تقرير عن تنفيذ قرار ادلول الأعضاء بش

 (.CDIP/24/8 )الوثيقة

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

طار الويبو لالإدارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع مت تناول هذه التوصية من خالل مرشوع  تعزيز اإ

شلك هذا املرشوع نقطة (. و .CDIP/4/8 Rev)الوثيقة  معلية رصد الأنشطة الإمنائية وتقيميها

 التنفيذ. جسلزيد من العمل، كام هو موحض يف للقيام مبطالق ان

ىل يونيو  2018يف الفرتة من يوليو   الأنشطة/الإجنازات  ، نظرت اللجنة يف الواثئق التالية:2019اإ

نشاءجدوى  (أأ )  (؛CDIP/22/3ملساعدة التقنية )بشأأن امنتدى  اإ

ساعدة التقنية تقيمي أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأنشطة امل  (ب)

 ؛(CDIP/22/10) وكفاءهتا وفعاليهتا

ماكتب امللكية الفكرية مع التنس يق ادلاخيل والعمل مع الأمم املتحدة والتعاون  (ج)

 (؛CDIP/22/11) الوطنية والإقلميية

لكرتوين بشأأن املساعدة التقنية (د)  (.CDIP/23/9) منوذج منتدى اإ

(، 2018نومفرب  22اإىل  18عقدت اللجنة حواًرا تفاعلًيا يف دورهتا الثانية والعرشين )من و 

بعض ادلول الأعضاء عروًضا عن جتارهبم وممارساهتم  خالهلقدمت و بشأأن املساعدة التقنية، 

وأأدواهتم يف تقدمي و/أأو تلقي املساعدة التقنية. وأأعقب العروض، حوار تفاعيل سامهت فيه 

 .أأخرى يف املناقشة دول أأعضاء

نشاء 2019مايو  24اإىل  20طلبت اللجنة يف دورهتا الثالثة والعرشين )من و  ( من الأمانة اإ

لكرتوني منصة يف اخليار  املبنيلعقد ندوات عرب الإنرتنت بشأأن املساعدة التقنية، عىل النحو  ةاإ

 .من س تة أأشهر مبدئية، لفرتة CDIP/23/9 من الوثيقة ء(اب)

عن تنفيذ قرار ادلول الأعضاء بشأأن املساعدة التقنية للويبو للنظر فيه يف ادلورة  يُقدم تقريرو 

 (.CDIP/24/8احلالية للجنة )

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2 فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:

CDIP/12/4 ؛CDIP/19/10 ؛CDIP/20/3 ؛CDIP/20/6 ؛CDIP/21/4 ؛

CDIP/21/9 ؛CDIP/22/3 ؛CDIP/22/10 ؛CDIP/22/11 ؛CDIP/23/9 . 
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ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي لعام ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 42 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

تعزيز التدابري اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين بلك فئاته يف أأنشطة الويبو، وفقا 

للمعايري اليت تتعلق بقبول املنظامت غري احلكومية واعامتدها مبا جيعل هذه القضية قيد ادلرس 

 .ابس مترار

ت الصةل يف الربامج ذا

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 20و 18و 8و 4

 CDIP/6/3و CDIP/3/5نوقشت هذه التوصية يف س ياق تقارير مرحلية خمتلفة )  التنفيذ

مل تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غري أأن التوصية قيد التنفيذ معليًا و (.CDIP/8/2و

 . واسرتاتيجية التنفيذ يه عىل النحو التايل: ابلفعل

ل تزال الإجراءات والرشوط احلالية بشأأن منح صفة مراقب يف الويبو للك من أأحصاب "

املصلحة املعنيني من املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية متوافقة مع هذه 

قب ملنظمة ما اإىل ضامن جديهتا وهتدف معلية املراجعة املتعلقة مبنح صفة مرا .التوصية

عالوة عىل أأنه من  .ومصداقيهتا، وعالقة أأنشطهتا مبجال امللكية الفكرية، وينبغي أأن يس متر ذكل

جراء مشاورات  املتعارف عليه، يف حاةل الطلبات املقدمة من املنظامت غري احلكومية الوطنية، اإ

م ومفيد لضامن مشاركة املنظامت اليت لها مع ادلوةل املعنية، وقد تبنّي أأيضًا أأن ذكل الإجراء هم

جراءات الاعامتد هذه، تس متر  .عالقة بعمل الويبو وبتوصيات أأجندة التمنية أأيضاً  وجبانب اإ

الويبو يف حتديد وتنفيذ املبادرات اليت تيرس املشاركة الفعاةل للمراقبني واجملمتع املدين كلك يف 

 ."أأنشطهتا

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 غري متاح

عقد املدير و اس مترت الويبو يف التواصل مع املنظامت غري احلكومية من خالل وسائل خمتلفة.   الأنشطة/الإجنازات

، حيث شارك 2018أأكتوبر  10العام اجامتعه الس نوي مع املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف 

 .من ممثيل املنظامت غري احلكوميةممثل  28

تشجيع مشاركة املنظامت غري احلكومية يف اجامتعاهتا وفعالياهتا، مبا يف وواصلت الويبو أأيضا 

قلميية وادلولية. منحت امجلعية العامة للويبو من يوليو  ،ذكل الندوات و/أأو املؤمترات الوطنية والإ

ىل يونيو  2018 منظامت غري  6ومراقب دامئ ملنظمتني غري حكوميتني دوليتني  صفة، 2019اإ

منظمة دولية غري  261ومنظمة حكومية دولية،  75بذكل يصل اجملموع اإىل حكومية وطنية. و 

 مراقب دامئ يف الويبو. صفةمنظمة غري حكومية وطنية لها  92وحكومية، 
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عالوة عىل ذكل، ُعقدت مشاورات عديدة مع املنظامت غري احلكومية ومراقيب اجملمتع املدين، يف 

اب املصلحة املعنيني عىل أأعامل الويبو، والسامح أأحص لطالععىل السواء،  امليدانجنيف ويف 

بالغ املنظمة ابلأولوايت الرئيس ية لس ياس  امللكية الفكرية. اتهلم ابإ

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/8/2 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5 فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/22/2. 

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو ةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي لعام ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018
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 43 يةالتوص  التوصية )التوصيات(

النظر يف كيفية حتسني دور الويبو يف اختيار الرشاكء لمتويل مرشوعات املساعدة املرتبطة 

ابمللكية الفكرية وتنفيذها يف مسار شفاف بتوجيه من الأعضاء ودون اإخالل بأأنشطة الويبو 

 اجلارية.

الربامج ذات الصةل يف 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 22و 9و 8

 

 مبجرد موافقة ادلول الأعضاء عىل الأنشطة. تنفيذهاسيبدأأ و مل تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.   التنفيذ

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 غري متاح

ل أأن الويبو تدير العديد من الرشأاكت   الأنشطة/الإجنازات عىل الرمغ من أأن هذه التوصية مل تناقشها اللجنة اإ

خرباهتم  بتقامسواجملمتع املدين  رايدة الأعامللقطاع  تتيحالناحجة بني القطاعني العام واخلاص واليت 

 فامي ييل أأبرزو هممة الويبو.  تقوم علهياوتوفري المتويل لعدد من الس ياسات العامة الهامة اليت 

 الرشأاكت:

 احتاد الكتب امليرّسة (ABC) 

 ( قاعدة بياانت الويبو للبحثWIPO Research) 

 ( ىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر  (ARDIالنفاذ اإ

 ( ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات  (ASPIبرانمج النفاذ اإ

 ( منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاءWIPO GREEN) 

الواثئق التقارير/

 الأخرى ذات الصةل

 CDIP/22/2التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة: 
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 45 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

نفاذ امللكية الفكرية يف اإطار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية  انهتاج اإ

نفاذها يف  بداع التكنولويج بصفة خاصة، حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية واإ تشجيع الإ

وللمنتفعني هبا  ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية

ىل حتقيق التوازن بني احلقوق  ىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية واإ وعىل حنو يؤدي اإ

 .من اتفاق تريبس 7والالزتامات، مبا يتفق مع املادة 

ذات الصةل يف الربامج 

الربانمج واملزيانية 

 2018/2019للثنائية 

 17و 11و 9

 .انقشت اللجنة جزئيا هذه التوصية  التنفيذ

نفاذوتوجد هذه  وجُترى  .التوصية قيد التنفيذ ابلفعل يف س ياق اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

طار التوصية  نفاذ يف اإ ، ويسرتشد هبذه التوصية 45مناقشات يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

طار الربانمج  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف اإ ىل  .17أأيضًا معُل الويبو يف جمال اإ وابلإضافة اإ

حقوق امللكية الفكرية مع مرشوع "التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال  يتناول ذكل،

ق  هذه التوصية أأيضًا )الوثيقة ال منومعاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأ

CDIP/16/7 Rev. .)للجنة يف دورهتاهذا املرشوع تقرير الإجناز والتقرير التقيميي ل  وقُدم 

 عىل التوايل(. CDIP/23/7و CDIP/23/4)الوثيقتان  الثالثة والعرشين

مشاريع أأجندة التمنية 

 ذات الصةل

 التايل: التمنية  أأجندة عمرشومن خالل بشلك أأسايس هذه التوصية  تُتناول

التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب  -

 (.CDIP/16/7 Rev.2القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منو )

ذاكء  (،2019يونيو  -2018خالل الفرتة قيد الاس تعراض )يوليو   الأنشطة/الإجنازات واصلت شعبة الويبو املعنية ابإ

، واملساعدة التقنية، والس ياسة العامة ،التعاون ادلويل بشأأنالاحرتام للملكية الفكرية أأنشطهتا 

ذاكءيف جمال  وزايدة الوعي وتكوين الكفاءات، ىللملكية الفكرية ل حرتام الا اإ املصاحل  ابلنظر اإ

التمنية والهدف  أأجندةمن  45تمنية وفقا للتوصية املوهجة حنو ال  والاهامتمات الواسعةاجملمتعية 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية".  الاسرتاتيجي السادس للويبو "التعاون ادلويل بشأأن اإ

 ( الس ياسة ادلولية والتعاونأألف

نفاذ  عاملي لدلول الأعضاء لتبادل املامرسات  ىمكنتداس مترت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذ امللكية الفكرية واخلربات الوطن  ذاكءية وتسهيل احلوار ادلويل بشأأن الس ياسات املتعلقة ابإ  واإ

سبمترب  5اإىل  3يف الفرتة من  للجنةعرشة  الثالثةادلورة وعقدت ملكية الفكرية. لل حرتام الا

نفاذ وتتناول  .2018 يف س ياق الاهامتمات اجملمتعية الواسعة اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
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نفاذ ل الإمنائية التوجه، واليت تتجىل يف برانمج معل ادلورة الثالثة عرشة للجنةوالشواغ : الإ

أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية تبادل املعلومات بشأأن التجارب الوطنية بشأأن " 1""

طبقا لأولوايت  ، ل س امي الش بابامجلهوربوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني 

وتبادل املعلومات بشأأن التجارب الوطنية " 2؛ "ادلول الأعضاء التعلميية أأو أأي أأولوية أأخرى

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ لي بشأأنلرتتيبات املؤسس ية املتعلقة اب  ةس ياسات وأأنظمة اإ

ل املعلومات بشأأن وتباد" 3تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛ "

هما الويبو، معالتجارب الوطنية املتعلقة اب الرتكزي عىل صياغة قوانني  ملساعدة الترشيعية اليت تُقّدِ

نفاذ الوطنية مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل  اليت تراعي الإ

نفاذ جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ غفال املصلحة الاج اإ امتعية الواسعة وابلتوافق لأولوايت دون اإ

بشأأن تكوين الكفاءات وادلمع املقدم من الويبو  وتبادل التجارب الناحجة" 4" ؛ادلول الأعضاء

 واملوظفنيلواكلت عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة ا التدريب  أأنشطةلأغراض تنفيذ 

نفاذ التمنية ذات الصةل ووليةأأجندة توصيات ل  الوطنيني طبقا ىل و  ."جلنة الإ اس متعت اللجنة اإ

نفاذ، ا وعىل غرار مناقشات أأفرقة.خلرباء وأأربع من ا اعرض 30  نُظمللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ذاكء امجلهورمعرض حول اإرشاك   منمخسة أأعضاء  وعرضالاحرتام للملكية الفكرية.  يف اإ

نفاذ ومنظمة واحدة ا  مؤسساتمراقب وثالث ة بصفة مشاركللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

مع لرسالهتم من خالل ادل خّصيصا لكتساباملصممة  العالمات التجارية أأنشطهتمعنية اوطنية 

   .ااإرشاك مجهوره

احرتام امللكية بشأأن "مؤمتر دويل انحج للغاية  نُظم، 2018أأكتوبر  25اإىل  23يف الفرتة من و

فريقيا ينبثق من أأطراف –الفكرية  ذاكء  هجود مشرتكة بنيوهو مثرة  "اإ شعبة الويبو املعنية ابإ

فريقيا )جب لرشاكت وامللكية الفكرية املعنية ابلجنة ال الاحرتام للملكية الفكرية و  ( CIPCنوب اإ

لرشطة اجلنائية ادلولية )الإنرتبول( ومنظمة انظمة وم (، WCOلجامرك )لنظمة العاملية امل و 

اض س ياسات وقال وزير وصانع  400 أأكرث من مجع املؤمتر ادلويلو (. WTOالتجارة العاملية )

نفاذ القانون، ابلإضافة اإىل ممثيل املنظامت احلكومية ادلولية وغري ابإ  املعنينيوكبار املسؤولني 

كيفية واخلربات حول  وهجات النظرمن أأجل تبادل  بدلا 70احلكومية والرشاكت من أأكرث من 

. امللكية الفكريةنفاذ ابإ اجلهات الفاعةل املعنية تحدايت احملددة اليت تواجه خمتلف التغلب عىل ال 

التمنية. وعىل هذا  أأجندةمن  45يعكس التوصية حىت مت تنس يق برانمج املؤمتر ادلويل بعناية و

نفاذ امللكية الفكرية ابلشواغل املوهجة حنو التمنية من خالل  النحو، فاإن املوضوعات اليت تربط اإ

سهام نظام امللكية الفكرية املتوازن والفعال يف المنو الاقتصادي وكذكل التقدم  النظر يف كيفية اإ

   العلمي والثقايف.

ذاكءاحلدث أأمهية  ظهرأأ و  خملتلف ادلول  الإمنائيةالاحرتام للملكية الفكرية مع مراعاة الشواغل  اإ

منتجي ومس تخديم امللكية  تعود ابملنفعة عىلبيئة دولية للملكية الفكرية  حىت تسودالأعضاء، 

ىل الف كرية. ومتش يا مع الهدف الاسرتاتيجي السادس، أأكد املؤمتر ادلويل أأيضا عىل احلاجة اإ

لمصلحة العامة كأداة حتقيقا لالتعاون عىل خمتلف املس توايت لضامن حتقيق فوائد امللكية الفكرية 

  .الشامةلللتمنية 
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 ( املساعدة الترشيعيةابء

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مساعدة ترشيعية بناء عىل طلب  قدمت شعبة الويبو املعنية ابإ

نفاذ  اجلزء  مبقتىضادلول الأعضاء بشأأن توافق الترشيعات الوطنية مع الالزتامات املتعلقة ابلإ

 . )انظر الوثيقةالتفاق املرونة الواردة يف مواطن التوازنالثالث من اتفاق تريبس، مع مراعاة 

.ACE/12/14/WIPO) 

نفاذ فعال للملكية لإ  وجهية موهجةمنظمة بصدد تعديل و/ أأو اعامتد أأطر  /بدلا 47حاليا، هناك 

أ س يا واحمليط  بدلا من 11املنطقة العربية،  بدلان من 4املنطقة الأفريقية،  بدلا من 20الفكرية )

البدلان اليت متر  من انوبدلأأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب،  من بدلان 10و الهادئ،

 اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية(.

 التقنية وتكوين الكفاءات( املساعدة جمي

ذاكء الاحرتام  بشأأن تكوين الكفاءاتنشطة الأ نُظم عدد من  والتدريب ملعاجلة القضااي املتعلقة ابإ

 الوطنية أأو ومصمت خمتلف الهيئات(. WIPO/ACE/14/2للملكية الفكرية )انظر الوثيقة 

قلميية ) قلميية واحدة يف املنطقة  3سلطات وطنية يف املنطقة العربية،  4الإ سلطات وطنية واإ

ىل تصمميالأفريقية( أأو  نفاذ القانون موهجة اإىل مواد تدريبية  اكنت يف طريقها اإ وأأعضاء سلطات اإ

اهما حملية واس تخد رشوطلتلبية  فامي س بق النيابة العامة، واكنت الويبو قد وضعت هذه املادة

، 2018. عالوة عىل ذكل، يف سبمترب لتكوين الكفاءاتحمددة  فعالياتكأداة مرجعية يف 

اليت أأعدها نفاذ حقوق امللكية الفكرية" ابإ  جملموعة القضااي املتعلقةالطبعة الرابعة من " صدرت

فريقيا انئب  ، القايض املوقر هارمز. رئيس حممكة الاس تئناف العليا يف جنوب اإ

ذاكء الوعي( أأنشطة دال  اإ

واصلت الويبو الاضطالع بسلسةل من الأنشطة لتحسني فهم امجلهور للملكية الفكرية وأأمهيهتا، 

  .الش باب أأوساط ل س امي بني

ذاكء الوعيموقع  عن ورقيةنسخة  وأأعّدت  www.respectfortrademarks.org خاص ابإ

 .ابللغة الإجنلزيية

عية بشأأن احرتام حق املؤلف، بمتويل من الصناديق ترينيداد وتوابغو مقطع فيديو للتو يف أأنتج و 

 FIT)كوراي الاستامئنية اليت قدمهتا وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية 

ROK/BRIP وابلإضافة اإىل ذكل، واصلت الويبو مساعدة ادلول الأعضاء يف مشاريع .)

ذاكءحمددة بشأأن   املدارس.يف مسابقات  الوعي، مثل تطوير اسرتاتيجيات الوعي وتنظمي اإ

يف س ياق مرشوع التعاون يف جمال التمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب و

فقد اس تمكل املهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا، 

ير التقيميي )الوثيقة تقر وال ( CDIP/23/4الوثيقة الإجناز ) تقرير. وقُدم 2018املرشوع يف عام 
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CDIP/23/7 ىل كجزء  ،هبا املضطلعالأنشطة  وأأدجمتالثالثة والعرشين.  يف دورهتاللجنة ا( اإ

 اذلي امتد ليشمل املزيد من البدلان. يف العمل املنتظم للويبو ،من هذا املرشوع

التقارير/الواثئق 

 الأخرى ذات الصةل

؛ CDIP/22/2؛ CDIP/20/2؛ CDIP/18/2 فامي ييل التقارير اليت نظرت فهيا اللجنة:

CDIP/23/4؛ CDIP/23/7  

ىل الأنشطة الواردة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية بشأأن امللكية الفكرية، وملزيد  ابلإضافة اإ

ىل تقرير أأداء الويبو لةمن املعلومات حول الإجنازات املتعلقة هبذه التوصي عام ، يرىج الرجوع اإ

 .(WO/PBC/30/7)الوثيقة  2018

 ]هناية املرفق السادس والوثيقة[
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