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مشروع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهلوة الرقمية والنفاذ تقرير تقييمي بشأن 
   ملخص- عرفةإىل امل

يد غلني أويل من إعداد تاذ توم أوغادا وا ناأل سـ  لسـ

شأن  .1 تقل  ميي خار:  تقرير  بتضمن مرفق هذه الويقة ملخصا  سـ ل ث مي يا املعلومات تقي نولو ية الفكرية و جرشوع ا تك مللك م
نفاذ إىل املعرفة ية وا هوة الر لوWتصاالت وا مق تاذ توم أوغا من إعداد) CDIP/4/5 Rev. ثالويقة (ل  خدمات ،داسـاأل

يا، نريويب،  أند يت نولو تاكر وا W جيب إلدارة لتك يد غلني أويلب نوا يمي، Owl RE ، مؤسس رشكةلسـ بحث وا ج  تقل  .نيفلل

ية الفكرية  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون مرفق هذه 

 .ثالويقة

 ]ييل ذ~ املرفق[
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 املرفق
    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

يمي  .1 تقرير  مهذا ا تق تعلق ل ية ا رشوع جدول أعامل ا ملتقل  من لتسـ ياتمل تو ص يا : 27 و24 و19 ل نولو ية الفكرية و جا تك مللك
نفاذ إىل املعرفة ية وا هوة الر لاملعلومات وWتصاالت وا مق ناء ا�ورة الرابعة . ل رشوع أ تمد ا ثوقد ا ملع ية ُ ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ملع

نة (الفكرية نايرتوبدأ . 2009 يف نومفرب) للجا ييذه يف  ـى 2010 نف سمربنهتوا  .2011 ي يف د

تعمل من جتارب  .2 يمي هو ا هدف من ا لواكن ا تق رشوعلل مليذ ا رشوع.نفت يمي طريقة إدارة ا مل ويف هذا الصدد، مت  تق ّ 
مي ياسإضافة إىل، واإلبالغمبا يف ذ~ أدوات الرصد ه، تصمو تاجئ وإعداد تقارير عهنا وتقدير اح�ق  ل ن ما حتقق حىت اآلن من 

تدامة رشوعسـا ت. مل ا ُوا تعراض الو§ئق، وإجراء مقابالت معيف  تخدمسـ يب، مهنا ا يمي مجموعة من األسا سـا ل  يف اموظف 12 لتق
بات  بو، واحلصول عىل  يأمانة الو ية الفكريةتعقي ية  للملكمن ثالثة ماكتب و  .طن

ية تاجئ الر يةا تاجئ الر يةا تاجئ الر يةا تاجئ الر سـا سـن سـن سـن ين يل يل يل     ئئئئل

رشوع وإدارته  ملتصممي ا

يجة .3 رشوعتّميُق :1 لنتا مل ويقة ا ية إلطالق ا أهنواتضح ث رشوععنرصيف اك لوتصف ت· الويقة األوية األهداف . مل ا ث
يذ يمي الحظ بضعة أوجه قصور أو حتدºت. لتنفوخطوات ا  .لتقولكن ا

يجة  .4 رشوع :2لنتا تقدم اإلجاميل  تقدمي املعلومات حول ا يدة  بة و نا للمأدوات اإلبالغ  ل ل مفسـ نرصو. م لعيس ا  املعين حبق ل
ناول ا�ول األعضاء هذا  إىل الرصد وأدوات اإلبالغ ألنه رمغكبرية يف حاجة املؤلف  تكامل ا�راسة، مل  تتا نرصسـ  ومل لعا
شه قنا رش عنرصوفÅ خيص . ت بعة  ية الفكرية ا ياÇت الرصد من لك ماكتب ا بو مجع  نة، من الصعب عىل الو ع الر سـ ب ي لمق مللك

ياÇت يع ت· ا شاركة و با جتم تخدم أية معايري . لمل ية الفكرية تسـومل  يمي أوسع لقدرات ماكتب ا يمي كام مل جير  مللكموحدة  تق َتق ُ لل
تطور عىل  .لا

يجة  .5 ية وكفاءة :3لنتا رشوع بفعا يذ ا نرصين لكهيام، وبني أنه اكف  بة  تعاون،  لقمي ا ت للع سـ ملل نفت ل ّل ن ّ ُ. 

يجة  .6 رشوع أو خففت آ§ :4لنتا يذ ا ناء  متÐ أ ُمل تقع معظم اÓاطر اليت اكنت  مل نفت ث تخلصة حم ملسـرها عرب العمل �روس ا
رشوعات أخرى  .ممن 

يجة  .7 ية األخرى ألن  :5لنتا يات اجلديدة والقوى اخلار نولو توÚات وا بار ا W نرص حق املؤلف بعني جأخذ  ج لتك ل ت عع
ياسات القامئة يف جمال حق املؤلف توÚات يف املامرسات وا بارة عن دراسة  نرص بذاته هو  سـا لل ع نرص الر. للع مقوعىل  ية ع تلبنة 

رشوع، ومهنا Wلزتام وا�مع  ية الفكرية أثرت يف جناح ا تعامل مع عوامل يف ماكتب ا رشوع وا بري عىل ا ملالطلب ا مللكمل للك
 .اإلدارºن

ية  لالفعا

يجة  .8 نرص حق املؤمل حيرز :6لنتا بريا يف إذاكء وعي ا�ع  بب كلف تقدما  ته األويةبسول األعضاء يف هذا اçال  لحا . ل
تمكل  ها، اليت جاءت يف شلك ثالث دراسات، سـوا تا ناقش  شاور ولكن ا�ول األعضاء مل  بحث وا رشوع مرحÐ ا جئا ن ت ت لل مل

نة املقرر عقدها يف نومفرب شات إىل ا�ورة العارشة  نا يل ا للجنظرا إىل تأ ق مل  .2012 ج
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يجة  .9 شة  :7لنتا نا تدى  شاء  بريا يف إ نرص حق املؤلف تقدما  قمل حيرز  مل ن ن ك شطةمع متÐيدة  اجلدناأل هذه املرحÐ ألن  حملا

رشوع نفذ بعدملمن ا بو وإىل ا�ارسا. ت مل  نادا إىل ما قاð موظفو الو يوا ناتتس نجزة،  ثالث ا ه ا مل يدة كل خبصوص ج اقرتاحات 
شطة  . جديدة يف جمال حق املؤلفنأ

يجة  .10 نوعة يف ُّفن :8لنتا نة بدرجات  نرص الر تذ  مق ية الفكرية17مع با من ماكتب ا مللك  رشوع يف ت· و. مكت ملمبا أن ا
تلفت درجات تلفة، فقد ا خاملاكتب وصل إىل مراحل  ناءخم ياÇت وحتديهثاالقدرات ب  نة قواعد ا ب عىل ر بات . لمق تعقيوأفادت 

نة ما �هيا من  يهتا أحرزت تقدما يف ر ية الفكرية يف غا بو أن ماكتب ا شاركة وتقارير الو مقبارشة من ثالثة ماكتب  ي بم مللك لم
ية الفكرية واألربو، أ. اءاتالربجسالت  تة ماكتب  ُوفÅ خيص  ي ية سجالت لاتيحت ت· للملكسـ نصة العا ملبعد ذ~ عىل ا مل

يمت ذ~ عام قريب(للرباءات، أي ركن الرباءات  تمكل يف وهذا يعين أن ). سأو  رشوع مل  يُسـا با11مل ورمغ تركزي . مكت 
رشوع عىل  تخدام الرباءات املوجودة، مفن شأن ما وفرجسالت ملا ساعدة عىل ا يات ا بو من تدريب ومعدات وبر سـته الو مل جم ي

بات الرباءات وا نة  نظام للميض يف ر لا طل مق تجاريةسجالت ل ثل العالمات ا ية الفكرية  لاألخرى املربطة  مت  .مللك

يجة  .11 ية الفكرية :9لنتا ية ألنظمة ا هوة الر يق ا هام  تلفني هد نرصين  رشوع بني  مللكمجع ا ل مقف ي خم تضع نرص وفÅ. مل تعلق  بع  ي
رشوع سامهة ا سابق ألوانه حتديد  يمي إىل أنه من ا ملحق املؤلف، خلص ا مل ل يمي إىل أن . تق نة، فقد توصل ا نرص الر لتقوأما  مق ع

نة  تلفة يف ر رشوع حقق تقدما بدرجات  مقا خم ية واحدة16الرباءات املوجودة يف جسالت مل نظمة إ قلمي ب�ا ولفائدة   .م

تدامة Wسـ 

يجة  .12 ناقش إن : 10لنتا نرص حق املؤلف غري معروف يف هذه املرحÐ ألن ا�راسات مل  تاح�ل مواصÐ العمل عىل  ع
شلك رمسي مع ا�ول األعضاء ببعد  يات ا�راسات وبلورهتا . ُ متر العمل يف هذا اçال يف حال اع�د تو متل أن  صومن ا سـ يحمل

بو يف جمال حق املؤلف شطة جديدة للو يبح أ ن  .لتص

يجة  .13 يةيف: 11لنتا ية ا تطوير ا ية  بة ا نة، من املرتقب أن متيض ا نرص الر ت إطار  ب ب ن شع مق تحع ل ملع لل يف ا�مع ) IMD( ن
يمت  يد أن ذ~  ية العادية،  رشوع من املزيا ساجلاري تقدميه  ب ن يذ  أقل نظرا إىل بوتريةللم ناء  تاحة أ ية ا نفأن األموال اإلضا تف ث مل

توافرة بقى  رشوع لن  مهذا ا ت نة و�. مل مترار يف ر W مقام يكن، فالقدرة عىل نظام ا	ي جسالت سـ تخدام ا ية الفكرية  لا سـ مللك
توقف عىل ما  بو  ته الو ستو ي ية الفكرية من الزتام وما تقدمه من مواردتبديهضع  .مللك ماكتب ا

ية يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص  تنف

يجة  .14 ي:12لنتا تو تجاب  رشوع ا يمي إىل أن ا ص توصل هذا ا لل سـ مل يف عدة جوانب من   رمغ أنه27 و24 و19ات تقل
سابق ألوانه هام بدقةلا  .س حتديد اإل

يات تو تاجات وا Wيات تو تاجات وا Wيات تو تاجات وا Wيات تو تاجات وا Wص صل صل صل ل     سـسـسـسـتتتتنننن

تاج  .15 Wيجة  (1سـتن ناء ): 1لنتخبصوص ا ييل  ميي أو  هام أي رابط  نرصين ال ير رشوع من  ثتألف ا تبط شغ ع سـي ت تنظ مل
سه عىل املدى الطويل  هدف  يق ا نفسعهيام إىل  ل هوة املعرردم(حتق ف ا نرصيه. )يةل رشوع و بب ذ~ يف مغوض حول ا عوقد  مل  .س

تاج  .16 Wيجة  (2سـتن ند وضع ): 2لنتخبصوص ا بذ،  رشوع وإدارته، من ا يط  تخدام أدوات  عرمغ ا حمل تخط للمسـ لل
يةمرشوعات ية الفكرية ئ إمنا يمي وأدوات الرصد واإلبالغ من طرف ماكتب ا يري معايري ا بل،  نوع يف ا مللك من هذا ا تق لتق تغسـ ملل

شرتºتحتو تعلقة  ملسني اإلجراءات ا  .مل
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تاج  .17 Wيجة  (3سـتن ية الفكرية أي): 2لنتخبصوص ا نة بعدم حتمل ماكتب ا نرص الر مللكمتزي  مق ع ية ةي ية إلزا سؤو م  ل م

رشوع يذ ا مللإلبالغ عن  يني وا�ويني، من .نفت رشاكء الو تعاون بني ا نطوي عىل ا ية املامثÐ اليت  رشوعات اإلمنا ل ويف ا ن ل ت طئ ل مل
سب اخلطة املوضوعة امل رشوع  ها�م ونفذوا ا تأكد من أهنم قاموا  يني  رشاكء الو حفروض وضع برÇمج إبالغ واحض  لل ملن مبلل ط

تاجئ احملققة ية حول ا بات  سب برÇمج حمدد،  نوقدموا،  خط ي لح هل اآلن عىل . تعق ية لاكن من ا سؤو لسولو حددت ت· ا ل مل ُ
شأ بÐ واختاذ قرار  بو رصد اخلطوات ا بالو  .هناملقي

تاج  .18 Wتني خبصوص  (4سـتن ميه ):7 و6لنتيجا نرص حق املؤلف و يق عىل  يمي عىل ا تقي اكنت قدرة هذا ا ع لتعل لتق
شطة  ياغة أ شة املوضوع مع ا�ول األعضاء و نا ية، أال ويه  نجز بعد املرحÐ اليت قد تكون األكرث أ نحمدودة ألنه مل  ص ق مه مت ُ

بو يات ميكن ّإال أن مؤلفي هذه ا�راسة ي. يجديدة للو تو صرºن أنه بقراءة ا�راسة وا تاج بعض Wقرتاحاتل يدةسـتنا  ملف ا
 .ا�ول األعضاء اجلديرة ه�م

تاج  .19 Wيجة  (5سـتن نة ):8لنتخبصوص ا ية الفكرية يف جمال ر نة يف دمع ماكتب ا نرص الر مق جنح  مق جسالت مللكع
ية الفكرية ألن حصة الرباءات أولوية ملرضورة الرباءات جسالت قد ال تكون ولكن . الرباءات ها مللكاكتب ا شا طمن  ن

نة واكن من املفروض أن تعطى. ملائة 10 تبلغ تجارية واجسالت مق األولوية لر لالعالمات ا شلك سجالت ل تاملرتبة عهنا اليت  ت
بريا من هاملائة   90 كجزءا  شا ية من  طا نبق بو أعطت األولوية . ملت لومن الواحض أن الو بة ت· الرباءسجالت ي غات نظرا إىل ر

ية يف ركن الرباءاتسجالت لاملاكتب يف إدراج ت· ا يةجسالت  ا�ويل عىل  ونظرا إىل الطلبطنالو  .ملالرباءات العا

تاج  .20 Wيجة  (6سـتن ها ا�مع ):8لنتخبصوص ا ية من عدد املاكتب اليت تقدم  ية ا تطوير ا ية  بة ا ل رفعت ا تن ب ب ن تحشع ل ملع لل
نة 17 ماكتب إىل 6األويل من  تقدم يف ر نت يف أغلب احلاالت من ا با و مق  ل متكت ية من جسالت مك يق الفعا لالرباءات مع  حتق

ية تفاء ملوارد املرصودة يف املزيا Wتلكفة و نيث ا ك ل نه صعب، يف . ح رشوع و ية، فقد وسع ذ~ من نطاق ا ّوبصورة إجيا لك مل ب
بو  تطورات مع ماكت�مة يالوقت ذاته، عىل الو يع ا لتابعة  مج ية الفكرية وم يعب ا رشوع مضن ةشاركملها عىل اتشجمللك مل وإهناء ا

ية احملددة  .مناملدة الز

تاج  .21 Wيجة  (7سـتن بري عىل اه�م ا�ول األعضاء يف ):10لنتخبصوص ا نرص حق املؤلف إىل حد  تدامة  توقف ا ك  ع سـ ت
شطة جديدة يف هذا اçال ها لوضع أ بو ود نالو تكون ح. معي سامههتا  يه، فإن  سـو م رشوععل بل ا بة  ملامسة  تقسـ مل . نسـل

بة امجلاهري وإذاكء الوعي للوصول إىل جامهري  شطة Óا يذ أ نرص عىل املدى الطويل عىل  توقف أيضا جناح هذا ا طو ن لع نفس تي
سـهتدفني يني اآلخرين ا نة وشمل اخلرباء وا ملتجاوز نطاق ا ن ت للج  .ملهت

تاج  .22 Wيجة  (8سـتن نرص ال):11لنتخبصوص ا تدامة  توقف ا ع  سـ ية الفكرية ت بري عىل موارد ماكتب ا نة إىل حد  مللكر ك مق
تخدام معدات . ومدى الزتا�ا شاركة يف ا ية إذا واصلت املاكتب ا هوة الر شلك أكرب عىل ردم ا سامهة  سـوميكن ا مل مق ب سحلمل  ملا
سح بات الرباءات اجلديدة ملالضويئ  سحطل  تجارية املوجودةجسالت  مو بذ أن متيض ا. لالعالمات ا بو يف دمع ذ~ حملومن ا يلو

ية اليت شورة ا نعرب ا تابعة اليت تقوم هبا ألنلتقمل تاحة ألي دمع عىل نطاق واسع همل تقد�ا وا متل أن تكون املوارد  م من غري ا حمل
تجاريةمثل متويل ( سجالت العالمات ا ية  لسح Úات خار ل  ).جم

ية  .23 تو صا تاج خبصوص  (1ل Wيجة 1سـتن ن:)1لنت، ا رشوعني  نظر يف وضع  م ا م بل ل يط يف ا ند ا ملسـتقفصلني  تخط لع
تلفني نرصين  تألف من  رشوعات اليت  ثل هذه ا خملوضع  ع ت مل  .م

ية  .24 تو صا تاجني  (2ل W يجة 3 و2سـتنخبصوص تخدا�ا يف ّيوىص بأن تعدل): 2لنت، ا رشوع ال بو ويقة ا سـ أمانة الو ث ملي
شاهبةما يوضع من تنفيذ  ية  مرشوعات إمنا ئ بل م  .ملسـتقيف ا
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ية  .25 تو صا تاجني خبصوص  (3ل Wتاجئ 7 و4سـتن نظر ا�ول األعضاء يف ا�راسات ): 10 و7 و6لن، ا تيوىص بأن 

بو ية إىل الو بات موضو نرص حق املؤلف وأن تقدم  تعلقة  يات ا تو يوا ع ي بع مل ص  .تعقل

ية  .26 تو صا تاج  (4ل W تا4سـتنخبصوص شطة نظرا إىل عدم): 7 و6 نلنتيج، ا تحداث أ يمي جلدوى اح�ل ا ن إجراء  سـ تق
ية حبق املؤلف جديدة لل بة ا ية دمع ا نظر يف  بغي ا نرص حق املؤلف،  يا يف  شلك عامال ر بو، ا	ي  نو شع ل ي ع سـ ي ملعي ل يفي كن يف ئ

بة امجلاهري وإذاكء الوعي شطة خما شطة جديدة، مبا فهيا أ يذ أية أ ها  متويل  يمي وتقدمي ا طإجراء ذ~ ا ن ن نف ل تتق لل  .ل

ية  .27 تو صا تاجات  (5ل W تا8 و6 و5سـتنخبصوص نة، يوىص بأن ): 11 و8 نلنتيج، ا نرص الر تدامة  مقفÅ خيص ا ع سـ
رشوع يذ ا بو  ملتمكل أمانة الو نفت ي  .تسـ

 ]ثهناية املرفق والويقة[


