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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
 7102 نومفرب 02اإىل  01جنيف، من 

 
 

والتنمية االجتماعية  موجز التقرير التقييمي ملشروع امللكية الفكرية
 واالقتصادية

عدادمن   وي، فييت انم، والس يد بيري موهنن، أأس تاذ الاقتصاد، ماسرتخيت، هولندادانييل كيلري، مستشار، هان الس يد اإ

ملرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  اخلاريج املس تقل موجز التقرير التقيمييحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل  .0
فييت انم، والس يد بيري موهنن، أأس تاذ الاقتصاد،  ،هانويالس يد دانييل كيلري، مستشار،  هأأعدواذلي ، والاقتصادية

 .ماسرتخيت، هولندا

ىل الإحاطة علاًم  .7 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 معيلملخص 

" امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصاديةيشمل هذا التقريُر التقيمَي الهنايئ املس تقل ملرشوع جدول أأعامل التمنية "
(DA_35_37_01) ليه فامي بعد واكنت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( قد  )"املرشوع"(.، اذل ي يشار اإ

ىل  هذا املرشوع اذلي 7101دورهتا اخلامسة املنعقدة يف أأبريل اعمتدت يف  املعرفية اليت يعاين مهنا  فجوةتضييق الهيدف اإ
عامل و تنفيذ عند تصممي نظام للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية وعند  النامية البدلانواضعو الس ياسات يف  وقد بدأأ  .النظامذكل اإ
ضافية.متديد فرتة التنفيذ موافقة اللجنة عىل  بعد 7102وانهتى  يف ديسمرب  7107يوليو  0تنفيذ املرشوع يف   لس تة أأشهر اإ

عداد دراسات وتنظمي حلقات معل وندوة.  ومن أأبرز النتاجئ املرجوة اإ

، وقد أأجراه ُمقيِّّامن خارجيّان7102 يونيو 07املؤرخة ابملواصفات واسرتشد هذا التقيمُي 
 01يونيو و 01يف الفرتة بني  1

 بتنس يق وثيق مع شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية. 7102 نومفرب

 اس تنتاجات

 أأسفرت نتاجئ التقيمي عن الاس تنتاجات التالية:

 الناحية العمليةمن  بشلك جيد رٌ ومدا املرشوع خمططٌ: 0الاس تنتاج 

بعض  رجعن أأجل حتقيق النتاجئ املطلوبة. وتوحمكام حيدد خمتلف اخلطوات الرضورية متتضمن وثيقة املرشوع هنجا واحضا 
ىل ابلأساستنفيذ ال التأأخري يف حالت  رادة الويبو. ورمغ حتديد عوامل خارجية مثل صعو اإ ابت التنس يق اخلارجة عن اإ

للتخطيط للمرشوعات )ول س امي الإطار املنطقي( يف القياس ية اس تخدام أأدوات الويبو  هناك جمال لتحسنيأأهداف واحضة، 
 .للإبلغمرحةل التصممي وكأساس 

 يكتيس املرشوع أأمهية ابلغة لدلول الأعضاء: 7الاس تنتاج 

سهامالصعيد اجلزيئ امللكية الفكرية عىل  اس تخدام  بياانتساعد املرشوع ادلول الأعضاء عىل مجع  يف وضع الس ياسات  اكإ
يف تصممي أأنشطة مك حملأداء الاقتصادي والاجامتعي. ونتيجة لتباع هنج تشاريك والربط بني اس تخدام امللكية الفكرية وا

توافر بياانت  واكن ادل م العميل بشلك اكمل احتياجات متاتب امللكية الفكرية املس تفيدة. عىل الطلب، لّب  قامئةمساعدة 
ىل أأن املرشوع املتقدمة. و  لنس بة لأاحا  املصلةة يف البدلانهمام اب احصائية دقيقة يف البدلان النامية ضافة اإ ادلول  ساعداإ

مانةلفاإن هل أأمهية ابلنس بة  الإبلغ،الأعضاء عىل القيام مبهاهما فامي خيص  اتحة بياانت ذات جودة عالية من أأجل  لأ لدلول اإ
  .يف الوقت املناسب )مثل مؤرشات امللكية الفكرية العاملية( الأعضاء

 اخنرطت البدلان املس تفيدة بشلك كبري يف املرشوع: 2الاس تنتاج 

ىل  من اجلدير ابذلكر أأيضا أأن التقيمي توصل هممة  موارد برشيةوأأاتحت أأن املتاتب املس تفيدة قدمت مساهامت عينية اإ
احتياجاهتا وشاركت مشاركة وح املؤسسات املس تفيدة بوض وأأبدتووضعت أأدوات خاصة مجلع البياانت الاقتصادية وحتليلها. 

عدادها  .نشطة يف تصممي ادلراسات واإ

                                                
1
، الاقتصاديني والاجامتعيني بشأأن الابتتار والتكنولوجيااملركز املشرتك بني جامعة الأمم املتةدة وجامعة ماسرتخيت للبحث والتدريب )الس يد بيري موهنن،  

، ؛ والك املُقيِّّمني ُمس تقلقائد الفريقفييت انم، ، للخدمات الاستشارية Swiss Consulting )اجملموعة السويرسية الس يد دانييل كيلريو  (ماسرتخيتجامعة 
عداد املرشوع أأو تنفيذه.  ومل يشاراك يف اإ
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 النوع السلمي من ادل م اجليد ابلطريقة السلمية دمقُ : 2الاس تنتاج 

طار املرشوع جيدة.ادلراسات املعدّ اكنت  طلب ب املتعلقةهيلكة ورمقنة املعلومات ل هنج  من املناسب اس تخدام واكن ة يف اإ
متانية اس تخدام ومنحها  امللكية الفكرية س ندات رمز موحد، مما ميّكن من ربط بياانت امللكية الفكرية تكل ببياانت جزئية مع اإ

هذا الهنج ابتتاراي للغاية ابلنس بة للبدلان املتوسطة ادلخل ويعكس أأفضل املامرسات اكن و  ءات.متاتب الإحصاأأخرى من 
املتاتب الوطنية للملكية الفكرية وكفاءات اخلرباء احملليني  كفاءاتاملرشوع يف تعزيز جنح و  املس تخدمة يف البدلان املتقدمة.

ذاكء و  اس تخدام امللكية الفكرية.أأفضل للعوامل اليت حتدد فهم تكوين  تفيدة يفدلان املس  يف الب ساعد املرشوع كذكل يف اإ
البياانت الاقتصادية لوضع الس ياسات.  ان املس تفيدة بشأأن كيفية اس تخدامالوعي يف صفوف واضعي الس ياسات يف البدل

املس تفيدون أأن ادلراسات اكنت مفيدة لوضع الس ياسات، ويتضح ذكل يف حاةل اس تخدمت فهيا نتاجئ دراسة يف صياغة وأأكد 
ىل دوائر هممتة متنوعة من وقُ كرية. ترشيع جديد بشأأن امللكية الف حصائيني  أأاكدميينيدمت ادلراسات يف مراحل خمتلفة اإ واإ

نشاء ش بكة بني البدل املرشوعالأخري، ساعد ويف وواضعي الس ياسات.   ان املس تفيدة وربطها ابلويبو.عىل اإ

 ه يف بدلان أأخرىميكن تطبيقر  بنجاح يف عدد حمدود من البدلان الهنج اذلي جُ : 1الاس تنتاج 

ن  شمل بدلان لت  عة  ملساعدة عرب مرشوع متابارار تك سيتطلب، عىل أأي حال، وتوس يع نطاقهاالواعدة  الأولية النتاجئ مجعاإ
محلت شأأن ومن اانت الاقتصادية يف وضع الس ياسات حمدودا يف بعض البدلان. يب م ال أأمهية اس تخدا فهميزال ول أأخرى. 
ذاكء ىل الأ  استنادا راسات لوضع س ياساترص اس تخدام ادلف زايدةاليت تس هتدف واضعي الس ياسات  الوعي اإ ميكن و  دةل.اإ

شأأن من و  أأخرى. بدلانرفع كفاءة مرحةل متابعة حممتةل ابس تخدام اخلربة املكتس بة يف البدلان املس تفيدة من املرشوع ملساعدة 
طار مرحةل متابعة   اتوصياهتو  ااس تنتاجاهتو  دلراساتلنتاجئ الرئيس ية ال جتميع  يسامه أأكرث يف نرش املعارف أأن  ونرشها يف اإ

 املكتس بة.

دراج : 6الاس تنتاج   تكوين الكفاءات يف املرشوع ميكنه الزايدة يف اس تدامة النتاجئشطة أأن اإ

طفاء الطابع املؤسيس عىل التةليل الاقتصادي داخل متاتيساقد  امللكية الفكرية يف اس تدامة النتاجئ  بمه التدريب املقدم واإ
وطريقة هيلكة مجموعة البياانت واس تخداهما دجمها وحتليلها طريقة مجع البياانت وتنظيفها و  عىل ذكل، مّت توثيقوعلوة الأولية. 

 ، وذكل بشلك مفصل قابل للتكرار اإىل حد كبري.لس تخدام امللكية الفكرية حمددةوخاصيات لتةليل اجتاهات 

 توصيات

عداد مرشوع متابعة  (6و 1من الاس تنتاجني ) 0التوصية  ها وفقا توس يع نطاق و النتاجئ احلالية  مجلع : اإىل أأمانة الويبو خبصوص اإ
 :التاليةللمبادئ 

عىل اس تةداث قواعد  ان الأقل وموا،خرى، مبا فهيا البدلالأ بدلان ال مواصةل مساعدة متاتب امللكية الفكرية يف  )أأ(
 الاقتصادية.بياانت الأخرى الاجامتعية وال كية الفكرية وربطها بقواعد بياانت بشأأن اس تخدام املل 

ضافية يف بدلان أأخرى، مبا فهيا البدلان الأقل وموا، ابس تخدام مجموعات البياانت املس تةدثة  ) ( عداد دراسات اإ اإ
لهيااليت مل يمت التطرق  وضوعاتاملمع تركزي خاص عىل   بعد. اإ

ذاكء الوعي  الاس مترار يف )ج( طار املرشوع مع تركزي خاص عىل اإ صفوف واضعي  يفاس تخدام املهنج املطبق يف اإ
 التفاق عىل مواصفات حمددة للك دراسة.قبل الس ياسات 

طار املرشوع ومرحةل املتابعة.رسات املعدّ نرش ملخص مجليع ادلا )د(  ة يف اإ
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طار املرشوع من أأجل تقدمي املساعدة التقنية للبدلان الأخرى.املكتس بة  احمللية الاس تفادة من اخلربة )ه(  يف اإ

دراج  )و( التدريب عىل الاحصاء يف الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية املدعومة يف  برامجاس تكشاف خيار اإ
طار املرشوع  عندما يكون ذكل ممكنا. DA_10_02 اإ

 .اطلهبحاليا من املرشوع بناء عىل مواصةل تأأطري البدلان املس تفيدة  )ز(

عداد خارطة طريقة )ح( عىل اس تةداث مجموعات البياانت  تعممي املساعدة لتنظر فهيا ادلول الأعضاء بشأأن اإ
 .العاديةواس تخداهما بشلك سلمي يف خدمات الويبو 

 مرشوع متابعة  املوافقة عىل خبصوص  اللجنة: اإىل (6و 1من الاس تنتاجني ) 7التوصية 

 مللكية الفكريةابشأأن الاحصائية  بياانتال  اس تةداث مجموعةعىل مرشوع متابعة لمتكني ادلول الأعضاء من املوافقة 
 .0يف وضع الس ياسات وفقا للمبادئ املقرتحة يف التوصية  سهامالإ من أأجل  واس تخداهما

 تعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط والرصدخبصوص مانة الأ : اإىل (0 من الاس تنتاج) 2التوصية 

الأدوات احلالية لتخطيط  اس تخداميف مرحةل التصممي عىل حنو يضمن  املرشوعاتينبغي تعزيز مراقبة جودة  )أأ(
 احيةًا. اس تخدامااملشاريع 

 املرشوع. حياة طار منطقي كأساس لإدارة دورةلإ النظر يف العمل اب ) (

موظفني تدريب متاتب امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة من املرشوع خبصوص : اإىل (6 من الاس تنتاج) 2التوصية 
 اإضافيني وتوثيق اس تةداث مجموعات البياانت

يلء اهامتم خاص ملواصةل تدريب متخصصني جدد للمةافظة ينبغي  )أأ( ملتاتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء اإ
 دوران املوظفني. والتخفيف من خطر قلهاانت و  يف مراحل املرشوع عىل املعارف املكتس بة

ضافة اإىل ذكل، ينبغي توثيق اس تةد ) ( من أأجل ضامن حتديث مس متر  اث مجموعة البياانت توثيقا واحضااإ
  .قومنس  

 ]هناية املرفق والوثيقة[


