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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   2102 نومفرب 02اإ

 
 

 املرحلة - استحداث أدوات للنفاذ إىل املعلومات املتعلقة بالرباءات موجز التقرير التقييمي ملشروع
 الثانية

عداد من  جنيف استشارية، خبرية موانغل، اكثرين الس يدة اإ

ىل  .0 حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل موجز التقرير التقيميي اخلاريج املس تقل ملرشوع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 ارية، جنيف.اكثرين موانغل، خبرية استش املرحةل الثانية، واذلي أأعدته الس يدة الس يدة -املعلومات املتعلقة ابلرباءات 

منية وامللكية الفكرية  .2 ن اللجنة املعنية ابلت اإ
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 ملخص معيل

  املرشوع

من جدول أأعامل الويبو  00و 01و 01 1يورد هذا التقرير نتاجئ التقيمي اخلاريج املس تقل للمرشوع املندرج مضن التوصيات
ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  املرحةل الثانية". وفامي ييل نص هذه  -بشأأن التمنية وعنوانه "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

 التوصيات:

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية  :01التوصية 
طار  بداعي والابتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف اإ ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإ والبدلان الأقل منوا اإ

 الويبو.

ظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل جيب أأن تتعاون الويبو مع من :01التوصية 
ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول س امي يف  منوا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ

  اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمهية خاصة.

ىل  :00ة التوصي ىل البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات. الويبو بتسهيل  نفاذ ُمَحّسن اإ

و عىل معلية التقيمي، ويه موحضة يف تقرير وقد اتفق املقمي اخلاريج مع شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية يف أأمانة الويب
ىل منتصف سبمترب  اس هتالل التقيمي املعمتد.  .2102وقد ُأجري التقيمي يف الفرتة من منتصف يوليو اإ

واعمتد خالل ادلور العارشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف نومفرب  CDIP/10/13ونرُش الاقرتاح يف الوثيقة 
ىل ديسمرب  2102املرشوع يف الفرتة من نومفرب . ونُفذ 2102 فرنك  212 111شهرا(. واكنت مزيانية املرشوع  02) 2100اإ

 سويرسي )موارد غري متعلقة ابملوظفني(.

، CDIP/4/6وقد خلف املرشوع مرشوع املرحةل الأوىل بعنوان اس تحداث أأدوات للنفاذ للمعلومات املتعلقة ابلرباءات )
CDIP/6/2 تقارير عن واقع الرباءات يف جمالت الصحة العامة والأغذية والزراعة  1وع املرحةل الأوىل أأعدت (. وخالل مرش

ما يف مرحةل وضع  0، عندما قُمي املرشوع، اكنت 2102واعتبارا من سبمترب  والطاقة والبيئة. تقارير واقع براءات أأخرى اإ
عداد بران الاختصاصات أأو مرحةل الرشاء. لكرتوين، واملشاركة يف كام تضمن املرشوع اإ قلميية للهنوض  5مج تعلمي اإ مؤمترات اإ

مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. وقد ُأجري تقيمي للمرحةل الأوىل من قبل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابلويبو 
(CDIP/10/6.) 

ىل املعلومات واملعارف يف قطاع وقد نفّذ املرحةل الثانية من املرشوع قسم املعلومات املتعلقة ابلرباءا ت التابع لشعبة النفاذ اإ
عداد تقارير واقع براءات أأخرى وأأدوات أأخرى  البنية التحتية العاملية يف الويبو. وقد ركزت املرحةل الثانية من املرشوع عىل اإ

عداد امل  ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات، حتديدا اإ بادئ التوجهيية لأفضل املامرسات وأأنشطة تكوين كفاءات بغية دمع النفاذ اإ
قلميية وأأقالميية.   املتعلقة بتقارير واقع الرباءات وحلقة معل اإ

ويه تشمل  وتقدم تقارير واقع الرباءات نظرة اثقبة بشأأن أأمناط الأنشطة الابتاكرية واجتاهاهتا يف جمالت تكنولوجية معينة.
قنية الصناعية السابقة، مع حتليل هذه النتاجئ وترش يحها لوصف أأنشطة حتديدا البحث يف قواعد بياانت الرباءات عن حاةل الت 
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 ادلورة الثامنة عرشة العادية للجمعية العامة للويبو. احس امب اعمتدهت 
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وميكن الاس تعانة هبا دلمع مناقشات الس ياسات واخليارات الاسرتاتيجية للتمنية ونقل  منح الرباءات واجتاهات الابتاكر.
جراء التحليالت.  2التكنولوجيا، وميكن أأن تشلك أأساس حرية اإ

عداد تقارير واقع ال ىل قواعد بياانت ويتطلب اإ ماكنية النفاذ اإ رباءات خربة متخصصة يف البحث يف الرباءات وحتليلها تصاحهبا اإ
عداد تقرير عن واقع الرباءات. الرباءات املعنية وأأدوات التحليل والبحث.  ويه تشمل: ومثة عدد من املهام املتضمنة يف اإ

عة وترتيهبا وحتليلها؛ وتصوير النتاجئ للمساعدة يف فهم الاجتاهات؛ البحث يف الرباءات ومجع املعلومات؛ وتنقيح املعلومات اجملم
عداد بيان وتفسري، وعىل حنو منفصل، اش تقاق اس تنتاجات وتوصيات خاصة ابلس ياق اذلي أأعد فيه ومن أأجهل تقرير واقع  واإ

 3الرباءات.

عداد تقارير  ويرجع ذكل  واقع الرباءات املتعلقة بأأولوايهتا الوطنية.وتواجه البدلان النامية والبدلان الأقل منَوا غالبا حتدايت عند اإ
ىل عدة عوامل مهنا: حمدودية الوعي بفائدة تقارير واقع الرباءات يف ماكتب الرباءات وغريها من الإدارات احلكومية؛  اإ

ىل قواعد بياانت البحوث التجارية والأدو   4ات التحليلية.وحمدودية توفر بياانت الرباءات الوطنية؛ وحمدودية النفاذ اإ

واقع الرباءات يف املرحةل الأوىل واملرحةل الثانية من املرشوع من قبل خرباء استشاريني ابلتعاون مع رشاكء  وقد أأعدت تقارير
واكنت تقارير واقع الرباءات املعدة تركز يف الأساس عىل اجملالت  خارجيني )منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية(.

الس ياسات العامة عامليا، مبا يف ذكل جمالت الصحة والبيئة، عىل النحو الوارد يف اجلزء اخلاص ابلنتاجئ الرئيس ية الهامة من 
طار هذا املرشوع مقترصا عىل حمتواها، ولكن أأيضا  من هذا التقرير. عداد تقارير واقع الرباءات يف اإ ومل يكن الغرض من اإ

ذاكء الوعي فامي بني البدلان  النامية والبدلان الأقل منوا واجملمتع ادلويل بشأأن وجاهة تقارير واقع الرباءات وفائدهتا قميهتا يف اإ
 وحتليالت الرباءات عىل حنو أأوسع نطاقا.

ووفقا للقرار املتعلق بتعممي جدول أأعامل التمنية يف معل الويبو، اقرتحت وثيقة الويبو بشأأن الربانمج واملزيانية 
ىل  تعممي عدة 2105-2102 للفرتة مرشوعات منفذة يف فرتة الس نتني السابقة ـ مثل مرشوع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

ويف أأعقاب املرحةل الثانية، اس متر التعاون اخلاريج بشأأن  5املعلومات املتعلقة ابلرباءات ـ يف الربامج املعنية، وفقا للتقياميت.
عداد تقارير واقع الرباءات، وأأعدت تقارير واقع براءات أأخرى  ابلتعاون مع املؤسسات العامة يف البدلان النامية بشأأن اجملالت اإ

فضال عن ذكل، اس متر العمل بشأأن مساعدة البدلان النامية  6التكنولوجية ذات الأولوية عىل الصعيدين الوطين والإقلميي.
ىل قواعد البياانت والأدوات املفتوحة املصدر لإجراء حتلي الت الرباءات، وذكل من بني والبدلان الأقل منوا يف النفاذ اإ

  الأنشطة الأخرى لتكوين الكفاءات.

  التقيمي

سهامه يف حتقيق نتيجة  ىل تقيمي املرشوع كلك واإ ىل تقيمي الأنشطة الفردية ولكن اإ وفقا لالختصاصات املوحضة، مل يرم التقيمي اإ

دارة املرشوع والتنس يق والرتابط والتنفيذ  ويأأخذ التقيمي يف الاعتبار أأداء املرشوع كلك وتصممي املرشوع املرشوع وهدفه. واإ

  والنتاجئ احملققة.
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   http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.htmlانظر عىل سبيل املثال الرابط التايل،  
3

، الواثئق: قامئة املوضوعات متاحة عرب الرابط: WIPO/IP/MNL/13مانيال،  2100ديسمرب  6-2حلقة معل الويبو الأقالميية بشأأن حتليالت الرباءات،  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543  

4
 اكتب هذا التقرير خالل مقابالت التقيمي. حس امب أأوىص 
5

 .56، الفقرة 22. الصفحة  2100ديسمرب  02ت ادلول الأعضاء يف الويبو يف . اعمتدهتا مجعيا2105-2102وثيقة الويبو للربانمج واملزيانية للفرتة  
6

 عىل سبيل املثال، يعد تقرير حول زيت النخيل مع حكومة مالزياي، حس امب أأخرب اكتب هذا التقرير خالل املقابالت. 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31543
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  واكن الهدف العام للتقيمي هو:

ما اذلي أأفلح وما اذلي مل يفلح فامي يتعلق ابس مترار الأنشطة  التعمل من خالل التجارب أأثناء تنفيذ املرشوع: (أأ  
طار تصممي  وذكل يشمل حتليل ما ييل، مىت أأمكن: يف هذا اجملال. دارة املرشوع مبا يف ذكل أأدوات اإ املرشوع؛ واإ

آن؛ وتقيمي احامتل اس تدامة  عداد التقارير بشأأن النتاجئ احملققة حىت ال عداد التقارير، فضال عن القياس واإ الرصد واإ
 النتاجئ احملققة؛

  ة اختاذ القرارات.وتوفري معلومات تقيميية مبنية عىل أأدةل دلمع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف معلي (ب 

  وحتديدا، اكن التقيمي يتضمن حيامث أأمكن تقيمي مدى فائدة املرشوع خبصوص ييل:

ىل املعلومات والتكنولوجيات الواردة يف نرشات الرباءات وتعزيز املعرفة ابجتاهات منح الرباءات  (أأ   تعزيز النفاذ اإ
  الرباءات؛ يف جمالت تكنولوجية حمددة، واليت أأعدت بشأأهنا تقارير عن واقع

ونقل  ر  صص البحث والتطوير والاستامثتيسري املناقشات الس ياس ية والقرارات الأكرث استنارة فاميو  (ب 
 التكنولوجيا من خالل توفري تقارير واقع براءات يف اجملالت املعنية؛

والاستامثر ونقل  ورفع الوعي بأأمهية قضااي امللكية الفكرية يف معلية اختاذ القرارات فامي  صص البحث والتطوير (ج 
  التكنولوجيا والتصنيع احمليل وجمالت أأخرى.

(، ولكن لأن بعض الأنشطة 2100ديسمرب  - 2102شهرا )نومفرب  02واكن الإطار الزمين للمرشوع حس امب ورد يف التقيمي 
نُفذ التقيمي نفسه  . وقد2102املعنية اس مترت بعد هذا التارخي، أأخذت يف الاعتبار الأنشطة املنجزة حىت منتصف أأغسطس 

ىل سبمترب    .2102يف الفرتة من يوليو اإ

ىل املوازنة بني احتياجات التعمل واملساءةل. مس تقل. اواكن التقيمي تقيامي خارجي ومن هذا  واكنت مهنجية التقيمي هتدف اإ
  املنطلق، اتسم التقيمي ابملشاركة حيث شارك يف معلية التقيمي أأحصاب املصلحة يف املرشوع.

  لفت مهنجية التقيمي مما ييل:وتأأ 

طار املرشوع والتقارير املرحلية وتقيمي مرشوع املرحةل الثانية  (أأ   مراجعة الواثئق املتعلقة ابملرشوع، واليت تشمل اإ
رات السابقة للجنة اليت الواثئق الوجهية مثل تقارير ادلو وتقارير نفقات املزيانية والنتاجئ املمكن حتقيقها وغريها من 

 .5وترد قامئة الواثئق املُراجعة يف امللحق  وع فهيا.نوقش املرش 

 مناقشات غري رمسية مع أأعضاء ومديري املرشوع؛و  (ب 

مقابالت ش به منّظمة مع أأحصاب املصلحة من املنخرطني يف املرشوع، مبن فهيم الرشاكء اخلارجيني والشعب و  (ج 
ما مبارشة أأو عرب الهاتف. .6يف امللحق  وترد قامئة هبذه املقابالت ادلاخلية املتعاونة يف الويبو.  وقد أأجريت املقابالت اإ

جراء املقابالت والأس ئةل الاسرتشادية املس تخدمة من خالل  وميكن احلصول عىل املزيد من املعلومات بشأأن كيفية اإ
  امللحق السابع لهذا التقرير.

دارته؛ والوجاهة والفعالية؛ والاس تدامة؛ وتنفيذ تصممي امل  وقد تناول التقيمي أأس ئةل متعلقة بلك من اجملالت التالية: رشوع واإ
  توصيات جدول أأعامل التمنية.
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 وابعتبار لك من النطاق والغرض احملددين للتقيمي وأأهداف املرشوع، أأعّدت مؤرشات أأداء للك من أأس ئةل التقيمي الرئيس ية.
ن هذه املؤرشات تمتحور وابعتبار غرض التقيمي ونطاقه، ورضورة ذكر كيف وملاذا نفذ املرشوع  ابلطريقة اليت نفذ هبا، فاإ

حول خليط من املؤرشات اليت تركز عىل العملية واخملرجات والأثر. ولك من أأس ئةل التقيمي ومعايري الأداء موحض يف مصفوفة 
 من التقرير. 2التقيمي اليت ترد يف امللحق 

 النتاجئ الرئيس ية

  ئات التقيمي:وفامي ييل النتاجئ الرئيس ية للك فئة من ف 

  بشأأن تصممي املرشوع واإدارته

  شهرا، وادلليل اس مترار أأنشطة املرحةل الثانية يف  02اكن املرشوع مفرطا يف الطموح من انحية حتديد الإطار الزمين ملدة
ذكل، فقد اكن ينبغي أأن يكون الإطار الزمين للمرشوع يف الأصل أأطول،  ومع ، وأأنشطة ما بعد املرحةل الثانية.2102

 ، وهو موعد لحق ملا اكن متوقعا.2102ولكنه صار ضيقا بسبب اعامتد املرشوع يف نومفرب 

  ن تقليل عدد تقارير واقع الرباءات املعدة اكن مفيدا، ولكنه ل يغين عن الفرتة الزمنية الطويةل املطلوبة لإعداد تقرير واقع اإ
  براءات واحد، من حتديد املوضوع، مرورا بتحديد رشاكء التعاون، وحىت مراجعة الرشاء والنرش والتعممي.

  تضمنت وثيقة املرشوع الأولية وصفا موجزا للمرشوع والأهداف احملددة واخملرجات الرئيس ية، فضال عن اسرتاتيجية
  واسرتاتيجية مراجعة املرشوع وجدول املرشوع ومزيانيته.التنفيذ واسرتاتيجية اخملاطر والتخفيف من أأثرها 

  ىل تقرير التقيمي يف وقت ماكنية النفاذ اإ وفقا لتوصية تقيمي املرحةل الأوىل )ومع مراعاة أأن فريق املرشوع مل تكن دليه اإ
دراج مؤرشات مس توى الأثر، واملزيا عداد اقرتاح املرشوع(، قد يكون تصممي املرشوع مل يس تفد من اإ نية املبنية عىل اإ

  النتاجئ واخملاطر املقمية حسب درجة تأأثريها السليب احملمتل واحامتل ظهورها.

 .عداد التقارير مناس با لطول املرشوع وتعقيداته   اكن لك من رصد املرشوع والتقيمي اذلايت وأأدوات اإ

  لهيا مزيانية مبنية عىل الن   تاجئ عند انهتائه.أأدرجت مزيانية أأساس ية يف اقرتاح املرشوع، وأأضيفت اإ

  اكن لك من هدف املرشوع ومؤرشات النتاجئ الواردين يف اسرتاتيجية الرصد والتقيمي منطقيا ومناس با، ولكهنام مل يردا
  بشلك مبارش يف اس تقصاءات التقيمي والتقارير املؤقتة.

 دارهت طار مدة قد تكون مؤرشات مس توى الأثر قد عززت من تصممي املرشوع، ولكن اكن من الصعب اإ ا يف اإ
  املرشوع احملدودة.

  قلميية، ومتكن من مجع معلومات حول بيامن أأجرى فريق املرشوع دراسات اس تقصائية حول املشاركني يف املؤمترات الإ
ل أأنه تعذر عليه مجع أأي  حصاءات التزنيل ابلنس بة لتقارير واقع الرباءات، اإ ظهور املوقع الإلكرتوين يف نتاجئ البحث واإ

مفصةل حول املس تخدمني فامي يتعلق ابس تخدام تقارير واقع الرباءات لأن ممارسات الويبو يف مجع املعلومات ل معلومات 
  تدمع الاس تقصاء املتعمق للمس تخدمني.

  يف هذا التقرير مدى اس تجابة املرشوع للتوصيات الصادرة خالل تقيمي املرحةل الأوىل ابلتفصيل. 0ويصف امللحق  
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 ييل: ابختصار، لوحظ ما 

o  فامي  صص بنية لك من اقرتاح  2و 0رمغ أأن اقرتاح املرشوع مل يتناول العديد من العنارص الفرعية للتوصيتني
ىل توقيت تقرير التقيمي يف مقابل تصممي  املرشوع وتقارير التقيمي اذلايت وحمتواهام، من املمكن أأن يعزى ذكل اإ

من تقرير التقيمي واقرتاح مرشوع املرحةل الثانية يف نفس دورة اقرتاح مرشوع املرحةل الثانية وتقدميه ـ ُدرس لك 
فضال عن ذكل، يف الوقت اذلي صيغ فيه التقرير، مل تؤسس الويبو رشطا بأأن تكون مجيع تقارير  اللجنة.

عداد التقارير بناء عىل خمطط  املرشوعات متضمنة خصائص مثل الإطار املنطقي وتقارير اخملاطر املرحجة واإ
 غانت.

o  ُيف احلس بان فامي  صص أأنشطة املتابعة عند تنفيذ املرحةل الثانية وتصممي الأنشطة الالحقة  0خذت التوصية أ
  للمرحةل الثانية.

o  اليت حتث عىل وجود نظام يسمح للويبو ابلتتبع املنظم ملس تخديم اخلدمات املقدمة عرب  2أأما التوصية
مجلهور واحتياجات املس تخدمني ومتطلباهتم مفيدة للغاية يف وتعد القدرة عىل فهم ا الإنرتنت، فقد نفذت جزئيا.

ل أأن مسائل مثل شواغل  تصممي املرشوع وتقيميه. ورمغ أأن هذه التوصية قد أأخذهتا أأمانة الويبو يف الاعتبار، اإ
املس تخدمني املتصورة بشأأن اخلصوصية رحشت كأحد أأس باب عدم السعي حنو تنفيذ هذه التوصية. ومع ذكل، 

وسائل أأخرى للتعقب مثل الاس تقصاءات الاختيارية للمشاركني، وميكن دراسة هذه الوسائل  اس تخدمت
وعىل حنو  واس تكشاف وسائل أأخرى كس بل لتعقب اس تخدام الأدوات املوضوعة وقياس فائدهتا املتصورة.

ى مماثل، ينبغي قياس الافرتاضات املتعلقة بشواغل املس تخدمني من خالل اس تقصاءات أأو وسائل أأخر 
  الآخرين علهيا. لطالعلتحديد أأي املعلومات يراتح مس تخديم الإنرتنت 

o  كبار املديرين يف الويبو عىل الهنوض بأأدوات التعمل الإلكرتوين ليك تكون ممكةل للتدريب يف  5حتث التوصية
عداد أأنشطة املرحةل الثانية وما بعد املرحةل الثانية، ولكن جت ىل أأن املوقع، ومن مث فقد أأثرت عىل اإ در الإشارة اإ

ىل أأنشطة التدريب املبارش، عىل النحو اذلي بينته حلقات  أأدوات التعمل الإلكرتوين ل تتضمن دامئا احلاجة اإ
قلميية والأٌقالميية يف مرشوع املرحةل الثانية. واس تخدمت حلقات العمل هذه يف تقامس أأفضل  العمل الإ

نرتنت.املامرسات واختبار املبادئ التوجهيية اليت س تك ومتتاز حلقات  ون متاحة يف هناية املطاف مكصدر عرب الإ
نشاء ش باكت غري رمسية. دلى أأدوات التعمل الإلكرتوين القدرة عىل الوصول و العمل املبارشة أأيضا ابحلث عىل اإ

ىل مجيع الفئات املهمة من مس تخديم خمرجات  ىل نطاق أأمشل وأأوسع جغرافيا من الأطراف الفاعةل، والوصول اإ اإ
تد لتشمل الهيئات مت ليالت الرباءات، مبا يف ذكل الفئات من خارج ماكتب امللكية الفكرية الوطنية، كام حت 

نه من خالل وضع املبادئ التوجهيية  احلكومية الأخرى واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص. ومن مث فاإ
ىل برامج التع   لمي الإلكرتوين اخلاصة ابملرحةل الأوىل.املهنجية، استندت أأنشطة املرحةل الثانية وما بعدها اإ

  ىل أأنه خالل  6فامي  صص التوصية ضفاء الصفة الرمسية عىل التعاون مع الشعب الأخرى، جتدر الإشارة اإ اليت حتث عىل اإ
ىل الشعب الأخرى، ويف بعض  املرحةل الثانية، اكن التعاون رمسيا وغري رمسي. وقد أأشار اقرتاح املرشوع بوضوح اإ

لهيا يف خطط العمل الفردية. احلالت ضفاء الصفة الرمسية عىل  أأشري اإ ىل أأنه حىت يف غياب اإ ومع ذكل، جتدر الإشارة اإ
ىل درجة ترجيح التعاون غري الرمسي والسعي لإمتامه  التعاون، ل يزال يتعني عىل أأمانة الويبو أأن حتث عىل ثقافة التعاون اإ

وملزيد من املعلومات حول التعاون  فاءة أأنشطة الويبو ووجاههتا وفعاليهتا.عىل حنو أأكرث حامسا، مما يعزز من احامتلت ك
 خالل مرشوع املرحةل الثانية، انظر أأدانه.
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 .ويه تشمل شعبة  ُحددت شعب أأخرى يف الويبو يف وثيقة املرشوع كشعب من املمكن أأن تسهم يف تنفيذ املرشوع
 عالقات اخلارجية.التحدايت العاملية وشعبة املعارف التقليدية وقسم ال

  اكن التعاون رمسيا وغري رمسي، وركز عىل الانتفاع ابملهارات واخلربات التمكيلية للشعب الأخرى، وكذكل تعزيز النفاذ
ىل املناقشات الس ياس ية اليت جُتري وفقا لختصاصاهتا.   اإ

  نشاء الرسوم املعلوماتية لتقارير واقع الرباءات ومتويلها، فضال عن املساعدة تضمن التعاون مع قسم العالقات اخلارجية اإ
وتضمن التعاون مع شعبة التحدايت العاملية التشاور حول اختصاصات تقارير واقع  يف حتديد الرشاكء اخلارجيني.

الرباءات واملدخالت املوضوعية، بيامن جاء التعاون مع شعبة املعارف التقليدية يف س ياق تقامس تقارير واقع الرباءات فامي 
  ملوارد اجلينية احليوانية والنباتية، وفقا ملا ختتص به ولية الشعبة. صص ا

 .ن التعاون ينبغي أأن  وخالل املقابالت، اعُترب التعاون انحجا ومناس با بشلك كبري واكن ذكل بناء عىل وهجة النظر القائةل اإ
ىل أأقىص حد من جمالت اخلربة والش باكت اخمل  ىل ترس يخ التاكمل والاس تفادة اإ تلفة اخلاصة ابلشعب املعنية يريم اإ

  وذكل لتعزيز احملتوى وتعممي اخملرجات.

 .رشاك شعب أأخرى يف مرحةل تصممي املرشوع   واكن مثة تشجيع عىل اإ

  ل شك أأنه يف جمال مثل معلومات الرباءات وحتليالهتا واذلي يقدم خدمات وخربات متخصصة بشأأن تكنولوجيات
يف حتديد حتدايت الس ياسات اليت ميكن مواهجهتا من خالل الاس تعانة  معينة، يعد دور الشعب الأخرى حاسام

ىل الش باكت من أأجل التعممي واملناقشة. ومن مث ميكن حتقيق ذكل من خالل  بتحليالت الرباءات ويف تيسري النفاذ اإ
 اتفاقيات التعاون الرمسي، ولكنه أأيضا رهن الكرم وامحلاس الفرديني وثقافة التعاون بشلك عام.

 :واكنت اخملاطر احملددة يف وثيقة املرشوع كام ييل  

 .عدم تعبري ادلول الأعضاء أأو املؤسسات يف البدلان النامية عن الاهامتم بتقارير واقع الرباءات املقبةل  

 .عدم الاس تعانة ابلتقارير مبا يكفي 

 .مالمئة نطاق لك تقرير  

  تجارب احملصةل من املرحةل الأوىل. وقد ظهر اخلطر الأول بدرجة واكنت اخملاطر احملددة يف وثيقة املرشوع مبنية عىل ال
ىل حد كبري لتكل الواردة يف وثيقة  ما، ولكن اكنت اسرتاتيجيات التخفيف من أأثره مالمئة ومطبقة، واكنت مراعية اإ

 املرشوع.

  ضافية للتخفيف من الأثر من قبل فريق املرشوع فامي يتعلق ابخلطر الأ ول، وذكل من خالل وُطبقت اسرتاتيجيات اإ
لعب دور فعال عن طريق التعاون مع الرشاكء اخلارجيني يف حتديد اجملالت التكنولوجية أأو القضااي اليت تفيد من تقارير 

  واقع الرباءات.

 بشأأن الوجاهة

  ابلتشاور مع يف املرحلتني الأوىل والثانية من املرشوع، جاءت أأفاكر تقارير واقع الرباءات بشلك كبري من فريق املرشوع
  رشاكء داخليني وخارجيني.
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  اكنت تقارير واقع الرباءات ختص جمالت الس ياسات العامة الهامة عىل الصعيد العاملي، واكنت تفيد املناقشات العاملية يف
ومشلت املنتدايت اليت اكنت تقارير واقع الرباءات مفيدة فهيا ادلول  جمالت الصحة والبيئة، من بني قضااي أأخرى.

لأعضاء ابلويبو، وذكل من خالل عضوايهتا يف هذه املنظامت الأخرى، وأأيضا من خالل معاجلة القضااي اليت تعد يف ا
  كثري من الأحيان وجهية بشلك خاص ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

 لق ابمللكية الفكرية، اكن من لأن قمية حتليالت الرباءات ليست مفهومة عىل نطاق واسع من قبل امجلهور غري املتع
عداد تقارير واقع  ىل اإ ىل اجلهات املعنية به ـ ينبغي أأل يُنظر اإ الطبيعي أأن يس تغرق املرشوع بعض الوقت ليك يصل اإ

عداد املبادئ التوجهيية املهنجية كعنارص قمية يف حد ذاهتا  الرباءات وحلقات العمل وبرانمج التعلمي الإلكرتوين واإ
ىل فهم أأمشل لقمية تقارير واقع الرباءات ابلنس بة للس ياسات العامة والتمنية وحسب، ولكن كعوا مل حفازة للوصول اإ

  الاسرتاتيجية ونقل التكنولوجيا.

  عداد املزيد من التقارير والانتفاع هبا، من املرحج أأن تصري ادلول الأعضاء والرشاكء أأفادت املقابالت والتجارب أأنه مع اإ
وقد  رث وعيا بقميهتا وفائدهتا، ومن مث أأكرث فعالية يف حتديد مواضيع تقارير واقع الرباءات واقرتاهحا.اخلارجيني احملمتلني أأك

اكن هذا الاجتاه واحضا يف املرحةل الثانية، حيث جاءت بعض الأفاكر يف البداية من خالل رشاكء خارجيني تعرضوا 
 ن الإقرار ابلقمية اليت س تكون لتقرير واقع الرباءات يف جماهلم.وقد متكنوا م لتقرير واقع براءات يف جمال تكنولوجيا خمتلف.

 .فضال عن ذكل، تلقت الأمانة طلبات عديدة لتحديث التقارير احلالية، وتوضيح عالقهتا ابملس تخدمني 

  ية، تلقت الأمانة أأيضا طلبات لتقامس أأفضل املامرسات من قبل البدلان الأخرى اليت اس تعانت بتحليالت الرباءات بفعال
ىل قواعد البياانت والأدوات املفتوحة املصدر واملتعلقة ببحوث الرباءات  ولزايدة طامق التدريب، وللمساعدة يف النفاذ اإ

 وقد أأكد العديد ممن جرت مقابلهتم يف س ياق هذا التقيمي عىل هذه الطلبات. وحتليالهتا.

 ىل أأنه يف الفرتة الالحقة للمرحةل الثانية، بدأأت عداد تقارير واقع براءات أأخرى مع بدلان حمددة،  جتدر الإشارة اإ الأمانة اإ
 حتديدا تقرير عن واقع الرباءات بشأأن زيت الزيتون اذلي تنتجه حكومة مالزياي. 

  بشأأن الفعالية

  لهذا التقرير. 2يرد تنفيذ املرشوع ابلتفصيل يف امللحق  

 ل أأن ذكل اكن بسبب اجلدول الزمين غري الواقعي اذلي تسبب 2100أأن تنفيذ املرشوع مل يكمتل حىت ديسمرب  رمغ ، اإ
  فيه تأأخر اعامتد اقرتاح املرشوع.

  ما حتققت أأو 2100اس مترت أأنشطة مرشوع املرحةل الثانية بعد ديسمرب عداد التقيمي، اكنت مجيع اخملرجات اإ . ويف وقت اإ
 .عىل وشك الانهتاء

 .وفامي  صص مؤرشات عديدة، فاق املرشوع التوقعات بشلك  اكن املعيار اللكي للنتاجئ املمكن حتقيقها عاليا بوجه عام
حصاءات التزنيل اخلاصة بتقارير واقع الرباءات والإسهام يف منتدايت التفاوض ادلولية  كبري، عىل سبيل املثال يف حاةل اإ

 املرشوع يف أأنشطة ادلمع اخلاريج.  ومك حلقات العمل وكيفها، واخنراط فريق

  حصاءات التزنيل واس تقصاءات املشاركني ترد جتارب املس تخدمني بناء عىل نتاجئ اس تقصاءات تقارير واقع الرباءات واإ
  من التقرير. 2يف حلقات العمل ابلتفصيل يف امللحق 
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  اءات بشلك كبري خالل املرحةل الثانية، حيث زادت حركة املرور عىل املوقع الإلكرتوين وزادت تزنيالت تقارير واقع الرب
حصاءات  00 111قاربت مرات ظهور املوقع يف نتاجئ البحث  فامي  صص تزنيالت تقارير واقع  .2102مرة ويه أأضعاف اإ

  مرة. 26 111فاكن عددها  2100و 2102الرباءات اليت أأعدهتا الويبو يف 

  ياميت عالية عىل حنو مس متر من انحية وجاههتا وجودهتا.واكنت تقارير واقع الرباءات وحلقات العمل ذات تق  

  بوجه عام، اعتربت أأنشطة املرحةل الثانية مسامهة يف حتقيق فهم أأمعق لقمية تقارير واقع الرباءات، وقد ش يدت أأساسا
الس ياسات عىل  لدلول الأعضاء وغريها للتعرف عىل جمالت التكنولوجيا اليت تفيد فهيا تقارير واقع الرباءات معلية وضع

  الصعيد الوطين.

  ساعدت أأنشطة املرحةل الثانية ادلول الأعضاء يف وضع بذرة لقاعدة همارات متعلقة بتحليالت الرباءات، واليت تعززها
 الأنشطة الالحقة للمرحةل الثانية.

  لية وفامي بني ادلول الأعضاء خالل أأنشطة املرحةل الثانية، أأسهم املرشوع مبارشة يف املناقشات اجلارية يف املنتدايت ادلو
ىل الأدوية الأساس ية.  املعنية بقضااي مثل اخمللفات الإلكرتونية واملوارد اجلينية احليوانية والنفاذ اإ

  ىل املعلومات املتعلقة اكنت أأنشطة مرشوع املرحةل الثانية قمية يف حد ذاهتا، كام أأسهمت يف زايدة الوعي بدور النفاذ اإ
بغية تعزيز أأهداف املرشوع  انشاطا خارجي 21و اجتاه عززته مشاركة فريق املرشوع يف أأكرث من ابلرباءات وقميته، وه

  .2102و 2100يف 

 .نشاء الش باكت غري الرمسية فامي بني ماكتب الرباءات الوطنية قلميية والأقالميية الرتابط واإ وأأشار  يرست حلقات العمل الإ
ىل قمية هذه الش باكت ابلنس بة  هلم، وأأعربوا عن أأملهم يف تعزيزها مبرور الوقت من خالل املزيد من أأنشطة املشاركني اإ

 الويبو.

 .ىل تبادل املعلومات حول أأفضل  اقرتح املشاركون أأنشطة متابعة أأخرى لتعزيز هذه الش باكت ومه يسعون حتديدا اإ
عداد تقارير واقع الرباءات وحت  ليالت الرباءات مع من يبحثون املامرسات من قبل البدلان ذات املهارات واخلربات يف اإ

واململكة عىل سبيل املثال، ذكر املشاركون أأنه س يكون من املفيد أأن تطلع حكومات س نغافورة  معلهم يف هذا اجملال.
 للمرحةل الثانية. وينظر فريق املرشوع يف هذه الطلبات يف الفرتة الالحقة املتحدة ومالزياي والفلبني الآخرين عىل جتارهبا.

  للتقرير، اعترب املشاركون يف أأنشطة املرشوع أأن أأنشطة املرشوع بشلك عام قد عززت فهمهم  2كام يرد يف امللحق
بشأأن وجاهة املعلومات املتعلقة ابلرباءات وقميهتا، وعززت قدرهتا عىل حتديد جمالت التكنولوجيا اليت من املمكن أأن 

 رباءات هبا معلية وضع الس ياسات ووضع الاسرتاتيجيات ونقل التكنولوجيا.تعزز املعلومات املتعلقة ابل

 .يف املرحةل الثانية، ُأعد املزيد من تقارير واقع الرباءات، جبانب املبادئ التوجهيية املهنجية لأفضل املامرسات  

 ا مجيعا موهجة حنو مجهور واكنت حلقات العمل مبزنةل مشاورات معمقة تنقح املبادئ التوجهيية املهنجية لضامن كوهن
  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

 .رمغ قيود موقع الويبو الإلكرتوين فامي  صص املساعدة يف تعقب فائدة الأدوات املوضوعة وأأثرها، ُأجري بعض التعقب 
ن جتربة مس تخديم وامتد هذا التعقب ليشمل الظهور يف نتاجئ البحث وتزنيالت تقارير واقع الرباءات واس تقصاء بشأأ 

 تقارير واقع الرباءات واس تقصاءات املشاركني يف حلقات العمل.
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 بشأأن الاس تدامة

 .ويه تشمل: تضمن املرشوع خصائص عديدة تدمع اس تدامة املرشوع  

o .أأنشطة التعزيز اخلاصة بفريق املرشوع 

o .القمية الواحضة لتقارير واقع الرباءات املعدة  

o وضع الس ياسات. الإسهام الواحض يف  

o .نشاء الش باكت غري الرمسية سهام حلقات العمل يف دمع اإ   اإ

o  آخرين عىل فائدة املبادئ التوجهيية املهنجية لأفضل املامرسات يف مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وأ
  وضع تقارير واقع الرباءات اخلاصة هبا يف اجملالت املهمة.

 وميكن حتقيق ذكل من خالل املزيد من أأنشطة تكوين  س تدامة يف فرتة ما بعد املرحةل الثانية.ينبغي أأن يس متر تعزيز الا
ىل الأدوات، ويشمل ذكل:   الكفاءات وتعزيز النفاذ اإ

o .زايدة نطاق الأدوات الإلكرتونية املتاحة 

o  ىل نطاق ىل قاعدة أأحصاب مصلحة أأوسع نطاقا مبا يف ذكل الوصول اإ أأوسع من تعزيز الأدوات حبيث تصل اإ
 الهيئات احلكومية.

o .عداد وحدات متقدمة للتنفيذ من خالل أأاكدميية الويبو/مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر   اإ

o .ىل أأدوات البحث يف الرباءات وحتليلها املفتوحة املصدر  اس مترار العمل بشان تيسري النفاذ اإ

o .تيسري تبادل اخلربات وأأفضل املامرسات بني البدلان 

منية. بشأأن تنفيذ  توصيات جدول أأعامل الت

  من جدول أأعامل التمنية. 00و 01و 01أأسهم املرشوع بشلك عام يف حتقيق الأهداف املوحضة يف التوصيات  

  ابعتبار الرتكزي حىت الآن عىل تقارير واقع الرباءات اليت تتناول القضااي ذات الاهامتم ادلويل، اكن الإسهام املتعلق
  اص، وذكل بفضل التعاون مع منظامت دولية أأخرى.قواي بشلك خ 01ابلتوصية 

  اثرة الأس ئةل دوما ـ ولطاملا أأثريت ـ فامي يتعلق مبدى اس تجابة املرشوع جملالت احلاجة الشديدة، وذكل من املمكن اإ
ن املرشوع يفيد أأكرث من مه أأقدر عىل الاضطالع هبذا النوع من العمل بأأنفسهم. ىل الرأأي القائل اإ وجود  ورمغ استنادا اإ

سهام املرشوع يف الس ياسات ادلولية املتعلقة ابلبدلان  ل أأنه قد ل يقر عىل حنو اكٍف ابإ بعض الصدق يف هذا الرأأي، اإ
كام أأنه  الأقل منوا مثل اخمللفات الإلكرتونية واملوارد اجلينية والنفاذ للأدوية الأساس ية وأأدوية فريوس نقص املناعة البرشية.

احضة لصقل البدلان ذات املهارات والاهامتم فامي  صص املعلومات املتعلقة ابلرباءات ملهاراهتا، قد هيّون من القمية الو 
ومساعدهتا من قبل الويبو يف تقامس هماراهتا وخرباهتا مع ادلول الأعضاء الأخرى، وهذا الأمر قد يكون حمل تركزي العمل 

 املقبل يف هذا اجملال.
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 آخذ وهو حيقق ذكل من خالل زايدة الوعي  يف التطور ومس متر يف تطوره تدرجييا. ينبغي أأن يُفهم املرشوع مكرشوع أ
ىل أأدوات املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والإسهام يف تكوين قاعدة  بقمية املعلومات املتعلقة ابلرباءات وتيسري النفاذ اإ

وسيتطلب حتقيق هذا   بني البدلان.همارات مضن قاعدة أأحصاب مصلحة أأوسع نطاقا، ودمع تقامس اخلربات واملعلومات فامي
الهدف بشلك اكمل الزتام ادلول الأعضاء والأمانة الطويل الأجل ابملرشوع، وتقدير أأن املرشوع يس تلزم مجموعة همارات 

كام يس تلزم الإقرار به مكرشوع يتطلب تعاون اتم وفعال مع الرشاكء  متخصصة لكونه مرشوع متعلق بتقدمي خدمات.
  لربط املهارات مبجالت التكنولوجيا والس ياسات العامة. داخليا وخارجيا

  الاس تنتاجات

ىل النتاجئ الواردة أأعاله، وامللحقني   ، ميكن اس تخالص الاس تنتاجات الرئيس ية التالية:2و 0استنادا اإ

  بشأأن تصممي املرشوع واإدارته

 املرشوع مفرطا يف الطموح من انحية الإطار الزمين املتاح، ولكن يف الهناية نُفذ املرشوع جبودة عالية وفاق  اكن
  التوقعات يف بعض اجلوانب.

  ن تداخل توقيت تقيمي املرحةل الأوىل مع اقرتاح مرشوع املرحةل الثانية يعين أأنه ل ميكن أأن تؤخذ يف الاعتبار مجيع اإ
دارته قد ُدجمت يف  فيذها يف املرحةل الثانية.التوصيات املمكن تن  ولكن بعض التوصيات املتعلقة بتصممي املرشوع واإ

  املرشوع منذ ذكل احلني.

  دارته مناس بة بشلك عام ملدة املرشوع ومس توى تعقيده، ولكن اكن من املمكن اكنت طبيعة اقرتاح املرشوع وأأدوات اإ
ةل الأوىل، من خالل عنارص مؤرشات مس توى الأثر وحتليل اخملاطر تعزيزها، عىل النحو الوارد يف توصيات املرح

 املرحجة وحتديد الافرتاضات اخلارجية، وغريها من اخلصائص. 

  ينبغي تويخ احلرص لضامن تصممي اسرتاتيجية الرصد والتقيمي يف البداية، وتنفيذها طوال فرتة املرشوع عىل حنو مرتابط
الرصد والتقيمي أأن جتعل من املمكن تقيمي املؤرشات الواردة يف تصممي املرشوع بدقة يف وحتديدا، ينبغي لعملية  ومتسق.

  املرحةل الهنائية.

  عاىن املرشوع من عدم كفاية املوارد اخملصصة للرتمجة وتعممي خمرجات املرشوع، عىل سبيل املثال من خالل مشاركة
ىل أأن  تدمع العديد من هذه الأنشطة. واكنت منظامت وشعب أأخرى املوظفني يف الأنشطة اخلارجية. وجتدر الإشارة اإ

  هذه الأنشطة تعد هممة أأيضا يف حتديد مواضيع تقارير واقع الرباءات اليت هتم ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية.

 بشأأن الوجاهة

 ابمللكية الفكرية، اكن من  لأن قمية حتليالت الرباءات ليست مفهومة عىل نطاق واسع من قبل امجلهور غري املتعلق
عداد تقارير واقع  ىل اإ ىل اجلهات املعنية به ـ ينبغي أأل يُنظر اإ الطبيعي أأن يس تغرق املرشوع بعض الوقت ليك يصل اإ

عداد املبادئ التوجهيية املهنجية كعنارص قمية يف حد ذاهتا  الرباءات وحلقات العمل وبرانمج التعلمي الإلكرتوين واإ
ىل فهم أأمشل لقمية تقارير واقع الرباءات ابلنس بة للس ياسات العامة والتمنية  وحسب، ولكن كعوامل حفازة للوصول اإ

ومع  فامجلهور الطبيعي واملناسب لهذا املرشوع يتجاوز ماكتب امللكية الفكرية الوطنية. الاسرتاتيجية ونقل التكنولوجيا.
عداد املزيد من التقارير والانتفاع هبا، من املرحج أأن تصري ادلول الأعضاء والرشاكء اخلارجيني احملمتلني أأكرث وعيا بقميهتا  اإ

  وفائدهتا، ومن مث أأكرث فعالية يف حتديد مواضيع تقارير واقع الرباءات واقرتاهحا.
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 .ينبغي عدم التقليل من أأمهية الرتمجة يف ضامن الوجاهة ابلنس بة للمس تخدمني وتعزيز وجاهة املرشوع وكفاءته وفعاليته 

  فعاليةبشأأن ال

 .ىل الأساس املش يد يف املرحةل الأوىل  اكن املرشوع فعال بشلك كبري يف حتقيق أأهدافه وينبغي أأن يستند العمل املقبل اإ
 واملرحةل الثانية وفرتة ما بعد املرحةل الثانية، وأأن يعزز هذا الأساس.

  ىل الإسهام يف املناقشات ادلولية بشأأن جوانب تكنولو جية هامة يف جمايل الصحة والبيئة، أأسهمت بوجه عام، وابلإضافة اإ
أأنشطة املرحةل الثانية يف تعميق فهم قمية تقارير واقع الرباءات واملعلومات والتحليالت املتعلقة ابلرباءات عىل حنو أأوسع 

رباءات فقد وضعت بذرة أأساس لدلول الأعضاء وغريها لتحديد جمالت التكنولوجيا اليت تفيد فهيا تقارير واقع ال نطاقا.
وساعدت أأنشطة املرحةل الثانية وما بعدها ادلول الأعضاء يف البدء يف  وضع الس ياسات عىل الصعيدين الوطين وادلويل.

  تشكيل قاعدة همارات يف جمال حتليالت الرباءات ليك تصبح يف الهناية أأكرث اعامتدا عىل ذاهتا يف هذا اجملال.

 بشأأن الاس تدامة

 .وينبغي أأن يس متر تعزيز هذه اخلصائص يف فرتة ما بعد املرحةل  تضمن املرشوع خصائص عديدة تدمع اس تدامة املرشوع
  الثانية.

 .ىل الأدوات مفن شأأن ذكل أأن  ينبغي أأن تركز الأنشطة املقبةل أأكرث عىل تكوين الكفاءات، وتعزيز التعمل عن بعد والنفاذ اإ
ىل نطا ق أأوسع من ادلول الأعضاء، ونطاق أأوسع من الهيئات احلكومية وعدد أأكرب من ميكن املرشوع من الوصول اإ

املوظفني داخل الأقسام املعنية، ونطاق أأكرب من أأحصاب املصلحة مبن فهيم املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
  احلكومية والقطاع اخلاص ومؤسسات الأحباث.

منية  بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل الت

  من جدول أأعامل التمنية. 00و 01و 01سهم املرشوع بشلك عام يف حتقيق الأهداف املوحضة يف التوصيات أأ 

  ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات يدمع جدول أأعامل التمنية عىل النحو الأفضل عندما يتاح مجليع املنخرطني يف ن النفاذ اإ اإ
اض عىل الرباءات والاس تغالل التجاري لالبتاكرات النفاذ حفص الرباءات والبحث والتطوير ووضع الس ياسات والاعرت 

ىل املعلومات وقواعد بياانت البحوث والتحليالت املتعلقة ابلرباءات.   اإ

  يقاع بطيء يف مراحهل املبكرة، ولكنه اس متر وسيس متر يف التطور تدرجييا، مع ينبغي أأن يُفهم املرشوع مكرشوع امتاز ابإ
وهو حيقق ذكل وسيس متر يف حتقيقه من  مع توحيد املاكسب املتحققة يف املراحل املبكرة.احامتل منو تأأثريه ابس مترار 

ىل أأدوات املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والإسهام يف  خالل زايدة الوعي بقمية املعلومات املتعلقة ابلرباءات وتيسري النفاذ اإ
 تقامس اخلربات واملامرسات فامي بني البدلان.تكوين قاعدة همارات مضن قاعدة أأحصاب مصلحة أأوسع نطاقا، ودمع 

وسيتطلب حتقيق هذا الهدف بشلك اكمل الزتام ادلول الأعضاء والأمانة الطويل الأجل ابملرشوع، وتقدير أأن املرشوع 
وينبغي الإقرار به مكرشوع يتطلب تعاون اتم  يس تلزم مجموعة همارات متخصصة لكونه مرشوع متعلق بتقدمي خدمات.

ع الرشاكء داخليا وخارجيا لربط اخلربات واخلدمات املقدمة مبجالت التكنولوجيا والس ياسات العامة اليت وفعال م
  فيد مهنا.س ت ست 
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 التوصيات

ىل أأمانة الويبو: :0التوصية  ىل  املسؤوةل عن التنفيذضبط توقيت تقياميت املرشوعات عىل حنو يضمن نفاذ الشعب  اإ اإ
توصيات التقيمي املتعلقة بتصممي مراحل املرشوع الالحقة يف مرحةل صياغة اقرتاح املرشوع، وقبل أأن تكون ملزمة بتقدمي 

ىل اللجنة لعامتدها.   اقرتاحات املرشوع اإ

ىل أأمانة الويبو وادلول الأعضاء: :2التوصية  ىل مجيع ا اإ للغات الرمسية، ينبغي بيامن قد ل يتطلب مجيع املواد والأنشطة الرتمجة اإ
دراج  أأن تؤخذ يف الاعتبار درجة دمع الرتمجة لأهداف املرشوع وكفاءته وفعاليته عىل أأساس لك خمرج عىل حدة. وينبغي اإ

  بنود مزيانية اكفية بشأأن الرتمجة يف اقرتاحات املرشوع.

ىل أأمانة الويبو وادلول الأعضاء: :0التوصية  لوجاهة املرشوع وفعاليته، وينبغي أأن نرش خمرجات املرشوع أأمر رضوري  اإ
  ختصص مزيانية هل وفقا لهذا الأساس.

ىل أأمانة الويبو: :2التوصية  دراسة مجيع اخليارات املتعلقة بتعقب جتارب املس تخدمني وتقيميها، ودراسة الأنشطة املساعدة يف  اإ
جنازات املرشوع. بالغ املنخرطني مبارشة يف املرشوع ابإ لكرتونية  وقد يشمل ذكل عىل اإ خبارية اإ عداد نرشة اإ سبيل املثال، اإ

  عن املرشوع و/أأو حتديث املوقع الإلكرتوين أأو وسائل التواصل الاجامتعي عىل حنو أأكرث تواترا.

ىل أأمانة الويبو: :5التوصية  ىل املرشوع عند تعمميه مكرشوع تقدمي خدمات يتطلب همارات وخربات وجتارب  اإ أأن ينظر اإ
  وختصص هل املوارد البرشية عىل هذا الأساس.خاصة، ومن مث ينظم 

جراء أأنشطة مقبةل يف هذا  :6التوصية  دون الإخالل مبداولت ادلول الأعضاء، ينبغي أأن تدرس الويبو وادلول الأعضاء فهيا اإ
 اجملال من شأأهنا:

الاس مترار يف دمع الاعامتد عىل الأساس اذلي أأنشأأته املرحلتان الأول والثانية، عىل سبيل املثال من خالل  .0
عداد تقارير واقع براءات، فضال عن العمل مع ادلول الأعضاء لتحديد  مداولت الس ياسات عىل الصعيد ادلويل عرب اإ

 جمالت تكنولوجية حمددة لإنشاء تقارير واقع براءات بشأأهنا.

لكرت  .2 وقد يشمل  ونية.الرتكزي عىل تكوين الكفاءات عىل سبيل املثال من خالل وضع املزيد من الأدوات الإ
دراهجا كوحدة دامئة يف مراكز دمع  عداد وحدة تدريبية متقدمة ميكن تدريسها من قبل أأاكدميية الويبو واإ ذكل اإ

 التكنولوجيا والابتاكر.

من خالل تكوين املهارات يف جمال البحث يف الرباءات وحتليلها، مع مراعاة أأن  يف مقر العملتيسري التعمل  .0
 را متواضعا من الويبو عن طريق الاشرتاك يف الأدوات التجارية وقواعد البياانت املتخصصة.ذكل قد يتطلب استامث

ىل أأدوات البحث يف الرباءات وحتليلها وتيسري التدريب عىل اس تخداهما. .2  تيسري النفاذ اإ

ىل مجهور أأوسع نطاقا من أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل الهيئات احلكومي .5 ة ضامن توجيه الأنشطة حبيث تصل اإ
  الرئيس ية والقطاع اخلاص يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا واملنظامت غري احلكومية واملؤسسات البحثية.

  تعزيز تبادل اخلربات وأأفضل املامرسات بني البدلان. .6

  ]هناية املرفق والوثيقة[


