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 تنفيذيملخص 
دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية " س تقلال هذا التقيمي الهنايئ يغطي  الورشع  الرائد بشأأن اللكية الفكرية عاإ

 .(DA_04_10_02)رمز الورشع   الأقل منوا "عالبدلان 

ىل  2016نومفرب  15يف الفرتة المتدة من  عاضطلع ابلتقيمي يف  كبري القيّمني ،الس يد دانييل كيلري، 2017مايو  30اإ
يفيلر/ ىل التمنية،  أأجندةع شعبة تنس يق م الوثيقابلتنس يق لوبرينغن اإ  التالية: اتالاس تنتاجعتوصل التقيمي اإ

عداد الورشع  ععجاهته: يتناعل الورشع  اذلي أأعدته الأمانة تعزيز الاس تخدام الاسرتاتيجي للتصاممي 1الاس تنتاج  : عن اإ
الصناعية للورشاكت الصغرية عالتوسطة عحاميهتا بطريقة مناس بة. عقد نتج عن الإعداد المتاز للمورشع  عالتعاعن الوثيق مع 

 ن الس تفيدين درجة عالية من الوجاهة.أأحصاب الصلحة الرئيس يني يف البدلي

ىل  مجهورية كوراي تهقدم اذلي فتو  نسييا ال قرتا  الايف ترمجة  راعةالأمانة بعأأظهرت  مع  يتوافق، الصيغة عاحض مورشع اإ
دين احتياجات الس تفيمع تامتىش أأهداف الورشع  بشلك اكمل ع . ورشع التمنية اليت يتناعلها ال  أأجندةتوصيات علية الويبو ع 

 .لتصاممياب اليت تعىن البدلان عالصناعات عالقطاعات ورشع ال اس هتدف ع الرئيس يني )ماكتب اللكية الفكرية عالورشاكت(. 

 ا( ليس عاحضصائللها )احلالأمانة عاس تعامالقّدمة من  النواجتالأهداف بشلك عاحض، عىل الرمغ من أأن الفصل بني  تعضعع 
 قابةل للقياس عطموحة عذات صةل عحمددة زمنيا.ع حمددة دامئا  مل تكن اللك هدف من الأهداف، علكهن مؤرش عنيع دامئا. 

هيلك عيسهم حتقيق الأهداف.  سهلي تسلسل الأنشطة منطقي ع ع طموحة، علكن عاقعية. فهيي خطة التنفيذ عالزيانيات أأما 
دارة الاسرتاتيجية( عف   جلاانيضم ي التنفيذ، اذل يف  ،ع )لإدارة العمليات( يف لك بدل مس تفيدير امش قر توجهيية )للإ

 الأهداف. حتقيق

عداد التقارير أأداة الإطار النطقي، اعيار الويبو ال  مناذجل تس تخدم ع الأداة الرئيس ية لإدارة  تحض أأ ليتية للتخطيط عالرصد عاإ
دارة دعرة الورش عل تتوافر مشاريع التعاعن التقين.   .ةمفيدعلكهنا س تكون ع ، مبادئ توجهيية مفصةل بشأأن اإ

دارة الشاريع مرضية للغاية. عأأصدرت الأمانة مجيع اخملرجات يف الوقت 2الاس تنتاج  : عن الإدارة عالكفاءة عالفعالية: اكنت اإ
 .ةتلكفمقابل ال  اي. عقدم الورشع  قمية جيدةالناسب عبنوعية جيدة. عاس تخدمت الوارد بطريقة جمدية اقتصاد

ن يعفرق الورشع ( يف البدل  تنفيذ )اللجان التوجهيية للمورشعلل نشاء هيلك حميل اإ  عاكن. بشلك جيدالورشع  ر يدقد أأ ع 
من  عير ا عاهارات الإدارة السلمية للمشالتعاعن التقيناب  يف جمال  اله لمورشع موظفة ل  عينيت عاكن . جوهرايالس تفيدين 

 لحتياجات الس تفيدين. ةباس تجانة ع عدارة مر أأبدت الإ . ع عوامل جنا  الورشع 

 ّ جناز الورشع . ال د عيؤي ذ تقيمي تقرير اإ نوعية جيدة. عمن السابق عب معظم اخملرجات اخملطط لها يف الوقت الناسب  تمسلّ اإ
ن يحصاب الصلحة الرئيس يني يف البدللأ  كبريعلين  ظهور أأمثر عنمورشع   يبدع أأن لكن،عانه تقيمي نتاجئ أأعسع. ع لأ 

يضاح  اأأثر عأأنتج  ينالس تفيد اللكية  مس تخديمالصةل مع ق يوث عىل ت يناللكية الفكرية يف البدل اتبمك عأأكد . يف أأعساطهم يااإ
يف  تحالتوعية جنأأن محلت يبدع ع خمتلفة. يف مناس بات معهم لتواصل اب عذكلمن خلل هذا الورشع ،  الرئيسنيالفكرية 

ممي عالعلمات االتصيف عدد زايدة عن ن االبدل قد أأبلغع . هاتسجيل عرب اب احلقوق عىل فوائد حامية تصامميهم أأحص طل اإ 
 التجارية السجةل.

ىلاإ ع  ن جنيف،  فعالياتعالفوائد التودلة من ظهور العلين ال  ضافة اإ مثل عىل الس توى ادلعيل )حتقيق نتاجئ أأعسع نطاقا فاإ
ضافية كبرية خلل مرحةل الورشع  وس يعتال تكرار ع ال   الثانية.( يتطلب هجودا اإ
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ورشع  قمية جيدة مقابل أأمثر ال  قدفة نوعا ما، الصغري  زيانيةالمع  واجتالنقارنة عمبل بطريقة جمدية اقتصاداي. يو المتاس تخدم ع 
 حصاب الصلحة الوطنية دمدخلت.لأ كبرية ال عينية ال ساهامت درج ال الالية ل ت البياانت، عىل الرمغ من أأن التلكفة

رشافنشطة يف الغرب حتت ستس متر الأ اس تدامة النتاجئ:  نع :3الاس تنتاج  الكتب الغريب للملكية الصناعية عالتجارية  اإ
ىل تعزيز تيمني حقوق اللكية الفكرية. لالورشع . عختطط الأرجنتني بعد  نافع عاحلفا  ال توليد ري أأن غواصةل الأنشطة الرامية اإ

 عة.عىل الس توى ادلعيل يتطلب مرحةل متاب هياعل

ن  ماكنية حماعةل تقيمي اإ يعمتد  النافعاس مترار لأن سابق لأعانه،  أأمرنتاجئ عىل الس توى القطري عىل الدى الطويل ال اس تدامة اإ

ىل حد كبري عىل التابعة من قبل ماكتب اللكية الفكرية العنية.  اللكية  ا خلل معلية الاختيار، أأعرب مكتباملازاماهاب عمعلاإ
ىل النتجات. ال ضافة لإ تعزيز التصاممي كأداة ل لواصةل أأنشطة مماثةل موهجة  اس تعدادهامعنّيان ال الفكرية  حاليا عجتري قمية اإ

 أأنشطة يف الغرب حتت قيادة الكتب الغريب للملكية الصناعية عالتجارية.

ماكنية عكذكل، س تكون  من ع متابعة. دعن  ة( منخفضالعلينعالظهور  هامتمعىل الس توى ادلعيل )الاالنافع  احلفا  عىلاإ
ن أأمكنمنوا  ل س امي البدلان الأقلع، أأكرثبدلاان شمل لت توس يع هذه التجربة الناحجة شأأن  ة اخلرب أأن يوفر ، من مناطق أأخرى اإ

 لورشاكتمماثل ل تقدمي دمع هبدف اكتب اللكية الفكرية ل لأمانةتعزيز ا كيفيةعن اللزمة لس تخلص اس تنتاجات  ضافيةالإ 
 .بعيدعىل الدى ال 

مل غري أأن ذكل قضااي الساعاة بني اجلنسني، بشدة تنفيذ الورشع  راعى  لقد: الساعاة بني اجلنسنيتعممي  نع :4الاس تنتاج 
ىل  ابلستنادحيدث   الويبو، علكن ملمن أأعلوايت الساعاة بني اجلنسني يه أأعلوية عمن العلوم أأن لويبو. لمهنجية عاحضة اإ

رشادات لتوّجه   .التمنية أأجندةيف مشاريع الساعاة بني اجلنسني تعممي  كيفيةبشأأن ن يلمدير اإ

دارة الورشع  هجودا كبرية عبذل رشاكالتقصري يف نو  من  التقيمي أأيجيد  عملمعاجلة اجلوانب اجلنسانية. يف ت اإ لرأأة يف ا اإ
ىل الازام الويبو أأن ي جاهداحاعل الورشع  ع الورشع .  ن مل يكن من البداية. اة بني اجلن لساع ابرىق اإ أأنشطة  بعتت عاسني، عاإ

مساعاة بني اجلنسني يف مجيع لل تسق ال تعممي ال يتطلب ع الهنج اذلي عضعه الورشع  أأثناء التنفيذ. الساعاة بني اجلنسني تعممي 
 مجيع مديري الشاريع.مبادئ توجهيية عاحضة عتدريب التمنية عضع  أأجندةمشاريع 

 التوصيات

 أأعله، التوصيات التالية:الواردة تقيمي من الاس تنتاجات ال يس متد 

ىل أأمانة الويبو بشأأن  (3ع 2من الاس تنتاجني ) 1التوصية  ب خربة است ك ىل اللجنة لعورشع  ال من  2اقرتا  الرحةل موهجة اإ
ضافية   :أأعسع ااهامتملىق  يف حال الهنج عتكرار الورشع ع توس يداد ل الاس تععاإ

ىل اللجنة لتجريب هذا الهنج يف بدلان أأخرى من مناطق خمتلفة. اإ اقرتا  مورشع  الرحةل الثانية تقدمي  )أأ(
 لك بدل، حيامث اكن ذكل مناس با.لحتياجات اخلاصة يك يليب الاالهنج  صيصعخت 

رشاك  )ب(  اكتب يف حتديد البدلان الس هتدفة اجلديدة.الاإ

مع احلفا  عىل  ،يف مراحل خمتلفة من التطور نظام اللكية الفكرية ضامن مجموعة متوازنة من البدلان الس تفيدة )ج(
 .ختيارأأسايس لل راعيدم  نييالوطن  اءالازام النظر 

 ديدة عند الاقتضاء.اجلنظر يف الاس تعانة خبرباء الورشع  يف البدلان الس تفيدة ال  )د(

 الأرجنتني عالغرب لتقيمي نتاجئ الورشع  عىل نطاق أأعسع. يفاللكية الفكرية  دمع مكتيب )ه(
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ظهر اس تعراض يف حال أأ  ،عضع اسرتاتيجية مفصةل حول كيفية ضامن تكرار مشاريع مماثةل يف بدلان أأخرى )ع(
جيابية.  منتصف الدة للمرحةل الثانية نتاجئ اإ

جراء  (2من الاس تنتاج ) 3التوصية  ىل أأمانة الويبو بشأأن اإ  أأجندةمدخلت الإدارية اللزمة لشاريع لليمي مهنجي تق موهجة اإ
ن  لمشاريعاليويم ل لتنفيذ اديدة، عضامن دمع اجلالتمنية   ة.ت احلاجاقتضاإ

الطلوب جم العمل حب ارنةالدخلت الإدارية اللزمة مق ةمهنجيبصورة  تقميّ أأن مانة لأ ابلنس بة للمورشععات اجلديدة، ينبغي لع
دارة  يةل سؤعضطلع مب تمورشع  لل  موظف عينيمزيانية لت ختصص الأمانة أأن عىل عند الاقتضاء، ع مديري الشاريع. من  اإ

 .مورشع الشؤعن اليومية لل 

من ذعي اخلربة اليدانية ع تطوير ال يف  االورشع  متخصص وظفأأن يكون منبغي دير الورشع ، ي للس تكامل اخلربة الفنية ع
دارة الشاريع.يمتتع مب ع   هارات ممتازة يف اإ

 ادلراية التنظميية. يضيع نل نيني مؤقتني خارجيوظفتأأكد من أأن تفويض السؤعليات الإدارية لنبغي ال ي ع 

ىل ( 2ع 1ني )من الاس تنتاج 4التوصية  ىل اللجنة  التمنية جندةلأ اقرتا  مورشع  بشأأن أأمانة الويبو موهجة اإ ىل هياإ دف اإ
 الساعاة بني اجلنسني.، مبا يف ذكل تعممي التمنية أأجندةتطوير أأدعات حمددة لتخطيط عتنفيذ مشاريع 

ىل اللجنة اإ اقرتا  تقدمي نظر يف أأن ت  التمنية، أأجندةلتطبيق متسق للمامرسات اجليدة يف مشاريع  ضامان ،ينبغي لأمانة الويبو
 .التمنية أأجندةدارة مشاريع لإ عاس تحداث أأدعات ركز بشلك خاص عىل تطوير مورشع  جديد يبشأأن 

 :مهنا مجةل أأمور النواجتأأن تتضمن  عينبغي

 الأمم التحدة. منظومةحتديد الامرسات اجليدة القامئة يف التخطيط عالرصد )مبا يف ذكل الأدعات( داخل  )أأ(

ىل ،عضع مجموعة من الأدعاتع  )ب(  )مبا يف ذكل هاعرصد التمنية أأجندةلتصممي مشاريع  ،ما هو قامئ استنادا اإ
 (.التمنية أأجندةيف مجيع مشاريع التعلقة بتعممي الساعاة بني اجلنسني اجلوانب 

لتنفيذ. عينبغي أأن يكون الإطار غراض اتضمن مجموعة الأدعات معليات عمسؤعليات عاحضة لأ ت جيب أأن ع  )ج(
دارة دعرة الورشع (. ع  يف منظامت  القامئةالامرسات اجليدة  مع مراعاةالنطقي أأساس التخطيط عالرصد عالتقيمي )اإ

 لويبو.اخلاصة ابتعاعن التقين ال أأنشطة لواءمة مجموعة الأدعات  صصأأن ختينبغي أأخرى، 

دارة دعرة الورشع  لدع  )د( عداد دعرات تدرييية قصرية يف اإ  الأدعات(.ع اجلدد )ابس تخدام مجموعة الشاري ير ياإ

عداد ع  )ه( مجيع أأشاكل عىل  ،يف حال جناهحا ،تطبيقهاعرات. عالنظر يف ادلهذه الواثئق ع نسخة جترييية من اإ
  برامج التعاعن التقين يف مجيع أأحناء النظمة.ع ع مشاري
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 مقدمة .1
دارة الفكرية اللكية بشأأن الرائد الورشع " الأمانة من بتلكيف ُأعدّ  اذلي الس تقل الهنايئ التقيمي هذا يغطي .1  التصاممي عاإ

طار يف النفذ "الورشع "( ،DA_04_10_02 :الورشع  )رمز منوا   الأقل عالبدلان النامية البدلان يف الأعامل لتطوير  اإ
 .التمنية أأجندة

خاريج مقمّي   التقيمي أأجرى عقد .2
1

 ابلتنس يقع (ثاينال  لحق)ال 2016 أأكتوبر 26 يف الؤرخة ابلختصاصات ادسرتشم  
ىل 2016 نومفرب 15 من معهل عامتد التمنية، أأجندة تنس يق شعبة مع الوثيق  .2017 مايو 30 اإ

 ععصفه الورشع  عن أأساس ية معلومات )أألف(

اليت ُعقدت يف جنيف  ثانية عورشةالورشع  يف دعرها ال اعمتدت اللجنة العنية ابلتمنية عاللكية الفكرية )اللجنة(  .3
ىل  18 )من (2013نومفرب  21اإ

2
 احلادية عورشةمجهورية كوراي يف ادلعرة  تهقدم الورشع  بناء عىل اقرتا   عأأعدت الأمانة، 

3للجنة
 .2014يناير  1شهرا بدءا من  24لمورشع  اخملططة ل دة ال. عاكنت 

معلية اختيار مهنجية،  ، بعد تعيني مسؤعل عن الورشع . ععقب2014عبدأأت الأنشطة التحضريية يف أأبريل  .4
لتنهتيي يف  2014اختريت الأرجنتني عالغرب كدعلتني مس تفيدتني. عبدأأ تقدمي الساعدة التقنية للورشاكت يف أأعاخر عام 

2016ديسمرب 
4

. عقد أأجري تقيمي ذايت لنتصف الدة
5

 .2015يف النصف الثاين من عام  

4التمنية  أأجندة يتتوصيل عسع الأ هداف متاش يا مع الأ ع  .5
6

10ع 
7

رتاتيجي للتصاممي الصناعية لورشع  الاساج رعّ ، 
ىل معاجلة التحدايت اليت  هعتكرار هذا الهنج  توس يعدف عهي ني.ن الس هتدفييف البدل ت الصغرية عالتوسطة عحاميهتالورشاكل  اإ

 التصاممي الصناعية. يمنيت يف النامية عالبدلان الأقل منوا تواهجها البدلان 

ثبات هيبة النتجات عأأمهيهتا، عابلتايل زايدة القمية الضافة عالطلب يف  .6 عتؤدي خصائص التصممي دعرا هاما يف اإ
 من خلل المتزّي. مزااي نسييةالسوق. عتشلك التصاممي عس يةل ممتازة للورشاكت للحصول عىل 

عداد الورشع  اخنفاض رئيس ية التحدايت من ال ع  .7  الاس تفادةيفية ك ل تدرك  فالورشاكت. الوعي العاماليت برزت أأثناء اإ
نفاذ.هيئااكتب اللكية الفكرية عاحملا م ع فاكن الكفاءة الضئيةل لالتحدي الثاين أأّما . من تصماميها  ت الإ

ذاكء الوعي رص الرئيس ية لسرتاتيجية التدخلعاكنت العنا .8 ظهار الزااي ع  اإ ت الورشاكتعزيز العرفة العملية يف أأعساط عاإ
دارها مميهااكيفية حامية حقوق تص لتوسطة عنالصغرية عا عاإ

8
مؤسسات اللكية الفكرية دلمع الورشاكت يف ، عتعزيز قدرات 

 .تصامميهاحامية 

                                                
1

يفيلرد   ه الأمانة.تأأي مورشع  أ خر نفذ أأع الورشع هذا  مس تقل عمل يكن هل دعر يف اإعداد عل يف تنفيذ لوبرنغن، سويرسا. عالقمّي  /دانييل كيلري، من اإ
2

 .2013أأكتوبر  CDIP/12/6 ،23الوثيقة  
3

 .2013أأبريل  CDIP/11/7 ،10الوثيقة  
4

 .11، الصفحة 1الرفق السابع، اللحق  CDIP/18/2الوثيقة انظر تقرير الإجناز يف  
5

 شعبة القانون عالشورة التورشيعية. ،قطا  العلمات التجارية عالتصامميل منتصف الدة انظر تقرير تقيمي 
6

جمال البحث العلمي عالصناعات الثقافية، عمساعدة ادلعل التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الورشاكت الصغرية عالتوسطة عالؤسسات اليت تعمل يف  
 الوطنية الناس بة يف جمال اللكية الفكرية.الأعضاء، بطلب مهنا، عىل عضع الاسرتاتيجيات 

7
ة عغريها من الرافق مساعدة ادلعل الأعضاء عىل تطوير كفاءاها الؤسس ية الوطنية يف جمال اللكية الفكرية عحتسيهنا من خلل اليض يف تطوير البىن التحتي 

لتشمل  أأن متتد هذه الساعدة التقنية عينبغي حامية اللكية الفكرية عالصلحة العامة. هبدف جعل مؤسسات اللكية الفكرية أأكرث فعالية عالهنوض بتوازن عادل بني
 اللكية الفكرية.اليت تعمل يف جمال لإقلميية عالإقلميية النظامت دعن ا

8
ما عن طريق تسجيل التصممي الصناعي أأع اقرتا  طرق بديةل محلاية اللكية الفكرية   ن ملاإ  تسجيل مناس با.ال ن يك اإ



CDIP/19/4 
Annex 
6 
 

ىل جتريب  .9 اكفة مراحل معلية حامية التصاممي عاستند جوهر الأسلوب الهنجي لبناء الكفاءات عىل مس توى الورشكة اإ
ىل مرحةل التسجيل من مرحةل تقدمي الطلبات اإ

9
ذاكء الالساعدة التقنية  تمشل. ع  عبني الشاركني  )عىل الس توى الوطين وعياإ

ت. ععلعة عىل ذكل، تلقى البدلان مبارش للورشاكتقدمي دمع تدرييية ع عقد أأنشطة عتطوير أأدعات التدريب ع  يف اللجنة(
بشلك  القيود التنظميية عالؤسس ية للتصمميطيت عغ توعية. عخطة ممي اتصال محلاية عطنية ادلمع لوضع اسرتاتيجية  الس تفيدان

 .هاميش فقط

ععّينت  بدعام اكمل لها اب  يف التعاعن التقين،موظفة عىل تنس يق الورشع   تعمن الناحية التشغيلية، أأرشف .10
عهبدف  رمسيا. مدير الورشع عهو  امميالتصع العلمات التجارية معلها مدير قطا   خصيصا دلمع تنفيذ الورشع . عأأرشف عيل

 اللكية الفكرية الوطنينيتيبعن طريق مك  الأمانة يف القام الأعل معلتقدرات الوطنية عضامن الاس تدامة، بناء ال
10

. 

عمشلت قامئة الس تفيدين الس هتدفني بشلك أأسايس حكوميت الأرجنتني عالغرب عالقطا  اخلاص )البدعني  .11
 ادلامعني لها(.عمس تخديم التصاممي عمقديم اخلدمات احملليني 

ىل تكرار مبادرات  وطين طويل الللتأأثريضافة اإ ع  .12 مماثةل يف ادلعل الأجل يف البدلين الس تفيدين، هيدف الورشع  اإ
ظهار  عمل توضع خارطة طريق لا ييلالأعضاء الأخرى.  جنازات الورشع .اإ  اإ

س تكامل الأنشطة التبقية عضامن ، ل2016مايو  14ععافقت ادلعرة السادسة عورشة للجنة عىل متديد الورشع  حىت  .13
(. عأأثناء مرحةل التوس يع، 6، الرفق الثاين، الصفحة CDIP/16/2الورشع  يف هذا التقيمي الهنايئ )انظر  موظفةمسامهة 

ضافية للكى البدلين مبا يف ذكل اسرتاتيجيات اخلرعج عالفعاليات اخلتامية.  قدمت الأمانة مساعدة تقنية اإ

، فقد سلمت مجيع الأنشطة اخملطط لها ابلاكمل. 2017 يف يناير انة للجنة عصادق عليه القميّ ععفقا لا ذكرته الأم .14
 أأدانه تقيامي مفصل عن الفعالية. جمي 2عيقدم القسم 

هناء عقد معلها.ة أأصل من قبل الأمانة العين ةاخلبري  تقررا بعد أأن عشهد هذا التقيمي الهنايئ تأأخري  .15  اإ

فرنك لتاكليف  250 000مهنا خصص فرنك سويرسي،  487 000للمورشع  العمتدة ية عبلغت الزيانية الإجامل  .16
ورشع  ال  ، ذكر2016يوليو  15 عحبلولالورشع (.  ةوظفلمعظمها ني )وظففرنك لتاكليف ال 237 000 عنيوظفالخلف 

ابلئة 86عدل مباس تخدام الزيانية 
11

. 

 عقيوده هعمهناجيت عغرضه التقيمي هذا نطاق )ابء(

 النطاق "1"

ىل  2014يناير  1 الفرتة من ميقيّ  ت غطي ال ي .17 ىل الوقت اللزم لإعداده. عأأدرجت ، 2016 ديسمرب 31اإ ضافة اإ اإ
 دمعلومات س ياقية. 2017التطورات اللحقة ذات الصةل حىت هناية البعثة اليدانية يف يناير 

 الأسايس الغرض "2"

 يف ادلمع من اللمئ لنو ل  الورشع  توفري مدى عىل الوقوف يف الاختصاصات يف الوارد الرئييس التقيمي غرض متثلع  .18
 الأخرى. متةلاحمل  الويبو أأنشطة تنفيذ يف للعرب اس تقاء   ،الصحيح ابلشلك الأساس ية أأهدافه حتقيق سييل

                                                
9

 الرفق السابع. CDIP/18/2الوثيقة الرفق الثاين ع  CDIP/16/2للوثيقة  استنادا القميّ  هلعدّ ع ، CDIP/12/2الوثيقة خلص من حس امب  
10

 .الكتب الغريب للملكية الصناعية عالتجاريةع  الأرجنتني الصناعية، للملكية الوطين العهد 
11

 .ة للمقميّ احأأرقام متأأحدث ، عيه 11صفحة  ،اللحق السابع CDIP/18/2 انظر 
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ىل التعمل الؤسيس عأأغراض ضامن مساءةل الأمانة جتاه ادلعل الأعضاء .19 عانقسمت أأهداف ، ععازن التقيمي بني احلاجة اإ
ىل شقني:  التقيمي احملددة اإ

 هبا للسرتشاد ينجح مل عما ذكل معرض يف جنح ما الورشع ، تنفيذ خلل الس تفادة ادلرعسضامن التعمل من  (أأ  )
 .ورشاكت الصغرية عالتوسطة يف الاس تفادة من التصاممي عحقوق اللكية الفكرية بشلك عاملل  الس متر ادلمع يف

 ىل الأدةل للمورشع  دعام  لعملية اختاذ القرار يف اللجنة.تقدمي تقومي قامئ عع  (ب )

ىل متابعة احل ا،حتديد، القميّ فقد اس تعرض خارطة طريق للميض قدما، عضع دعن انهتيى الورشع  عمبا أأن  .20 اجة اإ
ما من خلل مرحةل اثنية أأع  دماج الأنشطة يف برامج الويبو العنية.عرب الأنشطة لتحقيق أأهداف أأعسع، اإ  اإ

 الهنجية "3"

12للتقيمي الويبو س ياسةع  ختصاصاتلاب تقيميال  يسرتشد .21
 العين التحدة الأمم بفريق اخلاصة عالقواعد العايري تطّبق اليت ،

ىل للفريق الهنجي الإطار شريعي  (.2016 يونيو نسخة: )أأحدث ابلتقيمي  اجلودة عمعايري التقيمي لعايري الأساس ية البادئ اإ
الاقتصادي اليدان يف عالتمنية التعاعن لنظمة التابعة الإمنائية الساعدة جلنة عن الصادرة

13
. 

دار  هتصممي ذكل يف مبا الورشع ، جودة تقيمي الاختصاصات طلبتع  .22  امرساتمب عمعل الاختصاصات مع عمتاش يا .تهعاإ
ىل استنادا   التقيمي جرىأأ  حدة،الو  التقيمي التالية: ةساخل  العايري اإ

14
 

دار  الورشع  حتضري (أأ  ) تهعاإ
15

دارته، للمورشع  التحضري يف اجليدة الامرسات اتبا  درجة :  يتعلق ما ذكل يف مبا عاإ
 .النتاجئ عىل القامئة الإدارة أأدعات بتطبيق

 عالأعلوايت الأعضاء ادلعل عاحتياجات الس تفيدين متطلبات مع الورشع  أأهداف اتساق مدى الوجاهة: (ب )
 عالس ياسات. العالية

ىل عالوقت( عاخلربات الأموال )مثل الدخلت حتويل يف الاقتصادية مدى الكفاءة: (ج )  التقيمي نظر عقد .نتاجئ اإ
 الورشع . يف التبع الهنج يف أأساسا  

 مهنا. لك أأمهية مراعاة مع حتققها، توقع أأع الأهداف حتقق مدى الفعالية: (د )

 الساعدة. اس تكامل بعد الورشع  فوائد اس مترار احامتلت الاس تدامة: (ه )

ىل عابلإضافة .23 عداد يف نياجلنس بني الساعاة جوانب تعممي مدى تقومي القمّي   من ُطلب ،السابقة العايري اإ  اإ
 ه.عتنفيذ الشاريع

ىل دستنم  عدمي نوعي تقوميل  ضامانع  .24  مكتبية دراسات زجيال تضمنع  اخملتلفة. التقيمي أأدعات من زجيم اس تخدم الأدةل، اإ
 عترد .هتامعقولي عتقيمي البياانت من التثلييث التحقق مهنجيةلل  الرئيس ية اجلوانب تمشلع  مبارشة. اتعملحظ يةفرد عمقابلت

 التقرير. لهذا عالرابع الثالث قنيلحال يف ستشارةال  الستندات كذكلع  مقابلهتم جرت ممن الأشخاص قامئة

                                                
12

 .2016فرباير  19(، 2016/2020الويبو، س ياسة التقيمي النقحة، )الطبعة الثانية  
13

ية، منظمة التعاعن عالتمنية يف البادئ التوجهيية عالسلسةل الرجعية الصادرة عن جلنة الساعدة الإمنائية، معايري اجلودة للتقيمي الإمنايئ، جلنة الساعدة الإمنائ  
 . 2010اليدان الاقتصادي، 

14 
 .مل تقتض الاختصاصات اإل تقوميا  للفعالية عالاس تدامة

15
 .وجه خاص من أأعجه الكفاءةك هذه اجلوانب ميّ تق، يف بعض الأحيان 
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 الصلحة أأحصاب مجموعات ممثيل أ راء اس تقصاء عرب شاركيا  ت  ياتقيمي  هنجا   ،اس تقلهل عىل حمافظته مع ،القميّ  طبق قدع  .25
 الورشع . يف الرئيس يني

رشاك القميّ  حاعلع  التنظميي. التعمل لتسهيل وس يةلك التقيمي معلية تعمصم .26  حلصولعا العملية، هذه يف الويبو يموظف اإ
 .نماكالإ  قدر عالتوصيات عالاس تنتاجات الرئيس ية النتاجئ بشأأن تأأييدمه عىل

وهجات نظرمه دلء بللإ  ادمهس تعدعن اقابلت يف المجيع أأحصاب الصلحة أأعرب  حبرية عدعن تدخل. ع قميّ عمعل ال .27
 احضة.عبياانت شامةل عمتسقة ع ال مجع  ها منل بشلك علين. عاكنت العلومات اليت حّص 

 .تالقابل ترتيبالواثئق الطلوبة ع مع جب التقيمي معلية الأمانة تسهلع  .28

فادة العلومات تعممي أأجل نم 2017 مايو يف للجنة عورشة ةتاسعال  ادلعرة خلل التقيمي تقرير رضعس يع .29  ليةمع  عاإ
 فهيا. الأعضاء ادلعل أأمام الويبو مساءةل يف عالإسهام اللجنة يف القرار اختاذ

 التقيمي هذا عىل الرئيس ية القيود "4"

ىل ،الس تفيدين قبل من س تخدامهاب ت،اءاكفال كوينت لحتوي أأن التجربة تبني .30  من فرتة يس تغرق للقياس قابةل أ اثر اإ
 ل اذلع س نة. من أأكرث لورشع ا يقداها مساعدة عقب صناعي تصممي تسجيل معلية س تغرقت  قد الثال، سييل عىلف .نالزم

 الورشكة. أأداء عىل ممياالتص تسجيل أ اثر قياس اللحظة حىّت  كنمي

 اليت الأعسع عالاقتصادية الاجامتعية عالتغريات الورشع  نواجت بني الس بيية من اكف قدر افرتاض العقول من عليس .31
ن عابلتايل .امخارهج حىت أأع الس تفيدين نيالبدل يف لوحظت  عىل ،عقعها حىت أأع ،الورشع  خمرجات نواجت لتقومي حماعةل أأي فاإ

ىلعلكن، توصل التقيمي  .لأعانه سابق أأمر أأعسع نطاق  .ورشع ال  هبا سامه اليت البارشة النتاجئ من مزيد اإ

 أأنشطة يف شاركوا اذلين المثلني مع مقابلتع  الأمانة من القدمة لواثئقل مكتبية دراسة عىل احلقائق تقيص اقترصع  .32
 قدموا اذلين الوطنيني اخلرباء من ععينة عالأمانة ينالس تفيد الفكرية اللكية مكتيب س بق ما عمشل مبارش. بشلك الورشع 

 القميّ  أأجرى ،الأمانة صعيد عىلع  عالتوسطة. الصغرية الورشاكت من صغرية ععينة عالتوسطة الصغرية للورشاكت ادلمع
 الويبو عبرامج حمددة مدخلت قدمت اليت الفنية معالأقسا الورشع  فريقع  التمنية أأجندة تنس يق شعبة مع متعمقة مناقشات

ىل ورشع ال  سعى اليت ىل زايرات أأية جتر ملع .هامع  التأ زر اإ  ين.الس تفيد نيبدلال  اإ

ىل التنبه عتقومي نتاجئ من أأدانه (2) القسم يف يرد ما فهم يف عينبغي .33  نطاق من ابلرضعرة حدت قد القيود هذه أأن اإ
 عمعقه. التقيمي

 عالتقومي النتاجئ .2

 .التقيمي لعايري عفقا ورشع ال  جلودة تقوميا   عيقدم التقيمي نتاجئ القسم هذا يعرض

 دارتهاإ ع  للمورشع  لتحضريا ()أألف

 للمورشع  التحضري "1"

ىل يانسي  الفتو  كوراي مجهورية مقرت  ترمج .34  اليت التمنية أأجندة عتوصيات الويبو علية مع تتسق معني مورشع  فكرة اإ
 الورشع . يتناعلها
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 تنفيذ خطة تعضعع  الوطين. الس توى عىل الأهداف تحقيقل  تنيعاحض  عاسرتاتيجية نواجت الورشع  تصممي عيشمل .35
 الأهداف. حتقيق يعززع  منطقيا الأنشطة تسلسل اكنع  مورشع .لل  يةاكف  مزيانية خصصتع  عاقعية. علكن طموحة،

 ينبدلال  يف (التشغييل لس توىا عىل الورشع  )عفرق توجهيية جلاان تمض ،مواتية تنفيذ بنية الأمانة اقرتحتع  .36
 يف عطنية توجهيية عجلنة الأرجنتني يف استشاري )جملس عاخلاص العام قطاعنيلل مشرتكة منصة عأأسست .ينس تفيدال 

 عىل توقيعال  عجرى عاجلامعات. عالدارس التجارية عالغرف الهنية عامجلعيات الوزارات تمشلع  ين،بدلال  من لك يف الغرب(
 الشرتكة. الأهداف حتقيق بغية نييس  رئي ال الوطنية الصلحة أأحصاب مجيع مشاركة نضامل ينبدلال  يف الورشع  ميثاق

ىل احلاجة التصممي مرحةل يف الإدارة مدخلت تقيمي عأأبرز .37  يف حموراي دعرا أأدت اكمل، بدعام مورشع لل  موظفة تعيني اإ
 لورشع .ا جنا 

 ينالس تفيد نيالبدل عاختيار الورشع ، موظفة عينيت  نجزال  العمل عمشل التأأسيس. مرحةل خلل مورشع  تفعيل عبدأأ  .38
 يف حتضرياي ا  نشاط البدلين يف التوعية عخطة ممياتصال  محلاية عطنية اسرتاتيجية عضع عاعترب التفصييل. عالتخطيط

 .ذاته الوقت

 تطالل  الورشع  فوائد توس يعل  تجرييبال  لهنجا تكرار أأي قدما، للميض عاحضة ةاسرتاتيجي الورشع  عثيقة يف درجت عمل .39
 الوطين، الس توى عىل للويبو خرعج اسرتاتيجية لوضع ،الأصل يف ،خيطط ملع الس تفيدين. ينالرائد البدلين من أأكرث بدلاان

 التنفيذ. أأثناء تفيأأض  الكهن

 التخطيط( مرحةل )يف الورشععات ختطيط أأدعات اس تخدام "2"

 عالرصد. التخطيط يف النتاجئ عىل القامئة الإدارة معايري تطبيق كيفية حول مفصةل مكتوبة توجهيية مبادئ تتوافر ل .40
عداد تخطيطل ل  ،النطقي الإطار أأداة تطّبق ل اليت ،العيارية الويبو مناذج 12/6PIDC/ الورشع  عثيقة عتطّبق  التقارير. عاإ

 منظومة داخل ذكل يف مبا الإمنائية، الساعدة مشاريع عتقيمي عالرصد لتخطيطل  كأداة حاليا النطقية الأطر تس تخدم ما عادةع 
 التحدة. الأمم

ن .41 ىل عاحضة 16 اخملرجات مس توى عىل الورشع  أأهداف اإ  "اخملرجات" بعض اعتبار احلريّ  من أأن رمغ معقول، حد اإ
صائلعاحل اخملرجات مس تويي عىل جزيئ خلط عهناك ".كحصائل" احملددة

17
 نم الصناعية تصامميال  محلاية طلبات دميتقف  .

ن عابلثل، الورشع . تسلمي عنارص من عليس دمالق دلمعا عن انمج أأثر هو الأمانة( )ل الشاركة الورشاكت قبل ىل الوصول فاإ  اإ
 الورشع  لأنشطة حصيةل هو الورشع ( هاول مي ل اليت التجارية العارض يف كةالشار  خلل من يتضح اذلي) ادلعلية الأسواق

ىل عما عالتدريب، وعية)الت  اليت الأعسع بيةالإجيا التغيريات الورشع  عثيقة عحتدد اخملرجات(.) تسلميال  عنارص من ل ذكل( اإ
18لتأأثريا عمس توى الشامةل، التمنية اف)أأهد الورشع  عهنا ييمر أأن توقعي 

.) 

                                                
16

ىل حصائل :تلمخرجاا  خل من تغُّريات تؤدي اإ  )معجم منتجات عسلع رأأساملية عخدمات متأأتية من التدخل الإمنايئ، عقد تشمل أأيضا ما ينجم عن التدُّ
 .(2010، يف اليدان الاقتصادي نظمة التعاعن عالتمنيةل لنتائج ا على لقائمةا دارةإلعا لتقييما في ألساسيةا تلمصطلحاا

17
خل ما   لقائمةا دارةإلعا لتقييما في ألساسيةا تلمصطلحاا )معجم احلصيةل مفاعيل قصرية الأجل أأع متوسطة الأجل، أأحدثهتا أأع حيمتل أأن حتدهثا خمرجات تدُّ

 .(2010، نظمة التعاعن عالتمنية يف اليدان الاقتصاديل لنتائج ا على
18

 )معجم مقصودةأأع غري  يةل الأجل، اإجيابية عسلبية، أأعلية عاثنوية، حيدهثا التدخل الإمنايئُّ بطريقة مبارشة أأع غري مبارشة، مقصودةمفاعيل طو  :التأأثري 
 .(2010، نظمة التعاعن عالتمنية يف اليدان الاقتصاديل لنتائج ا على لقائمةا دارةإلعا لتقييما في ألساسيةا تلمصطلحاا
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دة  عقابةل  مبهداف عىل مجيع الس توايت الأ دارة القامئة عىل النتاجئ ربط للإ امرسة اجليدة التتطلب ع  .42 ؤرشات ُمحدد
ن  زيانيةتدرج يف الأأن حتدد عسائل التحقق ع  ينبغيع . ("TRAMS" مؤرشات) للقياس عطموحة  عذات صةل عحمددة الدة اإ

 .مواردختصيص  مجع البياانتتطلب 

 عاملالأ  "تطوير أأداء مؤرش عهيدف .ملمئ حنو عىل تعطبق عاحلصائل اخملرجات مؤرشات معظم تاختري  عقد .43
ىل لها( خمطط )حصيةل الشاركة البدلان يف لتوسطة"عا الصغرية ورشاكتلل   الصغرية الورشاكت مال رأأس دعران معدل قياس اإ

 مؤرشا يعترب عل الأعامل جنا  عحده عرانادل معدل يعكس لع .هعبعد الورشع  قبل التصاممي حامية نظام ظل يف عالتوسطة
ىل النخفضة الضافة القمية ذات النتجات مبيعات جحم ارتفا  يؤدي قدع  ممي.االتص حامية بفضل قميةال  ارتفا  عىل  ارتفا  اإ

 كوني ما عادةع  التصاممي. بفضل للمشاريع الضافة القمية ارتفا  لقياس أأكرث مئمل مؤرش الورشاكت رحبية زايدةف البيعات.
ذ النال، صعب عالتوسطة ريةالصغ ورشاكتلل  الالية بياانتال  عىل احلصول  عن الكشف عدم الورشاكت من العديد فضلت اإ

 .قانوان ذكل امهن يطلب مل ما اليةال بياانها

التحضري السلمي جزء من  واخملاطر( همن اسرتاتيجيات التخفيف عضع فرتضات عاخملاطر )مبا يف ذكل حتديد الع  .44
ىل اخملرتمجة رتبطة بالعوامل اخلارجية العاخملاطر فرتضات الد أأن حتدّ  نبغيي ع  .مورشع لل   صائلعاحلحصائل رجات اإ

ىل اتتأأثري  اإ
19

. 

ىل ت  الورشع  بأأدمهل، علكهنافرتضات مل تتضمن عثيقة الورشع  خماطر ع ع .45 خطة عضع حتليل اخملاطر ع أأن شري اإ
بيان نطاق  "تقريريف أأدرج يف عقت لحق ع أأجري ذكل فصل للك عنرص. عقد التخطيط عند ال  س يجراينالتخفيف 
الورشع "

20
 أأدانه(." 3" )أألف( 2)انظر  

هذه الامنذج ل تشمل الأطر النطقية، غري أأن ف. عامورشع  عىل حنو لل  تخطيطيف ال ية عيار الويبو ال  مناذجعطبقت  .46
 عاعن التقين.الأطراف الفاعةل يف التمنية يف جمال التمعظم عىل نطاق عاسع من قبل حاليا تس تخدم  وحدةاليت أأصبحت أأداة م

تحديد العيوب احملمتةل يف منطق ب لكنه يسمح ع يدة جنا  أأي مورشع . اجل اس تخدام الأطر النطقية عل يضمن  .47
كتشف أأن ت الأموال قبل علية  رصفعتالوافقة قد ينال ورشع  ال  أأي أأنها. قد ل يُنتبه ل  الورشع  )سلسةل النتاجئ(، اليت

ىل هذه  قميّ ال اليت قيّمهاعدد قليل من الشاريع سيئة التخطيط علقد أأّدى ة. وهريالنطقية اجل هعيوب  النتاجئ التوقعة.اإ

طار منطقي للبدلين الشمول ،تنفيذ الورشع عضع، أأثناء  هأأنشديد عىل ينبغي الت ع  .48 عن عثيق مع أأحصاب يف تعا نياإ
 الدة.تقيمي منتصف يف اس تخدم هذا الإطار النطقي للرصد ادلاخيل ع. ع نيالصلحة الوطني

طار دارة القامئة عىل النتاجئ لبادئ الإ التطبيق التسق عالصحيح  قتيضي ع  .49 التمنية عجود  أأجندة مشاريعفظة حممضن اإ
 تحقق من جودة عاثئق الشاريع عالتقارير.لل  مبادئ توجهيية عاحضة

دارة "3"  الورشع  اإ

دارة عاكنت .50  :فعال دعر ييل لا عاكن للغاية. مرضية ع الورش  اإ

                                                
19

لنتائج ا على لقائمةا دارةإلعا لتقييما في ألساسيةا تلمصطلحاا )معجم فرضيات تتناعل عوامل أأع خماطر ميكن أأن تؤثر يف تقدم التدخل الإمنايئ أأع جناحه 
 .(2010، نظمة التعاعن عالتمنية يف اليدان الاقتصاديل 

20
 .6الرفق الثاين، الصفحة  CDIP/16/2انظر أأيضا حتليل اخملاطر  
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دارة يف الورشع  يردم دلمع اكمل بدعام مورشع لل  وظفةدم التقين التعاعن يف يةص اصتخ ا عينيت  )أأ(  الشؤعن اإ
 نهتاءاب والويب خترس أأن احامتل نيمؤقت مورشع  يوظفل اليومية الشؤعن معظم تفويض سلبيات منع  .يةتنفيذل ا اليومية

 الكتس بة. العرفة من أأجزاء   عقودمه

نشاءع  )ب(  عىل (تشغييلال  الس توى) مورشع لل  ةخمصص عفرق الاسرتاتيجي( )الس توى مورشع لل  يةتوجهي  جلان اإ
 الورشع . لتنفيذ هامة مدخلت اعفر  الذلين ين،الس تفيد الفكرية اللكية تيبمك  مس توى

 نيالتابعت نيالتوجهييت نيعاللجنت مانةللأ  رصحية موافقة عن أأمثرت ورشع ،ال  لتفعيل عافية تأأسيس مرحةلع  )ج(
"بيان نطاق الورشع  تقرير" عىل الرئيس يتني للواكلتني

21
 مجليع احملددة السؤعليات ورشع ال  بيان تقرير عتضمن .

 العنية. الأطراف

 اللكية مكتيبع  الأمانة بني عثيق تنس يقعب  ابنتظام حتديثه جرى مفصل، تشغييل ختطيطع  )د(
 .ينالس تفيد الفكرية

 الفكرية عاللكية ممياتصال  يف نيمتخصص خرباء مثانية من عطنيني )فريقني ناس بنيال  الوطنيني اخلرباء اختيارع  )ه(
 للورشاكت(. ةخمصص ممياتصال  ايةمحل اسرتاتيجيات عضعع  عتدريب تشخيص أأدعات لتطوير

شارات "نظام ابس تخدام الدة نتصفل  يتنفيذ تقرير تقدمي نع عوضاع  .51  الويبو منوذج يف واردال "(SLT) الرعر اإ
 عاكن ودة.اجل عايلع  عمقم اس تعراض عهو الدة، نتصفل  شامل اداخلي ااس تعراض الورشع  فريق أأجرى ،التقارير عدادلإ 

 ادلرعس أأعىل عحددت خاريج. مقميّ  من النتظر النحو عىل ،ةهنجيال  الناحية من عسلامي عشامل النطاق عاسع النجز العمل
جراء يتطلبع  .نفعا الس تفادة دارة يف خربة قةعمّ ال الاس تعراضات من الذكور النو  اإ  عهو ،متاحا اععقت الورشع " دعرة "اإ

 .الأمانة داخل أأخرى فعظائ يف اكمل بدعام يعملون اذلين الشاريع مديري من لكثري اندرة معةل

ىل شعبة تنس يق أأجندة التمنية )ادلاخلية( عاللجنة )ادلعل الأ  تقارير شامةل عدقيقة ععاحضة تقدمع  .52  .عضاء(اإ

دارة ال  يد مع الأمانةاجل تعاعن ال ت قابلممن أأجريت معهم ممجيع الس تفيدين  ذكرع  .53 اس تجابة فريق عل س امي  ، عورش عاإ
 الورشع  لحتياجاهم.

 الوجاهة (ء)اب

ر .54  العالية الأعلوايتع  الأعضاء علادل احتياجاتع  الس تفيدين اتمتطلب مع الورشع  أأهداف اتساق مدى الوجاهة تُقّد 
 .الويبو س ياساتع 

 الس ياسات عجاهة "1"

ىل ابلنس بة الس ياسات عجاهة عىل ال راء بتوافق لورشع ا عىل اللجنة موافقة دلت .55  ورشع ال  سعىع  .الأعضاء ادلعل اإ
ىل ظهار اإ ىل هيدف ملع .عتيميهنا تصماميهم حامية يف وقاحلق أأحصاب مساعدة افعمن اإ  ممي،االتص قطا  لتطوير شامل دمع تقدمي اإ

 .الويبو علية خارج فذكل

لتلبية ويبو للالتعاعن التقين ختصيص  ؤكد عىلت يت، اللأجندة التمنية 4توصية ال مع  أأهداف الورشع  تامتىشع  .56
عن طريق ة بناء القدرات عأأنشط ويتدريب التوعالقدم يف ال ادلمع يس تجيب ع حتياجات الورشاكت الصغرية عالتوسطة. ا

                                                
21

امية حاسرتاتيجية عترد خرعج. ممي عاسرتاتيجية توعية عاسرتاتيجية ااية التصمحلاسرتاتيجية  :للك بدل خلل مرحةل التأأسيس ةعدالخرى الأ واثئق المشلت ع  
 .اخملطط لها خمرجات الورشع مضن ممي عاسرتاتيجية التوعية اتصال 
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ؤكد عىل تعزيز الؤسسات الوطنية ت يتلا، لأجندة التمنية 10بشلك جيد للتوصية  نيالوطنيللكية الفكرية ا تيبمك 
 الفكرية. للملكية

الاسرتاتيجيةها لويبو عبراجم اة مع أأهداف مغانأأهداف الورشع  مت أأتت ع  .57
22

. 

ىل تدعو اليت ،2015-2014 عالزيانية الربانمج عثيقة من 2اثلثا. النتيجة يف ورشع ال  يسهم )أأ(  قدرات تعزيز اإ
 أأجل من الفكرية للملكية الفعال للس تخدام اللزمة التطلبات من عاسعة طائفة تلبية عىل القادرة اليورشية الوارد
 انتقالية. مبرحةل اقتصاداها متر اليت عالبدلان منوا، الأقل عالبدلان النامية، البدلان يف التمنية

2 الربانمج أأهدافب اخملرجات مس توى عىل التوقعة النتاجئ بطعترت  )ب(
23

 ثرالأ  عيعزز الورشع . اس تضاف اذلي ،
 ممي.اعالتص التجارية العلمة لصناعة مواتية بيئة للمورشع  الإيضايح

ن ،ورشع ال  يسامه أأن حيمتلع  )ج( 9 الربانمج أأهداف حتقيق يف ،أأقل بدرجة عاإ
24

 اسرتاتيجيات تشمل قد)ع  
30 ربانمجعال التصممي"(، "اسرتاتيجيات الفكرية اللكية

25
عداد خلل )من   الورشاكت تس هتدف اليت التدرييية الواد اإ

31 عالربانمج ،(أأيضا عالتوسطة الصغرية
26

ىل ينيانم  نيبدل يف احلقوق أأحصاب تشجيع خلل )من   يف التفكري اإ
 (.لتصماميهم ادلعلية التسجيلت

ل الفكرية، اللكية عحقوق التصاممي لس تخدام المكنة عالؤسس ية القانونية القيود عجاهة احامتل عرمغ )د(  أأهّنا اإ
 .تذكر مل

 للمس تفيدين ابلنس بة وجاهةال "2"

حصاءات اللكية ورشاكت كأداة لإضافة القمية عالمتزّي ل ل ابلنس بة  ادأأمهية التصاممي عتزدبشلك عام، ترتفع  .58 . عتشري اإ
ىل الفكرية ادلعلية   جه.و تل اس تجاب الورشع  يف الوقت الناسب لهذا اعقد ات عالتسجيلت. لبزيد من الط ل جهو تاإ

ورشع  ال اس هتدف ع لاكمل. اب احتياجاهم لّبتمساعدة الويبو أأن  تقابليف العأأكد مجيع أأحصاب الصلحة الوطنيني  .59
 مثلالأخرى )حقوق اللكية الفكرية  من أأنوا . عاكنت التصاممي أأقل أأمهية لتصاممياب عنيةالبدلان عالصناعات عالقطاعات ال 

 يف الأرجنتني.عغطيت  تحدداليت دة من الصناعات الرئيس ية عاحعيه  ( لنتجي ال لت الزراعية،رباءاتال

تربز الصلحة الوطنية(، اليت من أأحصاب  غريهاماللكية الفكرية )ع  قوية لكتيباللكية الوجاهة أأيضا ال أأمهية  دةلأأ  نعم .60
درجة عالية من  عنقابلت أأثناء الكبرية. عأأعرب مجيع أأحصاب الصلحة الوطنية ال  العينية ساهامتا ال أأمور مهن يف مجةل

 دعر فعال يف حتقيق النتاجئ. معالازااه هتملكياكن ل عالتفاين. ع ة امحلاس

                                                
22

 .مورشع التخطيط لل  عقتالطبّقة ، 2014/2015الربانمج عالزيانية عثيقة  انظر 
23

نتاج خمرجات تتيح للويبو السري قدما حنو تطور  (…)" 2الربانمج  .الصناعية عالبياانت اجلغرافيةتصاممي العلمات التجارية عال : 2الربانمج   ىل اإ سوف يسعى اإ
نشاء بيئة قانونية تس تجيب للحتياجات طار ادلعيل للعلمات عالتصاممي عجتعل من المكن اإ عالتطلبات اخلاصة لصناعات العلمات عالتصاممي يف  متوازن للإ

 ."ادلعل الأعضاء
24

يف عضع النشاط الرئييس . عيمتثل البدلان الأفريقية عالعربية عبدلان أ س يا عاحمليط الهادئ عأأمرياك اللتينية عالاكرييب عالبدلان الأقل منوا  : 9الربانمج  
 لك بدل يف س ياق خطط التمنية الوطنية.اسرتاتيجيات اللكية الفكرية الوطنية اخلاصة ب

25
عس يكون الربانمج النقطة الرجعية الركزية اخملصصة داخل الويبو لقضااي اللكية الفكرية الرتبطة . الورشاكت الصغرية عالتوسطة عالابتاكر: 30الربانمج  

ت اخلاصة ابلورشاكت الصغرية عالتوسطة بغرض توجيه أأنشطة التدريب عتكوين حملتوايللربانمج يف تطوير االنشاط الرئييس عيمتثل  .ابلورشاكت الصغرية عالتوسطة
 .الكفاءات اليت تس هتدف أأساسا الؤسسات ادلامعة لتكل الورشاكت عغريها من الوسطاء

26
 : نظام لهاي )تسجيل التصاممي(.31الربانمج  
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ل خطوة أأ جترييب، تدخل ك مصم اذلي  ،هذا الورشع عما  .61 عل  الأرجنتني عالغرب.عىل حنو حتقيق نتاجئ أأعسع خارج اإ
يف  هتكرار  توس يع الورشع  عرب عيتطلب. مجعتع عدّلت  عىل الأفاكر اليتالأمهية العملية لدلعل الأعضاء الأخرى قترص ت 

ضافي دعامبدلان أأخرى   .اكبري  ااإ

 الفعالية (مي)ج

مس توى  عىلالتوقعة قارنة بتكل م االنتاجئ اخملطط لهعىل قيمي يف القام الأعل ركّز الت أأعله،  ةوحضالنظرا للقيود  .62
ىل ادلعرة . عمعوما، يؤيد القميّ رجاتاخمل مجيع  تمللجنة. عقد سلّ الثامنة عورشة  النتاجئ الواردة يف التقرير الهنايئ القدم اإ
الواد تقارير الرحلية عاس تعراض لل ية مكتب دراسة ععقب . عظمهامل  يف الوقت الناسبع ،نوعية جيدةب لها  اخملطط رجاتاخمل

 حصة قميّ ال ، أأكّدعتقرير اس تعراض منتصف الدة ادلاخيل عالقابلت ات الاس تقصائية ادلاخلية للمورشع عادلراس النتجة
 :الرئيس ية التالية رجاتحتقق اخمل

 الورشع  بدء "1"

عداد الرائدين نيالبدل عاختيار وظفةال تعيني) الأعيل التحضريي العمل انهتاء بعد .63 دارة هيلك عاإ  انظر  ،عالورش  اإ
 التالية: الأربع الواثئق الأمانة عضعت أأعله(، )أألف( 2 القسم

 عالغرب. للأرجنتني التصاممي محلاية عطنية اسرتاتيجية )أأ(

 ذات الصناعية القطاعات اخلطة عحددت الس تفيدة. الورشاكت لختيار كأساس تس تخدما التوعية، خطة )ب(
 قتصادية.عالا الاجامتعية الاسرتاتيجية الأمهية

 أأي) الصةل ذات الوطنية الؤسسات عىل ورشع ال  قداها اليت الساعدة تعممي تتضمن خرعج، اسرتاتيجية )ج(
 الأعامل(. عادر  مجعياتع  الفكرية اللكية ماكتب من أأبعد

 ةرشك 2000 من يقرب ما لحتياجات تقيمي عىل بناء نيالبدل من للك جدعى دراسات )د(
اس تقصاء خلل )من

27
.) 

طلق فعاليات "2"  عالغرب الأرجنتني يف الورشع  اإ

 ،الغرب عيف .2014 سيمترب 4ع 3 يف أ يرس، بوينس يف الصناعية التصاممي حامية بشأأن دعلية ندعة الورشع  نظم .64
 ،2014 أأكتوبر 16ع 15 يويم مس تديرة مائدة يف احملمتةل الس تفيدة عالتوسطة الصغرية عالورشاكت للمصممني الورشع  قُدم

 هااتن أأمثرتع  .الصاحل أأحصاب من عغريمه الأعامل رجال مجعياتع  عالدارس اتوزار ال خمتلف من مشاركني حبضور
طل  علين ظهور عن فعاليتانال  .الس يايس ادلمع عضامن الهمتني مجهور عاإ

 الورشاكت اختيار "3"

ىل  .65 جراءات دقيقة عمعايري استنادا اإ  رشكة يف الغرب 26رشكة يف الأرجنتني ع 42اختريت  ،حمددة بوضو انتقاء اإ
 الورشاكت من خلل اس امترات الطلب.عن معلومات عمجعت رباء الورشع . خلد من ادلمع البارش يس تف ت ل 

                                                
27

 .التوقعات المنوذجيةمع ابلئة  15حوايل اذلي بلغ ابة س تجالامعدل  امتىشعييف الغرب.  مشاراك 249يف الأرجنتني ع مشاراك 94 
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 جتهزي الأدعات "4"

 ،للورشاكت البارش لدلمع كامدة س تخدملت  التصاممي" محلاية اخلس اخلطوات "اسرتاتيجية أأداة الورشع  أأعدّ  .66
 اللكية عاسرتاتيجية (3) الورشاكت؛ يف الصناعية التصاممي عحمفظة (2) فهيا؛ الأعامل عاسرتاتيجية الورشكة (1) لت:عمش

 العميل، التطبيق خلل عمن عالتنو . اجلنساين عالنظور (4) الأعامل؛ لتطوير التصاممي حامية عىل خاص تركزي مع الفكرية
 الوطنيني. اخلرباء من ساعدةمب  عالتشخيص التشخيص قبل ما أأدعات تنحسّ 

طلق فعاليات "5"  وطنينيال رباءاخل تدريبع  الورشع  اإ

يف بوينس أ يرس،  2015أأبريل  7يف يني للخرباء الوطن تكوين الكفاءات معل بشأأن لقة مرفقا حب حدث الإطلقعقد  .67
 يف ادلار البيضاء. 2014أأبريل  1س عمار  31 ، عيويممشاراك 70حبضور حوايل 

 .يف ادلار البيضاء عأأعلته السلطات الغربية أأمهية كبرية 2015أأكتوبر  27مؤمتر عن تكوين الكفاءات يف عُعقد  .68

 ادلمع البارش للورشاكت "6"

 الصغرية للورشاكت البارش ادلمع أأعله(، )انظر صممةال الأدعات مجموعات ابس تخدام حمليون، عاريمش خرباء قدم .69
 التصاممي مجموعة حتليلع  للتشخيص عأأخرى التشخيص قبل مقابلت تناعةلال  الوضوعات تعمشل الس تفيدة. عالتوسطة

سداء ،الورشاكت ذههب اخلاصة ة ابسرتاتيجية يتعلق فامي الشورة عاإ  ،الأعامل تطوير بغرض التصاممي محلاية خصيصا ُمعدد
 الرتبطة الإدارية اجلوانب ىلاإ  أأيضا الساعدة تقتطرّ ع  .الكفاءات تكوينع  الوعي لزايدة خصيصا مصممة الوقع يف اجامتعاتع 
ممياالتص اسرتاتيجية تنفيذب 

28
. 

ىل داخيل أأجرته الأمانة  اس تقصاءعخلص  .70 ىل حد كبري  يةأأن الورشاكت الس تفيدة راض اإ ه. عهذا ما تادلمع اذلي تلق  عناإ
 اجلهات العنية.مع  القميّ ها اه أأيضا القابلت اليت أأجر تأأكد

 فعاليات اختتام الورشع  عاجلوائز "7"

 الويبو جائزة منح الفعالية عتبع ،أأيرس بوينس يف 2016 نومفرب 26 يف IAñesAD برانمج اختتام فعالية ُعقدت .71
 البيضاء ادلار أأس بو " خلل 2016 مايو 17 يف اخلتامية الفعالية ُعقدت الغرب، يفع .التصمميي" التفكري "جائزة - للمشاريع

 .للتصممي أأفريقيا جائزة منح هاعتل "صناعيةال  للملكية

ذاكء الوعي دعليا "8"  اإ

طلق عالغرب الأرجنتني بني الشرتك التصاممي معرض افتتح .72 ماكانت "اإ  الابتاكر يف الاستامثر - البدلان يف التصممي اإ
 .جنيف يف 2016 نومفرب 16 يف التصاممي" حلقوق الاسرتاتيجي عالاس تخدام التصممي طريق عن البدل مس توى عىل

معرضا  ع  لبدلين(من افرق الورشع  حبضور ) بدلانتقامس العرفة بني ال ل ة معل حلق، نظم الورشع  2016نومفرب عيف  .73
للتصاممي عفعالية جانيية عىل هامش ادلعرة الرابعة عالثلثني للجنة ادلامئة العنية بقانون الرباءات عالتصاممي الصناعية 

 .عالؤرشات اجلغرافية

                                                
28

، عىل الرابط: 6"، الصفحة "اإطلق القدرات التصمميية للبدلانالورشع  الرائد كتيب انظر  
int/edocs/mdocs/sct/en/sct_34_side_event/sct_34_side_event_brochure.pdfhttp://www.wipo. ، تؤكده ما  حبسبع

 القابلت مع اخلرباء الوطنيني.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_34_side_event/sct_34_side_event_brochure.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_34_side_event/sct_34_side_event_brochure.pdf
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دمت الأمانة ععفدا الأرجنتني عالغرب عالفريقان القطراين للمورشععني الورشع  الرائد عادلراس تني الإفراديتني عق .74
ىل ادلعل الأعضاء خلل فعالية جانيية عقت الغداء ُعقدت عىل هامش ادلعرة الرابعة عالثلثني للجنة الرباءات  للبدلين اإ

 .2016نومفرب  17 يف

ىل ضافةاإ ع  .75  البدل من زملهئم مع اءال ر  تبادلل  تقديرمه عن نولشاركا أأعرب "،ةوعيتع"ال  "ظهور"ال  فوائد اإ
 .الثاين الس تفيد

 ةلحظال الأعلية اخملرجات "9"

يضاحيا اأأثر عأأنتج  ن الس تفيدينيحصاب الصلحة الرئيس يني يف البدللأ  ظهور علين كبري أأمثر عنورشع  ال يبدع أأن  .76 يف  اإ
من خلل هذا  مس تخديم اللكية الفكرية الرئيسنيالصةل مع ق يوث عىل ت يناللكية الفكرية يف البدل امكتبعأأكد . أأعساطهم

أأحصاب احلقوق عىل  طل اإ يف  تالتوعية جنحأأن محلت يبدع ع يف مناس بات خمتلفة. معهم لتواصل اب عذكلالورشع ، 
 .هاتسجيل عرب فوائد حامية تصامميهم 

، أأبلغت الأرجنتني 2016عام ففي . 2016ع 2015اممي يف الك البدلين بني عايم خلل الورشع ، زاد تسجيل التصع  .77
. 2015يف  تسجيل 77تسجيل مقابل  119العدد يف الغرب بلغ ، يف حني 2015تسجيل عام  40تسجيل مقابل  45عن 

ىل  29 من التجارية يف الأرجنتني اتتسجيل العلمارتفع ع  بعد(متاحة  بغر الأأرقام تكن  ملتسجيل ) 41اإ
29

بياانت عليست . 
ىل أأن جو تني حامسة مبا يكفي لإظهار س نتال  عىل الورشاكت  جّشعتلتوعية عادلمع امحلت ه عاحض. علكهنا قد تشري اإ

 .تصماميها حامية

 التأأثري "10"

 .ريثتأأ من السابق لأعانه تقيمي النتاجئ عىل مس توى ال  .78

 الكفاءة )دال(

 الايل التنفيذ "1"

ىل استنادا   .79  ،(11 الصفحة السابع، الرفق ،CDIP/18/2) 6201 أأغسطس هناية يف صدر رمسي مايل تقرير أ خر اإ
 لتاكليف سويرسي فرنك 237 000  فهيا )مبا سويرسي فرنك 487 000 عقدرها الإجاملية زيانيةال من ابلئة 86 أأنفق

 التاكليف(. من لغريها سويرسي رنكف  250 000ع نيوظفال

 يربط مايل تقرير يوجد لع نشاط. للك الإجاملية نفقاتال ع  الزيانية لأبواب عفقا   الإجاملية ورشع ال  نفقات عذكرت .80
 عىل خمرج لك عحبسب التاكليف فئات حبسب الرصعفة لالأموا حتليل كنمي ل ذلكلع الفردية. الزيانية أأبوابب النفقات

 .مفّصل حنو

يل )الدخلت( التاكليف مجمو  تنسيب عيشري .81 جراء النفذة اخملرجات اإ  عدد   من للعموم التاحة الالية ابلأرقام مقارنة عاإ
ىل الأخرى تمنيةال  أأجندة مورشععات من ىل الإشارة جتدر لكنع  .معوما   ملمئ بشلك الوارد اس تخدمت الأمانة أأن اإ  أأن اإ

 مكتيب قبل من كبريةال  عينيةال  ساهامتال  تاحتسي لو ذكر مما بكثري أأعىل س تكون الس تخدمة( )الوارد الورشع  مدخلت
 .ةالالي التقارير يف ردت ل اليت ،ينالس تفيد الفكرية اللكية

                                                
29

 الصدر: مقابلت مع ماكتب اللكية الفكرية. 
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ىل ة. عتشري أأدةل حمدعدعاكنت مزيانية الورشع   .82 عىل  ،السفر ادلعيلفاخترص قتصاد. ابأأن الأموال اس تخدمت منقوةل اإ
ىل أأدىن حد ممكن ،سييل الثال  فعال ةلخربات احملليلعزيز الاس تخدام الواسع النطاق عمل يكن ت. بفضل مؤمترات الفيديو اإ

 .أأيضا هم يف اس تدامة النتاجئس ي  همن الناحية الالية، علكنفقط 

 تقيمي الهنج "2"

 أأن عبدا .مناس با اكن أألف 2 الفصل يف قشناال  الهنج ناإ ف الطلوب، الإيضايح ثرالأ  هل أأعيل رائد لورشع  ابلنس بة .83
بدا  يف جسل لها اليت عالتوسطة الصغرية الورشاكت معد  الورشاكت مع العمل من بدل تسويقال  يف التصاممي اس تخدام أأع اإ

 ملكية اكتبمب تمتزي نابدل اختيار عىل س بق ما ينطبقع  الصحيح. اخليار هو ،سابقة ربةخب تمتتع ل اليت عالتوسطة الصغرية
مانة،ل التقنية الدخلت خيص عفامي .الاستيعاب عىل عالية قدرةع  ةنشط فكرية  اتاخلرب ع  الفكرية اللكية بني امجلع اكن لأ

 .اهام أأمرا التجارية

كن اس تخلص اس تنتاجات مي فل رب من البدلان التقدمة،ينطبق عىل عدد أأكتجريب منوذج ب مسح لورشع  عرمغ أأن ا .84
أأع تدخل مماثل الطلوب جتربة  عمنوا عالبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. منالأقل البدلان بدلان النامية ع لل  نسبالأ بشأأن الهنج 

دماج دمع تسويق التصاممي قبل ا بدلانعة عاسعة من ال مجمو لتشمل  تكييفه  شلك. عبأأيختاذ قرار بشأأن اإ

 تقيمي جودة اخملرجات "3"

ردعد الفعل الإجيابية عجرى التحقق من . النواجتيع مجل عالية الودة اجل رباءاخلمقابلت ع عمقة ال يةكتب ال راجعة الأأكدت  .85
مانة من خلل مقابلت مع عينة من الس تفيدين. اليت أأعردها   اتفعالي) الفعاليات الوطنيةلك عنظمت التقيمي ادلاخيل للأ

 تنظامي جيدا. ،ات يف جنيفكذكل الفعالي( ع تامت خ الاات فعاليع  تكوين الكفاءاتطلق ع الإ ع البدء 

من وصفها منظمة دعلية بمسعهتا عمصداقيهتا  تزادفقد الدخلت التقنية عالالية. من  أأبعدالويبو ذهبت مسامهة ع  .86
 أأحصاب الصلحة الرئيس يني، مبا يف ذكل عىل الس توى الس يايس.اهامتم 

 أأعجه التأ زر مع أأنشطة أأخرى تضطلع هبا الأمانة "4"

مانة. أأخرى أأنشطة مع تداخلت أأي عجود ىلاإ  ينته عمل كبرية تأ زر أأعجه التقيمي جيد مل .87  أ خر كيان أأي يقّدم عل للأ
 احملمية. التصاممي تيمني جمال يف حتديداع  الكفاءات تكوين جمال يف دعام الويبو داخل

 النتاجئ اس تدامة احامتلت )هاء(

ن  .88 ماكنية حماعةل تقيمي اإ  النافعاس مترار لأن ، الأعاهن ةسابق الس توى القطري عىل الدى الطويلنتاجئ عىل ال اس تدامة اإ
ىل حد كبري عىل التابعة من قبل ماكتب اللكية الفكرية العنية.   ا خلل معلية الاختيار، أأعرب مكتباملازاماهاب عمعليعمتد اإ

ىلال ضافة لإ تعزيز التصاممي كأداة ل لواصةل أأنشطة مماثةل موهجة  اس تعدادهامعن العنّيان اللكية الفكرية   فيت. فالنتجا قمية اإ
 عن ممياتصال  لتسويق عالتوسطة الصغرية الورشاكت دمع عىل جار العمل أأن اخلرباء عأأحد الفكرية اللكية مكتب أأكد الغرب،

 ونعمصمم جديدة رشاكت ديس تف ت س ع  خمتلفة. معارض يف عطين متابعة مورشع  عرضع  الفكرية. اللكية قوقحب حاميهتا طريق
ن ذكل، عىل ععلعة .الكتب لصاحل شهاداتب  الصممني أأشهر يديلع  .2017 عام ادلمع من جدد  لقاعلت العام الاحتاد فاإ

 .عالتجارية الصناعية للملكية الغريب الكتب عم اتفاق مبوجب متابعة أأنشطة اينجرس ي لمصدرينل يةالغرب  عيةامجل ع  الغرب

ل عية، و الأرجنتني بعض الأنشطة التوع يفمكتب اللكية الفكرية  ريرمغ بعض القيود الفرعضة عىل الزيانية، جيع  .89
 اجلامعات. يفس امي 
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 الظهور العلينالاهامتم ع اس تدامة ن غري الرح مف ،س توى ادلعيلال خارطة طريق عاحضة للمتابعة عىل غياب  عنتيجة .90
 ن الس تفيدين دعن متابعة منتظمة من الأمانة.يخارج البدل

جامل لت التجربة الناحجة من شأأن توس يع هذه ع  .91 ن منوا ل س امي البدلان الأقل عأأكرث، بدلاان شمل اإ من مناطق أأخرى اإ
تقدمي هبدف اكتب اللكية الفكرية للأمانة تعزيز ا كيفيةعن ضافية اللزمة لس تخلص اس تنتاجات الإ ة اخلرب أأمكن، أأن يوفر 

ن الرائدين، عىل مس توى يعسع يف البدلالنتاجئ الأ  عنبياانت  ا هناية مرحةل التابعة ينبغي أأن تتبع . لورشاكتمماثل ل دمع 
ن عجدت(مثل  تالورشاك  .)اإ

لخرباء الوطنيني الدربني يف بدلان لة وجودد من اخلربات اليس تف أأن ت لويبو ليف بدلان أأخرى الورشع  تكرار س يتيح ع  .92
ىلاإ ع . اان أأخرىبدلدعات الأ ع  اتهنجيال  كبري يف تطويرال  ستامثرالافوائد  طالتعقد أأخرى.   من شأأن ،ماكسب الكفاءة ضافة اإ

 .كربنطاق أأ يف  هياعاحلفا  علالفوائد  توليدزيد من فرص تتوعية" أأعسع أأن محلت "

عىل دمع مماثل من  اهامتم أأعسع للحصوليف عجود للفصل اللزمة ابدلراية ضافية أأعضاء اللجنة الإ  عسازعد التجربة .93
 القامئة هابراجم حد يف أأ  أأنشطة مماثةلتعممي  اختاذ قرار مس تنري بشأأنن اللجنة من كّ ما س مي عهو. س تحّسن صقل الهنجالأمانة. ع 

 .يف عقت لحق

 اجلنسني بني الساعاة )عاع(

ن  .94 لويبولساعاة بني اجلنسني يه أأعلوية لااإ
30

دماج مبادئ توجهيية حمددة ب علكن، مل تتح بعد .  الساعاة بني شأأن كيفية اإ
عداد اجلنسني   .هاعتنفيذأأجندة التمنية  مشاريعيف اإ

ّن جوهر  .95 حتليل التصةل هبذه الساعاة بناء عىل هداف الأ تعممي الساعاة بني اجلنسني يف الساعدة التقنية هو حتديد اإ
مهنجي بشلك الساعاة بني اجلنسني  ميعمتجيب ع . عده ببعهو ما مل يضطلع يف مرحةل التصممي مث رصدها، قضااي اجلنسني 

 .اتيف الندع  تشاراكال بريات ع اخل مثل اختيار  اخلاصةجراءات الإ  جاعزتت ع 

ىل أأن  .96 ىل هم حباجة ذلا ف . اجلنسنييف قضااي التمنية عل يف معظم مديري الشاريع ليسوا خرباء عيشار اإ رشادااإ ت معلية اإ
 .منايئة العامة للويبو يف العمل الإ س ياسال حمددة حول كيفية تطبيق 

دارة الورش  أأعلتع  .97 عمشل . عاةالسالضامن هذه ت اهمة اختذت خطواع . لساعاة بني اجلنسنيلسأأةل ااهامتما خاصا  ع اإ
عداد مهنا  اذكل مجةل أأمور يف ع. الورشاكت الس تفيدةعن  ةنتاجئ اهم أأعطتء يف الورشاكت الس تفيدة، النسالعدد  دراسةاإ

 .اللجنة التوجهييةيف  تالورشاكرئيسات  مجعيةشاركت الغرب، 

رشاك الرأأة يف الورشع  عمل .98 ىل الازام الويبو . جيد التقيمي أأي نو  من التقصري يف اإ عحاعل الورشع  جاهدا أأن يرىق اإ
ن مل يكن من البداية  .ابلساعاة بني اجلنسني، عاإ

التمنية عضع مبادئ توجهيية عاحضة عتدريب  عيتطلب التعممي التسق للمساعاة بني اجلنسني يف مجيع مشاريع أأجندة .99
 .يع مديري الشاريعمج 

3.الاس تنتاجات 

ىل أأعله عتقومي نتاجئ من بيانه س بق ما يقود .100  التالية: الاس تنتاجات اإ

                                                
30

 .2014أأغسطس  5الؤرخ  47/2014داري رم الإ تعممي ال يف  عردكام  
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عداد عن :1 الاس تنتاج  للتصاممي الاسرتاتيجي الاس تخدام تعزيز الأمانة أأعدته اذلي الورشع  يتناعل ععجاهته: الورشع  اإ
 مع الوثيق عالتعاعن للمورشع  المتاز الإعداد عن نتج عقد مناس بة. بطريقة عحاميهتا عالتوسطة الصغرية للورشاكت الصناعية

 .الوجاهة من عالية درجة الس تفيدين البدلين يف الرئيس يني الصلحة أأحصاب

ىل مجهورية كوراي  تهقدم اذلي فتو  نسييا ال قرتا  الايف ترمجة  راعةالأمانة بعأأظهرت  .101  يتوافق، الصيغة عاحض مورشع اإ
احتياجات مع تامتىش أأهداف الورشع  بشلك اكمل ع ورشع . أأجندة التمنية اليت يتناعلها ال علية الويبو عتوصيات مع 

اليت ورشع  البدلان عالصناعات عالقطاعات ال اس هتدف ع الس تفيدين الرئيس يني )ماكتب اللكية الفكرية عالورشاكت(. 
 .لتصاممياب تعىن

( ليس صائلالأمانة عاس تعاملها )احلالقّدمة من  النواجترمغ من أأن الفصل بني الأهداف بشلك عاحض، عىل ال ععضعت .102
قابةل للقياس عطموحة عذات صةل ع حمددة ا مل تكن دامئا مؤرش للك هدف من الأهداف، علكهن ععنيدامئا.  اعاحض

 زمنيا. عحمددة

عيسهم حتقيق الأهداف.  سهلي قي ع تسلسل الأنشطة منطع طموحة، علكن عاقعية. فهيي خطة التنفيذ عالزيانيات أأما  .103
دارة الاسرتاتيجية( عف   جلاانيضم ي هيلك التنفيذ، اذل يف  ،ع )لإدارة العمليات( يف لك بدل مس تفيدير اق مشر توجهيية )للإ

 الأهداف. حتقيق

عداد التقارير أأداة الإطار النطقي، اعيار الويبو ال  مناذجل تس تخدم ع .104 الأداة  تحض أأ ليتية للتخطيط عالرصد عاإ
دارة دعرة الورشع ، عل تتوافر الرئيس ية لإدارة مشاريع التعاعن التقين.  علكن من مبادئ توجهيية مفصةل بشأأن اإ

 توفريها. فيدال 

دارة الشاريع مرضياكنت دارة عالكفاءة عالفعالية: الإ  نع :2الاس تنتاج  يف الوقت  اخملرجاتأأصدرت الأمانة مجيع ع للغاية.  ةاإ
 .مقابل التلكفةورشع  قمية جيدة قدم ال ع اقتصاداي.  يةجمدبطريقة اس تخدمت الوارد ع ية جيدة. نوع ب الناسب ع 

توجهيية جلان عطنية ع توجهيية  ةجلن/تنفيذ )جملس استشاريلل نشاء هيلك حميل اإ  عاكنر الورشع  بشلك جيد. يدأأ  .105
التعاعن التقين اب  يف جمال  الهلمورشع  عيني موظفة ل ت عاكن . جوهراين الس تفيدين يعفرق الورشع ( يف البدل  للمورشع

 لحتياجات الس تفيدين. ةباس تجانة ع عدارة مر أأبدت الإ . ع من عوامل جنا  الورشع  عير اعاهارات الإدارة السلمية للمش

106.  ّ جناز الورشع . ال د عيؤي ذ تقيمي تقرير اإ من نوعية جيدة. ع عب معظم اخملرجات اخملطط لها يف الوقت الناسب  تمسلّ اإ
ن يحصاب الصلحة الرئيس يني يف البدللأ  ظهور علين كبري أأمثر عنورشع  ال يبدع أأن  لكن،تقيمي نتاجئ أأعسع. ع  ر جداالبكّ 

يضاح  اأأثر عأأنتج  الس تفيدين مس تخديم اللكية الصةل مع ق يوث عىل ت يناللكية الفكرية يف البدل امكتبعأأكد . يف أأعساطهم يااإ
يف  تالتوعية جنحأأن محلت يبدع ع يف مناس بات خمتلفة. معهم لتواصل اب عذكلمن خلل هذا الورشع ،  الفكرية الرئيسني

ممي عالعلمات االتصيف عدد زايدة عن ن االبدل عقد أأبلغ. هاتسجيل عرب أأحصاب احلقوق عىل فوائد حامية تصامميهم  طل اإ 
 التجارية السجةل.

ىلاإ ع  .107 ن جنيف،  فعالياتودلة من عالفوائد التالظهور العلين  ضافة اإ حتقيق نتاجئ أأعسع نطاقا عىل الس توى ادلعيل فاإ
ضافية كبرية خلل مرحةل الورشع  الثانية.وس يعتال تكرار ع مثل ال )  ( يتطلب هجودا اإ

ورشع  قمية جيدة أأمثر ال  قدفة نوعا ما، الصغري  زيانيةالمع  واجتالنقارنة عمبل بطريقة جمدية اقتصاداي. يو المتاس تخدم ع  .108
 حصاب الصلحة الوطنية دمدخلت.لأ كبرية ال عينية ال ساهامت درج ال الالية ل ت البياانت، عىل الرمغ من أأن التلكفةمقابل 
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رشافنشطة يف الغرب حتت ستس متر الأ اس تدامة النتاجئ:  نع :3الاس تنتاج  الكتب الغريب للملكية الصناعية عالتجارية  اإ
ىل تعزيز تيمني حقوق اللكية الفكرية. لطط الأرجنتني الورشع . عختبعد  نافع عاحلفا  ال توليد ري أأن غواصةل الأنشطة الرامية اإ

 عىل الس توى ادلعيل يتطلب مرحةل متابعة. هياعل

ماكنية تقيمي سابق لأعانه من ال  .109 يعمتد  النافعاس مترار لأن ، الس توى القطري عىل الدى الطويلنتاجئ عىل ال اس تدامة اإ

ىل حد كبري عىل التابعة من قبل ماكتب اللكية الفكرية العنية.  اللكية  ا خلل معلية الاختيار، أأعرب مكتباملازاماهاب عمعلاإ
ىل النتجات. ال ضافة لإ تعزيز التصاممي كأداة ل لواصةل أأنشطة مماثةل موهجة  اس تعدادهامان العنيالفكرية  حاليا عجتري قمية اإ

 لغرب حتت قيادة الكتب الغريب للملكية الصناعية عالتجارية.أأنشطة يف ا

ماكنية س تكون ع  .110 من شأأن ع دعن متابعة.  ة( منخفضعالظهور العلين هامتمعىل الس توى ادلعيل )الاالنافع احلفا  عىل اإ
ن أأ منوا ل س امي البدلان الأقل عأأكرث، بدلاان شمل لت توس يع هذه التجربة الناحجة  ة اخلرب مكن، أأن يوفر من مناطق أأخرى اإ

لورشاكت مماثل ل تقدمي دمع هبدف اكتب اللكية الفكرية للأمانة تعزيز ا كيفيةعن ضافية اللزمة لس تخلص اس تنتاجات الإ 
 .بعيدعىل الدى ال 

مل غري أأن ذكل قضااي الساعاة بني اجلنسني، بشدة تنفيذ الورشع  راعى  لقدتعممي الساعاة بني اجلنسني:  نع :4الاس تنتاج 
ىل  ابلستنادحيدث  رشادات  الويبو، علكن ملمن أأعلوايت الساعاة بني اجلنسني يه أأعلوية ع لويبو. لمهنجية عاحضة اإ توّجه اإ

 .التمنية أأجندةكيفية تعممي الساعاة بني اجلنسني يف مشاريع بشأأن ن يلمدير ل

دارة الورشع  هجودا كبرية عبذل .111 رشاكالتقيمي أأي نو  من جيد  عملية. معاجلة اجلوانب اجلنسان يف ت اإ لرأأة ا التقصري يف اإ
 ورشع .يف ال 

ىل الازام الويبو أأن ي جاهداحاعل الورشع  ع  .112 ن مل يكن من البداية.ابرىق اإ  لساعاة بني اجلنسني، عاإ

عتدريب مبادئ توجهيية عاحضة التمنية عضع  أأجندةمساعاة بني اجلنسني يف مجيع مشاريع لل تسق ال تعممي ال يتطلب ع  .113
 مجيع مديري الشاريع.

 التوصيات .4

 أأعله، التوصيات التالية:الواردة تقيمي من الاس تنتاجات ال يس متد  .114

ىل أأمانة الويبو بشأأن 3ع 2)من الاس تنتاجني  1التوصية  ب خربة است ك ىل اللجنة لعورشع  ال من  2اقرتا  الرحةل ( موهجة اإ
ضافية   .أأعسع ااهامتملىق يف حال  هنجعتكرار ال الورشع ع توس يالاس تعداد ل عاإ

ىل اللجنة لتجريب هذا الهنج يف بدلان أأخرى من مناطق خمتلفة. اإ اقرتا  مورشع  الرحةل الثانية تقدمي  )أأ(
 لك بدل، حيامث اكن ذكل مناس با.لحتياجات اخلاصة يك يليب الاالهنج  صيصعخت 

رشاك  )ب(  اكتب يف حتديد البدلان الس هتدفة اجلديدة.الاإ

مع احلفا  عىل  ،تطور نظام اللكية الفكريةالس تفيدة يف مراحل خمتلفة من  ضامن مجموعة متوازنة من البدلان )ج(
 ختيار.أأسايس لل راعيدم  نييالوطن  اءالازام النظر 

 ديدة عند الاقتضاء.اجلنظر يف الاس تعانة خبرباء الورشع  يف البدلان الس تفيدة ال  )د(
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 الأرجنتني عالغرب لتقيمي نتاجئ الورشع  عىل نطاق أأعسع. يفية اللكية الفكر  دمع مكتيب )ه(

ظهر اس تعراض يف حال أأ  ،عضع اسرتاتيجية مفصةل حول كيفية ضامن تكرار مشاريع مماثةل يف بدلان أأخرى )ع(
جيابية. 2منتصف الدة للمرحةل   نتاجئ اإ

جراء 2)من الاس تنتاج  3التوصية  ىل أأمانة الويبو بشأأن اإ  مدخلت الإدارية اللزمة لشاريع أأجندةللتقيمي مهنجي ( موهجة اإ
ن  لمشاريعاليويم ل لتنفيذ اديدة، عضامن دمع اجلالتمنية   ت احلاجة.اقتضاإ

جم العمل حب ارنةالدخلت الإدارية اللزمة مق ةمهنجيبصورة  تقميّ أأن  ،لورشععات اجلديدةا فامي خيص ،مانةلأ ينبغي ل .115
 يةسؤعل يضطلع مب مورشع  لل  موظف عينيمزيانية لت ختصص الأمانة أأن عىل عند الاقتضاء، ع مديري الشاريع. الطلوب من 

دارة   مورشع .الشؤعن اليومية لل اإ

من ذعي اخلربة ع تطوير ال يف  االورشع  متخصص موظفأأن يكون نبغي دير الورشع ، ي للس تكامل اخلربة الفنية ع .116
دارة يمتتع مب اليدانية ع   الشاريع.هارات ممتازة يف اإ

 ادلراية التنظميية. يضيع نل نيني مؤقتني خارجيوظفتأأكد من أأن تفويض السؤعليات الإدارية لنبغي ال ي ع  .117

ىل أأمانة الويبو بشأأن 2ع 1)من الاس تنتاجني  4التوصية  ىل اللجنة  التمنية لأجندةاقرتا  مورشع  ( موهجة اإ ىل هياإ دف اإ
 الساعاة بني اجلنسني.، مبا يف ذكل تعممي التمنية دةأأجنتطوير أأدعات حمددة لتخطيط عتنفيذ مشاريع 

ىل اإ اقرتا  تقدمي نظر يف أأن ت  التمنية، أأجندةلتطبيق متسق للمامرسات اجليدة يف مشاريع  ضامان ،ينبغي لأمانة الويبو .118
 .التمنية أأجندةدارة مشاريع لإ مورشع  جديد يركز بشلك خاص عىل تطوير عاس تحداث أأدعات بشأأن اللجنة 

 :مهنا مجةل أأمور النواجتأأن تتضمن  عينبغي .119

 الأمم التحدة. منظومةحتديد الامرسات اجليدة القامئة يف التخطيط عالرصد )مبا يف ذكل الأدعات( داخل  )أأ(

ىل ،عضع مجموعة من الأدعاتع  )ب( )مبا يف ذكل  هاعرصد التمنية أأجندة، لتصممي مشاريع ما هو قامئ استنادا اإ
 (.التمنية أأجندةيف مجيع مشاريع التعلقة بتعممي الساعاة بني اجلنسني اجلوانب 

لتنفيذ. عينبغي أأن يكون الإطار غراض اتضمن مجموعة الأدعات معليات عمسؤعليات عاحضة لأ ت جيب أأن ع  )ج(
دارة دعرة الورشع (. ع  يف منظامت  القامئةالامرسات اجليدة  مع مراعاةالنطقي أأساس التخطيط عالرصد عالتقيمي )اإ

 لويبو.اخلاصة ابتعاعن التقين ال أأنشطة لواءمة مجموعة الأدعات  صصأأن ختينبغي أأخرى، 

دارة دعرة الورشع  لدع  )د( عداد دعرات تدرييية قصرية يف اإ  الشاريع اجلدد )ابس تخدام مجموعة الأدعات(. ير ياإ

عداد ع  )ه( مجيع أأشاكل عىل  ،يف حال جناهحا ،تطبيقهاعرات. عالنظر يف ادلهذه الواثئق ع نسخة جترييية من اإ
  برامج التعاعن التقين يف مجيع أأحناء النظمة.ع ع مشاري
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  اللحقات قامئة

 الورشع  عثيقة الأعل اللحق

 الاختصاصات الثاين اللحق

 مقابلت معهم أأجريت اذلين الأشخاص قامئة الثالث اللحق

 الواثئق قامئة الرابع اللحق

 اللحقات[ ذكل تيل]
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 الورشع  عثيقة الأعل: اللحق

 عىل الرابط:متاحة  12/6PIDC/ عثيقة الورشع 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504 

الثاين[ اللحق ذكل ييل]

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
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 الاختصاصات :الثاين اللحق

 الاختصاصات
 

دارة التصاممي  عنوان التلكيف: تقيمي مورشع : مورشع  اللكية الفكرية عاإ
 لتطوير الأعامل يف البدلان النامية عالبدلان الأقل منوا

 التمنية قطا  التمنية، أأجندة تنس يق شعبة الوحدة/القطا : امس

يفيلرد ) التلكيف: ماكن  سويرسا(، لوبرنغناإ

ن التوقعة السفر عهجات ىل ببعثتني تلكيفك تنفيذ خلل س تقوم عجدت(: )اإ  للويبو الرئييس القر اإ
 لحقا ( التوارخي )حتدد بسويرسا جنيف مدينة يف

ىل 6201 ومفربن 15 من  للتلكيف: التوقعة الدة  2017 مايو 30 اإ

 الهدف من التلكيف: .1

 البدلان يف الأعامل لتطوير التصاممي عاإدارة الفكرية اللكية بشأأن التمنية أأجندة مورشع  تقيمي اختصاصات الوثيقة هذه متثل
  .10ع 4 نيتوصيتل ل  تنفيذا ،منوا الأقل عالبدلان النامية

 الفكرية عاللكية ابلتمنية العنية للجنة عورشة احلادية ادلعرة يف كوراي مجهورية قدمته اذلي الاقرتا  ىلاإ  الورشع  عاستند
 يف جنيف يف عقدت اليت عورشة، الثانية دعرها يف اللجنة عليه عافقتع  PIDC/711/ الوثيقة يف الوارد )اللجنة(

ىل الورشع  عهيدف .3201 نومفرب  يف نشط بشلك التصاممي عتسويق بدا ابإ  تقوم اليت عالتوسطة، الصغرية الورشاكت دمع اإ
 عمن .التصاممي يف الاستامثر تشجيع شأأهنا من اليت الاسرتاتيجيات عتطوير الفكرية اللكية لنظام الفعال الاس تخدام جمال

ىل الورشع  عىس الشاركتني، ادلعلتني يف الرائدة الواكلت مع الوثيق التعاعن خلل  حلقوق الاسرتاتيجي الاس تخدام تعزيز اإ
 عالغرب(، )الأرجنتني اخملتارين البدلين يف عالتوسطة الصغرية ورشاكتلل  الصناعية التصاممي حقوق س امي ل الفكرية، للكيةا

 التصدير. عأأسواق احمللية الأسواق يف التصاممي حامية يف استبايق هنج اتبا  عىل جشع عبذكل

 

رشاف حتت الورشع  نُفّ ذ عقد  طا ق التورشيعية، عالشورة القانون شعبة مدير هوبرغر، ماركوس الس يد الورشع ، مدير اإ
 .عالتصاممي التجارية العلمات

 فريق س امي عل ،الورشععات يف لحةصال لأحصاب نشطة مشاركة يحيت  أأن عينبغي .تشاركيا   التقيمي هذا يكون أأن عالقصود
 اهمتة. أأخرى أأطراف عأأي عالس تفيدعن عالورشاكء الورشع 

  :هام رئيس يان هدفان التقيمي ذاعله

 التواصةل الأنشطة لصاحل ينجح مل اذلي عما جنح اذلي ما الورشع : تنفيذ خلل الكتس بة اخلربات من التعمل )أأ(
طار تقومي يتضمن مما اجملال، هذا يف دارة الورشع  تصممي اإ عداد الرصد أأدعات ذكل يف مبا الورشع ، عاإ  التقارير، عاإ

 احملققة؛ النتاجئ اس تدامة احامتلية عتقومي عبياهنا ال ن حىت احملققة النتاجئ قياس عىل علعة  
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 .اللجنة يف القرار اختاذ معلية دلمع الأدةل عىل قامئة تقيميية معلومات عتوفري )ب(

 ييل: فامي حموراي   دعرا   الورشع  أأداء مدى عىل التقيمي خلل خاص بشلك التقومي عسريكز

 تشجيع طريق عن الُشار كة البدلان يف عالتوسطة الصغرية للورشاكت التجارية الأعامل تمنية يف السامهة )أأ(
 الاس تخدام خلل من عخباصة الفكرية، اللكية حلقوق الاسرتاتيجي الاس تخدام خلل من التصاممي يف الاستامثر

 ت؛الوق ذكل حىت اهمةل اكنت اليت للتصاممي الناس بة امحلاية ل ليات الاستبايق

 الاس تخدام لتشجيع الفكرية، اللكية ماكتب بيهنا عمن الوطنية، التصاممي مؤسسات قدرات عحتسني )ب(
نتاج عىل القامئة التجارية للورشاكت الفكرية اللكية لنظام الاسرتاتيجي ىل يؤدي مما التصاممي، اإ  أ ليات اس تخدام زايدة اإ

 التاحة. التصاممي حامية

 التالية: الأساس ية التقيمي مسائل تقومي عىل خاص بشلك التقيمي كزسري  الغاية، لهذه عحتقيقا  

 دارتهاإ ع  الورشع  تصممي

 احملققة؛ النتاجئ عتقومي الورشع  لتنفيذ كدليل الأعلية الورشع  عثيقة ملءمة )أأ(

عداد ذاتيا   عتقيميه الورشع  رصد أأدعات عفائدة )ب( مداد يف عنه التقارير عاإ دارة هيئة اإ  الصلحة حصابعأأ  الورشع  اإ
 القرارات؛ اختاذ لأغراض الصةل ذات ابلعلومات الرئيس يني

 ذكل؛ من المتكني عيف الورشع  تنفيذ عكفاءة فعالية يف الويبو أأمانة يف أأخرى هيئات مسامهة عمدى )ج(

ىل )د( ىل أأع الأعلية الورشع  عثيقة يف احملددة اخملاطر عقعت مدى أأي عاإ  اخملاطر؛ تكل خففت مدى أأي اإ

 اخلارجية. عواملال من عغريها ديدةاجل عالتكنولوجيات للتيارات الاس تجابة عىل الورشع  عقدرة ه()

 الفعالية

 الرتبطة الفكرية اللكية حلقوق حامية أ لية لس تخدام الوطنية تاسرتاتيجيالا تعزيز يف عفائدته الورشع  فعالية )أأ(
 ؛اخملتارين البدلين يف عالتوسطة الصغرية الورشاكت قبل من هبا عالانتفا  ابلتصاممي

 ؛الفكرية اللكية ماكتب بيهنا منع  الوطنية، التصاممي مؤسسات قدرات حتسني يف الورشع  عفعالية )ب(

 النتجة التجارية للورشاكت الفكرية اللكية لنظام الاسرتاتيجي الاس تخدام تشجيع يف عفائدته الورشع  عفعالية )ج(
ىل يؤدي ما للتصاممي،  .التاحة التصاممي حامية أ ليات اس تخدام دةزاي اإ

 الاس تدامة

دارة الفكرية اللكية عىل العمل اراس متر  احامتلية  منوا. الأقل عالبدلان النامية البدلان يف الأعامل تمنية لفائدة التصممي عاإ

 التمنية أأجندة توصيات تنفيذ

 الورشع . هذا خلل من 10ع 4 التمنية أأجندة يتلتوصي تنفيذ من حتقق ما مدى
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ن  تقيمي عىل بل متفرقة، أأنشطة تقومي عىل الرتكزي يكون علن .شهرا   24 هو التقيمي هذا يف العترب للمورشع  الزمين الإطار اإ
سهامه كلك الورشع   مع عتطوره الاحتياجات، تكل لتلبية الس بل أأع الوارد عحتديد الأعضاء ادلعل احتياجات تقومي يف عاإ

دارة الورشع  تصممي ذكل يف مبا عأأدائه الزمن،  احملققة. عالنتاجئ عالتنفيذ عالرتابط عالتنس يق الورشع  عاإ

ىل السعي ابب عمن  عذلكل .عالساءةل للتعمل الاحتياجات بني الوازنة التقيمي مهنجية تس هتدف اذلكر، سالف الهدف حتقيق اإ
 عكبار الورشع  فريق الورشع : يف الصلحة أأحصاب نبجا من التقيمي معلية يف نشطة لشاركة اجملال التقيمي هيئي أأن ينبغي

 الوطنية. الفكرية اللكية عماكتب الأعضاء عادلعل الديرين

جراء عن مسؤعل   اخلاريج التقيمي خبري عس يكون  تنس يق عشعبة الورشع  فريق مع عالتعاعن ابلتشاعر عذكل التقيمي، اإ
 ييل: مما التقيمي مهنجية عستتأألف .ةالتمني أأجندة

طار ذكل يف مبا ابلورشع ، التعلقة الصةل ذات للواثئق مكتيب اس تعراض )أأ(  الأعلية الورشع  )عثيقة الورشع  اإ
 الصةل؛ ذات الواثئق من ذكل عغري البعثات عتقارير الرصد عمعلومات الرحلية عالتقارير عدراس ته(

جراء )ب(  عما الورشع  صلب يف السامهة هيئاتال  من عغريه الورشع  )فريق الويبو أأمانة مقر يف مقابلت عاإ
ىل  ذكل(؛ اإ

جراء )ج(  الصلحة. أأحصاب مع مقابلت عاإ

 /اخلدماتالنواجت .2

 ييل: ما القمّي   سيسمل

 ما ذكل يف )مبا البياانت مجع عأأدعات الهنجي، عالأسلوب التقيمي لهنجية عصف عىل حيتوي اس هتلل تقرير )أأ(
 الرئيس يني الصلحة عأأحصاب البياانت، حتليل عطرائق الصلحة(، عأأحصاب الس تفيدين ل راء اس تقصاءات من جيرى

جراء الطلوب  التقيمي؛ معل عخطة الأداء، تقومي عمعايري الإضافية، التقيمي عأأس ئةل معهم، مقابلت اإ

ىل استنادا   للتنفيذ قابةل توصيات مع التقيمي تقرير عمورشع  )ب(  عالاس تنتاجات؛ النتاجئ اإ

 التايل: النحو عىل مقسام   يكون أأن عىل تنفيذاي ، ملخصا   يتضمن اذلي الهنايئ التقيمي عتقرير )ج(

 الس تخدمة؛ التقيمي مهنجية عصف "1"

 الرئيس ية؛ التقيمي أأس ئةل حول ةممتحور أأدةل عىل القامئة الرئيس ية النتاجئ عملخص "2"

ىل استنادا   الس تخلصة عالاس تنتاجات "3"  النتاجئ؛ اإ

 .الس تفادة عادلرعس الاس تنتاجات نم مس متدة عتوصيات "4"

 الهنايئ. التقيمي لتقرير شامل تنفيذي عملخص )د(

 الإنلكزيية. ابللغة التقرير عس يكون .2017 أأبريل 15 يف عاس تكامهل 2016 نومفرب 15 يف هذا الورشع  يميتق  بدء التوقع عمن
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عداد .3   التقارير اإ

رشاف حتت الاستشاري س يكون ىل عابلإضافة .التمنية أأجندة تنس يق شعبة مدير اإ  أأن: القمّي   عىل ذكل، اإ

 قطا  التورشيعية، عالشورة القانون شعبةع  الورشع  عمدير التمنية أأجندة تنس يق شعبة مع كثب عن يعمل )أأ(
 الاقتضاء؛ حسب الويبو يف الصةل ذات الربامج مديري مع التنس يق كذكل عسيتوىل .عالتصاممي التجارية العلمات

عداد مراحل مجيع يف عادلقة( عالاتساق )الصلحية البياانت جبودة عيتكفل )ب(  )تقرير التحليلية التقارير اإ
 الهنايئ(. التقيمي عتقرير الاس هتلل

 القميّ  جسل .4

عداد يف طويل اب  هل كيلري دانييل الس يد دارها التقيمي مورشععات اإ جراء عيف عاإ  العام القطاعني يف الؤسس ية التقوميات اإ
 عيه س تمكةل،ال  ةالتمني أأجندة مورشععات بعض بشأأن تقارير أأعد حيث أأيضا ، الويبو يف سابقة خربة كيلري عللس يد .عاخلاص

 منوا   الأقل عالبدلان النامية البدلان بني فامي منيةعالت  الفكرية اللكية حول التعاعن تعزيز مورشع  حتديدا  
 (،.CDIP/5/7 Rev )الوثيقة الاجامتعيةع الاقتصادية عالتمنية الفكرية اللكية حول عمورشع  (،7/6PIDC/ )الوثيقة

 بشأأن عمورشع  ،(.CDIP/6/6/Rev) الفكرية اللكية عىل القامئة عالامنذج الفتوحة التعاعنية الورشععات بشأأن عمورشع 
 .(CDIP/16/3) لاحللو  عبناء الشرتكة التحدايت التكنولوجيا: عنقل الفكرية اللكية

 عالأتعاب العقد مدة .5

 التايل: الزمين اجلدعل اتبا  الفرتة هذه خلل عينبغي .2017 مايو 30 يف عينهتيي 2016 نومفرب 15 يف العقد يبدأأ 

 موعد يف ويبوال تعليقات عس تصكل .2016 ديسمرب 15 غايته موعد يف ويبولل الاس هتلل تقرير تقدمي ينبغي
 التصحيحات عس تأأتيك .2017 يناير 15 غايته موعد يف ويبولل التقيمي تقرير مورشع  تقدمي عجيب .2016 ديسمرب 20 تهغاي 

 .2017 فرباير 15 غايته وعدم يف هنايئال التقيمي تقرير تقدمي عجيب .2017 يناير 20 غايته موعد يف ورشع ال  عىل الوقائعية
 بني عقدها القرر عورشة التاسعة دعرها خلل مرفق يف الإدارة رد يضم اذلي التقيمي تقرير من الهنائية الصيغة تقدمي عجيب

 تكل. اللجنة دعرة يف التقيمي تقرير عرض منك طلبيعس   .2017 عمايو أأبريل

 اللحق الثاين[ هناية]



CDIP/19/4 
APPENDIX III 

 اللحق الثالث
 

 

 مقابلت معهم أأجريت اذلين الأشخاص قامئة :الثالث اللحق

 عالوظيفة الامس الرم

1. 
الكتب الغريب للملكية الصناعية ة، العلقات ادلعليع دائرة التسويق  ةالعلمي، رئيسبنحربيط الس يدة نعمية 

 ، الغربعالتجارية

.2 
 للملكية الوطين العهد ادلعلية،ع  ةالؤسس ي العلقات عحدة ةرئيس ابرعسو، يوجينيا ماراي س تاذةالأ 

 الأرجنتني الصناعية،

 الأرجنتني حميل، خبري دعما، دييغو الس يد 3.

4. 
 التجارية العلمات قطا  ،مدريد جسل ،عالرتعجي الإعلم شعبة ،الستشارين كبري فورنو، ماثيو الس يد

 الويبو ،عالتصاممي

5. 
 القانونية الشورة شعبة ،اجلغرافية عالؤرشات ممياتصال  قانون قسم ة،قانوني موظفة فوتيش، مارينا الس يدة

 الويبو ،عالتصاممي التجارية العلمات قطا  ،عالتورشيعية

 الويبو ،التمنية قطا  التمنية، أأجندة تنس يق شعبة الربامج، ديريم كبري غندعر، جورج الس يد .6

 التمنية قطا  ،الاكرييب منطقةع  اللتينية لأمرياك الإقلميي الكتب يف مستشار جوردا، جريعنز أأعزفادلع الس يد .7

8. 
 التجارية العلمات قطا  التورشيعية، عالشورة القانون شعبة سابق، مدير هوبرغر، ماركوس الس يد

 الويبو ،عالتصاممي

9. الغرب حميل، خبري ،كبادي عابد الس يد 

 الغرب حميل، خبري ،حللو هشام الس يد 10.

 الس يد ماريو ماتوس، انئب الدير العام، قطا  التمنية، الويبو 11.

دارة الوارد اليورشية، الويبو قضااي اجلنسني عالتنو أأخصائية يفالس يدة اكعري سايتو،  .12  ، قسم اإ

 قطا  التمنية، الويبو، الكتب الإقلميي لدلعل العربية ،الس يد محمد س يد اخلري، مستشار .13

14. 
 التجارية العلمات قطا  التورشيعية، عالشورة القانون شعبة، عير المشسابقة ل  ةدير ، مزاراغاالس يدة ماراي 

 الويبو ،عالتصاممي

 

 [رابعاللحق الييل ذكل ]
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 قامئة الواثئق :الرابعاللحق 

 التقيمي عاثئق

 2016 فرباير 19 (،2016/2020 الثانية )الطبعة للتقيمي النقحة س ياسةال  ،الويبو. 

 يف عالتمنية نالتعاع  منظمة ،منايئالإ  للتقيمي اجلودة معايري ،الرجعيةع  يةالتوجهي  البادئ سلسةل ،الإمنائية الساعدة جلنة 
 .2010 الاقتصادي اليدان

 (6201 ويوني يف حتديث )أ خر عمعايريه تقيميال  قواعد ابلتقيمي، العين التحدة الأمم فريق 

 الرباجمية الويبو عاثئق

 طار يف الويبو يف الأعضاء لدلعل العامة امجلعية من العمتدة عأأربعني اخلس التوصيات  .2007 للويبو، التمنية أأجندة اإ

 2013 ديسمرب 12 يف الويبو يف الأعضاء ادلعل مجعيات من معمتدة ،2014/2015 للثنائية عالوازنة الربانمج. 

عداد الورشع  ختطيط  التقارير عاإ

  الوثيقة كوراي، مجهورية أأعدته اذلي ،ورشع ل ا مقرت CDIP/11/7، ،2 الصفحة الرفق 

  الورشع  قةثيع، CDIP/12/6 

 14/2 مرحيل، تقرير/CDIP، 2014 أأغسطس 28 سادس،ال  الرفق 

 16/2 ،مرحيل تقرير/CDIP، 2015 أأغسطس 13 الثاين، الرفق 

 17/2 ،مرحيل تقرير/CDIP، 4" 18 الصفحة" 

 جناز تقرير  2016 أأغسطس 15 السابع، الرفق ،CDIP/18/2 ،اإ

 (2015 )نومفرب للمورشع  ادلاخيل اذلايت التقيمي تقرير 

 الورشع  خمرجات

عداد مورشع   اإ

 لأرجنتنيا يف ممياالتص محلاية ةوطنيال سرتاتيجيةالا 

 الغرب يف ممياالتص محلاية ةوطنيال سرتاتيجيةالا 

 لأرجنتنيل توعوية خطة 

 للمغرب توعوية خطة 

 رجنتنيل جدعى دراسة  لأ
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 للمغرب جدعى دراسة 

 الأرجنتني يف لورشاكتل  التحضريي الاس تقصاء لخصم 

 الغرب يف لورشاكتل  التحضريي الاس تقصاء لخصم 

 لأرجنتنيل خرعج اسرتاتيجية 

 للمغرب خرعج اسرتاتيجية 

طلق فعاليات  الورشع  اإ

 الأرجنتني يف الورشع الأعامل/ جدعل طلقلإ  حدث 

 الغرب يف الورشع الأعامل/ جدعل طلقلإ  حدث 

 عالتوسطة الصغرية لورشاكتا اختيار

 لورشاكتا اختيار عن تقرير 

 تدرييية مادة

 التصاممي" محلاية اخلس اخلطوات "اسرتاتيجية أأداة 

 دعائية مواد

 طلق" كتيب دارة الفكرية اللكية بشأأن للويبو رائد مورشع  – للبدلان التصمميية القدرات اإ  التصاممي عاإ
 "الأعامل لتطوير

 برانمج عن الأرجنتني من فيديو IAñesAD: 
.//v://ccc.AdvA.Itp.pD/Ad.e/.v.voD.t323.wDA/eDAtt1 

 مناذج: برانمج عن الغرب من فيديو .//vñ://ccc.st///ae.wtc/cp/w.optt/we/6svttñ 

 برانمج عن دليل IAñesAD 

 مناذج برانمج عن دليل 

 احلاةل عدراسات اخلتامية الفعاليات

 الأرجنتني يف تاميةاخل  ةفعاليال برانمج 

 الغرب يف تاميةاخل  ةفعاليال برانمج 

 ادلامئة، للجنة عالثلثني الرابعة ادلعرة خلل الغداء عقت جانيب حدث يف الأعضاء لدلعل احلاةل دراسات قدمت
 .2017 نومفرب 17 يف

 [عالوثيقة الرابع اللحقهناية ]

http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1
http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xtzeu6yp_Xs

