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 الثانية من مشروع امللكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصاديةاملرحلة تقييم عن تقرير 

 أحد كبار الباحثني دلى مركز التجارة والتمنية املس تدامة جبنيف، بدرو رويف دإعداد الس يمن 

ه أعد   مةكية الفكرية والتمنية املس تدامرشوع املل  للمرحةل الثانية منتقيمي مس تقل  عنهبذه الوثيقة تقرير  املرفقيرد يف  .1
 .نيفمة جب مركز التجارة والتمنية املس تدا دلىني باحث، وهو أحد كبار ال الس يد بيدرو رويف

إن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .2
ابملعلومات الواردة يف  مدعوة إىل اإلحاطة علما 
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 ملخص تنفيذي

"امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  بشأنالتمنية  جدول أعملاملس تقل للمرحةل الثانية من مرشوع  هذا التقرير التقيميم  يتناول
هذا املرشوع خالل )اللجنة( اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  قد اعمتدتو  .(DA_35_37_02والاقتصادية" )
دلراسات احمللية واإلقلميية ا يوجه" إطاريمرشوع "و ال يزال ينضوي حتت ، وه2014عرشة، يف نومفرب  دورهتا الرابعة

ىل إلتمنية ويهنض ابالهوة املعرفية اليت يواهجها واضعو الس ياسات عند تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية  تضييقإىل  الساعية
 عىل املس توايت احمللية وادلولية.املسامهة يف اختاذ قرارات أكرث تبرصاا بشأن س ياسات امللكية الفكرية 

إجناز دراسات  املطلوب حتقيقهاالنتاجئ  أبرز . ومشلت2018 حىت يونيو 2015فذ املرشوع يف الفرتة املمتدة من يناير ن  وقد 
  وعقد اجامتعات تقنية وحلقات معل وندوات.

يف الفرتة املمتدة من  ا، واضطلع بتنفيذه2018يونيو  19املؤرخة يف وثيقة الاختصاصات بالتقيمي  ت أنشطةواسرتشد
 التمنية.جدول أعمل بتعاون وثيق مع شعبة تنس يق  ، وذكلخبري تقيمي خاريج 2018سبمترب  15إىل  2018يوليو  10

 الاس تنتاجات

 الاس تنتاجات التالية: عنثر األقياس نتاجئ التقيمي و  أسفرت

  إدارة سلمية داربعناية ويطط هل خمرشوع امل : 1الاس تنتاج 

ةوشاركت بوضوح احتياجاهتا  أعربت عنمجيع البدلان املس تفيدة اليت الحتياجات وأولوايت  ليك يس تجيبمصِّم املرشوع   هبم 
إدخال بعض النظر يف  سن التخطيط واإلدارة، فإنه ميكنقد اتسم ب يف تصممي ادلراسات وإعدادها. ولنئ اكن املرشوع 

، اإلطاريرشوع امل . وقد سعى اذلايتالتمنية ورصد تنفيذها وتقيميها جدول أعمل التحسينات عليه فامي يتعلق بإدارة مشاريع 
ظهر . وت مؤسسات امللكية الفكرية ابإلضافة إىل املصلحةق يف ذكل، إىل إرشاك خمتلف اجلهات الفاعةل وأحصاب وهو حم

 يف جناح املرشوع.يؤدي دورا حاسم التجربة أن اختيار رشاكء من املؤسسات وخرباء حمليني 

 املعنيني املصلحةأحصاب  ارض حتققت وانلت: اسرتاتيجية تنفيذ املرحةل الثانية وأهدافها 2الاس تنتاج 

ادلراسات يف املرحةل األوىل ومتديد نطاق  اس هتلت ركزيتني رئيس يتني، هم تعزيز اس تدامة البحوث اليت استند املرشوع إىل
مواضيع جديدة. وفامي يتعلق ، فضال عن واحد عىل األقل من البدلان األقل منواا  انا وأقالمي جديدة، مبا فهيا بدلشمل بدلالت 

ملواصةل العمل عىل إنشاء  هامةدامة، بوجه عام، من املبكر الوصول إىل اس تنتاجات قاطعة لكن املرشوع أرىس دعامئ ابالس ت
أحصاب  انتفاعالاجامتعية والاقتصادية للملكية الفكرية و  اآلاثرلتعميق فهم ه موثوق هبا وتوس يع نطاقمجموعات بياانت معلية 

لعديد من ا وتقتيض اس تدامة مكتس بات املرشوع يف. وقد اكن هذا العمل هاماا وفريداا من أوجه عديدة. هبااملعنيني  املصلحة
 بناء القدرات.ل كثري من احلاالت تسخري استامثرات كبرية  وتس تلزم يفلمتابعة البدلان اختاذ إجراءات ل 

 للتكرارقابةل  والنتاجئ ،واكن ذا نوعية جيدة أوانه: ادلمع املتلقى جاء يف 3الاس تنتاج 

ألهنا مك نت، من للجنة الفضل ينسب ينبغي أن التمنية، جدول أعمل يف س ياق تنفيذ ذات جودة عالية. وجنزت دراسات أ  
ساعد البدلان املس تفيدة اذلي ، من التقدم يف هذا العمل مكتب رئيس اخلرباء الاقتصادينياليت أسداها خالل اإلرشادات 

يف  تعاين من نقصمحلاية امللكية الفكرية وحتسني القدرات يف البدلان اليت الاجامتعية والاقتصادية ها لآلاثر فهم تعميق  عىل
اجلودة والابتاكر عال من  قدرتسم برض. وقد قدم فريق املرشوع دعما ابناء قدرات حتليلية لهذا الغ للرشوع يفهذا اجملال 

 عىل صعيدلبدلان اليت لها جتربة يف تنفيذ أعمل مماثةل. وإن ما مت إجنازه سدت فيه أفضل املمرسات يف اوالالزتام واملهنية، وج  
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ف مشرتك مبعر   حقوق امحلاية( ومنح املقدمة طلباتتكل املتعلقة ابل  )مثل امللكية الفكرية عن أساس ية معلوماتورمقة جتميع 
 تنفيذيعاد لهو خطوة هامة يف فهم الانتفاع ابمللكية الفكرية. وينبغي أن  ماكتب اإلحصاءاتمن  جزئيةببياانت  مواتيةوروابط 

 .إاتحة البياانتبشأن  املطبقة بدلان أخرى مع مراعاة اختالف الظروف والرشوط هذه األنشطة ادلراس ية يف مثل

  قدر عال من الاخنراط دى إىل وأ املس هتدفةلبدلان مفيد جدا ل اكن املرشوع : 4الاس تنتاج 

يف إذاكء الوعي  مسامهةا كبريةا ظمت أثناء تنفيذ املرشوع العمل والندوات اليت ن   حلقاتو  حاطةجلسات اإل سامهت سلسةل
 تدشنيهذا النوع من األنشطة اخملطط لها أثناء من املؤكد أن و ابجلوانب الاجامتعية والاقتصادية املتعلقة ابمللكية الفكرية. 

لعمل، زايدة التعريف ابسامه يف  ، قداحملليني املصلحةيته دلى عرض النتاجئ عىل أحصاب ويف غضون تنفيذه ويف هنا العمل،
 ماكمن النقصمن حيث املتابعة مبا يف ذكل حتديد اس تكمهل ومشاركة الواكالت، وإذاكء الوعي بشأن العمل امجلاعي املطلوب 

، مبشاركة معدي ادلراسات بثية ختاميةوالاحتياجات املتعلقة بتعزيز بناء القدرات يف جماالت بعيهنا. وقد تعذر عقد ندوة 
أشاكل بديةل لتنظمي حدث من هذا النوع يف  األمانة تنظرقد املعنيني. و  املصلحةوواضعي الس ياسات وغريمه من أحصاب 

فامي يتعلق ابس تدامة  املس تفادة وقصص النجاح ومواطن النقصظر يف ادلروس أن ين ، إن أسعف الوقت،ميكنه بوجه عام
 هذه األنشطة.

 التوصيات

 (: موهجة إىل اللجنة واألمانة بشأن التخطيط للمرشوع وإدارته:1)من الاس تنتاج  1التوصية 

التعاون بني خمتلف  ةدوزايس يق احمليل املناسب ز التن يتعز  م بطرق تكفلمصم  تنفيذ املرشوع أن يكون احلرص عىل  أ(
 .املصلحةالواكالت والوزارات وأحصاب 

م يف مرحةل تصممي املرشوع والتخطيط هل جلساتأن  ب(  املصلحةلواكالت وأحصاب من أجل اإحاطة متهيدية  تنظ 
 النتاجئ. مس توى الاخنراط يف حتقيقواملس تفيدين احملمتلني لتعزيز 

احلوادث  اليت قد تؤخر معلية التنفيذ، وأن توضع اجلداول الزمنية للتخطيط  دلى إعدادأن توضع يف احلس بان  ج(
 احلوادث. هذه تأثرياسرتاتيجيات مناس بة للحد من 

 يف اعامتد إطار منطقي. النظر د(

مع  املرنالقدرة عىل التعامل بل تشمل أيضا خرباء حمليني، بناءا عىل معايري ال تقف عند مؤهالت اجلودة،  اختيار ه(
 .التواصل السلس معهموتيسري  املصلحةخمتلف الواكالت وأحصاب التحدايت والتفاعل مع 

من أجل اس تدامة اجلهود الرامية إىل واللجنة واألمانة (: موهجة إىل ادلول األعضاء 4و 3و 2)من الاس تنتاجات  2التوصية 
الانتفاع بأنظمة  عىل ةاملرتتب ةوالثقافي ةوالاجامتعي ةقتصاديالا اآلاثر قياسحتسني هبدف تشجيع النتاجئ اإلجيابية للعمل املنجز 
 :امللكية الفكرية، وتعزيز هذه النتاجئ

 .16الاقتصادية عىل أنشطة الربانمج تعممي ادلراسات  تعزيز أ(

عىل الانتفاع  ةاملرتتب ةوالثقافي ةوالاجامتعي ةالاقتصادي اآلاثرتشجيع اللجنة عىل الاس تفادة من العمل املنجز بشأن  ب(
س امي  لالسرتشاد هبا يف مناقشات اللجنة، واله وادلروس املس تخلصة منهذا العمل نتاجئ ة امللكية الفكرية والرجوع إىل بأنظم

 تكل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية.
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 ت للملكية الفكرية اس تحداث قواعد بياان مساعدة ماكتب امللكية الفكرية وماكتب اإلحصاءات املعنية عىل مواصةل ج(
 .والعمل عىل تبس يطها وروابط مع قواعد بياانت أخرى

بشأن امللكية الفكرية  حصيحةاسرتاتيجيات أو س ياسات امللكية الفكرية إىل قواعد بياانت  الاستناد يف إعداد ج(
 الاقتصادية. جدواهاو 

لنظر يف تعزيز ودمع بناء من أجل اة واألمانة واللجن(: موهجة إىل ادلول األعضاء 4و 3و 1)من الاس تنتاجات  3التوصية 
 :اإلطاريالقدرات يف البدلان املس تفيدة وال س امي لضمن اس تدامة العمل املنجز يف املرشوع 

 مس تدامة. نتاجئ هذه البدلان إىل ادلراسات املنجزة يف خالصات حتويلمساعدة البدلان يف بناء القدرات عىل  أ(

بياانت موثوقة بشأن امللكية الفكرية يف جمال إنتاج  املعنيةدمع بناء القدرات يف ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات  ب(
 .وحتديهثا لألغراض اإلحصائية

 .ودمع هذه الوحدات تشجيع الوحدات الوطنية لبناء القدرات يف جمال التحليل الاقتصادي لالبتاكر وامللكية الفكرية ج(

 مواطن النقصحتديد من خالل  اإلطاريرشوع امل يف  املس تفادةدوات إقلميية و/أو دولية للنظر يف ادلروس تنظمي ن د(
 .، من مجةل تدابري أخرىيف بناء القدرات

 وموثوق هبا بشأن امللكية الفكرية. حصيحةقواعد بياانت  ىل أقل البدلان منواا فامي يتعلق بإنشاءع الرتكزيتشجيع  ه(

مة .1  مقدِّ

"امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية"  بشأنالتمنية جدول أعمل ذا التقرير تقيمي املرحةل الثانية من مرشوع يقدم ه
 اختصاراا بـ"املرشوع".املشار إليه (، DA_35_37_02)رمز املرشوع: 

. واضطلع بتنفيذ هذه األنشطة يف الفرتة 2018يونيو  19املؤرخة يف  بوثيقة الاختصاصاتاسرتشدت أنشطة التقيمي وقد 
جدول أعمل خبري تقيمي خاريج، وذكل بتعاون وثيق مع شعبة تنس يق  2018سبمترب  15إىل  2018يوليو  10املمتدة من 

 التمنية.

 معلومات أساس ية عن املرشوع ووصفه   )ألف(

املرحةل األوىل من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  2010الفكرية يف أبريل اعمتدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
طرية تناولت بوجه أمع ثالثة مواضيع: الابتاكر احمليل؛ ونرش والاقتصادية، اذلي أجنزت يف إطاره مجموعة من ادلراسات الق  

رية وآاثره الاقتصادية. وقد أجنز املرشوع بلول هناية ادلولية لنظام امللكية الفك ؛ واملواصفاتاملعارف دولياا وحملياا 
 .12013 عام

ال الثانية من املرشوع مكتابعة للمرحةل األوىل منه. و ( املرحةلم 2014دورهتا الرابعة عرشة )اس تئناف أقرت اللجنة خالل و 
إىل تضييق الهوة املعرفية اليت يواهجها واضعو  دلراسات احمللية واإلقلميية الراميةاراي يوجه اإط امرشوعمتثل املرحةل الثانية تزال 

 الس ياسات الوطنية دلى تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية.

                                                

خالل ادلورة اخلامسة للجنة املعنية ابلتمنية  ((DA_35_37_01)اعمتد املرشوع األصيل )"امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية"  1
 (.CDIP/14/3). ونظرت هذه اللجنة يف تقرير التقيمي املس تقل للمرحةل األوىل خالل دورهتا الرابعة عرشة 2010وامللكية الفكرية، اليت عقدت يف أبريل 
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آلاثر الاقتصادية والاجامتعية املرتتبة عىل حمية امللكية الفكرية يف افهم تعميق فذت ادلراسات والعمل املنجز هبدف ن  قد و 
دد هدف فرعي بعنوان337و 235التمنية جدول أعمل وصييت البدلان النامية يف س ياق ت "اس تحداث وصون القدرة  . وح 

 الاقتصادية بشأن امللكية الفكرية".التحليلية يف البدلان، اليت مل ينفذ فهيا حىت اآلن سوى القليل من ادلراسات 

ط يف إطار املرشوع للمواظبة عىل أعمل البحوث اليت  املقاصدوابلزتامن مع السعي إىل حتقيق  طِّ الواسعة للمرحةل األوىل، خ 
اسرتشد (، 1 الوارد يف املرفق CDIP/14/7)املرشوع مقرتح وتوس يع نطاقها. وعىل النحو املبني يف  2010بدأت يف عام 

 اتدمع دراسمن خالل يف املرحةل األوىل،  اليت بدأتتعزيز اس تدامة البحوث  ‘1’تنفيذ املرشوع بركزيتني رئيس يتني هم: 
شمل بدلاانا توس يع نطاق ادلراسات لت  ‘2’وىل؛ خالل املرحةل األ اس تحدثتة تس تعني بقواعد البياانت اجلزئية اليت عمتاب

 وأقالمي جديدة، مبا يف ذكل بدل واحد من أقل البدلان منواا، ومواضيع جديدة مل تشملها املرحةل األوىل.

. يني وحمل نيدوليوابحثني خرباء  دلى الويبو مضت مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني بقيادةبوث  املرشوع فرق   ذم تنفيوتولت 
واس هتدف املرشوع يف املقام األول صن اع القرارات وواضعي الس ياسات يف القطاع احلكويم ومستشارهيم. وابإلضافة إىل 

 ت غري حكومية وأوساط أاكدميية وعامة امجلهور.مشل املس تفيدون الثانويون من املرشوع منظم ،ذكل

أشهر أقرهتا اللجنة  شهراا، مبا فهيا فرتة متديد ملدة س تة 42دة مل) 2018وأجنز يف يوليو  2015يناير  1وبدأ تنفيذ املرشوع يف 
ط إلجناز بعض األنشطة والتقارير الهنائي. وأثناء كتابة هذا التقرير، 4خالل دورهتا العرشين( طِّ ة وتقدميها إىل اللجنة يف خ 

 والعرشين.  دورهتا الثانية

املرتبطة  ئة مهنا عىل النفقات غرياامل يف 61رصفت نس بة سويرسي،  فرنك 801 000وبلغت مزيانية املرشوع اإلجملية 
مزيانية بلغت معدالت اس تخدام  2016وديسمرب  2015يوليو . وبلول 5يف نفقات املوظفنياملائة  يف 39و ابملوظفني
من متويهل. وبلول املائة  يف 70، اس تخدم املرشوع 2017عىل التوايل. وبلول منتصف سبمترب املائة  يف 25و 6املرشوع 

مع احتساب املدفوعات العالقة، ويه حتديداا العقود واخلدمات املائة  يف 91، انهز معدل اس تخدام املزيانية 2018 يونيو
 تنفيذ األنشطة. خاللاملقدمة 

 :6أجنزت س بع دراسات بوث واسعة أثناء تنفيذ املرحةل الثانيةو 

هورية ادلومينكية: تقيمي أثر الانتفاع ابمللكية الفكرية يف الاندماج اإلقلميي الاقتصادي امجل أمرياك الوسطى و  أ(
 الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.  لبدلان أمرياك

 كرية.الانتفاع ابمللكية الف بشأنكولومبيا: دراسة  ب(

 : الانتفاع ابمللكية الفكرية يف البدلان املتوسطة ادلخل.ش ييل ج(

 "روبوس تا" قهوةاملواد املس تخدمة يف زراعة األوغندي: األغذية الزراعية أوغندا: تعزيز الابتاكر يف قطاع  د(
 .وجتهزي الفواكه املدارية

                                                
األعضاء، لتقيمي األثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف النتفاع تكل مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول )الفئة دال(:  35 التوصية 2

 .ادلول بنظام امللكية الفكرية
جيوز للويبو إجراء دراسات بشأن حمية امللكية الفكرية، بطلب وتوجيه من ادلول األعضاء، لتحديد أوجه الصةل والتأثري دال(:  جملموعة)ا 37التوصية  3

 .والتمنيةبني امللكية الفكرية 
 مل ختصص اعامتدات إضافية لفرتة المتديد. 4
 .تشمل التاكليف اخملصصة للمسؤول عن املرشوع وتس تثىن مهنا مساهمت موظفي الويبو 5
 ميكن الاطالع عىل املزيد من التفاصيل ابلرجوع إىل النتاجئ وقياس األثر، أدانه. 6
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 .التعدين: دور امللكية الفكرية يف قطاع ش ييلالربازيل و  ه(

 إندونيس يا–: فهم الانتفاع ابلتصممي الصناعي يف بدلان جنوب رشق آس يا رابطة أمم جنوب رشق آس يا و(
 منوذجاا. والفلبني واتيلند

 بولندا: امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف قطاع الصحة. ز(

من املرشوع  املرحةل األوىلمن روس اس تخالص ادلوقد نفذت األعمل املتعلقة مبختلف ادلراسات الواردة أعاله من خالل 
رباء س بقهتا أعمل حتضريية موسعة يف البدلان املعنية ومهنا حتديد رشاكء حمليني مؤهلني، مبا يف ذكل املؤسسات واخلو 

اليت تركز علهيا ذكل ابلتشاور مع ماكتب امللكية الفكرية واملنظمت املعنية يف القطاعات  الاستشاريون احملليون. ومت
تنفيذ هذه األنشطة، جرى التخطيط بعناية للتنس يق داخل األمانة وال س امي مع املاكتب اإلقلميية  غراضألو. ادلراسات
 (.10 ا مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة )الربانمجاهتر اقتصادمتاليت ( والبدلان 9 )الربانمج

معل وندوات موسعة إلطالع  وحلقاتعقد جلسات إحاطة واجامتعات ومشلت األنشطة املنجزة يف تنفيذ املرشوع 
 المتهيدية والرئيس ية. املرشوع نتاجئ الس ياسات والرشاكء عىل أساليب حتديد نطاق العمل ومناقشة  واضعي

عىل اخملطط لها  النواجت)انظر املرفق الرابع( وأكدهتا املقابالت، نفذت  خلبري التقيميووفقاا الس تعراض الواثئق اليت أتيحت 
 يف األقسام الالحقة من هذا التقرير. بنيالنحو امل 

 اليت واهجته قيودال الغرض من التقيمي ومهنجيته و  )ابء(

لتقيمي األمم املتحدة املعين ابفريق  قواعد ومعايري، اليت تتوافق مع 7الويبو املطبقة يفىل س ياسة التقيمي يستند إطار هذا التقيمي إ
 .8منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادييف دة جلنة املساعمعايري اجلودة اليت اعمتدهتا مع و 

مؤرخ يف أويل بتقرير  التقيمي . واسرتشدالتمنيةجدول أعمل تنس يق شعبة  منالتقيميم خبري تقيمي خاريج بتنس يق  أجرىو 
حىت  2015 يناير(. ومشل التقيمي الفرتة املمتدة من 2 املرفق)انظر  ختصاصاتمبوجبه وثيقة الاف عِّلت ، 2018يوليو  18
 .2018 يونيو

 الغرض الرئييس للمهنجية )جمي(

 املناس بةقد أاتح النوع املناسب من ادلمع ابلطريقة  باكمهلاكن الغرض الرئييس من التقيمي هو حتديد ما إذا اكن املرشوع 
 لتحقيق أهدافه. ويف إطار هذا الغرض العام، تناولت أهداف التقيمي احملددة شقني:

لبحث إماكنية  ،جناحه وما مل يثبت جناحه تنفيذ املرشوع، أي ما ثبت خاللاملس تخلصة ن التجارب التعمل م أ(
 ادلراسات والبحوث الاقتصادية املتعلقة ابمللكية الفكرية. جمالأنشطة إضافية يف إدراج 

يف تنفيذ أهداف  الفعليةيف اللجنة واملسامهة  اتدلمع معلية اختاذ القرار دةل األمستند إىل للمرشوع تقيمي إجراء  ب(
 التمنية.جدول أعمل 

                                                

 .2016/2020 ،ثانيةالطبعة ال ، لتقيمياس ياسة ، ادلاخلية الرقابة شعبة 7
 .2010منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي  ،املرجعية، معايري اجلودة للتقيمي اإلمنايئو سلسةل املبادئ التوجهيية  ،جلنة املساعدة اإلمنائية 8
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 دلى تناول املسائل الرئيس ية التالية عىل ما ييل:، ركز التقيمي وثيقة الاختصاصاتووفقاا ل

النتاجئ  قياس: مالءمة وثيقة املرشوع األولية كدليل يسرتشد به يف تنفيذ املرشوع و تصممي املرشوع وإدارته أ(
 احملققة؛

 حتقيق األهداف أو توقع حتقيقها؛: مدى الفعالية ب(

 الاس تفادة من ماكسب املرشوع بعد إجناز املساعدة. يف س مترارالا إماكنية: الاس تدامة ج(

يس يني خالل الرئ  املصلحةأحصاب  من خالل إرشاكمهنجية تشاركية طابعه املس تقل وطبق يف اآلن ذاته عىل وحرص التقيمي 
. وطب ق التقيمي مجموعة متنوعة من املؤسيسنواجت التقيمي وضمن التعمل بلوغ  يف الاخنراطمن  العملية لتحقيق مس توى عال

املنتظم تحليل ال التقيمي اذلايت اإللكرتونية، و  الرئيس يني، واس تقصاءات املصلحةاألدوات، مبا يف ذكل املقابالت مع أحصاب 
لل (. 1 املعنيني ابملرشوع )اجلدول املصلحةأحصاب  حمددة من فئةع البياانت مبا يتوافق مع لك ت طريقة مجلواثئق. وع دِّ

 .قورنت ببعضها البعض للتحقق من حصهتا واس تعان بأكرث مصادر املعلومات موثوقية ومالءمة وببياانت أولية واثنوية

 وأدوات مجع البياانت املصلحةفئات أحصاب : 1اجلدول 

 أسلوب مجع البياانت

 

 املصلحةفئات أحصاب 

 إلكرتويناس تقصاء  مقابةل ابلهاتف مقابةل خشصية

   X أمانة الويبو
ماكتب امللكية الفكرية الوطنية، واخلرباء احملليون وادلوليون وأحصاب و وفود ادلول األعضاء، 

 بوجه عام املصلحة
 X X 

 

الرئيس يني ادلاخليني واخلارجيني )ابلهاتف أو بضورمه خشصياا( ونظمت جسالت  املصلحةأجريت مقابالت مع أحصاب 
 املصلحةالثالث، قامئة أحصاب  املرفق)انظر وحتليلها كفل يرس جتهزي املعلومات املتحصل علهيا بطريقة تاملقابالت 

بني(.  املس تجوم

بون اخلارجيون منفتح يف  املس تفادةمساهمهتم وجتارهبم الشخصية وادلروس  املعلومات وعرض تبادل عىل نيواكن املس تجوم
 تنفيذ املرشوع.

، دعما فعلياا لعملية التقيمي، وأاتحوا النفاذ إىل املعلومات 16لربانمج اب الويبو، وال س امي أولئك املعنيون يوقدم مجيع موظف
 وواملبارش له واملتحمس العفويتعاملهم أسلوب وإن وقت املناسب. لانفيذه يف والواثئق ذات الصةل عن صياغة املرشوع وت 

 تقدير ابلغ. حمل

بشأن األنشطة املقبةل هذا التقرير توصيات حمددة الهدف، ي توقع أن يس تعان هبا يف حتسني  يتضمن، املؤسيسلتعمل ل  اا تيسري و 
 .األعضاءذها ادلول امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية، سواء داخل املنظمة أو من خالل مبادرات تتخ

مساهمت يف تقدمي يف نرش املعلومات و  2018وسيسامه تقدمي تقرير التقيمي خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة يف نومفرب 
 معلية اختاذ القرارات داخل اللجنة وضمن مساءةل أمانة الويبو إزاء دولها األعضاء.
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 هذا التقيمياليت واهجت  الرئيس ية القيود .2

قدمت تقارير بشأن املرشوع و أجنزت معظم ادلراسات واألنشطة املندرجة يف  ،(9النحو املشار إليه أعاله )انظر الفقرة عىل 
ش ييل والربازيل،  يتيف حال التعدينبقطاع  ادلراس تان املتعلقتانادلول األعضاء يف اجامتعات سابقة للجنة. أما  نتاجئها إىل

النرش فهيي قيد  ،ادلراسة املتعلقة ابلصحة يف بولنداو  ،أمم جنوب رشق آس ياي يف رابطة لتصممي الصناعادلراسة املتعلقة ابو 
احملليني للنظر يف نتاجئ العمل، وذكل يف الفصل األخري  املصلحةمع أحصاب  ختايمالهنايئ. ويف حاةل بولندا، تقرر عقد اجامتع 

 الصةل املرتبطة هبذه األنشطة. الاطالع عىل الواثئق ذات خلبري التقيمي. وقد أتيح 2018من عام 

، أن جزءاا هاماا من يف هذا النوع من معليات التقيميومن القيود الواحضة اليت واهجها هذا التقيمي، وإن اكنت متثل جزءاا أصيالا 
هذا العامل منظوراا أوسع اكن ليتيح، لو أسعف الوقت، املسامهة يف النظر وال يتيح . مل ينفذ إال يف اآلونة األخرية األنشطة

اليت تسعى  يف س ياق املرشوع. ذكل أن أنشطة املرشوع ةاملنفذ األنشطةيف اآلاثر والتأثريات القابةل للقياس لهذا النوع من 
مل يعهد فهيا إجراء دراسات اقتصادية بدلان  دية محلاية امللكية الفكرية يفإىل اكتساب فهم أمعق لآلاثر الاجامتعية والاقتصا

 كثرياا ابألنشطة املنفذة منذ نشأة املرشوع يف مرحلته األوىل. تتأثريف اكتساب جتربة بشأن هذه املسائل،  مؤخراوبدأت 

ة  أمهيوعىل غرار ذكل، فإن الهدف الفرعي للمرشوع املمتثل يف اس تحداث وصون قدرة حتليلية يف تكل البدلان يكتيس
تنفيذ مرشوع وحيد. وابلرمغ من هذه القيود العامة، كم سي ناقش الحقاا، فإن املرشوع وليس من السهل حتقيقه خالل 

 حقق أثراا ملموساا.اذلي يتناوهل هذا التقرير قد  اإلطاري

فاعةل املشاركة يف تقيص احلقائق عىل اجلهات الرئيس ية ال أنشطة. وركزت ألغراض هذا التقيمي زايرات ميدانية ومل جتر أي
، مبن فهيم املسؤولون احلكوميون املصلحةتنفيذ املرشوع عىل مس توى األمانة ويف املقابالت مع مجموعة متنوعة من أحصاب 

 الرئيس يني. املصلحةإىل أحصاب  اس تقصاء. وأ رسل أيضاا ةاملس تفيداجلهات و اخلرباء الاستشاريون و 

 :كم ييلق التقيمي وميكن تلخيص بعض القيود اليت واهجها فري

، من قبيل املنتفعني ابمللكية الفكرية، واألفراد املصلحةمجموعة أوسع من أحصاب  مل تشمل معلية مجع البياانت أ(
 رئيس يني من املرشوع.الس تفيدين امل  ال يندرجون يف عدادوالكياانت القانونية ألن هؤالء 

ألغراض التقيمي يف بعض البدلان مع فرتة عطةل الصيف، ورمبا من املس تجوبني صادفت مرحةل مجع البياانت ت ب(
أحصاب  عىلاإللكرتوين املوزع  الاس تقصاء( عىل املائة يف 17معدل الردود ) ضعفيكون هذا سبب 

 املصلحةبعض أحصاب  معتواصل عن قرب ال الرئيس يني اخلارجيني. وللسبب ذاته، تعذر عىل التقيمي  املصلحة
 الاتصال هبم أثناء فرتة التقيمي. مل يتسنواس تجواهبم ألنه  ارجيني الرئيس ينياخل

بعني  تكل القيود يأخذاوقد قيدت العوامل املذكورة أعاله نوعاا ما نطاق التقيمي ومعقه. وينبغي للنتاجئ والتقيمي املبينني أدانه أن 
 .الاعتبار

 والتقيمي النتاجئ .3

يقدم هذا القسم أبرز نتاجئ هذا التقرير وتقيمي املرشوع عىل ضوء معايري التقيمي الرئيس ية الثالثة املبينة يف وثيقة 
 ، ويه حتديداا تصممي املرشوع وإدارته، والفعالية، والاس تدامة.الاختصاصات
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 تصممي املرشوع وإدارته )ألف(

ِّضِّ للمرحةل  املس تفادة وادلروس استناداا إىل التجربة املكتس بة خالل املرحةل األوىل مهنا، ومع مراعاة التحدايت اجلديدة، ح 
 .بلك عنايةالثانية من املرشوع وخطط لها 

واسرتاتيجية تنفيذه، وارتباطاته الرئيس ية والفرعية ( أهداف املرشوع 1، انظر امللحق CDIP14/7وتبني وثيقة املرشوع )
خطر رئييس واحد يتعلق جبودة البياانت التمنية، فضالا عن دول أعمل جبسائر برامج الويبو ذات الصةل ومشاريع 

 ومؤرشات النتاجئ. العامة نواجتال وثيقة املرشوع  سرتاتيجية التخفيف من حدته. وتصفوا

 عن ادلراساتجزات ضعت تصوراهتا سواء من خالل مو و  ددت مواضيع ادلراسات ابلتشاور مع ادلول األعضاء و وقد ح  
 واخلارجيني ومقدم املصلحةواسرتاتيجية تنفيذ فرادى ادلراسات. وأشار معظم أحصاب  العامةمقرتحات بينت املهنجية  أو

بني إىل  ءالردود عىل الاس تقصا لالحتياجات  مفيدان للغاية ويس تجيبانملرشوع واملواضيع اليت تناولها أن اواملس تجوم
 واألولوايت الفعلية للبدلان املعنية.

)تعزيز اس تدامة البحوث اليت بدأت  رئيس يتنيأهداف املرشوع واسرتاتيجية تنفيذه استناداا إىل ركزيتني  وجاهةعىل  ومما يدل
قد حظي مبوافقة اللجنة خالل مقرتح املرشوع أن شمل بدلاانا وأقالمي جديدة( ادلراسات لت يف املرحةل األوىل وتوس يع نطاق 

 .2014عرشة يف نومفرب  الرابعة دورهتا

 . 9اءت أهداف املرشوع متوامئة متاماا مع األهداف الاسرتاتيجية للويبوجو 

أثناء التواصل مشالكت اخلارجيني عن أي  املصلحةوالردود الواردة من أحصاب  10برامج الويبو ذات الصةل إطار ومل يبل غ يف
اليت تنفذها الويبو. وأكد األخرى األنشطة يبلغ عن أي تداخل بني املرشوع و بشأن العمل وتنس يقه مع فريق املرشوع. ومل 

 يف إطار تنفيذ املرشوع.املنظمة املساعدة اليت قدمهتا  شعورمه بقدر عال من الرضا إزاءن واخلارجي املصلحةأحصاب 

ولك قعت اتفاقات و/أو مذكرات تفامه بني الويبو ومن أجل إضفاء الطابع الرمسي عىل التنس يق والتعاون يف إطار املرشوع، و  
وبرانجمها اخملصص القتصادات البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية  11دوةل مس تفيدة عىل حدة. واضطلعت ماكتب الويبو اإلقلميية

 والبدلان املتقدمة بدور هام يف تيسري معل فريق املرشوع وحتديد الرشاكء يف البدل أو اإلقلمي املعين ابملرشوع.

مع الرشاكء احملليني، اجلوهرية  الاتصاالتأوسع بزايدة املشاركة يف ا اإلقلميية اهامتم أبدت بعض املاكتب قليةل،حاالت ويف 
 جتربهتا ومعرفهتا ابلظروف احمللية. ابلنظر إىلوذكل 

 املشاركون يف حلقات العمل وجلسات اإلحاطة ابلتشاور مع النظراء احملليني.  اختريوخالل مجيع مراحل تنفيذ املرشوع، 

الا أثناء العمل يف بولندا شهراا. وشهد املرشوع يف بعض احلاالت )مث 42شهراا إىل ما مجموعه  36رشوع من ددت فرتة امل وم  
اخلرباء  تعيني موظفي املرشوع، وتغيري( بعض التأخري ألس باب تقنية، مبا فهيا التأخر يف رابطة أمم جنوب رشق آس ياو 

 الاستشاريني احملليني، وتعرث الرتمجة إىل اللغات غري الرمسية يف األمم املتحدة.

                                                
 املعلومات ملراجع العاملي املصدراخلامس:  الاسرتاتيجي لهدف؛ االتمنية سبيل يف الفكرية ابمللكية نتفاعالا تسهيلالثالث: الهدف الاسرتاتيجي  9

 .الفكرية ابمللكية املتعلقة وادلراسات
 األقل والبدلان والاكرييب الالتينية وأمرياك الهادئ واحمليط آس يا وبدلان والعربية األفريقية البدلان: 9 الربانمج؛ التمنية أعمل جدول تنس يق: 8الربانمج  10
 .املتقدمة والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية البدلان: 10الربانمج  ؛منواا 
 .9الربانمج  11
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ِلب المتديد لس تة أشه هذا النوع  . وليس12العرشين اللجنة عليه خالل دورهتا فوافقتر إضافية يف الوقت املناسب وقد ط 
اريع من هذا احلجم يشارك فهيا عدد كبري من أحصاب يف مشحدوثه من الصعوابت اليت ووهجت أثناء التنفيذ مما ال ي توقع 

يف بعض احلاالت غري ملمني ابآلاثر الاجامتعية والاقتصادية للملكية الفكرية، ويشارك فهيا أيضاا عدد  قد يكونون، املصلحة
بعض هذه  إىل زىيس تدعي تنس يقاا خاصاا عىل املس توى اإلقلميي ومع فريق املرشوع. وتعمما من البدلان يف إقلمي بعينه 

 النتاجئ الهنائية.  حتقيقالصعوابت حاالت التأخري يف 

 املكتس بة خاللتقوم عىل الاس تفادة من اخلربة احمللية  اسرتاتيجيةواتبع يف احلاالت ذات الصةل وقد اعمتد فريق املرشوع 
الرشاكء احملليني. واعتربت هذه  إرشاكزايدة يف اخلرباء ادلوليني واحملليني وبوجه عام  اختيار والاس تعانة هبا يفاملرحةل األوىل 

 الاسرتاتيجية إجيابية ومفيدة للغاية يف إرساء أسس لبناء القدرات والتحضري لألعمل املقبةل يف هذا اجملال.

املساعدة املقدمة من فريق شعورمه بقدر عال من الرضا إزاء املقابالت املس تفيدون من خالل  املصلحةأحصاب  وأكد
 املرشوع سواء يف امليدان أو من جنيف يف دمع إرشاف رشاكء حمليني عىل التنفيذ.

م فيه مهنجيات واسرتاتيجيات التدخل. ووضعت  للك دراسة وانتظمت مواد املرشوع بسب موضوع ادلراسة، اذلي ت قد 
دراسة ابلنتاجئ املنشودة من وحدة التنفيذ يف الويبو  ربط لكس ىن ت وللمرشوع باكمهل أهداف واحضة إىل حد معقول، ف 

ورتب فريق املرشوع تسلسل األنشطة وحدد العنارص األساس ية . 13(ادلراسات الاقتصادية واإلحصاءات: 16 )الربانمج
 لبلوغ أهداف املرشوع.

 يت نظمت يف خمتلف البدلان يفبيد أنه مل ت تح أي معلومات منتظمة عن قامئة املشاركني يف حلقات العمل والاجامتعات ال
ذكل، بسب األمانة، إىل الرشاكء احملليني اذلين مجعوا تكل املعلومات. س ياق تنفيذ املرحةل الثانية. وتعزى املسؤولية عن 

 مجموعةواكن من شأن تيسري النفاذ إىل هذه املعلومات تقدمي حملة عامة جيدة عن املشاركة وقدرة املرشوع عىل الوصول إىل 
 . املصلحةنوعة من أحصاب مت 

خالل املرحةل األوىل من املرشوع والتوصيات اليت قدمت يف تقيمي املرحةل األوىل  املس تفادةوعىل ضوء ادلروس 
(CDIP/14/3)14 ، أنه ببوجه عام  ينظر إليهارتأت اسرتاتيجية تنفيذ املرحةل الثانية تعزيز إدارة املرشوع ابعامتد إطار منطقي

ومل ت رش واثئق اإلمنائية ادلولية وتنفيذها وإدارهتا ورصدها وتقيميها.  للمرشوعاتة ألغراض التخطيط أداة أساس ي يتيح
للتدخل،  التصور النظرياملرشوع اليت اس تعرضها فريق التقيمي إىل أي إطار منطقي من هذا النوع. وينبغي أن يشار إىل أن 

 ما يقابلها من النواجت والنتاجئ احملمتةل املرتبطة مبؤرشات األداء.أهدافاا حمددة و  ا متاماا، ومشلواحض ابلرمغ من هذا القيد، جاء

إقلميية، مشاورات معقدة  ملتقياتمن الاجامتعات، وال س امي تكل اليت تشمل ب تنظمي املواد والتحضري لعدد كبري وتطل  
 . طويالاس تغرقت وقتاا 

ىل تنظمي معليات تقيمي حللقات العمل، إىل جانب مشاورات موسعة مع ومن املهم أن يشار يف هذا الباب إىل املواظبة ع
 قفري معل. ويف الوقت ذاته، ضمن اس تفادة البدلان املس هتدفة من هذه ادلراساتو احملرز التقدم  لرصد املصلحةأحصاب 

                                                
 /SUMMARY/20CDIP، موجز الرئيس 12
: اس تخدام حتليالت 2-5: اس تخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل؛ الهدف املتوقع 1-5الهدف املتوقع  13

 .عىل نطاق أوسع وحنو أفضل يف صياغة الس ياسات العامةالويبو الاقتصادية 
)أ( ينبغي تعزيز مراقبة جودة املرشوعات يف مرحةل التصممي عىل والرصد: ) التخطيط أدوات اس تخدام تعزيز خبصوص األمانة موهجة إىل: 3التوصية  14

 ؛ ظر يف العمل ابإلطار منطقي كأساس إلدارة دورة حياة املرشوعحنو يضمن اس تخدام األدوات احلالية لتخطيط املشاريع اس تخداما حصيحاا؛ )ب( الن
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األعضاء من خالل  تقدمي تقارير مرحلية شامةل إىل ادلولمن خالل مواظبته عىل منجزات املرشوع،  رصدعىل املرشوع 
 .2018يف أغسطس  عن اكامتل التنفيذتقرير لفريق التقيمي . وقد أتيح 15اللجنة ذات الصةل دوراتاألمانة يف 

من يف جنيف يشارك فهيا مؤلفو ادلراسات وواضعو الس ياسات وغريمه  ختاميةعقد ندوة بثية  عمقرتح املرشو عرضو 
، وتأثرياهتا عىل نطاق أوسعمن خمتلف ادلراسات، وقابلية تنفيذها  املس تفادةاملعنيني ملناقشة أبرز ادلروس  املصلحةأحصاب 
أن عنارص العمل ال تزال قيد ابألساس إىل  نظراأنه قد تعذر عقد هذه الندوة الس ياسات احمللية وادلولية. ونفهم  عىل وضع
 .التنفيذ

. ومن البدهييي أنه سيتعذر معلياا تنظميها أثناء فرتة املرشوع. يف الوقت املناسبينبغي عقده  يه نشاط هامهذه الندوة و 
هذا النشاط كحدث جانيب ابملوازاة مع إحدى ادلورات العادية للجنة حىت يتس ىن  الرتوجي لعقدوينبغي أن تنظر األمانة يف 

هذا نتاجئ  ه يستشف للوهةل األوىل أنٍف، ال س امي أنوقٍت اكبمن التبرص و  يل لهذه األنشطة واس تدامهتا، مبزيدتقيمي األثر الفع
ز.مل مؤرشات عىل متانة عنارص العمل اليت تس تحق حتالتقيمي   أن تتابع وتعز 

 الفعالية )ابء(

اسرتاتيجية التنفيذ املعلن عهنا يف مقرتح املرشوع اذلي  عىل ضوءقارنة منجزات التنفيذ عىل حنو خاص مبهذا القسم  هيمت
اليت  اجلزئيةمبجموعات البياانت  ةابالس تعانتعزيز اس تدامة البحوث اليت بدأت يف املرحةل األوىل  ‘1’ أساس يتني: ركزيتني حدد

شمل بدلاانا وأقالمي جديدة، مبا يف ذكل بدل واحد عىل األقل من ادلراسات لت توس يع نطاق  ‘2’خالل تكل املرحةل، و أنشئت
 تتناولها املرحةل األوىل. ضيع ملموااألقل منواا، فضال عن البدلان 

كبري اسرتاتيجية التنفيذ املذكورة من  يتضح أن املرحةل الثانية حققت إىل حدوبوجه عام، وكم هو مبني يف الفقرات الالحقة، 
 وأقالمي جديدة شمل بدلاانا ملرحةل األوىل، وتوس يع نطاق أنشطة ادلراسات لت خالل تعزيز اس تدامة العمل اذلي بدأ يف ا

يف تنفيذ األنشطة اجلديدة عناية قد أوليت ال منواا. ومن اجلدير ابذلكر أن األقل شمل بدلاا واحداا من البدلان ومواضيع جديدة وت 
 لتعزيز اس تدامة البحوث اليت بدأت يف املرحةل األوىل.

 يف املرحةل الثانية ادلراسات

تركزي إقلميي ان ذات ت، واثن ش ييل وبولندا وأوغندا(مبيا و ذات طبيعة قطرية )كولو مهنا  دراسات: أربعأجنز املرشوع س بعة 
قطاع يف  ةواحد دراسةو (، رابطة أمم جنوب رشق آس يا)بدلان أمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية وثالثة بدلان من 

راسات لكن بعضها )يف الربازيل وش ييل(. وبلول اترخي هذا التقرير، أجنزت الصيغ الهنائية من ادلالتعدين هو قطاع حمدد 
 ( ال تزال قيد النرش الهنايئ.التعدين)تكل اخلاصة ببولندا وبدلان جنوب آس يا وقطاع 

 .للواثئقمن خالل مقابالت واس تعراض تأكيدها وقد أجنزت النواجت التالية للمرحةل الثانية وجرى 

 كولومبيا

لالنتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا وتوليد اكن الهدف الرئييس من ادلراسة القطرية هو إجراء تقيمي إحصايئ  أ(
 قدرة تقنية عىل حتليل أثر س ياسات امللكية الفكرية.

 اس تلزم تنفيذ ادلراسة تنس يقاا بني العديد من الواكالت احلكومية الكولومبية والويبو.و  ب(

                                                
 .CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2الواثئق:  15
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الواكالت املعنية بتنفيذ وإدارة كم هو مبني يف التقرير الهنايئ، مل تقترص املشاركة عىل و يف حاةل كولومبيا، و ج(
 (ICA) املعهد الزراعي الكولوميبو(DNPاإلدارة الوطنية للتخطيط )امللكية الفكرية بل مشلت أيضاا 

 ، ومجيعها قدم أيضاا بياانت ودعما تقنياا.(DANE) لإلحصاءاتوالشعبة اإلدارية الوطنية 

ألغراض التحليل  ت اخلاصة ابمللكية الفكريةقاعدة بياانت تسجيل الوحداتطلبت ادلراسة اس تحداث و  د(
الاقتصادي وإجراء تقيمي إحصايئ لالنتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا وتوليد قدرة تقنية لتحليل أثر س ياسات 

 امللكية الفكرية.

هذه الفرتة القطاعات الرئيس ية اليت تكرث فهيا إيداعات اإلبداعات اجلديدة خالل بسب التقرير الهنايئ فإن "و  ه(
يه آالت التعدين والتشييد، واملنتجات الصيدالنية، واملواد الكمييائية، واملطاط الصناعي، وأنشطة ادلمع 

نظام العالمات التجارية يه قطاعات املطاط، وتسويق تس تفيد من واكنت القطاعات الرئيس ية اليت  .الزراعي
نية. ويف األخري، تضمنت القطاعات الرئيس ية اليت واملنتجات الصيدال ،الطاقة الكهرابئية، وتنظمي األحداث

، والتسجيل املرئيةتس تخدم جسل حق املؤلف الكا من اإلبداع األديب، واإلبداع املوس يقي، وإبداع الفنون 
)انظر ملخص ادلراسة، واإلبداع السمعي البرصي".  ،وأنظمة احلاسوب، والنرشنرش املوس يقى، ال و  ،الصويت
 (.CDIP/20/INF/2 الوثيقة

لنطاق املرشوع إىل بدل  امتدادااستندت ادلراسة الكولومبية إىل العمل اذلي أجنز يف املرحةل األوىل ومثلت و  و(
 جديد.

 .16قدمت نتاجئ ادلراسة إىل ادلول األعضاء خالل ادلورة العرشين للجنةو  ز(

 أوغندا

منواا. ويشلك ذكل  األقل بدل من البدلان فهم دور الابتاكر وامللكية الفكرية يف حتسنياكن الهدف الواسع هو  أ(
منواا مضن نطاق األقل يف حد ذاته إجنازاا هاماا من إجنازات املرشوع ألنه أدرج للمرة األوىل بدلاا من البدلان 

 جامتعية والاقتصادية.ادلراسات الا

القيود التجارية والتقنية ورمت إىل حتديد األغذية الزراعية صناعة ركزت ادلراسة بوجه خاص عىل و  ب(
أو حتد من آاثر البحث والتطوير والابتاكر ونرش التكنولوجيا يف اجملال  تقيدواملؤسس ية والس ياس ية اليت 

 . 17وجتهزي الفواكه املدارية "روبوس تا" قهوةاملواد املس تخدمة يف زراعة . وركزت عىل الزراعي األوغندي

( ومكتب خدمات UNCST)طين للعلوم والتكنولوجيا يف أوغندا اجمللس الو نفذ املرشوع ابلتعاون مع و  ج(
 (.URSB)يف أوغندا التسجيل 

ومكتب خدمات اجمللس الوطين للعلوم والتكنولوجيا يف أوغندا أطلقت ادلراسة يف مكباال ابلتعاون مع و  د(
ملكتب خدمات ام الع املوثقابلتنس يق مع الس يد بامينيا تويباز،  2016أكتوبر  11يف  التسجيل يف أوغندا

األمني التنفيذي املساعد للمجلس الوطين للعلوم التسجيل يف أوغندا، والس يد جوليوس إيكورو، 
 .األوغندية والتكنولوجيا يف أوغندا، بصفهتم نظريين من احلكومة

                                                
 .2017ديسمرب  1نومفرب حىت  27عقدت يف الفرتة من  16
17 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_42.pdf  
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عددا من خيارات الس ياسة العامة، اليت تشمل املسائل املعهودة من "ا إحدى اس تنتاجاهت تقرتح ادلراسة يفو  ه(
بيل احلاجة إىل حتسني التنس يق يف الس ياسات العامة، وكذكل بعض الاقرتاحات اخلاصة ابلس ياسات ق 

العامة، الهادفة مثال إىل حتسني نقل املعارف وبيئة الابتاكر دلى املزارعني، مما يعزز اس تفادة القطاع الزراعي 
بعض الاقرتاحات بشأن س ياسة وصاغت ادلراسة أيضاا . غذايئ من أنشطة البحث والتطوير احلكوميةال

مؤسسات امللكية الفكرية الفعاةل وصيانهتا، من أجل احتضان املزيد من  إنشاءامللكية الفكرية وكيفية 
 (.CDIP/21/INF/3". )انظر ملخص ادلراسة، الابتاكرات الزراعية التجارية

 النتاجئ إىل ادلول األعضاء يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة.قدمت و  و(

 ش ييل

 (.CDIP/5/7) اإلطاريلنتاجئ املرحةل األوىل من املرشوع  هذا العمل متابعةا جاء  أ(

دة النتفاع الرشاكت ابمللكية الفكرية، استناداا إىل مجموعة بياانت غنية و  ب( "عىل اس تكشفت ادلراسة العوامل احملدِّ
 الانتفاع ابمللكية الفكرية وأداء الرشاكت. فريد" بشأنحنو 

( INAPIالوطين للملكية الصناعية )ش ييل تطلب العمل مشاركة وثيقة من الواكالت احلكومية مثل معهد و  ج(
الاس تقصاء اخلاص و البياانت من قبيل بياانت امللكية الفكرية دلى هذا املعهد، و والاس تعانة مبصادر

 (.INNOVACION) الاس تقصاء اخلاص ابالبتاكرو( ENIAلتصنيع )اب

جتد أنه من املفيد حمية أصولها غري امللموسة من خالل النامية الرشاكت أظهرت إحدى نتاجئ ادلراسة أن "و  د(
وابلنظر إىل البياانت املس تخدمة، مل تمتكن من تقدمي معلومات مفصةل عن كيفية تناسب . امللكية الفكرية

ة الفكرية املتطورة مع مناذج األعمل اخلاصة ابلرشاكت وكيفية اعامتد تكل الاسرتاتيجيات اسرتاتيجيات امللكي
وميكن أن يسامه املزيد من البحث حول هذه األس ئةل يف . عىل خصائص املنتجات والتكنولوجيا والصناعة

". )انظر ة ادلخلحتسني فهم أس باب ونتاجئ اس تخدام امللكية الفكرية من قبل الرشاكت يف البدلان املتوسط
 (.CDIP/21/INF/4ملخص ادلراسة، 

 .ادلورة احلادية والعرشين للجنة إىل ادلول األعضاء خالل ادلراسةنتاجئ قدمت و  ه(

 أمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية

ة. اإلقلميي ةالاقتصادي املنطقةأجرت ادلراسة حتليالا للعالقة بني الانتفاع ابمللكية الفكرية وتدفقات التجارة يف  أ(
حلقة معل تقنية مبشاركة هجات الاتصال دلى  2017 ويف إطار تنفيذ ادلراسة، نظمت يف السلفادور يف أبريل
 البدلان املشاركة. وتلهتا جولتان من املباحثات التقنية.

مت ادلراسة أثناء اجامتع تقين نظم يف إطار التحضري لالجامتع2017يف يوليو و ب( اخلامس يف  الوزاري ، ق دِّ
م ملخص وجزي إىل الوزراء.2017أمرياك الوسطى بشأن امللكية الفكرية، يف بامن، يف يوليو   . وق دِّ

كر يفعىل النحو املبني يف ادلراسة، و  ج( الل إنشاء قاعدة بياانت شامةل خاصة خ" املس تفادة أنهأحد ادلروس  ذ 
إلحصاء، واهجت شعبة ادلراسات الاقتصادية واإلحصاءات ابمللكية الفكرية والتجارة الس تخداهما ألغراض ا

واكن نطاق تغطية . يتعلق أوهلم بنطاق تغطية البياانت لتفاصيل التجارة الثنائية. يف الويبو حتديني رئيس يني
جارية البياانت مقبوال فامي يتعلق بتدفقات السلع املتاجر هبا، بيامن تزداد ندرة البياانت فامي يتعلق ابلتدفقات الت
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أما التحدي الثاين فيتعلق بتباين الوضع عىل مس توى مجموعات بياانت امللكية الفكرية فامي بني . للخدمات
وجيسد التباين يف بنية البياانت واكامتلها الاختالفات املوجودة يف اإلجراءات . املاكتب الوطنية للملكية الفكرية

ذكل  الوطنية للعالمات التجارية تناسقا أكرث من ذي قبل، تلهتا يفوأظهرت مجموعات البياانت . والبىن التحتية
أما اجملموعات اليت يعوزها التطابق أكرث من غريها يف اجملموعات . الرباءات مث التصاممي الصناعية ومناذج املنفعة

صل مهنا سوى عدد قليل وجتلت أبرز الاختالفات عىل مس   توى املتعلقة بتسجيالت حق املؤلف، إذ مل ُي 
 (.CDIP/20/INF/3". )انظر ملخص ادلراسة، بنيات البياانت

 قدمت نتاجئ ادلراسة إىل ادلول األعضاء خالل ادلورة العرشين للجنة.و  د(

 رابطة أمم جنوب رشق آس يامنطقة 

، رابطة أمم جنوب رشق آس ياركزت ادلراسة عىل فهم اس تخدام التصاممي الصناعية يف ثالثة بدلان من منطقة  أ(
  حتديداا إندونيس يا والفلبني واتيلند.ويه

مقديم طلبات التصاممي الصناعية احملليني يف البدلان  آلراءواش متلت ادلراسة عىل اس تقصاء واسع النطاق  ب(
الثالثة املذكورة. وسعى الاس تقصاء إىل حتديد املنتفعني من التصاممي الصناعية يف تكل البدلان، وفهم كيفية 

م احملمية وربطها بقمية التصممي. وطرح الاس تقصاء أيضاا أس ئةل تتعلق بيرس إيداع طلبات اس تخداهمم لتصامميه
 التصاممي الصناعية وإنفاذ التصاممي احملمية ابلتصاممي الصناعية.

. ونظمت 2017 يف الفلبني واتيلند، ويف إندونيس يا يف مارس 2016يف عام لتقيص احلقائق  هممتأجريت و  ج(
املعنيني بأس ئةل الاس تقصاء. ومشل  املصلحةعىل مالحظات وتعليقات من أحصاب  حلقات معل للحصول

يف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية، وحمايم  التصاممي الصناعية، والفاحصني مقديم طلبات املصلحةأحصاب 
 امللكية الفكرية فضالا عن رابطات التجارة والتصاممي.

ِّم الاس تقصاء يف  د( ملقابالت، يف يونيو من خالل امجع الردود،  البدلان الثالثة واكمتل عىل الحق وقتومع 
2018. 

رابطة أمم جنوب رشق بني الويبو ومنطقة شاورات امل لالس تقصاء خالل اجامتع  األوليةالنتاجئ  وأعلن عن ه(
طة أمم رابوامخلسني للفريق العامل التابع ملنطقة  ، اليت عقدت يف س نغافورة خالل الاجامتع السادسآس يا

 .2018سبمترب  7املعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية يف  جنوب رشق آس يا

 ادلورة الثانية والعرشين للجنة. خاللوأتيحت النتاجئ والواثئق ذات الصةل لدلول األعضاء  و(

 التعدينفكرية يف قطاع لاامللكية دور 

فامي يتعلق ابالبتاكر والانتفاع التعدين جتريبية عن األمناط الرئيس ية العامة لقطاع سعى العمل إىل مجع أدةل  أ(
 ابمللكية الفكرية.

، وساعدت عىل 2017الرئيس يني يف جنيف يف مارس  املصلحةأحصاب  شارك فهياوعقدت حلقة معل تقنية  ب(
 ادلراسة. ألنشطةتقدمي إرشادات جوهرية 

 يف ش ييل والربازيل جزءاا من متابعة املرحةل األوىل من املرشوع. أنشطة ادلراسات وتشلك ج(



CDIP/22/9 
Annex 
15 
 

مشاريع  فقد غدتوفقاا للمعلومات اليت مجعت يف املقابالت مع اخلرباء والواثئق اليت قدهما فريق املرشوع، و  د(
. وستشلك هذه ادلراسات جزءاا من مجموعة من دراسات احلاةل اليت س تنرش عم متاحة نسخ ادلراسات

 قريب.

اليت أعدها خرباء استشاريون حمليون من ادلراسة ابللغتني اإلس بانية واإلجنلزيية  تاننسخ  خلبري التقيميوأتيحت  ه(
. وأتيح 2018 ، بتارخي يوليومنامج النحاس يف ش ييل""الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية يف قطاع  عن موضوع

"حمية التكنولوجيا ونقل  املتعلقة مبوضوعجنلزيية من ادلراسة أيضاا خالل معلية التقيمي مرشوع هنايئ ابللغة اإل
 .2018الربازيل"، ويه من إعداد خرباء استشاريني حمليني، بتارخي يوليو  التعدين يفالتكنولوجيا يف قطاع 

درات ق تقترص" :وجاء يف أحد الاس تنتاجات اليت أسفر عهنا العمل يف الربازيل، وفقاا ملرشوع التقرير ما ييل و(
تسامه بدورها يف جعل  ل القصرية املدى اليتلو احل عىل، املعهود الابتاكر يف القطاع، حسب

اللجوء زبونة للتكنولوجيات القامئة بدل التعدين رشاكت تصبح للتكنولوجيات القامئة. ومن مث  ‘ اتبعة’الرشاكت 
للتعامل مع حتدايت املس تقبل. وت ظهر هذه والبعيدة املدى املبتكرة البحوث والتطوير أعمل الاستامثر يف إىل 

البعيدة الابتاكر  تاستامثراإىل  القصرية املدىحتوالا من استامثرات الابتاكر تشهد  التعدينرشاكت أن ادلراسة 
يف وضع اسرتاتيجية متسقة وموهجة الربازيلية، التعدين ، ويه كربى رشاكت Valeفقد بدأت رشكة . املدى
ن امللكية الفكرية لتحل حمل الاستامثرات السابقة غري املنسقة اليت اكنت تريم يف البعيد بشأ املدىإىل 

 ".املدىمعظمها إىل إدخال حتسينات تكنولوجية صغرية وقصرية 

تشري نتاجئ ويف حاةل ش ييل، مت اس تخالص اس تنتاج مواٍز جاء فيه بسب مرشوع التقرير ما ييل: " ز(
اخلربة القانونية وأنه من السهل نسبياا احلصول عىل هذا النوع من  املقابالت أن ش ييل متكل ما يكفي من

بيد أن القدرات التجارية )اخلربة يف إدارة الابتاكر وخطط األعمل املشورة يف جمال حقوق امللكية الفكرية. 
اليت تتناول مسائل التسويق وترخيص حقوق امللكية الفكرية( ليست متقدمة ابلقدر الاكيف. وي توقع من 

 هذا النقص يف املهارات". تداركاجلامعات أن تضطلع بدورها يف 

 .ل األعضاء خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنةنتاجئ ادلراسات إىل ادلو وي توقع أن تقدم  ح(

 بولندا

يف قطاع الصحة ومواصفات  اتابالبتاكر  فامي يتعلقاس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية إىل ادلراسة  سعت أ(
 يف هذا القطاع. اليت جترىأنشطة البحوث والتطوير والابتاكر 

 .2016يف سبمترب  عقدت يف إطار تنفيذ ادلراسة حلقة معل يف كراكوو  ب(

 اكتنفت تنفيذ املرشوع، حسب ما أفيد به، بعض حاالت التأخري يف التنفيذ.و  ج(

راسة يف األشهر األخرية. ووفقاا للمعلومات املتاحة، تتضمن ادلراسة ثالث ورقات معل ادل ومت الانهتاء من د(
 من حيث الابتاكر، وواقعلندا يف بو يف قطاع الصحة تتناول املكوانت المكية والنوعية للظروف السائدة 

اليت مشلت صناعات التكنولوجيا الصيدالنية والطبية،  املصلحةالرباءات، ونتاجئ املقابالت املنظمة مع أحصاب 
 الصحة ورايدة األعمل والتكنولوجيا. يت، ووزاراتواملكتب الوطين لإلحصاء

 يف البدل.أول نشاط من هذا النوع ينفذ ، ابعتبارها ، جتربة هامة وفريدةوفقاا للمقابالت ،ادلراسة أاتحت ه(
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إلطالع نطاق واسع مناس بة  2018تقرر عقده يف بولندا يف هناية أكتوبر اذلي رئييس الجامتع الاسيشلك و  و(
 . وتوصياهتا نتاجئ ادلراسةمن امجلهور احمليل عىل 

 ل ادلورة الثانية والعرشين للجنة.دلراسة خالليعزتم فريق مرشوع الويبو تقدمي النتاجئ الرئيس ية و  و(

 ، واملعلومات والنرشاملصلحةأحصاب  إرشاك )جمي(

 عىل أوسع نطاق من امجلهور.املرشوع ذلت يف تنفيذ املرشوع جمهودات هامة إلرشاك خمتلف اجلهات الفاعةل ونرش منجزات ب  

يف وكم أفيد به يف القسم السابق، نظمت مجموعة من حلقات العمل والندوات وجلسات اإلحاطة احمللية يف البدلان الرشيكة 
، فإن هذه ةادلراسات املتاح اتويف هنايته. وبوجه عام، وكم ميكن أن يستشف من موجز مرحةل بداية املرشوع وخالهل 

اكتب امللكية الفكرية املعنية بل مشلت أيضاا املؤسسات واملنظمت العامةل يف جمال املشاركة يف هذه امللتقيات مل تقترص عىل م
 .أنشطة ادلراساتيشمهل تركزي 

مبارشة من مشاركة  األنشطة شهدتمعليات بناء البياانت، كم يف الربازيل وكولومبيا وش ييل وبولندا،  ومثلم هو احلال يف
 واكالت حكومية أخرى، من قبيل إدارة التخطيط الكولومبية، أو وزارة الزارعة ملاكتب الوطنية لإلحصاءات. وشاركت أيضاا ا

 وزارة الصحة يف بولندا. الكولومبية أو

اجمللس الوطين للعلوم والتكنولوجيا يف املؤسسات املعنية مثل مشاركة الرائدة يف جمال الزراعة يف أوغندا وشهدت األنشطة 
 . نداومكتب خدمات التسجيل يف أوغ أوغندا 

 ةلدلراس األوليةويف ادلراسة املتعلقة بأمرياك الوسطى، نظمت حلقات معل ومناقشة تقنية يف السلفادور لبحث النتاجئ 
اإلقلميية. واس هتدفت حلقة العمل ممثلني تقنيني من كوس تارياك والسلفادور وغواتاميال وهندوراس ونياكراغوا وبامن وامجلهورية 

الاجامتع الوزاري اخلامس ألمرياك الوسطى بشأن  عىلاملنجزة يف منطقة أمرياك الوسطى  طةاألنش ع رضتادلومينيكية. و 
 .فأيدها، 2017امللكية الفكرية اذلي عقد يف يوليو 

بولندا إلطالق دراسة قطرية. ويف هذا الس ياق، نظم مكتب الرباءات  2015ويف حاةل بولندا، زار فريق املرشوع يف مارس 
مشاراكا ميثلون األوساط األاكدميية ومكتب الرباءات والواكالت احلكومية ومراكز  29حلقة معل حِّضها يف مجهورية بولندا 

)الندوة ادلولية بشأن امللكية الصناعية يف معل وس يطة ، شارك فريق املرشوع يف حلقة 2016ويف عام يف البدل.  البحوث
ببولندا وحِّضها ما يزيد عن  فيف كراكو  هذه لقة العمللدلراسة. وعقدت ح األوليةالاقتصاد املبتكر( لبحث النتاجئ 

، تقرر عقد اجامتع هنايئ يف أكتوبر من هذا العام يشارك فيه أحصاب آنفاخبري حميل ودويل. وعىل النحو املشار إليه  300
 من قطاع الصناعة وخمتلف الوزارات والواكالت احلكومية. املصلحة

( عىل هامش الاجامتع اإلقلميي ملديري ماكتب امللكية الفكرية 2018يف بوينس أيروس )مايو  ته الويبوويف حدث نظم 
لِّط الضوء عىل تشجيعوواكالت    ادلراسات الاجامتعية والاقتصاديةالصادرات والاستامثرات يف بدلان أمرياك الالتينية، س 

عىل دور امللكية الفكرية وآاثرها حتسني فهم اا يسامه يف تطوراا هام متثل ابعتبارها ياإلطار اليت أجنزت يف س ياق املرشوع 
نشطة ونتيجة ألنطاقها.  وتوس يع بدلان اإلقلمي خمتلفجتارب مماثةل من هذه ادلراسات يف اجملمتع والتمنية. وأويص بتكرار 
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الفكرية لتوس يع العمل عىل بياانت وإحصاءات امللكية عىل بث اختاذ مبادرة  18PROSUR ، تعكف رشاكةاملرشوع
 املزيد من ادلراسات بشأن امللكية الفكرية.إجراء ألغراض 

نرش املعلومات املتعلقة ابملرشوع، مبا يف ذكل املنشورات اإللكرتونية واختاذ اللجنة ل  متنوعة بامنذجاألمانة  اس تعانتوقد 
يبو تقارير ادلراسات وملخصات لو رشت عىل مواقع الويب اخلاصة ابن املرحلية عن تنفيذ املرشوع. و تقارير ال مكحفل لتقدمي 

 .19الورقات

فضالا عن  20، تتاح معلومات إلكرتونية عن اجامتعات الندوات وحلقات العمل املنظمة يف بدل معني أو إقلمي بعينهوابملثل
 .21تقارير ادلراسات املنجزة

األوساط  مقابالت معهم )ممثلواذلين شاركوا يف اس تقصاءات أو أجريت اخلارجيني  املصلحةمجيع أحصاب  أعربوقد 
حلقات العمل املنظمة يف س ياق تنفيذ  عن رضامه إزاءاألاكدميية وماكتب امللكية الفكرية الوطنية والواكالت الوطنية( 

تبادل املعلومات ل لفرصة إاتحة ااملرشوع. وأمجعوا عىل التأكيد بأن املرشوع يس تجيب متاماا لتطلعاهتم وأعربوا عن تقديرمه 
 امللكية الفكرية عىل الاقتصادات الوطنية. آاثرالع عىل األدوات اجلديدة لتحليل والاط

 الاس تدامة إماكنيةاألثر و )دال(

أثر العمل املنجز يف املرحةل الثانية من املرشوع، بيد أن هناك إشارات ملموسة تفيد بأن العمل املنجز  تقيميمن املبكر معوماا 
" تصحيح" عىل صعيدالرائدة املنجزة  األنشطةدور امللكية الفكرية وبأن حتسني فهم  أدى إىل ييف س ياق املرشوع اإلطار 
التقليدية املتعلقة ابمللكية الفكرية ابملعلومات الاقتصادية العامة  بياانت جديدة تربط اإلحصاءاتالبياانت القامئة وبناء قواعد 

 .كبرية إىل األمامخطوة  متثل

 اتغيري إنه أحدث ، حيث التمنية يف هذا اجملالجدول أعمل  كيد عىل املسامهة الهامة اليت قدهماالتأعىل  املصلحةوأمجع أحصاب 
بو املصلحةقبل إنشاء اللجنة. وأعرب أحصاب  اليت اكنت سائدةحلاةل اب مقارنة اكبري  ن ألغراض هذا التقيمي عن املس تجوم

 .اليت أجنزتادلراسات واألدوات اإلحصائية اليت طبقت و تقديرمه العايل لألساليب 

ادلاخليون واخلارجيون عىل حد سواء إىل بعض التحدايت املشرتكة اليت واهجهتا البدلان أثناء تنفيذ  املصلحةوأشار أحصاب 
 املرشوع:

  يف ذات األولوية  الاقتصاديةأمهية امللكية الفكرية يف القطاعات بعام يف الوعي عىل املس توى احمليل النقص ال
دلى الواكالت  تغيري ترتيب األولوايت الوطنية وجماالت الرتكزيقد يؤدي إىل  وهو ماالبدل أو اإلقلمي املعين، 

 احلكومية وواضعي الس ياسات املعنيني بقطاع اقتصادي معني.

  وبسب هجة الاتصال يف البدل نفاذ إىل بياانت إحصائية منظمة ومصححةتشتت البياانت وصعوبة ال .
مي، قد تكون البياانت متاحة يف نسخ ورقية وغري مرمقنة أو قد تكون قاعدة البياانت عامةل يف خمتلف اإلقل أو

                                                
مرصف التمنية ميوهل ( يه برانمج PROSURاجلنوبية حول العالمات التجارية والرباءات والتصاممي الصناعية ) الرشاكة اإلقلميية بني بدلان أمرياك 18

ة يف إدارة ويسعى إىل تعزيز تبادل املعلومات بني ماكتب امللكية الصناعية يف بدلان أمرياك اجلنوبية، من أجل متكيهنا من حتقيق املزيد من النجاع للبدلان األمريكية
 اءاهتا.إجر 

  http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/انظر  19
20 /http://www.wipo.int/meetings/en 
21 ications/en/details.jsp?id=4320http://www.wipo.int/publ 
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. ومن التحدايت اإلضافية اليت مت الوقوف علهيا أن تلكفة قواعد متشابكة/مرتابطةالواكالت احلكومية لكهنا غري 
 دلخل.البياانت والربجميات اخلاصة ليست يف متناول البدلان املتدنية ا

 ليلية بشأن امللكية مما يؤثر عىل متابعة األعمل التح فوارق عىل صعيد البنية التحتية ونقص املوارد البرشيةال
 نتاجئ مس تدامة. إىلالنواجت الهامة الفكرية وحتويل 

وال تشري واثئق املرشوع إىل أي اسرتاتيجية خروج حمددة لضمن اس مترارية الاس تفادة من ماكسب املرشوع بعد الانهتاء 
عىل حنو  تناول مسأةل اس تدامة النتاجئتشري ادلروس املس تفادة إىل إماكنية منه. وفامي يتعلق بتبس يط بياانت امللكية الفكرية، 

املهنجية املس تخدمة يف ش ييل والربازيل وكولومبيا فامي يتعلق بتبس يط قواعد البياانت  ، مثالا بإعداد وبدء تطبيقمناسب
اإلحصائية الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية، وإعداد اسرتاتيجية متابعة ملواكبة املؤسسات الوطنية يف تطبيق هذا العمل 

بناء القدرات والتوعية عىل تعمل عىل و  النقصة جديدة تتصدى للتحدايت ومواطن دراس ي ألنشطةواس تدامته والتخطيط 
 املس توى احمليل.

بشأن "مجع مجموعات  يالتقيمي يف املرحةل األوىل من املرشوع، فإن املهنجية اليت أعدت يف س ياق املرشوع اإلطار وكم أكد 
 ات واخلصائصليل الاجتاهاألخرى هبدف حت اجلزئية ودجمها وحتليلها وبناهئا واس تخداهما مع البياانت  البياانت وتصحيحها

 .22إىل حد بعيد"تكرارها وميكن  ا جيداتوثيقوثقت قد احملددة لالنتفاع ابمللكية الفكرية 

وكم أشري إىل ذكل أيضاا يف تكل املناس بة وأكدته أحدث ادلراسات املنفذة يف املرحةل الثانية، فإن اس تدامة النتاجئ تتوقف 
وعة أوسع من شمل مجملت  التدريباتيتيح توس يع نطاق "وتب امللكية الفكرية وخارهجا. عىل اس مترار توافر اخلربات داخل ماك

للتصدي خلطر فقدان اخلربة يف حال مغادرة املوظفني طريقةا مناس بة معلية توثيق واحضة للعمليات املسؤولني وإجراء 
 .23إعادة تلكيفهم مبهام أخرى" أو

البعيد حىت يكون هل املدى املتوسط و  س تدامة يف املدياإلطار يتطلب الاوبعبارة أخرى، فإن العمل اذلي بدأه املرشوع 
أثر واس تدامة فعليني. وهذه مسؤولية مشرتكة تقع عىل عاتق املؤسسات اخملتصة عىل املس توى الوطين اليت ميكهنا أن تس تفيد 

 من دمع الويبو وسائر املنظمت املعنية.

رياك الالتينية، نظمت الويبو اجامتعاا إقلميياا ملديري ماكتب امللكية الفكرية وواكالت وعىل النحو املشار إليه سابقاا يف س ياق أم
لِّط  تشجيع . ويف مهنا أمهية هذا العمل ومواصلتهالضوء عىل أمور فيه الصادرات والاستامثرات يف بدلان أمرياك الالتينية، س 
برانجماا تدريبياا من أجل  16 الشرتاك مع الربانمجوالاكرييب أن ينظم اب، يعزتم املكتب اإلقلميي ألمرياك الشملية 2018 اكتوبر
 بشأن اقتصادات امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل البياانت وآاثر تنظمي هذه البياانت وتنس يقها.  اتالاقتصاد واإلحصاء خرباء

ر عقد دورة لبناء القدرات  ملنفذة يف املرحةل الثانية، وذكل يف الفصل دلراسة اامتابعة يف إطار ويف أمرياك الوسطى، تقر 
 .2018األخري من العام 

-2018قرتحني للثنائية وكم أشري إىل ذكل يف برانمج ومزيانية الويبو امل رئيس اخلرباء الاقتصادينيويف األخري، وكم أفاد به 
 .16 أنشطة الربانمج عىل املزيد من ادلراسات الاقتصادية ، س تعمم2019

                                                
 من مرفق الوثيقة. 78انظر الفقرة  22
 من املرجع السابق. 79الفقرة  23
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 تالاس تنتاجا .4

 أسفرت نتاجئ التقيمي وقياس أثره إىل الاس تنتاجات التالية: 

 عن الاس تنتاجات التالية:األثر أسفرت نتاجئ التقيمي وقياس 

 : املرشوع خمطط هل بعناية ويدار إدارة سلمية 1الاس تنتاج 

ة مصِّم املرشوع ليك يس تجيب الحتياجات وأولوايت مجيع البدلان املس تفيدة اليت أعربت عن  احتياجاهتا بوضوح وشاركت هبم 
يف خمتلف مماثةل  أنشطة تنفيذ. وبني عىل حنو مقنع الروابط القامئة مع املرحةل األوىل وس بل يف تصممي ادلراسات وإعدادها

 البدلان مع مراعاة اختالف الظروف الاجامتعية والاقتصادية السائدة.

إنه ميكن النظر يف إدخال بعض التحسينات عليه فامي يتعلق بإدارة ولنئ اكن املرشوع قد اتسم بسن التخطيط واإلدارة، ف
 . مشاريع جدول أعمل التمنية ورصد تنفيذها وتقيميها اذلايت

 .وقد أشري يف الفقرات أعاله إىل اعامتد إطار منطقي

إلضافة إىل ، وهو حمق يف ذكل، إىل إرشاك خمتلف اجلهات الفاعةل وأحصاب املصلحة اباإلطاريوقد سعى املرشوع 
 بشأنأو دراسة بولندا األغذية الزراعية صناعة بشأن قطاع أوغندا  احلال مثالا يف دراسة مؤسسات امللكية الفكرية كم هو

غري التقليديني املعنيني  املصلحةمع أحصاب ظم ادلراسات اليت يتعني علهيا التواصل قطاع الصحة. ورمبا هذه يه احلال يف مع
 ابمللكية الفكرية.

رمغ أن هذا التفاعل اكن يف معظم األحيان انحجاا للغاية، فقد ساد الشعور يف أحيان قليةل أن املشاركة الفعلية خملتلف و 
أن املشاريع الطموحة  املس تفادةاجلهات الفاعةل تس تلزم بذل املزيد من اجلهود عىل صعيد التنس يق والالزتام. ومن ادلروس 

ومه ليسوا ابلِّضورة مطلعني عىل املسائل  –املصلحة مع مجموعة واسعة من أحصاب من هذا النوع تتطلب تفاعالا نشطاا 
 لتنفيذ املرشوع. مدروسالمرحةل التحضريية وختطيطاا لوتس تدعي من مث  إيالء عناية خاصة  –املتعلقة ابمللكية الفكرية 

أنسب اخلرباء  ابختيارويف املشاريع املعقدة اليت تنطوي عىل توظيف خرباء استشاريني حمليني، س تطرح دامئاا مصاعب تتعلق 
النظري احمليل خشصاا ميكل  س تعدين للعمل طيةل فرتة التعاقد. ويف الوقت ذاته، ينبغي أن يكون اخلبري الاستشاري احمليل أوامل 

فضالا عن قدرته عىل تيسري التفاعل بني خمتلف اجلهات الفاعةل والهيئات. وتظهر التجربة أن  الكفاءات واملؤهالت املطلوبة
 رشاكء من املؤسسات وخرباء حمليني يعد أمراا حاسما يف جناح املرشوع. اختيار

 : اسرتاتيجية تنفيذ املرحةل الثانية وأهدافها حتققت وانلت رضا أحصاب املصلحة املعنيني2الاس تنتاج 

ند املرشوع إىل ركزيتني رئيس يتني، هم تعزيز اس تدامة البحوث اليت اس هتلت يف املرحةل األوىل ومتديد نطاق ادلراسات است 
 لتشمل بدلاانا وأقالمي جديدة، مبا فهيا بدل واحد عىل األقل من البدلان األقل منواا، فضال عن مواضيع جديدة.

الوصول إىل اس تنتاجات قاطعة لكن املرشوع أرىس دعامئ هامة ملواصةل وفامي يتعلق ابالس تدامة، بوجه عام، من املبكر 
العمل عىل إنشاء مجموعات بياانت معلية موثوق هبا وتوس يع نطاقه لتعميق فهم اآلاثر الاجامتعية والاقتصادية للملكية الفكرية 

 .وانتفاع أحصاب املصلحة املعنيني هبا
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قبل وتوس يع نطاقها. األنشطة املنفذة من والربازيل خالل املرحةل الثانية يف دمع  يف ش ييلنفذت اليت األنشطة اإلضافية وسامه 
 . األنشطةوإاتحة املوارد البرشية املناس بة الس تدامة هذه بذل املزيد من اجلهود ويتعني 

يف املرحةل كشفت حقق املرشوع جناحاا كبرياا. واس ت  فقد شمل مواضيع وأقالمي جديدة، لت  اتوفامي يتعلق بتوس يع نطاق ادلراس
 يمواضيع جديدة من قبيل أمهية التصممي الصناعي والابتاكري الزراعي وأضيفت بدلان جديدة إىل املرشوع اإلطار الثانية 

 وبولندا والفلبني وأوغندا.  وإندونيس ياأمرياك الوسطى وكولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية مثل بدلان من 

ابلنس بة إىل األقالمي والبدلان املشاركة يف تنفيذ تظل مفيدة ومعلية للغاية ملرشوع وتؤكد مالحظات التقيمي أن أهداف ا
 املرشوع. 

اس تدامة  عتبارات عديدة بيد أنوفريد من نوعه ال هامأن معل الويبو يف هذا اجملال  املصلحةوقد ذكر عدد من أحصاب 
 .اختاذ إجراءات للمتابعة وتس تلزم يف كثري من احلاالت تسخري استامثرات كبرية لبناء القدرات تقتيضمكتس بات املرشوع 

هذه األنشطة  وأن حديث العهد ابلظهوريف كثري من احلاالت  األنشطةأن هذا النوع من  املصلحةوالحظ بعض أحصاب 
الهامة إىل نتاجئ  اوحتويل خمرجاهت اقادرة عىل مواصلهتليب الكثري من التطلعات بسبب نقص املوارد البرشية العىل أمهيهتا ال ت

 حقيقية.

 : ادلمع املتلقى جاء يف أوانه واكن ذا نوعية جيدة، والنتاجئ قابةل للتكرار3الاس تنتاج 

ألهنا مك نت، من للجنة الفضل ينبغي أن ينسب التمنية، جدول أعمل أ جنزت دراسات ذات جودة عالية. ويف س ياق تنفيذ 
، من التقدم يف هذا العمل اذلي ساعد البدلان املس تفيدة مكتب رئيس اخلرباء الاقتصادينيإلرشادات اليت أسداها خالل ا

محلاية امللكية الفكرية وحتسني القدرات يف البدلان اليت تعاين من نقص يف عىل تعميق فهمها لآلاثر الاجامتعية والاقتصادية 
 .ية لهذا الغرضهذا اجملال للرشوع يف بناء قدرات حتليل 

سدت فيه أفضل املمرسات يف اجلودة والابتاكر والالزتام واملهنية، وج  اتسم بقدر عال من وقد قدم فريق املرشوع دعما 
 مماثةل.  أنشطةالبدلان اليت لها جتربة يف تنفيذ 

ِّمت املرحةل الثانية مكتابعة للمرحةل األوىل ويه تعيد   تنفيذ يف املس تفادةهنجها الناحج املستند إىل ادلروس  تطبيقوقد مص 
تبني ، كم واضعي الس ياساترمغ افتقار واضعي الس ياسات إىل فهم أمهية اس تخدام البياانت الاقتصادية املرشوع األصيل. و 

 .يإلطار بفضل ما أ جِنز يف املرشوع ا اجملاليف هذا  األنشطةيف املرحةل األوىل، فقد حتسن الوعي والطلب عىل 

بناء القدرات من ورضورة التغلب علهيا. ويتعني عىل اكتشاف أبرز ماكمن النقص مرشوع أمرياك الوسطى خري مثال ويقدم 
 كم طلبت تكل البدلان.أجل اس تدامة هذه األنشطة 

بات املقدمة ومنح وإن ما مت إجنازه عىل صعيد جتميع ورمقة معلومات أساس ية عن امللكية الفكرية )مثل تكل املتعلقة ابلطل 
ف مشرتك وروابط مواتية ببياانت جزئية من ماكتب اإلحصاءات لهو خطوة هامة يف فهم الانتفاع ابمللكية  حقوق امحلاية( مبعر 

 . الفكرية

 اهام امس بق ارشطب الاقتصادية املتعلقة هبا بياانت موثوق هبا ومتينة بشأن امللكية الفكرية واجلوان يكون إعدادوينبغي أن 
 تصممي س ياسات امللكية الفكرية والاسرتاتيجيات الوطنية.ل 
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وينبغي أن يعاد تنفيذ مثل هذه األنشطة ادلراس ية يف بدلان أخرى مع مراعاة اختالف الظروف والرشوط املطبقة بشأن 
 .إاتحة البياانت

 : املرشوع اكن مفيد جدا للبدلان املس هتدفة وأدى إىل قدر عال من الاخنراط  4س تنتاج الا

سامهت سلسةل جلسات اإلحاطة وحلقات العمل والندوات اليت ن ظمت أثناء تنفيذ املرشوع مسامهةا كبريةا يف إذاكء الوعي 
. وعىل النحو املفصل أعاله، فإن جلسات اإلحاطة وحلقات العمل ابجلوانب الاجامتعية والاقتصادية املتعلقة ابمللكية الفكرية

 املنفذة يف املرحةل الثانية. اتتنفيذ املرشوع يف معظم ادلراس والندوات شلكت عنرصاا أساس ياا يف

 بأسمء األشخاص منتظمةسجالت ، قد يكون من املفيد الاحتفاظ ب وحىت يتس ىن للويبو وسائر املؤسسات متابعة العمل
 اذلين حِّضوا هذه األحداث. ويبدو أن هذه املعلومات ليست متاحة بيرس.

ألنشطة اخملطط لها أثناء تدشني العمل، ويف غضون تنفيذه ويف هنايته دلى عرض النتاجئ عىل ومن املؤكد أن هذا النوع من ا
احملليني، قد سامه يف زايدة التعريف ابلعمل، ومشاركة الواكالت، وإذاكء الوعي بشأن العمل امجلاعي  املصلحةأحصاب 

حتياجات املتعلقة بتعزيز بناء القدرات يف جماالت املطلوب اس تكمهل من حيث املتابعة مبا يف ذكل حتديد ماكمن النقص والا
  بعيهنا.

إىل جتربة شامةل للجميع، ويرست احملاداثت والتفاعل بني  باكملهاوقد سامهت هذه األنشطة مسامهة كبرية يف حتويل العملية 
 متفائةل بشأن النواجتات وخلق توقع ومتلكهانيل الثناء عىل حتقيق النواجت خمتلف اجلهات الفاعةل واملؤسسات، ومن مث  

 . مسقبال املسترشفة

 .عىل النحو املطلوبيف مقرتح املرشوع  الواردةوقد نفذت معظم عنارص الاسرتاتيجية 

املعنيني من  املصلحةمؤلفي ادلراسات وواضعي الس ياسات وغريمه من أحصاب تعذر عقد ندوة ختامية للبحث، مبشاركة و 
ة من خمتلف ادلراسات، وقابلية تنفيذها عىل نطاق أوسع، وتأثرياهتا عىل وضع أجل "مناقشة أبرز ادلروس املس تفاد

ه غري معيل يف هذ ه. ويعزى ذكل ألس باب عديدة، عدا تلكفة هذا احلدث، مما جيعل تنظميالس ياسات احمللية وادلولية"
إن أسعف الوقت، أن ينظر يف  وقد تنظر األمانة يف أشاكل بديةل لتنظمي حدث من هذا النوع ميكنه بوجه عام،. املرحةل

 .ادلروس املس تفادة وقصص النجاح ومواطن النقص فامي يتعلق ابس تدامة هذه األنشطة

 التوصيات .5

 استنادا إىل الاس تنتاجات اآلنفة اذلكر، تس تخلص من التقيمي التوصيات التالية: 

 للمرشوع وإدارته:(: موهجة إىل اللجنة واألمانة بشأن التخطيط 1)من الاس تنتاج  1التوصية 

م بطرق تكفل تعزيز التنس يق احمليل املناسب وزايدة التعاون بني خمتلف الواكالت  احلرص عىل أن يكون تنفيذ املرشوع مصم 
 .والوزارات وأحصاب املصلحة

م يف مرحةل تصممي املرشوع والتخطيط هل جلسات إحاطة متهيدية من أجل الواكالت وأحصاب  س تفيدين وامل  املصلحةأن تنظ 
 .احملمتلني لتعزيز مس توى الاخنراط يف حتقيق النتاجئ
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أن توضع يف احلس بان دلى إعداد اجلداول الزمنية للتخطيط احلوادث  اليت قد تؤخر معلية التنفيذ، وأن توضع اسرتاتيجيات 
ء، واملوافقة الرمسية عىل )ومن هذه احلوادث مثال تكل املتعلقة بتغيري انتساب الرشاك هذه احلوادث تأثريمناس بة للحد من 

 .الاس مترار يف أداء املهمة عىل اخلبري الاستشاري احمليل( الرتمجة، وتعذرالاتفاقات مع البدل املس تفيد، و 

 النظر يف اعامتد إطار منطقي.

مع التحدايت اختيار خرباء حمليني، بناءا عىل معايري ال تقف عند مؤهالت اجلودة، بل تشمل أيضا القدرة عىل التعامل املرن 
 .والتفاعل مع خمتلف الواكالت وأحصاب املصلحة وتيسري التواصل السلس معهم

موهجة إىل ادلول األعضاء واللجنة واألمانة من أجل اس تدامة اجلهود الرامية إىل (: 4و 3و 2)من الاس تنتاجات  2التوصية 
تصادية والاجامتعية والثقافية املرتتبة عىل الانتفاع بأنظمة تشجيع النتاجئ اإلجيابية للعمل املنجز هبدف حتسني قياس اآلاثر الاق 

 امللكية الفكرية، وتعزيز هذه النتاجئ:

 .16تعزيز تعممي ادلراسة الاقتصادية عىل أنشطة الربانمج 

اع بأنظمة تشجيع اللجنة عىل الاس تفادة من العمل املنجز بشأن اآلاثر الاقتصادية والاجامتعية والثقافية املرتتبة عىل الانتف
امللكية الفكرية والرجوع إىل نتاجئ هذا العمل وادلروس املس تخلصة منه لالسرتشاد هبا يف مناقشات اللجنة، وال س امي تكل 

 .املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية

رية وروابط مواصةل مساعدة ماكتب امللكية الفكرية وماكتب اإلحصاءات املعنية عىل اس تحداث قواعد بياانت للملكية الفك
 .مع قواعد بياانت أخرى والعمل عىل تبس يطها

الاستناد يف إعداد اسرتاتيجيات أو س ياسات امللكية الفكرية إىل قواعد بياانت حصيحة بشأن امللكية الفكرية وجدواها 
 .الاقتصادية

النظر يف تعزيز ودمع بناء موهجة إىل ادلول األعضاء واللجنة واألمانة من أجل (: 4و 3و 1)من الاس تنتاجات  3التوصية 
 :اإلطاريالقدرات يف البدلان املس تفيدة وال س امي لضمن اس تدامة العمل املنجز يف املرشوع 

 .مساعدة البدلان يف بناء القدرات عىل حتويل خالصات ادلراسات املنجزة يف هذه البدلان إىل نتاجئ مس تدامة

واملؤسسات املعنية يف جمال إنتاج بياانت موثوقة بشأن امللكية الفكرية لألغراض دمع بناء القدرات يف ماكتب امللكية الفكرية 
 .اإلحصائية وحتديهثا

 .تشجيع الوحدات الوطنية لبناء القدرات يف جمال التحليل الاقتصادي لالبتاكر وامللكية الفكرية ودمع هذه الوحدات

من خالل حتديد مواطن النقص يف بناء اإلطاري املرشوع  يفة تنظمي ندوات إقلميية و/أو دولية للنظر يف ادلروس املس تفاد
 .القدرات، من مجةل تدابري أخرى

 .األقل منواا فامي يتعلق بإنشاء قواعد بياانت حصيحة وموثوق هبا بشأن امللكية الفكريةتشجيع العمل عىل البدلان 

 ابمللحقاتقامئة  .6

 األول. واثئق املرشوعامللحق 
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 الثاين. الاختصاصات امللحق

 اذلين متت مقابلهتم املصلحةأحصاب الثالث. امللحق 

 قامئة ابلواثئق اخملتارةالرابع. امللحق 

[اتامللحقذكل تيل ]
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 املرشوع واثئق :األول امللحق

 عىل الرابط التايل:متاحة  CDIP/14/7واثئق املرشوع 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286771 
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 الاختصاصات :الثاين امللحق

 الاختصاصات
والتمنية الاجامتعية تقيمي مرشوع: مرشوع امللكية الفكرية  عنوان التلكيف:

 املرحةل الثانية -والاقتصادية
 التمنية قطاع ،ةالتمني أعمل جدول تنس يق شعبة الوحدة/القطاع: امس
 سويرساجنيف،  التلكيف: ماكن
 2018سبمترب15 ىلإ يوليو10من  للتلكيف: املتوقعة املدة

 الهدف من التلكيف:

 اذلي ،والاقتصادية الاجامتعية والتمنية الفكرية امللكية مرشوع من الثانية املرحةل تقيمي اختصاصات الوثيقة هذه يف ترد
 قدو  .2014 نومفرب يف جنيف، يف أعملها اس تأنفت اليت عرشة الرابعة دورهتا يف الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة اعمتدته
 بلول أجنز اذلي ،(CDIP/5/7 Rev. 1)والاقتصادية الاجامتعية والتمنية الفكرية امللكية ملرشوع متابعةا  املرشوع ذاه جاء
 اليت املعرفية الهوة تضييق إىل الرامية واإلقلميية احمللية لدلراسات ""إطاري مرشوع مضن يندرج يزال الو .2013 عام هناية

 (CDIP/14/7) الوثيقة مرشوع يف وتبني .لتمنيةاب يهنض الفكرية للملكية نظام وتنفيذ تصممي عند الس ياسات واضعو يواهجها
 املرشوع. هذا س ياق يف نفذت اليت األنشطة

 يف بورشت اليت البحوث مةاس تدا تعزيز الثانية املرحةل تتوىخ األصيل، املرشوع أهداف حتقيق إىل السعي مع ابملوازاةو
  .األوىل املرحةل تتناولها مل جديدة ومواضيع جديدة وأقالمي بدلاانا  شمللت  ادلراسات نطاق وتوس يع األوىل املرحةل

 املرشوع، مدير إرشاف حتت املرشوع فِّذون   .2017 ديسمرب غاية إىل تنفيذه واس متر 2015 يناير يف املرشوع بدأ وقد
 .واإلحصاءات الاقتصادية ادلراسات شعبةب  الاقتصاديني كبري فينك، اكرسنت الس يد

 املرشوع قفري :املرشوعات يف صلحةامل بألحصا فعلية مشاركة يتيح أن وينبغي ياا.تشارك  التقيمي هذا يكون أن واملقصود
 هممتة. أخرى أطراف وأي واملس تفيدون والرشاكء

  هم: رئيس يان هدفان التقيمي ولهذا

 تنفيذ ملواصةل جناحه، يثبت مل وما جناحه ثبت ما أي املرشوع، تنفيذ خالل املس تخلصة التجارب من التعمل .1
 وإعداد الرصد اتأدو  ذكل يف مبا املرشوع، وإدارة املرشوع تصممي إطار تقيمي ذكل ويشمل .الاجمل هذا يف أنشطة
 احملققة؛ النتاجئ اس تدامة احامتلية وحتديد هبا غاإلبالو  اآلن حىت احملققة النتاجئ قياس عىل ةعالو  التقارير،

 اللجنة. يف القرار اختاذ معلية دلمع األدةل عىل قامئة تقيميية معلومات توفري .2

 ييل: فامي حمورايا  دوراا  املرشوع أداء مدى قياس عىل خاص بشلك التقيمي وسريكز

 ؛النامية البدلان يف الفكرية مللكيةا ايةمحل والاقتصادية الاجامتعية اآلاثر فهم تعميق يف املسامهة )أ(

 امللكية بشأن الاقتصادية ادلراسات من القليل سوى فهيا ينفذ مل اليت البدلان، يف حتليلية قدرة اس تحداث )ب(
 .الفكرية

 التالية: األساس ية سائلامل  أثر قياس عىل خاص بشلك التقيمي سريكز الغاية، لهذه وحتقيقاا 
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 دارتهإتصممي املرشوع و

 احملققة؛ النتاجئ أثر قياسو  املرشوع لتنفيذ كدليل األولية املرشوع وثيقة مالءمة .1

 إدارة هيئة إمداد يف عنه التقارير وإعداد ذاتياا  وتقيميه املرشوع رصد أدوات من الاس تفادة مدى حتديد .2
 القرارات؛ اختاذ ألغراض الصةل ذات ابملعلومات الرئيس يني املصلحة وأحصاب املرشوع

 ذكل؛ من المتكني ويف املرشوع تنفيذ وكفاءة فعالية يف الويبو أمانة يف أخرى هيئات مسامهة مدى .3

 ؛حدهتا من التخفيف مدى أو األولية املرشوع وثيقة يف احملددة اخملاطر حتقق مدى .4

 اخلارجية. عواملال من وغريها اجلديدة والتكنولوجيات لالجتاهات الاس تجابة عىل املرشوع قدرة .5

 الفعالية

 واضعي بني الروابط قامةإو فهمها وحتسني الفكرية مللكيةاب الوعي زايدة يف املسامهة يف املرشوع فائدة -
 ؛الس ياسات

 األوىل. املرحةل تشملها مل وأقالمي بدلاان ليشمل ادلراسات نطاق توس يع يف املرشوع فعالية -

 الاقتصادية ادلراسات من القليل سوى فهيا ينفذ مل اليت البدلان، يف حتليلية قدرة اس تحداث يف املرشوع فعالية -
 .الفكرية امللكية بشأن

 املس توايت عىل الفكرية امللكية س ياسات بشأن تبرصاا  أكرث قرارات اختاذ يف املسامهة يف املرشوع فعالية -
 .وادلولية احمللية

 الاس تدامة

 .األعضاء ودولها الويبو يف والاقتصادية الاجامتعية والتمنية الفكرية مللكيةاب املتعلقة األنشطة مواصةل إماكنية .1

 املرشوع. من األوىل املرحةل يف بورشت اليت البحوث أعمل اس تدامة تعزيز يف املرشوع مسامهة مدى .2

 ةالتمنيجدول أعمل تنفيذ توصيات 

 املرشوع. هذا خالل نم 37و 35 ةالتمني أعمل جدول توصييت تنفيذ مدى

 أنشطة عىل التقيمي يركز ولن .(2017 ديسمرب-2015 )يناير شهراا  36 هو التقيمي هذا يف املعترب للمرشوع الزمين اإلطار إن
 تكل لتلبية الس بل أو املوارد وحتديد األعضاء ادلول احتياجات عىل الوقوف يف وإسهامه كلك املرشوع عىل بل متفرقة،

 املرشوع وإدارة املرشوع تصممي ذكل يف مبا وأدائه ،الوقت مرور مع املرشوع طورت أيضا التقيمي وس يتناول .الاحتياجات
 احملققة. والنتاجئ والتنفيذ والرتابط والتنس يق

 معلية يف نشطة ملشاركة اجملال التقيمي هيئي أن ينبغي وذلكل واملساءةل. لتعملا احتياجات بني املوازنة إىل التقيمي مهنجية دفوهت
 الفكرية امللكية وماكتب األعضاء وادلول املديرين وكبار املرشوع فريق املرشوع: يف املصلحة أحصاب جانب من التقيمي

 الوطنية.
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 أعمل جدول تنس يق وشعبة املرشوع فريق مع والتعاون ابلتشاور التقيمي، إجراء عن مسؤوالا  اخلاريج التقيمي خبري وس يكون
  .ةالتمني

 ييل: مما التقيمي مهنجية وستتألف

 األولية املرشوع )وثيقة املرشوع إطار ذكل يف مبا ابملرشوع، املتعلقة الصةل ذات لواثئقا اس تعراض -
 الصةل؛ ذات الواثئق من ذكل وغري البعثات وتقارير الرصد ومعلومات املرحلية والتقارير ودراس ته(

 املرشوع يف املسامهة الرئيس ية الهيئات من وغريه املرشوع )فريق الويبو أمانة مقر يف مقابالت إجراء -
 ذكل(؛ إىل وما

 املصلحة. أحصاب مع مقابالت إجراء -

 املطلوب تقدميها اخلدمات/النتاجئ

 ييل: ما التقيمي خبري ينجز

 جيرى ما ذكل يف )مبا البياانت مجع وأدوات املهنجي، واألسلوب التقيمي ملهنجية وصف عىل ُيتوي أويل تقرير )أ(
 الرئيس يني املصلحة وأحصاب البياانت، حتليل وطرائق املصلحة(، وأحصاب املس تفيدين آلراء اس تقصاءات من

 التقيمي؛ معل وخطة األداء، قياس ومعايري اإلضافية، التقيمي وأس ئةل معهم، مقابالت إجراء املطلوب

 والاس تنتاجات؛ النتاجئ إىل استناداا  للتنفيذ قابةل توصيات مع التقيمي تقرير مرشوع )ب(

 التايل: النحو عىل مقسما  كوني الهنايئ التقيمي لتقرير شامل تنفيذي ملخص )ج(

 ؛املتبعة التقيمي مهنجية وصف "1"

 الرئيس ية؛ التقيمي أس ئةل حول ةممتحور أدةل عىل القامئة الرئيس ية النتاجئ ملخص "2"

 النتاجئ؛ إىل استناداا  املس تخلصة الاس تنتاجات "3"

 .املس تفادة وادلروس الاس تنتاجات من س متدةامل  توصياتال  "4"

 اإلنلكزيية. ابللغة التقرير وس يكون .2018سبمترب 15 يف واس تكمهل 2018يوليو 10 يف هذا املرشوع تقيمي بدء املتوقع ومن

 إعداد التقارير

 ابملهام التقيمي خبري يقوم ذكل، إىل وابإلضافة .ةالتمني أعمل جدول تنس يق شعبة مدير إرشاف حتت التقيمي خبري س يعمل
 :التالية

 ،واإلحصاءات الاقتصادية ادلراسات شعبةو  ةالتمني أعمل جدول تنس يق شعبة مع وثيق بتنس يق يعمل )أ(
 الاقتضاء؛ حسب الويبو يف الصةل ذات الربامج مديري مع التنس يق كذكل ويتوىل

 أويل )تقرير التحليلية التقارير إعداد مراحل مجيع يف (هتاودق هااتساق و  حصهتا) البياانت جودة عىل ُيرص )ب(
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 الهنايئ(. التقيمي وتقرير

 خبري التقيمي نبذة تعريفية عن

 ادلويل الفكرية امللكية نظام مالمح حتدد اليت العاملية املناقشات يف املؤثرين القادة أحد هو رويف بيدرو الس يد .1
 والتجارة التكنولوجيا نقل مثل املسائل من متنوعة مجموعة مع النظام هذا ترابط أوجه س امي وال احلارض، الوقت يف

 املتحدة األمم منشورات من عدد عن مسؤول وهو وكتباا  مقاالت أيضاا  ألف وقد العامة. والصحة والاستامثر والتمنية
y Transfer:  The Origins and International Technolog :التالية العناوين مساهمته أحدث تشملو  الصةل. ذات

Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of Conduct و ؛ USA Free -The Chile

Trade Agreement و ؛ Resource Book on TRIPS and Development و ؛ Negotiating Health:  

Intellectual Property and Access to Medicines. 

 Europa ومعهد نيويورك، جامعة يف العليا دراساته واتبع ش ييل جبامعة القانون لكية من رويف الس يد جختر   .2
 (.جنيف)العليا ادلولية ادلراسات ومعهد (أمسرتدام جامعة)

 مدة العقد واألتعاب

 التايل: الزمين جلدولاب التقيد الفرتة هذه خالل وينبغي .2018سبمترب 15 يف وينهتيي 2018يوليو10 يف العقد يبدأ

 هأقصا موعد يف الويبو تعليقات تقدمو  .2018يوليو 15 أقصاه موعد يف للويبو أويل تقرير تقدمي ينبغي .1
 التصحيحات تقدمو  .2018غسطسأ 27 هأقصا موعد يف للويبو التقيمي تقرير مرشوع تقدمي وجيب .2018يوليو 20

 15 هأقصا موعد يف الهنايئ التقيمي تقرير تقدمي وجيب .2018سبمترب 3 هأقصا موعد يف املرشوع عىل الوقائعية
  .2018سبمترب

 والعرشين الثانية ةورادل خالل مرفق يف اإلدارة رد يضم اذلي التقيمي تقرير من الهنائية الصيغة تقدمي جيب .2
 اللجنة دورة يف التقيمي تقرير تقدمي التقيمي خبري من طلبي قدو  .2018 نومفرب 23 إىل 19 من عقدها املقرر للجنة
 تكل.
 

 دفعتني: عىل سويرسي فرنك 10 000 مقداره جزايف مبلغ خدماته نظري التقيمي خلبري يدفع

  ؛األويل للتقرير الويبو قبول بعد املائة يف 50 .1
 التقيمي. عن الهنايئ للتقرير الويبو قبول بعد املائة يف 50 .2

 فهيا. الواردة املهام إجناز وبعد الاختصاصات لهذه واس تجابهتا املطلوبة اخلدمات بتلقي رهنا املبلغ يسدد

 [الثالثامللحق ذكل  ييل]
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  مقابلهتم متت اذلين ابألشخاص قامئة :الثالث امللحق

 الانامتء وهجة الامس 

 الويبو التمنية، قطاع ،والاكرييب الالتينية ألمرياك ميياإلقل  املكتب مديرة بورير،-أمورمي بياتريز الس يدة  .1

 للرباءات بولندا مجهورية مكتب بالكروساك، إلزيابيتا الس يدة  .2

 الويبو ،التمنية أعمل جدول تنس يق شعبة مدير ،بلوش عرفان الس يد  .3

 نياكراغوا الفكرية، امللكية جسل كوالدو، خافيري مهربتو الس يد  .4

 أوغندا يف والتكنولوجيا للعلوم الوطين اجمللس إيكورو، جوليوس الس يد  .5

 ش ييل الصناعية، للملكية الوطين املعهد ،ادلولية والس ياسات الشؤون إدارة مدير اسكوديرو، سريجيو الس يد  .6

 الربازيل الصناعية، للملكية الوطين املعهد غورج، فيلغويراس مارينا الس يدة  .7

 الويبو ،واإلحصاءات الاقتصادية ادلراسات ةشعب الاقتصاديني، اخلرباء كبري فينك، اكرسنت الس يد  .8

  الويبو التمنية، قطاع التمنية، أعمل جدول تنس يق شعبة الربامج، مديري كبري غندور، جورج الس يد  .9

 الويبو التمنية، قطاع ،الاكرييب منطقةو  الالتينية ألمرياك اإلقلميي املكتب يمستشار  كبري جوردا، جريونز أوزفادلو الس يد  .10

 الويبو ،واإلحصاءات الاقتصادية ادلراسات ةشعب ،يةقتصادالا الشؤون موظفة ،ليفرامنتو – محدان إنتان ةالس يد  .11

 املتحدة األمم دلى للسلفادور ادلامئة البعثة بون،ز ح دايان الس يدة  .12

 كولومبيا ،والتجارة الصناعة وزارة وكيل سافيدرا، هرييرا اببلو جوان الس يد  .13

  املتقدمة البدلانو  انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت البدلان إدارة ابلربامج، ملكفة رئيس ية موظفة هيل، دوان الس يدة  .14

 اكليفورنيا امعةجب بروفيسور ليربت، ترافيس الس يد  .15

 الويبو التمنية، قطاع العام، املدير انئب ماتوس، ماريو الس يد  .16

 الفلبني يف الفكرية امللكية مكتب الرباءات، مكتب مدرانو، لوليبيث الس يدة  .17

 الربازيل الصناعية، للملكية الوطين املعهد اكرفالو، دي ابولينو ميديروس سريجيو الس يد  .18

 الويبو التمنية، قطاع ،الهادئ واحمليط آلس يا اإلقلميي باملكت يف ابلربامج ملكف رئييس موظف ن،ات يم يي الس يد  .19

 اتيلند يف والتمنية البحوث معهد مؤسسة ك،رانيكومبوري نديوند الس يدة  .20

 املتقدمة والبدلان انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت البدلان إدارة عام مدير انئب انبوليتانو، جيوفاين الس يد  .21

 الربازيل الصناعية، للملكية الوطين املعهد الوريرو، س يلفا دا وانتون الكوداي آان الس يدة  .22

 ش ييل الصناعية، للملكية الوطين املعهد ،اخلارجية والس ياسات الشؤون إدارة القانوين، املستشار بيسريير، أوليفوس ماراي الس يدة  .23

 الربازيل الصناعية، للملكية الوطين املعهد بهنرييو، فريا الس يدة  .24

 الويبو ،اتاإلحصاءو  الاقتصادية ادلراسات شعبة الاقتصادية، الشؤون موظفي كبري رافو، جوليو الس يد  .25

 ش ييل الصناعية، للملكية الوطين املعهد الوطين، املدير كروز، سانتا ماكس ميليانو الس يد  .26

 الويبو التمنية، قطاع ألفريقيا، اإلقلميي املكتب مدير كوري،-سريي مارك الس يد  .27

 جنيف ألوغندا، ادلامئة البعثة القانونية،/الاقتصادية الشؤون تيباغاان، جورج الس يد  .28

 الربازيل الصناعية، للملكية الوطين املعهد لوبس، فيغا فيليب الس يد  .29

 الويبو ،واإلحصاءات الاقتصادية ادلراسات شعبة رئيس فنسنت،-وونش شاسا الس يد  .30

 

[الرابعامللحق  ذكل ييل]  
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 : قامئة الواثئقالرابعامللحق 

 التقيمي واثئق

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

 منظمة اإلمنائية، املساعدة جلنة ،اإلمنايئ للتقيمي اجلودة معايري املرجعية،و  التوجهيية املبادئ سلسةل ،اإلمنائية املساعدة جلنة 
 .2010 الاقتصادي امليدان يف والتمنية التعاون

 (6201 ويوني يف نسخة أحدث) ومعايريه تقيميال  قواعد ابلتقيمي، املعين املتحدة األمم فريق. 

 الرباجمية الويبو واثئق

 للويبو، التمنية أعمل جدول إطار يف الويبو يف األعضاء لدلول العامة امجلعية اعمتدهتا اليت وأربعني امخلس التوصيات 
2007. 

 2013 ديسمرب 12 يف الويبو يف األعضاء ادلول عياتمج  اعمتدهتم كم ،2014/2015 للثنائية واملوازنة الربانمج. 

 التقارير وإعداد لمرشوعل  تخطيطال 

 الوثيقة كوراي، مجهورية أعدته اذلي ،رشوعمل ا مقرتح CDIP/11/7، ،2 الصفحة املرفق 

  املرشوع قةثيو، CDIP/12/6 

 مرحيل، تقريرCDIP/14/22014 أغسطس 28 سادس،ال  ،املرفق 

 مرحيل تقرير، CDIP/16/2، 2015 أغسطس 13 الثاين، املرفق 

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

 إجناز تقرير، CDIP/18/2، 2016 أغسطس 15 السابع، املرفق 

 (2015 )نومفرب للمرشوع ادلاخيل اذلايت التقيمي تقرير 

 املرشوع نواجت

 إعداد مرشوع

 ألرجنتنيا يف ممياالتص محلاية ةوطنيال سرتاتيجيةالا 

 املغرب يف ممياالتص محلاية ةوطنيال سرتاتيجيةالا 

 ألرجنتنيا يف توعوية خطة 

 ملغربا يف توعوية خطة 
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 ألرجنتنيا يف جدوى دراسة 

 ملغربا يف جدوى دراسة 

 األرجنتني يف لرشاكتل  التحضريي ءالاس تقصا ملخص 

 املغرب يف لرشاكتل  التحضريي الاس تقصاء لخصم 

 ألرجنتنيل خروج اسرتاتيجية 

 مغربلل خروج اسرتاتيجية 

 املرشوع إطالق فعاليات

 األرجنتني يف املرشوعاألعمل/ جدول طالقإل حدث 

 املغرب يف املرشوعاألعمل/ جدول طالقإل حدث 

 (2015أكتوبر 27) البيضاء ادلار يف األعمل/الربانمج جدول إلطالق القدرات بناء مؤمتر  

 واملتوسطة الصغرية لرشاكتا اختيار

 لرشاكتا اختيار عن تقرير 

 تدريبية مادة

 التصاممي" محلاية امخلس اخلطوات "اسرتاتيجية أداة 

 تروجيية مواد

 األعمل لتطوير التصاممي وإدارة الفكرية امللكية بشأن للويبو رائد مرشوع – للبدلان التصمميية القدرات إطالق" كتيب 

 برانمج عن األرجنتني من فيديو DiseñAr:  

http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1 

 مناذج: برانمج عن املغرب من فيديو https://www.youtube.com/watch?v=Xtzeu6yp_Xs 

 برانمج عن دليل DiseñAr 

 مناذج برانمج عن دليل 

 احلاةل ودراسات اخلتامية الفعاليات

 األرجنتني يف ةاخلتامي الفعالية برانمج 

 املغرب يف ةاخلتامي الفعالية برانمج 

 نومفرب 17 يف ادلامئة، للجنة والثالثني الرابعة ادلورة خالل الغداء وقت جانيب حدث يف األعضاء لدلول احلاةل دراسات قدمت
2017. 

 الوثيقة[امللحق الرابع و ]هناية 

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

