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  ملخص -)IP-TAD(قاعدة بيانات املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية  :تقييم مشروع

ييل من إعداد يد توم  نجا بسـ رشكةل تدب  ب، املدير ا شاريةملن ندناحمل ست ساان الا  بلدودة 
 

تقرير عىل   .1 ية يف جمال ملخصلحيوي مرفق هذا ا ساعدة ا ياانت ا رشوع قاعدة  تقل  يمي اخلاريج ا تقرير ا ن  مل ب سـ تقل لل مل مل تق
ية الفكرية  شارية ّأعده  اذلي )IP-TAD(مللكا رشكة ساان الا تدب  ييل املدير ا يد توم  تا ن نج سسـ ب مل ب ندناحملل  .بلدودة 

ية الفكرية  .2 ية وا ية اب نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
يط علام  ًمدعوة إىل أن  املعلومات الواردة يف حت

 .ثمرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 ملخص معيل

شاريتلكيفلابشأن األخري  لتقيمي اتقريرثالويقة تعرض هذه  رشوع" :ست الا ميمي  ية : تق ساعدة ا ياانت ا نقاعدة  مل يف جمال لتقب
ية الفكرية رشكة ساانّأعده اذلي " مللكا ييل  بتوم  شاريةبنج ية الفكرية ست الا ية  نظمة العا يابة عن ا للملك  مل مل بو(ن  ).يالو

سة من جدول أعامل )IP-TAD(رشوع ملاهيدف و ية اخلا تو يق ا م إىل  ص ل شأن تطب بو  بالو ية اليت تطي عىل ": مبا ييللب التمنا
بو  رش معلومات عامةيالو ها اإللكرتوين وعلهيا أن تقدم، بطلب من ادلول تنأن  ية عىل مو ساعدة ا شطة ا قع حول لك أ ن مل لتقن

شطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو  يل عن أ ناألعضاء، تفا شاط) ادلول األعضاء(ص يدة من ا هات األخرى ا لنأو ا تفسـ  ".ملجل

تاجئ األ يةلنا  سـسا

تجاب رشوع سـا تجابة واسعة ملطالب ادلول )IP-TAD(م  ًا ية سـ ية وا ية اب نة ا ثة  ثا مللك األعضاء خالل ادلورة ا من ن للج ل لتل ملع
بو ، وتلمس الفكرية نظمة شعورا ادلول األعضاء والعاملني دلى يالو ياانتمليف ا يال قاعدة ا بري  ببرضا  لك  حتظى هذه القاعدةو. ح
سان أحصاب املصأيضا  تاكر جديد حلاسـتحاب بارها ا نظمة بصفة عامة اب ي خارج ا بع ت يب بهسـتحق مل  سوى رديومل . حالرت

يل من  شالكلقلا يةملا نولو ج ا شأهنا لتك ياانت تليب الطلب . ب  بدو ابلفعل أن قاعدة ا بو  يف ادلاخل حلا أحصاب املصدلىلي
بعضحلامتكن أحصاب املصإذ  تحققلل  وتعمل يف الوقت الراهن كأداة،واخلارج ها ا شطة مع  نب تداخل األ ل من  ن  .بعضجت

رشوع يذ ا ملوخالل  رشوع ، اختذ الفريق العامل تنف تلفة لضامن بقامليف ا متدةهئخمتدابري  ية ا ملع يف حدود املزيا وعىل الرمغ من . ن
رشوع  شارية معقوةل اللكفة، فقد اضطلع الفريق بملتأخر ا ثور عىل خربة ا بب تعذر ا هر  تثالثة أ سلع سب رشوع القامئ عىلش مل ا

سادسة من جدول أعامل  ية ا تو يق ا ية  لسؤو ص ل ب ل ية اخملصصةتطمب ية وظل ملزتما ابملزيا نا ًمن نا أن نقول إ. لت يه، بو سعو ن عل
رشوع قد يهيقابلأىت مبردود  ملا نفقة  عل األموال ا  .مل

تخدام العامومع ذ ياانت هذه  لقاعدة سـكل، يظل الا تخدهما أحصاب املصلبا يا وال  سـئا  يي ًبط   يف ادلاخل واخلارجحلانسبً
تظام ناك إم. ناب شار أن  هويرى ا تغالها بعدملست بل مل يمت ا تطويرها يف ا سـاكيات هائةل  ل  .ملسـتقن

ية تاجات الر ئيسـالا  سـتن

تقرير إىل  ية لخلص ا تاجات الر ئيسـالا يةسـتن تا لا  :ل

ية جتاه تع "1" بارهام خطوة اجيا ياانت اب رشوع وقاعدة ا نظر إىل ا بميكن ا ت ب عل ل ية ألن المل وفر ت قاعدةسسـزيز املعرفة املؤ
ساعدة  بوملاملعلومات عن ا ية للو يا سابق يف اجملال العام،لتقن تاحة يف ا ل ويه معلومات مل تكن  بعض ونظرا إىل إغفال . م

شطة أو  ياانت يف الوقت الراهن سوى أن تقدم معلومات قةل ناأل سع قاعدة ا شطة أخرى، ال  تعلقة بأ يل ا تفا با ي ن مل ص لل
رسة ية  مبتمؤ  .سـس

ياانتاوقد  "2" ية بفضل قاعدة ا ساعدة ا بع توفر املعلومات عن ا بزداد اب ن مل للط تخدم . لتق بدو أهنا  سـولكن  نع تي ملكأداة حتقق 
شطة ية ايف  نتكرار األ ساعدة ا شطة ا تصممي أ يدة  بل أكرث مهنا أداة  بلا ن مل ن تقل تق سـسـ ل ململ مف ويعزى .  كام هو خمطط لألمريةتق

يه الكفايةيف قاعدةالواردة ذكل إىل أن املعلومات  ست مفصةل مبا  ياانت  ف ا ي لب  .ل

بدو ال   أندر اإلشارة إىلجتو" 3" ياانت عىل ما  يقاعدة ا يةلب ساعدة ا شطة ا ية يف أ شفا نيب للمطالب املزتايدة اب مل ن ل لتقتج ف . تسـ
سم ابجلزية يف هذه املرحةل ها اليت  ياانت  توى قاعدة ا ثريا عن  ية  شفا ية ا تلف  ئوال  ت ب حم ك ل قض تخت سنف لف ً. 
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ياانت شالكمل بعض ادلتو "4" تقل لقاعدة ا تعلقة ابلطابع ا ب ا سـ لمل يس مضموان يف عىل املدى ها مسـتقبل أن عىلمل يد  ًا ل لبع
نا حباجة إىل خطوات ملموسة الوقت الراهن و مترار لتخطيط بغية انأ معلال باًدجما  هاجمدوها سـ ًنا سـ تخطيط لا نظام داخل م

يةموارد لل  .سسـاملؤ

ية حل هذه القضااي،  تقرير ز يرببغو تخلصة لا ياتملسـالعرب ا تو صوا  : ويه كام ييللمسـتقبلل ل

بو ت "1" شاريع الو يدعمي واثئق  شاهئام ها اليت ميكن العرب أمه من  :نوتعزيز إ تخال صا رضورة توفر املزيد من الواثئق عن سـ
ها مع  ها ونطا شاهبة يف  شاريع ا قا تصممي ت ي IP-TADمرشوع ململ ية واملزيا نمع حتديد إطار  ة عىل أساس املواصفات املفصةل للمهنج

بل نطوي عىل مرحةل . ملسـتقواللكفة يف ا شاريع  تأكد من أن هذه ا رشوع، عىل األمانة أن  تويف حال عدم إعداد واثئق ا مل ت مل
شاء  شد فريق العمل والاتفاق عىل الربوتوكوالت نإ رشوع و تحديد مواصفات ا ية  يص الوقت الاكيف واملزيا حسمح  ل ن تخص ملت ب
بار املديرين  الاً،وأخريا بدائل عىل يد  يار ا كتعراض وا ل ت سؤولنيخسـ  .ملا

ية -كتابة الفصل األخري "2" تقا لخطة خلارطة طريق ا ية يف شلك ورقة  يوىص :ن تقا لبإعداد خطة خلارطة طريق ا بقامئة ن
تطويع  بدائل  تلف ا بني  ليارات  ل خم ت ياانت خ يةوارد املنظام ختطيط مع  لتامتىش IP-TADبقاعدة  يتعني و.  بهإدماهجا وسسـاملؤ

ب يا يف الو ها لفريق اإلدارة ا يإعداد هذه الورقة وتقد لعل ناء مي جمية دقرر ي  حىت2012ثو أ يةوارد املختطيط  يف هاكيف  سسـاملؤ
تو تخدمليك أو هقيتو سابقاعدة القتسـ  ياانت العام ا يف  ل كأر ب  .لشـ

تخدم "3" ياجات ا تجابة ال سـالا ت ملسـ ته خ:ح يار اذلي  تبن أاي اكن الا بغي خت ية،  ينطة خارطة الطريق الاتقا ل أن ابلرضورة ن
تخدم يف ادلاخل واخلارج ياجات ا رشوع وا يق ا تعلقة  يمي ا تاجئ هذا ا بار  نولويج بعني الا سـيأخذ احلل ا ت ب مل ن ملت تط حع ل ملل ب تق  تك

ند تضافر. للمعلومات يجين، هذه العواملعو ه ً مثارا أكرب أحصاب املصاحلسـ  ياانت أو من بد يلمن قاعدة ا متللب  .حملا ا

سويق  "4" تسني ا يهلحت تو جوا ياانت واسعيتعني زايدة ادلعاية عىل نطاق  :ل ها يف )IP-TAD(لب لقاعدة ا يحل  حمل أو ما  سـ
يط  يةختطإطار  تخداهمابغية  سسـاملوارد املؤ يهتا وا سـتعزيز أ ساعدة ادلعايةهذه كن تعزيز ومي. مه سويق ا مل يف إطار خطة أكرب  لت

بو كلك ية للو يا هود اً أيضا ن املمكنم و.لتقن بريةجلبذل ا ية ا لكسو يق نوي عن طريق إصدار  لت سـتج إحصايئ   ًفضال عنمن
شطة  يةانأ نساعدة ا يد ك  ذكلحتديدو لتقمل هدف قصري األجل فقد . األجلبعهدف  ساحة اخملصصة يمتثل يفلأما ا مل زايدة ا

ب تعذر عىل عدد  بو عىل الانرتنت، إذ  ياانت عىل موقع الو كلقاعدة ا ي ي  .ري من أحصاب املصاحل يف اخلارج الوصول إلهيالب

 ]ث والويقةهناية املرفق[


