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   ـ ملخصمشروع امللكية الفكرية وسياسة املنافسةتقرير تقييمي خارجي مستقل بشأن 
سول موسونغو، رمن إعداد يد  ئ ا ي سسـ نظمة ل يفIQsensatoميس   جن، يف 

سة  .1 نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا شأن  تقل   Gميي خار تقرير  فتضمن مرفق هذه الويقة ملخصا  مل سـ ب سـ ل ث مللكي م م تقي
نظمة أعده ) CDIP/4/4/REV ثالويقة( سول موسونغو، ريس  يد  ما ئ ي سسـ يفIQsensatoل  .جن، يف 

ية الفكرية  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
إىل اإلحاطة علام مبضمون مرفق هذه مدعوة 
 .ثالويقة

 ]ييل ذo املرفق[
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 املرفق
    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

رشوع  تقل  ميي اخلارG ا تقرير ا ملأعد هذا ا سـ ملل لتقي سة هبدف إwحة ُ نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا ية  فجدول أعامل ا مل سـ ب مللكمن لت
بو  تفليالفرصة ل�ول األعضاء واألمانة وأحصاب املصاحل اآلخرين يف الو تجاربادة من سـال رشوع ولا يذ ا ناء  مل أ نفت تقدمي لث

ية تصممي  يه  ية تو ية قامئة عىل األد�  معلمعلومات  بغ جمي بلتقي يذها يف ا شطة يف هذا ا�ال و تقأية أ سـنف ملت ودمع اختاذ القرارات  ن
ية الفكريةيف  ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج نة (ملع تحديد م). للجا تقرير عىل وجه ا لوقد قمي هذا ا ل يق ما ادى جنّ رشوع يف  حتقح ا مل
 :ييل

تفاعلفهم تعزيز  .1 ياساتلا سة يف صفوف واضعي ا نا ية الفكرية وا سـ بني ا ف لمل  ؛مللك

ية الفكريةو .2 يص يف جمال ا مللكالهنوض مبامرسات الرت ية،خ نا سـ مبا يعزز القدرات ا فت  ؛ل

مييوإwحة ال .3 توى الوطين واإل تجارب عىل ا بادل ا قلفرص  سـ ل ملت  .ل

يمي و لتقأعد ا ّ  .2012 مارس 15 و2012 فرباير 1يف الفرتة ما بني ُ

تخدمت و ُا تانسـ تايقطر يمينئيسي ر ية ا يا®ت  لتق مجلع ا لعمل رشوع، مبا يف يه  والطريقة األوىل. لب تعلقة  ملمراجعة الو²ئق ا مل
رشوع  رشوع األوية(ملذo إطار ا لويقة ا ية ومعلومات الرصد وو²ئق وجهية أخرى،) ملث تقارير املر حلوا  مبا فهيا ا´راسات ل

ية تقصا µئ يا®ت عرب الربيد اإللكرتوين.  وغريهاسـ نظمي مقابالت مع أحصاب املصاحل وإجراء ا ية فاكنت  ثا تبوأما الطريقة ا ت ن  .سـل

تمس من ُوا يان /منظامت/ ¼ة من أفراد21 ل µ ها أو الرد عىل بدول أعضاء إجراء مقابالت  مهنا ) 9( تسع ووافقتسـتمع
oبة رد، مما يعىل ذ ٍعين  تجوورمغ أن %. 42,2  بلغتنسـ َمجموعة ا يمي أو يف ملسـ با يف ا لتقبني صغرية نوعا ما فذo مل يؤثر  سل
Èتعراضوبفضل . حواص يمي سـا يهلتق الو²ئق يف إطار ا تعراض فمبا يف  نة وتقارير µجÊعاتسـا هامت متكن املقمي /للج تقارير ا ّا مل

تعراض ردود مجموعة أكرب من ا´ول رشوع وتاجئهسـمن ا بني خبصوص ا ن األعضاء واملرا مل  .ق

ناد إىل  تقرير (احلواصلستوال ثاين من ا لالواردة يف اجلزء ا تاجاتاتضح عدد من ، )ل µرشوع سـتن تصممي ا تعلق   Õمل ف ب ي
تاجئ  تخلصة العربوبرزت كذo بعض .  اآلنحىتنوإدارته ومبا حققه من  تاجاتومجعت  ملسـا µتنيسـتن :  هامفئ يف 

µيةسـتنتاجات رشوع من ¼ة ² تاجئ ا تعلقة  رشوع وإدارته من ¼ة، وتÜ ا تصممي ا تعلقة  ن ا ب مل ب ململ تاجاتتوتربط . نمل µسـتن 
رشوع  تاجئ ا تعلقة  ملا بن رشوع مل يق األهداف الواردة يف ويقة ا رشوع يف  ملالعامة مبدى جناح ا ثمل حتق

 )CDIP/4/4REV ثالويقة(

رش تاجات فÕ خيص تصممي ا µمل  :وع وإدارتهسـتن

نة، من أجل ّتلكلت .1 شات اليت دارت يف إطار ا نا شرتكة اليت بذلهتا ا´ول األعضاء واألمانة، عرب ا هود ا للج ا ق مل مل جل
رشوع نجاحملتصممي ا يدةل  بادرة تصممي  ج، األمر اãي أسفر عن  توجه األمانة. م ية  رشوع اك َواكنت ويقة ا ل فث يذمل  تنف يف 

رشوع  يمي أيضا إطار معقول وتوفريملا نة ومن أجل ا تقدم احملرز يف ا شة ا نا تقمن أجل  لم للج ل رشوع . ق تجوبون ا تقد ا ملوا َ سـ ملن
تعاون مع اخلارج اكن حمدودا وأن  تعاون لمربزين أن ا نظامت ا´وية لهذا ا للو تعزز لاكن إلماكن إقامة رشااكت أوثق مع ا مل

ية، ومهنا  يةملعناألخرى ا تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل تاد (لتمل ية و) نكاألو تجارة العا نظمة ا ملو ل ية يف م تعاون وا مننظمة ا لتل م
تصادي µ يدان قا ثل . مل يعة األشطة،  رشوع و بدو أن تصممي ا  ،oمورمغ ذ ن ب طي مل ا من ّ قوانني ا´ول األعضاء، حددراسةف

تعاون مع الواكالت ا بلغه ا توى اãي ميكن أن  لا ي يةملسـ ية . جخلار ية  بة اجلديدة ا تعاون مع ا يا ¼ود  مللكوبذل حا ن شع ل ل ملعت ل ُ
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ية عرب  تعاون مع الواكالت األخرى ا سة هبدف تعزيز ا نا نالفكرية وا ل ف يمجموعة مصاحلملعمل ية الفكرية ةعنيم ةمس غري ر مللك 
سة نا فوا  .مل

يذها، وم .2 يط لألشطة و يث ا يدة من  رشوع  نفواكنت إدارة ا ح تج نمل تخدام لتخط نة وا تقارير إىل ا يث تقدمي ا سـن  للج ل ح
يق داخل األمانة  .لتنسـاملوارد، فضال عن ا

رشوع تاجئ ا تاجات فÕ خيص  µمل ن نت  :سـ

ياسات  .1 هم واضعي ا تني يف تعزيز  يدا شلك عام عىل مدى فرتة ا رشوع  سـ اكن ا لب ف ن سـمف ية الفكرية للمل مللكتفاعل بني ا ل
تاجئ ملموسة سة، مما أدى إىل  نا نوا ف ب�ان عىل مذكرات مل سة يف عدد من ا نا ية الفكرية وسلطات ا يع ماكتب ا ل مهنا تو ف مل مللك ق

شلك . تفامه  oنابوارتفع كذ ية الفكرية وا نقاش حول ا توى ا فملحوظ  مل ل مللكسـ بو معومام نة ويف الو يسة يف ا ّومكن . للج
شاف العالقة بني ا ياسات واخلرباء من ا ئات من واضعي ا رشوع ا مللكا تك سـ سـمل ل سة يف مل نا فية الفكرية وا شطةمل . خمتلفة نأ

ترب معظم أحصاب املص شطةحل اãين شاركوا يف اعوا رشوع أن تÜ  نأ يدة ناألشطةملا  .مفاكنت 

رشوع يف  .2 بات تأثري ا يمي من إ متكن ا ملومل  ثل تق يص يف جمال ي ناعات، أي خممارسات الرت  سامه يف ارتفاع هللصا
يص  يةللقدرات ال ةزüعزاملخممارسات الرت سـنا  .فت

رشوع وجنح .3 ية يفمل ا ية واإل تجارب الو بادل ا ية  مي إwحة فرص  ن ل ت قلفعل ط ية الفكرية الرؤى ول تفاعل بني ا مللكحول ا ل
سة نا ياسة ا فو مل يدان جديد مل  وحقق. سـ رشوع يف  بريا  مهذا األمر جناحا  للم شفاك ية  مسـتكيكن  نا ب�ان ا بغي يف ا مكام  لن ل ي
ب�ان األقل منوا  .لوا

رشو .4 بوزمخ جديد وظهور ع إىل ملوأدى ا واكن العمل . يز�دة µهÊم ملوضوع يف أوساط ا´ول األعضاء يف الو
ية  شأن ا بو يف اختاذ قرار وضع بر®مج معل  ية العامة للو بدو أنه وجه ا يدا كذo و رشوع  نجز يف إطار ا مللكا بمف ي مجلع ي ّمل مل

ية للفرتة سة يف إطار الرب®مج واملزيا نا نالفكرية وا ف ية الفكرية 2013-2012 مل ية  بة جديدة  شاء  مللك وتعزز ذo بإ ن شع معن
سة يف األمانة نا فوا  .مل

يات حمددة فÕ خيص  تقرير أية تو يات، ال يقدم ا تو صوفÕ خيص ا ل ص بل أو نطاقهاجتاهل سأ� اختاذ . ملسـتق العمل يف ا مويرتك 
نة وأحصاب املصاحل  ينيللجتÜ القرارات  تا ت وتربط،ملعنا تو يا يمي  نصل يدwن بإطار ا تقالو يدهلح ّ عىل أساس جتربة املقمي عوموا

يمي ية. لتقاãي أجنز ا رشوعات جدول أعامل ا يمي اخلارG األول  نذ هذا ا  oلتمنوقد مت ذ مل تقل م ياق، يويص . ّ لسـويف هذا ا
تقرير مبا ييل  :لا

يمي جزء .1 مترار يف وضع إطار  µ تقبغي للن سـ  عامة ًقاعدةاعÊده  هذا ا�ال أو يف الحقامرشوعات توضع أية  من اي
ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا  .مل

ثريا عنلتقيمي اãايت ل تفاد�و .2 تلف  كاãي ال  رشوع ا خي ند هناية ا يمي ذايت واحد  بذ إعداد  ية، من ا ملتقارير املر ع حمل حل تقل
تنياãي تجاوز مدته ا لسـن ال  يمي اãايت، ميكن . ت نة ا تعرض ا ندما  لتقو للج سـ بتتع يمي خارG يف لا تق احلاجة إىل إجراء 

تاجئ أفضل ويضمن أقرب إىل الواقعٌوهذا هنج . مسـتقل متل جدا أن يؤدي إىل  ن ومن ا تقل نإماكية حمل  Gيمي خار مسـإجراء  تق
رشوع وتاجئه شطة ا يع أ تكامل  نبعد ا ن مج  .ملسـ

 ]ثهناية املرفق والويقة[


