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   ملخص-تقرير تقييمي ملشروع قاعدة بيانات مطابقة االحتياجات اإلمنائية يف جمال امللكية الفكرية 

يدة من إعداد ندنلويس أوسنت، / لسـا شارية،  لبرية ا ست  خ

ياجات  .1 ياBت مطابقة < رشوع قاعدة  تقل عن   Gميي خار تقرير  تتضمن مرفق هذه الويقة ملخصا  ب سـ ل ث حي م م تقي
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكاإلمنا ندن) CDIP/3/INF/2 (ئ تقn تعمل يف  يمة  يدة لويس أوسنت، ويه  لأعدته ا سـ مسـ qل  .مق

نة ا .2 ملإن ا ية الفكريةللج ية وا مللكية  من لتن  مدعوة ع
لإلحاطة علام ملعلومات الواردة يف مرفق هذه 

 .ثالويقة

 ]ييل ذz املرفق[
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    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

ية الفكرية ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياBت مطابقة < رشوع قاعدة  يمي  ميي الهنايئ  تقرير ا مللكتعرض هذه الويقة ا ئتق ت ب ل حث م ل  .لتقي

يمي يةلتقوقد أجرت ا تا ية ا يه ا بقت  تقn و شارية  برية ا ل  ل ملهنج ط سـ فت مخ  :س

يني؛  )أ (  ئيسـإجراء مقابالت مع أحصاب املصاحل الر

ية؛  )ب ( تعراض الو�ئق الر سـا  ئيسـ

يمي الهنايئدمج   )ج (  .لتقالردود يف تقرير ا

يةتوشمل تا نارص ا ية الفكرية ا ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياBت مطابقة < ل قاعدة  ل لع ئ ت مللكب  :ح

ية إعداد قاعدة ياBت وبرBمج حاسويب إلرساء دعامئ  معل  ب
تصل  ية  ياجات إمنا ب�ان من ا يمي ما  ية فعا�  تتفا ئ ت لل حعل تقل

ية الفكرية  مللك

ياجات  ية ملطابقة < توضع آ  توبادل املعلوماتحل

تظام  يات تعاوية مجلع املعلومات  نوضع آ ن متلني ومتويالهتم وخرباهتم ال رشاكء ا ملعن املاحنني وا حمل ها ل بو ليك تطا بقتاحة للو ي
نة ل�ول األعضاء ياجات ا يال ملعت  .ح

 

نت  ية ثالويقةتضمو ية اعددصل األ رشوع ا تقن من خمرجات ا توقعة(لمل تاجئ ا ملا رشوع األوسع نطاقا) لن  .ملوأيضا بعض أهداف ا

ية تاجئ الر يةا تاجئ الر يةا تاجئ الر يةا تاجئ الر سـا سـن سـن سـن ين يل يل يل     ئئئئل

ية  يمي عىل ثالثة جماالت ر ئيسـركز ا  :يهلتق

رشوع وإدارته؛ .1  ملتصممي ا

رشوع؛فعو .2 ية ا ملا  ل

رشوعو .3 تدامة ا ملا  .سـ

ثالثة تاجئ معروضة يف إطار لك من هذه ا°االت ا لوا  .لن

رشوع وإدارته .1  ملتصممي ا

ية  رشوع األ صلعرضت ويقة ا ية رمق ملث تو صبات ا ل ية عرضا عاما، 9متطل تمكل هذا العرض العام لتمن من جدول أعامل ا ُمث ا سـ
ثتويق  رشب يال أعده فريق ا ملمعيل أكرث  تضمنلالك هذا غري أن . وعتفص ييل مل  يتويق الرمسي وا تمك سقة توحض لث ¼ خطة معل  من

ية  سؤو لدور و هامم يذ ا ية واجلدول الزمين  بو ا مللك من قطاعات الو لتنف ن رشوع سعى للحصول عىل . ملعي ملورمغ أن فريق ا
شورةوبصفة عامة، (املدخالت  ية ، ) القطاعات األخرىمنظر يف  ياب <سرتا يجفإن  بداية أدى إىل إعدادالواحضة تغ لنذ ا  م

يات فهيا غري واحضة سؤو ياBت تعمل اآلن لفعل ولكن ا لقاعدة  مل  .ب
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بريا يف  ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياBت مطابقة < يل قاعدة  سؤول عن  رشوع ا خوقد اكن مدير ا مللك ئ ت ب شغ حمل تمل
يا املعلومات جنولو ب،  و<تصاالتتك رشوع املكون من خشصني، ربةت هذه اخللعوقد  بريا مل، إلضافة إىل دمع فريق ا كدورا 

رشوعيف  تقين املطلوب Ñرجات ا توى ا ملالوصول إىل ا ل ية . ملسـ سؤو رشوع ونفس الفريق  لكام أن اضطالع نفس مدير ا مب مل
يف  تاك ية ا سم بفعا باع هنج  ية مسح  يات جدول أعامل ا تني أخريني من تو ليذ تو ل ل ت ت من ص يي لتت ص ُيق هنج مÖثn يف وكفل نف تطب

ثالث يات ا تو لا ص بقي أما . ل يد ا سؤال الو تا ملل رشوع  ثباتمبدى يتعلق فهذا الهنج عن ح ية معلإجراءات مضن ملا بو احلا ل الو ي
تعلق ب  Úيةيف ها <سرتا يهتا العادية وأهدا بو ومزيا تاجئ الو يجإطار  ي تن ف  .ن

نظور تقين،  رسمومن  تطوير ا تخدام هنج ا لأßح ا ل تلفة وساعد عىل توفري سـ نظام يف مراحل  يقات تطوير ا خميع  ل للتطب
يذ تلف مراحل ا يني يف  يني واخلار نفاملدخالت من أحصاب املصاحل اàا لتج خم يات . خل نولو تخدام أحدث ا جوقد مت ا لتك سـ

توح  يات املصدر ا ملفالقامئة عىل اإلنرتنت وبر بو، وأيضا أنظمة معدات احلاسوب اخلاصة جم نظام ياملرخصة للو ناء ا بو،  للو ب لي
يف والكفاءة مبا تاك ية ا ليكفل فعا ل  .ل

ية .2  لالفعا

ياBت  هد قاعدة ا لبمل  تقرير تش تابة ا ليف وقت  بات أو من جانب املاحنني، ك تقدمني  ثفا سواء من جانب ا تخداما  لطلا مل مكسـ
تويه  حتيث اكن مجموع ما  ياBت ح تة عروضلبقاعدة ا بات و سـتة  طل تخدام ورمغ أن قاعدة ا. سـ تحت لال سـياBت ا ت فب يف ل

بو أو يف اàول 2011منتصف  ية هبا سواء داخل األمانة أو يف ماكتب الو تو ية  ي، فإنه مل يمت اختاذ أية خطوات  ع لل يقحق
تاج . األعضاء أو àى املاحنني أو القطاع اخلاص يذ خطط ملعاجلة هذا الوضع عن طريق إ نإال أنه جيري اآلن   نرشاتتنف

ية  يةطيط حللتخاومإعال نظام لالجÖعات اإل ميضور إداريي ا  .قلل

ياBت  ها يف قاعدة ا تحقق من املعلومات اليت يمت إدخا بة وا ناية الوا ية بذل ا سؤو يا  نظام العامالن حا تحمل إدارò ا بو ل لع ل م ل ل لي ل ج
سم املعين  ها إىل القطاع أو ا لقبل إرسا ل ياBتنرشها مث  إلجازهتاق شلك. لبيف قاعدة ا يا، ال  توحا  هذه اخلطوة الرضورية صعوبة ل

همة إذا ، تذكر متكن من مواصn أداء ا نني  سؤال عام إذا اكن هذا الفريق املكون من إداريني ا بقى ا مللكن  سي ث ل تخدام ي سـبدأ ا
ثافة أكرب ياBت  بكقاعدة ا سأ� . لب ملوتصل هذه ا ياBتت تدفق العمل تدمع قاعدة ا يات واحضة  ببعدم وجود  ل  .لمعل

رشوع، ورمغ أن رشوط مل اإلبالغ موحضة يف تويق دمع ا تخدام أية ث ية ا سـفإن حتديد املعلومات اليت جيب رصدها و كيف
ناء  شات اليت عقدت أ نا تويق أو يف ا يغ هذه املعلومات ال تزال غري واحضة سواء يف ذz ا ية  ها و ثمعلومات يمت  ق مل ث ل تبل يف كمجع

يمي  .لتقإجراء هذا ا

تخدام قاعدة اونظرا إىل  بقn ا يمي لسـ يس من املمكن يف هذه املرحn إعطاء  يا، فإنه  تقياBت حا ل ياBت ل بنفع العام لقاعدة ا للل
نجاح  ياس ا ثل  تخدام طرائق  ل قسـ شملم رشوع، واليت  تعىل أساس أهداف ا  :مل

ية الفكرية  )أ ( تعلق   Úول األعضاء فàياجات ا ية املوثقة ال مللكاملعرفة املؤ ي ت حسـ  .س

متلنيو  )ب ( رشوعات واملاحنني ا شطة أو ا يق بني األ تو حملالقدرة عىل ا مل ن  .فل

متلني واملوارد و  )ج ( رشاكء ا حملتوفري املعلومات عن املاحنني أو ا تاحة وأل  .ملاخلربات ا

ياجاتو  )د ( > þتعامل مع ت تقدم احملرز يف ا ية وا ساعدة ا ياجات ا ية ا تشفا ل ل ن مل حت تق لح  .ف

ية عامة  نقص اآلن هو اسرتا يجوما  بودى توفر رؤية واحضة ملتي شد موارد الو ية  ياBت  يمالءمة قاعدة ا ح لعمل  .لب
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تدامة .3  سـ<

بل  مترار يف ا بكر جدا إبداء رأي حول قدرهتا عىل < ياBت، فإنه من ا تخدام احلايل احملدود لقاعدة ا ملسـتقنظرا لال سـ مل ب لسـ
تخد�ا املاحنون واألمانة واàول األعضاء هم حماد�ت غري أن بعض أحص. يسـكأداة  يمي معاب املصاحل ا�ين جرت  ناء هذا ا لتقأ ث

شون أنه ما مل  ياBت  تتوطد دعامئخيما زالوا  ياهتا يفبشلك أقوى لبقاعدة ا بو وأنظمهتا واسرتا يج إجراءات معل الو اخلاصة تي
تدفق العمل،  تفق علهيا  ية واحضة و شد املوارد، وبدون  لمتويل واإلدارة و معل مح ُياBت لن لبفإن قاعدة ال بل ت قتخدم من  سـ

بغي األمانة  يةينكام  يانة من القطاعات الر سـولن تلقى ما يكفي من اàمع وا  .ئيلص

تاجات  سـتن<

ية ية ا نا تطوير من ا تصممي وا ياBت حىت اآلن اكن يركز أساسا عىل ا سمل به أن إعداد قاعدة ا نمن ا ل ل ل ب لتقمل ح وقد حتقق هذا . ل
nت قابBيا ته قاعدة  بواكنت  شأها فريق نتيج تخدام أ ن لال تخصصمتفرغسـ بو�ات  مبدخالت من م و . يأخرى داخل الو

ياجات اàول األعضاء  تعلقة  تعادة وختزين املعلومات ا تقرة وقادرة عىل ا ية و ها بأهنا  ياBت  سم قاعدة ا تو مل سـ سـ معل ب حت نف مت سل
ية الفكرية   nتص مللكا بو وأطراف أخرى هذه املعلوماتمل تخدم الو يليك   .تسـ

ية  ية من ا تا لعملواملرحn ا ل بغي أن (ل ية ينويه مرحn رمبا اكن  رشوع األ تفكري األويل وخطط معل ا صلتأيت مضن ا  األطروملل
ية ياجات اàول ) منالز تويق الفعيل ال ثn يف ا رشوع ا يع الوفاء بأهداف ا ياBت  تأكد من أن قاعدة ا تيه ا ث ل مت تط ب حل ململ سـ تل

ية الفكر  nتص مللكاألعضاء ا متلني؛ وتوفري )عىل نطاق واسع(ية مل رشوعات وبني املاحنني ا شطة وا يق بني األ تو حمل؛ وا مل ن فل
تاحة؛  وأاملعلومات عن املاحنني  متلني واملوارد أو اخلربات ا رشاكء ا ملا حمل رشوعاتل شطة أو ا ملوتوفري املعلومات عن وضع األ . ن

ية  تا تكامل هذه اخلطوة ا لومن أجل ا ل تخدمني  جيب أن تكواحملوريةسـ بل ا ية من  تخدمة بفعا ياBت  سـون قاعدة ا ل سـ ملب م قل
ند  متل أن حيدث هذا إال  يني، ويس من ا يني واخلار عاàا حملخل ل تكامل ج  .ة الرضوريأعامل الرتوجيسـا

يات تو صعرض عام   لل

يات املقرتحة للميض مثة تو ص عدد من ا ياجات اإلمنااحلايل لرشوع ملاقدما يف ل ياBت مطابقة < ئقاعدة  ت ية حب مللكية يف جمال ا
بللالفكرية و سـتقرشوعات املامثn يف ا تايل. مللم نحو ا يات عىل ا تو لونعرض هذه ا ل ص  :ل
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ية الفكرية ية يف جمال ا ياجات اإلمنا ياBت مطابقة < رشوع احلايل لقاعدة  يات  مللكتو ئ ت ب حص  للم

ية  تو صا يح فوري 1ل يات تدفق العمل إىل تو ية و سؤو ضتاج خطوط ا معل ل مل شمل هذا حتديد يو. حت
 :أدوار

 شعبة خدمات اإلنرتنت؛  )أ (

يةقطاع القضاò و  )ب (  ؛ملالعا

ية؛و  )ج (  قلمياملاكتب اإل

رشوعات اخلاصةو  )د (  .ملفريق ا

ية  تو صا تويني اàاخيل واخلارG  2ل بدأ العمل الرتوجيي يف أرسع وقت ممكن عىل ا سـجيب أن  ملي
àية، ليك تعمل ا رشوع لالجÖعات اإل قلميعن طريق حضور فريق ا ول األعضاء مل

متة بوجود هذه األداة  .ملهواألطراف األخرى ا

ية  تو صا رشوعات     3ل بات ا يا للحصول عىل دمع  بو اتصاالهتا ملاحنني  ملجيب أن تعزز الو لطل سع ي
ياBت سقة مع . لباملوجودة يف قاعدة ا بقا و تفق علهيا  نوجيب أن يمت هذا بطريقة  مسـ م م

ية  .ملعنالقطاعات ا

ية  تو صا رشوعات املالمئة اليت بعد <نهت 4ل ية تصممي ا ب�ان  ملاء من ذz، جيب حتديد أولوòت ا بغ ل
ياBت ها عىل قاعدة ا لبيمت ر  .فع

ية  تو صا يهتا العادية  5ل بو ومزيا تاجئ الو شلك أوثق بإطار  ها  ياBت إىل أن يمت ر نتاج قاعدة ا يبط ن ب ب لحت
ية ها <سرتا تيجوأهدا هر أية أموال مو�ف ياBت تظ، وذz لضامن أن  لبة عرب قاعدة ا

 .كنتاجئ حمققة

ية  تو صا ياBت لجيب <تفاق عىل أهداف  6ل يات املاحنني لبقاعدة ا ثال بعدد ونو تعلق   Úعف مي
شأة رشااكت ا توقعة وعدد ا بات ا نوا مل مللطل  .ل

nب رشوعات ا يات  ملقتو للم  ص

ية  تو صا بn إعداد بدأ يينبغي أن  7ل رشوعات ا ملقا ية مل تدفق العمل متفقمعليف وجود  توحض ل علهيا 
يات ملادوار واأل بو توأوجه <رباطلسؤو يات الو يات و ي سرتا معل  .العاديةتيج

ية  تو صا شات و 8ل نا  nب ية ا رشوعات اخلاصة ا تعانة يف ا قجيب < مل ن ملقسـ تق توى لمل سـتعاون عىل  مل
ية تعزيز  بة خدمات اإلنرتنت  تطوير مع  بغاإلدارة وا شع تعاقالصالت ل رشاكت /دينملمع ا لا

متر شلك  يانة واàمع  يل ا بو و توافق مع معايري الو مسـوضامن ا ب لص ه ي  .تسل
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ية  تو صا بداية 9ل نذ ا ية  تو يات واحضة للرتوجي وا بn اسرتا رشوعات ا توفر يف ا لبغي أن  ع ل يج ي مي ملق تن  .مل

ية  تو صا رشوعات  10ل يذ ا نة كجزء من خطة  بات الرصد واإلبالغ  ملبغي أن تكون  ت م نفم تضمن تطل ي
nب  .ملقا

 

ها اكن  ياBت و يليب قاعدة ا شغنص تت رشوعيتطلب لب ية يه قاعدة . ملقدرا هائال من العمل من فريق ا يجة الهنا ئواكنت ا تن ل
بات اàمع  تقرة قادرة عىل مطابقة  طلياBت عامn و سـ ساعدة مب ية كام جاء يف ملوعروض ا تو صا ية9ل . لتمن من جدول أعامل ا

تفادة من العمل ا� ية < سـو تخدا�ا من ي مت إجنازه حىت اآلن، جيب بغ ياBت ودمع ا سـالعمل فورا عىل الرتوجي لقاعدة ا لب
هات األخرىقبل  .جل اàول األعضاء واملاحنني وا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


