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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 6 :مارس 4102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  42مايو 4102

موجز التقرير التقييمي عن مشروع امللكية الفكرية وتوسيم املنتجات لتطوير األعمال يف البلدان
النامية والبلدان األقل منوا

من اإعداد الس يد غلني أأونيل ،مؤسس رشكة  Owl REلستشارات التقيمي ،جنيف
 .0حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص التقرير التقيميي اخلاريج املس تقل عن مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي
املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،واذلي اضطلع به الس يد غلني أأونيل ،مؤسس رشكة Owl
 REيف جنيف.

 .4اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

ملخص معيل
 .0هذا التقرير هو تقيمي مس تقل ملرشوع جدول أأعامل التمنية ( )DA_4_10_01بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي
املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وقد ووفق عىل املرشوع أأثناء ادلورة اخلامسة للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية يف أأبريل  .4101وهو يستند اإىل اقرتاح قدمته مجهورية كوراي يف ادلورة الثالثة للجنة .وقد بد أأ تنفيذ
املرشوع يف يوليو  4101واكمتل يف ديسمرب .4102
 .4وقد حدد املرشوع ثالثة أأهداف يه :املسامهة يف تطوير ا ألعامل يف اجملمتعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة
واملؤسسات العامة عن طريق بناء توس اميت للمنتجات من خالل الاس تخدام الاسرتاتيجي ملاكتب امللكية الفكرية؛ وتعزيز
قدرة املؤسسات الوطنية ،مبا فهيا ماكتب امللكية الفكرية ،عىل تس يري اإجراءات تسجيل العالمات التجارية والبياانت
اجلغرافية؛ وإاذاكء الوعي بأأثر توس مي املنتجات عىل تطوير ا ألعامل يف اجملمتعات احمللية والرشاكت الصغرية واملتوسطة .واكن
املرشوع يتأألف من ثالثة عنارص يه :البحث وإاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية؛ وتكوين الكفاءات؛ وإاذاكء الوعي .ون ُفذ
املرشوع يف بامن واتيلند و أأوغندا من خالل ثالثة مرشوعات فرعية يف لك بدل ومؤمتر دويل عقد يف مجهورية كوراي.
 .2واكن الهدف من هذا التقيمي هو التعمل من اخلربات املكتس بة أأثناء تنفيذ املرشوع .واكن ذكل يشمل تقيمي اإدارة
املرشوع وتصمميه ،مبا يف ذكل أأدوات الرصد والإبالغ ،وكذكل قياس النتاجئ احملققة حىت هذا التارخي ورفع تقارير هبا وتقدير
احامتل الاس تدامة .وقد اس تخدم التقيمي مزجيا من ا ألساليب يشمل اس تعراضا للواثئق وإاجراء مقابالت مع  00موظفا يف
أأمانة الويبو وثالثة خرباء /رشاكء يف البدلان الثالثة.

النتاجئ الرئيس ية
تصممي املرشوع و إادارته
 .2النتيجة  :0اكنت ا ألنشطة املذكورة يف واثئق املرشوع أأقرب ألنشطة منوذجية ،حيث اكنت هناك حاجة لإدخال
تعديالت رضورية أأثناء تنفيذ املرشوع نظرا لختالف الس ياقات والعنارص يف املرشوعات الفرعية والبدلان .وابلإضافة اإىل
ذكل ،فاإن واثئق املرشوع مل تضع قامئة أأولية ابخملاطر املتوقعة للمرشوع واكن ما تقدمه من اإرشاد حمدودا فامي يتعلق بأأدوار
ومسؤوليات خمتلف الرشاكء واخلرباء املشاركني يف املرشوع.
 .5النتيجة  :4اكنت أأدوات رصد املرشوع مالمئة لرفع التقارير اإىل ادلول ا ألعضاء يف اللجنة عن تقدم املرشوع بصفة
عامة ،ول س امي تقارير املرشوع املرحلية .وقد ُأخذت مالحظات عديدة عن أأدوات رفع التقارير والتحليل ،ول س امي اإعداد
أأدوات التقيمي املشرتك اليت سهلت الاختيار ،والتحدايت اليت واهجت رفع التقارير نظرا لتساع نطاق املرشوع ،وعدم وجود
تقرير هنايئ ( أأو تقارير هنائية) عىل مس توى املرشوعات الفرعية تلخص الإجنازات احملققة واخلطوات التالية للمجمتعات.
 .6النتيجة  :2توىل اإدارة أأنشطة هذا املرشوع مدير للمرشوع ( أأصبح يف وقت لحق يعمل مضن شعبة املرشوعات
اخلاصة) من قطاع التمنية بدمع من كياانت أأخرى داخل ا ألمانة .وقد شاركت املاكتب ا إلقلميية وقدمت ادلمع للمرشوعات
الفرعية .واكن دلى قطاع العالمات التجارية والرسوم اخلربة التقنية املالمئة للمرشوع داخل الويبو ،ولكن مشاركته اقترصت
عىل املشاركة يف تقيمي بدل واحد (اتيلند) واملؤمتر ادلويل .والأكرث من ذكل أأن شعبة املرشوعات اخلاصة اس تفادت من درايهتا
العملية اخلاصة وادلراية العملية للخرباء ادلوليني والوطنيني يف تلبية الاحتياجات التقنية.
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 .7النتيجة  :2حدد هذا التقيمي خماطر وحتدايت عديدة ،من أأمهها :ضامن الإدارة وامللكية عىل املس توى القطري؛ وإادارة
املرشوع وتنس يقه عىل مس توى املرشوعات الفرعية؛ وتوقعات اجملمتعات املعنية فامي يتعلق ابلنجاح اذلي ميكن توقعه من
اس تخدام حقوق امللكية الفكرية لتوس مي املنتجات؛ و أأن املوارد البرشية اخملصصة للمرشوع اكنت حمدودة بشلك غري متناسب
مقارنة بطموحات املرشوع؛ و أأن املرشوع ُمدد لس تة أأشهر غالبا بسبب هذه اخملاطر والتحدايت.
 .8النتيجة  :5اكن لبعض القوى اخلارجية أأثر فعيل عىل املرشوع ،واكنت الويبو يه اجلهة اليت تصدت لها ،ومت حتديد
عاملني خارجيني هممني؛ و نتبني أأن اس تجابة أأحصاب املصلحة والزتاهمم وملكيهتم وعنارص أأخرى غري حقوق امللكية الفكرية،
اكسرتاتيجيات التسويق والاس تدامة املالية ،تلعب دورا حموراي يف تقدم املرشوع .وقد تكشفت هذه العنارص يف املرشوع
مبكرا واس ُتجيب لها كام ينبغي .اإل أأن اإدارة لك هذه العنارص ودجمها بشلك اكمل اكنت خارج ولية هذا املرشوع.

الفعالية
 .1النتاجئ  :1-6اس تمكلت الويبو بنجاح اخلطوات التحضريية الالزمة وإاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتكوين
الكفاءات للك املرشوعات الفرعية التسعة .وسارت ثالثة من املرشوعات التسعة بشلك حسن يف مرحةل التنفيذ ،ل س امي
و أأن هناك عنارص أأخرى اكن ينبغي توفرها ليك تُطرح توس اميت املنتجات يف السوق .أأما فامي يتعلق ابملرشوعات اليت تقدمت
بوترية أأبطأأ ،فقد ظهرت فهيا مشالكت تتعلق بعدم وجود مدير للمرشوع عىل مس توى البدل واملرشوع الفرعي ،وعدم وجود
رشاكء مالمئني يمنون حس امللكية ،وعدم فهم دور الويبو .ورمغ أأنه مت مجع بعض البياانت أكساس للمقارنة ،فقد اكن مما
يتجاوز نطاق املرشوع ،ومما ميكن أأن يعترب مبكرا جدا ،أأن يمت تقدير ا ألثر الأكرث معقا.
 .01النتاجئ  :02-01اكنت معاجلة تسجيالت امللكية الفكرية كجزء من هذا املرشوع جتربة اإجيابية ملكتب امللكية الفكرية
الوطين ،ويف بعض احلالت ،اكنت أأول معاجلة لتسجيل معني للملكية الفكرية .اإل أأن تعزيز القدرة ل ميكن أأن يمت اإل مبرور
الوقت مع معاجلة تسجيالت أأكرث .وقد استشريت املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف خمتلف خطوات املرشوع ،و أأظهرت
التجربة أأن املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ليس دلهيا ما يلزم من بىن وموظفني لإدارة مرشوعات تطوير التوس مي عىل
مس توى اجملمتعات ،وذلكل اكنت قدرهتم عىل تقدمي ادلمع حمدودة عندما واجه املرشوع حتدايت يف هذا الصدد .وظهرت نتاجئ
اإجيابية أأخرى للماكتب الوطنية للملكية الفكرية ،مثل توضيح الثغرات يف القوانني الوطنية من خالل دراسات ختطيط
املرشوع .وقد شاركت مؤسسات وطنية أأخرى يف املرشوع ومن املقدر أأن وعهيا ابدلور احملمتل للملكية الفكرية يف توس مي
املنتجات قد زاد.
 .00النتاجئ  :06-02اكن من ا ألنشطة الرئيس ية الرامية اإىل اإذاكء الوعي عقد مؤمتر دويل حول موضوع "امللكية الفكرية
وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل واجملمتعات احمللية" ،وقد عقد هذا املؤمتر يف مجهورية كوراي يف أأبريل  .4102وحرض املؤمتر
حوايل  411مشارك من  08بدلا ،واكن يف ر أأي املشاركني انفعا جدا يف تسهيل تبادل املعارف واخلربات بشأأن امللكية
الفكرية والتوس مي ،وذكل ابلنظر أأيضا اإىل أأنه اكن أأول جتمع دويل من هذا النوع .واكن من املتوقع لإعداد الوثيقة "اإطار معل
للملكية الفكرية وتوس مي املنشأأ :دمع ا ألعامل احمللية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا" أأن متثل خطوة هممة يف سبيل اإذاكء
الوعي بدرجة أأكرب ،وكذكل اكن اإنتاج مجموعة من رشائط الفيديو الواثئقية اليت توحض خربات اجملمتعات املشاركة.

الاس تدامة
 .04النتاجئ  :01-07توجد دلى املرشوعات الفرعية التسعة اإماكنية املسامهة يف الاس تدامة طويةل ا ألجل للملكية الفكرية
وتوس مي املنتجات داخل اجملمتعات املعنية .اإل أأنه ملا اكنت س تة من املرشوعات الفرعية التسعة مل تنفذ ابلاكمل حىت الآن،
فاإن اس تدامة هذه املرشوعات الفرعية مل تثبت بعد .وسوف تعمتد الاس تدامة عىل اإجياد ادلمع لهذه املرشوعات لتس متر حىت
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تدخل مرحةل التنفيذ وتس تمكلها ،وللنظر يف موقعها داخل الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية .وسوف ميثل الإطار
املذكور فامي س بق وثيقة هممة لإرشاد الويبو وغريها من ا ألطراف املعنية يف معلها املتواصل يف جمال امللكية الفكرية وتوس مي
املنتجات .وقد اكنت هناك داخل الويبو خالل ا ألعوام املاضية رغبة مزتايدة يف دمع مرشوعات امللكية الفكرية وتوس مي
املنتجات من ادلول ا ألعضاء .ونتيجة ذلكل ،أأنشأأت الويبو يف  4102فريقا عامال عىل مس توى املنظمة لس تعراض دمع
الويبو لهذه املرشوعات.

تنفيذ توصيات جدول أأعامل الت منية
 .02النتيجتان  41و :40اكن من نقاط تركزي املرشوع دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية
والتوس مي مع اجملمتعات احمللية املعنية ابلتوصية رمق  .2وقد سامه املرشوع من خالل هذا العمل يف تنفيذ هذه التوصية ،وإان
اكنت مسامهة حمصورة حبد معني نظرا اإىل أأن املرشوع اكن أأقل اهامتما ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية و أأكرث اهامتما
ابدلمع عىل مس توى اجملمتعات والعمل مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة بشلك فردي .واكن من نقاط تركزي املرشوع تمنية قدرة
املاكتب الوطنية للملكية الفكرية فامي يتعلق ابلتوصية رمق  .01واكن املرشوع اإجيابيا يف مسامهته يف تمنية قدرة املاكتب عىل
تسجيل امللكية الفكرية رمغ أأنه قد يلزم معاجلة مزيد من التسجيالت من أأجل تمنية قدرة أأكرب ،كام ذكر فامي س بق.
الاس تنتاجات والتوصيات
 .02الاس تنتاج ( 0املرجع :النتاجئ  .)5-0اكنت اإدارة املرشوع متثل حتداي نظرا لنطاقه الواسع و أأهدافه الطموحة واملوارد
احملدودة املتاحة للويبو .وقد ظهر جليا أأثناء اإدارة املرشوع أأن الويبو مكنظمة دولية واهجت حتدايت يف تنس يق املرشوعات
عىل مس توى اجملمتعات نظرا لعدم حضورها بشلك دامئ أأو لعدم وجود رشاكء وطنيني دلهيم القدرة عىل القيام هبذا التنس يق.
وقد أأدارت الويبو ابقتدار عنرص امللكية الفكرية يف املرشوعات الفرعية عىل مس توى اجملمتعات .اإل أأن الاس تخدام الناحج
لعنرص امللكية الفكرية يف طرح التوس اميت يف السوق اكن يعمتد بدرجة كبرية عىل عوامل خارجية ل ختضع لس يطرة الويبو.
ويف الهناية ،أأدت مثابرة موظفي الويبو ورشاكهئا والزتاهمم ابلتغلب عىل هذه التحدايت وتقدمي ادلمع فامي يتجاوز عنرص امللكية
الفكرية اإىل التنفيذ الناحج للمرشوع .وقد اكن هذا هجدا يس تحق الثناء ،ولكنه يشري أأيضا اإىل أأن جناح مثل هذه املرشوعات
يتطلب الانتباه اإىل أأن هذه العنارص ا ألخرى اليت حتتاج اإىل ادلمع تقع يف معظمها خارج نطاق صالحيات الويبو واملاكتب
الوطنية للملكية الفكرية.
 .05الاس تنتاج ( 4املرجع :النتاجئ  .)1-6لعب املرشوع دورا فعال يف اإعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية للمرشوعات
الفرعية ويف جتاوز ا ألهداف احملددة لتسجيالت امللكية الفكرية (مثانية مقارنة ابلس تة املس هتدفة) .ومتكنت الويبو من اإثبات
أأمهية حقوق امللكية الفكرية يف تطوير ا ألعامل للمجمتعات .اإل أأن عدد اجملمتعات اليت متكنت من حتقيق الاس تفادة الاكمةل من
هذا يف حدود الإطار الزمين للمرشوع وطرح توس اميت جديدة يف السوق اكن ثالثة من تسعة جممتعات .لكن نظرا للتحدايت
املذكورة يف الاس تنتاج رمق  ،0فاإن هذا يف حد ذاته ينبغي اعتباره جناحا .وعند تقدمي ادلمع للمجمتعات ،وجد املرشوع صعوبة
يف حتديد املدى اذلي ينبغي أأن يبلغه دمعه يف مرحةل التنفيذ ،نظرا اإىل أأن هناك عوامل أأخرى غري عنرص امللكية الفكرية لها
نفس القدر من ا ألمهية ،أأو لها أأمهية أأكرب ،يف حتقيق التنفيذ الناحج.
 .06الاس تنتاج ( 2املرجع :النتاجئ  .)02-01متكن املرشوع من املسامهة يف حتقيق جتارب اإجيابية دلى ثالثة ماكتب معنية
من املاكتب الوطنية للملكية الفكرية .اإل أأنه أأظهر أأن هذه املاكتب الوطنية للملكية الفكرية دلهيا حاليا قدرة حمدودة عىل
املشاركة يف مثل هذه املرشوعات وإادارهتا عىل مس توى اجملمتعات .وهذا أأمر ميكن فهمه نظرا اإىل أأن هذه املاكتب دلهيا دون
شك أأولوايت أأعىل ،وقد ل متثل املرشوعات عىل مس توى اجملمتعات أأمهية كبرية يف الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.
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وإاذا اكن من املرغوب لهذه املرشوعات أأن تعترب من أأولوايت املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف املس تقبل ،فاإن قدرة
املاكتب عىل اإدارهتا ودمعها جيب أأن ختضع للمراجعة.
 .07الاس تنتاج ( 2املرجع :النتاجئ  .)06-02جنح املرشوع يف اإذاكء الوعي ابملسامهة احملمتةل للملكية الفكرية يف التوس مي
للمجمتعات .واكن اإنتاج اإطار للعمل جديرا ابلثناء من حيث أأنه اس تخدم خربة املرشوع لإنتاج مبادئ توجهيية معلية وحمددة
للعمل املقبل يف هذا اجملال.
 .08الاس تنتاج ( 5املرجع :النتاجئ  .)40-07ميكن اعتبار مسامهة املرشوع يف حتقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية
والاس تدامة طويةل ا ألجل لطرح توس اميت اجملمتعات يف السوق يف ظل حضور قوي لعنرص امللكية الفكرية مسامهة مل تكمتل
بعد ،نظرا اإىل أأن معظم املرشوعات الفرعية مل تتقدم حىت الآن تقدما ملموسا يف مرحةل التنفيذ .وس يكون من املؤسف
أأل يوجد ادلمع لس تكامل املرشوعات الفرعية أأو عىل ا ألقل لتوفري املتابعة الالزمة لتشجيع التقدم .وعىل املس توى ا ألوسع
نطاقا ،تنظر الويبو حاليا يف دمعها لدلول ا ألعضاء فامي يتعلق مبرشوعات امللكية الفكرية والتوس مي وينبغي أأن تكون نتاجئ هذا
التقيمي انفعة يف هذا الغرض.
 .01التوصية ( 0املرجع :الاس تنتاج  0والنتاجئ  .)5-0فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل ( أأي عىل
مس توى اجملمتعات) يوىص بأأن تنظر أأمانة الويبو فامي اإذا اكنت يف الوضع ا ألمثل اذلي يؤهلها إلدارة هذه املرشوعات ،و أأن
تنظر ،اإذا اكن ا ألمر كذكل ،يف اس تخدام أأساليب بديةل لإدارة املرشوعات ،مثل التعاقد من الباطن مع رشاكء منفذين
موجودين يف البدلان املعنية أأو توس يع نطاق مديري املرشوعات داخل البدلان مع التحديد الواحض ألدوار ومسؤوليات
الرشاكء الرئيس يني.
 .41التوصية ( 4املرجع :الاس تنتاج  4والنتاجئ  .)1-6فامي يتعلق ابملرشوعات من هذا النوع يف املس تقبل ( أأي عىل
مس توى اجملمتعات) يوىص بأأن حتدد أأمانة الويبو بدرجة أأكرب مدى مشاركهتا ودمعها أأثناء مرحةل التنفيذ.
 .40التوصية ( 2املرجع :الاس تنتاج  2والنتاجئ  .)02-01فامي يتعلق ابدلول ا ألعضاء املهمتة بتطوير مرشوعات امللكية
الفكرية والتوس مي عىل مس توى اجملمتعات يوىص بأأن تستمثر هذه ادلول يف تمنية قدرة ماكتهبا الوطنية للملكية الفكرية عىل دمع
مثل هذه املرشوعات و أأن تضع هذه املرشوعات يف الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية عىل النحو املالمئ.
 .44التوصية ( 2املرجع :الاس تنتاج  2والنتاجئ  .)06-02يوىص بأأن تقدم أأمانة الويبو وادلول ا ألعضاء ادلمع لإطار امللكية
الفكرية والتوس مي وتعمل عىل تعزيزه هبدف حتفزي مزيد من الوعي وتطبيق الإطار.
 .42التوصية ( 5املرجع :الاس تنتاج  5والنتاجئ  .)40-07يوىص بأأن تواصل أأمانة الويبو تقدمي ادلمع للمرشوعات الفرعية
التسعة يف مرحةل تنفيذها عام  4102من خالل ادلمع املوجه وزايرات املتابعة (من موظفي الويبو أأو اخلرباء اخلارجيني) ولكن
مع تقييد ادلمع بتحديد اسرتاتيجية للخروج (مفصةل يف تقرير هنايئ) من أأجل التسلمي لدلول ا ألعضاء؛ و أأن تنظر الويبو يف
دراسة أأكرث تعمقا ألثر املرشوع (ميكن أأن تضطلع هبا مؤسسة حبثية /أأاكدميية كطرف اثلث)؛ و أأن يأأخذ الفريق العامل املعين
ابمللكية الفكرية والتوس مي عىل مس توى املنظمة يف الاعتبار نتاجئ هذا التقرير واس تنتاجاته.
[هناية املرفق والوثيقة]

