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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   2102 نومفرب 02اإ

 
 

 املرحلة الثانية – مشروع امللكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية

عدادمن  مانة اإ  الأ

ويتناول  املرحةل الثانية –الاقتصادية امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  مرشوع اقرتاحعىل  مرفق هذه الوثيقة تو ي  .0
وخيص مبلغ  سويرس  فرنك 110 111تلكفة املرشوع املقدرة وتبلغ  .53و 53توصييت جدول أأعامل التمنية 

 املوظفني. سويرس  مهنا تاكليف فرنك 503 111مبلغ  سويرس  مهنا تاكليف خالف املوظفني بيامن خيص فرنك 213 111

ن  .2 منية وامللكية الفكرية ةاملعني اللجنةاإ  ابلت
ىل النظر يف مرفق هذه الوثيقة واملوافقة  مدعوة اإ

 عليه.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 من جدول أأعامل التمنية 53و 53ن توصيتاال 

 وثيقة املرشوع

 ملخص .0

 DA_35_37_02 رمز املرشوع

 املرحةل الثانية –امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  العنوان

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول دال(: مطالبة الويبو  )الفئة 53 التوصية جدول أأعامل التمنية تاتوصي  ابإ
الأعضاء، لتقيمي الأثر الاقتصاد  والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظام امللكية 

 .الفكرية

جراء دراسات بشأأن حامية امللكية الفكرية،  )الفئة 53التوصية  دال(: جيوز للويبو اإ
تأأثري بني امللكية الفكرية بطلب وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل وال 

 والتمنية.

هذا املرشوع متابعة ملرشوع "امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية"  وصف مقتضب للمرشوع
(CDIP/5/7 rev. 1  اذل )طار  2105 يف هناية ُأجنز . وس يظل مرشوع اإ

ىل سد الفجوة  قلميية اليت تسعى اإ  يواضع تواجهاملعرفية اليت لدلراسات الوطنية والإ
 وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية.يف تصممي  الس ياسات

ىل حتقيق الأهداف ذاهتا للمرشوع الأصيل تسعىو  وتريم يف الوقت  املرحةل الثانية اإ
ىل الهنوض ابس تدامة البحوث  ذاته توس يع يف املرحةل الأوىل من املرشوع و  املس هتةلاإ

بدلان ومناطق جديدة فضاًل عن موضوعات جديدة مل تغطهيا شمل نطاق ادلراسات لي 
 املرحةل الأوىل.

 )ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات( 03الربانمج  برانمج )برامج( التنفيذ

الصةل بربانمج أ خر )برامج 
/ مرشوع )مشاريع( من أأخرى(

 جدول أأعامل التمنية

 .01و 9و 1تُنفذ ادلراسات ابلتنس يق مع الربامج 

بة يف وثيقة الصةل ابلنتاجئ املرتق 
 الربانمج واملزيانية

س تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة عىل ا  2خامسا.
 .نطاق أأوسع وحنو أأفضل

 شهراً. 53 مدة املرشوع

 سويرس . فرنك 213 111تاكليف خالف املوظفني:  مزيانية املرشوع
 سويرس  فرنك 503 111تاكليف املوظفني*: 

 *تضم تلكفة مسؤول عن املرشوع ولكن تس تثين مساهامت موظفي الويبو.
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 وصف املرشوع .2

 نتاجئ املرحةل الأوىل 0.2

ويه الربازيل وش ييل والصني ومرص واتيالند  –يف س تة بدلان  درايس، يف مرحلته الأوىل، بعمل املرشوع اضطلع
ضافة واإ الاقتصاد . وامللكية الفكرية والأداء الاجامتعي  عن مجموعة واسعة من ادلراسات بشأأن أأسفر –وأأوروغوا  

ىل ادلراسات التحليلية، يرسر املرشوع وضع مجموعات بياانت  كرية والأداء امللكية الفبشأأن  عىل املس توى اجلزيئاإ
ىل البياانت التشغيلية ملاكتب امللكية الفكرية وبياانت الاس تقصاء اليت حتتفظ هبا  معاهد وطنية الاقتصاد  استنادًا اإ

حصاءات  وغريها من مصادر البياانت. لالإ

ىل مجةل أأمور مهنا ما ييل بشأأن 3/41/02/5وخلص تقرير تقيمي املرشوع )  املرشوع وجودته وأأثره: أأمهية( اإ

  سهام يف وضع الس ياسات والربط بني اس تخدام يكتيس املرشوع أأمهية ابلغة لدلول الأعضاء كإ
 .الفكرية والأداء الاقتصاد  والاجامتعي امللكية

  طار املرشوع جيدة وجنح املرشوع يف تعزيز كفاءات املاكتب الوطنية للملكية كنت ادلراسات املعّدة يف اإ
يف البدلان املس تفيدة يف تكوين فهم أأفضل للعوامل اليت حتدد اس تخدام  الفكرية وكفاءات اخلرباء احملليني

 .امللكية الفكرية

 .الهنج اذل  ُجرب بنجاح يف عدد حمدود من البدلان ميكن تطبيقه يف بدلان أأخرى 

 أأهداف املرحةل الثانية 2.2

طار التوصيتني ال اثر الاجامتعية والاقتصادية ، أأ  حتسني فهم 53و 53 تندرج أأهداف هذا املرشوع مبارشة يف اإ
 .املرتتبة عىل حامية امللكية الفكرية يف البدلان النامية

وللمرشوع هدف جانيب هو تكوين كفاءات حتليلية يف البدلان النامية اليت تقل فهيا ادلراسات الاقتصادية املنجزة يف 
 .جمال امللكية الفكرية حىت اليوم

ىل مس تفيدين أ خرين ومهنم املنظامت غري ويس هتدف املرشوع أأساسا واضعي الس ي اسات ومستشارهيم، ابلإضافة اإ
 .احلكومية وخرباء الاقتصاد وامجلهور العام

ومن املرجو يف هناية املطاف أأن يسهم هذا املرشوع يف اختاذ القرارات يف س ياسات امللكية الفكرية عىل الصعيد 
 الوطين وادلويل مبزيد من الاستنارة.
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 ة تنفيذ املرحةل الثانيةاسرتاتيجي 5.2

ىل النتاجئ احملققة يف املرحةل الأوىل،   س تعمل املرحةل الثانية من املرشوع يف الاجتاهني التاليني:استنادًا اإ

الهنوض ابس تدامة البحوث املس هتةل يف املرحةل الأوىل من خالل دمع ادلراسات املتابعة اليت تس تخدم  "0"
 ُوضعت يف املرحةل الأوىل؛مجموعات البياانت اجلزئية اليت 

شمل بدلان ومناطق جديدة مهنا ما ل يقل عن بدل من البدلان الأقل منوًا ي ادلراسات ل  توس يع نطاق "2"
 ملرحةل الأوىل.اًل عن موضوعات جديدة مل تغطهيا افض

 ىل مبا يف ذكل العنارص التالية:ج التنفيذ الناحجة اليت اعُتمدت يف املرحةل الأوو وس تحافظ املرحةل الثانية من املرشوع عىل هن

  ىل ىل استامثرات مس بقة يف  تقدمي أأدةل جديدةتسعى ادلراسات اإ عىل دور نظام امللكية الفكرية اذل  يتاج غالبًا اإ
 وضع مجموعات بياانت جديدة.

 فر البياانت الالزمة التلبية احتياجات واضعي الس ياسات احملليني وسرتشد بتو  خصيصاً توجه ادلراسات  يوضع
 عىل قضااي البحث.للرد 

  ىل خربات ابحثني حمليني  ابحثني دوليني.ويُنفذ املرشوع ابلتنس يق الوثيق مع الوكلت احلكومية املعنية ويستند اإ

  ىل ضافة  أأ  خرباء معرتف هبم دوليًا وغري أأعضاء يفالأقران  اس تعراضختضع لك دراسة اإ أأفرقة البحث املعنية. واإ
ىل ذكل يك يصل املؤلفون عىل  ، حيامث كن ذكل مالمئًا،املؤمترات الأكدميية ادلولية عرض ادلراسات يف، س تُ اإ

ضافية  .ردود أأفعال اإ

من  5و 2)الصفحتني  التقرير التقيمييمن  5و 0ويف ضوء ادلروس املس تفادة من املرحةل الأوىل والتوصيتني 
 الاسرتاتيجيات الإضافية التالية:(، س يعمتد املرشوع CDIP/14/3 الوثيقة

 هأأنشطة متابعة يف البدلان أأساسًا حنو ضامن اس تدامة  ، اليت اس تفادت من ادلراسات يف املرحةل الأوىل، توجر
وسينخفض مس توى احلفاظ عىل مجموعات البياانت اجلزئية واس تخداهما.  وخباصة العمل املس هتل يف تكل املرحةل

طار املرحةل اجلس تفيدين مل ابدلراسات اخلاصة ابوملرحةل الأوىل مقارنًة اب مشاركة أأمانة الويبو  الثانية.دد يف اإ

 ،ىل  2مرشوعات يف  يس هتل املرشوع، عىل مدار املرحةل الثانية ادلول الأعضاء  س ُتدعىبدلان جديدة. و  3اإ
وس بل دمعها  ،تحتية القامئة للبياانتوالبىن ال  ،املهمتة ابلتصال بأأمانة الويبو وحتديد مواضع اهامتماهتا التحليلية

ذالتنفيذ املرشوع وتنس يقه. و  أأمانة الويبو  اس تعانتجتاوز اهامتم ادلول الأعضاء يف الويبو هذا الهدف،  اإ
 ابملنسقني الإقلمييني لختيار البدلان املس تفيدة.

  اء دوليني لإجراء ادلراسة يف تعظمي الاس تفادة من اخلربة احمللية املكتس بة خالل املرحةل الأوىل يف اختيار خرب
 البدلان املس تفيدة اجلديدة.

  التشديد أأكرث عىل تكوين الكفاءات التقنية والتحليلية دلى اخلرباء يف ادلول الأعضاء لضامن اس تدامة قاعدة
ماكنية دمج تدريب  ،يف هذا الصدد ،ادلراسات اجلديدة. وسيبحث املرشوع النامجة عنالبحث التجرييب  اإ

 .12_01_0/يف برامج التدريب اليت يدمعها املرشوع  مىت أأمكن،، متخصص
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  دارة املرشوع ابعامتد  نطقي.امل طار الإ تعزيز اإ

  تصممي أأنشطة  نوعية بشأأنوضع أ لية تتيح للمس تفيدين من املرشوع، دلى انهتاء ادلراسة، من تقدمي ردود أأفعال
 وتنفيذها وأأثرها.ادلراسة 

  ،من  ادلراسات وواضعي الس ياسات وغريمهحبثية ختامية يف جنيف مؤلفي  ندوة جتمعحبلول هناية املرشوع
ماكنية تطبيقها عىل نطاق اإ من خمتلف ادلراسات و يس ية روس املس تفادة الرئ ادل ةملناقشأأحصاب املصلحة املعنيني 

 عىل الصعيد الوطين وادلويل. واسع وتداعياهتا يف رمس الس ياسات

 أ اثرهااخملاطر واسرتاتيجيات ختفيف  2.2

ن عىل غرار املرحةل الأوىل،  موضوع البحث. الشك يف جودة البياانت لإجراء حتقيقات جمدية يف أأحد اخملاطر الرئيس ية هو فاإ
جراءوميكن التخفيف من أ اثر هذا اخلطر  أأحصاب املصلحة املعنيني قبل البت يف توجه  يشارك فهياجدوى  معليات تقيمي ابإ

 ادلراسة.

 الاس تعراض والتقيمي .5

 مواعيد اس تعراض املرشوع 0.5

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن تنفيذ هذا املرشوع من خالل أ لية  03س يقدم الربانمج  عداد تقارير ابنتظام اإ اإ
جناز املرشوع وس يخض 03 ودلى اس تكامل املرشوع، س يقدم الربانمج. التقارير املرحلية املنتظمة املرشوع لتقيمي  عتقرير اإ

 مس تقل.

 التقيمي اذلايت للمرشوع 2.5

ىل التقيمي اذلايت  ضافة اإ  تقيمي مس تقل للمرشوع. س يُجرىلمرشوع، ل اإ

 التنفيذ الناحج مؤرشات نتاجئ املرشوع
 (مؤرشات النتاجئ)

متابعة يف البدلان اليت اس تفادت من  أأنشطة
 املرحةل الأوىل.

واحملافظة عىل مجموعات  ؛عقد حلقات معل حملية؛ وتسلمي ادلراسات
 البياانت اجلزئية.

ىل  2 عىل الصعيد جديدة مشاريع دراسة  3اإ
 القطر  أأو الإقلميي.

 عقد حلقات معل حملية؛ وتسلمي ادلراسات ومجموعات البياانت اجلزئية.

 النجاح يف عقد ندوة تضم الباحثني وواضعي الس ياسات الرئيس يني. ختامية يةندوة حبث 
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 مؤرش )مؤرشات( النجاح يف حتقيق أأهداف املرشوع )مؤرشات النتاجئ( هدف )أأهداف( املرشوع

فهم أأفضل لل اثر الاقتصادية لس ياسات امللكية 
الفكرية واختاذ قرارات مدروسة عىل حنو أأكرث 

 معقاً 

)مبا يف ذكل التغيريات ادلراسات مبارشة الإصالحات الس ياس ية  توجه
الترشيعية والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية؛ واس تخدام واضعي 

الس ياسات والباحثني ووسائل الإعالم وغريمه من أأحصاب املصلحة قواعد 
 البياانت وادلراسات واستشهادمه هبا.
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 مجموع املوارد حسب النتاجئ .2

 (ابلفرناكت السويرسية) 

 اجملموع اجملموع 2103 2103 2103 2102 الأنشطة

 املوظفني 
خالف 
 املوظفني

 املوظفني
خالف 
 املوظفني

 املوظفني
خالف 
 املوظفني

 املوظفني
خالف 
 املوظفني

 املوظفني
خالف 
 املوظفني

 

الهنوض ابس تدامة البحوث 
 الأوىلاملس هتةل يف املرحةل 

  30,000 50,000 45,000 55,000 35,000 50,000 110,000 155,000 265,000 

توس يع نطاق ادلراسات 
لتشمل بدلان ومناطق 

جديدة فضاًل عن 
 موضوعات جديدة

  56,000 90,000 70,000 90,000 70,000 90,000 196,000 270,000 466,000 

 70,000 60,000 10,000 60,000 10,000       يةث ندوة حب 

            

            

            

 801,000 485,000 316,000 200,000 115,000 145,000 115,000 140,000 86,000   اجملموع
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 حسب فئة التلكفة وظفنيموارد غري امل .3

 (ابلفرناكت السويرسية) 

 اخلدمات التعاقدية الأسفار واملنح

 اجملموع
 النرش أأسفار الغري همامت املوظفني الأنشطة

اخلدمات التعاقدية 
 الفردية

خدمات تعاقدية 
 أأخرى

الهنوض ابس تدامة البحوث 
 املس هتةل يف املرحةل الأوىل

40,000 40,000 15,000 30,000 30,000 155,000 

نطاق ادلراسات لتشمل توس يع 
بدلان ومناطق جديدة فضاًل 

 عن موضوعات جديدة
75,000 75,000 25,000 45,000 50,000 270,000 

 60,000 5,000   55,000  يةث ندوة حب 

 
      

       

 485,000      اجملموع
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .3

ىل ديسمرب  2103الفصول )من يناير  النشاط  (2103اإ

 الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين الأول 

 x x x x x x x x x x x x الهنوض ابس تدامة البحوث املس هتةل يف املرحةل الأوىل

ميية جديدة 0-2      x x x x x x X x دراسة قطرية/اإقل

ميية  0-2    x X x x x x x x   جديدةدراسة قطرية/اإقل

ميية جديدة 0-2  x x x x x x x X     دراسة قطرية/اإقل

 X            ختامية ثيةندوة حب 

             

             

             

             

 X    X    X    مواعيد الاس تعراض

 ]هناية املرفق والوثيقة[


