A

CDIP/15/3

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :فرباير 1025

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة اخلامسة عشرة

جنيف ،من  10اإىل  12أأبريل 1025

ملخص التقرير التقييمي بشأن املشروعات التعاونية املفتوحة والنماذج القائمة على امللكية الفكرية

من إاعداد الس يد دانييل كيلري ،خبري استشاري ،لوبرنغن ،سويرسا
 .2يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخص ًا للتقرير التقيميي اخلاريج املس تقل بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج
القامئة عىل امللكية الفكرية واذلي أأعده الس يد دانييل كيلري ،خبري استشاري ،لوبرنغن ،سويرسا.

 .1اإن 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
يغطي هذا التقيمي الهنايئ املس تقل اذلي أأعد بتلكيف من ا ألمانة "املرشو بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة
عىل امللكية الفكرية " (رمز املرشو " ،DA_36 :املرشو ") يف اإطار جدول أأعامل التمنية .ووافقت اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا السادسة عىل املرشو يف نومفرب  .1020وتستند أأهداف املرشو اإىل توصية جدول
أأعامل التمنية رمق ( 36الفئة دال) ،اليت تدعو اإىل تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية مثل مرشو اجملني البرشي وكذا
مناذج امللكية الفكرية .وتضمنت النتاجئ املس هتدفة اإعداد دراس تني ،وتنظمي اجامت مفتوح العضوية مع ادلول ا ألعضاء ،واجامتعا
للخرباء ،وإانشاء منصة تفاعلية وإادراج ما يتنج عن ذكل من توصيات يف برامج الويبو املعنية بعد موافقة ادلول ا ألعضاء علهيا.
ول يزال العمل عىل املنصة جاراي .وبد أأ املرشو يف  2يناير  1022وانهتى رمسيا يف  00يونيو  ،1022بعد أأن وافقت اللجنة
يف دورهتا الثانية عرشة عىل متديد املرش دون زايدة يف التاكليف ملدة  21شهرا .ووفقا للتقرير املرحيل الهنايئ املقدم اإىل
ادلورة الرابعة عرشة للجنة ،أنفق  %12من اإجاميل املزيانية البالغ  595,000فرنك سويرسي.
و أأجري التقيمي يف الفرتة من  20ديسمرب  1022اإىل  12أأبريل  1025من قبل مقمي مس تقل مع تنس يق وثيق مع شعبة
تنس يق جدول أأعامل التمنية و أأسفر عن النتاجئ التالية:
الاس تنتاج  2بشأأن ا ألمهية :تزتايد ا ألمهية الكبرية لتعزيز اس تخدام املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية
الفكرية.
تتيح املرشوعات التعاونية املفتوحة فرصا لتبادل أأصول امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عىل أأساس طوعي مبا حيقق املنفعة
املتبادةل بغض النظر عن احامتل وجود جفوة بني الشامل واجلنوب .وهذا أأمر ذو أأمهية ابلغة ابلنس بة لدلول النامية وادلول
املتقدمة .ومن خالل تقامس اخلربة املكتس بة من الامنذج املس تخدمة ،يوفر معل الويبو قمية مضافة فريدة من أأجل تعزيز
رشااكت جديدة بني الشامل واجلنوب .وينطبق منوذج التعاون املفتوح خارج ما يطلق عليه يف العادة "الابتاكر" وميتد أأيضا
اإىل الصناعات الإبداعية .واملرشوعات التعاونية املفتوحة يه أأداة فعاةل لتعزيز "تمثني" أأصول الفكرية ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل
املثال ل احلرص ،امللكية الفكرية يف املكل العام .وبناء عىل ذكل ،تكتيس أأهداف املرشو أأمهية ابلغة لتسهيل اس تخدام
امللكية الفكرية ألرغرا التمنية ،ويه أأولوية دولية تتجسد يف الهدف الاسرتاتيجي الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  .1025/1022وقد تكون اس تنتاجات املرشو وجهية لعمل الويبو يف العديد من اجملالت ،مبا يف ذكل تشجيع
الابتاكر ،وتكوين كفاءات مقديم خدمات امللكية الفكرية ،والتدريب ،والتعاون مع اجلامعات ،وتقدمي املشورة الس ياس ية.
الاس تنتاج  1بشأأن اإعداد املرشو وإادارته :يتناول املرشو توصية جدول أأعامل التمنية رمق  36بطريقة ابتاكرية ومناس بة.
ونظمت ا ألنشطة بشلك جيد .ولكن تطبيق ا ألدوات املعيارية اخلاصة ابلتخطيط للمرشوعات ورصدها اكن ضعيفا .ورصد
مبلغ مفرط يف مزيانية املرشو ونفذ بشلك بطيء.
حولت ا ألمانة توصية جدول أأعامل التمنية رمق  03املفتوحة نسبيا اإىل اسرتاتيجية ومهنجية تنفيذ واحضة .ويفيض نو ا ألنشطة
اخملطط لها وتسلسلها اإىل حتقيق ا ألهداف املنشودة .والبحث يف جمال اس تخدام الامنذج التعاونية املفتوحة ،وحتديد املامرسات
اجليدة ،مث بعد ذكل اإنشاء منصة ملناقشة النتاجئ وتبادل اخلربات بني اخلرباء و أأحصاب املصلحة الرئيس يني الآخرين يه وس يةل
مناس بة لتعزيز تبادل اخلربات .وتكل ا ألنشطة املنجزة أعدت ونظمت بشلك جيد.
بيد أأن تطبيق ا ألدوات املعيارية اخلاصة ابلتخطيط للمرشوعات ورصدها اكن ضعيفا .وترسد التقارير املرحلية ا ألنشطة بدل
من مقارنة النتاجئ احملققة بتكل اخملطط لها ابس تخدام مؤرشات حمددة ،وقابةل للقياس ،وطموحة ،ووجهية ،وحمددة املدة .ومل
حتدد الافرتاضات واخملاطر ومل ترصد .ونظرا لعدم حساب التاكليف بطريقة واقعية ومفصةل ،رصد مبلغ مفرط يف مزيانية
املرشو  .و أأدى حساب املزيانية بشلك غري دقيق اإىل جتميد موارد اكنت لتعود ابملنفعة عىل ادلول ا ألعضاء لو اس تخدمت
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بطريقة خمتلفة .وعالوة عىل ذكل ،هناك احامتل أأن يكون املرشو قد مدد لسبب وحيد هو أأن املوارد ل تزال متاحة .ول
يتاح أأي تقرير مايل يقدم نو التاكليف حبسب لك هدف.
وتقدم تنفيذ املرشو ببطء .ومن املفرو أأن تكون مدة الثالثني شهرا املقررة يف ا ألصل اكفية لتنفيذ العدد احملدود من
ا ألنشطة .وحىت بعد أأن مددت اللجنة املرشو  ،مل تتخذ أأية تدابري لترسيع التنفيذ .و أأدى التأأخري اإىل تكبد تاكليف عالية
وفقدان الزمخ .وإان مل يفرس التأأخري يف التنفيذ بتأأثري عوامل خارجية غري متوقعة ،فاإنه س يؤثر يف ثقة ادلول ا ألعضاء يف قدرة
ا ألمانة عىل تنفيذ املرشو .
الاس تنتاج  :0النتاجئ عالية اجلودة ،ولكن مل تتحقق كها .وا ألمانة اقتصدت معوما يف اس تخدام املوارد .ولكن يف رغياب أأي
متابعة ،من املرحج أأن تضيع النتاجئ ا ألولية الواعدة.
مل حيقق املرشو مجيع ا ألهداف املتوقعة .ويف اإطار تنفيذ أأربع نتاجئ من أأصل النتاجئ الست املتوقعة ،سامه املرشو يف
حتديد املرشوعات التعاونية املفتوحة الناحجة ،ول س امي يف البدلان النامية واس تخالص أأفضل املامرسات مهنا ومناقشة النتاجئ
مع مجهور حمدود .واملنصة التفاعلية (النتيجة  )5غري املس تمكةل بعد حمورية لتبادل املامرسات اجليدة مع مجهور أأوسع وإااتحة
أأدوات معلية دلمع الابتاكر املفتوح .وبسبب التأأخري يف اس تكامل املنصة ،فاإن معل الويبو يف جمال التعاون املفتوح قد يفقد
زمخه .ومل تتخذ أأية خطوات لإدراج نتاجئ املرشو يف أأنشطة برامج الويبو القامئة .وتشري صيغة "النتيجة"  3اإىل أأن ادلول
ا ألعضاء تتوقع اقرتاحا حمددا من ا ألمانة .ولكن يف رغياب أأي متابعة ،يظل نطاق املرشو حمدودا ومن املرحج أأن تضيع النتاجئ
ا ألولية الواعدة.

التوصيات
التوصية ( 2عىل أأساس الاس تنتاج  )0اإىل أأمانة الويبو بشأأن اس تكامل املنصة التفاعلية (نتيجة املرشو املتوقعة .)5
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

اس تكامل نسخة جتريبية للمنصة التفاعلية؛
واختبار املنصة التفاعلية واحلصول عىل انطباعات املس تخدمني؛
وإادراج انطباعات املس تخدمني؛
وتقدمي نسخة هنائية للمنصة اإىل اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة اليت س تعقد يف نومفرب 1025؛
وحتديد هممة واحضة وختصيص موارد لصيانة املنصة التفاعلية وحتديهثا ابنتظام.

التوصية ( 1عىل أأساس الاس تنتاجني  2و )0اإىل أأمانة الويبو بشأأن اإعداد اقرتاح للجنة بشأأن كيفية تيسري الابتاكر املفتوح
عرب برامج الويبو القامئة (نتيجة املرشو املتوقعة .)3
( أأ) مواصةل حتديد أأفضل ممارسات املرشوعات التعاونية املفتوحة ومجعها وتقامسها (ادلراسات)؛
(ب) وتقدمي برامج معلية لتكوين الكفاءات (مبا يف ذكل مجموعات ا ألدوات) مصممة خصيصا ملس تخدمني حمددين؛
(ج) وتقدمي برامج تكوين الكفاءات ملقديم خدمات امللكية الفكرية و /أأو خدمات الابتاكر يف البدلان النامية،
مثل ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا ،وما اإىل ذكل؛
(د) ودمع مرشوعات جتريبية حمددة يف جمال التعاون املفتوح يف البدلان النامية؛
(ه) وتقدمي املشورة لدلول ا ألعضاء خللق بيئة مواتية للتعاون املفتوح يف س ياساهتا بشأأن امللكية الفكرية.
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التوصية ( 0عىل أأساس الاس تنتاج  )0اإىل أأمانة الويبو بشأأن تعزيز مشاركة الويبو يف مؤمترات ومنتدايت التعاون املفتوح.
اإن مشاركة الويبو وظهورها ابنتظام يف املؤمترات ادلولية بشأأن الابتاكر املفتوح (مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص،
التظاهرات اليت تنظمها منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى) قد يساعدها عىل أأن تكون "املركز املرجعي" يف جمال املرشوعات
التعاونية املفتوحة ،وخلق رؤية واحضة ،والاس تفادة من خربات اإضافية من مجموعة واسعة من املشاركني يف املؤمترات.
التوصية ( 2عىل أأساس الاس تنتاج  :)1اإىل ا ألمانة بشأأن ضامن تطبيق أأدوات التخطيط للمرشوعات ورصدها يف دورة
اإدارة املرشوعات.
( أأ) تعزيز مراقبة جودة املرشوعات اجلديدة املقدمة اإىل اللجنة فامي خيص التطبيق السلمي ألدوات مرشوعات
الويبو القامئة يف دورة اإدارة املرشوعات اجلديدة؛
(ب) وتعزيز مراقبة جودة التقارير املرحلية املقدمة اإىل اللجنة للتأأكد من التطبيق السلمي ألدوات مرشوعات الويبو
القامئة يف دورة اإدارة املرشوعات اجلديدة؛
(ج) والنظر يف العمل ابلإطار املنطقي أأساس يف دورة اإدارة املرشو ؛
(د) والنظر يف اإدخال مقررات اإجبارية بشأأن دورة اإدارة املرشوعات للمرشفني عىل املرشوعات يف املس تقبل؛
(ه) وضامن تدريب منتظم للمرشفني عىل املرشوعات بناء عىل الطلب.
[هناية املرفق والوثيقة]

