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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 61 :فرباير 1065

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة اخلامسة عشرة

جنيف ،من  10اإىل  12أأبريل 1065

ملخص التقرير التقييمي بشأن مشروع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات أصحاب املصلحة
يف جمال امللكية الفكرية على الصعيد الوطني إلدارة الصناعات اإلبداعية واإلشراف عليها والنهوض
بها ،وتعزيز األداء والربط الشبكي بني منظمات اإلدارة اجلماعية حلق املؤلف

من اإعداد الس يدة لويس أأوسنت ،خبرية استشارية ،لندن ،اململكة املتحدة
 .6يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخص ًا للتقرير التقيميي اخلاريج املس تقل بشأأن مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية
ومؤسسات أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية وا إلرشاف علهيا
والهنوض هبا ،وتعزيز ا ألداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف ،واذلي أأعدته الس يدة لويس أأوسنت،
خبرية استشارية ،لندن ،اململكة املتحدة.

 .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

تعرض هذه الوثيقة التقرير التقيميي الهنايئ بشأأن مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات أأحصاب املصلحة يف
جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية وا إلرشاف علهيا والهنوض هبا ،وتعزيز ا ألداء والربط
الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف.
ووافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا الثالثة عىل املرشوع يف أأبريل  .1002ويتأألف املرشوع
من عنرصين يركز أأحدهام عىل الصناعات الإبداعية والثاين عىل منظامت الإدارة امجلاعية .ويريم املرشوع اإىل حتقيق ا ألهداف
التالية:
الصناعات الإبداعية
نفذ ما بني أأبريل
 1002وفرباير 1060

-

منظامت الإدارة
امجلاعية
نفذ ما بني أأبريل
 1002ويوليو 1062

مساعدة ادلول ا ألعضاء يف تعزيز وحتسني قدرة املؤسسات الوطنية يف جمال امللكية
الفكرية يف تقيمي ا ألمهية الاقتصادية للقطاع الإبداعي وإادارة امللكية الفكرية يف
الصناعات الإبداعية؛
متهيد ا ألرضية ووضع ا ألساس لتعزيز وحتسني قدرات املؤسسات الوطنية يف جمال
امللكية الفكرية واملبدعني و أأحصاب املصلحة يف جمال الصناعات الإبداعية؛
تنفيذ أأدوات قياس أأعدهتا الويبو لتقيمي املسامهة الاقتصادية للصناعات الإبداعية وإاذاكء
الوعي ابمللكية الفكرية كعامل من عوامل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛
تعزيز الفهم ابلتأأثري ا ألوسع نطاق ًا للصناعات الإبداعية عىل التمنية الاجامتعية
والاقتصادية والثقافية؛ وتسهيل اإدخال ادلول ا ألعضاء ملؤرشات خاصة بقياس أأداء
الصناعات الإبداعية؛
دمع وتعميق وإاضفاء طابع همين عىل فهم املبدعني للملكية الفكرية حبيث ميكن هلم اإدارة
أأصوهلم يف جمال امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف اإطار وضع س ياسات أأو اسرتاتيجيات
جتارية.

متكني منظامت الإدارة امجلاعية لبعض البدلان النامية من:
 حتسني اإدارة حق املؤلف امجلاعية يف عرص الإدارة الرمقية حلق املؤلف وتبادلالبياانت الإلكرتونية؛
 اجناز الإدارة امجلاعية وفق ًا للمعايري ادلولية السارية وتقدمي اخلدمات ذات القميةاملضافة اإىل املبدعني وصناعات حق املؤلف واملس هتلكني يف بدلاهنا يف الوقت املناسب
وبفعالية وكفاءة؛
 اإنشاء نظام حديث ومس تدام لتبادل البياانت يف اإطار الربط الش بيك بني منظامتالإدارة امجلاعية والتشجيع عىل اإقامة روابط مع النظم ادلولية ل إلدارة امجلاعية الرمقية؛
 اإنشاء نظام تسجيل مشرتك وفعال من حيث التلكفة ويف املتناول لإنشاء قاعدةبياانت لمركزية عىل املس توى دون ا إلقلميي لإحصاء املصنفات و أأحصاب احلقوق لتوزيع
الإاتوات؛
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 اإنشاء قواعد بياانت وطنية بشأأن املصنفات واملؤلفني و أأحصاب احلقوق وخمتلفا ألطراف املعنية وفق ًا للمعايري ادلولية ،وتسهيل وصول منظامت الإدارة امجلاعية ا ألخرى
اإىل هذه املوارد من أأجل حتقيق الفعالية والشفافية يف توزيع الإاتوات عىل أأحصاب
احلقوق؛
 الاس تفادة من الزمخ احلاصل للترسيع ابإنشاء منظامت الإدارة امجلاعية وربطهاش بكي ًا يف البدلان وا ألقالمي اليت ل توجد فهيا.
و أأجرت التقيمي خبري ٌة استشاري ٌة مس تق ٌةل ،وط َّبقت فيه املهنجية التالية:


اإجراء مقابلت مع أأحصاب املصاحل الرئيس يني من فريق املرشوع و أأمانة الويبو.



اس تعراض الواثئق الرئيس ية الوجهية.



اإدراج توضيحات أأمانة الويبو بشأأن الوقائع يف تقرير التقيمي الهنايئ.

و أأهداف التقيمي يف فهم ا ألمور اليت لقيت جناح ًا داخل املرشوع وا ألمور اليت مل ت َُّتوج ابلنجاح عن طريق تقيمي اإطار
تصممي املرشوع ،وإادارة املرشوع ،وقياس النتاجئ اليت حتققت حىت الآن ،وتقدير احامتل اس تدامة النتاجئ املُحقَّقة.

النتاجئ الرئيس ية

تُعرض النتاجئ يف اإطار لك جمال من اجملالت الثلثة اليت ركَّز علهيا التقيمي:


تصممي املرشوع وإادارته؛



وفعالية املرشوع؛



واس تدامة املرشوع؛

تصممي املرشوع و إادارته
النتيجة الرئيس ية  :6تعطي الواثئق حملة عن املرشوع يك تبقى ادلول ا ألعضاء عىل عمل اب ألنشطة الرئيس ية اخملطط لها .ول
تربز الواثئق بشلك اكف الطبيعة الفردية لالك املرشوعني الواردين يف وثيقة املرشوع وعدم ارتباطهام .ول تتيح الواثئق
توجهيات للمرشفني عىل املرشوع فامي خيص اإدارة املرشوع وهنج التنفيذ.
النتيجة الرئيس ية  :1حدّدت وثيقة املرشوع والتقارير املرحلية ،قبل مرحةل التنفيذ ويف أأثناهئا عددا من اخملاطر اليت قد
يتعرض لها املرشوع .ووضعت اسرتاتيجيات التخفيف من أآاثر تكل اخملاطر ونش أأت ،يف بعض احلالت ،اخملاطر احملددة
واع متدت الاسرتاتيجيات الوجهية للتغلب علهيا.
النتيجة الرئيس ية  :3تضمن لك عنرص من عنرصي املرشوع هنُ جا لضامن اس تجابهتام للجتاهات الناش ةة اإما من خلل
اإدراج التكيف مع التكنولوجيا اجلديدة يف جداول أأعامل حلقات العمل (الصناعات الإبداعية) أأو من خلل رصد التطورات
التكنولوجية من أأجل ال متكن من الاس تجابة للتغيري اخلاريج حسب الورورة (منظامت الإدارة امجلاعية).
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النتيجة الرئيس ية  :2مل يس توجب أأي من عنرصي املرشوع اإسهامات هممة من الكياانت ا ألخرى داخل أأمانة الويبو أأو
إارشاك لها .واجلهتان ادلاخليتان اللتان سامهتا بعض اليشء هام مكتب أأفريقيا ابلنس بة للصناعات الإبداعية وشعبة تكنولوجيا
املعلومات من أأجل توفري املدخلت التقنية يف عنرص منظامت الإدارة امجلاعية.
النتيجة الرئيس ية  :5اكن اإسهام ادلول ا ألعضاء يف عنرصي املرشوع حمدودا رمغ أأهنا اكنت ُتطر ابنتظام بتقدم املرشوع.
النتيجة الرئيس ية  :1مت ّكن عنرص الصناعات الإبداعية يف املرشوع من احرتام املدد الزمنية احملددة ونفذت مجيع ا ألنشطة يف
بداية  .1060وشهد عنرص منظامت الإدارة امجلاعية عددا من حالت الت أأخري بسبب الصعوابت غري املتوقعة ورضورة اإعادة
توجيه املرشوع بشلك كبري مبا يسمح بتنفيذه يف  12شهرا.
اكنت واثئق املرشوعني املشمولني ابلتوصية  60من جدول أأعامل التمنية اكفية لتقدمي حملة عامة عن املرشوعني لكهيام ،ول سام
من أأجل اإبلغ ادلول ا ألعضاء مبضموهنا والتقدم احملرز .ولكن تكل الواثئق ل توفر معلومات مفصةل عن مهنجيات اإدارة
املرشوعني أأو مواصفات الرشوط ،وخاصة فامي يتعلق مبرشوع منظامت الإدارة امجلاعية اذلي اتسم بنوع من التعقيد وتعرض
لعدد من العقبات أأثناء تنفيذه.
ويمت تقيمي الك املرشوعني لتلبية احتياجات الفئات املس هتدفة اخملتلفة .وتناول مرشوع الصناعات الإبداعية الطلب املزتايد عىل
املعلومات املوضوعية وا ألدوات العملية لقياس املسامهة الاقتصادية للصناعات الإبداعية وإادارة امللكية الفكرية يف الصناعات
الإبداعية .و أأما عنرص منظامت الإدارة امجلاعية فهيدف اإىل تلبية حاجة منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية اإىل اإدماهجا
يف النظام العاملي للمعلومات املتعلقة ابحلقوق يف جمال الإدارة امجلاعية .ورمغ أأن املرشوع ،فامي خيص العنرص ا ألخري ،مل يمتكن
من حتقيق هذا الهدف متاما ،تواصل الويبو الرتكزي عىل هذا ا ألمر.
و ُحدد عدد من اخملاطر اليت قد يتعرض لها العنرصان يف وثيقة املرشوع ،وابلتحديد فامي يتعلق بعنرص منظامت الإدارة
امجلاعية .و ُوضعت اسرتاتيجيات التخفيف من الآاثر من أأجل التصدي لتكل اخملاطر عندما تنشأأ و ُطبق عدد من تكل
الاسرتاتيجيات عىل مدى دورة املرشوع.
ومل يعمتد أأي من العنرصين عىل اإسهامات هممة من الكياانت ا ألخرى داخل أأمانة الويبو من أأجل تنفيذ املرشوع .بيد أأن
مكتب أأفريقيا ساعد عىل تنظمي حلقات العمل يف اإطار عنرص الصناعات الإبداعية (يف سيش يل) حيث سامه يف اتاذ القرار
بشأأن املشاركني واملتحدثني وموضوعات النقاش .ويف مراحل لحقة من عنرص منظامت الإدارة امجلاعية ،عندما مت السعي
اإىل حلول داخلية من أأجل تطوير برانمج ويبوكوس ( )WIPOCOSوحل املسائل التقنية ،شاركت شعبة تكنولوجيا
املعلومات والتصالت يف الويبو مكقدم اخلدمات الرئييس يف املرشوع.
واخنرطت ادلول ا ألعضاء يف املرشوعني بدرجات متفاوتة ،وقدمت حكومات ادلول ا ألعضاء املدخلت املطلوبة مهنا
ابلنس بة لعنرص الصناعات الإبداعية حيث طلبت من الويبو عقد ندوة/حلقة معل واقرتحت أأيضا مشاركني .وفامي خيص
عنرص منظامت الإدارة امجلاعية ،اخنرطت ادلول ا ألعضاء عىل فرتات من خلل املشاركة مثل يف الاجامتعات التشاورية.
وافقت اللجنة عىل تنفيذ عنرصي املرشوع يف  1002واس ُتمكل عنرص الصناعات الإبداعية يف فرباير  .1060ونظرا لعدد من
الصعوابت اليت واهجها عنرص منظامت الإدارة امجلاعية واحلاجة اإىل اإعادة توجيه املرشوع ،مل يس تمكل هذا العنرص
حىت  1062ويتواصل النشاط اليوم يف شلكه اجلديد بمتويل من مزيانية الويبو العادية.
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الفعالية
النتيجة الرئيس ية  :7ابلنس بة لعنرص الصناعات الإبداعية ،حتققت أأهداف املرشوع يف املدة الزمنية احملددة .وظهرت بعض
الصعوابت اللوجستية البس يطة يف تنظمي بعض من حلقات العمل ولكن مت التغلب عىل تكل الصعوابت.
النتيجة الرئيس ية  :8متكن عنرص الصناعات الإبداعية من حتقيق نتاجئ عىل املدى القصري من حيث رضا املشاركني يف
حلقات العمل ولكن مل يكن من املمكن يف املدة الزمنية للمرشوع تقيمي ما اإذا حتققت أأيضا فوائد ورضا املشاركني عىل املدى
الطويل.
النتيجة الرئيس ية  :2متكن عنرص منظامت الإدارة امجلاعية من حتقيق واحد من ا ألهداف الس بعة املتوقعة ،وذكل بسبب
عدد من الصعوابت الكبرية ،مبا فهيا نقص يف موظفي اإدارة املرشوع واهنيار العنارص املكونة للمرشوع .و ُاتذ القرار املناسب
لتعديل اجتاه املرشوع يف املدة الزمنية للتنفيذ.
تقيس الفعالية مدى حتقيق املرشوع ل ألهداف اليت أأنشئ من أأجلها.
وتشمل ا ألهداف الرئيس ية لعنرص الصناعات الإبداعية للمرشوع ما ييل:
" "6متهيد ا ألرضية ووضع ا ألساس لمتكني املؤسسات الوطنية للملكية الفكرية واملبدعني و أأحصاب املصلحة الآخرين
يف جمال الصناعات الإبداعية من تعزيز قدراهتم املؤسس ية وحتسيهنا؛
" "1والعمل بأأدوات القياس اليت أأعدهتا الويبو لتقيمي املسامهة الاقتصادية للصناعات الإبداعية وإاذاكء الوعي
ابمللكية الفكرية كعامل من عوامل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛
" "3ودمع فهم املبدعني ا ألفراد إلدارة امللكية الفكرية وتعزيز ذكل الفهم.
وا ألنشطة الرئيس ية للمرشوع اكنت عقد ندوات وحلقات معل يف مناطق خمتلفة من أأجل العمل عىل تكل ا ألهداف.
وعقدت أأربع من تكل التظاهرات  -يف الاكمريون وسيشل ودومينياك والفلبني  -و أألقيت فهيا عروض و أأجريت مناقشات
حول مهنجيات اإجراء ادلراسات الاقتصادية املتعلقة ابمللكية الفكرية والقطاعات الإبداعية واجلوانب العملية لتكل ادلراسات
وفوائدها .ومث ّل املشاركون واملتحدثون مجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة ،مبن فهيم مسؤولون من احلكومات والصناعات
الإبداعية وا ألوساط الأاكدميية والقطاع اخلاص .و أأفادت تقارير حلقات العمل أأن أأغلب املشاركني أأعربوا عن اهامتهمم
ابدلراسات اليت جترى يف بدلاهنم/مناطقهم .و أأعرب املشاركون يف اإطار تقيمي خمتلف التظاهرات عن انطباع اإجيايب للغاية ّ
وعرب
أأغلهبم عن رضامه عىل حلقات العمل بشلك عام وعىل املوضوعات املتناوةل ومس توى املتحدثني .و أأجريت تكل التقياميت
مبارشة بعد حلقات العمل ومل جير أأي رصد لحق عام اإذا اكن للمعلومات واملعارف املتقامسة يف التظاهرات وقع عىل املدى
الطويل.
و أأما عنرص منظامت الإدارة امجلاعية فرييم اإىل حتقيق س بعة أأهداف خمتلفة ،ورمغ تنفيذ عدد من ا ألنشطة املتنوعة يف حماوةل
لتحقيق تكل ا ألهداف ،مل يتحقق سوى هدف واحد يف املدة الزمنية احملددة (حتديث برانمج ويبوكوس) .وواجه املرشوع
أأثناء تنفيذه عددا من الصعوابت الكبرية اليت مل يكن أأغلهبام متوقعا يف الواثئق أأو اخلطة ا ألصلية للمرشوع .وعىل سبيل
املثال ،فاإن احلاجة اإىل حتسني برانمج ويبوكوس مل تكن متوقعة واس تغرق ذكل التحسني وقتا أأكرث من املتوقع بسبب
تعقيدات يف تصممي منطق تسلسل العمل وتنفيذه يف الربانمج .ومن بني الصعوابت ا ألخرى احلاجة اإىل مطوري برجميات
وموظفي رقابة أأكرث تأأهيل مما اكن متصورا أأصل .وظهرت هذه القضااي أأثناء تنفيذ املرشوع ونتيجة ذلكل أبلغت ادلول
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ا ألعضاء أأنه س يعاد توجيه املرشوع واتباع هنج جديد ينطوي عىل تطوير برانمج ويبوكوس وتطبيق ش بيك وتصمميها ونرشهام
لمتكني منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان التجريبية التسعة املعنية 1لإجراء معلية تبس يط مهنجية من أأجل دمع اإدارة حق
املؤلف يف احمليط الرمقي .ويف هذه املرحةل ،أأرشكت الويبو يف املرشوع شعبهتا املعنية بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
معزز .وتطلبت اإعادة توجيه املرشوع اإجراء مناقشات مطوةل مع الرشاكء الرئيس يني يف
هبدف تقدمي ادلمع يف تسلمي نظام ّ
الصناعات الإبداعية مثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( )CISACوجملس مجعيات اإدارة حقوق فناين
ا ألداء ( )SCAPRللتأأكد من أأن برانمج ويبوكوس اذلي أأعيدت هندس ته سيس تفيد من خرباهتم يف جمال اإدارة البياانت.
ورمغ أأن ما حتقق مقارنة اب ألهداف املنشودة اكن يف حده ا ألدىن ،جيري اإعادة تصممي املرشوع بأأهداف جديدة أأكرث قابلية
للتحقيق بمتويل من مزيانية الويبو العادية.

الاس تدامة
النتيجة الرئيس ية  :60بدون متابعة مس مترة للمشاركني ل ميكن قياس وقع التظاهرات املنظمة يف اإطار عنرص الصناعات
الإبداعية عىل املدى الطويل .و ُقدم عدد من طلبات املتابعة بعد التظاهرات ،ويتواصل اإجراء دراسات اقتصادية ابس تخدام
مهنجية الويبو أكحد أأنشطة الويبو املنتظمة.
النتيجة الرئيس ية  :66يُم َّول الآن عنرص منظامت الإدارة امجلاعية اذلي أأعيد توجهيه من مزيانية الويبو العادية ول يزال
يس هتدف البدلان ا ألقل منوا يف غرب أأفريقيا و أأيضا أأجزاء أأخرى من مناطق أأفريقيا والاكرييب وأآس يا.
وفامي يتعلق بعنرص الصناعات الإبداعية ،قُدّ م عدد من الطلبات لتنظمي حلقات معل مشاهبة أأثناء التظاهرات املنظمة يف اإطار
املرشوع .واكن انطباع املشاركني حول فوائد حلقات العمل اإجيابيا رمغ تعذر تقيمي الفوائد عىل املدى الطويل نظرا لغياب
الرصد.
وس بقت الإشارة اإىل أأن عنرص منظامت الإدارة امجلاعية عاين من عدد من الصعوابت يف شلكه ا ألصيل .ولكن املرشوع،
مبواصفاته اجلديدة املنقحة ،يس هتدف الآن البدلان ا ألقل منوا ليس فقط يف أأفريقيا ولكن أأيضا يف أآس يا والاكرييب ويريم اإىل
حتقيق مجموعة جديدة من ا ألهداف .وجيري ال آن تنفيذ املرشوع يف مرحةل جتريبية مع منظمتني ل إلدارة امجلاعية من أأجل ضامن
أأن تكون فائدة الاس مترار أأكرب من اخملاطر.
التوصيات
اس تجاب ًة للنتاجئ الرئيس ية لهذا التقيمي ،يُقرتح العمل ابلتوصيات ا ألربع التالية يف املس تقبل.

أألف .تصممي املرشوع و إادارته
التوصية 6
(خاصة ابلنتيجة الرئيس ية )6
عند تنفيذ املرشوعات املعقدة ،من ا ألحسن تضمني واثئق املرشوع توجهيات للمرشفني عىل املرشوع بشأأن هنج اإدارة
املرشوع وتنفيذه.
 1تنمتي البدلان التجريبية التسعة اإىل ش بكة حق املؤلف يف غرب أأفريقيا (.)WAN
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التوصية 1
(خاصة ابلنتيجة الرئيس ية )6
يف املس تقبل ،س يكون من العميل ،من حيث اإعداد التقارير واملتابعة ،عرض املرشوعات الفردية واملنفصةل يف واثئق
مرشوع منفصةل.

ابء .الفعالية
التوصية 3
(خاصة ابلنتيجة الرئيس ية )7
قد ينطوي تنظمي حلقات العمل والندوات عىل ترتيبات لوجستية معقدة والاعامتد عىل رشاكء حمليني .وقبل تنظمي تكل
التظاهرات ،ينبغي اإجراء تقيمي شامل للرشاكء امليدانيني لضامن اإماكنية الاعامتد عىل الرشاكء اخملتارين يف املساعدة عىل
التخطيط للتظاهرات بتفصيل اكف بغية جتنب الاضطرار اإىل حل الصعوابت العملية واللوجستية يف عني املاكن.
التوصية 2
(خاصة ابلنتيجتني الرئيس يتني  8و)60
ينبغي أأن تدرج يف وثيقة تصممي املرشوعات يف املس تقبل تدابري رصد املشاركني عىل فرتات زمنية بعد أأسابيع أأو شهور أأو
س نوات من تنظمي التظاهرات من أأجل أأن يكون دلى الويبو فهم أأفضل لفعالية التظاهرات ووقعها ،مما سيساعد عىل تصممي
التظاهرات وحتديد مضموهنا بطريقة أأكرث فعالية.
[هناية املرفق والوثيقة]

