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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 اخلامسة عشرةالدورة 
 1065أأبريل  12اإىل  10جنيف، من 

 
 

تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات أصحاب املصلحة مشروع التقييمي بشأن  التقريرملخص 
يف جمال امللكية الفكرية على الصعيد الوطني إلدارة الصناعات اإلبداعية واإلشراف عليها والنهوض 

 بها، وتعزيز األداء والربط الشبكي بني منظمات اإلدارة اجلماعية حلق املؤلف

عداد الس يدة لويس   أأوسنت، خبرية استشارية، لندن، اململكة املتحدةمن اإ

مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية بشأأن اخلاريج املس تقل  لتقرير التقيمييل يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصًا  .6
بداعية والإرشاف علهيا  ومؤسسات أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإ

الس يدة لويس أأوسنت،  هتأأعدي واذل، هنوض هبا، وتعزيز الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلفوال
 .خبرية استشارية، لندن، اململكة املتحدة

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .1 اإ
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ييل ذكل املرفق[]
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Annex 

 املرفق

 ملخص معيل
بشأأن مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات أأحصاب املصلحة يف  الهنايئلتقرير التقيميي تعرض هذه الوثيقة ا

بداعية والإرشاف علهيا والهنوض هبا، وتعزيز الأداء والربط  جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإ
 .الش بيك بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

. ويتأألف املرشوع 1002 أأبريلعىل املرشوع يف  الثالثةة وامللكية الفكرية )اللجنة( يف دورهتا ووافقت اللجنة املعنية ابلتمني
من عنرصين يركز أأحدهام عىل الصناعات الإبداعية والثاين عىل منظامت الإدارة امجلاعية. ويريم املرشوع اإىل حتقيق الأهداف 

 التالية:

 الصناعات الإبداعية

نفذ ما بني أأبريل 
 1060اير وفرب  1002

 مساعدة ادلول الأعضاء يف تعزيز وحتسني قدرة املؤسسات الوطنية يف جمال امللكية -
دارة امللكية الفكرية يف  الفكرية يف تقيمي الأمهية الاقتصادية للقطاع الإبداعي واإ

 الصناعات الإبداعية؛

 متهيد الأرضية ووضع الأساس لتعزيز وحتسني قدرات املؤسسات الوطنية يف جمال -
 امللكية الفكرية واملبدعني وأأحصاب املصلحة يف جمال الصناعات الإبداعية؛

ذاكء  تنفيذ أأدوات قياس أأعدهتا الويبو لتقيمي املسامهة - الاقتصادية للصناعات الإبداعية واإ
 من عوامل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛ الوعي ابمللكية الفكرية كعامل

ابلتأأثري الأوسع نطاقًا للصناعات الإبداعية عىل التمنية الاجامتعية تعزيز الفهم  -
دخال ادلول الأعضاء ملؤرشات خاصة بقياس والاقتصادية أأداء  والثقافية؛ وتسهيل اإ

 الصناعات الإبداعية؛

دارة  - ضفاء طابع همين عىل فهم املبدعني للملكية الفكرية حبيث ميكن هلم اإ دمع وتعميق واإ
طار وضع س ياسات أأو اسرتاتيجيات  امللكية الفكرية عىل أأصوهلم يف جمال حنو فعال يف اإ

 جتارية.

 

منظامت الإدارة 
 امجلاعية

نفذ ما بني أأبريل 
 1062 ويوليو 1002

 متكني منظامت الإدارة امجلاعية لبعض البدلان النامية من:

دارة حق املؤلف امجلاعية يف عرص الإدارة الرمقية حلق املؤلف  -  وتبادل حتسني اإ
 البياانت الإلكرتونية؛

 اجناز الإدارة امجلاعية وفقًا للمعايري ادلولية السارية وتقدمي اخلدمات ذات القمية - 
ىل املبدعني وصناعات حق املؤلف واملس هتلكني يف بدلاهنا يف الوقت املناسب  املضافة اإ

 وبفعالية وكفاءة؛

نشاء نظام حديث ومس تدام لتبادل البياانت يف  -  طار الربط الش بيك بني منظامت اإ اإ
دارة امجلاعية الرمقية؛ قامة روابط مع النظم ادلولية للإ  الإدارة امجلاعية والتشجيع عىل اإ

نشاء نظام تسجيل مشرتك وفعال من حيث التلكفة ويف املتناول لإنشاء قاعدة  -  اإ
ق لتوزيع بياانت لمركزية عىل املس توى دون الإقلميي لإحصاء املصنفات وأأحصاب احلقو 

 الإاتوات؛
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نشاء قواعد بياانت وطنية بشأأن املصنفات واملؤلفني وأأحصاب احلقوق وخمتلف -   اإ
الأطراف املعنية وفقًا للمعايري ادلولية، وتسهيل وصول منظامت الإدارة امجلاعية الأخرى 

ىل هذه املوارد من أأجل حتقيق الفعالية والشفافية يف توزيع الإاتوات عىل أأحصاب  اإ
 ق؛احلقو 

نشاء منظامت الإدارة امجلاعية وربطها  -  الاس تفادة من الزمخ احلاصل للترسيع ابإ
 ش بكيًا يف البدلان والأقالمي اليت ل توجد فهيا.

 وأأجرت التقيمي خبريٌة استشاريٌة مس تقةٌل، وطبَّقت فيه املهنجية التالية:

 جراء مقابلت مع أأحصاب املصاحل الرئيس يني من فريق املرشوع  .مانة الويبووأأ  اإ

  الوجهيةاس تعراض الواثئق الرئيس ية. 

 دراج  .توضيحات أأمانة الويبو بشأأن الوقائع يف تقرير التقيمي الهنايئ اإ

طار  ج ابلنجاح عن طريق تقيمي اإ وأأهداف التقيمي يف فهم الأمور اليت لقيت جناحًا داخل املرشوع والأمور اليت مل تُتوَّ
دارة املرشوع،   وقياس النتاجئ اليت حتققت حىت الآن، وتقدير احامتل اس تدامة النتاجئ املُحقَّقة.تصممي املرشوع، واإ

 النتاجئ الرئيس ية
طار لك جمال من اجملالت الثلثة اليت ركَّز علهيا التقيمي:  تُعرض النتاجئ يف اإ

 دارته؛  تصممي املرشوع واإ

  فعالية املرشوع؛و 

  اس تدامة املرشوع؛و 

 تصممي املرشوع واإدارته

تبقى ادلول الأعضاء عىل عمل ابلأنشطة الرئيس ية اخملطط لها. ول املرشوع يك واثئق حملة عن ال تعطي :6النتيجة الرئيس ية 
الواردين يف وثيقة املرشوع وعدم ارتباطهام. ول تتيح الواثئق  بشلك اكف الطبيعة الفردية لالك املرشوعنيالواثئق تربز 

دارة املرشوع وهنج التنفيذ. توجهيات للمرشفني عىل املرشوع فامي  خيص اإ

قبل مرحةل التنفيذ ويف أأثناهئا عددا من اخملاطر اليت قد  ،حّددت وثيقة املرشوع والتقارير املرحلية :1النتيجة الرئيس ية 
اخملاطر احملددة  ،يف بعض احلالت ،ونشأأتيتعرض لها املرشوع. ووضعت اسرتاتيجيات التخفيف من أآاثر تكل اخملاطر 

 ات الوجهية للتغلب علهيا.يواعمتدت الاسرتاتيج 

ما من خلل املضامن اس تجابهت اجملرشوع هنُ عنرص من عنرصي الك  تضمن :3النتيجة الرئيس ية   للجتاهات الناش ةة اإ
دراج التكيف مع التكنولوجيا اجلديدة يف جداول عمل )الصناعات الإبداعية( أأو من خلل رصد التطورات ال حلقات أأعامل اإ

 .(منظامت الإدارة امجلاعيةاريج حسب الورورة )اخل للتغيريالاس تجابة  المتكن منالتكنولوجية من أأجل 
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سهامااملرشوع مل يس توجب أأي من عنرصي  :2النتيجة الرئيس ية  أأو لويبو اداخل أأمانة  خرىالأ  كياانتمن ال  مةهم تاإ
لصناعات الإبداعية وشعبة تكنولوجيا ل ابلنس بة  امكتب أأفريقي امهبعض اليشء  سامهتااجلهتان ادلاخليتان اللتان و  .لها اإرشاك

 .منظامت الإدارة امجلاعية عنرصيف توفري املدخلت التقنية من أأجل املعلومات 

سهام ادلول الأعضاء يف عنرصي املرشوع حمدودا رمغ أأهنا :5النتيجة الرئيس ية   طر ابنتظام بتقدم املرشوع.اكنت ُت  اكن اإ

 يفمجيع الأنشطة  ونفذت احملددةالزمنية  دداحرتام املمن رشوع يف امل  ةالصناعات الإبداعيعنرص  نمتكّ  :1النتيجة الرئيس ية 
عادة صعوابت التأأخري بسبب العددا من حالت  منظامت الإدارة امجلاعيةعنرص  . وشهد1060بداية  غري املتوقعة ورضورة اإ
 شهرا. 12يف مبا يسمح بتنفيذه  بشلك كبري املرشوع توجيه

سام  ل، ولكهيام حملة عامة عن املرشوعنيلتقدمي اكفية  جدول أأعامل التمنيةمن  60املشمولني ابلتوصية  نيواثئق املرشوعاكنت 
بلغ ادلول الأعضاء من أأجل  دارة الواثئق  تكل . ولكناحملرز ضموهنا والتقدممباإ ل توفر معلومات مفصةل عن مهنجيات اإ
وتعرض  نوع من التعقيدب  اتسماذلي  منظامت الإدارة امجلاعيةرشوع مب ط، وخاصة فامي يتعلق ورش ال أأو مواصفات  نيوعاملرش 

 تنفيذه. أأثناء العقباتلعدد من 

املزتايد عىل  وتناول مرشوع الصناعات الإبداعية الطلب. اخملتلفة لفئات املس هتدفةاتلبية احتياجات وعني ل املرش  ويمت تقيمي الك
دارة امللكية الفكرية يف الصناعات  املعلومات املوضوعية والأدوات العملية لقياس املسامهة الاقتصادية للصناعات الإبداعية واإ

ىل تلبية حاجة فهيعنرص منظامت الإدارة امجلاعية وأأما الإبداعية.  ىل النامية يف البدلان ة منظامت الإدارة امجلاعيدف اإ دماهجاإ ا اإ
مل يمتكن  ، فامي خيص العنرص الأخري،املرشوعرمغ أأن و . يف جمال الإدارة امجلاعية املتعلقة ابحلقوق يف النظام العاملي للمعلومات

 .الأمر عىل هذاتواصل الويبو الرتكزي ، متاماهذا الهدف من حتقيق 

منظامت الإدارة عنرص ب فامي يتعلق  وابلتحديد املرشوع،يقة وث  يف العنرصانتعرض لها قد ي دد عدد من اخملاطر اليت وحُ 
عدد من تكل ُطبق تنشأأ و عندما اخملاطر  تكلمن أأجل التصدي ل من الآاثر ضعت اسرتاتيجيات التخفيف وُ و . امجلاعية

 املرشوع.دورة عىل مدى الاسرتاتيجيات 

سهاماتعىل أأي من العنرصين عمتد ومل ي  بيد أأن . املرشوع من أأجل تنفيذ الكياانت الأخرى داخل أأمانة الويبوهممة من  اإ
طار عنرص امكتب أأفريقيا  قرار الاتاذ حيث سامه يف  (سيش يل)يف  لصناعات الإبداعيةساعد عىل تنظمي حلقات العمل يف اإ

 يسعمت ال ، عندما امجلاعيةمنظامت الإدارة  عنرصلحقة من  يف مراحلوموضوعات النقاش. و واملتحدثنيبشأأن املشاركني 
تكنولوجيا شعبة  شاركتوحل املسائل التقنية، ( WIPOCOSانمج ويبوكوس )حلول داخلية من أأجل تطوير براإىل 

 ملرشوع.رئييس يف اال اتدماخلقدم مك يف الويبو املعلومات والتصالت

مهنا  املدخلت املطلوبةحكومات ادلول الأعضاء وقدمت بدرجات متفاوتة،  وعنيادلول الأعضاء يف املرش واخنرطت 
وفامي خيص أأيضا مشاركني. ت معل واقرتححلقة /ةالويبو عقد ندو حيث طلبت من  ةلصناعات الإبداعيابلنس بة لعنرص ا

 يف الاجامتعات التشاورية.مثل ادلول الأعضاء عىل فرتات من خلل املشاركة اخنرطت ، عنرص منظامت الإدارة امجلاعية

. ونظرا لعدد من 1060فرباير  يفالصناعات الإبداعية عنرص مكل س تُ وا 1002ملرشوع يف ي اعنرص  ت اللجنة عىل تنفيذفقوا
عادة توجيه املرشوع، عنرص منظامت الإدارة امجلاعيةاليت واهجها  الصعوابت ىل اإ عنرص ال  مل يس تمكل هذا واحلاجة اإ

 مزيانية الويبو العادية.متويل من ب النشاط اليوم يف شلكه اجلديد  ويتواصل 1062 حىت
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 الفعالية

بعض  وظهرت .ابلنس بة لعنرص الصناعات الإبداعية، حتققت أأهداف املرشوع يف املدة الزمنية احملددة :7النتيجة الرئيس ية 
  تكل الصعوابت. مت التغلب عىلالبس يطة يف تنظمي بعض من حلقات العمل ولكن  اللوجستيةالصعوابت 

حتقيق نتاجئ عىل املدى القصري من حيث رضا املشاركني يف  من ةالصناعات الإبداعي متكن عنرص :8النتيجة الرئيس ية 
ذا  ةالزمني دةالعمل ولكن مل يكن من املمكن يف املحلقات  ىل املدى ع نيملشاركا ورضاأأيضا فوائد  حتققتللمرشوع تقيمي ما اإ
 .الطويل

بسبب املتوقعة، وذكل س بعة الأهداف ال حتقيق واحد من  اعية منمنظامت الإدارة امجلعنرص  متكن :2النتيجة الرئيس ية 
دارة املرش ا نقص يف ، مبا فهيريةالكبالصعوابت عدد من  ذ القرار املناسب للمرشوع. واتُ  املكونةواهنيار العنارص وع موظفي اإ

 .للتنفيذة الزمني املدة يفلتعديل اجتاه املرشوع 

 للأهداف اليت أأنشئ من أأجلها.املرشوع حتقيق فعالية مدى القيس ت 

 :ما ييل لعنرص الصناعات الإبداعية للمرشوعوتشمل الأهداف الرئيس ية 

 الآخرين لملكية الفكرية واملبدعني وأأحصاب املصلحةل املؤسسات الوطنية  لمتكني متهيد الأرضية ووضع الأساس "6"
 ؛اوحتسيهن م املؤسس يةتعزيز قدراهتمن يف جمال الصناعات الإبداعية 

ذاكء الوعي  اليت قياسال أأدوات ب والعمل "1" بداعية واإ أأعدهتا الويبو لتقيمي املسامهة الاقتصادية للصناعات الإ
 ابمللكية الفكرية كعامل من عوامل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛ 

 .ذكل الفهم وتعزيزدارة امللكية الفكرية لإ  الأفرادفهم املبدعني دمع و  "3"

الأهداف.  العمل عىل تكلمعل يف مناطق خمتلفة من أأجل  اتحلقندوات و عقد  اكنتالأنشطة الرئيس ية للمرشوع و 
مناقشات أأجريت عروض و وأألقيت فهيا  -ودومينياك والفلبني  سيشلو  يف الاكمريون - من تكل التظاهرات عقدت أأربعو 

جراء مهنجيات حول  لتكل ادلراسات  العمليةاجلوانب و  والقطاعات الإبداعية مللكية الفكريةاباملتعلقة ية راسات الاقتصادادلاإ
ّ هاوفوائد الصناعات و  اتاحلكوم مسؤولون من ن فهيممب ة،لحاملصأأحصاب ل املشاركون واملتحدثون مجموعة واسعة من . ومث

اهامتهمم عن  او املشاركني أأعرب لبغأأ حلقات العمل أأن  تقاريرأأفادت و والأوساط الأاكدميية والقطاع اخلاص.  الإبداعية
طأأعرب و . همطق امن/هنمابدليف جترى دلراسات اليت اب جيايب للغاية هرات عن انطباع التظاخمتلف  تقيمي اراملشاركون يف اإ  وعرّب اإ

التقياميت  تكلأأجريت . و املتناوةل ومس توى املتحدثني املوضوعاتعىل و بشلك عام العمل  اتحلقم عن رضامه عىل أأغلهب
ذا  امرصد لحق عمل جير أأي ات العمل وحلقبعد مبارشة  عىل املدى  وقعيف التظاهرات املتقامسة  رفالمعلومات واملعلاكن اإ
 الطويل.

حماوةل يف  املتنوعةمن الأنشطة  ددع ذينف ت رمغ س بعة أأهداف خمتلفة، و فرييم اإىل حتقيق  منظامت الإدارة امجلاعيةعنرص  وأأما
واجه املرشوع و  .(ويبوكوس مجانبر حتديث) يف املدة الزمنية احملددة واحدمل يتحقق سوى هدف ، الأهدافتكل تحقيق ل 

عىل سبيل و . الأصلية للمرشوع طةاخلأأو يف الواثئق  امتوقعاليت مل يكن أأغلهبام  الصعوابت الكبريةعددا من  أأثناء تنفيذه
ىل املثال، فاإن احلاجة  بسبب من املتوقع  ذكل التحسني وقتا أأكرثواس تغرق  مل تكن متوقعة ويبوكوس برانمجحتسني اإ

 برجميات اإىل مطورياحلاجة بني الصعوابت الأخرى من . و ذه يف الربانمجتسلسل العمل وتنفييف تصممي منطق  اتتعقيد
ادلول  تغلبأ  أأثناء تنفيذ املرشوع ونتيجة ذلكل هذه القضااي  وظهرتمما اكن متصورا أأصل. تأأهيل أأكرث رقابة موظفي و 



CDIP/15/4 
5 
 

 ونرشهام اهتصممي و وتطبيق ش بيك  ويبوكوس برانمجتطوير ينطوي عىل  جديدهنج  واتباعاملرشوع س يعاد توجيه  هالأعضاء أأن
دارة حق دمعلية تبس يط مهنجية من أأجل  لإجراء 1التسعة املعنيةالتجريبية لمتكني منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان  مع اإ

 تكنولوجيا املعلومات والتصالتشعبهتا املعنية ب يف املرشوع  أأرشكت الويبويف هذه املرحةل، و. الرمقي يطاملؤلف يف احمل 
عادة توجيه املرشوع وتطلبت ز. نظام معزّ يف تسلمي مع تقدمي ادل هبدف جراء اإ مطوةل مع الرشاكء الرئيس يني يف  مناقشاتاإ

دارة حقوق فناين  (CISAC) الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحننيالإبداعية مثل  اتصناعال  وجملس مجعيات اإ
دارة البياانت. سيس تفيد من هندس تهاذلي أأعيدت  ويبوكوس برانمج للتأأكد من أأن (SCAPR) الأداء  خرباهتم يف جمال اإ

عادة تصممي امل  جيريحده الأدىن، يف املنشودة اكن هداف مقارنة ابلأ ق حتقأأن ما رمغ و  ة يقابل  أأكرث جديدة أأهدافبرشوع اإ
 مزيانية الويبو العادية.متويل من ب حقيق للت 

 الاس تدامة

متر  متابعةبدون  :60النتيجة الرئيس ية  طار عنرص الصناعات  التظاهرات وقع قياس ل ميكن لمشاركنيل  ةمس  املنظمة يف اإ
جراء دراساتويتواصل  ،التظاهراتبعد عدد من طلبات املتابعة  دمقُ . و عىل املدى الطويل الإبداعية اقتصادية ابس تخدام  اإ

 .املنتظمةكأحد أأنشطة الويبو  مهنجية الويبو

ل يزال مزيانية الويبو العادية ومن  منظامت الإدارة امجلاعية اذلي أأعيد توجهيهعنرص  الآن ليُموَّ  :66النتيجة الرئيس ية 
 .أآس ياو أأفريقيا والاكرييب مناطق أأجزاء أأخرى من أأيضا بدلان الأقل منوا يف غرب أأفريقيا و ال ف س هتدي 

بداعيالصناعات بعنرص وفامي يتعلق  طار املنظمة ظاهرات التأأثناء  مشاهبة حلقات معل لتنظميطلبات ال عدد من م دّ قُ ، ةالإ يف اإ
جيابيلعمل حلقات افوائد  حولاملشاركني  انطباع املرشوع. واكن  لغيابفوائد عىل املدى الطويل نظرا التقيمي تعذر رمغ  ااإ

 الرصد.

ىل أأن س بقت و   ،املرشوعولكن  .الأصيل يف شلكه الصعوابتمن  عددعاين من  منظامت الإدارة امجلاعية عنرصالإشارة اإ
آس يا و  منواقل الأ البدلان يس هتدف الآن  ،ةاملنقح ةاجلديد هواصفاتمب ىل و  الاكرييبليس فقط يف أأفريقيا ولكن أأيضا يف أ يريم اإ

دارة امجلاعية ل تنيمنظم جتريبية مع مرحةل ن تنفيذ املرشوع يف مجموعة جديدة من الأهداف. وجيري الآ حتقيق   ضامنمن أأجل لإ
 اخملاطر.من  أأكرب الاس مترار فائدةأأن تكون 

 التوصيات

 التالية يف املس تقبل. الأربعس تجابًة للنتاجئ الرئيس ية لهذا التقيمي، يُقرتح العمل ابلتوصيات ا

 تصممي املرشوع واإدارته .فأأل

 6التوصية 

 (6)خاصة ابلنتيجة الرئيس ية 

داملرشوع بشأأن  عىل رشفنيلم ل  توجهياتواثئق املرشوع  نيضمت من الأحسن، املعقدةوعات املرش  تنفيذعند   ةر اهنج اإ
 .هوتنفيذ املرشوع

                                                
1
 .(WANش بكة حق املؤلف يف غرب أأفريقيا )البدلان التجريبية التسعة اإىل ي تنمت 
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 1التوصية 

 (6)خاصة ابلنتيجة الرئيس ية 

عداد من حيث  ،يف املس تقبل، س يكون من العميل اثئق ويف نفصةل امل الفردية و  املرشوعاتعرض واملتابعة، التقارير اإ
 منفصةل.مرشوع 

 الفعالية .ابء

 3التوصية 

 (7)خاصة ابلنتيجة الرئيس ية 

تكل  تنظميقبل و حمليني. رشاكء والاعامتد عىل معقدة  ةلوجستيعىل ترتيبات ندوات ال عمل و ال اتحلقتنظمي ينطوي  قد
جراء اهراتالتظ ماكنيةلضامن امليدانيني مي شامل للرشاكء تقي، ينبغي اإ  عىلملساعدة ايف تارين اخمل رشاكء ال عىل الاعامتد  اإ

ىل بغية بتفصيل اكف  للتظاهراتالتخطيط   . عني املاكنيف الصعوابت العملية واللوجستيةحل جتنب الاضطرار اإ

 2التوصية 

 (60و 8 تنيالرئيس ي  تني)خاصة ابلنتيج 

أأسابيع أأو شهور أأو  بعد عىل فرتات زمنية رصد املشاركنيتدابري  ات يف املس تقبلمي املرشوعيف وثيقة تصم أأن تدرج ينبغي
 تصمميساعد عىل ي س ، مما هاووقع  التظاهراتلفعالية فهم أأفضل الويبو يكون دلى من أأجل أأن  التظاهرات من تنظميس نوات 
 .ةأأكرث فعاليطريقة بمضموهنا حتديد و  التظاهرات

 ]هناية املرفق والوثيقة[


