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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السادسة عشرة

جنيف ،من  9اإىل  13نومفرب 2015

التقرير التقييمي بشأن مشروع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحديات املشرتكة وبناء احللول

من اإعداد الس يد دانييل كيلري ،خبري استشاري ،لوبرنغن ،سويرسا ،والس يد راشد خان ،رئيس الابتاكر العاملي وامللكية
الفكرية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وأس يا ،الظهران ،اململكة العربية السعودية
 .1يتضمن مرفق هذه الوثيقة تقريرا تقيمييا خارجيا مس تقل بشأأن مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة وبناء احللول ،اذلي أأعده اخلبري الاستشاري من رشكة اإفال كو احملدودة املسؤولية ( ،)EvalCo Sàrlالس يد

دانييل كيلري ،لوبرنغن ،سويرسا ،والس يد راشد خان ،رئيس الابتاكر العاملي وامللكية الفكرية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية
وأس يا ،الظهران ،اململكة العربية السعودية.

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علم ابملعلومات الواردة يف
مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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ملخص تنفيذي
يغطي هذا التقيمي الهنايئ املس تقل اذلي أعد بتلكيف من ا ألمانة "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة وبناء احللول" (رمز املرشوع" ،DA_19_25_26_28 :املرشوع") يف اإطار جدول أأعمل التمنية ،ويسرتشد
ابلختصاصات املؤرخة يف  14مايو .2015

واضطلع ابلعمل يف الفرتة املمتدة من  1يونيو اإىل  13نومفرب  ،2015املقيمن اخلارجيان (الس يد دانييل كيلري ،من رشكة
اإفال كو احملدودة املسؤولية ( ،)EvalCo Sàrlسويرسا ،وادلكتور راشد خان ،من رشكة الابتاكر العاملي وامللكية الفكرية
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وأس يا) ابلتنس يق الوثيق مع شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية.
ويُ َّعرف نقل التكنولوجيا بتعريف غري رمسي ،عىل أأنه معلية نرش التكنولوجيا التجارية وفهمها .ول يقترص نقل التكنولوجيا
التجارية عىل بيع حقوق امللكية الصناعية وترخيصها (ابس تثناء العلمات التجارية) ،بل يتضمن كذكل توفري ادلراية العملية
واملهارات وا ألفاكر واخلربة التقنية بأأشاكل خمتلفة .وعند اإدخال تكنولوجيا اإىل البدل يمل هبا أأهل البدل .ومن فوائد نقل
التكنولوجيا أأن انتشارها يودل تأأثريا اقتصاداي واسع النطاق.
واعمتدت املرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا السادسة اليت عُقدت يف جنيف (من  22اإىل 26
نومفرب  )2010واكن عىل شلك اقرتاح مواضيعي مبد أأي ( )CDIP/6/4 Rev.مث حتول اإىل وثيقة مرشوع (.)CDIP/8/7
وبفضل اإسهامات مخسة اجامتعات إاقلميية وست دراسات حتليلية خضعت لس تعراض ا ألقران ،اس تفاد مهنا منتدى خرباء،
سعى املرشوع اإىل تطوير أأفاكر اخلرباء من أأجل الهنوض بنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .واكن من املتوقع أأن ي ُسهم
ذكل يف اكتشاف س بل جديدة إلنشاء تعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز التفامه والتوافق عىل مبادرات امللكية
الفكرية أأو س ياساهتا من أأجل الهنوض بنقل التكنولوجيا.
واكنت املدة املقررة يف ا ألصل لإجناز املرشوع  27شهرا (من  1يناير  2011اإىل  31مارس  .)2013وقد ابتد أأ تنفيذه يف
يناير  2011وانهتىى رمسيا يف يوليو  43( 2014شهرا) ،أأي بعد متديدين دون تاكليف اإضافية .واس متر تنفيذ بعض ا ألنشطة
بعد هذا التارخي .و أأما مرشوع املنتدى الإلكرتوين املقرر فمل ي ُس تمكل اإل يف هناية يونيو ( 2015بعد  54شهرا) .ومل تُتخذ بعد
أأية تدابري حنو اإدراج نتاجئ املرشوع يف برامج الويبو الواردة يف وثيقة املرشوع.
واستنادا اإىل أخر تقرير مايل رمسي صدر يف هناية مايو  ،2015أأنفق  ٪76.8من املزيانية الإجملية وقدرها  1532000فرنك
سويرسي (مبا فهيا  549000فرنك سويرسي لتاكليف املوظفني و 983000فرنك سويرسي لغريها من التاكليف).
وتوصل التقيمي اإىل الاس تنتاجات التالية:

الاس تنتاج  :1اكنت خمرجات املرشوع ذات وجاهة ابلغة ،لكن بعض اخملرجات مل َّ
تسمل ،واكنت عنارص التسلمي ،عدا بعض
الاس تثناءات ،ذات نوعية جيدة .وقد أأثر الت أأخري الكبري يف تنفيذ املرشوع سلبا يف فعاليته ،غري أأن ا ألمانة اس تخدمت
املوارد عىل حنو ملمئ.
و أأسهمت نتاجئ املؤمترات وادلراسات اليت مولها املرشوع ،يف حتديد معوقات نقل التكنولوجيا ومناقش هتا ،واس تخلص
املمرسات اجليدة من ادلراسات الإفرادية للممرسات الناحجة ،ومناقشة النتاجئ مع مجهور حمدد .لكن مل يعط املرشوع اإىل الن
نتاجئ ملموسة واسعة النطاق.
ومل تعد أأدوات تكوين الكفاءات املقررة ،وانهتىى اإعداد مرشوع املنتدى الإلكرتوين بعد ميض عام عىل الهناية الرمسية
للمرشوع قيد التقيمي .ومل تُتخذ أأية خطوات ابجتاه دمج نتاجئ املرشوع يف برانمج أأنشطة الويبو القامئة .وتدل صياغة النتيجة
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املرتقبة  7عىل أأن ادلول ا ألعضاء تتوقع مقرتحا حمددا من ا ألمانة ،بعد مناقشة نتاجئ منتدى اخلرباء ادلويل.
وتقدم تنفيذ املرشوع معوما ابإيقاع بطئ ،اإذ اس تغرق ضعف الوقت املقرر يف ا ألصل .وعىل الرمغ من المتديد هل مرتني دون
تاكليف ،فاإن تنفيذ بعض ا ألنشطة اس متر اإىل ما بعد انهتاء املرشوع رمسيا ،ومل يُنجز اإل يف يونيو  .2015وسامه يف هذا
التأأخري تفامق املشالكت الإدارية الناجتة عن تعديل الهيلك التنظميي يف الويبو.

الاس تنتاج  :2من املرحج أأل تتحول اخملرجات اإىل نواجت ملموسة مس تدامة ينجم عهنا فوائد واسعة النطاق ،ما مل يتابع
املرشوع ،مما يعين ضياع معظم املوارد اخملصصة هل.
فدون متابعة لس تخدام خمرجات املرشوع يف تعزيز دمع الويبو ألنشطة نقل التكنولوجيا ،سيبقى نطاق املرشوع ووقعه يف
التمنية الاجامتعية الاقتصادية حمدودا نوعا ما .وس تتبدد النتاجئ الهامة ا ألولية وا ألموال اليت أنفقت من أأجل الوصول اإىل تكل
النتاجئ .وستبقى اإماكنية حتقيق اس تدامة النتاجئ وفعالية املرشوع منخفضة.

الاس تنتاج  :3حددت أراء اخلرباء عددا من اجملالت اليت من ش أأن تعزيز خدمات الويبو فهيا اإضفاء ق مية مضافة عىل تيسري
نقل التكنولوجيا .و أأصبح من الواحض كذكل أأن تعزيز نقل التكنولوجيا يتطلب مجموعة كبرية من التدابري اليت ل تغطي ولية
الويبو العديد مهنا .ويقتيض اإجياد ظروف ملمئة لإنشاء اإطار ميكن من نقل التكنولوجيا ،بذل هجود منسقة مضن منظومة
ا ألمم املتحدة وخارهجا.
ونقل التكنولوجيا ليس خدمة ميكن "تعمميها" ،اإذ تبني صياغة اخملرج  7اليت توافقت علهيا ادلول ا ألعضاء أأن اإدراج توصيات
املرشوع يف برامج الويبو ذات الصةل ،اكن هدفا أأساس يا من أأهداف املرشوع .وقد يدل ذكل عىل أأن ادلول ا ألعضاء تتوقع
مقرتحا ملموسا من ا ألمانة ،بعد مناقشة النتاجئ ا ألساس ية اليت تأأتت عن املرشوع ا َّإابن ادلورة السادسة عرشة للجنة.
ويتطلب وضع خطة للتقدم يف املرشوع ،ختطيط أأنشطة الويبو القامئة واملتعلقة بنقل التكنولوجيا ،بقصد حتديد الاحتياجات
استنادا اإىل نتاجئ املرشوع ،مث اإعداد مقرتح يعرض كيفية تعزيز أأو اس تكمل اخلدمات القامئة عند الاقتضاء.
ويؤثر يف قدرة البدلان النامية عىل الاس تفادة من نقل التكنولوجيا عوامل عدة ،ول صةل مبارشة للعديد من هذه العوامل
ابمللكية الفكرية .ذلكل ل يزال من ا ألمهية مباكن التعاون الوثيق مع املنظمت ادلولية ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة وخارهجا.
ونظرا اإىل اإحاطة الويبو مبوضوع نقل التكنولوجيا من منظور امللكية الفكرية ،فقد تكون يف املوقع املناسب للمسامهة بنشاط
يف وضع اإطار ميكن من نقل التكنولوجيا ،ول س امي من خلل مشاركهتا ابنتظام يف املنتدايت ادلولية ذات الصةل.

الاس تنتاج  :4مل يكن تطبيق ا ألدوات املعيارية اخلاصة ابلتخطيط للمرشوعات ورصدها عىل قدر اكف من اجلودة .وقد تبني
من هذا التقيمي أأن من الرضوري تعزيز دور شعبة تنس يق جدول أأعمل الت منية يف رصد تقدم مرشوعات جدول أأعمل الت منية
وجودهتا ابنتظام ،و إاجراء تدريب أأسايس اإلزايم للمرشفني عىل املرشوعات.
ومل يُطبق الإطار املنطقي أكداة معيارية لتخطيط املرشوع ورصده وتقيميه ،وركزت معليات التخطيط وإاعداد التقارير عىل
ا ألنشطة ل النتاجئ .وجيدر التشديد عىل أأن ا ألمانة س بق وبذلت هجودا كبرية يف مجيع املرشوعات احلديثة جلدول أأعمل التمنية
من أأجل تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ ابس مترار.
ويتضح من التقيمي أأن من الرضوري تعزيز الرقابة عىل املرشوعات ورصد جودهتا من داخل ا ألمانة ،ول س امي شعبة تنس يق
جدول أأعمل التمنية .ومن شأأن اشرتاط تأأشري الشعبة عىل مجيع املراحل الرئيس ية يف تنفيذ املرشوع (مثل تلزمي اخلدمات
ونرش املواد وغريها) وتنظمي اجامتعات منتظمة للمرشفني عىل املرشوعات ،أأن يتيح للشعبة استباق املشالكت.
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التوصيات

التوصية ( 1من الاس تنتاجني  2و )3موهجة اإىل ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو بش أأن اإعداد مقرتح عن كيفية زايدة مسامهة
الويبو يف تيسري نقل التكنولوجيا:

ينبغي لدلول ا ألعضاء بعد مناقشة نتاجئ املرشوع يف ادلورة السادسة عرشة القادمة للجنة ،أأن تطلب من ا ألمانة ختطيط
خدمات الويبو القامئة يف جمال نقل التكنولوجيا ،وتنظر يف طريقة اس تكملها وحتسيهنا مع مراعاة نتاجئ املرشوع.

التوصية ( 2من الاس تنتاجني  2و )3موهجة اإىل ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو عن مضمون مقرتح حمدد (اإذا ما اع متدت ادلول
ا ألعضاء التوصية  1أأعله):
واستنادا اإىل نتاجئ هذا التقيمي ،توىص ا ألمانة بأأن تبحث يف اإماكنية تقدمي ادلمع يف جمالت التدخل التالية:
( أأ) الاس مترار يف حتديد أأفضل املمرسات يف جمال نقل التكنولوجيا ومجعها وتشاطرها من خلل اإجراء دراسات
اإفرادية اإضافية وتوثيق قصص النجاح الناجتة عن التعاون بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة .ولعل من املفيد خاصة
حتديد مناذج تطور البدلان اليت أأصبحت حديثا بدلاان متقدمة.
(ب) الاس مترار يف تكوين الكفاءات العملية (مبا فهيا مجموعات ا ألدوات) املصممة خصيصا ملس تخدمني حمددين مع
الرتكزي عىل البدلان ا ألقل منوا.
(ج) الاس مترار يف تكوين كفاءات مزودي خدمات امللكية الفكرية أأو الابتاكر يف البدلان النامية ،مثل ماكتب
امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا وغريها.
(د) دمع وتوثيق أأنشطة رائدة يف جمال نقل التكنولوجيا يف البدلان النامية ألغراض توضيحية.
(ه) اإسداء مشورة يف جمال الس ياسات لدلول ا ألعضاء ،تكون مصممة خصيصا للبدلان ا ألقل منوا بغية اإنشاء
اإطار ميكهنا من نقل التكنولوجيا .وقد يتضمن ذكل اإسداء املشورة يف جمال اس تخدام مواطن املرونة يف اإطار
التفاقات ادلولية.
(و) تزويد قاعدة بياانت ركن الرباءات ابلقدرة عىل حتليل البياانت بغية زايدة فائدة بياانت الرباءات لعموم
مس تخدمهيا يف مجيع البدلان ،مبا فهيا البدلان ا ألقل منوا .والبحث يف توفري ألية "لس تخراج البياانت والتصوير البياين
للبياانت وا ألدةل الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية".
(ز) تعزيز الفائدة املرجوة من املوقع الإلكرتوين يف جمال نقل التكنولوجيا حبيث يعرض مجيع أأنشطة الويبو ومواردها
واملؤسسات الوطنية.
(ح) اإسداء املشورة اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن أأفضل املمرسات لتطوير بىن حتتية وش باكت فعاةل للبتاكر.

التوصية ( 3من الاس تنتاج  )3موهجة اإىل أأمانة الويبو من أأجل زايدة فعالية مشاركة الويبو يف املؤمترات واملنتدايت املتعلقة
بنقل التكنولوجيا.
ينبغي ل ألمانة تعزيز مشاركهتا الفعاةل يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية لنقل التكنولوجيا ،هبدف تكوين رؤية واحضة والإسهام
بدرايهتا العملية والاس تفادة من خربات املشاركني الكرث يف املؤمترات.
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التوصية ( 4من الاس تنتاج  )4موهجة اإىل أأمانة الويبو بش أأن تعزيز قدراهتا يف اإدارة املرشوعات ويف جمال مراقبة جودة
مرشوعات جدول أأعمل الت منية:
( أأ) اس تخدام أأداة الإطار املنطقي يف معليات التخطيط والرصد والتقيمي.
(ب) تنظمي دورات اإلزامية عن اإدارة املرشوعات موهجة للمرشفني عىل املرشوعات.
(ج) النظر يف تطبيق ألية تضع مبوجهبا شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية "تأأشريهتا" عىل مجيع القرارات الإدارية
الرئيس ية املتعلقة مبرشوعات جدول أأعمل التمنية.
(د) تنظمي اجامتعات دورية للمرشفني عىل مرشوعات جدول أأعمل التمنية للطلع عىل التقدم احملرز فهيا.
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مقدمة
 .1يغطي هذا التقيمي الهنايئ املس تقل اذلي أعد بتلكيف من ا ألمانة مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة وبناء احللول (رمز املرشوع" ،82_19_25_26_28 :املرشوع") املنفذ يف اإطار جدول أأعمل التمنية ،انظر
امللحق ا ألول.

 .2وقد أأجرى التقيمي مقيمن خارجيان 1ابلتنس يق الوثيق مع شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية والاسرتشاد
ابلختصاصات املؤرخة يف  14مايو ( 2015امللحق ا ألول) ،وامتد معلهم من  1يونيه اإىل  13نومفرب .2015

( أألف) معلومات أأساس ية عن املرشوع ووصفه

 .3اعمتدت املرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا السادسة اليت عُقدت يف جنيف (من 22
اإىل  26نومفرب  .)2010وتل ذكل ترمجة اقرتاح مواضيعي مبدأأي ( )486/D6D4 Rev.اإىل وثيقة مرشوع حمدد
( )486/D8D7اعمتدهتا اللجنة يف دورهتا الثامنة اليت عقدت يف نومفرب  2011ومضت أأهدافا تفصيلية واسرتاتيجية تنفيذ
ووصف مفصل مجليع ا ألنشطة ( .)486/D8D7وعُرضت نسخة منقحة من تكل الوثيقة (هبا حتديث للجدول الزمين
واملوازنة) عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة ،اليت عقدت يف مارس  ،2012للعمل ( 13 ،486/D9D6PID4مارس .)2012
 .4واكنت املزيانية الإجملية  1532000فرنك سويرسي (مبا فهيا  549000فرنك سويرسي لتاكليف املوظفني
و 983000فرنك سويرسي لغريها من التاكليف) 2.واكنت املدة املقررة يف ا ألصل لإجناز املرشوع  27شهرا (يناير -2011
مارس  .)2013وبد أأ التنفيذ يف يناير  2011وانهتىى رمسيا يف يوليه  43( 2014شهرا) بعد متديدين دون تاكليف اإضافية
اعمتدهتم اللجنة .غري أأن تنفيذ بعض ا ألنشطة اس متر .و أأما مرشوع املنتدى الإلكرتوين املقرر (اخملرج  )6فمل ي ُس تمكل اإل يف
3
هناية يونيه ( 2015بعد  54شهرا) ،ومل تُتخذ بعد أأية خطوات حنو اإدراج نتاجئ املرشوع يف أأنشطة الويبو (اخملرج .)7
 .5وقد ُُصم املرشوع اس تجابة لتوصيات جدول أأعمل التمنية التالية:
( أأ) التوصية ( 19الفئة ابء)" :الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل ،مضن اختصاص الويبو ،عىل امليض يف
تسهيل نفاذ البدلان النامية و أأقل البدلان منوا اإىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري وتعزيز
تكل ا ألنشطة املنجزة يف اإطار الويبو".
(ب) التوصية ( 25الفئة جمي)" :اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية لتشجيع
نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري امللمئة لمتكني البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة
اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن الاس تفادة مهنا بأأكرب قدر ،حسب ما يكون مناس با".
(ج) التوصية ( 26الفئة جمي)" :حث ادلول ا ألعضاء ول س امي البدلان املتقدمة ،عىل تشجيع مؤسسات البحث
العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه
اخلصوص وتبادل املعلومات معها".
(د) التوصية ( 28الفئة جمي)" :تدارس ما ميكن لدلول ا ألعضاء ،ول س امي البدلان املتقدمة ،اعامتده من الس ياسات
1دانييل كيلري ،من رشكة اإفال كو احملدودة املسؤولية ( ،)lràE4o lavEسويرسا ،قائدا للفريق ،وادلكتور راشد خان ،من رشكة الابتاكر العاملي وامللكية
الفكرية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وأس يا .والك املقيمني مس تقل ومل يكن هلم دور يف اإعداد املرشوع ول يف تنفيذه.
2معدةل من املوازنة ا ألصلية وفقا للوثيقة ( .486/D6D4 IDrاملرفق ،صفحة  598000 :)9فرنك سويرسي لتاكليف املوظفني و 1193000فرنك سويرسي
لغريها من التاكليف (انظر  ،486/D9D6PID4املرفق ،صفحة )17
3المتديد ا ألخري ،486/D12D2 :املرفق السادس ،صفحة  ،7حىت  30يونيه 2014
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والتدابري املرتبطة ابمللكية الفكرية يف سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف البدلان النامية".
 .6ويُ َّعرف نقل التكنولوجيا بتعريف غري رمسي ،عىل أأنه معلية نرش التكنولوجيا التجارية وفهمها .ول يقترص نقل
التكنولوجيا التجارية عىل بيع حقوق امللكية الصناعية وترخيصها (ابس تثناء العلمات التجارية) ،بل يتضمن كذكل توفري
ادلراية العملية واملهارات وا ألفاكر واخلربة التقنية بأأشاكل خمتلفة .وعند اإدخال تكنولوجيا اإىل البدل يمل هبا أأهل البدل.
.7

ومن فوائد نقل التكنولوجيا أأن انتشارها يودل تأأثريا اقتصاداي واسع النطاق.

4

 .8وتنتقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء .وتشهد حركة تدفق التكنولوجيا من بعض البدلان
النامية اإىل بدلان متقدمة تزايدا.
 .9وبفضل اإسهامات مخسة اجامتعات إاقلميية وست دراسات حتليلية خضعت لس تعراض ا ألقران ،اس تفاد مهنا مجيعا
طور املرشوع أأفاكر اخلرباء من أأجل الهنوض بنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .واكن الهدف
منتدى للخرباءَّ ،
5
حمس نا وتوافقا يف الراء بشأأن
اس تكشاف س بل جديدة لإقامة تعاون دويل يف جمال امللكية الفكرية .واكن الناجت املتوقع فهم َّ
املبادرات أأو الس ياسات احملمتةل الرامية اإىل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها مبا يصب يف مصلحة التقدم الاجامتعي الاقتصادي،
ل س امي يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .لكن مل يكن هناك اس هتداف لوقع خاص ابملرشوع.6
 .10ومن أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال نقل التكنولوجيا احملددين يف املرشوع الكياانت التجارية واملؤسسات
البحثية والباحثون واحلكومات ومنظمت ا ألمم املتحدة واملنظمت غري احلكومية الوطنية وادلولية.
 .11وقد اس هتُ دفت اخملرجات (عنارص التسلمي) التالية:
( أأ) اإعداد ورقة مرشوع ( 486/D8D7و )486/D9D6PID4يف مس هتل ا ألمر لتفعيل وثيقة املرشوع املبدئية؛
(ب) اخملرج  :1تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية بشأأن نقل التكنولوجيا يف مناطق خمتلفة من العامل ،مما يتضمن بدلاان
متقدمة ،ابلتشاور املس بق مع ادلول ا ألعضاء يف جنيف ،ومع إارشاك خمتلف أأحصاب املصلحة يف جمال نقل
التكنولوجيا ،مبا يف ذكل منظمت أأخرى ذات صةل اتبعة ل ألمم املتحدة؛
(ج) اخملرج  :2اإعداد عدد من ادلراسات التحليلية وإاخضاعها لس تعراض الاقران ،وذكل ابلتعاون مع منظمت
دولية ذات صةل سواء اكنت اتبعة ل ألمم املتحدة أأو غري ذكل ،مما يتضمن دراسات اقتصادية ودراسات اإفرادية بشأأن
نقل التكنولوجيا عىل الصعيد العاملي بغية اإفادة منتدى للخرباء؛
(د) اخملرج  :3صياغة ورقة مفاهميية بشأأن بناء احللول لختاذها أأساسا للنقاش يف منتدى اخلرباء ،عىل أأن تقدم
للجنة للموافقة علهيا؛
(ه) اخملرج  :4اإعداد وتوفري مواد ووحدات و أأدوات تدريس ية وغري ذكل من ا ألدوات الناجتة عن التوصيات اليت
يعمتدها منتدى اخلرباء ،وإادراج هذه احللول مضن اإطار الويبو العاملي لتكوين الكفاءات .وميكن أأن يتضمن هذا
حمتوايت ومرشوعات قطرية حمددة تتعلق بتصممي وتنفيذ البنية التحتية اللزمة لإدارة أأصول امللكية الفكرية؛
(و) اخملرج  :5تنظمي منتدى للخرباء عىل شلك مؤمتر دويل لس هتلل مناقشات حول كيفية العمل ،مضن ولية
 4التعريف ملخص من الفقرتني  9و 10من وثيقة املرشوع ().486/D6D4 IDr
 5النواجت يه ما يتودل عن اس تخدام عنارص تسلمي (خمرجات) املرشوع.
أ
أ
أ
أ
 6يشري الوقع اإىل الاثر طويةل ا ألمد النامجة عن تدخل تمنوي ما ،سواء اكنت اإجيابية أو سلبية ،أو مقصودة أو غري مقصودة ،مبارشة أو غري مبارشة.
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الويبو ،عىل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان النامية و أأقل البدلان منوا اإىل املعرفة والتكنولوجيا مبا يف ذكل ما اكن يف
جمالت انش ئة ،فضل عن جمالت أأخرى هتمت هبا البدلان النامية اهامتما خاصا ،مع أأخذ التوصيات  19و 25و26
و 28يف احلس بان .وينبغي للخرباء بشلك خاص التداول حول س ياسات ذات صةل ابمللكية الفكرية تدمع نقل
التكنولوجيا من قبل البدلان املتقدمة؛
(ز) اخملرج  :6اإنشاء منتدى اإلكرتوين عن نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية :التحدايت املشرتكة وبناء احللول مضن
اإطار بوابة هيلكية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية املتوىخ اإنشاؤها يف س ياق املرشوع املتعلق
ابلتوصية  10وذكل ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة ،مع تيسري مشاركة البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا يف هذا املنتدى الإلكرتوين؛
(ح) اخملرج  :7تضمني أأي نواجت ل ألنشطة سابقة اذلكر يف برامج الويبو ،بعد نظر اللجنة فهيا و أأي توصيات ذات
صةل ترفعها اللجنة اإىل امجلعية العامة.
 .12ويرد تناول للمخرجات مبزيد من التفاصيل يف اإطار تقومي الفعالية يف القسم .2جمي أأدانه .وقد خلص املقيمن يف
حتديث للتقرير املرحيل الهنايئ اإىل اللجنة 7وحتقق منه من خلل اإجراء مقابلت اإىل أأن اخملرجات املقررة قد اس ُتمكلت مجيعا
عدا:
( أأ) مل تس َّجل أأي عنارص تسلمي منفذة يف اإطار اخملرج ( 4اإعداد مواد تدريبية ،تطوير مرشوعات قطرية حمددة)؛
(ب) اكن مدير املرشوع قد انهتىى وقت اإجراء التقيمي من اإعداد نسخة متهيدية من املنتدى الإلكرتوين (اخملرج )6
املتوىخ أأن يدمج املنتديني الإلكرتونيني للمرشوع ( 82_36مرشوعات تعاونية مفتوحة ومناذج قامئة عىل امللكية
الفكرية) واملرشوع ( 03_10 82هيلكية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية) .ومل يتخذ قرار هبذا
الشأأن بعد؛
(ج) مل تتخذ بعد خطوات حنو دمج نواجت املرشوع يف مرشوعات الويبو (اخملرج .)7
 .13وبلغ معدل اس تخدام املوازنة املعلن  %68حىت  31أأغسطس  486/D14D2( 2014املرفق الثاين) و %76.8يف
مايو ( 2015أخر تقرير مايل متاح للمقيمني).

(ابء) نطاق هذا التقيمي وغرضه ومهناجيته وقيوده
(' )'1النطاق
 .14اكن املقيمن مطال َبني وفقا للختصاصات بتغطية الفرتة من  1يناير  2011اإىل  31أأغسطس  .2014ومبا أأن تنفيذ
املرشوع امتد بعد تكل الفرتة ،فقد أأخذ املقامين يف احلس بان التطورات التالية ذات الصةل حىت وقت تقدمي هذا التقرير يف
يوليه .2015
(' )'2الغرض ا ألسايس
 .15يمتثل غرض التقيمي الرئييس الوارد يف الاختصاصات يف الوقوف عىل مدى توفري املرشوع يف مجمهل النوع امللمئ من
ادلمع يف سبيل حتقيق أأهدافه ا ألساس ية ابلشلك الصحيح .ويف اإطار الغرض اجلامع املمتثل يف ضمن خضوع ا ألمانة للمساءةل
أأمام ادلول ا ألعضاء والإسهام يف التعمل عىل مس توى املنظمة ،اكن املنتظر من املقيمني ما ييل:
 7تقرير التنفيذ ا ألخري املقدم اإىل ادلول الأعضاء مؤرخ يف  28أأغسطس  ،486/D14D2( 2014املرفق الثالث).
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( أأ) تقدمي تقومي قامئ عىل ا ألدةل للمرشوع دعم لعملية اختاذ القرار يف اللجنة.
(ب) و ُتبني ادلروس املس تفادة من خلل تنفيذ املرشوع ،وما جنح يف معرض ذكل وما مل ينجح للسرتشاد هبا يف
ا ألنشطة املس مترة يف جمال نقل التكنولوجيا .وميكن يف اس تخلص ادلروس املس تفادة الإشارة بشلك خاص اإىل ما
اكن متوخ يف ا ألصل من تضمني ا ألنشطة يف برامج الويبو ذات الصةل (اخملرج  7املتعلق ابلتوصية  19من جدول
أأعمل التمنية)ـ مما سيتطلب موافقة رمسية من ادلول ا ألعضاء.
(' )'3املهنجية
 .16أأجري التقيمي مبا يامتىش مع س ياسة الويبو للتقيمي ،8اليت تشري اإىل املبادئ ا ألساس ية ملعايري التقيمي ومعايري اجلودة
الصادرة عن جلنة املساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي .9ووفقا ملمرسات التقيمي املوحدة
10
هذهُ ،جيرى تقومي جودة املرشوعات استنادا اإىل املعايري ا ألربعة التالية:
( أأ) الوجاهة :مدى اتساق أأهداف املرشوع مع متطلبات املس تفيدين واحتياجات ادلول ا ألعضاء وا ألولوايت
العاملية والس ياسات.
(ب) الكفاءة :مدى الاقتصادية يف حتويل املدخلت (مثل ا ألموال واخلربات والوقت) اإىل نتاجئ .وقد اعترب التقيمي
أأساسا الهنج املتبع يف املرشوع.
(ج) الفعالية :مدى حتقق ا ألهداف أأو توقع حتققها ،مع مراعاة أأمهية لك مهنا.
(د) الاس تدامة :احامتلت اس مترار فوائد املرشوع بعد اس تكمل املساعدة.
 .17وابلإضافة اإىل ذكلُ ،طلب من املقي َمني حتديدا تقومي التحضري للمرشوع وإادارته ،وابلتايل درجة اتباع املمرسات
11
اجليدة يف التحضري للمرشوع وإادارته ،مبا يف ذكل ما يتعلق بتطبيق أأدوات الإدارة القامئة عىل النتاجئ.
 .18ومن أأجل ضمن اإجراء التقومي النوعي والمكي ابلستناد اإىل ا ألدةل ،اس تخدم مزجي من أأدوات التقيمي اخملتلفة .وقد
تضمن املزجي املهنجي اذلي طبقه املقامين دراسات مكتبية وإاجراء مقابلت مع ممثلني فئات أأحصاب املصلحة ا ألساس يني اكفة
(فرادى ويف مجموعات تركزي) وامللحظة املبارشة (انظر امللحقَني الثاين والثالث).
 .19وقد طبق املقامين هنجا تشاركيا جشعا من خلهل خمتلف أأحصاب املصلحة عىل املسامهة بشلك فاعل يف التقيمي ،مع
حمافظهتم يف نفس الوقت عىل اس تقلهلم وامتثاهلم للمبادئ ا ألساس ية ا ألخرى لس ياسة الويبو للتقيمي .واس هتدف املقامين ،مىت
ما أأمكن ،حتقيق الاتساق فامي توصل اإليه من نتاجئ واس تنتاجات وتوصيات أأساس ية .وقد ُُصمت معلية التقيمي ذاهتا حبيث
تشجع عىل الاس تفادة من ادلروس التنظميية.
 .20واكنت املعلومات الوقائعية املتحصل علهيا خلل مجع البياانت شامةل وواحضة .ومع ذكل ،فقد تباينت النتاجئ املس متدة
من مصادر خمتلفة تباينا معتربا .وعاجل املقامين التحدي املمتثل يف عدم اتساق بعض البياانت من خلل اإجراء التحقق التثلييث
عىل النتاجئ وتقومي معقولية النتاجئ املتحصل علهيا.
 8الويبو ،س ياسة التقيمي املنقحة ،مايو  ،2010خاصة املرفق ا ألول بشأأن معايري التقيمي ،اذلي يشري اإىل معايري جلنة املساعدة الإمنائية لتقيمي املساعدة الإمنائية.
 9املبادئ التوجهيية والسلسةل املرجعية الصادرة عن جلنة املساعدة الإمنائية ،معايري اجلودة للتقيمي الإمنايئ ،جلنة املساعدة الإمنائية ،منظمة التعاون والتمنية يف
امليدان الاقتصادي.2010 ،
 10مل تقتض الاختصاصات اإل تقوميا للفعالية والاس تدامة
 11وميكن اعتبار هذه املسائل وهجا خاصا من أأوجه الكفاءة.
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 .21ودمعت ا ألمانة معلية التقيمي بنشاط وقدمت مساندة مس تفيضة يف الرتتيب للجامتعات .وقد متكن املقامين من العمل
بفعالية ودون تدخل.
 .22وس يعرض املقامين هذا التقرير خلل ادلورة السادسة عرشة للجنة يف نومفرب  2015من أأجل ( أأ) تعممي املعلومات،
(ب) وإافادة معلية اختاذ القرار يف اللجنة( ،ج) والإسهام يف مساءةل الويبو أأمام ادلول ا ألعضاء فهيا.
(' )'4القيود الرئيس ية عىل هذا التقيمي
 .23تبني التجربة أأن حتويل مضمون ادلراسات واس تنتاجات املؤمترات من ،خلل اس تخداهما ،اإىل أاثر قابةل للقياس
يس تغرق فرتة من الزمان .وظهر ذكل بشلك خاص يف "املنتدى الإلكرتوين" املقرر (اخملرج  ،)6واذلي ُُصم حبيث يصل اإىل
قطاع أأوسع من املتلقني ،حيث اإنه مل يُف َّعل عىل الش بكة اإل قبل بدء التقيمي بأأايم قلئل .وليس من املعقول افرتاض قدر اكف
من الس ببية بني خمرجات املرشوع والتغريات املشاهدة .وس تكون أأي حماوةل لتقومي نواجتها ،أأو حىت وقعها عىل نطاق أأوسع،
اإذا سابقة ألواهنا.
 .24مل ُجتر أأي زايرات ميدانية .وتَركَّز تقيص احلقائق عىل اجلهات الفاعةل املشاركة بشلك مبارش يف املرشوع (ا ألمانة،
املشاركون يف الاجامتعات ،خرباء الويبو) فقط .كم أأن مجع البياانت مل يتضمن نطاقا أأوسع من أأحصاب املصلحة ،نظرا لعدم
اس هتدافهم بشلك مبارش.
 .25وقد أأتيح تقرير مايل مفصل يعرض النفقات حسب الفرتات احملاسبية و أأبواب املوازنة ،اإل أأن نظام اإعداد تقارير
مرشوعات جدول أأعمل التمنية احلايل يف الويبو ل يوزع النفقات عىل خمرجات متفرقة ،وذلكل مل يكن من املمكن اإجراء
حتليل تفصييل للكفاءة املالية ،اذلي يتطلب معلومات عن أأنواع النفقات للك خمرج والنفقات العامة.
 .26وينبغي يف فهم ما يرد يف القسم ( )2أأدانه من نتاجئ وتقومي التنبه اإىل أأن هذه القيود قد حدت ابلرضورة من نطاق
التقيمي ومعقه.

 .2النتاجئ والتقومي
يعرض هذا القسم نتاجئ التقيمي ويقدم تقوميا جلودة املرشوع وفقا ملعايري التقيمي ،يف حدود ما مسحت به القيود ،عىل النحو
املوصوف حتت النقطة .1ابء أأعله.

( أألف) التحضري للمرشوع وإادارته
(' )'1التحضري للمرشوع
 .27بد أأت ا ألعمل التحضريية للمرشوع يف ا ألمانة يف عام  .2009وقد ترمج مقرتح ا ألمانة املبديئ ( )486/ 6/2اذلي
ُوضع يف الفرتة  2011 D2010توصيات جدول تمنية ا ألعمل املفتوحة نسبيا اإىل مهنجية واسرتاتيجية تنفيذ ملمئني معرب عهنم
بشلك واحض .وال ُتمست املشورة من ادلول ا ألعضاء بشلك موسع (مبا يف ذكل ما اكن بشأأن الاختصاصات ل ألنشطة)
و أأخذت تعليقاهتا يف احلس بان يف خمتلف مراحل معلية التحضري .و أأجريت مفاوضات حول مضمون ورقيت املرشوع
( ،)486/D9D6PID4 ،486/D8D4مبا يف ذكل تسلسل أأنشطة حمددة وما يتعلق هبا من اختصاصات ،يف س ياق
س يايس.
 .28كم نشطت ا ألمانة ،يف معرض معلية التحضري ،يف ُتبني أأوجه حممتةل للتأزر مع أأنشطة أأخرى للويبوُ .وُصم املرشوع
حبيث يكون ممكل لعدد من مرشوعات جدول تمنية ا ألعمل املقررة ا ألخرى ،لس امي ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،املرشوع
(( )82_10هيلكية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية).
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 .29واستنادا اإىل حتليل خملرجات املرشوع املتوقعة مقابل أأنشطة الويبو ذات الصةل املوهجة اإىل خمتلف توصيات جدول
تمنية ا ألعمل الواردة يف اإطار الفئة ج ،اس هتدف املرشوع اس تخدام بعض خمرجات مرشوعات أأخرى يف اإطار جدول تمنية
12
ا ألعمل (ل س امي ادلراسات) ابعتبارها مدخلت.
 .30وعلوة عىل ذكل ،أأجرت ا ألمانة أأحبااث بشأأن مبادرات ذات صةل ملنظمت دولية أأخرى ،13مثل مؤمتر ا ألمم املتحدة
للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ،14واتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية
(اليونيدو) ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة التجارة العاملية ،واجمللس العاملي ل ألعمل التجارية
من أأجل التمنية املس تدامة وغريها.
 .31ويبدو أأن مدة الس بعة وعرشين شهرا اليت ُحددت أأصل لتسلمي خمرجات املرشوع (ابس تثناء التفاوض حول ورقة
املرشوع) ملمئة.
 .32واكن توزيع املوازنة ملمئا ،ودل عىل ذكل أأنه مل ينتج عن تنفيذ أأي من ا ألنشطة اي اخنفاض أأو جتاوز كبري يف الإنفاق
عم اكن مقررا (انظر اجلدول  1يف القسم .2جمي أأدانه).
(' )'2اس تخدام أأدوات ختطيط املرشوعات ورصدها
 .33كم هو الشأأن يف معظم مرشوعات جدول أأعمل التمنية السابقة ،يرتك تطبيق ا ألدوات القياس ية لتخطيط املرشوعات
ورصدها حزيا معتربا للتحسني .وينطبق نفس ا ألمر عىل اإعداد التقارير ،اذلي يستند بشلك أأسايس اإىل ا ألنشطة .وجيدر
التشديد عىل أأن ا ألمانة مل تكف منذ وقت تصممي املرشوع قبل مخس س نوات مضت عن بذل هجود معتربة لتحسني
ختطيط املرشوعات ورصدها.
 .34وتقتيض املمرسات اجليدة لتخطيط املرشوعات ورصدها وتقيميها 15حسن تطبيق أأداة الإطار املنطقي ،اليت تتضمن
السمت ا ألساس ية التية:
( أأ) تُعرض النتاجئ املتوقعة مضن منطق تدخل واحض وفقا ملس توايت خمتلفة من النتاجئ .فاخملرجات وا ألنشطة عبارة
عن عنارص تسلمي مبارشة تتوفر من خلل مرشوع (ابس تخدام موارد املرشوع) .و أأما النواجت فهىي ما يُتوقع التوصل
اإليه عن طريق اس تخدام اخملرجات .و أأهداف الوقع يه التغريات ا ألوسع احملققة جراء النواجت املتوقعة .وابلتايل جيب أأن
يوجد رابط سبيب بني خمتلف مس توايت النتاجئ ،اإما عىل شلك أأس ناد أأو اإسهام (حسب درجة الس ببية).
(ب) ويُ َّقوم التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ املتوقعة من خلل اس تخدام مؤرشات " 16"lR2ISميكن التحقق
مهنا بشلك موضوعي .17وينبغي تعريف س بل هذا التحقق للك مهنا (عىل سبيل املثال مجع البياانت من خلل
الاس تقصاءات أأو ابلإحاةل عىل بياانت اإحصائية) .كم ينبغي أأن تكون س بل التحقق واقعية ،وذكل بأأخذ املوارد
املتاحة مجلع البياانت يف احلس بان (تتطلب الاس تقصاءات املوسعة ،عىل سبيل املثال ،موازنة حمددة)ُ .وجتمع بياانت
خط ا ألساس للك مؤرش يف بداية املرشوع.
 12من ادلراسات املذكورة عىل وجه خاص تكل اليت أأجريت يف اإطار "مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية" ( )486/D5D7وتقارير رصد
مشهد الرباءات اذلي أأعد يف اإطار مرشوع بشأأن "تطوير أأدوات للنفاذ اإىل معلومات الرباءات (.)486/D4D6
 13ملخصة يف الفقرات  47-17من الوثيقة  ،486/D9D6PID4القسم الثاين.
 14أأيضا بشلك خاص مرشوع املدونة ادلولية لقواعد السلوك يف نقل التكنولوجيا من ا ألونكتاد.
 15مبعرفة مجيع واكلت التمنية الرئيس ية مبا يف ذكل املنظمت غري احلكومية بشلك عام ومضن منظومة ا ألمم املتحدة بشلك خاص.
 16حمددة وقابةل للقياس وقابةل للتحقيق وذات صةل ابملرشوع ومتاحة يف ا ألوقات املناس بة (. )lR2IS
 17تكون املؤرشات قابةل للقياس اإما من خلل أأساليب مكية (ويه املفضةل) أأو نوعية.

CDIP/16/3
Annex
12

(ج) ينبغي تعريف خماطر وافرتاضات حمددة للك من النواجت والوقع املرتقب .وتشري الافرتاضات اإىل ظروف
خارجية جيب أأن تهتيأأ حىت َترتمج اخملرجات اإىل نواجت والنواجت اإىل وقع بشلك انحج .و أأما اخملاطر فتشري اإىل العوامل
اخلارجية (الهتديدات) اليت حتول دون ترمجة خمرجات املرشوع اإىل نواجت ( أأو النواجت اإىل وقع) .وينبغي تقومي درجة لك
من اخملاطر ،مع وزن الهتديدات حسب الشدة اليت قد تؤثر هبا يف اإجناز النتاجئ واحامتل حتقق الهتديد.
املعرفة يف الإطار
(د) وينبغي أأن يُ َّقوم يف تقارير الرصد التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ ابس تخدام املؤرشات َّ
املنطقي بدل من الاكتفاء مبجرد رسد ا ألنشطة .كم ينبغي بيان النواجت غري املتوقعةDغري اخملطط لها الإجيابيةDالسلبية.
 .35ومن اخلطوات الإضافية اليت ميكن اختاذها اإجراء تقومي داخيل منتظم لوجاهة ا ألهداف وكفاءة التنفيذ (الهنج ،والقمية
مقابل املال) واحامتلت حتقق اس تدامة النتاجئ .ويسمح هذا التقومي املنتظم جلودة املرشوع ابإجراء اس تعراض دوري ملدى
تقدمي النوع امللمئ من املساعدة ابلشلك الصحيح واحامتلية اس مترار الفوائد بعد هناية املرشوع من عدمه .وإاذا مل يُنظر يف
جودة املرشوع اإل من خلل تقيمي خاريج يف منتصف املدة أأو أخرها ،فلن يتسع اجملال يف الغالب لختاذ أأي اإجراءات
تصحيحية.
(' )'3اإدارة املرشوع
 .36كم س يأأيت البيان مبزيد من التفصيل حتت تقومي الفعالية والكفاءة لحقا ،فقد اس ُتمكلت معظم ا ألنشطة واكنت جيدة
التنظمي .وقد حدثت أأوجه قصور معتربة يف معلية اس تعراض ا ألقران لدلراسات (اخملرج  ،)2اليت مل تتبع فهيا املمرسات
القياس ية .وقد نُرشت مسودات ادلراسات عىل الإنرتنت قبل أأن ختضع لس تعراض ا ألقران ،مث نُرشت النسخ الهنائية من
ادلراسات واس تعراضات ا ألقران معا بعد اس تكمل هذه ا ألخرية يف وقت لحق .ورمبا يكون عدم التعاقد مع أأقران
مس تعرضني وماكفأأهتم قد أأسهم يف رداءة التعليقات اليت أأدىل هبا بعضهم.
 .37وقد تقدم تنفيذ املرشوع بشلك عام خبطى بطيئة ،بل اإن تنفيذ بعض ا ألنشطة اس متر بعد هناية املرشوع ،اليت أأجلت
مرتني .ومل يس تمكل اخملرج ا ألخري (املنتدى الإلكرتوين) اإل يف هناية يونيه  .2015واكن السبب ا ألسايس يف التأأخريات
مشالك يف الإدارة ،واليت زادت سوءا بسبب معليات اإعادة الهيلكة التنظميية اخملتلفة اليت أأجريت يف ا ألمانة .ويف هناية
املطاف ،اس تغرق تنفيذ اخملرجات املتوقعة ضعف الوقت اذلي اكن خمططا هل يف ا ألصل ( أأربعة ومخسون شهرا بدل من
س بعة وعرشين).
 .38وتؤثر تأأخريات التنفيذ يف كفاءة املرشوع تأأثريا سلبيا من عدة أأوجه .وقد تسبب أأيضا فقدا يف الوجاهة والزمخ .ومن
أأمثةل ذكل أأن املنتدى الإلكرتوين اكن من شأأنه أأن يكون مفيدا بشلك خاص لو اكن أأتيح يف وقت انعقاد املؤمترات ا إلقلميية
واملنتدى ادلويل للخرباء ،كم اكن خمططا ذلكل يف ا ألصل .واكن من املمكن أأن يتيح منربا قامي ملزيد من امجلع والنقاش بني
قطاع أأوسع من املشاركني .كم اكن من املمكن أأن هتئي املؤمترات والاجامتعات فرصة ممتازة للرتوجي للمنتدى الإلكرتوين بني
نطاق أأوسع من امجلاهري .وعلوة عىل ذكل فاإن بعض تاكليف تشغيل املرشوع اثبتة بشلك عام وجيب حتملها بغض النظر
عن حتقق أأية فوائد من عدمه.
 .39وقد يؤدي تنفيذ بضعة خمرجات يف هناية املطاف يف ضعف الوقت اخملطط لها أأصل اإىل تساؤل ادلول ا ألعضاء عن
قدرات ا ألمانة يف جمال تنفيذ املرشوعات ،ما مل تكن هناك مربرات مستندة اإىل عوامل غري متوقعة وخارجة عن نطاق
س يطرة الويبو.
 .40وتكشف مشالك الإدارة يف هذا املرشوع عن حاجة ملحة اإىل تعزيز ا إلرشاف عىل املرشوعات ومراقبة اجلودة فهيا
داخل ا ألمانة ،ل س امي من قبل شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية .ومن شأأن اشرتاط "تأأشري" الشعبة عىل مجيع املراحل
الرئيس ية يف تنفيذ املرشوع (مثل تلزمي اخلدمات ونرش املواد وغريها) وتنظمي اجامتعات منتظمة للمرشفني عىل املرشوعات،
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أأن يتيح للشعبة استباق املشالكت.

(ابء) الوجاهة
 .41تُقدر الوجاهة مدى اتساق أأهداف املرشوع مع متطلبات املس تفيدين ،مع مواءمة ذكل عىل س ياسات الويبو وعىل
ا ألولوايت العاملية.
(' )'1وجاهة الس ياسات
 .42عىل املس توى اللكي ،يدل عىل وجاهة الس ياسات ابلنس بة اإىل ادلول ا ألعضاء موافقة اللجنة عىل لك من مقرتح
املرشوع ا ألويل وورقة مرشوع حمددة بتوافق الراء .وابلتايل فاإن ادلول ا ألعضاء قد اعتربت املرشوع عىل الشلك اذلي نفذ
18
به يف هناية املطاف اس تجابة مبدئية ملمئة لتوصيات جدول أأعمل التمنية اليت أأرادت معاجلهتا.
 .43وجرى التحقق من املس توى العايل من وجاهة الس ياسات وتأأكيده من خلل مقابلت موسعة أأجريت مع ممثيل
ادلول ا ألعضاء وغريمه من أأحصاب املصلحة الرئيس يني.
 .44وخبلف املعاجلة امللمئة لتوصيات جدول أأعمل التمنية ذات الصةل ،ترتبط نتاجئ املرشوع املتوقعة أأساسا هبدف الويبو
الرباجمي من الربانمج ( 18الهدف الاسرتاتيجي السادس :امللكية الفكرية والتحدايت العاملية) ،19اذلي يدعو مضن مجةل أأمور
اإىل تعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا مع الرتكزي عىل احتياجات البدلان النامية و أأقل البدلان منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحةل انتقالية .ومضن نطاق هذه ا ألهداف ا ألوسع ،يسهم املرشوع بشلك خاص يف هدف الويبو الرباجمي املمتثل يف تعزيز
20
قدرة ادلول ا ألعضاء وفهمها للبتاكر وإادارة التكنولوجيا ونقلها .وتذكر الوثيقة  486/D6DIlC.روابط أأخرى للربامج 1
و 218و ،229لكن هذه أأكرث معومية.
 .45كم تؤكد النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات خملتلف اخملرجات املعروضة يف القسم .2جمي كذكل املس توى العايل من
الوجاهة لنقل التكنولوجيا ابلنس بة ألحصاب املصلحة الرئيس يني.

(جمي) الفعالية
 .46تعرف ورقة املرشوع 23عن مؤرشات النجاح التالية ملس توى النواجت:
( أأ) تعليقات من اللجنة بشأأن مدى حتقق حتسن يف فهم املسائل وحتقيق أأهداف املرشوع؛
(ب) واعامتد هذه الاقرتاحات والتوصيات والتدابري احملمتةل لعزيز نقل التكنولوجيا من قبل ادلول ا ألعضاء واس تخدام
18دلى عرض أأول مقرتح مواضيعي ( ،).486/D6D4 IDrورقة املرشوع احملددة ( )486/D8D7بوصف تفصييل ل ألنشطة .كم ال ُتمست املشورة من ادلول
ا ألعضاء بشأأن نسخة حمدثة من هذه الوثيقة ،اليت عرضت عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة يف مارس  ،2012للعمل ( 13 ،486/D9D6PID4مارس .)2012
19وضع مقاربة دولية متاكمةل وجامعة ومتبرصة وموضوعية ملبادرات الس ياسة العامة بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية وتعزيز قدرة ادلول ا ألعضاء ول
س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر يف جمال دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا (وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية
 2011D2010اليت اعمتدهتا مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  1أأكتوبر  ،2009صفحة  .)166والرابط ابلتوصية  10يف جدول أأعمل التمنية مذكور بشلك
رصحي.
أ
أ
أ
20الربانمج  :1وعي أكرب ابملبادئ واملمرسات القانونية ،يف نظام الرباءات ،مبا فهيا مواطن املرونة املتاحة يف النظام ،وفهم أمعق وتوضيح أكرب للقضااي اجلارية
واملس تجدة يف املسائل املتعلقة ابلرباءات.
لت
لت
أ
أ
أ
21الربانمج  :8تزايد اإدماج مبادئ جدول أعمل ا منية يف برامج املنظمة وأنشطهتا ،مبا فهيا معلها يف وضع القواعد واملعايري؛ تنفيذ فعال جلدول أعمل ا منية من
خلل مرشوعات و أأنشطة ملموسة
أ
أ
مل
22الربانمج  :9س ياسات واسرتاتيجيات وطنية بشأن امللكية الفكرية وخطط معل قطرية تامتىش واخلطط والولوايت الإمنائية الوطنية؛ تعزيز كفاءة ا هنيني يف
جمال امللكية الفكرية وتكوين خنبة هممة من أأخصائييDخرباء امللكية الفكرية
 ،486/D9D6PID4 23الفقرة  ،12صفحة 3
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ذكل اس تخداما ملموسا؛
( أأ) وتعليقات بشأأن احملتوايت من املس تخدمني عرب املنتدى الإلكرتوين واس تقصاءات التقومي؛
(ب) واس تخدام البدلان النامية و أأقل البدلان منوا للمنتدى ا إللكرتوين بشلك موسع.
 .47وابلنظر اإىل أأن اخملرجات الرئيس ية ،ل س امي املنتدى الإلكرتوين ،مل تس تخدم اإل قريبا ،فليس من املعقول اإقامة علقة
احملسن" ،اذلي يشري فامي يبدو اإىل معلومات متاحة للجمهري
س ببية بني املرشوع و أأي نواجت مشاهَدة ،ابس تثناء "الفهم َّ
مس تفادة من دراسات ومن مؤمترات.
 .48وقد جرى التحقق من تنفيذ اخملرجات الرئيس ية التالية يف املرشوع من خلل دراسة مكتبية لخر تقرير بشأأن التنفيذ
ومن خلل اإجراء مقابلت:
(' )'1اخملرج  :1اجامتعات تشاورية إاقلميية بشأأن نقل التكنولوجيا
 .49نظمت ا ألمانة الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية بشأأن نقل التكنولوجيا امخلسة املقررة ،حيث عُقد أأولها يف س نغافورة
(ملنطقة أس يا) يويم  16و 17يوليه  ،2012والثاين يف اجلزائر (للمنطقة ا ألفريقية والعربية) يويم  29و 20يناير ،2013
والثالث يف اإسطنبول (للمنطقة الانتقالية) يويم  24و 25أأكتوبر  ،2013والرابع يف جنيف (منطقة البدلان املتقدمة) يويم
 25و 26نومفرب  ،2013واخلامس يف مونتريي (ملنطقة أأمرياك اللتينية والاكرييب) يويم  5و 6ديسمرب .2013
 .50و أأجريت عىل التعليقات الإجيابية بشأأن املؤمترات اليت وردت يف تقرير التقيمي ادلاخيل ل ألمانة معلية حتقق من خلل
مقابلت مع عينة من املشاركني يف املؤمترات .وقد أأكد أأفراد عينة عشوائية من املشاركني أأن الاجامتعات اكنت جيدة
الإعداد وملبية لحتياجاهتم.
(' )'2اخملرج  :2دراسات حتليلية
 .51أأصدرت ا ألمانة تلكيفات ابإجراء ادلراسات الست التحليلية التية ،واكنت مرشوعات هنائية لدلراسات الست مجيعا
قد وردت بهناية ا ألس بوع ا ألول من سبمترب :2014
( أأ) اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل24؛
(ب) والس ياسات واملبادرات ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتعزيز نقل التكنولوجيا25؛
(ج) ودراسات اإفرادية بشأأن التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة والنامية26؛
(د) والس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيا27؛
(ه) ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد العاملي :حتليل من منظور البدلان النامية28؛
(و) وبدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير ،مما يتضمن أليات لك من ادلفع والسحب ،مع
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287167 24
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287217 25
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287221 26
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287164 27
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287165 28

تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح.
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 .52وخضعت ادلراسات الست مجيعا لس تعراض ا ألقران ،وإان اكنت جودة بعض نتاجئ الاس تعراض املقدمة مبقتىض
اتفاق غري رمسي مشوبة .و أأتيحت ملعدي ادلراسات فرصة لتطبيق الاقرتاحات الناجتة عن معلية اس تعراض ا ألقران.
30
وعرضت ادلراسات واس تعراضات ا ألقران عىل اللجنة.
 .53وجاءت ادلراسات جبودة حس نة بشلك عام .وتعرض امللخصات التنفيذية حملات تفصيلية عن ا ألوراق املناظرة.
ويوجد جمال للتحسني يف احلرص عىل وضع ملخصات تنفيذية واحضة يف ذاهتا تعرض حفوى ادلراسات بلغة بس يطة يس تطيع
معوم امجلاهري أأيضا فهمها .ولهذا أأمهية خاصة مىت ما اكن املقصد من نتاجئ ادلراسة الإسهام يف نقاش س يايس.
 .54وقد ظل المتيزي بني حمية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من أأجل السلع العامة العاملية مثل ا ألدوية املنقذة للحياة
ومن أأجل السلع البيئية العاملية مثل املناخ والتنوع البيولويج ،املس تخدم يف ا ألدبيات يف كثري من ا ألحيان ،غري واحض
للمقميَني .ويعاجل املوضوعان حاجات ملحة ل إلنسانية بدرجات متفاوتة ،حيث تتناول السلع العامة العاملية القضااي احليوية
املتعلقة بصحة الإنسان ،بيامن تتعامل السلع البيئية العاملية مع "حصة الكوكب" يف اإطار منظور أأوسع.
 .55مل تراع بعض ادلراسات الفروق املعتربة بني البدلان النامية وأأقل البدلان منوا بشلك اكف .فعىل خلف الكثري من
البدلان املتقدمة والنامية ،تتسم الظروف الإنسانية والهيلكية يف أأقل البدلان منوا ابلصعوبة الشديدة .ول يسمح اجامتع الفقر
املدقع مع الافتقار اإىل البنية التحتية وإاماكنية تلبية الاحتياجات الإنسانية ا ألساس ية مثل املاء والطاقة والرصف الصحي
ا ألسايس والرعاية الصحية لتكل البدلان ابستيعاب التكنولوجيات احلديثة .ونظرا لضعف سعة الاستيعاب ،قد يكون من
31
الصعب تطبيق مفهوم نقل التكنولوجيا يف أأقل البدلان منوا.
 .56واكن مما أأويص به استنادا اإىل البح 32توس يع دور حماميي الرباءات حبيث يتضمن اإسداء املشورة بشأأن وجاهة
"الرباءات القامئة ابلنس بة اإىل ا ألنشطة التجارية" .ويتلقى حمامو الرباءات تدريبا عىل تقدمي نطاق اكمل من خيارات امحلاية أأو
الإنفاذ احملمتل توافرها للعميل ومعاونة العميل ،اإل أأن معظم حماميي الرباءات ليسوا استشاريي اإدارة اسرتاتيجية ،فل ينبغي اإذا
للكياانت التجارية أأن تعمتد عىل حماميي الرباءات وحدمه يف ما تتخذ من قرارات جتارية هممة .وجيب أأن يكون دلى أأحصاب
الرشاكت فهم للعوامل التجارية الاكمنة وراء أأمهية الرباءة قبل احلصول علهيا وبعده.
 .57وقد يسمح تكوين أأفرقة خرباء متعددة الاختصاصات ،تضم فمين تضم ابحثني أأاكدمييني وممارسني ،اإن أأمكن ،خبربات
ميدانية خمتلطة يف بدلان متقدمة وانمية عىل حد سواء ،ابإجراء اختبار واقعية عىل املنفعة العميل اليت تنطوي علهيا التوصيات
املس تفادة من ادلراسات.
 .58وقد ركزت اإحدى ادلراسات 33عىل تشجيع الابتاكر ابملاكفأت واجلوائز .لكن معد ادلراسة فاتته الفكرة ا ألساس ية أأن
الابتاكر القامئ عىل املاكفأأة ليس "بديل" ابلرضورة عن نظام حقوق امللكية الفكرية .فاملاكفأت ل تقدم اإل للتشجيع عىل
الابتاكر ونقل التكنولوجيا ،مما يبعث يف كثري من ا ألحيان عىل مزيد من التطوير والنقل يف ميدان امللكية الفكرية .وحصيح
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287218 29
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/32093 30
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287217 31
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287221؛ غري أأن ماسكوس يوحض هذا المتيزي جبلء اتم يف
.7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287165
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287167 32
 33بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير ،مما يتضمن أليات لك من ادلفع والسحب ،مع تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر
ومناذج تطوير املصدر املفتوح.
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أأن املقرتحات املتنافسة لبعث الابتاكر الرايم اإىل معاجلة التحدايت اجلديدة املتطورة ،ل س امي تكل املوضوعات اليت تواجه
فشل يف السوق ،متثل قناة ممتازة لس تحداث نقل للتكنولوجيا وحلول قامئة عىل اجلوائز ،اإل أأن الابتاكر القامئ عىل اجلوائز
يدور يف كثري من ا ألحيان يف فكل نظام قامئ عىل امللكية الفكرية.
(' )'3اخملرج  :3ورقة مفاهميية
 .59عُرض مرشوع "ورقة مفاهميية" ( ،)486/D15D2تعرض أأساسا خلفية املرشوع وملخص خملرجاته غي جلسة
اإحاطة غري رمسية عىل البعثات ادلامئة لدلول ا ألعضاء يف جنيف يف  1سبمترب  ( 2014أأي بعد اترخي انهتاء املرشوع رمسيا).
ومل تتضمن الورقة املفاهميية توصيات حمددة بشأأن كيفية دمج نواجت املرشوع يف أأعمل الويبو (انظر صياغة اخملرج .)7
 .60ون ُظم اجامتع ملدة يوم واحد مع منظمت غري حكومية وحكومية ورابطات همنية يف أأوائل شهر أأكتوبر  2014لعرض
34
الورقة املفاهميية .وقدمت ا ألمانة تقريرا شفهيا للجنة بشأأن التعليقات الواردة.
(' )'4اخملرج  :4مواد تدريبية
 .61اكن من املرتقب أأن يصب يف اجتاه اإعداد وتوفري مواد ووحدات و أأدوات تدريس ية وغري ذكل من ا ألدوات الناجتة
عن التوصيات اليت اعمتدها منتدى اخلرباء ادلويل.
 .62لكن مل ترد تقارير عن أأي أأنشطة ،ورمبا اكن ذكل ألن منتدى اخلرباء ادلويل مل ينعقد اإل بعد انهتاء املرشوع رمسيا.
(' )'5اخملرج  :5منتدى دويل للخرباء
 .63عُقد منتدى اخلرباء ادلويل بش أأن نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية :التحدايت املشرتكة وبناء احللول يف الفرتة من 16
اإىل  18فرباير  .2015و أأخذت اللجنة علم ابلتقرير ( 2 ،486/D15D5مارس  )2015يف اجامتعها اخلامس عرش (24-22
أأبريل  )2015ومن املقرر مناقش ته يف اجامتعها السادس عرش املقبل (نومفرب  .)2015و أأعرب عن بعض الشواغل لعدم مض
هيئة اخلرباء خرباء ميثلون أأقل البدلان منوا .كم أأن املنتدى قدم "أأفاكر خرباء" دون أأن يقدم أأي توصيات حمددة للمتابعة.
 .64و أأعرب املشاركون ا ألربعة والعرشون اذلين اس توفوا الاس تقصاء اذلي أأجرته ا ألمانة عن رضامه عن التنظمي وجودة
املعلومات املقدمة وجودة املتحدثني واملنفعة املتحققة من املنتدى .وتأأكد التقومي الإجيايب العام ،عدا بعض الاس تثناءات ،من
خلل مقابلت أأجراها املقيمن مع عينة من املشاركني من داخل ا ألمانة وخارهجا.
(' )'6اخملرج  :6منتدى اإلكرتوين بشأأن نقل التكنولوجيا
 .65أأعد مدير املرشوع نسخة متهيدية من املنتدى الإلكرتوين (اخملرج  )6يطرح دمج املنتديني الإلكرتونيني للمرشوع
( 82_36مرشوعات تعاونية مفتوحة ومناذج قامئة عىل امللكية الفكرية) واملرشوع ( 03_10 82هيلكية دمع الابتاكر
ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية) .ومل يُتخذ بعد قرار بتفعيل املنتدى الإلكرتوين ابلشلك املقرتح .وستتطلب املداومة
عىل حتديث املنتدى الإلكرتوين وتشغيهل الرتوجي هل وتوزيع ما يتعلق به من مسؤوليات وموارد حمددة داخل ا ألمانة.
(' )'7اخملرج  :7دمج نتاجئ املرشوع يف أأعمل الويبو
 .66يشري أخر تقرير مرحيل اإىل أأن العمل عىل دمج أأي من النواجت اليت تمتخض عهنا ا ألنشطة سالفة اذلكر يف برامج
الويبو سيبد أأ بعد منتدى اخلرباء ادلويل ،و أأن ذكل لن يكون اإل بعد نظر اللجنة فيه و أأي توصية حممتل رفعها اإىل امجلعية
العامة.
 .67واختلفت الراء فامي بني ا ألشخاص اذلين أأجريت معهم املقابلت خلل التقيمي فامي اإذا اكن ينبغي فهم "نتاجئ املرشوع"
 34انظر 486/D15D5
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عىل أأهنا الاس تنتاجات اليت خلص اإلهيا منتدى اخلرباء أأم أأهنا تتضمن تكل الناجتة عن املؤمترات وادلراسات.
 .68ويبني الكثري من نتاجئ ادلراسات (انظر .2جمي '8'.أأدانه) ومن وهجات النظر اليت أأبديت خلل منتدى اخلرباء
( )486/D15D5أأن أأمهية تكوين الكفاءات ،عىل ا ألخص ،تقتيض متابعة من خلل أأنشطة الويبو القامئة .وينطبق نفس
ا ألمر عىل نفاذ مس تخديم امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء اإىل معلومات براءات جيدة التنظمي وإاىل
مشورة س ياساتية بشأأن تكوين بيئة متكينية لنقل التكنولوجيا ،مما يتضمن عىل سبيل املثال ل احلرص دمج مواطن مرونة
اتفاق تريبس يف قوانني امللكية الفكرية .ول تضم الوثيقة  486/D15D5حرصا ألنشطة الويبو احلالية يف ميدان نقل
التكنولوجيا ،كم أأهنا ل ترتمج الفجوات احملددة ترمجة واحضة اإىل توصيات تنفيذية بشأأن كيفية تمكيل خدمات الويبو ذات
الصةل أأو حتسيهنا ،رمغ أأهنم ميثلن أأساسا رضوراي لعملية صنع القرار.
 .69ومل ترد أأنباء عن أأي خطوات حنو وضع مقرتح حمدد لدلول ا ألعضاء بشأأن كيفية دمج نتاجئ املرشوع يف أأعمل الويبو.
احملسن"
(' )'8النتاجئ املبدئية املشاهَدة من حيث "الفهم َّ
 .70يعرض هذا القسم ملخضا للنتاجئ الرئيس ية املس تفادة من ادلراسات الست ،اليت اس هتدفت الإسهام يف حتسني فهم
مبادرات أأو س ياسات امللكية الفكرية احملمتةل لتعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها مبا يفيد التقدم الاجامتعي الاقتصادي ،ل س امي ما
اكن من ذكل يف مصلحة البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
 .71وقد حفزت س ياسات حقوق امللكية الفكرية اليت وضعهتا الاقتصادات النامية اس تجابة لتفاق تريبس وغريه من
التفاقات ادلولية قدرا أأكرب من تدفقات جتارة التكنولوجيا املتقدمة والاستامثر ا ألجنيب املبارش ونقل التكنولوجيا من خلل
الرتخيص عرب البدلان .كم يرست ا ألنشطة املوهجة تكنولوجيا داخل املنشأت متعددة اجلنس يات يف البدلان الصاعدة
الرئيس ية .اإل أأن ا ألدةل الإجيابية قامئة بشلك ش به اتم عىل بياانت تتعلق ببدلان انمية كبرية ومتوسطة ادلخل ،وقد يكون
سبب ذكل ادلور املتواضع اذلي تؤديه حقوق امللكية الفكرية يف أأحسن ا ألحوال يف أأقل البدلان منوا .كم تفرض مجموعة
متنوعة من العوامل ا ألخرى غري ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية قيودا عىل قدرة أأقل البدلان منوا عىل استيعاب
35
التكنولوجيات ا ألجنبية ومسايرهتا.
 .72ل يتضمن نقل تكنولوجيات ا ألصول الفكرية امللكية الصناعية حفسب ،بل كذكل ادلراية العملية بعمليات التصنيع
واملوافقات التنظميية .ولهذه أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل اإىل البدلان النامية.36
 .73ومازالت هناك جفوات واسعة من حيث النشاط التكنولويج وتمنية ر أأس املال البرشي ،ليس بني البدلان املتقدمة
والنامية حفسب ،بل كذكل فامي بني البدلان النامية .أأما مجع البدلان النامية اكفة حتت فئة واحدة ،فميثل اإفراطا يف التبس يط ل
37
مسوغ هل.
 .74وميثل التعاون عرب احلدود ونقل املعرفة واخلربة بدل من الاكتفاء ابإعطاء حق قانوين يف التسويق سبيلني فعالني
لتعزيز نقل التكنولوجيا بني البدلان املتقدمة والنامية.
 .75ومثة علقة ترابطية بني سعات الاستيعاب ومدى قدرة البدلان النامية عىل الاس تفادة من الفوائد غري املبارشة من
التجارة أأو الاستامثر ا ألجنيب املبارش .لكن من شأأن الافتقار اإىل قدر اكف من ر أأس املال البرشي أأو الاستامثرات يف
البحث والتطوير أأن حيول دون حتقق الفوائد غري املبارشة .وجيب أأن تقرتن بتحرير التجارة والاستامثر ا ألجنيب املبارش
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287165 35
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287217 36
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165 37
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س ياسات ملمئة لتعزيز التعلمي ،والبحث والتطوير ،وتمنية ر أأس املال البرشي اإن أأريد للبدلان النامية أأن حتقق اكمل
38
الاس تفادة من التجارة أأو الاستامثر ا ألجنيب غري املبارش.

 .76وللرتكزي بقوة عىل تمنية ر أأس املال البرشي أأمهية حمورية يف سبيل متكني البدلان النامية من الاس تفادة من التعاون
ادلويل أأو التجارة أأو الاستامثر ا ألجنيب املبارش .وجيب عىل حكومات البدلان النامية أأداء دورها يف تعزيز أأنظمة التعلمي
احمللية عىل مجيع املس توايت (من الابتدايئ اإىل مرحةل ما بعد الثانوي) .وميثل تعزيز أأنظمة التعلمي احمللية من منظور الاقتصاد
رشطا مس بقا رضوراي حلدوث نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل بفعالية.
 .77ورمبا يقتيض ا ألمر اإعادة النظر يف الافرتاض التقليدي بأأن "نقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية
يؤدي ،يف حد ذاته ،اإىل تمنية اقتصاداهتا ورؤوس أأموالها البرشية" ،حيث اإنه ليس من احلمتي أأن تؤدي التكنولوجيات
اجلديدة ،مثل ا ألدوية و أأنظمة التعلمي وتكنولوجيا املعلومات والتصالت املتقدمة ،تلقائيا اإىل حتسني جودة حياة السواد
ا ألعظم من شعوب البدلان النامية 39.كم أأن تركزي الكثري من الرشاكت متعددة اجلنس يات عىل نقل صنوف الرفاهية غري
الرضورية اإىل القطاعات الرثية من الساكن يف البدلان النامية ل يضفي عىل جودة حياة جل الناس أأي حتسني .فيجب اإذا
املزج بني املساعدة الإمنائية للتصدي للتحدايت الاجامتعية الاقتصادية اليت تواهجها اجملمتعات ا ألفقر يف البدلان النامية من
40
خلل نقل التكنولوجيا من هجة والتدابري ا ألخرى املوهجة اإىل تعزيز املعايش املس تدامة من هجة أأخرى.
 .78ورمبا تشجع احلوافز الرضيبية للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا اإجراء ا ألحباث والتطوير يف اجملالت ذات ا ألولوية،
مثل اإمناء قطاع تصنيع معني وصناعة تصديرية معينة أأو الإسهام يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية .وتوجد دلى معظم البدلان
املتقدمة والكثري من البدلان النامية حوافز حمددة للتشجيع عىل البحث والتطوير وعىل نقل التكنولوجيا 41.كم أأن للليات
املساندة اليت تمني العلقات بني الكياانت التجارية احمللية ومبدعي التكنولوجيا عىل الصعيد احمليل أأو العاملي أأمهية يه
42
ا ألخرى.
 .79وميثل التعاون يف جمالت البحث والتطوير عىل الصعيد ادلويل قناة هممة لنقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإىل
البدلان النامية .وترمس مثان دراسات اإفرادية صورا توضيحية لعدة جمالت تقنية ومناطق جغرافية ،مما يعطي حملة أأوىل مثرية
للهامتم عىل التحدايت املؤسس ية املتنوعة اليت تواجه اجلهات الفاعةل يف التعاون يف جمالت البحث والتطوير ونقل
التكنولوجيا بني البدلان املتقدمة والنامية .وهذا هو أأحد أأقوى أأجزاء املرشوع لكه تعبريا ،حيث يسلط الضوء عىل اإماكنية
التوصل اإىل نتاجئ مثرية للهامتم ،بل ورمبا تكون ثورية ،من خلل اجلهد املشرتك بني أأعضاء البدلان املتقدمة والنامية مبجرد
43
المتكن من التغلب عىل التحدايت.
 .80ومن املمكن اس تخدام املعرفة يف مرشوعات البحث والتطوير من خلل النرش والس يطرة المتلكية للمعرفة عىل حد
سواء لتيسري خمتلف اسرتاتيجيات الاس تخدام يف البدلان املتقدمة والنامية ابلتوازي .وملفهوم اإماكنية أأداء حقول امللكية
الفكرية حسب س ياق الاس تخدام أأمهية .وينبغي عند تصممي اسرتاتيجيات حقوق امللكية الفكرية وضع الامنذج القميية اخملتلفة
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287165 38
 37-39ميكن اس تنباط هذه املفاهمي من ادلراسة اليت أأجريت بشأأن "نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل :حتليل من منظور البدلان النامية"،
D/D14D6PID7486املرفق D1صفحة 9؛ 7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287165؛ والس ياسات واملبادرات
ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف البدلان النامية لتعزيز نقل التكنولوجيا7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287217 :
ودراسات أأخرى يف املرشوع.
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287217 40
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287164 41
wDeàwE..i.opwo._ww/287164_7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo. 42
 43انظر الوثيقة  486/D14D6PID9من اإعداد مركز امللكية الفكرية ،وهو مركز مشرتك بني جامعة غوتنبورغ وجامعة تشاملرز للتكنولوجيا ،كجهد تعاوين.

هذه نصب ا ألعني.
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 .81ومن الوارد أأن تبلغ التاكليف املقرتنة ابإعداد الرباءات وتقيميها وإانفاذها مبلغا معتربا .ومن املمكن أأن تتضاءل قمية نظام
الرباءات اإذا اس ُتخدم لتطوير منتجات ضعيفة من منظور التسويق التجاري أأو نواجت حبثية ل ميكن حتويلها اإىل نقود بنجاح أأو
مرشوعات اإمنائية عالية اخملاطر .ولصناع الس ياسات أأن يس تخدموا ،مضن حدود الالزتامات ادلولية ،مجموعة متنوعة من
أليات تشجيع الابتاكر يف سبيل حتقيق ا ألهداف .وقد يكون من املفيد امجلع بني عدة أليات للتغلب عىل أأوجه القصور
البارزة يف ألية ما بعيهنا .وخملتلف أليات دمع الابتاكر جوانب متعلقة ابلتجارة و أأنظمة تنظميية عاملية انش ئة أأو حممتةل .ومل حيظ
45
هذا املوضوع بتقدير واسع النطاق من جانب همنيي امللكية الفكرية.
 .82وجيب بذل مزيد من جلهد للرتقاء ابلكشف عن الاخرتاعات وإاماكنية النفاذ اإىل بياانت الرباءات للبدلان النامية ،مبا
يف ذكل الكشف عن أأفضل ا ألوضاع أأو الطرائق .ويتطلب هذا اإاتحة بياانت الرباءات عىل الإنرتنت ومن خلل قواعد
46
بياانت دولية .وميثل نفاذ البدلان النامية اإىل الربجميات ذات الإماكنيات التحليلية رضورة.
 .83وجوائز التشجيع عىل الابتاكر عبارة عن ألية صادفت مؤخرا ساحة جديدة ابعتبارها ممكةل للمنتجات القامئة عىل
البحث والتطوير .وتتضمن هذه املسابقات ذات اجلوائز ،املقرتحات الطموح ألنظمة جوائز ابتاكر من شأأهنا التشجيع عىل
الاستامثر يف احبث والتطوير .ومتثل املقرتحات املتنافسة لبعث الابتاكر الرايم اإىل معاجلة التحدايت اجلديدة املتطورة ،ل
س امي تكل املوضوعات اليت تواجه فشل يف السوق ،قناة ممتازة لس تحداث حلول ونقل للتكنولوجيا ،وهذا جمال مل توفه جمعة
47
امللكية الفكرية حقه من ادلراسة والاس تكشاف،
 .84كم توصلت ادلراسات اإىل حتديد عدد من اجملالت اليت تس تدعي مزيدا من البحث.
 .85ومازال فهم كيفية تأأثري س ياسات حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة يف نقل التكنولوجيا وإاماكنية اإفضاء
التغريات ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية يف هذه البدلان املتقدمة اإىل تعزيز نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا فهم حمدودا رمغ أأمهيته .وينطبق نفس ا ألمر عىل مقتضيات س ياسات ا ألرسار التجارية وممارساهتا وقوانيهنا.
 .86وس يكون من املثري للهامتم ،يف معرض ترس يخ املمرسات اجليدة من الامنذج الناحجة ،مجع دراسات اإفرادية عن نقل
التكنولوجيا .مفا يه الفوائد ابلنس بة للك من الطرفني؟ وهل توجد أأمثةل لتجارب انحجة اس تفادت فهيا البدلان املتقدمة
والنامية عىل حد سواء من أأعمل حبث وتطوير تعاونية مشرتكة عىل مواضيع ذات اهامتم متبادل؟
(' )'9نواجت أأخرى
 .87مل يمتكن املقيمن من حتديد أأي نواجت تتعلق بتحقيق توافق الراء املنشود فامي بني ادلول ا ألعضاء بشأأن كيفية تعزيز نقل
التكنولوجيا .كم أأهنم مل يلحظا أأي نواجت سلبية أأو اإجيابية أأخرى تتجاوز اإاثرة الاهامتم بني مجهور حمدود نسبيا.

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287221 44
)DnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287218j 486/D14D6PID12D7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc. 45
 .7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287167 46وهذه التوصية مش تقة من الفقرتني  110و 111من الوثيقة
 486/D14D6PID7واكن برانمج "النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات" ( )2l/6يتيح نفاذا حمدودا اإىل قواعد بياانت جتارية ،مهنا منتجات
رشاكت رائدة يف توفري قواعد البياانت .ولكنه ليس من املعلوم اإن اكن النفاذ مازال متاحا ألقل البدلان منوا .كم ُطرحت التوصية كذكل يف

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287217
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(' )'10الوقع
 .88اكن من السابق ألوانه يف هذا الوقت حماوةل تقومي النتاجئ عىل مس توى الوقع.

(دال) الكفاءة
(' )'1التنفيذ املايل
 .89استنادا اإىل أخر تقرير مايل رمسي صدر يف هناية مايو  ،2015أأنفق  ٪76.8من املزيانية الإجملية وقدرها 1532000
فرنك سويرسي (مبا فهيا  549000فرنك سويرسي لتاكليف املوظفني و 983000فرنك سويرسي لغريها من التاكليف).
اجلدول  :1اس تعراض عام للنفقات (ابلفرنك السويرسي)
أأبواب املوازنة

الس نوات
2014/2015 2012/2013

2011

اجملموع

 %من اجملموع

املوارد البرشية

موظفون مؤقتون

120,000

339,000

96,000

555,000

42.7%

مجموع فرعي للموارد البرشية

120,000

339,000

96,000

555,000

42.7%

خلف املوارد البرشية

هممت املوظفني

1.9%

22,000

أأسفار الغري

280,000

86,000

367,000

31.2%

املؤمترات

39,000

25,000

64,000

5.4%

النرش
خدمات تعاقدية فردية

131,000

خدمات تعاقدية أأخرى
مجموع فرعي خلف املوارد البرشية

17,000

148,000

20,000

12.6%
1.7%

0

473,000

149,000

621,000

52.8%

اجملموع

120,000

812,000

1,176,000 244,000

100%

املدفوعات ابلنس بة املئوية

10.20%

69.05%

100%

20.75%

املصدر :ا ألرقام مقدمة من ا ألمانة بناء عىل طلب املقي َمني
 .90ول يُظهر حتليل النفقات حسب أأبواب املوازنة أأي أأمناط غري طبيعية ملرشوع خصص معظم موارده لتنظمي اجامتعات
وللبحث يف دراسات .ويشري تنسيب مجموع التاكليف اإيل اخملرجات املنفذة وإاجراء مقارنة اب ألرقام املالية املتاحة للعموم من
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عدد من مرشوعات جدول تمنية ا ألعمل ا ألخرى اإىل أأن ا ألمانة اس تخدمت املوارد بشلك ملمئ معوما .اإل أأن الكفاءة تردَّت
بسبب حالت التأأخر يف التنفيذ املوصوفة يف القسم  .2أألف (' )'2بشأأن الإدارة أأعله.

 .91ومل تقتض الاختصاصات تقوميا تفصيليا للكفاءة عىل مس توى اخملرجات ،لكن من شأأهنا أأن تكون وجهية ابلنس بة اإىل
معلية صنع القرار يف ادلول ا ألعضاء .أأما تقومي القمية مقابل املال فيتطلب أأيضا بياانت مالية توزع النفقات عىل لك من النتاجئ
و أأبواب املوازنة .وذلكل تعذر عرض وتقومي توزيع املوارد عىل خمتلف اخملرجات .وس تقدم ا ألمانة هذه املعلومات مجليع
مرشوعات جدول تمنية ا ألعمل احلالية من خلل نسق تقاريرها املالية اجلديد.
 .92وتبني مقابةل المتويل املعترب بفوائد املرشوع ا ألوسع (النواجت) ،اليت اكنت حمدودة للغاية ،أأن الكفاءة اكنت متدنية.
وس تكون معظم ا ألموال قد أأهدرت دون تكوين نواجت ملموسة ما مل تُس تخدم نتاجئ املرشوع لإحداث تغريات اإجيابية ،مما
يتطلب اختاذ اإجراءات حمددة تعمتدها ادلول ا ألعضاء.
(' )'2أأوجه التأزر مع أأنشطة أأخرى تضطلع هبا ا ألمانة
 .93جاء املرشوع ممكل جملموعة متنوعة من أأنشطة الويبو ا ألخرى املوهجة اإىل عدد من توصيات جدول أأعمل التمنية
املدرجة يف الفئة جمي عىل ا ألخص (نقل التكنولوجيا ،وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،والنفاذ اإىل املعرفة).
 .94وقد نتج عن اس تخدام بعض ادلراسات اليت أأجريت يف اإطار )486/D4D3( 82_16_20_01
و 49)486/D6D5( 82_16_20_02مكدخلت لدلراسات اليت أأجريت يف اإطار هذا املرشوع بعض أأوجه التأزر ،وإان
اكنت حمدودة للغاية.
48

 .95ومل ينته التقيمي اإىل وجود أأي تداخلت مع أأنشطة أأخرى ل ألمانة.

(هاء) احامتلت اس تدامة النتاجئ

 .96مل ي َّ
ُسمل اثنان عىل ا ألقل من اخملرجات ا ألساس ية (منتدى اخلرباء واملنتدى الإلكرتوين) اإل مؤخرا .و أأخذت اللجنة علم
بنتاجئ منتدى اخلرباء يف دورهتا ا ألخرية ،اإل أأهنا مل تناقشها .ومتثل املتابعة عىل املرشوع أأمهية حامسة يف سبيل جتميع النتاجئ
احملققة والبناء علهيا واس تدامهتا.
 .97أأدرج دمج "التوصيات الناجتة" يف برامج الويبو ذات الصةل بعد اإقرارها من ادلول ا ألعضاء مضن أأهداف املرشوع
(اخملرج  ،)7وهذا اإدراج صائب .ورمبا تكون ادلول ا ألعضاء قد اختارت عن معد عبارة "ادلمج يف يرامج الويبو ذات
الصةل" ،ألن "نقل التكنولوجيا" ليس خدمة ميكن "تعمميها" .ويبدو من صياغة اخملرج  7أأن ادلول ا ألعضاء ترتقب مقرتحا من
ا ألمانة.
 .98وإاىل جانب أأمهية مواصةل املناقشات فامي بني ادلول ا ألعضاء ،أأبرزت املقابلت اليت أأجريت مع أأحصاب املصلحة
احلاجة اإىل اإسداء مشورة خمصصة للحكومات بشأأن كيفية تأأسيس اإطار س ياسات متكيين لنقل التكنولوجيا .ويتطلب هذا
أأيضا اإجراء مزيد من ا ألحباث عن نقل التكنولوجيا ،وعىل ا ألخص عن املمرسات اجليدة املس تفادة من دراسات اإفرادية.
 .99وما حقوق امللكية اإل عامل واحد ،وإان اكن عامل همم ،من العوامل املؤثرة يف قدرة البدلان النامية عىل الاس تفادة
من نقل التكنولوجيا .ويتطلب حتسني نقل التكنولوجيا بذل هجود منسقة يف جمالت كثرية ل تشملها ولية الويبو .ذلكل ل
يزال من ا ألمهية مباكن التعاون الوثيق مع املنظمت ادلولية ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة وخارهجا .ونظرا اإىل اإحاطة الويبو
 48مرشوع امللكية الفكرية واملكل العام
 49مرشوع الرباءات واملكل العام

CDIP/16/3
Annex
22

مبوضوع نقل التكنولوجيا من منظور امللكية الفكرية ،فقد تكون يف املوقع املناسب للمسامهة يف وضع اإطار ميكن من نقل
التكنولوجيا .ومن شأأن املشاركة بنشاط يف املؤمترات ادلولية املتعلقة بنقل التكنولوجيا أأن هيئي حمفل جيدا ذلكل ،و أأن يتيح
للويبو كذكل تعزيز ظهورها وماكنهتا يف اجملمتع ادلويل.
 .100وينبغي أأيضا بنفس القدر من ا ألمهية التكفل مبساندة الباحثني والكياانت التجارية يف الاس تفادة من الفرص الساحنة
عىل الصعيد ادلويل لنقل التكنولوجيا ،ل س امي ما اكن مضن ما تقدمه الويبو ابلفعل من مساندة مبارشة وغري مبارشة
(املس توى املتوسط) املوهجة اإىل مس تخديم حقوق امللكية الفكرية.
 .101وليس مضن نطاق هذا التقيمي طرح خطوط عريضة ملا حيسن فعهل فامي هو أت .ومن الس بل امللمئة للميض قدما
اإجراء ختطيط ل ألنشطة القامئة و ُتبني الفجوات ،مع وضع نتاجئ املرشوع يف احلس بان.
 .102ومن الربامج اليت ميكن حتقيق املزيد من التعزيز لنقل التكنولوجيا من خللها أأاكدميية امللكية الفكرية (الربانمج ،)11
والرشاكت الصغرية واملتوسطة (الربانمج  ،30مبا يف ذكل تقدمي دمع لدلول ا ألعضاء يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية)،
وكذكل الربانمج  14يف اإطار الهدف الاسرتاتيجي الرابع (خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف) ،ل س امي ما اكن من خلل
مراكز دمع التكنولوجيا واملعلومات.

 .3الاس تنتاجات
 .103يقود ما س بق بيانه من نتاجئ وتقومي أأعله اإىل الاس تنتاجات التالية:

الاس تنتاج  :1اكنت خمرجات املرشوع ذات وجاهة ابلغة ،لكن بعض اخملرجات مل َّ
تسمل ،واكنت عنارص التسلمي ،عدا بعض
الاس تثناءات ،ذات نوعية جيدة .وقد أأثر الت أأخري الكبري يف تنفيذ املرشوع سلبا يف فعاليته ،غري أأن ا ألمانة اس تخدمت
املوارد عىل حنو ملمئ.
 .104و أأسهمت نتاجئ املؤمترات وادلراسات اليت مولها املرشوع يف حتديد معوقات نقل التكنولوجيا ومناقش هتا ،واس تخلص
املمرسات اجليدة من ادلراسات الإفرادية للممرسات الناحجة ،ومناقشة النتاجئ مع مجهور حمدد .لكن مل يعط املرشوع اإىل الن
نتاجئ ملموسة واسعة النطاق.
 .105ومل تعد أأدوات تكوين الكفاءات املقررة ،وانهتىى اإعداد مرشوع املنتدى الإلكرتوين بعد ميض عام عىل الهناية الرمسية
للمرشوع قيد التقيمي .ومل تُتخذ أأية خطوات ابجتاه دمج نتاجئ املرشوع يف برانمج أأنشطة الويبو القامئة .وتدل صياغة النتيجة
املرتقبة  7عىل أأن ادلول ا ألعضاء تتوقع مقرتحا حمددا من ا ألمانة ،بعد مناقشة نتاجئ منتدى اخلرباء ادلويل.
 .106وتقدم تنفيذ املرشوع معوما ابإيقاع بطئ ،اإذ اس تغرق ضعف الوقت املقرر يف ا ألصل .وعىل الرمغ من المتديد هل مرتني
دون تاكليف ،فاإن تنفيذ بعض ا ألنشطة اس متر اإىل ما بعد انهتاء املرشوع رمسيا ،ومل يُنجز اإل يف يونيه  .2015وسامه يف هذا
التأأخري تفامق املشالكت الإدارية الناجتة عن تعديل الهيلك التنظميي يف الويبو.

الاس تنتاج  :2من املرحج أأل تتحول اخملرجات اإىل نواجت ملموسة مس تدامة ينجم عهنا فوائد واسعة النطاق ،ما مل يتابع
املرشوع ،مما يعين ضياع معظم املوارد اخملصصة هل.
 .107فدون متابعة لس تخدام خمرجات املرشوع يف تعزيز دمع الويبو ألنشطة نقل التكنولوجيا ،سيبقى نطاق املرشوع
ووقعه يف التمنية الاجامتعية الاقتصادية حمدودا نوعا ما .وس تتبدد النتاجئ الهامة ا ألولية وا ألموال اليت أنفقت من أأجل الوصول
اإىل تكل النتاجئ .وستبقى اإماكنية حتقيق اس تدامة النتاجئ وفعالية املرشوع منخفضة.
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الاس تنتاج  :3حددت أراء اخلرباء عددا من اجملالت اليت من ش أأن تعزيز خدمات الويبو فهيا اإضفاء ق مية مضافة عىل تيسري
نقل التكنولوجيا .و أأصبح من الواحض كذكل أأن تعزيز نقل التكنولوجيا يتطلب مجموعة كبرية من التدابري اليت ل تغطي ولية
الويبو العديد مهنا .ويقتيض اإجياد ظروف ملمئة لإنشاء اإطار ميكن من نقل التكنولوجيا ،بذل هجود منسقة مضن منظومة
ا ألمم املتحدة وخارهجا.

 .108ونقل التكنولوجيا ليس خدمة ميكن "تعمميها" ،اإذ تبني صياغة اخملرج  7اليت توافقت علهيا ادلول ا ألعضاء أأن اإدراج
توصيات املرشوع يف برامج الويبو ذات الصةل ،اكن هدفا أأساس يا من أأهداف املرشوع .وقد يدل ذكل عىل أأن ادلول
ا ألعضاء تتوقع مقرتحا ملموسا من ا ألمانة ،بعد مناقشة النتاجئ ا ألساس ية اليت تأأتت عن املرشوع ا َّإابن ادلورة السادسة عرشة
للجنة.
 .109ويتطلب وضع خطة للتقدم يف املرشوع ،ختطيط أأنشطة الويبو القامئة واملتعلقة بنقل التكنولوجيا ،بقصد حتديد
الاحتياجات استنادا اإىل نتاجئ املرشوع ،مث اإعداد مقرتح يعرض كيفية تعزيز أأو اس تكمل اخلدمات القامئة عند الاقتضاء.
 .110ويؤثر يف قدرة البدلان النامية عىل الاس تفادة من نقل التكنولوجيا عوامل عدة ،ول صةل مبارشة للعديد من هذه
العوامل ابمللكية الفكرية .ذلكل ل يزال من ا ألمهية مباكن التعاون الوثيق مع املنظمت ادلولية ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة
وخارهجا .ونظرا اإىل اإحاطة الويبو مبوضوع نقل التكنولوجيا من منظور امللكية الفكرية ،فقد تكون يف املوقع املناسب للمسامهة
بنشاط يف وضع اإطار ميكن من نقل التكنولوجيا ،ول س امي من خلل مشاركهتا ابنتظام يف املنتدايت ادلولية ذات الصةل.

الاس تنتاج  :4مل يكن تطبيق ا ألدوات املعيارية اخلاصة ابلتخطيط للمرشوعات ورصدها عىل قدر اكف من اجلودة .وقد تبني
من هذا التقيمي أأن من الرضوري تعزيز دور شعبة تنس يق جدول أأعمل الت منية يف رصد تقدم مرشوعات جدول أأعمل الت منية
وجودهتا ابنتظام ،و إاجراء تدريب أأسايس اإلزايم للمرشفني عىل املرشوعات.
 .111ومل يُطبق الإطار املنطقي أكداة معيارية لتخطيط املرشوع ورصده وتقيميه ،وركزت معليات التخطيط وإاعداد التقارير
عىل ا ألنشطة ل النتاجئ .وجيدر التشديد عىل أأن ا ألمانة س بق وبذلت هجودا كبرية يف مجيع املرشوعات احلديثة جلدول أأعمل
التمنية من أأجل تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ ابس مترار.
 .112ويتضح من التقيمي أأن من الرضوري تعزيز الرقابة عىل املرشوعات ورصد جودهتا من داخل ا ألمانة ،ول س امي شعبة
تنس يق جدول أأعمل التمنية .ومن شأأن اشرتاط "تأأشري" الشعبة عىل مجيع املراحل الرئيس ية يف تنفيذ املرشوع (مثل تلزمي
اخلدمات ونرش املواد وغريها) وتنظمي اجامتعات منتظمة للمرشفني عىل املرشوعات ،أأن يتيح للشعبة استباق املشالكت.

 .4التوصيات
التوصية ( 1من الاس تنتاجني  2و )3موهجة اإىل ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو بش أأن اإعداد مقرتح عن كيفية زايدة مسامهة
الويبو يف تيسري نقل التكنولوجيا:
 .113ينبغي لدلول ا ألعضاء بعد مناقشة نتاجئ املرشوع يف ادلورة السادسة عرشة القادمة للجنة ،أأن تطلب من ا ألمانة
ختطيط خدمات الويبو القامئة يف جمال نقل التكنولوجيا ،وتنظر يف طريقة اس تكمهل وحتسيهنا مع مراعاة نتاجئ املرشوع.

التوصية ( 2من الاس تنتاجني  2و )3موهجة اإىل ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو عن مضمون مقرتح حمدد (اإذا ما اع متدت ادلول
ا ألعضاء التوصية  1أأعله):
 .114استنادا اإىل نتاجئ هذا التقيمي ،توىص ا ألمانة بأأن تبحث يف اإماكنية تقدمي ادلمع يف جمالت التدخل التالية:
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( أأ) الاس مترار يف حتديد أأفضل املمرسات يف جمال نقل التكنولوجيا ومجعها وتشاطرها من خلل اإجراء دراسات
اإفرادية اإضافية وتوثيق قصص النجاح الناجتة عن التعاون بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة .ولعل من املفيد خاصة
حتديد مناذج تطور البدلان اليت أأصبحت حديثا بدلاان متقدمة.
(ب) الاس مترار يف تكوين الكفاءات العملية (مبا فهيا مجموعات ا ألدوات) املصممة خصيصا ملس تخدمني حمددين مع
الرتكزي عىل البدلان ا ألقل منوا.
(ج) الاس مترار يف تكوين كفاءات مزودي خدمات املل
(د) كية الفكرية أأو الابتاكر يف البدلان النامية ،مثل ماكتب امللكية الفكرية ومراكز نقل التكنولوجيا وغريها.
(ه) دمع وتوثيق أأنشطة رائدة يف جمال نقل التكنولوجيا يف البدلان النامية ألغراض توضيحية.
(و) اإسداء مشورة يف جمال الس ياسات لدلول ا ألعضاء ،تكون مصممة خصيصا للبدلان ا ألقل منوا بغية اإنشاء
اإطار ميكهنا من نقل التكنولوجيا .وقد يتضمن ذكل اإسداء املشورة يف جمال اس تخدام مواطن املرونة يف اإطار
التفاقات ادلولية.
(ز) تزويد قاعدة بياانت ركن الرباءات ابلقدرة عىل حتليل البياانت بغية زايدة فائدة بياانت الرباءات لعموم
مس تخدمهيا يف مجيع البدلان ،مبا فهيا البدلان ا ألقل منوا .والبحث يف توفري ألية لس تخراج البياانت والتصوير البياين
للبياانت وا ألدةل الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية.

(ح) تعزيز الفائدة املرجوة من املوقع الإلكرتوين يف جمال نقل التكنولوجيا حبيث يعرض مجيع أأنشطة الويبو ومواردها
واملؤسسات الوطنية.
(ط) اإسداء املشورة اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن أأفضل املمرسات لتطوير بىن حتتية وش باكت فعاةل للبتاكر.

التوصية ( 3من الاس تنتاج  )3موهجة اإىل أأمانة الويبو من أأجل زايدة فعالية مشاركة الويبو يف املؤمترات واملنتدايت املتعلقة
بنقل التكنولوجيا:
 .115حيث ينبغي ل ألمانة تعزيز مشاركهتا الفعاةل يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية لنقل التكنولوجيا ،هبدف تكوين رؤية
واحضة والإسهام بدرايهتا العملية والاس تفادة من خربات املشاركني الكرث يف املؤمترات.

التوصية ( 4من الاس تنتاج  )4موهجة اإىل أأمانة الويبو بش أأن تعزيز قدراهتا يف اإدارة املرشوعات ويف جمال مراقبة جودة
مرشوعات جدول أأعمل الت منية:
 .116اس تخدام أأداة الإطار املنطقي يف معليات ختطيط مرشوعات جدول أأعمل التمنية ورصدها وتقيميها.
 .117النظر يف تنظمي دورات اإلزامية عن اإدارة املرشوعات موهجة للمرشفني عىل املرشوعات.
 .118النظر يف تطبيق ألية تضع مبوجهبا شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية "تأأشريهتا" عىل مجيع القرارات الإدارية الرئيس ية
املتعلقة مبرشوعات جدول أأعمل التمنية.
 .119تنظمي اجامتعات دورية للمرشفني عىل مرشوعات جدول أأعمل التمنية للطلع عىل التقدم احملرز فهيا.
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الاختصاصات

امللحق الثاين

قامئة ا ألشخاص اذلين أأجريت معهم مقابلت

امللحق الثالث

قامئة الواثئق
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امللحق ا ألول

امللحق ا ألول :الاختصاصات

عنوان التلكيف:

املرفق
الاختصاصات

تقيمي مرشوع :مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول

امس الوحدةDالقطاع:

شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية ،قطاع التمنية

ماكن التلكيف:

حمل اإقامةDمعل املقي َمني

وهجات السفر املتوقعة (اإن وجدت):

س تقومان خلل تنفيذ تلكيفكم ببعثتني اإىل املقر الرئييس للويبو يف مدينة
جنيف بسويرسا (حتدد التوارخي لحقا)

املدة املتوقعة للتلكيف:

من  1يونيه  2015اإىل  13نومفرب 2015

الهدف من التلكيف:

متثل هذه الوثيقة اختصاصات تقيمي مرشوع جدول أأعمل التمنية مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة وبناء احللول (التوصيات  19و 25و 26و )28اذلي اع ُتمد يف ادلورة السادسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

(اللجنة) ،واليت عقدت يف جنيف يف نومفرب  .2010وتضم الوثيقة  .IDr 486/D6D4وثيقة املرشوع لهذا املرشوع .وقد
انقشت اللجنة وثيقة مرشوع معدةل أعيد فهيا ختصيص املزيانية وحتديث اجلدول الزمين لورقة مرشوع امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول (الوثيقة  ،)486/D9D6PID4واتفقت عىل تنفيذ نواجت املرشوع وفقا للصيغة
اجلديدة املقرتحة للمزيانية واجلدول الزمين .ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية عرشة عىل اجلدول الزمين املعدل ملرشوع امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول ( ،486/D12D2انظر الصفحات  .)60-50وبد أأ تنفيذ املرشوع
يف يناير  2011واس ُتمكل يف يوليه ( 2014مع عقد منتدى اخلرباء يف الفرتة  18-16فرباير  2015نظرا ألس باب تتعلق
ابلتخطيط) .واتُبع يف املرشوع الهنج التدرجيي املتعلق ابملنظمت املعمتدة والرشاكء اجلدد املشاركني يف مجيع جوانب نقل
التكنولوجيا ،واس ُتكشفت فيه الس ياسات املرتبطة ابمللكية الفكرية واملبادرات اجلديدة الرضورية لتشجيع نقل التكنولوجيا
ونرشها ،لفائدة البدلان النامية عىل وجه اخلصوص ،اإىل جانب اإرساء تعاون دويل بشأأن امللكية الفكرية.
وقد ن ُفذ املرشوع حتت إارشاف مدير املرشوع ،الس يد عيل اجلزائري ،كبري املستشارين يف شعبة التعاون ادلويل لنظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (تعاقب عىل اإدارة املرشوع الس يد فيليب بيكتودل ( )2011والس يد ماثيو ريين (-2012
 )2013والس يد عيل اجلزائري (.)2015-2013

واملقصود أأن يكون هذا التقيمي تشاركيا .وينبغي أأن يتيح مشاركة نشطة يف معلية التقيمي ممن هلم مصلحة يف املرشوعات :فريق
املرشوع والرشاكء واملس تفيدون و أأي أأطراف أأخرى هممتة.
ولهذا التقيمي هدفان رئيس يان هم:
.1

التعمل من اخلربات املكتس بة خلل تنفيذ املرشوع :ما اذلي جنح وما اذلي مل ينجح لصاحل ا ألنشطة املتواصةل
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يف هذا اجملال ،مما يتضمن تقومي اإطار تصممي املرشوع وإادارة املرشوع ،مبا يف ذكل أأدوات الرصد وإاعداد التقارير،
علوة عىل قياس النتاجئ احملققة حىت الن وبياهنا وتقومي احامتلية اس تدامة النتاجئ احملققة؛
 .2وتوفري معلومات تقيميية قامئة عىل ا ألدةل دلمع معلية اختاذ القرار يف اللجنة.
وسريكز التقومي بشلك خاص خلل التقيمي عىل مدى أأداء املرشوع دورا حموراي فامي ييل:
( أأ) تيسري معليات تشاورية مع ادلول ا ألعضاء من خلل مخسة اجامتعات إاقلميية وإاعداد ست دراسات حتليلية
خضعت لس تعراض ا ألقران ،والكهم قدم مدخلت ملنتدى خرباء ،حيث ُطرحت قامئة من أأفاكر اخلرباء لتعزيز نقل
التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل؛
(ب) واكتشاف س بل جديدة لإنشاء تعاون دويل يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز التفامه والتوافق عىل مبادرات
امللكية الفكرية أأو س ياساهتا من أأجل الهنوض بنقل التكنولوجيا.
وحتقيقا لهذه الغاية ،سريكز التقيمي بشلك خاص عىل تقومي مسائل التقيمي ا ألساس ية التالية:

تصممي املرشوع وإادارته

( أأ) ملءمة وثيقة املرشوع ا ألولية كدليل لتنفيذ املرشوع وتقومي النتاجئ احملققة؛

(ب) وفائدة أأدوات رصد املرشوع وتقيميه ذاتيا وإاعداد التقارير عنه يف اإمداد هيئة اإدارة املرشوع و أأحصاب املصلحة
الرئيس يني ابملعلومات ذات الصةل ألغراض اختاذ القرارات؛
(ج) ومدى مسامهة هيئات أأخرى يف ا ألمانة يف فعالية وكفاءة تنفيذ املرشوع ويف المتكني من ذكل؛
(د) وإاىل أأي مدى وقعت اخملاطر احملددة يف وثيقة املرشوع ا ألولية أأو اإىل أأي مدى مت ختفيف تكل اخملاطر؛
(ه) وقدرة املرشوع عىل الاس تجابة للتيارات والتكنولوجيات اجلديدة وغريها من القوى اخلارجية.

الفعالية
( أأ) فعالية املرشوع وفائدته يف اإقامة تعاون دويل يف ميدان نقل التكنولوجيا من منظور امللكية الفكرية؛
(ب) ومدى الاس تفادة من الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية امخلسة ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء؛
(ج) ومدى الاس تفادة من ادلراسات وادلراسات الإفرادية والتحليلت لدلول ا ألعضاء؛
(د) ومدى الاس تفادة من املرشوع يف اإنشاء وحتسني الفهم وتوافق الراء بشأأن مبادرات وس ياسات امللكية
الفكرية احملمتةل لتعزيز نقل التكنولوجيا.

الاس تدامة

احامتلية اس مترار العمل عىل امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا يف الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا.

تنفيذ توصيات جدول أأعمل التمنية

مدى ما حتقق من تنفيذ لتوصيات جدول أأعمل التمنية  19و 25و 26و 28من خلل هذا املرشوع.
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وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن الإطار الزمين للمرشوع املعترب يف هذا التقيمي هو  42شهرا (يناير -2011يوليه  .)2014ولن يكون
الرتكزي عىل تقومي أأنشطة متفرقة ،بل عىل تقيمي املرشوع كلك وإاسهامه يف تقومي احتياجات ادلول ا ألعضاء وحتديد املوارد أأو
الس بل لتلبية تكل الاحتياجات ،وتطوره مع الزمن ،و أأدائه مبا يف ذكل تصممي املرشوع وإادارة املرشوع والتنس يق والرتابط
والتنفيذ والنتاجئ احملققة.
ومن ابب السعي يف حتقيق الهدف سالف اذلكر ،تس هتدف مهنجية التقيمي املوازنة بني الاحتياجات للتعمل واملساءةل .وذلكل
ينبغي أأن هيئي التقيمي اجملال ملشاركة نشطة يف معلية التقيمي من جانب أأحصاب املصلحة يف املرشوع :فريق املرشوع وكبار
املديرين وادلول ا ألعضاء وماكتب امللكية الفكرية الوطنية.
وس يكون خبري التقيمي اخلاريج مسؤول عن اإجراء التقيمي ،وذكل ابلتشاور والتعاون مع فريق املرشوع وشعبة تنس يق
جدول أأعمل التمنية .وستتأألف مهنجية التقيمي مما ييل:
( أأ) اس تعراض مكتيب للواثئق ذات الصةل املتعلقة ابملرشوع ،مبا يف ذكل اإطار املرشوع (وثيقة املرشوع ا ألولية
ودراس ته) والتقارير املرحلية ومعلومات الرصد وتقارير البعثات وغري ذكل من الواثئق ذات الصةل؛
(ب) وإاجراء مقابلت يف مقر أأمانة الويبو (فريق املرشوع وغريه من الهيئات املسامهة يف صلب املرشوع وما اإىل
ذكل)؛
(ج) وإاجراء مقابلت مع أأحصاب املصلحة.

عنارص التسلميDاخلدمات
سيسمل املقمي ما ييل:
( أأ) تقرير اس هتلل حيتوي عىل وصف ملهنجية التقيمي وا ألسلوب املهنجي ،و أأدوات مجع البياانت (مبا يف ذكل ما
جيرى من اس تقصاءات لراء املس تفيدين و أأحصاب املصلحة) ،وطرائق حتليل البياانت ،و أأحصاب املصلحة الرئيس يني
املطلوب اإجراء مقابلت معهم ،وأأس ئةل التقيمي الإضافية ،ومعايري تقومي ا ألداء ،وخطة معل التقيمي؛
(ب) ومرشوع تقرير التقيمي مع توصيات قابةل للتنفيذ استنادا اإىل النتاجئ والاس تنتاجات؛
(ج) وتقرير التقيمي الهنايئ اذلي يتضمن ملخصا تنفيذاي ،عىل أأن يكون مقسم عىل النحو التايل:
" "1وصف مهنجية التقيمي املس تخدمة؛
" "2وملخص النتاجئ الرئيس ية القامئة عىل أأدةل ممتحورة حول أأس ئةل التقيمي الرئيس ية؛
" "3والاس تنتاجات املس تخلصة استنادا اإىل النتاجئ؛
" "4وتوصيات مس متدة من الاس تنتاجات وادلروس املس تفادة؛
(د) وملخص تنفيذي شامل لتقرير التقيمي الهنايئ.
ومن املتوقع بدء تقيمي املرشوع هذا يف  1يونيه  2015واس تكمهل يف  15أأغسطس  .2015وس يكون التقرير ابللغة الإنلكزيية.
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اإعداد التقارير

س يكون الاستشاري حتت إارشاف مدير شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية .وابلإضافة اإىل ذكل ،عىل املقمي أأن:
( أأ) يعمل عن كثب مع شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية ومدير املرشوع وشعبة التعاون ادلويل لنظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .وستتوليان كذكل التنس يق مع مديري الربامج ذات الصةل يف الويبو حسب الاقتضاء؛
(ب) ويتكفل جبودة البياانت (الصلحية والاتساق وادلقة) يف مجيع مراحل اإعداد التقارير التحليلية (تقرير
الاس هتلل وتقرير التقيمي الهنايئ).

جسل املقي َمني

الس يد دانييل كيلري هل ابع طويل يف اإعداد مرشوعات التقيمي وإادارهتا ويف اإجراء التقوميات املؤسس ية يف القطاعني العام
واخلاص .وللس يد كيلري خربة سابقة يف الويبو أأيضا ،حيث أأعد تقارير بشأأن بعض مرشوعات جدول أأعمل التمنية املس تمكةل،
ويه حتديدا مرشوع تعزيز التعاون اجلنويب-اجلنويب بشأأن امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية و أأقل البدلان منوا
(الوثيقة  ،)486/D7D6ومرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية (الوثيقة  ،).IDr 486/D5D7ومرشوع
بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية (.).IDrD486/6D6
الس يد راشد خان متخصص يف امللكية الفكرية ويف تكنولوجيات الطاقة ،وهل خربة يف اجملالت التكنولوجية عىل جانيب
الإنتاج والاس تخدام عىل حد سواء .وهو يُعترب من اخلرباء العامليني يف معاجلة املركبات الهيدروكربونية .ويؤدي الس يد راشد
خان من خلل منصبه احلايل أأدوارا قيادية يف جمالت اإثبات امللكية الفكرية وتطويرها وتسويقها .وقد فاز بس بع وعرشين
جائزة يف جمال الرباءات ونرش ما يزيد عىل  150ورقة حبثيةDعرض تقدميي وهل ثلثة كتب بني تأأليف وحترير .وهو أأيضا
عضو هيئة حترير "مصادر الطاقة" .وقد قاد أأثناء فرتة توظفه يف وزارة الطاقة ابلولايت املتحدة مسرية تطوير وتسويق معلية
ترقية.

مدة العقد وا ألتعاب
يبد أأ العقد يف  1يونيه  2015وينهتىي يف  13نومفرب  .2015وينبغي خلل هذه الفرتة اتباع اجلدول الزمين التايل:
ينبغي تقدمي تقرير الاس هتلل للويبو يف موعد غايته  15يونيه  .2015وس تصلكم تعليقات الويبو يف موعد غايته  20يونيه
 .2015وجيب تقدمي مرشوع تقرير التقيمي للويبو يف موعد غايته  20يوليه  .2015وس تأأتيكم التصحيحات الوقائعية عىل
املرشوع يف موعد غايته  30يوليه  .2015وجيب تقدمي تقرير التقيمي الهنايئ يف موعد غايته  3أأغسطس  .2015وستنظر
اللجنة يف الصيغة الهنائية من تقرير التقيمي اذلي يضم رد الإدارة يف مرفق خلل دورهتا السادسة عرشة املقرر عقدها يف
الفرتة من  9اإىل  13نومفرب  .2015وس تكوانن مطال َبني بعرض تقرير التقيمي يف دورة اللجنة تكل.
[ييل ذكل امللحق الثاين]
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امللحق الثاين

امللحق الثاين :قامئة ا ألشخاص اذلين أأجريت معهم مقابلت
م

الامس والوظيفة

.1

الس يد وليد عبد النارص ،مدير املكتب ا إلقلميي للبدلان العربية

.2

الس يدة سارة أأحلم رشخيي ،ملحق ،البعثة ادلامئة للجزائر

.3

الس يد ماركو أألامين ،مدير مؤقت ،شعبة قانون الرباءات

.4

الس يدة أأولغا أألامين ،منسقة مرشوعات التعاون ادلويل ،الشؤون القانونية وادلولية ،املعهد السويرسي
الاحتادي للملكية الفكرية

.5

الس يدة مااي اكاترينا ابخرن ،مديرة ابلإانبة ورئيسة ختطيط موارد اإدارة و أأداء الربامج ،شعبة اإدارة و أأداء
الربامج

.6

الس يد فيليب بيكتودل ،مدير ابلإانبة ،شعبة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

.7

الس يد عرفان بلوش ،مدير ،شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية ،قطاع التمنية

.8

الس يدة فرحية بوغيت ،سكرتري أأول ،البعثة ادلامئة لباكس تان
الس يد مارس يلو دي بيرتة بريالتا ،مدير العمليات ،أأاكدميية الويبو

.10

الس يد اكرسنت فينك ،كبري الاقتصاديني

.11

الس يد جورج غندور ،كبري مسؤويل الربامج ،شعبة تنس يق جدول أأعمل التمنية ،قطاع التمنية

.12

الس يد عيل اجلزائري ،كبري املستشارين يف شعبة التعاون ادلويل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،قطاع
الرباءات والتكنولوجيا (مدير املرشوع)

.13

الس يد أأانتول كراتيغر ،مدير ،ش بعة التحدايت العاملية

.14

الس يد غريغا كومر ،كبري مستشارين يف امللكية الفكرية ،البعثة ادلامئة للمملكة املتحدة,.

.15

الس يدة مارينا لم ،البعثة ادلامئة للولايت املتحدة ا ألمريكية

.16

الس يدة سارة مانزانو مريينو ،مستشار ،البعثة ادلامئة للمكس يك

.17

الس يد الكوس ماتيس ،مدير ،شعبة تطوير أأعمل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،قطاع الرباءات
والتكنولوجيا

.18

الس يد ماريو ماتوس ،انئب املدير العام ،قطاع التمنية

.9
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م

الامس والوظيفة

.19

للس يد روردريغو مينديس أأرواخو ،سكرتري اثن ،البعثة ادلامئة للربازيل

.20

الس يدة اتمارا اناناياكرا ،رئيسة ،قسم س ياسات الابتاكر ،شعبة دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ورايدة
ا ألعمل

.21

الس يدة ليفيا بوساكراغيو ،سكرتري أأول ،البعثة ادلامئة لرومانيا

.22

الس يد روبريتو رياكدلي ،سكرتري اثن ،البعثة ادلامئة لباراغواي

.23

الس يد كفل شينكورو ،مدير ،شعبة أأقل البدلان منوا

.24

الس يد خوان أأنتونية توليدو ابرااث ،مدير ،املكتب ا إلقلميي ألمرياك اللتينية والاكرييب

.25

الس يدة س يلفيا تربكوفساك ،كبري مسؤويل برامج ،قسم أأورواب الوسطى ودول البلقان وبدلان املتوسط ،اإدارة
البدلان املنتقةل واملتقدمة

.26

الس يدة شييش أأومييس ،سكرتري أأول ،البعثة ادلامئة مجلهورية نيجرياي الاحتادية
[امللحق الثالث يتبع]
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امللحق الثالث

امللحق الثالث :قامئة الواثئق
واثئق تتعلق ابلرصد والتقيمي

 شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة ،س ياسة الويبو املنقحة للتقيمي ،مايو 2010
 شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة ،قسم التقيمي والتفتيش ،املبادئ التوجهيية للتقيمي اذلايت ،الإصدار  ،1.1أأبريل 2009
 املبادئ التوجهيية والسلسةل املرجعية الصادرة عن جلنة املساعدة الإمنائية ،معايري اجلودة للتقيمي الإمنايئ ،جلنة املساعدة
الإمنائية ،منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي.2010 ،
 فريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي ،معايري للتقيمي يف منظومة ا ألمم املتحدة ،أأبريل ( 2005أخر حتديث يف  18يونيه )2014

واثئق الويبو الرباجمية
 التوصيات امخلس و أأربعني املعمتدة من امجلعية العامة لدلول ا ألعضاء يف الويبو يف اإطار جدول أأعمل التمنية للويبو2007 ،
 الربانمج واملوازنة للثنائية  ،2011D2010معمتدة من مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  1أأكتوبر 2009
 الربانمج واملوازنة للثنائية  ،2013D2012معمتدة من مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  29سبمترب 2011
 الربانمج واملوازنة للثنائية  ،2015D2014معمتدة من مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  12ديسمرب 2013


اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ( :2015-2010الوثيقة  16 ،2D48D3سبمترب 2010

)

واثئق وتقارير املرشوع








مقرتح وثيقة املرشوع مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول (التوصيات  19و25
و 26و ،.IDr 486/D6D4 ،)28بتارخي  26نومفرب .2010
ورقة املرشوع :مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول (التوصيات  19و 25و26
و 486/D8D7 ،)28بتارخي  21أأكتوبر .2011
ورقة املرشوع (منقحة) :مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول (التوصيات 19
و 25و 26و 486/D9D6PID4 ،)28بتارخي  13مارس .2012
تقرير مرحيل 486/D8D2 ،املرفق اخلامس عرش (الصفحات  4 ،)136-131أأكتوبر .2011
تقرير مرحيل 486/D10D2 ،املرفق الثامن (الصفحات  27 ،)79-72سبمترب 2012
تقرير مرحيل 486/D12D2 ،املرفق السادس (الصفحات  12 ،)58-49سبمترب 2013
أخر تقرير مرحيل 486/D14D2 ،املرفق ( أأ) اثنيا (الصفحات  28 ،)17-9أأغسطس 2014
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خمرجات املرشوع

اخملرج  :1مخسة اجامتعات إاقلميية تشاورية بشأأن نقل التكنولوجيا يف مناطق خمتلفة حول العامل (واثئق الاجامتعات)

 الاجامتع ا إلقلميي التشاوري بس نغافورة ملنطقة أس يا:

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/28643
 الاجامتع ا إلقلميي التشاوري ابجلزائر ملنطقة أأفريقيا والبدلان العربية:
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/31263
 الاجامتع ا إلقلميي التشاوري إابسطنبول للمنطقة الانتقالية:

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/30703
 الاجامتع ا إلقلميي التشاوري جبنيف للمنطقة املتقدمة:
( c.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/312427eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnتتضمن تسجيل صوتيا للس يدة
ابتريش يا أأوبراين ،سفرية أأيرلندا وممثلهتا ادلامئة ،كخلفية)
 الاجامتع ا إلقلميي التشاوري مبونتريي ملنطقة اللتينية والاكرييب:

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/31243
 اجامتع ملنظمت غري حكومية ومنظمت حكومية دولية:
( 7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/34205مقدمة بصوت الس يد بويل يف
اخللفية بشأأن املسائل الرئيس ية املتعلقة بنقل التكنولوجيا)

اخملرج  :2دراسات

 ادلراسة  :1اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل:
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287167
 ادلراسة  :2الس ياسات واملبادرات ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف البدلان النامية لتعزيز نقل التكنولوجيا:

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287217
 ادلراسة  :3دراسات اإفرادية بشأأن التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة والنامية

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287221
 ادلراسة  :4الس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجيا:
ewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/2871647eeo:DDooo.owoo.wneDiDD
 ادلراسة  :5نقل التكنولوجيا عىل الصعيد العاملي :حتليل من منظور البدلان النامية:
7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287165
 ادلراسة  :6بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير ،مما يتضمن أليات لك من ادلفع والسحب ،مع
تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح:

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwo._wDeàwE..i.opwo._ww/287218
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اخملرج  :3ورقة مفاهميية بشأأن بناء احللول

C

 توصيات مقدمة اإىل اللجنة للنظر فهيا واملوافقة علهيا:
7eeo:DDooo.owoo.wneDDwo..Diwo..Diwo..DàvD.wwo_15D.wwo_15_5.owh
 عرض تقدميي ملدير املرشوع (رشاحئ)

اخملرج  :5منتدى خرباء دويل بشأأن نقل التكنولوجيا

 مواد املؤمتر (مبا يف ذكل موقع اإلكرتوين وبرانمج وسري ذاتية وبيان حصفي ولفتة وقامئة املشاركني ومواد عرض خمتارة) مزنةل

7eeo:DDooo.owoo.wneDiDDewnc.DDnDwDeàwE..i.opiDDewnc_ww/35562
من
 معايري انتقاء اخلرباء (رشاحئ بتارخي  24نومفرب  )2014مقدمة من مدير املرشوع

اخملرج  :6منتدى اإلكرتوين
املنتدايت الإلكرتوين:
https://www3.wipo.int/confluence/display/TTOC/Technology+Transfer+and+Open+Collab
 ،oration+Homeكم ميكن الوصول اإليه عرب  7eeo:DDooo.owoo.wneDowtwابلنقر عىل " Technology
." Transfer and Open Collaboration

واثئق داخلية

 التقارير املالية حسب الوضع يف  30يونيه 2015
 تقارير البعثات للمؤمترات ا إلقلميية (اخملرج )1
 اإحصائيات البث عرب الويب

واثئق أأخرى

 دمج امللكية الفكرية يف صياغة س ياسات الابتاكر يف الرصب ،من اإعداد قسم س ياسات الابتاكر ،شعبة الابتاكر ،الويبو
مع دمع خرباء من أألفريد ريداور ،كبري الاستشاريني ،مجموعة تكنوبوليس ،المنسا 4 ،أأغسطس 2014
 دمج امللكية الفكرية يف صياغة س ياسات الابتاكر يف ترينيداد وتوابغو ،من اإعداد قسم س ياسات الابتاكر ،شعبة
الابتاكر ،الويبو مع دمع خرباء من أألفريد ريداور ،كبري الاستشاريني ،مجموعة تكنوبوليس ،المنسا 5 ،أأغسطس 2015
 عنارص امللكية الفكرية يف صياغة س ياسات الابتاكر يف الاكمريون ،تقرير للويبو من اإعداد ابرتلميي نياس ،استشاري،
جامعة ايوندي ،الاكمريون ابلتعاون مع أألفريد ريداور ،كبري الاستشاريني ،مجموعة تكنوبوليس ،المنسا.
 دمج امللكية الفكرية يف صياغة س ياسات الابتاكر يف رواندا ،تقرير من اإعداد غيتاتشو منغس يت لقسم س ياسات الابتاكر،
شعبة الابتاكر ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 دمج امللكية الفكرية يف صياغة س ياسات الابتاكر يف رسي لناك ،تقرير من اإعداد فيليب منديس ،املدير ،أأوبتيون،
أأسرتاليا لقسم س ياسات الابتاكر ،شعبة الابتاكر ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 تقرير تقيميي عن مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية امللمئة جملالت تكنولوجية معينة كحل
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لتحدايت اإمنائية حمددة (التوصيات  19و 30و )31من اإعداد الربوفيسور توم ب .م .أأوغادا ،خبري التقيمي الاستشاري
لرشكة خدمات يت أأند يب لإدارة الابتاكر والتكنولوجيا ،نريويب ( 25 ،486/D12D3سبمترب.)2013 ،
[هناية امللحق الثالث والوثيقة]

