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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :يناير 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016
ملخص التقرير التقييمي بشأن مشروع تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره يف بوركينا فاسو
وبعض البلدان األفريقية

من اإعداد الس يد غلني أأونيل ،مؤسس رشكة  Owl REلستشارات التقيمي  ،جنيف
 .1يتي مرق ذه اليييقة عى ملخص التقرير التقيميي بشأأن مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرص وتطيير يف
بيركينا قاسي وبعض البدلان ا ألقريقية ،اذل أأعد الس يد غلني أأونيل ،مؤسس رشكة  Owl REلستشارات التقيمي،
جنيف.

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعية اإىل الإحاطة علام ابملعليمات الياردة يف
مرق ذه اليييقة.
[ييل ذكل املرق ]
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املرق

ملخص معيل
 .1ذها التقرير عبارة عن تقيمي مس تقل ملرشوع جدول أأعامل التمنية ( )DA_1_2_4_10_11بشأأن تعزيز القطاع
السمعي البرص وتطيير يف بيركينا قاسي وبعض البدلان ا ألقريقية .وبد أأ تنفيه املرشوع يف قرباير  2013واس ُتمكل يف
أأكتيبر .2015
 .2واكن الغرض من املرشوع ترسيع تطيير القطاع السمعي البرص من خالل املساعدة التقنية وتكيين الكفاءات يف
سبيل زايدة قهم نظام ح املؤلف وزايدة اس تخدامه .واكن املرشوع مستندا اإىل اقرتاح قدمه وقد بيركينا قاسي دلى اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) ودعا قيه اإىل اإدرا يالية بدلان يف جه رادد وي بيركينا قاسي وكينيا والس نغال.
 .3واكن للمرشوع يالية أأنشطة رديس ية ي البحث والاضطالع بدراسة نطاق ودراسة بشأأن اإدارة احلقيق ونرشذام
م
للتعّل عن بعد (النشاط  2للمرشوع)،
(النشاط  1للمرشوع) ،وتنظمي مؤمتر لإطالق املرشوع وبرانم تدرييب وبرانم
ودمع تطيير املهارات واملامرسات والبنية التحتية وا ألدوات (النشاط  3للمرشوع).
 .4واكن الغرض من ذها التقيمي ذي اس تخالص ادلروس من التجارب أأيناء تنفيه املرشوع .ومشل ذكل تقيمي اإدارة
املرشوع وتصمميه مبا يف ذكل أأدوات الرصد والإبالغ ،قضال عن تقدير النتاجئ اليت حتققت حىت الآن والإبالغ عهنا وتقيمي
اإماكنية الاس تدامة.
 .5واس تخدم التقيمي مجميعة من ا ألساليب مشلت اس تعراضا للياثد ومقابالت مع س تة ميظفني يف أأمانة الييبي جبنيف
ومقابالت ذاتفية وخشصية مع مخسة من ممثيل وميظفي ادلول ا ألعضاء ويالية مستشارين خارجيني ممن شاركيا يف املرشوع.
النتاجئ الرديس ية

تصممي املرشوع و إادارته
 .6النتيجة  :1تأأكمدت اإدارة املرشوع من تنفيه ا ألنشطة املُخططة واس تخدام املزيانية عى النحي املُخطط ،ومسحت
ابإدخال التغيريات ومعليات التكييف الرضوريةُ .وطرحت بعض التحدايت يف اإدارة املرشوع بسبب أأوليايت العمل ا ألخرى
ملدير الييبي املسؤول عن املرشوع ،والتأأ مخر يف تعيني ميظف دمع ،والتفاوت املُس مجل يف مشاركة املنسقني احملليني.
 .7النتيجتان  2و :3متبني أأن وييقة املرشوع اكنت اكقية يف تيجيه مجمل أأنشطة التنفيه وتقيمي التقدم احملرز .واكنت أأدوات
رصد املرشوع مناس بة ألغراض الإبالغ ولي أأن املرشوع مل يمتكمن من اإجراء حتليل اكمل لعدة عنارص ،ل س امي تعقيبات
املشاركني يف التدريب والتقدم احملرز قامي خيص مؤرشات النجاح الشامةل.
 .8النتيجة  :4تيىل اإدارة املرشوع مدير مرشوعات يعمل يف شعبة قانين ح املؤلف التابعة لقطاع الصناعات الثقاقية
م
التعّل عن بعد) وقطاع البنية التحتية العاملية (قامي خيص
والإبداعية وذكل ابلتعاون مع أأاكدميية الييبي (قامي خيص برانم
مرشوع الربانم احلاسييب  .)WIPOCOSوقدمت شعبة قانين ح املؤلف دعام كبريا لهها املرشوع بفضل خربهتا اخلاصة
وخربة املستشارين اخلارجيني ا إلقلمييني وادلوليني من ذو التخصصات الالزمة.
 .9النتيجة  :5حدمد لك من التقارير املرحلية اخلاصة ابملرشوع وذها التقرير التقيميي مخسة خماطر مطروحة أأمام
املرشوع .وللتصد لتكل اخملاطر ،اعمتد املرشوع اسرتاتيجيات للتخفيف من حدهتا مكمنت من تقليل أأو إازاةل أأ أأثر عى
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املرشوع .واكن الاس تثناء اليحيد املُالحظ جتاوز الطلبات عى املرشوع امليارد املتاحة مما أأدى اإىل بعض التأأخمر يف تنفيه
املرشوع.
 .10النتيجة  :6حدمد التقيمي يالية تيهجات أأو عيامل خارجية اكن عى ذها املرشوع الاس تجابة لها وي :التكيمف مع واقع
التحيل املتسارع اإىل ش بكة تلفزيينية رمقية؛ و م
التغري الس يايس اخلاريج .ونتيجة ذلكل،
القطاع السمعي البرص ا ألقريقي؛ و م
اكن عى املرشوع تكييف جهُ جه و أأنشطته اإىل حد ما.

الفعالية
 .11النتيجتان  7و :8اكن للمرشوع أأمهية أأساس ية يف خل الاذامتم وبناء املعارف يف جمال الاس تخدام احملمتل لنظام
امللكية الفكرية ألغراض العمل السمعي البرص يف البدلان الثالية املشاركة .وابلنظر اإىل اخنفاض مس تيايت اليعي ،واجه
املرشوع حتدايت خضمة يف اإدخال تغيري كبري مضن اجلدول الزمين املُحدمد والبالغ  32شهرا .غري أأن التعقيبات أأشارت اإىل
وجيد أأمثةل عى التغيريات املرغيب قهيا ،مثل زايدة اس تخدام العقيد املكتيبة بني املهنيني السيامنديني .ولكن لتحقي حصادل
املرشوع ابلاكمل ،ما زال م
يتعني الاضطالع بأأنشطة خمتلفة وممكمةل لبعضها البعض.
 .12النتيجتان  9وُ :10
اضطلع مضن املرشوع ،يف مجيع البدلان الثالية ،مببادرات أأسهمت يف تعزيز أأطر وذيالك ح
املؤلف ،ل س امي من خالل تقدمي اإسهامات يف القيانني والس ياسات اليجهية ودمع اإنشاء منظامت جديدة ل إالدارة امجلاعية يف
كينيا والس نغال ،وتطيير كفاءات منظمة الإدارة امجلاعية القامئة يف بيركينا قاسي .ومن املرحج أأن تكين حمدودية الإجنازات
احملمتل حتقيقها يف ذها اجملال انمجة عن التأأخمر يف بدء تكل ا ألنشطة.
 .13النتيجتان  11و :12اكنت دراسة النطاق مفيدة يف قهم "املعيار ادلويل" ومقارنته ابليضع السادد يف البدلان الثالية.
ومكمن ذكل بدور من دمع البدلان يف حتديد الثغرات اليت اكنت تتطلب وضع س ياسات أأو ترشيعات ،ويف حتديد ا ألوليايت
وقهم اإماكانت امللكية الفكرية .واكنت ادلراسة مفيدة جدا للمرشوع اإذ مكمنت من تزويد ابلإرشادات والتيجهيات اليت ينبغي
هل الرتكزي علهيا .و أأاتحت ادلراسة بشأأن اإدارة احلقيق مس تيى ممايال من املعليمات املفيدة والاقرتاحات امللميسة للبدلان
املشاركة.
 .14النتيجتان  13و :14اكنت حلقات العمل التدريبية مفيدة للغاية يف زايدة معارف املهنيني السيامنديني وغريمه من
أأحصاب املصاحل املعنيني ابمللكية الفكرية والقطاع السمعي البرص  .وحظيت حلقات العمل ابإجعاب املشاركني ملا وقرته من
تيجيه معيل ومعليمات واقرةُ .وُسملت أأيضا أأمثةل عى حلقات معل أأسفرت عن مبادرات ملميسة للميض قدما ابلقضااي
م
التعّل عن بعد وبرجمة اإطالقه يف أأوادل عام .2016
املطروحة .ومت تأأجيل برانم

الاس تدامة
 .15النتيجتان  15و :17يضع املرشوع ،ابعتبار مرشوعا راددا ،ا ألسس ا ألويل لزايدة املعارف واحامتل اس تخدام امللكية
الفكرية يف القطاع السمعي البرص يف البدلان الثالية .غري أأنه جيب عى الييبي تيقري مزيد من ادلمع لضامن اس تدامة النتاجئ
وحتقي حصادل املرشوع .وتعمتد اإماكنية الاس تدامة أأيضا عى ادلمع اجلار تقدميه من قبل السلطات املعنية يف البدلان
الثالية.
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تنفيه تيصيات جدول أأعامل الت منية
 .16النتيجة  :18أأسهم املرشوع يف تنفيه التيصية  1ابعتبارذا تيصية تستند إاىل الامتس من دوةل عضي وتتسم بشفاقية
التنفيه وختص لك بدل .وتلمتس التيصية  2اإيالء أأوليية أأكرب للبدلان ا ألقل منيا والعمل يف أأقريقيا ،مما اتس جيدا مع املرشوع
لكينه ممتركزا يف أأقريقيا وشامال لبدلين من البدلان ا ألقل منيا (بيركينا قاسي والس نغال) .وتيكمد التيصية  4عى احتياجات
مكينة
الرشاكت الصغرية واملتيسطة ،مما اس تجاب هل املرشوع جزديا ابلنظر اإىل كين الصناعات السيامندية يف البدلان املشاركة م
اإىل حد كبري من رشاكت صغرية ومتيسطة .و أأسهم املرشوع ،برتكزي عى تعزيز أأطر ومؤسسات ح املؤلف ،يف تنفيه
التيصية  .10كام اس تجاب جيدا للتيصية  ،11اليت تدعي يف املقام ا ألول اإىل تعزيز الكفاءات اليطنية محلاية أأعامل الإبداع
احمللية ،وذكل برتكزي عى زايدة املعارف واحامتل اس تخدام امللكية الفكرية بغرض حامية أأعامل الإبداع احمللية ( أأ املصنفات
السمعية البرصية) يف أأقريقيا.
الاس تنتاجات والتيصيات
 .17الاس تنتا ( 1خبصيص النتاجئ  .)18-1لقد اكن املرشوع انحجا بشلك عام يف اإذاكء اليعي مبناقع امللكية الفكرية
احملمتةل ابلنس بة للقطاع السمعي البرص ويف خل زمخ حني زايدة اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان املشاركة الثالية.
وساعد املرشوع السلطات يف تدعمي أأطرذا وبناذا التحتية لتح ممل تكل الزايدة .واكن املرشوع أأيضا قرصة لإبراز اس تخدام
اإجيايب للملكية الفكرية يف أأقريقيا ابلنس بة لصناعة اإبداعية.
 .18الاس تنتا ( 2خبصيص النتاجئ  .)6-1اتسم املرشوع ببعض النقادص من حيث اإدارته ابدلرجة ا ألوىل وذكل بسبب
مشلكة تياقر امليظفني وتفاوت ادلمع املُقدم عى الصعيد احمليل مما أأدى اإىل حالت تأأ مخر يف تنفيه املرشوع ،مثل برجمة
م
التعّل عن بعد .كام أأسفر ذكل عن عدم تنفيه أأنشطة املتابعة عى النحي الاكمل ،مثل
حلقات العمل وإاطالق برانم
ا ألنشطة اخلاصة برصد كيفية اس تخدام املشاركني يف التدريب ملا اكتس بي من معارف .واكن ميكن تدارك اليضع ابس مترار
تياقر مدير املرشوع وضامن مزيد من ادلمع ا إلدار .
 .19الاس تنتا ( 3خبصيص النتاجئ  .)14-7تشري النتاجئ اإىل أأن املرشوع اكن يركمز أأساسا عى برانم التدريب عى
الصعيد القطر و أأنه اكن أأقل تركزيا عى دمع البىن التحتية وا ألطر .وميكن تفهمم ذكل ابلنظر اإىل أأن التدريب اكن رضوراي
لتيقري مدخل اإىل دمع البىن التحتية/ا ألطر .ولكن بسبب حالت التأأ مخر مل يتسن عى ا ألرحج حتقي ا إلماكانت املرتقبة من
ذكل ادلمع وميكن الرتكزي علهيا يف ا ألنشطة القادمة.
 .20الاس تنتا ( 4خبصيص النتاجئ  .)18-15تشري النتاجئ اإىل لزوم أأن تقدم الييبي مزيدا من ادلمع لمتكني الاس تفادة من
التقدم احملرز حىت الآن يف البدلان املشاركة الثالية ومتكني الاستناد اإليه لزايدة درجة اس تخدام امللكية الفكرية .ومن ا ألمير
اليت تكتيس أأمهية أأساس ية حتديد نيع ادلمع الالزم لضامن اإدرا امللكية الفكرية بطريقة جيدة يف القطاع السمعي البرص يف
تكل البدلان .ويبدو من املناسب أأن تركمز الييبي عى تدعمي اجلهيد اليت تبهلها يف البدلان املشاركة الثالية من أأجل ترسيع
ابلتحيل اإىل تقدمي دمع يس هتدف حتديدا املهنيني السيامنديني وغريمه من أأحصاب
اس تخدام امللكية الفكرية ،وميكهنا القيام بهكل م
املصاحل املعنيني (مثل احملامني والقامئني عى البث وغريمه) والبىن التحتية وا ألطر الالزمة .وحتتي ادلراس تان املهكيراتن
أأعال وتقارير حلقات العمل عى كثري من التيصيات امللميسة يف ذها الصدد .وميكن أأن تنظر الييبي يف اإماكنية اإضاقة بدلان
أأخرى ،ولكن حمدودية امليارد جتربذا عى وضع حدود قامي خيص عدد البدلان اليت ميكهنا دمعها وتفاد ادلخيل يف حلقة من
م
التعّل عن بعد).
التدريب املس متر ميكهنا أأن تس تغرق وقتا طييال (مما يؤكمد ادلور الإجيايب اذل ميكن أأن يؤديه برانم
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 .21التيصية ( 1خبصيص الاس تنتاجات  ،4-1والنتاجئ  .)18-1تيىص اللجنة بأأن تُدمع مرحةل اثنية لهها املرشوع و أأن
تُتاح امليارد الالزمة ألمانة الييبي لمتكني تنفيهذا بكفاءة.
 .22التيصية ( 2خبصيص الاس تنتاجني  2و ،3والنتاجئ  .)14-1تيىص أأمانة الييبي ،دلى تصممي مرحةل اثنية ،ابلرتكزي
عى تدعمي التقدم احملرز حىت الآن يف البدلان الثالية واحلرص ،اإذا ما أأضيفت بدلان أأخرى ،عى اإجراء تصممي دقي لنطاق
ادلمع املُقدم .كام م
حمس نة للرصد واملتابعة وزايدة ميظفي ادلمع الإدار أأو احلليل البديةل ا ألخرى ،مثل
يتعني وضع أأنشطة م
املنسقني ا إلقلمييني ،مما ذي ُمدر يف املزيانية .وابلإضاقة اإىل ذكل ،ينبغي ختصيص مزيانية اكقية دلمع البدلان الثالية املشاركة
و أأية بدلان اإضاقية أأخرى.
 .23التيصية ( 3خبصيص الاس تنتاجني  3و ،4والنتاجئ  .)18-7ييىص بأأن يؤكمد لك أأحصاب املصاحل اليطنيني (ماكتب
ح املؤلف ووزارات الثقاقة واللجان السيامندية والياكلت ا ألخرى) يف البدلان املشاركة ،جمدمدا ،دمعهم للمرشوع والتامهم به
ويضمنيا دمع وصين ا ألدوار الرديس ية ،مثل أأدوار املنسقني احملليني.
[جهاية املرق واليييقة]

