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 ملخص تنفيذي

امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف (املشار ٕالیه ف� یيل "�لتقيمي") مرشوع " س�تقلامل هذا التقيمي ا�هنايئ یغطي 
) املنفذ DA_01_10_12_40_01 رمز املرشوع("اث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان الناميةإالمنائیة وا�هنوض �لرت 

  يف ٕاطار ٔأجندة التمنیة، واملشار ٕالیه ف� یيل "�ملرشوع".

وقد قدم املرشوع، ا�ي ُمصم بناًء �ىل اقرتاح مقدم من مجهوریة مرص العربیة ("مرص")، ا�مع يف ثالثة جماالت: ا�راسات 
قتصادیة اليت �س�تكشف الص� بني امللكية الفكریة والس�یا�ة، وتعز�ز ماكتب امللكية الفكریة املس�هتدفة لتوفري ا�مع �

لقطاع الس�یا�ة وٕادراج تعلمي امللكية الفكریة يف مقررات التعلمي الس�یا� (يف املدارس واجلامعات الس�یاحية). ونُفّذ املرشوع 
 .ريت ٔأثناء التنفيذ: ٕا�وادور ومرص و�ميبیا ورسیالناك�شلك ٔأسايس يف ٔأربعة ب�ان اخت

، 2019ٔأغسطس  19%. ويف 91ما �سبته  2019ووفقًا لتقر�ر ٕاجناز املرشوع، بلغ معدل اس�ت�دام املزيانیة يف هنایة یولیو 
ملوظفني % من ٕاجاميل املزيانیة ا�صصة للتاكلیف خبالف ا95.5فرنك سو�رسي ٔأو  305,662اكن قد ٔأنفق ما مقداره 

%) لٕالنفاق �ىل 64فرنك سو�رسي ٔأو  203,249ٔألف فرنك سو�رسي. وُخصص معظم املزيانیة ( 320,000والبالغة 
فرنك سو�رسي) من  77,973% (24عنرص اخلربة. ٔأما عن سفر املوظفني يف �ام رمسیة فقد بلغت �س�بة إالنفاق �لیه 

% 8فرنك سو�رسي (ٔأو  24,440دوات و�دمات املطامع واملنشورات ٕاجاميل النفقات وبلغ ٕاجاميل �اكلیف ٔأما�ن انعقاد الن
 من املزيانیة).

ٔأشهر دون مزيانیة ٕاضافية. وقد اكمتلت  4بعد متدیده ملدة  2019ٔأ�ریل  30وانهتيى يف  2016وقد بدٔأ املرشوع يف ینا�ر 
 منظمة أ�مم املت�دة للس�یا�ة العاملیة. أ��شطة ا�طط لها، ف� �دا �رش دلیل امللكية الفكریة والس�یا�ة �الشرتاك مع 

املقيّمني يف �یلري، �بري  ب. ، الس�ید دانييل2019نومفرب  22یولیو ٕاىل  6واضطلع �لتقيمي يف الفرتة املمتدة من 
 ٕایفيالر/لو�رینغن، سو�رسا �لتنس�یق الوثیق مع شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة، وتوصل التقيمي ٕاىل �س�تنتا�ات التالیة:

 عن التحضري للمرشوع وٕادارته 1س�تنتاج �

اكن املرشوع جيد إال�داد �شلك �ام، سواء من حيث اسرتاتیجیته ٔأو هیلكه التنظميي. فقد ُ�ددت بوضوح أ�هداف 
وحقيقة ٔأن  %95.5أ�وسع وطریقة حتقيقها. واكنت املزيانیات واجلداول الزمنیة واقعیة، كام یتضح من معدل إالنفاق البالغ 

نواجت املرشوع اس�تمكلت �الل املدة ا�طط لها. وقد ُطّور احملتوى الفعيل (أ��شطة) للمرشوع ٔأثناء التنفيذ، وذ� معظم 
 �ىل حنو یليب �حتیا�ات اخلاصة للب�ان أ�ربعة املس�هتدفة، واليت مل یقع اخلیار �لهيا ٕاال يف مر�� التنفيذ.

، فٕانه �الفًا ملعظم اجلهات الفا�� يف جمال التمنیة، ال �س�ت�دم الویبو ریع ورصدهاالقياس�یة لتخطیط املشا وف� یتعلق �ل�ذج
ٔأداة إالطار املنطقي، ويه أ�داة املعیاریة املطبقة �ادة يف ممارسات إالدارة القامئة �ىل النتاجئ يف مجیع الواكالت إالمنائیة 

هذا أ�مر س�یكون صعًبا �سبب صیغة و�ئق املرشوع اليت  الرئيس�یة، ٔ�داة للتخطیط والرصد والتقيمي. فأ�مانة �رى ٔأن
اكنت موضع تفاوض. فضًال عن ذ�، مل تُوحض اسرتاتیجیة لالس�تغناء التدرجيي تتضمن تدابري مناس�بة تضمن اس�مترار فوائد 

آلیة موضو�ة لتقيمي  ٕاذا اكنت النتاجئ  مااملرشوع مبا یت�اوز ا�مع ا�ي یقدمه (�س�تدامة). ؤأ�ًريا، ليست �ى الویبو أ
 ).الالحقةوالنتاجئ الفوریة قد حتققت (�ىل سبيل املثال التقي�ت  ا�ر�ات مبا یت�اوزالتمنیة  ٔأجندةملشاریع  أ�طول ٔأ�الً 
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ف� یتعلق و . و�كو�ن الكفاءاتاملرشوع ومد�رها يف التنفيذ الیويم لٔ��شطة، مبا يف ذ� املهام املیدانیة  ةشارك لك من مد�ر و 
 اكن ٔأكرث اس�هتالًاك للموارد مما هو خمطط �.املرشوع  و�دت أ�مانة ٔأناليت مل �كن مدر�ة يف املزيانیة، و اكلیف املوظفني، بت

واس�ت�ابته رونة فریق املرشوع مب ؤأشادوأأعرب الرشاكء عن تقد�رمه للتعاون مع أ�مانة و . جيًدأأداء إالدارة اكن ومعوما، 
 .املتغريةالحتیا�اهتم 

 عن الو�اهة 2تنتاج �س� 

�شلك �ام، و احتیا�اهتم ��اكمل.  لبتالویبو  املقدمة من سا�دةامل ٔأن  ٔأجریت املقابالت معهمٔأكد ٔأحصاب املصل�ة ا��ن 
ولكن تباینت در�ة تبين املرشوع والتحمس � بني خمتلف اس�هتدف املرشوع الب�ان ذات إالماك�ت الس�یاحية القویة. 

ا اكن السبب هو ٔأن امللكية الفكریة ليست سوى وا�دة من بني عوامل �دیدة الزمة لتقدمي منت�ات الب�ان املس�تفيدة. ورمب
س�یاحية تنافس�یة. كام ٔأن املرشوع اكن مدفو�ًا يف بدایته �ىل أ�قل من قبل متخصيص امللكية الفكریة وليس ٔأحصاب 

 املصل�ة من القطاع الس�یا�.

اكن املرشوع متسقًا مع توصیات وقد . وجهيًااملرشوع  تُعدراء ٕاىل ٔأن ا�ول أ�عضاء بتوافق ا�ٓ  جلنة التمنیة�شري موافقة و 
 ال تو�د توصیة حمددة منفاكنت ضعیفة ٕاىل �د ما.  معاجلته لهأأن در�ة  رمغٔأجندة التمنیة اليت هيدف ٕاىل معاجلهتا، 

 لتمنیة الس�یا�ة". "امللكية الفكریة تعز�ز ٔأجندة التمنیة تدعو مبارشة ٕاىل العمل �ىل توصیات

ٔأغراض  ف� خيص معاجلهتا لتحسني �مثني حقوق امللكية الفكریة جتبتتعلق توصیات ٔأجندة التمنیة �شلك �ام �ملسائل اليت و 
ٔأكرث ٔأمهیة ويه بطبیعة احلال ال ختص صنا�ات بعیهنا، رمغ ٔأن بعض القضا� املثارة يف ٔأجندة التمنیة قد �كون التمنیة. 

ورمغ ٔأن اخلدمات املقدمة متا�ة  .لصنا�ات بعیهناكام ٔأن �رامج الویبو العادیة ليست خمصصة . من �ريهالصنا�ات معینة 
يف  و�كو�ن الكفاءات(ا�راسات �قتصادیة، ودمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة،  �لفعل يف �رامج الویبو احلالیة ا�تلفة

 املرشوع طبقها �ىل و�ه الت�دید �ىل �منیة الس�یا�ة. ٕاال ٔأن، ماكتب امللكية الفكریة، وتعلمي امللكية الفكریة)

ويف �ا� اقرتاح مرشوع �دید من مشاریع ٔأجندة التمنیة ال یعاجل مبارشة توصیة حمددة من توصیات ٔأجندة التمنیة، من املفيد 
تلبیة توقعات مجیع ا�ول ٕاجراء مناقشة مس�بقة بني ا�ول أ�عضاء (بناًء �ىل ورقة مناقشة) ملسا�دة أ�مانة �ىل ضامن 

 أ�عضاء واحتیا�اهتا ��اكمل وضامن ٔأن �س�تفيد مرشوع ٔأجندة التمنیة املقرتح من مجیع املوارد ا�ا�لیة احلالیة �ى أ�مانة. 

 عن الفعالیة وعن اس�تدامة النتاجئ 3�س�تنتاج 

، یؤید املقمي مرشوع تقر�ر إالجناز ت دا�لیةلتقار�ر واس�تقصاءات ومقابال مكتيب اس�تعراضمن �الل  معلیة حتقق �ىل بناءً 
يف ٔأربعة ب�ان توحض فوائد امللكية الفكریة  ٕافرادیة(ٔأ) دراسات  املرشوع. ومشلت النواجت الرئيس�یة ما یيل: ةه مد�ر تا�ي ٔأ�د

املدارس  مناجه لتدر�س امللكية الفكریة يف وضع(ج) و، الب�اندا�ل  �كو�ن كفاءات ٔأ�شطة(ب) ويف �منیة الس�یا�ة، 
منظمة أ�مم ، ال �زال یتعني �رقيته ٕاىل منشور مشرتك مع وحسبواجلامعات الس�یاحية و(د) دلیل س�یا� معيل (مرشوع 

 ).املت�دة للس�یا�ة العاملیة
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واحضة اكنت ليس من املس�تغرب ٔأن �س�تنتا�ات والتوصیات الرئيس�یة ل�راسات و . �الیة اجلودة�شلك �ام النواجت اكنت 

مللكية � �نتفاع�یفية تقيمي  يف ٕا�راز �شلك ٔأسايسمفيدة القمية املضافة ل�راسات �ىل املس�توى القطري واكنت ما. ٕاىل �د 
 الفكریة يف قطاع معني.

�مثني امللكية الفكریة يف قطاع الس�یا�ة قد زاد،  �شأٔنٕاىل ٔأن الوعي دالئل �ري مؤكدة يف مرص ورسیالناك و�ميبیا، �شري و
يف هذه الب�ان و. ٔأمعّ فوائد ٕاىل ٔأدى ٕاىل اختاذ ٕاجراءات حمددة ٔأو حىت أ�مر �ىل ٔأن هذا  مؤرش�ىل ٔأي  یُعرثولكن مل 

. وليس واًحضا ما ٕاذا اكنت س�ُتدرج ومىت دورات امللكية الفكریة يف التعلمي الس�یا� ٕادراجت�ذ ٔأي قرار �شأٔن الثالثة، مل یُ 
  قد حيدث ذ�.

ا�ا�رة ، وقع مكتب امللكية الفكریة يف ٕا�وادورفقد املرشوع ٕاىل ٔأ�شطة متابعة خمتلفة.  رشه� يف ٕا�وادور، ٔأدى الوعي ا�ي و
 والتوس�ميملكية الفكریة لل اسرتاتیجیات  وضع �ىل اتفاق �شأٔنٕامبابورا (ٕا�وادور)  وحكومة مقاطعة ،الوطنیة للحقوق الفكریة

ؤأعربت ا�ا�رة عن حتمسها �شلك �بري  البیئية الفریدة. لنشاط �قتصادي للمقاطعة بناء �ىل س�یاحهتا� من ٔأ�ل ا�هنوض
 دورة �مكیلیة لصنا�ة الس�یا�ة حىت ا�ٓن. 20لالتفاق وقدمت ما �زید عن 

لكیة القوات املسل�ة الفنیة دورة تدریبية مشرتكة، �لتعاون مع ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة  وضعتبدمع من املرشوع، و 
 64ٔأربع سا�ات يف أ�س�بوع ( �ىل مدار ا�ورة وس�ُتدرس. مبدئًیاطالب  500ٕاىل  2020ام بدًءا من � س�ُتدرسواليت 

يف املس�توى امللكية الفكریة يف دورات ٔأخرى  ختص موضو�ات ٔأدرجت �ٕالضافة ٕاىل ذ�،وسا�ة �لك فصل درايس). 
 معل للمعلمني. �لقةمن �الل اجلامعي 

عن �دد قلیل من النتاجئ احملددة امللموسة اليت تعزى مبارشة  مل یبلّغ سوى، �ىل الرمغ من هذه التطورات أ�ولیة الوا�دةو 
الس�یا�ة يف الب�ان املعنیة ٕاذا و امللكية الفكریة  سلطات �س�تحق هذا املوضوع �ه�م املس�متر من �انبو ٕاىل املرشوع. 

 نتاجئ ملموسة. حتقق ٔأن�ىل املس�توى القطري  ا�راسات البحثیة اليت ٔأجریت الناش�ئة عنلتوصیات ل اكن 

ٕاذا ما كتب �مثني امللكية الفكریة  تعود �ىل جمال الس�یا�ة منالفوائد اليت  يف ٕاظهاراملرشوع  سينجحالعاملي،  الصعید�ىل و 
 كام هو خمطط �. ٔأن ینرش شرتك مع منظمة أ�مم املت�دة للس�یا�ة العاملیة)امل نشور امل لیل امللكية الفكریة والس�یا�ة (�

 ا�هنج املتبع يف املرشوع نع 4ج �س�تنتا

 أأنوا�ً  وتضمن ذ�املرشوع هو تعز�ز امللكية الفكریة يف قطاع وا�د (الس�یا�ة)،  ا�هنج املتبع يفاكن  ٔأ�اله،كام هو موحض 
ة مع معظم مشاریع ٔأجندة التمنی ویعد هذا ا�هنج متناقًضاخمتلفة من حقوق امللكية الفكریة ووظائف نظام امللكية الفكریة. 

اكن و . الصنا�اتٔأو عنارص معینة من نظام امللكية الفكریة يف مجیع حمددة للملكية الفكریة �ىل حقوق  �ركزأ�خرى، واليت 
التوقع هو ٔأن املرشوع ا�ي �ركز �ىل صنا�ة حمددة من شأٔنه ٔأن �سمح بتلبیة احتیا�ات ت� الصنا�ة �شلك ٔأفضل ؤأن 

یتطلب العمل مع صنا�ة حمددة مشاركة اجلهات احلكومية املعنیة ؤأحصاب املصل�ة  یقدم دًمعا ٔأمشل ؤأمعق. وبطبیعة احلال،
املعنیني يف الصنا�ة، وهؤالء ليسوا من رشاكء الویبو التقلیدیني. ويف �ني ٔأن مشاركهتم �ىل أ�رحج توسع نطاق تواصل 

اب املصل�ة يف أ��شطة ا�تلفة يف قطا�ات الویبو لیت�اوز ماكتب امللكية الفكریة، ٕاال ٔأن التنس�یق مع رشاكء متعدد�ن (ٔأحص
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د�ا املرشوع ٕاىل ٕا�شاء جلان الس�یا�ة ؤأولئك املس�ئولون عن لك من حقوق امللكية الفكریة ا�تلفة) یُعد ٔأمًرا ُمعقًدا. وقد 

 الت�ارب العملیة اكنت متباینة.لكن  والس�یا�ة،توجهيیة معنیة �مللكية الفكریة 

 رأٓز عن أٔو�ه الت 5�س�تنتاج 

اس�ت�دام بعض الو�ئق املتا�ة دا�ل  مبا یت�اوز�رامج الویبو العادیة يف  أ�خرى التأٓزر مع أ��شطةٔأو�ه اكن التنس�یق و 
 االيت تقدم دمعً و  املتص� �ملوضوعالربامج أ�خرى  خمتلفتفا�ل مع  مثةمل �كن  التنفيذ،أٔثناء ف ٕاىل �د ما. ضعیفنيالویبو 
التعبري الثقايف التقلیدي واملوارد ؤأشاكل  التقلیدیةاملعارف و  )،16ا�راسات �قتصادیة (الرب�مج �ىل سبيل املثال  مماثًال،

�ىل  مع ٔأ�شطة ٔأخرىمل �س�ل ٔأي ازدواجية ٔأو تدا�الت  ما،يف �ني ظل التأٓزر حمدوًدا ٕاىل �د و). 4الوراثیة (الرب�مج 
مشرتكة  للوصول ٕاىل حصی�حماو� �حجة مبزن� س�یا�ة العاملیة اكن التعاون مع منظمة ال  وقد مس�توى الب�ان املس�تفيدة.

فرص العمل مع  ومل �ُس�تكشفمل ینته بعد.  � �ىل الرمغ من ٔأن املنشور املشرتك ا�طط املت�دة،دا�ل منظومة أ�مم 
ٔأو مل  ،قات تعاون مع الویبوواليت یو�د �ى بعض مهنا اتفا الس�یا�ة،أ�خرى العام� يف جمال  املتنو�ة منظامت أ�مم املت�دة

 يف �ا� الیو�سكو. �كن ذ� �ًحجا

 عن �س�تدامة 6�س�تنتاج 

من السابق ٔ�وانه تقيمي ٕاماكنیة اس�تدامة النتاجئ �ىل املس�توى القطري، حيث ٔأن اس�مترار املزا� یتوقف �شلك �بري �ىل 
ومن احملمتل ٔأن �س�متر.  املتابعة �اریة يف ٕا�وادور و�ميبیأأ�شطة اضطالع ماكتب امللكية الفكریة بعملیة املتابعة. و�الًیا، 

ومن مث،  يف �رامج الویبو أ�خرى.، فٕان معظمه متوفر �مع املقدم� وف� یتعلق یبدو ٔأن هذا هو احلال يف مرص ورسیالناك.و 
سيسمح املنشور قتضاء). و تو�د مسا�دات ٕاضافية الس�تكامل ا�مع وتوطیده (مبا يف ذ� املشورة �شأٔن الس�یاسات عند �

مل و املرشوع. الناجتة عن ٔأوسع للرؤىامللكية الفكریة والس�یا�ة بنرش  حولا�طط � بني الویبو ومنظمة الس�یا�ة العاملیة 
س�تكون القمية املضافة ملرشوع �دید �شأٔن امللكية الفكریة والس�یا�ة و  یقدم املرشوع �دمة �دیدة ميكن تطو�رها وتعمميها.

 .شكمواص� العمل نفسه حمل وز مبا یت�ا
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 التوصیات

 ) مو�ة ٕاىل أٔمانة الویبو.3 (من �س�تنتاج 1التوصیة 
 وضع اللمسات أ��رية �ىل ا�لیل الس�یا� و�رشه �لتعاون مع منظمة الس�یا�ة العاملیة.

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.1(من �س�تنتاج  2التوصیة 
مع حتدید إالجراء الواجب اختاذه لضامن  ،جندة التمنیةاجلدیدة �ٔ  املشاریعو�ئق التدرجيي يف  لالس�تغناءتضمني اسرتاتیجیة 

 دمع الویبو (اس�تدامة النتاجئ). مبا یت�اوزاس�مترار الفوائد 

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.5(من �س�تنتاج  3التوصیة 
 اخلاص،جمال الت�ارة و�منیة القطاع اليت تعمل يف  املعنیةشرتكة مع منظامت أ�مم املت�دة م مشاریع ٕاقامة اس�تكشاف فرص  

شاریع امللكية الفكریة املس�تق� مل  خفالفًا. 40 مبا يف ذ� �ىل سبيل املثال ال احلرص ت� املذ�ورة يف توصیة ٔأجندة التمنیة
ویبو يف املعنیة بصنا�ات حمددة، س�یتيح ذ� الفرصة للجمع بني ا�رایة الفنیة اخلاصة بقطا�ات حمددة و�القهتا �كفاءات ال

 جمال �سویق امللكية الفكریة.

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.2(من �س�تنتاج  4التوصیة 

ٔأجندة التمنیة ال تعاجل مبارشة توصیة حمددة من توصیات ٔأجندة  يف �ا� تقدمي مقرت�ات �شأٔن مشاریع �دیدة يف ٕاطار
ل تقدمي اقرتاح حمدد ملرشوع من مشاریع ٔأجندة التمنیة. التمنیة، تُعّد ورقات نقاش وفقًا لنسق مو�د وتُقّدم ٕاىل جلنة التمنیة قب

واملزية النسبية  ُمعرب عهنا،�ا�ة  یعاجلمسأٔ� ما ٕاذا اكن ا�مع املقرتح  ٔأمور،يف مج�  النقاش،ینبغي ٔأن �س�تكشف ورقات و 
 الویبو احلالیة. وما ٕاذا اكنت اخلدمة (اخلدمات) املطلوبة متوفرة �لفعل يف ٕاطار �رامج ا�مع،للویبو يف توفري 

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.1(من �س�تنتاج  5التوصیة 
ٔأجندة  ملشاریع خمتارة من مشاریعتقي�ت الحقة لتقيمي الفوائد �ج�عیة و�قتصادیة أ�طول ٔأ�ًال جراء النظر يف التلكیف �ٕ 

 أٔعامل التمنیة املتعلقة �مللكية الفكریة.ب مواص� �ضطالعاس�ت�الص ا�روس العامة املس�تفادة من  ذ�،التمنیة وبناًء �ىل 
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 التقر�ر

 مقدمة .1
امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع (املشار ٕالیه ف� یيل "�لتقيمي") مرشوع " س�تقلامل هذا التقيمي ا�هنايئ یغطي  .1

 رمز املرشوع("أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية
A_01_10_12_40_01Dيف  1) املنفذ يف ٕاطار ٔأجندة التمنیة، واملشار ٕالیه ف� یيل "�ملرشوع". و�رد وثیقة املرشوع

 امللحق أ�ول.

ودمع  اكن الهدف من املرشوع هو حتلیل الوعي بدور نظام امللكية الفكریة يف النشاط �قتصادي املتصل �لس�یا�ةو  .2
وٕاذاكء الوعي �لقوامس املشرتكة بني ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني  كفاءات �كو�نهو . واكن الغرض هذا ا�ور وا�هنوض به

 أ��شطة الرئيس�یة:وتضمنت . امللكية الفكریة والس�یا�ة والتمنیة، يف ٕاطار س�یاسات ا�منو والتمنیة

 ؛إالفرادیة راساتا� وتوثیق البحث )أٔ (

 ؛ة والسلطات الوطنیة�كو�ن الكفاءات �ى ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني يف جمال الس�یا� )ب(

 ا�ٔاكدميي. للمجمتع مالمئة دراس�یة ومناجه مواد وضع ذ� يف مبا واسع، نطاق �ىل التوعیة )ج(

عینت أ�مانة و دا�ل أ�مانة، اكن مكتب �ئب املد�ر العام املسؤول عن قطاع التمنیة مسؤوًال عن تنفيذ املرشوع. و  .3
 املرشوع. ةمد�ر 

 واليت �رد يف امللحق الثاين. ،2019یونیو  6مي بوثیقة �ختصاصات املؤر�ة يف بتلكیف من أ�مانة، اسرتشد التقيو  .4
، وذ� بتعاون وثیق 2مس�تقل �ار� مقمي 9201 نومفرب 22ٕاىل  9201یولیو  6يف الفرتة املمتدة من  التقيمي واضطلع بتنفيذ

 3.ومد�رة املرشوع مع شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة

 ٔأجندةمن ٔأنه �متتع خبربة تقيمي سابقة مع الویبو، ٕاال ٔأنه مل �شارك يف ٔأي من مرشو�ات �ىل الرمغ واملقمي مس�تقل، و  .5
 يف املس�تقبل. یفعل ذ�التمنیة، كام ٔأنه ليس من املتوقع ٔأن 

 ووصفه املرشوع عن ٔأساس�یة معلومات (ٔألف)
وامللكية الفكریة يف جنیف.  لتمنیة� املعنیة �الل ا�ورة اخلامسة عرشة للجنة 2015ٔأ�ریل  22املرشوع يف  اعُتمد .6

�الل ا�ورة الرابعة عرشة للجنة  نوقشوا�ي  ،)CDIP/13/8مجهوریة مرص العربیة ( مقدم منبناًء �ىل اقرتاح  وقد ُمصم
 ).2014(نومفرب 

                                         
امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف ، مرشوع "2015ٔأ�ریل  CDIP/15/7 Annex، 22 وثیقة املرشوع 1

 .)40_12_10_01" (رمز املرشوع  مرص و�ريها من الب�ان النامية
 .، ٕایفيالرد/لو�رینجن، سو�رسا)�بري املقمينيدانييل يب �یلر ( 2
 ، قطاع التمنیة�شيساك توسو، �برية املستشار�ن، مكتب �ئب املد�ر العامالس�یدة فرا 3
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يف الت�ارة ا�ولیة، حيث متثل ٔأ�د املصادر الرئيس�یة  ذات دور رئييساكنت �لفية �قرتاح أٔن الس�یا�ة ٔأصبحت و  .7

وتقدمي شدیدة التنافس، یعترب ال��ز يف السوق الس�یاحية ال يف البيئة و�ل و�لق فرص العمل للعدید من الب�ان النامية. ل�
 حسب الطلب من املزا� النسبية املزتایدة أ�مهیة.املنت�ات املصممة خصیًصا 

ا يف ذ� املعارف التقلیدیة ؤأشاكل امللكية الفكریة، مب اس�تغالل ٕاظهار �یفية، هيدف املرشوع ٕاىل ومن هذا املنطلق .8
حسب  مصممة خصیًصاو �الیة القمية  متنو�ة الكتساب مزية تنافس�یة من �الل تطو�ر منت�ات ،التعبري الثقايف التقلیدي

 س�یؤدي يف النشاط �قتصادي املتصل �لس�یا�ة �ىل حنو ٔأكرث فعالیة �نتفاع �مللكية الفكریة هو ٔأن. واكن التوقع الطلب
  حتسني املنت�ات الس�یاحية من حيث تنوعها وقميهتا املضافة وقدرهتا التنافس�یة.ٕاىل

واكن املرشوع هيدف، �شلك �ري مبارش، ٕاىل ٕا�شاء املرشوع مبارشة ٕا�وادور ومرص و�ميبیا ورسیالناك.  ویغطي .9
التوثیق �شأٔن ٕاسهام امللكية مناذج حتتذي هبا الصنا�ات الس�یاحية يف ب�ان ٔأخرى. وقد بدٔأ املرشوع �لبحوث العملیة و 

ؤأعقب ذ� حتدید ٔأدوات امللكية الفكریة احلالیة ٔأو  الفكریة يف تقدمي منت�ات س�یاحية تنافس�یة يف هذه الب�ان أ�ربعة.
�، بعد ذو . إالفرادیة وا�راساتالبحوث استناًدا ٕاىل احمللیة والتقالید والثقافة و لس�یا�ة واملعارف الوطنیة � للهنوضاحملمت� 
 .و�كو�ن الكفاءاتبعض هذه أ�دوات يف ٔأ�شطة التوعیة  ُطّبق

يف  4املوثقة و�سرتاتیجیات وأ�دوات وا�لیل العميلالُفضىل املامرسات و لت�ارب � �ُسرتشدٔأن  هو وقعلتاكن او  .10
 تعظمي فضًال عنا�ة لس�ی� ا�هنوضالوعي العام �شأٔن اس�ت�دام امللكية الفكریة يف  وٕاذاكءقرارات الس�یاسة العامة اختاذ 

 .�ىل الصعید الوطينالفوائد �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية 

ات ا�ا�لیة يف الواكالت الرائدة املسؤو� ري تغیٕاىل ال نظًرا و . 2016ینا�ر  1شهًرا اعتباًرا من  36اكنت املدة املتوقعة و  .11
تنفيذ أ��شطة يف مرص و�ميبیا تأٔخر و�دم وجود �ات تنس�یق معینة ٔأو قيادة وطنیة منسقة ٔأخرى للمرشوع، 

 5الس�تكامل أ��شطة. 2019ٔأ�ریل  30�ىل متدید املرشوع ملدة ٔأربعة ٔأشهر حىت  جلنة التمنیةوافقت و . الناكورسی

أٓخر تقر�ر مر�يل وقُدم فرنك سو�رسي ��اكمل لتاكلیف �ري املوظفني.  320 000 مزيانیة ٕاجاملیة قدرها وُخصصت .12
ٕاجناز  وصدر تقر�ر). CDIP/22/2 Annex IV( 2018و�قش�ته اللجنة يف نومفرب  2018سبمترب  14 يف جلنة التمنیةٕاىل 

 %.91ما �سبته  2019 بلغ معدل اس�ت�دام املزيانیة يف هنایة یولیوو  2019.6سبمترب  1 بتارخيتقيمي يف ال املرشوع املس�ت�دم 

مللكية الفكریة والس�یا�ة مع منظمة أ�مم املت�دة شرتك حول اامل  نشورامل �س�تثناء  لها، أ��شطة ا�طط وانهتت .13
 .للس�یا�ة العاملیة

                                         
 يف طور �نهتاء. 4
 ).2018سبمترب  14، املرفق الرابع (CDIP/22/2انظر: تقر�ر مر�يل 5
امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف : تقر�ر ٕاجناز مرشوع ٔأجندة التمنیة �شأٔن 2019سبمترب  1بتارخي  24/4اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة  6

 إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية.
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 وقيوده هومهنجیت وغرضه التقيمي هذا نطاق (�ء)

 النطاق "1"

. ولضامن ا�ساق نتاجئ 2019حىت هنایة ٔأ�ریل  2016مدة املرشوع بأٔمكلها (مبا يف ذ� ا�متدید) من ینا�ر  ميقيِّ ت ال  غطيی .14
ومل تؤ�ذ بعني �عتبار (�رش تقر�ر إالجناز).  2019سبمترب  1حىت ف املصادر، ٔأدرجت النتاجئ التقيمي املس�تقاة من خمتل

 .التطورات الالحقة

 أ�سايس الغرض "2"

وازن بني احلا�ة ٕاىل التعمل املؤسيس ؤأغراض ضامن مساء� أ�مانة جتاه ا�ول أ�عضاء، وانقسمت ٔأهداف حتقيق ت .15
 ٕاىل شقني:صاصات كام �ددهتا وثیقة �ختالتقيمي 

 تنفيذ ملواص� جنا�ه، یثبت مل وما جنا�ه ثبت ما ٔأي املرشوع، تنفيذ �الل املس�ت�لصة الت�ارب من التعمل )أٔ (
 التقار�ر، وٕا�داد الرصد ٔأدوات ذ� يف مبا املرشوع، وٕادارة املرشوع تصممي تقيمي ذ� و�شمل .ا�ال هذا يف ٔأ�شطة
 احملققة؛ النتاجئ اس�تدامة اح�لیة وحتدید هبا وإالبالغ �ٓنا حىت احملققة النتاجئ قياس �ىل �الوة

 اللجنة. يف القرار اختاذ معلیة �مع أ�د� �ىل قامئة تقيميیة معلومات توفري )ب(

 :مدى ٔأداء املرشوع دورًا حمورً� ف� یيلاكن یتوقع بأٔن یقيس املقّمي  الرئيس�یني، الغرضني هذ�ن ٕاطار ومضن .16
 مبا الوطنیة، سلطاتال  وكذ� الس�یا�ة، جمال يف الرئيس�یني املصل�ة ٔأحصاب �ى الالزمة الكفاءات �كو�ن )أٔ (

 ٕاىل وتنویع قمية ٕالضافة واسرتاتیجیاهتا الفكریة امللكية ٔأدوات اس�ت�دام �یفية �شأٔن الفكریة، امللكية ماكتب ذ� يف
 الصعید�ن �ىل والثقافة والتقالید املعارف بتعز�ز املتعلق النشاط ذ� يف مبا �لس�یا�ة، املتصل �قتصادي النشاط
  ؛لكهيام ٔأو احمليل ٔأو الوطين

 والتمنیة ا�منو س�یاسات ٕاطار يف والس�یا�ة الفكریة امللكية بني املشرتكة �لقوامس ا�ٔاكدميي ا�متع وعي ٕاذاكء )ب(
 ٔأاكدميیات ويف الس�یا�ة ةٕادار  لكیات يف املتخصصة ا�راس�یة املناجه ٕادراج وتعز�ز التعلميیة املواد تطو�ر هبدف احمللیة،
 الوطنیة. الفكریة امللكية

، توسع نطاقها من �الل �كرار العملیة. ومت التحقق من املعلومات احملصل �لهيا 7�ختصاصات ٔأس�ئ� تقيميیةوتدرج  .17
 �الل املقابالت ٕ�جراء مقابالت الحقة وو�ئق ٕاضافية.  

خمتلف ٔأنواع  معوًما �شأٔنو�رامج الویبو اليت تقدم مسا�دة تقنیة  التمنیة أ�خرىٔأجندة  شاریعخمالًفا مل املرشوع  ویعد .18
لملكية الفكریة، ل  ��رتام وٕاذاكءامللكية الفكریة والوظائف الرئيس�یة لنظام امللكية الفكریة (ٕادارة امللكية الفكریة،  حقوق

بنیة ٕاىل �د �بري �ىل حقوق ملكية فكریة ویبدو ٔأن مثة اس�تثناء �� عندما �كون الصنا�ة م  وتعلمي امللكية الفكریة، ٕاخل).
 حمددة، وهذا هو احلال �ىل سبيل املثال �لنس�بة للصنا�ات إالبداعیة (حق املؤلف واحلقوق ا�اورة، والتصاممي، ٕاخل).

                                         
من  3ٕاىل  2ت من منظم وفقًا للمعایري الرئيس�یة لتصممي وٕادارة املشاریع، وفعالیة واس�تدامة وتنفيذ ٔأجندة التمنیة وتوصیات ٔأجندة التمنیة، انظر الصف�ا  7

 �ختصاصات.
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م لتعز�ز نظا�ركز �ىل قطاع بعینه  ٔأولیة حول املزا� والعیوب احملمت� لتطبیق هنج متعمقة نظرة ٔأیًضا التقيميویقدم  .19

 امللكية الفكریة لصاحل التمنیة.

 املهنجیة "3"

ٕالطار ا 8وتوفر س�یاسة الویبو للتقيمي �ختصاصات تقيمي جودة املرشوع، مبا يف ذ� تصمميه وٕادارته. تتطلب وثیقة .20
جنة املسا�دة و�سرتشد هذه الس�یاسة مبعایري التقيمي ومقایيس اجلودة اخلاصة بل أ�مانة،  اليت �لكفهااملهنجي مجلیع التقي�ت 

امرسات التقيمي املو�دة، ومعال مب�ختصاصات ومتاش�یا مع . 9إالمنائیة التابعة ملنظمة التمنیة والتعاون يف املیدان �قتصادي
 :10ة التالیةساستنادًا ٕاىل املعایري امخل التقيمي جرى أٔ 

 یتعلق ما ذ� يف مبا دارته،وإ  للمرشوع التحضري يف اجلیدة املامرسات اتباع در�ة ته:وٕادار  املرشوع حتضري )أٔ (
 واس�ت�ابة ا�اطر من والتخفيف ا�ايت والتقيمي الرصد ٔأیضاً  إالدارة و�شمل .النتاجئ �ىل القامئة إالدارة ٔأدوات بتطبیق
 الطارئة. اخلارجية التطورات مع للتفا�ل إالدارة

 وأ�ولو�ت أ�عضاء ا�ول واحتیا�ات املس�تفيد�ن متطلبات مع املرشوع ٔأهداف ا�ساق مدى الو�اهة: )ب(
 والس�یاسات. العاملیة

 التقيمي نظر وقد .11نتاجئ ٕاىل والوقت) واخلربات أ�موال (مثل املد�الت حتویل يف �قتصادیة مدى الكفاءة: )ج(
 ."القمية لقاء املالوبذ� " ،املرشوع يف املتبع ا�هنج يف ٔأساساً 

، مع مرا�اة ٔأمهیة مدى تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة)(مبا يف ذ�  مدى حتقق أ�هداف ٔأو توقع حتققها الفعالیة: )د(
ودرس التقيمي ٔأیضًا النتاجئ املتوقعة احملمت� إالجيابیة ٔأو السلبیة (قدر ما اكن ذ� ممكنا �لفعل). ؤ�ساس، مت  لك مهنا.

 وع.التحقق من النتاجئ املبلغ عهنا وتقيميها مبقارنهتا مع مؤرشات ٔأداء رئيس�یة �ددت يف وثیقة املرش 

 املسا�دة. توقف بعد والنتاجئ) (ا�ر�ات املرشوع فوائد اس�مترار اح�الت �س�تدامة: )ه(

اجلوانب الرئيس�یة  تستند ٕاىل أ�د�، اس�ت�دم مزجي من ٔأدوات التقيمي ا�تلفة. ومشلم تقومي نوعي ومكي ل  وضام� .21
 نتا�).  هتا (املنطق �س�ت للمهنجیة التحقق التثلیيث من البیا�ت وتقيمي معقولی

. ؤأجریت مو�ات االتصالومقابالت ش�به منظمة � ش�به منّظمة فردیة ومقابالتتضمن املزجي دراسات مكتبیة و  .22
مناقشات معمقة مع إالدارة وموظفي القطا�ات الفنیة يف أ�مانة ا��ن شار�وا يف املرشوع ٔأو سامهوا فيه. ؤأجریت مقابالت 

                                         
 .2016فربا�ر  19)، 2016/2020الویبو، س�یاسة التقيمي املنق�ة (إالصدار الثاين   8
ون �قتصادي والتمنیة، منظمة ٕارشادات جلنة املسا�دة إالمنائیة والسلس� املرجعیة، معایري اجلودة لتقيمي التمنیة، جلنة املسا�دة إالمنائیة التابعة ملنظمة التعا  9

. معایري تقيمي جلنة املسا�دة إالمنائیة معرتف هبا دولیا �عتبارها ٔأفضل املامرسات وتطبق �ىل نطاق واسع من قبل معظم 2010�قتصادي والتمنیة  التعاون
 اجلهات الفا�� يف جمال التمنیة.

 طلبت �ختصاصات تقيمي الفعالیة و�س�تدامة فقط.  10
اس�ت�دام املعونة املوارد أ�قل �لكفة قدر إالماكن لتحقيق النتاجئ املنشودة. ویقتيض أ�مر �ادة مقارنة هنج بدی� هذا مصطلح اقتصادي �س�تعمل لتقيمي مدى  11

 لتحقيق نفس ا�ر�ات، ومعرفة ما ٕاذا مت اس�ت�دام ٔأكرث العملیات كفاءة.
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ركزت �ىل عینة صغرية من الرشاكء/املس�تفيد�ن الرئيس�یني ا��ن شار�وا بنشاط مع املس�تفيد�ن �ىل الصعید القطري حيث 

 يف تنفيذ املرشوع. و�رد قامئة �ٔ�ش�اص ا��ن ٔأجریت معهم املقابالت يف امللحق الثالث.

�ئق يف ومشلت ا�راسة املكتبیة وثیقة املرشوع والتقار�ر املر�لیة، وتقر�ر إالجناز وخمر�ات خمتارة (انظر قامئة الو .23
 امللحق الرابع).

ولضامن التعمل املؤسيس ومتاش�یًا مع روح معلیة تقيمي �شار�یة، نظمت املقابالت بطریقة تتضمن طرح ٔأس�ئ� توجهيیة   .24
رشاك مفتو�ة لضامن تبادل حر ل�ٓراء. وُمجعت أٓراء مجیع فئات ٔأحصاب املصاحل، مع احملافظة �ىل اس�تقالل التقيمي. و�ٕ 

التقيمي والسعي ٕاىل ال�يش مع ٔأمه النتاجئ، یتوقع ٔأن تيرس �س�تنتا�ات والتوصیات معلیة  يفيس�یني ٔأحصاب املصل�ة الرئ 
 التعمل املؤسيس والتحسني املس�متر.

 معلیة وٕافادة املعلومات تبادل 2019 نومفرب يف للجنة �نعرش وال  الرابعة ا�ورة �الل التقيميتقر�ر وس�یكفل عرض  .25
 فهيا. أ�عضاء ا�ول ٔأمام الویبو مساء� يف ٕالسهاموا اللجنة يف القرار اختاذ

 الرئيس�یة التقيمي مرا�ل "4"

یولیو  18مشلت مرا�ل التقيمي الرئيس�یة اس�تعراضا للو�ئق وتطبیق �ختصاصات من �الل تقر�ر اس�هتاليل ( .26
وتقدمي  )2019ولیة (یولیو لقاء ٕا�اليم مر�يل �شأٔن نتاجئ التقيمي ا�ٔ ) و 2019یولیو  24- 22) ومقابالت يف جنیف (2019

 12) و�س�ت�ابة ٕاىل التعلیقات املس�تلمة وتقدمي التقر�ر ا�هنايئ (2019سبمترب  2مرشوع تقر�ر من ٔأ�ل متحیص احلقائق (
 .) وعرضه �ىل جلنة التمنیة2019سبمترب 

 التقيمي هذا �ىل الرئيس�یة القيود "5"

ٕاىل أٓ�ر قاب� للقياس �س�تغرق فرتة من  ،من قبل املس�تفيد�ن اس�ت�دا��، ل نواجت املرشوعتبني التجربة ٔأن حتوی .27
. وقد �كون من السابق ٔ�وانه حماو� تقيمي النتاجئ أ�وسع، ٔأو حىت وقعها، من حيث التغريات �ج�عیة و�قتصادیة الزمن

 .أ�وسع نطاقا اليت قد تطرٔأ يف قطا�ات الس�یا�ة يف الب�ان املس�تفيدة ٔأو �ار�ا

وال حيتفظ بقوامئ املشاركني اليت ميكن اس�ت�دا�ا يف ا�راسات املرشوع املشاركني يف فعالیات املرشوع  ومل �س�تقص .28
املرشوع) من  فعالیاتللمشاركني (بعد  �س�تقصاء ا�ا�يل�س�تقصائیة. و�لتايل، مل �كن من املمكن التحقق من حصة 

من  20تبیة (انظر امللحق الرابع) و�ىل ٕاجراء مقابالت مع حوايل اقترص مجع البیا�ت �ىل ا�راسة املك و �الل املقابالت. 
 للب�انٔأي ز�رات ميدانیة  ومل جترٔأحصاب املصل�ة ا��ن شار�وا مبارشة يف ٔأ�شطة املرشوع (انظر امللحق الثالث). 

 املس�تفيدة.

اليت وردت اكنت يف شلك  بعض الو�ئقو . ملراجعهتاومل �كن النس�ة ا�هنائیة من ا�لیل الس�یا� العميل متا�ة  .29
 مسودة.

التنبه ٕاىل ٔأن هذه القيود قد �دت �لرضورة من نطاق مع مي ي) ٔأد�ه من نتاجئ وتق 2وینبغي فهم ما �رد يف القسم ( .30
 .التقيمي ومعقه
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 مييوالتق  النتاجئ .2

 .التقيمي ملعایري وفقا املرشوع جلودة �ً يتق  ویقدم التقيمي نتاجئ القسم هذا یعرض .31

 دارتهإ و  للمرشوع لتحضريا )(ٔألف

 للمرشوع التحضري "1"

احملتوى (أ��شطة) الفعيل  وقد ُوضعالسرتاتیجیة التد�ل.  اخمططً تتضمن تصف وثیقة املرشوع أ�هداف العامة و  .32
اكن اجلدول و ٔأثناء التنفيذ.  مل یقع اخلیار �لهيا ٕاالحتیا�ات احملددة للب�ان املس�هتدفة، واليت لالمرا�اة  للمرشوع ٔأثناء التنفيذ

 املدى.قصري  وا�د واحلا�ة ٕاىل متدید إالنفاقالزمين واملزيانیة مناس�بني، كام یتضح من معدل 

قرت�ة بدًال من مموضوع معني (امللكية الفكریة والس�یا�ة) �ٕالضافة ٕاىل أٔ�شطة  �ستند ٕاىلٔأن منطق التد�ل  ویبدو .33
ن مف تدابري دمع خمتلفة، ليس فقط يف جمال وا�د. صنا�ة بعیهنا �الًبا ما یتطلب دمعو ددة وحتلیل لتحقيقها. حمٔأهداف وجود 

 والتأٔثريهذه اجلوانب  ومل �ُس�تكشفالواحض ٔأن دمع التمنیة الس�یاحية خبالف امللكية الفكریة سوف یت�اوز والیة الویبو. 
أ�خرى الالزمة لتحقيق التأٔثري الواقعي احملمتل للملكية الفكریة �ىل الس�یا�ة (مقارنة �لعنارص أ�خرى) وما يه املد�الت 

 املنشود.

 التخطیط) مر�� (يف املرشو�ات ختطیط ٔأدوات اس�ت�دام "2"

 ال�ذج�ىل الرمغ من ٔأن هذه و . ورصدها التمنیة ٔأجندة مشاریعاملرشوع مناذج الویبو املعیاریة ٕال�داد  ةمد�ر  تطبق .34
ال ت�ىش متاًما مع املامرسات اجلیدة التالیة املعرتف هبا �ىل نطاق  ختدم غرض تقدمي التقار�ر �سرتاتیجیة ٕاىل اللجنة، ٕاال ٔأهنا

 واسع لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ يف التعاون ا�ويل:

 الویبو تتحملها اليت النواجت بني أ�هداف تصنیف مع وإالبالغ والرصد للتخطیط املنطقية أ�طر تطبیق )أٔ (
 ).التأٔثري( فهيا �سهم ٔأن یتوقع اليت وسعا�ٔ  والتغیريات (النتاجئ) وأٓ�رها (ا�ر�ات)

 ٔأو تنفيذها جيب اليت اخلارجية العوامل يه ما التنفيذ): خماطر (تت�اوز حمددة وخماطر افرتاضات حتدید )ب(
11Fتأٔثري. ٕاىل نتاجئال و  ،نتاجئ ٕاىل ا�ر�ات �رمجة لضامن ختفيفها

12 

 أ�هداف حتقيق لقياس زمنیاً  وحمددة ع�ملوضو  ومتص� وطمو�ة للقياس وقاب� حمددة ٔأداء مؤرشات اس�ت�دام )ج(
 املس�تو�ت. مجیع �ىل

 لٕالدارة البیا�ت مجع اكن ٕاذاو  مؤرش. �لك و�ريها) وإالحصاءات �س�تقصاءات( التحقق وسائل حتدید )د(
12F�� مزيانیة ختصیص جيب �ارجية، موارد یتطلب النتاجئ �ىل القامئة

13. 

                                         
التمنیة (منظمة التعاون �قتصادي والتمنیة)، مرسد املصطل�ات فرضیات حول العوامل ٔأو ا�اطر، واليت ميكن ٔأن تؤ�ر �ىل تقدم ٔأو جناح ٔأي تد�ل يف   12

 ).2010أ�ساس�یة يف التقيمي وإالدارة القامئة �ىل النتاجئ، 
 من الناحية املثالیة، ُحتدد �س�تقصاءات ا�ٔكرث تعقيًدا لقياس النتاجئ �ىل ٔأنه من ٔأ�شطة املرشوع.  13
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آلیة وجود �دم )ه( لنتاجئ، ٔأي الفوائد الناجتة عن دمع الویبو مبا یت�اوز ا�ٓ�ر النتاجئ أ�طول ٔأ�ًال (ا لتقيمي أ

 املبارشة).

صیاغهتا التمنیة يف ٔأن  ٔأجندةتطبیق أ�دوات القياس�یة لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ يف مشاریع ب  املتعلقالت�دي  و�مكن .35
منطقية يف تقر�ر اس�هتاليل  يف كثري من أ�حيان. ومع ذ�، لن مينع ذ� أ�مانة من وضع ٔأطر موضع تفاوض �كون

 واس�ت�دا�ا ٔ�غراض الرصد والتقيمي.

التدابري الالزمة لضامن  ليس من املعروف ما يهالتدرجيي، و�لتايل  لالس�تغناءال توحض وثیقة املرشوع اسرتاتیجیة  .36
 دمع الویبو. مبا یت�اوزاس�مترار فوائد املرشوع (�س�تدامة) 

 املرشوع ٕادارة "3"

دراسة يف  ٕال�دادبعض �س�تثناءات (�ىل سبيل املثال احملاو� أ�وىل  ف� �دا ، �ام جيد إالدارةاكن املرشوع �شلك .37
اخلربة واكنت جودة ا�مع املقدم.  وكفلتاختارت إالدارة اخلرباء املناس�بني  فقد )،ٕا�وادورٔأول دراسة �امة يف و �ميبیا، 

 حتدید اخلرباء.ف� خيص  بدلومهالنظراء الوطنیون  ؤأدىلأ�ولویة. الوطنیة متا�ة يف مجیع الب�ان ویبدو ٔأهنا قد ٔأعطیت 

وحضور يف التنفيذ الیويم لٔ��شطة، مبا يف ذ� املهام املیدانیة  كفریق وا�د املرشوع ومد�رها ةشارك لك من مد�ر و  .38
حقيقة ٔأن املس�تفيد�ن معلوا و . موارد املوظفني ا�صصة لهذا املرشوع ٔأ�ىل من ا�طط �واكنت  .فعالیات �كو�ن الكفاءات

 ٕاىل ٔأي مشألك. تؤداتصال مل  �يتمع أ�مانة من �الل 

وسلط املس�تفيدون ا��ن ٔأجریت معهم املقابالت الضوء �ىل حسن التعاون مع أ�مانة وٕادارة املرشوع، مبا يف ذ�  .39
 اس�ت�ابة فریق املرشوع الحتیا�اهتم.

 الو�اهة )ء(�

ر .40  العاملیة أ�ولو�تو  أ�عضاء ولا� احتیا�اتو  املس�تفيد�ن متطلبات مع املرشوع دافٔأه ا�ساق مدى الو�اهة تُقّدِ
 الویبو. س�یاساتو 

 الس�یاسات و�اهة "1"

 ا�ٓراء. بتوافق التمنیة جلنة موافقة �الل من أ�عضاء ل�ول �لنس�بة للمرشوع �سرتاتیجیة أ�مهیة تتضح .41

 يه الفكرة اكنت الویبو، والیة یت�اوز ما وهو املس�هتدفة، الب�ان يف الس�یا�ة لتمنیة الشامل ا�مع توفري من دالً وب .42
 للس�یا�ة. القمية وٕاضافة التنافس�یة القدرة لز�دة ٔ�داة �ملوضوع املتص� الفكریة امللكية حقوق خمتلف اس�ت�دام �شجیع

 التالیة: التمنیة ٔأجندة یاتتوص  معاجلة ٕاىل �ريم املرشوع ٔأهداف اكنت الویبو، س�یاسات مع �ال�ساق یتعلق ف� ٔأما .43
جيب ٔأن �متزي ٔأ�شطة الویبو يف جمال املسا�دة التقنیة بعدة مزيات ومهنا ٔأهنا مو�ة حنو التمنیة : 1التوصیة  )أٔ (

وقامئة �ىل الطلب وشفافة ويه تأٔ�ذ بعني �عتبار أ�ولو�ت و�حتیا�ات اخلاصة �لب�ان النامية والب�ان أ�قل 
فضال عن خمتلف مس�تو�ت التمنیة املدركة يف ا�ول أ�عضاء، وینبغي ٕادراج أ��شطة يف  منوا �ىل و�ه اخلصوص
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آلیات �سلميها  ٔأطر زمنیة الس�تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ینبغي ٔأن �كون تصممي �رامج املسا�دة التقنیة وأ

 .ومعلیات تقيميها �اصة �لك ب�
فاءاهتا املؤسس�یة الوطنیة يف جمال امللكية الفكریة وحتسيهنا مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل تطو�ر ك :10التوصیة  )ب(

من �الل امليض يف تطو�ر البىن التحتیة و�ريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكریة ٔأكرث فعالیة 
أٔیضا �ىل  وا�هنوض بتوازن �ادل بني حامیة امللكية الفكریة واملصل�ة العامة. وینبغي ٔأن تنسحب هذه املسا�دة التقنیة

 .املنظامت إالقلميیة ودون إالقلميیة املعنیة �مللكية الفكریة
امليض يف ٕادماج �عتبارات إالمنائیة يف ٔأ�شطة الویبو ومناقشاهتا املوضوعیة والتقنیة، وفقًا : 12التوصیة  )ج(

 .الختصاصها
ل امللكية الفكریة وفقا لتو�ه مطالبة الویبو بتكثیف تعاوهنا مع واكالت أ�مم املت�دة �شأٔن مسائ :40التوصیة  )د(

ا�ول أ�عضاء، و�ٔ�خص مهنا أ�ونكتاد و�ر�مج أ�مم املت�دة للبيئة ومنظمة الص�ة العاملیة والیونیدو والیو�سكو 
وسا�ر املنظامت ا�ولیة املعنیة، و�ىل و�ه اخلصوص منظمة الت�ارة العاملیة لتعز�ز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف 

 .رامج التمنیةتنفيذ �

 ).2016/2017لرب�مج الویبو ومزيانيهتا ( النتيجتني التالیتنياكن من املتوقع ٔأن �سهم املرشوع يف و  .44
: اسرتاتیجیات وخطط وطنیة يف جمايل �بتاكر وامللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف 1.3 النتي�ة املرتقبة )أٔ (

 إالمنائیة الوطنیة.
زة للموارد البرشیة القادرة �ىل تلبیة �شكي� واسعة من املتطلبات لتس�ري مع كفاءات :2.3النتي�ة املرتقبة  )ب( ز�

 .امللكية الفكریة بفعالیة ٔ�غراض التمنیة يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان املنتق� ٕاىل اقتصاد السوق احلر

الهدف �سرتاتیجي الثالث،  وذ� يف ٕاطار ، واكن املرشوع مرتبًطا به،)9املرشوع قطاع التمنیة (الرب�مج  ونفذ .45
 "�سهیل �نتفاع �مللكية الفكریة يف سبيل التمنیة". وهو

 بربامج الویبو أ�خرى التالیة: املرشوع اكن من املتوقع ٔأن �رتبطو  .46
یتعلق : دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ور�دة أ�عامل لقياس تأٔثري نتاجئ املرشوع وتوصیاته ف� 30الرب�مج  )أٔ (

 بصنا�ة الس�یا�ة مبا يف ذ� الرشاكت الصغرية واملتوسطة العام� يف قطاع الس�یا�ة؛
 : حق املؤلف واحلقوق ا�اورة؛3الربامج  )ب(
 : املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي واملوارد الوراثیة؛4الرب�مج  )ج(
 : امللكية الفكریة والت�د�ت العاملیة.18الرب�مج  )د(

امللكية الفكریة وتوس�مي  ،DA_4_10_01 ٔأجندة التمنیة رشو�اتمب ٕا�شاء روابط  اكن من املزمعة �ىل ذ�، �الو  .47
، �ىل التوايل، املر�� DA_10_02و DA_10_01، واملنت�ات لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً 

  الفكریة. �ش�ئة يف جمال امللكية یةأ�وىل والثانیة من املرشوع الرائد ٕال�شاء ٔأاكدميیات وطن 

(�س�تثناء ليس واًحضا �ىل الرمغ من ٔأن �رتباط هبا  ٔأ�اله،اكن املرشوع متسقًا مع توصیات ٔأجندة التمنیة املذ�ورة و  .48
 "امللكية الفكریة لتمنیة الس�یا�ة". تتناول موضوع ٔ�جندة التمنیةتو�د توصیة  فالمن ٔأجندة التمنیة).  1التوصیة 
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 ف� خيص معاجلهتا لتحسني �مثني حقوق امللكية الفكریة جتبق توصیات ٔأجندة التمنیة �شلك �ام �ملسائل اليت تتعلو  .49

ٔأكرث ٔأمهیة ويه بطبیعة احلال ال ختص صنا�ات بعیهنا، رمغ ٔأن بعض القضا� املثارة يف ٔأجندة التمنیة قد �كون ٔأغراض التمنیة. 
  .لصنا�ات بعیهناالویبو العادیة ليست خمصصة كام ٔأن �رامج . لصنا�ات معینة من �ريها

 4(حقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة) والرب�مج  3ٔأدوات الویبو احلالیة للرب�مج  ـ يف تقدميه ل�مع ـ املرشوعطبق  .50
 30الرب�مج و (ا�راسات �قتصادیة)  16(املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي واملوارد الوراثیة) والرب�مج 

قطاع الس�یا�ة يف الب�ان �ىل (ٔأاكدميیة الویبو)  11الرب�مج  عنارصبعض و (الرشاكت الصغرية واملتوسطة/ر�دة أ�عامل) 
(الت�د�ت  18رتبط املرشوع �لرب�مج ا ا�راسات،من �الل موضوع الس�یا�ة املس�تدامة ا�ي ٔأ�رزته و أ�ربعة املس�تفيدة. 

 العاملیة).

 ورمغ ٔأن جماالت�د ذاهتا ليست صنا�ة مبنیة �ىل �مثني امللكية الفكریة، مثل الصنا�ات إالبداعیة. الس�یا�ة يف  .51
ليست سوى عنرص وا�د من العدید من العنارص اليت ميكن ٔأن �سهم يف  ٕاال ٔأهنا الس�یا�ة،امللكية الفكریة ذات ص� بتمنیة 
ل لتمنیة الس�یا�ة یتطلب اتباع هنج شامل یت�اوز والیة الویبو من الواحض ٔأن ا�مع الشامو املنت�ات الس�یاحية التنافس�یة. 

 ٔأجندة التمنیة. صغري من مشاریع ونطاق مرشوع

، مشاریع ٔأجندة التمنیة �ري املرتبطة مبارشة بتوصیات ٔأجندة التمنیة واليت تغطي جماالت �دیدة لٔ��شطة وف� خيص .52
�سا�د أ�مانة �ىل ضامن تلبیة توقعات ا�ول � من شأٔنه ٔأن فذمناقشة سابقة بني ا�ول أ�عضاء.  املفيد ٕاجراء من

. وسوف یضمن ٔأیًضا ٔأن �س�تفيد املرشوع اجلدید من مجیع املوارد ا�ا�لیة احلالیة و�س�تفادة من واحتیا�اهتا أ�عضاء
 14و�دة تقدم ٕاىل اللجنة.. وميكن القيام بذ� يف شلك ورقة مناقشة ماملتص� به اخلربات املكتس�بة يف ٕاطار الربامج القامئة

 للمس�تفيد�ن �لنس�بة و�اهةال "2"

 سا�دةامل ٔأن  ،ومل �كن ٔأي مهنم ممثًال عن صنا�ة الس�یا�ةٔأجریت املقابالت معهم، ٔأحصاب املصل�ة ا��ن مجیع ٔأكد  .53
ولكن القویة.  �شلك �ام، اس�هتدف املرشوع الب�ان ذات إالماك�ت الس�یاحيةو احتیا�اهتم ��اكمل.  لبتالویبو  املقدمة من

تباینت در�ة تبين املرشوع والتحمس � بني خمتلف الب�ان املس�تفيدة. ورمبا اكن السبب هو ٔأن املرشوع اكن مدفو�ًا يف 
وكذ� �رى العدید مهنم بدایته �ىل أ�قل من قبل متخصيص امللكية الفكریة وليس ٔأحصاب املصل�ة من القطاع الس�یا�، 

 .�منیة الس�یا�ة � ٔأولویة ٔأكرب من �مثني امللكية الفكریة جماالت ٔأخرى منا�مع يف جماالت  ٔأن تقدمي

 الفعالیة )مي(ج
ا�ر�ات ا�طط لها �ملقارنة مع ا�ر�ات احملصل �لهيا  �ىلقيمي يف املقام أ�ول ركّز الت ٔأ�اله،  ةوحضاملنظرا للقيود  .54

 والنتاجئ املنسوبة مبارشة ٕاىل املرشوع. 

                                         
 .وافقة �ىل املنشورات اجلدیدة بعض املد�التا�ي �س�ت�دمه أ�مانة للما�منوذج  قد یقدم  14
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، یؤید املقمي مرشوع تقر�ر لتقار�ر واس�تقصاءات ومقابالت دا�لیة مكتيب اس�تعراضمن �الل  حتققمعلیة  �ىل وبناءً  .55

وقد اس�تمكلت املعلومات املفقودة عن طریق املقابالت، مبا يف ذ� مع مجمو�ة خمتارة من  املرشوع. ةه مد�ر تإالجناز ا�ي ٔأ�د
 املس�تفيد�ن.

 15ة التالیة:ٔأبلغ املرشوع عن املنت�ات وأ��شطة الرئيس�یو  .56

 عاونللت هیلك ٕا�شاء "1"

دعوة لتقدمي  ٕاىلاستند �ختیار و �ٕالضافة ٕاىل مرص، اختارت أ�مانة ٕا�وادور و�ميبیا ورسیالناك �ب�ان رائدة.  .57
 واكن مطلوً� ٔأن �شمل املقرت�ات:مقرت�ات، 

انة الویبو (مثل املكتب مع ٔأم بیان الواك� ٔأو املؤسسة املسؤو� عن تنس�یق أ��شطة �ىل املس�توى القطري )أٔ (
 �ملوضوع)، الوطين للملكية الفكریة ٔأو هیئة الس�یا�ة الوطنیة ٔأو احمللیة واملنظامت �ري احلكومية ذات الص�

 ملصاحل الس�یاحية يف البالد، وبيئة أ�عامل املتعلقة �لس�یا�ة السائدة (مثل الس�یا�ة الثقافية، والس�یا�ةا )ب(
 ، والس�یا�ة البیئية، ٕاخل)؛الصحیة

 � الرائدة ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن �ىل مواص� تنفيذ �سرتاتیجیات املقرت�ة بعد املرشوع.قدرة الواك )ج(

 الواكالت الرائدة التالیة: حتت مظ�الوطنیة  الل�ان التوجهيیةٔأ�شئت  .58
 16ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة )أٔ (
 مرصوزارة اخلارجية يف  )ب(
 ة يف �ميبیإادارة أ�عامل الت�اریة وامللكية الفكری )ج(
 الهیئة الرسیالنكية للتمنیة الس�یاحية يف رسیالناك. )د(

يف  وسا�د ذ�مت توقيع اتفاقات تعاون ٔأو تبادل رسائل بني الویبو والواكالت الرائدة يف لك ب� من الب�ان أ�ربعة  .59
واليت  أ�ربعة،لب�ان ٕا�شاء جلان توجهيیة يف ثالثة من ا واكن من شأٔنا�مع الس�یايس ومشاركة ٔأحصاب املصل�ة.  حشد
 ، ٔأن �كفلوالعاملني يف جمال الس�یا�ة من القطاع اخلاص وأ�وساط ا�ٔاكدميیة املتص� �ملوضوع،املؤسسات احلكومية مثلت 

 التنس�یق والوضوح.

 ٕافرادیة دراسات "2"

 ُعرضو  یالناك).رس  يف ووا�دة �ميبیا يف واثنتان مرص يف ووا�دة ٕا�وادور يف (اثنتان ٕافرادیة دراسات ست ٔأ�دت .60
آلیة الفكریة: "امللكية دراسة ملخص الفكریة: وامللكية �لتمنیة املعنیة اللجنة �ىل �راس�تني انملخص  يف املقاطعة هویة لتعز�ز أ
 إالمنائیة أ�هداف دمع والثقافة: والس�یا�ة الفكریة امللكية دراسة وملخص 16F17"اجلیولوجية ٕامبابورا �دیقة مرشوع ٕاطار

                                         
 أ�ول. تقار�ر مجلیع أ��داث يف امللف، انظر امللحق  15
16  Servicio Nacional de Derechos Intelectuales   
آلیة لتعز�ز هویة اململخص : 2018ٔأ�ریل  CDIP/21/INF/5 ،11الوثیقة  . انظرفقطملخص املتاح   17 قاطعة يف ٕاطار مرشوع دراسة "امللكية الفكریة: أ

 .ؤسس، املد�ر إالبداعي، �ومباين ال�م، �یتوامل ، سيباستيان �ر�را"�دیقة ٕامبابورا اجلیولوجية
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17Fمرص يف الثقايف اث�لرت  وا�هنوض

 من ٕافرادیتان ودراس�تان رسیالناك�  اخلاصة ا�راسة س�تقدم املرشوع، ةملد�ر  وفقًاو  .18
 .2019 نومفرب يف التمنیة للجنة والعرش�ن الرابعة ا�ورة ىلإ  �ميبیا

 الرتاث عز�زوت �قتصادي النشاط تعز�ز يف الفكریة امللكية لنظام احملمتل �س�ت�دام مبرص اخلاصة ا�راسة �للت .61
 و(ج) املقدسة، العائ� طریق و(ب) ا�هب)، (ٔأرض النوبة طریق (أٔ) فریدة: س�یاحية ٔأمهیة ذات مواقع ٔأربعة يف الثقايف
 ٔأن �ني يف فقط، إالجنلزيیة �للغة ا�راسة تتوفرو  القاهرة. يف املرصیة للحضارة القويم املتحف و(د) س�یوة، وا�ة طریق
 ا�ي املهمت امجلهور �امة ٕاىل ا�راسة تصل ٔأن ميكن ال و�لتايل، العربیة. اللغة يه مرص يف س�ت�دام� شائعةال و  الرمسیة اللغة
 إالجنلزيیة. �للغة ٔأاكدميیة ورقة استيعاب �ىل قادًرا �كون ال قد

 هورمج  ٕاىل احملتوى ٕایصال �حية مفن ٔأوسع. مجهور ٕاىل القطریة ا�راسات تصل ٔأن املرحج �ري من یبدو و�لتايل .62
 اس�ت�دا�ا یتطلبو  �ًدا. ونظریة ٔأاكدميیة ا�راسات تعد الس�یا�ة، قطاع يف املس�هتدفني نطاق توس�یع حىت ٔأو ٔأوسع مس�تنري

 والتحر�ر. البحث من مزید ٕاجراء ا�ٔاكدميیة لٔ�غراض

 ٔأحصاب ٕابالغ ٕاىل هتدف ويه التوجهيیة. الل�ان مع وهنجها ا�راسات حمتوى �ىل اتُفق املرشوع، ةملد�ر  وفقاو  .63
 ل�راسات. احملمتل التأٔثري توس�یع املس�تحسن من ولكن ٔأوسع مجهور �ىل �رشها املتصور من وليس البحوث. بنتاجئ املصل�ة

 ف� مشلكة ميثل ـ جمدًدا ـ وهذا احلالیة. املنشورات مع جزئیا وتتدا�ل ما نو�ا معومية ا�راسات ٔأجزاء بعض وتعد .64
 السلع لتمثني الفكریة امللكية لتطبیق أ�ساس�یة املبادئ تظل حيث معینة بقطا�ات اصةاخل الفكریة امللكية نشوراتمب  یتعلق

 م�ث�. واخلدمات

 والس�یا�ة الفكریة امللكية دلیل "3"

 ٕاىل ا�لیل هذا یؤدي ٔأن املتوقع منو  بعد. منه یُنهتيى مل ولكن والس�یا�ة الفكریة امللكية �شأٔن معيل دلیل صیغ .65
 العاملیة الس�یا�ة منظمة مع املناقشات ٔأن التقار�ر وتفيد والویبو. العاملیة الس�یا�ة منظمة بني مشرتك منشور ٕاطالق

 �سق. ٔأي ويف ا�لیل س�ینرش و�یف مىت الواحض �ري من یظلو  مس�مترة. زالت ما مشرتك ملنشور ٔ�ساس ا�لیل الس�ت�دام

 القوامس املؤلفون �رشحو  النامية. للب�ان �لنس�بة للس�یا�ة و�قتصادیة �ج�عیة أ�مهیة ا�لیل مرشوع ویربز .66
 الس�ت�دام النامية للب�ان املتا�ة الفرصة �ىل الضوء ا�لیل سلطو�  والتمنیة. والثقافة والس�یا�ة الفكریة امللكية بني املشرتكة
 حتقيق يف بدورها هم�س  قد واليت متتلكها اليت والفریدة الشاسعة والثقافية الس�یاحية أ�صول لتعز�ز الفكریة امللكية حقوق

18Fو�قتصادیة. �ج�عیة التمنیة ٔأهداف

 ا�لیل �س�تكشف �حجة، ٔأمث� تعرض اليت إالفرادیة ا�راسات ٕاىل استناًداو  19
 الت�اریة أ�عامل يف الفكریة امللكية من ٔأخرى ٔأشاكل اس�ت�دام ٔأمهیة ٔأیًضا یربز ٔأنه رمغ الثقايف، الرتاث �مثني ٔأسايس �شلك
 الفنادق). ٔأو للساحئني املبیعات (مثل الس�یا�ة من �س�تفيد ٔأن ميكن اليت الت�اریة أ�عامل ذ� يف مبا لس�یا�ة،� الص� ذات
 اجلغرافية. واملؤرشات التصدیق �المات ذ� �ىل أ�مث� ومن

                                         
: ملخص دراسة امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة وتعز�ز الرتاث الثقايف يف 2018ٔأكتو�ر  CDIP/22/INF/4 ،18 الوثیقة  انظر  18

للملكية  (الناش�ئة) ا�ٔاكدميیة الوطنیةيف  ية ملكية فكریة و�حثة ميدانیة ومدربة ملكية فكریةحمام و ، ة أٓي يب منتور، مؤسسيم م. حسنالس�یدة  أأ�دهت مرص،
 .الفكریة

 .أ�هداف إالمنائیة رتاث الثقايف �معلس�یا�ة والا تعز�ز دلیل ٔأفضل املامرسات �شأٔن اس�ت�دام امللكية الفكریة يف -امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة   19
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  الوعي ٕاذاكء ٔأ�شطة  "4"

 التالیة: الوعي ٕاذاكء ٔأ�شطة عن املرشوع ٔأبلغ .67
 صل�ة يف ٕا�وادور.ُعقدت ثالث �لقات معل ٔ�حصاب امل )أٔ (
 لتكو�نمع ٔأعضاء اللجنة التوجهيیة و�دثني  ٕالذاكء الوعي ندواتيف مرص، قدم املرشوع ا�مع لثالث  )ب(

 العاملي،�ىل احتیا�ات قطاع الصنا�ات الیدویة واملتاحف ومجمو�ات الرتاث  الكفاءات �كو�ناكن �ركزي و . الكفاءات
 لكية الفكریة اخلاصة هبم ويف اسرتاتیجیاهتم جلذب املزید من الزوار.هبدف مسا�دهتم يف إالدارة الفعا� ٔ�صول امل 

قدم املرشوع و �ميبیا: ٔأربع �لقات معل وطنیة ٔ�حصاب املصل�ة يف جمال الس�یا�ة وواضعي الس�یاسات.  )ج(
وطنیة يف ٕاطار �سرتاتیجیة ال للهنوض �لس�یا�ةس�ت�دام امللكية الفكریة �  یتعلقمد�الت للهنج �سرتاتیجي ف�

و�كو�ن �لقات معل التوعیة ٕاقامة  ٕادارة أ�عامل الت�اریة وامللكية الفكریة يف �ميبیاس�تواصل و للملكية الفكریة. 
 امللكية الفكریة. ف� سوىللمتخصصني  الكفاءات

 تو�د وال الس�یاسات. وواضعي الس�یا�ة جمال يف املصل�ة ٔ�حصاب وطنیة معل �لقات الثرسیالناك: ث )د(
 العمل. �لقات �شأٔن ةواحض متابعة

 الوعي ٕالذاكء ٔأ�داث یقدمان اك� ٔأهنام أ�ربعة الفكریة امللكية ماكتب من اثنان ٔأكد وقد متابعة. خطط تو�د الو .68
 الت�دید. و�ه �ىل الس�یا�ة قطاع �س�هتدف

 واملواد التعلميیة الوعي ٕاذاكء "5"

 2018�شأٔن امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة يف ٔأغسطس  ٕالكرتونیةندوة  تفيمل و�ئقي، ُعقد ٕا�داد دًال منب .69
"امللكية الفكریة والس�یا�ة والتمنیة". ؤأفادت  بعنوانحقوق امللكية الفكریة يف جمال �لتعاون مع مكتب املسا�دة أ�ورويب 

تصممي مناجه متخصصة اكن الغرض هو تبادل اخلربات ل و . ب� ٔأورويب 15مشارًاك من  70الویبو ٔأن احلدث حرضه ٔأكرث من 
 يف جمال الس�یا�ة وٕاد�ال اعتبارات امللكية الفكریة يف س�یاق تعلمي ٕادارة الس�یا�ة.

 20ثالث مجمو�ات من املواد التعلميیة (ٕا�وادور و�ميبیا ورسیالناك). ؤأنتجت  .70

 امللحوظةالنتاجئ أ�ولیة  "6"

 التالیني: العامنيٕاىل حتقيق الهدفني  هيدف املرشوع اكن .71
سلطات الوطنیة، مبا ال املصل�ة الرئيس�یني يف جمال الس�یا�ة، وكذ� ٔأحصاب  �ىالكفاءات الالزمة  �كو�ن )أٔ (

ٕاىل يف ذ� ماكتب امللكية الفكریة، �شأٔن �یفية اس�ت�دام ٔأدوات امللكية الفكریة واسرتاتیجیاهتا ٕالضافة قمية وتنویع 
�ىل الصعید�ن والتقالید والثقافة  املعارفق بتعز�ز املتعل النشاطالنشاط �قتصادي املتصل �لس�یا�ة، مبا يف ذ� 

 ؛ الوطين ٔأو احمليل ٔأو لكهيام
 والتمنیة ا�منو س�یاسات ٕاطار يف والس�یا�ة الفكریة امللكية بني املشرتكة �لقوامس ا�ٔاكدميي ا�متع وعي ٕاذاكء )ب(

 ٔأاكدميیات ويف الس�یا�ة ٕادارة لكیات يف صةاملتخص ا�راس�یة املناجه ٕادراج وتعز�ز التعلميیة املواد تطو�ر هبدف احمللیة،
 الوطنیة. الفكریة امللكية

                                         
 .التحقق من �الل املقابالت مع فریق املرشوع ومؤلفي املواد واملس�تفيد�ن مت�ري متاح للمراجعة بعد، ولكن   20
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 يف ٕا�وادور، لوحظت النتاجئ الرئيس�یة التالیة: .72

نظمت ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة سلس� من الربامج التدریبية للمجمتعات احمللیة، لتربز الروابط بني  )أٔ (
 (ؤأساسا احلرف الیدویة) والتمنیة احمللیة، مع التشدید ٔأیضا �ىل اس�ت�دام امللكية الفكریة والنشاط �قتصادي احمليل

قطاع ى ٔأكدت ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة ٔأن ز�دة الوعي �مللكية الفكریة �و  ا�رتام الهویة والتقالید الثقافية.
 الس�یا�ة ٔأصبح �شاًطا منتظًما.

ملكية لل اسرتاتیجیات  وضع �ىل اتفاق �شأٔنبابورا وقعت ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة وحكومة مقاطعة ٕام  )ب(
تعزتم ا�ا�رة . و لنشاط �قتصادي للمقاطعة بناء �ىل س�یاحهتا البیئية الفریدة� من ٔأ�ل ا�هنوض والتوس�ميالفكریة 

آلیة الفكریة: "امللكيةالوطنیة للحقوق الفكریة اس�ت�دام ا�راسة حول   یقة�د مرشوع ٕاطار يف املقاطعة هویة لتعز�ز أ
ٔأعربت ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة و كمنوذج حيتذى به �لنس�بة للو�ات الس�یاحية أ�خرى.  "اجلیولوجية ٕامبابورا

  املس�هتدفة خبالف اختصاصيي امللكية الفكریة. ٔأقرب ٕاىل فهم امجلاهريعن الزتا�ا ٕ��ادة صیا�ة ا�راسة جلعل حمتواها 
لكیة القوات املسل�ة الفنیة دورة �لتعاون مع طنیة للحقوق الفكریة ا�ا�رة الو  وضعتدمع من املرشوع، ب )ج(

ٔأربع  �ىل مدار ا�ورة وس�ُتدرس21. مبدئًیاطالب  500ٕاىل  2020بدًءا من �ام  س�ُتدرستدریبية مشرتكة، واليت 
ة امللكية الفكری ختص موضو�ات ٔأدرجت �ٕالضافة ٕاىل ذ�،وسا�ة �لك فصل درايس).  64سا�ات يف أ�س�بوع (

ختطط لكیة القوات و  من �الل �لقة معل للمعلمني. (�ىل سبيل املثال يف فصول التسویق) يف دورات ٔأخرى
تقدم ا�ا�رة و طالب).  3000املسل�ة الفنیة لتوفري ا�مع لتقدمي نفس ا�ورة التدریبية يف ٔأربع �امعات ٔأخرى (حوايل 

 الس�یا�ة.يف قطاع یة والس�یا�ة للمهنیني ا�ٓخر�ن الوطنیة للحقوق الفكریة ٔأیًضا دورات حول امللكية الفكر 
ٔأدرجت وزارة الس�یا�ة جوانب امللكية الفكریة يف دوراهتا التدریبية  الفكریة،حسب ا�ا�رة الوطنیة للحقوق و  )د(

 ملوظفي الس�یا�ة.

 .بعد ٕاىل نتاجئ ملموسة الوطين،مبا يف ذ� دا�ل املتحف  ،ٔأ�شطة التوعیةويف مرص، مل تؤد  .73

) أٔن مجمو�ة املواد التعلميیة املتعلقة �مللكية الفكریة والس�یا�ة اليت NUSTعة �ميبیا للعلوم والتكنولوجيا (ٔأ�لنت �امو  .74
 تتقامسه اجلامعات الوطنیة أ�خرى،مكخر�ات للمرشوع ميكن ٔأن �س�ت�دم ٔ�ساس ملزید من التفصیل �طط درايس  وضعهتا

 قرار حيال ذ�. یُت�ذ ٔأيمل و). UNAMمبا يف ذ� �امعة �ميبیا (

عنقودیة �عتبارها  جماالتبثالثة  فقد ا�ُرتف. ا�بريً  اس�یاس�یً  ادمعً حشد املرشوع صورة واحضة و  �ّونيف رسیالناك، و .75
لكن هذا الزمخ إالجيايب مل یرتمج ٕاىل  ذات ٔأولویة �لنس�بة للس�یا�ة الرسیالنكية، ويه الس�یا�ة الثقافية والبیئية والعالجية.

 �سبب التغیريات الس�یاس�یة. 2018ت التطورات إالجيابیة يف �ام توقفو ٔأي نتاجئ. 

ماكتب امللكية الفكریة لرشح يف دمع لٔ�مم املت�دة �بعة  اكنة الویبو ومصداقيهتا مكنظمةمل اكن الفضل، �امو�شلك  .76
 ٕاماك�ت امللكية الفكریة يف تطو�ر الس�یا�ة ٔ�حصاب املصل�ة الرئيس�یني.

خمتلف ٔأحصاب املصل�ة يف جمال  حشددورا تيسريا يف  ٔأدتیبدو ٔأن الویبو  یة،التقن ٕاىل �انب املد�الت و  .77
 الس�یا�ة.

                                         
كریة والس�یا�ة يف الفصل اخلامس امللكية الفيف  يمت تدر�س هذه ا�ورة ا�ٔاكدميیة اجلدیدة �ىل مس�توى املاجس�تريوس مشلت تطو�ر املناجه واملواد التعلميیة.   21

 .من �ر�مج املاجس�تري يف الس�یا�ة
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�س�توجب �ه�م فٕان متابعة ا�مع املقدم من املرشوع  ٔأ�اله،�ىل الرمغ من التطورات أ�ولیة الوا�دة املذ�ورة و  .78

ا�راسات البحثیة  الناش�ئة عنلتوصیات ل ن الس�یا�ة يف الب�ان املعنیة ٕاذا اكو امللكية الفكریة  سلطات من �انب املس�متر
 نتاجئ ملموسة. ٔأن حتقق�ىل املس�توى القطري  اليت ٔأجریت

 التأٔثري "7"

 .ريثتأٔ ٔ�وانه تقيمي النتاجئ �ىل مس�توى ال  السابقمن  .79

 الكفاءة (دال)

 املايل التنفيذ "1"

 أ�مانة. % كام ٔأبلغت91 ما �سبته 2019بلغ معدل اس�ت�دام املزيانیة يف هنایة یولیو  .80

ٔ��شطة الرئيس�یة والب�ان حىت ا حسبلنفقات ل  توزیًعااملرشوع  ةمد�ر  ت�ٕالضافة ٕاىل التقر�ر املايل الرمسي، ٔأ�دو .81
فرنك  320 000% من ٕاجاميل املزيانیة البالغة 95.5فرنك سو�رسي ٔأو  305 662ٔأن  وا�ي أٔظهر، 2019ٔأغسطس  19

 22قه.فقط) مت ٕانفا املوظفني �الفسو�رسي (�اكلیف 

 من حيث أ��شطة الرئيس�یة: .82
 �ىل ا�لیل العام وا�راسات القطریة؛ٔأنفقت من املزيانیة  %41.1فرنك سو�رسي ٔأو  131 506 )أٔ (
 الس�یا�ة؛ جمال % �ىل حتدید ٔأحصاب املصل�ة يف5.3فرنك سو�رسي ٔأو  17 049 )ب(
 ؛�كو�ن الكفاءات% �ىل ٔأ�شطة 29.4فرنك سو�رسي ٔأو  94 191 )ج(
 ؛تدر�س امللكية الفكریة (مبا يف ذ� املواد التعلميیة) % �ىل14.2و فرنك سو�رسي أٔ  45 331 )د(
 % �ىل ٔأ�شطة التوعیة أ�خرى.5.5فرنك سو�رسي ٔأو  17 586 )ه(

فرنك سو�رسي ٔأو  203 249معظم النفقات ( ٔأنفق ،)2019ٔأغسطس  19من حيث نوع التاكلیف (كام يف و  .83
% من املزيانیة، 24فرنك سو�رسي)  77 973( ام رمسیةيف � سفر املوظفنيواكن نصيب اخلربة.  عنرص %) �ىل64

 % من املزيانیة).8فرنك سو�رسي ( 24 440املطامع واملنشورات �دمات و�اكلیف ٔأما�ن الندوات، و 

حيث  من ا�طط � �كون ٔأ�ىل �كثري ٕاال ٔأهنا قدرمغ ٔأن �اكلیف املوظفني مل تدرج يف املزيانیة يف ٕاطار املرشوع، و  .84
 رشوع ومد�رها يف املرشوع.مد�رة امل  ٔأسهمت

مماث� ملرشو�ات  احملص�النواجت (مثل ا�راسات والندوات) و یبدو ٔأن العالقة بني مجموع التاكلیف (املد�الت) و  .85
 ٔأ�شطة مماث�. هباالویبو أ�خرى اليت 

                                         
 .(ٔأرقام �ري رمسیة) 2019ٔأغسطس  19املرشوع يف  ةمد�ر ي قدمته ا� التفصیيل املايلالتوزیع  انظر  22
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 ا�هنج "2"

خمتلفة من  أأنوا�ً  ضمن ذ�وتاملرشوع هو تعز�ز امللكية الفكریة يف قطاع وا�د (الس�یا�ة)،  ا�هنج املتبع يفاكن  .86
 ، مبا يف ذ� تعلمي امللكية الفكریة.حقوق امللكية الفكریة ووظائف نظام امللكية الفكریة

ٔأو حمددة للملكية الفكریة �ىل حقوق  �ركزمع معظم مشاریع ٔأجندة التمنیة أ�خرى، واليت  ویعد هذا ا�هنج متناقًضا .87
  احتیا�ات خمتلف مس�ت�ديم امللكية الفكریة. تليبعنارص معینة من نظام امللكية الفكریة 

التوقع هو ٔأن املرشوع ا�ي �ركز �ىل صنا�ة حمددة من شأٔنه أٔن �سمح بتلبیة احتیا�ات املس�ت�دمني �شلك اكن و  .88
 ٔأفضل ؤأن یقدم دًمعا ٔأمشل ؤأمعق. 

 من بدالً  الفكریة امللكية ظامن دا�ل ا�تلفة والوظائف الفكریة امللكية حقوق �ىل قامئة العادیة الویبو �رامج وتعد .89
 �ىل �بري �د ٕاىل تعمتد اليت الصنا�ات تفيد اليت الربامج هو �س�تثناءو الفكریة. امللكية مس�ت�ديم من خمتلفة مجمو�ات
 التمنیة ٔأجندة ومشاریع العادیة الویبو ٔأ�شطة �س�هتدفو  البرصي. السمعي القطاع املثال سبيل �ىل الفكریة، امللكية حقوق

 سواء النامية، الب�ان يف ا�ٓخر�ن الفكریة امللكية ومس�ت�ديم الرئيس�یة الصنا�ات معظم �لفعل حمددة قطا�ات ختص ال اليت
 مبارش. �ري ٔأو مبارش �شلك

 ٔأحصاب ٕارشاك الویبو من یتطلب ٔأنه يه الفكریة للملكية حمدد�ن مس�ت�دمني �س�هتدف ا�ي املرشوع مزية وتعد .90
نطاق تواصل الویبو  توس�یع يف یفيد ذ� ٔأن الواحض من وبي� التقلیدیني. رشاكءها من �كونون ال قد متعدد�ن مصل�ة

 يف العام� الرشاكت خمتلف يف املصل�ة ٔأحصاب بني تنس�یقال  تعقيد هو ا�ٓخر اجلانب ٔأنلیت�اوز ماكتب امللكية الفكریة، ٕاال 
 الفكریة. امللكية امنظ يف ا�تلفني املصل�ة حصابوأٔ  فهيا �سهم اليت ٔأو الس�یا�ة صنا�ة

 املرشوع نُفذ ٔأخرى، �حية منو  املس�تفيدة. أ�ربعة الب�ان يف أ�خرى الویبو �رامج مع مبارش تدا�ل �ىل یُعرث ومل .91
 به، اخلاصة والتدر�س الكفاءات و�كو�ن التوعیة مواد ووضع اخلارجيني �ربائه �س�ت�دام مس�تقل، كتد�ل ٔأسايس �شلك
 .مبارش �شلك ٔأنفسهم املس�تفيد�ن مع ليس ذ� ٔأن من الرمغ �ىل لٔ�مانة، احلالیة املامث� أ��شطة مع �لتوازي جزئًیا وذ�

در�ة  ٔأن ٕاال معاجلهتا، یعزتم اليت التمنیة ٔأجندة توصیات مع یتسق املرشوع ٔأن �ني يف ٔأ�اله، الت�لیل يف ورد وكام .92
س�ت�دام � مبارشة ��هنوض تتعلقٔأجندة التمنیة  توصیات ال تو�د توصیة حمددة منف .اكنت ضعیفة ٕاىل �د ما معاجلته لها

 حقوق امللكية الفكریة يف قطاع الس�یا�ة.

ويف �ا� اقرتاح مرشوع �دید من مشاریع ٔأجندة التمنیة ال یعاجل مبارشة توصیة حمددة من توصیات ٔأجندة التمنیة،  .93
 .التمنیة جلنة ٕاىل حمدد مرشوع اقرتاح قدميت قبلمن املفيد لٔ�مانة ٔأن تتشاور مع جلنة التمنیة (ورقة مناقشة) 

 �عتبارات �شأٔن املد�الت بعض اجلدیدة الویبو منشورات �ىل للموافقة به املعمول إالجراء یوفر ٔأن ميكنو  .94
وما  ا�مع،واملزية النسبية للویبو يف توفري  ُمعرب عهنا،�ا�ة  یعاجلمسأٔ� ما ٕاذا اكن ا�مع املقرتح  و�لتايل اختاذها، الواجب

 ٕاذا اكنت اخلدمة (اخلدمات) املطلوبة متوفرة �لفعل يف ٕاطار �رامج الویبو احلالیة.
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 ٔأو�ه التأٓزر مع ٔأ�شطة ٔأخرى تضطلع هبا أ�مانةالتنس�یق و  "3"

اس�ت�دام بعض الو�ئق املتا�ة  مبا یت�اوز�رامج الویبو العادیة يف  أ�خرى التأٓزر مع أ��شطةٔأو�ه اكن التنس�یق و  .95
التعبري ؤأشاكل  التقلیدیةاملعارف ( 4مع الرب�مج  تفا�ل مثةمل �كن  فعىل سبيل املثال، ٕاىل �د ما. ضعیفنيبو دا�ل الوی 

 بني من س�تكون التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٔأن من الرمغ �ىل )الثقايف التقلیدي واملوارد الوراثیة
 16 الرب�مج مع تفا�ل مثة �كن ملو �ذابة. س�یاحية منت�ات تطو�ر يف م�سه ٔأن ميكن اليت الفكریة امللكية حقوق

 و�قتصادیة �ج�عیة الفوائد ٕاظهار هو للمرشوع الرئيس�یة أ�غراض ٔأ�د ٔأن من الرمغ �ىل )،�قتصادیة (إالحصاءات
 حمددة تدا�الت ٔأو ازدواجية عن التقيمي �كشف مل ما، �د ٕاىل حمدودة التأٓزر ٔأو�ه بقيت �ني يفو 23الفكریة. امللكية حلقوق

 التمنیة. جلنة اه�م �سرتعي

 التأٓزر مع املنظامت أ�خرىٔأو�ه  "4"

للوصول ٕاىل التمنیة وهو حماو� �حجة  توصیات ٔأجندةمن  40توصیة ال التعاون مع منظمة الس�یا�ة العاملیة جيًدا  یعاجل .96
فرص العمل مع منظامت أ�مم  ومل �ُس�تكشفمل ینته بعد.  � �ىل الرمغ من ٔأن املنشور املشرتك ا�طط مشرتكة، حصی�
واليت یو�د �ى بعض مهنا اتفاقات تعاون مع  الس�یا�ة والصنا�ات املرتبطة هبا،أ�خرى العام� يف جمال  املتنو�ة املت�دة
 يف �ا� الیو�سكو. �كن ذ� �ًحجأأو مل  (الیونیدو، وجزئًیا أ�ونكتاد)، الویبو

 النتاجئ اس�تدامة تاح�ال  (هاء)
من السابق ٔ�وانه حماو� تقيمي ٕاماكنیة اس�تدامة النتاجئ �ىل املس�توى القطري، حيث ٔأن اس�مترار املزا� یتوقف �شلك  .97

ومن احملمتل  ٔأ�شطة املتابعة �اریة يف ٕا�وادور و�ميبیا�بري �ىل اضطالع ماكتب امللكية الفكریة املعنیة بعملیة املتابعة. و�الًیا، 
 الس�یا�ة. جمال يف الفكریة امللكية �مثني حيققها اليت الفوائد ٕا�راز يف املرشوع جنح العاملي، املس�توى �ىلو س�متر. ٔأن � 

، ٕاذا اكمتل كام هو خمطط امللكية الفكریة والس�یا�ة حولسيسمح املنشور ا�طط � بني الویبو ومنظمة الس�یا�ة العاملیة و 
 مبا یت�اوز ب�ان املرشوع املس�هتدفة أ�ربعة. وعاملرش  الناجتة عن ٔأوسع للرؤىبنرش  �،

ٕاضافية  مسا�دة تتوفر و�لتايل، العادیة. الویبو �رامج من جزء �لفعل هو املقدم ا�مع معظم فٕان سابقًا، ذ�ر كامو  .98
 ملر�� فةاملضا القمية س�تكونو  وتعمميها. تطو�رها ميكن �دیدة �دمة ٔأي جتریب یمت ملوحمدودة الس�تكامل ا�مع وتوطیده. 

 یربر ما یو�د الف حمدودة. أ�وىل املر�� �الل به القيام املقرر من اكن ا�ي العمل اس�تكامل تت�اوز املرشوع من �دیدة
 للمتابعة. ٔأخرى مر�� ٔأو أٓخر مرشوع ٕاطالق

 �س�تنتا�ات .3

 التالیة: �س�تنتا�ات ٕاىل ٔأ�اله وتقومي نتاجئ من بیانه س�بق ما یقود .99

                                         
هذه إالحصاءات للجمهور. �ٕالضافة ٕاىل حصاءات حول �شاط امللكية الفكریة يف مجیع ٔأحناء العامل وٕا��ة ع االٕ مجقسم �قتصاد وإالحصاء مسؤول عن   23

 .امللكية الفكریة و�بتاكر �ىل أ�داء �قتصادي اتذ�، جيري القسم حتلیًال اقتصادً� حول �یفية تأٔثري خيارات س�یاس
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 ن التحضري للمرشوع وٕادارتهع 1�س�تنتاج 

املرشوع جيد إال�داد �شلك �ام، سواء من حيث اسرتاتیجیته ٔأو هیلكه التنظميي. فقد ُ�ددت بوضوح  اكن .100
 %95.5أ�هداف أ�وسع وطریقة حتقيقها. واكنت املزيانیات واجلداول الزمنیة واقعیة، كام یتضح من معدل إالنفاق البالغ 

وع اس�تمكلت �الل املدة ا�طط لها. وقد ُطّور احملتوى الفعيل (أ��شطة) للمرشوع ٔأثناء وحقيقة ٔأن معظم نواجت املرش 
 التنفيذ، وذ� �ىل حنو یليب �حتیا�ات اخلاصة للب�ان أ�ربعة املس�هتدفة، واليت مل یقع اخلیار �لهيا ٕاال يف مر�� التنفيذ.

 ال التمنیة، جمال يف الفا�� اجلهات ملعظم �الفًا فٕانه ،ورصدها املشاریع لتخطیط القياس�یة �ل�ذج یتعلق وف� .101
 مجیع يف النتاجئ �ىل القامئة إالدارة ممارسات يف �ادة املطبقة املعیاریة أ�داة ويه املنطقي، إالطار ٔأداة الویبو �س�ت�دم
 و�ئق صیغة �سبب صعًبا س�یكون أ�مر هذا ٔأن �رى فأ�مانة والتقيمي. والرصد للتخطیط ٔ�داة الرئيس�یة، إالمنائیة الواكالت
 تضمن مناس�بة تدابري تتضمن التدرجيي لالس�تغناء اسرتاتیجیة تُوحض مل ذ�، عن فضالً  تفاوض. موضع اكنت اليت املرشوع
آلیة الویبو �ى ليست ؤأ�ًريا، (�س�تدامة). یقدمه ا�ي ا�مع یت�اوز مبا املرشوع فوائد اس�مترار  ٕاذا ما لتقيمي موضو�ة أ

 التقي�ت املثال سبيل (�ىل حتققت قد الفوریة والنتاجئ ا�ر�ات یت�اوز مبا التمنیة ٔأجندة ملشاریع ٔأ�الً  أ�طول لنتاجئا اكنت
 ).الالحقة

 .الكفاءات و�كو�ن املیدانیة املهام ذ� يف مبا لٔ��شطة، الیويم التنفيذ يف ومد�رها املرشوع ةمد�ر  من لك شاركو  .102
 مما للموارد اس�هتالاكً  ٔأكرث اكن املرشوع ٔأن أ�مانة و�دت املزيانیة، يف مدر�ة �كن مل اليتو  فني،املوظ بتاكلیف یتعلق ف�و 

رونة فریق املرشوع مب ؤأشادوأأعرب الرشاكء عن تقد�رمه للتعاون مع أ�مانة و . جيًدا إالدارة ٔأداء اكن ومعوما، �. خمطط هو
 .املتغريةالحتیا�اهتم واس�ت�ابته 

 الو�اهةعن  2�س�تنتاج 

 �شلكو  ��اكمل. احتیا�اهتم لبت الویبو من املقدمة سا�دةامل  ٔأن معهم املقابالت ٔأجریت ا��ن املصل�ة ٔأحصاب ٔأكد .103
 بني � والتحمس املرشوع تبين در�ة تباینت ولكن القویة. الس�یاحية إالماك�ت ذات الب�ان املرشوع اس�هتدف �ام،

 لتقدمي الزمة �دیدة عوامل بني من وا�دة سوى ليست الفكریة امللكية ٔأن هو بالسب اكن ورمبا املس�تفيدة. الب�ان خمتلف
 وليس الفكریة امللكية متخصيص قبل من أ�قل �ىل بدایته يف مدفو�ًا اكن املرشوع ٔأن كام تنافس�یة. س�یاحية منت�ات
 الس�یا�. القطاع من املصل�ة ٔأحصاب

 مع متسقًا املرشوع اكن وقد .وجهيًا املرشوع تُعد أ�عضاء ا�ول ٔأن ٕاىل ا�ٓراء بتوافق التمنیة جلنة موافقة �شريو  .104
 حمددة توصیة تو�د الف ما. �د ٕاىل ضعیفة اكنت لها معاجلته در�ة ٔأن رمغ معاجلهتا، ٕاىل هيدف اليت التمنیة ٔأجندة توصیات

 یا�ة".الس�  لتمنیة الفكریة "امللكية تعز�ز �ىل العمل ٕاىل مبارشة تدعو التمنیة ٔأجندة توصیات من

 ف� خيص معاجلهتا لتحسني �مثني حقوق امللكية الفكریة جتبٔأجندة التمنیة �شلك �ام �ملسائل اليت  توصیات تتعلقو  .105
ٔأكرث ٔأمهیة ويه بطبیعة احلال ال ختص صنا�ات بعیهنا، رمغ ٔأن بعض القضا� املثارة يف ٔأجندة التمنیة قد �كون ٔأغراض التمنیة. 

  .لصنا�ات بعیهناام ٔأن �رامج الویبو العادیة ليست خمصصة ك. لصنا�ات معینة من �ريها
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(ا�راسات �قتصادیة، ودمع الرشاكت  ورمغ ٔأن اخلدمات املقدمة متا�ة �لفعل يف �رامج الویبو احلالیة ا�تلفة .106

رشوع طبقها �ىل و�ه امل  ، ٕاال ٔأنماكتب امللكية الفكریة، وتعلمي امللكية الفكریة)يف  و�كو�ن الكفاءاتالصغرية واملتوسطة، 
 الت�دید �ىل �منیة الس�یا�ة.

ويف �ا� اقرتاح مرشوع �دید من مشاریع ٔأجندة التمنیة ال یعاجل مبارشة توصیة حمددة من توصیات ٔأجندة التمنیة،  .107
ات مجیع من املفيد ٕاجراء مناقشة مس�بقة بني ا�ول أ�عضاء (بناًء �ىل ورقة مناقشة) ملسا�دة أ�مانة �ىل ضامن تلبیة توقع

ا�ول أ�عضاء واحتیا�اهتا ��اكمل وضامن ٔأن �س�تفيد مرشوع ٔأجندة التمنیة املقرتح من مجیع املوارد ا�ا�لیة احلالیة �ى 
 أ�مانة. 

 عن الفعالیة وعن اس�تدامة النتاجئ 3�س�تنتاج 

یؤید املقمي مرشوع تقر�ر ، لتقار�ر واس�تقصاءات ومقابالت دا�لیة مكتيب اس�تعراضمن �الل  معلیة حتقق �ىل بناءً  .108
يف ٔأربعة ب�ان توحض فوائد امللكية  ٕافرادیة(ٔأ) دراسات  املرشوع. ومشلت النواجت الرئيس�یة ما یيل: ةه مد�ر تإالجناز ا�ي ٔأ�د

مناجه لتدر�س امللكية الفكریة يف  وضع(ج) و، الب�اندا�ل  �كو�ن كفاءات ٔأ�شطة(ب) والفكریة يف �منیة الس�یا�ة، 
، ال �زال یتعني �رقيته ٕاىل منشور مشرتك مع وحسباجلامعات الس�یاحية و(د) دلیل س�یا� معيل (مرشوع املدارس و 

 ).منظمة أ�مم املت�دة للس�یا�ة العاملیة

اكنت ليس من املس�تغرب ٔأن �س�تنتا�ات والتوصیات الرئيس�یة ل�راسات و . �الیة اجلودة�شلك �ام النواجت اكنت  .109
 �نتفاع�یفية تقيمي  يف ٕا�راز �شلك ٔأسايسمفيدة لقمية املضافة ل�راسات �ىل املس�توى القطري اواكنت واحضة ٕاىل �د ما. 

 مللكية الفكریة يف قطاع معني.�

�مثني امللكية الفكریة يف قطاع الس�یا�ة  �شأٔنٕاىل ٔأن الوعي دالئل �ري مؤكدة يف مرص ورسیالناك و�ميبیا، �شري و .110
يف هذه و. ٔأمعّ فوائد ٕاىل ٔأدى ٕاىل اختاذ ٕاجراءات حمددة ٔأو حىت أ�مر �ىل ٔأن هذا  رشمؤ�ىل ٔأي  یُعرثقد زاد، ولكن مل 

. وليس واًحضا ما ٕاذا اكنت س�ُتدرج دورات امللكية الفكریة يف التعلمي الس�یا� ٕادراجت�ذ ٔأي قرار �شأٔن الب�ان الثالثة، مل یُ 
  ومىت قد حيدث ذ�.

، وقع مكتب امللكية الفكریة يف ٕا�وادورفقد ٕاىل ٔأ�شطة متابعة خمتلفة.  املرشوع �رشهٔأدى الوعي ا�ي ، ٕا�وادور يفو .111
ملكية الفكریة لل اسرتاتیجیات  وضع �ىل اتفاق �شأٔنٕامبابورا (ٕا�وادور)  وحكومة مقاطعة ،ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة

ؤأعربت ا�ا�رة عن حتمسها  فریدة.لنشاط �قتصادي للمقاطعة بناء �ىل س�یاحهتا البیئية ال� من ٔأ�ل ا�هنوض والتوس�مي
 دورة �مكیلیة لصنا�ة الس�یا�ة حىت ا�ٓن. 20�شلك �بري لالتفاق وقدمت ما �زید عن 

لكیة القوات املسل�ة الفنیة دورة تدریبية �لتعاون مع ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفكریة  وضعتبدمع من املرشوع، و  .112
ٔأربع سا�ات يف أ�س�بوع  �ىل مدار ا�ورة وس�ُتدرس. مبدئًیاطالب  500 ٕاىل 2020بدًءا من �ام  س�ُتدرسمشرتكة، واليت 

يف امللكية الفكریة يف دورات ٔأخرى  ختص موضو�ات ٔأدرجت �ٕالضافة ٕاىل ذ�،وسا�ة �لك فصل درايس).  64(
 معل للمعلمني. �لقةمن �الل املس�توى اجلامعي 
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عن �دد قلیل من النتاجئ احملددة امللموسة اليت تعزى  سوىمل یبلّغ �ىل الرمغ من هذه التطورات أ�ولیة الوا�دة، و  .113

الس�یا�ة يف الب�ان املعنیة و امللكية الفكریة  سلطات �س�تحق هذا املوضوع �ه�م املس�متر من �انبو مبارشة ٕاىل املرشوع. 
 ملموسة. نتاجئ ٔأن حتقق�ىل املس�توى القطري  ا�راسات البحثیة اليت أٔجریت الناش�ئة عنلتوصیات ل ٕاذا اكن 

ٕاذا ما �مثني امللكية الفكریة  تعود �ىل جمال الس�یا�ة منالفوائد اليت  يف ٕاظهاراملرشوع  سينجحالعاملي،  الصعید�ىل و  .114
 كام هو خمطط �. ٔأن ینرش شرتك مع منظمة أ�مم املت�دة للس�یا�ة العاملیة)امل نشور امل لیل امللكية الفكریة والس�یا�ة (كتب �

 ج املتبع يف املرشوعا�هن نع 4�س�تنتاج 

 وتضمن ذ�املرشوع هو تعز�ز امللكية الفكریة يف قطاع وا�د (الس�یا�ة)،  ا�هنج املتبع يفاكن  ٔأ�اله،كام هو موحض  .115
مع معظم مشاریع ٔأجندة التمنیة  ویعد هذا ا�هنج متناقًضاخمتلفة من حقوق امللكية الفكریة ووظائف نظام امللكية الفكریة.  أأنوا�ً 

اكن و . الصنا�اتٔأو عنارص معینة من نظام امللكية الفكریة يف مجیع حمددة للملكية الفكریة �ىل حقوق  �ركزاليت أ�خرى، و 
التوقع هو ٔأن املرشوع ا�ي �ركز �ىل صنا�ة حمددة من شأٔنه ٔأن �سمح بتلبیة احتیا�ات ت� الصنا�ة �شلك ٔأفضل ؤأن 

ل مع صنا�ة حمددة مشاركة اجلهات احلكومية املعنیة ؤأحصاب املصل�ة یقدم دًمعا ٔأمشل ؤأمعق. وبطبیعة احلال، یتطلب العم
املعنیني يف الصنا�ة، وهؤالء ليسوا من رشاكء الویبو التقلیدیني. ويف �ني ٔأن مشاركهتم �ىل أ�رحج توسع نطاق تواصل 

يف أ��شطة ا�تلفة يف قطا�ات  الویبو لیت�اوز ماكتب امللكية الفكریة، ٕاال ٔأن التنس�یق مع رشاكء متعدد�ن (ٔأحصاب املصل�ة
د�ا املرشوع ٕاىل ٕا�شاء جلان الس�یا�ة ؤأولئك املس�ئولون عن لك من حقوق امللكية الفكریة ا�تلفة) یُعد ٔأمًرا ُمعقًدا. وقد 

 الت�ارب العملیة اكنت متباینة.لكن  والس�یا�ة،توجهيیة معنیة �مللكية الفكریة 

 رعن أٔو�ه التأٓز  5�س�تنتاج 

اس�ت�دام بعض الو�ئق املتا�ة  مبا یت�اوز�رامج الویبو العادیة يف  أ�خرى التأٓزر مع أ��شطةٔأو�ه نس�یق و اكن الت  .116
اليت تقدم و  املتص� �ملوضوعالربامج أ�خرى  خمتلفتفا�ل مع  مثةمل �كن  التنفيذ،أٔثناء ف ٕاىل �د ما. ضعیفنيدا�ل الویبو 

التعبري الثقايف التقلیدي وأٔشاكل  التقلیدیةاملعارف و  )،16قتصادیة (الرب�مج �ىل سبيل املثال ا�راسات � مماثًال، ادمعً 
مع ٔأ�شطة مل �س�ل ٔأي ازدواجية ٔأو تدا�الت  ما،يف �ني ظل التأٓزر حمدوًدا ٕاىل �د و). 4واملوارد الوراثیة (الرب�مج 

 للوصول ٕاىل حصی�حماو� �حجة مبزن� یة اكن التعاون مع منظمة الس�یا�ة العامل  وقد �ىل مس�توى الب�ان املس�تفيدة. ٔأخرى
فرص العمل  ومل �ُس�تكشفمل ینته بعد.  � �ىل الرمغ من ٔأن املنشور املشرتك ا�طط املت�دة،دا�ل منظومة أ�مم مشرتكة 

ٔأو  ،ع الویبوواليت یو�د �ى بعض مهنا اتفاقات تعاون م الس�یا�ة،أ�خرى العام� يف جمال  املتنو�ة مع منظامت أ�مم املت�دة
 يف �ا� الیو�سكو. �كن ذ� �ًحجامل 

 عن �س�تدامة 6�س�تنتاج 

من السابق ٔ�وانه تقيمي ٕاماكنیة اس�تدامة النتاجئ �ىل املس�توى القطري، حيث ٔأن اس�مترار املزا� یتوقف �شلك �بري  .117
ومن احملمتل ٔأن �س�متر.  ریة يف ٕا�وادور و�ميبیأأ�شطة املتابعة �ا�ىل اضطالع ماكتب امللكية الفكریة بعملیة املتابعة. و�الًیا، 

 یبدو ٔأن هذا هو احلال يف مرص ورسیالناك.و 
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ومن مث، تو�د مسا�دات ٕاضافية الس�تكامل  يف �رامج الویبو أ�خرى.، فٕان معظمه متوفر �مع املقدم� وف� یتعلق  .118

يسمح املنشور ا�طط � بني الویبو ومنظمة س ا�مع وتوطیده (مبا يف ذ� املشورة �شأٔن الس�یاسات عند �قتضاء). و 
مل یقدم املرشوع �دمة �دیدة و املرشوع. الناجتة عن ٔأوسع للرؤىامللكية الفكریة والس�یا�ة بنرش  حولالس�یا�ة العاملیة 

العمل نفسه مواص� مبا یت�اوز س�تكون القمية املضافة ملرشوع �دید �شأٔن امللكية الفكریة والس�یا�ة و  ميكن تطو�رها وتعمميها.
 .شكحمل 

 التوصیات .4

 ٔأ�اله، التوصیات التالیة:الواردة ات �س�تنتا� من تقيميال  �س�متد .119

 ) مو�ة ٕاىل أٔمانة الویبو.3 (من �س�تنتاج 1التوصیة 
 وضع اللمسات أ��رية �ىل ا�لیل الس�یا� و�رشه �لتعاون مع منظمة الس�یا�ة العاملیة.

 أٔمانة الویبو.) ٕاىل 1(من �س�تنتاج  2التوصیة 
مع حتدید إالجراء الواجب اختاذه لضامن  ،جندة التمنیةاجلدیدة �ٔ  املشاریعالتدرجيي يف و�ئق  لالس�تغناءتضمني اسرتاتیجیة 

 دمع الویبو (اس�تدامة النتاجئ). مبا یت�اوزاس�مترار الفوائد 

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.5(من �س�تنتاج  3التوصیة 
 اخلاص،اليت تعمل يف جمال الت�ارة و�منیة القطاع  املعنیةشرتكة مع منظامت أ�مم املت�دة م  مشاریعٕاقامة اس�تكشاف فرص  

شاریع امللكية الفكریة املس�تق� مل  خفالفًا. 40 مبا يف ذ� �ىل سبيل املثال ال احلرص ت� املذ�ورة يف توصیة ٔأجندة التمنیة
رایة الفنیة اخلاصة بقطا�ات حمددة و�القهتا �كفاءات الویبو يف املعنیة بصنا�ات حمددة، س�یتيح ذ� الفرصة للجمع بني ا�

 جمال �سویق امللكية الفكریة.

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.2(من �س�تنتاج  4التوصیة 

ٔأجندة التمنیة ال تعاجل مبارشة توصیة حمددة من توصیات ٔأجندة  يف �ا� تقدمي مقرت�ات �شأٔن مشاریع �دیدة يف ٕاطار
رقات نقاش وفقًا لنسق مو�د وتُقّدم ٕاىل جلنة التمنیة قبل تقدمي اقرتاح حمدد ملرشوع من مشاریع ٔأجندة التمنیة. التمنیة، تُعّد و 

واملزية النسبية  ُمعرب عهنا،�ا�ة  یعاجلمسأٔ� ما ٕاذا اكن ا�مع املقرتح  ٔأمور،يف مج�  النقاش،ینبغي ٔأن �س�تكشف ورقات و 
 اخلدمة (اخلدمات) املطلوبة متوفرة �لفعل يف ٕاطار �رامج الویبو احلالیة.وما ٕاذا اكنت  ا�مع،للویبو يف توفري 

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.1(من �س�تنتاج  5التوصیة 

ٔأجندة  ملشاریع خمتارة من مشاریعتقي�ت الحقة لتقيمي الفوائد �ج�عیة و�قتصادیة أ�طول ٔأ�ًال جراء النظر يف التلكیف �ٕ 
 أٔعامل التمنیة املتعلقة �مللكية الفكریة.مواص� �ضطالع باس�ت�الص ا�روس العامة املس�تفادة من  ،ذ�التمنیة وبناًء �ىل 
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  امللحقات قامئة

 املرشوع وثیقة ا�ٔول امللحق

 �ختصاصات الثاين امللحق

 مقابالت معهم ٔأجریت ا��ن أ�ش�اص قامئة الثالث امللحق

 الو�ئق قامئة الرابع امللحق

 امللحقات] ذ� تيل[
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 املرشوع وثیقة أ�ول: امللحق
 �ىل الرابط:متا�ة   CDIP/15/7 REVوثیقة املرشوع

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656 

الثاين] امللحق ذ� یيل[ 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656
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  �ختصاصات :الثاين امللحق

 �ختصاصات
 

تقيمي مرشوع: امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع  عنوان التلكیف:
ا�ٔهداف إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها 

 من الب�ان النامية

 التمنیة قطاع التمنیة، أٔجندة تنس�یق شعبة الو�دة/القطاع: امس

 سو�رسا)، لو�رنغنٕایفيالرد ( التلكیف: ماكن

 للویبو الرئييس املقر ٕاىل ببعثتني �لكیفك تنفيذ �الل س�تقوم و�دت): (ٕان املتوقعة السفر و�ات
 الحقًا) التوارخي (حتدد �سو�رسا جنیف مدینة يف

 2019 نومفرب 22 ٕاىل یولیو 6 من  للتلكیف: املتوقعة املدة

 الهدف من التلكیف: .1

امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف  مرشوع تقيمي اختصاصات الوثیقة هذه متثل
، اليت متت املوافقة �لهيا �الل ا�ورة اخلامسة عرشة للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية يف مرص و�ريها من الب�ان النامية

 .2015الفكریة، املعقودة يف جنیف، يف ٔأ�ریل 

ودمع هذا  اكن الهدف من املرشوع هو حتلیل الوعي بدور نظام امللكية الفكریة يف النشاط �قتصادي املتصل �لس�یا�ةو 
ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني وٕاذاكء الوعي �لقوامس املشرتكة بني امللكية  كفاءات �كو�ن. واكن الغرض هو ا�ور وا�هنوض به

 :مرا�ل 3وصیغ املرشوع يف ار س�یاسات ا�منو والتمنیة. الفكریة والس�یا�ة والتمنیة، يف ٕاط

 ؛إالفرادیة راساتا� وتوثیق البحث .1

 ؛�كو�ن الكفاءات �ى ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني يف جمال الس�یا�ة والسلطات الوطنیة .2

 ا�ٔاكدميي. للمجمتع مالمئة دراس�یة ومناجه مواد وضع ذ� يف مبا واسع، نطاق �ىل التوعیة .3

فرا�شيساك توسو، �بري مستشار�ن، مكتب �ئب املد�ر العام، قطاع الس�یدة  املرشوع ةمد�ر حتت ٕارشاف  ونفذ املرشوع
 التمنیة.

 فریق س�� وال ،املرشو�ات يف صل�ةامل ٔ�حصاب �شطة مشاركة یتيح ٔأن وینبغي .�شار�یاً  التقيمي هذا �كون ٔأن واملقصود
 .متة�  ٔأخرى ٔأطراف ؤأي واملس�تفيدون والرشاكء املرشوع
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  :هام رئيس�یان هدفان التقيمي ولهذا
 املتواص� أ��شطة لصاحل ینجح مل ا�ي وما جنح ا�ي ما املرشوع: تنفيذ �الل املكتس�بة اخلربات من التعمل .1
 التقار�ر، وٕا�داد الرصد ٔأدوات ذ� يف مبا املرشوع، وٕادارة املرشوع تصممي ٕاطار مييتق  یتضمن مما ا�ال، هذا يف

 احملققة؛ النتاجئ اس�تدامة اح�لیة مييوتق  وبیاهنا ا�ٓن حىت احملققة النتاجئ قياس �ىل �الوةً 

 اللجنة. يف القرار اختاذ معلیة �مع أ�د� �ىل قامئة تقيميیة معلومات وتوفري .2

 :یيل ف� حمور�ً  دوراً  ملرشوعا ٔأداء مدى �ىل التقيمي �الل �اص �شلك التقومي وسريكز
 مبا الوطنیة، سلطاتال  وكذ� الس�یا�ة، جمال يف الرئيس�یني املصل�ة ٔأحصاب �ى مةالالز  الكفاءات �كو�ن )أٔ (

 ٕاىل وتنویع قمية ٕالضافة واسرتاتیجیاهتا الفكریة امللكية ٔأدوات اس�ت�دام �یفية �شأٔن الفكریة، امللكية ماكتب ذ� يف
 الصعید�ن �ىل والثقافة والتقالید رفاملعا بتعز�ز املتعلق النشاط ذ� يف مبا �لس�یا�ة، املتصل �قتصادي النشاط
  ؛لكهيام ٔأو احمليل ٔأو الوطين

 والتمنیة ا�منو س�یاسات ٕاطار يف والس�یا�ة الفكریة امللكية بني املشرتكة �لقوامس ا�ٔاكدميي ا�متع وعي ٕاذاكء )ب(
 ٔأاكدميیات ويف الس�یا�ة ارةٕاد لكیات يف املتخصصة ا�راس�یة املناجه ٕادراج وتعز�ز التعلميیة املواد تطو�ر هبدف احمللیة،
 الوطنیة. الفكریة امللكية

 دارتهإ و  املرشوع تصممي

 احملققة؛ النتاجئ وتقومي املرشوع لتنفيذ كدلیل أ�ولیة املرشوع وثیقة مالءمة .1

 املصل�ة ؤأحصاب املرشوع ٕادارة هیئة مدادالٕ  عنه التقار�ر �دادإ و  ذاتیاً  وتقيميه املرشوع رصد ٔأدوات وفائدة .2
 القرارات؛ اختاذ ٔ�غراض الص� ذات �ملعلومات الرئيس�یني

 ذ�؛ من ا�متكني ويف املرشوع تنفيذ وكفاءة فعالیة يف الویبو ٔأمانة يف ٔأخرى هیئات مسامهة ومدى .3

 ا�اطر؛ ت� خففت مدى ٔأي ٕاىل ٔأو أ�ولیة املرشوع وثیقة يف احملددة ا�اطر وقعت مدى ٔأي وٕاىل .4

 اخلارجية. عواملال من و�ريها اجلدیدة والتكنولوجيات تیاراتلل  �س�ت�ابة �ىل املرشوع وقدرة .5

 الفعالیة

 امللكية نظام اس�ت�دام حتسني يف املسامهة يف وفائدته والس�یا�ة الفكریة امللكية �شأٔن املرشوع دلیل فعالیة .1
 والثقافة قالیدوالت املعارف تعز�ز �الل من ذ� يف مبا ا�تارة، الرائدة الب�ان يف �لس�یا�ة للهنوض الفكریة
 ؛الوطنیة

 السلطات وكذ� الس�یا�ة، جمال يف الرئيس�یني املصل�ة ٔأحصاب كفاءات �كو�ن يف عالیتهوف املرشوع ائدةوف .2
 ؛�لس�یا�ة املتعلقة �قتصادیة أ��شطة يف واسرتاتیجیاهتا الفكریة امللكية ٔأدوات اس�ت�دام �ىل الوطنیة،

 الفكریة امللكية بني املشرتكة القوامس �شأٔن ا�ٔاكدميیة أ�وساط بني الوعي ز�دة يف عالیتهوف املرشوع ائدةوف .3
 والس�یا�ة
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 �س�تدامة"
 �لس�یا�ة. للهنوض فعا� ٔ�داة الفكریة امللكية نظام اس�ت�دام �ىل العمل اس�مترار اح�لیة

 التمنیة ٔأجندة توصیات تنفيذ
 .املرشوع هذا �الل نم 40و 12و 10و 1 التمنیة ٔأجندة اتلتوصی تنفيذ من حتقق ما مدى

 الرتكزي �كون ولن .)2019 ٔأ�ریل 30 ٕاىل 2016 ینا�ر 1 من( شهراً  40 هو التقيمي هذا يف املعترب للمرشوع الزمين إالطار ٕان
 الس�بل ٔأو املوارد وحتدید أ�عضاء ا�ول احتیا�ات تقومي يف وٕاسهامه كلك املرشوع تقيمي �ىل بل متفرقة، ٔأ�شطة مييتق  �ىل

 والتنفيذ والرتابط والتنس�یق املرشوع وٕادارة املرشوع تصممي ذ� يف مبا ؤأدائه الزمن، مع وتطوره �حتیا�ات، ت� لتلبیة
 .احملققة والنتاجئ

 يف �شطة ملشاركة ا�ال التقيمي هي� ٔأن ینبغي و�� واملساء�. للتعمل �حتیا�ات بني املوازنة التقيمي مهنجیة �س�هتدفو 
 الفكریة امللكية وماكتب أ�عضاء وا�ول املد�ر�ن و�بار املرشوع فریق املرشوع: يف املصل�ة ٔأحصاب �انب من التقيمي معلیة

 الوطنیة.

 تنس�یق وشعبة املرشوع فریق مع والتعاون �لتشاور وذ� التقيمي، ٕاجراء عن مسؤوالً  اخلار� التقيمي خبري وس�یكون
 :یيل مما التقيمي مهنجیة وستتأٔلف .ةالتمنی ٔأجندة

 أ�ولیة املرشوع (وثیقة املرشوع ٕاطار ذ� يف مبا �ملرشوع، املتعلقة الص� ذات للو�ئق مكتيب اس�تعراض .1
 الص�؛ ذات الو�ئق من ذ� و�ري البعثات وتقار�ر الرصد ومعلومات املر�لیة والتقار�ر ودراس�ته)

 وما املرشوع صلب يف املسامهة الهیئات من و�ريه املرشوع (فریق الویبو ٔأمانة مقر يف مقابالت وٕاجراء .2
 ذ�)؛ ٕاىل

 املس�تفيدة. الب�ان مس�توى �ىل املصل�ة ٔأحصاب مع مقابالت وٕاجراء .3

 اخلدمات/النواجت .2

 س�یكون املقمي مسؤوًال �ىل توفري تقر�ر تقيميي كام هو موصوف ٔأ�اله ووفقًا للتفاصیل أ�خرى احملددة يف هذه الوثیقة.

 یيل: ما املقّميِ  سيسمل
 ما ذ� يف (مبا البیا�ت مجع ؤأدوات املهنجي، وأ�سلوب التقيمي ملهنجیة وصف �ىل حيتوي هتاللاس� تقر�ر .1

 املصل�ة ؤأحصاب البیا�ت، حتلیل وطرائق املصل�ة)، ؤأحصاب املس�تفيد�ن �ٓراء اس�تقصاءات من جيرى
 التقيمي؛ معل وخطة أ�داء، مييتق  ومعایري إالضافية، التقيمي ؤأس�ئ� معهم، مقابالت ٕاجراء املطلوب الرئيس�یني

 و�س�تنتا�ات؛ النتاجئ ٕاىل استناداً  للتنفيذ قاب� توصیات مع التقيمي تقر�ر ومرشوع .2

 ؛ا�هنايئ التقيمي وتقر�ر .3

 التايل: النحو �ىل مقسامً  �كون ٔأن �ىل ،ا�هنايئ التقيمي لتقر�ر شامال تنفيذ�ً  ملخصاً و  .4
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 املس�ت�دمة؛ التقيمي مهنجیة وصف "1"

 الرئيس�یة؛ التقيمي ٔأس�ئ� حول ةممتحور ٔأد� �ىل القامئة الرئيس�یة النتاجئ صوملخ "2"

 النتاجئ؛ ٕاىل استناداً  املس�ت�لصة و�س�تنتا�ات "3"

 .املس�تفادة وا�روس �س�تنتا�ات من مس�متدة وتوصیات "4"

 إالنلكزيیة. �للغة التقر�ر كونوس�ی .2019 سبمترب 18 يف واس�تكام� 2019 یولیو 6 يف هذا املرشوع تقيمي بدء املتوقع ومن
 لكمة. 3300 التنفيذي، امللخص ذ� يف مبا ا�هنايئ، التقيمي تقر�ر صیا�ة تت�اوز ٔأال وینبغي

  التقار�ر ٕا�داد .3
 ٔأن: املقّميِ  �ىل ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة التمنیة. ٔأجندة تنس�یق شعبة مد�ر ٕارشاف حتت املقمي س�یكون

 يف الص� ذات الربامج مد�ري مع التنس�یق كذ� وسيتوىل ،التمنیة ٔأجندة تنس�یق شعبة مع كثب عن یعمل (ٔأ)
 �قتضاء؛ حسب الویبو

 (تقر�ر الت�لیلیة التقار�ر ٕا�داد مرا�ل مجیع يف وا�قة) و��ساق (الصالحية البیا�ت جبودة ویتكفل (ب)
 ا�هنايئ). التقيمي وتقر�ر �س�هتالل

 املقميّ  جسل .4
 العام القطا�ني يف املؤسس�یة التقوميات ٕاجراء ويف وٕادارهتا التقيمي مرشو�ات ٕا�داد يف طویل �ع � �یلري دانييل الس�ید

 ويه املس�تمك�، ةالتمنی ٔأجندة مرشو�ات بعض �شأٔن تقار�ر ٔأ�د حيث أٔیضًا، الویبو يف سابقة �ربة �یلري وللس�ید واخلاص.
 )،CDIP/7/6( منواً  أ�قل والب�ان النامية الب�ان بني ف� یةوالتمن  الفكریة امللكية حول التعاون تعز�ز مرشوع حتدیداً 

 التعاونیة املرشو�ات �شأٔن ومرشوع )،CDIP/5/7 Rev.( �ج�عیةو �قتصادیة والتمنیة الفكریة امللكية حول ومرشوع
 التكنولوجيا: ونقل ریةالفك امللكية �شأٔن ومرشوع ،)CDIP/6/6/Rev.( الفكریة امللكية �ىل القامئة وال�ذج املفتو�ة

 – أ�فریقية الب�ان وبعض فاسو بور�ینا يف البرصي السمعي القطاع وتطو�ر تعز�ز مرشوعو  لاحللو  وبناء املشرتكة الت�د�ت
 ).CDIP/17/7( الثانیة املر��

 وأ�تعاب العقد مدة .5
 التايل: الزمين اجلدول اتباع لفرتةا هذه �الل وینبغي .2019 نومفرب 22 يف وینهتيي 2019 یولیو 6 يف العقد یبدأٔ 

 یولیو 22 ته�ای  مو�د يف الویبو تعلیقات وس�تص� .2019 یولیو 15 �ایته مو�د يف للویبو �س�هتالل تقر�ر تقدمي ینبغي
 �ىل الوقائعیة التصحی�ات وس�تأٔتیك .2019 سبمترب 2 �ایته مو�د يف للویبو التقيمي تقر�ر مرشوع تقدمي وجيب .2019

 .2019 سبمترب 13 �ایته مو�د يف ا�هنايئ التقيمي تقر�ر تقدمي وجيب .2019 سبمترب 6 �ایته مو�د يف املرشوع

 املقرر والعرش�ن الرابعة التمنیة جلنة دورة �الل مرفق يف إالدارة رد یضم ا�ي التقيمي تقر�ر من ا�هنائیة الصیغة تقدمي وجيب 
 ت�. اللجنة دورة يف التقيمي تقر�ر عرض منك طلبیوس�  .2019 نومفرب 22 ٕاىل 18 من الفرتة يف عقدها

 دفعتني: �ىل سو�رسي فرنك 10 000 مقداره جزايف مبلغ �دماته نظري التقيمي خلبري یدفع
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 أ�ويل؛ للتقر�ر الویبو قبول بعد املائة يف 50 .1

 التقيمي. عن ا�هنايئ للتقر�ر الویبو قبول بعد املائة يف 50 .2

 فهيا. الواردة املهام ٕاجناز وبعد �ختصاصات لهذه واس�ت�ا�هتا املطلوبة ماتاخلد بتلقي رهنا املبلغ �سدد

 ]یيل ذ� امللحق الثالث[
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 مقابالت معهم ٔأجریت ا��ن أ�ش�اص قامئة :الثالث امللحق

 
 

 الس�ید معرو عبد العز�ز، مستشار، املكتب إالقلميي ل�ول العربیة .1

 ي ل�ول العربیةالس�ید ولید عبد النارص، مد�ر املكتب إالقلمي .2

 ستشار�ن، املكتب إالقلميي ٔ�فریقيام الس�یدة لوریتا ٔأس�یدو، �برية  .3

 الس�ید جورج غندور، �بري مسؤويل الربامج، شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة .4

ستشار�ن، املكتب إالقلميي ٔ�مر�اك الالتینية ومنطقة البحر ا�اكریيب م الس�ید ٔأوزوا�و �ريو�س، �بري  .5
 بور�ر، مد�رة) -�ز ٔأمورمي (حيل حمل الس�یدة بیرت 

 العامة الوطنیة نسقةامل الس�یدة يم حسن، مستشارة امللكية الفكریة، مؤلفة التقر�ر القطري من مرص و  .6
 لمرشوع ل 

 السفري س�یف هللا قندیل، مد�ر قسم الواكالت املتخصصة التابعة لٔ�مم املت�دة، وزارة اخلارجية، مرص .7

 ، �ميبیإادارة أ�عامل الت�اریة وامللكية الفكریةات ا�ولیة، العالققسم الس�یدة ٔأیننا �وندو، رئيس  .8

 ا�كتور ماالن لیندیك، أ�مني ا�امئ السابق للت�ارة والصنا�ة، �ميبیا ومؤلف التقر�ر القطري من �ميبیا .9

 السفري سابني بو� مولر، سفري �ميبیا السابق، وزارة اخلارجية (سفري �ميبیا السابق يف جنیف) .10

 دة مار�� �فون، منسقة ا�ورة التدریبية املنشأٔة �دیثًا �شأٔن امللكية الفكریة والس�یا�ة يف ٕا�وادورالس�ی .11

 الس�ید مارس�یلو دي بیرتو بريالتا، مد�ر مكتب �ئب املد�ر العام .12

نسق امل الس�ید سامباث بو�ش�هيوا، مستشار امللكية الفكریة، مؤلف التقر�ر القطري واملواد التعلميیة،  .13
 ، رسیالناكللمرشوع الرئييس الوطين

 ، عضو اللجنة التوجهيیةعضو رئييس، الهیئة امجلاعیة للحقوق الفكریةا�كتورة ویلسون ٔأوسينا رینا،  .14

لكية فكریة ومستشار الویبو، مؤلف املواد التعلميیة حول امللكية م الربوفيسور ��رون رو�یو، حمايم  .15
 الفكریة والس�یا�ة، ٕا�وادور

 ستشار�ن، مكتب �ئب املد�ر العامم توسو، �برية  الس�یدة فرا�شيساك .16

 الس�ید وند وندالند، مد�ر ٕادارة املعارف التقلیدیة والت�د�ت العاملیة، شعبة املعارف التقلیدیة .17

 ]رابعامللحق الیيل ذ� [ 
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 : قامئة الو�ئقالرابعامللحق 

 التقيمي و�ئق

 .2016فربا�ر  19)، 2016/2020طبعة الثانیة ال (مي للتقي املنق�ة الس�یاسة الویبو، -

جلنة املسا�دة إالمنائیة، سلس� املبادئ التوجهيیة واملرجعیة، معایري اجلودة للتقيمي إالمنايئ، جلنة املسا�دة إالمنائیة،  -
 .2010منظمة التعاون والتمنیة يف املیدان �قتصادي 

 ).2016 یونیو يف �س�ة �دثأٔ ( ومعایريه التقيمي قوا�د فریق أ�مم املت�دة املعين �لتقيمي، -

 الرباجمیة الویبو و�ئق

 .2007بعني اليت اعمتدهتا امجلعیة العامة ل�ول أ�عضاء يف الویبو يف ٕاطار ٔأجندة التمنیة للویبو، ؤأر  امخلس التوصیات -

 .2016/2017 للثنائیةالرب�مج واملزيانیة  -
 أ�خرى الویبو و�ئق

 (منشور 2017 الویبو، ،احمللیة وامجلا�ات أ�صلیة للشعوب الفكریة امللكية نع معيل دلیل ،وتعز�زها ثقافتمك حامیة  -
 التقلیدیة) املعارف لشعبة

 املر�يل والتقر�ر املرشوع تقر�ر

امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف ، مرشوع "2015ٔأ�ریل  CDIP/15/7 Rev ،22وثیقة املرشوع  -
 )40_12_10_01" (رمز املرشوع ايف يف مرص و�ريها من الب�ان الناميةإالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثق

 )2016ٔأغسطس 15 ، املرفق أ�ول ( CDIP/18/2تقر�ر مر�يل:  -

 )2017 سبمترب 20، املرفق أ�ول ( CDIP/20/2تقر�ر مر�يل:  -

 )2018 سبمترب 14، املرفق الرابع ( CDIP/22/2تقر�ر مر�يل:  -

التمنیة �شأٔن امللكية الفكریة والس�یا�ة  ٔأجندةمرشوع  ٕاجناز): تقر�ر 2019سبمترب  CDIP 24/4  )1تقر�ر إالجناز:  -
 والثقافة: دمع أ�هداف إالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية

  .2019ٔأغسطس  19املرشوع اعتبارا من  ةمد�ر  من ٕا�دادحتلیل النفقات  -

 املرشوع نتاجئ

لس�یا�ة والرتاث ا تعز�زلفكریة والس�یا�ة والثقافة: دلیل ٔأفضل املامرسات �شأٔن �نتفاع �مللكية الفكریة يف امللكية ا - -
 أ�هداف إالمنائیةالثقايف �مع 
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آلیة لتعز�ز هویة املقاطعة يف ٕاطار ملخص : 2018ٔأ�ریل  CDIP/21/INF/5 ،11الوثیقة  - دراسة "امللكية الفكریة: أ
امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف  مرشوع يف س�یاق اليت ٔأجریت "جلیولوجيةمرشوع �دیقة ٕامبابورا ا

ؤسس، املإالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية، من ٕا�داد الس�ید سيباستيان �ر�را، 
 املد�ر إالبداعي، �ومباين ال�م، �یتو.

: ملخص دراسة امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف 2018ٔأكتو�ر  CDIP/22/INF/4  ،18الوثیقة -
يف ٕاطار مرشوع امللكية الفكریة والس�یا�ة والثقافة: دمع أ�هداف  ةإالمنائیة وتعز�ز الرتاث الثقايف يف مرص املعد

ة أٓي يب ، مؤسسيم م. حسنیدة الس�  اإالمنائیة وا�هنوض �لرتاث الثقايف يف مرص و�ريها من الب�ان النامية، ٔأ�دهت
 .للملكية الفكریة (الناش�ئة) ا�ٔاكدميیة الوطنیةيف  ية ملكية فكریة و�حثة ميدانیة ومدربة ملكية فكریةحمام و ، منتور

دراسة: امللكية الفكریة يف الس�یا�ة والثقافة يف رسیالناك، من ٕا�داد ا�كتورة نيشانثا سامباث بو�ش�هيوا للمنظمة  -
 2018 ،كية الفكریة (الویبو)العاملیة للمل 

ٕادارة أ�عامل  الویبو/، 2017نومفرب  7�ىل املس�توى القطري عن امللكية الفكریة يف الس�یا�ة والثقافة،  ٕافرادیة دراسة -
 الت�اریة وامللكية الفكریة

 والس�یا�ة الفكریة امللكية تدر�س

 8 - 1 مهنج، امللكية الفكریة يف الس�یا�ة والثقافة يف رسیالناك والو�دات -

ٕادارة  الویبو/ موىس موالتندي وا�كتور ٕارلینج اكفيتا من ٕا�داد�شأٔن امللكية الفكریة والس�یا�ة،  و�دةمرشوع  -
 2018، سبمترب مرشوعأ�عامل الت�اریة وامللكية الفكریة، 

�دول ، 2019ریة، "، الویبو/ا�ا�رة الوطنیة للحقوق الفك�لس�یا�ة والثقافةو�القهتا امللكية الفكریة "دلیل التدر�س  -
 ا�ورات وا�طط (املهنج)

 .2017سبمترب  7) ٕاىل �ئب املد�ر العام للویبو، بتارخي NUSTخطاب معید �امعة �ميبیا للعلوم والتكنولوجيا ( -

 2019ٔأ�ریل  21، م. لیندیكمن �ميبیا حول دور امللكية الفكریة يف �منیة الس�یا�ة املس�تدامة،  ٕافرادیتاندراس�تان  -

 (�رب إالنرتنت). وو�ئق ندوات ٕالكرتونیة(رشاحئ)  خمتارة كو�ن كفاءات�مواد  -

 
 [هنایة امللحق الرابع والوثیقة]
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