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CDIP/25/10 

 ابلإس بانيةالأصل: 

 2020أأغسطس  14 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 نومفرب 13اإىل  9ن جنيف، م

مته السلفادور 
َّ
بشأن "تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار اقرتاح مشروع قد

 استخدام نظام امللكية الفكرية

مانة عداد الأ  من اإ

مت فهيا البعثة ادلامئة مجلهورية السلفادور دلى منظمة  2020أأغسطس  11تلقت الأمانة مذكرة شفهية بتارخي  .1 قدَّ

التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( اقرتاح مرشوع بشأأن "تنظمي البياانت الإحصائية ووضع وتنفيذ 

ن دور ابا  هتا اخلامسة والعرشين.مهنجية لتقيمي أ اثر اس تخدام نظام امللكية الفكرية" يك تنظر فيه جلنة التمنية اإ

 وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل املذكرة الشفهية واقرتاح املرشوع. .2

ىل النظر يف مرفق  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ

 هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 حكومة السلفادور / وزارة الاقتصاد

GNV/MINEC/DH/984/20 

هتدي البعثة ادلامئة مجلهورية السلفادور دلى منظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأطيب حتياهتا 

ىل أأمانة جلنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  اإ

وتترشف بأأن ترسل طيه اقرتاح مرشوع بعنوان "تنظمي البياانت الإحصائية ووضع وتنفيذ مهنجية لتقيمي أ اثر اس تخدام نظام 

ن دورهتا اخلامسة والعرشين املزمع عقدها يف مقر  ابا امللكية الفكرية" يك تنظر فيه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اإ

ىل  9متدة من الويبو جبنيف يف الفرتة امل   .2020نومفرب  13اإ

وتغتمن البعثة ادلامئة مجلهورية السلفادور دلى منظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( هذه الفرصة 

 لتعرب لأمانة جلنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية جمددًا عن فائق التقدير والاحرتام.

 2020سطس أأغ  11جنيف، 

 اإىل جلنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
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مه السلفادور:  اقرتاح مرشوع تقداِّ

 "تنظمي البياانت الإحصائية ووضع وتنفيذ مهنجية لتقيمي أ اثر اس تخدام نظام امللكية الفكرية"

 امللخص .1

اس تخدام نظام امللكية تنظمي البياانت الإحصائية ووضع وتنفيذ مهنجية لتقيمي أ اثر  العنوان

 الفكرية.

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا  :1التوصية  توصيات أأجندة التمنية

أأن تكون موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة وأأن تراعي الأولوايت 

قل منوا، فضال عن خمتلف س امي البدلان الأ  والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية، ول

مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء. وينبغي أأن تتضمن الأنشطة أأطرا زمنية 

لس تكاملها. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ ليات 

 تنفيذها ومعليات تقيميها خمصصة للبدل املعين.

تياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة التأأكيد بشلك خاص عىل اح  :4التوصية 

واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة ادلول 

الأعضاء، بطلب مهنا، عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية 

 الفكرية.

طنية يف جمال مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الو  :10التوصية 

امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 

امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل 

 لإقلميية ودون الإقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.املنظامت ا

جراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول الأعضاء،  :35التوصية  مطالبة الويبو ابإ

 لتقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بأأنظمة امللكية الفكرية.

امللكية الفكرية، بطلب جيوز للويبو أأن جتري دراسات بشأأن حامية  :37التوصية 

 وتوجيه من ادلول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصةل والتأأثري بني امللكية الفكرية والتمنية.

دارة قواعد البياانت  وصف موجز للمرشوع الهدف من هذا املرشوع هو تكوين الكفاءات لمتكني القامئني عىل اإ

ةل تمتتع بأأكرب قدر ممكن من املتعلقة ابمللكية الفكرية من ترمجة تكل البياانت اإىل أأد

املوثوقية بغية دمع ادلراسات التجريبية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ والتوفيق بني البياانت 

املدرجة يف قواعد بياانت امللكية الفكرية والبياانت الإحصائية الوجهية الأخرى 

تساعد يف  والبياانت املتاحة حىت يتس ىن ترمجهتا اإىل بياانت جتريبية عند الاقتضاء

 رصد اس تخدام امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين.
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 16و 9الربانجمان  الربانجمان املسؤولن عن التنفيذ

الصةل بربامج أأخرى/مرشوعات أأجندة 

 التمنية

 الأوىل املرحةل - والاجامتعية الاقتصادية والتمنية الفكرية امللكية حول مرشوع

 DA_35_37_01رمز املرشوع  -( Rev 7/5/CDIP.)الوثيقة 

)الوثيقة  الثانية املرحةل - والاجامتعية الاقتصادية والتمنية الفكرية امللكية مرشوع

7/14/CDIP )-  35_37_02رمز املرشوع_DA 

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف  1.3ه الصةل ابلنتاجئ املرتقبة من الربانمج واملزيانية

 الإمنائية الوطنية.

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات  2.3ه كفاءات معزَّ

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل.

زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 6.3ه البحث  قدرات معزا

 من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر.

ن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل  2.4ه نفاذ حمسا

 مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع.

أأفضل يف صياغة  اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو 2.5ه

 الس ياسات العامة.

 شهراً  36 مدة املرشوع

د لحقاً  مزيانية املرشوع دَّ  حتح

 وصف املرشوع .2

 الأهداف .1.2

هيدف املرشوع املقرتح اإىل تكوين الكفاءات البرشية والتقنية للهيئات املعنية يف ادلوةل العضو من أأجل اإجراء تقياميت ل اثر اس تخدام 

املس توى الوطين أأو الإقلميي. وينبغي أأن تدمع هذه التقياميت خمتلف الس ياسات العامة اليت ميكن أأو جيب  نظام امللكية الفكرية عىل

اعامتدها وأأن تيرسها وتساعد يف تقيميها وفقًا خلطط التمنية الوطنية، وأأن تساعد يف تعزيز التفاعل بني رأأس املال الاجامتعي 

نتاجية وامللكية الفكرية. وجي م لهذا الغرض.واملرشوعات الإ  ب اإجراء هذه التقياميت ابس تخدام مهنجية توَضع وتحعمَّ

 ويتطلب ذكل ما ييل:

تنظمي وترتيب البياانت املتاحة يف قواعد بياانت مكتب امللكية الفكرية املعين فضاًل عن البياانت املس متدة من  .1

بياانت الأداء الإحصائية أأو الاقتصادية ادلراسات الاس تقصائية اليت أأجرهتا هيئات وطنية أأخرى وغريها من مصادر 

 اليت حتتفظ هبا واكلت حكومية أأخرى؛

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139640
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286771
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الاس تفادة من أأفضل املامرسات يف تكوين كفاءات املسؤولني املعنيني وتزويدمه ابلتدريب الالزم لإعداد هذه الأنواع من  .2

 التجريبية؛ ادلراسات

راسات جتريبية عن امللكية الفكرية تساعد يف دمع رمس وتنفيذ الاس تفادة من أأفضل املامرسات يف اعامتد مهنجية لإعداد د .3

 س ياسات امللكية الفكرية ابس تخدام أأحدث البياانت وأأكرثها وجاهة؛

ماكنية الاضطالع ابلأنشطة املتعلقة ابلبنود  .4 أأعاله عن طريق منصة افرتاضية من أأجل الاس تعداد للك  3اإىل  1دراسة اإ

ماكنية نقل نواجت املرشوع الاحامتلت، والظروف احلالية للواب  -من حيث املهنجية وقواعد البياانت  -ء العاملي، وتعزيز اإ

 اإىل دول أأعضاء أأخرى.

 الاسرتاتيجية .2.2

 يتطلب حتقيق الأهداف السابقة ما ييل:

ة تقيمي خمتلف قواعد البياانت الإحصائية العامة اليت حيتفظ هبا مكتب امللكية الفكرية فضاًل عن البياانت الإحصائي .1

ومع البدلان الأخرى بغية  داخل الإقلميالعامة اليت حتتفظ هبا خمتلف الهيئات احلكومية واليت تقيس النشاط التجاري 

 مجع املعلومات مث تنظميها؛

مواءمة قواعد البياانت الإحصائية القامئة، عند الاقتضاء وابلتفاق مع ادلوةل العضو املعنية، حىت تكون أأساساً لإعداد  .2

حتتاجه تكل ادلوةل العضو من دراسات اقتصادية ابنتظام وبشلك مهنجي، متاش يًا مع املهنجية املوضوعة لإجراء ما قد 

 التقياميت املتعلقة ابمللكية الفكرية؛

 تصممي ووضع وتعممي مهنجية تقوم عىل أأفضل املامرسات بغية تيسري اإجراء تقياميت ل اثر اس تخدام نظام امللكية الفكرية؛ .3

سؤولني عىل صيانة قواعد البياانت واس تخداهما وتفسري بياانهتا والاس تنتاجات اليت ميكن اس تخالصها مهنا تدريب امل  .4

 دراسات. وقد تؤدي اإىل اإجراء

كر أ نفاً )انظر البند  ر بعض مراحل هذا املرشوع عن طريق اجامتعات تحعقد عرب منصات افرتاضية.1.2من القسم  4وكام ذح  (، ستبلوَّ

 املرفق والوثيقة[]هناية 


