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يةاألص ز  ل: باإلنكلي 
 2021مايو  12التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ونالدورة   السادسة والعشر
 2021 يوليو  30إىل  26جنيف، من 

ل مقدم من السلفادور بشأن "تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام 
ّ
وع معد ح مشر مقتر

 ام الملكية الفكرية"نظ

 األمانة وثيقة من إعداد

ين، الوثيقة  التنمية( لجنةية بالتنمية والملكية الفكرية )ناقشت اللجنة المعن .1 ي دورتها الخامسة والعشر
ي  CDIP/25/10ف 

التر

وع قدمته السلفادور  بشأن تحتوي عىل  ح مشر استخدام نظام  تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار مقتر
وع بمساعدة األمانة، "طلبت اللجنة من السلفادور . والملكية الفكرية ح المشر  دورتها  خاللفيه  لتنظر مواصلة تطوير مقتر

 المقبلة". 

ل الذي قدمته السلفادور بشأن  .2
ّ
وع المعد ح المشر تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ ويتضمن مرفقا هذه الوثيقة مقتر

 يم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية. منهجية لتقي

3.  
ً
إن لجنة التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما

ي 
ي بالمعلومات الواردة ف 

 هذه الوثيقة. مرفقر

[يىلي ذلك المرفقان]
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 موجز .1

وع  DA_1_4_10_35_37_01 رمز المشر

تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام  العنوان
 لكية الفكرية. الم

ات منها 1التوصية  توصيات أجندة التنمية ي مجال المساعدة التقنية بعدة مت  
: يجب أن تتمت   أنشطة الويبو ف 

أنها موجهة نحو التنمية وقائمة عىل الطلب وشفافة وهي تأخذ بعي   االعتبار األولويات 
 عىل و 

ً
 واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا

ً
جه الخصوص فضال
ي أطر 

ي إدراج األنشطة ف 
ي الدول األعضاء، وينبغ 

عن مختلف مستويات التنمية المدركة ف 
امج.  ي أن يكون تصميم برامج المساعدة  زمنية الستكمال التر

ي هذا الصدد، ينبغ 
وف 

 التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد. 

ة والمتوسطة : التأكيد بشكل خاص عىل اح4التوصية  كات الصغت  تياجات الشر
ي مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة 

ي تعمل ف 
والمؤسسات التر

ي مجال 
اتيجيات الوطنية المناسبة ف  الدول األعضاء، بطلب منها، عىل وضع االستر

 الملكية الفكرية. 

ي : مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها المؤسسية الو 10التوصية 
طنية ف 

ها من  ي تطوير البت  التحتية وغت 
ي ف 

مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خالل المض 
المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكتر فعالية والنهوض بتوازن عادل 

ي . الملكية الفكرية والمصلحة العامةبي   حماية 
هذه المساعدة التقنية  توسيعوينبغ 

 لتشمل 
ً
 إلقليمية ودون اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية. المنظمات ا أيضا

: مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول األعضاء، لتقييم 35التوصية 

ي النتفاع تلك الدول بأنظمة الملكية الفكرية. 
 األثر االقتصادي واالجتماعي والثقاف 

لكية الفكرية، بطلب وتوجيه : يجوز للويبو إجراء دراسات بشأن حماية الم37التوصية 
 . ت  بي   الملكية الفكرية والتنميةمن الدول األعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأث

وع وع  يهدف وصف موجز للمشر بيانات الملكية الفكرية مكي   المسؤولي   عن إدارة قواعد ت إىلمن هذا المشر
دعم من أجل  انقدر اإلمكموثوقة  معلومات ىلالواردة فيها إمن ترجمة البيانات 

 لهبالملكية الفكرية. و  الدراسات التجريبية المتعلقة
ً
وع  يسغ، ذه الغايةتحقيقا المشر

 أيض
ً
ي قواعد  ا

 
 الخاصة بالملكية الفكريةبيانات الإىل خلق تآزر بي   البيانات الواردة ف
ي يمكن ترجمتهاالبيانات الموجودةو  ،والبيانات اإلحصائية األخرى ذات الصلة

 ، والتر
ي  للمساهمة، االقتضاءإىل بيانات تجريبية عند  د ذلكبع

 
لكية استخدام الم رصدف

ي 
 . الفكرية عىل المستوى الوطت 

نامج المسؤول عن التنفيذ نامج  التر  16التر

امج/مشاري    ع أجندة التنمية  الصلة بالتر

 األخرى المعنية

وع الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية )الوثيقة األوىل المرحلة  - مشر
CDIP/5/7 Rev )–  وع  . DA_35_37_01رمز المشر

وع الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية  )الوثيقةالمرحلة الثانية  - مشر
CDIP/14/7 )–  وع  . _02DA_35_37رمز المشر

نامج  9و 8 انالتر

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=139640
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=286771


CDIP/26/6 
Annex I 
3 
 

انية نامج والمت   ي التر
ي مجاىلي االبتكار والملكية 1.3النتيجة المرتقبة  الصلة بالنتائج المرتقبة ف 

اتيجيات وخطط وطنية ف  : استر

 ة. الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطني
 
 

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة :  2.3النتيجة المرتقبة  زة للموارد البشر كفاءات معزَّ
ي البلدان 

واسعة من المتطلبات لتسخت  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف 
 النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر. 

 
ة والمتوسطة والجامعات  قدرات: 6.3النتيجة المرتقبة  كات الصغت  معّززة للشر

ي تسخت  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
 ومؤسسات البحث من أجل النجاح ف 

 
نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية : 2.4النتيجة المرتقبة 

 واإلبداع.  واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار 
 

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو : 2.5النتيجة المرتقبة 
ي صياغة السياسات العامة

 أفضل ف 

وع   36 مدة المشر
ً
 شهرا

وع انية المشر  مت  

 
 
 

 خالف تكاليفل فرنك سويشي 300 234 منها ،شيفرنك سوي 499 300
وع عنالمسؤول  وظيفةبمنحة  المتعلقة الموظفي    ي ، الذي سيقدم الدعم المشر

ف 
وع وتنفيذه  . تنسيق المشر

وع .2  وصف المشر

 المقدمة واألهداف 1.2

ح إىل تطوير  وع المقتر ويد امنهجية ل يهدف المشر ي دولة عضو  المختصةلكيانات تر 
ية والتقنية بف   األثر  لتقييم الالزمةالقدرات البشر

ي أن  االقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة
. وينبغ  ي

ي و/أو  هذه التقييمات وتيشّ  تعزز عىل المستوى الوطت 
تساعد ف 

 لخطط التنمية الوطنيةتقييم مختلف الس
ً
ي يمكن اعتمادها، وفقا

، وأن تساعد عىل تعزيز التفاعل بي   رأس المال ياسات العامة التر
 ت االقتصادية يجب إجراء هذه التقييماو والملكية الفكرية.  ومؤسسات اإلنتاجاالجتماعي 

ً
 تطويرها وتنظيمها يجريمنهجية ل وفقا

ة لجميع الدول األعضاء. و . لهذا الغرض  ستكون المنهجية النهائية مت  

 :  ويتطلب ذلك ما يىلي

ي قواعد البيانات الخاصة بمكتب الملكية الفكرية  ومنهجة تنظيم .1
 
 عن البيانات المختصالبيانات الموجودة ف

ً
، فضال

ي تجري  ها كيانات وطنية أخرى و/  اتاالستبيانمن  المستقاة
اإلحصائية أو البيانات المتعلقة  بياناتلمصادر أخرى لمن أو التر

 ؛الدولة األخرى هيئات لدىاالقتصادي الموجودة  باألداء

 
وتزويدهم بالتدريب الذي يحتاجون إليه لتطوير  ،لبناء قدرات المسؤولي   المعنيي   االستفادة من أفضل الممارسات  .2

 ؛الدراسات التجريبية واع منهذه األن
 
ي  تساعدمن شأنها أن الملكية الفكرية  حولأفضل الممارسات العتماد منهجية إلعداد دراسات تجريبية ب االستعانة .3

ف 
ي هذا المجال،السياسات أو تنفيذ دعم تصميم و/ أمور عديدة من بينها 

 ؛قدر اإلمكان وذات الصلة حديثة بيانات باستخدام ف 

 
اضية 3إىل  1تنفيذ األنشطة المتعلقة بالبنود من إمكانية  بحث .4 من أجل االستعداد ألي  ،أعاله عتر منصة افتر

ي 
ي سيناريو ف 

وع نتائجتعزيز قابلية نقل و  ،السياق الحاىلي للوباء العالمي ينشأ ف  ، إىل ن حيث المنهجية وقواعد البيانات، مالمشر
 لدول األعضاء األخرى. ا
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اتيجية تنفيذ المشر  2.2   وعاستر

:  تحقيق األهدافتطلب ي  المذكورة أعاله ما يىلي

 
ي  .1

، وكذلك البيانات اإلحصائية يحتفظ بها مكتب الملكية الفكرية تقييم مختلف قواعد البيانات اإلحصائية العامة التر
ي تحتفظ بها مختلف 

ي  االقتصادينشاط ال قياس المسؤولة عن الجهات الحكوميةالعامة التر
عىل الصعيدين الوطت 

 تنظيمها ، من أجل جمع المعلومات بهدف وىلي والد
ً
 ؛الحقا

 
 لإلعداد استخدامها كأساس، مواءمة قواعد البيانات اإلحصائية الحالية بحيث يمكن وباالتفاق مع العضو  إذا لزم األمر  .2

ي للدراسات اال ي قد تحتاجها الدولةالمنتظم والمنهجر
 ، قتصادية التر

ً
ي تم لل وفقا

ء تقييمات إجرا وضعت ألغراضمنهجية التر
 ؛ةالملكية الفكري

 
 ، من أجل تسهيل وضع تقييمات الستخدام نظام الملكية الفكرية. تستند إىل أفضل الممارسات ةيتصميم وتطوير منهج .3

 
ي يمكن  اتاالستخدامب فيما يتعلق، وكذلك سؤولي   عىل صيانة قاعدة البياناتتدريب الم .4

ات أو االستنتاجات التر أو التفست 
ي يمكن أن تؤدي إىل دراسات مقابلة. استخالصها من قو 

 اعد البيانات هذه والتر

وع معّينة من تطوير مراحل تجدر اإلشارة إىل أن(، 4، البند 1.2وعىل النحو المبي   أعاله ) ي إطار  سيجري هذا المشر
 جتماعات اال  ف 

عقد 
ُ
ي ست

اضية. التر   عتر منصات افتر

وع ومعايت  اختيار البلدان   3.2  نطاق المشر

ي هذه
وع فقط مجموعة محدودة من أربعة بلدان )اختيار السلفادور وثالثة بلدان أخرى(.  سيشمل، المرحلة التجريبية ف  تعتتر و المشر

وع.   لنجاح المشر
ً
 أساسيا

ً
 مجموعة معايت  االختيار الواضحة الختيار البلدان المستفيدة عنرصا

: و  ي االعتبار ما يىلي
 الختيار هذه البلدان، ستأخذ األمانة ف 

اعي عملية: اإلقليمي تنوع لا - ي  ستر
،االختيار التنوع الجغراف  وعلتعزيز احتمالية  عىل المستوى اإلقليمي ي بلدان  تكرار المشر

ي ف 
ف 

.  أخرى
ً
 مستقبال

ي النظر إىل البلدان المستفيدة من حيث توافر البيانات الحالية.  -
ل يسجلبيانات تالمجموعات الرقمية و توافر البيانات: ينبغ 

 يُ و هي الحد األدن  من المتطلبات. كية الفكرية أصول المل
ّ
 قتصادية التكميلية أيضإىل البيانات اال النفاذ عد

ً
 معيار ا

ً
 رئيسي ا

ً
ا

 الختيار البلد. 

ي االعتبار أيضتقييم ال سيأخذالمحلية:  المهاراتتوافر  -
 ف 
ً
ي كل حالة.  المهاراتالحاجة إىل التوظيف وتوافر  ا

 المحلية ف 

ام - وع طويل األجل:  التر  يجب أن تكون البلدان المستفيدة عىل استعداد لتخصيص الموارد الالزمة للتنفيذ الفعال للمشر
 أن تكونأيض ومن الالزمواستدامته. 

ً
 والخدمات خدمات الملكية الفكريةعىل استعداد لبناء شبكات محلية بي    ا

 األخرى لتعزيز نظام البيانات االقتصادية.  والهيئاتاإلحصائية 

ي االعتبار من حيث التكلفة:  الفعالية -
 
 أيض سُيؤخذ ف

ً
وعا الشخضي للمستشار  والملف أي وفورات من حيث إدارة المشر

 والسفر. 

اعي ، المحتملةة المستفيد البلدان راجعة قائمةعند مو 
ي أن تستكملالمعايت  المذكورة أعاله.  سترُ

الدول األعضاء المهتمة  وينبغ 
ي المرفقعىل النحو الم، نموذج تقديم الطلبات

 
ي  بي   ف

 
 هذه الوثيقة. بالثان

وع 4.2 اتيجية إنجاز المشر  تفاصيل استر

اتيجية التسليم التفصيلية األنشطة التالية:   تتضمن استر
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وع 1.4.2   بداية المشر

وع  وع ال للمسؤول عن بالتوظيف الدوىلي سيبدأ المشر اء االستشارينمشر ي عن مسؤول السيساعد و . والختر
وع ف   ةومياإلدارة اليالمشر

وع. لل اء الدوليي   والمحليي   لتنفيذ المشر وع وسيتواصل مع الختر  مشر

 وفقو 
ً
ي القسم  ا

وع.  ،3.2للمعايت  الموضحة ف   سيتم اختيار أربعة بلدان مستفيدة لتنفيذ المشر

 تصميم منهجية العمل 2.4.2 

إىل جميع البلدان  نقلها هناك قابلية، ىل ذلكعالوة عو إىل المقارنة الدولية للبيانات والمنهجيات.  تصميم منهجية العمل  هدفيس
ي المستقبل ىل البلدان األخرى غت  المشاركةوإ المشاركة،

 . ف 

ي هيكلة بيانات الملكية الفكرية ألغراض التحليل االقتصادي. و 
وع أفضل الممارسات الدولية الحالية ف  سيتم و سيستعرض المشر
كية الفكرية الرائدة ذات القدرات االقتصادية )مثل الويبو ومكتب الواليات السغي للحصول عىل أفضل الممارسات من مكاتب المل

اءات والعالمات التجارية اءات (UPSTO) المتحدة للتر ي للتر  للملكية الفكرية ومكتب المملكة المتحدة (EPO) والمكتب األورونر
(UKIPO) ،ها  بيانات االقتصادية األخرى. الو بيانات الملكية الفكرية بي   ( وأي مصدر آخر ذي صلة يجمع وغت 

ات اقتصادية مل تشسكما نظيف البيانات وإثرائها ودمجها.  ستغطي المنهجية بنية البيانات وتقنيات تو   جاهزة لالستخداممؤشر
وع.  أثناء تنفيذ سيتم التحقق من صحتهاو  والمراجعة لالختبار هذه المنهجية  وستخضعلملكية الفكرية. ا بشأن  المشر

 عهايجمتتقييم البيانات و  3.4.2 

وعو سيق ة،المختار  ةالمستفيد البلدان منبلد لكل   ، إضافة إىلبيانات االقتصاديةالالملكية الفكرية و  بيانات تغطية بتقييم م المشر
ي االعتباو استخدامها.  إمكانية

ي سيأخذ التقييم ف 
ت )مثل التوافر ، وجودة البياناالبيانات، وتواتر توليد البيانات تدير ر الوكاالت التر

 .)  الرقمي

اتيجيو  ح التقييم إستر  ة تجميع مصممة خصيصسيقتر
ً
ي ستتضمن دلكل بلا

 ، والتر
ً
 زمنيا

ً
بيانات لكل ال عن مفصلة ومعلومات جدوال

 مصدر. 

 توحيد قواعد البيانات  4.4.2 

وع بتطوير ة، المختار  ةالمستفيد البلدان منبلد  لكل ستعمل طريقة دمج البيانات عىل ربط و لتوحيد البيانات.  طريقةسيقوم المشر
ي قاعدة بيان

ي القسم  المصممة باتباع المنهجية الدولية، ات وطنيةالبيانات األولية لكل مصدر ف 
 . 2.4.2ف 

ي المنهجية الدولية. سيتم تضمي   أي تقنية جديدة أو محّس و 
 
 نة )تنظيف أو إثراء أو دمج( ف

ي الوطنيون ون سيتلقر المستشارون المحليون والمسؤولون الفنيو 
 
 تدريب الوطنيةدراسة الالمشاركون بشكل مباشر ف

ً
أثناء العمل عىل  ا

 هذا النشاط. 

 تحليل إقتصادي 5.4.2 

وع  سيقوم، ةالمختار  ةالمستفيد البلدان منبلد لكل   وسُيستخدم هذاتحليل اقتصادي لقاعدة البيانات النهائية.  بإعدادالمشر
ي القسم  المصممةلدولية أساليب المنهجية ا وتحسي   التحليل االقتصادي الختبار 

 . 2.4.2ف 

ي  الفنيونسيتلقر المستشارون المحليون والمسؤولون و 
 تدريبالوطنية دراسة الالفنيون المشاركون بشكل مباشر ف 

ً
أثناء العمل عىل  ا

 هذا النشاط. 

ي نهاية هذه المرحلة.  ،خاصة بكل بلد لألقران، مراجعة خارجية وستجري
 ف 
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  البيانات والتدريبنشر  6.4.2 

ي كل 
ي وقاعدة البيانات وتقديمهما ف 

ي يهدف إىل نشر  مع نشاطالمنشور  وسُيدمج. بلدسيتم نشر التحليل االقتصادي النهان  تدريتر
ي األوساط األكاديمية والمؤسسات المماثلة األخرى. لفائدة االعمل 

 لباحثي   المحليي   ف 

ي إطار 
وع وف  اضيااألتنفيذ هذه ، من المقرر المشر  التكلفة. ب وألسباب تتعلقبسبب الوباء الحاىلي  نشطة افتر

وع اختتام 7.4.2   تهومتابع المشر

،أخت  
ً
وع بسلسلة ا  من األنشطة كاملة  سيختتم المشر

ً
ستكمل، . أوال

ُ
النقدية  والمساهماتالمنهجية الدولية بناًء عىل المراجعة  ست

وع. ثانيالمقدمة  ،للمشر
ً
  سُينظم ا

ً
اضيا  افتر

ً
 تدريبا

ً
 سيكون و ، المنهجية الدولية المنقحة عىل أساس  عالميا

ً
 أيضا

ً
للدول األعضاء  مفتوحا

 أخت  و غت  المشاركة. 
ً
وع  سيجري تقييم، ا عرضنقدي لنتائج المشر

ُ
 لجنة التنمية.  عىلخطوات المتابعة المحتملة  وست

 المخاطر المحتملة وتدابت  التخفيف 5.2

ي الظ
ي تشكل تحدًيا ملموًسا حالية والموجات الجديدة المحتملةروف الوبائية التتمثل إحدى المخاطر المحتملة ف 

ي تنفيذ ، والتر
ف 

وع  وللتخفيف من المخاطر،. وأنشطة التوعيةوبعثات تقضي الحقائق  يةالتدريبمكان األنشطة  أنسبمن الصعب تحديد و . المشر
ي س

نتأو تنظيمها لحضور األنشطة السفر  مثل بدائلُينظر ف   . عتر اإلنتر

وع و  ي كل مشر
ي هناك خطر محتمل آخر يتعلق بعدم اليقي   بشأن جودة البيانات قبل البدء ف 

خفف . وطت 
ُ
هذه المخاطر من وست

 ان. عملية اختيار البلد أثناءخالل التقييمات المسبقة الشاملة 

 

 

 االستعراض والتقييم .3

ي      1.3
وع الالجدول الزمت   ستعراض المشر

 تنظر فيه لجنة التنمية.  سيقدم تقرير مرحىلي سنوي كي 

م إىل لجنة التنمية. 
ّ
قد وع يُ ي فور استكمال المشر

ي نهان 
 وسُيجرى تقييم ذانر

وع ويقدمه إىل لجنة التنمية.  ي المستقل فور استكمال المشر
 عن التقييم النهان 

ً
ي تقريرا  وسيعد خبت  استشاري خارجر

وع من التنفيذ  سيستند، باإلضافة إىل ذلكو  اء خارجيوناستعراضات يجر مشر  وسُين. ي  ها ختر
ّ
الويبو دراسات  عىل نفس منوالذ ذلك ف

 ، حيث ألخرىاالقتصادية ا
ُ
اء دولي دعي وع ونتائجه.  لتقديم تعليقات انتقادية بشأنن و ن ومحليو ختر  منهجيات المشر

وع 2.3 ي للمشر
 التقييم الذانر

 

وع ات النواتج( نواتج المشر ات اإلنجاز الناجح )مؤشر  مؤشر

ي الوقت المحدد.  ي   لمحليوالمنسقي   االمختارة  المستفيدةالبلدان تعيي     ميع معالم اإلنجازتحقيق ج
 ف 

 ي الوقت المحدد
 
اء وتوظيفهم ف  . اختيار الختر

 ي كل بلد مستفيدبيانات اإجراء تقييم ل
 . لملكية الفكرية والبيانات االقتصادية ف 

  وع ومناقشته  . التنميةاللجنة  داخلعرض تنفيذ المشر
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وعاستك  مال جميع مخرجات المشر

 

 واختبارها والتحقق منها ،بها المنهجيات المعمول . 
 ي كل بلد مستفيد هااستخدامة تطوير قاعدة البيانات وإتاح

 . ف 

 ي ذلك استعراض  ، بمادراسات إجراء
ي للنظراءف  ي كل بلد مستفيدخارجر

 . ، ف 
 ي لكل بلد مستفيد عىل موقع الويبو ا

ي نشر التحليل االقتصادي النهان 
ون  إللكتر

ي اللجنة 
 التنمية. ومناقشته ف 

   الدورات التدريبية توفت . 

وع  ات النجاح )مؤشؤات النواتج( المحتملة نواتج المشر  مؤشر

ة(   اعتماد المنهجية الدولية المصممة يالت المباشر ي ذلك التت  
الدولية  فيما يتعلق بالمنهجيةعدد الطلبات )بما ف 
 . والبيانات ذات الصلة

. ة المستفيد البلدان عدد تحديثات البيانات من قبل  لمنهجيات الوطنية المصممةاعتماد ا  والمستخدمي   الوطنيي  

زيادة قدرة المشاركي   المحليي   عىل تقييم األثر 
االقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات 

 الصلة

 ي مناسب60 يرى نامج التدريتر  أن التر
 . ٪ عىل األقل من المشاركي  

   المعارفسيستخدمون المهارات/   األقل من المشاركي   إىل أنهم٪ عىل60 يشت 
 . المكتسبة

وع ات النتائج( هدف المشر وع )مؤشر ي تحقيق هدف المشر
ات النجاح ف   مؤشر

ويدوضع منهجية  ي  المختصةللكيانات   لتر 
ف 

ية والتقنيةبدولة عضو   الالزمة القدرات البشر
ية للملكية الفكر  ةاالقتصادي اتمن أجل التقييم

ي 
 والسياسات ذات الصلة عىل المستوى الوطت 

  ي البلدان المستفيدة أن 60يرى
٪ عىل األقل من المسؤولي   الحكوميي   ف 

مناسبة للتقييم االقتصادي للملكية الفكرية  المكتسبةالمنهجية والمهارات 
ي 
 . والسياسات ذات الصلة عىل المستوى الوطت 
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ي للتنفيذ .4
 الجدول الزمت 

وع اال سيستمر  ي مشر . شهر  36 مدةللتجريتر
ً
نا

ُ
ي  تداخلوست، بشكل دوري األنشطة الوطنية فذوست

وع األشهر الستة ا وستخصصالعديد من البلدان.  ف  وع ألوىلالمشر للمسؤول  للتوظيف الدوىلي  من المشر
وعال عن  شهر  12حواىلي ادية العتستغرق الدورة و ، وتصميم المنهجية وتقييم الجولة األوىل من البلدان المستفيدة المحتملة. مشر

ً
ةر الستة األشه تخصيصيجب و لكل بلد.  ا ، بما الختامية نشطةلأل األخت 

وع وأعمال المتابعة المحتملة.  ي ذلك التقييم النقدي لنتائج المشر
 ف 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

األنشطة العامة

وع G1. بدء المشر

ي G2. التصميم المنهج 

G3. استعراض المنهجية

G4. تدريب عالمي

G5. تقييم المتابعة 

األنشطة الخاصة بكل بلد

C1. تقييم البيانات وتجمعها

البلد 1

البلد 2

البلد 3

البلد 4

C2. توحيد قواعد البيانات

البلد 1

البلد 2

البلد 3

البلد 4

C3. تحليل اقتصادي

البلد 1

البلد 2

البلد 3

البلد 4

C4. تدريب محلي ونشر البيانات

البلد 1

البلد 2

البلد 3

البلد 4

األنشطة

الشهر
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 الموارد بحسب النتائج مجموع .5

 سويشية(فرنكات )

 (ة)بالفرنكات السويشي
   العام األول

 العام الثالث العام الثانز

 لمجموعا

وع ز  نو الموظف  نواتج المشر ز  نو الموظف خالف الموظفي  ز  نو الموظف خالف الموظفي   خالف الموظفي 

وع وتنفيذه  87.100   90.100   87.100   دعم تنسيق المشر
           

264.300  

 10.000   15.000   15.000   وضع منهجية دولية 
             

40.000  

     10.000   10.000   بياناتع للجميتتقييم و عمليات أرب  ع إجراء 
             

20.000  

     20.000   20.000   قواعد بياناتأرب  ع توحيد 
             

40.000  

 15.000   15.000       نهائيةالبيانات لقواعد الة اقتصاديت تحليالأرب  ع 
             

30.000  

ي  تحليل االقتصاديلل اتإصدار أرب  ع 
وقواعد  النهان 

 ت البيانا
      5.000   5.000 

             
10.000  

 40.000   30.000       أنشطة تدريبية ربعةأتنظيم 
             

70.000  

ي عالمي  تنظيم  10.000            نشاط تدريتر
             

10.000  

 15.000           التقييم
             

15.000  

 المجموع
                      

-    132.100 - 185.100 - 182.100 499.300 
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 موارد خالف الموظفي   بحسب فئة التكلفة  .6

 )بالفرنكات السويشية(
  الخدمات التعاقدية  السفر والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
ز   الموظفي 

 أسفار الغي  
التدريب ومنح 

 السفر له
 النشر  المؤتمرات

الخدمات 
التعاقدية 

 رديةالف

 زماالت الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

وع وتنفيذه              1دعم تنسيق المشر
                
234.300  

                  
30.000  

           
264.300  

           منهجية دوليةوضع 
                  
40.000  

    
             
40.000  

           بياناتع للجميتتقييم و عمليات أرب  ع إجراء 
                  
20.000  

    
             
20.000  

           قواعد بياناتأرب  ع توحيد 
                  
20.000  

  
                  
20.000  

             
40.000  

بيانات لقواعد الة اقتصاديت تحليالأرب  ع 
 نهائيةال

          
                  
30.000  

    
             
30.000  

ي  تحليل االقتصاديلل اتإصدار أرب  ع 
 النهان 

 توقواعد البيانا
          

                  
10.000  

    
             
10.000  

 أنشطة تدريبية ربعةأتنظيم 
                     
60.000  

        
                  
10.000  

    
             
70.000  

ي عالمي  تنظيم            نشاط تدريتر
                  
10.000  

    
             
10.000  

           التقييم
                  
15.000  

    
             
15.000  

  المجموع
                     
60.000  

                               
-    

                                 
-    

                         
-    

                         
-    

                
155.000  

                
234.300  

                  
50.000  

           
499.300  

ي ] 
 [يىلي ذلك المرفق الثان 

                                              
 الخدمات التعاقدية األخرى ذات الصلة بالنفقات اإلدارية العامة.  1
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 ام نظام الملكية الفكريةتنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخد

 نموذج تقديم الطلبات من أجل المشاركة بصفة بلد تجريب   

 وصف موجز معايي  االختيار

ي  .1
 المنسق الوطت 

ي 
اح شخص، وذكر منصبه ومنظمته، سيترصف بصفة المنسق الوطت  ي للبلد الطالب اقتر

ينبغ 
وع، وبصفة الممثل المؤسسي للبلد.  ة المشر  خالل فتر

مل المؤسسات المحت .2
وع ي المشر

 مشاركتها ف 

ف عىل ي تشر
ي أن يشت  البلد الطالب إىل الهيئة أو المؤسسة الوطنية التر

:  ينبغ   ما يىلي

 الملكية الفكرية عن تسجيل أصولبيانات  -
ي ) -

 (حالة وجود أكتر من مؤسسة، ُيرجر اإلشارة إىل جميعها ف 
 : اإلحصائية االقتصاديةالبيانات  - -
ي ) -

 (حالة وجود أكتر من مؤسسة، ُيرجر اإلشارة إىل جميعها ف 

o  لقطاعامسح من بيانات 
o مسح االبتكار من بيانات 
o مسح العمالة من بيانات 
o بيانات اقتصادية أخرى ذات صلة 

المسائل مسؤول عن ؤسسة عىل الويب واسم الشخص اليرجر تقديم روابط إىل موقع المو 
 حيثما أمكن ذلك. التقنية، 

كاء المحتملون لمؤسسات  .3 الشر
 البحث الوطنية

 

النظام األكاديمي يمكن  اإلشارة إىل وحدة أو منظمة أو مجموعة بحثية واحدة عىل األقل من
 أبحاث إجراءبمؤسسة أكاديمية  عادة ما تقومو بيانات الملكية الفكرية.  نشاءإأن تستفيد من 

ي مجال اقتصاديات االبتكار أو الملكية الفكرية. 
 ف 

 من البياناتّينات ع .4
.  أصول سجلبت الخاصة بياناتالعّينة من   الملكية الفكرية بالنسق الحاىلي

 اإلضافية.  لبيانات اإلحصائية االقتصاديةا عّينات من ُيشجع تقديم

 االعراب عن االهتمام .5
ي البلد الذي 

تأكيد االهتمام بالمشاركة لدى الهيئات المعنية بالملكية الفكرية واإلحصاءات ف 
 يطلب المشاركة. 

ام .6  االلتر 
ام البلد الطالب بتخصيص ما يلزم من الدعم والموارد اللوجستية من  أجل التنفيذ تأكيد بالتر 

وع واستدامته.   الفعال للمشر

 
ي والوثيقة]

 
 [نهاية المرفق الثان

 

 


