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   ـ ملخصامللك العامامللكية الفكرية ومشروع تقرير تقييمي خارجي مستقل بشأن 
سول موسونغو، ريس من إعداد يد  ئ ا ي سسـ يفIQsensatoمنظمة ل  جن، يف 

ثتضمن مرفق هذه الويقة تقرير .1 ياي ياتقيمي  تقالاج خار ية الفكرية ومسـ  رشوع ا شأن  مللك  م  املV العامب
نظمة أعده ) CDIP/4/3/REV ثالويقة( سول موسونغو، ريس  يد  ما ئ ي سسـ يفIQsensatoل  .جن، يف 

ية الفكرية  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
طة علام مبضمون مرفق هذه مدعوة إىل اإلحا

 .ثالويقة

 ]ييل ذn املرفق[
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 املرفق
    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

رشوع ينقسم الغرض من تقل  ميي اخلارw ا تقرير ا مل ا سـ ملل ية الفكرية ولتقي تاجئه يف هذه الويقة، إىل مللكا ثاملV العام ا~ي ترد  ن
تقرير. شقني بو إ�حة الفرصة ل�ول األعضاء واألمانة وأحصاب املإىل   أواللويريم ا تفادة من ليصاحل اآلخرين يف الو سـال

تجارب رشوع لا يذ ا ناء  مل أ نفت بلث يذها يف ا شطة يف هذا ا�ال و ية تصممي أية أ يه  تقمن أجل تو نف سـج ملت ن يا إىل . معل نويريم �
ية  ية قامئة عىل األد�  بغتقدمي معلومات  ية الفكردمع اختاذ القرارات يف تقيمي ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج نة (يةملع ّوقد قمي . )للجا

تحديد مدى  تقرير عىل وجه ا لا رشوع ف¡فائدةل  :ييل مل ا

تحديد ما آل إىل املV العامافهم تعريف املV العام وتعزيز  .1 تاحة  لألدوات ا  ؛مل

ية جديدة ووضع .2 بادئ تو جهي أدوات أو  يهما آل إىل املV العاملتحديد م  ؛ل وللحفاظ عىل املعارف اليت آلت إ

مييوإ�حة ال .3 توى الوطين واإل تجارب عىل ا بادل ا قلفرص  سـ ل ملت  .ل

يمي يف الفرتة ما بني و لتقأعد ا ّ  .2012 مارس 15 و2012 فرباير 1ُ

تخدمت و ُا تانسـ تايقطر يميبيا¸ت  مجلع نئيسي ر  :هام ولتقا

رشوع  )أ( رشوع، مبا يف ذn إطار ا تعلقة  ملمراجعة الو�ئق ا مل رشوع األوية(مل لويقة ا ية ) ملث تقارير املر حلوا ل
ية وغريهاا¹راسات ومعلومات الرصد وو�ئق وجهية أخرى، مبا فهيا  تقصا ئ¼  .سـ

يا¸ وردمه عىل  أحصاب املصلحةإجراء مقابالت معو )ب( ت عرب الربيد اإللكرتوين مع الرتكزي عىل فريق سـتبا
بو، وا¹ول األعضاء  رشوع يف أمانة الو ييذ ا مل سؤولني يف (نفت يفمما بني  ندوبني يف  جنالعوامص و بني )م ق، واملرا

نظامت  مبا( ية ا¹ويةمليف ذn ا لاحلكو ناعيم ثلو القطاع ا متع املدين و نظامت ا لص و مم �  ).القطاع اخلاص/م

تمس  ُوا يانة منظم/ا فرد25 منل بع .سـتبإجراء مقابالت أو الرد عىل ¼ رشة سـووافق   عىل ذn، مما منظمة/فردا) 17(ع 
بة رد ٍيعين  ت%. 68 بلغتجيدة  نسـ يمي أو يف َجوملسـورمغ أن مجموعة ا با يف ا لتقبني صغرية نوعا ما فذn مل يؤثر  . حواصÑسل

تعراض الو�ئق  يه سـوبفضل ا يمي، مبا  فيف إطار ا نةلتق تعراض تقارير ا للجا تعراض ردود مجموعة أكرب من  سـ سـمتكن املقمي من ا ّ
رشوع وت بني خبصوص ا نا¹ول األعضاء واملرا مل  .اجئهق

ناد إىل  تقرير (احلواصلستوال ثاين من ا لالواردة يف اجلزء ا تاجات عدد من ميكن اإلشارة إىل، )ل تصممي سـتن¼ تعلق  ب ف¡  ي
رشوع وإدارته ومب تاجئ ملا تاجاتومجعت .  اآلنحىتنا حققه من  تنيسـتن¼ تاجات:  وهامفئ يف  رشوع سـتن¼ تصممي ا تعلقة  مل ا ب مل

تعل يةقةملمن Ýة، وتV ا رشوع من Ýة � تاجئ ا ن  ملب  .ن

تاجات يميسـتنا رشوع وإدارتهلتق ا  :مل ف¡ خيص تصممي ا

رشوعُّمصم .1 ته مل ا ية و يق و ثن يدا إىل حد ماب يمي، تصم¡  ية ومضموهنا وإطار اإلبالغ وا جاأل لتق رشوع . صل ملواكنت ويقة ا ث
تو ية  جاك شات ه يلف نا قا نة مل تقدم احملرز يف ا للجحول ا هاوتوفري إطار معل  .لتقيمي أيضالو لقول 

رشوع عىل مدى فرتة أطول  .2 يذ ا ملوبني احلصائل كذn رضورة  نفت ّ نوات(ت وأنه من املمكن أن تكون ) سـرمبا ثالث 
ية تقصا ئا¹راسات ¼ متكن ا¹ول األعضاء من اختاذ قرارات ملموسة  وغريها من ا¹راساتسـ ّية أكرث  ل  .معل
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تخدام املوارد  .3 يث ا يذها، ومن  يط لألشطة و يث ا يدة من  رشوع  سـواكنت إدارة ا ن حتخط نف ح تج يق داخل ولمل لتنسـا
 .األمانة

يمي تاجات ا تقا لن رشوعسـت تاجئ ا مل ف¡ خيص   :ن

ية الفكرية واملV العام .1 هم قضاë وأدوات ا مللكتعزيز   ف

هم  يدا يف تعزيز  رشوع  فاكن ا مف تحديد ما آل إىل املV العامألدوات ا املV العام ومعىنمل تاحة  لا هرت أد� عىل .مل إجراء  ظو
نة ويف هذه القضاë حول أغىن وأرىق  اتنقاشحوارات و بوجلان للجيف ا شأن تويق حق  املأيضاولقي .  األخرىيالو ثؤمتر  ب

ية بىن ا تاملؤلف وا بريالتحل سا¸  ك ا ية يف هذا ا�مع ذn ال بد و. سـتح سـيكون من الرضوري الوصول ال وفمن بذل Ýود إضا
رشوع ية وغريها من ا¹راسات اليت تعد يف إطار ا تقصا تخدام ا¹راسات ¼ ية ا سن  هم أ ملإىل  ُ ئ سـ سـ لك يفح  .ف

ية جديدة .2 بادئ تو جهيوضع أدوات و  م

ية جديدة بادئ تو جهيال توجد أد� عىل وضع أدوات أو  نفاذ إىل مام سني ا تخداòا  رشوع ميكن ا ل يف إطار ا تح لسـ  آل إىل مل
يه رشوع مل حيقق . لاملV العام أو احلفاظ عىل املعارف اليت آلت إ يةأحدمن  شيئاملوهذا يعين أن ا  .ئيسـ أهدافه الر

مييإ�حة ال .3 توى الوطين واإل تجارب عىل ا بادل ا قلفرص  سـ ل ملت  ل

شاركة و توى ا ملإن  يهسـتحسانالعروض و¼جودة مسـ شأن تويق  امللق ا~ي  ثؤمتر  يةب بىن ا تحق املؤلف وا  إضافة إىل رد لتحل
بادل  ية  رشوع أ�ح فرصا  نارص تدل عىل أن ا ها  ية  ثا ية ا تقصا تعدد òم من ا¹ول األعضاء عىل ا¹راسة ¼ حق ع ن ل ئ لسـ يق مللك

ميي توى الوطين واإل تجارب عىل ا قلا سـ  .ملل

ية الفكرية واملV العام .4 مللكهور زمخ جديد و¼ه÷م أكرث بقضاë ا  ظ

رشوع إىل تنفيذ أدى ية الفكرية واملV العام مبوضوعأكرث اه÷موزمخ جديد ظهور مل ا نوعة من  يف أوساط مللك ا متمجموعة 
بوأحصاب املصاحل  تقرير كذn أن. ييف الو تج ا لوا نت ية الفكرية واملV سـتزتايد احلاجة  سـ مللكإىل مزيد من العمل عىل قضاë ا

بو أو ف¡ بني ا¹ول األعضاء، والالعام سواء ب�ان األقل منوا ي يف الو ية وا نا ب�ان ا لسـ¡ ا ل  .مل

يات حمددة ف¡ خيص بوشلك عام،  تقرير أية تو صال يقدم ا بل أو نطاقهاجتاهل نة ملسـتق العمل يف ا للج أو القرارات اليت ميكن 
تخذها، بل  نة وأحصاب اتأن  سأ� اختاذ تV القرارات  للجيرتك  ينيملصاحل م تان توتربط. ملعنا تو يا يمي  صل يد�ن بإطار ا تقالو لح

يده يميّ عىل أساس جتربة املقمي عوموا تقرير مبا ييل. لتقا~ي أجنز ا ياق، يويص ا لويف هذا ا  :لسـ

يمي ينبغي )أ( مترار يف وضع إطار  للتق ¼ رشوعات اجزءسـ قاعدة اع÷ده   يف هذا ا�ال أوتوضع الحقام من 
رشوع يةملعامة   .لتمنات جدول أعامل ا

رشوعات )ب( ند تصممي ا تقل   wيمي خار يار إجراء  يمي ذايت مع  بغي احلفاظ عىل فكرة إجراء  ملو ع سـ مي تق خ تق . ن
ثريا عن ا ëتفادولكن  تلف  كيمي ا~ايت ا~ي ال  خي ند هناية للتق يمي ذايت واحد  بذ إعداد  ية، من ا عتقارير املر حمل حل تقل

رشوع ا~ تجاوز مدملا تنيتي ال  ب. لسـنته ا يمي ا~ايت، ميكن ا نة ا تعرض ا ندما  لو للج سـ لتقع يمي تق يف احلاجة إىل إجراء تت
تقل  wتاجئ أفضل ويضمن ٌوهذا هنج أقرب إىل الواقع . مسـخار متل جدا أن يؤدي إىل  نومن ا يمي جتنب حمل لتقمعد ا ّ ُ

تقل  تجوبون ملسـاخلارw ا َاحلاالت اليت يكون فهيا ا يمي اعاجزينملسـ يمي تق عن  ي¡ اكمال أو حىت  تقتاجئ  تق  .جودهتالن

 ]ثهناية املرفق والويقة[


