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  تقرير تقييمي عن مشروع مؤسسات امللكية الفكرية الذكية
  ملخص -) 10التوصية (

تاذ توم أوغادا، من إعداد ، نريويب، T&P Innovation and Technology Management Serviceرشكة سـ األ
يد غلني أويل مؤسس رشكة  نوا يفOwl RE, Wise Research and Evaluationلسـ  جن، 

ية  .1 Yية الفكرية ا سات ا رشوع مؤ تقل عن   cميي خار كتوي مرفق هذه الويقة عىل ملخص تقرير  س سـ ث مللكحي م م تقي
تاذ توم أوغادا، رشكة أعد) CDIP/3/INF/2ثالويقة (  T&P Innovation and Technology Managementسـه األ

Service يد غلني أويل مؤسس رشكة ن، نريويب، وا يفOwl RE, Wise Research and Evaluationلسـ  .جن، 

ية الفكرية  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ملعلومات الواردة يف 

 .ثلويقةمرفق هذه ا

 ]ييل ذ� املرفق[
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    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل

تقريرهذ .1 بارة عنلا ا يةع  تو تعلق  ية ا رشوع جدول أعامل ا تقل  يمي  ص  ل مل من لتسـ مل م مساعدة ا�ول األعضاء : " ويه10 تق
ية وغريها م بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و ية يف جمال ا ية الو تعىل تطوير كفاءاهتا املؤ ل ن تحسـ ط لس س ن حتمللك
ية الفكرية واملصلحة العامة توازن عادل بني حامية ا ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا سات ا مللكاملرافق هبدف جعل مؤ بمللك ل . س

ية الفكرية ية  ية ا ية ودون اإل نظامت اإل ية أيضا عىل ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  مللكو نن مي مي مل ن مل ن ملعي قل قل تق ت."لت ُ وقد ا مد هذا ع
رشوع خالل ا�و يف يف أبريل ملا نة اليت عقدت يف  ثة  ثا نرة ا للج ل يذه يف مايو 2009جل تمكل يف 2009تنف، واسـهتل  سـ وا

نارص . 2012أبريل  رشوع مؤلفا من أربعة  عواكن هذا ا ية الفكرية–مل ية  ية األفر نظمة اإل نرص ا للملك  يق مي مل نرص )يأربو (قلع ع؛ و
نظمة األ ب½ان األملا نرص ا ية الفكرية؛ و ية  لفر ع للملك نظمييق نرص  تقل منوا، فضال عن  يةع  .قلمي حلقات معل إ

تجارب اليت  .2 تعمل من ا يمي هو ا هدف من ا لواكن ا ل تق بتلل رشوعكتسا يذ ا ناء  مل أ نفت رشوع  إدارةتقيميوتضمن هذا . ث مل ا
تقارير ع تاجئ وإعداد ا ياس ما حتقق حىت اآلن من  تقارير، وكذ�  ميه مبا يف ذ� أدوات الرصد وإعداد ا لو ن قل ِ يميهنا، تصم  تقو

تدامة Í لÎئق، وإجراء مقابالت مع . سـاحÑتعراض الو يب، مهنا ا يمي مجموعة من األسا تخدم ا سـوا ل  موظفني يف مخسةلتقسـ
بات بو، واحلصول عىل  يأمانة الو يةتعقي ية واإل ية الفكرية الو مي من ماكتب ا قلن ط  . مللك

ية تاجئ الر يةا تاجئ الر يةا تاجئ الر يةا تاجئ الر سـا سـن سـن سـن ين يل يل يل     ئئئئل

رشوع وإدارته .ألف  ملتصممي ا

يجة  .3 رشوع األربعةّيُق: 1لنتا نارص ا تدشني  ية  رشوع عىل أهنا اك ملمت ويقة ا عمل ل يÛت . فث يع احلاالت أجريت  تقويف  مج
ياجات؛ واشرتيت املعدات ور كّلال تربت وحت ُعبت وا تدريبكامد هبا إىل املوظفني؛ هِخ ومع ذ� . ل حصل املوظفون عىل ا

يمي وجود بعض أوجه اخللل والحظ تحدäتلتق ا  .لا

يجة  .4 بة :2لنتا نا ته  رشوع ومرا سـ اكنت أدوات رصد ا مب ق نة لتقدميمل تقارير إىل ا�ول األعضاء يف ا للج ا تقارير (ل لا
تصف املدة يÛت  ية و ناملر محل تقارير عىل سائر أحصاب املصاحل)تق تخدم لعرض هذه ا ل، إال أهنا مل  ينيتسـ ، مبن فهيم ئيسـ الر

رشوع، كام أهنا ملاإلدار تفعون  ية وا ملة ا�ا ن رشوع  تكن ملخل ية عن لك  تقارير املر تعان  رشوع اYي ا ية لفريق ا ماك حلمل ل سـ ف
يق األهداف مبزيد من ا�قة تقدم احملرز حنو  تابعة ا متكن من  حتقليك  لم تقدمي . ي يدة  بة وال  نا لومل تكن أدوات اإلبالغ  مفسـ م

ها رشوع األربعة  نارص ا تقدم العام احملرز يف  مجيعاملعلومات عن ا مل ع  .ل

يجة  .5 بىن :3لنتا بة حتديث ا تاحة سوى يف  ست  تلزمت خربات  ساعدة املقدمة اليت ا ية  يعة ا ل نظرا  شع ي سـ للم ن مب ل لتق للط
ئات األمانة اكن حمدودا تعاون مع سائر  ية، فإن ا يا ل هت سري . لتح ساعدة عىل  ية عىل ا يوعىل الرمغ من قدرة املاكتب اإل مل تمي قل

ساعدة مل تكن رض تواصل بني املاكتب، فإن هذه ا ملا رشوعل بارشة مع فريق ا ملورية ألن Íتصال جرى   .م

يجة  .6 توقعة أغلب اüاطر اليت اكن:4لنتا رشوع مل مت  يذ ا مل خالل  تعانة ُتقع أو خفف من وطأهتانفت Í سـ بفضل
رشوعات األخرى تفادة من ا مل�روس ا تكوين املزيد من . ملسـ ميي  شاري إ بري ا رشوع  تعان ا لوفضال عن ذ� ا ت خب قلسـ س مل

تجابة الكفا Íية و سـءات ا بات ا�مع من أجل لتقن ية  لطلمبزيد من الفعا رشوعاتل بين ا يخ روح  ملتر ت تدريب . سـ لوأخريا ُعزز ا
نظمي حلقات العمل، إال أن  ية عن طريق  ية الفكرية ا سقني يف ماكتب ا تقين املقدم إىل ا تا ن ن ملعل مللك تحدäتمل  قد لبعض ا

رشوع يذ ا ملهرت خالل  نفت  .ظ

يجة  .7 ت:5لنتا رشوع سـ ا يا عىل خري وجهملجاب ا نولو ج  تجدةللتك ّا ية األخرىملسـ بادل . ج والقوى اخلار نرص  تواكن عىل  ع
تجابة إىل  Í رشوع يا�ت اخلاص ألربو من ا سـا ي ملب بات وإىل ال ية الفكرية اليت أثرت مب اخلاصةلعوامل لطلزäدة ا مللكاكتب ا
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رشوع بة إىل . مليف جناح ا باتلنسـأما  ية الفكرية  فقدلطلزäدة ا ية من عدد ماكتب ا بىن ا بة حتديث ا مللك زادت  ت ل لتحشع
ياملربطة ألربو من  ية 5 إىل 2ت بات إضا ية  تطع  ف ماكتب لكهنا مل  طل ب تلسـ يةيف إطارمن ثالث دول أعضاء واردة ت  ن املزيا

تاحة رشوع حدد الزتام اإل. ملا ية الفكرية واخلارجة عن ا ملومن العوامل اخلاصة مباكتب ا رشوع وهام عامالن مللك ملدارة ودمع ا
رشوع ملتلفان من ب½ آلخر ويؤثران يف جناح ا بوخي ته، وفقا ملوظفي الو تدا ي وا  .مسـ

ية .ء  لالفعا

يجة  .8 رشوع فع :6لنتا ّاكن ا يغ مل ية الفكرية عىل حنو فعال و بات ا سمل  يدا يف زäدة الكفاءات من أجل  بلاال و طل تت مللك مف
يا�ت  يةمبزيد من البا لرسعة والفعا يس ل نرص األربو ولكن  ية الفكرية املركزية اخلاصة  يا�ت ا نفاذ إىل قواعد  ل وإ�حة ا يمللك بع ب ل
ملنرص ا ية الفكريةنظمة األع ية  للملكفر  .يق

يجة  .9 رشوع فع:7لنتا ّ اكن ا يدوية مل تخلص من اإلجراءات ا لاال يف ا يفةل يل عددها يف لكثا تقل ÍعÎد عىل الورق و
رشو ب½ان محاليت  ية لفائدة ا نا ية ا تة إجراءات ا رشوع نظام أ يا�ت بني ا�ول األعضاء يف األربو و بادل ا لع  ع لص مت ي ب مللكت م ل

 .األقل منوا

يجة  .10 يذ :8لنتا تعاون عىل  تفادة ويف ا بادل املعارف واخلربات وا�روس ا سري  يدا يف  رشوع  نف اكن ا تمف ت لمل سـ ت ملي
ب½ان تة بني ا لرشوعات األ مت رشوعوقد حتقق ذ. م ية اليت نظمت الحقا يف إطار ا تدر مل� من خالل حلقات العمل ا يب  .ل

نجاعة .جمي  لا

يجة  .11 يف ُّفن: 9لنتا شرتäت وتقامس تاك تعانة خلرباء وا Í خيص Ûيف ف تاك يث ا رشوع بطريقة فعا� من  لذ ا مل سـ ل ل ح مل
ية وما إىل ذ� هام إىل �ات خار ناد ا جإ مل  .سـ

تدامة .دال Íسـ 

يجة  .12 رشإ: 10لنتا ب½ان األقل منوا ونظمي حلقات العمل يف إطار ا نارص األربو وا تدامة  ملماكية ا ت ل ي ع سـ ع مرتفعة يف ون
نظمة األحني أهن بة إىل ا نخفضة  ملا  لنسـ ية الفكريةم ية  للملكفر  .يق

ية .هاء يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص  تنف

يجة  .13 ية نف: 11لنتا تو يمي إىل أن هذه ا ّخلص ا ص ل رشلتق ّ وقد �.وعملذت يف إطار ا زت املاكتب بأنظمة معل ومعدات ُ
رشوعات، ودرب املوظفون عىل أنظمة وأسا يا املعلومات �مع ا نولو لجديدة يف جمال  ّ ُ مل ج إال أن من . يب العمل اجلديدةتك

رشوعال شطة ا بارشة أل يجة  ية املاكتب  يمي مدى زäدة فعا ملصعب  ن ن مل ت  .كتق
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يات تو تاجات وا Íيات تو تاجات وا Íيات تو تاجات وا Íيات تو تاجات وا Íص صل صل صل ل     سـسـسـسـتتتتنننن

تاج  .14 Íتاجئ من : رجعامل (1سـتن رشوع، كام يه . )4 إىل 1لنا ملتاج ويقة ا ث نات اليت أجراها فريق ّمعدةسـتح لتحسي، وا
بة  نا تعديل ليك تكون  رشوع حىت اآلن، إىل مزيد من ا لتُا سـ مل يعة ذاهتا يف مل رشوعات من ا يذ  يال  بتخدم د ل لطسـ م نفت ل

بل  .ملسـتقا

تاج  .15 Íتان : املرجع (2سـتن بت أن ا. )7 و6لنتيجا مللقد  ية الفكرية –رشوع �يه القدرة عىل ث مللك زäدة قدرة ماكتب ا
ية وعىل  ية الفكرية بفعا بات ا سمل  لعىل  طل رسعة نقلمللكت ية الفكرية مبزيد من ا ية وماكتب ا يا�ت بني املاكتب اإل ل ا مللك مي قلب ل

يدوية  تخلص من اإلجراءات ا ية؛ وا لوالفعا ل يفةل يل عددها؛ ÍعÎد عىل لكثا بادل املعارف واخلربات  وتقلالورق و تسري  تي
تة إىل جانب أمور أخرى رشوعات األ تعاون عىل  تفادة وا متوا�روس ا ل مسـ يا . مل نولو جومع ذ� أثر عدم اكÎل تعممي نظام  تك

نظمة األامل رشوع يف بو�ن تأثريا ملعلومات وÍتصاالت يف ا يذ ا ية الفكرية وبطء  ية  سفر مل نفت للملك رشوعيفبيا ليق  .مل ا

16. Íيجة : املرجع (3نتاج سـت بادل املعلومات واملعارف واخلربات. )8لنتا تدى  تاكنت حلقات العمل �مة إل�حة  لن . م
äنو ثالث بعقدها  شاركون يف حلقات العمل ا سـوأوىص ا ل  .مل

تاج  .17 Íيجة : املرجع (4سـتن تذى اكن. )9لنتا ثال  رشوع  حي ا م رشوع يف به مل يذ ا تآزر من أجل  ملالرضب عىل وتر ا نفت ل
يفب تاك يث ا ية من  لفعا ل يذ للثناءوما يدعو . حل ية أخرى  تخدموا أموÍ خار يدين به ا رشوع وا نف أن فريق ا ج تتف سـ لمل سـمل

رشوعبعض  شطة ا ملأ  .ن

تاج  .18 Íيجة : املرجع (5سـتن بكر جدا . )10لنتا تاجملأوال من ا يف سـتنا ب½ ا تدابري اليت اختذها ا ل أن ا ملض ل تبادل عنرص ل
يا�ت  نرص لبا تدامة نظام لعو يح املوارد الالزمة من أجل ا نفذ عىل أرض الواقع و ية  نا ية ا تة إجراءات ا سـأ ت س ع لص تمت ت سـمللك
رشوع نرص ا. ملا تدامة  يمي ا يا ال ميكن أن يؤكد هذا ا Ñملو ع سـ ية الفكريةنظمة األلتقن ية  للملكفر متاليق يس  مك ألنه   .ل

ية  .19 تو صا تاج : املرجع (1ل Íتاجئ من 1سـتن بويوىص  .)4 إىل 1لن وا تخدم يف يبأن تعدل أمانة الو رشوع  سـ ويقة ا لتث مل
بل يعة ذاهتا يف ا رشوعات  تقيذ  سـنف م ملت  .لطب

ية  .20 تو صا تاجان : املرجع (2ل Íتان 3 و2سـتن بو .)7 و6لنتيج وا رشوع عىل ييوىص بأن توافق أمانة الو يذ ا مل عىل  نفت
شطة يف املزيا رشوع عن طريق إدماج األ نحو املذكور يف ويقة ا نا ن ث رشوع األربو يف ملل تعزيز  يية العادية، وذ� خاصة  مل

Í يا نولو رش نظام  ية  تكامل  شمل دول أعضاء أخرى؛ وإلجياد املوارد وا سة ومتديده  ب½ان ا جا تك ن معلل سـ ي مخل تصاالت ل
نظمة األ يا�ت مع دوتني ملواملعلومات يف ا بادل ا ية الفكرية إل�حة  ية  لفر ب لت للملك نغال(من ا�ول األعضاء يق ؛ كام ) وغابونلسـا

نظر  نظمي ليوىص  نوä يف اإلقلميتيف  تفادة  بادل اخلربات وا�روس ا شأن  ية  تدر سـحلقة العمل ا سـ ت ب ي ملل  .ب

ية  .21 تو صا تاج : املرجع (3ل Íيجة 4سـتن بو .)9لنت وا يييوىص بأن ترخس أمانة الو يف يف اسرتا تاك هوم تقامس ا يج  ل تل هتا امف
بل رشوعات يف ا تقيذ ا سـنف مل ملت  .ل

ي .22 تو صا تاج : املرجع (4ة ل Íيجة 5سـتن تدامة يوىص بأن تضمن .)10لنت وا ية الفكرية ا بو وماكتب ا سـ أمانة الو مللكي
متراره رشوع وا تكامل ا رشوع من خالل توفري املوارد الالزمة ال سـا مل  .سـمل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


