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 4102 مايو 42اإىل  01جنيف، من 

 
 

 شرو  امللكية الفكرية واقاتتاا  ي ر الرميململخص التقرير التقييمي 

عداد الس يدة لويس أأوسنت، خبرية   استشارية، لندن، اململكة املتحدة من اإ

حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص للتقرير التقيميي املس تقل اخلاريج اخلاص مبرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد  .0
 ته الس يدة لويس أأوسنت، خبرية استشارية، لندن، اململكة املتحدة.غري الرمسي، وقد أأعد  

فكرية واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ال .4
ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوٌة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 ملخص واف  

 هذه الوثيقُة التقريَر التقيميي الهنايئ لتقيمي مرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي.تعرض 

. واكن املرشوع 4101متت املوافقة عىل املرشوع يف أأثناء ادلورة اخلامسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف مايو قد و 
ىل توفري فهم أأفضل لكيفية حدوث الابتاكر   يف الاقتصاد غري الرمسي، واش متل عىل العنارص التالية:هيدف اإ

د خصائص النشاط الاقتصادي غري  ريّة ُُتّدِّ دراسة تصوُّ
الرمسي يف بدلان ذات مس توايت تمنوية متفاوتة. وتستند 
ىل البحوث احلالية املتعلقة ابلقتصاد غري الرمسي  ادلراسة اإ

 والابتاكر وامللكية الفكرية.

فراد ِّّق أأمثةًل عىل ثالث دراسات اإ ية عىل الصعيد القطري تُوث
م تقياميً لكيفية تأأثري  الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي وتُقّدِّ
ىل النفاذ  امللكية الفكرية يف نتاجئ الابتاكر واحامتل الافتقار اإ

ىل هذه النتاجئ.  اإ

شعبة الويبو للشؤون الاقتصادية ونُفِّّذ املرشوُع ُتت اإرشاف مسؤول عن املرشوع )كبري اخلرباء الاقتصاديني من 
 والإحصاءات(.

 قت فيه املهنجية التالية:وطب   ،وقد أأجرت التقيمي خبريٌة استشاريٌة مس تقةلٌ 

 .جراء مقابالت مع أأحصاب املصاحل الرئيس يني من فريق املرشوع، وأأمانة الويبو، وادلول الأعضاء  اإ

  ةل.الرئيس ية ذات الص ادلاخلية واخلارجيةاس تعراض الواثئق 

 .دمج الآراء املس تقاة من أأمانة الويبو يف تقرير التقيمي الهنايئ 

طار  ج ابلنجاح عن طريق تقيمي اإ وتمتثل أأهداف التقيمي يف فهم الأمور اليت لقيت جناحًا داخل املرشوع والأمور اليت مل تُتو 
دارة املرشوع، وقياس النتاجئ اليت ُتققت حىت الآن، وتقدير ا  حامتل اس تدامة النتاجئ املُحق قة.تصممي املرشوع، واإ

 النتاجئ الرئيس ية

طار لك جمال من اجملالت الثالثة اليت رك ز علهيا التقيمي:  تُعَرض النتاجئ يف اإ

 دارته  تصممي املرشوع واإ

 فعالية املرشوع 

 اس تدامة املرشوع 

 تصممي املرشوع واإدارته

دارة املرشوع عىل تقدمي ادلمع لدلول الأعضاء لتوجيه جرى التّ  معن جيدًا يف تصممي املرشوع قبل التنفيذ. وحرص فريُق اإ
ضافًة اإىل ذكل، ُأرشِّك فريٌق  املرشوع من خالل تقدمي خيارات خمتلفة ملسار املرشوع قبل صياغة مقرتح املرشوع. واإ

ريّة )أأحد  استشارٌي من اخلرباء من أأجل قيادة تنفيذ املرشوع من البداية اإىل الهناية، وقام فريق الإدارة بصياغة دراسة تصوُّ
طار لإجراء مزيد من البحوث.     نواجت املرشوع( لتكون أأساسًا تقوم عليه ادلراسات الإفرادية القطرية الثالث ولتوفري اإ
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دارة ورمغ أأن املرشوع اكن يُدار يف الغالب عىل أأساس افرتايض، مقارنًة ابلإدارة الفعلي ة وهجًا لوجه، مل يؤثر ذكل يف كفاءة اإ
فرادية قطرية مزتامنة تتضمن مدخالت من الفريق الاستشاري املنترش يف  املرشوع رمغ ُتدايت تنس يق ثالث دراسات اإ

 ش ىت أأحناء العامل.

ًا لتلبية حاجة ما يف هذا القطاع، بسبب انعدام أأو قةل البحوث احلالية اليت تُركِّّز عىل موضوع املرشوع  ويُعترب املرشوع ُموهج 
وهو موضوع الصالت اليت تربط بني امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي. والبحوث اليت ُأجريت يف املرشوع ذات طبيعة 

مس تحدثة، ويُرى أأهنا ختطت احلدود الراهنة، وساعدت عىل ملء الفجوة املوجودة حاليًا يف معرفة وفهم امللكية الفكرية 
 يف الاقتصاد غري الرمسي.والابتاكر 

وقد شارك لكٌّ من ادلول الأعضاء وش ىت وحدات أأمانة الويبو يف املرشوع مشاركًة ملحوظًة من خالل تقدمي مدخالت 
ىل مايو  4101مبرور الوقت )من أأبريل  وما بعد ذكل( قبل املوافقة عىل مقرتح املرشوع ويف أأثناء تنفيذه. واكنت  4100اإ
 تنفيذ املرشوع أأمهيٌة ابلغة يف ضامن مالءمة هنج املرشوع واتساقه.لهذه املساهامت خالل 

ىل متديد الإطار الزمين للمرشوع مبقدار س تة أأشهر )اكن الإطار الزمين الأصيل للتنفيذ يبدأأ من  واكنت هناك حاجة اإ
فرادية القطرية 4102حىت يونيو  4104 يناير ميدانيًا كبريًا عىل  تطلبت معالً  اليت –( من أأجل ضامن أأن ادلراسات الإ

 صاحلٌة للعرض. ومل يكن لهذا المتديد أأي تأأثري يف مزيانية املرشوع. –املس توى اجلزيئ 

 الفعالية

ىل  ضافًة اإ ىل املسامهة يف زايدة الوعي ابلصالت اليت تربط بني امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي اإ اكن املرشوع هيدف اإ
  مس تنري بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي.املسامهة يف وضع جدول أأعامل حبيث

وقد بدأأ املرشوع من ل يشء تقريبًا يف لّك  من هذين اجملالني، واكن انحجًا يف ُتقيق أأهدافه من خالل هُنُج فعاةل لإدارة 
ة املس توى، مبا فهيا املشاريع. ومن أأجل زايدة الوعي مبوضوع املرشوع، جرى نرش املرشوع وعرضه يف ش ىت احملافل الرفيع

جلس الأ م املتحدة الاقتصادي والاجامتعي، ومؤمتر حهره اخلاص مب 4102الاس تعراض الوزاري الس نوي لأفريقيا لعام 
أأشخاص من ش ىت أأحناء العامل بشأأن الابتاكر وامللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا يف العام نفسه. ونرُش أأيضًا مقاٌل يُسلِّّط 

4102يف يونيو  www.ip-watch.orgيف  الضوَء عىل املرشوع
1

، وسوف يظهر أأيضًا املرشوُع ونواجته يف كتاب سوف 
طار املرشوع.  يصدر عن دار نرش ابرزة، رمبا تكون دار نرش جامعة اكمربدج، رمغ أأن ذكل خارج اإ

رّي همم لتغذية ادلراسات الإفرادية القطرية و  طار تصوُّ ريّة تقدمي اإ تلقي مدخالت مهنا. ول شك واس تطاعت ادلراسة التصوُّ
ىل تسليط  جراء ادلراسات الإفرادية القطرية أأدى اإ ريّة واإ أأن التعاون بني الويبو واخلرباء املعنيني يف صياغة ادلراسة التصوُّ
دةل الضوء عىل املرشوع ونواجته بني مجموعة متنوعة، وهممتة هبذا الأمر، من اخلرباء يف هذا اجملال. وقد أأوجد املرشوُع ذاته أأ 
موثوقًا هبا ليس تخدهما هؤلء اخلرباء وغريمه، ويشلك أأساسًا جلدول أأعامل حبيث واحض بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد 

 الرمسي. غري

                                                
1
-http://www.ipعىل:  ة، متاح4102يونيو  7"دراسة الويبو: الاقتصاد غري الرمسي املهم لمنو البدلان النامية، ولكن بال ملكية فكرية"، اكثرين سايز،   

watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/. 

http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
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 الاس تدامة

ن اإرشاك طائفة من اخلرباء يف املرشوع حُيمتل أأن يسامه يف ضامن اس تدامة العمل املُنجز. ولكن ل توجد حاليًا أأي خطط  اإ
جناز نواجت املرشوع، ول يزال الأمر يف يد ادلول الأعضاء وأأمانة واقعية لض امن هذه الاس تدامة بعد الانهتاء بنجاح من اإ

 الويبو للبّت يف اس مترار العمل التّأأسييّس املُنَجز من خالل املرشوع من عدمه وُتديد كيفية اس متراره.

 نظرة عامة عىل التوصيات

عت سّت  توصيات فامي يتعلق ابملرشوع، وترتبط مجيعها بنتاجئ التقيمي الرئيس ية العرش. وتُركِّّز ثالث توصيات عىل  ُوضِّ
املرشوع نفسه، يف حني أأن التوصيات الباقية أأوسُع نطاقًا وموهجٌة حنو املشاريع املس تقبلية اليت تُنفِّّذ جدول أأعامل الويبو 

 للتمنية.

 والاقتصاد غري الرمسية الفكرية يك توصيات ملرشوع املل 

 0التوصية 

ن العمل املُنَجز داخل املرشوع  من خالل ورقة املفاهمي، واثنيًا من خالل الأسلوب املهنجي املشرتك املُطب ق عىل  أأولً  –اإ
فرادية نفسها   رائدًا خرباُء يف هذا اجملال معالً  يعتربه –ادلراسات الإفرادية القطرية، وأأخريًا من خالل نواجت ادلراسات الإ

ميًّا. ويُوىص بأأن جُتري أأمانُة الويبو مناقشات داخليًا ومع ادلول الأعضاء لتوضيح املشاركة الإضافية احملمتةل يف  الهنوض وتقدُّ
 داخل دول أأخرى من ادلول الأعضاء. بنواجت املرشوع ودمع العمل املامثل الإضايف

 4التوصية 

بغي القيام ابلرصد داخل بدلان ادلراسات الإفرادية الثالث وخارهجا عىل حد من أأجل فهم تأأثري املرشوع فهامً أأفضل، ين 
ل بعلتحديد: هل أأسفر املرشوع عن أأي تغيري أأم ل )مع الإقرار بأأن ال  سواء مرور أأشهر  دتأأثري قد ل يكون ملحوظًا اإ
بل لضامن  س نوات(. وينبغي لأمانة الويبو أأن تشرتك مع املؤسسات والهيئات املعنية للبحث عن أأو رصد هذا الأثر س ُ

ىل ادلول الأعضاء. وقياسه رسال تعقيبات بشأأنه اإ  واإ

 2التوصية 

اإرشاك أأحصاب املصاحل اخلارجيني يف شلك فريق استشاري وخرباء ومؤسسات عىل الصعيد القطري هو أأحد العنارص  اإن
اليت سوف تعزز اس تدامة نتاجئ املرشوع. ومن أأجل زايدة ضامن الاس تدامة، يُوىص بأأن تقوم تكل ادلول الأعضاء اليت 

ىل مواصةل القيام مبزيد  وابدلعوةأأوسع نطاق ممكن داخل بدلاهنا  ادلراسات عىل بنرشاس تضافت ادلراسات الإفرادية القطرية  اإ
 مهتاءمال من العمل يف هذا اجملال. كام ينبغي لدلول الأعضاء املعنية الأخرى أأن تُقمّيِّ ادلراسات الإفرادية القطرية لقياس مدى

علس ياقها اخلاص  جراء دراسات مشاهبة ابس تخدام املهنجيات نفسها دا وتُشّجِّ  خل بدلاهنا.عىل اإ

 توصيات ملشاريع مس تقبلية

 2التوصية 

املس تخدم يف هذا املرشوع من  حمااكة الإطارينبغي، عند تنفيذ مشاريع يف ظل توصيات جدول أأعامل التمنية، أأن تُراعى 
أأجل ضامن املشاركة اخلارجية للخرباء والتنس يق الوثيق مع ادلول الأعضاء. وقد ل يكون ذكل رضوراًي مجليع املشاريع 
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ل أأن الأسلوب املهنجي القوي املُطب ق يف هذا املرشوع  ضافة –املس تقبلية، اإ ىل أأساس أأويل موثوق به وُمقّدم يف ادلراسة  اإ اإ
ريّة قبل التنفيذ، وتأأكيد من ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلهنج املفضلالتص  قد ثبُت أأنه مفيٌد يف ضامن جناح املرشوع. – وُّ

 5التوصية 

ينبغي للمشاريع املس تقبلية اليت يُرى أأهنا رمبا تكون رائدًة واليت تنطوي عىل معل شامل لعدة بدلان، كام هو احلال يف 
 اكفيٌة لالنهتاء بنجاح من لك نواجت املرشوع، كحلقة معل املرشوع الهنائية مثاًل. املزيانيةكد أأن املرشوع الراهن، أأن تتأأ 

 6التوصية 

توصيات جدول أأعامل التمنية املَصوغة عىل حنو ُمهبم تُفرسها اللجنُة  ينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تضمن أأن  
 .ًا مناس بًا للسامح بتصممي املرشوع وتنفيذه بفعاليةعىل حنو  يُعطي الأمانَة توجهي

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


