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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

وطنية ناشئة للملكية رائد إلنشاء أكادمييات الشرو  عن امل تقرير التقييمملخص 
 الثانية ةاملرحل - الفكرية

عدادمن   لويس أأوسنت، خبرية استشارية، لندن، اململكة املتحدة الس يدة اإ

وطنية  املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدميياتيتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصًا لتقرير التقيمي اخلاريج املس تقل عن  .0
 ه الس يدة لويس أأوسنت، خبرية استشارية يف لندن ابململكة املتحدة.اذلي أأعدت ،املرحةل الثانية - لملكية الفكرية"انش ئة" ل 

منية وامللكية الفكرية  .4 ن اللجنة املعنية ابلت اإ
ىل الإحاطة علمً  ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 ملخص معيل

 .املرحةل الثانية - لملكية الفكريةوطنية "انش ئة" ل  أأاكدميياتلمرشوع الرائد لإنشاء تقرير التقيمي الهنايئ ل  تعرض هذه الوثيقة

. وهدف 4104 قد وافقت عىل املرشوع يف دورهتا التاسعة اليت ُعقدت يف مايو اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واكنت
ىل حتقيق ما ييل حبلول هناية  :4103 املرشوع اإ

ثيوبيا وبريو وتونس ومرص وامجلهورية ادلومينيكية كولومبيامساعدة البدلان الس تة اخملتارة ) )أأ( نشاء  (واإ عىل اإ
عىل تقدمي ما ل يقل عن برانجمي تدريب منتظمني قادرة و  تية الاس تدامةذاتدريب عىل امللكية الفكرية تكون مراكز 

 ؛جمال امللكية الفكرية يفالناش ئة بشأأن املسائل 

تكوين موارد برشية حامسة تكون قادرة عىل وضع وتقدمي برامج للتدريب عىل امللكية الفكرية تراعي حتدايت  )ب(
 ؛امللكية الفكرية واملصلحة العامةلية، وتراعي حتقيق توازن عادل بني حقوق التمنية الوطنية وأأولوايهتا واحتياجاهتا امل 

عداد مجموعة من الأدوات واملبادئ التوجهيية اليت ميكن لدلول الأعضاء الأخرى املعنية أأن تس تخدهما  )ج( مرجعًا اإ
نشاء مؤسساهتا التدريبية اخلاصةيف   ؛اإ

نشاء منتدى للمناقشات بشأأن الا )د(  نتفاع ابمللكية الفكرية لأرراض التمنية الاجعامعية والاقتصاديةالإسهام يف اإ
 .الوطين والإقلميي الصعيدينعىل 

رشاف مسؤول عن املرشوع ) املرشوع نُفذو  لع ابملرحةل من مسؤول برانمج خمصص. واضطُ مدير أأاكدميية الويبو( بدمع حتت اإ
 .4100 وأأكتوبر 4112 الأوىل من املرشوع يف الفرتة بني أأبريل

 مس تقةل طبقت فيه املهنجية التالية: ةاستشاري ةوأأجرت التقيمي خبري 

جراء مقابالت مع أأحصاب املصاحل الرئيس يني من فريق املرشوع وأأمانة الويبو وادلول الأعضاء - والأاكدمييات اليت  اإ
 يدمعها املرشوع؛

 ؛ذات الصةلاس تعراض الواثئق الرئيس ية  -
 يف تقرير التقيمي الهنايئ.بشأأن الوقائع أأمانة الويبو  توضيحاتدمج  -

ىلالتقيمي هيدف و  ج ابلنجاح ع اإ طار تصممي فهم الأمور اليت لقيت جناحًا داخل املرشوع والأمور اليت مل تُتوَّ ن طريق تقيمي اإ
دارة املرشوع ؛املرشوع آن ؛واإ  وتقدير احعامل اس تدامة النتاجئ املُحقَّقة. ؛وقياس النتاجئ اليت حتققت حىت ال

 النتاجئ الرئيس ية

طار لك جمال من اجملالت الثالثة اليت ركَّز علهيا التقيمي:تُعر   ض النتاجئ يف اإ

دارته -  ؛تصممي املرشوع واإ
 ؛فعالية املرشوع -
 ؛اس تدامة املرشوع -
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 تصممي املرشوع واإدارته

ن :0 الرئيس ية النتيجة ببعض التوصيات النامجة عن  وهنجها يتسمن ابلتفصيل وأأخذاواثئق املرحةل الثانية من املرشوع  اإ
 تقيمي املرحةل الأوىل.

متةل ا :4 الرئيس ية النتيجة ليت قد تعرقل وردت يف واثئق املرشوع توقعات بشأأن عدد من اخملاطر ادلاخلية واخلارجية امل
 .أأهدافه قتنفيذ املرشوع وحتقي

ميية يف املرحةل الثانية من املرش  بعض دور ُقيد :3 الرئيس ية النتيجة مينة رها الهام كأ وع رمغ دو ماكتب الويبو الإقل
اكدميية الويبو ببعض املاولت للتعاون مع هذه املاكتب  السرتاتيجيات اخلاصة ابمللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين.ل وقامت أأ

قلمي لآخر.  لكن مشاركهتا اختلفت من اإ
، لأس باب خترج أأساسًا شهراً  41يف التنفيذ خالل مدة املرشوع البالغة  ثالثة بدلان لتأأخرياتتعرضت  :2 الرئيس ية النتيجة

جل . وجتاوز اس تكمل بعض الأنشطة يف بدلينعن س يطرة املوضوع ل أأنشطة نفَّ املدد للمرشوع ومل ت  الأ ذ يف البدل الثالث اإ
متس أأي واختذت تدابري تصحيحية لتدارك هذا التأأخري. حمدودة.  مد للمزيانية. ومل يُل

جنازات املرحةل الأوىل من املرشوع واسرتاتيجية تنفيذ املرحةل الثانية اس تعراضًا شاماًل.  تتيح واثئق املرشوع اس تعراض اإ
ذ حذفت  بعض مصطلحات املرشوع اليت اكنت مثاًل وأأخذت الواثئق ببعض التوصيات النامجة عن تقيمي املرحةل الأوىل اإ

( واسرتاتيجيات ملواهجة هابس. ووردت يف الواثئق توقعات بشأأن عدد من اخملاطر املمتةل )واهجت املرحةل الثانية بعض حتمتل الل 
رضورة استيفاء  ابلتحقق منتكل اخملاطر. واختذت الويبو عددًا من اخلطوات للتخفيف من وطأأة اخملاطر املتصةل ابملرشوع 

  مًا حنو التعاون.ية قبل امليض قدمجموعة من الرشوط الأساس  

ذ تزامن مع وضعها تدابري وطنية  ىل عدد من ادلول الأعضاء املشاركة يف التنفيذ اإ واكتىس توقيت املرشوع أأمهية ابلنس بة اإ
ملاوةل  اً وضعت خططاليت للهنوض ابلقضااي املتصةل ابمللكية الفكرية. وشوهد ذكل يف مرص وبريو وامجلهورية ادلومينيكية 

نشاء مركز تدري  ب عىل امللكية الفكرية.اإ

آراء قطاعات المتست وأأدارت أأاكدميية الويبو هذا املرشوع ولكهنا  الويبو. واكنت اجلهات الفاعةل الرئيس ية الأخرى أأخرى من أ
قلميية اليت ت   قلميها ومرحةل التنفيذ. ولحظ تقيمي املرحةل الأوىل أأ يه املاكتب الإ املشاركة املزتايدة  نغري دورها حبسب اإ

ل أأهنا  ةكون مفيدتس   اكتبللم أأمرياك الالتينية والاكرييب مثاًل يف  ثانية. فقد شارك مكتبيف املرحةل ال  حمدودةدرجة ب متتاإ
ل قلياًل خالل  املراحل الأوىل اخلاصة بتيسري التواصل بني أأاكدميية الويبو واجلهات الوطنية الرئيس ية املعنية ولكنه مل يشارك اإ

قامة هود يف سبيل جل املشاركة ابلرضورة عن عدم بذل الأاكدميية  فاض مس توىاخنومل يرتتب  التنفيذ. التعاون، نظرًا لأن اإ
جيايب. رشاك املاكتب مل تس تقبل دامئًا عىل حنو اإ ىل زايدة اإ اكن مكتب البدلان العربية أأقل مشاركة يف و  بعض اجلهود الرامية اإ

ىل انعدام الأمن  املراحل الأوىل سهامات عندما واهجت بدلان مدعومة يف منطقهتا تأأخريات يف التنفيذ نظرًا اإ ولكنه قدم اإ
ومع ذكل أأخطرت املاكتب ابملسائل التصورية املتعلقة بتطوير اسرتاتيجيات التعاون ومت التشاور معها بشأأن هذه  الس يايس.

يداع مرشوع الويبو بشأأ "ومن املسامهني الآخرين  .املسائل تزويد مراكز  ةيمسؤول  اذلي توىل "منشوراتلل ن مكتبات اإ
 مبنشورات امللكية الفكرية الهامة. الناش ئةالتدريب 

ىل ديسمرب 4104 شهرًا أأي من مايو 41واس تغرق املرشوع   – ثالثة من البدلان املدعومة . وشوهدت تأأخريات يف4103 اإ
ث  ويه وعىل لس تضافة مركز التدريب املزمع.  ب انعدام البىن التحتيةيوبيا بسبمرص وتونس بسبب الس ياق الس يايس، واإ

الرمغ من تأأخر برانمج تدريب املدربني يف أأثيوبيا ومرص، مل تفتأأ تُنفذ أأنشطة تدريب أأخرى من قبيل تدريب املنسقني 
يف املرشوع واختذت التدابري الأاكدمييني وتقدمي املنح ادلراس ية ورشاء الكتب. واكنت التأأخريات مرتقبة مضن اخملاطر املمتةل 

ىل املدربني الرئيس يني يف جمال املاجس تري ادلويل يف قانون امللكية الفكرية.  التصحيحية عن طريق تقدمي املنح ادلراس ية اإ
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ىل  ىل أأن الأنشطة اليت اضُطلع هبا مل  مدولكن مل تؤِد تأأخريات املرشوع اإ آاثر مال تمزيانية املرشوع نظرًا اإ ية رتتب علهيا أأية أ
ثيوبيا.  تتجاوز أأجل املرشوع أأو أأن عددًا أأقل من الأنشطة قد نُفذ يف اإ

 الفعالية

. وتركز ذايت الاس تدامةبعض املؤرشات املدودة يف واثئق املرشوع بشأأن العنارص املؤلفة ملركز  ترد :5 الرئيس ية النتيجة
النتاجئ. وأأفادت الويبو بأأن ثالثة من أأصل البدلان الس تة املدعومة قد  لاملؤرشات املدرجة يف هذه الواثئق عىل النواجت 

طار املرحةل الثانية من املرشوع بيامن  ذاتية الاس تدامة انش ئةأأنشأأت مراكز تدريب  يف طور الإنشاء. ثالثة بدلان ل يزال يف اإ
 عىل امللكية الفكرية. ةبرامج تدريب منتظم ويقدم مركزان

مدراًب بوصفهم مؤهلني لتقدمي التدريب نتيجة للمرشوع رمغ التحدايت اليت تواجه  66اعتُمد ما مجموعه  :6 الرئيس ية النتيجة
اكدمييات املدربني لتقمبهاراهتم. و ضمن الانتفاع  ميت الأ  هماراهتم عىل التدريب. ديرق

دارة :7 الرئيس ية النتيجة اكدميية الوطنية تدريهبم عىل اإ يف  67تبلغ نسبهتا كز التدريب اليت مرا اس تمكل أأربعة من منسقي الأ
 خالل املرشوع. املتوقع املائة من العدد الإجميل

لصفحة الوييك اليت تس تضيف املواد التدريبية املوضوعة خالل املرحةل الثانية من  يوجد أأي مرشفل  :6 الرئيس ية النتيجة
 بدلان رقل ذكل نرش املواد املوضوعة لصاحلاملرشوع ومل تُطلق الصفحة بعد )رمغ أأهنا متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين(. وع

نشاء مراكز تدريب عىل امللكية الفكرية. ىل اإ  أأخرى تريم اإ
سسة تدريب عىل مل تُوضع أأية مبادئ توجهيية بشأأن اخلطوات واملسارات الهامة الالزمة لإنشاء مؤ  :2 رئيس يةال النتيجة

 .امللكية الفكرية خالل الإطار الزمين للمرشوع

 لأهداف املرشوع، وُضع عدد من الأنشطة الرئيس ية التالية:حتقيقًا 

 تنفيذ برامج تدريب املدربني؛ -
 ؛املنسقني الأاكدميينيتنفيذ برامج تدريب  -
عداد مقررات دراس ية -  ؛دمع اإ
 .تقدمي املساعدة لإنشاء مكتبة خاصة مبؤلفات امللكية الفكرية -

ذ اضطلعت بعض البدلان جبميع الأنشطة ومل  النشاطوتباينت النتاجئ يف لك من جمالت  ل  حيقق البعض الآخراإ جناحًا اإ
ىل غالباً ذكل  يعزى)حمدودًا  س يطرة املرشوع(. واس تمكلت مخسة من البدلان الس تة املدعومة برامج عوامل خارجة عن  اإ

ىل اععامد  ىل مهتم مراكز التدريب ذاهتا مدراًب قيَّ  66تدريب املدربني مما أأدى اإ أأهنم أأصبحوا قادرين عىل تقدمي وخلصت اإ
يع البدلان املشاركة يف املرشوع رمغ تدريب عىل قضااي متصةل ابمللكية الفكرية. واضُطلع بتدريب املنسقني الأاكدمييني يف مج ال 

ل يف أأربعة بدلان.  عداد مقررات دراس ية يف كولومبيا  من أأجلمع تقدمي ادلالويبو والُتمس من أأن الشهادات لن تُقدم اإ اإ
. همبأأنفس  وامجلهورية ادلومينيكية تعامىش مع الأنشطة املزمعة ولكن يف بريو يضع املدربون والأاكدميية املقررات ادلراس ية

ثيوبيا.  وشهدت مرص وتونس تأأخريات ومل يُس هتل العمل بعد يف اإ

نشاء مكتبة يف لك من مراكز التدريب جاراًي يف لك من البدلان الس تة يف حدود الإطار الزمين للمرشوع ولكن  واكن دمع اإ
ن هذا النشاط سيتجاوز مدة  ان من املرشوع. ويقدم بدل  ل يزال لك بدل يف طور رشاء املزيد من املواد املرجعية وذلكل فاإ

وامجلهورية ادلومينيكية( ما ل يقل عن برانجمي تدريب منتظمني عىل امللكية الفكرية خالفًا للبدلان  االبدلان الس تة )كولومبي
 الأربعة الأخرى.

نشاء مركز تدريبومن مث ختتلف فعالية دمع الويبو  يف لك من البدلان الس تة ابختالف  ذايت الاس تدامة يف املساعدة عىل اإ
أأهنا تتقدم حنو و وبريو تقع يف كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية  املس تدامةاملواقع. ويفيد تقيمي أأاكدميية الويبو نفسها بأأن املراكز 
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ثيوبياو يف ومرص  الاس تدامة ن الافتقار ملؤرشات نتاجئ تتيح قياس وتونس اإ جراء منعت هذا ال  ذاتية الاس تدامة. واإ تقيمي من اإ
 .لهذه املسأأةلواحض  يميتق 

جمًل عىل شهادات تدريب من  6 262وحقق املرشوع بعض النتاجئ الإجيابية للغاية. فقد حصل  مدراًب من أأصل  70خشصًا اإ
ابت زهاء  مدراًب حاصاًل عىل شهادات تدريب من مخسة مديري أأاكدمييات درهبم املرشوع. 66 وبلغت نس بة النساء املُدر 

آخر تطورات جدول أأعمل الويبو بشأأن التمنية وأأساليب التدريس مجعت  61.5 يف املائة. انهيك عن أأن مناذج التدريب عىل أ
 يف صفحة عىل الإنرتنت متاحة لعامة امجلهور، كم ُأِعد ما مجموعه س تة برامج تدريب منتظمة يف جمال امللكية الفكرية.

 الاس تدامة

ىل وضع تنفيذ خمتلف مراكز ات مؤرشترد  :01 الرئيس ية النتيجة حمدودة يف واثئق املرشوع لقياس الاس تدامة. ونظرًا اإ
وانه. ن احلمك عىل اس تدامة لك مركز حمك سابق لأ  التدريب فاإ

نشاء مراكز تدريب  ولكن ل توجد معايري واحضة دلى توقف دمع الويبو.  ذاتية الاس تدامةمن الأهداف الرئيس ية للمرشوع اإ
لهيا ق  جراء هذا التقيمي سابق لأوانه )خباصة يف البدلان اليت تواجه تأأخريات يف يستند اإ ياس اس تدامة املراكز فضاًل عن أأن اإ

 التنفيذ(.

ىل الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية مؤخرًا يف مزيانية الويبو العادية دراج تقدمي املساعدة اإ املزيد من شأأنه أأن يتيح  ولكن اإ
ملرشوع احلايل وأأن يتيح كذكل للبدلان الس تة الرائدة تلقي املزيد من املساعدة من الويبو اب الزمنية مقارنةمن املرونة يف الأطر 

ذا  ىل وجود تعاون مايل يف املس تقبل ظلت هناكاإ  وقد يدمع ذكل اس تدامة مراكز التدريب. ،حاجة اإ

 التوصيات

 يات الست التالية يف املس تقبل.اس تجابًة للنتاجئ الرئيس ية لهذا التقيمي، يُقرتح العمل ابلتوص 

 واإدارتهتصممي املرشوع  أألف

 0التوصية 

 (0لنتيجة الرئيس ية خاصة اب)

دارة لالس تجابة للك  ، عقب معليات تقيمي املرشوع،ينبغي للويبو أأن تنظر من توصية يف وضع خطط معل أأو خطط اإ
توصيات التقيمي. وس تتيح هذه اخلطط اتباع هنج موثق يفرس قبول الويبو لتوصيات معينة دون غريها؛ وتعني خشصًا بعينه أأو 

 لتنفيذ التوصية. أأجل مسؤوًل عن متابعة لك توصية؛ ومن شأأهنا أأن تشجع حتديديكون فريقًا 

 4التوصية 

 (3)خاصة ابلنتيجة الرئيس ية 

مثةل املقبةل، سواء أأاكنت مموةل بوصفها مرشوعًا خاصًا أأو من خالل مزيانية الويبو العادية، ينبغي تعزيز فامي خيص املرشوعات امل
عداد املرشوع دور امل حلشد الالزتام اذلي من شأأنه اكتب الإقلميية يف مجيع مراحل املرشوع. وميكن تقدمي الآراء يف مراحل اإ

سداء املشورة بشأأن املوقع الأمثل لأاكدميية انش ئة تمتتع ب املاكتبو ضمن الاس تدامة.  يفيساعد كذكل  أأن وضع يتيح لها اإ
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سداء النصح بشأأن هيالك الإدارة عىل  )يف املكتب الوطين للملكية الفكرية أأم يف وزارة حكومية معنية مثاًل( فضاًل عن اإ
دراج مراكز التدريب يف   لفكرية.اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية االصعيد الوطين. وتمتتع املاكتب كذكل بوضع يتيح لها دمع اإ

 الفعالية ابء

 3التوصية 

 (01و 5ابلنتيجتني الرئيس يتني )خاصة 

قلميية، ،ينبغي وضع مؤرشات قياس لالس تدامة اذلاتية ملراكز التدريب املنشأأة  ابلتنس يق بني أأاكدميية الويبو واملاكتب الإ
 .كجزء منتظم مزيانية الويبو يفط اهذا النشاندراج  وخباصة يف ضوء

 وينبغي للمؤرشات أأن تكون دقيقة وقابةل للقياس وقابةل للتحقيق وحمدودة زمنيًا وينبغي أأن تركز عىل لك من النواجت والنتاجئ.

 2التوصية 

 (6)خاصة ابلنتيجة الرئيس ية 

ىل ق مع املكتب الإقلميي املعين صيغة تقيمي دعمً ملراكز التدريب احلديثة املنشأأ، ينبغي لأاكدميية الويبو أأن تضع ابلتنس ي ترسل اإ
بني من حيث كفاية هماراهتم وقدرهتم عىل تقدمي التدريب يف املس تقبل. وتس تخدهما يف تقيمي املدٍرب املراكز يك تكيفها ني املدر 

ذ سامهوا يف وضع  يناذل ،بعد اس تكمل التدريب. وميكن الاس تعانة ابلستشاريني املس تقلنيالويبو  س يضمن ذكل الزتام اإ
بني بغية التأأكد من أأن وحدات التدريب ومنوذج التدريب املعمتدين حيققان الأهداف  املشاريع، جراء تقياميت مس تقةل للمدر  يف اإ

 من حيث بناء موارد برشية قادرة عىل اس تحداث برامج تدريب عىل امللكية الفكرية وتقدميها.

ىل ذكل، ينبغي لتصممي املشا ضافة اإ بني هماراهتم، سواء أأاكن  املقبةل أأن تتضمن خطة عن س بلريع واإ اس تخدام املدِربني املدر 
. ويتطلب ذكل العنرص من تصممي وفائدته واس تخدامه التدريبجدوى ذكل عىل الصعيد القطري أأم ادلويل، لضمن 

ىل فهمها الواسع للس ياقات وال آراهئا نظرًا اإ قلميية للويبو بأ سهام املاكتب الإ قلميية وادلولية.املرشوع اإ  فرص الوطنية والإ

 5التوصية 

 (6)خاصة ابلنتيجة الرئيس ية 

 ادلول الأعضاء. يف صفوفينبغي للويبو أأن تطلق مرشوع صفحة الوييك رمسيًا وأأن تروجه 

نشاء مؤسسات تدريب عىل امللكية املتعلقةوينبغي حتديد مرشف لصفحة الوييك يك يزيك ويراقب املناقشات والإسهامات   ابإ
م فهيا من تدريب.الفكرية و   ما يقدَّ

 6التوصية 

 (2)خاصة ابلنتيجة الرئيس ية 

قلميية مينهتيي ينبغي لفريق املرشوع أأن  عداد مجمبرسعة وابلتنس يق الوثيق مع املاكتب الإ اجلاري يف وعة املبادئ التوجهيية ن اإ
وينبغي اس تحداث املبادئ  امللكية الفكرية.بشأأن املسارات الالزمة لإنشاء مركز تدريب مس تدام عىل الوقت الراهن 

 التوجهيية ابلزتامن مع خطة نرش لها وتروجيها يف صفوف ادلول الأعضاء.
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 اخملترصات

CDIP  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

DA  جدول أأعمل التمنية 

IP  امللكية الفكرية 

LAC  أأمرياك الالتينية والاكرييب 

LDC   البدلان منواً أأقل 

ToR  الاختصاصات 

ToT  تدريب املدربني 

WIPO  املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


