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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

النفاذ إىل قواعد البيانات املتخصصة موجز التقرير التقييمي ملشروع 
 املرحلة الثانية -وتوفري الدعم 

عداد الس يد غلني أأونيل، مؤسس رشكة   التقيمي ، جنيفلستشارات  Owl REمن اإ

ىل قواعد البياانت املتخصصة  اخلاريج املس تقل موجز التقرير التقيمييحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل  .0 ملرشوع النفاذ اإ
 .لستشارات التقيمي، جنيف Owl REالس يد غلني أأونيل، مؤسس رشكة  هأأعدواذلي ، املرحةل الثانية -وتوفري ادلمع 

ن  .4 منية وامللكية الفكريةاإ  اللجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 معيلملخص 

ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري مس تقل ملرشوع جدول أأعامل التمنية " يتقيمي تقرير   رهذا التقري .0 النفاذ اإ
الثانية يف مايو (، بدأأت املرحةل 4104-4112. وبعد اس تكامل املرحةل الأوىل )(DA_08_02" )املرحةل الثانية - ادلمع

 .4102واس تمكلت يف ديسمرب  4104

ىل تكنولوجيا  املرحةل الأوىل والثانية للمرشوعد  وهت .4 ىل حفز الابتاكر والمنو الاقتصادي عن طريق تسهيل النفاذ اإ اإ
نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتطوير   املرحةل. وتريم هااملعلومات يف البدلان الأقل منوا والبدلان النامية عن طريق اإ

ىل الاعامتد عىل التقدم احملرز يف ن الثا  طويةل الأجل ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرالضامن الاس تدامة الأوىل عرب  املرحةلية اإ
 .قدرهتا عىل توفري خدمات ادلمع املناس بة وجبودة عالية يف جمالت التكنولوجيا والابتاكر وضامن

طار املرحةل الثانية، و   .2 احملافظة عىل ضعت الأهدا  التالية املرتبطة بعنارص املرشوع الثالثة الرئيس ية، أأل ويه: ويف اإ
ىل املعلومات  وتعزيز الاس تفادة من برانمج لتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ذ نف  برانمج التدريب امل  النفاذ اإ

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكرو  (ASPIاملتخصصة بشأأن الرباءات )  (، وتطويرهام؛ARDI) برانمج النفاذ اإ
لإدارة معار  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تيسري التبادل بني هذه املراكز عىل جديدة واس تحداث منصة 

قلميية وادلولية . وبعد اس تكامل املرحةل الثانية، مع  م املرشوع عىل أأنشطة قسم دمع الابتاكر املس توايت الوطنية والإ
 جيا يف أأمانة الويبو.والتكنولو 

دارة املرشوع ذكل يشمل و   من اخلربات املكتس بة أأثناء تنفيذ املرشوع.الهد  من هذا التقيمي هو التعل  و  .2 تقيمي اإ
وتقدير احامتل والإبالغ عهنا وتصمميه، مبا يف ذكل أأدوات الرصد والإبالغ، وكذكل قياس النتاجئ احملققة حىت هذا التارخي 

جراء مقابالت مع  الاس تدامة. موظفا يف أأمانة  02وقد اس تخدم التقيمي مزجيا من الأساليب يشمل اس تعراضا للواثئق واإ
 بدلان. 01من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر منسقا وموظفي  04مقابالت هاتفية مع الويبو و 

 النتاجئ الرئيس ية

 صممي املرشوع واإدارتهت 

. ونظرا لتساع نطاق املرشوع، من احملرز لتقدمل  الشاملني تقيميال توجيه التنفيذ و وثيقة املرشوع اكفية ل  :0 النتيجة .5
ضافية لت أأعدت البدلان والرشاكء،  املعين من عددالحيث   تنفيذ املرشوع. سريي واثئق اإ

ىل املوافقة عتقيمي املرحةل الأوىل أأربع توصياتتقرير اقرتح  :4 النتيجة .6 ىل املرحةل الثانية : مت  قبول توصية تدعو اإ
عرضت واس ت  لرصد والتقيمي. املتعلقة ابملرشوع اتوصية حتسني جوانب ل  احلال ابلنس بة كام اكن ت تكل التوصيةنفذو لمرشوع ل 

قرتح تتوصية أأيضا  س تعرضتواالأدوات.  تكلل  العامابع نظرا للط نفذت   ومل لأمم املتحدةلالتحليلية الأدوات  ماس تخداتوصية 
ضفاء طابع رمسي من الليس لأنه  نفذت  مل و الأخرى سؤول يف الويبو والوحداتامل ة بني القطاع ترتيبات رمسي عىل رضوري اإ

 التنس يق هبذه الطريقة.

عن  (اللجنة) اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ول الأعضاء يفلإبالغ ادلأأدوات رصد املرشوع مالمئة  :2 النتيجة .7
عداد التقارير وأأدوات املرشوع. وق  عن املرحلية تقارير ال عرب تقدم املرشوع بصفة عامة، ول س امي  دمت عدة مالحظات حول اإ

ووضع املس توى الوطين والش بكة كلك؛ عىل  الإبالغيف املطروحة لرصد، والتحدايت لعدة أأدوات وضع  ول س اميالتحليل، 
 لرصد.لواس تخدام الإحصاءات عىل الإنرتنت بصورة أأكرث انتظاما تدريبية ال ورة للحصول عىل الانطباعات حول ادل أ لية
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بدمع من كياانت أأخرى داخل الأمانة.  االابتاكر والتكنولوجيدمع  أأنشطة هذا املرشوع قسم   يتوىل :2 النتيجة .8
قلميية ىل  وسامهت املاكتب الإ ضافة اإ وتوفري أأقالميها داخل  بدلانمع ال  التعاوندمع عرب ملرشوع يف اقل منوا الأ البدلان شعبة اإ

التكنولوجيا قطاع ضا التعاون مع أأاكدميية الويبو ومع جرى أأي. و مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرأأنشطة بعض من المتويل ل 
 والابتاكر.

بفضل  رجة كبريةداخملاطر بتظهر تكل مل ودت وثيقة املرشوع الأولية أأربعة خماطر للمرشوع. حد   :5 النتيجة .2
 .اعمتدهاو  املرشوع قهااليت وث   من اخملاطر التخفيف اسرتاتيجيات

ىل احملتوى  نفاذل ل : الاجتاهات العاملية ويه ينبغي للمرشوع التصدي لهاتقيمي ثالثة عوامل خارجية ال  دحد   :6 النتيجة .01 اإ
املس تخدمني احملمتلني؛ والتحدايت أأوساط بني  هبام والاهامتم وادلرايةابمللكية الفكرية والابتاكر الوعي و الأاكدميي/العلمي؛ 

ىل قدر الإماكن سعى فريق املرشوع وقد . مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكراخلارجية لمنوذج ش بكة  مواهجة التحدايت اليت اإ
 العوامل اخلارجية.تكل ا هتفرض

 الفعالية

ذكل العدد هد  جتاوز و يف املرحةل الثانية،  والابتاكر دلمع التكنولوجيا امركز  08ُأطلق ما مجموعه  :2-7النتاجئ  .00
نشاء  ىل  الأوىل والثانية تنيرحل لعدد املراكز املنشأأة يف امل اجملموع اللكيليصل بذكل ، مركزا 04املرشوع املمتثل يف اإ  22اإ

ىل قواعد البياانت، و  نفاذانمج التدري،ي، وتيسري ال ومن خالل الرب. مركزا دارة املعمنصة اإ تقدمي خدمات  الاس مترار يفو ، ار اإ
ىل ضامن اس تدامة طويةل الأجل ملسعى املرشوع ادلمع والتوجيه،  راكز تكل امل. وأأكد موظفو راكز دمع التكنولوجيا والابتاكراإ

نشاء  ت اليت أأجريت معهمقاباليف امل ادلراسة يف و. هاتطوير الاس مترار يف واملراكز أأن دمع الويبو أأمر أأسايس لضامن اإ
تقيمي قدرهتا بفضل التدريب القادرة عىل راكز املعدد ارتفع ، 4102عام ل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرصائية بشأأن الاس تق

ىل  %70خمتلف اخلدمات من عىل   يف املس تقبل(أأو  ا)حالي هتا ادلراسة فرصا للنفاذمشل% من املراكز اليت 27وقدم . %26اإ
ىل قواعد البياانت املتخصصة و  .اتالرباءيف خدمات البحث  %26اإ

قدرهتا عىل القيام بذكل  واكنتاملزيد من اخلدمات  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكربعض  طورت :00-01تانالنتيج  .04
الاس تدامة  عىلالأمه مع الويبو. ومن املؤرشات دلوعوامل خارجية  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرعىل نضج ش بكة متوقفة 

لهيا من أأجل حفز الااملعلومات  اس تغاللعىل  نيملس تخدما الطويل قدرة  عىل املدى  يف معظم احلالت، و. بتاكراليت نفذوا اإ
جيابية يف الفلبني واملغرب، حيث لوحظت املؤرشات. ومع ذكل، تظهر تكل من املبكر جدا أأن اكن   طلباتعدد ازداد أأمثةل اإ

نشاء  املودعة الرباءات  .جيا والابتاكرمراكز دمع التكنولو منذ اإ

يكتيس عىل املدى الطويل،  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرلس تدامة  أأسايسدمع الويبو أأن رمغ  :02-04 النتاجئ .02
وكثريا نفس القدر من الأمهية. واملؤسسات املضيفة  احلكوميةدمع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والسلطات الوطنية واحمللية/

ام يف همدورا تؤدي ذات جودة عالية من هذا ادلمع و و مناس بة اليت تقدم خدمات  التكنولوجيا والابتاكرمراكز دمع ما تس تفيد 
ىل املنشأأة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. واستندت ش باكت يف جمال امللكية الفكرية الاسرتاتيجيات والأولوايت الوطنية  اإ

مراكز دمع التكنولوجيا موظفو  وحتدث. مع التكنولوجيا والابتاكرراكز دملش بكة و )وطين( منسق مركزي عىل  قامئمنوذج 
تكل واهجة ملاسرتاتيجيات رضورة وضع و ةش بكال قامئ عىل ال احلفاظ عىل هذا المنوذجت عن صعوابت قاباليف امل والابتاكر

وحدات أأخرى داخل من املالية  واردامل حشدادلمع و  اتطلبيف تلبية مجيع صعوابت واجه فريق املرشوع و  .الصعوابت
 الويبو.أأخرى يف أأو مصادر وحدات من  4102من مزيانية عام  %52 بعد أأن تأأىت الويبو

ىل أأنشطة ب دعومةيف املرحةل الثانية ماليت زاد عددها  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرت ناك :08-05 النتاجئ .02 هتد  اإ
طار يف و. اقدهمتاليت  اخلدماتعدد و  تكل املراكز خربات الرفع من مس توى  لعملان ظم املزيد من حلقات  ،برانمج التدريباإ
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برانمج عدد املؤسسات اليت تس تخدم حيث تناىم : ةاس تخدام قواعد البياانت املتخصصزاد يف املرحةل الثانية، و .املتقدمة
ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر ىل املعلومات بأأكرث من ثالثة أأضعا  وازداد اس تخدام برانمج  النفاذ اإ النفاذ اإ

ىل ثالثة مس توايت ع املنشأأةهذه اخلربات املتطورة والش باكت من  الاس تفادةميكن و . بضعفني املتخصصة بشأأن الرباءات
قلمييا وعامليا.  عوامل خارجية.بفعالية الاس تفادة من أ اثر الش باكت أأيضا  تتأأثر و  خمتلفة: وطنيا واإ

نشاء :44-02 النتاجئ .05  اعنص " eTISC" مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرمعار  املنصة الإلكرتونية لإدارة  اكن اإ
 .زائر 2 711 بلغ عدد الزوارنصة و امل عىل خشصا  651 لتسج  ، 4102اعتبارا من ديسمرب و . يف املرحةل الثانية ارئيس ي

طالقهامسامهة  502نرشات الأعضاء، يف شلك أأس ئةل أأو تعليقات أأو مساهامت دد عووصلت   %81، مما يعين أأن منذ اإ
اذلين أأجريت معهم  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرموظفو  واكنقل. نصة مرة واحدة عىل الأ امل مع  واتفاعلمن الأعضاء 

للغة بسبب حاجز ابعض الأشخاص مع  اتفاعل حمدودال  ظل. و وهاوزار فهيا  او سجلت أأغلهبم و نصة مل اب عىل عل مقابالت
ماكهنموا اإ للغة الإلجلزيية( ابلرمغ من أأن أ خرين أأشار اب املنصة متاحة) جياداملشاركة  ىل أأنه ابإ  موارد بلغهتم عىل املنصة. واإ

 الاس تدامة

ن :45-42 النتاجئ .06 ماكنية ال احامتل  اإ ىل قواعد البياانت املتخصصة  نفاذاس مترار العمل عىل تطوير اإ  املرشوع مرتفع لأناإ
 اهامتموامل أأخرى مهنا: عىل ععىل املدى الطويل  املرشوع س تدامةا أأيضا تتوقفمزيانية الويبو. ومع ذكل، يف مدرج 

 نيوطنيالاملنسقني قدرة و ؛ بني أأوساط املس تخدمني احملمتلنيوالاهامتم وادلراية الوعي مس توى و ؛ اوالزتاهم املؤسسات املضيفة
 نيالوطنياملنسقني رمسية بني الرتتيبات المس توى و  ؛مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرش بكة يف ضامن احلركية والنشاط عىل 

الابتاكر خدمات وامللكية الفكرية بشلك عام يف  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر دمجمس توى و واملؤسسات املضيفة؛ 
 .الأخرى التعلمييةالربامج و 

منية  تنفيذ توصيات جدول أأعامل الت

ىل  نفاذتيسري ال  بشأأن جدول أأعامل التمنية من 8توصية ال هذا املرشوع مسامهة كبرية يف حتقيق  سامه :48-46النتاجئ  .07 اإ
نشاء  ويعتربمنوا. قل الأ البدلان س امي  لولبدلان النامية، فائدة القواعد البياانت لأغراض البحث يف الرباءات  بياانت  ةقاعداإ

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر  ىل املعلومات املتخصصة اانت وقاعدة بيالنفاذ اإ ذ النفا فرص انتوفر  اللتنيالنفاذ اإ
لهيا اجملاين لهيا النفاذو منوا قل للبدلان الأ  اإ يف  تكل البياانت اتاعدق تمخداس ت  حىت ال ن، و . للبدلان النامية ةمنخفضبتلكفة  اإ
دورا املرشوع أأيضا  وأأدىمنوا والبدلان النامية.  الأقل لبدلانايف  س امي ولأأفريقيا،  من قبل مؤسسات مقرها احلالت أأغلب

 يتاعدقمعلومات الأشخاص عىل اس تخدام قدرة  واكنت. اماس تخداهمالتشجيع عىل و  عديت البياانتالرتوجي لقايف أأساس يا 
 اخلارجية كام هو موحض أأعاله.العوامل الس ياق و ىل حد كبري عىل اإ متوقفة يف دورة الابتاكر تكل البياانت 

 توصياتالاس تنتاجات وال 

وي نظر . وجتاوزها يف املرحةل الأوىل والثانيةأأهدافه  عام حقق املرشوع بشلك (:44-7النتاجئ  خبصوص) 0 الاس تنتاج .08
جيايب داخل الويبو وخارهجا وير  ىل املرشوع بشلك اإ ىل امللكيةفرص جتربة انحجة" عن  أأنه "ريالكث ىاإ الفكرية  النفاذ اإ

يسامه بشلك ملموس ن املغرب والفلبني، بني  املرشوع أأنه ميكن أأ  جتربيت هو واحض يفوكام بدلان النامية. والابتاكر لفائدة ال 
حدوث ذكل عىل نطاق واسع يد أأن ب  الرباءات. عدد طلباتزايدة  يف التجربتني املذكورتنييف  سامهو  .الابتاكر ةيف دور

  .معينة ظرو يتطلب توافر 

ن القدرة عىل  (:6-0النتاجئ  خبصوص) 4 الاس تنتاج .02 الظرو  الرضورية لس تدامة املرشوع وتقدمي مساهامت  هتيئةاإ
ىل حد كبري ،جر خيملموسة  رادة الويبو  ،اإ وليس لكية الفكرية واملؤسسات املضيفة. والأمر منوط ابملاكتب الوطنية للم عن اإ
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نشاء ش باكت مراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا ودمعها. ادل جتاهلاملقصود  ولكن ور الرئييس اذلي اضطلعت به الويبو يف اإ
توفري املزيد مسأأةل ، ابس تثناء تكل الصعوابت ممعظيبني أأن  (0الشلك ) تكل الش باكت اليت تواهجها الصعوابتحتليل أأمه 

 .وطنية للملكية الفكرية التصدي هلللمؤسسات املضيفة واملاكتب ال من التدريب، هو من النوع اذلي ينبغي

نشاء ش بكة مراكز دمع الابتاكر  (:45-05اجئ النت خبصوص) 2 الاس تنتاج .41 تدمع هذه النتاجئ قرار الويبو ملواصةل اإ
بية احتياجات من أأجل رفع فعاليهتا يف تل  دمع تكل املراكز وبأأي نوع من ادلمع كيف ميكنهيم هنا هو وما والتكنولوجيا ودمعها. 

ىل حتقيق الاس تدامة اعند سعهياحملليني املبتكرين  با ما تكون طلبات التدريب غري هذا النوع من املرشوعات، غال ويف . اإ
ارش خاص( أأو التدريب غري املبكن أأن تقدمه يف جمال التدريب املبارش )من طر  أأشمي ما مي  تق أأن حمدودة وعىل الويبو

الأخرى دلورة  عنارصال عىل الويبو أأيضا أأن تنظر ابنتظام يف تعزيز برامج بناء قدرات املراكز عىل ولكن )التعل عن بعد(. 
دارة الابتاكر مثل اس تخدام طلبات حقوق امللكية الفكرية وصياغهتا، ونقل التكنولوجيا، وهمارات  ىل الأعامل والتسويق، اإ اإ

ىل املس تخدمني احملليني )انظر كذكل  دمات دمع الابتاكرخلفعال تعزيز من أأجل أ خره، وذكل  اليت تقدهما املراكز اإ
عىل ذكل، ينبغي للويبو النظر يف كيفية دمع ش باكت املراكز يف التصدي ملا تواهجه من حتدايت عالوة و  أأدانه(. 2 الاس تنتاج

بني التحدايت اليت حددها هذا ومن  وتكل املرتبطة مبحيطها اخلاريج. الش بكة املرشوع القامئ عىل سواء تكل املرتبطة بمنوذج
بني والاهامتم وادلراية الوعي مس توى و ؛ (ام)والرتتيبات بيهن املؤسسات املضيفةو  املنسقني الوطننيوالزتام  اهامتممي مدى التقي

التصدي لهذه أأن واحلقيقة . الأخرى التعلمييةالربامج و الابتاكر خدمات  يفراكز امل مجدو ؛ أأوساط املس تخدمني احملمتلني
ىل الرجوع ميكن ولكن ابلنس بة للويبو بصعأأمر أأ التحدايت    املامرسات والاعامتد علهيا.أأفضل  اإ

ىل تفيد املؤرشات (:48-42النتاجئ  خبصوص) 2 الاس تنتاج .40 مضن  دجمهايتطلب  هدافها اكمةللأ راكز ق امليحتق أأن  اإ
ىل قواعد لأن جانب النفاذ  التكنولوجيا والابتاكربشأأن  مبادرات أأمع   خال  الرباءات هو فقط عنص من و  الرباءاتبياانت اإ

من قبيل ماكتب نقل ) أأمع ابتاكر املراكز مضن خدمات دمجأأمثةل انحجة عن ذكل، مثل هناك و  عنارص دور الابتاكر.
راكز ني املبدلورة الابتاكر؛ والربط  املواليةمن اخلدمات املرتبطة ابخلطوات  التكنولوجيا(؛ واملراكز اليت تقدم طيفا واسعا

 أأن تكون هذهوميكن  .ينيمي امللكية الفكرية يف اجلامعات؛ والرتوجي خلدمات املراكز عرب تنظمي مسابقات للطلبة والأاكد وتعلمي
ماكانت املراكز يف  اأأساس الأمثةل  .معالأ الابتاكر  دورةلفهم اإ

م أأن تواصل أأمانة الويبو دمع هذه املرشوع كنشاط معم  بوىص ي (:44-7النتاجئ ، 0الاس تنتاج  خبصوص) 0التوصية  .44
ذعىل قطاع البنية التحتية العاملية واس تعراض ما  من املزيانية من % 61يقارب ما جلب ا اكنت الرتتيبات املالية احلالية، أأي اإ

 وحدات خارج هذا القطاع، الطريقة الأكرث فعالية لإدارة مزيانية هذا املرشوع.

تهبا الوطنية املعنية ابمللكية يوىص بأأن تقدم ادلول الأعضاء وماك (:6-0النتاجئ ، 4الاس تنتاج  خبصوص) 4التوصية  .42
نشاء ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأو  اليت ،الفكرية من ادلمع من أأجل  ، ما يكفيختطط ذلكلاليت يه بصدد اإ

عىل املدى الطويل، مثل ضامن الزتام املؤسسات املضيفة بتخصيص ما يكفي من املوظفني لتكل  ملراكزة تكل اتعزيز اس تدام
ذاكء الوعي مبا تقدمه من أأنشطة؛ والاعرتا  بش بكة املراكز يف الاسرتاتيجياتامل يف جمال الوطنية والأولوايت  راكز؛ واإ

 .افة امللكية الفكرية والابتاكر داخل املؤسسات التعلميية وقطاع الصناعة؛ وتشجيع ثقفكريةلاة يامللك 

قسم دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف أأمانة ينظر أأن بيوىص  (:45-05النتاجئ ، 2الاس تنتاج  خبصوص) 2التوصية  .42
نطاق حتديد مثل  طويلعىل املدى ال مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكراس تدامة مع دل ف أأنشطتهييف كيفية تكي الويبو 

مقارنة عني املاكن التدريب املقدم يف  تقيميو  ؛(ذكل وكيف هادمع ينبغي ليت االبدلان )من حيث  عىل حنو أأفضل املرشوع
نطاق بدعني احملليني من خالل توس يع للم ملراكز االيت تقدهما مع الابتاكر دخدمات فاءة وكتعزيز فعالية و ؛ لتعل عن بعداب

املنصة الإلكرتونية لإدارة  دمجمواصةل و دورة الابتاكر؛ جوانب جوانب أأخرى من يف  راكزتكل امل كفاءاتأأنشطة تكوين 
 اليت حتققها تكل لموسةاملنتاجئ لل " ةحجانالتجارب ال توثيق "؛ و ش باكتال يف والابتاكر مراكز دمع التكنولوجيا معار  
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ل يف يفص ت وارد ابل ها )كام هو واهج تلتحدايت اليت ل  التصدييف  ش باكتال دمع  النظر يف كيفيةامليض يف و  ؛لش باكتا
 (.2 الاس تنتاج

يوىص بأأن ينظر مجيع أأحصاب املصلحة املعنيون ابملرشوع  (:48-42النتاجئ ، 2الاس تنتاج  خبصوص) 2التوصية  .45
دمج مراكز دمع زايدة فة( يف كيفية ة الفكرية واملؤسسات املضي)أأمانة الويبو وادلول الأعضاء واملاكتب الوطنية للملكي

  ا ذلكل.أأساس 2 الاس تنتاجيف مبادرات الابتاكر الأمع ابس تخدام الأمثةل الواردة يف التكنولوجيا والابتاكر 

 والوثيقة[]هناية املرفق 


