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واأللوا: اربا: اددة املتتديرة بشنن املتاعدة التقنية وتكيين الكفااا:  تاال  اخاملتقرير عن 
 واملنهجيا:

عدادمن  مانة اإ  الأ

مايو  12 يوم: تبادل اخلربات  الأد ات  املهنجيات تكورن الكفاءاتستتدرة  شأنأ  املساعد  التقنية   امل ادد  املقدت ع   .1
 يف مقة الويبو يف جنيف. 2017

ىل أأن .2 املةاجعة اخلارجية للمساعد  التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعا   لأغةاض  ستياق ه يف جتدر الإشار  اإ
 امللحق  من ست نقاط  رد يف كو  م   مقرتحتنفيذ ادل ر  الثامنة عرش  للجنة املعنية ابلتمنية  امللكية الفكةية  قةرتالتمنية، 
املذكور.  اك  الهدف قرتح من امل 1ابلفقة   ة  معلا قدت املادد  املستتدررديس ادل ر  السابعة عرش .  ع   مللخصالأ ل 

 التقنية.الويبو لقةار هو تعزرز تقدمي مساعد  لالأسايس 

 املأاركو  التابعو لعة ض اليت قدهما لملخصات  به تقةرة عن املادد  املستتدرة عىل مةفق هذه الوثيقة تو   ي  .3
طاريسلط الضوء عىل    ،لويبول  .موضوعلك  املناقأات اليت دارت يف اإ

ىل املعنية ابلتمنية  امللكية الفكةية   اللجنة .4 مدعو  اإ
ابملعلومات الوارد  يف مةفق هذه  الإحاطة علما 

 الوثيقة.

 ]ييل ذكل املةفق[
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 مقدمة

لهيا املأار : تبادل اخلربات  الأد ات  املهنجيات )تكورن الكفاءاتمت املادد  املستتدرة  شأنأ  املساعد  التقنية   ظ   ن   .1 اإ
 يومقدت ع    ، ابلتمنية  امللكية الفكةيةأأعمل ادل ر  التاسعة عرش  للجنة املعنية بيل ق  "املادد  املستتدرة "( ييل ابمس فامي 
 1يف مقة الويبو. 2017مايو  12

تبادل خرباهتا  أأد اهتا  مهنجياهتا فامي يتعلق يك ت دل ل الأعضاء توفري منصة للمدد  املستتدرة  هو ل اك  الهدف الةدييس  .2
ىل    يفالأديدرغبهتا أأعةبت عن قد  ادل ل الأعضاء أأيضاا اكنت ابملساعد  التقنية.    شأنأ  تقدمي  ظة الويبو هجة نالاستامتع اإ
 املساعد  التقنية.

 الأربعة التالية: املوضوعاتحول تد ر ملادد  املستتدرة  اكنت ا   .3

 تقيمي الاحتياجات، "1"

  التخطيط  التصممي، "2"

  التنفيذ، "3"

  الةصد  التقيمي. "4"

عب قطاعات/ ش  من خمتلف نية تق تقدمي املساعد  ال معنيو  ب   مسؤ لو تنا هل من هذه املوضوعات موضوعلك    .4
يسر  توجهيهتوىل    ،الويبو تبادل هذه املوضوعات ب ش.  تنا لت ادل ل الأعضاء املهمتة انقالتبادل احلة للآراء خلل ال  َكَفلَ  م 

 ملأاركة يف احادثة تفاعلية.اباخلربات من منظورها  

 ،مؤسسات احلكومية املهمتة )الوزاراتتيح لللدل ل الأعضاء فقط.  أ   اا املادد  املستتدرة  مفتوحابب املأاركة يف  اك   .5
ىل ا البعثات ادلامئة( رابط  ، ماكتب امللكية الفكةية  هذه املؤسسات مع ادل ل الأعضاءلبث الأتبيك ليك تتفاعل ي فيض اإ

 املناقأات. خلل

ستبانية  الة ستية  الصينية  العةبية مع توفري نلكزيية  الفةنستية  الإ  اكنت لغات العمل يف املادد  املستتدرة  يه الإ  .6
 .طوال الاجامتع شفهيةتةمجة فورية 

. تتخذ من جنيف مقةاا لهابعثة  30من مؤسسات حكومية  أأكرث من  مأاراكا  60املادد  املستتدرة  حنو   حرض .7
للجنة املعنية ابلتمنية  امللكية ادل ر  التاسعة عرش   حلضورمن الويبو  ممولا  مند ابا  26كة  مشلت ادل ل الأعضاء املأار  

ىل  15 الفرت  من يف املنعقد الفكةية   .2017مايو  19اإ

نح يف هناية املادد  املستتدرة ،  .8 .  اك  مأاراكا  33الاستتبيا  هذا أأجاب عن ،   تعقيباهتملتقدمي  املأاركو  استتبيانا  م 
 . مفيد ايف املادة مهنم أأهن 64رأأى    ،املادد  املستتدرة عام عن وجه راضني بأأجابوا عنه  نمميف املتوسط يف املادة  76

العنوا  يف التمنية، نأجند  صفحة الويب اخلاصة بعرب مت خلل املادد  املستتدرة  د   تيح الربنمج  العة ض اليت ق   أ   .9
 .ww.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43186http://w التايل:

                                                
1
مللخص رديس ادل ر  التاسعة عرش (، تنظمي حلقة دراستية مدهتا يوم  1لحق من امل 1اللجنة )الفقة  اعمتدته للقةار اذل    فقاا  ،اك  من املتوقع يف البداية 

 ملأاركني يف املناقأات.أأنسب لخنةاط ا شلكا  ستتكو  يف مأا رات مع ادل ل الأعضاء، أأ  املادد  املستتدرة  ،تقةر احد.   

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43186
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الطلب اليت حتتو  عىل عة ض  مدا لت اكمةل:  هات املقدمة حسبالفيديو التايل عنوا  ال  يفتيحت  أ   .10
http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp. 

 املدا لت

 فتتاحالا

يف ملحظاته ذكة افتتح املادد  املستتدرة  الستيد ماريو ماتوس، ندب املدرة العام لقطاع التمنية يف الويبو.    .11
يف شلك:  ىؤدقال اإ  هذه الأنأطة ت  .   تمنوية متفا تةمستتوايت ذات قدم مساعد  تقنية يف بدلا  تالافتتاحية أأ  الويبو 

سداء "3" ،دمع ماكتب امللكية الفكةية يف معلياهتا   "2" فاءات،الكتكورن تنظمي أأنأطة  "1" شأنأ  الترشيعات املأور    اإ
، الثلث املتعلقة ابملساعد  التقنيةالويبو واثدق ب أأيضاا ذك ة ضع اسرتاتيجيات  طنية للملكية الفكةية.   "   4"  الستياسات،

الويبو شأنأ  أأجند    )ج(  ،أأد ات الويبو  خدماهتا الإمنادية  )ب(  بو،اليت تقدهما الوي  نيةتق ساعد  ال امل : )أأ( دليل أأل  يه
ىل مبادئ   دأد   ت  التمنية، اليت أأجند  أألف من فئة املساعد  التقنية املذكور  يف ال شأنأ  التوجهيية الويبو التمنية.  أأشار كذكل اإ

.  يف هذا  شفافة ة حنو التمنيةوهج  الطلب  م  ية جيب أأ  تكو  قامئة عىل تقن ملساعد  ال اخلاصة ابأأ  أأنأطة الويبو  عىل
ة حنو التمنية.  اتت م ملمته وهج  يف املادة من مزيانيهتا للأنأطة امل   21صص حنو خت  املنظمة أأ الستيد ماريو الصدد، أأبةز 

 هذهحث     ،نيةتق اعد  ال ابلتنأكيد عىل أأ  املادد  املستتدرة  فةصة مفيد  لدل ل الأعضاء لتبادل خرباهتا  ممارساهتا يف جمال املس
 .ادل ل عىل املأاركة بنأاط

 نيةتق تبادل اخلربات  الأد ات  املهنجيات يف جمال تقيمي احتياجات أأنأطة املساعد  ال  :1املوضوع 

م .12 طار املوضوع املأاركني التابعني ل ،التمنيةأأجند  شعبة تنستيق  مدرة ،الستيد عةفا  ابلوش قد  شأنأ   1لويبو يف اإ
أأ  تقيمي الاحتياجات هو أأحد أأ حض اخلربات  الأد ات  املهنجيات يف جمال تقيمي احتياجات أأنأطة املساعد  التقنية.   تبادل 

طلوب اذل  املوضع الفعيل للبدل  ال وضعساعد عىل حتديد الفجو  بني الي لأنه نية، تق املساعد  ال قدمي أأمه املةاحل يف معلية ت
ليه.  ابلإ  البدل هيدف ىل الوصول اإ ، الأعضاءعىل طلب ادل ل  م بناءا نظ  ت  ضافة اإىل ذكل، شدد عىل أأ  املادد  املستتدرة  اإ
 .شأد  عىل املأاركة احّث   ذلكل 

 يتالاحتياجات المصادر رديستية لتقيمي  مخسة ،املكتب الإقلميي للبدلا  العةبية مدرة ،النارص حدد الستيد  ليد عبد   .13
 "2" ،نتظمة مع السلطات الوطنية املعنية ابمللكية الفكةيةامل ثنادية ال أا رات امل  "1":  يهأأل يف البدلا  العةبية،  ةىجت
ىل املكتب الإقلميي نيةتق املساعد  ال  يلمتسالبدل اذل  رةسلها تطط العمل الوطنية اليت    قواعد البيانت املتاحة    "3" ،اإ

اجامتعات    "5" ،ساستيةالأ ستتقصادية راسات الاادل استتبيانت   "4" ،داخل البدلا  املستتفيد  نفسها  داخل الويبو
نية تق املساعد  ال ما تتسم به ط الضوء عىل نتظمة مع السلطات املعنية شستياسات امللكية الفكةية. كم سل  امل  قلمييةالإ تنستيق ال 

ه  ود الةديستية يف التحدايت  القي د أأيضاا ملستتفيد.  حد  اخلاصة اب لحتياجاتلب يستتج أأ حض أأهنا ت حنو التمنية،   من توج 
ىل املعةفة التقنية دلى بعض أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكةية "1"مثل:  ،مةحةل تقيمي الاحتياجات  "2" ،الافتقار اإ

 ،التحدايت الأمنية  الستياستية احملمتةل   "3" ،كبار املوظفني الإدارينيتغري معدل صعوابت تنستيق العمل شسبب ارتفاع   
ىل   "4" امللكية الفكةية.  من أأجل التغلب عىل هذه التحدايت سادل التنستيق بني السلطات املتعدد  املعنية ب الافتقار اإ
رها  ضم  استتدامة أأنأطة املساعد  التقنية ل   آز  ىل )أأ( فهم معيق للخلفية الاجامتعية  الثقافية  الاقتصادية توجد ، تن حاجة اإ

قلميية  د   القانونية  الستياستية للك بدل    قلمي   منطقة اإ توعية أأحصاب املصلحة بنأمهية امللكية الفكةية ل أأنأطة   )ب(  ية،اإ
ستياسات يف السلطات ال ذاكة  مؤسستية  استمتةارية   )ج(  ،الاقتصادية  التكنولوجية  الاجامتعية ةيو تمنال  هملتحقيق أأهداف 

ل رمثة مع البعثات ادلامئة يف جنيف.  يف اخلتام، ذكة أأ  معلية تقيمي الاحتياجات امل تعا   ال   )د(  ،الوطنية للملكية الفكةية
 قطاعات امللكية الفكةية.شتىت احلياد  الزناهة،  تستند اإىل هنج متاكمل لضم  اتساقها يف   أأ مبدعىل قامئة تزال 

http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp
http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp
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ىل قدم ادلمع تالويبو  نأ ب ،ة الفكةيةشعبة حلول الأعمل التجارية ملاكتب امللكي مدرة ،الستيد  يليام مرييديث  أأفاد .14 اإ
 80أأ  املنظمة تعمل مع أأكرث من ضاف  ترشيعاهتا  معلياهتا.  أأ هذه املاكتب  ماكتب امللكية الفكةية لتنفيذ  حتسني هيلك

د عىل أأنه  .  شد  دحد   حتدايت م  متباينة معل عباء رمغ أأ جه التأابه بيهنا، دلهيا أأ هذه البدلا ، أأ    يف مجيع أأحناء العامل،  بدلاا 
ضعتمن أأجل التغلب عىل هذه التحدايت،  أأ  تكو  املرش عات  "1"يف الاعتبار: التالية ثلثة العنارص الةديستية ال    

كثيفة املوارد  معقد   اتع املرش أأ  تكو     "2" ،منوذج رشاكة من خلل اتفاقات تعا  ل  الصياغة الةمسيةتعا نية بعد 
ىل منوذج دمع طويل الأجل أأ  ت    "3" بنأمكلها، مكتب امللكية الفكةيةأأعمل  يف احفوفة ابخملاطة لأهنا تؤثة  ستند العلقة اإ

متام املرش ع.  فامي يتعلق بهنجية تقيمي جد ى ي  الستيد ط املساعد  التقنية، سل  أأحد أأنأطة أمل تقدمي املساعد  التقنية بعد اإ
مجيع ماكتب يف تأابه ال  شديد تكو  عاد ا ما  الاحتياجات، اليت  املطالبالضوء عىل اجلوانب التالية: )أأ( يام مرييديث  يل 

ىل الأمتتةامللكية الفكةية، با يف ذكل احلاجة اإىل  جود جسل،    ىل ،   اإ  الرش ط  حصاب املصلحة  )ب(لأ خدمات قدمي تاإ
  هذا القانو  فكةية أأ  احلاجة اإىل حتديثاللكية مل خاص اب، مثل  جود قانو  عديد  حالت يف املفقود الأساستية  املستبقة
 استتخدام هذه املوارد يفل ستامي يف البدلا  النامية الصغري ،  القيود اليت حتول د    حقيقياا  املوارد اليت متثل حتدايا   )ج( 

 حلاةل الةاهنة للنظام الوطين لتسجيل امللكية الفكةيةاتقيمي عىل   نطوايذلا  ي الاسرتاتيجيات  الهنج، ال تنفيذ النأاط  )د( 
املةاحل  يفكيفية تنأثري مةحةل التقيمي الستيد  يليام  حض ، أأ العمل  اخلطوات الواجب اتباعها.  أأخرياا  مسارحتديد  من أأجل
ىل مكتب امللكية الفكةية.تق املساعد  ال قدمي ت عندالتالية   نية اإ

عمل يأأ  قطاع حق املؤلف  الصناعات الإبداعية  ،شعبة قانو  حق املؤلف مدرة  ،أأ حضت الستيد  ميأتيل   دز   .15
قلميية  دراج عىل يف هذه املةحةل ابلتعا   الوثيق مع املاكتب الإ حق املؤلف يف معلية تصممي اسرتاتيجيات امللكية جمال اإ

تقيمي الاحتياجات فعالية  استتدامة ضم  لرض ر  لتجنب أأ  ازد اجية يف اجلهود   أأمة ذكل قالت اإ  الفكةية الوطنية.   
 ذلكل يوجد الطلب، قامئة عىل الويبو املساعد  التقنية اليت تقدهما .  ذكةت أأ  يف هناية املطافاملساعد  التقنية املقدمة   

متتكل  الوطنية  املمثلني املقميني يف جنيف.  شددت عىل أأمهية أأ حق املؤلف ماكتب لك ٍّ من تفاعل  ثيق بني املنظمة   
عىل  جه  ملساعد  الترشيعيةامعةض تنا لها جملال  خذ زمام املبادر  يف تنفيذها.  يفادل ل الأعضاء الاسرتاتيجيات  أأ  تنأ 

تةتبط خبطة اسرتاتيجية  ،  أأهناعىل طلب ادل ل الأعضاء ، بناءا أأ  العملية رسية معوماا  الستيد  ميأتيل  حضت، أأ التحديد
ىل تيارا  "1"املساعد  التقنية بنأمكلها: قدمي حددت كذكل العنارص املأرتكة التالية لعملية ت  . ذه ادل لله مستتنري  تتستند اإ

جةاء  "2" ،من سلطة  طنيةالامتس استتلم   "4" ، جد ل زمين معايريالتفاق عىل    "3، "تقيمي للتفاق عىل الأهداف اإ
يف الاسرتاتيجية شسبب  اتتلفعقد مأا رات مؤقتة لضم  اتساق العمل مع التقيمي الأ يل للحتياجات  عدم  جود   

سداء املأور  الأ لية    "5" ،التغيريات املؤسستية جةاء تقيمي جديد للحتياجاتاإ التواصل املستمتة    "6" ،اليت قد تأمل اإ
 الزمين.  اجلد لةتقبة لضم  فهم الأهداف  النتاجئ امل

جةت نية، ل ستامي تكل اليت تق مةحةل تقيمي احتياجات املساعد  ال  يفجتارهبم ط ممثلو ادل ل الأعضاء الضوء عىل  سل   .16
ىل أأمهية ال  ابلتعا   مع الويبو.  أأشار ا أأيضاا   اجلهات املؤسسات  شتىت التنستيق عىل الصعيد ادلاخيل  فامي بني تواصل اإ

لكرت نية  "1": يهنت مقرتحاهتم الةديستية املعنية ابمللكية الفكةية.  اك نأاء بوابة اإ تو  حت ( الإنرتانتعىل الأتبكة ادلاخلية )اإ
آلية م     "2" ،تخذ من جنيف مقةاا لهاسؤ يل الويبو  البعثات اليت ت ب تفاصيل التصال عىل  نأاء أ   لتحديث اخلطط يس  اإ

ماكنية ال    "3" ، اجلدا ل الزمنية الستنوية ىل نفاذ حتسني اإ اتحهتا قواعد بيانت الويبو   اإ  "4" ،جبميع لغات الأمم املتحد اإ
ممثلو طةح ملساعد  التقنية.  عل   عىل ذكل، الانتفاع ابأأداء البدلا  كدليل عىل جناهحا يف شأنأ  عاملي  تصنيف ضع   

للموافقة عىل  اليةقيمي احلمعايري الت  "1": ما ييل لويبو شأنأ املأاركني التابعني لعىل من الأستئةل  عدداا  ادل ل الأعضاء
عزز تكيف    "3" ،نقطاع املؤسيسالا مةاعا  تطةنية مع تق استتدامة أأنأطة املساعد  ال    "2، "نيةتق املساعد  ال  اتع مرش 

الويبو عن كثب مع  اكلت الأمم  هل تتعا    "4" للك بدل عىل حد ، ةامج املساعد  التقنيةلتضمن ملءمة بالويبو قدرهتا 
الناحجة عند  الإفةادية راساتادل تبادلكيف ميكن    "5" ،أأثناء تقيمي الاحتياجات ملرش ع قطة  معنييف املتحد  الأتةى 

 تنفيذ أأنأطة املساعد  التقنية الأتةى.
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حدايت املتعلقة ابلتنستيق مع لويبو عىل ملحظات ممثيل ادل ل الأعضاء.  شدد ا عىل التل املأاركو  التابعو   رد   .17
أأ  العمل مع جلا   طنية للملكية  أأ حضوامللكية الفكةية.  يف هذا الصدد، املعنية اب أأ  اجلهات الوطنية العديد من السلطات
. كم ألكتامل  هذهلها خيفف من  معنية ابمللكية الفكةية من البعثات اليت تتخذ من جنيف مقةاا  تنستيقالفكةية أأ  هجات 

وارد فامي امل تضافةعىل الهادةل   القدر  الاكمنةالويبو مع املنظمت ادل لية الأتةى يف مجيع أأحناء العامل  تعا  ا الضوء عىل سلطو 
بعني الاعتبار يف املأا رات الثنادية بني الويبو ؤخذ ت  ، ذكة ا أأ  احتياجات البدلا  لتقدمي مساعد  تقنية شامةل.  أأخرياا  ابيهن

 خلل مةحةل تقيمي الاحتياجات. البدل املتلقي 

 ها تصممي  نأطة املساعد  التقنيةلأ تخطيط ال تبادل اخلربات  الأد ات  املهنجيات يف جمال  :2املوضوع 

مت  .18 طار املوضوع املأاركني التابعني الستيد  أألكستندرا غةازيويل، مدرة  جسل لأتبونة، قد  شأنأ   2للويبو يف اإ
 .ها تصممي  نأطة املساعد  التقنيةلأ تخطيط ال 

ممي، أأ  اقطاع العلمات التجارية  التصبالستيد ديفيد مولس، كبري مدرة  شعبة القانو   املأور  الترشيعية  حض  أأ  .19
. الفعلية لحتياجات احملليةلتكو  مستتجيبة ليك تنجح، جيب تقدميها بطةيقة ذكية  تفاعلية،  جيب أأ   املأور  الترشيعية

سداءبدأأ حوار أأ يل لفهم الستياق اذل  ينبغي ي ، لامتسالاتلقي فور  عل   عىل ذكل، ذكة أأنه  املأور  الترشيعية فيه.  اإ
د من جديد اإىل جنب مع البدل املستتفيد من أأجل تلبية متطلباته بدقة.  أأك   من املهم حتديد الأ لوايت جنباا مىض يقول اإ    

 تتكو  من ثيقة يه  اخملةجات الةديستيةقال اإ   يل.   أأ  املأور  الترشيعية رسية  احايد   متسقة مع الإطار القانوين ادل
 ،الامتثال للمعايري ادلنيا"  2" ،الأساستية تيارات الستياسة   القةارات الاسرتاتيجية "1": ، يهثلثة أأجزاء

عند  اليت تظهةمن اخملاطة  التحدايت  اا عدد الستيد ديفيد ذكة.  يف اخلتام، و امتسك اللغالالتعليقات التفصيلية      "3"
، التفاعل  احلوار الوثيقني مع البدل الطالب يف مةحةل مبكة  من العمليةعدم كفاية  "1" يه: أأل تقدمي املأور  الترشيعية، 

ىل التنستيق بني الأ    "2" عب املعنية  البعثات  ماكتب امللكية الفكةية  مجيع اجلهات الفاعةل الأتةى ذات الصةل الافتقار اإ
الأصيل للنصوص  الأسلوب الصعوابت اللغوية، لأ  الرتجمت ل تعكس دامئاا    "3" ،وظفنيملاتنا ب تكةار شسبب 
ىل تعقيبات   "5، "لللامتساترسعة الاستتجابة   "4" ،الترشيعية  من البدلا  املستتفيد .الافتقار اإ

يف املقام الأ ل م قد  ت  نية تق أأ  املساعد  ال  عىل  نغ، مدرة املكتب الإقلميي لآستيا  احمليط الهادئ،أأ الستيد أأندر    شدد .20
الهنج القامئ عىل الطلب أأ   أأيضاا ذكة طابعها القامئ عىل الطلب.   ك د من جديد ،  أأ اتع ابستتخدام هنج قامئ عىل املرش 

التواصل مع البدل املستتفيد  أأحصاب املصلحة فيه  يتبعه دامئاا لامتس  أأ حض أأ  الا. القامئ عىل الالامتسالهنج خيتلف عن 
.  ذلكل فاإ  الهنج أأ لوية أأكرب، لنواجت ليس ا ،لنتاجئ الرتامكيةتكو  ل لتحديد الأ لوايت  املوارد املتاحة.  عل   عىل ذكل، 

طار ستتخدم ي ي املكتب الإقلميمىض يقول اإ  من املهارات.   أأ سع بطادفة  م رمتتعو  لكهندريب أأشخاص أأقل هو تتبع امل  اإ
ىل الإدار  القامئة عىل النتاجئ مع مؤرشات أأداء  املساءةل املتبادةل ذكة أأنه ل بد من أأ لوايت البدل.   تستند استناداا راخساا اإ

رشاك أأحصاب املصلحة منذ البداية جلعل البدلا  متكل املبادرات  تدافع عهنا.  رمتثل التحد  الأمه يف جتنب الازد اجية اإ   
تقدمي  نية ليس جمةدتق نأهداف  احضة تتقامسها البدلا   أأحصاب املصلحة.  قال اإ  تقدمي املساعد  ال باإىل جنب  جنباا  العمل 

املؤسسات  أأحصاب املصلحة من أأجل ضم  هنج شتىت تسهيل الةبط بني  منا أأيضاا اإ    ، هماراتمعارف    حلقات دراستية
 .فعهل لصاحل البدلتية أأ  ما ميكن للملكية الفكة فامي خيص حكويم متاكمل   احض 

لأحصاب  منصتنيلإنأاء تخطيط ال الويبو يف جتةبة ة، مدرة شعبة التحدايت العاملية، غالستيد أأنتول كةاتيعةض    .21
 WIPOقاعد  بيانت الويبو للبحث ) قال اإ  يف جمال امللكية الفكةية  التحدايت العاملية.  هم تصممي املصلحة املتعددرن 

Re:Search )الرشاكت  املؤسسات التعلميية من أأجل تعزرز حبوث يف دف اإىل الاستتفاد  من أأصول امللكية الفكةية هت
 125 يف الوقت احلارض ذكة أأ  قاعد  بيانت الويبو للبحث تضم ماكحفة أأمةاض املناطق املدارية املهمةل  امللراي  السل. 

علقات التعا   استتطةد قادلا اإ  تعا  .   علقة  113 أأقامتأأهنا   املؤسسات القامئة عىل البحوث، معظمهم من ، عضواا 
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،  توفري بيانت علمية غري منأور ،  استتقبال زملء من مؤسسات البدلا  املعةفة العمليةعىل الرتتيص  تبادل ةكز تهذه 
نتاج مواد  ، أأل املنصةةديستية لنجاح  د رات تدريبية ملدرة  امللكية الفكةية.  شدد عىل بعض العنارص ال ،نرشلل النامية،  اإ

لتحفزي الرشااكت فامي يتعلق بنأنأطة البحوث احلالية للرشاكء  أأنواع امللكية الفكةية من أأجل  جتا يبهنج  جود : )أأ(  يه
ر لرشاكء ابملبادئ التوجهيية اذل  يقتيض الزتام االرشط الإلزايم   )ب(  ،حتسيهنا ، با يف ذكل رش ط الرتتيص ادلنيا. امل قة 
اإ     ،حتاد متعدد القطاعات  متعدد أأحصاب املصلحةا يه( WIPO GREENمنصة  يبو غةرن )اإ  الستيد أأنتول  قال 
أأضاف أأهنا اخلرضاء.    تكنولوجياال تغري املناخ أأ  القمية املتعلقة ب سلسةل مجيع أأجزاء من  بدلاا  50منظمة رشركة من حنو  80هبا 

 خلقةيبحثو  عن حلول بَْن  هاخدمات ترضاء لتقدمي   أأ أأفاكر   كنولوجيات أأ ت ميتلكو  َمْن بثابة سوق تفاعلية لةبط 
 ،الأفافية يف السوق "1"عىل ميثاق يتضمن مبادئ أأساستية تأمل ما ييل: جيب أأ  يتفقوا أأ  الرشاكء  حض أأ كم  مبتكة . 

آزر  تعزرز نقل التكنولوجيا   "2" قامة رشااكت لتحقيق التن لحتياجات النرش الفعال للتكنولوجيا الفهم الأامل    "3" ،اإ
نرش   حةية التعاقد من أأجل "5"لتأجيع الابتاكر،  يةأأدا  ستياسات بوصفها حقوق امللكية الفكةية "   4" ،اخلرضاء

الويبو منظمة الصحة العاملية   بني ط الضوء عىل التعا   الثليث ، سل  .  أأخرياا التكنولوجيات  الأخذ هبا عىل حنو مستتدام
 .التعا   ذلكل رشت نتيجةا ادلراسة اليت ن    عىل ،التجار  العاملية شأنأ  الصحة العامة  امللكية الفكةية  التجار   منظمة

ل أآتة   طلب .   ها تصممي  يةربامج التدريب للتخطيط ال  تبادل ممثلو ادل ل الأعضاء خرباهتم اخلاصة يف  .22 أأ  ت دخ 
للحصول عىل مزيد من  الامتس يف أأنأطة املساعد  التقنية.  عل   عىل ذكل، اك  هناك تمنوايا  اا عدأأد ات الويبو  مهنجياهتا ب  

منصة    قاعد  بيانت الويبو للبحث نرش  "2" ،احتوى قاعد  بيانت الويبو شأنأ  مواطن املة نة نرش "1"املعلومات عن: 
ماكنية الاستتفاد  من مساعد   "3" ،يف بدلا  أأمةراك اللتينية يبو غةرن   تقليد  الويبو الترشيعية يف البدلا  النامية ملنع اإ

 الصناعية.تصاممي ال 

همم يف أأمة واطن املة نة  غريها من الأد ات املمثةل الانتفاع ب قالوا اإ   ،لويبو التعليقاتالتابعو  ل تنا ل املأاركو   .23
بدل. ال داخل  تغيريمعلية أأ  ساءةل املتبادةل خلل امل يف  أأيضاا رمتثل العوامل الةديستية ذكة ا أأ  أأحد أأنأطة املساعد  التقنية.   

املعلومات عىل املؤسسات  الأفةاد ذ   الصةل.  ابلإضافة اإىل ذكل،  بتوزيعفامي يتعلق ادل ل الأعضاء طلبوا ادلمع من   
آلية رصد حلالت التعد  يف  جود : ، أأل  همالتقليدملاكحفة متني هم سلطوا الضوء عىل ركزيتني  نظام حمية احيل فعال،  أ

 .الأجنبيةالأسواق 

 تبادل اخلربات  الأد ات  املهنجيات يف جمال تنفيذ أأنأطة املساعد  التقنية :3املوضوع 

م .24 طار املوضوع  ني التابعنياملأاركالستيد رشيف سعد هللا، املدرة التنفيذ  لأاكدميية الويبو،  قد  نأ  شأ 3للويبو يف اإ
 تنفيذ أأنأطة املساعد  التقنية.

نية يف جمالت املوارد تق ندلند، مدرة شعبة املعارف التقليدية، عن تنفيذ أأنأطة املساعد  ال ف ند ف  حتدث الستيد  .25
 ةنظمنأ ب زايد  الانتفاع: ني أأساستينيلهذه الأنأطة هدفقال اإ  الوراثية  املعارف التقليدية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليد .   

 توفري معلومات احايد  عن املفا ضات  ، اسرتاتيجي يف اجملالت الثلثة املذكور  أأعله فعالامللكية الفكةية القامئة عىل حنو 
: )أأ( تيسري  ضع ستياسات/ يف أأساساا  تمكن أأ  الأنأطة ذكة ". تيارات جديد  "فةيد  من نوعهااجلارية شأنأ  
)ج(  الترشيعية،اخليارات الستياسة احلالية   معلومات دقيقة  حديثة، مع رشح تقدمي   )ب(  ،قوانني  طنية /اسرتاتيجيات

من خلل أأدةل معلية  حلقات معل تفاعلية لأحصاب املصلحة  معوماا  ذكل ختار ، م   اتعو موض شأنأ تدريب  تقدمي 
، ادل ل الأعضاءماهما بيد ز كو  رأأ   "1"تنفيذ تكل الأنأطة: يف هبا الأعبة  تبعض املبادئ اليت الزتمرسد املتعددرن.  

 "5، "أأ  تكو  شفافة   "4" ،القدر  الاستيعابية للمستتفيدرن أأ  تةاعي  "3" ،أأ  تكو  مستتجيبة للحتياجات   "2"
دمج املعارف التقليدية  أأشاكل التعبري الثقايف التقليد   املوارد  أأ  ت "6، "مة  استتدامهتاقد  أأثة املساعد  امل   أأ  تضمن 

أأ  قانو  منوذيج لعدم  أأل تفةض  "7" أأ  بلكهيم، مللكية الفكةيةابالوراثية يف الستياسات الوطنية املتعلقة ابلبتاكر أأ  
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ىللية الأعوب الأصلية  اجملمتعات احمل  أأ  ت رشك  "8ي تخذ مةجعاا، " جود صك قانوين د يل  احلكومة  اإرشاك ابلإضافة اإ
قامةتأجأأ  : ، أأل  يهمفاهميتبع ثلثة  أأ  ت  "9، "لقطاعات احلكومية ذات الصةلل "رشااكت" عىل الصعيدرن  ع عىل اإ

 افرتايض. ليس "معيل" ذات طابع  أأ  تكو   ،الأنأطة أأ  جتعل "الإنسا " احور اهامتم  ،ادلاخيل  اخلاريج

ىل املبادئ املذكور  يف   ة، مدرة  املكتب الإقلميي لأمةراك اللتينية ربور-أأمورمي أأشارت الستيد  بياتةرز  .26 الاكرييب، اإ
تنفيذ قالت اإ   شفافة.    ،ة حنو التمنيةوهج  نية قامئة عىل الطلب،  م  تق التمنية،  يه أأ  املساعد  ال  أأجند الفئة أألف من 

.  التخصص العملية املقدمة ساعد عىل هيلكة الأنأطة  ادلرايةي مما معل مأرتك بني ادل ل الأعضاء  الويبو،  اتع املرش 
 التفاعل املتكةر مع أأحصاب تواصل يف تيسري ال املتاحة لها فادد  كبري   اجلديد الأد ات  التطبيقات التكنولوجية أأضافت أأ    

ىل أأنه لهم  التعا   املستتدام جانب ذكةت أأ املصلحة.    آتة.  اتتمتت ملمهتا ابلإشار  اإ "يناسب  احد يوجد منوذج  م أ
 .أأ  يسلكهجتاه اذل  رةغب البدل يف خيتلف حسب الانية تق تنفيذ املساعد  ال أأ     ،امجليع"

 ،، املهنجيات املستتخدمة يف نقل التكنولوجيا امللمئةالبدلا  منواا  أأقل شينكور ، مدرة شعبة هالستيد كيفليرسد   .27
بلتقدمي طلب من  "1": اكلآيت تنفيذهاتطوات  رشح  استتعةاض الطلب  حتديد املؤسسات " 2" ،البدلا  املستتفيد  ق 

فةيق خرباء  تكورن "4" ،توقيع اتفاق رشاكة بني البدل املستتفيد  الويبو يدد د رهم  مسؤ لياهتم "3" ،الوطنية الرشركة
تقيمي  "7" ،يق اخلرباء الوطينتعيني خرباء  طنيني  د ليني ملساعد  فة  "6" ،فةيق اخلرباء الوطينلاتتيار رديس  "5" ، طين

عداد  "8، "جمالت الاحتياج تقةرة البحث عن " تنا ل 9" ،الاحتياج احملدد جماليف  البحث عن التكنولوجياالامتس اإ
عداد  "10" ،التكنولوجيا  توزيعه عىل ادل ل الأعضاء املاحنة للتكنولوجيا طار مةجعياإ عداد  "11، "لتكنولوجياا  اقعتقةرة ل  اإ اإ

عداد تطة معل لتنفيذ التكنولوجيا املناستبة.  أأ حض  "12" ،لتكنولوجيا  املوافقة عليه اقع ا تقةرة ذ نف  ت  حاملا أأنه  هالستيد كيفلياإ
ة التنفيذ من اجلانبني: املستتفيد  املاحن.   حصة بدأأ معلية تقيمي للتنأكد من ت هذه اخلطوات،  ثة  تحتليل ذكة أأ  الويبو جت  للأ

ثة الأسايس التحليل ،  أأ  ةد ريبصفة  ةىالهنايئ للأ  .الطلبيف هناية  جي 

عةضت الوطنية.    مللكية الفكةيةاالتعا   املرمثة بني الويبو  ماكتب الضوء عىل عدد من ممثيل ادل ل الأعضاء سل ط    .28
ية.  عل   عىل  أأبةزت أأمهية املأاركة املبارش  ملؤسساهتا الوطن  ،الويبو خرباهتا اتع ادل ل الأعضاء املستتفيد  من مرش 

تقيمي احتياجات  "1"عن الأد ات اليت تستتخدهما شعبة املعارف التقليدية من أأجل: ممثلو ادل ل الأعضاء ذكل، استتفس 
العمل مع اجملمتعات الأصلية، ابلتنستيق مع احلكومات.    "3" ،الاستيعابية محتديد قدرهت   "2" ،املتلقني للمساعد  التقنية

 ،نيةتق ملساعد  ال اب اخلاصة قياس استتدامة أأنأطة الويبويف استتفسارات أأتةى تتعلق ابلأد ات املستتخدمة توجد  اكنت 
التخطيط كو   كيف ر ،استتخدام قاعد  بيانت مواطن املة نة يف ستياق أأنأطة نقل التكنولوجيا لصاحل أأقل البدلا  منواا   

قلمي   عات التصممي عىل مستتوى متعدد الأطةاف يف املرش  بعض ممثيل ادل ل الأعضاء عةض الطلب. كم  قامئة عىلية الالإ
ىل أأمهية زايد  الوعي   من املستتفاد   همدر س  آتة   اإ يف البدلا  تكورن الكفاءات تنفيذ أأنأطة املساعد  التقنية.  أأشار أ

 بتاكر.م اقرتاح شأنأ  الرتكزي عىل تعزرز قدرات الأتباب يف سلسةل الاد   .  ق  البدلا  منواا أأقل النامية   

أأ  تطور الطلبات من ذكة ا    ،ممثلو ادل ل الأعضاء أأدىل هبا لويبو التعليقات اليتاملأاركو  التابعو  ل تنا ل  .29
ىل تدريب متقدم الامتسات منفةد    ميثل مؤرشاا مسادل شامةل أأ سع نطاقاا  عىلللحصول عىل معةفة أأساستية ابمللكية الفكةية اإ
يف تنفيذ أأنأطة املساعد  التقنية، اليت تستتخدهما شعبة املعارف التقليدية من الأد ات  عدداا  أأيضاا رسد ا عىل الاستتدامة.  

م املستتوى  ادلمع الةفيع  "2" املتواصل، احلوار "1"مثل:   "4، "الوضوح فامي يتعلق ابلتوقعات   "3، "من احلكومةامل قد 
ت قد هجة تنستيق   "6، "تطة تنفيذ  اقعية   "5، "الوضوح فامي يتعلق بساهمت لك من الويبو  احلكومة    .امحلاس  م 

الأعوب جممتعات التوعية اليت قامت هبا الويبو من أأجل عىل سلسةل من الإجةاءات كجزء من محةل  طوا الضوء أأيضاا  سل  
ىل الأطفال  الأتباب.وهج  ، شدد ا عىل عدد من أأد ات أأاكدميية الويبو امل  .  أأخرياا الأصلية  ة اإ
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 هم تقيمي  تبادل اخلربات  الأد ات  املهنجيات يف جمال رصد أأنأطة املساعد  التقنية :4املوضوع 

أأ  الةصد هممة مستمتة  ملتابعة التقدم احملةز  ،الربنمج  املزيانية، مدرة  شعبة أأداء ابتأرنأأ حضت الستيد  مااي اكثةينا  .30
يف  تظهة تسمح بعاجلة قضااي أأ  مألكي  قالت اإ  الةصد . احملدد  يف تنفيذ الأنأطة الةامية اإىل حتقيق النتاجئ أأ  الأهداف

معلومات تقيس عىل  معينة من د ر  حيا  التنفيذمةاحل يف حلصول التقيمي ابيسمح أأثناء معلية التنفيذ.  من نحية أأتةى، 
 التقياميت املستتقةل.  ة،اذلاتي تالتقيامي :، همتنيتقيمي خمتلف  أأدايتتستتخدم الويبو أأ   الستيد  مااي ذكةتالأداء  الأثة.   

 اتع القةار بكيفية تعزرز فعالية الأنأطة  املرش متخذ  لإبلغ ي ستتخدما  الةصد  التقيمي مضت تقول اإ  الكا من   
الويبو تقيس كيف الستيد  مااي  عةضت أأيضاا . يةمستتقبل  اتع تنفيذ مرش  عند استتخلص ادلر س اليت ميكن تطبيقها 

ةى ما  كثرياا  السابقة  الاتتبارات اللحقة تتباراتالا  قالت اإ . الكفاءاتتكورن فعالية أأنأطة  اتساع املعةفة لتقيمي جت 
يه: التفاعل  ،ثلثة مؤرشات رديستيةعىل  ذكةت أأ  هذه الأنأطة ت قاس بناءا .   تكورن الكفاءات من عدمهخلل أأنأطة 

، بل  من املرشفني أأيضاا، أأ  املأاركنيالالامتس من من خلل نتاجئ مجع البيانت  التحقق من التعمل  السلوك.  من املهم 
التفاعل قياس ب الويبو تكتفي عىل الاستتخدام الفعيل للمهارات املعزز .  فامي يتعلق بنأنأطة التوعية  الرت جي، يقدموا تعقيباهتم 

تبادل أأ  ممارسات يف هذا  ادل ل الأعضاء عىلالستيد  مااي .  جشعت لوعيا ة يفالفعليالزايد  من الصعب قياس لأ  
 الصدد.

 تقيمي عاهد  التعا   شأنأ  الرباءات، أأد ات رصد مل، مدرة شعبة التعا   ادل يل كينيتأري  نتسويمالستيد  عةض  .31
ىل استتقصاءات املاك ،أأ لا  ،فذكة. يف عةضهاأأسهب    أأنأطة معاهد  التعا   شأنأ  الرباءات مجيع ادل ل تب املوهجة اإ

يف جمال  التعا   التقين ) ، املساعد  القانونية ،شأنأ  التدريباتطلباا لتعقيباهتا   التعا   شأنأ  الرباءات، الأعضاء يف معاهد
ةى قال اإ  هذا الاستتقصاء طلبات معاهد  التعا   شأنأ  الرباءات.    معاجلة(،   تكنولوجيا املعلومات  ،مة  لك ستنتنيجي 

بلغ الإنرتنت.   نه عرب يب ع ل اإىل ماكتب امللكية الفكةية ليك جت ةسَ ر     آتة  نادل ل الأعضاء ابلنتاجئ.  قد أأجاب عجية  اإ أ
تكو  يف املادة.    96حنو  رضا بلغ، بعدل يف املادة من ادل ل الأعضاء يف معاهد  التعا   شأنأ  الرباءات 40استتقصاء 

 ،اثنياا  ، ذكةأأساس للتحسني. بثابة    مؤرش أأداء للتقاررة الستنوية عن أأداء الربامجبثابة مة قد   الآراء امل  عقيبات الت 
ىل استتقصاءات املستتخدمني  شأنأ  موارد  طلباا لتعقيباهتممعاهد  التعا   شأنأ  الرباءات، نظام مستتخديم املوهجة اإ

 10 000رسل اإىل حنو أ   ءاستتقصاأأحدث عىل   معاجلة طلبات معاهد  التعا   شأنأ  الرباءات.  رداا  ، التدريب ،املعلومات
غت ادل ل بل  .  أ  حة تعليق نيص 1000 يف املادة.   رد أأكرث من 89الةضا معدل ،  اك  يف املادة مهنم 10، أأجاب مستتخدم

ع ستتبيانت الا ،اثلثاا  ، ذكة. لنتيجةاب   الأعضاء  أأحصاب املصلحة الآتة  طلباا ة معين يف أأحداث ملأاركنيعىل االيت ت وز 
آراهئم  م تقاررة ال  ،رابعاا  ، ذكة. ته فاددجودته   احملتوى ملءمة مدى شأنأ  مسادل مثل لتعقيباهتم  أ اإىل لك د ر  من اليت ت قد 

عاهد  التعا   شأنأ  اخلاصة بنية تق عن مجيع أأنأطة املساعد  ال  د رات الفةيق العامل املعين بعاهد  التعا   شأنأ  الرباءات
من أأجل ة ذات الصةل بعاهد  التعا   شأنأ  الرباءات نيتق معلومات عن مجيع أأنأطة املساعد  ال سد  اليت ت ، الرباءات

ابلرصاحة  التفاعل تتسم هذه العملية قال اإ  .   ستتقبليةالأنأطة امل أمل عن تطة العمل اليت ت  لبدلا  النامية، فضلا ا
نيتأري  كي الستيد  طادل ل الأعضاء ملحظات أأ  طلبات احدد .  عل   عىل ذكل، سل  أأ  تقدم خللها  الأفافية  ميكن 

عىل التوايل:  يه  أأحيانا بعده،  تههناي  احلدث التدرييب  يف لتقيمي الأداء قبل تةىالضوء عىل عدد من التدابري الأ 
لتحديد  ياتتبار تقيمي  )ب(  ،تكييف احتوايت التدريبل املأاركني   دلى عةفة امللقياس مستتوى  ةيأأ ل  يةاتتبارات تقيمي  )أأ(

ذا اك  اب ىل املستتوى التايلالانتقال املأاركني ستتطاعة ما اإ ذا اك  املأاركو    )ج(  ،أأم ل اإ أأستئةل متابعة لتقيمي ما اإ
يف  حقيقياا  حتدايا  التعقيبات  الآراءمعلية مجع  متثل.  يف احلاةل الأخري ، أأم ل يستتخدمو  املعارف املكتستبة يف معلهم اليويم

آراء حاةل  اإىل هنج "تدريب املدربني" كينيتأري  الستيد  ، أأشارفرت  طويةل.  أأخرياا بحد ث النأاط بعد املأاركني استتقصاء أ
 ذ بنجاح لضم  استمتةارية اذلاكة  املؤسستية داخل مكتب امللكية الفكةية.ف   اذل  ن  
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ملكتب الإقلميي لأفةيقيا، أأد ات  مهنجيات الةصد  التقيمي كبري  املستأاررن ابالستيد  جويس ابنيا، رسدت   .32
ىل  "1": ،  يهاملنطقة الأفةيقية املستتخدمة يف طار يستند اإ سرتاتيجيات/ اخلطط الإمنادية الوطنية للملكية الفكةية با يف الااإ

ع ستتبيانت الا  "2" اخلاصة،ذكل الاحتياجات القطةية   ،عىل املأاركني بعد أأنأطة املساعد  التقنيةاليت ت وز 
 أأحصاب  ، ماكتب امللكية الفكةية ،ذكل البعثات املوجود  يف جنيفمناقأات املتابعة مع ادل ل الأعضاء، با يف    "3"

 يفنخةطني من اخلرباء ادل ليني  الوطنيني امل تعقيبات قامئة اخلرباء الاستأاريني للحصول عىل    "4، "الوطنينياملصلحة 
ةى .  عل   عىل ذكل، نيةتق بةامج املساعد  ال عقب من املأاركني تعقيبات تقاررة/    "5، "أأنأطة املساعد  التقنية  معوماا جت 

لستتعةاض الامتس وطنية للملكية الفكةية بعد مخس ستنوات.  ميكن أأ  ركو  هناك ال سرتاتيجيةالاتنفيذ تقياميت 
قحة الاسرتاتيجية املن أأضافت الستيد  جويس أأ  ابلفعل من أأجل حتديد الثغةات احملمتةل. طبقة اسرتاتيجية امللكية الفكةية امل 

الستيد  أأشارت أأخرياا، املساعد  التقنية  تكةار جوانب التنفيذ الناحجة.   تقدمي عىل حتسني  ا تساعدستتبيا   نتاجئ الا
حيامن كيفية استتخدام ادل ل الأعضاء للمعةفة املكتستبة، ل ستامي عن اإىل حتدايت احلصول عىل بيانت  معلومات جويس 

يقوم املكتب الإقلميي ذكةت أأ  .  للتغلب عىل هذه التحدايت، مةتفعاا  املوظفني يف ماكتب امللكية الفكةية تغريركو  معدل 
ا ل الاستتعانة خبربات ي  )ب(  ،أجع ادل ل الأعضاء عىل ضم  درجة معينة من الاستمتةارية املؤسستيةي با ييل: )أأ( 

ذات الصةل، ل ستامي عب الويبو الأتةى عمل عن كثب مع ش  ي)ج(    أأتةى، املأاركني السابقني يف أأنأطة مساعد  تقنية
عب   مجع الإحصاءات شسهوةل أأكرب.تستتطيع اليت الأ 

ةصد  التقيمي يف اليف الستيد أأندر  تأاركوفسيك، رديس قسم دمع الابتاكر  التكنولوجيا، الآليات املستتخدمة   ذكة .33
طار:  مع التكنولوجيا  الابتاكر. دلة الوطنيةاكز املمرش عات    "3، "التمنية مرش عات أأجند   "2" ،الربنمج  املزيانية "1"اإ
ىل  طاراا اإ اسرتاتيجية تنفيذ   قدم تالربنمج  املزيانية اإ   ثيقة ، أأ لا فقال،  للنتاجئ يتضمن مؤرشات قابةل للقياس.  ابلإضافة اإ
طار الإدار  اخلاصة شأتىت حاةل بيانت الأداء  أأداء الربنمج يف الستنو  شأنأ  تقةرةال نظة ي ذكل،  القامئة عىل املؤرشات من اإ
التقياميت  من الآليات الأتةى املستتخدمة يف هذا الستياقمىض يقول اإ  قدم حملة عامة عن استتخدام املزيانية.   ي  النتاجئ   
عن  النتاجئ املتعلقة ابستتخدام املزيانية،  ملءمة الأنأطة،  الكفاء ،  الاستتدامة، فضلا تأمل  ذكة أأهنا  .اخلاصةاملستتقةل 

ىل  ثيقة مرش ع تتضمن اسرتاتيجية ستند ت التمنية أأجند   اتع مرش  اإ  ،اثنياا  قال، توصيات. الاستتنتاجات  ال  جنازهاإ )با  اإ
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية  امللكية الفكةية.    م تقةرة مةحيل ستنوايا قد  ي  يف ذكل الأهداف  النواجت  املؤرشات(.  ابملثل،  ةىاإ  جت 

ابلإضافة استتنتاجات شأنأ  العنارص الأربعة املذكور  أأعله،  تأتمتل بوجه عام عىل  مستتقةل يف هناية لك مرش ع،تقياميت 
ىل  ىل اتفاق  ستندت مع التكنولوجيا  الابتاكر الوطنية دلةاكز امل اتع مرش اإ  ، اثلثاا  قال، استتنتاجات  توصيات. اإ مستتوى اإ

نأ زمنياا  بني الويبو  املستتفيد،   ثيقة مرش ع تتضمن جد لا  خدمات طار منطقي لةصد ي  طة  تطة معل.   للأ ستتخدم اإ
ذكة أأ  أأحد تقةرة رصد من الرشيك الوطين.    ستنوايا ةد ملؤرشاهتا.  ابلإضافة اإىل ذكل، ر الأهداف  النتاجئ  النواجت  فقاا 

نية. تق املساعد  ال املستتفيدرن املبارشرن من أأنأطة تغري ارتفاع معدل رمتثل يف التحدايت الةديستية يف معلية الةصد  التقيمي 
ل استتبيا  ةسَ ر  .   ماحتياجاهتتناسب  اأأهنالتقياميت اذلاتية للمأاركني  تقياميت احللقات ادلراستية بعد الأنأطة لضم   ةىجت    

قع عىل أأرض الواالوضع الفعيل ل ل  ي  مع التكنولوجيا  الابتاكر،   الوطنية دلةاكز امللتقيمي التقدم احملةز  الاحتياجات اإىل مجيع 
ىل أأ  بةنمج مةاكز دمع التكنولوجيا  الابتاكر الستيد أأندر  .  اتت م د دمهبناءا عىل ر  د ثلثة حد  قد ملمته ابلإشار  اإ

ضفاء الطابع املؤسيس عىل مةكز دمع التكنولوجيا  الابتاكر، يهمستتوايت للستتدامة خدمات قدمي  ت ،بدء معلياته،   : اإ
 ذات قمية مضافة.

، مللحظات التالية. أأ لا اب  أأدلواها، ادل ل الأعضاء خرباهتم شأنأ  رصد أأنأطة املساعد  التقنية  تقيمي  تبادل ممثلو  .34
مستتوايت  نظةاا لتفا تمصلحة مجيع البدلا ،  عىل أأفضل  جهيقق أأ   جود مؤرش موحد للةصد  التقيمي قد ل ذكة ا 

ابلتغيريات اليت هذا النأاط نية يه ربط تق املساعد  ال أأحد أأنأطة املفيد  لقياس جناح  الطةيقةأأ  ذكة ا ، التمنية فهيا. اثنياا 
أأ  تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكةية الوطنية بعزل عن اسرتاتيجية التمنية ذكة ا ، املأاركو  يف مؤسساهتم. اثلثاا داها ي  

التالية:  التساؤلت تةى.  أأاثر ا أأيضاا الأ وطنية المنادية الإ نأطة الأ مسامههتا يف مدى بدل جيعل من الصعب قياس اخلاصة ابل 
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زمنياا نتاجئ أأنأطة احد د  كيف تقيس الويبو    "2، "تأجيع املستتفيدرن الهناديني عىل نرش املعةفة املكتستبةميكن كيف  "1"
  تدمج 2030لتمنية لعام اتتعامل الويبو مع تطة كيف    "3" انقضاء مد  هذه الأنأطة، قبلملحظة الأثة حيامن تتعذر 

ملزيانية املطلوبة قبل اب عىل  جه ادلقة أأ  يتنبنأ نية تق ال   املساعدهل ميكن ملاحن  "4، "مؤرشات أأهداف التمنية املستتدامة
 مي  قت  كيف    "6" ،تنفيذ هنج مماثل ملةاكز دمع التكنولوجيا  الابتاكر يف مكتب حلق املؤلفهل من املمكن    "5" منحها،
املعايري املةجعية كأدا  لقياس جناح هل ت ستتخدم    "7" ،الأثة احلقيقي لنأاط املساعد  التقنية عىل أأرض الواقعالويبو 

ربا تكو  قابةل للقياس من الناحية المكية نية، اليت تق استتدامة أأنأطة املساعد  ال   الويبوقمي  كيف ت     "8" ،نيةتق املساعد  ال 
 .النوعية لكهنا غري قابةل للقياس من الناحية

لويبو.  ابلإضافة اإىل ذكل، ذكة أاركو  التابعو  لامل قدهما  اليتتنا ل بعض هذه امللحظات خلل العة ض جةى    .35
 أأ  مكتب أأ  نأاط. جمال ىل أأ  تطبيقه عأأ  هنج مةاكز دمع التكنولوجيا  الابتاكر ميكن املأاركو  التابعو  للويبو 

ىل قطاعات متعدد  رشاكء رديستيني  يتطلبمللكية الفكةية شأنأ  ا جامعةية أأ  تنفيذ اسرتاتيجية  طن  أأيضاا  حضوا  أأ  ينمتو  اإ

تنا ل الابتاكر  العمل اليت ت قامئة بذاهتا الستياسات الةاهنة املطبقة الهذه اللجنة د د    حت  جيمتعو  يف جلنة توجهيية.   
املتفق علهيا  الغاايت أأ  مؤرشات أأهداف التمنية املستتدامة  .  أأكد ا أأيضاا هذه الستياساتاللجنة   جتلب  التكنولوجيا
طار  ةزه ادل ل الأعضاء  املنظمت املسامهة.حتلةصد  تقيمي التقدم اذل   عاملياا  معل تألك اإ

 تاميةاخل لسة اجل 

فامي  ل الأعضاء اتت م املادد  املستتدرة  الستيد ماريو ماتوس، ندب املدرة العام لقطاع التمنية يف الويبو.  قال اإ  ادل .36
ط الضوء عىل بعض الأفاكر جلعل تقدمي نية.  سل  تق الويبو أأنأطة املساعد  ال هبا  تقدمعن الطةيقة اليت  معوماا  ةراضييبد  

تعا نه الوثيق مع  أأمهية التنستيق ادلاخيل داخل البدل املتلقي،  لكن أأيضاا  "1": ،  يهاملساعد  التقنية أأكرث كفاء   استتدامة
 "3" ،عب الويبو اخملتلفة اإىل ادل ل الأعضاءاحلاجة اإىل حتسني طةيقة تقدمي معلومات التصال اخلاصة شأ     "2" ،الويبو
أأمهية زايد  الوعي ابلقضااي املتعلقة ابمللكية    "4" ،أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكةية شتىتبني فامي أأمهية التفاعل   

ابمللكية علقة املت القضااياحلاجة اإىل  ضع بةامج لإرشاك الأتباب يف    "5" ،البدلا  منواا الفكةية  التمنية، ل ستامي يف أأقل 
 الفكةية.  هبذه امللحظات، أأعلن الستيد ماتوس اتتتام املادد  املستتدرة .

 ]هناية املةفق  الوثيقة[


