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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشرونالدورة 
ىل نومفرب  27جنيف، من   2017ديسمرب  1اإ

 
 

الرائد بشأن امللكية الفكرية وإدارة التصاميم لتطوير األعمال يف البلدان النامية  متابعة املشروع
 والبلدان األقل منوا  

عدادمن  مانة اإ  الأ

 اخللفية

ن ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(  .1 ابا عقب اقرتاح قدمته مجهورية كوراي اإ
ىل  13املعقودة من  ىل  18، وافقت جلنة التمنية يف دورهتا الثانية عرشة املعقودة من 20131مايو  17اإ عىل  2013نومفرب  21اإ

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  " . وبدأأ تنفيذ 2"املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
ثرالأرجنتني واملغرب كبدلين مس تفيدين  ووقع الاختيار عىل 2014املرشوع يف يناير  مرحةل حتضريية ومشاورات مع ادلول  اإ

ىل الرشاكت اخملتارة يف البدلين املذكورين يف أأواخر عام  وانهتى  يف ديسمرب  2014الأعضاء. وبدأأ تقدمي املساعدة التقنية اإ
2016. 

ىل  15ة املعقودة من ونظرت جلنة التمنية يف تقرير تقيميي للمرشوع خالل دورهتا التاسعة عرش  .2 . 20173مايو  19اإ
فال كو احملدودة املسؤولية )ا الس يد دانييل كيلري،وأأجرى التقيمي   لوبرنغن يف (EvalCo Sàrlخلبري الاستشاري من رشكة اإ

دارته؛ )ب( الوج وعرض التقرير نتاجئ التقيمي والتقومي للجوانب التالية من املرشوع: )أأ( التحضري سويرسا.ب  هة؛ اللمرشوع واإ
)ه( احامتلت اس تدامة النتاجئ؛ )و( املساواة بني اجلنسني. وتضمن التقرير التقيميي أأيضا  عددا  من )ج( الفعالية؛ )د( الكفاءة؛ 
 الاس تنتاجات والتوصيات.
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ىل ما ييل: .3  وبعد أأن نظرت جلنة التمنية يف التقرير التقيميي، خلص رئيسها اإ

وُمنحت الأمانة هامشا من املرونة لتقيمي  وأأوصت مبرحةل اثنية للمرشوع. .]ابلتقرير التقيميي[ جنة علاموأأحاطت الل "
ما مكرحةل اثنية من املرشوع أأو كجزء من العمل املنتظم للمنظمة. والمتست اللجنة من الأمانة  جدوى تنفيذ الأنشطة اإ

 4"تعل  بتنفيذ املرحةل الثانية.أأن تقدم لها تقريرا يف دورهتا املقبةل خبصوص قرارها امل 

 وهذه الوثيقة يه التقرير اذلي أأعدته الأمانة اس تجابة لطلب اللجنة. .4

 املبادئ التوجهيية

عداد  .5  متابعة املرشوع، ابملبادئ الثالثة التالية:تقرير اسرتشدت الأمانة، يف اإ

 ؛عىل املدى البعيد ملرشوعا أ اثررضورة رصد  )أأ(

 اخلربات املكتس بة خالل املرشوع؛ ورضورة الاس تفادة من )ب(

 ع املرشوع ممكنا  وواقعيا .يورضورة ضامن أأن يكون توس   )ج(

 رصد ال اثر عىل املدى البعيد

 :بشأأن الفعالية جاء يف التقرير التقيميي ما ييل .6

ىل أ اثر قابةل للقياس يس تغرق فرتة من  تبني" التجربة أأن حتويل تكوين الكفاءات، ابس تخدامه من قبل املس تفيدين، اإ
 فعىل سبيل املثال، قد تس تغرق معلية تسجيل تصممي صناعي عقب مساعدة يقدهما املرشوع أأكرث من س نة. الزمن.

وليس من املعقول افرتاض قدر اكف من  الرشكة. وذلا ل ميكن حّتا اللحظة قياس أ اثر تسجيل التصاممي عىل أأداء
الس ببية بني نواجت املرشوع والتغريات الاجامتعية والاقتصادية الأوسع اليت لوحظت يف البدلين املس تفيدين أأو حّت 

ن أأي حماوةل لتقومي نواجت خمرجات املرشوع، أأو حّت وقعها، عىل نطاق أأوسع أأمر ساب  لأوانه. خارهجام.  وابلتايل فاإ
ىل مزيد من النتاجئ املبارشة اليت سامه هبا املرشوع.و   5"لكن، توصل التقيمي اإ

فرنك سويرسي، وبُذلت هجود كبرية يف الك البدلين املس تفيدين  487 000ووضعت الأمانة مزيانية تقديرية قميهتا  .7
س امي جناح اسرتاتيجية  وللتنفيذ أأنشطة املرشوع. وترى الأمانة أأنه من الرضوري رصد أ اثر املرشوع عىل فرتة أأطول، 

رشاد قراراهتا يف تطور املرشوع واس تدامته.  اخلروج واس تدامة التقدم احملرز يف البدلين عىل صعيد البدل والرشكة، من أأجل اإ

طار تقيمي  .8 طار املرشوع، اإ ز يف اإ وس تضع الأمانة، ابلتفاق والتعاون مع البدلين املس تفيدين ومبراعاة العمل املنجَّ
طار التقيمي خمصص لتقيمي ىل جانب اجلدوى املبارشة للمرشوع املع،ي، قد يس تخلص اإ  أ اثر املرشوع عىل املدى البعيد. واإ

 الويبو. تضطلع هباعىل النتاجئ تطبيقات يف جمالت أأخرى من املساعدة التقنية وأأنشطة تكوين الكفاءات اليت  القامئ

                                                
4
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5
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 الاس تفادة من اخلربات املكتس بة

ت واحضة خالل تنفيذ املرشوع أأفضت اإىل مجموعة كبرية ومفيدة من الواثئ . ويف هذا ُوضعت واعُتمدت مهنجيا .9
دارة املرشوع ]اكنت[ مرضية للغاية" واقرتح حتديدا  أأن " ياملقام، خلص التقرير التقيمي تطال فوائد الاستامثر الكبري اإىل أأن "اإ

 ."يف تطوير املهنجيات والأدوات بدلاان أأخرى

توس يع فوائد الاستامثرات الكبرية يف املرشوع املع،ي للبدلين تقرير التقيميي وتعزيزا  لحامتل واس تجابة لقرتاح ال  .10
املس تفيدين لتطال بدلاان  وهجات أأخرى، سيتعني عىل الأمانة حتويل املهنجيات والأدوات والواثئ  واملواد الوجهية الأخرى 

ة خالل املرشوع اإىل مجموعة من املوارد القياس ية ا لهيا بسهوةل. وميكن لتكل اجملموعة أأن تصبح بعدئذ املعدا ليت ميكن النفاذ اإ
ة ة  عدا رشاداتمرجعية لأي طرف هممت بتكرار املرشوع )أأو أأجزاء منه( يف بدلان أأو س ياقات أأخرى. وس توفر تكل العدا  اإ

 ومواد مرجعية للتعامل مع العنارص التالية من املرشوع عىل سبيل املثال:

 قيميه؛رصد املرشوع وت  )أأ(

 تغيري الإدارة؛ )ب(

 نطاق املرشوع؛ حتديد )ج(

دارة املرشوع، ومهنا ما ييل: )د(  هيالك اإ

 الواكلت الرائدة؛ "1"

اللجان التوجهيية ومنصات الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص )مبا يف ذكل احلكومات وامجلعيات  "2"
 والغرف التجارية واجلامعات(؛

 املرشوع عىل املس توى القطري؛ منسقو "3"

 ن.واخلرباء الوطني "4"

 الاسرتاتيجيات الوطنية للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية؛ )ه(

 خطط الرتوجي والتوعية؛ )و(

 دراسات اجلدوى وادلراسات الاس تقصائية؛ )ز(

 اسرتاتيجيات اخلروج؛ )ح(

 اختيار الرشكة ومهنجيات التقيمي؛ معايري )ط(
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 أأنشطة الرتوجي والتوعية ومهنا ما ييل: )ي(

 أأسامء الربامج؛ "1"

 املنشورات الرتوجيية؛ "2"

 الشعارات املكتوبة واملرئية؛ "3"

 الصفحات الإلكرتونية؛ "4"

 الفيديوهات؛ "5"

 التغطية الإعالمية. "6"

 ييل:مهنجيات اخلرباء وأأدواهتم اليت تشمل ما  )ك(

 املعلومات الأساس ية عن التصاممي الصناعية؛ "1"

 الاسرتاتيجيات التجارية للرشكة؛ "2"

 حافظة الرشكة من التصاممي الصناعية؛ "3"

 اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية يف الرشكة؛ "4"

 رية واملؤرشات اجلغرافية؛الروابط مع جمالت امللكية الفكرية الأخرى مثل العالمات التجا "5"

ىل الرشكة. "6"  املساعدة التقنية اليت يقدهما خرباء وطنيون اإ

 تكوين الكفاءات؛ )ل(

 تبادل املعرفة: )م(

 وطنيا  ودوليا ؛ "1"

 بني القطاعات. "2"

 مسائل تتعل  ابملساواة بني اجلنسني والتنوع. )ن(

لكرتونية اخملصصة )مع مواد تفاعلية مثل الفيديوهات  وقد .11 ة املوارد دليال  و/أأو مجموعة من الصفحات الإ تكون عدا
 التعّلا الإلكرتوين(.وسائل و 
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 القابلية للتوسع والتعممي

لعل القابلية للتوسع من رشوط النجاح يف تكرار املرشوع يف بدلان وس ياقات أأخرى. ومن العجز أأن تسع  الأمانة  .12
ىل ما يفرتضه ذكل من موارد وعبء معل. وملا اكن اإ  ىل تكرار أأي مرشوع ابلشلك ذاته يف عدد مزتايد من البدلان نظرا  اإ

دماج تكل اجلوانب يف العمل  جيايب جلوانب عديدة من املرشوع، فيبدو من املنطقي اإ ىل تقيمي اإ التقرير التقيميي قد خلص اإ
ة املوارد املرجعية املس متدة املنتظم اذلي تقوم به الأمانة يف جمايلي  تكوين الكفاءات وتقدمي املساعدة التقنية. ومن شأأن وضع عدا

ذ ميكن للبدلان الراغبة يف تكرار املرشوع )أأو أأجزاء منه( أأن  من واثئ  املرشوع، كام ُذكر أ نفا ، أأن ييرس تكل العملية كثريا . اإ
مانة عن رغبهتا؛ فتضع الأمانة أأولوايهتا وخطط  طار معلها تعرب للأ ذااملنتظماملتابعة بناء عىل تكل الطلبات يف اإ قررت  . واإ

حدى الطلبات، وضع ة املوارد املرجعية  تامليض قدما  يف اإ  فرتة زمنية حمددة. خالل ونفذهتاخطة بناء عىل عدا

 عنارص التنفيذ

م، بناء عىل  .13  تنفَّذ العنارص املس تقةل الثالثة التالية:ما تقدَّ

طار لتقيمي ال اثر خمصص  رصد )أأ( أ اثر املرشوع عىل املدى البعيد يف البدلين املس تفيدين عىل أأساس اإ
 الغرض؛ ذلكل

اتحهتا، كام ورد يف الفقرات  )ب( ة املوارد املرجعية واإ عداد عدا ىل  8اإ  من هذه الوثيقة؛ 10اإ

دماج )ج( طارأأنشطة املرشوع  اإ  كوين الكفاءات.يف جمايلي التوعية وت معل الأمانة املنتظم يف اإ

ىل أأن يصبح تنفيذ متابعة املرشوع جزءا  من العمل  .14 مانة. املنتظموس يؤدي تنفيذ تكل العنارص اإ  للأ

 دمع املرشوع

من بدوام اكمل. ووفقا  للتقرير التقيميي، اكن ذكل  خمصص موظف ُعهدت املسؤولية عن التنفيذ اليويم للمرشوع اإىل .15
 اكتس هبا جناح املرشوع". ومن املفيد مباكن اس تخدام املعارف واخلربات اليتالعوامل اليت "أأدت دورا  حموراي  يف 

ىل املنظمة عن طري  تنظمي دورات تدريب  ذكل املوظف يف تطوير العنرصين )أأ( و)ب( املذكورين أ نفا  ونقل املعرفة اإ
عالمية. وجلسات  اإ

ىل النظر يف  .16 ن جلنة التمنية مدعوة اإ اإ
 قة.املعلومات الواردة يف هذه الوثي

 ]هناية الوثيقة[


