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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 احلادية والعشرونالدورة 
ىل  14جنيف، من   2018مايو  18اإ

 
 

شأن مشروع بناء القدرات يف استعمال املعلومات التقنية والعلمية املالئمة جملاالت تقرير تقييمي ب
 تكنولوجية حمددة حال لتحديات إمنائية حمددة ـ املرحلة الثانية

عداد الس يد توم ب  ، نريويبخبري التقيمي الاستشاريأأوغغادا، . م. من اإ

شأأن مرشوع بناء القدرات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية ، ب يتضمن مرفق هذه الوثيقة تقريرا تقيمييا مس تقال .1
منائية حمددة ـ املرحةل الثانيةاملالمئة جملالت  خبري التقيمي أأوغغادا، . م. ، أأعّده الس يد توم بتكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ

 ، كينيا.الاستشاري لرشكة خدمات يت أأند يب لإدارة الابتاكر والتكنولوجيا، نريويب

منية وامللكية الفكرية  .2 ن اللجنة املعنية ابلت اإ
ىل الإحاطة علام ابملعلو  مات الواردة يف مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ] يل ذكل املرفقي]



CDIP/21/13 
ANNEX 
 المرفق
 

  احملتوايت
 

 3              احملتوايت .1

  4             قامئة اخملترصات .2

 5              ملخص تنفيذي .3

 11              مقدمة .4

 11           وصف املرشوع .4.1

 12          حملة عن التقيمي واملهنجية .4.2

 15              النتاجئ .5

دارته .5.1  15          تصممي املرشوع واإ

 21           فعالية املرشوع .5.2

 24           اس تدامة املرشوع .5.3

 28          التمنية أأجندةتنفيذ توصيات  .5.4

 29             الاس تنتاجات .6

دارته .6.1  29          تصممي املرشوع واإ

 31           فعالية املرشوع .6.2

 31           اس تدامة املرشوع .6.3

 32             التوصيات .7

طار التقيمي   35           امللحق الأول: اإ

 37           امللحق الثاين: الواثئق املس تعرضة

 38         الثالث: الأشخاص اذلين متت مقابلهتم امللحق

 40          امللحق الرابع: اس تبيان مجع البياانت 



CDIP/21/13 
Annex 
2 
 

 
 

 قامئة اخملترصات

 
AT   Appropriate Technology 

CDIP   Committee on Development and Intellectual Property 

DA   Development Agenda 

DACD   Development Agenda Coordination Division 

ECA   Economic Commission for Africa 

ESCAP   Economic and Social Commission for Asia and Pacific 

ICT   Information and Communication Technologies 

IMD   Infrastructure Modernization Division 

IP   Intellectual Property 

   IPOs   Intellectual Property Offices (national) 

ITC   International Trade Center 

LDCs   Least Developed Countries 

FAO   Food and Agriculture Organization 

MoU   Memorandum of Understanding 

NEG   National Expert Group 

UPM   Universiti Putra Malaysia 

WIPO   World Intellectual Property Organization 
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 ملخص تنفيذي

 معلومات أأساس ية

املالمئة جملالت بناء القدرات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية هذا التقرير املرحةل الثانية من مرشوع  يُقميّ  .1
منائية حمددة ثيوبيا يف الفرتة من يوليو  تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ ىل يونيو  2014واذلي نُفذ يف تزنانيا وروندا واإ . 2017اإ

ىل النجاحات وادلروس املس تخلصة من املرحةل الأوىل اليت نفذت يف زامبيا  واستندت املرحةل الثانية من املرشوع اإ
واكن الهدف الرئييس من املرشوع هو الإسهام يف التمنية الاقتصادية . 2013-2010ل يف الفرتة من وبنغالديش ونيبا

وتتلخص الأهداف احملددة . والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف البدلان املس تفيدة وخاصة التخفيف من حدة الفقر
 ييل: فامي

املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة عىل الصعيد الوطين  تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية  .أأ 
 من أأجل حتقيق أأهداف التمنية؛

مؤسس ية وطنية عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل امليض قدما يف حتقيق  بناء قدرات ب.
 الأهداف الإمنائية الرئيس ية عىل املس توى الوطين؛

ية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املالمئة يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ تنس يق اسرتجاع املعلومات التقن  ج.
 . هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل

ىل منح فرصة التعمل من التجارب هبدف حتسني الأداء مس تقبال وتوفري معلومات تقيميية قامئة   .2 هيدف هذا التقيمي اإ
جراء . رار يف اللجنةعىل الأدةل دلمع معلية اختاذ الق ىل امجلع بني ادلراسة املكتبية )اس تعراض الواثئق( واإ وقد استند التقيمي اإ

ىل . املقابالت مع موظفي الويبو واملستشارين الوطنيني وادلوليني للمرشوع  5اس تنتاجات و 9نتيجة و 13وتوصل التقيمي اإ
جياز أأدانه  . توصيات، واليت ترد ابإ

 النتاجئ الرئيس ية

دارته أألف.  تصممي املرشوع واإ

نُفذت مجيع اخلطوات  .اكنت وثيقة املرشوع املنقحة اكفية كدليل لتنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ املُحققة :1النتيجة  .3
وأأحدث توقيع مذكرة التفامه تغيريًا جذراًي  .الرئيس ية املوحضة يف وثيقة املرشوع املنقحة بنجاح دون تعديل عىل وثيقة املرشوع

ونتيجة ذلكل، بدأأ التنفيذ بسالسة أأكرث مما حدث يف  .ذ املرشوع حيث بينت املذكرة تعهدات الأطراف والزتاماهتميف تنفي
ىل أأن عدد البدلان  .املرحةل الأوىل غري أأن املرحةل الثانية اكنت من املفرتض أأن تكون مرحةل توسع، وقد أأشار التقيمي بقلق اإ

 . انيةبدلان، وذكل بسبب قيود املزي  3املشاركة 

عداد التقارير اكفية ومفيدة لتوفري معلومات عن التقدم احملرز  :2النتيجة  .4 اكنت أأدوات رصد املرشوع وتقيميه اذلايت واإ
عداد خطط العمل قبل  .نفذت أأمانة الويبو بدقة متطلبات أأدوات الرصد .يف تنفيذ املرشوع ومضنت توقيع مذكرات التفامه واإ

ىل جلنة التمنيةوأأعدت الأمانة  .بدء املشاريع جاميل عدد التقارير املعدة واملقدمة  .أأيًضا ابنتظام التقارير املرحلية وقدمهتا اإ واكن اإ
ىل جلنة التمنية  ىل حدوث  .ونتيجة ذلكل، نُفذت املشاريع واس تمكلت يف الإطار الزمين احملدد .تقارير 7اإ ولكن أأشار التقيمي اإ

ىل  ىل أأن أأفرقة اخلرباء الوطنية مل تُعد وترفع بعض  .التفامه شهًرا يف توقيع مذكرات 12تأأخريات وصلت اإ وأأشار التقيمي أأيًضا اإ
 . التقارير املطلوبة للرصد والتقيمي
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: اكنت املساهامت املقدمة من جانب الكياانت الأخرى من داخل الأمانة اكفية لمتكني تنفيذ املرشوع بفعالية 3النتيجة  .5
التمنية عىل وجه  أأجندة اءات بشأأن وحوث الرباءات ومدخالت شعبة تنس يق اكنت مسامهة قسم معلومات الرب  .وكفاءة

ىل أأن املكتب الإقلميي لأفريقيا مل يشارك يف املرشوع عىل . اخلصوص ابلغة الأمهية للمرشوع ومع ذكل، أأشار التقيمي بقلق اإ
 . الرمغ من أأن مجيع البدلان الثالثة املشاركة من أأفريقيا

ُخفضت  .ددة يف واثئق املرشوع املعدةل مل حتدث، وابلتايل مل تؤ ر سلًبا عىل تنفيذ املرشوع: اخملاطر احمل4النتيجة  .6
وقد عاجلت مذكرات التفامه خماطر . اخملاطر املتوقعة بشلك كبري من خالل بناء القدرات والتوقيع عىل مذكرات التفامه

عاجلت أأنشطة بناء القدرات خطر سوء فهم مفهوم و . التنس يق، وحتديد نقاط التصال وتعيني أأفرقة اخلرباء الوطنية
 . أأفرقة اخلرباء الوطنية متثل حتداًي لضامن الزتاهمم الاكمل ابملرشوع ومع ذكل، ظلت مسأأةل حتفزي أأعضاء. التكنولوجيا املالمئة

الثة من اكنت ث. : أأخذ املرشوع يف الاعتبار التيارات والتكنولوجيات، وغريها من العوامل اخلارجية5النتيجة  .7
ليه عىل أأنه بديل لصيد الأسامك  املشاريع الس تة املنفذة تتعلق برتبية الأحياء املائية وهو جمال جديد يف أأفريقيا ينظر اإ

صبعيات الأسامك احملس نة جينيًا، . املس تزنفة برسعة من البحريات وقد نظر أأيًضا مرشوع تربية الأحياء املائية يف الاس تعانة ابإ
ىل مالزياي يف املرشوع، حيث تعرض ممثلون خمتارون من البدلان . ة جًدا يف أأفريقياويه تكنولوجيا جديد وقد ُأدرجت زايرة اإ

ىل بعض التكنولوجيات الناش ئة ذات الصةل مبشاريعهم وُحددت العوامل اخلارجة عن املرشوع بوصفها الزتام ودمع . الثالثة اإ
ىل أ خر من جانب الإدارة بشأأن املشاريع، واليت اختلفت من بدل  . ومع ذكل، فقد عوجلت حيامث وجدت. اإ

 فعالية املرشوع ابء.

: مرشوع فعال ومفيد من حيث تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية 6النتيجة  .8
. جمالت لالحتياجات من قبل البدلان الثالثة اختريت س تة. الاحتياجات احملددة عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق التمنية

ومن خالل البحث يف الرباءات ُحدد العديد من التكنولوجيات املمكنة، وبعد التقيمي وحتديد الأولوايت، صيغت 
ثيوبيا؛ وتكنولوجيا تربية . التكنولوجيات املالمئة ووضعت خطط العمل وقد تضمن ذكل التجفيف الشميس للقهوة يف اإ

ومع ذكل، يف وقت التقيمي، مل يكن أأي من . رواندا ومعاجلة الأعشاب البحرية لس تخراج الاكراجينان يف تزنانيا الأسامك يف
 . خطط العمل قيد التنفيذ، وذلكل اكن من السابق لأوانه حتديد فعالية التكنولوجيات يف تلبية الاحتياجات احملددة

ىل 7النتيجة  .9 املؤسس ية الوطنية يف اس تخدام  بناء القدراتحد ما فامي يتعلق ب : اتسم املرشوع ابلفعالية والفائدة اإ
عضًوا من أأعضاء أأفرقة اخلرباء  180عزز املرشوع قدرات حوايل . املعلومات التقنية والعلمية لالحتياجات اليت مت حتديدها

جامًل، نُظم ما عدده. الوطنية ومنتدى أأحصاب املصلحة عىل نطاق أأوسع يف البدلان الثالثة . برانجًما لبناء القدرات 12 واإ
قلميية لبناء القدرات التكنولوجية ابلتعاون مع جلنة الأمم املتحدة الاقتصادية  ىل ذكل، نظمت أأمانة الويبو اجامتعات اإ وابلإضافة اإ

ولني عىل من كبار املسؤ  240لأفريقيا وجلنة الأمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط الهادئ، وحرضها أأكرث من 
عداد تقارير املشهد العام من قبل أأفرقة اخلرباء الوطنية، . مدار ثالث س نوات ىل أأنه عىل الرمغ من اإ ومع ذكل، أأشار التقيمي اإ

ذا اكن مطلواًب . فقد أأعدت خطط العمل من قبل املستشارين ادلوليني وسيمت التوسع يف بناء قدرات أأفرقة اخلرباء الوطنية اإ
عداد خطط العم رشاف مستشارين دولينيمهنا اإ  . ل حتت اإ

: مرشوع فعال من حيث تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املالمئة 8النتيجة  .10
بدأأ اخلبري الوطين معلية البحث ابلتشاور مع فريق . يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل

ىل خرباء الويبو يف شعبة البدلان الأقل منًوا . خلرباء الوطين واملستشارين ادلوليني والوطنينيا مث ُأرسلت طلبات البحث اإ
ىل شعبة الويبو للمعلومات املتعلقة ابلرباءات ومضن هذا الإجراء أأن طلبات البحث اكنت ذات . للتعليق علهيا قبل تقدميها اإ

مث أأاتحت الويبو تقارير البحث لإعداد تقرير املشهد العام . حث اجليد وتقارير البحث اجليدةجودة عالية، مما سهّل بدوره الب
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ومع ذكل، اكنت مشاركة أأفرقة اخلرباء الوطنية يف معلية البحث حمدودة، حيث أأن وثيقة املرشوع مل . التقين وخطط العمل
ىل زايدة مشاركة أأفرقة اخل. تطلب مهنم القيام بذكل رباء الوطنية يف معلية البحث لتعزيز قدرهتا عىل اسرتجاع وتدعو احلاجة اإ

 . املعلومات التقنية والعلمية املالمئة

 اس تدامة املرشوع جمي.

عمل التقيمي أأن وزارة العلوم  .: من احملمتل أأن يُنفذ بعض خطط العمل اليت وضعت خالل املرشوع9النتيجة  .11
 فريق اخلرباء الوطين كام مت تعيني رئيس. خرباء للمساعدة يف تنفيذ املرشوعوالتكنولوجيا الأثيوبية خصصت أأموالا وحددت 

رشاف عىل تنفيذ املرشوع وفرت الأموال لتنفيذ  تزنانيا، أأفاد اخلبري الوطين بأأن وزارة التجارة والتصنيع يف زجنبار قد ويف. لالإ
ار الوطين يف رواندا بأأن الواكةل الوطنية للبحث وابملثل، أأفاد املستش. مرشوع اس تخراج الاكراجينان من الأعشاب البحرية

 . 2018الصناعيني قد خصصت موارد لتنفيذ املرشوع اعتباًرا من يوليو  والتطوير

ثيوبيا أأطلق  عمل. : من احملمتل أأن يس متر مرشوع التكنولوجيا املالمئة يف هذه البدلان الثالثة10النتيجة  .12 التقيمي أأنه يف اإ
من  21يطور فيه خارطة طريق تكنولوجية تشمل تسهيل نقل التكنولوجيا يف  مئة يف وقت اكن البدلمرشوع التكنولوجيا املال

رواندا، أأفاد اخلبري الوطين  ويف. التكنولوجيا املالمئة منسجًما مع هذا الربانمج ومن مث اكن مرشوع. ذات الأولوية اجملالت
(، وتشمل مسائل تتعلق 2026-2019جية ملدة س بع س نوات )اسرتاتي  بأأن املعهد الوطين للأوحاث الصناعية يطور خطة

ويف تزنانيا، أأفاد . والتطوير التكنولوجيا ونقلها وكذكل اس تخدام معلومات امللكية الفكرية لأغراض البحث ابحلصول عىل
نشاء صندوق لإنشاء مساحات الابتاكر يف اجلامعات وبرامج بناء القدرات مبا اخلبري الوطين بأأنه مت ذكل اس تخدام يف  اإ

مسة  فريق اخلرباء الوطين ومع ذكل، يف مجيع البدلان الثالثة، مل تكن هناك خطط حمددة جلعل. معلومات امللكية الفكرية
 . دامئة

عىل سبيل املثال، خيطط املكتب الإقلميي . مثة احامتل أأن تس متر الويبو وادلول الأعضاء يف هذا املرشوع: 11النتيجة  .13
الصندوق الاستامئين الكوري  وينفذ. ومنطقة الاكرييب لتجريب مفهوم التكنولوجيا املالمئة يف بعض البدلانلأمرياك الالتينية 

ويف الوقت نفسه . يف البدلان النامية، ومن احملمتل أأن يس متر ذكل يف املس تقبل ابلتعاون مع الويبو مشاريع تكنولوجيا مالمئة
 . موزمبيق بشأأن التكنولوجيا املالمئةوقعت الويبو مؤخًرا مذكرة تفامه مع حكومة 

يف زامبيا، نُفذ مرشوع جتميع مياه الأمطار بنجاح . معتدل 1: مس توى اس تدامة املرشوعات يف املرحةل 12النتيجة   .14
ل، نفذ وابملثل، يف نيبا. وعمل التقيمي أأن صندوق البيئة العاملي هممت ابلرتوجي لتكرار املرشوع عىل نطاق البدل .وفقًا خلطة العمل

وقد أأسفرت هذه التكنولوجيا عن منتج قالب . املرشوع اخلاص بتكنولوجيا قولبة الكتةل الأحيائية بنجاح حسب الأعامل
وقد ُدّرب العديد من أأعضاء . أأحيايئ، وهو وقود قوي مياكنيكًيا، وجديد، وفعال، وصديق للبيئة وقابل لالش تعال بسهوةل

نة ويبيعوهنا، ويه مطلوبة بشلك كبري خاصة يف فصل الش تاء عل القوالبالقطاع غري الرمسي، ومه يصنعون ابلف وحاليا . احملس ّ
وابملثل، ينفذ مرشوع . ومع ذكل، يف بنغالديش، مل ينفذ املرشوعان. يس تخدم املنتج عىل نطاق واسع يف معظم أأحناء البالد

 . تقطري املياه الشمس ية يف زامبيا، وجتفيف الهال يف نيبال

ىل التوصيات 13النتيجة  .15 ىل أأن املرشوع قد اس تجاب اإ يرّس املرشوع الوصول  .31و 30و 19: خلُص هذا التقيمي اإ
ىل املعرفة والتكنولوجيا لصاحل البدلان الأقل منوًا )التوصية  التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واجمللس  ويرس (؛19اإ

ماكنية احلصول عىل املعلومات ل س يا واحمليط الهادئ من أأجل تز  الاقتصادي والاجامتعي ويد البدلان النامية والبدلان الأقل ابإ
لتيسري  ( وأأطلق مبادرة30ذات الأمهية اخلاصة لهذه البدلان )التوصية  املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما يف اجملالت

ىل معلومات الرباءات املتاحة للجمهور )التوصية   (31الوصول الأفضل اإ
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 الاس تنتاجات 

دارته أألف.  تصممي املرشوع واإ

 املرشوع، كام يه ال ن، اكفية لتنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة يف وثيقة. (4، 2، 1)خبصوص النتاجئ 1الاس تنتاج  .16
 ومن ال ن فصاعًدا، جيب مراعاة: تعممي املرشوع وتوس يع نطاقه؛. املس تقبل يف لك من البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

دخال  ومراجعة مدة تسلمي مرشوع معني؛ وتوس يع املرشوع ليشمل البدلان النامية املهمتة؛ عىل التوزيع الإقلميي؛واحلفاظ  واإ
عداد التقارير وتنظمي المتهيد ملستشاري املرشوع  . أ لية لضامن الزتام أأفرقة اخلرباء الوطنية مبتطلبات اإ

. اانت الأخرى داخل أأمانة الويبو يف املرشوعينبغي تعزيز مسامهة الكي. (3)خبصوص النتيجة 1الاس تنتاج  .17
ذاكء الوعي مبرشوع التكنولوجيا املالمئة دلى أأحصاب املصلحة ادلاخليني تعزيز وسيتطلب ذكل رشاك املاكتب  اإ املعنيني واإ

قلميية لضامن تعممي التكنولوجيا املالمئة  . القانونية أأنظمهتا يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان الأقل منًوا يف الإ

القدرات  الاس تخدام الفعال لفريق اخلرباء الوطين ابعتباره هجاًزا وطنًيا لبناء ظل (4 خبصوص النتيجة) 3الاس تنتاج  .18
يالء اهامتم خاص . وتنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة ميثل خطًرا مل يمت حهل جلعل أأفرقة اخلرباء الوطنية أأكرث فعالية، ينبغي اإ

 . وعضويهتا ومعلها وماكفأأهتا أأفرقة اخلرباء الوطنية أأعضاء لختيار

اكمتلت معلية جتريب املرشوع بنجاح وينبغي ال ن تعممي املرشوع وتوس يع . (5-1)خبصوص النتاجئ  4الاس تنتاج  .19
 . نطاقه

 فعالية املرشوع ابء.

 عىل بناء القدرات يف اس تخدام املرشوع بنجاح، بطريقة معلية، قدرته أأظهر. (8-6)خبصوص النتاجئ  5الاس تنتاج  .20
ومع ذكل، لزايدة فعاليته، ينبغي . احملددة عىل الصعيد الوطين املعلومات التقنية والعلمية املالمئة لتلبية الاحتياجات الإمنائية

يالء لأشخاص، املزيد من الاهامتم: لزايدة عدد البدلان املشاركة وعدد املشاريع املنفذة يف لك بدل، وتدريب املزيد من ا اإ
عداد تقارير املشهد العام وجيب الرتكزي عىل . وخطط العمل وضامن مشاركة أأفرقة اخلرباء الوطنية يف البحث يف الرباءات، واإ

 . تنفيذ خطط العمل

جيب تغيري املامرسة احلالية للبحث يف الرباءات لإاتحة املزيد من الفرص لبناء  (8 خبصوص النتيجة) 6الاس تنتاج  .21
 . رباء الوطين عىل البحث يف الرباءاتقدرات فريق اخل

 الاس تدامة جمي.

. يظل تنفيذ خطط العمل والتكرار أأضعف نقطة لس تدامة املرشوع .(12و 9 النتيجتنيخبصوص ) 7الاس تنتاج  .22
ومشاركة املعنيني من القطاع اخلاص، وواكلت  وميكن حتسني هذا الوضع من خالل: التطبيق الصارم ملعايري الاختيار؛

عادة النظر يف ولية فريق اخلرباء . المتويل احملمتةل، واملنظامت غري احلكومية ذات الصةل هبذه العملية ىل اإ وقد تدعو احلاجة اإ
 . الوطين

نشاء الإطار  ل. (12و 10 النتيجتنيخبصوص ) 8الاس تنتاج  .23 يركز التصممي احلايل لوثيقة املرشوع عىل تسهيل اإ
هنا اكنت نتيجة . ال م لضامن اس مترار املرشوع بعد تنفيذ خطط العملواملؤسيس والس يايس امل القانوين وحيامث حدث ذكل، فاإ

جيابية غري مقصودة للمرشوع يالء املزيد من الاهامتم واملوارد لتعممي التكنولوجيا املالمئة يف . اإ ويف املس تقبل، ينبغي اإ
يف البدلان الس تة حيث نُفذ  وع التكنولوجيا املالمئةومثة حاجة للحفاظ عىل حياة مرش . الاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنية
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وجيب أأن تكون نقطة البداية يه تنظمي اجامتع للمديرين السابقني للبدلان الس تة والإدارات احلكومية املعنية . املرشوع
 . وقد يس بق ذكل دراسة اس تطالعية لتوثيق ما هو موجود ابلفعل عىل أأرض الواقع. ملراجعة املشاريع

ومثة . مثة اهامتم يف الويبو وادلول الأعضاء مبواصةل مرشوع التكنولوجيا املالمئة .(11 خبصوص النتيجة) 9الاس تنتاج  .24
ىل تعزيز هذا الاهامتم عن طريق: تعممي املرشوع كربانمج يف البدلان الأقل منوًا؛ ودمع اجلهود اليت تبذلها املاكتب  حاجة اإ

قلميية لتجريب املرشوع يف مناط  وحتسني وحتديث وثيقة املرشوع لأخذ القضااي الناش ئة بعني الاعتبار، وتعزيز  قها؛الإ
 . ووضع أأخرى جديدة وتوثيق قصص النجاح الرشااكت القامئة

 التوصيات

 تعممي مرشوع التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقه أألف.

التقيمي بأأن تعمتد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تعممي  يويص. (5-1 خبصوص الاس تنتاجات) 1التوصية  .25
  .مرشوع التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقه للتنفيذ يف البدلان الأقل منواً 

دارته ابء.  تصممي املرشوع واإ

و بتحديث لمتكني التعممي والتوسع بفعالية، يويص التقيمي أأمانة الويب .(5-1 خبصوص الاس تنتاجات) 2التوصية  .26
جراءات تنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة لتلبية ما ييل  :اإ

 املرونة والقدرة عىل التكيف لالس تخدام من قبل لك من البدلان الأقل منًوا .أأ  

 . ضامن التوزيع الإقلميي .ب 

 . زايدة عدد املرشوعات للك بدل .ج 

 . تقليص الوقت اخملصص للتنفيذ للك مرشوع .د 

 . لنامية الراغبة فيهتعممي املرشوع عىل البدلان ا  .ه 

عداد التقارير اخلاصة ابملرشوع .و   . اس تحداث أ لية لضامن الزتام أأفرقة اخلرباء الوطنية مبتطلبات اإ

 . اس تحداث برانمج المتهيد ملستشاري املرشوع .ز 

 . تعزيز مسامهة املاكتب الإقلميية يف املرشوع .ح 

 . أأفرقة اخلرباء الوطنية يف تنفيذ املرشوعتعزيز فعالية  .ط 

 ادلراية العمليةونقل  بناء القدرات جمي.

ونقل املعرفة بشأأن اس تخدام املعلومات التقنية  بناء القدراتبغية تعزيز . (6و 5 خبصوص الاس تنتاجني) 3التوصية  .27
 والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات الإمنائية لدلول الأعضاء، ينبغي أأن تضمن الأمانة ما ييل:
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عداد  نيةأأفرقة اخلرباء الوط  اعتبار .أأ   ىل اإ جراء البحوث يف الرباءات، ابلإضافة اإ مسؤوةل مسؤولية اكمةل عن اإ
 تقارير املشهد العام وخطط العمل

مشاركة عدد أأكرب من الناس يف التدريب عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية  .ب 
 الاحتياجات الإمنائية لدلول الأعضاء

 ت للك بدلتنفيذ املزيد من املرشوعا .ج 

 الاس تدامة دال.

لتعزيز فرص تنفيذ خطط العمل وتكرار املشاريع، يويص التقيمي بأأن تضطلع  (8)خبصوص الاس تنتاج  4التوصية  .28
 :أأمانة الويبو مبا ييل

ضامن أأن يصبح تنفيذ خطة العمل الرشط الرئييس لختيار ادلول الأعضاء للمشاركة يف املرشوع وأأن يكون  .أأ  
 مذكرة التفامهجزًءا ل يتجزأأ من 

 تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف تطوير املرشوع وتنفيذه .ب 

 . تعزيز مشاركة اجلهات املالية احمللية واملنظامت غري احلكومية يف العملية .ج 

لدلول الأعضاء )عىل سبيل  تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف الاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنية تعزيز .د 
 العمل والتكنولوجيا والابتاكر، وس ياسة التصنيع( ية الفكرية الوطنية، وس ياسةاملثال، س ياسة امللك 

اجامتع مراجعة للمديرين السابقني للبدلان الس تة والإدارات احلكومية املعنية لس تكشاف كيفية تعزيز  تنظمي .ه 
 . اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف هذه البدلان

التكنولوجيا املالمئة داخل الويبو وادلول الأعضاء،  اس مترار مرشوع لتعزيز .(9 خبصوص الاس تنتاج) 5التوصية  .29
 :يويص التقيمي بأأن تضطلع الأمانة مبا ييل

 كربانمج يف شعبة البدلان الأقل منًوا التكنولوجيا املالمئة تعممي مرشوع .أأ  

قلميية لتجريب مرشوع .ب  يف البدلان النامية  التكنولوجيا املالمئة تعزيز وتشجيع اجلهود اليت تبذلها املاكتب الإ
 مناطقها يف

نشاء رشااكت جديدة .ج   تعزيز الرشااكت القامئة املتصةل مبرشوع التكنولوجيا املالمئة واإ

نشاء مركز امتياز داخل البدلان الأقل منًوا  اس تعراض .د  املرشوعات القامئة وتوثيقها لتوفري قصص النجاح واإ
 ليكون مصدر املعلومات حول التكنولوجيا املالمئة



CDIP/21/13 
Annex 
9 
 

 مةمقد

بناء القدرات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت يُقمّي هذا التقرير املرحةل الثانية من مرشوع  .30
منائية حمددة ثيوبيا يف الفرتة من يوليو  تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ ىل يونيو  2014واذلي نُفذ يف تزنانيا وروندا واإ  2017اإ

ىل النجاحات وادلروس املس تفادة من املرحةلاس و . شهرا 36وامتد عىل  الأوىل من املرشوع،  تند مرشوع املرحةل الثانية اإ
 :وملخص التقرير كام ييل. 2013-2010واليت نفذت يف زامبيا وبنغالديش ونيبال يف 

 هدف املرشوع .أأ  

 النطاق والرتكزي واملعايري وتقيمي املهنجية؛ الأهداف؛ .ب 

 . وتوصياتهنتاجئ التقيمي واس تنتاجاته  .ج 

 وصف املرشوع

يف المنو  املعارف والتكنولوجيا حيث ميكن أأن تسامه. كأداة ملاكحفة الفقر ميكن اس تخدام املعارف والتكنولوجيا  .31
يف  املعارف والتكنولوجيا ويف هذا الس ياق، يعد تطبيق. الاقتصادي املس تدام، وتعزيز كفاءة السوق وخلق فرص العمل

ن بناء القدرات التقنية اليت ستسمح  وبناءً . والتعلمي واخلدمات أأمرًا ابلغ الأمهيةالصناعة والزراعة والصحة  عىل ذكل، فاإ
ومع ذكل، يتطلب ذكل . للغاية الأقل منوًا ابلتقدم للوفاء بتحدايهتا الاجامتعية والاقتصادية أأمر همم للبدلان النامية والبدلان

الأاكدميية  واملؤسسات خملرتعون واملبدعون ومراكز البحث والتطويريف ذكل ا مشاركة مجموعة من الأطراف الفاعةل، مبا
 . واملؤسسات الصناعية واملنظامت الزراعية والهيئات الصحية

: عىل ضوء ما س بق، الغرض الأسايس للمرشوع هو املسامهة يف الهنوض ابلقدرات الوطنية للبدلان الأقل منوًا الغرض .32
دارهتا واس تخداهما لتحقيق لمنو وأأهداف التمنية الوطنية عرب نقل املعرفة بغية حتسني تنظمي املعلومات التكنول وجية والعلمية واإ

 ، مع مراعاة الانعاكسات الاجامتعية والثقافية واجلنسانية لس تخدام التكنولوجيا بناء القدراتو 

والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية يف : اكن الهدف الرئييس من املرشوع هو الإسهام يف التمنية الاقتصادية الأهداف .33
 . وتتلخص الأهداف احملددة فامي ييل. البدلان املس تفيدة وخاصة التخفيف من حدة الفقر

تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة عىل الصعيد الوطين  .أأ  
 من أأجل حتقيق أأهداف التمنية؛

مؤسس ية وطنية عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل امليض قدما يف حتقيق  قدرات بناء .ب 
 الأهداف الإمنائية الرئيس ية عىل املس توى الوطين؛

تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املالمئة يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ  .ج 
 . وجيا بطريقة علمية وفعاةلهذه التكنول

: من أأجل حتقيق الأهداف املذكورة أأعاله، حددت وثيقة املرشوع املنقحة اسرتاتيجيات اسرتاتيجيات التسلمي .34
 :التالية التسلمي
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 الإعالانت . أأ 

بداء الاهامتم . ب  تقدمي ادلول الأعضاء لإخطارات اإ

بداء الاهامتم . ج  مراجعة الويبو لإخطارات اإ

 . رة تفامه مع ادلول الأعضاء اخملتارة وحتديد الزتامات لك طرفتوقيع مذك د

حداث أأفرقة اخلرباء الوطنية . ه  اإ

 حتديد جمالت الاحتياج والتفاق علهيا . و

عداد طلبات البحث . ز  اإ

عداد تقارير البحث . ح  الاضطالع بعملية البحث واإ

ىل تقارير الب . ط عداد تقرير واقع التكنولوجيا استنادا اإ  . حثاإ

 املشهد العامموافقة فريق اخلرباء الوطين عىل تقرير  . ي

عداد خطط العمل . ك  اإ

 تنفيذ خطط العمل . ل

 تنظمي برانمج وطين للتوعية . م

 حملة عن معلية التقيمي

املشاريع: نشطة من مجيع احلاصلني عىل حصة يف  اكن هنج التقيمي قامئًا عىل املشاركة مما مسح مبشاركة تصممي التقيمي: .35
 . الوطنيون، وفريق اخلرباء الوطنني، وكذكل املس تفيدون فريق املرشوع، واملستشارون

 :اكن الهدفان الأساس يان لهذا التقيمي الهدف من التقيمي: .36

اتحة الفرصة للتعمل من التجارب احلالية من أأجل حتسني الأداء املس تقبيل،التعمل .أأ   أأي ما أأفلح وما مل يفلح  : اإ
دارة املرشوع، مبا يف ذكل أأدوات . املرشوع يف املس تقبللصاحل تنفيذ  طار تصممي املرشوع واإ وهذا يتضمن تقومي اإ

عداد التقارير، عالوًة عىل قياس النتاجئ احملققة حىت ال ن وبياهنا وتقومي احامتلية اس تدامة النتاجئ احملققة  . الرصد واإ

 . معلية اختاذ القرار يف اللجنة: توفري معلومات تقيميية قامئة عىل الأدةل دلمع القرار .ب 

ىل يونيو  2014شهًرا )من يوليو  36: اكن الإطار الزمين للمرشوع لهذا التقيمي النطاق والرتكزي  .37 ولن يكون . (2017اإ
سهامه يف تقومي احتياجات ادلول الأعضاء وتطوره مع  الرتكزي عىل تقومي أأنشطة متفرقة، بل عىل تقيمي املرشوع كلك واإ

دارة املرشوع والتنس يق والرتابط والتنفيذ والنتاجئ احملققةالزمن، وأأدا وبشلك أأدق، يقّوم . ئه مبا يف ذكل تصممي املرشوع واإ
 التقيمي مدى فعالية املرشوع فامي ييل:
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منائية  .أأ   تعزيز القدرات الوطنية يف البدلان الأقل منوا لس تخدام احللول التقنية املالمئة للتصدي لتحدايت اإ
 عيد الوطينرئيس ية عىل الص 

فهم أأفضل لس تعامل املعلومات التقنية واملتعلقة ابلرباءات لأغراض الابتاكر وبناء القدرات  .ب 
 .الوطنية التكنولوجية

 . ضامن اس تخدام فعال للمعلومات التقنية واملتعلقة ابلرباءات بغية حتقيق أأهداف التمنية وأأغراضها .ج 

 :الية: اسرتشد التقيمي ابملعايري الأربعة التاملعايري .38

دارته .أأ     تصممي املرشوع واإ

 الفعالية .ب 

 الاس تدامة .ج 

 . التمنية  أأجندةتنفيذ توصيات  .د 

دارته:  .39 دارته، قمي التقيمي ما ييل تصممي املرشوع واإ طار تصممي املرشوع واإ  :يف اإ

 مالءمة وثيقة املرشوع املراجعة كدليل لتنفيذ املرشوع وتقومي النتاجئ احملققة .أأ  

ذا اكنت أأدوات رصد املرشوع  .ب  دارة املرشوع وأأحصاب اإ مداد هيئة اإ عداد التقارير عنه مفيدة يف اإ وتقيميه ذاتيًا واإ
 املصلحة الرئيس يني ابملعلومات ذات الصةل لأغراض اختاذ القرارات 

 مدى حتقق اخملاطر احملددة يف وثيقة املرشوع املنقحة أأو التخفيف مهنا .ج 

 جلديدة وغريها من العوامل اخلارجيةوقدرة املرشوع عىل الاس تجابة للتيارات والتكنولوجيات ا .د 

طار فعالية املرشوع، قمّي التقيمي ما ييلفعالية املرشوع  .40  :: يف اإ

ىل  .أأ   فائدة املرشوع يف تسهيل اس تخدام قدر أأكرب من املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف التصدي اإ
 . الاحتياجات الإمنائية احملددة عىل الصعيد الوطين

مؤسس ية وطنية عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل سد  بناء قدراتئدته فعالية املرشوع وفا .ب 
 . الاحتياجات احملددة

فعالية املرشوع يف تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املالمئة، يف هذا  .ج 
 . وفعاةل اجملال التقين، لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة معلية

: تقيمي احامتل مواصةل العمل بشأأن اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية اس تدامة املرشوع .41
منائية حمددة  . حمددة حال لتحدايت اإ

 . خالل املرشوع 31و 30و 19: حتليل مدى تنفيذ التوصيات التمنية أأجندة تنفيذ توصيات  .42
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طار للتقيمي )انظر .43 املقرتحة وأأدوات مجع البياانت  واذلي يقدم تفاصيل )املؤرشات : مصفوفة التقيمي(1امللحق  أأعد اإ
 . معايري التقيمي املذكورة أأعاله واملصادر املمكنة للمعلومات( عن كيفية تناول

 مهنجية التقيمي املقرتحة

 :اس تخدمت املهنجية التالية يف معلية التقيمي  .44

ومشلت هذه مذكرات التفامه؛ وطلبات البحث، وتقارير . وثيقة تقريًبا 30: اس تعرضت الاس تعراض املكتيب .أأ  
قامئة  2ويعطي امللحق . البحث، وتقارير املشهد العام، وخطط العمل والربامج اخلاصة ابجامتعات بناء القدرات

 . ابلواثئق اليت اس تعرضت

رشوع؛ موظفو الويبو، وكذكل ومشلت أأعضاء فريق امل . مس تجيًبا 15: أأجريت مقابالت مع حوايل املقابالت .ب 
 . قامئة بأأسامء املس تجيبني اذلين متت مقابلهتم 3ويتضمن امللحق . املستشارون ادلوليون والوطنيون

 . : اكن الاس تبيان مبزنةل دليل أأثناء املقابالت )امللحق الرابع(أأدوات مجع البياانت .ج 
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 النتاجئ الرئيس ية

ىل أأربعة جمالت تقيميية:. يقدم هذا القسم نتاجئ معلية التقيمي .45  ويُرتب استنادا اإ

دارته .أأ     تصممي املرشوع واإ

 الفعالية .ب 

 الاس تدامة .ج 

 التمنية أأجندةتنفيذ توصيات  .د 

دارته أألف.  تصممي املرشوع واإ

دارته فامي ييل .46  :نظر تقيمي تصممي املرشوع واإ

 . مالءمة وثيقة املرشوع املراجعة .أأ  

عداد التقارير عنه فائدة .ب   . رصد املرشوع وتقيميه ذاتيًا واإ

 مساهامت كياانت أأخرى داخل أأمانة الويبو يف تنفيذ املرشوع .ج 

 تأأثري اخملاطر احملددة لتنفيذ املرشوع .د 

 . أأ ر التيارات الناش ئة والتكنولوجيات وغريها من العوامل اخلارجية .ه 

 املرشوع املراجعة كدليل لتنفيذ املرشوع وتقومي النتاجئ احملققة مالءمة وثيقة: 1أألف 

 . وثيقة املرشوع املنقحة اكفية كدليل لتنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ احملققة اكنت: 1النتيجة   .47

 :تدمع الإجنازات التالية هذه النتيجةالإجنازات:  .48

بنجاح مجيع اخلطوات الرئيس ية احملددة يف وثيقة املرشوع املنقحة دون تعديل عىل وثيقة  نفذت .أأ  
 . املنقحة املرشوع

 أأثيوبيا رواندا تزنانيا الأنشطة 

       توقيع مذكرة تفامه 1

حداث فريق خرباء وطين 2        اإ

       حتديد جمالت الاحتياجات الإمنائية العاجةل 3

       حتضري طلب البحث 4
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جراء وحث يف الرباءات 5         اإ

عداد تقرير وحث 6        اإ

عداد تقرير املشهد العام  7        اإ

عداد خطط العمل 8        اإ

       تنظمي برامج التوعية 10

 

: ُوقعت مجيع مذكرات التفامه عىل أأعىل املس توايت )بواسطة سفراء البدلان الثالثة يف توقيع مذكرات التفامه .ب 
عىل وجه . وأأحدث توقيع مذكرات التفامه تغيريًا جذراًي يف تنفيذ املرشوع. للويبو(جنيف واملدير العام 

 التحديد، اكنت مذكرات التفامه مفيدة فامب ييل:

 توضيح تعهدات لك طرف والزتاماته قبل بداية املشاريع؛ "1"
دارة التوقعات واملنازعات، "2"  اإ
 . سالسة مما حدث يف املرحةل الأوىلنتيجة ذلكل، بدأأ تنفيذ املشاريع بطريقة أأكرث  "3"

حداث فريق اخلرباء الوطين .ج  : منحت مذكرات التفامه ادلوةل العضو الرشيكة مسؤولية حتديد أأعضاء أأفرقة اإ
واضطلعت البدلان الثالثة هبذه . وتنس يق اجامتعاهتا ومتويل أأمانة أأفرقة اخلرباء الوطنية اخلرباء الوطنية وتعييهنم؛

 . املسؤوليات بنجاح

: ُحددت جمالت الاحتياجات ذات الأولوية من خالل معلية وطنية حتديد جمالت الاحتياجات ذات الأولوية .د 
وأأعرب مجيع املستشارين الوطنيني الثالثة اذلين أأجريت معهم مقابالت عن تقديرمه لهنج . شامةل للجميع

اجات والأولوايت وبناء توافق أأن الهنج مفيد يف حتديد الاحتي ووجدوا. املرشوع بشأأن حتديد الاحتياجات
ويف مجيع احلالت . ال راء بشلك مهنجي وابلتايل زايدة عناية أأحصاب املصلحة ابملشاريع احملددة يف الهناية

 الثالث، بدأأت أأفرقة اخلرباء الوطنية بأأكرث من مخسة مشاريع للك مهنا، ومن خالل التقيمي وحتديد الأولوايت؛
 . ينحدد لك بدل املرشوعني الأخري 

 :: وفقا لواثئق املرشوع املنقحة، نُفذ ما ييل بنجاحالإجنازات الأخرى .ه 

عداد طلبات البحث "1"  اإ
عداد تقارير البحث "2" جراء معليات وحث واإ  اإ
ىل تقارير البحث "3" عداد تقارير املشهد العام استناًدا اإ  اإ
عداد خطط العمل "4"  اإ

 :: لحظ التقيمي أأوجه القصور التاليةأأوجه القصور .49
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ىل اخلربات املكتس بة من املرحةل الأوىل .أأ   ونتيجة . اكن من املتوقع أأن تكون املرحةل الثانية مرحةل توسع استناًدا اإ
وعمل . ومع ذكل، شاركت ثالثة بدلان فقط يف املرحةل الثانية. ذلكل، اكن من املتوقع مشاركة املزيد من البدلان

 . التقيمي أأن التوسع مل حيدث بسبب قيود املزيانية

 . اكنت مجيع البدلان الثالثة من منطقة واحدة، مما أأاثر تساؤلت حول مسأأةل التوزيع الإقلميي .ب 

دارة املرشوع وأأحصاب املصلحة : 2أألف  مداد هيئة اإ عداد التقارير عنه يف اإ مالمئة وفائدة أأدوات رصد املرشوع وتقيميه ذاتيًا واإ

 اراتالرئيس يني ابملعلومات ذات الصةل لأغراض اختاذ القر 

 . قدمت واثئق املشاريع املنقحة ال ليات التالية لس تعراض التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع ورصده  .50

 بدء املرشوع يف بدل خمتار فقط بعد توقيع مذكرات التفامه بني الويبو وادلول الأعضاء .أأ  

عداد خطط العمل للبدء يف تنفيذ املرشوع .ب   اإ

عداد تقارير مرحلية لك س تة أأشهر من قبل  .ج   فريق املرشوعاإ

ىل  .د  عداد تقاريره الاس هتاللية وتقارير منتصف املدة وتقارير هناية املرشوع وتقدميها اإ قيام فريق اخلرباء الوطين ابإ
 الويبو

 التقيمي اذلايت من قبل فريق املرشوع واذلي يشمل حتقيق معامل وأأهداف حمددة للمرشوع .ه 

ومفيدة لتوفري معلومات عن التقدم احملرز يف  والتقيمي اذلايت والإبالغ اكفية أأدوات رصد املرشوع: اكنت 2النتيجة   .51
 :تنفيذ املرشوع

 :: لحظ التقيمي الإجنازات التاليةالإجنازات  .52

ل بعد توقيع مذكرات التفامه بني الويبو وادلول الأعضاء .أأ    . مل تبدأأ مجيع املرشوعات اإ

اكنت مذكرات التفامه مبزنةل دليل مفيد حيث أأدرجت أأدوات التقدير والرصد والتقيمي مكرفقات  .ب 
 .التفامه ملذكرات

ىل يونيو  2014شهًرا من يوليو  36أأعدت خطة معل ملدة  .ج   2017اإ

ىل جلنة التمنية عىل  .د  أأعد فريق املرشوع أأربعة تقارير مرحلية وثالثة تقارير من املدير العام وقدمت اإ
 :التايل والنح

 ، املرفق السابعCDIP/14/2تقارير مرحلية،  "1"

 التمنية أأجندة تقرير املدير العام عن تنفيذ  "2"

CDIP/15/2  (17)الصفحة 

 ، املرفق الثالثCDIP/16/2تقارير مرحلية،  "3"
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 التمنية أأجندة تقرير املدير العام عن تنفيذ  "4"

CDIP/17/2  (18)الصفحة 

 ، املرفق الثالثCDIP/18/2تقارير مرحلية،  "5"

 التمنية أأجندة تقرير املدير العام عن تنفيذ  "6"

CDIP/19/2  

 ، املرفق الثالثCDIP/20/2تقارير مرحلية،  "7"

مشلت التقارير املرحلية أأيًضا معلومات عن التقيمي اذلايت من قبل فريق املرشوع واليت تضمنت حتقيق معامل  .ه 
 . وأأهداف حمددة للمرشوع

 . ونتيجة لأدوات الرصد هذه، نُفذت مجيع املشاريع واس تمكلت يف غضون الإطار الزمين احملدد .53

 :: لحظ التقيمي التحدايت وأأوجه القصور التالية خبصوص أأدوات الرصد والتقيميالتحدايت وأأوجه القصور  .54

ىل  9، وقعت مذكرات التفامه بعد 2014حني بدأأ املرشوع يف يوليو  يف. تأأخريات يف توقيع مذكرات التفامه .أأ   اإ
ومع ذكل، أأطلقت املشاريع بعد ذكل بقليل، وتال ذكل ادلورات التدريبية . شهًرا، كام هو موحض أأدانه 12

 . لأحصاب املصلحة، كام هو موحض يف اجلدول أأدانه

 توارخي هامة البدل 

طالق املرشوع توقيع مذكرة تفامه    التدريب الاس هتاليل اإ

2015-09-22 رواندا 1  28-09-2015  28/29-09-2015  

2015-04-14 تزنانيا 2  24-08-2015  24/25-08-2015  

2015-07-29 أأثيوبيا 3  27-08-2015  27/28-08-2015  

والتقيمي حني أأعدت مجيع أأفرقة اخلرباء الوطنية الثالثة تقارير اس هتاللية كام هو مطلوب يف أأدوات الرصد  يف .ب 
عداد التقريرين ال خرين املطلوبني التاليني يف واثئق املرشوع، مل يمت  :اإ

ىل الإجنازات والتحدايت وما ينبغي القيام به لإكامل املشاريع يف   "1" تقارير منتصف املدة اليت تشري اإ
 الوقت املال م

وادلروس  احملددة، والتحدايت احملققة،هناية املرشوع اليت توحض الإجنازات مقابل الأهداف  تقارير  "2"
 . املس تفادة وكيفية ضامن تنفيذ خطة العمل
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سبيل املثال، اكن رشط  فعىل. بعض اجلداول الزمنية الواردة يف واثئق املرشوع املنقحة اكنت غري واقعية .ج 
عداد خطط العمل يف غضون  أأن  غري مقبول لأنه اكن عىل عدد من الأنشطة أأشهر بعد بدء املرشوع 6اإ

 . يكمتل قبل البدء يف صياغة خطة العمل

متكني من ذكل3أألف   .: مدى مسامهة كياانت أأخرى يف أأمانة الويبو يف فعالية وكفاءة تنفيذ املرشوع ويف ال

 أأخرى داخل أأمانة الويبو يف فعالية وكفاءة تنفيذ املرشوع ويف المتكني من ذكل  : مساهامت كياانت3النتيجة  .55

 التالية يف تنفيذ املرشوع:سامهت الكياانت 

 . نسق قسم معلومات الرباءات معليات البحث يف الرباءات والاس تعدادات اخلاصة بتقارير البحث .أأ  

ىل جلنة  التمنية أأجندة شعبة تنس يق  أأسهمت .ب  بتنس يق مناقشة اجملموعة احلكومية ادلولية، وتقدمي التقارير اإ
 . هذا التقيمي الشعبة أأيًضا كام نظمت. التمنية ومتابعة املناقشات والتوصيات

 :: لحظ التقيمي أأوجه القصور التاليةأأوجه القصور  .56

البدلان الثالثة اليت شاركت يف املرحةل  يشارك املكتب الإقلميي لأفريقيا يف املرشوع كام اكن متوقعًا لأن مجيع مل .أأ  
 . الثانية من املرشوع يه من أأفريقيا

 . توعية أأحصاب املصلحة ادلاخليني مبرشوع التكنولوجيا املالمئةداخل الويبو، بدت الفرصة حمدودة بشأأن  .ب 

 : مدى حتقق اخملاطر احملددة يف وثيقة املرشوع املنقحة أأو التخفيف مهنا.3أألف 

: حددت واثئق املرشوع املنقحة اخملاطر الأربعة التالية اليت ميكن أأن تؤ ر سلًبا عىل التقدم احملرز يف تنفيذ اخملاطر .57
 .املرشوع

فهم خمتلف لتعريف التكنولوجيا املالمئة عىل حنو ميكن أأن يعرقل نقل التكنولوجيا لس تخداهما لتلبية   .أأ  
 الاحتياجات احملددة؛

ىل تأأخري يف تنفيذ املرشوع؛ .ب  ىل التنس يق الاكيف بني رشاكء املرشوع اإ  قد يؤدي الافتقار اإ

 نقص مؤسسات نقاط التصال؛ .ج 

 . اء الوطنيةعدم وجود دوافع دلى أأعضاء أأفرقة اخلرب  .د 

 .: اخملاطر احملددة يف واثئق املرشوع املعدةل مل حتدث، وابلتايل مل تؤ ر سلًبا عىل تنفيذ املرشوع4النتيجة   .58

  .اخنفضت اخملاطر املتوقعة بشلك كبري من خالل بناء القدرات والتوقيع عىل مذكرات التفامهالإجنازات:  .59

مت توضيحه خالل اجامتعات  طر لأن مفهوم التكنولوجيا املالمئة: مل حيدث هذا اخلالتكنولوجيا املالمئة مفهوم .أأ  
طالق ويف مجيع حلقات العمل هذه )اليت مجعت . املشاريع بناء القدرات الاس هتاللية اليت بدأأت مبارشة بعد اإ
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واملنتدى الوطين لأحصاب املصلحة( نوقشت املوضوعات التالية لستيضاح  أأعضاء فريق اخلرباء الوطين بني
 :م التكنولوجيا املالمئةمفهو 

 اس تخدام التكنولوجيا املالمئة لتلبية الاحتياجات الإمنائية والتكنولوجية ومعاجلة التحدايت يف تزنانيا  "1"
 مفهوم مرشوع التكنولوجيا املالمئة ومضمونه  "2"
 اس تخدام امللكية الفكرية للمنو الاقتصادي والتمنية  "3"

ثيوبيا، انقش املشاركون تعريف التكنولوجياللتقرير الاس هتاليل عن  وفقاً  املالمئة واتفقوا عىل أأنه يف الس ياق الإثيويب،  اإ

ىل التكنولوجيا العمل وتفيد  املالمئة كتكنولوجيا تليب احتياجات البدل / اجملمتع احمليل، وتودّل فرص ينبغي أأن ينظر اإ

 عدًدا كبرًيا من الناس عىل وجه اخلصوص يف املناطق الريفية.

مذكرات التفامه ادلول الأعضاء ابلتأأكد  وأألزمت. : ُوحضت مسأأةل التنس يق جيًدا يف مذكرات التفامهالتنس يق .ب 
من اجلهات  املوعد احملدد ووفق خطط العمل وكذكل بذل اجلهود حلشد ادلمع للمرشوع من تنفيذ املرشوع يف

 . املعنية الأخرى التابعة للحكومة

مجيع احلالت الثالث، ُعينت هجات التصال قبل توقيع مذكرات  يف. التعيني نقاط التص نقاط التصال: .ج 
 :( عىل النحو التايل8بوضوح يف مذكرات التفامه )املادة  وُحددت التفامه،

وعنُّي ادلكتور جورج س يالس . : اكنت اللجنة التزنانية للعلوم والتكنولوجيا يه نقطة التصالتزنانيا "1"
 . كام احُتفظ ابدلكتور ش ميدو مكستشار وطين. ابعتباره مسؤول التصال ش ميدو

رحش وزير التجارة والصناعة، هون فرانسوا . : اكنت وزارة التجارة والصناعة يه نقطة التصالرواندا "2" 
 . اكنميبا، رمسيًا الس يد جميس اكجارا ليكون خبريًا وطنيًا ورئيسًا لفريق اخلرباء الوطين

ث   "3"  يوان، املدير العام، اكن  تيشايل الس يد. : اكن املكتب الإثيويب للملكية الفكرية هو نقطة التصاليوبيااإ
 . نقطة التصال

ىل فريق  : أأعطيت مسؤولية تنس يق الأمانة ومتويلها، مبا يف ذكلفريق اخلرباء الوطين حوافز .د  تقدمي احلوافز اإ
ىل ادلول الأعضاء من خالل مذك  . التفامه رةاخلرباء الوطين، اإ

 : من خالل املقابالت اليت أأجريت مع املستشارين الوطنيني، لوحظ ما ييل:التحدايت  .60

وقد أأ ر ذكل سلًبا عىل هدف . أأثناء تنفيذ املرشوع مثة حالت اس متر فهيا تغري عضوية أأفرقة اخلرباء الوطنية  .أأ  
 . بناء القدرات للمرشوع حيث أأبطأأ الأعضاء اجلدد وترية الأحداث

 .متثل حتداًي نظًرا لعدم تلبية هذه التوقعات بشلك اكف   مسأأةل حتفزي أأعضاء أأفرقة اخلرباء الوطنيةظلت  .ب 

 قدرة املرشوع عىل الاس تجابة للتيارات والتكنولوجيات وغريها من العوامل اخلارجية. :5أألف 

  .: يراعي املرشوع التيارات والتكنولوجيات وغريها من العوامل اخلارجية5النتيجة  .61

 :: فامي ييل مربرات لهذه النتيجةالإجنازات  .62
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: اكنت ثالثة من املشاريع الس تة املنفذة تتعلق برتبية الأحياء املائية وهو جمال جديد يف أأفريقيا الناشئ الاجتاه .أأ  
ليه عىل أأنه بديل لصيد الأسامك املس تزنفة برسعة من البحريات وقد نظر أأيًضا مرشوع تربية الأحياء . ينظر اإ

صبعيات الأسامك احملس نة جينيًا، ويه تكنولوجيا جديدة جًدا يف أأفريقيااملائية   . يف الاس تعانة ابإ

ىل مالزياي يف املرشوع، حيث تعرض ممثلون خمتارون من البدلان الناش ئة التكنولوجيات .ب  : ُأدرجت زايرة اإ
ىل بعض التكنولوجيات الناش ئة ذات الصةل مبجالت الاحتياجات الإمنائية اخل  وُعقد. اصة هبذه البدلانالثالثة اإ

ىل  20الاجامتع يف كوالاملبور مبالزياي يف الفرتة من  ونُظم ذكل يف س ياق التعاون التقين . 2017مارس  24اإ
وزار . السويدي لتسجيل براءات الاخرتاع والواكةل السويدية للتمنية بني الويبو وجامعة بوترا مالزياي واملكتب

 . يف ذكل مجمع العلوم ومركز الابتاكر ومشاريع الأسامك والطاقة الشمس ية املشاركون املشاريع املهمة مبا

: ُحددت العوامل اخلارجة عن املرشوع بوصفها الزتام ودمع من جانب الإدارة بشأأن املشاريع، القوى اخلارجية .ج 
ىل أ خر طة عىل سبيل املثال، مت تغيري نق. ومع ذكل، فقد عوجلت حيامث وجدت. واليت اختلفت من بدل اإ

 التصال يف بدل ما يف منتصف الطريق لمتكني التنفيذ الناحج للمرشوع.

 فعالية املرشوع ابء.

طار فعالية املرشوع، قُيّمت النوايح التالية :فعالية املرشوع .63  :يف اإ

 تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة .أأ  

 قدرات مؤسس ية وطنية يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل سد الاحتياجات احملددة وبناء .ب 

 . وتنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية .ج 

ىل : 1ابء  كرب من املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف التصدي اإ فعالية املرشوع وفائدته تسهيل اس تخدام قدر أأ

 ة احملددة عىل الصعيد الوطين.الاحتياجات الإمنائي

: اتسم املرشوع ابلفعالية والفائدة من خالل تسهيل اس تخدام قدر أأكرب من املعلومات التقنية والعلمية 6النتيجة  .64
ىل الاحتياجات الإمنائية احملددة عىل الصعيد الوطين  . املالمئة يف التصدي اإ

ومن خالل البحث يف الرباءات . قبل البدلان الثالثة: اختريت س تة جمالت لالحتياجات من املرشوعات احملددة .65
  عىل سبيل املثال؛. ُحدد العديد من التكنولوجيات املمكنة وبعد التقيمي وحتديد الأولوايت، صيغت التكنولوجيات املالمئة

ثيوبيا تكنولوجيا .أأ   نضوب  مشلكة : الهدف من التكنولوجيا املطلوبة معاجلةتربية الأسامك يف رواندا وتزنانيا واإ
نتاج السميك من البحريات يف هذه البدلان الثالثة من أأجل فعىل سبيل . سد الفجوات املزتايدة يف الطلب الإ

طن مرتي فقط من  2.9، أأنتجت رواندا 2014ففي عام . املثال، تعد رواندا حالًيا مس توردًا صافيًا للأسامك
نتاج ظل هذه ال ويف. أألف طن مرتي 60الأسامك مقابل واردات بلغت  ىل اإ فجوة يف العرض، هتدف رواندا اإ

ىل  ىل تكنولوجيا تربية الأسامك بعيًدا عن . 2020مرتي س نواًي وحلول عام  أألف طن 155ما يصل اإ ومثة حاجة اإ
نتاج الأسامك يف رواندا الشاطئ ويف مجيع احلالت الثالث، ينبغي للتكنولوجيا . لسد الفجوة التكنولوجية يف اإ

كام ينبغي أأن تكون التكنولوجيا يف . رعي الأسامك من اس تخدام أأي مصدر مايئ متاحاملرغوبة أأن متكن مزا
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نتاج وجيب أأن يكون للتكنولوجيا نظام . املتناول وقابةل للتكرار والتكيف مع خمتلف مس توايت الأعامل والإ
 . مهنا مالمئةتكنولوجيا اعتربت مخسة  33وحددت حوايل . لترصيف املياه ونظام للتنقية والتحمك يف اجلودة

: الهدف من التكنولوجيا املطلوبة معاجلة مشلكة حمدودية تقطري املياه ابلطاقة الشمس ية يف رواندا تكنولوجيا .ب 
مليون  11.8٪ من ساكن رواندا البالغ عددمه 71فرص احلصول عىل املياه النقية الصاحلة للرشب ملا نسبته 

ودلى رواندا هدف وطين يتعلق بتوفري مياه الرشب النقية  .يعيشون حاليًا يف املناطق الريفية نسمة واذلين
دخال تكنولوجيا تقطري املياه ابلطاقة الشمس ية اليت وميكن. واحملموةل مجليع جممتعاهتا  حتقيق ذكل عن طريق اإ

ولالس تخدام يف اجملمتع  ميسورة التلكفة وقابةل للتكرار وصديقة للبيئة ومالمئة للأرس الفردية تعد
تكنولوجيا أأثناء البحث يف الرباءات ومن بيهنا اختار فريق اخلرباء الوطين  40حوايل  حددتو  .التجاري

وهذه التكنولوجيا غري مسجةل يف رواندا وابلتايل . وطريقته يف التقطري الشميس US 20080067054 نظام
ن اس تخداهما حملًيا لن ينهتك أأي حقوق براءة  .فاإ

ثيوبيا جتفيف .ج  ثيوبيا بطريقة: يس تعالنب ابلشمس يف اإ التجفيف يف الهواء الطلق  ني العديد من مزارعي النب يف اإ
وهذه الطريقة تسبب العديد من خسائر . سطح أ خر واليت تتكون أأساًسا من نرش القهوة عىل الأرض أأو عىل

وتعمتد طريقة التجفيف الشميس أأيًضا . ما بعد احلصاد بسبب التلوث ابلغبار والقوارض واحليواانت الأخرى
ذا اكنت الظروف تس تغرق وقتًا طوياًل وتتطلب مدخالت عالية من العامةل سعى هذا  ذلكل. عىل ما اإ

جياد بديل تقين للطريقة التقليدية للتجفيف ابلشمس، ىل اإ واليت ينبغي أأن تكون منخفضة التلكفة  املرشوع اإ
 تكنولوجيا من 19وحددت . خسائر ما بعد احلصاد، وتزيد جودة النب ومصنعة حملًيا وتقلل بشلك كبري من

مشيس وجد أأنه  ، وهو جمففCA1162735خالل البحث يف الرباءات واختار فريق اخلرباء الوطين الرباءة 
 وبتلكفة منخفضة. يس تخدم تكنولوجيا بس يطة ومواد البناء املطلوبة متوفرة حملًيا

املنتجة يف تزنانيا بدون  حملاصيل: تُباع معظم االأعشاب البحرية لس تخراج الاكراجينان يف تزنانيا معاجلة .د 
ىل تزنانيا. معاجلة يف السوق التقليدية والعاملية عالوة . مث تُعاجل املنتجات يف اخلارج ويُعاد تصدير املنتج الهنايئ اإ

ن سعر املنتجات اخلام منخفض وغري منتظم يف الأسواق ادلولية وهذا ما حدث لوقت طويل . عىل ذكل فاإ
ىل أأورواب حيث . التزنانية خبصوص الأعشاب البحرية فلطاملا صّدرت تزنانيا الأعشاب البحرية اخلام اإ

ىل تزنانيا بأأسعار أأعىل . طن من احلشائش اجلافة س نوايً  15000ويصدر حوايل . يس تخرج الاكراجينان ويباع اإ
ضافة القمية، ميكن عكس هذا الوضع هذا املرشوع للحصول عىل تكنولوجيا  فقد سعى. ومن خالل اإ

. البحرية، وهو مطلوب ابلفعل يف الأسواق احمللية يف صناعات النس يج خراج الاكراجينان من الأعشابلس ت
نتاج عىل نطاق صغري وحيث تس تطيع مجموعات أأو جتمع ملزارعي الأعشاب  وجيب أأن تسمح التكنولوجيا ابلإ

ىل أأعشاهبم البحرية البحث يف الرباءات  تكنولوجيا خالل 27وحددت . البحرية اس تخدامه لإضافة قمية اإ
طرق اس تخراج  - US 5801240واختار فريق اخلرباء الوطين. وقميت من قبل فريق اخلرباء الوطين

فريق اخلرباء الوطين أأن الرباءة أأودعت يف عام  ولحظ. الاكراجينان ش به املصفى من الأعشاب البحرية
 . لرباءة ابس تخداهماتنهتيي هذه الس نة، وابلتايل لن يكون مثة أأي انهتاك ل وسوف 1998

 : لحظ التقيمي ما ييل:املالحظات  .66

وبدون تنفيذ التكنولوجيات احملددة، لن تعاجل املشاريع . يف وقت التقيمي، مل يُنفذ أأي من خطط العمل .أأ  
 .الاحتياجات الإمنائية يف هذه البدلان
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التقيمي أأن اختيار نفس املرشوع اخلاص برتبية الأحياء املائية من قبل البدلان الثالثة اكن مصادفة  وجد .ب 
 عادية. غري

ىل اثنني ليست مربرة. .ج   فكرة احلد من جمالت الاحتياجات اإ

مؤسس ية وطنية عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل  بناء قدراتفعالية املرشوع فائدته يف  :2ابء

 امليض قدما يف حتقيق الأهداف الإمنائية الرئيس ية عىل املس توى الوطين

ىل حد ما، ومتثلت فائدته يف تسهيل اس تخدام قدر أأكرب من املعلومات التقنية 7النتيجة  .67 : اتصف املرشوع ابلفعالية اإ
 . لقة ابحتياجات حمددةوالعلمية املالمئة واملتع

 :قدم التقيمي املالحظات الإجيابية التاليةالإجنازات:  .68

ىل أأعضاء املنتدى الأوسع  املرشوع بناء قدرات اخلبري الوطين وأأعضاء فريق اخلرباء الوطين ابلإضافة أأمت .أأ   اإ
 :لأحصاب املصلحة املتعددين خبصوص ما ييل

 فهم التكنولوجيا املالمئة 

 حتديد الاحتياجات 

 عداد طلبات البحث  اإ

 جراء معليات البحث  اإ

 عداد تقارير البحث  اإ

 عداد تقارير املشهد العام  اإ

 عداد خطط العمل  اإ

من خالل املشاركة  خشص التدريب عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية مبا يف ذكل 180حوايل  تلقى  .ب 
تزنانيا  -برانجًما لبناء القدرات  12وعه ونُظم ما مجم. 2017و 2015يف اجامتعات فريق اخلرباء الوطين بني عايم 

ثيوبيا ) (؛6)  (.1(؛ السويد )1مالزياي ) (؛2رواندا ) (؛3اإ

ىل ذكل، نظمت شعبة البدلان الأقل منوًا يف الويبو اجامتعات وابلإضافة  .ج  قلميية لبناء القدرات التكنولوجية  اإ اإ
نة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط الهادئ، الاقتصادية لأفريقيا واللج  ابلتعاون مع جلنة الأمم املتحدة

 عىل مدى ثالث س نوات. من كبار املسؤولني 240وحرضها أأكرث من 

طار التعاون مع وقد .د  حكومة السويد ويه توفر  أأقميت برامج خاصة لبناء القدرات التكنولوجية كجزء من اإ
 .يف الس نة من كبار املس ئولني من البدلان الأقل منواً  25التدريب حلوايل 

جيايب للغاية حول فاعلية املرشوع يف  .ه  وحتدث املستشارون الوطنيون اذلين أأجريت معهم مقابالت بشلك اإ
 بناء القدرات.

رواندا املتعلق خبلق الرثوة  التمنية يف أأجندة أأجرى فريق اخلرباء الوطين معلية حتديد الاحتياجات بناء عىل 

ىل  ذكل تعزيز مسامهةوفرص العمل والتمنية الشامةل مبا يف  ٪ من الناجت احمليل الإجاميل. 14قطاع التصنيع لتصل اإ
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جميس  الأكرث فائدة، ل ميكنك أأن تشعر بقمية هذا الأمر حىت تفعهل. واكن البحث يف حاةل التقنية الصناعية هو

 رواندا –اكجااب 

 

ابلرباءات، واكنت  أأمهية املعلومات املتعلقةو  التكنولوجيا املالمئة بناء القدرات مفيًدا ومّكن الأشخاص من فهم اكن

ىل نيلسون مانديال مثة برامج توعية يف  تزنانيا -جورج ش ميدو مالزياي مفيدة للغاية.  واكنت الزايرة اإ

 

 

قدرات أأفرقة اخلرباء الوطنية. مفعظم الأعضاء مل يكن دلهيم فكرة عن مفهوم التكنولوجيا املالمئة. واكنت  تعززت

اثنان من الأعضاء  يه توضيح مفهوم التكنولوجيا املالمئة وكيفية حتديد جمالت الاحتياجات. ويطبقمثرة املرشوع 

ثيوبياابلفعل املهارات يف معلهم اخلاص.   ووندوسن بيليت ـ اإ

 

ىل أأنه يف حني أأعدت أأفرقة اخلرباء الوطنية :أأوجه القصور .69 رشاف مستشار  أأشار التقيمي اإ تقارير املشهد العام حتت اإ
ىل فريق اخلرباء الوطين للموافقة علهياألدوليون خطط ا دويل، أأعد خرباء وبيامن مت ذكل وفقا لوثيقة . عامل وقدموها بعد ذكل اإ

ل أأن هذا الرتتيب حيد من حتقيق أأهداف بناء القدرات ذا فُوضت أأفرقة اخلرباء . املرشوع، اإ فسزتداد فائدة بناء القدرات اإ
رشاف مستشارين دولينيالوطنية أأيًضا لإعداد خطط الع  .مل حتت اإ

فعالية املرشوع من حيث تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املالمئة يف : 3ابء 

 تكل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.

لومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املالمئة : مرشوع فعال من حيث تنس يق اسرتجاع املع8النتيجة   .70
 . يف تكل اجملالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل

معلية البحث، ابلتشاور مع فريق اخلرباء  : لحظ التقيمي أأنه، وفقا لوثيقة املرشوع، بدأأ اخلبري الوطينالإجنازات .71
ىل خرباء الويبو. والوطنيني ادلوليني الوطين واملستشارين يف شعبة البدلان الأقل منوًا للتعليق  مث أأرسلت طلبات البحث اإ

ىل شعبة الويبو ومضن هذا الإجراء أأن طلبات البحث اكنت ذات جودة . للمعلومات املتعلقة ابلرباءات علهيا قبل تقدميها اإ
مث أأاتحت الويبو تقارير البحث لإعداد تقرير املشهد العام التقين . يدةعالية، مما سهّل بدوره البحث اجليد وتقارير البحث اجل 

 وخطط العمل.

: اكنت مشاركة أأفرقة اخلرباء الوطنية يف معلية البحث يف احلد الأدىن حيث مل تطلب وثيقة املرشوع أأوجه القصور .72
ن زايدة مشاركة فريق ومع. مهنم أأن يفعلوا ذكل معلية البحث من شأأهنا  اخلرباء الوطين يف ذكل، وفقًا للخرباء الوطنيني، فاإ

 والعلمية املالمئة. أأن تعزز قدرهتم عىل اسرتجاع املعلومات التقنية

 س تدامةالا جمي.

 :قمي التقيمي الاس تدامة عىل أأساس املعايري الأربعة التالية .73

 احامتل تنفيذ خطط العمل املوضوعة خالل املرشوع .أأ  

 احامتل أأن تس متر البدلان الثالثة يف العمل بشأأن التكنولوجيا املالمئة .ب 



CDIP/21/13 
Annex 
23 
 

 احامتل مواصةل الويبو وادلول الأعضاء فهيا لهذا املرشوع .ج 

 1ادلروس املس تفادة من املرحةل  .د 

 احامتل تنفيذ خطط العمل املوضوعة خالل املرشوع: 1 جمي

 . : من احملمتل أأن يُنفذ بعض خطط العمل اليت وضعت خالل املرشوع9 النتيجة .74

 :الأدةل التالية تدمع هذه النتيجة .75

ىل املقابةل مع الس يد استناداً  .أأ   والتكنولوجيا الأثيوبية أأمواًل وحددت  ووندوسن بيليت، خصصت وزارة العلوم اإ
رشاف عىل تنفيذ املرشوع طينفريق اخلرباء الو  وعني رئيس. املرشوع خرباء للمساعدة يف تنفيذ  .لالإ

الأموال لتنفيذ مرشوع اس تخراج  تزنانيا، أأفاد اخلبري الوطين أأن وزير التجارة والصناعة يف زجنبار أأاتح يف .ب 
عىل ذكل، تبني أأن املعدات الالزمة لتصنيع الأعشاب البحرية  وعالوة. املنتجات القمية من الأعشاب البحرية

جراء الإصالحاتيف تزنانيا وهو  ميكن صنعها نشاء . أأمر جيد من حيث بناء القدرات واإ وسيتضمن الأمر اإ
ومت تشكيل جتمع للأعشاب البحرية يتكون من ش باب . مصانع جتريبية 3مصانع صغرية للمجمتعات، بدءا من 

وقد طلب جتمع الأعشاب البحرية ابلفعل معدات للتكسري والطحن من مورد . ونساء للعمل يف املرشوع
أأيضا أأن جلنة العلوم  وورد. وس يكون هذا املورد مسؤوًل أأيًضا عن تصنيع تكنولوجيا الاس تخراج. حميل

واكن جتمع الأعشاب البحرية من التجمعات  والتكنولوجيا يف تزنانيا بدأأت مرشوعًا بشأأن التجمعات الإبداعية
 اخملتارة.

وأأحصاب املصلحة املتعلقني  طوير الصناعينيرواندا، ذكر املستشار الوطين أأن الواكةل الوطنية للبحث والت يف .ج 
. قبل التنفيذ عىل نطاق واسع عىل مس توى البدل بأأمكهل هبا عىل اس تعداد لتنفيذ املشاريع عىل أأساس جترييب

أألف دولر  50ابلفعل مبلغ  الواكةل وخصصت. س نوات 2-1ملدة  2018وستبدأأ املرحةل التجريبية يف يوليو 
 . أأمرييك للمرشوع

 :: لحظ التقيمي ما ييلقصورأأوجه ال .76

وقد يؤدي عدم اخنراط القطاع اخلاص من . يف مجيع املشاريع، اكن تطبيق خطط العمل مدفوعا ابلقطاع العام .أأ  
ىل احلد من مشاركته وابلتايل احلد من تنفيذ املشاريع  .بداية املرشوعات اإ

غري احلكومية الإمنائية يف معلية  يف مجيع احلالت، مل يكن مثة اخنراط من املؤسسات املالية واملنظامت .ب 
 .املرشوع تطوير

 

مترار مرشوع التكنولوجيا املالمئة يف هذه البدلان الثالثة: 2 جمي  احامتل اس 

 . : من احملمتل أأن يس متر مرشوع التكنولوجيا املالمئة يف هذه البدلان الثالثة10النتيجة  .77

 :الأدةل التالية تدمع هذه النتيجة .78
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ثيوبيا، أأطلق مرشوع التكنولوجيا املالمئة يف وقت اكن البدل للس يد وفقاً  .ج  يطور فيه  ووندوسن بيليت، يف اإ
ومن مث اكن . ذات الأولوية من اجملالت 21خارطة طريق تكنولوجية تشمل تسهيل نقل التكنولوجيا يف 

لوطين الإثيويب تأألف من وورد أأيًضا أأن فريق اخلرباء ا. التكنولوجيا املالمئة منسجًما مع هذا الربانمج مرشوع
التكنولوجيا  وملا مت بناء قدراهتم، اكنت هناك خطط لس تخداهما دلمع مشاريع. مس ئولني كبار يف احلكومة

 وكذكل تطوير س ياسة امللكية الفكرية وغريها من واثئق التمنية احلكومية املتصةل ابملوضوع. اخملتلفة املالمئة

املعهد الوطين للأوحاث الصناعية يطور خطة اسرتاتيجية ملدة س بع يف رواندا، أأفاد اخلبري الوطين أأن   .د 
 )أأ( اكتساب التكنولوجيا -تضمنت اخلطة اسرتاتيجيتني نشأأات من املرشوع  وقد. (2026-2019س نوات )

دارة املعرفة مبا يف ذكل اس تخدام معلومات امللكية الفكرية وسريوج . لأغراض البحث والتطوير ونقلها و)ب( اإ
ىل الاجامتع الثامن عرش للجنة . ربانجمان ملرشوع التكنولوجيا املالمئةهذان ال كام عرب وفد حكومة رواندا اإ

معرض تعليقه عىل التقرير املرحيل ملرشوع  ويف. عن سعادة احلكومة ابملرشوع 2016التمنية يف نومفرب 
اكن من . لتقنية حلل املشالكتأأفضل برامج املساعدة ا هذا واحد من. . "التكنولوجيا املالمئة، قال الوفد 

جياد التكنولوجيا الالزمة دلمع املهم للغاية حتديد ىل التكنولوجيا واإ  "التنفيذ... اجملالت اليت تفتقر اإ

 :يف تزنانيا، ذكر اخلبري الوطين أأنه .ه 

 نشاء صناديق لتأأسيس مساحات الابتاكر يف اجلامعات وبرامج بناء القدرات مبا يف ذكل اس تخدام  مت اإ
ىل زايدة اس تخدام امللكية الفكرية. معلومات امللكية الفكرية  وس يؤدي ذكل اإ

 ل أأن اخلبري ابلرمغ من عدم وجود خطط ملموسة لتحويل ىل هجاز دا م، اإ  فريق اخلرباء الوطين اإ
والتكنولوجيا يف تزنانيا سوف تنسق  ء الوطين مفيد للغاية وأأن جلنة العلومالوطين ذكر أأن فريق اخلربا

وجيري . مع أأعضاء فريق اخلرباء الوطين وحيث ميكن الاس تعانة هبم للرتوجي لربامج التكنولوجيا املالمئة
عىل ذكل، خالل املرشوع، حدد فريق  عالوة. وضع هذه القضااي يف اخلطة الاسرتاتيجية لتعمميها

 اء الوطين أأربعة جمالت، نفذ اثنان مهنا واثنان يف انتظار التنفيذ من خالل مشاريع أأخرى.اخلرب 

 :: لحظ التقيمي أأوجه القصور التاليةأأوجه القصور  .79

 . مسة دامئة يف مجيع البدلان الثالثة فريق اخلرباء الوطين مل تكن مثة خطط ملموسة جلعل .أأ  

ن فكرة دمج التكنولوجيا املالمئة يف الا .ب  سرتاتيجيات الوطنية أأمٌر جيد، لكن حيامث حدث ذكل، فقد حدث اإ
 .الصدفة بطريق

 احامتل مواصةل الويبو وادلول الأعضاء فهيا لهذه املرشوعات: 3جمي 

 . : من احملمتل أأن تس متر الويبو وادلول الأعضاء يف هذا املرشوع11النتيجة  .80

 :الأدةل التالية تدمع هذه النتيجة .81

. املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب لتجريب مفهوم التكنولوجيا املالمئة يف بعض البدلان خيطط .أأ  
أأوزوادلو جريونز، كبري  بوهرر، مديرة املكتب الإقلميي والس يد-فريق بقيادة الس يدة بياتريس أأمورمي وقد التقى

أأعرب الفريق عن رغبته يف جتريب ذكل، مع بعض و . املرشوع املستشارين، مع املقمي لتبادل املعلومات حول
 .التعديل، يف أأمرياك الالتينية
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مالمئة يف البدلان النامية،  الصندوق الاستامئين الكوري مع الويبو يف تنفيذ مشاريع تكنولوجيا ولطاملا تعاون .ب 
 :يف املس تقبل كام هو مذكور أأدانه، ومن املرحج أأن يس متر ذكل

)ادلورة السادسة عرش للجنة  2015ير املتعلقة ابلتكنولوجيا املالمئة يف نومفرب أأثناء مناقشة التقار   "1"
كوراي للملكية الفكرية يعمل مع منغوليا وميامنار يف تطوير  التمنية(، أأفاد وفد مجهورية كوراي بأأن مكتب

 .طريقهتا يف احلياة ملساعدة هذه البدلان يف زايدة دخولها وحتسني التكنولوجيات املالمئة

، ذكر وفد امجلهورية 2016خالل ادلورة الثامنة عرشة للجنة اليت ُعقدت يف أأكتوبر/نومفرب   "2"
يناير يف أأمرياك الالتينية بدمع من  1مسابقة تكنولوجيا مالمئة يف  ادلومينيكية أأن امجلهورية عقدت

ىل. ومكتب كوراي للملكية الفكرية الويبو لنامية والبدلان الأقل ضامن توجيه البدلان ا وسعت املسابقة اإ
ىل التكنولوجيا، وكذكل تقدمي املساعدة التقنية لإجياد حلول منواً لإجياد أأفضل احللول لوصول اجملمتعات  اإ

 . للقضااي ابس تخدام الرباءات

 .وقّعت الويبو مؤخرًا مذكرة تفامه مع حكومة موزمبيق بشأأن التكنولوجيا املالمئة  .ج 
 

 التكنولوجيا املالمئة بشأأن اس تدامة مشاريع 1رحةل ادلروس املس تفادة من امل: 4 جمي

 معتدل. 1: مس توى اس تدامة املرشوعات يف املرحةل 11النتيجة 

 مالحظات .82

 زامبيا .أأ  

"1"  ُ .فذ مرشوع جتميع مياه الأمطار بنجاح وفقًا خلطة العملن
1

املقاطعة والرئيس احمليل، اس هُتل  من مفوض وبدمع 
. زامبيا املنكوبة ابجلفاف يف قرية س اميمبا يف سافوجنا، يف املقاطعة اجلنوبية يف املرشوع يف البداية يف املناطق

وشلكت جلنة حملية تضم مسؤولني حكوميني 
حمليني، ومنظامت غري حكومية حملية، وممثلني عن 

جنة بشلك وثيق ومعلت الل . اجملمتع احمليل ومزارعني
وتؤول . مع فريق اخلرباء الوطين لتنفيذ املرشوع

رشاف  ىل اجملمتع حتت اإ الإدارة اليومية للمرشوع اإ
وتعد ملكية املرشوع من قبل اجملمتع احمليل . الرئيس

. يه مفتاح اس تدامته وجناحه عىل املدى الطويل
وقد لُخص جناح هذا املرشوع يف لكمة كبري 

 س ميبااب. قادة

الرمغ من عدم تكرار املرشوع يف أأماكن  عىل "2"
املستشار  أأخرى، تبني من املقابالت اليت متت مع

الوطين للمرشوع أأن صندوق البيئة العاملي هممت 

                                                
1

 ـ معلومات الرباءات متكن جتميع مياه الأمطار يف زامبيا 2017جمةل الويبو، عدد أأبريل  

 

ىل  عندما جاء الناس من الويبو لأول مرة اإ

للغش  جممتعنا، كنا متشككني للغاية لأننا تعرضنا

يف املايض، لكن مرشوع جتميع املياه يصنع فارقًا 

فيس تطيع مزارعوان اجملمتع.  حقيقيًا يف حياة أأفراد

طعام عائالهتم وحيواانهتم  ال ن زراعة احملاصيل واإ

حىت أأننا نفكر يف البدء  خالل مومس اجلفاف.

مدادات املياه دلينا لرتبية الأسامك  .يف اس تخدام اإ
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 . املرشوع عىل نطاق البدل ابلرتوجي لتكرار

ب نقص املوارد كام أأن فريق اخلرباء الوطين اهنار بسب. ومع ذكل، مل يُنفذ املرشوع ال خر للتقطري الشميس "3"
 .الالزمة لتسهيل أأنشطته للميض قدما يف املرشوع

  نيبال .ب 

وقد أأسفرت هذه التكنولوجيا . نفذ املرشوع اخلاص بتكنولوجيا قولبة الكتةل الأحيائية بنجاح حسب الأعامل  "1"
 عن منتج قالب أأحيايئ، وهو مصدر وقود بديل قوي مياكنيكيًا، وجديد، وفعال، وصديق للبيئة وقابل

للمقابةل مع املستشار الوطين )ادلكتور راميش سينغ(، ُدّرب العديد من  ووفقاً . لالش تعال بسهوةل لفائدة نيبال
نة ويبيعوهنا، ويه مطلوبة بشلك كبري خاصة  أأعضاء القطاع غري الرمسي، ومه يصنعون ابلفعل القوالب احملس ّ

وهو مدفوع ابلقطاع اخلاص . وحاليا يس تخدم املنتج عىل نطاق واسع يف معظم أأحناء البالد. يف فصل الش تاء
 غري الرمسي.

عالوة . ومع ذكل اكن التقدم بطيئًا. وفقا لسينغ، جيري تنفيذ املرشوع ال خر )جتفيف الهال( يف رشق نيبال  "2"
 ص املتابعة.وابلتايل مثة مشلكة خبصو  عىل ذكل، ل يعمل فريق اخلرباء الوطين

 بنغالديش .ج 

 مل ينفذ أأي من املرشوعني "1"

 : قدم املستشارون الوطنيون من زامبيا ونيبال الاقرتاحات التالية بشأأن مسأأةل الاس تدامةالاقرتاحات .83

جياد س بل ووسائل لضامن أأن تكون .أأ   سبيل املثال، ميكن حتويل  عىل. مسة دامئة للمرشوع أأفرقة اخلرباء جيب اإ
طارفريق اخلرباء الوطين ىل هيئة استشارية يف اإ الواكةل املنفذة، وحيث تعقد معه اجامتعات منتظمة وتدفع هل   اإ

 خمصصات

 تعد مهنجية التكنولوجيا املالمئة قوية وجيب اس تخداهما لتكرار املشاريع يف أأماكن أأخرى .ب 

اتيجيات لتعزيزه هناك حاجة لتنظمي اجامتع للمشاركني السابقني )البدلان الس تة( ملراجعة املرشوع ووضع اسرت  .ج 
 يف تكل البدلان

جيب عىل احلكومات املشاركة أأن ختصص الأموال لتنفيذ خطة العمل مكرشوعات جتريبية للتسويق للأطراف  .د 
 احملمتةل يف القطاع اخلاص

 التمنية أأجندة تنفيذ توصيات   .د 

منية أأجندة مدى تنفيذ توصيات   . خالل املرشوع 31و 30و 19 الت

 :اكلتايل ؛31و 30و 19: وجد هذا التقيمي أأن املرشوع اس تجاب للتوصيات 13النتيجة  .84

الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل، مضن اختصاص الويبو، عىل امليض يف تسهيل نفاذ البدلان  :19التوصية  .85
ىل املعرفة والتكنولوجيا للهنوض ابلنشاط الإبداعي والا بتاكري وتعزيز تكل الأنشطة املنجزة يف النامية والبدلان والأقل منوًا اإ
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طار الويبو حيث سهل املناقشات داخل جلنة التمنية ويف البدلان املس تفيدة الثالثة بشأأن كيفية  19املرشوع التوصية  نفذ. اإ
ىل املعارف والتكنولوجيا يف البدلان الأقل منواً  تعزيز الوصول ملرشوع وجه اخلصوص، انقشت جلنة التمنية وثيقة ا وعىل. اإ

اهامتمه مبواصةل املرشوع  ، وأأعرب عدد من ادلول الأعضاء عن2014املتعلقة بتنفيذ املرشوع منذ عام  ومجيع التقارير املرحلية
 وتعزيزه.

أأن تتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبدلان النامية، مبا فهيا البدلان  ينبغي للويبو :30التوصية  .86
ىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية الانتفاع هبا، ول  قل منوًا، بناء عىل طلهبا، حول س بل النفاذ اإ الأ

  .ية خاصةس امي يف اجملالت اليت تولهيا اجلهة صاحبة الطلب أأمه 

شعبة البدلان الأقل منوًا يف الويبو مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجامتعية  تعاونت .أأ  
قلميية لبناء ل س يا واحمليط القدرات التكنولوجية للبدلان الأقل منوًا واليت ركزت  الهادئ يف تنظمي الاجامتعات الإ

 .نية والعلمية لتحقيق أأهداف التمنيةحتديًدا عىل اس تخدام املعلومات التق 

ىل ذكل، بدأأ التعاون مع جامعة بوترا مالزياي .ب  واذلي مشل زايرة دراس ية للمشاركني من البدلان  ابلإضافة اإ
وأأاتح هذا التعاون للمشاركني تطوير املعرفة وادلراية العملية بشأأن اس تخدام . املس تفيدة من املرشوع

 .مية والتقنية لالخرتاع والابتاكرمعلومات الرباءات واجملالت العل 

املالمئة احملددة يف جمال  ووردل فيش، مما سيسمح ابلتنفيذ الوطين املس تدام للتكنولوجيا مت تأأسيس التعاون مع .ج 
 املقدمة من البدلان الأقل منواً. تربية الأحياء املائية من أأجل معاجلة الطلبات احملددة

ىل املعلومات العلمية والتقنية ذاتحيث جشع عىل ا 30املرشوع التوصية  نفذ .د  الصةل ابلتكنولوجيا يف  لوصول اإ
 .ثالثة بدلان مس تفيدة جمالت الاحتياجات الإمنائية احملددة وطنيًا يف

ىل البدلان النامية، كتوجيه الامتس  :31التوصية  .87 اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ
ىل الويبو بتسه  ىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءاتاإ   .يل نفاذ حمّسن اإ

ىل 31املرشوع التوصية  نفذ .أأ   اس تخدام املعلومات  ابلاكمل حيث استندت طرائق التنفيذ اخلاصة ابملرشوع اإ
امهة يف املتعلقة ابلرباءات لتحديد التكنولوجيات واملس العلمية والتقنية املتاحة للجمهور مبا يف ذكل املعلومات

 وبناء القدرات التكنولوجية الوطنية. نقل التكنولوجيا

 الاس تنتاجات

دارته أألف.  تصممي املرشوع واإ

املرشوع، كام يه ال ن، اكفية لتنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة  وثيقة .(4و 2و 1 خبصوص النتاجئ) 1الاس تنتاج   .88
 :من ال ن فصاعًدا، جيب مراعاة ما ييل. منواً املس تقبل يف لك من البدلان النامية والبدلان الأقل  يف

 تعممي املرشوع وتوس يع نطاقه .أأ  

 احلفاظ عىل التوزيع الإقلميي .ب 

 توس يع نطاق املرشوع ليشمل البدلان النامية املهمتة .ج 
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حتديد جمال الاحتياجات، ل ينبغي أأن تكون مدة تسلمي مرشوع معني  بعد. مراجعة مدة تسلمي مرشوع معني .د 
وهبذه الطريقة، ميكن تنفيذ املزيد من املشاريع يف غضون مدة املرشوع وبنفس املقدار من . شهًرا 12أأكرث من 

 املوارد

دخال أ لية يف وثيقة املرشوع لضامن الزتام أأفرقة اخلرباء الوطنية مبتطلبات  .ه  عداد التقاريراملرشوع من انح اإ  ية اإ

فضاًل عن . لضامن الاس تعانة الفعاةل ابملستشارين، ينبغي عقد اجامتع متهيدي لزتويدمه بفهم واحض للمرشوع .و 
اتحة تقارير املشاريع السابقة وحيث يكون دلى املستشارين صورة  واثئق املعلومات الأساس ية، ينبغي أأيضًا اإ

 عتنفيذ املرشو واحضة عن املفهوم واملسار بشأأن

وجيب الانتباه عىل . ينبغي تعزيز مسامهة الكياانت الأخرى داخل أأمانة الويبو (3 خبصوص النتيجة) 2الاس تنتاج  .89
ىل ما ييل  :وجه التحديد اإ

ذاكء الوعي مبرشوع .أأ    دلى أأحصاب املصلحة ادلاخليني املعنيني التكنولوجيا املالمئة تعزيز اإ

قلميية لضامن تعممي اس تخدام   .ب  رشاك املاكتب الإ التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية اإ
 للبدلان الأقل منواً 

القدرات  الاس تخدام الفعال لفريق اخلرباء الوطين ابعتباره هجاًزا وطنًيا لبناء ظل. (4)خبصوص النتيجة  3الاس تنتاج  .90
يالء اهامتم خاص ملا ييللتحسني هذا. وتنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة ميثل خطًرا مل يمت حهل  :، يف املس تقبل، ينبغي اإ

 جيب اختيار فريق اخلرباء الوطين بعناية حىت يكون هناك متثيل متوازن للوزارات أأو الإدارات املعنية. .أأ  

 .فريق اخلرباء الوطين ينبغي أأيضا تضمني متثيل املعنيني يف أأوساط الصناعة )القطاع اخلاص( يف  .ب 

 رباء الوطين صفات قيادية قوية.فريق اخل جيب أأن يكون لرئيس .ج 

 جيب أأن يقدم فريق اخلرباء الوطين معلومات حمدثة ابنتظام للويبو واملستشار بشأأن أأنشطته وتقدمه. .د 

فريق  وجيب أأيًضا منح أأعضاء. فريق اخلرباء الوطين ماكفأأة صغرية حلضور الاجامتع ينبغي أأن يتقاىض أأعضاء  .ه 
 .اللجنة وحضور برانمج بناء القدراتاخلرباء الوطين شهادة بشأأن العمل يف 

ىل احلد الأدىن .و   . من أأجل اس مترارية املرشوع وجناحه، جيب تقليل تغيري الأعضاء اإ

ىل املستشار بشأأن أأي تغيريات يف الأعضاء وحيث ميكن اختاذ الإجراء املال م  .ز  جيب تقدمي املعلومات احملدثة اإ
ىل الأعضاء اجلدد وجيب أأن ختضع . حىت يتحلون ابملس توى املعريف املطلوب لضامن تقدمي املعلومات احملدثة اإ

 . اللجنة اجلديدة املشلكة لبناء القدرات

اكمتلت معلية جتريب املرشوع بنجاح وينبغي ال ن تعممي املرشوع  (5-1)خبصوص النتاجئ  4الاس تنتاج  .91
 . نطاقه وتوس يع
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 الفعالية ابء.

 بنجاح، بطريقة معلية، قدرته عىل بناء القدرات يف اس تخداماملرشوع  أأظهر. (8-6)خبصوص النتاجئ  5الاس تنتاج  .92
ومع ذكل، لزايدة فعاليته، ينبغي . احملددة عىل الصعيد الوطين املعلومات التقنية والعلمية املالمئة لتلبية الاحتياجات الإمنائية

يالء  املزيد من الاهامتم للقضااي التالية:  اإ

رشاك املزيد من البدلان الأقل  .أأ    منوًا لتحقيق تأأثري أأكربينبغي اإ

طالق املزيد من املشاريع، عىل الأقل  .ب   مشاريع 10داخل البدل، جيب اإ

جراء البحث يف الرباءات؛ جيب أأن تكون .ج  عداد  أأفرقة اخلرباء الوطنية مسؤوةل مسؤولية اكمةل عن اإ وكذكل اإ
 .تقارير املشهد العام وخطط العمل

رشاك املزيد من الأشخاص يف التدريب عىل اس تخدام التكنولوجيا املالمئة .د   ينبغي اإ

  فبدون هذا، ل يمت التحقق الفعيل من أأهداف املرشوع. جيب الرتكزي عىل تنفيذ خطط العمل .ه 

لبناء جيب تغيري املامرسة احلالية للبحث يف الرباءات لإاتحة املزيد من الفرص  (8 خبصوص النتيجة) 6الاس تنتاج   .93
 . قدرات فريق اخلرباء الوطين عىل البحث يف الرباءات

 الاس تدامة جمي.

يعد تنفيذ خطط العمل والتكرار من أأمه أأنشطة ما بعد املرشوع اليت . (12و 9 خبصوص النتيجة) 7الاس تنتاج  .94
 :وميكن حتسني فرص تنفيذ خطط العمل من خالل الاعتبارات التالية. ميكن أأن تضمن اس تدامة املرشوع

تطبيق صارم ملعايري الاختيار، واليت من بني أأمور أأخرى، تتطلب أأن ختصص البدلان املشاركة موارد يف املزيانية  .أأ  
 لتنفيذ خطة العمل.

عداد خطط العمل، مبجرد  .ب  عداد تقرير املشهد العام واإ رشاك املعنيني من القطاع اخلاص يف معلية البحث واإ اإ
 .حتديد جمالت الاحتياجات الإمنائية

رش  .ج  املؤسسات املالية الوطنية التجارية والصناعية واملنظامت غري  اك واكلت المتويل احملمتةل، عىل سبيل املثالاإ
 . احلكومية ادلولية املعنية يف هذه العملية

، يُراجع تكوين فريق اخلرباء الوطين ويعني أأعضاء جدد وفقا 3-2بعد التعرف عىل التكنولوجيات البالغ عددها  .د 
 .لالحتياجات

عادة تنظمي ولية .ه  ىل اإ فسوف يشارك فريق اخلرباء الوطين بنشاط يف . فريق اخلرباء الوطين قد تدعو احلاجة اإ
. ومبجرد حتديد هذه اجملالت، ميكن تشكيل فرق تنفيذ صغرية مالمئة للقطاع. معلية حتديد جمالت الاحتياجات

املائية فريق صغري يتأألف من ممثلني عن الوزارة سبيل املثال، ميكن أأن يقود مرشوع حول تربية الأحياء  عىل
املالية  القطاع اخلاص املعين مبصايد الأسامك )أأو الزراعة(، واملؤسسات املسؤوةل عن مصايد الأسامك، ومجعية

 . اليت متول املشاريع الزراعية، واملنظامت غري احلكومية الناشطة يف جمال الزراعة
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نشاء الإطار  ل .(12 و 10 خبصوص النتيجة) 8الاس تنتاج   .95 يركز التصممي احلايل لوثيقة املرشوع عىل تسهيل اإ
هنا اكنت نتيجة . واملؤسيس والس يايس املال م لضامن اس مترار املرشوع بعد تنفيذ خطط العمل القانوين وحيامث حدث ذكل، فاإ

جيابية غري مقصودة للمرشوع يالء املزيد من الاهامتم واملو . اإ  ملا ييل:ارد ويف املس تقبل، ينبغي اإ

املثال، س ياسة امللكية  )عىل سبيل تعممي التكنولوجيا املالمئة يف الاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنيةكيفية  .أأ  
 الفكرية الوطنية، س ياسة العمل والتكنولوجيا والابتاكر، س ياسة التصنيع(

ىل احلفاظ عىل حياة مرشوع .ب  وجيب أأن . حيث مت تنفيذه يف البدلان الس تة التكنولوجيا املالمئة تدعو احلاجة اإ
تكون نقطة البداية يه تنظمي اجامتع للمديرين السابقني للبدلان الست والإدارات احلكومية املعنية ملراجعة 

 . وقد يس بق ذكل دراسة اس تطالعية لتوثيق ما هو موجود ابلفعل عىل أأرض الواقع. املشاريع

. الويبو وادلول الأعضاء مبواصةل مرشوع التكنولوجيا املالمئةمثة اهامتم يف  .(11 خبصوص النتيجة) 9الاس تنتاج  .96
 وينبغي تعزيز هذا الاهامتم عن طريق:

 تعممي املرشوع كربانمج يف شعبة البدلان الأقل منواً  .أأ  

قلميهدمع اجلهود اليت  .ب  وجيب تشجيع . يبذلها املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية والاكرييب لتجريب املرشوع يف اإ
قلميية الأخرىاملاكتب   . الإ

 حتسني وحتديث وثيقة املرشوع لأخذ القضااي الناش ئة بعني الاعتبار  .ج 

تعزيز الرشااكت القامئة ذات الصةل مبرشوع التكنولوجيا املالمئة اليت أأنشأأهتا شعبة البدلان الأقل منوًا مثل  .د 
 واللجنة الاقتصادية لأفريقيا واجمللس الاقتصادي والاجامتعي ل س يا واحمليط الهادئ؛ جامعة بوترا مالزياي؛

نشاء رشااكت جديدة  . ومكتب الرباءات السويدي واإ

نشاء مركز للمتزي .ه  يف البدلان  اس تعراض املرشوعات القامئة وتوثيق هذا الاس تعراض لتقدمي قصص النجاح واإ
 الأقل منوًا ليكون مصدر املعلومات عن التكنولوجيا املالمئة.

 مرشوع.جيب مراجعة اجلداول الزمنية لل  .و 

 التوصيات

 مرشوع التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقه تعممي أألف.

التقيمي بأأن تعمتد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تعممي  يويص. (5-1 خبصوص الاس تنتاجات) 1التوصية  .97
 النامية.وتوس يع نطاقه للتنفيذ يف البدلان الأقل منوًا والبدلان مرشوع التكنولوجيا املالمئة 

دارته ابء.  تصممي املرشوع واإ

لمتكني التعممي والتوسع بفعالية، يويص التقيمي أأمانة الويبو بتحديث  .(5-1 خبصوص الاس تنتاجات) 2التوصية  .98

جراءات تنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة لتلبية ما ييل  :اإ

 منًوا والبدلان الناميةاملرونة والقدرة عىل التكيف لالس تخدام من قبل لك من البدلان الأقل  .أأ  
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 . ضامن التوزيع الإقلميي .ب 

 . زايدة عدد املرشوعات للك بدل .ج 

 . تقليص الوقت اخملصص للتنفيذ للك مرشوع .د 

 . تعممي املرشوع عىل البدلان النامية الراغبة فيه .ه 

عداد التقارير اخلاصة ابملرشوع .و   . اس تحداث أ لية لضامن الزتام أأفرقة اخلرباء الوطنية مبتطلبات اإ

 . تحداث برانمج المتهيد ملستشاري املرشوعاس   .ز 

 . تعزيز مسامهة املاكتب الإقلميية يف املرشوع .ح 

 . أأفرقة اخلرباء الوطنية يف تنفيذ املرشوعتعزيز فعالية  .ط 

 ادلراية العمليةبناء القدرات ونقل  جمي.

اس تخدام املعلومات التقنية  بناء القدرات ونقل ادلراية العملية بشأأن لتعزيز .(6و 5 النتيجتنيخبصوص ) 3التوصية  .99
 :الويبو أأن تضمن ما ييل املالمئة يف تلبية الاحتياجات الإمنائية لدلول الأعضاء، ينبغي لأمانة والعلمية

جراء البحث يف الرباءات؛ أأن تكون .أأ   عداد تقارير  أأفرقة اخلرباء الوطنية مسؤوةل مسؤولية اكمةل عن اإ وكذكل اإ
 .املشهد العام وخطط العمل

رشاك ا .ب  ملزيد من الأشخاص يف التدريب عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية اإ
 الاحتياجات الإمنائية يف ادلول الأعضاء

 تنفيذ املزيد من املرشوعات للك بدل .ج 

 س تدامةالا دال.

لتعزيز فرص تنفيذ خطط العمل وتكرار املشاريع، يويص التقيمي بأأن تقوم أأمانة  (8 خبصوص الاس تنتاج) 4التوصية   .100
 :الويبو مبا ييل

ضامن أأن يصبح تنفيذ خطة العمل الرشط الرئييس لختيار ادلول الأعضاء للمشاركة يف املرشوع وأأن يكون  .أأ  
 جزًءا ل يتجزأأ من مذكرة التفامه

 ع وتنفيذهتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف تطوير املرشو .ب 

 . تعزيز مشاركة اجلهات املالية احمللية واملنظامت غري احلكومية يف العملية .ج 

لدلول الأعضاء )عىل سبيل  تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف الاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنية تعزيز .د 
 ، وس ياسة التصنيع(العمل والتكنولوجيا والابتاكر املثال، س ياسة امللكية الفكرية الوطنية، وس ياسة
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اجامتع مراجعة للمديرين السابقني للبدلان الس تة والإدارات احلكومية املعنية لس تكشاف كيفية تعزيز  تنظمي .ه 
 . اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف هذه البدلان

الأعضاء، التكنولوجيا املالمئة داخل الويبو وادلول  لتعزيز اس مترار مرشوع. (9 خبصوص الاس تنتاج) 5التوصية  .101
 :يويص التقيمي بأأن تضطلع الأمانة مبا ييل

 كربانمج يف شعبة البدلان الأقل منًوا التكنولوجيا املالمئة تعممي مرشوع .أأ  

قلميية لتجريب مرشوع .ب  يف البدلان النامية  التكنولوجيا املالمئة تعزيز وتشجيع اجلهود اليت تبذلها املاكتب الإ
 مناطقها يف

نشاء رشااكت جديدةتعزيز الرشااكت القامئة  .ج   املتصةل مبرشوع التكنولوجيا املالمئة واإ

نشاء مركز امتياز داخل البدلان الأقل منًوا  اس تعراض .د  املرشوعات القامئة وتوثيقها لتوفري قصص النجاح واإ
 ليكون مصدر املعلومات حول التكنولوجيا املالمئة

 

  [ييل ذكل امللحقات]
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 امللحق الأول
 

طار التقيمي امللحق الأول: اإ  

 

 وس يةل التحقق املؤرشات احملاور الفرعية 

تصممي املرشوع واإدارته: 1  

أأ 1 مالءمة وثيقة املرشوع املراجعة  

كدليل لتنفيذ املرشوع وتقومي النتاجئ 

 احملققة

ذا اكنت وثيقة املرشوع املنقحة قد  ما اإ

اس تخدمت دون تعديل لتنفيذ املرشوع 

 بنجاح وحتقيق النتاجئ املرجوة

من خالل اس تعراض 

الواثئق واملقابةل مع فريق 

 .املرشوع

ب1 مالءمة وفائدة أأدوات رصد املرشوع  

عداد التقارير عنه يف  وتقيميه ذاتيًا واإ

دارة املرشوع مداد هيئة اإ وأأحصاب  اإ

املصلحة الرئيس يني ابملعلومات ذات 

 . الصةل لأغراض اختاذ القرارات

ذا اكنت أأدوات رصد املرشوع وتقيميه  ما اإ

عداد التقارير عنه قد اس تخدمت أأم  ذاتيًا واإ

ل دون تعديل لتوفري املعلومات املتصةل 

ابملوضوع لفريق املرشوع وأأحصاب املصلحة 

 القرارات.الرئيس يني لأغراض اختاذ 

من خالل اس تعراض 

الواثئق واملقابةل مع فريق 

 املرشوع واملس تفيدين

ج1 مدى مسامهة هيئات أأخرى يف أأمانة  

الويبو يف فعالية وكفاءة تنفيذ 

 . املرشوع ويف المتكني من ذكل

مسامهة الكياانت الأخرى داخل الأمانة يف 

 المتكني من تنفيذ املشاريع بفعالية وكفاءة

تعراض من خالل اس  

الواثئق واملقابةل مع فريق 

  املرشوع والإدارات املعنية

د1 ىل أأي مدى وقعت اخملاطر احملددة   اإ

ىل أأي  يف وثيقة املرشوع الأولية أأو اإ

 . مدى خففت تكل اخملاطر

ذا اكنت اخملاطر احملددة يف وثيقة  ما اإ

املرشوع املنقحة قد وقعت أأم ل أأو كيف 

 . ُخففت

من خالل اس تعراض 

الواثئق واملقابةل مع فريق 

املرشوع وأأفرقة اخلرباء 

 الوطنية واملس تفيدين

ه1 قدرة املرشوع عىل الاس تجابة  

للتيارات والتكنولوجيات اجلديدة 

 . وغريها من العوامل اخلارجية

قدرة املرشوع عىل الاس تجابة للتيارات 

والتكنولوجيات اجلديدة وغريها من العوامل 

 اخلارجية

عراض من خالل اس ت

الواثئق واملقابةل مع فريق 

 .املرشوع

: الفعالية2  

أأ 2 فائدة املرشوع يف تيسري زايدة  

اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية 

املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة 

عىل الصعيد الوطين من أأجل حتقيق 

 التمنية

اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة 

الاحتياجات احملددة عىل الصعيد يف تلبية 

 الوطين من أأجل حتقيق التمنية

من خالل اس تعراض 

الواثئق واملقابةل مع فريق 

املرشوع وأأفرقة اخلرباء 

الوطنية واملس تفيدين 

 واملتلقني

ب2 بناء فعالية املرشوع وفائدته يف  

مؤسس ية وطنية عىل  قدرات

اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية 

  نشاء منتدى أأحصاب املصلحة اإ

 املتعددين الفعال

  بناء القدرة املؤسس ية عىل

من خالل اس تعراض 

الواثئق واملقابةل مع فريق 

املرشوع واملتلقني وأأعضاء 



CDIP/21/13 
Appendix I 
2 
 

اس تخدام املعلومات التقنية   الاحتياجات احملددةمن أأجل سد 

 والعلمية من قبل البدلان الأقل منواً 

منتدى الس ياسات املتعدد 

 أأحصاب املصلحة

ج2 فعالية الربانمج يف تنس يق اسرتجاع  

املعلومات التقنية والعلمية املالمئة 

وتوفري ادلراية الفنية املالمئة يف ذكل 

اجملال التقين لتنفيذ هذه التكنولوجيا 

  بطريقة علمية وفعاةل

 تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية 

 توفري ادلراية العملية املالمئة 

 

من خالل اس تعراض 

واملقابةل مع فريق الواثئق 

املرشوع واملتلقني وأأعضاء 

  فريق اخلرباء الوطين

: الاس تدامة3  

أأ 3 احامتل مواصةل العمل بشأأن  

اس تخدام الويبو وادلول الأعضاء فهيا 

للمعلومات التقنية والعلمية املالمئة 

جملالت تكنولوجية حمددة حال 

منائية حمددة  . لتحدايت اإ

اس مترار املرشوع التدابري املوضوعة لضامن 

 دون دمع من الويبو

من خالل اس تعراض 

الواثئق واملقابةل مع فريق 

 املرشوع واملتلقني

منية أأجندة : تنفيذ توصيات 4 الت  

أأ 4  30و 19مدى تنفيذ التوصيات  

 خالل املرشوع 31و

  البدلان تعزيز نفاذ البدلان النامية و

ىل املعرفة  والتكنولوجيا الأقل منوًا اإ

 سداء ىل البدلان النامية  اإ النصح اإ

والبدلان الأقل منوا حول س بل 

ىل املعلومات التكنولوجية  النفاذ اإ

املتعلقة ابمللكية الفكرية وكيفية 

 . الانتفاع هبا

  ىل مسامهة يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل  البدلان النامية والنفاذ اإ

املعلومات العلنية الواردة يف 

 . س ندات الرباءات

 

 من خالل اس تعراض

الواثئق واملقابةل مع فريق 

 املرشوع واملتلقني

 

 ]ييل ذكل امللحق الثاين[ 
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 امللحق الثاين
 

 

قامئة الواثئق املس تعرضة امللحق الثاين:  

1. CDIP/5/6 - (2010الأوىل ) مرشوع وثيقة املرحةل 

2. CDIP/12/3 - ( 2013تقرير تقيميي عن املرحةل الأوىل) 

3. CDIP/13/9 - ( 2014مرشوع وثيقة املرحةل الثانية) 

 زامبيا -تقارير مرحلية  .4

ثيوبيا –تقارير مرحلية  .5  اإ

 رواندا -تقارير مرحلية  .6

 تقارير واقع املرشوعات الس تة .7

 خطط معل املرشوعات الس تة .8

 البعثاتتقارير  .9

 الرصدتقارير  .10

 ]ييل ذكل امللحق الثالث[
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 أأوغاداالأس تاذ  قامئة موظفي الويبو اذلين متت مقابلهتم أأثناء بعثة التقيمي الأوىل من قبل امللحق الثالث:

 2018فرباير،  28-26يف  

 قامئة الإدارات / الأقسام / الشعب وتفاصيل التصال اخلاصة مبوظفي الويبو اذلين متت مقابلهتم

 تفاصيل التصال الإدارة/الانتساب املسمى الوظيفي الامس رمق

الس يد كيفليه  1

 شينكورو

 

 مدير )مدير املرشوع(

 

يف  شعبة البدلان الأقل منواً 

 الويبو

int. shenkoru@wipo. Kifle 

+41 22 338 8192 

الس يدة  2

أألكس ندرا 

 هبااتشاراي

 مستشارة

يف  شعبة البدلان الأقل منواً  

 الويبو

. Alexandra

int. bhattacharya@wipo 

+41 22 338 8155 

 

الأس تاذ محمد  3

رشيف بن محمد 

 ادلين

مستشار يف امللكية الفكرية  مستشار دويل للمرشوع

 التكنولوجياونقل 

  جامعة بوترا مالزياي

com. pshariff@gmail 

 )هاتف محمول( 9845 83 122 60+

. الس يد أألن أأ  4

 فريي

مستشار دويل للمرشوع 

عداد خطط العمل(  )اإ
مدير التكنولوجيا والتسويق، 

 لوسااك، زامبيا

aphirib@yahoo. co. uk 

+260 211 222409 

 )هاتف محمول( 966457553 260+

5 .  

 جورج ش ميدو. د

 

 مستشار وطين )تزنانيا(

مسؤول البحوث الرئييس، جلنة 

 تزنانيا للعلوم والتكنولوجيا،

 دار السالم

com. shemdoeg@yahoo 

 )هاتف محمول( 877 879 715 255+

 

الس يد جميس  6

 اكجااب

مدير شعبة، الابتاكر ونقل  مستشار وطين )رواندا(

التكنولوجيا وتسويقها، الواكةل 

الوطنية للبحث والتطوير 

 الصناعي، كيغايل

com. kagaba44@gmail 

)هاتف  554 355 788( 250)+

 محمول(

الس يد ووندوسن  7

 بيليت

ثيوبيا( مستشار دويل، خبري يف  مستشار وطين )اإ

س ياسات العلوم والتكنولوجيا، 

 أأديس أأاباب

com. wondwossenbel@yahoo 

+251-911-886709 

 

يرفان  8 الس يد اإ

 ابلوش

 مدير
يف  التمنية أأجندة شعبة تنس يق 

 الويبو

+41 22 3389955 

 ()هاتف محمول 079-6156006

irfan. baloch@wipo. int 
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الس يد جورج  9

 غندور

مسؤول رئييس عن 

 الربامج
يف  التمنية أأجندة شعبة تنس يق 

 الويبو

george. ghandour@wipo. int 

004122338 8646 

 )هاتف محمول( 079-6156036

الس يد ماريو  10

 ماتوس

 انئب املدير العام
 قطاع التمنية

Mario. matus@wipo. int 

+41 22 3389026 

الس يد ويليام  11

  مرييديث

مدير شعبة حتديث البنية 

 التحتية

 William. meredith@wipo. int  قطاع البنية التحتية العاملية

+41 22 338 9658 

 Yo. Takagi@wipo. int قطاع البنية التحتية العاملية العاممساعد املدير  الس يد يو اتاكغي 12

+41223389058 

 )هاتف محمول( 079-2480106

الس يد رواك  13

 اكمبانيا

 مستشار أأول –مدير 

 

 Alejandro. Roca@wipo. int قطاع البنية التحتية العاملية

+4122338 9029 

 )هاتف محمول( 079-2480185

الس يد مارك  14

  كوري-سريي

 مدير

 املكتب الإقلميي لأفريقيا  

Mark. sery-kore@wipo. int 

 9948 338 22 41+رمق الهاتف: 

  

الس يدة جويس  15

 ابنيا

 كبرية املستشارين
 املكتب الإقلميي لأفريقيا

Joyce. banya@wipo. int 

 6156041 79 41+ رمق الهاتف:

الس يدة لوريتا  16

 أ س يدو

  
 املكتب الإقلميي لأفريقيا

Loretta. asiedu@wipo. int 

 5388273 79 41+ رمق الهاتف:

 

 ]ييل ذكل امللحق الرابع[
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الرابع: اس تبيان مجع البياانت لفريق املرشوع واملستشارين ادلوليني والوطنيني ورؤساء أأفرقة  امللحق

 الوطنية اخلرباء

 معلومات موجزة عن املس تجيب .1

 :الامس (أأ  

 :ادلور (ب 

دارته تصممي .2   املرشوع واإ

طار املرشوع 2.1   اإ

ىل أأي مدى ضع عالمة يف املاكن  اكنت وثيقة املرشوع املنقحة مفيدة للك من الأنشطة التالية لتنفيذ املرشوع؟ اإ

 املناسب.

 

 مدى فائدة وثيقة املرشوع الأنشطة

 كبرية متوسطة منخفضة 

بداء الاهامتم .أأ    تقدمي ادلول الأعضاء لإخطارات اإ

بداء الاهامتم .ب   مراجعة الويبو لإخطارات اإ

مع ادلول الأعضاء اخملتارة وحتديد الزتامات لك  توقيع مذكرة تفامه .ج 

  .طرف

حداث فريق خرباء وطين .د   اإ

 حتديد جمالت الاحتياج والتفاق علهيا .ه 

عداد طلبات البحث .و   اإ

عداد تقارير البحث .ز   الاضطالع بعملية البحث واإ

ىل تقارير البحث .ح  عداد تقرير واقع التكنولوجيا استنادا اإ   .اإ

  تقرير واقع التكنولوجياموافقة فريق اخلرباء الوطين عىل .ط 

عداد خطط العمل .ي   اإ

 تنفيذ خطط العمل .ك 

 تنظمي برانمج وطين للتوعية .ل 
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-------------------------------------------------------------------------------------------يرىج تقدمي تفسريات لإجاابتك

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------  

 أأدوات رصد املرشوع ومراقبته 2.2

واملستشارين وأأحصاب املصلحة  اكنت أأدوات الرصد واملراقبة التالية اكفية ومفيدة لزتويد فريق املرشوع هل

 اختاذ القرارات الرئيس يني ابملعلومات املتصةل ابملوضوع لأغراض

 مدى فائدة وثيقة املرشوع الأنشطة

 مرتفعة نعم 

 نفذ مجيع املشاريع بنجاح .أأ  

 يوًما 30أأسس فريق اخلرباء الوطين يف غضون  .ب 

ىل  .ج  أأعدت تقارير املشهد العام يف الوقت املال م وقدمت اإ

 احلكومة والويبو

 أأشهر بعد بدء املرشوع 6أأعدت خطط العمل ونفذت خالل  .د 

برانمج خملاطبة امجلاهري هادف وحمدد القطاع جاهز يف  وضع .ه 

  .شهرا من بداية املرشوع 24غضون 

 ُأعدت تقارير منتصف املدة وتقارير هناية املدة للك مرشوع .و 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------يرىج تقدمي تفسريات لإجاابتك

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------  

 مرشوع التأ زر 3.2

ما يه الإدارات أأو الشعب أأو أأي وحدات أأخرى داخل الويبو اليت شاركت أأو سامهت  .أأ  

 املرشوع؟ يف

 ما يه مسامهة لك مهنا؟ .ب 

ذا اكن الأمر كذكل، من مه؟ وما اذلي  يسامهوا ولكهنم مل يفعلوا؟هل هناك أ خرون اكن ميكن أأن  .ج  اإ

 اكن ميكهنم أأن يفعلوه؟

 الس ياق / اخملاطر  4.2

ىل أأي مدى وقعت هذه اخملاطر أأو خففت؟ . اكنت هناك خماطر حمددة يف وثيقة املرشوع الأولية .أأ   اإ

 ؟ات يف الس ياقوكيف متكّن املرشوع من الاس تجابة للتغري 

  يعيق الفهم اخملتلف لتعريف التكنولوجيا املالمئة نقل التكنولوجيا لس تخداهما يف حتديد

 الاحتياجات

 ىل تأأخري تنفيذ املرشوع  قد يؤدي غياب التنس يق الاكيف بني رشاكء املرشوع اإ

  ىل مؤسسات نقاط التصال ومراكز الوقائع املؤسس ية يف البدلان الأقل منوًا، مثل الافتقار اإ

 ات التكنولوجية واملؤسسات البحثية املتصةل ابملوضوعاملعلوم

  رشاك اجملموعة املس هتدفة املالمئة يف برانمج التدريب قةل ادلوافع واملشالك املتعلقة ابإ

 املهارات وتمنية

-------------------------------------------------------------------------------------------يرىج تقدمي تفسريات لإجاابتك

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CDIP/21/13 
Appendix IV 
4 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات  5.2

دارته؟ .أأ    ما يه ادلروس الأساس ية وأأفضل املامرسات اليت ميكنك اس تخالصها من تصممي املرشوع واإ

 فعالية املرشوع .3

ىل أأي مدى اس تطاع املرشوع  1.3  :اإ

تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات احملددة عىل الصعيد  .أأ  

 الوطين من أأجل حتقيق التمنية؟

نشاء منتدى س ياسات متعدد أأحصاب املصلحة .ب   فعال وشامل للجميع؟ اإ

مؤسس ية وطنية عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل سد  بناء قدرات .ج 

 احملددة؟ الاحتياجات

  .تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة بفعالية .د 

 توفري ادلراية الفنية املالمئة يف اجملال التقين لتنفيذ التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل؟ .ه 

  اس تدامة املرشوع .4

سهامات .أأ   نشاء مرشوع التكنولوجيا املالمئة وتوفري  ما يه اإ البدل املضيف واملؤسسات يف اإ

 الالزمة؟ املوارد

 كيف تس تخدم البدلان املضيفة املرشوع؟ .ب 

 هل يليب املرشوع الاحتياجات احملددة للمنظامت/البدلان؟ .ج 

 ما يه الالزتامات املوجودة لإظهار أأن أأنشطة املرشوع ستس متر بعد دمع الويبو؟ .د 
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 التمنية أأجندة توصيات تنفيذ  .5

 التمنية من خالل املرشوع. أأجندة من توصيات  31و 30و 19مدى تنفيذ التوصيات  .أأ  

 مسائل أأخرى .6

 عدد الأشخاص اذلين تلقوا التدريب ويس تخدمون املهارات واملعارف املكتس بة-----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

  أأسامء برامج بناء القدرات الوطنية املس مترة واليت يُوسع نطاقها بدمع من احلكومة وأأحصاب املصلحة

--------------------------------------------------------------------------------------------ال خرين

-------------------- 

 أأسامء املؤسسات املقامة ملواصةل العمل عىل التكنولوجيا املالمئة--------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 ذا اكن فريق اخلرباء الوطين قد أأصبح هجاًزا دامئًا لتعزيز العمل يف ---------جمال التكنولوجيا املالمئة ما اإ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 ذا اكنت معلومات -----------------------------------يف التمنية أأم ل التكنولوجيا املالمئة تس تخدم ما اإ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

  ذا اكن املرشوع يُكرر أأم ل يف مناطق أأخرى دون دمع من الويبو -------------------------------ما اإ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 ىل أأي مدى تس تخدم التكنولوجيا املالمئة يف  المنو الاقتصادي وتُدرج يف الس ياسات اإ

------------------------------------------------------------والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية

------------------------- 

   ىل أأي مدى تُس -------------حل املشالك احملددة بناء عىل الاحتياجات تخدم التكنولوجيا املالمئة يفاإ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 ]هناية امللحق الرابع والوثيقة[


