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  باإلنكليزية:األصل

 2010 أآتوبر 1: التاريخ

اللجنة املعنية بالتنمية 
 وامللكية الفكرية

 سةداسال الدورة
 2010نوفمرب  26 إىل 22جنيف، من 

 تقارير مرحلية عن مشروعات جدول أعمال التنمية
 

 تقارير على الوثيقة هذه مرفقات حتتوي .1
 جدول أعمال التنمية مشروعات عن مرحلية
 :التالية

مؤمتر حشد املوارد من أجل     )أ ( 
 التنمية؛

وقاعدة بيانات بشأن املساعدة التقنية    )ب (
 يف جمال امللكية الفكرية؛

والنفاذ إىل قواعد البيانات املتخصصة   )ج (
 ودعمه؛

وقاعدة بيانات ملطابقة االحتياجات   )د (
 اإلمنائية يف جمال امللكية الفكرية؛

نشاء أآادمييات وطنية ومشروع رائد إل  )ه (
 ناشئة يف جمال امللكية الفكرية؛

 :مشروع مؤسسات امللكية الفكرية الذآيةو  )و (
استخدام املكونات واحللول التجارية 
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التكنولوجيا وبنية دعم االبتكار ونقل   )ز (
 لفائدة املؤسسات الوطنية؛

وتعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأصحاب   )ح (
املصلحة املعنيني بامللكية الفكرية على 

الصعيد الوطين إلدارة الصناعات اإلبداعية 
واإلشراف عليها وتعزيزها، وحتسني أداء 
 ؛شبكة منظمات اإلدارة اجلماعية حلق املؤلف

ستخدمني يف جمال تعزيز قدرات املؤسسات واملو  )ط (
امللكية الفكرية على آل من الصعيد 

 ؛الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي
 ؛ امللكية الفكرية وامللك العامو  )ي (
 ؛مللكية الفكرية وسياسة املنافسةوا  )ك (
امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات و  )ل (

 واالتصال واهلوة الرقمية والنفاذ إىل املعارف؛
املعلومات استحداث أدوات للنفاذ إىل و  )م (

 املتعلقة بالرباءات؛
مشروع من أجل تعزيز إطار الويبو و  )ن (

لإلدارة القائمة على النتائج بغية دعم 
 .عملية الرصد والتقييم لألنشطة اإلمنائية

. 

 

 ]تلي ذلك املرفقات[
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 املرفق األول

  2مشروع تنفيذ التوصية  عن مرحلي تقرير
 

 ملخص املشروع
رمز 

 :املشروع
DA_02_01 

حشد املوارد من أجل "مؤمتر بشأن  :العنوان
 "التنمية

توصية 
) توصيات(

جدول أعمال 
 :التنمية

 

تقدمي مساعدة إضافية  :2التوصية 
للويبو من خالل تربعات املاحنني وإنشاء 

صناديق ائتمانية أو صناديق أخرى 
 داخل الويبو لفائدة للتربعات

البلدان األقل منوا على وجه اخلصوص، 
مع االستمرار يف إعطاء أولية آربى 
لتمويل األنشطة يف أفريقيا بفضل 

املوارد من داخل ومن خارج امليزانية 
للنهوض بعدة جماالت، منها االنتفاع 

القانوني والتجاري واالقتصادي 
بامللكية الفكرية يف البلدان 

 .املذآورة
الوصية األساسية اليت ينبغي هي هذه (

غري أن جناح املؤمتر قد  ،التصدي هلا
يشكل سندًا ألنشطة املساعدة التقنية 

وتكوين الكفاءات اليت تضطلع هبا 
 وأن يدعم توصيات جدول ،الويبو

أعمال التنمية يف إطار اجملموعة ألف، 
وأن يسمح أيضًا بتناول القضايا ذات 

 ).43 و9الصلة بالتوصيتني 
ميزانية 

 :املشروع
 فرنك 240 000 :تكاليف غري املوظفني

 سويسري
تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

 أشهر 10

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 

قطاع القضايا العاملية وقطاع 
 التنمية

، 11، و10، و9 الربامج الرئيسية
 .20و
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 هو حشد املوارد من أجل ّملا آان اهلدف
التنمية، فإن االستفادة قد تعم 
عددًا آخر من برامج الويبو اليت 

تضطلع بأنشطة دعم البلدان 
، 4 و،3، و2 و،1 :الربامج :النامية

 .17 و16، و15 و14و
وصف مقتضب 

 :للمشروع
يوفر يهدف املشروع إىل عقد مؤمتر 

موارد إضافية من خارج امليزانية 
ويبو الرامية إىل الأنشطة لدعم 

على مساعدة البلدان النامية 
االستفادة من نظام امللكية الفكرية، 

وإنشاء صناديق استئمانية أو 
صناديق أخرى للتربعات املالية 

البلدان األقل منوًا تستفيد منها 
حتديدًا، مع االستمرار يف إيالء أولوية 

 .آربى لتمويل األنشطة يف أفريقيا
 :مراحل رئيسيةويشمل املشروع ثالث 

تنظيم اجتماعات تشاورية " 1"
لصياغة فكرة املؤمتر وإعداد جدول 

النظر أيضًا يف إمكانية (األعمال 
إنشاء صندوق استئماني للويبو 

" 2"؛ )البلدان األقل منوًالفائدة 
والرتويج لفكرة املؤمتر لدى املكونات 

والرتتيبات " 3"الرئيسية؛ 
 .ؤمترالتنظيمية واللوجستية وعقد امل
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املسؤول عن 
 :املشروع

  ف براديليالسيد جوز

الصلة 
بالنتائج 

املرتقبة من 
الربنامج 

وامليزانية 
للفرتة 

2010/2011: 

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثامن
20:  
حتقق زيادة يف املوارد املتاحة "

للويبو املتأتية إما من املسامهات 
املباشرة اليت ُتدار آصناديق 

أو من خالل االستفادة من ائتمانية 
أساليب التمويل اخلارجية القائمة 
بغية دعم أنشطتها يف جمال املساعدة 

التقنية وتكوين الكفاءات يف 
 ".البلدان النامية

تقدم 
 :املشروع

 

األجل " نتائج"وجنحت  املشروع ُنفذ
القصري آما يرد وصفهما يف وثيقة 

عقد املؤمتر انو .املشروع املصدق عليه
ومتيزت  ،عده ويف حدود ميزانيتهيف مو

 بالشمولية، األمر الذي هعملية حتضري
 آما .انعكس على جدول أعمال املؤمتر

 بالتنمية املعنية للجنةااستلمت 
الفكرية يف دورهتا الرابعة  وامللكية

تقريرا شفهيا ُنِشر أيضا على موقع 
: الويبو على العنوان التايل

<http://www.wipo.int/export/site
s/www/ip-

development/en/agenda/projects/p
df/donor_conf_oral_report_to_cdi

p4.pdf> 
األجل البعيد للمشروع " هدف"ُيقيَّم سو

املصدق عليه على أساس معلومات ترد 
يف تقرير اإلدارة املالية للفرتة 

 للفرتة ءاألدا  وتقرير2010/2011
أهداف املشروع قد ُدجمت و. 2010/2011

أنشطة املتابعة ته وآذا ومؤشرا
الربنامج وامليزانية ضمن لمؤمتر ل

 .املصدق عليهما 2010/2011للفرتة 
أمثلة 
 /النجاح
 الوقع

 العربو
 :األساسية

 التشاور مع الدول األعضاء اآتسى
أمهية بالغة خالل العملية التحضريية 

لتأآد من أن برنامج بغية اوذلك 
د قو .املؤمتر يستجيب الحتياجات اجلميع

  بفضلالعرباستخلص العديد من 
التشاور مع املاحنني بشأن تطوير فهم 
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املخاطر 
 :والتخفيف

مكنت العملية التحضريية الشمولية 
من التخفيف من املخاطر املرتبطة 

يفها يف آما يرد تعر(بتنظيم املؤمتر 
ومع ذلك، فإن  ).وثيقة املشروع

املخاطر املرتبطة حبشد املوارد بنجاح 
يرمي تنفيذ أنشطة  .ال تزال قائمة

املتابعة للمؤمتر إىل النهوض بأفق 
حشد املوارد وذلك من خالل إدراك 

وتطبيق العرب املستقاة من التشاور 
 .مع املاحنني

مسائل 
 تقتضي دعما

اهتماما  /
 :فوريا

 .توجدال

الطريق إىل 
 :األمام

التقرير الشفهي املقدم إىل  دُيعدِّ
 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية

املنشور يف دورهتا الرابعة و الفكرية
على موقع الويبو خمتلف أنشطة 

 الربنامج ضمنجمت املتابعة اليت ُد
، 2010/2011وامليزانية للفرتة 

 .وأتيحت املوارد املناسبة لتنفيذها
مواعيد 
 :التنفيذ

تاريخ بداية ( املشروع يف موعده ُنفذ
؛ تاريخ 2009يناير  :املشروع

نوفمرب  :االنتهاء من تنفيذ املشروع
2009.(  

معدل تنفيذ 
 :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 % 82.5 :2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

هذا بشأن  تقرير 2009م يف نوفمربدُِّق
عنية بالتنمية اللجنة امل املشروع إىل

هتا الرابعة دور يف وامللكية الفكرية



CDIP/6/2 
Annex I 
4 

 
 التقييم الذاتي للمشروع

 
 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

 تقدم
 شديد

بعض 
 يقّيم مل تقدم ال التقدم

منقطع/بعد

 

نتائج 
 1شروعامل
النتائج (

 )املرتقبة

مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

التحضري 
للمؤمتر 
 وتنظيمه

 من االنتهاء
 الورقة إعداد

 املفاهيمية
 تاريخ حبلول
 اجتماع عقد

 اللجنة
 املعنية

 بالتنمية
 وامللكية
 يف الفكرية

 ،2009 أبريل
 هذه وتعكس

 الورقة
 ما املفاهيمية

 إليه أفضت
 عملية

 التشاور،
 وتستجيب

ُأعدت الورقة 
 عن املفاهيمية
زعت ُواملشروع َو

على الدول 
األعضاء مصحوبة 

 .مبشروع برنامج
وَأخذت الوثيقتان 
حبصيلة املشاورات 
املكثفة والدورات 

اإلعالمية مع 
 .ضاءالدول األع

***
* 

                                                           
 .2.3آما ترد يف وثيقة املشروع األصلية، اجلزء   1
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نتائج 
 1شروعامل
النتائج (

 )املرتقبة

مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 بيانات األداء

إشارة 
تقرير ال
املقدمرحلي امل

إىل اللجنة 
عملية  بشأن

التشاور إىل 
مستوى الدعم 
الذي حيظى به 

ملؤمتر ا
واحتمال 

 .هجناح

دِّم تقرير مرحلي ُق
شفهي إىل الدول 

األعضاء عن 
التحضريات 

قدت وُع .للمؤمتر
باإلضافة إىل ذلك 

عدة جلسات 
إعالمية آان 

بعضها خالل مجعيات 
 ، وذلكوالويب

هبدف إطالع الدول 
ما األعضاء على 
يف حتقق من تقدم 
 .أعمال التحضري

***
* 

إعداد جدول 
أعمال املؤمتر 
من خالل عملية
تشاور واسعة 

النطاق مع 
األخذ بوجهات 
النظر واملصاحل
اخلاصة جبميع 
الدول األعضاء

واإلسهام يف 
 .جناح املؤمتر

عّد جدول أعمال ُأ
املؤمتر وقائمة 

حدثني فيه املت
عملية آجزء من 

التشاور واسعة 
سعت و .النطاق

عملية التشاور 
هذه إىل التأآد 
من أن الصيغة 

النهائية 
للربنامج تراعي 

 .مصاحل اجلميع

***
* 

د املؤمتر ْقَع
وفقا للجدول 

ُعقد املؤمتر يف 
وآان  .موعده

***
* 
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نتائج 
 1شروعامل
النتائج (

 )املرتقبة

مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 بيانات األداء

 

تقرير إشارة 
ما بعد املؤمتر
إىل اللجنة يف 

 2009نوفمرب 
اآلفاق إىل 

اإلجيابية 
 على للحصول

مزيد من 
موارد املاحنني 

 .ملؤمتربفضل ا
 

مكَّن املؤمتر من 
فهم أوسع عن 

آيفية النفاذ إىل 
متويل املاحنني 

مشروعات امللكية 
 وأذآت ،الفكرية

هم الوعي بين
امللكية الفكرية ب
دمج ُأو .التنميةو

عدد من نقاط 
االتصال واألفكار 

اليت متخضت عن 
املؤمتر يف أنشطة 

أنظر  .املتابعة
أدناه للمزيد من 

 .املعلومات

***
* 
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
 :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

ق زيادة يفيحتق
األموال 

املتاحة يف شكل
اتفاقات 

تتعلق 
بالصناديق 
 .االستئمانية

األساس 
 :املرجعي

يتكون األساس 
املرجعي من 

مبلغ 
اإليرادات يف 
شكل صناديق 
استئمانية 

آما يرد ذلك 
يف تقرير 

إلدارة ا
املالية للفرتة

2009. 2008/
حتقيق  :اهلدف 

ة زيادة بنسب
 حبلول 20%

هناية الفرتة 
2010-2011. 

 2012ُتقيَّم يف عام 
استنادا إىل 

املعلومات ذات 
الصلة والواردة 
يف تقرير اإلدارة 

املالية للفرتة 
2010/2011 

وتقرير الربنامج 
وامليزانية للفرتة 

2010/2011. 
 

غري 
متو
افر

 زيادة يقحتق
يف املوارد 

املتاحة 
للويبو 

واملتأتية 
إما من 

املسامهات 
املباشرة أو 

من خالل 
االستفادة 
من أساليب 

التمويل 
القائمة 

ليًا لدعم حا
أنشطتها يف 

جمال 
املساعدة 
التقنية 
وتكوين 

الكفاءات يف 
البلدان 
 .النامية

 

ويل مشاريعمت
حسب الويبو 
أساليب 
التمويل 
اخلارجية 

 .احلالية
األساس

حدث األساس اسُت
املرجعي واهلدف يف 

ر، متأعقاب املؤ
 آما يرد وذلك

وصفه يف وثيقة 
  .املشروع

غري 
متو
افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
 :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

 بيانات األداء

 ُيسع :اهلدف
األمانة إىل 
دعم الدول 

إىل األعضاء 
النفاذ إىل 

هذه املوارد 
بالنسبة خلمسة

 على مشروعات
 بنهاية األقل

فرتة السنتني 
2010/2011. 

 
 2012ُتقيَّم يف عام 
استنادا إىل 

املعلومات ذات 
الصلة والواردة 
يف تقرير اإلدارة 

املالية للفرتة 
2010/2011 

وتقرير الربنامج 
وامليزانية للفرتة 

2010/2011. 

زيادة عدد 
ماحني الويبو 

من مجيع 
 .املصادر
األساس 

 9 :عياملرج
 .ماحنني حاليًا

 12 :اهلدف
ماحنًا بنهاية 

الفرتة 
2010/2011. 

 2012ُتقيَّم يف عام 
استنادا إىل 

املعلومات ذات 
الصلة والواردة 
يف تقرير اإلدارة 

املالية للفرتة 
2010/2011 

وتقرير الربنامج 
وامليزانية للفرتة 

2010/2011. 
 
 

غري 
متو
افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
 :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

 بيانات األداء

صندوق  إنشاء
 استئماني

فائدة ل
 األقل البلدان

ميوله  منوًا
ماحنو الويبو 

 .املتعددين
األساس 
مل  :املرجعي

 .يوجد حاليا
صندوق  :اهلدف

ني استئما
لصاحل البلدان

األقل منوًا 
مبوارد تزيد 

 مليون 1على 
فرنك سويسري 
يف هناية الفرتة

2010/2011. 

 2012ُتقيَّم يف عام 
استنادا إىل 

املعلومات ذات 
الصلة والواردة 
يف تقرير اإلدارة 

املالية للفرتة 
2010/2011 

وتقرير الربنامج 
وامليزانية للفرتة 

2010/2011. 

غري 
متو
افر

إنشاء 
صناديق 

ائتمانية 
ق أو صنادي

طوعية داخل 
الويبو 

ُتخصص 
للبلدان 
، األقل منوا

واالستمرار 
يف الوقت 

نفسه يف وضع 
مسألة متويل 

األنشطة يف 
أفريقيا 
على رأس 
 .األولويات

يل مشاريع متو
الويبو يف 

البلدان األقل
منوًا وأفريقيا

عن طريق 
أساليب 
التمويل 
اخلارجية 
القائمة 

حاليًا، مثل 
اإلطار 

املتكامل 
املعزز 

 2012ُتقيَّم يف عام 
استنادا إىل 

املعلومات ذات 
الصلة والواردة 

إلدارة يف تقرير ا
املالية للفرتة 

2010/2011 
وتقرير الربنامج 
وامليزانية للفرتة 

2010/2011. 
 

غري 
متو
افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
 :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

 بيانات األداء

 
يلي ذلك املرفق [

]الثاني
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  5تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 

 
 ملخص املشروع

رمز 
 :املشروع

DA_05_01 

قاعدة بيانات تتعلق بأنشطة  :العنوان
املساعدة التقنية يف جمال امللكية 

 .فكريةال
توصية 

) توصيات(
جدول أعمال 

 :التنمية
 

على الويبو أن تنشر  :5التوصية 
معلومات عامة حول آل أنشطة 
املساعدة التقنية على موقعها 

اإللكرتوني وعليها أن تقدم، بطلب من 
الدول األعضاء، تفاصيل عن أنشطة 

الدول (حمددة مبوافقة الدولة العضو 
ستفيدة أو اجلهات األخرى امل) األعضاء

 .من النشاط
 6يرتبط هذا املشروع بالتوصيتني و
 .9و

ميزانية 
 :املشروع

 

 فرنك 300 000 :تكاليف غري املوظفني
 سويسري

 490 000 :تكاليف املوظفني اإلضافية
 فرنك سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا12

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

قطاع التنمية، قطاع القضايا 
العاملية، قطاع االبتكار 

والتكنولوجيا، قطاع البنية 
التحتية العاملية، قطاع العالمات 
التجارية والرسوم، قطاع الثقافة 

والصناعات اإلبداعية، وقطاع اإلدارة 
 .والتدبري

 9 و4 و3 و2 و1الصلة بربامج الويبو 
 .25 و20 و15 و14 و11 و10و
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وصف مقتضب 
 :للمشروع

تصميم وإنشاء قاعدة مثة اقرتاح ل
بيانات موحدة جلميع أنشطة املساعدة 

التقنية مع ما يلزم من الربامج 
 .احلاسوبية، وحتديثها بانتظام

تاح معلومات عامة على موقع وسُت
الويبو اإللكرتوني، يف حني ستتاح 
 ،معلومات مستفيضة عن أنشطة حمددة

  التصرحيات الالزمةبشرط احلصول على
 تعتمد قاعدة البياناتسو .لذلك

اجلديدة على معلومات ختص أنشطة 
الويبو للمساعدة التقنية واملتاحة 
حاليا على موقع الويبو اإللكرتوني 

 :التايلعلى العنوان 
<http://www.wipo.int/export/site

s/www/ip-
development/en/pdf/wipo_eds_inf_

1_rev.pdf>.  املعلومات هذه وتتضمن
أمساء املاحنني واخلرباء االستشاريني 

بشرط احلصول على (وتكاليف املشروعات 
ويستند هذا  ).الضروريةالتصرحيات 

املشروع إىل مبدأ الشفافية، وسوف 
ُيطلب إىل اجلهات املاحنة واملستفيدة أن 

تسمح للويبو بتوفري قدر أآرب من 
املعلومات بشأن أنشطة املساعدة 

وسيتم ربط قاعدة  .التقنية
البيانات هذه بقواعد البيانات 
 .األخرى ذات الصلة يف إطار الويبو

وسُينشأ النظام باستخدام 
التكنولوجيات القائمة على االنرتنت، 

وبرامج احلاسوب املفتوحة املصدر أو 
برامج احلاسوب املرخص هبا للويبو 

أي لن ترتتب عن ذلك حاليًا، وبالتايل 
 .تكاليف إضافية
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املسؤول عن 
 :املشروع

 شوالسيد أالن ر

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث
9: 

قدرة ومعرفة معززتان لدى واضعي 
السياسات واملسؤولني احلكوميني وحمرتيف 

امللكية الفكرية واحملامني ومالكي 
الفكرية وأوساط حقوق امللكية 

املنتفعني لالنتفاع بامللكية الفكرية 
 .بفعالية ألغراض التنمية
 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث

10: 
آفاءات معزَّزة للمتخصصني يف امللكية 

 الفكرية
 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث

11: 
معارف حمسَّنة ومعزَّزة ملوظفي مكاتب 

املصاحل امللكية الفكرية وأصحاب 
 .اآلخرين يف البلدان النامية

 ،، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث
11: 

شبكات معزَّزة وفعالية حمسَّنة يف 
التعاون الدويل ألغراض التعليم 

والتدريب يف جمال امللكية الفكرية بني 
 .الدول األعضاء

 ،، الربنامجسادساهلدف االسرتاتيجي ال
14: 

 املعلومات سبل نفاذ حمّسنة إىل موارد
 .املتأتية من أنظمة امللكية الفكرية

تقدم 
 :املشروع

 

بدأ إنتاج نظام حاسوبي جديد يعرف 
 يوليه 1باسم نظام قطاع التنمية يف 

، وأصبح متاحا منذ سبتمرب 2010
وهذا النظام متكامل متاما . 2010

 :ويتضمن
نظام أنشطة تنمية امللكية  −

التوصية (الفكرية 
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خرباء قائمة الويبو لل −
االستشاريني 

 )6التوصية (
 نظام قائم على نظام قطاع التنمية

اإلنرتنت والشابكة يفي جبميع األهداف 
القابلة للقياس والنتائج املرتقبة 

 .ا يف وثيقة املشروعمآما يرد وصفه
وميكن النفاذ إىل النظام على 

: العنوان التايل
<http://www.wipo.int/dss> 

 قاعدة تقوم الويبو حاليا مبلء
البيانات باملعلومات ذات الصلة 

بأنشطة املساعدة التقنية وباخلرباء 
من مجيع قطاعات (االستشاريني 

، األمر الذي مكنها من إجناز )الويبو
قاعدة بيانات متكاملة للمساعدة 
 .التقنية وقائمة باخلرباء االستشاريني

وجه التالمس بعد إىل أومل ُيرتجم نظام 
 .سبانيةاألاللغتني الفرنسية و

أمثلة 
 /النجاح
 الوقع

 العربو
 :األساسية

 : األساسيةالعرب
 األساسية عند تطبيق العربأظهر أحد 

هذا النظام أن أنظمة تكنولوجيا 
 .تعمل يف عزلةميكنها أن املعلومات ال 

ومن األمهية مبكان فهم البيانات 
املوجودة أصال فهما تاما يف إطار 

ها إىل الويبو والعمل على عدم تكرار
  .أقصى حد ممكن

بدأ العمل بربامج جديدة خاصة 
بالنظام املايل للويبو من أجل ضمان 

امتثاهلا للنظام املايل والئحته 
واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

 غري ،وذلك مبوازاة هذا املشروع العام
أنه سجلت حاالت التكرار يف بعض 

 .النظامنياليت توجد يف البيانات 
تطوير أوجه ، ينبغي سببوهلذا ال

التالمس بغية جتنب هذا التكرار 
 .وضمان سالمة البيانات على حد سواء
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د املوارد وقد جتاوزت مدة حتدي
البشرية هلذا املشروع وتوظيفها 

وإعادة توزيعها اجلداول الزمنية 
  .األصلية

 عوامل النجاح
 نظام قطاع التنميةسهل تشابه  سُي

 اللذين تستند ة املالي اإلدارةونظام
 القاعدة التقنية املؤسسيةإليهما 

 وقاعدة الربامج احلاسوبية(
بشكل آبري جناح تكامل  )البيانات

 مع األنظمة التجارية األخرى النظام
د آان هذا القرار جزءا  وق.للويبو

 لتنفيذمن االسرتاتيجية األولية 
املشروع الرامي إىل تقليص تكاليف 

الرتخيص بغية ضمان استمرار املشروع 
تقنيا واستدامته بالتايل على األجل 

 .طويلال
وانتهز املشروع هذه الفرصة لتنفيذ 

التنمية،  من جدول أعمال 6التوصية 
األمر الذي مسح عموما بتحقيق نتائج 

أفضل بالنسبة للويبو والدول 
األعضاء وذلك بفضل تكامل املعلومات 

 .مع البيانات املوجودة يف النظام
نتج عن مشارآة املنسقني طوال فرتة و

واسع ي بقبول  ميسَّر حِظاملشروع نظاٌم
 .نتفعني بهمجوع املبني 

املخاطر 
 :والتخفيف

نظام قطاع عدم حتديث يف حال 
سيصبح عتيقا وغري إنه ، فالتنمية

هدت هذه املسؤولية بشكل فعال؛ وقد ُع
ربوا ينوا وُدغري مرآزي إىل منسقني ُع

الويبو يف مجيع اجملاالت اليت آل عرب 
تضطلع بتنفيذ أنشطة املساعدة 

 .التقنية
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لف املوظفون املعينون يف قطاع وُآ
  .مالتنمية مبهمة صيانة هذا النظا

مسائل 
تتطلب دعما 

اهتماما / 
 :فوريا

وبغية اجتناب إدخال نفس البيانات 
أآثر من مرة وضمان سالمتها، ينبغي 

على الفور إنشاء أوجه تالمس بني 
 والنظام املايل نظام قطاع التنمية

  . والعمل اإللكرتوني،والئحته
الطريق إىل 

 :األمام
نظام قطاع  الربامج احلاسوبية لتطوير
 استنادا إىل تعليقات منسقي ميةالتن

 نتفعنيالدول األعضاء يف الويبو وامل
 . الداخليني واخلارجيني

تطوير أوجه التالمس مع األنظمة 
 . التجارية األخرى للويبو

تطوير وظيفة اإلبالغ والعمليات 
 . اإلحصائية

ما يظهر على (النظام  واجهةترمجة 
 .سبانيةإىل الفرنسية واأل) الشاشة

د مواعي
 :التنفيذ

اليت أصبحت ضمن  (5انتهت التوصية
ثالثة أشهر بعد اجلدول ) 6التوصية 

  .الزمين األصلي هلا
 من 6 و5وقد ترتب عن دمج التوصيتني 

جدول أعمال التنمية أن تغري نطاق 
زيادة يف املشروع وأصبح من الضروري 

ضمان إجناز النتائج لالربجمة حجم 
النسبة  مثلما ما هو احلال باملرتقبة

ستجالء الصلة بني أنشطة املساعدة ال
التقنية وخرباء الويبو االستشاريني 

 ،الذين اضطلعوا هبذه األنشطة
والقدرة على مقارنة مراجع هذه 
 .املعلومات بعضها بعضا وتقييمها
تنفيذ وترتب عن هذا الدمج أن تأخر 

 . املشروع ثالثة أشهر
وسُتمدَّد مهلة استعراض ما بعد 

 وُتخصص هلا موارد ،تة أشهرالتنفيذ س
آافية للسماح بتطوير أوجه تالمس 
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معدل تنفيذ 
 :املشروع

امليزانية بنهاية معدل استخدام 
 % 85.4: 2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

قدم تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب 
 إىل اللجنة املعنية بالتنمية 2009

وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة 
الواردة يف  CDIP/4/2أنظر الوثيقة (

 ).املرفق الثاني

 التقييم الذاتي للمشروع
 

 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

مل يقّيم  ال تقدم
 منقطع/بعد

 

نتائج 
 2املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

ال بيانات األداء
سري

برنامج 
حاسوبي 

 ستوفم
لمواصفات ل

الوظيفية 

برنامج 
ت حاسوبي ثاب

وخال من 
األخطاء 
 .واألعطاب

نظام يظهر أنه 
خال وثابت متاما
 .من األخطاء

**
* 

                                                           
 . 2.3جلزء طبقا لوثيقة املشروع األصلية، ا  2
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نتائج 
 2املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

أداء الربنامج 
احلاسوبي 

مقبول من حيث 
الستجابة اوقت 

عند اسرتجاع 
  .البيانات

عطي ردودا عن ُي
حبوث معقدة يف 
. أقل من ثانية

تعمل وظائف و
الربنامج األخرى 

آما آان 
 .مرتقبا

**
* 

 املعدل املنشود
السرتجاع 
 :البيانات

أقل من ثانية 
لكل واحدة 

 .حبث

لطلباتستجيب لي
والبحوث 

 .املعقدة

**
* 

قاعدة بيانات 
قادرة على 

حفظ البيانات 
واسرتجاعها 
 ،آما هو حمّدد
وينبغي أن 

تكون 
البيانات 

دقيقة 
 .ومكتملة

ن مجيع خزَُّت 
البيانات 
سرتجع املعينة وُت

  .قةبد

**
* 

قاعدة  
بيانات 
قابلة 

 للتشغيل 

أداء قاعدة
البيانات 

مقبول من حيث 
توافرها 
والوقت 
الضروري 
السرتجاع 

معدل توافر 
ر ثالبيانات أآ

وطوال% 99.9من 
.أيام يف األسبوع

البحوث 
والطلبات ُتلىب يف

 .أقل من ثانية

**
* 
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نتائج 
 2املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

املعدل املنشود 
 :لتوافرها

 وطوال٪ 99.9
أيام يف 
 .األسبوع

املعدل املنشود 
السرتجاع 
 :البيانات

أقل من ثانية 
 .لكل حبثواحد 

البيانات 
متاحة آما هو 

ني نتفعحمّدد للم
الداخليني 
 .واخلارجيني

 نتفعوناملينفذ 
الداخليون إىل 

رب البيانات ع
شبكة إنرتانيت 

، وينفذ الويبو
 املنتفعون

اخلارجيون إىل 
البيانات عرب 
موقع الويبو 

العام على 
 .اإلنرتنت

**
* 

املعارف 
املؤسسية 
بشأن مجيع 

أنشطة 
املساعدة 
التقنية 
املتاحة 

لالستخدام من 
قبل الويبو 

وسائر 
األطراف 
املعنية 

 األخرى
بيانات مالئمة 

ومستوفاة، 
وعمليات حتديث 

 منتظمة؛
 
 

غذى النظام ُي
بالبيانات 

 .بصورة منتظمة
مسات سُتضاف 

جديدة خالل 
مرحلة ما بعد 

مجعهبدف التنفيذ 
 بعض البيانات

**
* 
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نتائج 
 2املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

ضمان األمان 
 .والسرية

يستجيب احلصول 
على البيانات 

تطلبات مل
الويبو 
وآذا األمنية 

متطلبات أي 
إضافية يف جمال 

 /األمن 
السرية على 
 .النحو احملدد

النظام علىحصل 
ترخيص الدائرة 

األمنية 
ولوجيا لتكن

املعلومات 
للويبو قبل 

 . إصداره

**
* 

 

) أهداف(هدف 
 املشروع

 
مؤشرات جناح
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

ال بيانات األداء
سري

إتاحة املعارف 
املؤسسية عن 
مجيع أنشطة 

الرجوع 
بانتظام 
عند ختطيط 

ميكن اسرتجاع 
حسب املعلومات 

دد من املعايري ع

**
* 
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) أهداف(هدف 
 املشروع

 
مؤشرات جناح
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

 
 معلوماتتاحةإ

عن األداء 
والنتائج اليت 

حتققت، وميكن 
استخدامها يف 

املستقبل يف 
تصميم أنشطة 

املساعدة 
، التقنية

استخدام 
املنتفعني 

الداخليني يف 
الويبو 
قاعدة 

البيانات 
خداما است
 .مجَّا

ي موظف من ميكن أل
موظفي الويبو 

النفاذ ني خولامل
بالكامل إىل 

قاعدة البيانات 
ومجيع ما حتويه 

معلومات من 
ترتبط بنشاط من 

األنشطة مثل 

**
* 
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) أهداف(هدف 
 املشروع

 
مؤشرات جناح
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

 احتواء
البيانات 

تفاصيل 
آافية عن 

أنشطة 
املساعدة 
التقنية 
لتلبية 

احتياجات 
مجيع أصحاب 

املصلحة، 
السيما 
الدول 
 .األعضاء

حتتوي قاعدة 
على البيانات 

أآرب عدد من 
عن تفاصيل ال

مجيع أنشطة 
املساعدة 
التقنية 

، وذلك للويبو
مع متشيا 

املمارسات 
الفضلى ملزودي 

املساعدة 
التقنية 

 وتتسم ،اآلخرين
قاعدة البيانات 

بالشفافية هذه 
اليت تطلبها 
 .الدول األعضاء

**
* 

  توخي
الشفافية يف 
تقدمي أنشطة 

املساعدة 
التقنية 

مع  يتطابق
أفضل ممارسات 
مقدمي املساعدة

 التقنية
اآلخرين تلبية 

الدول لطلب 
 .األعضاء

يستفيد
نتفعون امل

اخلارجيون 
من قاعدة

 
 

غري
مت
وا
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) أهداف(هدف 
 املشروع

 
مؤشرات جناح
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

 
 
املرفق يلي ذلك [

]الثالث
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 ملخص املشروع
رمز 

 :املشروع
DA_08_01 

النفاذ إىل قواعد البيانات املتخصصة  :العنوان
 .ودعمه

توصية جدول 
أعمال 
 :التنمية

 

مطالبة الويبو بوضع  :8التوصية 
اتفاقات مع معاهد البحث والشرآات 

هبدف مساعدة املكاتب الوطنية اخلاصة 
يف البلدان النامية والسيما البلدان 

األقل منوا، فضال عن منظماهتا 
اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية 
بامللكية الفكرية، على النفاذ إىل 

قواعد بيانات متخصصة ألغراض البحث 
 .يف الرباءات

ميزانية 
 :املشروع

ك  فرن1 874 000 :تكاليف غري املوظفني
 سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا36

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

قطاع البنية التحتية العاملية 
 وقطاع التنمية

 .15 و14 و9الصلة بربامج الويبو و

وصف مقتضب 
 :للمشروع

نتفعني يرمي املشروع إىل تيسري حصول امل
لبلدان النامية، السيما من ا

البلدان األقل منوًا، واملنظمات 
اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية 
 ،بامللكية الفكرية يف هذه البلدان

واالنتفاع على املعارف التكنولوجية 
 على حنو فعال، وحفز االبتكار هبا

 .والنمو االقتصادي
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ومن شأن توفري قواعد بيانات متخصصة 
من املؤسسات، منتفعني أن يسمح لل

السيما مكاتب الرباءات، بإجراء حبوث 
أآثر فعالية لتحديد حالة التقنية 

الصناعية السابقة واحلد من نطاق 
 .الرباءات املمنوحة عند الضرورة
ذ نِفوسعيًا إىل حتقيق هذه األهداف، ُي

 :املشروع ما يلي
إجراء حتليل لالحتياجات واستعراض  −

قواعد البيانات ومراعاة 
 ج؛النتائ

وإتاحة الوصول إىل قواعد بيانات  −
الرباءات وسندات غري (متخصصة 
حىت يتسىن ملكاتب امللكية ) الرباءات

 الفكرية واجلمهور االنتفاع هبا؛
الفعال نتفاع ومتكني ودعم اال −

لقواعد البيانات هذه من خالل 
مساعدة البلدان يف إقامة دعم حملي 

يف شكل مراآز لدعم التكنولوجيا 
  وإقامة شبكة مماثلة؛واالبتكار

 الدعم يف جمايل التدريب إتاحةو −
والتوعية للموظفني العاملني يف هذه 

املراآز ومكاتب امللكية الفكرية 
 .واجلمهور
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املسؤول عن 
 :املشروع

انيا باندرو روآا آامخالسيد ألي
 والسيد أندرو تشايكوفسكي

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

ة للفرت
2010/2011: 

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث
9: 

قدرة ومعرفة معززتان لدى واضعي 
السياسات واملسؤولني احلكوميني وحمرتيف 

امللكية الفكرية واحملامني ومالكي 
حقوق امللكية الفكرية وأوساط 

امللكية ستفادة من املنتفعني لال
 .الفكرية بفعالية ألغراض التنمية

 ، الربنامجاتيجي الرابعاهلدف االسرت
14:  

سبل نفاذ حمّسنة إىل موارد املعلومات 
 .املتأتية من أنظمة امللكية الفكرية

تقدم 
 :املشروع

 

إىل حتليل ودارسة املشروع حيتاج  .1
 استعراض قاعدة البيانات

أآثر قواعد استعرضت عدت دراسة ُأ
بيانات الرباءات وغري الرباءات 

ن استنتاجات بشأ، وتتيح أمهية
، متكينا قواعد البيانات هذه

لبلدان النامية والبلدان األقل ل
 وذلك استنادا  من االنتفاع هبا،منو

إىل حتليل احتياجات مكاتب الرباءات 
شرت الدراسة احملليني؛ وُننتفعني وامل

لتستفيد منها الدورة السادسة 
للجنة املعنية بالتنمية وامللكية 

  صيَغوإضافة إىل ذلك، .الفكرية
بتفاصيل " ليل قواعد البياناتد"

  هذهتقنية أوسع استنادا إىل
 وهو متوافر على موقع ،الدارسة
 ليستفيد منه اإلنرتنتيف الويبو 

 نتفعونمكاتب امللكية الفكرية وامل
 ؛عموما

النفاذ إىل قواعد بيانات اجملالت  .2
 ؛العلمية والتقنية املتخصصة
عرف أطلقت الويبو خدمة جديدة ُت

النفاذ إىل البحث  (aRDiباملختصر 
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النفاذ إىل قواعد البيانات  .3
 املتخصصة يف الرباءات

النفاذ إىل املعلومات"انطلقت خدمة 
للويبو يف " املتخصصة يف الرباءات

ن ، وفتحت اجملال للبلدا2010سبتمرب 
األقل منوا من النفاذ إىل قواعد 

بيانات الرباءات التجارية جمانا 
بعض لبأسعار منخفضة للغاية و

شبيه بنموذج (البلدان النامية 
 التطوير ألغراض البحث إىل النفاذ"

ويف إطار هذا  .)"واالبتكار
الربنامج، وافق ستة من أهم مزودي 

ليكسيس (قواعد بيانات الرباءات 
، وماينسوفت )LexisNexis(نيكسيس 

)Minesoft( وبروآويست ،
)Proquest( وتومسون ،

، )Thomson Reuters(رويرتز
، وويبس )Questel(وآويستيل 

)WIPS ( على إتاحة منتجات قواعد
 .بياناهتم اليت ُتعد قواعد ريادية

إنشاء مراآز دعم التكنولوجيا  .4
 واالبتكار

تسمح مراآز دعم التكنولوجيا 
 املصلحة احملليني واالبتكار ألصحاب

االستفادة فعال من النفاذ املتزايدب
.إىل قواعد البيانات املذآورة أعاله

 بلدا ضمن25 بعثات تقييم يف ُنفذتو
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أبرمت مع أربعة بلدان يف النصف 
مستوى  اتفاقات 2010األول من عام 

اخلدمات اليت تتيح إطارا للخدمات 
اليت ينبغي تنفيذها من أجل إنشاء 
أو تطوير مراآز دعم التكنولوجيا 

ظمت اجملموعة األوىل من وُن. واالبتكار
شاملة التدريبية الدورات ال

استفاد منها موظفو مراآز دعم 
التكنولوجيا واالبتكار يف هذه 

 أدناه 5أنظر النقطة (البلدان 
ُتستكشف  و.) من التفاصيلللمزيد

 وصيانة شبكات هذه سبل تطوير
  .املراآز الوطنية

  التدريب وإذآاء الوعي .5
تدعم دورات التدريب املتخصصة، 

السيما تلك اخلاصة مبوظفي مراآز دعم
التكنولوجيا واالبتكار، نفاذ 

احملليني فعليا إىل قواعد نتفعني امل
البيانات، مبا فيها تلك اليت 

 البحث إىل برامج النفاذتتيحها 
 واالبتكار والنفاذ التطوير ألغراض

الرباءات  يف املتخصصة املعلومات إىل
  ). أعاله3 و2أنظر النقطتني (

أنظر النقطة (دجمت بعثات التقييم 
ندوات مفتوحة تدوم نصف )  أعاله4

يوم يستفيد منها خمتلف أصحاب 
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واستفادت البلدان اليت وقعت على 
اتفاقات مستوى اخلدمات أيضا من 
الدورات التدريبية التمهيدية 

بشأن قواعد بيانات التكنولوجيا 
 200واستخدامها الفعال حضرها 

ينتمون إىل منظمات تقريبا مشارك 
حتمل أهنا ستحتضن مراآز دعم ُي

 .التكنولوجيا واالبتكار
وُنظمت ندوة إقليمية لتعزيز مشروع
مراآز دعم التكنولوجيا واالبتكار 

وإتاحة دورات تدريبية متهيدية 
بشأن موارد تكنولوجيا املعلومات يف

 مشارآا 32سنغافورة يف مايو مجعت 
 بلدا يف منطقة آسيا واحمليط 23من 

م أيضا ندوتان نظَّاهلادئ؛ وُت
إقليميتان يف أديس أبابا يستفيد 

 مشارآا من املنطقة 39منها 
 مشارآا32األفريقية وموسكو حيضرها 

من بعض البلدان يف أوروبا ومنطقة 
وهذه الندوات منصة لتبادل  .آسيا

التجارب بني البلدان بشأن إنشاء 
وإجناز خدمات دعم التكنولوجيا 

 .واالبتكار
أمثلة 
 /النجاح
 الوقع

 العربو
 :األساسية

اقرتحت مكاتب امللكية الفكرية عموما 
شبكات ملراآز دعم التكنولوجيا 

واالبتكار تتضمن مؤسسات أآادميية 
 ومل تقتصر على مرآز ،وحبثية وجتارية

واحد لدعم التكنولوجيا واالبتكار 
دون  يكون يف مكتب امللكية الفكرية

وينسق مكتب امللكية الفكرية  .غريه
استطاع أن حيث كة الوطنية الشب

ندوات يتيح جيتذب مجهورا واسعا و
تدريبية متهيدية أآثر فعالية 

 40 يف املستقبل ما بني ايستفيد منه
 موظفا على األقل من موظفي مرآز 50و
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املخاطر 
 :والتخفيف

ر التوقيع على اتفاقات مستوى تأخ
اخلدمات اليت تتيح إطار أنشطة إنشاء 

وتطوير مراآز دعم التكنولوجيا 
مزيد من إىل واالبتكار بسبب احلاجة 

األعمال التحضريية املستفيضة لتطوير 
هذه االتفاقات بتعاون مع البلدان 

املعنية وتكييفها مع احتياجاهتا 
 وقدراهتا احمللية ومراعاة شواغلها

بشأن افتقارها للخربة الضرورية عند 
 .إنشاء خدمات تكنولوجيا املعلومات

ظمت وبغية التصدي هلذه القضايا، ُن
ندوات إقليمية لتمكني البلدان من 

أن خترج مبمارسات فضلى مشرتآة من أجل 
  .إنشاء خدمات تكنولوجيا املعلومات

ومسألة قدرات املوظفني عموما مسألة 
لتكنولوجيا تواجهها مراآز دعم ا

واالبتكار احملتملة، غري أنه من املمكن 
التخفيف من وطأهتا باستخدام املوارد 

البشرية املوجودة، ولو على أساس 
دوام جزئي يف البداية عندما يكون 

 .ضئيالالطلب 
ويظل عدد املؤسسات املشارآة يف 

 ألغراض البحث إىل برنامج النفاذ
واالبتكار قليال، وستبدأ  التطوير

ة توعية نشيطة يف البلدان األقل محل
منوا على األقل اليت ستستفيد من هذا 

 .الربنامج جمانا
 ذومل يتغري عدد املنشورات بشأن النفا
 إىل البحث ألغراض التطوير واالبتكار

مل تضف سوى ثالث (منذ انطالق إصدارها 
، وينتظر الربنامج مشارآة أحد )جمالت

 من املمكن  ليصبحأهم الناشرين
فة الناشر وجمالت أخرى مرة إضا

 .واحدة
وتوجد قيود على تنفيذ املشروع احلايل 
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مسائل 
 تقتضي دعما

اهتماما  /
 :فوريا

 . توجدال

الطريق إىل 
 :األمام

إىل حتليل ودارسة املشروعحيتاج.1
وُيرتَجم  :استعراض قاعدة البيانات

" دليل قواعد البيانات"حاليا 
استنادا إىل الدراسة اليت أعدهتا (

نة املعنية بالتنمية وامللكية اللج
إىل الفرنسية واإلسبانية ) الفكرية

حىت يتيسر ملكاتب امللكية الفكرية 
واملؤسسات األخرى واألفراد العاملني 

  .النتفاع بههباتني اللغتني ا
 التطوير ألغراض البحث إىل النفاذ .2

ُيتوقع أن تزيد أنشطة  :واالبتكار
إذآاء الوعي عدد املشارآني يف 

نامج، يف حني تساهم املفاوضات الرب
اليت جرت مع ناشرين سابقني يف 

تتيح تلك اليت جتري بينما الربنامج 
س مع ناشرين جدد توسيع مدى نَف
وعمق حمتويات الوثائق من خالف 
 .الرباءات اليت يتيحها الربنامج

 يف املتخصصة املعلومات إىل النفاذ .3
سُيعزز الربنامج وُيتاح  :الرباءات

يف، وذلك املؤهلنيلمنتفعني لالتدريب 
إطار مشروع مراآز دعم 
 .التكنولوجيا واالبتكار

 :مراآز دعم االبتكار والتكنولوجيا .4
 بلدا االستفادة من30طلب أآثر من 

وخيطط  .املشروع على األجل القصري
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خطط ُي :التدريب وإذآاء الوعي .5
التدشني وحفالت التدريب للمزيد من 

عت على خدمات يف البلدان اليت وقَّ
نظم تعزيزا لذلكوُي .مستوى اخلدمات

منتدى إقليميا يف موسكو يف ديسمرب 
تستفيد منه بلدان من أوروبا 2010

الوسطى والشرقية ورابطة الدول 
 .املستقلة

مواعيد 
 :التنفيذ

جيري التنفيذ عموما يف موعده طبقا 
 .ول الزمنية للمشروعداوثائق اجلل

معدل تنفيذ 
 :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 .%32.9 :2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

قدم تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب 
 إىل اللجنة املعنية بالتنمية 2009

وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة 
الواردة يف  CDIP/4/2أنظر الوثيقة (
 .) الثالثرفقامل

  
 التقييم الذاتي للمشروع

 
 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

 /مل يقّيم بعد ال تقدم
 منقطع
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نتائج 
 3املشروع 

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس اءبيانات األد
 ير

زيادة  .1
فرص حصول 
البلدان 
النامية 

على 
املعارف 

التكنولوج
 ية

 

  منتظممسح
ملكاتب امللكية

الفكرية 
ومراآز دعم 
التكنولوجيا 
واالبتكار تبني

قواعد 
البيانات 
املستخدمة 

وتواتر 
 استخدامها؛

زيادة عدد و
زيارات 

املوقع، على 
املستوى 

الوطين، وتصفح
حمتوياته 

مقارنة (
اءات ما بإحص
قبل 

 .)التنفيذ

ال تتوافر أي 
بيانات يف الوقت 
الراهن، لكن من 
املتوقع استخدام 

مناذج للتقييم 
بعد آل ندوة 

 وإرسال ،تدريبية
استبيانات بشأن 

املهارات 
واستخدام قاعدة 

 6البيانات بعد 
 .أشهر

 
 
 

غري 
متو
افر

زيادة  .2
قدرة 
مكاتب 
امللكية 

مسح منظم 
لرصد استخدام
مفتشي الويبو
ومراآز دعم 

ال تتوافر أي 
بيانات يف الوقت 
الراهن، لكن من 
املتوقع استخدام 

غري 
متو
افر

                                                           
 .2.3آما ترد يف وثيقة املشروع األصلية، اجلزء   3
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نتائج 
 3املشروع 

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

 

زيادة  .3
قدرة 
مكاتب 
امللكية 
 /الفكرية

مراآز دعم
التكنولوج

يا 
واالبتكار 
بغية نشر 

املعرفة 
التكنولوج

 .ية
 

 مكاتبنتفاعا
امللكية 
الفكرية 

مراآز دعم و
التكنولوجيا 

واالبتكار 
واعد ختلف قمب

البيانات 
مسوحات بفضل 

منتظمة 
ترصدها وتوزع

على مراآز 
دعم 

التكنولوجيا 
واالبتكار 

نتفعني وامل
قواعد ب

ال تتوافر أي 
بيانات يف الوقت 
الراهن، لكن من 

 استخدام ملرتقبا
مناذج للتقييم 
بعد آل ندوة 
سال تدريبية وإر

استبيانات بشأن 
املهارات 

واستخدام قاعدة 
 6البيانات بعد 

 .أشهر
 
 
 
 
 

غري 
متو
افر
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نتائج 
 3املشروع 

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

زيادة عدد و
زيارة موقعي 
مكاتب امللكية

الفكرية 
ومراآز دعم 
التكنولوجيا 
واالبتكار على

، وآذانرتنتاإل
عدد الزيارات

التهلما واالتصا
اهلاتفية هبما؛

زيادة عدد و
زيارات موقعي

برنامج 
 إىل النفاذ
 ألغراض البحث

 التطوير
واالبتكار 

 إىل والنفاذ
 املعلومات
 يف املتخصصة
 الرباءات

على املتوافرة
 .إلنرتنتا
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نتائج 
 3املشروع 

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

زيادة  .4
الوعي 
حبقوق 

امللكية 
 .الفكرية

زيادة عدد 
الزيارات 

وتصفح موقع 
مكاتب امللكية

فكرية ال
ومراآز دعم 
االبتكار على 

 إلنرتنتا
واالتصال هبما؛

زيادة عدد 
حقوق امللكية 

الفكرية 
 .ملودعةا

ال تتوافر أي 
بيانات يف الوقت 
الراهن، لكن من 
املتوقع استخدام 

مناذج للتقييم 
بعد آل ندوة 

تدريبية وإرسال 
استبيانات بشأن 

املهارات 
واستخدام قاعدة 

 6البيانات بعد 
 .أشهر

غري 
متو
افر

 
يلي ذلك املرفق [

 ]الرابع
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 املرفق الرابع

  9تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 
 

 ملخص املشروع
ز رم

 :املشروع
DA_09_01 

قاعدة بيانات باملوازاة مع  :العنوان
االحتياجات اإلمنائية يف جمال امللكية 

 .الفكرية
توصية جدول 

أعمال 
 :التنمية

 

مطالبة الويبو بإنشاء  :9التوصية 
قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول 
األعضاء لتلبية احتياجات التنمية 

فكرية احملددة يف جمال حقوق امللكية ال
باملوارد املتاحة مما يوسع من نطاق 
براجمها املتعلقة باملساعدة التقنية 

 .والرامية إىل ردم اهلوة الرقمية
ميزانية 

 :املشروع
 

 فرنك 190 000 :تكاليف غري املوظفني
  سويسري

 490 000 :تكاليف املوظفني اإلضافية
 فرنك سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :روعاملش

  شهرًا12

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

 القضايا التنمية، وقطاع قطاع
 التحتية البنية وقطاع العاملية،

العاملية، وقطاع االبتكار 
  .والتكنولوجيا

، 11، و10، و9 :الصلة بربامج الويبو
 .25، و20، و15، و14و
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وصف مقتضب 
 :للمشروع

نات وبرنامج إنشاء قاعدة بيا
حاسوبي لدعم اقرتاح اللجنة املعنية 

بالتنمية وامللكية الفكرية بشأن 
إرساء عملية تفاعلية مفيدة لتقييم 
االحتياجات اإلمنائية للبلدان يف جمال 
امللكية الفكرية وفقًا لتوصيات جدول 

أعمال التنمية، وإقامة آليات 
ومن  .للمواءمة وتبادل املعلومات

نشاء آليات للتعاون املقرتح أيضًا إ
جلمع املعلومات بانتظام عن املاحنني 

والشرآاء احملتملني، وعن األموال 
واخلربات اليت ميكن إتاحتها للويبو من 
أجل تلبية االحتياجات اخلاصة بالدول 

وستتضمن قاعدة البيانات  .األعضاء
هذه روابط إىل قواعد بيانات أخرى 

، ومواقع قطاع املساعدة  هباذات صلة
 .التقنية وتكوين الكفاءات

وسيقِدر هذا النظام على رصد التقدم 
 .احملرز وتقييمه

النظام باستخدام ُينشأ وس
التكنولوجيات القائمة على االنرتنت، 

 املفتوحة املصدر يةربامج احلاسوبالو
 املرخص هبا يةربامج احلاسوبالأو 

من دون تكبد أي للويبو حاليًا، 
 .دتكاليف إضافية يف هذا الصد

  

املسؤول عن 
 :املشروع

 تشْوالسيد أالن رو

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثامن
20: 

حتقق زيادة يف املوارد املتاحة للويبو 
املتأتية إما من املسامهات املباشرة 

اليت ُتدار آصناديق ائتمانية أو من 
الل االستفادة من أساليب التمويل خ

اخلارجية القائمة بغية دعم أنشطتها 
يف جمال املساعدة التقنية وتكوين 

 .الكفاءات يف البلدان النامية
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تقدم 
 :املشروع

 

 فريق املشروع بتحليل عمل اضطلع
 Global(" اليد العاملية"منظمة 

Hand( املنظمة غري احلكومية، حتليال ،
بني  دة التوفيقيف سياق قاعآامال 

لألمم املتحدة القطاع اخلاص و
>org.un.business.www< وذلك ملعرفة 

إىل أي مدى ميكن للويبو االستفادة من 
التوفيق خربات اآلخرين يف تطوير نظام 

جتدر اإلشارة و .واملستفيد  املانحبني
ملتحدة وظيفة منظومة األمم اإىل أن 

تنحصر يف مجع الطلبات والتربعات فقط 
وترآز اهتمامها على شراآات مع 

تضطلع وال  .القطاع اخلاص ال غري
أي أعمال بمنظومة األمم املتحدة 
 .التقاريربتتعلق بالتطابق أو 

ا هلذا التحليل، فإن الويبو وتبًع
ستعمد إىل تطوير نظام يستجيب 

 .الحتياجاهتا ويتسم مبزيد من الرتآيز
ا وجتدر اإلشارة إىل أن للويبو حضوًر

  للتوفيق املتحدةممموقع األعلى 
عن لكنها مل تستلم حىت اآلن أي إشعار 

أو طلب من يف ذلك املاحنني رغبة 
  .الشرآاء احملتملني

وجيدر التذآري بأنه نظرا للمتطلبات 
اإلضافية احملددة خالل الدورة الثالثة 

ة للجنة املعنية بالتنمية وامللكي
الفكرية بشأن قائمة اخلرباء 
فإن ، 6االستشاريني يف إطار التوصية 

حاليا على ينصب ترآيز فريق املشروع 
تطوير بنية البيانات وحتديد 
مصادرها لوضع قائمة باخلرباء 

ذآر أيضا أن تلك وُي. االستشاريني
القائمة إحدى العناصر الرئيسية يف 

، وتشكل 9 و5مشروعات التوصيتني 
بقا لذلك،  وط.لك املشروعاتأساسا لت

 .رب هذا العمل عمال جوهريااعُت
ومن املتوقع أن يبدأ تطوير الربنامج 

، 2010احلاسوبي يف بداية سبتمرب 
صدر يف نسخته األوىل بنهاية يناير وَي

http://www.business.un.org/


CDIP/6/2 
Annex IV 
3 

 

. 

أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

 : األساسيةالعرب
 آانت هذه املبادرة مبادرة جديدة ملا

يف لوائح الويبو وإجراءاهتا 
التجارية اليت يستند إليها هذا 

، النظام مل حتدد أو يصادق عليها بعد
فقد يتأخر موعد التطوير الكامل 

 يف حتدد  يف حال ملللحل التقين بدوره
  .اموعده

 :عامل النجاح
وآلف املوظفون املعينون يف قطاع 

  . صيانة هذا النظامالتنمية مبهمة
املخاطر 

 :والتخفيف
وإذا مل حتدد اللوائح واإلجراءات اليت 

ستحكم تشغيل نظام مطابقة امللكية 
صدق عليها، فإن من الفكرية وُي

احملتمل أن يطرأ تأخري إضايف يف عملية 
 .تطوير وإصدار هذا النظام

مسائل 
تتطلب 

/ دعما
اهتماما 

 :فوريا

ت اليت تطوير اللوائح واإلجراءا
ستحكم هذا النظام والتصديق 

  .عليهما

الطريق إىل 
 :األمام

تطوير الربنامج احلاسوبي اخلاص هبذا 
 .النظام

حتضري اللوائح واإلجراءات اليت 
يتطلبها تشغيل النظام والتصديق 

 .عليهما
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مواعيد 
 :التنفيذ

يرجى  و. أشهر إضافية6تأخرت مبدة 
  .مراجعة املخطط اجلديد أدناه

 تنفيذ معدل
  :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 % 46.7: 2010س أغسط

تقارير 
 :سابقة

م تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب دُِّق
 إىل اللجنة املعنية بالتنمية 2009

وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة 
الواردة يف  CDIP/4/2أنظر الوثيقة (

 ).املرفق الرابع
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 للمشروعالتقييم الذاتي 
 

 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

مل يقّيم  ال تقدم
 منقطع/بعد

 

 4نتائج املشروع
النتائج (

 )املرتقبة

 
مؤشرات التنفيذ 

 الناجح
 )مؤشرات النتائج(

 

بيانا
ت 

األداء
السري

برنامج حاسوبي 
ثابت وخال من 

 .األخطاء واألعطاب

غري  
متوا

 فر
أداء الربنامج 

احلاسوبي مقبول من 
 لطلبستجابة حيث اال

  .اسرتجاع البيانات

غري  
متوا

 فر

برنامج حاسوبي 
يستويف املواصفات 

الوظيفية 
 نتفعللم

املعدل املنشود 
 :السرتجاع البيانات
أقل من الثانية 

 .لكل حبث

غري  
امتو
 فر

قاعدة بيانات 
 لقابلة للتشغي

قاعدة بيانات 
قادرة على حفظ 

البيانات 
واسرتجاعها آما هو 

 على أن تكون ،حمّدد
البيانات دقيقة 

 .ومكتملة

غري   
متوا

 فر

                                                           
 . 2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   4
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 4نتائج املشروع
النتائج (

 )املرتقبة

 
مؤشرات التنفيذ 

 الناجح
 )مؤشرات النتائج(

 
قاعدة مقبول أداء 

البيانات من حيث 
وقت توافرها و

 .ابياناهت اسرتجاع
املعدل املنشود 

% 99.9 :لتوافرها
 .طوال أيام األسبوع

املعدل املنشود 
 :اناتالسرتجاع البي

أقل من ثانية 
 .واحدة لكل حبث

غري   
متوا

 فر

البيانات متاحة 
آما هو حمّدد 

الداخليني نتفعني للم
 .واخلارجيني

غري  
متوا

 فر

معارف مؤسسية 
الحتياجات الدول 

األعضاء فيما 
يتعلق بامللكية 
الفكرية متاحة 

لالستخدام من 
قبل الويبو 

وسائر األطراف 
 .املهتمة

بيانات مالئمة 
ستوفاة، وعمليات وم

 حتديث منتظمة؛

 
 

غري 
متوا

 فر

ضمان األمان 
 .والسرية

استجابة النفاذ إىل 
البيانات 

لمتطلبات األمنية ل
للويبو وإىل 

املتطلبات اإلضافية 
 /يف جمال األمن 

آما هو السرية 
  .دحمد

غري  
متوا

 فر

آلية للتطابق 
والتصريف قائمة 

قادر على لنظام ا
بني بوضوح أن ي

غري   
متوا
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 4نتائج املشروع
النتائج (

 )املرتقبة

 
مؤشرات التنفيذ 

 الناجح
 )مؤشرات النتائج(

 

معلومات عن 
املاحنني أو 

الشرآاء احملتملني 
واملوارد أو 

املهارات 
 .املتاحة

 

 عن  املعلوماتمجع
 والشرآاءاملاحنني 

بشكل إدخاهلا و
واستخدامها منتظم 

ملطابقة املوارد 
املتاحة واخلربات 

احتياجات الدول ب
 .عضاءاأل

غري   
متوا

 فر

  

) أهداف(هدف 
 املشروع

 
مؤشرات جناح حتقيق هدف

  :املشروع) أهداف(
 )مؤشرات النتائج(

 

بيانا
ت 

األداء

ال
سري

املعارف املؤسسية
الحتياجات الدول
األعضاء يف جمال 

امللكية 
 .الفكرية

عدد مواصفات الدول 
األعضاء الواردة يف 

 .النظام

غري  
مت
وا
 فر

ربطالقدرة على 
األنشطة أو 

املشاريع مع 
 .املاحنني احملتملني

عدد عناصر الربط 
 .الناجحة

غري  
مت
وا
 فر

توفري معلومات
عن املاحنني أو 

الشرآاء احملتملني
واملوارد أو 

عدد املاحنني احملتملني 
الذين ترد أمساؤهم يف 

 .النظام

غري  
مت
وا
 فر
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) أهداف(هدف 
 املشروع

 
مؤشرات جناح حتقيق هدف

  :املشروع) أهداف(
 )مؤشرات النتائج(

 

معلومات عن حالة 
تقدم األنشطة أو 

 .روعاتاملش
 

غري  
مت
وا
 فر

شفافية 
املعلومات 
املتعلقة 

حتياجات يف باال
جمال املساعدة 

التقنية 
والتقدم احملرز يف

تلبية تلك 
 .االحتياجات

 

استخدام قاعدة 
البيانات بفعالية من 

قبل املستخدمني 
 .الداخليني واخلارجيني

 
 

غري 
مت
وا
 فر
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 مواعيد التنفيذ
ن أنظمة إعداد مبادئ توجيهية ع
 الفصول الرصد والتقييم

2009 2010 
األو
 ل

الث
اني

الث
الث

الر
ابع

األو
 ل

الث
اني

الث
الث

الر
ابع

توظيف أو تعيني اخلرباء االستشاريني 
)1( 

  حتديد ونقل مدير البيانات
حتديد مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني

تعيني منسقي الويبو يف الداخل 
 واخلارج

  
 

X 
X 

X 
X 

   
 
 

X 

  

 لنظاماتصميم وإعداد منوذج 
مجع البيانات وحتميل بيانات 

 االختبار
 تدريب املوظفني

  X 
X 
X 

   X 
X 

 
 

X 

         
 

 الفصول نشاط
2011  

األ
ول

الث
اني

الث
الث

الر
ابع

     

         Xحتسني برنامج احلاسوب استنادًا إىل 
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 توحيد البيانات والتحقق منها
 

X   

 تنفيذ النظام اجلديد
 استعراض ما بعد التنفيذ

X 
X 

 
X 
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5.  
 

      
مهمات 
 املوظفني

     

أسفار  الغري
 املنح

     
     

      
      املؤمترات

     أتعاب اخلرباء
      النشر
     119 خالفه

      
األثاث 

 واألجهزة
اإلمدادات 

 واملواد

     

     
 119--- 119 اجملموع

  
يلي ذلك املرفق [

 ]اخلامس
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  10تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 
 

 ملخص املشروع
رمز 

 :املشروع
DA_10_01 

مشروع رائد إلنشاء أآادمييات وطنية  :العنوان
 .ناشئة للملكية الفكرية

دول توصية ج
أعمال 
 :التنمية

 

مساعدة الدول األعضاء  :10التوصية 
على تطوير آفاءاهتا املؤسسية 

الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 
وحتسينها من خالل املضي يف تطوير 

 التحتية وغريها من املرافق يةالبن
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية 

أآثر فعالية والنهوض بتوازن عادل 
كية الفكرية واملصلحة بني محاية املل

وينبغي أن تشمل أيضًا هذه  .العامة
املساعدة التقنية املنظمات دون 

اإلقليمية واإلقليمية اليت تتناول 
 .امللكية الفكرية

ميزانية 
 :املشروع

  فرنك480 000 :تكاليف خالف املوظفني
 سويسري

 120 000 :تكاليف املوظفني اإلضافية
  فرنك سويسري

تاريخ 
بداية 

 :شروعامل

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا36

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

 قطاع التنمية
 .11 و9الصلة بربناجمي الويبو 
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وصف مقتضب 
 :للمشروع

آادمييات أل املشروع الرائد رميي
وطنية إىل اختبار امللكية الفكرية ال

منوذج جديد من أجل مساعدة البلدان 
النامية والبلدان األقل منوًا على 

إنشاء مؤسسة للتدريب يف جمال امللكية 
، وذلك الفكرية بقدر أدىن من املوارد

بغية الوفاء بالطلب املتزايد من 
أخصائي امللكية الفكرية واملهنيني 
 واملسؤولني احلكوميني وأصحاب املصلحة

 .اآلخرين
  



CDIP/6/2 
Annex V 
4 

 

املسؤول عن 
 :املشروع

 رتوالسيد مارتشيلو دي بيي

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث
11: 

ألغراض تعليم  معزَّزة حتتية بنية
امللكية الفكرية وإدراج امللكية 

الفكرية يف خمتلف املستويات األآادميية 
  .للدول األعضاء

تقدم 
 :املشروع

 

 .ع يف مرحلة التحضريال يزال املشرو
قد تقرر يف البداية اختيار بلد ف

رائد من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
ليكون البلد املستفيد من هذا 

 .املشروع قبل التفكري يف بلدان أخرى
ومع ذلك، ونظرا لتغيريات حدثت على 
املستوى الوطين، تأخر الطلب الرمسي 

من حكومة البلد الريادي الرامي إىل 
دة من هذه املبادرة، األمر االستفا

الذي أدى إىل تأخر عام يف تنفيذ 
 .الربنامج

  بعثةاضطلعتواستجابة لطلب جديد، 
الحتياجات يف بلد آخر من اتقييم ب

والكارييب،  الالتينية أمريكا منطقة
وأرسلت يف اآلونة األخرية دراسة 

األوضاع إىل البلد املستفيد إلبداء 
ة، مل ويف هذه احلال. رأيه بشأهنا

 باجلدول الزمين لتنفيذ املشروع لتزمي
بسبب التغيريات اليت طرأت على 

 .البنية التنظيمية لألآادميية
وعالوة على ذلك، وقعت الويبو على 

 مع مكتب للملكية إعالن النوايا
  هدفهاالفكرية من منطقة عربية

نشاء إلتقدمي مساعدة الويبو التقنية 
، أآادميية وطنية للملكية الفكرية

اختاذ ترمي إىل مباحثات تدور حاليا و
 .جتاهخطوات إضافية يف هذا اال

واستجابة لطلبات قدمتها ثالثة 
بلدان من منطقة أمريكا الالتينية 
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ترمي مباحثات وجتري يف الوقت الراهن 
حتديد مستفيدين حمتملني من إىل 

 .الربنامج يف املنطقة األفريقية أيضا
أمثلة 
/ النجاح
 الوقع

 العربو
 :األساسية

يف هذه املرحلة املبكرة من املشروع، ال 
 . ميكن استخالص أي استنتاج

املخاطر 
 :والتخفيف

افتقار البلدان الريادية للبىن 
التحتية املادية والبشرية اليت تضمن 

 .تنفيذ املشروع تنفيذا مستداما
مسائل 
تتطلب 

/ دعما
اهتماما 

 :فوريا

شاورات متابعة التنفيذ ومواصلة امل
 .مع البلدان املستفيدة

استالم عدد من الطلبات يف األشهر 
وبالنظر إىل نطاق املشروع،  .األخرية

 .هاتلبية مجيعفيستحيل 
الطريق إىل 

 :األمام
التوقيع على اتفاقات تعاون مثة نية 

 استجالءبني الويبو وشرآائه من أجل 
األنشطة اليت ستنظم يف إطار تعاون آل 

قاته املرتقبة يف هذا طرف معين وتعلي
 .الشأن

وستعمل الويبو بتعاون وثيق مع 
خرباء تعليم امللكية الفكرية من 

 صياغة  علىمناطق البلدان املستفيدة
برامج أولوية طبقا لسياسات 
 ،التنمية الوطنية هلذه البلدان

 طريقة فعالة من تكون قائمة على
 .التكلفة حيث
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من  االستفادة أيضا إىلمثة النية و
ى يضطلعوا بدور لكارب هؤالء اخلرباء جت

 يف ئهااملنسقني بني الويبو وشرآا
 .املنطقة

ضطلع ُيومبوازاة حتضري البنية املادية، 
بصياغة مقررات برامج التدريب خالل 

 على أن تبدأ يف الربع 2010عام 
 .2011الثالث من عام 

وعالوة على بعثات التقييم الثالث 
ة أمريكا نظم يف بلدان من منطقاليت ُت

الالتينية والكارييب يف سبتمرب، ُيتوقع 
أن ختضع لنشاط تقييم االحتياجات 

ي ذلبدء التعاون يف البلد العربي ال
 .تبادلت الويبو معه رسالة النوايا

مواعيد 
 :التنفيذ

مل حترتم املواعيد املقرتحة بسبب 
التغيريات اهليكلية اليت طرأت على 

ة املستوى الوطين يف بلدان ريادي
 .خمتارة

يرجى مراجعة اقرتاح موعد التنفيذ 
 .الوارد يف اجلزء الرابع

معدل تنفيذ 
 :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 %10.5 :2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

م تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب دُِّق
 إىل اللجنة املعنية بالتنمية 2009

وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة 
الواردة يف  CDIP/4/2أنظر الوثيقة (

 ).املرفق اخلامس
 

 التقييم الذاتي للمشروع
 

 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

 /مل يقّيم بعد ال تقدم
 منقطع
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نتائج 
 5املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

 تقييم إجراء
االحتياجات يف 
ظرف ستة أشهر

من تاريخ 
البدء يف 

 .املشروع
 

أجريت بعثات 
تقييم االحتياجات 

يف بلدين طلبا 
ذلك يف يونيه 

2010.  
جتري الرتتيبات مع 

أربع بلدان 
مستفيدة من أجل 

تنظيم بعثات 
يم تقي

 .االحتياجات
جتري مشاورات 

داخلية من أجل 
حتديد البلدان 

املستفيدة 
 .احملتلمة

*** إعداد  .1
وثيقة عن 

الوضع 
 .الراهن

اقرتاح توصيات
واقعية ميكن 

 تنفيذها

دت دراستان أِع
لألوضاع وقدمتا 

إىل السلطات 
احمللية للتعليق 

 .عليها

***

تطوير  .2
خطة 

 التنفيذ

توافر خطة
تنفيذ مفصلة 
ومتفق عليها 
بالتشاور مع 

 املكاتب
الوطنية 
للملكية 

 مشاورات مع دورت
مسؤويل البلدان 
املستفيدة بشأن 

األنشطة اليت 
ينبغي تنفيذها 

طة للخروج خب
 .تنفيذ واقعية

** 

                                                           
 . 2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   5
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نتائج 
 5املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

من املؤمل أن 
تكون 

 أآادمييات
 مللكيةا

 الفكرية
 الوطنية

ألربع جاهزة ا
للعمل قبل 
هناية سنة 

2011. 

غري  .غري متوافر بعد
متو
افر

إنشاء  .3
أآادمييات 
للملكية 
 الفكرية

تنظيمو
أآادمييات 

امللكية 
الفكرية 
برناجمني 
للتدريب 
متميزان 
وخيدمان 
أهدافا 
مع معينة 
أهداف 
امللكية 
الفكرية 
الوطنية، 
وذلك مرة 
واحدة يف

غري  .غري متوافر بعد
متو
افر
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نتائج 
 5املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

هدف 
) فأهدا(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

تغيري السلوك 
الفعلي 

النسبة (
بعد ) املئوية
تنفيذ 
 .املشروع

غري  .غري متوافر بعد
توم

افر

تعزيز 
القدرة 

املؤسسية 
لألآادمييات 

اجلديدة 
إلدارة 
برامج 

التدريب يف 
جمال امللكية 

 الفكرية
 

سُيطلب من 
املشارآني يف 

الدورات 
التدريبية 

إجراء تقييم 
ذاتي لتغرياهتم
السلوآية بعد

الدورات 
 –التدريبية 
ومن األمثلة 
على األسئلة 

اليت ميكن 
إيرادها يف 

االستبيان ما 

غري  .غري متوافر بعد
متو
افر
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نتائج 
 5املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
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 مواعيد التنفيذ
 الفصول شاط

 2009 2010 2011 
األ
ول

ال
ثا
ني

ال
ثا
لث

ال
را
بع

األ
ول

ال
ثا
ني

ال
ثا
لث

ال
را
بع

األ
ول

ال
ثا
ني

ال
ثا
لث

ال
را
بع

             دراسة األوضاع .1
بعثة تقييم االحتياجات يف  1.1

  البلد الذي اختري للمشروع الرائد
  X          

حتتوي (إعداد دراسة لألوضاع  2.1
 )على حتليل لالحتياجات والتوصيات

     X       

تشاور مع مكتب امللكية ال 3.1
الفكرية للبلد املعين باملشروع 

 الرائد

      X X     

             
التحضري إلنشاء األآادميية الوطنية .2

 اجلديدة للملكية الفكرية الرائدة
            

تدريب معلمي ومدربي  1.2
األآادميية الوطنية اجلديدة للملكية 

  الفكرية يف املستقبل

        X    

وضع منوذج برنامج دراسي  2.2
لألآادميية الوطنية اجلديدة للملكية 

 الفكرية

         X   

   X         إنشاء مكتبة أو مرآز إعالمي  3.2
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البدء يف تنفيذ األآادميية  .3

 الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية
            

البدء يف تنفيذ األآادميية  1.3
الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية 

 الرائدة

          X  

املشارآة يف تنظيم برنامج  2.3
للتدريب من اقرتاح األآادميية 

 الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية

          X  

دعم تنظيم األآادميية الوطنية  3.3
برناجما للملكية الفكرية اجلديدة 

 للتدريب 

           X 

استعراض أداء األآادميية  4.3
 الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية

           X 

             
 ]يلي ذلك املرفق السادس[
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  10تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 
 

 ملخص املشروع
رمز 

 :املشروع
DA_10_02 

مشروع مؤسسات امللكية الفكرية  :العنوان
استخدام املكونات واحللول  :آيةالذ

التجارية املكيفة لتحديث البنية 
التحتية للملكية الفكرية للمؤسسات 
الوطنية واإلقليمية العاملة يف جمال 

 .امللكية الفكرية
توصية جدول 

أعمال 
 :التنمية

 

مساعدة الدول األعضاء  :10التوصية 
على تطوير وحتسني القدرات املؤسسية 

 الفكرية من خالل الوطنية للملكية
زيادة تطوير البنية التحتية وغريها 

من املرافق جلعل مؤسسات امللكية 
الفكرية الوطنية أآثر فعالية 

والتشجيع على إقامة توازن عادل بني 
محاية امللكية الفكرية واملصلحة 

وينبغي أن تنسحب هذه  .العامة
املساعدة التقنية أيضا على املنظمات 

قليمية املعنية اإلقليمية ودون اإل
 .بامللكية الفكرية

ميزانية 
 :املشروع

 

فرنك  1 169 000 :تكاليف غري املوظفني
  سويسري

 150 000 :تكاليف املوظفني اإلضافية
  فرنك سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا33

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

ع البنية التحتية العاملية قطا
 وقطاع التنمية

، 10، و9 :الصلة بربامج الويبوو
 .15، و14و
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وصف مقتضب 
 :للمشروع

يتضمن املشروع مشاريع فرعية تستهدف 
بعض مؤسسات امللكية الفكرية 
الوطنية أو اإلقليمية يف مجيع 

وهو مشروع قائم على . ماألقالي
الشراآة ويعتمد بالضرورة على 

ويبو بقدر ما يعتمد على مساعدة ال
اإلسهامات املرتقبة من الشرآاء 

 روعاتستنفذ مجيع املشو. والتزاماهتم
الفرعية على مراحل موحدة تشمل 
تقييم االحتياجات، وإعادة تنظيم 
العمليات التجارية، ونشر حلول 
األمتتة اليت تتناسب مع احتياجات 

إقليمية حمددة، والتدريب  /وطنية
ارف، ورصد التقدم املكثف ونقل املع

احملرز وتقييم النتائج يف مرحلة ما 
وترد أدناه قائمة  .بعد االستخدام

 .باملشاريع الفرعية
مشروع رائد لنشر تكنولوجيا  )أ ( 

املعلومات واالتصال ونظم االتصاالت 
اإللكرتونية املصممة خصيصًا للمنظمة 

األفريقية للملكية الفكرية 
فيها ولبلدين من البلدان األعضاء 

لتمكينها مجيعًا من إدارة معلومات 
امللكية الفكرية واحلصول عليها 
وتبادهلا الكرتونيًا فيما بينها 

 وسيختار .وعلى الصعيد الدويل
ن بالتشاور مع املنظمة االبلد

 .األفريقية للملكية الفكرية
وسيتقيد تنفيذ املشروع بعناصر 

البنية التحتية العاملية للملكية 
معايري الويبو الفكرية، مثل 

والتصنيفات، وقواعد البيانات، 
 .وحلول األمتتة واخلدمات املؤمتتة
وميكن عندئذ إعادة استخدام 

التجربة املكتسبة يف إطار املشروع 
والنتائج املنجزة يف وقت الحق، حسب 

 بلدًا عضوًا 14االقتضاء، لتمكني 
آخر يف املنظمة األفريقية للملكية 

 .الفكرية من االستفادة



CDIP/6/2 
Annex VI 
3 

 

االضطالع مبشروع مماثل للمشروع )ب(
املذآور أعاله لفائدة املنظمة ) أ(

اإلقليمية األفريقية للملكية 
الفكرية، ولبلدين من البلدان 

األعضاء فيها لتمكينها من إدارة 
معلومات امللكية الفكرية واحلصول 

عليها وتبادهلا الكرتونيًا وعلى 
ن ا البلد وسيختار.الصعيد الدويل

اإلقليمية  مع املنظمة بالتشاور
 .األفريقية للملكية الفكرية

مشروع الستخدام حلول شاملة من )ج(
األمتتة املصممة خصيصًا يف مؤسسات 
امللكية الفكرية لثالثة بلدان 

تنتمي إىل البلدان األقل منوًا يف 
ويتضمن هذا املشروع  .مجيع األقاليم

برامج ضمن يف العادة ترد عناصر ال 
يادية، مثل تقدمي الويبو االعت

موارد إضافية لتحويل آميات ضخمة 
من تسجيالت أصول امللكية الفكرية 

والطلبات الورقية إىل معلومات 
الكرتونية إلنشاء قواعد بيانات 

للملكية الفكرية، وتقدمي موارد 
تستهدف زيادة التدريب ونقل 

املعارف، وموارد جملموعة من عناصر 
البنية التحتية لتكنولوجيا 

علومات واالتصال لدعم األمتتة امل
 .الشاملة

حلقات عمل بشأن األمتتة، حلقة  )د(
واحدة لكل إقليم، لتسهيل تقاسم 
وتبادل البيانات املتعلقة باخلربات 

 العربالوطنية، والقضايا، و
، وأفضل املمارسات، تخلصةاملس

وجماهبة التحديات املطروحة على 
وتشمل آل حلقة  .الصعيد الوطين

 12 بلدان و 10يمية بني عمل إقل
بلدًا ُتختار بالتشاور مع اإلقليم 

وسرتآز حلقات العمل  .املعين
املختارة على نقل املعارف بني 

البلدان، وبناء القدرات املؤسسية 
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املسؤول عن 
 :املشروع

 السيد ويليام مرييديث

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

ج الربنام
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الرابع
15:  

فعالية معززة ملؤسسات امللكية 
الفكرية من خالل أمتتة العلميات 

 التجارية؛
ملكية الفكرية قادرة للمؤسسات و

املوارد النتفاع بعلى النفاذ وا
العاملية من خالل استخدام أنظمة 

.لكرتونيةاإل موحدة لتبادل البيانات
تقدم 

 :املشروع
 

 للملكية األفريقية مشروع املنظمة
البنية التحتية  :الفكرية

لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
جاهزة واملكتب جمهز الحتضان موقعه 

 وآذا خدمات نرتنتاخلاص به على اإل
حتدد املرحلة  .بريده اإللكرتوني

التالية من املشروع بعد حني وسرتآز 
ألمتتة والربط الشبكي على خدمات ا

 .اإلقليمي
 األفريقية اإلقليمية مشروع املنظمة

أنشئت آلية  :الفكرية للملكية
 جتريبية لتبادل البيانات بني املنظمة

 للملكية األفريقية اإلقليمية
الفكرية واملعهد الكوري ملعلومات 

املرحلة التالية تقتضي و .الرباءات
من املشروع ختطيطا حذرا لتوسيع نطاق

 اتبادل البيانات لكي يشمل بلدان
 .أخرى ويصقل فهما أفضل لشروطه
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بدأ  :مشروعات أقل البلدان منوا
 بكل دقة تحديدلالعمل التمهيدي 

البلدان وطبيعة املشروعات اليت 
 . ستنفذ

نظمت حلقة  :حلقات العمل اإلقليمية
 شارك 2010عمل يف القاهرة يف يوليه 

 . مكتبا16فيها ممثلون عن 
ة أمثل

/ النجاح
العربالوقع و
 :األساسية

 .توجدال

املخاطر 
 :والتخفيف

حددت وثيقة املشروع املخاطر املتصلة 
.باستدامة املشروع على األمد الطويل

مل حين الوقت بعد لتقييم ما إذا و
آانت هذه املخاطر قد أصبحت واقعا 

وتنطوي مجيع مشروعات  .ملموسا
املساعدة التقنية على اسرتاتيجية 

فيذ قائمة على تدريب وملكية تن
 . حملية

مسائل تتطلب
/ دعما

اهتماما 
 :فوريا

 .توجدال 

الطريق إىل 
 :األمام

 األفريقية التخطيط ملشروع املنظمة
 الفكرية ومشروع املنظمة للملكية

 للملكية األفريقية اإلقليمية
أنشطة  بوضوحوالفكرية بغية حتديد 

 .املراحل الالحقة هلذين املشروعني
توضع خطط ملشروعات البلدان األقل و

 .منوا وختضع للتقييم
نظم حلقة عمل ثانية يف عام  ُتولرمبا
 إذا ما توافرت املوارد الالزمة2010
طط للعديد من حلقات ُخ يف حني لذلك

العمل ضمن أنشطة أخرى تغطي 
 .املوضوعات نفسها

إتاحة موظفنيبميكن حتقيق تقدم أسرع و
ة أو مناطق متفرغني يف مناطق خمتار
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مواعيد 
 :التنفيذ

 أشهر 6تأخرت مجيع أنشطة املشروعات 
 .تقريبا عن مواعيد التنفيذ األصلية

ويرجع سبب ذلك إىل ما طرأ من تأخري 
 . يف تعيني موظفني إضافيني

معدل تنفيذ 
 :شروعامل

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 %17.1 :2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

دم تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب ُق
 إىل الدورة الرابعة للجنة 2009

املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية 
الواردة يف  CDIP/4/2أنظر الوثيقة(

 ).املرفق السادس
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 التقييم الذاتي للمشروع
 

 إشارات السريمفتاح نظام 

غري  ** *** ***
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

 /مل يقّيم بعد ال تقدم
 منقطع

 

نتائج 
 6املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

وضع البنية 
التحية للربط

الشبكي 
واإلنرتنت حسب 
ما يرد ضمن 

مواصفات 
املشروع 

 املطلوبة؛ 

التحتية  البنية
 للمنظمة

 األفريقية
الفكرية  للملكية

  بدأجاهزة يف حني
احتضان املوقع 

 نرتنتعلى اإل
والربيد 
 .اإللكرتوني

***

إقامة البنية
التحتية 
للشبكة 

واإلنرتنت وفقا
فات للمواص
احملّددة 

 للمشروع؛

احتضان املوقع 
على الشبكة 

والربيد اإللكرتوني 
ال توجد و. جاهزان

أي أنظمة جديدة 
 . أخرى

** 

مشروع 
للمنظمة 
األفريقية 
للملكية 
 /الفكرية

البلدان 
 :عضاءاأل
أجهزة  -

ومعدات 
وأنظمة 
جاهزة 

للتشغيل يف 
مؤسسات 
شريكة 
لتسلم 
طلبات 
امللكية 
الفكرية 
وتبادل 

٪ من 80و -
املشرتآني لديهم

الدراية 

من السابق ألوانه 
 .تقييمه

غري 
متو

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   6 
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افر

حلوالسرعة يف 
املشكالت اليت 

يواجهها 
النظام ونسبة
عالية يف وقت 

 التشغيل؛

من السابق ألوانه 
 .تقييمه

غري 
متو
افر

التدريب و -
على 

النتفاع ا
األنظمة ب

وتشغيلها 
ودعمها 

  وصيانتها؛
ووضع  -

واجهات 
لوصل قواعد 

البيانات 
بني املنظمة 
األفريقية 

 للملكية
 الفكرية

وبعض 
  .ءاألعضا

 

وتبادل 
بيانات 
امللكية 
الفكرية 

إلكرتونيا حسب
املضمون 

واجلدول الزمين
احملددين يف 

 .املشروع

مل توضع بعد أية 
آليات لتبادل 

 .البيانات

غري 
متو
افر
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نتائج 
 7املشروع

لنتائج ا(
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

وضع البنية 
التحية للربط

الشبكي 
واإلنرتنت حسب 
ما يرد ضمن 

مواصفات 
املشروع 

 املطلوبة؛ 

أغلب البنية 
 التحتية للمنظمة

 اإلقليمية
 األفريقية
الفكرية  للملكية

 .جاهز
 

 غري
متو
افر

 البنيةإنشاء
التحتية 
للشبكة 

واإلنرتنت وفقا
للمواصفات 

احملّددة 
 للمشروع؛

أي أنظمة ُتفعَّل مل 
 .جديدة بعد

غري 
متو
افر

٪ من 80نسبة 
ااملشرتآني لديه

الدراية 
الستعمال 

الوظائف اليت 
تتيحها أنظمة
املشروع ألداء 

عملهم 
 اليومي؛

 أي أنظمة ُتفعَّلمل 
 .جديدة بعد

ري غ
متو
افر

مشروع 
للمنظمة 
األفريقية 
للملكية 
 /الفكرية

البلدان 
 :األعضاء

أجهزة  -
ومعدات 
وأنظمة 
جاهزة 

للتشغيل يف
مؤسسات 
شريكة 
لتسلم 
طلبات 
امللكية 
الفكرية 
وتبادل 

البيانات 
إلكرتونيا؛

التدريب  -
على 

نتفاع الا
السرعة يف حل األنظمة ب

املشكالت اليت 
أي أنظمة ُتفعَّل مل 

 .جديدة بعد
غري 
متو

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   7
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افر

التدريب  -
على 

النتفاع ا
األنظمة ب

وتشغيلها 
ودعمها 

وصيانتها؛
 

تبادل بيانات
امللكية 
الفكرية 

إلكرتونيا حسب
املضمون 

واجلدول الزمين
احملددين يف 

 .املشروع

النظام التمهيدي 
 البيانات لتبادل

 املنظمة بني
 اإلقليمية
 األفريقية
 الفكرية للملكية
 الكوري واملعهد

الرباءات  ملعلومات
 .جاهز

** 

 

نتائج 
 8املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

مشروعات 
أقل 

البلدان 
 :منوا
إنشاء  -

وضع البنية
التحية للربط

الشبكي 
واإلنرتنت حسب 
ما يرد ضمن 

ابق ألوانه من الس
إتاحة أي 

جيري و .معلومات
تقييم وحتديد 

 .املكاتب املنشودة

غري 
متو
افر

                                                           
 .2.3ية، اجلزء طبقا لوثيقة املشروع األصل  8
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اختبار 
األنظمة 
املطوَّرة 

واملوافقة 
عليها 

والشروع يف 
 تشغيلها؛

غري  .آر أعالهآما ُذ
متو
افر

االنتهاء من 
إدخال سجالت 

البيانات 
الورقية 
للملكية 

الفكرية يف 
قاعدة 

 البيانات؛

  .الهآر أعآما ُذ
التدريب  -

على 
استخدام 
األنظمة 

وتشغيلها 
ودعمها 
وصيانتها

 ؛
 ووضع -

 واجهات
 لوصل

 قواعد
 البيانات

 بني
 املنظمة

 اإلقليمية
 األفريقية
 للملكية
 الفكرية

 وبعض
 .األعضاء

٪ من 80نسبة 
املشرتآني لديهم

الدراية 
الستعمال 

الوظائف اليت 
تتيحها أنظمة
املشروع ألداء 

عملهم 
 اليومي؛

غري  .آما ذآر أعاله
متو
افر
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السرعة يف حل 
املشكالت اليت 

يواجهها 
النظام ونسبة
عالية يف وقت 

 التشغيل؛

غري  .آر أعالهآما ُذ
متو
افر

 
وتبادل 
بيانات 
امللكية 
الفكرية 

إلكرتونيا حسب
املضمون 

واجلدول الزمين
احملددين يف 

 .املشروع

غري  .آر أعالهآما ُذ
متو
افر

 

نتائج 
 9املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

حلقات عمل 
إقليمية 

 بشأن
 :األمتتة

عدد املوضوعات
ذات األولوية 

 ؛عوجلتاليت 

تناولت حلقة عمل 
عربية إقليمية يف 
القاهرة يف يوليه 

 عدة جوانب 2010

***

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   9
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نتائج 
 9املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

عدد البلدان 
املشارآة يف 

حلقات العمل؛
 

 مكتبا يف 16شارك 
حلقة العمل 

اإلقليمية 
العربية اليت 

نظمت يف القاهرة 
 .2010 يف يوليه

***

دورات 
مرآزة على 

موضوعات 
ذات 
وية األول

ومناقشات 
تقنية 
وجتارب 
وطنية 

وتقارير 
قطرية 
وأعمال 
متطورة 
وتوجهات 

تكنولوجية 
واجتاهات 
للمستقبل 
واسرتاجتيات 

منفذة 
 .بنجاح

 

عدد املتطلبات
احملّددة يف 

حلقات العمل 
ألغراض إدخال 

حتسينات يف 
املستقبل على 
أنظمة أمتتة 

امللكية 
 .الفكرية

متت مراعاة 
تعليقات املشارآني 

لتوظيفها يف 
 .التخطيط مستقبال

***

 
يلي ذلك املرفق [

]السابع
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 املرفق السابع

  10تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 
 

 ملخص املشروع
 رمز

 :املشروع
DA_10_03 

بنية دعم االبتكار ونقل  :العنوان
 .التكنولوجيا إىل املؤسسات الوطنية

توصية جدول 
أعمال 
 :التنمية

 

مساعدة الدول األعضاء  :10التوصية 
على تطوير وحتسني القدرات املؤسسية 
الوطنية للملكية الفكرية من خالل 

زيادة تطوير البنية التحتية وغريها 
ق جلعل مؤسسات امللكية من املراف

الفكرية الوطنية أآثر فعالية 
والتشجيع على إقامة توازن عادل بني 

محاية امللكية الفكرية واملصلحة 
وينبغي أن تنسحب هذه  .العامة

املساعدة التقنية أيضا على املنظمات 
اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية 

 .بامللكية الفكرية
ميزانية 

 :املشروع
فرنك  600 000 : املوظفنيتكاليف غري

  سويسري
تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا27

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

 قطاع التكنولوجيا واالبتكار
 9التوصيات  :الصلة بربامج الويبو

 25 و14 و11 و10و
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وصف مقتضب 
 :للمشروع

ء واختبار أو يسمح املشروع بإنشا
 من - إن وجدت -بتحديث وحتسني جمموعة 

الوحدات واملواد اليت ترتبط بإدارة 
السيما (حقوق امللكية الفكرية 

من ِقبل املؤسسات األآادميية ) الرباءات
ودوائر البحث، مبا يف ذلك إنشاء 

وإدارة مكاتب نقل التكنولوجيا يف 
مؤسسات البحوث العامة، واستكشاف 

السيما (لتكنولوجيا آليات لنقل ا
وتعزيز القدرة ) اتفاقات الرتخيص

 .على صياغة طلبات الرباءات
ويتضمن املشروع إدراج مواد إعالمية 

يف بوابة رقمية على االنرتنت متثل 
مستودعًا رقميًا لوحدات التدريب، 

واألدلة، واألدوات، واألمثلة، ومناذج 
االسرتاتيجيات الوطنية للملكية 

سات املؤسسية الفكرية، والسيا
للملكية الفكرية، وأفضل املمارسات 
والدراسات اإلفرادية اليت ميكن احلصول 

عليها من خالل بوابة واحدة على 
مرآز (موقع الويبو على االنرتنت 

للتشجيع على ) متعدد اخلدمات
االبتكار احمللي وأنشطة نقل 

التكنولوجيا من خالل حتسني البنية 
إدارة التحتية للملكية الفكرية و
امللكية الفكرية يف البلدان 

 .النامية
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املسؤول عن 
 :املشروع

 السيد فيليب بيشتولد

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 ، الربنامجسابعاهلدف االسرتاتيجي ال
18: 

النهوض بقدرة وفهم الدول األعضاء 
جمال إدارة ونقل االبتكار 

 . جياوالتكنولو

تقدم 
 :املشروع

 

التقييم الذاتي  (2.3 وفقا للبند
 اخلطوة األوىل  تكمن،)للمشروع

وثيقة " إعداد يف 10للمشروع رقم 
تها، انتهت صياغاليت " شروعامل
تضمن وصفا لألدوات املستخدمة وت

حاليا يف برامج الويبو وحتليال 
 احلايللالحتياجات بغية حتسني الربنامج 

صر يف االقرتاح احلايل إضافة بعض العنا(
ومنشورات ) أو حذفها أو تغيريها

مفيدة ودراسات وحتليالت من منظمات 
الوضع وثيقة املشروع عرض تو .أخرى

 وما ، ما هو متاحويتضمنالراهن 
هو الوضع  وما ،تاحينبغي أن ُي

 . وما ميكن عمله يف الواقع،األمثل
وآان من املفروض حسب اجلدول الزمين 

مع حلول شروع ّد املعُياألصلي أن 
، أي يف 2009الفصل الثالث من سنة 

ونتيجة لتأخر  .غضون ستة أشهر
البدء يف املشروع، فإنه مل يكن جاهزا 

وتوجد هذه . 2010إال يف فرباير 
الوثيقة يف صفحة جدول أعمال 

وضع " حتت فئة نرتنتالتنمية على اإل
 :على العنوان" املشروع

<http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/projects.h

tml>  وتطلب هذا األمر استعراضا
 .إضافيا مستفيضا أصبح بدوره جاهزا

 لكي 2010يف يوليه الوثيقة وقدمت 
  يدققاهنايستعرضها خبريان خارجيان

املشروع ناقصة يف  أي عناصر نوحيددا
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أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

من السابق ألوانه يف هذه املرحلة من 
 .تنفيذ املشروع

املخاطر 
 :والتخفيف

ء يف املشروع ألسباب غري تأخر البد
  .أثرت يف تنفيذ املشروعرتقبة م

مسائل 
تقتضي 

 /دعما
اهتماما 

 :فوريا

لرمبا تظهر احلاجة إىل موارد بشرية 
 .إضافية

الطريق إىل 
 :األمام

بعد االنتهاء من استعراض اخلبريين، 
تعريف أآثر دقة حملتويات يصاغ 

ُيقدم إىل الدول والبوابة الرقمية 
مؤسسات البحوث قصد األعضاء و

  .التشاور معهما يف هذا الشأن
مواعيد 
 :التنفيذ

يتماشى التنفيذ إىل حد آبري مع 
مواعيد تنفيذ املشروع حيث أن 

تعريفا مؤقتا للمحتويات بدأ يف 
 . وثيقة املشروع

معدل تنفيذ 
 :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 %0.0: 2010 أغسطس

تقارير 
 :سابقة

تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب دم ُق
 إىل اللجنة املعنية بالتنمية 2009

هتا الرابعة دوريف وامللكية الفكرية 
الواردة يف  CDIP/4/2أنظر الوثيقة (
 ). السابعرفقامل
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 التقييم الذاتي للمشروع
 

 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

عض ب
 التقدم

مل يقّيم  ال تقدم
 منقطع/بعد

 

نتائج 
 10املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

ام الوثيقةإمت
يف غضون ستة 

أشهر بعد 
يف بدء ال

املشروع، 
وحتديد 

االحتياجات 
والتحسينات 

وإتاحة 
توصيات قابلة
للتطبيق على 
بنية البوابة

 .الرقمية

نظرا لتأخر 
البدء يف املشروع 

) 2009سبتمرب (
ومتطلبات 

املستفيدين من 
وثيقة املشروع، 

فإن النتيجة 
 أشهر 6جاءت بعد 

من البدء يف 
شروع واالنتهاء امل

من الوثيقة يف 
ظرف شهرين بعد 

تقدميه إىل اخلبريين 
 .اخلارجيني

إعداد  **
وثيقة 
 املشروع

 
 
 
 

تصميم 
وحدات 

التدريب 
وغريها من 

/ األدوات
اخلدمات 
  للبوابة

 
 

إصدار 
الوحدات 
وغريها من 
األدوات يف 

 شهرا18غضون 

من السابق ألوانه 
إتاحة أية 

 بيانات

غري 
متو
افر

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   10
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إنشاء 
بوابة 
 رقمية

 
إقامة 
 الشبكة

بوابة جاهزة
للتشغيل 

واالستخدام 
للحكومات 

ومؤسسات

من السابق ألوانه 
إتاحة أي 

 .بيانات

غري 
متو
افر



CDIP/6/2 
Annex VII 
7 

 

 

 

منتدى الويبو
اإللكرتوني 
للمتدربني 

ُيعترب مفيدا 
من قبل 

املستخدمني 
الذي 

يستخدمونه 
 .بشكل منتظم

من السابق ألوانه 
إتاحة أية 

 .بيانات

غري 
متو
افر

 

هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

 مؤشرات(
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير
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مساعدة 
البلدان 
النامية 

على إقامة 
وحتسني آليات 

للتشجيع 
وتعزيز 
االبتكار 

احمللي ونقل 
التكنولوجي

ا من 
القطاع 

اخلاص، مبا يف 
ذلك مكاتب 

نقل 
التكنولوجي

ا يف مؤسسات 
البحوث 
 .العامة

 

زيادة اخلربة يف
استخدام نظام

الرباءات 
حلماية 
ت االخرتاعا

مثل صياغة (
طلبات 
) الرباءات
وتسويق 

االخرتاعات 
مثل منح (

الرتاخيص، 
إنشاء شرآات 

منبثقة، 
 ؛)والتقييم

حتسني البنية -
التحتية 

املخصصة لنقل 
التكنولوجيا 

يف البلدان 
النامية، مبا 

 :يف ذلك
إنشاء مكاتب 

لنقل 
التكنولوجيا؛

تعزيز  .1
شبكات 
مؤسسات 
البحث 
 العامة؛

زيادة عدد  .2
املشروعات 
املشرتآة بني 

مؤسسات 
البحث 
العامة 
والقطاع 
اخلاص من 

خالل مكاتب 
نقل 

التكنولوج
 يا؛

تعزيز3

من السابق ألوانه 
 . شئإتاحة أي

غري 
متو
افر
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تعزيز فهم 
املستخدمني 

احملتملني 
لنظام 

الرباءات 
ألغراض 

التنمية 
 .والنمو

زيادة وعي 
املستخدمني 

احملتملني لنظام
الرباءات يف 

مراحل خمتلفة 
من االبتكار، 

 :مبا يف ذلك
وضع  -

سياسات 
مؤسسية 

بشأن 
امللكية 
الفكرية 
من خالل 
مؤسسات 
البحوث 
العامة 

واجلامعات 
لوضع 
قواعد 

واضحة يف 
ظل احرتام 
والية آل 

 منهما؛
التوعية  -

على 
املستوى 
احلكومي 
بضرورة 

وضع 
ات يف سياس
جمايل 

االبتكار 
وامللكية 
الفكرية 

ذات الصلة 
بإدارة 
مؤسسات 
البحوث 
العامة 

واجلامعات 
يف جمال 

مللكية ا
.الفكرية

من السابق ألوانه 
 . شئإتاحة أي

غري 
متو
افر
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االنتفاع 
بنية الدعم ب

على نطاق 
واسع، مبا يف 
ذلك البوابة 

الرقمية 
اجلديدة، 
السيما من 

جانب البلدان
 النامية؛

غري 
متو

من السابق ألوانه 
 . شئإتاحة أي

 تيسري زيادة
 توافر

 األدوات
 واألدلة

 والنماذج
 املتعلقة
 بالبنية
 يف التحتية

 مللكيةجمال ا
 الفكرية
 وإدارة

 كيةاملل
 الفكرية
 بواسطة
 مرآز إنشاء
 متعدد
 على اخلدمات
 موقع

 على الويبو
 .االنرتنت

زيادة الطلب 
على دورات 

التدريب اليت 
تنظمها 
الويبو 

استنادًا إىل 
حمتويات 
البوابة 
 الرقمية؛

اإلدالء 
بتعليقات 

 احملتوى بشأن
عن طريق 

املوقع 
 اإللكرتوني

واستبيانات 
التقييم 
دوراتاخلاصة ب
 .التدريب

افر

 
يلي ذلك املرفق [

 ]الثامن
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  10تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 
 

 ملخص املشروع
رمز 

 :املشروع
DA_10_04 

عزيز قدرة املؤسسات احلكومية ت :العنوان
ومؤسسات أصحاب املصلحة يف جمال 

امللكية الفكرية على الصعيد الوطين 
دارة الصناعات اإلبداعية واإلشراف إل

عليها والنهوض هبا، وتعزيز األداء 
والربط الشبكي بني منظمات اإلدارة 

 .اجلماعية حلق املؤلف
توصية جدول 

أعمال 
 :التنمية

 

اعدة الدول األعضاء مس :10التوصية 
على تطوير آفاءاهتا املؤسسية 

الوطنية يف جمال امللكية الفكرية 
وحتسينها من خالل املضي يف تطوير البىن 
التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل 

مؤسسات امللكية الفكرية أآثر 
فعالية والنهوض بتوازن عادل بني 

محاية امللكية الفكرية واملصلحة 
هذه تضمن  أن توينبغي .العامة

املنظمات دون أيضا املساعدة التقنية 
ول دااإلقليمية واإلقليمية اليت تت

 .امللكية الفكرية
ميزانية 

 :املشروع
 

فرنك  840 000 :تكاليف غري املوظفني
 سويسري

 268 000 :تكاليف املوظفني اإلضافية
 فرنك سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

 هرًا ش18
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قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

قطاع التنمية، وقطاع الثقافة 
 .والصناعات اإلبداعية
، 10، و9، و3 :الصلة بربامج الويبو

 .17، و16، و15، و11و

وصف مقتضب 
 :للمشروع

 هذا املشروع إىل مساعدة رميي
املؤسسات الوطنية ومنظمات أصحاب 

يف ميدان الصناعات املصلحة العاملة 
اإلبداعية واملمثلة هلا على حتسني 

فهمها دور امللكية الفكرية يف جمال 
اإلدارة الفعالة والنهوض بالصناعات 

اإلبداعية، وتسهيل إقامة شبكات 
إقليمية أو دون إقليمية لإلدارة 
 .اجلماعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة

من خالل حتسني فهم القيمة االقتصادية و
لقطاع اإلبداعي الذي يقوم على ل

أساس محاية امللكية الفكرية، وتزويد 
املؤسسات بأدوات حتليل هذا القطاع، 

إلدارة اأدوات من املبدعني متكني و
 فإن هذا العملية للملكية الفكرية،

هم يف تعزيز إمجايل أداء ايساملشروع 
 .القطاع اإلبداعي

ما يتعلق مبنظمات اإلدارة  يفو
يعتمد هذا ق املؤلف، اجلماعية حل

تزويد بعض املشروع هنجا رياديا ل
منظمات اإلدارة اجلماعية حلق املؤلف، 

 غرب يف اجلماعية اإلدارة ضمن 
 بنن، وبورآينا فاسو، –أفريقيا 

وآوت ديفوار، وغانا، وغينيا، 
ومايل، والنيجر، ونيجرييا، 

جمموعة من ويتيح  -والسنغال، وتوغو
ري وضع برنامج  تيسهدفهااألدوات 

مشرتك لإلدارة اجلماعية بفضل  رقمي

منظمات
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وميكن تكييف النموذج املستخدم يف هذا 
املشروع الرائد، وآذا األدوات اليت 

ذ الحقًا على حنو يسمح نفَّوُتُتطوَّر س
بتطبيقها يف مشاريع رائدة مماثلة يف 

إطار برامج الويبو وتلبية 
احتياجات جمموعات أخرى من البلدان 

نظمات اإلدارة اجلماعية حلق وامل
 .املؤلف
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ل عن املسؤو
 :املشروع

 السيد أندرو تو

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 الصناعات اإلبداعية.أ
 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي األول

3: 
زيادة وعي وقدرات الدول األعضاء 
يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

والنهوض باملعرفة يف إدارة 
بداعية لألصول القائمة املقاوالت اإل

 .على امللكية الفكرية
  اإلدارة اجلماعيةو .ب

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي األول
3: 

املسامهة يف تطوير حق املؤلف الدويل 
وسياسة احلقوق اجملاورة واإلطار 

القانوني وبنية حتتية حلق املؤلف 
 .العاملي

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث
9: 

حديثة  الفكرية ةللملكي إدارة
اخلدمات وهلا بنيات  على وقائمة

 .حتتية معززة
فعالية معززة ملؤسسات امللكية 

الفكرية من خالل أمتتة العلميات 
التجارية، ومؤسسات امللكية 

 .الفكرية
اهلدفان االسرتاتيجيان الثالث 

 :15 و3ني ، الربناجموالرابع
املؤلف  حلق اجلماعية اإلدارة منظمات

على النفاذ واستخدام هلا القدرة 
املوارد العاملية من خالل استخدام 

أنظمة موحدة لتبادل البيانات 
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أفضى تنفيذ جزء من املشروع يتصل و .جتقدم 
بالصناعات اإلبداعية إىل حتقيق 
األهداف احملددة يف وثيقة املشروع 

 متهيد) 1( :األصلية، من بينها
 وحتسني لتعزيز األساس ووضع رضيةاأل

 جمال يف الوطنية املؤسسات قدرات
 وأصحاب واملبدعني الفكرية امللكية
 الصناعات جمال يف املصلحة

 والعمل بأدوات) 2(اإلبداعية؛ 
 لتقييم الويبو أعدهتا قياس

 للصناعات االقتصادية املسامهة
 بامللكية الوعي وإذآاء اإلبداعية
 التنمية املعو من آعامل الفكرية

 واالجتماعية االقتصادية
ودعم وتعزيز فهم ) 3(والثقافية؛ 

املبدعني فرادى إلدارة امللكية 
 .الفكرية

 :املشروع
 

 

أفضى تنفيذ املشروع املتصل و .د 
باإلدارة اجلماعية إىل استعراض خطة 

 غرب يف اجلماعية مشروع اإلدارة
وأظهر البحث احلاجة إىل  .أفريقيا

 سوبياحلا لربنامجباالنهوض املبكر 
 واحلقوق املؤلف حلق اجلماعية لإلدارة
 مبوجب مشروع يتصل مبجلس اجملاورة
 فناني حقوق إلدارة اجلمعيات
املنظمة اجلامعة وهي األداء، 

واستغرق هذا  .لفناني األداء
 رتقباالتحسني وقتا أطول مما آان م

 يف تصميم وتنفيذبسبب تعقيدات 
وأظهر الفحص  .برناجمه احلاسوبي

 احلاسوبي الربنامج يسري ت أنأيضا
 واحلقوق املؤلف حلق اجلماعية لإلدارة
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وظهر أيضا أن االتصال باإلنرتنت يف 
بعض املدن املشارآة يف املشروع 

دون املستوى آانت الريادي 
 وهلذا السبب جيري حاليا ؛املطلوب

 .حث عن حلول هلذا التحديالب
وإضافة إىل ذلك، يتطلب اإلجناز 

 والتنفيذ االسرتاتيجيني ملشروع
 اجلماعية لإلدارة احلاسوبي الربنامج

اجملاورة موظفني  واحلقوق املؤلف حلق
لتطوير  مؤهلني تأهيال أفضل

الربنامج احلاسوبي، مبا يف ذلك 
ونتيجة  .املوظفني من فئة املشرفني

ارك دائرة الويبو ، تش أيضالذلك
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 

التخطيط إلجناز نظام من الدرجة 
طورت ، واألوىل على الصعيد الدويل

مواصفات وظيفية جديدة، األمر 
 حسب طلب البلدان ،الذي أفضى

إىل استعراض آامل لنطاق ، النامية
على اإلطار  احملتملوقعه املشروع و

 يف اهالعام لدور الويبو ووظيفت
البنية التحتية حلقوق املؤلف 

 .واخلدمات العاملية
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بالتايل تنطوي املقاربة اجلديدة و
على تطوير وتصميم وبدء العمل 

 لإلدارة بالربنامج احلاسوبي
 واحلقوق املؤلف حلق اجلماعية
 وآذا التطبيقات القائمة ،اجملاورة
 واألنشطة املتصلة هبا نرتنتعلى اإل

 حلق اجلماعية ةاإلدار متكينا ملنظمات
املؤلف يف البلدان الريادية 

تدعم  عملية دمج منتظمة اعتماَد
يط احملإدارة حقوق املؤلف يف 

 .رقميال
وتتضمن األنشطة الرئيسية يف الفرتة 

  :قيد التقرير ما يلي
 وثيقة مفاهيمية عن حتضري) 1(

 يف اجلماعية اإلدارة مشروع منظمات
أفريقيا وخطة عملها املؤقتة؛  غرب

 مهام املستشار إعدادو) 2(
 منظمات امليداني بشأن مشروع

أفريقيا؛  غرب يف اجلماعية اإلدارة
 اجتماع استشاري تنظيمو) 3(

 اإلدارة ألصحاب املصلحة معىن مبنظمات
أفريقيا يف لومي،  غرب يف اجلماعية

 مارس 5 إىل 3توغو خالل الفرتة من 
أي بعد أربعة أشهر من  ،2010

ذي آان خمططا له يف املوعد األصلي ال
ظم اللقاء بتعاون وُن. 2009نوفمرب 

مع الويبو وحكومة مجهورية توغو 
حضره املدراء العامون وممثلون عن 

مكاتب ومجعيات بنني، وغامبيا، 
وغانا، وغينيا، ومايل، ونيجر، 

آما . ونيجرييا، والسنغال، وتوغو
 الدويل حضره ممثلون من االحتاد

 نني، والشبكةوامللح املؤلفني جلمعيات
املؤلف، واالحتاد  حلق الكاريبية

) 4(العام للمؤلفني والناشرين؛ 
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ول دون وتتضمن أهم القيود اليت حت
تنفيذ هذا اجلزء من املشروع ما 

ضرورة حتسني الربنامج ) 1( :يلي
احلاسوبي لإلدارة اجلماعية حلق 

املؤلف واحلقوق اجملاورة بغية دعم 
 يف اجلماعية اإلدارة مشروع منظمات

أفريقيا واملتطلبات التجارية  غرب
اجلماعية،  اإلدارة الناشئة ملنظمات

لرتابط مع والسيما احلقوق اجملاورة وا
األنظمة األخرى لإلدارة اجلماعية 

دون اإلقليمية واإلقليمية 
اختيار موظفني و) 2(والدولية؛ 

مناسبني للمشروع هلم املهارات 
. التقنية واخلربة املهنية املطلوبني

حاليا جيري التصدي هلذه التحديات و
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 حلق الكاريبية ومشروع الشبكة .ه 
 مكمل ملشروع اإلدارة املؤلف عنصٌر

ويرآز مشروع  .اجلماعية آنف الذآر
الشبكة الكاريبية حلق املؤلف على 

جوانب إنشاء عناصر تكميلية تربط 
عمل اجلمعيات اليت تدار حاليا 

 . بعضها بعضابطريقة منفصلة
نظام  /طريقةانتهاج ويتضمن ذلك 

إقليمي للعينات من املصنفات 
 وإصدار ،املستخدمة يف الكارييب

قواعد منسقة لتوزيع اإلتاوات 
أتاح رئيس الشبكة قد و .احملصلة

الكاريبية حلق املؤلف معلومات 
 .روعونصائح بشأن نطاق املش

العديد من عناصر املشروع، ُنفَِّذ و
، ويتوقع إمتام املشروعآجزء من 
. 2010بنهاية نوفمرب املشروع 

وحتقيقا هلذا الغرض، اقرتح انتهاج 
مراقبة أآثر صرامة للمشروع بغرض 

 .التصدي لبعض من التأخري
وتتضمن األنشطة الرئيسية يف الفرتة 

 :قيد التقرير ما يلي
نسيقي للمشروع قد اجتماع تُع) 1(

 16 إىل 15يف بربادوس يف الفرتة من 
، نظمته الويبو 2010يناير 

بتعاون مع مجعية حقوق امللحنني 
واملؤلفني والناشرين وحضره ممثلون 

عن مجعيات الشبكة الكاريبية حلقوق 
املؤلف من جامايكا، وسانت لوسيا، 
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أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

فيما يرتبط جبزء من املشروع واخلاص  .أ
 فإن أحدبالصناعات اإلبداعية، 

بامليزانية يتصل ة خلص املستالعرب
يف بعض احلاالت، حدت و. واللوازميات

القيود املفروضة على تكاليف 
تنظيم التظاهرات من عدد املشارآني 

ونتيجة لذلك، استفاد  .احملتملني
عدد أقل من أصحاب املصلحة من 

  .املشروع

 

ن يف صعوبة قياس كمومثة درسا آخر ي
حداث فور  حدث من األ وقع/جناح

، والسيما أنشطة من قبيل انتهائه
وميكن  .ورشات العمل والندوات

النظر إىل أن إذآاء الوعي بني 
املشارآني بشأن ما دار من مباحثات 

أنه وقع فوري قياسا على على 
ومع  .مشارآتهم النشيطة يف احلدث
ذلك، فإن فعالية املساعدة 

التقنية تظهر يف املراسالت الالحقة 
ن املعنية، والسيما تلك من البلدا

املبادرات الرامية إىل التطرق 
لتلك املسائل املطروحة على مائدة 

النقاش من خالل دراسات أو 
  .تدريبات معينة

طلب للمتابعة عقب صدر وقد 
 إسهام انعقاد ندوة حول

 احلق على القائمة الصناعات
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أما اجلزء اخلاص باإلدارة اجلماعية و .ب 
للمشروع، فجاءت دروسه حىت اآلن 

أوال، ينبغي أن  :و التايلعلى النح
تراعي خطط املشروع الرامية إىل 
نشر أنظمة املعلومات عرب خمتلف 
البلدان وبكل حذر أن اإلنرتنت 
موجود يف آل مكان لربط األنظمة 
الوطنية لتكنولوجيا املعلومات 

ثانيا، ينبغي أن يكون  و.واالتصال
تصميم أي نظام لتكنولوجيا 

ل من قبي(املعلومات واالتصال 
 اجلماعية لإلدارة احلاسوبي الربنامج

اجملاورة،  واحلقوق املؤلف حلق
 غرب يف اجلماعية اإلدارة ومنظمات
ا ويتماشى مع مرًن) أفريقيا

االحتياجات التجارية الناشئة، 
السيما أنه يتعني تصدير هذا 

 .املشروع الريادي إىل مناطق أخرى
وإضافة إىل ذلك، يوجد خمتلف الدول 
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 وينتهي إجناز نسخة جتميعية
 لإلدارة احلاسوبي للربنامج
 واحلقوق املؤلف حلق اجلماعية

اجملاورة والرامي إىل الوفاء 
مبتطلبات احلقوق اجملاورة خالل 

، 2010الربع الثالث من عام 
وذلك على الرغم من تأخره نوعا 

 .ما
وإضافة إىل ذلك، مثة حاجة ماسة 

 أنظر -جلدول زمين جديد للتنفيذ 
 بالنظر -جدول مواعيد التنفيذ

إىل استعراض املشروع وإعادة 
توجيهه بالنسبة ملنظمات اإلدارة 

  .اجلماعية املعنية
وفيما يتعلق مبشروع إدارة الشبكة  .ج 

الدرس األول يكمن الكاريبية، ف
املستخلص اآلن يف ضرورة مواصلة 
التفاعل واستدامته فيما بني 

رة إدا(أصحاب املصاحل املعنيني 
) الشبكة الكاريبية واملستشار
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حتققت جناحني وتتضمن النجاحات اليت 
ع اخلرباء مبهمة ضطالا :بارزين مها

استعراض قواعد التوزيع يف أربع 
 مجعيات شارآت يف هذا املشروع،

 مقابالت مع أصحاب املصلحة وإجراء
الرئيسيني من ثالث مجعيات على 

 .األقل
املخاطر 

 :والتخفيف
ويف حني أن التكنولوجيا أداة متكينية 

 وهلا عالقات باإلدارة ضرورية
، إال أن اخلطر األآرب الذي اجلماعية

 طريق منظمة اإلدارة علىيقف 
وميكن  .اجلماعية هو إدارة املشروع

للقوانني احلكومية أن تتيح إطارا 
 الذي  وللتدريب والدعممقيِّدا
 الويبو واإلدارة اجلماعية هماتقدم

للمنظمات غري احلكومية أن يستمرا من 
  .يف توفري املساعدة دون شك
موقع املنصة القائمة على دد ُحوقد 

ضطلع يف بداية املشروع وا نرتنتاإل
 . بدور أساسي يف جناح املشروع

وعالوة على ذلك، فإن احلاجة لدعم 
املتطلبات التجارية الناشئة ُتعرض 

أي نظام لتكنولوجيا  للخطر
املعلومات واالتصال يكون تصميمه 

ضعيفا، ولو أن من املمكن ختفيف ذلك 
 تصميم مرن يستند أآثر باعتماد هنج
 .إىل اإلنرتنت
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إن غياب التواصل ينطوي على خطر 
خفي ومن شأنه أن يفضي إىل تأخر 

املشروع تأخرا آبريا مقارنة مبا آان 
  .خمططا

مسائل 
تقتضي 

أجنز بالفعل جزء من مشروع  .أ
ومن  ،الصناعات اإلبداعية

مث فال توجد أي مسألة 
ة ينبغي ملحة ذات الصل

 .التصدي هلا

 

 /دعما
اهتماما 

 :فوريا
وبالنسبة لإلدارة اجلماعية،  .ب

ينبغي االهتمام بشكل ف
 :خاص مبا يلي

 

تأخر الربنامج آثريا وينبغي  −
بالتايل االهتمام فورا مبراجعة 

 خطة املشروع ومواعيده؛
 اإلدارة حتتاج بعض منظمات −

ملزيد من  اجلماعية القائمة
التدريب والدعم إن هي أرادت 

 البيانات االستفادة من قاعدة
 اإلقليمية اليت جيري تطويرها؛

 للربنامجايل التحسني احلنتهى ا −
 حلق اجلماعية لإلدارة احلاسوبي

اجملاورة والرامي  واحلقوق املؤلف
إىل النهوض بنوعية اخلدمات اليت 

  يتيحها؛
الطريق إىل 

 :األمام
وملا آان جزء من املشروع ذي الصلة  .أ

 ُنفِّذبالصناعات اإلبداعية قد 
جاح، فإن املزيد من الرتآيز بن

سينصب على أنشطة املتابعة وأنشطة 
شبيهة يف بلدان ومناطق أخرى يف 

 .2010/2011خطة العمل للفرتة 

 

وبالنسبة ملشروع اإلدارة اجلماعية،  .ب 
فإن الطريق إىل األمام هو تطوير 

وإجناز قاعدة بيانات دون إقليمية 
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 ؛تطوير موعد جديد للمشروع −
االنتهاء من تطوير الربنامج  −

 حلق اجلماعية لإلدارة احلاسوبي
على  اجملاورة واحلقوق املؤلف

إدارة تضمن أساس جتميعي لي
 جعل هذا ، هدفهاحلقوق اجملاورة

 ملي؛املنتج من الطراز العا
ضمان أن التطبيقات القائمة  −

 قادرة على الوفاء نرتنتعلى اإل
مبتطلبات املشروع الريادي 

ومرنة مبا يكفي الستخدامها يف 
 مناطق أخرى؛

إعادة توجيه ومراقبة املشروع  −
مبشارآة أوسع ملوظفي الويبو 

لتكنولوجيا املعلومات 
 . واالتصال

 الشبكة إدارة ويف ما يتصل مبشروع -
ية، ينصب الرتآيز على الكاريب

التوزيع  االنتهاء من قواعد
لنظام عينات اإلتاوات وائمة امل

احملصلة، واختبار إنتاج القواعد 
 .واألنظمة يف احمليط التشغيلي

 :يلي ويتضمن ذلك ما

ج

تنظيم اضطالع املستشارين ب −
االجتماعات الوطنية لفريق 

 الرتآيز؛
ني اجلدد نتفعتقييم مجاعات املو −

  احملتملة؛
إجراء عمليات حماآاة إلنشاء و −
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 إنشاء قواعد جديدة للتوزيع؛و −
توثيق نتائج االختبار و −

 .وقواعده
مواعيد 
 :التنفيذ

زء املشروع املتعلق بالنسبة جل .أ 
بالصناعات اإلبداعية، فقد أجنزت 

األصلية  أنشطة التنفيذ يف الوثيقة
للمشروع بنجاح وذلك ضمن املوعد 

  .تلك الوثيقةالوارد يف 
وبالنسبة لإلدارة اجلماعية، فثمة  .ب

موعد معدل مؤقتا للتنفيذ يرد يف 
 . األولرفقامل

 

 مشروع تنفيذوبالنسبة ملسألة  .ج 
إدارة الشبكة الكاريبية، فقد 

 إىل 2010ل موعده من أغسطس حُِّر
 بالرغم من العدد 2010نوفمرب 

 .الكبري للبنود اليت ال تزال عالقة
معدل تنفيذ 

  :شروعامل
معدل استخدام امليزانية بنهاية 

 %37.4 :2010أغسطس 
تقارير 

 :سابقة
م تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب دُِّق

 إىل دورة اللجنة املعنية 2009
أنظر (بالتنمية وامللكية الفكرية 

الواردة يف امللحق  CDIP/4/2الوثيقة 
 ).الثامن

وجزء التقرير املتصل بالصناعات 
  تنفيذتقرير عناإلبداعية هو 

  .املشروع
وجزء من هذا التقرير عن اإلدارة 
اجلماعية ومشروعات إدارة الشبكة 

  .الكاريبية هو تقرير مرحلي
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 التقييم الذاتي للمشروع
 

 مفتاح نظام إشارات السري
غري   غري متوافر متوافر ** *** ****

مل يقّيم 
نقطعم /بعد

 تقدم  ال تقدم
 شديد

حمقق  بعض
 التقدم آليا

   جزء املشروع املتعلق بالصناعات اإلبداعية -أ
 

مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج

نتائج 
 11املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 بيانات األداء

 

ال
سري

** :الندوات
**

عنالتعبري
االهتمام 
باالضطالع 

ببحوث وطنية 
بشأن األمهية 

قتصادية اال
حلقوق املؤلف 

القائمة على 
الصناعات، 

 وترمجة أو

وبالنسبة للندوة 
دون اإلقليمية 
بشأن املسامهة 

االقتصادية وأداء 
الصناعات 

اإلبداعية يف بلدان
احمليط اهلندي، زائد

روندي ورواندا،وب
قدت يف الفرتةاليت ُع

 21 إىل 20من 
 يف 2009أآتوبر 

، سيشل، أشاريماه
من املشارآني % 76

الذين أبدوا 
رأيهم بشأن 

زيادة 
الوعي 
باألمهية 

االقتصادية 
 .حلق املؤلف

ناقشات م
بشأن 

األدوات 
املناسبة 
لتقييم 
األداء 
 /الوطين

 اإلقليمي
واملسامهة 

نشر حبوث 
 أو موجودة

آليهما أو 
إعداد مواد 
 إلذآاء الوعي

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   11
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نتائج 
 11املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

يف الصناعات 
اإلبداعية 

ومتكني 
احلكومات من 
حتديد اجملاالت 
اليت تنطبق 

عليها 
 .سياستها

وميثل 
املشارآون يف 

الندوات 
جمموعة واسعة 

من أصحاب 
أفراد(املصاحل 

وشرآات تعمل 
يف جمال 

الصناعات 
اإلبداعية 
ومؤسسات 
حكومية 
ومنظمات 

مية دوليةحكو
ومنظمات غري 

حكومية 
ومؤسسات 
مصرفية 
 ).ومالية

 
تقدمي طلبات 

للبدء يف 
إجناز 

دراسات 
تتعلق 

باملسامهة 
االقتصادية 
للصناعات 
القائمة 
على حق 

 .املؤلف
وحتديد أنسب 

ملؤشرات ا
لقياس أداء 

القطاع 
 .اإلبداعي

ما تأآيد و
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نتائج 
 11املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 بالنسبة 

وعدد الطلبات
والدراسات 

واملنشورات أو
اد أخرى مو

 .للويبو

أما
للندوة دون 

 اإلقليمية بشأن
 الصناعات إسهام

 احلق على القائمة
 االقتصاد يف املؤلف

عقدتوأدائها اليت 
 26خالل الفرتة من 

 أآتوبر 27إىل 
 يف روزو 2009

بدومينيكا، فقد 
من % 75أعرب 

املشارآني عن 
ارتياحهم "

من " الشديد
الندوة يف حني أشار

منهم أهنم % 15
.مرتاحون بالكامل

عن % 90وأعرب 
اعتقادهم أن 

تصميم الندوة 
وحمتواها آان 

" جيدا للغاية"
أن % 95وارتأى 

املتحدثني آانوا 
 ".جيدين للغاية"

وأسفرت الندوة عن
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نتائج 
 11املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 

 

مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

هدف
) أهداف(

 املشروع
مؤشرات (

 )النتائج

ال بيانات األداء
سري
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج

حلقات 
 :العمل

الطلب على  
منشورات 
الويبو 
واألدوات 
املتعلقة 
بإدارة 
امللكية 

الفكرية يف 
بعض الصناعات

 .اإلبداعية

حلقة عمل بشأن
إدارة امللكية 

الفكرية يف قطاع 
القراءة  :نشرال

بني السطور، يومي 
 يناير 29 و 28

، مانيال، 2010
 .الفلبني

 
زيادة 

الوعي بدور 
امللكية 

الفكرية يف 
أنشطة 
مؤسسات 
القطاع 

اإلبداعي، 
 ونقل

املعارف 
العملية 
املتصلة 
بإدارة 
امللكية 

الفكرية من 
قبل 

الصناعات 
اإلبداعية 
ومؤسسات 

 .الدعم

من % 77أعرب 
املشارآني عن 

اعتقادهم أن 
الربنامج آان مهما

للغاية، وأشار 
أن حللقة % 79

العمل عالقة وثيقة
مبجاهلم املهين، يف حني

أن  %61ارتأى 
واد واملعلومات امل

اليت توافرت خالل 
 تحلقة العمل آان

 للغاية، ةمفيد
واعترب أآثر من 

من املشارآني % 90
عموما أن احللقة 

 .آانت ناجحة
واستفاد أآثر من 

 مشارآا من 50
التدريب على 
املوضوعات قيد 

وعدد املشارآني
يف دورات 
 .التدريب

وطلب التدريب
بشأن األدوات 

اليت أعدهتا 
 .يبوالو

**
* 
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج

آون ارواعرتف املش
مكانية إبأن مثة 

لنمو قطاع النشر 
يف الفلبني واحلاجة 

املزيد من  ويرلتط
أدوات الويبو يف 

 .هذا الصدد
واقرتحوا تنظيم 
حلقة عمل أخرى 

ترآز على القرصنة
واألشكال األخرى 

النتهاك حق املؤلف،
وارتأوا توسيع 

املشارآة يف األحداث
الشبيهة يف 

املستقبل لكي 
 /تتضمن املؤلفني

الُكتاب 
واألآادمييني، وصناع
السياسات وأصحاب 

  .املصلحة اآلخرين
 
   جزء املشروع املتعلق باإلدارة اجلماعية -ب
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مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج

نتائج 
 املشروع

النتائج (
12)املرتقبة

 بيانات األداء

 

ال
سري

**
* 

أصحاب املصلحةعقد 
 ملشروع منظمات

 يف اجلماعية اإلدارة
أفريقيا  غرب

خالل اجتماعا 
 5 إىل 3الفرتة من 

 .2010مارس 

وحدات 
تدريبية 
متخصصة 

بشأن موضوع 
اإلدارة 
 .اجلماعية

 

تطوير وحدات 
للتدريب 

تتناسب مع 
احتياجات آل 

منظمة من 
منظمات 

دارة اإل
اجلماعية خالل 
األشهر الثالثة

 .األوىل

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   12
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 املعايري حددت
واألنساق الواجب 
استخدامها جلمع 

بيانات املصنفات 
املوسيقية 

 .وتبادهلا

صياغة 
تقييم 

قواعد لل
 /اإلدارية 
منظمات 
اإلدارة 
 .اجلماعية

 

اعتماد 
وتنفيذ 
القواعد 
اإلدارية 

التوثيق (
يص والرتخ

) والتوزيع
اليت تتوافق 
مع املعايري 

 .الدولية

معأجريت مشاورات 
منظمات اإلدارة 

اجلماعية 
غرب (واعتمادها 

أفريقيا 
 )والكارييب

أجريت مشاورات مع
املنظمات غري 

احلكومية الشريكة 
 .ةالرئيسي

**
* 

توفري 
 

ُأعدت مواصفات 
املتطلبات 
 . الوظيفية

بنية حتتية 
لتكنولوجيا 

 
جتهيزات

تكنولوجيا 
 .املعلومات

املعلومات
لفائدة 
منظمات 
اإلدارة 
اجلماعية 
تتالءم مع 
متطلبات 

الربط الشبكي
لتيسري الوصول

إىل قواعد 
 .البيانات

قيد العمل 
 .التنفيذ

**
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قدرة الربنامج
احلاسوبي 
لإلدارة 

اجلماعية حلق 
املؤلف واحلقوق
اجملاورة على 

اجراءاتأمتتة 
اإلدارات  حلق 

املؤلف 
اجلماعية 
والسماح 

بالنفاذ إىل 
قواعد 

البيانات 
مثل(الدولية 

 WIDو 
IPIوIPN و 
VRDB.( 

 مواصفات ُأعدت
املتطلبات 
 . الوظيفية

حتديث 
الربنامج 
احلاسوبي 

 ربنامجال(
 احلاسوبي
 لإلدارة
 حلق اجلماعية
 املؤلف

 واحلقوق
 ). اجملاورة

قيد العمل 
 .التنفيذ

**

إمكانية 
الوصول إىل 

قاعدة 
بيانات 
مؤمَّنة 
تتعلق 

باملصنفات 
املوسيقية 

ملنظمات 
اإلدارة 
 .اجلماعية

قاعدة بيانات
موحدة يف آل 

منظمة من 
منظمات 
اإلدارة 
اجلماعية 

وتتوافق مع 
نظام تبادل 

 .البيانات
 

التصميم اهليكلي 
 .النقاشقيد 

قيد والعمل 
 .التنفيذ

**
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**
 

قيد العمل 
 .التنفيذ

برنامج 
 التشغيل

 

عدد الدورات 
التدريبية، 

واملسؤولني 
الذين 

استفادوا من 
التدريب، 
والبيانات 

اليت مجعت 
وعوجلت حبسب آل

 .فرتة
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  الكاريبية الشبكة جزء املشروع املتعلق بإدارة -ج
 

نتائج 

 
ؤشرات م

التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج

 املشروع
النتائج (

13)املرتقبة

 بيانات األداء

 

ال
سري

 بعض ُنفِّذ
االستعراضات 

الضرورية للمواد 
وانتهت املناقشات 
مع أصحاب املصلحة 

 .املعنيني

صياغة وإجناز 
قواعد موحدة 

لتوزيع 
 –اإلتاوات 

قدرة تعزيز 
منظمات 
اإلدارة 

اجلماعية على 
معاجلة وتوزيع

 .اإلتاوات

**  تعزيز
 قدرات

 املؤسسات
 الوطنية
 للملكية
 من الفكرية

 توخي خالل
 موحد هنج

 ومنهجي
ومتكامل 

جلمع وتقسيم 
وتوزيع 
اإلتاوات 

داخل مجعيات 
 إدارة

 الشبكة
 .الكاريبية

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   13
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هنج الستعراض أنظمة
العينات احلالية 

املقرتحة، األمر 
ح قاعدة تيالذي ي

ألحد اإلجراءات 
 .اإلقليمية

 إجراءات وضع
متعلقة 

بالعينات 
 – وتنفيذها
اء تيسري إنش

سجل إقليمي 
تستخدمه 
منظمات 
اإلدارة 
 .اجلماعية

تنفيذ نظام 
عينات ال

بتكلفة 
معقولة 

استنادا إىل 
خصوصيات آل 

 .إقليم
 

**

غري 
مت

ال ميكن القيام بأي
عمل من دون 

االنتهاء من تنفيذ
  .البنود أعاله

فهم واستخدام
املوظفني أعضاء

منظمات 
اإلدارة 

اجلماعية فهما
استخداما و

مبينني لألنظمة
اجلديدة 

القواعد (
 –) والعينات
ودجمها يف 

إجراءات تدفق
 . العمل

التدريب
على 

استخدام 
القواعد 
اجلديدة 
ومنهجية 
  .العينات

وا
فر
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مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

أهداف  :املشروع
 بيانات األداء املشروع

مؤشرات (
 )النتائج

ال
سري

غري 
مت

ال تتوافر 
  .بياناتال

إعداد مشاريع
حبوث أو 

مشاريع جتارية
وإقامة آليات

لرصد أداء 
القطاع 
 ،اإلبداعي

واملطبوعات 
والكتيبات 

 .املتخصصة

حتديد 
ت إمكانيا

الصناعات 
اإلبداعية 

من خالل 
التحليل 
االقتصادي 
واإلدارة 
 .العملية

 

وا
 فر

ريغ
مت

ُبعد وإعادة توجيه
حسب جديدين 

مناقشتهما يف اجلزء
اخلاص بتقدم 

مل حين   و.املشروع
الوقت بعد لصياغة

 .تقييم مرحلي

 استخدام
 منظمات شبكات

 اإلدارة
 اجلماعية
 املرتابطة

 إدارية قواعد
 توائم

 املقاييس
 ىفي الدولية
 .2010نوفمرب 

استخدام 
شبكات 
منظمات 
اإلدارة 
اجلماعية 
لقواعد 
 إدارية

تتوافق مع 
املعايري 

الدولية حىت 
نوفمرب 

2010. 

وا
فر
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تطوير منصة 
لتكنولوجيا 

املعلومات 
وإنشاء 

مرآز 
 .للبيانات

 

 بيانات قواعد
 تسع يف موحدة

 منظمات
 لإلدارة

 ميكن اجلماعية،
 منظمات جلميع

 الشبكة
 إليها الوصول

 عن(بالكامل 
 اإلنرتنت طريق

 حىت ،)غريها أو
 .2011سبتمرب 

ال تتوافر 
 .بيانات حالياال

غري
مت
وا
فر

م وضع نظا
مشرتك 

للتسجيل، 
فعال من 

حيث 
التكلفة ويف 

املتناول 
لتحديد 
املصنفات 
وأصحاب 

 .احلقوق

إمكانية وصول
مجيع منظمات 
الشبكة إىل 

قواعد 
البيانات 
الدولية 
وتسجيل 
املصنفات 
واألطراف 

  حبلولاملعنية
 .2011أآتوبر

ال تتوافر بيانات 
 .حاليا

غري
مت
وا
فر
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 مواعيد التنفيذ
 الفصول نشاط

 2010 2011 
األو 

 ل
الث
اني

الث
الث

الر
ابع

األو
 ل

الث
اني

الث
الث

الر
ابع

تطوير رزمة جتميعية لتصميم 
 احلاسوبي معدل للربنامج

 املؤلف حلق اجلماعية لإلدارة
اجملاورة تتضمن إدارة واحلقوق

 . احلقوق ذات الصلة

  

X X     

 الوصف املفاهيمي إمتام
للمواصفات الوظيفية لقاعدة

. نرتنت باإلوصلهاانات والبي

  
X X     

 اإلدارة التشاور مع منظمات
أفريقيا  غرب يف اجلماعية

األعضاء يف منظمات اإلدارة 
حتديد موقع  بغية اجلماعية

 .قاعدة البيانات

  

 X     

توظيف موظفني إضافيني ملشروع 
 .تكنولوجيا املعلومات

   X     

تنفيذ تصميم املشروع وقاعدة
 .البيانات

    X X   
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تقييم البنية التحتية 
 :ملنظمات اإلدارة اجلماعية

حتديث تكنولوجيا املعلومات 
والقواعد اإلدارية، 

والصياغة، وتدريب املوظفني، 
 وترآيب الربنامج احلاسوبي

 املؤلف حلق اجلماعية لإلدارة
اجملاورة، وأمتتة  واحلقوق

 . القواعد اإلدارية

  

 X X X X  

هيزات توفري وترآيب جت
 .تكنولوجيا املعلومات

     X X  

وصل منظمات اإلدارة 
البيين،  اجلماعية، والتشغيل

 .واالختبار والتنفيذ،

  
   X X X 

إجناز املشروع واستعراضه 
وتوثيقه وإعداد تقرير 

 .بشأنه

  
     X 

 ]يلي ذلك املرفق التاسع[ 



 املرفق التاسع
  10تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 

 
 ملخص املشروع

مز ر
 :املشروع

DA_10_05 

تعزيز قدرات املؤسسات واملستخدمني يف  :العنوان
جمال امللكية الفكرية على آل من 

الصعيد الوطين ودون اإلقليمي 
 .واإلقليمي

توصية جدول 
أعمال 
 :التنمية

 

مساعدة الدول األعضاء  :10التوصية 
على تطوير وحتسني القدرات املؤسسية 

من خالل الوطنية للملكية الفكرية 
زيادة تطوير البنية التحتية وغريها 

من املرافق جلعل مؤسسات امللكية 
الفكرية الوطنية أآثر فعالية 

والتشجيع على إقامة توازن عادل بني 
محاية امللكية الفكرية واملصلحة 

وينبغي أن تشمل أيضًا هذه  .العامة
املساعدة التقنية املنظمات دون 

تناول اإلقليمية واإلقليمية اليت ت
 .امللكية الفكرية

ميزانية 
 :املشروع

 

فرنك  2 209 000 :تكاليف غري املوظفني
 سويسري
فرنك  882 000 :تكاليف املوظفني
 سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2009أبريل 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا24

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

  ميةقطاع التعاون ألغراض التن
، 10 و9 و8 :الصلة بربامج الويبو

 .19 و17، و15 و14، و11و
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وصف مقتضب 
 :للمشروع

يف ضوء اإلقرار  -يرمي هذا املشروع 
بدور امللكية الفكرية أداة فعالة يف 

تعزيز اإلبداع واالبتكار وحفز 
القدرة التنافسية للشرآات 

 إىل صياغة جمموعة -والبلدان 
اتيجيات متكاملة من السياسات واالسرت

اليت تستهدف املؤسسات والشرآات على 
حد سواء، مبا يف ذلك استحداث أدوات 

وآليات موجهة إىل إدارات امللكية 
الفكرية على آل من الصعيد الوطين 

ودون اإلقليمي واإلقليمي، وإىل 
مؤسسات دعم الشرآات، ويكمن اهلدف 

من وراء ذلك يف تعزيز آفاءة 
رية واستخدام نظام امللكية الفك

ألغراض تنمية البلدان األقل منوًا 
والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية 

 .اإلمنائيةمن خالل تلبية أهدافها 
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املسؤول عن 
 :املشروع

و والسيد زالسيدة فرانسيسكا تو
 غورإقبال سنيغ جايا

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 ، الربنامج الثالثاهلدف االسرتاتيجي
9: 

من بلدان  يف النتائج املرتقبة السيما
أفريقيا واملنطقة العربية، وآسيا 
واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية 

والكارييب، وآذا البلدان األقل منوا، 
حيث تتضمن هذه النتائج تطوير 

 واعتماد سياسات واسرتاتيجيات وطنية
الفكرية توائم خطط  للملكية

ويرمي  .لوطنية وألوياهتاالتنمية ا
املشروع إىل املساعدة على حتقيق هذه 

 .النتائج املرتقبة
 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث

30: 
يرتبط الربنامج جبميع األهداف 

  .30والنتائج املرتقبني من الربنامج 
تقدم 

 :املشروع
 

، 30 و9متشيا مع أهداف الربناجمني  .أ
درات يرمي املشروع إىل تعزيز الق
املؤسسية الوطنية للملكية 
الفكرية من خالل هنج معياري 

ومنهجي ومتكامل خبصوص سياسة 
امللكية الفكرية وإصالحها 

 .االسرتاتيجي واملؤسسي وحتديثها
ويف هذا الصدد، حتقق بعض التقدم 
 يف اختبار منهجية مقرتحة لتطوير

اسرتاتيجيات وطنية للملكية 
 يف عدد من البلدان الفكرية

 .ختارة وذلك على أساس رياديامل
وتستند هذه املنهجية إىل استخدام

)  أ (جمموعة من املعايري ترمي إىل
تقييم الوضع الراهن لنظام 

البلد يف جمال امللكية الفكرية؛ 
حتديد أهداف اسرتاتيجية و) ب(

للملكية الفكرية واجملاالت ذات 
األولوية وآيف أهنا تتصل بأهداف 

صادية وخطط التنمية االقت
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جيري اختبار هذه املنهجية و
والتصديق عليها يف بلدين من أصل

ستة بلدان ريادية هي مجهورية 
دومينيك، ومنغوليا، يف حني تستعد

 .هلذا التمرين مولدوفا واجلزائر
ت املبكرة من وتوحي التعليقا

البلدين األولني بأن األدوات 
املقرتحة لتنظيم تقييم تدقيق 
امللكية الفكرية واحتياجاهتا 

أظهرت حىت اآلن أهنا مفيدة للحصول
على املعلومات املطلوبة لصياغة 

 .اسرتاتيجية امللكية الفكرية
 األساسية من العربوجيري استخالص 

هذه العملية هبدف صقل وتعزيز 
 .ينة وجممل املنهجيةأدوات مع

بالعنصر اإلقليمي ما يتعلق  ويف  .ب 
 للمشروع، اعتمد ودون اإلقليمي

االجتماع الوزاري اإلقليمي 
للويبو بشأن امللكية الفكرية 

 قرارا 2009لبلدان الكارييب 
يدعم إنشاء نظام إقليمي 

أعقبت و. للرباءات يف الكارييب
سلسلة من  اعتماد القرار

آل دولة املشاورات الوطنية يف 
معتعضو يف اجلماعة الكاريبية، وُج

تعليقات من األوساط القانونية 
واألآادميية ورجال األعمال بشأن 

إنشاء نظام إداري إقليمي 
نتظر أن جيتمع وُي .للرباءات

الفريق العامل التقين للجماعة 
الكاريبية مرة أخرى يف سبتمرب 

 جلمع املزيد من املعلومات من2010
 وأن يقدم ،اءالبلدان األعض

اقرتاحا إىل جملس التنمية 
 .التجارية واالقتصادية

بعنصر الشرآات ما يتعلق  ويف  .ج 
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 تنفيذ منهجية الدراسة .1
التعاقد مع أربعة خرباء لتطوير 

وتنفيذه، مبا يف ذلك املسح منهجية 
مواصفات اخلرباء الوطنيني 

 . واستبيان مشرتكوالدوليني
 التوقيع على االتفاقات .2

قعت اتفاقات مع السلطات ُو
املعنية يف ستة بلدان خمتارة من 

تنظيم دراسات وطنية ) 1(أجل 
بشأن امللكية الفكرية والشرآات 

تكييف و) 2(الصغرية واملتوسطة، 
أو ترمجة أو تكييف وترمجة أربعة 
منشورات للويبو بشأن الشرآات 

تنظيم و) 3(سطة، الصغرية واملتو
برامج للتدريب واملدربني بشأن 

قطاع امللكية الفكرية وتنمية 
  .األعمال

تكييف / الدراسات الوطنية  .3
 املنشورات

ويرتقب االنتهاء من الدراسات 
الوطنية وتكييف وترمجة منشورات 

الشرآات الصغرية واملتوسطة يف 
البلدان الريادية الستة املشار 

أن تقدم  رتقب وُي،إليها أعاله
التقارير إىل الويبو حبلول يونيه 

2011.  
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  برامج التدريب واملدربني .4
نفذ برامج تدريب  أن ُترتقبُي

املدربني يف ثالثة بلدان هي 
 خالل ، وبولندا، واهلند،الربازيل

 ويف 2010الربع األخري من عام 
البلدان الثالثة املتبقية وهي 

 ، وجنوب أفريقيا،األردن
ربع األول من وتنزانيا خالل ال

 .2011عام 
 بانوراما امللكية الفكرية .5

من املتوقع أن ُتنجز النسختان 
الفرنسية واإلسبانية من 

بانوراما امللكية الفكرية بنسبة 
 .2010بنهاية عام % 90

  املؤمتر الدويل .6
ُينظَّم مؤمتر دويل لتقييم الدراسات 

واقرتاح أعمال املتابعة 
واسرتاتيجيتها يف الربع الثاني 

 2010 عوض نوفمرب 2010من عام 
الذي آان حمددا بصورة مؤقتة يف 

 . السابق
أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

طبقا للمنهجية املستخدمة لتطوير  .1
االسرتاتيجيات الوطنية للملكية 
الفكرية، جيري فريق من اخلرباء 

الوطنيني عملية لتدقيق امللكية 
الفكرية وقياسها، ويضطلع مبهمة 
مجع وحتليل البيانات واملعلومات 

اليت ستؤسس عليها اسرتاتيجية 
وأتاح هذا  .امللكية الفكرية

 :املزايا التالية /العربالنهج 
ميتلك البلد نتائج مترين   )أ (

قياس امللكية الفكرية /تدقيق
بفضل إجراء اخلرباء الوطنيني 

التمرين ومعرفتهم معرفة 
لسياق االقتصادي اآاملة 

سياسي وسياق واالجتماعي وال
 البىن التحتية؛
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انصب دور الويبو على بناء و  )ب (
مهارات اخلرباء الوطنيني 
على لالضطالع هبذا التمرين، و
تعزيز القدرات البشرية 

واملؤسسية على املستوى الوطين؛
أظهرت آل جتربة أنه يتعني و  )ج (

تكييف األدوات املوحدة 
آل سياق وطين؛ حسب  وظيفهاوت

ودة يفجيري طمر الثغرات املوجو  )د (
أدوات القياس نتيجة لعمليات
االختبار والتصديق يف املرحلة 

 .الريادية الراهنة
وفيما يتعلق بالعناصر دون  .2

اإلقليمية والشرآات الصغرية 
واملتوسطة للمشروع، فمن السابق 

 العربألوانه يف هذه املرحلة حتديد 
 املشروع وقعوسينظر يف  .األساسية

والتجارب الناجحة آجزء من 
 .شروع فور البدء فيهامل

املخاطر 
 :والتخفيف

أما بالنسبة لعنصر اسرتاتيجية 
امللكية الفكرية، فيمكن خالل املرحلة 

قياس امللكية /املبكرة لتدقيق
الفكرية استشراف خماطر يف احلاالت 

 :التالية
غري وضعيف السياسي اللتزام اال )أ (

صياغة  من أجل كايفال
اسرتاتيجية امللكية الفكرية 

عن عدم تعاون أصحاب أسفر 
 املصلحة املعنيني؛

عدم قدرة املستشارين الوطنيني  )ب (
أو عجزهم عن إجراء حبوث ومجع 
وحتليل البيانات لدعم صياغة 

 .االسرتاتيجية
وميكن ختفيف هذه املخاطر من خالل 

إدراج بعثة تقييم يف البلد املعين 
قبل البدء يف املشروع باعتبارها 

 .وععنصرا أساسيا لتنفيذ املشر
وترمي هذه البعثة إىل استجماع أآرب 
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مسائل 
تقتضي 

 /ادعم
اهتماما 

 :فوريا

اعُتمد التوجيه األصلي للمشروع بشأن 
صياغة االسرتاتيجيات الوطنية 

يف اجلدول الوارد للملكية الفكرية 
عليه بعض وأدخلت الزمين للتنفيذ 

وأشارت الوثيقة األصلية  .التعديالت
". 

وحفاظا على حظوظ تنفيذ املشروع، 
ومتشيا مع أهدافه املعلنة، ساد 

أنه من األفضل املضي قدما يف  بالشعور
ان اختبار األدوات املتوافرة يف البلد

فعلى  .املختارة والتصديق عليها
أساس املعلومات اليت أتاحتها 

صدق على التجارب الريادية سُي
طمر دمج أدواهتا وُتاملنهجية وُت

. الثغرات اليت قد تظهر عليها
عندما ينتهي العمل من تنفيذ و

االختبار يف البلدان الستة املختارة، 
سينظم اجتماع للخرباء، مبا يف ذلك 

الوطنيني الذين شارآوا يف املستشارين 
ناقشة مواطن ، ملاملرحلة الوطنية

القوة والضعف يف املنهجية املقرتحة، 
وذلك بغية صقل وتوحيد أدوات 

 .القياس والنهج االسرتاتيجي العام
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الطريق إىل 
 :األمام

صياغة اسرتاتيجيات امللكية  .1
 :الفكرية

إتاحة توجيه متواصل للبلدان   )أ 
ويات الريادية على اختالف مست

 تقدمها يف املشروع وتنفيذه؛
إطالق تنفيذ املشروع يف و  )ب 

 البلدين األخريين؛
ن استعراض وتوحيد متواصالو  )ج 

ألدوات القياس قائمني على 
املعلومات اليت يتيحها آل بلد 

 ريادي؛
منح املنهجية لبلدان أخرى و  )د 

خارج جمموعة البلدان الريادية
 املستخلصة والتجاربالعرببفضل 

 .املشروعاملوحدة من 
دراسات الشرآات الصغرية واملتوسطة .1

 :وتدريب املدربني
حتليل نتائج الدراسات  )أ 

الريادية؛ تقييم فعالية 
 منهجية الدراسة؛

على صياغة واقرتاح توصيات و  )ب 
 الدول مستوى السياسة لفائدة

األعضاء بغرض تعزيز قدرات 
الشرآات الصغرية واملتوسطة يف 
جمال إدارة امللكية الفكرية 

سسات دعم الشرآات الصغرية ومؤ
 واملتوسطة؛

التفكري يف إجراء دراسات و  )ج 
 شبيهة يف بلدان أخرى؛

استعراض فعالية برامج تدريب و  )د 
املدربني والقيام بالتحسينات 

املناسبة وتوسيع النطاق 
 .اإلقليمي هلذه الربامج
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مواعيد 
 :التنفيذ

 :اسرتاتيجيات امللكية الفكرية .1
بدأ التنفيذ واإلجراءات يف 

مجهورية (موعديهما يف بلدين 
جيري العمل و؛ )دومينيك ومنغوليا
مولدوفا (التمهيدي يف بلدين 

ينطلق التنفيذ يف و؛ )واجلزائر
حيددان يف ما  (تبقينيالبلدين امل

 . 2011يف عام ) بعد
أن ُينفَّذ املشروع حبلول رتقب ُيو

 .2011ديسمرب 
 :الشرآات الصغرية واملتوسطة .2

أن وُيرتقب عده التنفيذ يف موجيري 
 .2011ينتهي حبلول يوليه 

معدل تنفيذ 
  :املشروع

 نسبة استخدام ميزانية هذا تبلغ
 %.18.8املشروع 

تقارير 
 :سابقة

ُقدم تقرير عن هذا املشروع يف نوفمرب 
 إىل دورة اللجنة املعنية 2009

أنظر (بالتنمية وامللكية الفكرية 
 رفقالواردة يف امل CDIP/4/2الوثيقة 

 ).امنالث
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 التقييم الذاتي للمشروع
 

 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

 /مل يقّيم بعد ال تقدم
 منقطع

 

نتائج 
 14املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

السري بيانات األداء

اختبار 
املنهجية يف 
ستة بلدان 

 .ريادية
 

بدأت العملية يف
 بلدين اثنني؛

جيري التخطيط و
  لبلدين اثنني؛

العملية مل و
تبدأ بعد يف 
 بلدين اثنني؛

 منهجية **
صياغة 

االسرتاتيجيا
ت الوطنية 

للملكية 
الفكرية 
منهجية 
موحدة 
لكنها 

 .مرنة
التصديق على 
أدوات تقييم 

القياس 
وتدقيق 
امللكية 

فكرية ال
واالحتياجات 
بنجاح يف ستة 

 .بلدان

جري تقييم ُأ
امللكية  لتدقيق

الفكرية 
ا واحتياجاهت

طبقا للمنهجية 
املقرتحة يف بلد 

واحد وجيري 
التحضري له يف 

 بلد ثان؛
انطلقت و

العملية يف 
بلدين إضافيني 

** 

                                                           
 .2.3ة، اجلزء طبقا لوثيقة املشروع األصلي 14 
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نتائج 
 14املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

تدريب اخلرباء 
الوطنيني على 

تطبيق 
املنهجية 

 .املقرتحة

رباء استفاد اخل
من التدريب 

ويؤدون عملهم 
بالكامل يف 
 .بلدين اثنني

** 

صياغة إطار 
االسرتاتيجية 

الوطنية 
للملكية 

الفكرية يف 
 .ستة بلدان

بدأت الصياغة يف
 .بلدين اثنني

** 

منهجية 
موحدة 
 مسوحإلجراء 

أو دراسات 
بشأن 

امللكية 
الفكرية 
لفائدة 
الشرآات 
الصغرية 
 .واملتوسطة

موافقة فريق 
خلرباء على ا

املنهجية، 
واختبار 

املنهجية يف 
امليدان من 
خالل إجراء 
اختبارات 

رائدة يف ستة 
 .بلدان

قع على اتفاق ُو
مع ستة بلدان 
اختريت إلجراء 

 .الدراسات
قيد والعمل 
  .التنفيذ

*** 

توافر نسخ
مرتمجة أو 

مكيفة من 
منشورات 
الويبو 

بشأن 
امللكية 

حتديد الشرآاء
احملليني، 

والتوقيع على
االتفاقات، 

واستالم 
روعات املش

واملوافقة 

 /جتري ترمجة
تكييف امللكية 

الفكرية 
ملنشورات 
السلسلة 

التجارية يف ستة
  .بلدان

** 
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نتائج 
 14املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 

توافر 
بانوراما 

امللكية 
الفكرية 
باللغتني 

رنسية الف
 .واألسبانية

حتديد 
الشرآاء، 

والتوقيع على
االتفاقات، 

وتلقي 
ومراقبة 

اجلودة يف آجال
املشاريع 
املؤقتة 

والنهائية 
للمشروع، 

واإلذن 
 .بنشرها

قيد العمل 
 .التنفيذ

** 

إنشاء أو 
قدرات 
معززة 

لمعلمني أو ل
املدربني 
احملليني 
إلذآاء 

الوعي بدور 
امللكية 

الفكرية يف 
القدرة 

لتنافسية ا
للشرآات 

االنتهاء 
بنجاح من 

تقييم برامج 
التدريب 
بواسطة 

استبيان موجه
 .إىل املشارآني

قيد العمل 
 .التنفيذ

** 
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نتائج 
 14املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 

هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :روعاملش
مؤشرات (

 )النتائج
 

السري بيانات األداء

تعزيز 
قدرات 

املؤسسات 
الوطنية 
للملكية 

الفكرية من 
خالل توخي 
هنج موحد 
ومنهجي 
ومتكامل 

لوضع 

قبول احلكومات
الوطنية 

لصياغة أطر 
االسرتاتيجيات 

نية الوط
للملكية 

الفكرية على 
أساس املنهجية

 . املقرتحة
التأآد من و

قبول املنهجية

 تقييم أجري
لتدقيق امللكية 

الفكرية 
واالحتياجات يف 

بلدين اثنني 
بتعاون آامل مع

 امللكية أصحاب
وبدئ الوطنيني؛ 
 يف حتليل هذه

التجارب بغية 
صقل املنهجية 

** 
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :روعاملش
مؤشرات (

 )النتائج
 

 

تعزيز 
قدرات 

املؤسسات 
اإلقليمية 

أو دون 
 اإلقليمية
يف العاملة 

جمال امللكية 
 .الفكرية

آلية دون 
تعاون 
 /إقليمية

إقليمية 
واحدة على 
األقل يف جمال 

ة امللكي
الفكرية 
 . املوجودة

معلوماتاسُتلمت 
من الدول 
األعضاء يف 

 اجلماعة
الكاريبية بشأن

إنشاء نظام 
إقليمي 
 .للرباءات

** 

إنشاء أو 
حتسني أو 

إنشاء وحتسني 
خدمات دعم 

الشرآات 
الصغرية 

واملتوسطة يف 
جمال امللكية 

 .الفكرية

إدماج امللكية
الفكرية يف 
االسرتاتيجية 

التجارية 
ات للشرآ

الصغرية 
واملتوسطة اليت
ُحددت بواسطة 

استقصاءات 
 .الحقة

 نطاق ُوسِّع
االختبار 

الريادي على 
دراسات امللكية 

الفكرية 
للشرآات الصغرية
واملتوسطة ليضم 

بلدانا خارج 
البلدان الستة 
الريادية األوىل 

بلدان اثنان (

** 
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :روعاملش
مؤشرات (

 )النتائج
 

 

 
يلي ذلك املرفق [

 ]العاشر

 



 املرفق العاشر
  20 و16ع التوصيتني تقرير مرحلي عن مشرو

 
 ملخص املشروع

رمز 
 :املشروع

DA_16_20_01 

 امللكية الفكرية وامللك العام :العنوان
توصية جدول 

أعمال 
 :التنمية

 

أخذ محاية امللك العام  :16التوصية 
بعني االعتبار عند وضع القواعد 

واملعايري يف سياق الويبو والتعمق يف 
ناجتة حتليل االستتباعات واملنافع ال

 .عن ملك عام غزير ومفتوح
النهوض بأنشطة وضع  :20التوصية 

القواعد واملعايري املرتبطة بامللكية 
الفكرية والداعمة مللك عام متني يف 
الدول األعضاء يف الويبو، مبا يف ذلك 

إمكانية إعداد مبادئ توجيهية 
بإمكاهنا أن تساعد الدول األعضاء 

واد املهتمة باملوضوع على حتديد امل
اليت آلت إىل امللك العام وفقا 

 .ألنظمتها القانونية
ميزانية 

 :املشروع
 

فرنك  505 000:تكاليف خالف املوظفني
  سويسري

فرنك  380 000 :تكاليف املوظفني
  سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2010يناير 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا24

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 

 :لويبوا

 قطاع االبتكار والتكنولوجيا، وقطاع
 قطاع والرسوم، و التجارية العالمات
 اإلبداعية، والصناعات الثقافة

والتدبري، وقطاع  اإلدارة وقطاع
القضايا العاملية، وقطاع البنية 
 .التحتية العاملية، وقطاع التنمية

 8 و4 و3 و2 و1امج الويبو الصلة برب
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وصف مقتضب 
 :وعللمشر

إن حتديد ما قد آل إىل امللك العام 
ومنع اخلاصة من متلك ما هو مشاع أو 

يف امللك العام من التحديات 
الرئيسية اليت تواجهها الشرآات آما 

يواجهها اخلاصة والدول األعضاء يف 
وبغية التصدي للشواغل  .العامل آله

، 20 و16اليت أثارهتا التوصيتان 
  املسوحنتيح هذا الربنامج سلسلة مُي

والدراسات الرامية إىل توسيع نطاق 
فهم ما يشكل امللك العام يف خمتلف 
األنظمة القانونية، وما يشكل تلك 
اآلليات اليت سبق توافرها من أجل 
املساعدة على حتديد املوضوعات اليت 
أصبحت ضمن امللك العام، ومعرفة 

فوائد وعواقب ملك عام ثري ويسهل 
دود النفاذ إليه، وذلك يف ح

 .املعلومات املتوافرة وذات الصلة
وينقسم املشروع إىل ثالثة عناصر 

حق ) 1(تتصدى للمسألة من منظور 
والعالمات التجارية؛ ) 2(املؤلف؛ 

والرباءات على أساس أن نص ) 3(
العالمات التجارية ينبغي مناقشته يف 

الدورة اخلامسة للجنة املعنية 
وينبغي  .بالتنمية وامللكية الفكرية

أن تكون استنتاجات الدراسات 
خطوة أوىل باجتاه املزيد من املسوح و

العمل، مبا يف ذلك إعداد توجيهات أو 
تطوير األدوات الكفيلة بتيسري حتديد 

 ،موضوع امللك العام والنفاذ إليه
وذلك بغية تعزيز توحيد األنشطة 

املرتبطة بامللكية الفكرية اليت تدعم 
عضاء يف ملكا عاما قويا يف الدول األ

  .الويبو
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املسؤول عن 
 :املشروع

  السيد أليخاندرو روآا آامبانيا

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

  :1 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي األول
 جمال يف األعضاء الدول بني معزز تعاون
 الدويل؛ ووعي الرباءات نظام تطوير

 القانونية واملمارسات دئباملبا أآرب
الرباءات، مبا يف ذلك  نظام على بناء

جوانب املرونة املوجودة يف النظام، 
وفهم معزز ومزيد من التوضيح 

للقضايا الراهنة والناشئة اليت 
تظهر على املسائل املرتبطة 

  .بالرباءات

 :2 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي األول
ني حتقيق التقدم يف تطوير إطار قانو

متعدد األطراف متوازن خيص العالمات 
التجارية والرسوم والنماذج 

  الصناعية والبيانات اجلغرافية؛
فهم أفضل لدى الدول األعضاء ملختلف و

 احلالية املعتمدة حلماية نهجياتامل
البيانات اجلغرافية والقضايا 

القانونية واإلدارية واالجتماعية 
ى والثقافية واالقتصادية املرتتبة عل

 .تنفيذ مثل تلك املقاربات
  :3 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي األول

 يف 

 

زيادة وعي وقدرات الدول األعضاء
جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

والنهوض باملعرفة يف إدارة املقاوالت 
اإلبداعية لألصول القائمة على 

 . امللكية الفكرية
توضيح املسائل الناشئة حاليا بشأن و

لف واحلقوق اجملاورة للدول حق املؤ
األعضاء والصناعات االبتكارية 

 .وأصحاب احلقوق واملنتفعني هبا
 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الثالث

9:  
االسرتاتيجيات الوطنية /السياسات

للملكية الفكرية وخطط عمل البلد 
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  الربنامج،اهلدف االسرتاتيجي الرابع
14:  

سبل نفاذ حمّسنة إىل موارد املعلومات 
 .املتأتية من أنظمة امللكية الفكرية

تقدم 
 :املشروع

 

عنصر بشأن حق املؤلف واحلقوق 
 :اجملاورة

دراسة نطاق حول حق املؤلف  .1
 .واحلقوق اجملاورة وامللك العام

توجد النسخة النهائية للدراسةو
باللغة اإلنكليزية على موقع 

: ويبو على العنوان التايلال
<http://www.wipo.int/export/s

ites/www/ip-
development/en/agenda/pdf/sco

ping_study_cr.pdf>  جتري حيث
ويتصل . ترمجتها يف الوقت الراهن
 ذيمؤشر األداء ذي الصلة ال

الدول األعضاء يف اللجنة  أتاحته
املعنية بالتنمية وامللكية 

يانات خالل ُتجمع البو .الفكرية
 . للجنة6الدورة 

 بشأن التسجيل املسح الثاني .2
 ُأعد .الطوعي وأنظمة اإليداع

على أساس أآثر من واحد املسح 
 . من الدول األعضاءاومثانني جواب

 أن تكون النتائج املؤقتةرتقبوي
جاهزة عند انعقاد الدورةمسح لل

السادسة للجنة املعنية بالتنمية
  .وامللكية الفكرية

 املؤلف حق توثيق ةأنظم .3
 القطاع يف به املرتبطة واملمارسات

 مواصفات الدراسات ُأعدت. اخلاص
جيري حاليا ن ووواختري املستشار
  .للمسحالعمل التحضريي 

4.  

 

مؤمتر معين بتوثيق حق املؤلف
يتوقع أن  .والبنية التحتية
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 : التجاريةالعنصر اخلاص بالعالمات
بالنسبة لعنصر املشروع اخلاص 

بالعالمات التجارية، صدقت اللجنة 
املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية 

 30 إىل 26من (يف دورهتا اخلامسة 
على نسخة مستجدة ) 2010أبريل 

لألجزاء ذات الصلة من وثيقة 
 . املشروع

مستشار اختري وعقب هذه املراجعة، 
لك غري إلعداد دراسة بشأن التم

املشروع لإلشارات طبقا لوثيقة 
 CDIP/4/3أنظر الوثيقة (املشروع 

Rev.1.( يف املسح بدأ ي أن رتقبوي
 .ستمر عاما واحداي و2010سبتمرب 
 :الرباءات  بشأنالعنصر

يسري تنفيذ هذا العنصر من املشروع 
على الطريق الصحيح وُعهد إىل خرباء 

 دراسة بشأن الرباءات ني إجراءخارجي
لوضع للك العام ودراسة اجلدوى وامل

  .القانوني
طور استبيان لتقصي توافر مسجلي و

الرباءات الوطنيني وبيانات الوضع 
وزع على املكاتب يالقانوني وسوف 

 .الوطنية للملكية الفكرية يف حينها
أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

وبالنسبة للدراسة بشأن الوضع 
ءات، بدا القانوني لعنصر الربا

واضحا أنه ميكن استشفاف بعض 
املعلومات من التجارب املكتسبة من 
التقارير اإلعالمية بشأن الرباءات 

 جدول روعاتضمن مشروع آخر من مش
مسائل تتصل أعمال التنمية حيث 

بحوث اتصاال وثيقا الحرية إجراء 
 .بالوضع القانوني
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املخاطر 
 :والتخفيف

وبالنسبة للدراسة بشأن الوضع 
ن يكمن مالقانوني لعنصر الرباءات، ف

بني الصعوبات احملتملة اليت قد تؤثر يف 
ردود على النتائج الدراسة غياب 

االستبيان من مكاتب امللكية 
فالردود السليمة  .الفكرية

والكاملة ضرورة للغاية حيث أن وضع 
السجالت الوطنية عن الدول النامية 

وأقل البلدان منوا غري معروف ومثة 
وجيري  .اجة الستجالء هذا األمراحل

التخطيط إلذآاء الوعي يف مكاتب 
 واالتصال ،امللكية الفكرية املعنية

 مل ترد  اليت بتلك املكاتبمباشرة
 .بعد

مسائل 
تقتضي 

 ما يتصل بامل

 /دعما
اهتماما 

 :فوريا

 بشأنسح الثاني ويف
اإليداع،  وأنظمة الطوعي التسجيل

 نهجياتفإن من الضروري حتديد م
مناسبة إلتاحة الكم اهلائل من 
املعلومات اليت أرسلتها الدول 
  .األعضاء يف أمناط وبلغات خمتلفة
عنصر بشأن حق املؤلف واحلقوق 

  :اجملاورة
الطريق إىل 

 :األمام
دراسة نطاق حول حق املؤلف  .1

 واحلقوق اجملاورة وامللك العام
قدم إىل اللجنة املعنية ُت

بالتنمية وامللكية الفكرية 
ضي قدما طبقا لتوجيهات املو

  .الدول األعضاء
املسح الثاني بشأن التسجيل و .2

 .الطوعي وأنظمة اإليداع
 املؤلف حق توثيق أنظمةو .3

 القطاع يف به املرتبطة واملمارسات
بعد االنتهاء من  و.اخلاص

وضع رهناملسح ويراجع ُيالدارسة، 
 .إشارة الدول األعضاء

4. 

 

تصميم أفضل الطرق ملؤمتر عام و
 املعين بتوثيق حق امللكية 2011

وبنيته التحتية من أجل إتاحة 



7 

 :العنصر اخلاص بالعالمات التجارية
جتري االستعدادات للدراسة خالل شهري 

، مبا يف ذلك 2010سبتمرب وأآتوبر 
حتديد املراسلني اإلقليميني، وصياغة 

 تقرير منوذج ملسامهاهتم، وصياغة
إقليمي وتوظيف اإلحتاد األوروبي 

 .منوذجا هلذا الغرض
 :2011 إىل فرباير 2010ن نوفمرب و

صياغة املراسلني اإلقليميني للتقارير 
  .اإلقليمية
 :العالمات التجاريةبشأن العنصر 

 وامللك بشأن الرباءات دراسة نجزُت
 2011العام بنهاية يناير

رتجم إىل لغات وُت) باإلنكليزية(
 .لويبو مباشرة بعد ذلكا

ينبغي  :دراسة بشأن الوضع القانوني
 .توزيع االستبيان وتقييم الردود

 اخلبري األجزاء األخرى من فذينو
 .الدراسة

مواعيد 
 :التنفيذ

عنصر بشأن حق املؤلف واحلقوق 
 :اجملاورة

 

 

يتقدم تنفيذ املشروع طبقا للجدول
 :الزمين املصدق عليه
 بشأن الثاني تأخر إعداد املسح

 .اإليداع وأنظمة الطوعي التسجيل
أرسل االستبيان إىل الدول األعضاء يف 

، ومت متديد املوعد 2010 فرباير 11
 أبريل 30األصلي الستالم الردود من 

عدد من وصل و. 2010 يونيو 30إىل 
 .الردود بعد انتهاء املوعد النهائي

على الرغم من توزيع األسئلة بثالث و
والفرنسية اإلنكليزية (لغات 

، إال أن بعض الردود )سبانيةواأل
جاءت بلغات خمتلفة، األمر الذي أثر 

 . املسحتنفيذيف اجلدول الزمين ل
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 :بالعالمات التجاريةبشأن العنصر 
فيذ املشروع طبقا للجدول يتقدم تن

 .الزمين املصدق عليه
متديد  :دراسة بشأن الوضع القانوني

الدراسة وعرضها على فرتة تنفيذ 
الدول األعضاء حىت هناية الربع األول 

  .2011من عام 
معدل تنفيذ 

 :املشروع
معدل استخدام امليزانية بنهاية 

 % 11.5 :2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

 .توجدال 
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 تقييم الذاتي للمشروعال
 

 مفتاح نظام إشارات السري
غري   غري متوافر متوافر ** *** ****

بعض  ال تقدم بعد تقدم 
 شديد

حمقق 
 آليا التقدم

 /مل يقّيم
 منقطع

 

نتائج 

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج

لس  15املشروع
النتائج (

 )املرتقبة

 بيانات األداء

 

ا
 ير

تنفيذ الدراسة 
وهي متوافرة على 
صفحة الويبو على 

 نرتنتاإل

إمتام التقييم
يف غضون اجلدول
الزمين احملدد 
له واجلودة 
املطلوبة يف 

مواصفات 
التقييم 

لتقدميه إىل 
  .اللجنة

دراسة .1 **
نطاق 
 حول حق
املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة 
وامللك 
 .العام

غري 
متو

ُتجمع البيانات 
 6خالل الدورة 

للجنة يف نوفمرب 
2010. 

وردود فعل 
الدول األعضاء
على الورقة 
عند تقدميها 

 .جنةإىل الل

افر

أآثر من استلم 
 . رًدا80

املسح .2
الثاني 

بشأن 
التسجيل
الطوعي

عدد معقول من
الردود على 
االستبيان من 
الدول األعضاء

يكفل حتليال

***

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء  15 
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نتائج 
 15املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

قدم النتائج ُت
املؤقتة للمسح إىل 

 للجنة 6الدورة 
  .2010يف نوفمرب 

واستكمال 
ورقة يف اإلطار

زمين املقرر ال
مع اجلودة 

املطلوبة يف 
مواصفات 

الدراسة لرتفع
 إىل اللجنة؛

** 

غري 
متو

ُتجمع البيانات 
 6خالل الدورة 

للجنة يف نوفمرب 
2010. 

وردود فعل 
الدول األعضاء
على الورقة 
عند تقدميها 

 .إىل اللجنة

راف

غري 
متو

إمتام التقييم .غري متوافر بعد
يف غضون اجلدول
الزمين احملدد 
له واجلودة 
املطلوبة يف 

مواصفات 
التقييم 

لتقدميه إىل 
  .اللجنة

افر

 أنظمة .3
 توثيق

 حق
 املؤلف

واملمارس
 ات

 املرتبطة
 يف به

 القطاع
غري  .اخلاص

متو
 . بعدةغري متوافر

 
وردود فعل 

الدول األعضاء
على الورقة 
عند تقدميها 

 .إىل اللجنة

افر
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نتائج 
 15املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

غري 
متو

 فعل وردود . بعدةغري متوافر
 األعضاء الدول
الورقة  على

ونتائج 
  .املؤمتر

مؤمتر  .4
معين 

بتوثيق 
حق 

 

افر

املؤلف
والبنية
التحتية

. 

 

جيري التعاقد مع  
 .اخلبري

إعداد مشروع
 .الدراسة

** 

تعليقات 
الدول األعضاء

بشأن 
 .الدراسة

غري  . بعدةغري متوافر
متو
افر

ة صيغال
النهائية 

 .للدراسة

غري  . بعدةغري متوافر
متو
افر

دراسة بشأن
االمتالك غري 

املشروع 
 لإلشارات

 حتليال تتيح
قائما على 

احلقائق 
لقوانني 
العالمات 
التجارية 

عدد من ل
الدول 
األعضاء 
املختارة 

بغية دراسة 
آيف حتدد 
تقوم هذه 

الدول 
بتحديد 
وتطبيق 

التملك غري 
املشروع 
لإلشارات 

غري 
متو

النظر يف  . بعدةغري متوافر
دراسة اللجنة

 الدائمة
 املعنية

 بالعالمات
 التجارية
 والرسوم

 والنماذج
 الصناعية

 والبيانات
 .اجلغرافية

افر
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نتائج 
 15املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 
 

 

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

هدف
) أهداف(

 املشروع
 بيانات األداء

مؤشرات (
 )تائجالن

 

الس
 ير

غري 
متو

جودة مناقشات . بعدةغري متوافر
الدول األعضاء

بشأن 
الدراسات 
واألدوات 

سوح اليت وامل
 ؛طورت

افر

فهم معزز 
لتعريف 

امللك العام 
وتوافر 

أدوات حتديد 
املوضوع 

الذي أصبح 
يف ملكا 

 عاما
غري 
متو

وردود فعل من . بعدةغري متوافر
الدول األعضاء

على مدى 
استجابة 
النتائج 

لالهتمامات 
املعرب عنها يف 

التوصية 
 .املعنية

افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )تائجالن

 
مع جرى التعاقد 
اخلبري إلعداد 

جرت و .التقرير
 . االستبيانصياغة

إمتام الدراسة
يف غضون اجلدول
الزمين احملدد 
هلا واجلودة 
املطلوبة يف 

مواصفات 
اسة الدر

لتقدميها إىل 
 .اللجنة

دراسة جدوى  **
إنشاء قاعدة 

بيانات 
وطنية 

للرباءات 
وضمان 
النفاذ 

إليها عن 
طريق موقع 
 رآن الرباءات
(PATENTSCO

PE) 

غري 
متو

وقرار متخذ  غري متوافر بعد
على أساس 

نتائج 
 .الدراسة

افر

جيري إعداد 
التحقيقات بشأن 
توجيهات الوضع 

حبوث (القانوني 
FTO ( يف سياق

 .دراسة اجلدوى

قائمة 
 

حتديد أدوات 
أو مبادئ 
توجيهية 

جديدة ميكن 
استنباطها 
من نتائج 
 الدراسات

باألدوات
واملبادئ 

دالتوجيهية ق
تطورها 

الويبو يف 
جماالت حمددة، 
تتاح للدول 

األعضاء يف 
هناية املشروع 

 .لتقييمها

** 

إمتام الدراسة  
يف غضون اجلدول
الزمين احملدد 
هلا واجلودة 

لوبة يف املط

دراسة حول
الرباءات 

وامللك 
 العام

أوآلت الدراسة
إىل خرباء خارجيني 
ضمن اجلدول الزمين 

  .القائم

***
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )تائجالن

 

غري 
متو

وردود فعل   بعدةغري متوافر
الدول األعضاء

 دراسةعلى ال
عند تقدميها 

 .إىل اللجنة

افر
 ة

 
يلي ذلك املرفق [

]احلادي عشر

 



 املرفق احلادي عشر
 32 و23 و7ني تقرير مرحلي عن مشروع التوصيت

 
 ملخص املشروع

رمز 
 :املشروع

DA_7_23_32_01 

  امللكية الفكرية وسياسة املنافسة :العنوان
توصية جدول 

أعمال 
 :التنمية

 

التشجيع على اختاذ  :7التوصية 
تدابري من شأهنا مساعدة البلدان على 

التصدي للممارسات املنافية 
للمنافسة املشروعة من خالل مد 

امية وال سيما البلدان البلدان الن
األقل منوا باملساعدة التقنية بطلب 

منها، لتحقيق فهم أفضل ألوجه 
التالمس بني حقوق امللكية الفكرية 

 .وسياسات املنافسة
 السبل أفضل يف النظر :23التوصية 

للنهوض مبمارسات الرتخيص يف جمال 
امللكية الفكرية مبا يعزز القدرات 

النهوض سيما هبدف  التنافسية وال
بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري ونقل 
التكنولوجيا إىل البلدان املهتمة، 

سيما البلدان النامية والبلدان  وال
 .األقل منوا وتعميمها يف تلك البلدان

إتاحة الفرصة يف  :32التوصية 
الويبو لتبادل التجارب واملعلومات 

حول أوجه الصلة بني حقوق امللكية 
  .افسةالفكرية وسياسات املن

ميزانية 
 :املشروع

 

فرنك  430 000 :تكاليف غري املوظفني
  سويسري

فرنك  640 000:تكاليف املوظفني
  سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2010يناير 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا24

 قطاع االبتكار والتكنولوجيا، وقطاعقطاعات 
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 8 و3 و2 و1الصلة بربامج الويبو 
 .9و

وصف مقتضب 
 :للمشروع

سعيا إىل التشجيع على حتقيق فهم 
أفضل ألوجه التالمس بني امللكية 

السيما يف ، الفكرية وسياسة املنافسة
لنامية والبلدان املنتقلة البلدان ا

إىل نظام االقتصاد احلر، تقرتح الويبو 
إجراء جمموعة من األنشطة تستجمع 

املمارسات احلديثة والتطورات 
القانونية وأحكام احملاآم واحللول 

القانونية املتاحة يف بلدان وأقاليم 
خمتارة ومتحِّص فيها وتشمل التضامن 

 املمارسات(والتآمر بني املتنافسني 
) الثنائية مبا فيها اتفاقات الرتخيص
واملمارسات التعسفية أحادية اجلانب 

مسك (بأثر منايف للمنافسة املشروعة 
األسعار عموديا والبيع املشرتط بشراء 

وهذه  ).ورفض التعامل، يف بعض احلاالت
األنشطة هي عبارة عن دراسات 

استقصائية وندوات دون إقليمية 
ها منتديات وأخرى جبنيف، تنظَّم بوصف

وتضم  .لتبادل اخلربات يف هذا اجملال
برامج الويبو للتدريب يف جمال 
الرتخيص قسما عن جوانب الرتخيص 
املشجعة على املنافسة واملمارسات 

املنافية للمنافسة وسينظم اجتماع 
عاملي بشأن األمناط املستجدة يف الرتخيص 

وتنشر الدراسات واحملاضر  .حلق املؤلف
 .دد من االجتماعاتالصادرة عن ع

تعمد الويبو إىل مراجعة دليلها سو
بشأن حقوق االمتياز واستكماله 
توضيحا للتفاعل املمكن بني تلك 

املمارسات التجارية وقانون مكافحة 
  .االحتكار
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املسؤول عن 
 :املشروع

 السيد إين برييس دي آارفايو

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي السابع
18: 

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

الفكرية وعالقاهتا  التصدي للملكية
 العامة السياسات بتعزيز قضايا

العاملية للحوار السياسي احلصيف بني 
أصحاب املصلحة بشأن القضايا 

 . العاملية
تقدم 

 :املشروع
 تنفيذ مجيع عناصر املشروع خالل رتقبُي

 اآلن جيري تنفيذ وحىت .فرتة السنتني
بدأ العمل  :مجيع العناصر يف موعدها

بقضايا امللكية الفكرية واملنافسة يف 
برامج التدريب؛ وجيري تنفيذ دراسات 

بشأن امللكية الفكرية وسياسة 
قد اجتماع دويل يف ُعواملنافسة؛ 
عقد االجتماع الثاني يف الربازيل وُي

عقد جنوب أفريقيا يف ديسمرب؛ وُي
قد لعاملي يف نوفمرب؛ وُعاالجتماع ا

عقد املنتدى الثاني منتدى يف مايو وُي
 ،استبيانات املسحنيوزعت يف أآتوبر؛ و

وسينفذ . وجيري جتميع الردود عليها
يف هناية ) املنشورات(العنصر األخري 

تسمح مؤشرات النتائج سو .املشروع
باستنتاج أن املشروع جيري تنفيذه 

 .بنجاح

 

القول ميكن وفيما يتعلق بالنتائج، 
املشروع بدأ يساهم يف تعزيز بأن 

التعاون بشأن األنشطة وتنسيقها بني 
حقوق امللكية الوطنية وسلطات 

 .املنافسة يف عدد من البلدان األعضاء
أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

يرمي املشروع أساسا إىل إذآاء الوعي 
بشأن أوجه التماس بني امللكية 

وآمؤشر . ة املنافسةالفكرية وسياس
للتقدم الذي أجنز على طريق حتقيق 
هذا اهلدف، قدمت دولتان عضو طلبني 

للمساعدة التقنية، مبا فيها نقاشات 
بشأن تنفيذ القوانني الوطنية 
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املخاطر 
 :والتخفيف

اآتشفنا يف عدد من الدول األعضاء 
نقصا يف التعاون والتنسيق بني سلطات 

 .امللكية الفكرية وسياسة املنافسة
وسرتآز إحدى الدراسات على هذا 

املوضوع وتتصدى للتوصيات استنادا 
وعالوة على  .إىل مترين تقصي احلقائق

ستبيانني، ذلك، آانت الردود على اال
ولو أهنا متثل ما سبق تسجيله، دون 

املعيار الذي صدقت عليه الدول 
 درا على األقل من 25(األعضاء 

 من البلدان 35البلدان املتقدمة و
ستحاط الدول األعضاء و ).النامية

علما هبذا املوضوع خالل الدورة 
السادسة للجنة املعنية بالتنمية 

  .وامللكية الفكرية
مسائل 

ي تقتض
 

 /دعما
اهتماما 

 :فوريا

وبالنظر إىل طلبات املساعدة التقنية
املشار إليها آنفا، يزيد حجم 

االحتياجات من املوارد البشرية عما 
  .آان متوقعا يف البداية

الطريق إىل 
 :األمام

وسيستمر العمل آما آان خمططا يف 
 .البداية

مواعيد 
 :التنفيذ

 :موعده الربنامج يف تنفيذ جيري و

دل تنفيذ مع
 :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 .%13.2 :2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

 .توجدال 

 
 التقييم الذاتي للمشروع
 مفتاح نظام إشارات السري

 غري متوافرغري  ** *** ****
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 متوافر
بعض  ال تقدم بعد تقدم 

 شديد
حمقق 

 آليا التقدم
 /مل يقّيم

 منقطع
 

نتائج 

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج

 16املشروع
نتائج ال(

 )املرتقبة

 بيانات األداء

 

الس
 ير

ُيدخل النص ضمن 
صياغة الدليل 

ويناقش مع قطاع 
 .األمانة املعين
وجتري حاليا 
  .مراجعة النص

إدراج املسألة
يف الربامج 
التدريبية 

 فعال؛

إدراج 
املسائل 
املتعلقة 
بامللكية 
الفكرية 

واملنافسة يف 
برامج 
ترخيص 

التكنولوجي
 :ا

وحتديث الدليل
واملواد 
اإلعالمية 
لتضمينها 
عناصر ختص 

 امللكية
الفكرية 
وسياسة 
 .املنافسة

 

***

 ***
** 

جتري حاليا صياغة 
يبدأ و .دراستني

إعداد دراسة 
ثالثة يف أغسطس 

 على أن 2010
تبدأ صياغة 

الدراسة الرابعة 
يف النصف الثاني 

  .2010من عام 

استكمال
الدراسات يف 
إطار زمين حمدد
لعرضها على 

 اللجنة؛

دراسات حول
امللكية 
الفكرية 
 :واملنافسة

وموافقة 
واسعة من 

الدول األعضاء
على فحوى 
الدراسات

                                                           
 . 2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   16
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نتائج 
 16املشروع

نتائج ال(
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

قد االجتماع ُع
األول يف الربازيل 

. 2010يف يونيه 
عقد االجتماع وُي

الثاني يف جنوب 
أفريقيا يف ديسمرب 

تاريخ  (2010
جتري و ).مؤقت

حاليا مناقشة 
الرتتيبات مع 
سلطات جنوب 

 .أفريقيا

اجتماعات 
إقليمية 

ودون 
إقليمية 

حول امللكية 
الفكرية 
 :واملنافسة

 

طلب الدول 
األعضاء عقد 

ثل تلك م
 االجتماعات؛

٪ 75وإقرار 
من املشارآني 

بفائدة 
االجتماعات 
بالنظر إىل 

األهداف 
 .احملددة

فائدة مل حتدد الو
 بعد لكن من ذلك

الردود آانت 
 .إجيابية للغاية

***

ُيعقد اجتماع يف  
 .2010نوفمرب 

تنظيم مؤمتر يف
 

اجتماع
عاملي بشأن 

األمناط 
املستجدة يف 
الرتخيص حلق 

 :املؤلف

الفصل األول
؛2010من سنة 

ومشارآة آبرية
من طائفة 
شاسعة من 

أصحاب املصاحل 
يف االجتماع 

 العاملي؛
٪ 75وإقرار 

من املشارآني 

***
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نتائج 
 16املشروع

نتائج ال(
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

قد أول منتدى يف ُع
. 2010مايو 

عقد املنتدى وُي
الثاني يف أآتوبر 

جتري  (2010
االستعدادات 

 ).لذلك

تنظيم ندوة 
واحدة آل ستة

 أشهر؛

تنظيم 
ندوات يف 

جنيف حول 
امللكية 
الفكرية 
 :واملنافسة

ومشارآة 
أصحاب املصاحل 

املعنيني 
واملسامهة يف 
حتقيق فهم 

أفضل 
 للموضوعات؛

٪ 75وإقرار 
من املشارآني 

ة بفائد
االجتماعات 
بالنظر إىل 

األهداف 
 .احملددة

***

احلصول على 
آاف يعكسعدد 

الردود على 
 االستبيان؛

 مسحإعداد
وتطوير 

دليل حول 
حقوق 

االمتياز 
وتنظيم 
 :حلقيت عمل

 ردا حىت 24 اسُتلم
 أغسطس 11(اآلن 
2010.(  

وإعداد 
ول الدليل ح

حق االمتياز 
ونشره يف

** 
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نتائج 
 16املشروع

نتائج ال(
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

. 

مسح وضع 
وحتليل حول 

االنتفاع 
بالرتاخيص 
اإلجبارية 

قمعا 
للممارسات 

املنافية 
للمنافسة 

غري 
 :املشروعة

 ردا حىت 35 اسُتلم **
 أغسطس 11(اآلن 
2010.( 

إعداد 
 يف االستبيان

املوعد املناسب
ومناقشته مع 
الدول األعضاء
وتعميمه ومجع 

 .الردود

 
 

نشر دراسات 
وحماضر 

 :اجتماعات

النشر على
أساس اجلدوى 

أي االلتزام (
الكامل 
مبواصفات 
) الدراسة

أي(والفائدة 
املساعدة على 

حتديد 
األولويات 

وفوائد آبرية 
تخطى ت

املشارآني يف

غري 
متو

نظر يف عنصر ُي
املشروع يف الفصل 

األخري من عام 
2010. 

افر
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نتائج 
 16املشروع

نتائج ال(
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
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مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

هدف 
) أهداف(

 املشروع
 بيانات األداء

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس
 ير

سبق أن استلمت 
األمانة تعليقات 

حول التعاون 
بشأن وتنسيق 

امللكية الفكرية 
وسلطات املنافسة 
أرسلتها الدول 

  .األعضاء

ردود فعل من 
الدول األعضاء

على مدى 
توافق 

النتائج مع 
االهتمامات 

املعرب عنها يف 
 .التوصيات

فهم أفضل 
ألوجه 

التالمس بني 
امللكية 
الفكرية 

واملنافسة يف 
واضعي صفوف 

 :السياسات

***

جيري تقييم املؤشر  
ول يف مرحلة األ

 .الحقة

ردود فعل من 
املشارآني يف 

الربامج 
التدريبية 
اليت تتعلق 

بالعنصر 
 اجلديد؛

النهوض
مبمارسات 
الرتخيص يف 
ة جمال امللكي

الفكرية مبا 
يعزز 

القدرات 
 :التنافسية

 سبق حتديد املؤشرو
الثاني يف ما 
يتعلق مبنظمة 
إقليمية اليت 

أتيحت هلا مساعدة 
تقنية يف موضوع 

القوانني 
 /الوطنية

 .اإلقليمية
نتظر أن يوسع وُي

نطاق مثل هذا 
الدعم ليضم دوال 

أعضاء أخرى، 
. وذلك حسب الطلب

واعتماد 
األحكام 

القانونية 
املناسبة يف 

القوانني 
الوطنية 

واإلقليمية؛ 
واعتماد 

مبادئ 
توجيهية 

وتوصيات على 
املستوى الوطين

 .واإلقليمي

  

***
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

فرصة 
لتبادل 

التجارب 
على املستوى 

 الوطين
 :واإلقليمي

ردود فعل من 
الدول األعضاء
على الندوات؛
وردود فعل من
أصحاب املصاحل 
على الندوات؛
وعدد آبري من 
الردود على 

االستبيان 
25على األقل [

من البلدان 
 35املتقدمة و

من البلدان 
 ؛]النامية
٪ 75وإقرار 

من املشارآني 
بفائدة 

االجتماعات 
بالنظر إىل 

األهداف 
جيب و .احملددة

إعادة التحقق
من ذلك يف فرتة
ال تتعدى ستة 

أشهر بعد 
 .تنظيم احلدث

ويسعى إىل احلصول 
على التعليقات 
ومداها يف مرحلة 

وحىت اآلن،  .الحقة
قدمت دول أعضاء 

عددا قليال من 
  .الردود نسبيا

** 

 
يلي ذلك املرفق [

 ]الثاني عشر



 املرفق الثاني عشر

 27 و24 و19تقرير مرحلي عن مشروع التوصيات 
 

  املشروعملخص
رمز 

 :املشروع
DA_19_24_27 

 :العنوان
امللكية الفكرية وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واهلوة الرقمية 
 .والنفاذ إىل املعرفة

توصية جدول 
أعمال 
 :التنمية

 

الشروع يف مناقشات حول  :19التوصية 
آيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، 

على املضي يف تسهيل نفاذ البلدان 
لنامية والبلدان واألقل منوًا إىل ا

املعرفة والتكنولوجيا للنهوض 
بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري وتعزيز 

 .تلك األنشطة املنجزة يف إطار الويبو
مطالبة الويبو، يف  :24التوصية 

إطار واليتها، بتوسيع نطاق نشاطها 
املوّجه لردم اهلّوة الرقمية متاشيًا مع 

املي بشأن مقررات مؤمتر القمة الع
جمتمع املعلومات مع مراعاة أمهية 

 .صندوق التضامن الرقمي
 املتصلة اجلوانب تسهيل :27التوصية 
 تكنولوجيا من الفكرية بامللكية

 للنمو حتقيقا واالتصاالت املعلومات
بضمان إمكانية إجراء  :والتنمية

نقاشات يف إطار هيئة مناسبة من 
هيئات الويبو، والرتآيز على أمهية 

جلوانب املتصلة بامللكية الفكرية من ا
تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
ودورها يف التنمية االقتصادية 

وإيالء انتباه خاص . والثقافية
ملساعدة الدول األعضاء على تشخيص 

االسرتاتيجيات العملية املرتبطة 
بامللكية الفكرية لالنتفاع 

بتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 
 االقتصادية سبيل تنميتها

 .واالجتماعية والثقافية
 فرنك 1 305 000 :تكاليف غري املوظفنيميزانية 
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 418 000 :تكاليف املوظفني اإلضافية 
 فرنك سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2010يناير 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا24

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

ع الثقافة والصناعات اإلبداعية، قطا
وقطاع البنية التحتية العاملية، 

 .وقطاع التنمية
، 14، و9، و3 :الصلة بربامج الويبو

 .15و

وصف مقتضب 
 :للمشروع

سيكون للمشروع عنصران، أحدمها عن 
حق املؤلف والنفاذ إىل املعارف 

والثاني عن رقمنة حقوق امللكية 
  .الصناعية

لتحتية لتحقيق ويف مضمار البنية ا
هدف املشارآة الرقمية، مبا فيه من 
مواطن مرونة، رمبا يضطلع نظام حق 

املؤلف بدور مهم يف التمكني من 
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وإىل املعلومات واملعارف 

اهلوة "واإلسهام بالتايل يف ردم 
ويرمي العنصر األول يف  ".الرقمية

ملؤلف إىل تزويد املشروع خبصوص حق ا
الدول األعضاء مبصدر من املعلومات 
املفيدة واملتوازنة حول الفرص اليت 
تتيحها النماذج اجلديدة املعتمدة يف 
توزيع املعلومات واملواد اإلبداعية 

مع الرتآيز على جماالت التعليم 
والبحث وتطوير الربجميات وخدمات 

مثل اجملالت (املعلومات اإللكرتونية 
نية وخدمات القطاع العام اإللكرتو

 ).اإلعالمية
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ومن شأن العنصر الثاني من املشروع 
واملتعلق برقمنة وثائق امللكية 

الصناعية الوطنية وإنشاء قواعد 
بيانات أن يعزز نفاذ اجلمهور إىل 
املواد الرقمية املتأتية من نظام 

امللكية الصناعية وسيزداد أهل 
 .االبتكار ثروة وآفاءة بقوة العلم

يرمي املشروع يف عنصره الثاني إىل و
مساعدة الدول األعضاء على رقمنة 
وثائقها الورقية املتعلقة حبقوق 
امللكية الفكرية آخطوة أوىل حنو 
تضييق اهلوة الرقمية واآتساب 
املهارات الالزمة إلنشاء قاعدة 

بيانات وطنية للملكية الفكرية جيد 
فيها املستخدم نفاذا ميّسرا إىل 

ت املتعلقة بامللكية املعلوما
 .الفكرية

 
املسؤول عن 

 :املشروع
السيدة آارول آرويال والسيد ويليام 

 مرييديث
الصلة 

بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

  :3 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي األول
زيادة الوعي وقدرة الدول األعضاء يف 

جملاورة؛ جمال حق املؤلف واحلقوق ا
وتوضيح القضايا الناشئة حاليا 
بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

للدول األعضاء، والصناعات اإلبداعية 
 .وأصحاب احلقوق واملنتفعني هبا

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الرابع
15:  

 امللكية ملؤسسات معززة فعالية
 العلميات أمتتة خالل من الفكرية

 الفكرية لكيةامل التجارية؛ ومؤسسات
 املوارد واستخدام النفاذ على قادرة

 أنظمة استخدام خالل من العاملية
 .اإللكرتونية البيانات لتبادل موحدة
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تقدم 
 :املشروع

 

 :حق املؤلف والنفاذ إىل عنصر املعرفة
ينقسم مشروع حق املؤلف إىل ثالث 
دراسات مت طلبها وهي تسري حسب 

 .موعدها
 :عنصر الرقمنة

وعات الرقمنة وهي تتقدم يف بدأت مشر
مثان مكاتب للملكية الفكرية عرب 

وبعض هذه املشروعات ستنفذ يف  .العامل
 حسب جدوهلا الزمين بينما 2010عام 

 . 2011البعض اآلخر سينتهي يف عام 
أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

 .من السابق ألوانه تقييمها

املخاطر 
 :والتخفيف

 :فاذ إىل عنصر املعرفةحق املؤلف والن
تتكون الدراسة من مسح للقوانني 

والسياسات العامة واالسرتاتيجيات 
احلكومية حسب أمثلة تؤخذ من 

 .أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا
وقد تكون بعض األقاليم غري متقدمة يف 

جمال تنفيذ السياسات العامة ذات 
الصلة باجملاالت املستهدفة مبوجب 

 شأن هذا العنصر أن ومن .املشروع
يفضي إىل نقص يف األمثلة ذات الصلة، 
بيد أنه على املقابل، ستسمح بتحديد 
تلك اجملاالت اجلغرافية اليت حتتاج بشدة 

 . تعزيزا لألنشطة العامة
 :عنصر الرقمنة

قد تفتقر بعض املكاتب ملعدات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ويتضمن .الضرورية لرقمنة مشاريعها
التمويل اعتمادات احلد األدىن من 

املعدات وبرامج احلاسوب عند 
 .الضرورة

قد تكون رقمنة وثائق امللكية 
الفكرية معقدة تقنيا إذ تقتصر 
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مسائل 
تقتضي 

 /دعما
اهتماما 

 :فوريا

 . توجدال
 

الطريق إىل 
 :األمام

 :حق املؤلف والنفاذ إىل عنصر املعرفة
يتوقع أن ميضي العمل قدما آما خطط 

وتعد التقارير املرحلية لألجزاء  .له
الثالثة من الدراسة يف بداية ديسمرب 

الل وستقدم التقارير املؤقتة خ. 2010
حلقة العمل اليت تعقد يف جنيف يف 

وينتهي تنفيذ الدراسة . 2011فرباير 
 .2011يف بداية مايو 
 :عنصر الرقمنة

وستجري بعثات تقييم يف عدة مكاتب يف 
 وتبدأ مشروعات 2011 و2010عامي 
ويتوقف الرقم الصحيح على  .إضافية

 . عدد املكاتب اليت تطلب ذلك
مواعيد 
 :التنفيذ

 :والنفاذ إىل عنصر املعرفةحق املؤلف 
 .يتقدم املشروع طبقا خلطته األصلية

  :عنصر الرقمنة
 .يتقدم املشروع طبقا خلطته األصلية

من شأن املشروعات أن تبدأ متأخرة يف 
 .بعض البلدان عما آان متوقعا

معدل تنفيذ 
  :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 % 16.1: 2010 أغسطس

تقارير 
 :ةسابق

 .توجدال 

 
 التقييم الذاتي للمشروع
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 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

مل يقّيم  ال تقدم
 منقطع/بعد

 
 
 

 
نتائج 
 17املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 
 

 بيانات األداء

 
 

ال
سري

دراسة 1.1
عن 

االنتفا"
ع حبق 

املؤلف 
للنهوض 
بالنفاذ 

إىل 
املعلوما

ت 
واملواد 
اإلبداعي

 "ة

إمتام الدراسة
يف غضون اجلدول
الزمين احملدد 
هلا واجلودة 
املطلوبة يف 

مواصفات 
الدراسة 

لتقدميها إىل 
 .اللجنة

وردود الدول 
األعضاء على 
الدراسة عند 

تقدميها إىل 
 .اللجنة

 

راسة قيد الد
 .التنفيذ

 املنفعة حتدد مل
لكن تزايد  بعد

اخنراط الدول 
األعضاء أو طلبها 

أنشطة جديدة 
للنهوض بالنفاذ 

إىل املعلومات 
واحملتويات 

اإلبداعية من 
شأهنا أن تكون 
مقاييس لألداء 

 .ذات صلة
وستقيم تعليقات 

الدول األعضاء 
بشأن الدراسة 

**
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نتائج 
 17املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 
 

 بيانات األداء

 
 

تقييم 2.1
جدوى 
بشأن 
إضافة 
أنشطة 
جديدة 
ممكنة 
 .للويبو

إمتام التقييم
يف غضون اجلدول
الزمين احملدد 
له واجلودة 
املطلوبة يف 

مواصفات 
التقييم 

لتقدميه إىل 
 .اللجنة

وردود فعل 
الدول األعضاء
على الورقة 
عند تقدميها 

 .إىل اللجنة

ومن السابق 
ألوانه تقييم ما 

الدول ت إذا آان
 ستطلب األعضاء

 .أنشطة جديدة

غري
مت
وا
فر

خطط  1.2
 املشروع

احرتام 
املواعيد 

احملّددة إلعداد 
خطط املشروع 

وموافقة 
البلد 

املستفيد 
 .عليها

عدت خطط املشروع ُأ
آجزء من مرحلة 

بداية آل مشروع 
 .يف آل بلد

**

2.2
بيانا 
ت 

مرقمنة 
مستخرجة 

تنفيذ املراحل
وفقا للجدول 
الزمين احملدد 

هلا وقبول 
النتائج

تسري املشروعات يف 
 مكاتب حسب يةمثان
 .اخلطط

**
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نتائج 
 17املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 
 

 بيانات األداء

 
 

إنشاء 3.2
قاعدة 
بيانات 
جديدة 

أو 
إدراج 
البيانا

ت 
املرقمنة 
يف قواعد 
البيانا

ت 
 القائمة

تنفيذ املراحل
وفقا للجدول 
الزمين احملدد 

هلا وقبول 
ائج النت

 .املرحلية

جيري إنشاء قواعد 
بيانات جديدة يف 
املكاتب املشارآة؛ 

وسوف تدمج 
البيانات يف 

قاعدة بيانات 
 الرباءات رآن موقع

(PATENTSCOPE) 
بعد أن ُنفذت 

 .املشروعات

**

وضع  4.2
األسس 

لتشغيل 
قواعد 
البيانا

ت 
وحتديثها 
باستمرا

ر يف 
رقمنة 

الوثائق 
 اجلديدة

خالل السنوات 
مس املقبلة اخل

على األقل بعد
إضافة 

البيانات 
اجلديدة، حتديث

قاعدة 
البيانات من 
قبل عدد آاف 

من املوظفني 
احملليني املدربني

يف املشروع 

من السابق ألوانه 
 .تقييمها

غري
مت
وا
فر
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نتائج 
 17املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

 
 

 بيانات األداء

 
 

 

أهداف 
 18املشروع

يجة النت(
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

إذآاء 1.1
وعي 

الدول 
األعضاء 
بإمكاني

ات نظام 
حق 

املؤلف يف 
تعزيز 
النفاذ 

إىل 
املعلوما

ت 

جودة النقاش
فيما بني 

الدول األعضاء
حول الدراسة 

 ا؛ونتائجه
وردود خالل 

دورات اللجنة
على مدى 
استجابة 
النتائج 

احملققة 
لالنشغاالت 

تاح التعليقات ُت
والتقييم يف 
مرحلة الحقة 

بالرغم من أنه 
من احملتمل أن 

الدول طلب ت
 مزيدا من األعضاء

األنشطة لتعزيز 
ة األنشطة العام

واالخنراط يف اجملاالت 
اليت تغطيها 
الدراسة أي 

التعليم والبحوث 

غري 
متو
افر
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أهداف 
 18املشروع

يجة النت(
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 
 الناجح

مؤشرات (
 )النتائج
 

وتقييم الدول
األعضاء 
لتوصيات 
 .الدراسة

2.1
مناقش 

ة أنشطة 
جديدة 
ممكنة 

للويبو 
وتقييمه

 ا
 

مناقشة وقرار
حول ضرورة 

اإلقبال على 
أنشطة جديدة 

للتصدي 
 .للتوصيات

جتري تقييمها يف 
 .مرحلة الحقة

غري 
متو
افر

تبديد 1.2
اهلوة 

الرقمية 
فيما بني 
املنتفعني 

بنظام 
امللكية 
الفكرية 

يف 
البلدان 
النامية 

واألقل 
 .منوا

نفاذ املنتفعني
إىل قاعدة 
البيانات 

اجلديدة اليت 
حتتوى على 

بيانات 
 .املرقمنة

من السابق ألوانه 
 .تقييمها

غري 
متو
افر
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زيادة 2.2
الكفاءا

ت 
لرقمنة 
الوثائق 

يث وحتد
قواعد 
البيانا
ت بشأن 
امللكية 
الفكرية

. 

مهارات جديدة
أو حمسنة متكن 
مكتب امللكية 
الفكرية من 

تشغيل قواعد 
بيانات 
امللكية 
الفكرية 
ومواصلة 

حتديثها بأدىن 
قدر من 
مساعدة 
الويبو 
 .اإلضافية

من السابق ألوانه 
يدخل  .تقييمها

تدريب موظفي 
مكتب امللكية 

الفكرية احملليني يف 
 .ملشروعاتا

وسيجري تقييم 
نتائج ذلك 

التدريب فيما 
يتعلق بالنهوض 
باملهارات يف فرتة 

 .الحقة

غري 
متو
افر

 
يلي ذلك املرفق [

]الثالث عشر



 املرفق الثالث عشر
 30 و19تقرير مرحلي عن مشروع التوصيات 

 31و
 

 ملخص املشروع
رمز 

 :املشروع
DA_19_30_31_01 

استحداث أدوات للنفاذ إىل املعلومات  :العنوان
 ملتعلقة بالرباءاتا
توصية جدول 

أعمال 
 :التنمية

 

الشروع يف مناقشات حول  :19التوصية 
آيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، 

على املضي يف تسهيل نفاذ البلدان 
النامية والبلدان األقل منوًا إىل 

املعرفة والتكنولوجيا للنهوض 
بالنشاط اإلبداعي واالبتكاري وتعزيز 

 .جزة يف إطار الويبوتلك األنشطة املن
ينبغي للويبو أن  :30التوصية 

تتعاون مع منظمات حكومية دولية 
أخرى إلسداء النصح للبلدان 

النامية، مبا فيها البلدان األقل 
منوا، بناء على طلبها، حول سبل 

النفاذ إىل املعلومات التكنولوجية 
املتعلقة بامللكية الفكرية وآيفية 

 اجملاالت اليت االنتفاع هبا، وال سيما يف
توليها اجلهة صاحبة الطلب أمهية 

 .خاصة
اختاذ مبادرات تتفق  :31التوصية 

عليها الدول األعضاء وتسهم يف نقل 
التكنولوجيا إىل البلدان النامية، 
آتوجيه التماس إىل الويبو بتسهيل 

نفاذ حمّسن إىل املعلومات العلنية 
 .الواردة يف سندات الرباءات

ميزانية 
 :وعاملشر

 

فرنك  936 000 :تكاليف خالف املوظفني
  سويسري

فرنك  640 000 :تكاليف املوظفني
  سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2010يناير 
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مدة 
 :املشروع

  شهرًا30

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 
 :الويبو

قطاع االبتكار والتكنولوجيا، وقطاع 
بنية القضايا العاملية، وقطاع ال

 .التحتية العاملية
 .18 و14 و1الصلة بربامج الويبو 

وصف مقتضب 
 :للمشروع

يرمي هذا املشروع إىل تزويد البلدان 
النامية، مبا فيها البلدان األقل 

منوا، خبدمات بناء على طلبها وتساعد 
على تسهيل االنتفاع باملعلومات 
املتعلقة بالرباءات فيما يتعلق 

تيسري أنشطتها بتقنيات حمّددة بغية 
احمللية يف االبتكار والبحث والتطوير 
بالتعاون مع منظمات حكومية دولية 

وبغية حتقيق تلك األهداف،  .أخرى
 :ستنفذ العناصر التالية من املشروع

صياغة تقارير عن واقع  −
الرباءات انطالقا من وفرة 
مصادر املعلومات املتعلقة 

بالرباءات بغية إجراء حتليل 
بعينها وما يتصل لتكنولوجيا 

هبا من حقوق امللكية الفكرية يف
 جماالت تكنولوجية خمتارة؛

ودليل إلكرتوني على قرص فيديو −
مدمج أو على اإلنرتنت للتدريب 

على االنتفاع باملعلومات 
املتعلقة بالرباءات واستغالهلا، 
يرّآز بصورة خاصة على تقارير 

البحث يف التكنولوجيا 
قارير والرباءات على غرار الت

 عن واقع الرباءات؛
وتنظيم مؤمترات، تشمل حلقات عمل 

ودورات تدريبية، لفائدة املنتفعني 
وال سيما موظفي مراآز دعم 

التكنولوجيا واالبتكار بغية تبادل 



3 
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املسؤول عن 
 السيد أليخاندرو روآا آامبانيا :املشروع

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

  :1 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي األول
 واملمارسات باملبادئ أآرب ووعي

 الرباءات، نظام على بناء القانونية
 يف املوجودة املرونة جوانب ذلك يف مبا

 من ومزيد معزز وفهم النظام،
 والناشئة الراهنة للقضايا التوضيح

 املرتبطة املسائل على تظهر اليت
  .بالرباءات

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي الرابع
14:  

سبل نفاذ حمّسنة إىل موارد املعلومات 
 مة امللكية الفكرية؛املتأتية من أنظ

النهوض خبدمات الويبو لدعم حبوث 
الرباءات تستفيد منها مكاتب امللكية 

 الفكرية للدول األعضاء؛ 
انتفاع أفضل مبعلومات الرباءات من و

خالل تطوير أوضاع الرباءات واألدوات 
ذات الصلة اليت تغطي موضوعات 

 .خمتارة
 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي السابع

18:  
وارد معلومات متميزة وتفيد عمليا م

جتمع حتليل السياسات مع االنتفاع 
املعزز ملعلومات الرباءات لصناع 

السياسات وأدوات عملية لالبتكار 
  .املفتوح

تقدم 
 :املشروع

 

أقيمت أواصر التعاون مع العديد من 
املنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها 

 منظمة الصحة العاملية، واملرفق
األدوية، ومنظمة  لشراء الدويل

األغذية والزراعة، واالحتاد الدويل 
لالتصاالت، واليونيدو، واالتفاقية 

وقد  .اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ
أفضى التعاون إىل حتديد العديد من 
املوضوعات املعينة لتقارير أوضاع 
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أوضاع الرباءات لدواء  −
املضاد ) Ritonavir" (ريتونافري"
بتعاون مع (القهقرية  فريوساتلل

 ؛)األدوية لشراء الدويل املرفق
أوضاع الرباءات لدواء   −

) Atanazavir" (ريتونافري"
املضاد للفريوسات القهقرية 

 لشراء الدويل بتعاون مع املرفق(
 ؛)األدوية

بتعاون مع (تصنيع اللقاح  −
مبادرة منظمة الصحة العاملية 

 ؛)IVR(لبحوث اللقاح 
ة آمثال لتكييف مقاومة امللوح −

بتعاون (تكنولوجيا تغري املناخ 
 ؛)مع منظمة الفاو

الطبخ بالطاقة الشمسية  −
 ؛)مبادرة الويبو(

الطبخ بالطاقة الشمسية  −
 .)مبادرة الويبو(

إنشاء مواصفات املراجعة اليت تورد و
 .مسائل معينة ينبغي فحصها

املشرتيات منهجية أجريت تعديالت على و
 :والسفر ياتاملشرت عقب توصيات شعبة

وجهت الدعوة إىل التعبري عن االهتمام 
 عموما أوضاع الرباءاتبشأن تقارير 

 االقرتاحات لتقارير اتعوض طلب
وقد شكلت تعبريات االهتمام  .معينة

.  ردا استثنائيا36البالغ عددها 
 . متعاقد حمتمل33وتأهل مرحليا عدد 

فق على االسرتاتيجية العامة حول اُتو
اإللكرتوني وبدأ مواد الدليل 

 .إنتاجها
 .فق بشأن احملتويات ومت تنفيذهاواُت

وستبدأ املرحلة األوىل من التنفيذ يف 
 بالنسبة لدليل التعليم 2010سبتمرب 

اإللكرتوني وتعيني خبري معلومات 
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أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو
 :األساسية

 الرئيسية يف احلاجة العربويكمن أحد 
اسبني من أجل حتديد إىل شرآاء من
تقارير أوضاع لنطاق الاملوضوعات و

أنظر اجلزء اخلاص باملخاطر (الرباءات 
 ).أدناه
 بعض استشفاف ميكن أنه واضحا وبدا

من  املكتسبة التجارب من املعلومات
تقارير األوضاع فيما يتعلق بالوضع 
القانوني الذي من شأنه إتاحة بعض 

جدول املعلومات لدراسة اجلدوى ملشروع 
 الوثيقة -أعمال التنمية 

DA_16_20_01 )امللك العام.( 
املخاطر 

 :والتخفيف
 .قلة الطلب واخلربة:اخلطر

ينبغي لتقارير أوضاع الرباءات أن 
 قلة هي ومع ذلك، .تستند إىل الطلب
أتي مباشرة من الطلبات اليت ت

البلدان النامية أو البلدان األقل 
نظمات ومثة اهتمام من جانب امل .منوا

احلكومية الدولية واملنظمات غري 
احلكومية اليت تقدم موضوعات هتم 

البلدان النامية والبلدان األقل 
 .منوا

ومن األمهية مبكان أن يكون للويبو 
شرآاء لتقارير أوضاع الرباءات 

يسهل فحصها يقرتحون موضوعات 
ويتيحون اخلربة الضرورية لصياغة 
مواصفات ملراجعة نطاقات وقضايا 

يف ال يوجد و .ناسبة والبحث فيهام
الويبو ما يكفي من اخلربات التقنية 

وهذه  .لتغطية مجيع اجملاالت التقنية
اخلربة اخلارجية مهمة بالذات بالنسبة 

لتقارير أوضاع الرباءات ألن ذلك 
يتطلب معرفة بظروف أو أوضاع معينة 
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مسائل 
تقتضي 

 /دعما
اهتماما 

 :فوريا

 .يوجدال 

الطريق إىل 
 :األمام

وسوف توآل تقارير أوضاع الرباءات 
املشار إليها أعاله إىل بائعني خارجيني 

  .مؤهلني
ومن املتوقع أن تقدم االستنتاجات 

ضاع الرباءات املتصلة تقارير أو
بالصحة إىل منتدى ثالثي جيمع الويبو 

ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة 
التجارة العاملية يعىن بامللكية 

الفكرية والنفاذ إىل األدوية حدد 
 .2011موعد تنظيمه مؤقتا يف يناير 

وعلى األجل الطويل، مثة تصور إلدراج 
تقارير أوضاع الرباءات آمنتج 

 الويبو خدمات فظةمعياري يف حم
 الصناعية امللكية بشأن اإلعالمية
 .النامية البلدان لفائدة

مواعيد 
 :التنفيذ

وبسبب تأخر البدء يف املشروع، فإن 
موعد تنفيذ املشروع ستتأخر ستة 

غري أن إمجايل تقارير أوضاع  .أشهر
 املتوقع لن يكون 12الرباءات الـ 

وملا . 2011متوافرا قبل هناية عام 
مقاربة املشرتيات قد تغريت آانت 

أنظر التعبري عن االهتمام الوارد (
، وملا آان من الضروري صياغة )أعاله

مواصفات املراجعة جزافا، فإن 
 من جدول 4- إىل أ1-البنود من أ

مواعيد تنفيذ وثيقة املشروع ال تعكس 
 . بدقة اإلجراء احلقيقي للتنفيذ
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معدل تنفيذ 
 :املشروع

انية بنهاية معدل استخدام امليز
 %.19.1: 2010س أغسط

تقارير 
 :سابقة

 .توجدال 

 
 التقييم الذاتي للمشروع

 
 مفتاح نظام إشارات السري

غري  ** *** ****
 غري متوافر متوافر

حمقق 
 آليا

تقدم 
 شديد

بعض 
 التقدم

مل يقّيم  ال تقدم
 منقطع/بعد

 

نتائج 
 19املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 

 جحالنا
مؤشرات (

 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير

ستة تقارير 
 أوضاع

الرباءات 
متاحة لسنة 

 وسنة 2010
 جبودة 1011

تفي مبتطلبات 
 مواصفاهتا؛

مت استالم 
التعبريات عن 

االهتمام وتنفيذ 
؛ االختيار األوىل

وثائق  6 إعداد
مواصفات فيها 
 .املراجع

تقارير عن  **
واقع 

الرباءات 
متاحة يف 
موقع رآن 
الرباءات 

(PATENTSCO
PE®) على 

وعدد متزايد نرتنتاإل
من الزيارات 
إىل صفحات رآن

الرباءات 
PATENTSCOPE® 

غري  
متو
افر

                                                           
 .2.3طبقا لوثيقة املشروع األصلية، اجلزء   19
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نتائج 
 19املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات 
التنفيذ 

 جحالنا
مؤشرات (

 )النتائج
 

إمتام دليل 
التعليم 
اإللكرتوني 

 وتقدميه

إصدار الدليل
على قرص 

فيديو مدمج 
وتوزيعه 

ونشره على 
موقع رآن 
الرباءات 

PATENTSCOPE® 

 شهرا 18بعد 
من بداية 

 املشروع؛
 

انتهت صياغة 
احملتويات 

واالسرتاتيجية 
العامة لتعيني 

املقاولني إلعداد 
الدليل 
  .اإللكرتوني

 على 1املرحلة و
شك البداية و

لتوظيف خرباء 
التعليم 
اإللكرتوني 
ومعلومات 

الرباءات طبقا 
لالسرتاتيجية 

 .احملددة

** 

 من االنتهاء
تنظيم 

املؤمترات 
 اإلقليمية

استطالعات عن 
االرتياح ومدى
حتقيق األهداف،

توزع على 
املشارآني 

الستكماهلا يف 
 .هناية املؤمتر

غري  
متو
افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
مؤشرات جناح 
حتقيق هدف 

) أهداف(
  :املشروع

مؤشرات (
 )النتائج
 

الس بيانات األداء
 ير
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فهم أعمق 
لدى 

الشرآات 
وواضعي 

السياسات يف 
البلدان 
النامية 
للتوجهات 

الرئيسية يف 
تكنولوجيا 

حمددة 
وآلثارها يف 

األعمال 
 .واجملتمع

 

٪ من 30
الشرآات 
وواضعي 

السياسات يف 
البلدان 
النامية 

الذين 
استعملوا 

تقارير جديدة
على رآن 
الرباءات 

يؤآدون أن 
تقارير واقع 

الرباءات 
مّكنتهم من 
حتديد جماالت 

ولوجية تكن
معّينة هبدف 

استغالل 
التكنولوجيا 

والدراية 
العملية أو 
ترخيصها من 
الداخل أو 
اقتنائها؛ 
وجتمع تلك 
البيانات 

بواسطة 
استطالع على 
رآن الرباءات 
(PATENTSCOPE

®). 

غري  
متو
افر
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غري  
متو

 سيتاح
على(استبيان 

مدمج قرص 
)اإلنرتنتوعلى 

عن فوائد 
الدليل موجه 
إىل املستخدمني 
لتقييم مدى 

فهمهم 
للمعلومات 

املتعلقة 
 .بالرباءات

فهم أعمق 
للمعلومات 

املتعلقة 
بالرباءات، 
: ال سيما عن
آيف جيرى 
البحث؟ 
وملاذا؟ 

 وأين؟

افر

غري  
متو

استطالع 
ملتابعة املؤمتر
اإلقليمي بعد 

 أشهر من 6
عقده يوزع 

 املشارآني على
كي لفيه 
 أي ايصفو

تطرأ تطورات 
املعارف على 

وممارسات 
البحث 

واخلدمات 
 .العامة

استخدام 
املعلومات 
املتعلقة 
بالرباءات 
واستغالهلا 
بفعالية 

 .أآرب

افر

 
 املرفق يلي ذلك[

 ]الرابع عشر

 



الرابع عشراملرفق   
 41 و38 و33تقرير مرحلي عن مشروع التوصيات 

 
 ملخص املشروع

رمز 
 :املشروع

DA_33_38_41_01 

تعزيز إطار الويبو لإلدارة القائمة  :العنوان
لى النتائج بغية دعم عملية الرصد ع

على والتقييم لوقع أنشطة الويبو 
 .التنمية

توصية 
) توصيات(

جدول أعمال 
 :التنمية

 

مطالبة الويبو بتطوير  :33التوصية 
آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية 
األساس، لتقدير جدوى مجيع أنشطتها 

املوجهة للتنمية ومنها األنشطة 
التقنية ووضع املرتبطة باملساعدة 

املؤشرات واملقاييس اخلاصة هلذا 
 .الغرض، حيث آان ذلك مناسبا

تعزيز قدرة الويبو  :38التوصية 
على إجراء عمليات تقييم موضوعية 

 .لوقع أنشطة الويبو على التنمية
جرد أنشطة الويبو  :41التوصية 

احلالية لتقدمي املساعدة التقنية يف 
 .جمال التعاون والتنمية

ية ميزان
 :املشروع

 

 فرنك 647 000 :تكاليف خالف املوظفني
 سويسري

 فرنك 114300 :تكاليف املوظفني
 سويسري

تاريخ 
بداية 
 :املشروع

 2010يناير 

مدة 
 :املشروع

  شهرًا24

قطاعات 
الويبو 

الرئيسية 
املعنية 
والصلة 
بربامج 

اإلدارة والتدبري، وقطاع  قطاع
خلي التنمية، شعبة التدقيق الدا

االقتصادية  والرقابة، وشعبة الشؤون
 .واإلحصائيات

 .مجيع الربامج :الصلة بربامج الويبو



2 

وصف مقتضب 
 :للمشروع

تصميم وتطوير وإنشاء إطار  )1(
قائم على النتائج مستدام 

ومتسق بغية دعم رصد وتقييم 
وقع أنشطة الويبو على 

وسيكون اإلطار  .التنمية
متمشيا مع إطار الويبو 

لقائمة على النتائج لإلدارة ا
وسيصمَّم  .وجزءا ال يتجزأ منه

بالتشاور الوثيق مع أصحاب 
املصاحل لضمان استجابته 

ملتطلباهتم بشأن املعلومات 
وضمان مساءلة األمانة بشأن 

األنشطة املتصلة بالتنمية 
ووقعها على التنمية وتنفيذ 

وسيساعد  .جدول أعمال التنمية
املسار التشاوري أيضا على 

ك مجيع أصحاب املصاحل يف هذا إشرا
اإلطار وضمان استمرارية 

وسيتناول  .املشروع فور إمتامه
هذا اإلطار احتياجات الويبو 
من األدوات اإلدارية الالزمة 

لتحسني إدارة املوارد، والسيما 
أن هذه املوارد تتصل بوقع 

أنشطة الويبو على التنمية، 
واستخدامها بكفاءة وفعالية 

ئج إمنائية بغية حتقيق نتا
 .ملموسة وإجيابية

والسعي إىل تعزيز آفاءات  )2(
التقييم املوضوعي لوقع أنشطة 

 الويبو على التنمية؛
وإجراء استعراض ألنشطة الويبو  )3(

اجلارية للمساعدة التقنية يف 
جمال التعاون ألغراض التنمية 

بغية املساعدة على إقامة بعض 
 .األسس للعمل يف املستقبل
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املسؤول عن 

 :شروعامل
 السيدة ماية باشنر 

الصلة 
بالنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011: 

 ، الربنامجاهلدف االسرتاتيجي التاسع
22: 

النهوض بربنامج مستق لإلدارة 
وممارسات األداء واملساءلة على صعيد 

 .الويبو

تقدم 
 :املشروع

 

جيري حاليا العمل التحضريي لتعزيز 
ائج الويبو بغية دعم مراقبة أطر نت

  .وتقييم وقع أنشطتها على التنمية
 رفيعي املستوى لإلدارة أجرى اخلرباءو

حتليال مشوليا  النتائج على القائمة
حلالة اإلدارة القائمة على النتائج 

يف الويبو، مبا يف ذلك عالقاهتا 
بالتنمية، وأتاحوا إرشادات عامة 

يضا ونظم اخلرباء أ .لتنفيذ املشروع
جلسة مفاآرة شارآت فيها الدول 

األعضاء املهتمة هدفها توضيح نطاق 
  .املشروع أآثر

استعرض خبري للملكية الفكرية و
والتنمية النتائج املتوقعة من 

تنفيذ جدول أعمال التنمية، وإىل أي 
حد تنعكس نتائج جدول أعمال 

التنمية يف الربنامج وامليزانية 
 سرتاتيجيةاال  واخلطة2010/2011للفرتة 
املتوسط، وإىل أي حد تتيح  لألجل

مؤشرات األداء يف الربنامج وامليزانية 
 إطارا آافيا 2010/2011للفرتة 

لقياس النتائج املتوقعة من تنفيذ 
ويتصدى  .جدول أعمال التنمية

االستعراض أيضا وأجه الصلة بني 
مشروعات جدول أعمال التنمية وإطار 
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وقد ساهم آبري خرباء اإلدارة القائمة 
على النتائج واالستعراض آثريا يف فهم 
أعمق ملواطن القوة والضعف يف اإلدارة 
القائمة على النتائج يف الويبو، مبا 

يف ذلك الربنامج وامليزانية للفرتة 
، والسيما ما يتصل بدمج 2010/2011

توصيات جدول أعمال التنمية يف 
وسيجري صقل  .لتنمية عموماأنشطة ا

نتائج االستعراض وتوصياته وصياغتها 
خالل حلقات العمل امليسرة لإلدارة 

القائمة على النتائج حسب آل قطاع 
الطريق إىل "أنظر أدناه (على حدة 

ومراعاة ذلك خالل إعداد ") األمام
 .2012/2013الربنامج وامليزانية 

 لألجل االسرتاتيجية ويف ما يتصل باخلطة
املتوسط، يظهر بوضوح أن توصيات 
جدول أعمال التنمية قد دجمت عرب 

اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة اليت ُقدمت 
إىل جلنة الربنامج وامليزانية ومجعيات 

 العتمادها 2010الويبو يف سبتمرب 
  .توصية والتصديق عليها

ويف ما يتصل باستعراض مساعدة 
الويبو التقنية يف جمال التعاون 

اض التنمية، اقرتح على األمانة ألغر
مشروع مواصفات املراجعة ووزع على 
الدول األعضاء إلبداء رأيها بشأنه 

)C.N. 3137-3132 ( 2010يف يوليه .
وأنشئت جلنة داخلية الختيار 

  .مستشارين لالستعراض
أمثلة 
/ النجاح
الوقع 

 العربو

تعزيز  : حىت اآلنة املستخلصالعربة
رة القائمة على النتائج إطار اإلدا

للويبو بالرتآيز على النتائج، مبا يف 
ذلك نتائج التنمية، يتطلب فهما 
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املخاطر 
 :والتخفيف

 ال تزال املخاطر الواردة يف وثائق
وال يزال اخلطر  .املشروع قائمة

مرتفعا بالنسبة لتصور مديري 
الربنامج طريقة تعزيز إطار اإلدارة 
القائمة على النتائج للويبو، مبا يف 

ذلك نتائج التنمية، باعتبارها 
مترينا لتعزيز املساءلة عوض 

خيفف املشروع من هذا اخلطر و .التثقيف
باستعمال أآرب عدد ممكن من املناهج 

شارآية املكيفة خصيصا الحتياجات الت
  .القطاع واملديرين األفراد

مسائل 
تقتضي 

 .توجدال 

 /دعما
اهتماما 

 :فوريا
الطريق إىل 

 :األمام
ويف ما يتعلق بتعزيز قدرات الويبو 
للتصميم والرصد والتقييم، والسيما 
التشديد على التنمية، جيري تنظيم 

سلسلة من حلقات العمل امليسرة 
القائمة على النتائج لكل لإلدارة 

قطاع من قطاعات الويبو خالل الفرتة 
وترمي . 2010من سبتمرب إىل نوفمرب 

حلقات العمل هذه إىل بناء أسس 
إدارة قائمة على النتائج وتعزيز 
جناحها، مبا يف ذلك التنمية، من خالل 

تعزيز فهم التخطيط لتحقيق 
النتائج، واملهارات الضرورية 

مشروعات أطر لتطبيقها وتنفيذ 
النتائج آجزء من االستعدادات 

للربنامج وامليزانية للفرتة 
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ويتوقع أن يبدأ استعراض مساعدة 
الويبو التقنية يف جمال التعاون 

 . 2010ألغراض التنمية يف سبتمرب 
مواعيد 
 :التنفيذ

تأخر تنفيذ املشروع قليال، السيما 
البدء يف استعراض مساعدة الويبو 

التقنية يف جمال التعاون ألغراض 
ويتوقع على الرغم من ذلك  .التنمية

أن مجيع النتائج املنجزة املتصل 
بتعزيز إطار الويبو التنظيمي 

لإلدارة القائمة على النتائج، مبا يف 
 جاهزة يف ذلك نتائج التنمية، ستكون

موعدها إلدراجها ضمن إعداد الربنامج 
 . 2012/2013وامليزانية للفرتة 

معدل تنفيذ 
 :املشروع

معدل استخدام امليزانية بنهاية 
 .%28.9 :2010أغسطس 

تقارير 
 :سابقة

  .توجدال 

 
 

 التقييم الذاتي للمشروع
 

 مفتاح نظام إشارات السري
غري   رغري متوافمتوافرة *** **** **

بعض  ال تقدم  تقدم 
 شديد

حمقق 
 آليا التقدم

مل يقّيم
 منقطع/بعد

 

 



الرابع عشراملرفق   

نتائج 
 20املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 
مؤشرات التنفيذ 

 الناجح
)مؤشرات النتائج(

 

بيانات 
 األداء

الس
 ير

وضع نظام مّتسق 
لإلدارة القائمة 
على النتائج طوره

مديرو الربنامج 
 . وانتفعوا به

غري متوافر 
 .بعد

غري 
متو
افر

عقد مشاورات 
مستفيضة مع مديري

الربنامج خالل 
إعداد اخلطة 

االسرتاتيجية على 
ط األجل املتوس
والربنامج 

وامليزانية للفرتة 
2012/2013 

وقد . للويبو
استحسن مديرو 
الربنامج هذه 

 .املشاورات

تنظيم 
مشاورات 

مستفيضة مع 
مديري 

الربنامج يف 
سياق إطار 
 نتائج اخلطة
 االسرتاتيجية

 لألجل
 .املتوسط

ملكية واسعة
لألطر على 

مستوى فريق 
اإلدارة 
 .العليا

***

املشورة 
واإلرشاد 
املتاحني 

داخل أمانة 
الويبو 

بشأن تصميم 
اسرتاتيجيات 

الربنامج 
وإطار 

النتائج، 
ما تلك السي

املتصلة 
بتنفيذ 

جدول أعمال 
التنمية 

ووقع أنشطة 
الويبو على 

 . التنمية
تطوير و

آلية للرصد 
والتقييم 

ألغراض 
أنشطة 
 .التنمية

تدريب و
موظفي 

الويبو على 
تصميم أطر 

النتائج 
والرصد 

والتقييم، 
والتشديد 

نظام للرصد
 للويبو والتقييم

يدعم تقييم وقع 
أنشطة الويبو على

التنمية يتضمن 
توصيات جدول 

أعمال التنمية 
خالل فرتة السنتني 

 مصدق 2010/2011
عليها لتنفيذها 
بالكامل ابتداء 
من فرتة السنتني

بدأ إنشاء 
اجليل األول 
من نظام رصد

وتقييم 
األداء قائم 

على إطار 
النتائج 
للربنامج 

انية وامليز
للفرتة 

2010/2011 
بتحديد مؤشر

** 

                                                           
 .2.3، اجلزء طبقا لوثيقة املشروع األصلية  20
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نتائج 
 20املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 

 

من موظفي % 80
الويبو يف املناصب 
اإلدارية الرئيسية

مدربون على 
اإلدارة القائمة 

 على النتائج،
والتشديد على 

اإلدارة القائمة 
على نتائج 

 .التنمية

غري متوافر 
 .بعد

غري 
متو
افر

 أحداثو
إلذآاء 

الوعي بشأن 
فوائد 
الرصد 

التقييم 
على مستوى 

البلد 
 . واإلقليم

غري 
متو

غري متوافر 
 .بعد

 بلدا يف40يستفيد 
مع (مجيع األقاليم 
مراعاة نسبة 

)التوزيع اإلقليمي
من أنشطة إذآاء 

ومجيع راض الوعي 
  .عن فائدهتا

افر

استعدادات 
االستعراض 

قيد 

 استعراض عملتقدمي
مساعدة الويبو 
التقنية يف جمال 

استعراض 
عمل الويبو 

للمساعدة 

** 
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نتائج 
 20املشروع

النتائج (
 )املرتقبة

 

 
  .التنفيذ

 

 

 
ح حتقيق مؤشرات جنا

) أهداف(هدف 
  :املشروع

هدف
) أهداف(

 املشروع
)مؤشرات النتائج(

 

بيانات 
 األداء

الس
 ير

توصيات دمج 
جدول أعمال 
التنمية عرب 

 آل اخلطة
 االسرتاتيجية

املتوسط لألجل
 .املقرتحة

دمج توصيات ظهور 
جدول أعمال 

يف جليا التنمية 
 االسرتاتيجية اخلطة
 املتوسط األجل على

والربنامج 
وامليزانية للفرتة 

2012/2013 
 .للويبو

 

*** تكييف إطار 
الويبو 

احلايل 
لإلدارة 
القائمة 

على 
النتائج 
وتعزيزه 

لضمان 
ترآيز قوي 
على أنشطة 

الويبو 
املوجهة حنو 
التنمية، 
مبا يف ذلك 
املساعدة 
التقنية، 

غري 
متو

غري متوافر 
 بعد

مبادئ جدول أعمال
التنمية تظهر 
آاملة وجبالء يف 
تصميم وتنفيذ 

 الويبو برامج
 وأنشطتها

افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
ح حتقيق مؤشرات جنا

) أهداف(هدف 
  :املشروع

 

اتصاالت قيد  **
اإلنشاء بني 

مشروعات 
جدول أعمال 

التنمية 
والنتائج 
املرتقبة يف 

الربنامج 
وامليزانية 

للفرتة 
2010/2011. 

ات جدولدمج مشروع
 أعمال التنمية يف

 الويبو إطار
 لإلدارة التنظيمي
 على القائمة

النتائج ويف أطر 
املساعدة التقنية 

على املستوى 
  .القطري

 

غري 
متو

غري متوافر 
 بعد

جتميع بيانات 
املرتبطة األداء 

بوقع أنشطة 
الويبو على 

التنمية بانتظام 
وتقييم مجيع 

الربامج املعنية 
بالتقدم احملرز 
آجزء من مترين 
تقييم برنامج 
 .األداء السنوي

افر
 

جتري 
التقييمات 

الذاتية 
جلدول أعمال 

ذ تقييمات يتنف
) ذاتية ومستقلة(

ملشروعات جدول 
أعمال التنمية 

** 
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
ح حتقيق مؤشرات جنا

) أهداف(هدف 
  :املشروع

 

 

غري 
متو

غري متوافر 
 .بعد

 تقرير إحاطة 
برنامج األداء 
للويبو علما 

الدول األعضاء على
حنو مناسب بشأن 

التقدم احملرز 
والنتائج اليت 

حتققت بشأن تنفيذ 
توصيات تنفيذ 

جدول أعمال 
التنمية ووقع 

أنشطة الويبو على
 .التنمية

افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
ح حتقيق مؤشرات جنا

) أهداف(هدف 
  :املشروع

 
 تقاريرُقدمت

مؤقتة إىل 
اللجنة 
املعنية 

بالتنمية 
وامللكية 
 الفكرية

بشأن 
املعلومات 
والتحليالت 
املنبثقة عن 

وع مشر
التقييمات 

  .الذاتية

 اللجنة استالم **
املعنية بالتنمية 

رية وامللكية الفك
معلومات تتصل 
باألداء الشامل 
بشأن ما حتقق من 

تقدم يف تنفيذ 
أنشطة التنمية 
وتوصيات جدول 

أعمال التنمية، 
وما أحرز من 
نتائج لدعم 
عمليات اختاذ 

 . القرارات
غري 
متو

غري متوافر 
 .بعد

 رصد وتقييمترآيز
أنشطة الويبو على

باالستنادلنتائج ا
إىل بيانات األداء 
اجملموعة على مستوى

البلد واإلقليم 
  .والعامل

افر

 

رصد وتقييم أنشطة
الويبو يتيح 

معلومات آافية 
إلظهار مسامهة 

الويبو يف نتائج 
 .التنمية

غري متوافر 
 بعد

غري 
متو
افر

النهوض
بالقدرات 

داخل أمانة 
الويبو من 

أجل رصد 
وتقييم 
فعليني 

للنتائج 
اليت حتققت 
واستفادة 

الويبو 
وأصحاب 
املصلحة 

باملعلومات 
اليت تنتج 

عن ذلك 
لدعم اختاذ 

 .القرارات

رصد وتقييم أنشطة
الويبو على جودة 

ة ويتيحان مناسب
معلومات مفيدة

غري 
متو

غري متوافر 
 بعد

افر
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هدف 
) أهداف(

 املشروع

 
ح حتقيق مؤشرات جنا

) أهداف(هدف 
  :املشروع

 
التوصية (

 من جدول 33
أعمال 
غري  )التنمية

متو
غري متوافر 

 .بعد
ف املعلومات يتوظ

اليت تنتج عن 
الرصد والتقييم، 

 العربمبا يف ذلك 
املستخلصة، لتكييف

تنفيذ األنشطة 
واملشروعات 

القائمة حسب 
مقتضى احلال، 

وتصميم أنشطة 
 .ومشروعات جديدة

افر 

غري 
متو

غري متوافر 
 بعد

أطر تقييم ت
التنمية على 

املستوى القطري يف 
 بلدان ريادية 6

جاهزة وجيري تقييم
تنفيذها مبشارآة 
. البلدان أنفسها

 

افر

جيري على حنو 
منتظم 

تطوير إطار 
للتقييم 
املوضوعي 

لوقع أنشطة 
الويبو 
  .اإلمنائية

التوصية (
 من جدول 38

 أعمال
 )التنمية

غري 
متو

غري متوافر 
 بعد

رباء مستقلونجيري خ
بانتظام تقييمات 

مسامهة 
امللكية /الويبو

الفكرية يف اآلثار 
اإلمنائية على 
املستوى الوطين 

واإلقليمية 
  .والعاملي

 

افر
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هناية املرفقات [
 ]والوثيقة

 
 

 


