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CDIP/13/9

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :أأبريل 4102

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  42مايو 4102

تكوين الكفاءات يف استخدام املعلومات التقنية والعلمية املالئمة من الناحية التكنولوجية كحل
لتحديات إمنائية حمددة – املرحلة الثانية

من اإعداد ا ألمانة
 .0يعاجل املرفق هبذه الوثيقة اذلي ينطوي عىل اقرتاح مبرشوع بشأأن "تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات
التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية" ،التوصيات أأرقام  01و21
و 20من جدول أأعامل التمنية .وتبلغ التلكفة املقدرة للمرشوع  262 214فرنك سويرسي ،يتعلق  411 111فرنك
سويرسي مهنا بتاكليف ل ختص العاملني ،ويتعلق  462 214فرنك سويرسي بتاكليف ختص العاملني.

 .4اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة للنظر يف مرفق هذه الوثيقة واعامتده.
[ييل ذكل املرفقات]
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املرفق

وثيقة مرشوع بشأأن تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية
كحل لتحدايت اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية
 .0موجز
رمز املرشوع

DA_19_30_31_03

العنوان

تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية
كحل لتحدايت اإمنائية حمددة – املرحةل الثانية

توصية (توصيات) جدول
أأعامل التمنية

التوصية  :01اس هتالل املناقشة بشأأن كيفية ،يف اإطار ولية الويبو ،تيسري فرص نفاذ
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اإىل املعلومات والتكنولوجيا ملدى أأبعد لتعزيز الإبداع
والابتاكر ودمع ا ألنشطة القامئة حتت مظةل الويبو.
التوصية :21يتعني عىل الويبو أأن تتعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى لزتويد
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،بناء عىل طلهبا ،ابملشورة وكيفية النفاذ اإىل املعلومات
املتعلقة ابمللكية الفكرية بشأأن التكنولوجيا واس تخداهما ،خاصة يف اجملالت ذات ا ألمهية
اخلاصة ابلنس بة ل ألطراف الطالبة.
التوصية  :20الاضطالع ابملبادرات اليت اتفقت علهيا ادلول ا ألعضاء ،واليت تسهم يف نقل
التكنولوجيا اإىل البدلان النامية ،مثل مطالبة الويبو بتيسري فرص أأفضل للنفاذ اإىل
معلومات الرباءات املتاحة عالنية.

وصف موجز للمرشوع

انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورتهيا الثالثة والرابعة ،اقرتاحا قدمته
مجهورية كوراي بشأأن "اس تخدام معلومات الرباءات يف نقل تكنولوجيات مالمئة" ،مثلام
ورد يف الوثيقة  ،CDIP/3/7والاقرتاح بشأأن "اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل معلومات
الرباءات" (الوثيقة  .)CDIP/4/6وقد جرى اإعداد املرحةل ا ألوىل من املرشوع وتنفيذها
عىل أأساس من املقرتحات السالفة ومت تقيميها عىل حنو مس تقل .وقد نظرت اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية يف تقرير تقيمي املرحةل ا ألوىل يف دورهتا الثانية عرشة ،اليت عقدت
يف نومفرب  .4102ويف هذا الس ياق ،لقيت املرحةل ا ألوىل من املرشوع تأأييدا ساحقا من
ادلول ا ألعضاء ،وابلتايل ،أأصدرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية موافقهتا عىل مدّ
أأجل املرشوع ملرحةل اثنية .كام طالبت اللجنة بأأن تدرج التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي
يف وثيقة املرشوع املنقحة .وبناء عىل املرحةل ا ألوىل من املرشوع ،جرى اإعداد هذه
الوثيقة اس تجابة لتقيمي املرحةل ا ألوىل والتعليقات اليت أأبديت علهيا.

تنفيذ الربانمج (الربامج)

الربانمج 1

العالقات ابلربامج/
ومرشوعات جدول أأعامل
التمنية ا ألخرى

قطاع الابتاكر والتكنولوجيا وقطاع القضااي العاملية
العالقات بربامج الويبو  0و 1و 02و.01
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العالقات ابلنتاجئ املتوقعة يف الهدف الاسرتاتيجي الثالث ،الربانمج :1
الربانمج واملزيانية

النتيجة املتوقعة :تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل تلبية طائفة واسعة من
املتطلبات الالزمة لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية،
والبدلان ا ألقل منوا ،والبدلان اليت مت اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.

مدة املرشوع

 26شهرا

مزيانية املرشوع

تاكليف ل تتعلق ابلعاملني 411 111 :فرنك سويرسي
تاكليف تتعلق ابلعاملني  462 214فرنك سويرسي
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 .4وصف املرشوع
2.1

نتاجئ املرحةل ا ألوىل

خلفية
ميكن اس تخدام املعرفة والتكنولوجيا ابعتبارهام أأداة احماربة الفقر بسب املسامهة اليت يس تطيعان تقدميها يف حتقيق انمنو
والتمنية املس تدامني يف اجملال الاقتصادي ،وتعزيز كفاءة السوق وخلق فرص العمل .ويف هذا الس ياق ،فاإن تطبيق
املعلومات واملعارف العلمية والتقنية يف الصناعة والتجارة والصحة والتعلمي واخلدمات أأمر حامس .ويتطل بناء املهارات
والقدرات التقنية والعلمية اليت تسمح للبدلان ا ألقل منوا ابس تغالل املعرفة والتكنولوجيا للتصدي للتحدايت الاجامتعية
والاقتصادية اليت تواهجها ،مشاركة طائفة واسعة من القوى الفاعةل من ا ألفراد واملؤسسات ،مبا يف ذكل اخملرتعني،
واملبدعني ،ومراكز البحوث والتمنية ،واملؤسسات الأاكدميية ،واملشاريع الصناعية ،واملنظامت الزراعية واخلدمات الصحية.
وللس ياسات التنظميية والقانونية والإدارية تأأثريها عىل هذه القوى الفاعةل ،وعىل تفاعالهتا املتبادةل ،مما حيدد بدوره كيف
تتدفق املعارف والتكنولوجيا واملوارد فامي بيهنا.
وقد انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورتهيا الثالثة والرابعة الاقرتاح املقدم من مجهورية كوراي بشأأن
"اس تخدام معلومات الرباءات يف نقل تكنولوجيات مالمئة" ،كام ورد يف الوثيقة  ،CDIP/P/3/7والاقرتاح بشأأن
"اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل معلومات براءات الاخرتاع" (الوثيقة  .)CDIP/4/6وقد اعترب هذان املقرتحان الكهام
معلومات براءات الاخرتاع موردا يعاين نقصا يف اس تخدامه ميكن اس تغالهل عىل حنو أأفضل ،خاصة يف جمالت الس ياسة
العامة والتمنية واقرتحا رضورة حتديد التكنولوجيات أأو املوضوعات ااحمددة اليت يتعني حبهثا ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء،
واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ذات الصةل ،لضامن أأن الطل هو حمرك ا ألنشطة و أأهنا تس تجي
حلاجة حقيقية للمعلومات العلمية .وحتدد لكتا الوثيقتني جمالت حامسة للتمنية عىل غرار الغذاء والزراعة ،والصحة والبيئة.
ذكل أأن اس تخدام املعلومات العلمية والتقنية املتعلقة ابمللكية الفكرية ميكن أأن يساعد يف زايدة اإنتاج الغذاء ،مثال من
خالل الإدارة ا ألفضل للرتبة ،والري الكفؤ وزراعة حماصيل مرتفعة الغةل لها قمية غذائية معززة .كام ميكن أأن يلع دورا
حموراي يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية املتعلقة ابلصحة.
هدف مرشوع التكنولوجيا املالمئة
يف ضوء ما سلف ،فاإن الهدف الرئييس لهذا املرشوع هو الإسهام يف الكفاءة الوطنية للبدلان ا ألقل منوا عىل حتسني
اإدارة وتس يري واس تخدام املعلومات التقنية والعلمية بغية بناء قاعدهتا التكنولوجية املالمئة وحتقيق أأهداف انمنو والتمنية
الوطنية من خالل نقل املعرفة وتكوين الكفاءة ،أأخذا يف الاعتبار التداعيات الاجامتعية والثقافية واجلنسانية لس تخدام
التكنولوجيا من خالل التفاعل املشرتك مع فريق وط ي من اخلرباء واملنظامت ااحمورية الوطنية.
نطاق مرشوع التكنولوجيا املالمئة
سيشمل هذا املرشوع ثالثة من البدلان ا ألقل منوا .ونظرا ألن املرشوع حمدود يف موارده ،ومدته ،فاإنه ل يسعى لتقدمي
املساعدة يف لك جمال من القطاعات السابقة ولكن يسعى لتقدميها فقط يف جمالت احتياج حمددة بعيهنا عىل النطاق
الوط ي .ذكل أأنه من املس هتدف أأن يكون تقدمي منتج مالمئ لقطاع بعينه يف جمال احتياج حمدد يف بدل معني وس يةل فعاةل
ملساعدة احلكومات وواكلت التمنية الوطنية ،واجملمتعات ااحملية وكذكل ا ألفراد يف هجودمه لس تخدام املعلومات العلمية
والتقنية ذات الصةل من أأجل التمنية.
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تنفيذ املرحةل ا ألوىل من مرشوع التكنولوجيا املالمئة
مت بنجاح تنفيذ املرحةل ا ألوىل من املرشوع يف ثالثة بدلان ،أأل ويه بنغالديش ونيبال وزامبيا من يوليو  4101حىت
أأبريل  4102حس وثيقة املرشوع.
موجز اإجنازات املرحةل ا ألوىل من مرشوع التكنولوجيا املالمئة:
( أأ) مت اختيار ثالثة بدلان ،ويه بنغالديش ونيبال وزامبيا ،عىل أأساس طلبات مت تلقهيا وشاركت يف
املرشوع.
(ب) جرى اإنشاء فرق خرباء وطنية عىل حنو ممثر يف البدلان الثالثة مجيعها .ومشلت هذه الفرق  00عضوا يف
بنغالديش ،و 1أأعضاء يف نيبال ،و 00عضوا يف زامبيا.
(ج) مت حتديد جمالني من جمالت الاحتياجات الإمنائية يف لك من البدلان الثالثة.
(د) أأعد اخلرباء الوطنيون س تة طلبات لبحوث الرباءات .وتضمنت طلبات البحوث حتليال لنطاق
الاحتياجات وطبيعهتا بغية مساعدة الويبو يف حتديد واثئق الرباءات الأكرث مطابقة ملقتىض احلال.
(ه) أأعدت الويبو س تة تقارير عن حبوث الرباءات .ووفرت تقارير البحوث صورة مفصةل عن احللول املتاحة
يف نظام الرباءات .وقدم لك تقرير من  01اإىل  41تكنولوجيا ممكنة تس تطيع أأن تليب جمالت الاحتياج ااحمددة.
(و) أأعد اخلرباء الوطنيون س تة تقارير عن املشهد العام .وقدم تقرير املشهد العام حتليال مفصال عن
التكنولوجيا الأكرث مطابقة ملقتىض احلال ابلنس بة للك من احلاجات اليت جرى حتديدها.
(ز) أأعدت فرق اخلرباء الوطنية ست خطط معل واعمتدهتا .وقد وصفت خطط العمل كيف ميكن تنفيذ
التكنولوجيات وإاضفاء طابع جتاري علهيا عىل خري وجه.
(ح) مت عقد عدد من اجامتعات فرق اخلرباء ومنتدايت أأحصاب املصلحة املتعددين يف لك من البدلان الثالثة.
وقدمت خالل هذه املنتدايت معلومات عامة ألحصاب املصلحة عن املرشوع والتقدم ااحمرز.
تقيمي املرحةل ا ألوىل من مرشوع التكنولوجيا املالمئة
عند اكامتل املرشوع يف أأبريل  ،4102مت الاضطالع بتقيمي مس تقل من يونيو اإىل سبمترب  .4102واكن هدف التقيمي هو
توفري فرصة للتعمل من تنفيذ املرحةل ا ألوىل ،أأي معرفة ما ن ُفذ تنفيذا جيدا وما مل يُنفذ عىل حنو جيد ،وتقدمي توصيات
لإجراء حتسينات يف تنفيذ املرشوعات مس تقبال .واكن الغرض من التقيمي هو تقدمي قمية اإطار تصممي املرشوع ،وإادارة
املرشوع مبا يف ذكل أأدوات الرصد والإبالغ وكذكل قياس وإاعالن النتاجئ ااحمرزة حىت اترخيه (فاعلية املرشوع) وتقدير
احامتل اس تدامة النتاجئ املتحققة .وقد قدم التقيمي التوصيات الرئيس ية التالية:
 .0تعمتد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املرحةل الثانية من املرشوع .وإاذ تفعل اللجنة ذكل ،فاإهنا تكون مدعوة
اإىل النظر يف:
( أأ) دمع البدلان الرائدة الثالثة يف تنفيذ خطط معلها.
(ب) توس يع املرشوع ليشمل مشاركني جدد من البدلان ا ألقل منوا.
.4

لتحسني تنفيذ املرشوع ،ينبغي أأن تعدل أأمانة الويبو وثيقة املرشوع ،للتصدي ملا ييل:
( أأ) اختيار البدلان املشاركة :تقدمي معيار واحض وشامل لالختيار جلعل املرشوع أأكرث استنادا للطل ،
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ومطابقا ملقتىض احلال ومس تداما.
(ب) اتفاقية رشاكة :اإبرام اتفاقية رشاكة أأو مذكرة تفامه لتوضيح أأدوار البدلان املشاركة والويبو والزتاماهتام.
(ج) حتديد جمالت الاحتياج :اإعداد املبادئ التوجهيية حول كيف ميكن الاضطالع لعملية التحديد عىل خري
وجه لضامن التشاور بشأأن العملية وحتديد أأولوايهتا وملكيهتا والتوثيق السلمي لها.
(د) فريق اخلرباء الوط ي :اإعداد املبادئ التوجهيية لتحديد املعامل ،ومعايري الاختيار ،والتكوين ،ونطاق
الاختصاصات ،والرئاسة ،والبدلت ،واحلوافز ،والتنس يق وا ألوضاع القانونية.
(ه) تنفيذ خطط العمل :جي أأن يكون جزءا اإلزاميا من املرشوع ويتعني التفاق عليه ابلتفاوض يف اتفاقية
للرشاكة.
(و) مدة املرشوع  -عامان برش ط احلفا عىل املرشوع واس تخدامه بكفاءة.
(ج) جمالت املرشوع :جي توس يع جمالت تركزي املرشوع اليت حددهتا الويبو (البيئة ،الصحة ،الزراعة،
الطاقة والصناعات).
.2

لتعزيز تكوين الكفاءات ،يتعني عىل أأمانة الويبو أأن تراجع ترتيبات البحوث وإاعداد تقارير املشهد العام كام ييل:

( أأ) الاضطالع ابلبحوث يف الويبو والسامح مبشاركة اخلرباء الوطنيني يف حبوث الرباءات لكتساب املهارات
الالزمة.
(ب) توفري فرص للتفاعل وهجا لوجه بني اخلرباء الوطنيني واخلرباء الاستشاريني ادلوليني ومستشاري الويبو
خالل اإعداد تقارير املشهد العام.
 .2لتعزيز الاس تدامة ،متت التوصية بأأن تكفل أأمانة الويبو ما ييل:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)

ينبغي أأن يكون تنفيذ خطط ا ألعامل جزءا من اتفاقية رشاكة.
جي تكريس مزيد من املوارد لشعبة البدلان ا ألقل منوا يف الويبو من أأجل اإدارة املرشوع ودمع بناء قدرة
ادلول ا ألعضاء.
جي اإدراج اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان املشاركة.
جي جعل فرق اخلرباء الوطنية والفريق الوط ي ألحصاب املصلحة املتعددين ،هيئات دامئة يف هذه
البدلان.

املرحةل الثانية من مرشوع التكنولوجيا املالمئة
لقي هذا املرشوع تأأييدا ساحقا من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثانية عرشة اليت عقدت من  01اإىل
 44نومفرب  4102يف جنيف .وبعد ذكل جرت املوافقة عىل مد أأجل املرشوع للمرحةل الثانية .كام طالبت اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية ابإدراج التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي يف وثيقة مرشوع املرحةل الثانية.
غرض املرحةل الثانية من مرشوع التكنولوجيا املالمئة وتغطيهتا
ُأعدت هذه الوثيقة اس تجابة ملالحظات التقيمي والتعليقات اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء عىل تنفيذ املرحةل ا ألوىل من
مرشوع التكنولوجيا املالمئة .وتغطي الوثيقة القضااي التالية:
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( أأ) اسرتاتيجية حتقيق املرشوع – لرشح خطوات تنفيذ مرشوع التكنولوجيا املالمئة.
(ب) اختيار البدلان املشاركة :لتوفري معايري اختيار واحضة وشامةل جلعل املرشوع أأكرث ارتاكان للطل ومطابقا
ملقتىض احلال ومس تداما.
(ج) اتفاقية للرشاكة :لتطبيق اتفاقية للرشاكة أأو مذكرة تفامه لتوضيح أأدوار البدلان املشاركة والويبو والزتاماهتام.
(د) حتديد جمالت الاحتياج :لإعداد املبادئ التوجهيية حول كيفية الاضطالع بعملية التحديد عىل خري وجه
لضامن التشاور حول العملية وحتديد أأولوايهتا وملكيهتا والتوثيق السلمي لها.
(ه) فريق اخلرباء الوط ي :لإعداد املبادئ التوجهيية اليت حتدد معايري الاختيار ،والتكوين ،والاختصاصات،
والرئاسة ،والبدلت ،واحلوافز ،والتنس يق والوضع القانوين.
(و) الاس تدامة :لتوفري مؤرشات لالس تدامة هيتدي هبا املنفذون يف حتقيق اس تدامة املرشوع.
(ز) تكوين الكفاءات :لتوفري مبادئ توجهيية حول كيف ميكن تنفيذ املرشوع عىل خري وجه لتعزيز تكوين
الكفاءات من أأجل اإجراء حبوث الرباءات ،وإاعداد تقارير الرباءات ،وتقارير املشهد العام وخطط العمل.
(ح) الرصد والتقيمي :لتوفري مبادئ توجهيية عام جي النظر فيه يف الرصد والتقيمي واحلصول عىل خري ما فهيا.
( ط) مدة املرشوع :لتوفري اقرتاحات حول املدة املالمئة للمرشوع.
(ي) جمالت املرشوع :لقرتاح كيفية توس يع جمالت املرشوع.
(ك) تبادل املعلومات ونرشها :لقرتاح كيف ميكن نرش نتاجئ مرشوعات التكنولوجيا املالمئة ليك تس تخدهما دول
أأعضاء أأخرى.
(ل) التعاون مع أأحصاب املصلحة الآخرين :لتحديد الإدارات والتوصية هبا اليت ميكن أأن تلع دورا كبريا يف
تنفيذ الربانمج.
1.1

أأهداف املرحةل الثانية

ا ألهداف العامة وااحمددة ملرشوع التكنولوجيا املالمئة
وهكذا ،فاإن الهدف الشامل للمرشوع هو الإسهام يف حتقيق التمنية الاقتصادية ،والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية
للبدلان املس تفيدة ،وختفيف حدة الفقر يف هناية املطاف.
أأما ا ألهداف ااحمددة للمرشوع فهيي:
( أأ) تيسري زايدة اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة يف تلبية الاحتياجات ااحمددة عىل الصعيد الوط ي
من أأجل حتقيق أأهداف التمنية؛
(ب) تكوين كفاءات مؤسس ية وطنية عىل اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية من أأجل سد الاحتياجات
ااحمددة؛
(ج) تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املالمئة وتوفري ادلراية الفنية املناس بة يف تكل اجملالت التقنية
لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعاةل.
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2.1

اسرتاتيجية حتقيق املرحةل الثانية:

حيث إان هذا املرشوع يتصدى ملشالت التمنية يف البدلان ا ألقل تقدما عىل أأساس جمالت الاحتياج ااحمددة وفق
خطة التمنية الوطنية ،فاإن اسرتاتيجية التنفيذ تأأخذ يف اعتبارها مبادرات لك الرشاكء يف املرشوع .وسينص الرتكزي عىل
وضع حل للمشلكة الإمنائية مبراعاة خطة التمنية الوطنية ،والقمي املؤسس ية مبا يسهم يف التخفيف من حدة الفقر .وينبغي أأن
يكون املرء قادرا عىل رؤية الصةل بني املرشوع والوس يةل وخطط التمنية طويةل ا ألجل للبدلان املنخرطة وعالج
املشالت العاجةل وجمالت الاحتياج الأكرث أأمهية .وبدون حتديد واحض ل ألولوايت ،س تكون معلية التنفيذ صعبة .وهناك
حاجة للس يطرة عىل العوامل اليت تتحمك يف التغيري التق ي ،من أأجل حشد صناع الس ياسة من خالل تكوين الكفاءة
دلمع فريق اخلرباء الوط ي هبدف التصدي للتحدايت الإمنائية .وينبغي للمرء أأن يكون قادرا عىل تقيمي ا ألوضاع رسيعا وعىل
حنو دقيق ،و أأن يعظم موارد املرشوع ألقىص حد ويقلل خماطر تنفيذه ألدىن حد وخيلق املناخ الإجيايب.
ونقرتح السلسةل التالية من ا ألحداث لتحقيق املرحةل الثانية ،من اس هتالل املرشوع حىت اكامتهل.
سلسةل ا ألحداث يف تنفيذ مرشوع التكنولوجيات املالمئة
 .0الطل  :يعدّ البدل ا ألقل تقدما طلبا يعرب فيه عن اهامتمه ابملشاركة يف مرشوع التكنولوجيا املالمئة ويقدمه
ل ألمانة.
 .4مراجعة الطل  :تراجع الويبو الطل وتقرر ما اإذا اكنت توافق عليه أأم ل .فاإن مل توافق عليه الويبو ،فاإهنا توحض
اجملالت اليت يتعني عىل البدل املع ي حتسيهنا.
.2
طرف.

اتفاقية املشاركة :حيامث تمت املوافقة عىل الطل  ،يوقع البدل املع ي والويبو اتفاقية مشاركة توحض الزتامات لك

 .2اإنشاء فريق اخلرباء الوط ي :ينسق الويبو اإنشاء فريقني أأحدهام من أأحصاب املصلحة املتعددين والثاين من اخلرباء
الوطنيني ،بضامن ممثلني من احلكومة ،ودوائر ا ألعامل ،والصناعة ،واجلامعة ،واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري
احلكومية املعنية ومؤسسات البحوث والتطوير لتنس يق تنفيذ املرشوع.
 .5رئيس فريق اخلرباء الوط ي :يمت تعيني رئيس لفريق أأحصاب املصلحة املتعددين ورئيس لفريق اخلرباء الوط ي من
بني ا ألعضاء.
.6

اخلرباء الوطنيون وادلوليون :جيرى تعيني خرباء وطنيني ودوليني يرشفون عىل التنفيذ اليويم للمرشوع.

 .2جمالت الاحتياج :يدمع الويبو لك فريق وط ي من اخلرباء لتحديد جمالت الاحتياج وحتديد أأولوية جمال أأو جمالني
لالحتياج.
 .1اإعداد طل البحث :يمت اإعداد تقرير يوحض التكنولوجيا املطلوبة .ويتعني اإعداده بطريقة تتيح ألي خشص يقر أأ
التقرير انمتكن من تقدمي املعلومات ذات الصةل املطلوبة.
.1

اإعداد تقرير البحث :جيرى اإعداد نتاجئ البحث عن معلومات الرباءة اذلي مت الاضطالع به للمرشوع ااحمدد.

 .01صياغة نطاق الاختصاصات من أأجل اإعداد تقرير عن املشهد العام للتكنولوجيا :يتلقى لك فريق وط ي للخرباء
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دعام من الويبو لصياغة نطاق الاختصاصات الالزمة لإعداد تقرير املشهد العام للتكنولوجيا املالمئة.
 .00اإعداد تقرير عن املشهد العام للتكنولوجيا :يمت اإعداد تقرير عن املشهد العام التق ي ابس تخدام معلومات الرباءات
وغريها من املعلومات التقنية والعلمية الواردة يف تقرير البحث لتحديد التكنولوجيا املالمئة الأكرث مطابقة ملقتىض احلال عىل
أأساس الاحتياجات ااحمددة ،أأو أأي معلومات أأخرى يمت احلصول علهيا من املنظامت ،املؤسسات والإدارات العامةل يف
جمالت التمنية هذه.
 .04املوافقة عىل تقرير املشهد العام للتكنولوجيا :جيرى عرض تقرير املشهد العام للتكنولوجيا اذلي مت اإعداده وتقدمي
التقرير ملنتدى أأحصاب املصلحة املتعددين ملناقش ته واملوافقة عليه.
 .02خطة العمل :اإعداد خطة للعمل من أأجل تنفيذ التكنولوجيا املالمئة اليت جرى حتديدها يف تقرير املشهد العام
للتكنولوجيا وحتويل التكنولوجيا ااحمددة اإىل همام يتعني تنفيذها.
 .02برانمج التوعية :تطوير وتنظمي برانمج وط ي حيدد نطاق الوصول مضن خطة العمل.
 .05التقيمي اخلاريج :بعد اإمتام املرشوع ،يقدّر تقيمي مس تقل اإجنازاته ،وادلروس املس تفادة والاس تدامة.
اختيار البدلان ا ألقل منوا
يسعى هذا القسم ل إالجابة عىل ا ألس ئةل التالية :أأي البدلان ا ألقل تقدما يس تطيع املشاركة يف مرشوع التكنولوجيا
املالمئة؟ كيف يتعني أأن تعرف البدلان ا ألقل تقدما املعنية ابملرشوع؟ هل يتعني علهيا أأن تعرب عن اهامتهما وما ينبغي لها
أأن توليه اهامتهما خالل الطل ؟

مبادئ توجهيية
( أأ) ميكن للبدلان ا ألقل تقدما اليت تفي مبعايري الاختيار أأن تشرتك يف مرشوع التكنولوجيا املالمئة،
(ب) يتعني عىل البدلان الساعية للمشاركة أأن تقدم تعبريا عن اهامتهما بكتابة رساةل واستيفاء الطلبات .وتقدم
هذه الطلبات يف منوذج الطل املوصوف (انظر امللحق)،
(ج) الغرض من اس تخدام منوذج الطل هو اإضفاء طابع معياري عىل العملية ،مما جيعل من ا أليرس عىل البدل
ا ألقل تقدما تقدمي طل وجتعل من ا أليرس عىل مدير املرشوع تقيمي الطلبات،
(د) يمت توجيه الإعراب عن الاهامتم اإىل مدير شعبة البدلان ا ألقل منوا،
(ه) منوذج الطل متاح من موقع الويبو عىل الوي ويمت تقدمي الطل عن طريق الإنرتنت،
(و) يمت تقدمي الطل بواسطة نقطة الربط أأو مركز التصال يف ادلول ا ألعضاء ،عىل سبيل املثال ماكت
امللكية الفكرية.

CDIP/13/9
Annex
9

ويقرتح النقا ط الرئيس ية التالية لتقيمي الطل :
املبادئ التوجهيية ملعايري الاختيار
مؤرشات التقيمي

أأقىص نقطة

 1جمالت
الاحتياج

من املقرتح أأنه جي عىل املتقدمني أأن حيددوا حوايل  5جمالت
احتياج .ويف هذه املرحةل من التقدمي ،املطلوب هو أأن تصف لك
مرشوع بوضوح ،مبا يدل عىل امس املرشوع ،واملشلكة اليت سيمت
معاجلهتا واملس تفيدين املس هتدفني.

20

 2العالقة

الربط القوي للمرشوع املقرتح يف جدول أأعامل التمنية الوطنية.
وادلليل عىل هذا هو أأين ذكر املرشوع يف س ياسة وطنية أأو
اسرتاتيجية أأو س ياسات قطاعية أأو اسرتاتيجيات.

20

املعايري

املؤرش الواحض عىل الوزارة أأو الإدارة اليت س تكون مسؤوةل عن
 3نقطة التصال ا إلرشاف عىل تنفيذ املرشوع .وعدم وجود نقا ط اتصال واحضة
اكنت اإحدى اخملاطر اليت مت حتديدها يف املرحةل ا ألوىل من هذا
املرشوع.

15

 4اخلرباء

وس يكون وجود أأحصاب املصلحة اذلين يعملون يف جمالت مماثةل
مجمعا ميكن أأن خيرج منه أأعضاء فريق اخلرباء الوط ي.

10

 5املزيانية

وجود مزيانية لتنفيذ املرشوع هو نقطة قوية داةل عىل اجلدية اليت
تتعامل هبا احلكومة مع املرشوع.

20

 6الوقت
املناس

وجود جدول زم ي للتنفيذ يعطي دلةل عىل مدى الاس تعجال يف
النظر يف املرشوع.

10

 7املوظفون

وجود موظفني حممتلني خمصصني للمرشوع هو أأمر همم لإنشاء
ا ألمانة اليت ترشف عىل تنفيذ املرشوع.

5

الإجاميل

100

اتفاق الرشاكة

مبادئ توجهيية
ابلنس بة للبدلان اخملتارة ،سوف يمت التوقيع عىل اتفاق الرشاكة مع الويبو قبل بداية املرشوع .وسوف حيدد اتفاق الرشاكة
بوضوح الزتامات لك من الطرفني ،فضال عن التوقعات.
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الزتامات الويبو املقرتحة
يف مرشوع التكنولوجيا املالمئة هذا ،تكون الزتامات الويبو عىل النحو التايل:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
التنفيذ.

تقدمي املشورة للبدل اخملتار ا ألقل منوا عىل اإنشاء فريق اخلرباء الوط ي؛
توظيف ومتويل اخلرباء الوطنيني وادلوليني؛
اس تعراض طلبات البحث من فريق اخلرباء الوط ي؛
دمع اخلرباء الوطنيني للمشاركة يف البحث عن الرباءات يف الويبو وإاعداد تقارير البحث؛
دمع اخلبري الوط ي وفريق اخلرباء الوط ي لإعداد تقرير شامل؛
دمع اخلبري الوط ي وفريق اخلرباء الوط ي لإعداد خطة ا ألعامل؛
دمع تنظمي حلقات معل للتوعية وتكوين الكفاءات؛
املساعدة يف ربط البدل ا ألقل منوا مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى واملنظامت ا ألخرى ذات الصةل دلمع

وسوف تكون الزتامات البدلان ا ألقل منوا عىل النحو التايل:
( أأ) تقدمي طل لالشرتاك يف املرشوع وتوفري أأكرب قدر ممكن من املعلومات دلمع معلية التقيمي؛
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)

حتديد أأعضاء للمشاركة يف فريق اخلرباء الوط ي؛
متويل معليات ا ألمانة الوطنية للمرشوع ،وتنس يق أأنشطة فريق اخلرباء الوط ي؛
دفع روات موظفي ادلمع يف ا ألمانة الوطنية العاملني يف املرشوع وكذكل فريق اخلرباء الوط ي؛
تعبئة املوارد لتنفيذ خطة ا ألعامل؛
ضامن أأن يكون التنفيذ مدرجا يف اجلدول الزم ي ووفقا خلطة العمل؛
بذل هجود لدلعاية للمرشوع وتأأمني ادلمع هل من اجلهات املعنية ا ألخرى يف البدل.

وظائف ،وعضوية وإانشاء فريق اخلرباء الوط ي ()NEG

مبادئ توجهيية
وظائف فريق اخلرباء الوط ي
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)

حتديد املشاريع ذات الصةل ابلتمنية يف البالد اليت تتطل التكنولوجيا املناس بة؛
ا إلرشاف عىل اإعداد طلبات البحث اليت يقدهما اخلبري الوط ي؛
ا إلرشاف عىل اإعداد التقرير الشامل؛
ا إلرشاف عىل اإعداد خطط ا ألعامل للتكنولوجيا اليت مت حتديدها؛
اإنشاء أآلية لرصد وتقيمي تنفيذ املرشوع وحتقيق أأهدافه؛
وضع وتنظمي برانمج للتوعية الوطنية مضن خطة ا ألعامل.
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عضوية فريق اخلرباء الوط ي
جي عىل عضوية فريق اخلرباء الوط ي أأن توفر مزجيا من اخلربة والتجربة لتقدمي الوظائف املذكورة أأعاله بفعالية .وذلكل
ينبغي أأن تشمل العضوية ممثلني عن:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)

مكت امللكية الفكرية؛
مؤسسات البحوث والتمنية واجلامعات؛
جممتع ا ألعامل التجارية والصناعية؛
انمتويل؛
السلطة التنظميية؛
حمامني يف امللكية الفكرية؛
املس تخدمني ااحممتلني لهذه التكنولوجيا.

التعيينات
( أأ) ينبغي اإضفاء الطابع الرمسي عىل تعيني فريق اخلرباء الوط ي سواء أأاكنت جلنة دامئة أأو خمصصة؛
(ب) جي أأن يكون رئيس فريق اخلرباء الوط ي عضوا حمرتما وذا خربة من أأحصاب املصلحة مع خلفية قوية عن
امللكية الفكرية وإادارة التكنولوجيا؛
(ج) وينبغي أأن يترصف اخلبري الوط ي مثل الرئيس التنفيذي لفريق اخلرباء الوط ي .ول ينبغي يف أأي حال من
ا ألحوال أأن يؤدي اخلبري الوط ي دور رئيس فريق اخلرباء الوط ي.

الاجامتعات
( أأ) ينبغي عىل فريق اخلرباء الوط ي الاجامتع أأربع مرات عىل ا ألقل يف الس نة .ويف بداية العام ،قد يعقد فريق
اخلرباء الوط ي عدة اجامتعات ابعتبارمه جلنة جديدة تبد أأ تشغيل رشكة جديدة؛
(ب) س يخصص الاجامتع ا ألول عادة لفتتاح فريق اخلرباء الوط ي .وابلتوازي مع هذا الاجامتع ،قد يكون هناك
لقاء تدشني يُدعى اإليه العديد من أأحصاب املصلحة الآخرين وتوعيهتم بدور املرشوع وإاجراءات تنفيذه؛
(ج) وس يطل من الاجامتع الثاين لفريق اخلرباء الوط ي أأن يتدبر جمالت الاحتياج و أأن يضع ا ألولوية لواحد أأو
اثنني مهنا .ويف اجللسة نفسها ميكن لفريق اخلرباء الوط ي اإعداد رشو ط املرجعية وخطة معل التمنية اخلاصة بتقرير
التكنولوجيا الشامل؛
(د) يف الاجامتع الثالث سيتلقى فريق اخلرباء الوط ي تقرير التكنولوجيا الشامل ويناقشه ويوافق عليه؛
(ه) يف الاجامتع الرابع سيناقش فريق اخلرباء الوط ي خطط ا ألعامل ويوافق علهيا؛
(و) وما بني الاجامتعات ميكن لفريق اخلرباء الوط ي تنظمي لقاءات توعية مع خمتلف أأحصاب املصلحة وتنظمي
حلقات معل لتكوين الكفاءات.
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جمالت املرشوع

مبادئ توجهيية لختيار جمالت املرشوع

1

ل ينبغي أأن تكون هناك أأي قيود يف اجملال اذلي جي أأن يغطيه املرشوع .وينبغي أأن حيدد هذا من قبل القطاعات ذات
ا ألولوية اليت حددهتا البدلان ا ألقل منوا بصورة فردية يف اخلطط الاسرتاتيجية للك مهنا .وميكن اتباع اخلطوات التالية
للمساعدة يف بناء توافق يف الآراء بشأأن حتديد جمالت الاحتياجات:
 .0يقرتح أأحصاب املصلحة العديد من اجملالت ذات ا ألولوية.
 .4يمت تلكيف فريق صغري لتقليل اجملالت ذات ا ألولوية اإىل  5-2جمالت استنادا اإىل معايري متفق علهيا مس بقا مثل
مالمئة املوارد املتاحة و أأمهيهتا وتأأثريها.
 .2يقدم الفريق اقرتاحاته لجامتع موسع متعدد ألحصاب املصلحة ،مما يقلل العدد اإىل اثنني.
وهيدف معيار الاختيار هذا اإىل اختيار اجملالت اليت دلهيا دمع أأوسع ،وبناء توافق وملكية ،وتعزيز وعي أأمعق ابملرشوع.
حتديد جمالت الاحتياجات ذات ا ألولوية

عوامل تؤخذ يف الاعتبار
 .0املرشوع أأو جمالت الاحتياج اليت مت حتديدها يف خطة التمنية الوطنية أأو خمطط التمنية؛
 .4مت حتديد املرشوع من قبل أأحصاب املصلحة أأو املنطقة ألمهيته؛
 .2دلى املرشوع فرص كبرية بأأنه س يوضع موضع التنفيذ؛
 .2سيس تفيد من املرشوع عدد كبري من الناس اإذا ما نفذ؛
 .5هناك قدرات حملية دلمع تنفيذ املرشوع؛
 .6املس تفيد املس هتدف ميكن حتديده؛
 .2املس تفيدون حريصون عىل املرشوع؛
 .1خصصت احلكومة ا ألموال للتنفيذ؛
 .1هناك اإماكنية للتكرار؛
 .01التكنولوجيا املطلوبة ليست متوفرة يف البدل.
أأمثةل من جمالت الاحتياج ااحمددة يف املرحةل ا ألوىل:
 .0نظام تقطري مياه ابلطاقة الشمس ية قامئ بذاته لتعزيز فرص احلصول عىل مياه الرشب النظيفة .يسعى املرشوع اإىل
التكنولوجيا املناس بة لتنقية مياه الرشب لتسهيل احلصول عىل مياه الرشب النظيفة يف زامبيا .جي أأن تكون التكنولوجيا
الالزمة بس يطة ومنخفضة التلكفة وقابةل للتكرار بسهوةل.
 .4جتفيف ح الهال بعد احلصاد لتحسني الظروف املعيش ية لصغار املزارعني واجملمتعات املهمشة من خالل توليد
ادلخل .ويسعى املرشوع اإىل تكنولوجيا (املناجه وطريقة الصنع واملعدات) لتجفيف ح الهال ميكن أأن حتافظ عىل اللون
ا ألرجواين الطبيعي وإانتاج ح هال ذي جودة عالية ،وقادر عىل جل أأسعار مرتفعة يف السوق ادلولية ،وابلتايل حتسني
 1ينبغي أأن تكون معلية تعريف جمالت الاحتياج شامةل .مفن املفرتض أأن يُعطى الكيان مقدم الطل مخس جمالت احتياج ويكون غرض اجامتع أأحصاب
املصلحة هو مناقش هتا ،وإاعطاء ا ألولوية فامي بيهنا وبناء التوافق حولها .وتكون امللكية يف هذه العملية أأمرا همام.
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دخل صغار املزارعني يف نيبال .قدم تقرير البحث  01تقنيات ممكنة مت اختيار اثنني مهنا.
 .2تقنية متقدمة لتحسني ا ألرض اب ألمسنت واجلري ملعاجلة الرتبة اللينة واملنخفضة واملستنقعات .وسعى هذا املرشوع
اإىل تعزيز تكنولوجيا لتقوية الرتبة اللينة واملنخفضة واملستنقعات يف بنغالديش لتجعل من املمكن بناء طرق دامئة وأآمنة
ومس تقرة ميكن الاعامتد علهيا .وقدم البحث  05تقنية اختار فريق اخلرباء الوط ي اثنني مهنا.
التعاون مع الآخرين
يف املرحةل الثانية من مرشوع التكنولوجيا املتقدمة ( )ATس تعمل الويبو بشلك وثيق مع املنظامت اليت شاركت يف املرحةل
ا ألوىل من املرشوع ومع منظامت اإضافية استنادا اإىل الاحتياجات ااحمددة .وقد أأظهرت جتربة تنفيذ املرحةل ا ألوىل من
املرشوع أأن القدرات يف البدلان ا ألقل منوا ميكن حتسيهنا وتقويهتا عندما يوجد التعاون مع املنظامت واجلهات املاحنة
والواكلت ا ألخرى ذات الصةل .وعىل وجه اخلصوص ،ستس متر الويبو يف تعاوهنا وتنس يقها مع منظمة ا ألمم املتحدة للتمنية
الصناعية (يونيدو) ( )UNIDOومنظمة التجارة العاملية ( )WTOومركز التجارة ادلولية ( )ITCوبرانمج ا ألمم املتحدة
للبيئة ( )UNEPومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ( )OECDوجامعة ا ألمم املتحدة ( )UNUواملؤسسات
ا ألخرى ذات الصةل يف منظومة ا ألمم املتحدة واملنظامت والواكلت املاحنة ،وكذكل مع التجمعات ا إلقلميية وش به ا إلقلميية.
وينبغي أأن هيدف هذا التعاون والتنس يق من أأجل الاس تفادة الاكمةل من القدرات القامئة ،وخلق مزيد من التأآزر .ينبغي
أأن يؤدي أأيضا اإىل التبادل املنتظم للمعلومات و أأفضل املامرسات .وحيامث اكن ذكل مناس با ،ينبغي السعي اإىل التعاون مع
القطاع اخلاص واملنظامت غري احلكومية والعامل الأاكدميي.
ينبغي مواصةل مزيد من مثل هذا التعاون من أأجل حتقيق أأقىص قدر من الاس تفادة للبدلان ا ألقل منوا.
تكوين الكفاءات

2

املبادئ التوجهيية
الهدف الرئييس من هذا املرشوع هو تكوين كفاءات البدلان ا ألقل منوا يف الاس تفادة من اس تخدام املعلومات التقنية
والعلمية (الواردة يف وثيقة براءات الاخرتاع وادلورايت العلمية وا ألدبيات) يف حل املشالت الاجامتعية والاقتصادية
اليت تواهجها .ومن املتوقع أأنه يف هناية املرشوع ينبغي أأن يكون هناك عدد حامس من املشاركني من املس تفيدين من البدلان
ا ألقل منوا يف وضع ميكهنم من القيام مبا ييل:
.0

اإعداد طل البحث؛

.4

اإجراء البحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات؛

.2

اإعداد تقرير البحث؛

.2

اإعداد تقرير التكنولوجيا الشامل؛

.5

اإعداد خطة أأعامل لتنفيذ وتسويق التكنولوجيا املناس بة اليت مت حتديدها.

 2بعد اإطالق املرشوع ،أأفادت التقارير أأن حكومة نيبال خصصت مزيانية لإنشاء مركز التكنولوجيا املالمئة وصندوق التكنولوجيا .وسيمت اس تخدام
الصندوق للبحوث وإايصال املعلومات املتعلقة ابلتكنولوجيا وتكوين الكفاءات .كام حولت نيبال أأيضا فريق اخلرباء الوط ي اإىل مجموعة اخلرباء الوطنيني يف
امللكية الفكرية يف نيبال.
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وسيتطل هذا أأن جيري تنفيذ املرشوع حبيث ميكن أأن يسامه يف العملية وحيصل عىل اخلربة عدد معقول من رعااي البدلان
ا ألقل منوا املشاركة يف املرشوع.
مدة املرشوع

املبادئ التوجهيية
أأخذا يف الاعتبار تعقيد معلية التنفيذ ،فاإن مدة املرشوع س تكون  26شهرا .وملزيد من التفاصيل ،يرىج الرجوع اإىل
اجلدول الزم ي للتنفيذ ،الصفحة .42
 2.4اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف
اخملاطر اليت ميكن أأن تعيق تسلمي املشاريع وكيفية اإدارهتا
تنطوي املرحةل الثانية من املرشوع يف البدلان ا ألقل منوا عىل سلسةل من ا ألنشطة هتدف اإىل حل مشالت التمنية يف
معلية نقل التكنولوجيا املناس بة كحل ملشلكة الاحتياجات ااحمددة مضن اإطار زم ي معني وماكن معني .وابلنظر من زاوية
برانمج الرشاكة هذا ،يبدو أأنه استامثر متوسط اإىل طويل ا ألمد .ويتضمن الاستامثر موارد املساعدة املالية ،وإاطارا زمنيا
حمددا ،وموارد برشية ومادية .وكام أأن العملية تنطوي عىل عدة مراحل ،فاإهنا تتطل اإدارة ورصدا واعيا يف لك مرحةل من
أأجل جتن اخملاطر .وتشمل خماطر تنفيذ املشاريع يف البدلان ا ألقل منوا عادة نقص املوظفني املهرة ،والتشغيل البي ي
ألهجزة املعلومات والتكنولوجيا والاس تدامة .وحتتاج لك هذه اجملالت املعرضة للخطر يف البدلان ااحمددة اإىل معاجلهتا
ابلتشاور والتعاون مع فريق اخلرباء الوط ي يف البدلان املعنية واملنظامت املشاركة.
" "0اخلطر :فهم خمتلف لتعريف التكنولوجيا املالمئة يعيق نقل التكنولوجيا اليت ستس تخدم لتحديد احلاجة؛
هنج للتخفيف :التعاون الوثيق مع خرباء يعرفون مشالت التمنية ااحمددة املتعلقة واحللول لهذه املشلكة
لالحتياجات ااحمددة ل ألفراد واجملمتعات؛
" "4اخلطر :عدم وجود تنس يق اكف بني الرشاكء يف املرشوع قد يؤدي اإىل تأأخري يف تنفيذ املرشوع؛
هنج التخفيف :املساعدة يف اجلان التنظميي الشامل مبا يف ذكل اإعداد العمل وخطط ا ألعامل؛
" "2اخلطر :احلقائق املؤسس ية يف البدلان ا ألقل منوا مثل عدم وجود مؤسسات نقا ط اتصال ومراكز تكنولوجيا
املعلومات واملؤسسات البحثية ذات الصةل؛
هنج للتخفيف :مساعدة احلكومة املعنية يف اإنشاء نقا ط اتصال مناس بة ابلتعاون مع الرشاكء من أأجل التمنية:
احلكومات واملنظامت؛
" "2اخلطر :عدم وجود دوافع ومشالت وجود اجملموعة املس هتدفة الصحيحة للمشاركة يف التدري وبرانمج
همارات التمنية؛
هنج للتخفيف :عرض دراسات احلاةل ،و أأفالم و أأرشطة فيديو عن كيف أأن احللول التقنية للمشالت اليت مت حتديدها
أأحدثت تغيريات يف حياة الناس والاختيار ادلقيق للمس تفيدين.

 .2الاس تعراض والتقيمي
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 1.3جدول اس تعراض املرشوع
الرصد والتقيمي

مبادئ توجهيية
.0
.4

سيبد أأ املرشوع يف البدل اخملتار عق توقيع اتفاق الرشاكة بني الويبو وادلوةل العضو.
سيمت اإعداد خطة معل من أأجل البدء يف تنفيذ املرشوع.

سيشمل الركن الرئييس اذلي سيمت تضمينه يف خطط العمل ما ييل:
( أأ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
( ط)
(ي)

اإنشاء فريق اخلرباء الوط ي؛
التفاق عىل جمالت الاحتياجات؛
تنظمي برامج التوعية؛
اإعداد طل البحث؛
التعهد ابلبحث؛
اإعداد تقرير البحث؛
اإعداد تقرير التكنولوجيا الشامل؛
التشاور بشأأن تقرير التكنولوجيا الشامل؛
اإعداد خطة ا ألعامل؛
وتنفيذ خطة ا ألعامل.

رفع التقارير
سوف يعد فريق اخلرباء الوط ي ويقدم اإىل الويبو التقارير التالية:
( أأ) تقرير التأأسيس؛ وسوف يتضمن التقرير خطة العمل اليت مت اس تعراضها ،معلومات عن الرئيس ،خبري
وط ي ،ا ألمانة الوطنية وموظفهيا ،ادلمع املقدم من قبل احلكومة لفريق اخلرباء الوط ي واسرتاتيجيات تعزيز وتنفيذ
املرشوع.
(ب) تقرير منتصف املدة اذلي من شأأنه أأن يشري اإىل الإجناز والتحدايت وما حيتاج اإىل القيام به من أأجل اإجناز
املرشوع يف الوقت ااحمدد.
(ج) تقرير هناية املرشوع يوحض الإجنازات مقابل ا ألهداف املوضوعة ،والتحدايت ااحمققة ،وادلروس املس تفادة
وكيفية ضامن تنفيذ خطة ا ألعامل.
(د) تقرير تقيمي مس تقل.
 2.3التقيمي اذلايت للمرشوع
ابلإضافة اإىل التقيمي اذلايت املرشوع ،سيمت اإجراء تقيمي مس تقل للمرشوع.

نتاجئ املرشوع

مؤرشات الاكامتل الناحج
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(مؤرشات اخملرجات)
فريق اخلرباء الوط ي

مت تشكيل مجموعة اخلرباء يف البدلان الثالثة اخملتارة يف غضون  21يوما من
بداية املرشوع

تقرير التكنولوجيا املتقدمة الشامل

يتاح تقرير التكنولوجيا املتقدمة الشامل للحكومة والويبو
سيمت اختيار واحد من التكنولوجيات املالمئة أأو أأكرث للتنفيذ ووضع خطة
أأعامل لتنفيذ املرشوع معليا بعد  6أأشهر من بداية املرشوع

خطة ا ألعامل لتنفيذ التكنولوجيات املالمئة
اخملتارة

خطط ا ألعامل املنفذة؛
برانمج التوعية

اكمتل برانمج القطاعات ااحمددة اذلي يس هتدف التوعية يف غضون 42
شهرا من بداية املرشوع

أأهداف املرشوع (املشاريع)

مؤرش (مؤرشات) النجاح يف حتقيق هدف املرشوع (مؤرشات النتيجة)

تعزيز القدرات الوطنية يف البدلان ا ألقل منوا  .0ا ألشخاص اذلين تلقوا تدريبا يس تخدمون املهارات واملعارف
يف اس تخدام احللول التقنية املناس بة ملعاجلة املكتس بة؛
 .4برامج تكوين الكفاءات الوطنية مس متر وجيري توس يعها من خالل
التحدايت التمنوية الوطنية الكربى
ادلمع املقدم من احلكومة و أأحصاب املصلحة الوطنية ا ألخرى؛
 .2وضعت املؤسسات يف املاكن املناس ملواصةل العمل عىل
التكنولوجيا املالمئة؛
 .2جعل فريق اخلرباء الوط ي هيئة دامئة لتعزيز العمل عىل
التكنولوجيا املالمئة؛
حتسني فهم اس تخدام املعلومات التقنية
وبراءات الاخرتاع لالبتاكر وتكوين
الكفاءات التكنولوجية الوطنية؛

 .0اس تخدام معلومات التكنولوجيا املتقدمة من أأجل التمنية؛
 .4تكرار املرشوع أأو اإجراء تكراره عىل جمالت أأخرى مع احلد ا ألدىن
من دمع الويبو؛
 .2الاس تفادة من التكنولوجيا املالمئة للتمنية الاقتصادية املدرجة يف
الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية؛

اس تغالل املعلومات التقنية وبراءات
الاخرتاع لتحقيق ا ألهداف والغاايت الإمنائية

حل املشالت ااحمددة القامئة عىل الاحتياجات
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.2

مجموع املوارد حس النتاجئ
)فرنك سويرسي(

النتاجئ املتوقعة

2014
عاملون

2015
غري عاملني

2017

2016

*عاملون

غري عاملني

عاملون

غري عاملني

س تة تقارير شامةل عن جمالت
الاحتياج ذات ا ألولوية

33,474

15,000

33,474

15,000

اإعداد س تة تقارير حبث عن
املعلومات املتعلقة ابلرباءات
جملالت الاحتياج ااحمددة

22,316

س تة تقارير تقنية شامةل
ابس تخدام املعلومات العلمية
والتقنية املقدمة بعد تقارير
البحث

33,474

املوافقة عىل التقرير الشامل من
قبل مجموعة أأحصاب املصاحل
املتعددة

11,158

اإعداد خطة ا ألعامل الوطنية
ألجل تنفيذ تقرير التكنولوجيا

33,474

22,316

60,000

33,474

20,000

عاملون

غري عاملني

66,948

30,000

44,632

60,000

11,158
33,474

عاملون

اجملموع
غري عاملني

اجملموع

66,948

44,632

120,000

22,316
20,000

66,948

96,948

186,948

22,316
40,000

106,948
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)فرنك سويرسي(
النتاجئ املتوقعة

2014
عاملون

2015
غري عاملني

*عاملون

2016
غري عاملني

عاملون

2017
غري عاملني

عاملون

اجملموع
غري عاملني

عاملون

اجملموع
غري عاملني

الشامل
تقرير تقيمي املرشوع
اجملموع

*اصطالح واحد خمترص هم ي عىل مس توى P1-P2

10,000
133,896

95,000

133,896

95,000

10,000

267,792

10,000

10,000

200,000

467,792
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.5

موارد غري العاملني حس فئة التلكفة
(فرنك سويرسي)
السفر واملنح

ا ألنشطة

همامت املوظفني

س تة تقارير شامةل عن جمالت
الاحتياج ذات ا ألولوية

10,000

اخلدمات التعاقدية
سفرايت الطرف الثالث

النرش

اخلدمات الفردية
التعاقدية
20,000

خدمات تعاقدية أأخرى

اجملموع

30,000

اإعداد س تة تقارير حبث عن
املعلومات املتعلقة ابلرباءات جملالت
الاحتياج ااحمددة
س تة تقارير تقنية شامةل ابس تخدام
املعلومات العلمية والتقنية املقدمة
بعد تقارير البحث

20,000

اإعداد خطة ا ألعامل الوطنية ألجل
تنفيذ تقرير التكنولوجيا الشامل

100,000

20,000

تقرير تقيمي املرشوع
اجملموع

30,000

20,000

120,000

20,000

40,000

10,000

10,000

150,000

200,000
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.6

تنفيذ اجلدول الزم ي

ا ألنشطة

أأرابع (من يوليو  4102اإىل يونيو )4102
ا ألول

.0

اختيار البدلان

.4

تشكيل فريق اخلرباء الوط ي (طل احلكومة املعنية بتشكيهل)

.2

الثاين

الثالث

الرابع

ا ألول

الثاين

الثالث

الرابع

ا ألول

الثاين

X

-

توظيف اخلرباء ادلوليني

-

توظيف اخلرباء الوطنيني

X

حتديد جمالت احتياج التمنية
-

حتديد الاحتياج

-

رضورة حتديد ا ألولوايت

.2

اإعداد طل البحث

.5

اإعداد تقرير البحث

.6

اختيار تكنولوجيا واحدة أأو أأكرث تكون مناس بة لتنفيذها معليا

.2

اإعداد التقرير الشامل

X

X

X
X

X

X
X
X

X

الثالث

الرابع
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.1

اإعداد خطة ا ألعامل

.1

تنظمي برانمج تمنية املهارات والتوعية الوطنية

جدول الاس تعراض

X
X

CDIP/13/9
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امللحق

امللحق
اس امترة الطل
اس امترة الطل
 .0بياانت التصال
أأ.
ب.
ج.
د.
ه.

امس املوظف الطال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهاتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الربيد الإلكرتوين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املؤسسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4املرشوع املقرتح
أأ.
ب.
ج.

امس املرشوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصف خمترص للمرشوع والتكنولوجيا املطلوبة (احلد ا ألقىص  451لكمة).
ربط املرشوع جبدول أأعامل التمنية الوطنية (رشح أأمهية املرشوع يف للتمنية الوطنية ،والاستشهاد
خبطط تمنية أأو اسرتاتيجيات حمددة  -احلد ا ألقىص  051لكمة).
هل هناك مزيانية لهذا املرشوع؟ اإذا اكنت الإجابة بنعم يرىج توضيح ذكل.
هل هناك اإطار زم ي لتنفيذ املرشوع؟ اإذا اكنت الإجابة بنعم يرىج ذكر ذكل.

أأ.
ب.

أأي وزارة سترشف عىل تنفيذ املرشوع؟
أأي من أأحصاب املصلحة ميكن أأن يسامه بشلك فعال يف حتقيق املرشوع
• ادلوائر احلكومية
• جممتع ا ألعامل
• املس تخدمون ااحممتلون للتكنولوجيا
• هيئات ا ألمم املتحدة
• املنظامت غري احلكومية
• رشاكء التمنية الآخرون
هل هناك فرق معل أأو جلان مت تعييهنم لالضطالع ابلواجبات ذات ا ألمهية الوطنية للتمنية؟ اإذا
اكنت الإجابة بنعم ،كيف يمت تعييهنم وماكفئهتم؟
هل احلكومة يف وضع ميكهنا من اإاتحة مكت لتنس يق املرشوع؟ هل س تكون احلكومة عىل
اس تعداد دلفع تلكفة ا ألمانة دلمع املكت ؟

د.
ه.

 .2ا ألعضاء ااحممتلون لفريق اخلرباء الوط ي

ج.
د.

[هناية امللحق والوثيقة]

