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 2017 مايو 17التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة تاسعةالالدورة 
ىل  15جنيف، من   2017مايو  19اإ

 
 
إدارة امللكية الفكرية ونتقل التكنبلبنيا: الحرويج الستخدام بشأن تقحر  ن  ننب  فرريتقيا املشرو  امل

اقتصاداتها التي متر والبلدان األقل منبا والبلدان  امللكية الفكرية على حنب رعال يف البلدان النانية
 مبرحلة انتتقالية

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

دارة بعنوان " معدلمرشوع  اقرتاح، قدمت البعثة ادلامئة جلنوب أأفريقيا 2017مارس  15 بتارخي خطاب ن خاللم .1 اإ
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

يف دورهتا )جلنة التمنية( جنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية الل  "، لتنظر فيهاقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةوالبدلان اليت متر 
 عرشة. التاسعة

مجموعة مساهامت ادلول يف دورهتا الثامنة عرشة بعد النظر يف الوثيقة املعنونة "، أأن اللجنة طلبتب التذكريدر جيو  .2
 اقرتاحه ليعد  وفد جنوب أأفريقيا أأن  من، (.CDIP/18/6 Rev" )الأعضاء بشأأن الأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا

 .مساهامت ادلول الأعضاء ليشمل

 ،فرنك سويرسي 584 000 املقدرةملرشوع امزيانية كور أأعاله. وتبلغ املرشوع املذ اقرتاحويتضمن مرفق هذه الوثيقة  .3
ص ص  تاكليف  لتغطيةسويرسي  فرنك 270 000واملوظفني  خالفاكليف تمهنا لتغطية فرنك سويرسي  314 000 ُيخ

 املوظفني.

ن جل  .4 منية نةاإ ىل مدعوة الت يف مرفق  النظر اإ
 .واملوافقة عليه هذه الوثيقة

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 اقرتاح من وفد جنوب أأفريقيا

 التكنولوجياأأنشطة الويبو املقرتحة يف جمال نقل 

 ذات الصةل أأجندة التمنيةتوصيات 
 40و 31و 25و 23و 12و 10و 1

 

 ملخص .1

  العنوان

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال  اإ

قل منوا والبدلان اليت متر   .انتقاليةاقتصاداهتا مبرحةل يف البدلان النامية والبدلان الأ

 

 أأجندة التمنيةتوصيات 

 

 

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا   :1التوصية 

أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 

اخلصوص فضال عن  والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية وأأقل البدلان منوا عىل وجه

دراج الأنشطة يف أأطر  خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية 

 .وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل

تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال  مساعدة ادلول الأعضاء عىل  :10التوصية 

امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق 

هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية 

التقنية أأيضا عىل  امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة

قلميية املعنية ابمللكية الفكرية قلميية ودون الإ  .املنظامت الإ

دماج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا   :12التوصية  امليض يف اإ

 .املوضوعية والتقنية، وفقًا لختصاصها

امللكية النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف جمال   :23التوصية 

الفكرية مبا يعزز القدرات التنافس ية ول س امي هبدف الهنوض ابلنشاط الإبداعي 

ىل البدلان املهمتة، ول س امي البدلان النامية وأأقل البدلان  والابتاكري ونقل التكنولوجيا اإ

 .منوا وتعمميها يف تكل البدلان

اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املرتبطة ابمللكية الفكرية والرضورية   :25التوصية 

لتشجيع نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية واختاذ التدابري املالمئة لمتكني 
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البدلان املذكورة من فهم جوانب املرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية املعنية هبا ومن 

 .ر، حسب ما يكون مناس باالاس تفادة مهنا بأأكرب قد

ىل  : 31التوصية  اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول الأعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإ

ىل املعلومات العلنية ن اإ ىل الويبو بتسهيل نفاذ حمس   البدلان النامية، كتوجيه الامتس اإ

 الواردة يف س ندات الرباءات.

ع واكلت الأمم املتحدة بشأأن مسائل مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا م : 40التوصية 

امللكية الفكرية وفقا لتوجه ادلول الأعضاء، وابلأخص مهنا الأونكتاد وبرانمج الأمم املتحدة 

للبيئة ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية، لتعزيز 

 تمنية.التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج ال 

 

 وصف مقتضب للمرشوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد سن ت العديد من بدلان العامل ترشيعات لضامن زايدة العائدات الاجامتعية 

والاقتصادية الناش ئة عن الاستامثرات العامة يف البحث و/أأو التطوير. وتس توجب هذه 

اس تجابة تصاعدية عىل صعيد التوعية والتدريب وتطوير املهارات يف جمال  املقاربة التنازلية

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لصاحل   اومديرهي اومطورهيامللكية الفكرية يل ومماإ

 .اومس تخدمهي

أأو اجامتعية  تزايديةسواء اكنت  )من مجيع الأشاكل عدة عواملوتخثبط الابتاكَر 

ىل ذكل. ،جذريةمفتوحة أأو  أأو دارة امللكية الفكرية  (وما اإ مهنا نقص املهارات املطلوبة يف اإ

  يرين واملس تخدمني يف سلسة قمية الابتاكريا دلى املمولني واملطورين واملدونقل التكنولوج 

ىل تعزيز القدرات الابتاكرية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  وهيدف املرشوع اإ

 /تكوين الكفاءات،عن طريق نرش فرص التدريب اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةاليت متر 

 أأفضل املامرسات )الأاكدمييةالتوجهيية وواثئق  الأدةلواملواد التعلميية مثل  ،وفرص التعاون

أأكرث  بشلكعىل طول قمية الابتاكر  الفاعلنيمجموعة من  لتس تفيد مهناوالعملية(  مهنا

 اس هتدافا.

( بدلان رائدة خمتارة، مبا يف ذكل جنوب أأفريقيا، حيث 4املرشوع يف أأربعة ) وسينفذ

ىل  الرئيس يني )بدءا من املمولني واملطورين  املصاحلأأحصاب  تكوين كفاءاتهيدف اإ

 نقل ( وزايدة التعاون بني ادلول الأعضاء لتسهيلأ خر املطافواملديرين واملس تخدمني يف 

 املعرفة.

ىل توضيح الكيفية ويتسم املرشوع بأأمهية  خاصة يف س ياق أأجندة التمنية حيث يسعى اإ

قل منوا أأن تس تفيد من تمنية القدرات يف جمال الأ اليت ميكن هبا للبدلان النامية والناش ئة و 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيات، مع حتقيق الهدف الهنايئ العام املمتثل يف تعزيز  اإ
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ذ يركز املرشوع عىل خربات بعض البدلان الرائدة اخملتارة ومهنا جنوب  ر.الابتاك واإ

س تخدام الاسرتاتيجي عىل الس بل اليت ميكن أأن يسهم هبا الا سيسلط الضوءأأفريقيا، 

 .لتمنية الاجامتعية والاقتصاديةافرص خلق يف لأدوات امللكية الفكرية 

 

 التنفيذي الربانمج

 

 

 14الربانمج 

 

 

الصةل بربانمج 

)برامج(/مرشوع 

)مرشوعات( أ خر ذي صةل 

 أأجندة التمنيةمن مرشوعات 

 

 

DA_16_20_03 

 

 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

 

زة كفاءات :2.3ه  النتيجة املرتقبة  واسعة تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية للموارد معزَّ

 والبدلان النامية البدلان يف التمنية لأغراض بفعالية الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات من

ىل املنتقةل والبدلان منوا الأقل  .احلر السوق اقتصاد اإ

 

 مدة املرشوع

 

 

 شهرا 31

 

 مزيانية املرشوع

 

 

 فرنك سويرسي 314 000 :خالف املوظفنيمجموع تاكليف 

 

 فرنك سويرسي 270 000 :نياملوظف تاكليفمجموع 

  

 

 وصف املرشوع .2

 

 

 مقدمة 1.2

 

 

ل أأنه يظل مصدرا  الرسيعالابتاكر وحده ليس هو احلل للمنو  هاما وحيواي. وعىل وجه  وحمفزاوالتمنية الشامةل، اإ
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ىل أأن الهدف  قامة بنية حتتية قادرة عىل الصمود، وحتفزي من أأهداف التمنية املس تدامة ) التاسعاخلصوص، جتدر الإشارة اإ اإ

التصنيع لن حيدث دون التكنولوجيا والابتاكر وأأن " ( يعين مضنا أأنواملس تدام، وتشجيع الابتاكرللجميع التصنيع الشامل 

 1."التمنية لن حتدث دون التصنيع

 اليت يعيش هبا الأشخاص الطريقةجمال العمل والتكنولوجيا تغري جذراي  اليت يشهدهاومن املسمل به عامليا أأن "التطورات 

بغض النظر عن  حاسام حمفزاالابتاكر  اعتبار مع ،أ اثر معيقة عىل التمنية الاقتصادية" وحتدث ون،تعاملي و  ويتواصلون

العنارص احلامسة لتحقيق الابتاكر والمنو امللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة هبا من تعترب و . الإقلميالوضع الإمنايئ للبدل أأو 

 التجارية والعالماتاملؤلف  حقو  رباءاتالامللكية الفكرية  حقوق الاقتصادي وفامي ييل وصفهام عىل النحو املالمئ: "تشمل

ىل قوانني منفصةل يف  ل هذه احلقوق ضع  ل منُيو  ،والأرسار التجارية )التصاممي( امللكية قوانني تطورت و  .بدل اإ

 ة الارتباطشديدامللكية الفكرية  ولكون .الفكرية عرب القرون كأداة لس تخالص الفوائد العامة من دورة الابتاكر

ن    نا."ان كثرية( حتمل املفتاح ملس تقبل )واحلقوق املرتبطة هبا يف أأحي تكل امللكيةابلبتاكر، فاإ
2

 

ماكنية ضامن  يف عدد من الأنظمة القانونية، أأداة غامضة ومع ذكل لتزال امللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة هبا انهيك عن اإ

امللكية الفكرية  جتسدوصول املنتجات والعمليات واخلدمات اليت كفاةل ة يف سلسةل قمية الابتاكر لتطبيق امللكية الفكري

ىل املس تخدم الهنايئ   اإ

 يف السوق ومهنم: )مبا يف ذكل العملية( أأو اخلدمة يف سلسةل قمية الابتاكر أأن يطرحوا املنتجَ  الفاعلني عىل عدد من

 ن داخل واكلت المتويل احلكومية(؛و)مبا يف ذكل املوظف 3 البحوث تسويق / اس تغالل وممول )أأ(

 

 ن(؛والباحث)مبا يف ذكل  امللكية الفكرية ومطورو )ب(

 

وماكتب نقل التكنولوجيا املوجودة يف )مبا يف ذكل الأفراد داخل ماكتب البحوث امللكية الفكرية  ومدير و )ج(

 ث العامة(ت التعلمي العايل أأو منظامت البحمؤسسا

 

يف  والفاعلنيواملتوسطة  واملتناهية الصغر)مبا يف ذكل الرشاكت الصغرية  امللكية الفكرية ومس تخدمو )د(

 القطاع الصناعي/القطاع اخلاص(.

 

 املسائل التالية: ن يفهموا بوضوحأأ  فاعلني املتعددينللول بد 

 

 ختلف أأنواع التكنولوجيا؛مب املتعلقة و اية امللكية الفكرية امللكية الفكرية والاسرتاتيجيات املرتبطة هبا محل )أأ(

 

                                                
1

؛ : دور التكنولوجيا والابتاكر يف التمنية الصناعية الشامةل واملس تدامة2016تقرير التمنية الصناعية لعام  
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/IDR/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_ARABIC.pdf. 

2
 //iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2009/11/20091106141914ebyessedo0.5504833.html#axzz36yvEkIZ9http:. 

3
 .ماليةولكن ليس لتحقيق ماكسب  التسويق الاس تغالل هنا يعين 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/IDR/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_ARABIC.pdf
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/IDR/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_ARABIC.pdf
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2009/11/20091106141914ebyessedo0.5504833.html#axzz36yvEkIZ9
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مبا يف ذكل رصد التعدي مع الرتكزي بوجه خاص عىل متكني البدلان النامية ، الإدارة الفعاةل للملكية الفكريةو  )ب(

ساءة اس تخدام أأي طرف اثلث مللكيهت والناش ئة والأقل منوا من  الفكرية؛ اضامن عدم اإ

 

ىل التكنولوجيا و  )ج( حتياجات الاملناس بة لاس تخدام أأدوات امللكية الفكرية ومهنا أأوجه املرونة للنفاذ اإ

 ؛بدل معنياخلاصة ب التكنولوجية 

 

واملتناهية الصغر امللكية الفكرية وكيفية التعامل مع رشاكء الصناعة )مبا يف ذكل الرشاكت الصغرية  تسويقو  )د(

 (؛نيالصناعي الفاعلنيواملتوسطة و 

 

وأأوجه القصور ، مبا يف ذكل اسرتاتيجيات التفاوض تغاللاملعامالت لأغراض التسويق / الاس   جراءاإ و  )ه(

قامة س بلجتنهبا، فضال عن  الواجب  ؛ فامي بعد وتتفر علتتوسع رشكة مبتدئة  اإ

 

 .العاملية لسوقلتسويق يف ااب الإملام )و(

 

ىل توضيح الكيفية اليت ميكن هبا للبدلان النامية  ويتسم املرشوع بأأمهية خاصة يف س ياق أأجندة التمنية حيث يسعى اإ

دارة امللكية الأ والناش ئة و  الفكرية ونقل التكنولوجيات، مع حتقيق الهدف قل منوا أأن تس تفيد من تمنية القدرات يف جمال اإ

ذ يركز املرشوع عىل خربات بعض البدلان الرائدة اخملتارة ومهنا جنوب أأفريقيا،  ر.الهنايئ العام املمتثل يف تعزيز الابتاك واإ

رص فيف خلق س تخدام الاسرتاتيجي لأدوات امللكية الفكرية سيسلط الضوء عىل الس بل اليت ميكن أأن يسهم هبا الا

 .لتمنية الاجامتعية والاقتصاديةا

 

 الأهداف 2.2

 

 

ىل حتقيق هدف عام وأأهداف أأجندة التمنيةمن  40و 31و 25و 23و 12و 10و 1تنفيذا للتوصيات  ، هيدف املرشوع اإ

 أأكرث حتديدا عىل النحو التايل:

 

 الهدف العام:

 

عىل حنو فعال كأداة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف قوق املرتبطة هبا مجيع احلجي لس تخدام امللكية الفكرية و الرتو

لس امي اس تخدام امللكية الفكرية الناش ئة عن الاستامثرات العامة يف البحث و والناش ئة والأقل منوا، البدلان النامية

 التطوير. و/أأو

 



CDIP/19/11/Rev. 
Annex 
6 
 

 :الأهداف احملددة

 

طار لزايدة  .1  ؛يف جمال نقل التكنولوجيا تكوين الكفاءاتاس هتداف أأنشطة يف فعالية الوضع اإ

الرئيس يني يف فئات  الفاعلنيدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا دلى الالزمة لإ الكفاءات  واس تحداث .2
 ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا ومديرهيا ومس تخدمهيا؛

 

 

 اسرتاتيجية التنفيذ 3.2

 

 

 من خالل تنفيذ الأنشطة التالية: ستتحقق أأهداف املرشوع

 

، ومناذج املقابالت، ومناذج امللفات ذكل ادلراسات الاس تقصائيةميكن أأن يتضمن وضع مهنجية ومجموعة أأدوات ) .1

 اس هتدافبغية حتسني  اس تغاللهاتصةل بنقل التكنولوجيا وتسويقها/الشخصية( لتقيمي الاحتياجات التدريبية يف اجملالت امل 

 ؛نفيذأأنشطة التدريب من حيث امجلهور واملوضوع والت 

عداد خرائط تفصيلية لسالسل القمية التكنولوجية يف أأربعة بدلان راو  .2 امللكية  وممولئدة، مبا يف ذكل عنارصها )اإ
وجيا والابتاكر( مثل مراكز دمع التكنول ابطة هبومؤسسات ادلمع املرت  هاو ومس تخدم مديروهاو  وهامطورو  الفكرية

 لتحديد نتاجئ التدريب اليت يتعني حتقيقها؛ اوالعالقات بيهن

عنارص سالسل القمية التكنولوجية ابس تخدام املهنجية ومجموعة الأدوات ووضع  دلىتقيمي الاحتياجات التدريبية و  .3
 الاحتياجات؛ تكلخطط تدريبية للبدلان الأربعة الرائدة ملعاجلة 

خطط التدريب املقررة للبدلان الأربعة الرائدة، مبا يف ذكل، حسب  الاضطالع بأأنشطة تدريبية لتنفيذو .4
ىل نشطة تكل الأ ستشمل و  املشاركة يف الربامج التعلميية؛الاقتضاء، الأنشطة يف املوقع، والتعمل عن بعد، و   تكوينالرامية اإ

ة لل حلقات معل تدريبية عقد ات كفاءال دارة امللكية للتكنولوجين التسويق الفعال عجهات الفاعةل الرئيس ية موهج  ا واإ
ماكنية  اس تكشافو ؛ اخيلادلتدريب ال تدريب أأثناء العمل و ا لل فرص، وميكن أأن تشمل أأيضا الفكرية قامة رشااكت مع اإ اإ

دارة امللكية الفكرية واجلامع بدلان  التعاون فامي بنيوتسخري ، ذات الكفاءات املناس بة ات واملؤسسات الأخرىمنظامت اإ
ىل أأعىل مس توى ممكن بأأنشطة الاجلنوب كوس يةل ل الأنشطة عىل املدى  تكلتأأثريها واس تدامة زايدة نقل املعارف و رتقاء اإ

 الطويل؛

 .لتحسني املهنجية ومجموعة الأدواتتقيمي نتاجئ أأنشطة التدريب و  .5

ىل معايري تشمل ما ييل: ىل جنوب أأفريقيا، اإ  وسيستند الاختيار الفعيل للبدلان الرائدة، ابلإضافة اإ

طار وطين أأو .1  أأو تسويقها؛مؤسيس محلاية امللكية الفكرية و/ وجود اإ
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ىل و  .2 سرتاتيجيات امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من اسرتاتيجيات حامية امللكية الفكرية، مع مزية اب الإملاماحلاجة اإ
 جية امحلاية مع نوع التكنولوجيا؛تمتثل يف القدرة عىل مواءمة اسرتاتي 

 .بشلك فعالفيدين احملليني وحكوماهتم عىل تنفيذ املرشوع قدرة املس ت و  .3

  :يتضمن العنارص التالية اقرتاحرائدة تقدمي  وس يخطلب من ادلول الأعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع بوصفها بدلاان

ىل )أأ( نس يق مع الواكةل / املؤسسة الرائدة املسؤوةل عن تنس يق الأنشطة عىل املس توى القطري ابلت  الإشارة اإ
املؤسسات و ؛ هاتسويق أأو نقل التكنولوجيا الإدارة الوطنية ل أأمانة الويبو )مثل املكتب الوطين للملكية الفكرية، أأو 

 أأو التعلميية(؛البحثية و/

ىلمحلاية امللكية الفكرية  مقتضبوصف و  )ب( التكنولوجيا يف البدل، والبيئة السائدة  / تسويقنقل واحلاجة اإ
وامللكية الفكرية ذات  ،فيد من خالل املشاركة يف املرشوع )مثل قدرات البحث والتطويرس ت اليت من شأأهنا أأن ت 

ىل ذكل(؛ املتناهية الصغرو الناش ئة الصغرية  والرشاكت ،الأمهية الوطنية  واملتوسطة وما اإ

 بعدال خرين عىل مواصةل تنفيذ الاسرتاتيجيات املقرتحة  املصاحلالرائدة وأأحصاب /املؤسسة قدرة الواكةل و  )ج(

 اس تكامل املرشوع احلايل.

دارة  /املؤسسةن معلية الاختيار املذكورة أأعاله فريق املرشوع )الواكةلوس متك   الرائدة عىل الصعيد القطري وفريق اإ

 للمرحشني احملمتلني عىل استامثر الوقت واملوارد يف هذه العملية. املرشوع يف الويبو( لتقيمي الالزتام والقدرات الفعلية

 أأحصاب املصلحة ال خرينالتعاون مع 

طار التنفيذ الاسرتاتيجي للمرشوع والرغبة يف اس تدامة  ىل مد طويللنتاجئ لأ ايف اإ ، س يجري السعي، عند الاقتضاء، اإ

ت الأمم املتحدة املعنيني، وعند الاقتضاء، مع واكل املصاحلحتقيق أأوجه التأ زر مع برامج ومشاريع ومبادرات أأحصاب 

 .مضن اختصاص  ل مهناالأخرى، 

وسيمت تقامس نتاجئ هذا املرشوع، عند الاقتضاء، مع ادلول الأعضاء الأخرى، بغية تيسري التقامس الفعال لأفضل ممارسات 

 التكنولوجيا.نقل 

 

 اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف مهنا 4.2

 

 اخملاطر

 

 املس تفيدين من أأنشطة التدريب دلىاملوارد البرشية  دوران

 

 اخملاطر من تخفيفال اسرتاتيجية 
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ىل أأدىن دمع الرتكزي عىل تدريب املدربني و  املؤسسات مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لمتكني ادلمع احمليل والتقليل اإ

 .املوظفني دوران أأثرحد من 

 

 

 والتقيميالاس تعراض  .3
 

 

 جدول اس تعراض املرشوع 1.3

 

 

ىل  سيخس تعرض جري تقيمي مس تقل . ويف هناية املرشوع، س يخ جلنة التمنيةاملرشوع مرة  ل س نة مع تقدمي تقرير مرحيل اإ

ىل  املنبثق عنه تقريرال قدم ويخ   .جلنة التمنيةاإ

 

 

 التقيمي اذلايت للمرشوع 2.3

 

ىل التقيمي اذلايت،   س يخجرى تقيمي مس تقل للمرشوع.ابلإضافة اإ

 نتاجئ املرشوع

 

 مؤرشات الإجناز الناحج

 .)مؤرشات النتاجئ(

 

 الالزمة دواتمجموعة الأ و هنجية امل توفري . 1

 يةلتدريب ا حتياجاتلتقيمي الا

للمهنجية ومجموعة الأدوات حبلول منتصف  هنايئ مرشوعتقدمي أأول 

 .2018 عام

التكنولوجية سالسل القمية رمس خرائط . 2

 يف أأربعة بدلان رائدة

 .2018 عام تسلمي اخلرائط حبلول منتصف

نتاجئ تقيمي وضع خطة تدريبية وفقا ل . 3

 يةحتياجات التدريب الا

 .2018 حبلول هناية عام يةطة التدريب اخلتسلمي 

 .2019 الانهتاء من التدريب حبلول هناية عام تنفيذ أأنشطة التدريب وفقا خلطة التدريب. 4

 تقيمي وتنقيح املهنجية ومجموعة الأدوات. 5

 

حبلول هناية الربع الأول من  املنقحةتسلمي املهنجية ومجموعة الأدوات 

 .2020 عام

 

 النجاح يف حتقيق هدف املرشوع )مؤرشات النتاجئ( )مؤرشات( مؤرش هدف )أأهداف( املرشوع
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طار لزايدة . 1 اس هتداف يف فعالية الوضع اإ

يف جمال نقل  الكفاءاتتكوين أأنشطة 

 .التكنولوجيا

شارة ىل أأن  ادلراسة الاس تقصائية يف نياملشارك اإ  تكوين الكفاءاتاإ

 يف املائة( 60 :يامتىش مع أأولوايهتم واحتياجاهتم )الهدف

دارة امللكية الالزمة لإ الكفاءات  اس تحداث. 2

 الفاعلنيالفكرية ونقل التكنولوجيا دلى 

الرئيس يني يف فئات ممويل امللكية الفكرية 

 .ومطورهيا ومديرهيا ومس تخدمهيا

أأن معارفهم وهماراهتم يف جمايل  ادلراسة الاس تقصائيةيف  اعتبار املشاركني

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا قد ازدادت )الهدف:  يف  60اإ

 (املائة
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 مجموع املوارد حسب النتاجئ .4

 2017)أأ( عام 

 (فرنك سويرسي) 

 اجملموع اجملموع 2017 نتاجئ املرشوع

  املوظفني خالف املوظفون املوظفني خالف املوظفون 

التوظيف: منسق املرشوع، وخبري 

، واخلرباء يةالتدريب  الاحتياجاتتقيمي 

 القطريعىل الصعيد 

- - - - - 

 - - - - - 

 0 0 0 0 0 اجملموع

 

 *2019-2018 الثنائية)ب( 

 (فرنك سويرسي) 

 اجملموع اجملموع 2019 2018 نتاجئ املرشوع

  املوظفني خالف املوظفون املوظفني خالف املوظفون املوظفني خالف املوظفون 

ومجموعة الأدوات الالزمة هنجية امل 

 يةلتدريب لتقيمي الاحتياجات ا

30,000 27,000 - - 30,000 27,000 57,000 

رمس خرائط سالسل القمية 

 التكنولوجية يف أأربعة بدلان رائدة

30,000 30,000 - - 30,000 30,000 60,000 

 120,000 60,000 60,000 - - 60,000 60,000نتاجئ تقيمي وضع خطة تدريبية وفقا ل 



CDIP/19/11/Rev. 
Annex 
11 
 

 يةحتياجات التدريب الا

 272,000 152,000 120,000 152,000 120,000 - - أأنشطة التدريب تنفيذ

 509,000 269,000 240,000 152,000 120,000 117,000 120,000 اجملموع

 

 .رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية* 

 **2020)ج( عام 

 (فرنك سويرسي) 

 اجملموع اجملموع 2020 نتاجئ املرشوع

  املوظفني خالف املوظفون املوظفني خالف املوظفون 

تقيمي وتنقيح املهنجية ومجموعة 

 الأدوات

30,000 45,000 30,000 45,000 75,000 

      

 75,000 45,000 30,000 45,000 30,000 اجملموع

 

 .رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية **
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 فئة التلكفةموارد خالف املوظفني حبسب  .5

 2017)أأ( عام 

 (فرنك سويرسي) 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية الأسفار واملنح الأنشطة

اخلدمات التعاقدية  النرش أأسفار الغري همامت املوظفني

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

ومجموعة الأدوات الالزمة هنجية امل 

 يةلتدريب لتقيمي الاحتياجات ا

- - - - - - 

 0 0 0 0 0 0 اجملموع

 

 *2019-2018 الثنائية)ب( 

 (فرنك سويرسي) 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية الأسفار واملنح الأنشطة

اخلدمات التعاقدية  النرش أأسفار الغري همامت املوظفني

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

ومجموعة الأدوات الالزمة هنجية امل 

 يةلتدريب لتقيمي الاحتياجات ا

- - - 27,000 - 27,000 

رمس خرائط سالسل القمية 

 التكنولوجية يف أأربعة بدلان رائدة

- - - 30,000 - 30,000 

 60,000 - 60,000 - - -نتاجئ تقيمي وضع خطة تدريبية وفقا ل 
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 يةحتياجات التدريب الا

 152,000 24,000 - - 64,000 64,000 تنفيذ أأنشطة التدريب

 269,000 24,000 117,000 - 64,000 64,000 اجملموع

 

 .رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية* 

 **2020)ج( عام 

 )فرنك سويرسي( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية الأسفار واملنح الأنشطة

اخلدمات التعاقدية  النرش أأسفار الغري همامت املوظفني

 الفردية

اخلدمات التعاقدية 

 الأخرى

 45,000 - 45,000 - - - وتنقيح املهنجية ومجموعة الأدواتتقيمي 

 45,000 - 45,000 - - - اجملموع

 

 .رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية** 

  



CDIP/19/11 Rev. 
Annex 
14 
 

 

 اجلدول الزمين للتنفيذ .6

 2017)أأ( عام 

 2017فصول عام  النشاط

 الرابع الثالث الثاين الأول

التوظيف )منسق املرشوع، 

 الاحتياجاتوخبري تقيمي 

التدريبية، واخلرباء عىل الصعيد 

 (القطري

- - x x 

 

 *2019-2018 الثنائية)ب( 

 2019 عام فصول 2018 عام فصول النشاط

 الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين الأول

ومجموعة الأدوات الالزمة هنجية امل 

 يةلتدريب لتقيمي الاحتياجات ا

x X - - - - - - 

رمس خرائط سالسل القمية 

 التكنولوجية يف أأربعة بدلان رائدة

x X - - - - - - 

نتاجئ وضع خطة تدريبية وفقا ل 

 يةحتياجات التدريب تقيمي الا

- - x x - - - - 

 x x x x - - - - تنفيذ أأنشطة التدريب

 عىل مزيانية املرشوع. رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية* 
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 ** 2020)ج( عام 

 2020 عام فصول النشاط

 الرابع الثالث الثاين الأول

تقيمي وتنقيح املهنجية ومجموعة 

 الأدوات

x - - - 

 

 عىل مزيانية املرشوع. رهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية**

 ]هناية املرفق والوثيقة[


