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CDIP/24/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 سبمترب 1 التارخي:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019نومفرب  22ىل اإ  18جنيف، من 

المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية مشروع استخدام الإنجاز حول تقرير 

 الاقتصادية

عداد مانة من اإ  الأ

املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية  مرشوع اس تخدامتقرير الإجناز حول هذه الوثيقة  تضمن مرفقي  .1

ىل يونيو  2016تنفيذ املرشوع، أأي من أأكتوبر ، وهو أأحد مشاريع جدول أأعامل التمنية. ويغطي التقرير اكمل فرتة الاقتصادية اإ

2019. 

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .2 اإ

ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 الوثيقة. مرفق هذه

 [املرفق يل ذكلي]
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 ملخص املرشوع
 DA_16_20_03 رمز املرشوع

 العنوان

 

 .املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية اس تخدام

 

: أأخذ حامية املكل العام بعني الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق 16التوصية  أأجندة التمنيةتوصيات 

 الويبو والتعمق يف حتليل العواقب واملنافع الناجتة عن مكل عام غزير ومفتوح.

الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري املرتبطة ابمللكية الفكرية وادلامعة : 20التوصية 

عداد مبادئ توجهيية  ماكنية اإ ملكل عام متني يف ادلول الأعضاء يف الويبو، مبا يف ذكل اإ

ىل املكل  ماكهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت أ لت اإ ابإ

 القانونية. العام وفقا لأنظمهتا

 

 مزيانية املرشوع

 

 200,000و  (2017-2016فرنك سويرسي ) 300,000املوظفني: خبالف تاكليف ال 

 (*2019-2018فرنك سويرسي )

فرنك  150,000و (2017-2016فرنك سويرسي ) 150,000تاكليف املوظفني: 

 (*2019-2018سويرسي )

-2018تاكليف املوظفني يف من التاكليف خبالف املوظفني اإىل  50,000أأعيد ختصيص 

، ومّددت فرتة تنفيذ املرشوع س تة أأشهر، بعد أأن أأقرته ادلول الأعضاء يف ادلورة 2019

 الثانية والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

 

 مدة املرشوع

 

 اشهر  36

 

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 املعنية والصةل بربامج الويبو
 .14و 10و 9و 1 الصةل ابلربامج

 

 وصف مقتضب للمرشوع

 

نشاء وتطوير مراكز ا ىل أأنشطة الربانمج اجلاري تنفيذها بغرض اإ ستند املرشوع املُقرتح اإ

دمع التكنولوجيا والابتاكر، ونتاجئ ادلراسات املنجزة سابقًا بشأأن امللكية الفكرية واملكل 

ىل بوابة الوضع العام )عنرص الرباءات( وبشأأن الرباءات واملكل العام، وي  ستند كذكل اإ

طار مرشوع جدول الأعامل بشأأن بياانت الوضع القانوين  القانوين القامئة واملُعدة يف اإ

 للرباءات.

ىل يريم املرشوعاكن و  اليت تقدهما مراكز الراهنة اخلدمات تعزيز ، عىل وجه التحديد، اإ

م و دمع التكنولوجيا والابتاكر  ىل اخلدمات اليت تُقدَّ ضافة خدمات وأأدوات جديدة اإ اإ

حاليًا، مبا يسمح لتكل املراكز بعدم الاقتصار عىل حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل 
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دمع اخملرتعني والباحثني ورواد الأعامل يف اس تخدام تكل املعلومات من ومتكهنا من العام، 

ومن مثَّ الإسهام يف حتسني فعالية أأجل اس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة، 

اس تغالل واس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام، ابعتبارها مصدرًا لس تحداث 

املعارف والابتاكرات عىل الصعيد احمليل وزايدة قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

 عىل تكييف خمتلف التكنولوجيات واستيعاهبا.
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 الس يد أأليخاندرو رواك اكمبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسيك رشوعمديرا امل 

 

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف 

 الربانمج واملزيانية

 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية 9)الربانمج  2.3النتيجة املرتقبة ه  ( كفاءات معزَّ

لأغراض التمنية يف البدلان تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 

 النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل.

 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية 14و 9)الربانجمان  2.4النتيجة املرتقبة ه  ( نفاذ حمّسن اإ

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر 

 .والإبداع

 

حملة عامة موجزة عن تنفيذ 

 املرشوع

 

ثر 2016بدأأ تنفيذ املرشوع يف أأكتوبر  ىل تعيني ، اإ منسق املرشوع. وقد أأّدي املرشوع اإ
 اخملرجات التالية:

 .دليالن معليان عن حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما. 1

طار املرشوع، يركّز أأحدهام وقد أأعّد دليالن  عىل حتديد الاخرتاعات املوجودة يف يف اإ
 .املكل العام ويركّز الثاين عىل اس تخدام تكل الاخرتاعات

 التالية:املواضيع ادلليل بشأأن حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام وقد حبث 

 العالقة بني الرباءات واملكل العام؛ -

 حتديد الاحتياجات من املعلومات اخلاصة ابلتكنولوجيا؛و  -

جي - اد مصادر املعلومات الالزمة لتحديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل واإ

 العام، وخاصة قواعد بياانت الرباءات وجسالت الرباءات؛

 والاطالع عىل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين؛ -

 والاضطالع بعمليات البحث القامئة عىل أأساس حرية العمل؛ -

دارة اخملاطر وفهم حدود معليات البحث القامئة عىل أأساس  - حرية العمل واإ

 املرتبطة بذكل.

حبث املواضيع فقد أأما ادلليل بشأأن اس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام، 
 التالية:

 العالقة بني الرباءات واملكل العام؛ -

 والعالقة بني الاخرتاعات وادلراية التقنية؛ -

 ت؛واخلطوات اليت ينبغي اختاذها يف معلية اس تحداث املنتجا -

 وحتديد املتطلبات التكنولوجية؛ -

 وحتديد املوارد التكنولوجية القامئة؛ -
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 ودمج التكنولوجيات اجلديدة يف معليات البحث وتصممي املنتجات؛ -

وفهم حدود الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام والبّت يف احلالت اليت قد  -

 يكون فهيا ترخيص التكنولوجيا أأمرا رضوراي.

تيجية التنفيذ، وقع الاختيار عىل خبريين رئيس يني ومخسة خرباء مع اسرتا ومتاش يا
مساعدين من أأهل الاختصاص، ولكّفوا بصياغة ادلليلني. وبعد حتديد اخلبريين الرئيس يني 

جناز ادلليلني اخلرباء املساعدون مت تعيني من مواد تدريبية، يرافقهام وما  برمهتام امللكفني ابإ
 املواضيع اخملتارة.خبصوص لتقدمي املشورة 

ضامن التوزع اجلغرايف للخرباء )ش ييل من أأجل القامئون عىل معلية الاختيار معل وقد 
 واليوانن والهند وكينيا والولايت املتحدة الأمريكية(.

اخلبريان الرئيس يان معلية أأمّت ، و 2017يف فرباير املرشوعني الأولني اخلرباء صياغة  أأمتّ وقد 
من املعلومات العامة ّمّك . ويتضمن ادلليالن 2017يف يونيو توى وتدعمي احمل اس تعراض 

والتوجهيات العملية، املرفقة بأأمثةل من العديد من البدلان بشأأن الهنج والأدوات 
 اخلصوصية للتعرف عىل الاخرتاعات يف املكل العام واس تخداهما.

 يف املرحةل بعض مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الاطالع عىل ادلليلنيوتولت 
التجريبية، من أأجل التأأكد من اس تجابهتام لحتياجات تكل املراكز ومالمئهتام ملوظفي مراكز 

ىل  دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدلان النامية وبدلان الاقتصادات الناش ئة. واستنادا اإ
ضطالع الابعض اعتبارات التنوع اجلغرايف والاجامتعي والاقتصادي، وقدرة املراكز عىل 

البدلان التالية للمشاركة يف املرحةل التجريبية، ويه: وقع الاختيار عىل اخلدمات، مبزيد 
كينيا وجنوب أأفريقيا )اجملموعة الأفريقية( واملغرب )مجموعة البدلان العربية( ومالزياي والفلبني 

ينية مبيا وكواب )منطقة أأمرياك الالت و )منطقة أ س يا واحمليط الهادئ( والأرجنتني وكول
 والاكرييب( والاحتاد الرويس )الاقتصادات الناش ئة والبدلان املتقدمة(.

يف البدلان التجريبية، ولكّفوا بتوثيق ادلليلني قطريون لالإرشاف عىل وعنُي س بعة خرباء 
ابس تخدام مهنجية ، وتقيمي جتارب مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف تطبيق ادلليلني

ىل منوذج  أأي ابس تخدام معايري ) كريكباتريك لتقيمي التدريب ومس توايته الأربعةتستند اإ
 .(الكفاءة والفعالية واملالءمة والتأأثري

 26و 25اجامتع يف جنيف يويم بدايهتا  عقد، و العملية التجريبية س تة أأشهراس مترت وقد 
جل من أأ  رئيس يني واخلرباء القطريني الس بعةالبريين اخل ، واذلي مجع بني 2017يوليو 

قد و  تطوير وتنس يق الهنج الفعاةل لأغراض العملية التجريبية يف لك من البدلان اخملتارة.
ىل  ، ادلليلنيمالءمة تقدمي عدد من التوصيات بشأأن كيفية زايدة أأدت املرحةل التجريبية اإ

دراج ن االرئيس ي ريانقد قام اخلبو  وعزز  .املرشوعني املعّدلنييف هذه التوصيات ابإ
ساعدة عىل للم الإضافية التطبيقية بعدد من التوجهيات والأدوات والأمثةل خاصة ادلليالن 

 توضيح بعض املواضيع اخملتارة.

 2018وأأكتوبر  الأول()ادلليل  2018يونيو الهنائيني بني املرشوعني العمل عىل نهتيي او 
، ديدةالسارية عىل املنشورات اجل متاش يا مع س ياسة منشورات الويبوو (. الثاين)ادلليل 
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دراج اإ ، و يف الويبورين مكنشو  ادلليلنيحلصول عىل املوافقة لإصدار من أأجل ابدأأ العمل 
مع س ياسة  ومتاش يا .ام وتأأثريهاممساهامت حتريرية وتصمميية احرتافية بغية زايدة استيعاهب

عدد من الأقران من اخلرباء ادلاخليني  ينيالهنائ اس تعرض مرشوع ادلليلني الويبو، 
، من مرشوع ادلليلني، وأأدخل اخلبريان الرئيس يان بعض التحسينات عىل واخلارجيني

دراج التوصيات الهنائية لدلليلني  ة. وأأرسلت الصيغالصادرة عن اس تعراض اخلرباء أأجل اإ
شعبة تمت هذه العملية حتت اإرشاف من أأجل القيام ابلتحرير والتصممي الاحرتايف، و 

. وانهتي  العمل عىل التحرير الاحرتايف لدلليل الأول يف املنشورات والتصممي يف الويبو
، ومن املرتقب الانهتاء من العمل عىل التحرير الاحرتايف لدلليل الثاين يف 2019يونيو 
 يمت ترمجة ادلليلني مضن املرحةل الأخرية من العملية.و . 2019يوليو 

نة لفائدة مراكز دمع التكنولوجيا2 ىل  ،والابتاكر . مواد تدريبية جديدة وحمس ّ استنادا اإ
نشاء ادلليلني اخلاصني بتحديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما ، واإ

 ش بكة من اخلرباء:

، 2018من الربع الأخري بدأأ العمل عىل تدريب عدد من املراكز اخملتارة عىل ادلليلني يف 
ىل املواد التدريبية اليت أأحدهثا اخلبريان الرئي  س يان. ونظمت تسع حلقات معل بني استنادا اإ

، مع الرتكزي يف البداية عىل البدلان التجريبية ويه الأرجنتني 2019ويونيو  2018نومفرب 
بيا وكينيا ومالزياي واملغرب والفلبني والاحتاد الرويس وجنوب أأفريقيا، ابلإضافة اإىل وم وكول
دخال بعض التحسينات وقد أأاتحت حلقات العمل فرصة لختبار املواد التدريب  الهند. ية واإ

لتدريب عىل ادلليلني اببريان الرئيس يان اضطلع اخل الإضافية علهيا. ولكاّم أأمكن ذكل، 
نشاء ش بكة خرباء قادرين عىل اخلرباء مبساعدة اخلرباء املساعدين و  القطريني، هبدف اإ

بعد  خبصوص اس تخدام ادلليلني مواصةل تقدمي ادلمع ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
يف هناية حلقات العمل، ومجعوها اخلرباء الاس امترات التقيميية وزع املرشوع. وقد انهتاء 

 اليت تلقاها اخلرباء من أأجل مزيد تكييف املواد التدريبية.التعليقات واس تخدمت 

نة للوضع القانوين3 ماكنية اس تخدام أأسهل وحمتوى أأكرب، مبا يف ذكل ما  . بوابة حمس ّ تتيح اإ
 ييل:

، أأي جل حتديد الاحتياجات الرئيس ية دلى مجموعة مس تخديم معلومات الرباءاتمن أأ 
لهيا يف س واليت  ن الرئيس يني لبوابة الوضع القانوينواملس تخدم بقية هذه الوثيقة يشار اإ

 يتوالولكف ابلقيام بدراسة تفصيلية لالحتياجات مت تعيني خبري تواصل  بعبارة "البوابة"،
خالل دراسة اس تقصائية وعدد من من بوابة ال مس تخديم التعليقات من مجع شمل ت 

جابة وردت من  200املقابالت الهادفة. وقد راجع اخلبري املتعاقد ما يفوق  بدلا،  20اإ
بوابة. ال صياغة عدد من التوصيات حول كيفية حتسني واستند عىل تكل الإجاابت ل 

جراءات تعيني متعاقد لإنشاء الواهجمع ذكل وابلتوازي ، يف للبوابةة اجلديدة ، خمتت اإ
 .2016سبمترب 

ىل  وقد مشلت ادلراسة عددا من احللول التقنية املتنوعة، اليت تأأخذ بعني الاعتبار احلاجة اإ
اتحة اس تخدام  ضافة بشلك أأسهل لبوابة ااإ مشاورات وجرت وظائف البحث املتقدم. واإ

ات اجلغرافية املاكنية مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة مثل قسم الأمم املتحدة للمعلوم
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(UNGIS )بشأأن اس تخدام بياانت الأمم املتحدة الرمسية  ومكتب املستشار القانوين
مناقشات مع الزمالء وعقدت اخلاصة ابحلدود ادلولية من أأجل وضع خريطة جديدة، 

دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الويبو بشأأن  املعنيني يف شعبة التصالت واإ
ماكنية اس تخدام برانمج لعرض اخلرائطومهنا لتنفيذ التقين خيارات ا ، مبا يامتىش مع اإ

مضاء اتفاق مع الس ياسات التنظميية ىل اإ قسم الأمم املتحدة . وقد أأفضت املشاورات اإ
للمعلومات اجلغرافية املاكنية بشأأن اس تخدام بياانت الأمم املتحدة الرمسية اخلاصة ابحلدود 

ىل حتديد ادلولية ، ابس تخدام فعال من حيث التلكفة لتطوير واهجة جديدة حلّ ، واإ
برانمج قامئ عىل التكنولوجيا السحابية، واسع الانتشار بني منظامت الأمم املتحدة 

 الأخرى.

اس تعراض من أأجل  خبري معين مبعلومات الرباءات عنُي، 2017يف  ويف نفس الفرتة
ث اخلبري البياانت املتعلقة مبا يفوق . وقد حدّ لكام اقتضت احلاجةوحتديهثا، حمتوى البوابة 

ملفات مساعدة تفصيلية للك ولية قضائية مدرجة يف البوابة، ولية قضائية، وأأعّد  160
ضايف للمس تخدمني للتعرف عىل املعلومات املتعلقة ابلوضع القانوين  من أأجل تقدمي دمع اإ

ضافية بشأأ ل اليت قد تكون متاحة عىل الإنرتنت، و  ن خصوصيات امحلاية تقدمي معلومات اإ
 املتعلقة ابلبحث.وبعض النصاحئ يف مل ولية قضائية املمنوحة للرباءات 

ماكنية دمج معايري البحث،  ىل البوابة، من سبيل اإ وأأضيفت بعض الوظائف اجلديدة اإ
جدول، وحتديد الولايت القضائية مضن وعرض املعلومات بشلك منفصل عىل اخلريطة و 

قلمييالأعضاء  قلميية ملعلومات الرباءات. وأأضيفت يف منظمة اإ ة لإصدار الرباءات أأو مجموعة اإ
عىل الإنرتنت البحث يف حمتواها بعض حقول البحث، ومهنا جسالت الرباءات اليت ميكن 

اليت تتيح ابس تخدام امس مودع الطلب أأو بياانت الأولوية، والسجالت الإلكرتونية 
وشهادات امحلاية الإضافية، والرباءات ءات، املعلومات بشأأن صكوك متديد فرتة حامية الربا
قلميية السارية يف الولايت القضائية املعنية.  الإ

ولية قضائية، أأي بزايدة  200، ما يفوق ةلومشل حتديث املعلومات، خالل هذه املرح
% يف عدد الولايت القضائية ومجموعات معلومات الرباءات اليت أأصبحت بياانهتا 25

 اجلديد للبوابة. متاحة يف الإصدار

عادة تصممي البوابة عىل حتسني نفاذ املس تخدمني املعاقني  وقد حرص العاملون عىل اإ
ىل البوابة،  اإىل خدماهتا نفاذ ال مع اجلهود اليت تبذلها الويبو لتحسني  متاش يابرصاي اإ

صدار امللفات بنسق متاح للمعاقني برصاي.  ومنصاهتا، وللمساعدة عىل اإ

، قصد تعممي رمسية لإدارة امللكية الفكرية املعنية، عن طريق وأأرسل لك ملف مساعد
التأأكد من املعلومات اليت مجعها اخلبري. وورد خالل هذه املرحةل )من يوليو اإىل سبمترب 

رّدا عىل طلبات التأأكيد. وأأضيفت اس امترة اتصال للواهجة اجلديدة للبوابة  25( 2018
عالم الأمانة بأأي تغيريات  مس تقبلية قد تطرأأ عىل املعلومات لمتكني املس تخدمني من اإ

 البوابة. املذكورة عىل
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عداد فيديو تعلميي ومزياهتا، بوابة لل ومن أأجل تسليط الضوء عىل الواهجة اجلديدة  مت اإ
 دمع من خبري يف الفيديو.بقصري 

ادلورة الثانية والعرشين للجنة املعنية عىل هامش وقد أأطلقت البوابة خالل حدث جانيب 
 ابلتمنية وامللكية الفكرية.

أأمثةل عىل النجاح/ الأثر 

 وادلروس الرئيس ية
 أأمثةل عىل النجاح/الأثر:

 التجريبية، ةلمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر خالل املرحالتعليقات الواردة من أأثبتت 
ادلراسات الاس تقصائية اليت مجعت يف هناية حلقات العمل العملية، أأمهية فضال عن 

مضن هذا املرشوع. وقد أأثبتت لفائدة املراكز القمية املضافة للموارد اجلديدة اليت أأنشأأت 
تحديد املتعلقة ب جناح حلقات العمل يف بناء املعارف واملهارات خاصة الواردة التعليقات 

يف املتوسط % من املشاركني 99.6واس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام )
اء أأعامهلم س تفيدمه يف أأد% من املشاركني بأأن ادلليلني 98أأفاد أأكدوا هذه النتيجة(، وقد 

 اليومية. 

ضايف من أأجل دمج توجهيات ادلليلني عىل  غري أأنه س يكون من الرضوري تقدمي دمع اإ
أأمكل وجه يف أأنشطة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ومن أأجل متكني املراكز من 

 حداث بعض اخلدمات الإضافية يف هذا اجملال ابس تخدام ادلليلني كأدوات دمع.اس ت
نشاء مجموعة من اخلرباء اذلين س يكونون متاحني للعمل كخرباء دلمع  وس يكون من املفيد اإ

 اجملموعة يف وقت لحق.توس يع املراكز يف اس تخدام ادلليلني ويف تطوير خدماهتا، مث 

ثر اإطالقها عدد كبري من املس تخدمني ) جلسة اس تخدام  1,880وقد زار البوابة اإ
(، ويدّل ذكل عىل أأن البوابة 2018دة بني نومفرب وديسمرب تزنيال مللفات املساع 4,571و

 تعد موردا مفيدة.

 ادلروس الرئيس ية:

، مثلام ورد يف املرفق الثاين للتقرير املرحيل يف الوثيقة اكنت معلية الصياغة التعاونية
CDIP/22/2 ،.مدعومة من خالل حتديد مسامهة لك خبري بوضوح منذ البداية 

ا مخسة من اخلرباء املعاونني املتخصصني، فقد اكن دور اخلرباء وبوجود مساهامت قدهم
الرئيس يني حاسام يف جتميع وحتليل وتنقيح املساهامت من خرباء ختتلف خلفياهتم وأأمناط 

سالسة وتنظميها بشلك يضمن املعلومات تأأليف القدرة عىل واكن من اجليل أأن  كتابهتم.
 نجاح يف صياغهتام.لضامن ال عنرصا حاسام  اكنجيدة بني الأقسام اخملتلفة لدلليلني 

وقد اكن من اجليل أأن مشاركة اخلبريين الرئيس يني يف معلية النرش خالل مرحةل التحرير 

سهل القراءة، واحلرص الاحرتايف قد اكن مفيدا جدا لضامن أأن يكون احملتوى مبسطا و 

هذه العملية أأمهية  املتعلقة ابمللكية الفكرية. وتكتيس املس تخدمة عىل دقة املصطلحات

أأن ختصص كبرية لضامن اجلودة، غري أأهنا تتطلب وقتا طويال، وس يكون من الرضوري 

 املوارد املناس بة لهذه املرحةل.خطة املرشوع 
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أأمهية اخملتارة جتريب ادلليلني يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية اكتىس وقد 

ت التعليقات . وقد اكنادلليلني وقميهتام التعلمييةالتحقق من حصة حمتوى كبرية يف سبيل 

العملية مفيدة وسلطت الضوء عىل أأمهية هذه الأدوات اليت الواردة خالل التجريب 

دخال التحسينات عىل احملتوىتكل التعليقات أأتيحت للمراكز، وساعدت   .عىل اإ

 

عن فهم املعلومات الواردة يف ادلليلني مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر جعز موظفي اكن  اخملاطر والتخفيف من أ اثرها

من بني اخملاطر اليت بينهتا وثيقة  بشلك اكف، واس تخدام تكل املعلومات ابلفعالية املطلوبة

لحتياجات ني ادلليلمالءمة عىل ، جرى العمل من أ اثر هذا اخلطرتخفيف ل ول  املرشوع.

 مع تقيمي قدراهتم. وقد ساعد جتريب ادلليلني يف ش باكت موظفي املراكز، بشلك يامتىش

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف تسعة بدلان عىل ضامن مالءمة ادلليلني لتكل 

 الواردةالتعليقات  الاحتياجات والتقياميت. وقد أأخذت مرحةل املراجعة بعني الاعتبار

 يف ادلليلني. اوأأدرجهت

 

نشاء قامئة ابخلربا ء املتاحني لتقدمي ادلمع الإضايف ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ويعّد اإ

. ويف هذا من أ اثر هذه اخملاطرلتخفيف ل عىل اس تخدام ادلليلني من الوسائل الأخرى 

الصدد جرى العمل عىل اإرشاك مجيع اخلرباء، يف حلقات العمل، مبا يف ذكل اخلرباء 

 املساعدون واخلرباء القطريون.

 

تنظمها قد حرض أأي دورات تدريبية حلقات العمل ومل يكن عدد هام من املشاركني يف 

خلفيات املشاركني من مراكز مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وقد اكن التنوع الكبري يف 

. غري أأنه من أأحد اخملاطر اليت برزت خالل حلقات العمل دمع التكنولوجيا والابتاكر

 وثيقة املرشوع، أأن يعزز ادلليالن خدمات مراكز دمع التكنولوجيا يفمثلام ورد ، املرتقب

ىل املعارف واخلدمات القامئة، و  يفرتض أأن مس تخديم والابتاكر القامئة، ابلستناد اإ

لتقدمي بذلت اجلهود وقد . معرفة جيدة مبعلومات الرباءات وتقنيات البحثدلهيم ادلليلني 

تكييف املواد ، ومن مث خالل حلقات العملاملفاهمي الأساس ية قبل عرض ادلليلني 

ىل اختالف ذكل، التعلميية عىل ضوء  ىل أأن تكل احملاولت رمبا أأدت اإ وجتدر الإشارة اإ

 توقعات املشاركني وتباين قدرهتم عىل استيعاب توجهيات ادلليلني.

 %94يه:  2019نس بة اس تخدام املزيانية حىت هناية يوليو   معدل تنفيذ املرشوع

 للوثيقة اخلامساملرفق و  CDIP/18/2للوثيقة املرفق اخلامس يف وردت التقارير السابقة  التقارير السابقة

CDIP/20/2 املرفق الثاين للوثيقة ، وCDIP/22/2. 
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دمج الأدوات اجلديدة اليت من أأجل ضامن اس تدامة املرشوع عىل املدى البعيد، و ل امليض قدما

طار املرشوع يف خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بشلك اكمل،  اس تحدثت يف اإ

. 2021-2020للثنائية  14يوىص بتعممي نتاجئ املرشوع بشلك اكمل يف املرشوع 

خالل حلقات معل التأأكيد، وردت اليت التعليقات وس يكون من الرضوري، بناء عىل 

من التدريب من أأجل توس يع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر تقدمي املزيد 

القطرية اليت تس تخدم ادلليلني والبوابة. وسيس تدعي ذكل تطوير املزيد من الربامج 

ىل منصات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  والأدوات التدريبية، ومن ذكل الاستناد اإ

. وجيب ختصيص املوارد الرضورية دلمع الراهنة من أأجل مزيد نرش توجهيات ادلليلني

ادلورات التدريبية الإضافية ودجمها يف خطة معل برانمج مركز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر، يك يشمل التدريب مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الأخرى.

 

من  وجيب التأأكد من القيام ابلرصد والصيانة ادلورية بعد انهتاء املرشوع، من أأجل التأأكد

، ةللعمل ومالمئ ةصاحل ةالّسحابيالتكنولوجيا أأن املعلومات الواردة عىل البوابة حمّدثة وأأّن 

مع احتياجات الرشاكت واملس تخدمني، وينبغي أأيضا ختصيص املوارد الكفيةل وتامتىش 

ذكل. وينبغي أأن تأأخذ التطويرات املس تقبلية بعني الاعتبار التطورات الأخرى تحقيق ب 

طار برانمج مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ويف يف املنصات  والأدوات املس تخدمة يف اإ

 اجملالت الأخرى، من سبيل التطورات احلاصةل يف جمال املعايري.

 

 

 التقيمي اذلايت للمرشوع

شارات السري  مفتاح نظام اإ

 ل تقيمي ل تقدم ** *** ****

 مل يُقمّي بعد/ توقف تقدمل يوجد  بعض التقدم تقدم قوي ُمحقَّق ابلاكمل

 

                                         
  CDIP/16/4 Revيف مرفق الوثيقة  5لوثيقة املرشوع الأصلية، وما ورد يف الصفحة وفقًا  1

 1نتاجئ املرشوع

 )النتيجة املرتقبة(
مؤرشات الإجناز الناحج 

 )مؤرشات النتاجئ(

 

نظام  بياانت الأداء
اإشارات 
 السري

دليالن معليان بشأأن . 1

حتديد الاخرتاعات املوجودة 

 يف املكل العام واس تخداهما

من تسلمي أأول صيغة هنائية 

ادلليلني حبلول هناية  مرشوعي

 .2016عام 

يف هناية  مرشوع موحد من ادلليلنيسمل 

. وسمّل مرشوع ادلليلني بعد دمج 2017

بعد املرحةل التجريبية، يف يوليو التعليقات 

**** 
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 2018أأكتوبر ( و الأول)ادلليل  2018  

 ت صيغة ادلليلني(. وسلمالثاين)ادلليل 

للتحرير والتصممي بعد اس تعراض الأقران 

( الأول)ادلليل  2019يف يناير  حرتايفالا

ستس تمكل و  (.الثاين)ادلليل  2019ومايو 

( حبلول املس تعرضة واملنقحةالهنائية )الصيغ 

 .2019سبمترب 

الواثئق اليت تتناول . 2

التجارب وأأفضل املامرسات 

يف حتديد الاخرتاعات 

املوجودة يف املكل العام 

 واس تخداهما

املرشوعات اس تالم الواثئق من 

 .2017التجريبية حبلول هناية عام 

 

اكفة قُدمت و  نن املكمتالادلليال ُجرب

الرائدة  البدلانالتقارير اليت توثق جتارب 

  .2017يف ديسمرب 

 

**** 

 . قامئة اخلرباء الرئيس يني3

 

وضع قامئة هبا خبريان أأساس يان 

عىل الأقل للك منطقة حبلول 

 .2016هناية عام 

 

عداد اذلين شاركوا يف اخلرباء  مرشوع اإ

ويف حلقات التجريب ومعلية  ادلليلني

ن للعمل كخرباء دلمع حومتا مهالعمل 

يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

 .ادلليلنياس تخدام 

**** 

 . املواد التدريبية4

 

عداد ما ل يقل عن عرضني  اإ

ىل ادلليلني املتعلقني  استنادًا اإ

املوجودة يف بتحديد الاخرتاعات 

املكل العام واس تخداهما حبلول 

 .2017منتصف عام 

واملواد التدريبية وأأدخلت ضان سمل العر 

ع التعليقات ممتاش يا علهيا التحسينات 

 الواردة من املشاركني يف حلقات العمل.

 

**** 

. بوابة الوضع القانوين 5

 احملس نة

 

اس تحداث واهجة جديدة حبلول 

ضافة  .2016منتصف عام  واإ

صفحات مساعدة جديدة حبلول 

ضافة  .2017منتصف عام  واإ

اس امترة جديدة حبلول هناية عام 

2017. 

 حمتواهاالواهجة اجلديدة مع حتديث أأنشأأت 

ضافة حمتوى ووظائف  ووظائفها واإ

، مبا يف ذكل ملفات املساعدة، جديدة

واس امترة التعليقات والفيديو التعلميي. 

رة وأأطلقت الواهجة اجلديدة خالل ادلو 

 الثانية والعرشين للجنة التمنية.

**** 

دليالن معليان بشأأن . 6

حتديد الاخرتاعات املوجودة 

يف املكل العام واس تخداهما 

)انظر  ابللغات الرمسية الست

 ( CDIP/18/11الوثيقة 

تسلمي ادلليلني املرتمجني حبلول 

 .2018منتصف عام 

 

ىل اللغات الست يُتوقع البدء يف  الرتمجة اإ

 التحرير والتصمميمن مبجرد الانهتاء 

الرتمجة الاحرتافيني. وقد بدأأ العمل عىل 

ىل  قبل البدء يف الإس بانية والصينية، اإ

ىل الّروس ية والفرنس ية والعربية  .الرتمجة اإ

** 
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مؤرشات النجاح يف حتقيق  أأهداف املرشوع

أأهداف املرشوع )مؤرشات 

 النتاجئ(

نظام  بياانت الأداء
شارات  اإ
 السري

تيسري نفاذ البدلان النامية . 1

ىل  والبدلان الأقل منوًا اإ

املعارف والتكنولوجيا 

ومساعدة ادلول الأعضاء 

املهمتة عىل حتديد واس تخدام 

املوضوع املوجود يف املكل 

العام أأو املوضوع اذلي أ ل 

ىل املكل العام مضن ولايهتا  اإ

 القضائية

 

مراكز متكّن ما ل يقل عن س تة 

عىل مس توى خمتلف الش باكت 

الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

قامةوالابتاكر من  خدمات  اإ

لتحديد الاخرتاعات املوجودة يف 

 املكل العام.

 

ومتكّن ما ل يقل عن أأربعة مراكز 

عىل مس توى خمتلف الش باكت 

الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

قامةوالابتاكر من  خدمات دلمع  اإ

خرتاعات املوجودة اس تخدام الا

 يف املكل العام.

وزاد عدد املس تخدمني عىل 

مس توى خمتلف الش باكت 

الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

والابتاكر اذلين اس تطاعوا 

حتديد املعلومات املوجودة يف 

 املكل العام واس تخداهما.

تلقت تسعة مراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر تدريبا عىل ادلليلني هبدف دمع

تطوير املعارف واملهارات يف تكل املراكز 

بشأأن حتديد واس تخدام الاخرتاعات 

املوجودة يف املكل العام، ابس تخدام الهنج 

 والأدوات املبينة يف ادلليلني.

 

وس تحتاج مراكز دمع التكنولوجيا 

ىل مزيد التدريب وادلمع من  والابتاكر اإ

أأجل استيعاب ودمج املعارف واملهارات 

وتطوير املكتس بة خالل حلقات العمل 

اخلدمات اجلديدة ملراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر يف هذا اجملال.

 

*** 
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اخلدمات املتعلقة 

ابلخرتاعات املدرجة يف 

 املكل العام

 

أأفادت ادلراسات الاس تقصائية 

حلقات اليت أأجريت خالل 

 ،2018هناية عام حبلول  ،العمل

ىل تمنية  بأأن املرشوع قد أأدى اإ

دارة و/أأو توفري  املهارات يف اإ

اخلدمات املتعلقة ابلخرتاعات 

 املدرجة يف املكل العام.

املساعدة التقنية ملراكز دمع قدمت 

دمعها دف اخملتارة هبالتكنولوجيا والابتاكر 

النصف من ابتداء ، هذه املهارات تمنيةيف 

ىل حدود ، 2018الثاين من عام  يونيو واإ

% من املشاركني 99.6وقد أأفاد . 2019

أأن حلقات العمل جنحت يف بناء معارفهم 

 وهماراهتم.

**** 


