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نلكزيي الأصل:    ة ابلإ

 2020مارس    18  التارخي: 

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون   اخلامسة الدورة
 2020  مايو   22اإىل    18ن  جنيف، م 

 هاوخمرجات التنميةندة جأملشاريع فيه  بحثإلكرتوني ميكن ال لفهرس مفهوم إثبات 
عداد مانة من اإ  الأ

يف دورهتا الرابعة والعرشين عىل مرشوع قدمته وفود ( جلنة التمنية)وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .1

ندونيس يا وبولندا واململكة املتحدة   الوارد ، بشأأن الوسائل الضامنة لنجاح مقرتحات مرشوعات أأجندة التمنيةالربازيل وكندا واإ

 . CDIP/24/14 Rev. يف الوثيقة

نشانواجت املرشوع أأحد  نواك .2 لكرتوين ميكن البحث فيهء هو اإ التمنية  ةدجنأأ حيتوي عىل مجيع مرشوعات و ، فهرس اإ

 ، اإىل البدلان املس تفيدة )حيامث ينطبق ذكل( شارةالإ ، مبا يف ذكل السابقة واجلارية مع معلومات اإضافية عن لك مرشوع

 التقيميتقارير و  يةل املرح تقارير ال ، و والنتاجئ والإجنازات ، الانهتاء بدء التنفيذ وتوارخي و  ، الرئيس ية هونواجتاملرشوع وأأنشطة 

ثبات الوثيقة  هصف هذوت.  والتوصيات يف  ا  تطويره حالي ريواذلي جي ، ميكن البحث فيه اذليلكرتوين الإ فهرس لاجدوى اإ

 س ياق املرشوع املذكور أأعاله.

من املعلومات الواردة يف مجيع واثئق مرشوع  ، لتطوير املنتج الهنايئ مس تخدت اليت س  ، ستتأألف البياانت الوصفيةو  .3

التمنية )ادلراسات واملبادئ التوجهيية   جندةأأ التمنية والتقارير املرحلية وتقارير التقيمي وتقارير الإجناز ونواجت مرشوعات  جندةأأ 

 وقواعد البياانت(. 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=461561
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=461561
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=461561
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ثبات املفهوم عىل أأساس املعلومات اليت وقد وضع  .4 التصممي العمل عىل  ي هت نس ي و . من واثئق املرشوع الامثن تعمجاإ

اتحته عىل موقع الويبو  فهرساملريئ لل  .لكرتوينالإ مبجرد تطوير املنتج الهنايئ واإ

ثبات مفهوم ال وضععند و  .5 يف تقدمي  ةغبار ادلول الأعضاء ال "1"مجموعات املس تخدمني املتوقعة التالية:   تدحد، سفهر اإ

" وادلول الأعضاء املهمتة 2؛ "يه مجموعة املس تخدمني الرئيس ية احملددة(و)التمنية جلنة اإىل ( أأو أأكرث)مرشوع مقرتح 

ن والباحثو " 4"؛ مديرو املرشوعات )موظفو الويبو(و " 3؛ "التمنية جندةأأ ابلس تفادة من الأنشطة املنبثقة عن مرشوعات 

 عن املعلومات. 

م تدفق املعلومات  نظيس ، و ول لهذه الوثيقةيف املرفق الأ  عروضمنوذج املعلومات املفهرس بناء عىل ر الطو ، س يذلكلو .6

فامي ييل قامئة و ، ومعلومات اإضافية )مربعات بيضاء(. يف مجموعتني رئيس يتني: معلومات قابةل للتحديد )مربعات رمادية( 

 : رسفهمبجموعات املعلومات اليت ميكن للمس تخدمني من خاللها حتسني البحث يف ال

 ؛ ةالتمني جندةأأ توصيات  فئات •

 ؛ التمنية جندةأأ توصيات  •

 ؛ املشاريع املكمتةل واجلارية(شمل ت التمنية )س  جندةأأ مرشوعات  •

 ؛ التمنية جندةأأ الأنشطة املضطلع هبا يف س ياق تنفيذ مرشوعات  •

 ؛تنفيذ برانمج الويبو •

 ؛البدلان املس تفيدة •

 ؛ وثيقة املرشوعرمز  •

 ؛ امللكية الفكرية جمالت •

 املرشوع.  خمرجات •

لهيا بسهوةل ا  أأيض فهرسس يوفر الو  .7 أأو يف بداية حبث املس تخدم.  تنقيح املعلومات ، مبجرد نتاجئ اإضافية ميكن الوصول اإ

 وستتضمن النتاجئ الإضافية معلومات عام ييل: 

o ؛ أأهداف الويبو الاسرتاتيجية 

o  ؛الوثيقة أأو مناقش هتا وافقة عىلت فهيا املالتمنية اليت جر جلنة رابط اإىل جلسة 

o ؛وتقارير التقيمي(وتقارير الإجناز  التقارير )سيشمل ذكل التقارير املرحلية 

o نفاق  ؛ اإجاميل الإ

o ؛مزيانية املرشوع 

o ؛ نتاجئ املرشوع 

o ؛الواثئق ذات الصةل 

o عممي املرشوع. ت 

البحث عن اإماكنية  ا  أأيض فهرسالح تي، س ي 6 ةعن طريق اختيار الفئات املذكورة يف الفقر خيار التنقيح ابلإضافة اإىل و .8

 . فهرس املس تخدمة يف تطوير البياانت الوصفية لل واثئقتوافر الحبسب ، ة الستيالرس لأمم املتحدة اغات لالنص الاكمل ب
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س يضمن  و ىل املنصة. ع)املشاريع والنواجت والتقارير( جديدة وجهية حتديث أأي مواد  لسهّت بطريقة  فهرسم الصم س يو  .9

 . دامئا   دقيقة وحديثة فهرسالاملعلومات الواردة يف تكون أأن ذكل 

دول  اجلحل حمل ي، وس  أأجندة التمنية" عير امش  فهرسامس "فيه لبحث ان كمياذلي لكرتوين الإ رس حمل الفهيس  و  .10

https://www.wipo.int/ip- :الرابط عىلية لتمن بشأأن الويبو أأجندة ا عىل موقععىل الإنرتنت حالي ا امللخص املتاح 

development/ar/agenda/projects.html . 

 ق الثاين عىل لقطات شاشة لمنوذج أأويل طورته الويبو. رفحيتوي املو  .11

اإن جلنة التمنية مدعوة اإىل الإحاطة علام   .12

 ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. 

 [املرفقاتكل يل ذت]

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html


CDIP/25/INF/2 
ANNEX I 

 املرفق الأول 
 

 

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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 التمنية / البدلان املس تفيدة ةجندأأ تنقيح احملتوى عن طريق اختيار توصيات 
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 البحث عن نص اكمل ابللغة الصينية

 

[لثييل ذكل املرفق الثا]
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 [ هناية املرفق الثالث والوثيقة]


