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 2021سبتم�ب  27التار�ــــخ: 

 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ونالدورة   السابعة والع�ش
 2021 نوفم�ب  26إ�  22جن�ف، من 

وع تق��ر  ي  إدارة المل��ةعن تقي�م م�ش
و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال �ف الفك��ة ونقل التكنولوج�ا: ال�ت

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا�   والبلدان اليت

 ، فييناشبكة التقي�م والبحوث من أجل التنم�ةالس�دة آنيتا لوتغ�ب، مق�مة،  من إعداد 

ي مرفق هذە الوث�قة تق��ر  .1
ي  عنيرد �ف و�ــــج الستخدام لمستقل  تقي�م خار�� وع إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا: ال�ت م�ش

ي البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا� 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال �ف الس�دة  الذي أعدته ،والبلدان اليت

 تغ�ب، مق�مة، شبكة التقي�م والبحوث من أجل التنم�ة، فيينا. آنيتا لو 

والمل��ة الفك��ة التنم�ة المعن�ة بلجنة الإن  .2
ي مرفق 

مدعوة إ� اإلحاطة علما� بالمعلومات الواردة �ف
 هذە الوث�قة. 

 [��ي ذلك المرفق]
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 ملخص عم�ي 

وع  .1 وع أجندة التنم�ة (رمز الم�ش  ،)DA_1_10_12_23_25_31_40_01هذا التق��ر عبارة عن تقي�م مستقل لم�ش
ح من جنوب أف��ق�ا  ي البلدان �شأن  ،المق�ت

و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال �ف إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا: ال�ت
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة النام�ة والبلدان األقل نموا�  وع من يناير وكانت مدة  . والبلدان اليت ، 2020أ�ت��ر  حيت  2018الم�ش

�ن للجنة  ثالثةل ا� تمد�دوشملت هذە المدة  ي الدورة الرابعة والع�ش
 والمل��ة الفك��ةالتنم�ة المعن�ة بأشهر وافقت عل�ه الدول األعضاء �ف

 1. (لجنة التنم�ة أو اللجنة)

وع  وهدف هذا  .2 ي تمر اقتصاداتها بمرحلة  تع��ز القدرات االبتكار�ة للبلدان النام�ة والبلدان األقل نموا� إ� الم�ش والبلدان اليت
وع الرئ�س�ة  نتائجال . وشملتوفرص التعاون تك��ن ال�فاءاتو  ط��ق ��ش فرص التدر�ب عن ،انتقال�ة منهج�ة تقي�م �ي توفللم�ش

ا ل �ة�شطة التدر�باأل وخرائط لسالسل ق�مة االبتكار، إضافة إ� تنف�ذ ومجموعة أدوات  الحت�اجات التدر�ب�ةا  �ةخطط التدر�بلوفق�
ي 

وع �ف .  أف��ق�ا  �ي جنوب رائدة أر�عة بلدانالموضوعة ضمن إطار هذا الم�ش  ورواندا و�ندون�س�ا وش��ي

وع هو هذا التقي�م وكان الهدف من   .3 ي تكونت أثناء تنف�ذ الم�ش ات اليت توف�ي معلومات تقي�م�ة قائمة ع� و ، االستفادة من الخ��
ي لجنةمن أجل األدلة 

وع وتصم�موشمل ذلك تقي�م إدارة . التنم�ة دعم عمل�ة اتخاذ القرار �ف ي ذلك أدوات الرصد واإلبالغ ه،الم�ش
، بما �ف

وعوفائدة فضً� عن ق�اس فعال�ة  واستخدم التقي�م مجموعة من  ستدامة. اال احتمال�ة ا، وتقي�م مهبواإلبالغ والنتائج المحققة،  الم�ش
 
�
ي ال��ب 11مناقشات جماع�ة مع / ومقابالت ،للوثائق األسال�ب شملت استعراضا

 من موظ�ف
�
ي المقر الرئ��ي موظفا

، ومقابالت ع�� و �ف
ف المصلحة الأصحاب من منصة زوم/تطبيق وا�سآب مع �سعة  ي البلدان األر�عةالحكوميني

وع �ف ف بتنف�ذ الم�ش  . الرائدة معنيني

 النتائج الرئ�س�ة

وع و�دارته  تصم�م الم�ش
ف  : 2-1النت�جة  .4 ي توج�ه مجمل أ�شطة لقد تبني

وع كانت كاف�ة �ف عدت وثائق  التنف�ذ وتقي�م التقدم المحرز. أن وث�قة الم�ش
�
وأ

وع.  وع مناسبة ألغراض إبالغ الدول األعضاء كانت و  وتوجيهات إضاف�ة من أجل �سه�ل تنف�ذ الم�ش ي لأدوات رصد الم�ش
التنم�ة جنة �ف

وع.  ل�ل الدراسات االستقصائ�ة وشملت أدوات اإلبالغ والتح �شأن التقدم العام المحرز، وال س�ما من خالل التقار�ر المرحل�ة للم�ش
ان�ة.  حلقات العملالستطالع الرأي �شأن  ف وع واستخدام الم�ي ي اإلمكانكان و  التدر�ب�ة، وجداول ب�انات من أجل تتبع تقدم الم�ش

 �ف
ف ق�اس  ف المشاركة ما قبل و�عد اختبارات إدراج عن ط��ق ة واستخدام المهارات المكتسبة �مكاسب المعرفقدر التحسني ي للمشاركني

�ف
 تداب�ي المتابعة المالئمة األخرى.  إضافة إ�، ةالتدر�بالدورات 

ي تو� إدارة : 3النت�جة  .5
وع شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار التابعة إلدارة االبتكار والبن�ة التحت�ة المعرف�ة �ف أ�شطة هذا الم�ش

، و البلدان  ، وشعبةأف��ق�ا  ةوشاركت شعب . ةقطاع البن�ة التحت�ة العالم� أم��كا الالتين�ة شعبة آس�ا والمح�ط الهادئ، و شعبة األقل نموا�
ي و  ي ، بقدر محدود ال�ار�ي�

 دعم التنف�ذ.  �ف

وع األول�ة لم الخطر إن  : 5-4النت�جة  .6 ي وث�قة الم�ش
 بدرجة ملحوظةتحقق يالمحدد �ف

�
ي االعتبار أ�ضا

ات�ج�ات  ، مع األخذ �ف اس�ت
وع التخف�ف  ي وثقها الم�ش ي �حيق بكخطر   19-التنف�ذ، تم تحد�د كوف�د و�باناعتمدها. و من المخاطر اليت

تنف�ذ الدورات التدر�ب�ة �ف
 أن �ستج�ب الموقع. 

�
وع أ�ضا ي تؤثر ع� سلسلة وكان ع� الم�ش ة اليت ات المؤسس�ة ال�ب�ي ف إ� �النسبة و . �ةق�مة االبتكار الللتغ�ي العاملني

ف ع� السواء، وع ع��  الخارجيني كاء التنف�ذ و ف��ق الم�ش  حلول مالئمة للتخف�ف من اآلثار السلب�ة. ع� �ش

 الفعال�ة
  386ما مجموعه تم تدر�ب  : 11-9 النت�جة .7

�
ي إندون�س�ا هم من %56، شخصا

ي جنوب  %30و�ف
ي رواندا.  %14ف��ق�ا وأ�ف

�ف
ف و  ف المشاركني لمل��ة الفك��ة. ل ةمطور وكان أغلبها من الجهات ال ،االبتكار ق�مة امتداد سلسلة العد�د من الجهات الفاعلة ع� كان من بني

ف  ف  الدراسة االستقصائ�ة وتبنيّ ي العمل�ة الدورات التدر�ب�ة ح�ال أن ودرجة عال�ة من توافق اآلراء  ،الستطالع الرأي رضا المشاركني
�ف

ي كل خطوة، تعاون خ�� أمس االحت�اجاتولبت إفادة كانت الجوانب األ��� لدورات التدر�ب�ة  ا
اء الاء ال��بو و . و�ف مع القط��ون خ��

ي المؤسسات المض�فة 
ف �ف ف الحكوميني ف من أجل المسؤولني من عوامل  التنف�ذ التشار�ي عام�ً  وشكلوجعلها شاملة.  نتائجال جودةتحسني

وع  ي و  أم��كا الالتين�ةشعبة وشاركت لحصول ع� ب�انات صح�حة وضمان المل��ة الوطن�ة. من أجل االنجاح الرئ�س�ة للم�ش ، ال�ار�ي�
، شعبة و  ،أف��ق�ا شعبة و  وع، آس�ا والمح�ط الهادئ، شعبة و البلدان األقل نموا�  هذە الشعبرأت و مشاركة محدودة خالل تنف�ذ الم�ش

 كان من الممكن توسيع نطاق مشاركتها. أنه  

                                                
ون للجنة التنم�ة  1.6الفقرة  1  . https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=50452من ملخص الرئ�س، الدورة الرابعة والع�ش

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=50452
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بعد مارس التدر�ب�ة تنظ�م الدورات ة عنه المفروضة ع� السفر الناجموالتقي�دات 19-كوف�د  لقد استوجب : 12النت�جة  .8
ي ب 2020

وئف وع ال��بو لم ونظرا� . نسق إل��ت ي دورات �ستخدم إ� أن ف��ق م�ش
وئف ي السابق التدر�ب اإلل��ت

 ألجل �ف
ّ

أغراض محدودة، إ�
وع لم ي ي التخف�ف من اآلثار السلب�ة ل�وف�دفإن الم�ش

ي  19-نجح �ف
المرونة. وز�ادة قابلة للنقل ا�تساب مهارات وحسب، بل كذلك �ف

وع ەوهذ  . إ� فرصة ل التحدي�ح�ث تم تح�  ،نت�جة إ�جاب�ة غ�ي متوقعة لهذا الم�ش

ي تم إ�شاؤها   �ةالتدر�بالدورات  : 15-14النت�جة  .9 ف�ما �خص ز�ادة الو�ي  رائدةبالنسبة إ� البلدان الكانت مف�دة واألدوات اليت
خ�ص، بحقوق المل��ة الفك��ة  ي التنم�ة االقتصاد�ة. بوصفها ، ها و�دراك ق�مة استخداموال�ت

اء عنا� رئ�س�ة �ف ف المشارك وساعد الخ��  ني
ي 
 مفاه�م التس��ق ونقل التكنولوج�ا. ع� فهم  �ةلتدر�بالدورات ا �ف

ف استهداف المطور الخاص ب تك��ن ال�فاءاتساعد إطار  : 18-16النت�جة  .10 �دارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا ع� تحسني
ذلك، ساعدت األدوات  وفضً� عن. ةوالوطن�ة والمؤسس� ةالفرد� االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م عن ط��ق الدورات التدر�ب�ة بفعال�ة 

ي  رائدةالالبلدان  ي جمع الب�انات األساس�ة الهامة اليت
ي معظم ا -منحت هذە البلدان �ف

عن سلسلة للمرة األو� صورة كاملة  - لحاالت �ف
ات�ج�إعداد ع�  رائدةالساعد بدورە بعض البلدان وهو األمر الذي التكنولوج�ا، و من أجل نقل المل��ة الفك��ة ق�مة االبتكار  تها ااس�ت

وع وطابعها العم�ي داة �شأن فائدة األ  رائدةالمن البلدان استطالعات الرأي المجمعة  دعمتقد و  تنم�ة القدرات. لالوطن�ة  ف��ق الم�ش
ف جودة األداة ع�  وهو ، االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م بالمتعلقة عنا� المطل��ة واالخت�ار�ة العن ط��ق إدراج جعلها أ��� مرونة و تحسني

 إمكان�ة التك�ف مع الموارد المتاحة. زاد ما 

ي ز�ادة القدرة ع�  : 20-19النت�جة  .11
وع بفعال�ة �ف مختلف الجهات دى إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا لساهم الم�ش

ي البلدان 
ي ميهاومستخد �ــها مدي� و  �ــها ومطور  المل��ة الفك��ة ممو�ي سلسلة ق�مة االبتكار ( امتداد ع�  رائدةالالفاعلة �ف

الدراسات ). و�ف
ي أج��ت عقاالستقصائ�ة الستطالع الرأي  ف ع� الدراسة االستقصائ�ة أن % من 80أ�د أ��� من التدر�ب�ة،  ب حلقات العملاليت المجيبني

ي بناء معارفهالتدر�ب�ة  العمل  حلقات
ي المجاالت  مومهاراته مكانت ناجحة (أي مف�دة وفعالة) �ف

ات�ج�ات  المتعلقة بالتدر�ب�ف (مثل اس�ت
ي  حما�ة المل��ة الفك��ة والتس��ق والبحث

اءات وما إ� ذلك) �ف ي  ةكون مف�دتس�ة تدر�بللدورة اوأن ا، ال��
. ولذلك�ف  ،عملهم اليو�ي

وع %60هدف  فاقت اإلنجازات ي وث�قة الم�ش
 . المحدد �ف

ف ق�مة ال : 21النت�جة  .12 .  �ةتدر�بدورة الأظهرت الدراسات االستقصائ�ة الستطالع رأي المشاركني ف ومع ذلك، بالنسبة إ� المتدر�ني
 
�
ي مجال الدعم م��د من ال تقد�مبالحاجة إ�  أقر جميع أصحاب المصلحة تق��با

أ��� إ� حد سد ثغرات القدرة من أجل التدر�ب �ف
 . المعارفاستبقاء وز�ادة 

 االستدامة
ي ال��بو، : 26-23 النت�جة .13

ف بتقي�م دوات األ دل�ل ومجموعة ال�صبح س�ف أحد  اللذين �شكالنو  ،االحت�اجات التدر�ب�ةالمتعلقني
وع، جزءا�  نتائجال وع السابقة لتقي�م المن دورة  الرئ�س�ة لهذا الم�ش . لمرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار تخط�ط العمل�ة الخاصة بلم�ش

ي إعادة استخدام المنهج�ة (تقي�م  اهتمامها عن  رائدةالوأع��ت البلدان 
ورسم خرائط ، �ةخطط التدر�بال، و االحت�اجات التدر�ب�ة�ف

وع. سالسل ق�مة االبتكار ي وضعها هذا الم�ش ع� نطاق أوسع عن ط��ق لدل�ل ومجموعة األدوات ا�سه�ل استخدام  جريوس�) اليت
ي نها�ة مارس ال

ي وضعت  �ناءً و . 2021ن�ش المتوقع �ف ي إطار ع� خطة التدر�ب اليت
ي إعداد آل�ة وطن�ة �ف

وع، بدأت ش��ي �ف هذا الم�ش
ي االستدامة. 

وع ستعتمد ع� و�التا�ي إلصدار الشهادات من أجل نقل التكنولوج�ا، و�ي مساهمة هامة �ف ، فإن استدامة إنجازات الم�ش
 المؤسسات المض�فة والمكاتب الوطن�ة للمل��ة الفك��ة والدول األعضاء الداعمة. 

 تنف�ذ توص�ات أجندة التنم�ة
وع  .14 ة ساهم الم�ش ي تنف�ذ توص�ات مساهمة كب�ي

ي ، و�قدر أقل 31و 25و 23و 12و 10و 1التنم�ة أجندة �ف
التوص�ة تنف�ذ  �ف

ي تقد�م مساعدة تقن�ة موجهة نحو التنم�ة �ضافة إ� ذلك، و . 40
حلول إ�جاد ع� وشجع  ،احت�اجات البلد  مخصصة لتلب�ةساهم �ف

  ). وساهم27(النت�جة  �ةتدر�بدورات التقد�م الخاصة بالبلدان من أجل 
�
وع أ�ضا ي البلدان الم�ش

ي ز�ادة قدرات إدارة المل��ة الفك��ة �ف
 �ف

ي و ،)28ف��ق�ا (النت�جة أش��ي و�ندون�س�ا ورواندا وجنوب و�ي  ،رائدةال األر�عة
تعميق فهم االحت�اجات واألول��ات المتعلقة ب�دارة �ف

ي س�اق 
). وشملت الدورات التدر�ب�ة الس�اسات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة، 29(النت�جة  تنمويالمل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا �ف

�عات، وال�ت  ي لبحث خ�ص، وااوالت�ش
اءات، ونقل التكنولوج�ا  �ف ، ساهمت  ؛ال�� ي تنف�ذ التوص�هذە الدورات و�التا�ي

 31و 25و 23 ات�ف
وع بقدر أقل و ). 32-30 ائج(النت ي ساهم الم�ش

قضا�ا  �شأنالتنم�ة (�شأن تكث�ف التعاون جندة من توص�ات أ 40تنف�ذ التوص�ة �ف
ي وضع ج�د �كن ، إذ لم المل��ة الفك��ة مع وكاالت األمم المتحدة)

 للق�ام بذلك. �ف

 االستنتاجات والتوص�ات
ي تنف�ذ . )13-6بخصوص النتائج ( 1االستنتاج  .15

وع �ف ، ه الرئ�س�ة، والس�ما الدل�ل ومجموعة األدواتنتائجنجح الم�ش
ع�  نتائجوضعت هذە الوقد  . �ة�شطة التدر�باأل ، و �ةخطط التدر�بالو وخرائط سالسل ق�مة االبتكار،  ،االحت�اجات التدر�ب�ةوتقي�مات 

ي اشتمل ع� 
ف المقدمة التعل�قات والمدخالت  إدراجنحو تعاوئف  الوطن�ةجهة التنسيق ( من جميع أصحاب المصلحة المعنيني
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ف  وع بكاملها وأبرزت  ما أدى إ� ز�ادة قدرتها ع� تحقيق الفعال�ة والفائدة. م، )والمتدر�ني ي تحد�د مما دورة الم�ش
وتكي�ف رسات ج�دة �ف

 عن تنف�ذ حلول ( رائدةاحت�اجات البلدان ال
�
 عوضا

�
 . )جاهزة مسبقا

ن و  13-6النتائج (بخصوص  2االستنتاج  .16 االحت�اجات تقي�م يتسم الدل�ل ومجموعة األدوات �شأن . )24و 23النت�جتني
وع، وب التدر�ب�ة ي �مكان�ة استخدامهما خارج نطاق هذا الم�ش

 لتقي�م ، ا ع� مستوى ال��بو محال مواصلة تعم�مه�ف
�
س�كونان مصدرا� مهما

ي مجال إدارة المل��ة الفك��ة تك��ن ال�فاءاتوتكي�ف االحت�اجات واأل�شطة المتعلقة ب
 ونقل التكنولوج�ا وغ�ي ذلك.  �ف

ي لقد كان النهج . )22-6(بخصوص النتائج  3االستنتاج  .17 وع فعا�ً الذي المنه�� لبلدان بالنسبة إ� ا ا� ومف�د وضعه هذا الم�ش
ي من أجل  رائدةال

إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا. ومع ذلك، فإن القدرة ع� فهم سلسلة ق�مة االبتكار وتحد�د أي ثغرات �ف
ي مجال التدر�بمن  ا� م��د يتطلبلقدرات �شأن احت�اجات المحددة اال تلب�ة 

تخط�ط أثناء تقد�م من أجل المتابعة (للوتداب�ي  الدعم �ف
 ). او�عده �ةالتدر�بالدورات 

ف قد  إ�بقوة �ش�ي هذا التقي�م غراض األدلة المجمعة أل إن : )22-19 النتائج (بخصوص 4االستنتاج  .18 زادت  أن المشاركني
ي المسائل المتعلقة ب�دارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا. ومن الصعب تقي�م و�درا�هم معارفهم 

وع، أي  األثر �ف األوسع لهذا الم�ش
وع لم الصع�د ع� المنظمات وع� األثر  ، ألن الم�ش ي ات وأ�شطة لتتبع استخدام المعارف والمهارات المكتسبة ينطو ع� الوطيف مؤ�ش
. الصع�د ع�  ي  الفردي والمؤس�ي والوطيف

وع وتنف�ذە فقط بقدر ضئ�لالشعب اإلقل�م�ة  شاركت). 11 ةج�(بخصوص النت 5االستنتاج  .19 ي تصم�م الم�ش
ورغم أنها  . �ف

 الدول األعضاء مشار�ــــع مع  تنفذ 
�
وع نظرا� تتمكن من لم ل�نها  ،أ�ضا  إ� المعلوماتإ� افتقارها  استخالص رؤى كاف�ة من هذا الم�ش

 من أجل 
�
ي تقد�م مدخالت وعدم إتاحة الفرصة لها دائما

وع. �ف وع  ولم �ستخدم هذا الم�ش وجهات االتصال معارفها األساس�ة الم�ش
 لديها، ضمن البلد والمنطقة، 

ّ
 محدود.  بقدر إ�

ي تُ  . )22-6، والنتائج 4-1(بخصوص االستنتاجات  1التوص�ة  .20
و� شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار التابعة ألمانة ال��بو �ف

وع الذي وضعه  تك��ن ال�فاءاتإطار إطار تعم�مها  : أن تنظ) المهتمةألخرى اتوسيع نطاقه ل�شمل البلدان أي (هذا الم�ش  ر ف�ما ��ي

: ع� سب�ل المثال، إتاحة �سج�ال  )أ( ي نت، ور�ما التسج�ل  تالس�اق التكنولو�� ون�ة خارج شبكة اإلن�ت الندوات اإلل��ت
نت الضع�فة كذلك.   بالنسبة إ� خدمات اإلن�ت

�
ي فقط من أجل جعل التسج�ل مالئما

 الصوئت

ي تطبيق محتوى  ا و�عده الدورات التدر�ب�ةالتوج�ه/التدر�ب/المتابعة خالل  تقد�م أ�شطة )ب(
ف �ف من أجل دعم المتدر�ني

ي 
ي يواجهونها  التحد�ات اليوم�ة المتعلقة بالعملالدورة التدر�ب�ة �ف ف اليت . و�ضافة إ� ذلك، ُيو� ب��شاء منصة تتيح للمتدر�ني

ف ع� تدر�بهم  ي شكل بوالقائمني
 ممارسة.  دائرةتبادل المعلومات �ف

ف لدى ء منه من أجل �سه�ل التعلم ا جز أل أو برمته محتوى التدر�ب ل إتاحة ترجمات )ج(  . المشاركني

إلزام�ة. و�ــهذە الط��قة، �مكن التأ�د من الحصول ع� معدالت  ا جمع التعل�قات بعد كل وحدة تدر�ب وجعله )د(
ف صحة من أجل الالزمة االستجابة   النتائج. تحسني

 من شأن الحصول ع�  )ه(
�
ي التدر�ب وتجعله مج��ا

 . �� أ��شكل شهادات المشاركة أن �شجع ع� المشاركة �ف

 ها من أجل: و�عدالمشاركة إجراء اختبار قبل  )و(

ف استهداف الجمهور (مثً�،  .أ  أساس�ة ومتقدمة)تقد�م دروس تحسني

ف ز�ادة تقي�م  .ب ف المتدر�ني  من المعارف لدى المشاركني
�
ي ذلك المهام انطالقا

) و أخط األساس (بما �ف ي
 العمل التطب��ت

ي إجراء دراسات التتبع  )ز(
ي تط��ر مهاراتهم و أالنظر �ف

ف �ف  أو استخدامها.  المتابعة من أجل تعقب ك�ف�ة تقدم المشاركني

ف (بخصوص االستنتاج 2التوص�ة  .21 ف  13-6، والنتائج 3و 2 ني ومكاتب ال��بو والدول األعضاء، و� تُ  . )24و 23والنت�جتني
وع  وال��انات األخرى ،فيها المل��ة الفك��ة الوطن�ة  ي هذا الم�ش

بتقد�م الدعم الالزم من أجل االستفادة من إنجازات المشاركة �ف
وع �ةالتدر�بالدورات  ف استدامة هذا الم�ش و�ــــج لمثل  ،لتحسني  . المزمع إصدارهما لدل�ل ومجموعة األدوات ال�ت

ي المشار�ــــع/أ�شطة   ). 22-1 ، والنتائج4-1(بخصوص االستنتاجات  3التوص�ة  .22
بما  الق�ام المماثلة تك��ن ال�فاءاتُيو� �ف

 :  ��ي
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ات متوسطة إ� ط��لة األجل ( )أ( ي السلوك والممارسة ( 6-3إدراج مؤ�ش
ات �ف ع� سب�ل أشهر بعد التدر�ب) تق�س التغ�ي

ي بالفائدة ع�  ؛ وك�ف عاد التغ�ي السلو�ي األفراد ، استخدام/تطبيق المعارف والمهارات) لدى المثال
منظمتهم؛ وك�ف أثر ذلك �ف

 ؛الوطن�ةنها�ة المطاف ع� القدرات 

ات )ب( ي ف�ت
ي إحداث أثر أ��� استدامة من  �ةتدر�بال أطول للدورات النظر �ف

من أجل ز�ادة االحتفاظ بالمعارف والمساهمة �ف
 . �ةتدر�بدورات الال

ي ف�ما �خص  . )11، والنت�جة 5 (بخصوص االستنتاج 4التوص�ة  .23
وع، ينب�ف ف المشار�ــــع المماثلة وتعم�م هذا الم�ش  تحسني

 : من أجل التنسيق مع الشعب اإلقل�م�ة و�عداد خطوط اتصاالت منهج�ة منذ البدا�ة

ي البلدان نفسها، والق�ام بدً� من ذلك بخلق آثار تآزر  )أ(
وع �ف ي أ�شطة الم�ش

 ؛�ةتفادي االزدواج�ة �ف

ات و االستفادة ع� نحو أفضل من  )ب( . ع� الصع�د التصال اجهات الخ��   اإلقل��ي
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 المقدمة . أو�ً 

وع عن  عبارة هذا التق��ر  .24 ح من ،)DA_1_10_12_23_25_31_40_01( التنم�ةأجندة تقي�م مستقل لم�ش جنوب  المق�ت
و�ــــج الستخدام إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج��شأن أف��ق�ا،  ي ال�ت

والبلدان  األقل نموا� البلدان النام�ة والبلدان ا ع� نحو فعال �ف
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة وع خالل الدورة. وااليت ة للجنة  التاسعة عُتمد هذا الم�ش ) CDIP/19/11 REV(الوث�قة لتنم�ة اع�ش

ي مايو 
ي جن�ف �ف

ي ُعقدت �ف وع من شهر  . 2017اليت وع 2020وحيت أ�ت��ر  2018يناير  وكانت مدة الم�ش  ثالثة، وشملت تمد�د الم�ش
ي أ

�ن للجنة). الدورة شهر (الذي أقرته الدول األعضاء �ف  الرابعة والع�ش

وع . وصف الم�ش
�
 ثان�ا

وع  كان الهدف من  األهداف:  .25 و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة وجميع الحقوق المرتبطة بها ع� نحو فعال  هو هذا الم�ش ال�ت
ي البلدان الناشئة واألقكأداة للتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة

، وال س�ما استخدام المل��ة الفك��ة الناشئة عن االستثمارات ، �ف ل نموا�
ي البح

وع األهداف المحددة التال�ة: . ت�س�ي نفاذ البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا� إ� المعارف والتكنولوج�ا ث و و العامة �ف  وحدد الم�ش

ي مجال نقل  تك��ن ال�فاءاتأ�شطة  وضع إطار من أجل استهداف .أ
 . ع� نحو أ��� فعال�ة التكنولوج�ا �ف

ي فئات ممو�ي المل��ة  ةالرئ�س� ةالفاعلالجهات استحداث ال�فاءات الالزمة إلدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا لدى  .ب
�ف

ي البلدان التال�ة:  الفك��ة ومطور�ــها ومدي��ــها ومستخدميها 
 . ش��ي و�ندون�س�ا ورواندا وجنوب أف��ق�ا �ف

وع : حددنتائجال .26 وع: خمسة ال نتائجالت وث�قة الم�ش  األساس�ة اآلت�ة للم�ش

 االحت�اجات التدر�ب�ةتوف�ي المنهج�ة ومجموعة األدوات الالزمة لتقي�م  .أ

ي أر�عة بلدان رائدة �ا رسم خرائط سالسل ق�مة التكنولوج .ب
 �ف

  .ج
�
 االحت�اجات التدر�ب�ةلنتائج تقي�م  وضع خطة تدر�ب�ة وفقا

  �ة�شطة التدر�باأل تنف�ذ  .د
�
 �ةخطة التدر�بلل وفقا

 تقي�م وتنقيح المنهج�ة ومجموعة األدوات .ه

ي إطار ال��بو و .27
وع ،�ف  . دارة االبتكار والبن�ة التحت�ة المعرف�ةالتابعة إل  شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار  تو� إدارة الم�ش

 .
�
 لمحة عامة عن معاي�ي التقي�م ومنهجيتهثالثا

ات المكتسباهو الهدف من هذا التقي�م لقد كان  .28 وع و لتعلم من الخ�� ي ذلك تصم�م يتقة خالل تنف�ذ الم�ش
وع بما �ف �م أداء الم�ش

ي أنجزها.  وع و�دارته وتنس�قه وتماسكه وتنف�ذە والنتائج اليت   التقي�موهدف  الم�ش
�
إ� تقد�م معلومات خاصة بالتقي�م قائمة ع�  أ�ضا

 اللجنة. بالخاصة األدلة لدعم عمل�ة اتخاذ القرار 

وع و�دارتهمن أسئلة التقي�م مقسمة ع� أر�عة مجاالت و�ي  أسئلة 10ند التقي�م إ� استو  .29  ،والفعال�ة ،: تصم�م الم�ش
ي القسم  التنم�ة. أجندة وتنف�ذ توص�ات  ،واالستدامة

ة �ف  . أدناە"النتائج الرئ�س�ة"  المعنونورد المشاركون ع� هذە األسئلة مبا�ش

المتاحة، أج��ت جميع الوثائق ذات الصلة و��انات الرصد استعراض �ب. و�ضافة إ� األسالاستخدم التقي�م تول�فة من و  .30
 11مع مقابالت ومناقشات جماع�ة 

�
ي أمانة ال��بو بجن�ف موظفا

ومقابالت مكت��ة/ع� منصة زوم/ع� تطبيق وا�س آب مع �سعة  ،�ف
ي البلدان من أصحاب المصلحة من المؤسسات المنفذة 
 . الرائدةاألر�عة �ف



CDIP/27/5 
Annex 
7 
 

. النتائج الرئ�س�ة
�
 رابعا

ة تحت عنوان كل مجال من  . األر�عة ع� مجاالت التقي�م بناءً منظم هذا القسم  وقد أج�ب ع� كل سؤال من أسئلة التقي�م مبا�ش
 المجاالت. 

وع و�دارته  ألف: تصم�م الم�ش
وع وتقي�م النتائج  مالءمةمدى  ي تنف�ذ الم�ش

شاد بها �ف وع األول�ة لالس�ت ي ينجزها. وث�قة الم�ش  اليت
  : 1النت�جة  .31

�
وع وصفا وع وجدوله  قدمت وث�قة الم�ش ات�ج�ة تنف�ذە وأ�شطة الم�ش ي الس�ت ات رصدە. الزميف انيته ومؤ�ش ف  وم�ي

ي توج�ه مجمل أ�شطة التنف�ذ وتقي�م التقدم المحرز. و 
وع كانت كاف�ة �ف ف أن وث�قة الم�ش وع هو تقي�م  تبنيّ وقد كان الهدف األص�ي للم�ش

.  تك��ن ال�فاءاتو  التدر�ب�ةاالحت�اجات  ي  ىالمد ةالطب�عة قص�ي ول�ن نظرا� إ� ومع ذلك،  ع� الصع�د الفردي والمؤس�ي والوطيف
وع،  ات النجاح، و�التا�ي التنف�ذ ركزت للم�ش ا� ، مؤ�ش ا� كب�ي ف ة المدى ع� الصع�د الفردي. ترك�ي  ع� النتائج قص�ي

وع المتعلقة بالرصد و أدوات  ي الم�ش
وع  ،واإلبالغ التقي�م الذائت وتحل�ل مدى فائدتها ومالءمتها لتوف�ي المعلومات ذات الصلة لف��ق الم�ش

ف ألغراض اتخاذ القرار.   وأصحاب المصلحة الرئ�سيني

وع 2النت�جة  .32 ي ألغراض إبالغ الدول األعضاء  مالئمة: كانت أدوات رصد الم�ش
اللجنة �شأن التقدم العام المحرز، وال س�ما من �ف

وع.  خالل التقار�ر   وتتعلق عدة مالحظات بأدوات اإلبالغ والتحل�ل، ومنها:  المرحل�ة للم�ش

وع إطارا�  )أ(   استخدم ف��ق الم�ش
�
ي مختلف  زمن�ا

وع (باستخدام برنامج إ�س�ل) لتتبع التقدم المحرز �ف  النتائجللم�ش
ان�ةوأ�شطتها ومخصصاتها من  ف وع القدرة ع� رصد األ�شطة  .الم�ي  وتقدمها المحرز. وقد أتاح ذلك لف��ق الم�ش

وع األولواستُ  )ب( وع (ع� سب�ل المثال، اختصاصات من أجل بوثائق إضاف�ة  �ة�ملت وث�قة الم�ش �سه�ل تنف�ذ الم�ش
اء ال ف خ�� ان�ة) تتبع التقدم المحرز واستخداموجدول ب�انات من أجل ومؤلف الدل�ل ومجموعة األدوات، القط��ني ف ورصد  الم�ي

 األ�شطة وتقدمها. 

وعمدى مساهمة  ي فعال�ة وكفاءة تنف�ذ الم�ش
ي أمانة ال��بو �ف

ف من ذلك.  ،هيئات أخرى �ف ي التمكني
 و�ف

ي  تو� إدارة: 3النت�جة  .33
وع شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار التابعة إلدارة االبتكار والبن�ة التحت�ة المعرف�ة �ف أ�شطة هذا الم�ش

ي 
ي  ساهمت شعبةو  األمانة.  قطاع البن�ة التحت�ة العالم�ة بدعم من الهيئات األخرى �ف آس�ا والمح�ط ، وشعبة أم��كا الالتين�ة وال�ار�ي�

، ، وشعبة أف��ق�ا ، وشعبة الهادئ ي  ةمحدودمساهمة البلدان األقل نموا�
وع، وتجسدت هذە المشاركة �شكل رئ��ي  �ف ي دعم الم�ش

�ف
ي إطار إقل�مه. 

 التعاون مع البلدان كل �ف

ي وث�قة 
وع األول�ة أو مدى التخف�ف من حدتها. مدى تحقق المخاطر المحددة �ف  الم�ش

وع األول�ة خطرا� 4النت�جة  .34 وع واحدا�  : حددت وث�قة الم�ش ي الجدول أدناە) 1(الخطر  يواجه الم�ش
ووصفت وث�قة  . الوارد �ف

وع االستجابة  ا�  . هو موضح أدناەالخطر حسبما هذا تخف�ف حدة الرام�ة إ� الم�ش  كب�ي
�
وجرى اعتماد  ،ولم �شكل هذا الخطر عائقا

 وتم التصدي له بنجاح.  ،19-مع بدا�ة جائحة كوف�د 2وظهر الخطر  بنجاح. من الخطر س�اسة التخف�ف 

 استجابة التخف�ف من حدة الخطر الخطر المحدد

  : 1الخطر 

ف المستف�دين من أ�شطة التدر�ب.  �ة بني  دوران الموارد الب�ش

 : 2الخطر 

. عدم القدرة ع� تنف�ذ أ�شطة التدر�ب   الشخ�ي

ف ومؤسسات الدعم مثل مرا�ز دعم  ف ع� تدر�ب المدر�ني ك�ي ال�ت
ف الدعم المح�ي والتقل�ل إ� الحد  التكنولوج�ا واالبتكار لتمكني

 . ف  األدئف أثر دوران الموظفني

ات�ج�ة التخف�ف من الخطر:   اس�ت

نت  تنف�ذ أ�شطة التدر�ب ع�� اإلن�ت

 : الخطران والتخف�ف منهما1الجدول 

ها من العوامل الخارج�ة.  الناشئةوع ع� االستجابة لالتجاهات والتكنولوج�ات قدرة الم�ش   وغ�ي
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وع إ� االستجابة لعدة عوامل وتحد�ات خارج5النت�جة  .35 التقي�م العوامل اآلت�ة  هذا  وحدد  �ة. : اضطرت عمل�ة تنف�ذ الم�ش
وع لها:  ووصف  ط��قة استجابة ف��ق الم�ش

ات  )أ( ف متعلقة بتغي�ي ي من عام الموظفني
ي ال��ــع الثائف

نامج قام ، 2019: �ف وع، المعاونمسؤول ال�� ، المسؤول عن إدارة الم�ش
وع. بالتخ�ي عن  ي ال��ــع الثالث من عام وتو� المنصب موظف جد�د الم�ش

تأخ�ي إ� حدوث هذا التغي�ي أدى ؛ وقد 2019�ف
ي األ�شطة وكان السبب 

وع.  وراءطف�ف �ف  طلب تمد�د مدة الم�ش

ات م )ب( ي ش��ي تغي�ي
، ؤسس�ة �ف ي ش��ي

ا�  أجرت، 2019خالل ال��ــع األخ�ي من عام و : �ف ي المؤسسات  الحكومة تغي�ي
�ف

ي مجال إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا. الرئ�س�ة والجهات الفاعلة المؤسس�ة 
أ�شأت الحكومة الجد�دة وزارة و �ف

لمكتب المل��ة الفك��ة. وعالوة ع� ذلك، حدد مكتب المل��ة  جد�دا�  وعينت مديرا�  ،وزارة العلوم والتكنولوج�ا �ي ، جد�دة
ي البلد. سلسلة ق�مة االبتكار الفك��ة فرصة جد�دة لدعم تط��ر 

،  وجرى �ف ي ش��ي
ي �ف وع التج��ي� أال تحد�د هدف جد�د للم�ش

ات المؤسس�ة قد إ�شاء آل�ة وطن�ة إلصدار الشهادات من أجل نقل التكنولوج�ا. و وهو  أدوار المصح��ة بنتج عن هذە التغي�ي
ف جد�د و  ومسؤول�ات جد�دة اتخرائط البلد المرسومة مراجعة  ،ترك�ي المتوقع إجراؤها  �ة�شطة التدر�باأل وتأج�ل  ،قبل التغ�ي
وع.  ي البلد  التنسيقجهة  وأع��تكجزء من الم�ش

ي �ف
وع �ف ف  المصلحةمناقشات مع أصحاب عن تفض�لها ال�ش  وال��بو الوطنيني

ي  ي المقام األولمن أجل تط��ر آل�ة إصدار الشهادات ، وخب�ي خار��
ي وضعها هذا  تك��ن ال�فاءاتخطة وكانت . �ف الوطن�ة اليت

وع  ي تعليق  لآلل�ةبمثابة أساس الم�ش
كاء الع� نحو ما ورد �ف  . الذين أج��ت معهم مقابالت�ش

ي مارس 19-جائحة كوف�د )ج(
ف عش�ة وضحاها تق� ، 2020: �ف ، و�ني

�
وتداب�ي  19-جائحة كوف�دالعالم بأ�ە ب ُصعق�با

ي ُخ كانت و . بهمتصلة الغالق اإل  ي الموقع حلقات العمل اليت
ي إندون�س�ا ورواندا طط بالفعل إجراؤها �ف

لم و  أن تبدأ،ع� وشك �ف
ي تواجه الاستجابة للقيود المستمرة و . يتسن عقدها ع� النحو المخطط له وع الشخ�ي تدر�ب اليت التحض�ي ، قرر ف��ق الم�ش

نت �ةتدر�بدورة الاللتقد�م  ، . ع�� اإلن�ت
�
وعا�تسب ف��ق و�شكل ��ــــع �سب�ا  إعداد ف�ما �خص ومهارات جد�دة  اتخ��  الم�ش

ون�ة ي القدرات الداخل�ة والمرونة وزاد  ،الدورات التدر�ب�ة اإلل��ت
ي عندما تعرقل من أجل ال��بو �ف مواصلة عملها التدر�ي�

ي الموقع. و  �ةتدر�بإجراء الدورات ال�ات الخارج�ة التحد
ات المتعلقة بكوف�دهذە �ف التمد�د �ي ما جعل  19-التحد�ات والتأخ�ي

وع  ة الم�ش ي لف�ت
 الثائف

�
ور�ا  . �ف

وع  باء. فعال�ة الم�ش
ي  وع من خاللها  حققتتعمل�ة التنف�ذ اليت  نتائج الم�ش

ف األ�شطة المخطط لها و  احقد جرى المنفذة أنه األ�شطة أظهرت مقارنة بني ي وث�قة االق�ت
ف �ف ، تنف�ذ األ�شطة الرئ�س�ة ع� النحو المبني

ي لم  �ةالتدر�بالدورات باستثناء  ي ش��ي اليت
 . )(ب) لالطالع ع� م��د من التفاص�ل 5انظر النت�جة ( تقد�مها  �جر� �ف

ي تقي�م أعد  : 6النت�جة  .36
ي  االحت�اجات التدر�ب�ةللدل�ل ومجموعة األدوات لتقي�م مسودة  االحت�اجات التدر�ب�ةخب�ي �ف

�ف
ي من عام  الناتجوالتس��ق، وكانت هذە المسودة  المجاالت المتعلقة بنقل التكنولوج�ا 

ي ال��ــع الثائف
ساعد تقي�م و  . 2018الرئ��ي األول �ف

ف استهداف  االحت�اجات التدر�ب�ة  الدورات التدر�ب�ةمحتوى و لجمهور ح لالتحد�د الصحيمن ح�ث  �ة�شطة التدر�باأل ع� تحسني
ات�ج�ة  ي البلدان  التقي�مات وتو� إجراء . التنف�ذ واس�ت

اء قط��ون (اختارتهم ال��بو) 2رائدةالاألر�عة �ف �ملت هذە التقي�مات ، واستُ خ��
ي ال��ــع الرابع من عام  االحت�اجات التدر�ب�ةبتقد�م التقار�ر القط��ة لتقي�مات 

ي وأجرى خب�ي  . 2018�ف
 االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م �ف

ف (ع� سب�ل المثال، لمراجعة (المؤلف)  اء القط��ني ما  �شأن توجيهاتلدل�ل/مجموعة األدوات بناًء ع� التعل�قات الواردة من الخ��
ي حالة توفر بالنسبة إ� الدراسة االستقصائ�ةمنخفضة الستجابة اال معدالت ح�ال �مكن فعله 

موارد قل�لة، وما ، وما الذي �مكن تركه �ف
 ، ج��ت ما هو اخت�اري). و هو إلزا�ي

�
ي وأ

ف �ف ي تم جمعها من المشاركني مراجعة نهائ�ة للدل�ل ومجموعة األدوات بناًء ع� التعل�قات اليت
ي د�سم�� �ملت هذە المراجعة واستُ  ،التدر�ب

ي وقت إجراء هذا التقي�م، كان ��ش الدل�ل ومجموعة األدوات ع� موقع 2020�ف
. و�ف

ي ا
وئف ي نها�ة مارس يتم الن�ش من المتوقع أن و  ق�د اإلنجاز، ل��بو اإلل��ت

 . 2021�ف

امن مع تقي�مات  : 7 النت�جة .37 ف اء القط��ون اضطلع، االحت�اجات التدر�ب�ةبال�ت عمل�ة رسم خرائط لسالسل ق�مة االبتكار، ب الخ��
ف عنا� السلسلة، و��شاء خطة تدر�ب االحت�اجات التدر�ب�ةمن أجل تقي�م  ي  الصع�د المحددة ع� االحت�اجات  تلب�ةتر�ي إ�  ةبني الوطيف

ف ع�  والمؤس�ي والفردي.  ف من أجل تحد�د جميع أصحاب المصلحة المعنيني ف الحكوميني اء مع المسؤولني سلسلة  امتداد وتعاون الخ��
 ). ، ومؤسسات الدعم ذات الصلةميها ومستخد ها �ــمدي� ومطور�ــها و  المل��ة الفك��ةممو�ي ق�مة االبتكار (

ي من عام  : 8 النت�جة .38
ي ال��ــع الثائف

االحت�اجات الخرائط المتعلقة بتقي�م بناًء ع�  ةخطة تدر�بقطري ، أعد كل خب�ي 2019�ف
ا لسالسل ق�مة االبتكار و  التدر�ب�ة ي ع� الصع�د المحددة  الحت�اجات التدر�ب�ةللتأ�د من أن خطة التدر�ب قد تم وضعها وفق� الوطيف

                                                
 ش��ي و�ندون�س�ا ورواندا وجنوب أف��ق�ا.  2
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الوطن�ة (أي مكاتب المل��ة الفك��ة أو جهات التنسيق قبل االنتهاء من خطة التدر�ب، تم جمع التعل�قات من و والمؤس�ي والفردي. 
 الوزارات المسؤولة عن المل��ة الفك��ة). 

ي  التنسيق جهاتبالتشاور مع  �ةتدر�بتم إعداد ندوات  ،�ةخطط التدر�بالع�  بناءً  : 9 النت�جة .39
وع. �ف الدورات وأج��ت الم�ش

ي الموقعالتدر�ب�ة إلندون�س�ا 
ي د�سم��  �ف

نت  ،2019�ف ي أ�ت��ر وع�� اإلن�ت
ي  ساعة 23,5( 2020�ف

الدورات التدر�ب�ة )؛ و المجم�ع�ف
ي الموقع رواندا ل

ي يناير �ف
نت  ،2020�ف ي أغسطس وع�� اإلن�ت

ي المجم�ع 25,5( 2020�ف
ي ف��ق�ا أجنوب التدر�ب�ة لوالدورات )؛ �ف

�ف
ي أ�ت��ر الموقع 
نت ،2019�ف ي  وع�� اإلن�ت

اير �ف و�جماً�، لمحتوى و�سق التدر�ب. ع� امدة الدورة  وتوقفتساعة).  33,5( 2020ف��
 شخص 386تل�ت التدر�ب 

�
ي إندون�س�ا، منهم  %56، ا

ي جنوب  %30و�ف
ي رواندا.  %14ف��ق�ا، وأ�ف

ف �ف ف المشارك وكان من بني  العد�د من ني
أعالە، لم ع� النحو المذكور . و لمل��ة الفك��ةل ةمطور وكان أغلبها من الجهات ال، سلسلة ق�مة االبتكار  امتداد الجهات الفاعلة ع� 

. نفذ يُ  ي ش��ي
 أي تدر�ب �ف

اإلمكان مع قدر  المحتوى كي�ف، وتم تسواء الع� وموجودة  ةجد�د مواد من  الدورات التدر�ب�ةمحتوى  تألف : 10 النت�جة .40
ي 

اء/م��ون من ال��بو ومنظمات أخرى وتو�الوطن�ة.  �ةخطط التدر�بالاالحت�اجات المحددة �ف  . المواد التدر�ب�ة وتقد�مها داد عإ خ��
منح من أجل تمار�ن عمل�ة ، فضً� عن المواد التدر�ب�ة من مدخالت نظ��ة ل�ل مجال من مجاالت المحتوى الرئ�س�ة تتألفو 

خ�ص).  ي القضا�ا المتعلقة بالمل��ة الفك��ة (مثل التفاوض وال�ت
ة �ف ف رؤى عمل�ة وخ�� ف المشاركني الستطالع  الدراسة االستقصائ�ة وتبنيّ

 ، ف ي االعمل�ة ح�ال أن الدورات التدر�ب�ة ودرجة عال�ة من توافق اآلراء الرأي رضا المشاركني
 إفادةلدورات التدر�ب�ة كانت الجوانب األ��� �ف

 . ولبت أمس االحت�اجات

  : 11 النت�جة .41
�
وع بأسلوب �شار�ي ل تنف�ذ لقد شك لحصول ع� ب�انات صح�حة، وضمان من أجل اعامل نجاح رئ��ي  الم�ش

وع المل��ة الوطن�ة. وتضمن اء القدم  ، إذ منتظمة من مختلف أصحاب المصلحةتعق�ب حلقات  الم�ش تعل�قات القط��ون خ��
ي استخدام األداة 

تهم العمل�ة �ف . وسلطوا وتوص�ات مكت��ة إ� ال��بو بناًء ع� خ�� ف جهات شاركت و الضوء ع� مجاالت التحسني
ي كل خطوة من خطوات عمل�ة �شكل وثيق الوطن�ة  التنسيق

االحت�اجات ، وتقي�م (رسم الخرائط االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م �ف
ي ذلك فرصة االستجابة الرسم�ة ل�ة�بخطط التدر الو ، التدر�ب�ة

كان التعاون  األطراف المعن�ة جم�عها أن  ورأت. �ةخطط التدر�بل)، بما �ف
 سلس
�
، وشعبة أوشاركت شعب. ا ي ، و  ، وشعبةف��ق�ا ة أم��كا الالتين�ة وال�ار�ي�  آس�ا والمح�ط الهادئ،  شعبةالبلدان األقل نموا�

ً
مشاركة

وع، ورأت تنف�ذ خالل  ةمحدود  . س�كون مف�دا� تها أن توسيع نطاق مشاركهذە الشعب  الم�ش

  : 12 النت�جة .42
ّ
ي الوقت  الدورات التدر�ب�ةتقد�م ع�  19-كوف�در  أث

ف أن. ما المخطط لهوالنسق �ف ي حني
الدورة لم �جر تقد�م  هو�ف

ي  ةالتدر�ب
ي الموقع �ف

ي من الندوات ي أجر ، 19-بدا�ة كوف�دف��ق�ا قبل أجنوب �ف
نت. لالجزء الثائف إ� أن  ا� نظر و رواندا و�ندون�س�ا ع�� اإلن�ت

ون�ة إعداد  وع ال��بو، إ� بالنسبة  ا� جد�دأمرا� كان   الدورات التدر�ب�ة اإلل��ت وع لم يف��ق م�ش ي التخف�ف من اآلثار فإن الم�ش
نجح فقط �ف

ي 19-ل�وف�دالسلب�ة 
الحركة المفروضة ع�  اتتقي�دال التغلب ع� ز�ادة المرونة (أي، و ا�تساب مهارات مهمة قابلة للنقل، بل كذلك �ف

ي الجائحة �سبب  نت). االنتقال إ� عن ط��ق  تؤثر ع� السفر أو التحد�ات الخارج�ة األخرى اليت و�ضافة إ� تقد�م التدر�ب ع�� اإلن�ت
ي ال��بو ضمن إن تك��ن المهارات ذلك، ف

ون�ةاتصم�م من أجل  إدارة االبتكار والبن�ة التحت�ة المعرف�ة�ف  لدورات التدر�ب�ة اإلل��ت
وع. كان   ا وتقد�مه  حول التحدي إ� فرصة. وتنت�جة إ�جاب�ة غ�ي متوقعة لهذا الم�ش

وع وأصحاب المصلحة الخارجيون  تمثلت : 13 النت�جة .43 ي أبلغ عنها ف��ق الم�ش : أ) ف�ما ��ي الدروس المستفادة المهمة اليت
)؛ ب) األداة إ�  حاجة ي ش��ي

ي نظام االبتكار (كما حدث �ف
ي البيئة الخارج�ة، أي �ف

ات �ف جعل رسم  ط��قةو المرونة واالستجابة للتغ�ي
ا سالسل ق�مة االبتكار خرائط 

�
قر لمقارنة. من أجل إتاحة المجال إلجراء اعمل�ة أ��� ا�ساق

�
ورة وجود وأ ي هات يتوجب�ف

 �ف
�
أ��� تنظ�ما

ي ه�كل خرائط البلدانضمان قدر أ�من أجل المستقبل 
ي  البلدانخصوص�ات وأهم�ة ؛ ج) اها ومحتو  �� من اال�ساق �ف

التدر�ب تنظ�م �ف
 (أي النهج المح�ي لشكل التدر�ب ومدته والبن�ة التحت�ة التقن�ة المتاحة). 

ي تع��ز االستخدام الفعال للمل��ة الفك��ة وأي حقوق مدى 
وع �ف أداة للتنم�ة بوصفها طة بها مرتبالفك��ة مل��ة للفعال�ة وفائدة الم�ش

ي البح
ي البلدان المستف�دة، وال س�ما استخدام المل��ة الفك��ة الذي تم تط��رە بعد االستثمار العام �ف

ث و/أو و االجتماع�ة واالقتصاد�ة �ف
 التنم�ة. 

ي تم إ�شاؤها كانت مف�دة الدورات التدر�ب�ة واألدوات المستحدثة أن ب تف�د ع�� التقي�م ع� أدلة  : 14 النت�جة .44 ي البلدان اليت
�ف

ي التنم�ة من أجل  رائدةال
خ�ص، و�دراك ق�مة استخدامها، بوصفها عنا� رئ�س�ة �ف ز�ادة الو�ي بحقوق المل��ة الفك��ة وال�ت

ا�  مجتمع البحوث. وع� وجه الخصوص، �ستخدم االقتصاد�ة  مبا�ش
�
وع قد و  . هذە الدورات واألدوات استخداما ف شجع الم�ش  المبدعني

  و�س��قها.  ع� حما�ة أفكارهم

ي الدورات التدر�ب�ة ع� فهم مفاه�م التس��ق ونقل التكنولوج�ا  : 15 النت�جة .45
ف �ف اء المشاركني ي و . وساعد الخ��

وع �ف ساهم الم�ش
ي ز�ادة االهتمام بالموض�ع و
 صحوة عامة ح�ال " إحداث �ف

�
كاءاستخدام نظام المل��ة الفك��ة" كما عل الذين أج��ت معهم  ق أحد ال�ش

ي رواندا، ع� سب�ل المثال، يبدو أن و. مقابالت
ي استحدثها بالمل��ة الفك��ة الو�ي ز�ادة �ف وع، اليت ي ز�ادة  �ساهم ،الم�ش

بالفعل �ف
 تطب�قات المل��ة الفك��ة وفق
�
ف الذين  ا  . تمقابال  أج��ت معهمألصحاب المصلحة الروانديني
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ي وضع إط
وع وفائدته �ف ي استهداف أ�شطة ار مدى فعال�ة الم�ش

ي مجال نقل التكنولوج�ا  تك��ن ال�فاءاتل��ادة الفعال�ة �ف
 . �ف

وع نهج وضع : 16 النت�جة .46  الم�ش
�
ي مجال إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا.  االحت�اجات التدر�ب�ةلتقي�م  ا

ساعد هذا و �ف
ف  ي فعال�ة الالنهج ع� تحسني

 الفردي والمؤس�ي ع� الصع�د  االحت�اجات التدر�ب�ةاستهداف الدورات التدر�ب�ة من خالل تقي�م �ف
 . ي ي البلدان  تك��ن ال�فاءاتتمكينهما من التك�ف مع مشار�ــــع من أجل �تسم الدل�ل ومجموعة األدوات بالمرونة ال�اف�ة و والوطيف

�ف
 
�
ي مجال نقل التكنولوج�ا األخرى أ�ضا

ە، ، �ف  من احتمال�ة االستدامة. بدورە ��د مر الذي يوهو األ وغ�ي

كاء أ�د  : 17 النت�جة .47 ي البلدان الال�ش
وع و�مكان�ة استخدامه مرة مقابالت الذين أج��ت معهم  رائدة�ف فائدة اإلطار أثناء الم�ش

ي  رائدةالوساعدت األدوات البلدان أخرى.  ي جمع الب�انات األساس�ة الهامة اليت
ي  -منحت هذە البلدان �ف

للمرة األو�  - معظم الحاالت �ف
ع�  رائدةالساعد بدورە بعض البلدان وهو األمر الذي التكنولوج�ا، و من أجل نقل المل��ة الفك��ة عن سلسلة ق�مة االبتكار صورة كاملة 

ات�جيتها الوطن�ة إعداد   . تنم�ة القدراتلاس�ت

ي تم جمعها أثناء مختلفة من التعقيبات ع� جوالت ناًء ب تك��ن ال�فاءاتأدوات إطار  وصقل اختبار  جرى : 18 النت�جة .48 اليت
اء العمل�ة التنف�ذ من مختلف أصحاب المصلحة ( ف القط��خ�� وع، والمشارك وجهات التنسيق، ني ف الوطن�ة للم�ش ي التدر�ب ني

 �ف
خدام المعلومات ساهم هذا النهج (الذي تم ف�ه تطبيق الدروس المستفادة من المشار�ــــع السابقة، وال س�ما استو ومؤسساتهم). 

ي المجال العام)  المتاحة
ة �ف  كب�ي

ً
ف جودة األدوات وجعلها أ��� مرونة مساهمة ي تحسني

العنا� المطل��ة واالخت�ار�ة ب ف�ما يتعلق�ف
ع� سب�ل المثال، و إمكان�ة تكي�فه مع الموارد المتاحة.  من خالل ة هذا النهجفائدازدادت ، و�التا�ي . االحت�اجات التدر�ب�ةلتقي�مات 

 كان 
�
ع� الرغم من أن النتائج كانت ف. االحت�اجات التدر�ب�ةالدراسة االستقصائ�ة األول�ة لتقي�مات هو  أحد التحد�ات األ��� شيوعا

كاء الذين ، االستنتاجاتمف�دة الستخالص  ا ط��ً� ها كانت مفّص قالوا إنأج��ت معهم مقابالت ل�ن ال�ش ومن لة للغا�ة و�ستغرق وقت�
 عندما تكون وحدات 

ً
ي مؤسسة. المل��ة الفك��ة/نقل التكنولوج�ا الصعب إ�مالها، خاصة

ا أو تتكون من شخص واحد �ف ة جد�  صغ�ي

ي 
وع وفائدته �ف ي  ةالرئ�س� ةالفاعلالجهات استحداث ال�فاءات الالزمة إلدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا لدى مدى فعال�ة الم�ش

�ف
 فئات ممو�ي المل��ة الفك��ة ومطور�ــها ومدي��ــها ومستخدميها. 

ي ز�ادة القدرات  : 19 النت�جة .49
وع �شكل فعال �ف مختلف الجهات دى إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا ل ع�ساهم الم�ش

ي البلدان ال
أشارت و ). هاومستخدمي ها ومدي��ــ ها طور�ــوم لمل��ة الفك��ةاسلسلة ق�مة االبتكار (ممو�ي امتداد ع�  رائدةالفاعلة �ف

ي 
ف �ف ي البلدان ال تمقابال  أج��ت معهمالعمل واألشخاص الذين  حلقاتالتعل�قات الواردة من المشاركني

 �ةالتدر�ب الدورة إ� أن رائدة�ف
ف بالنسبة إ� والمواد كانت  ي فهم محتوى تتما�ش مع معظم المشاركني

ف صع��ة �ف تهم. ومع ذلك، وجد بعض المشاركني مستوى خ��
�ة.  �ةالتدر�بالدورة  ف  ترجمات وترجمة فور�ة إ� لغاتهم األصل�ة. وجود �فضلون وقالوا إنهم  المعقد باللغة اإلنجل�ي

ي  : 20 النت�جة .50
ي أج��ت عقب حلقات العمل التدر�ب�ة، �ف % من 80أ�د أ��� من الدراسات االستقصائ�ة الستطالع الرأي اليت

ف ع� الدراسة االستقصائ�ة أن حلقات ي بناء معارفهالتدر�ب�ة  العمل  المجيبني
ي  مومهاراته مكانت ناجحة (أي مف�دة وفعالة) �ف

�ف
ات�ج�ات حما�ة المل��ة الفك��ة والتس��ق والبحثالمتعلقة بالتدر�ب المجاالت  ي  (مثل اس�ت

اءات وما إ� ذلك) �ف الدورة وأن ، ال��
ي  كون مف�دا� تس �ةتدر�بال

. ولذلك�ف وعهدف الفإن اإلنجازات فاقت  ،عملهم اليو�ي ي وث�قة الم�ش
ع� الرغم من و  . %60والبالغ  المحدد �ف

ي أج��ت بعد عدة أشهر من التدر�ب لتحد�د التأث�ي ع� قدرات المتدر�للدراسات االستقصائ�ة أن معدل االستجابة  ف اليت معدً� كان   ني
 
�
ي تم جمعها خالل المقابالت �ش�ي إ� ل�ن ، من الناح�ة اإلحصائ�ةوغ�ي مهم  منخفضا اختبار إجراء �دون و  التوجه نفسه. المعلومات اليت

 مسبق للمهارات والمعرفة، ال �مكن إجراء ق�اس أ��� دقة لمكاسب المعرفة مقارنة بخط األساس. 

ي لقد  : 21 النت�جة .51
و�ــــج للم ح�ف (ع�  بتقدير خاصل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا و�س��قها محتوى التدر�ب المتعلق بال�ت

ي اآلراء ح�ال كان هناك و ، و�س��قها). ها المل��ة الفك��ة الخاصة بك، والتفاوض �شأنتقدير ق�مة سب�ل المثال، ك�ف�ة 
لن  هأنتوافق �ف

ي إجراء
ف أو  ةواحد �ةتدر�بدورة  �ك�ف ف تدر�بيدورتني  بالنسبة إ� االمعقدة، المواضيع هذە �شأن تني

�
. وخصوصا ف إجراء س�لزم و لمبتدئني

ي مجال البحث  / �ةالتدر�بالدورات الم��د من 
ي ساعات التدر�ب، ال س�ما �ف

اءات �ف اءات، الدول�ة معلومات ال�� من أجل وص�اغة ال��
ا ألصحاب المصلحة الذين تمت مقابلتهم. نطاق حفاظ ع� اآلثار المحققة وتوسيعال احات من �ضافة إ� ذلو ها وفق� ك، تم تقد�م اق�ت

ا من التوج�ه أو نظام  ف الحصول ع� المساعدة  الصداقة،قبل أصحاب المصلحة لتشمل نوع� األسئلة من خالل ح�ث �مكن للمتدر�ني
ي عملهم اليو�ي 

ي تظهر �ف ف العمل�ة اليت  الدورات التدر�ب�ة و�عدها. ف�ما بني

، ح�ث لم يتم إجراء أي  : 22 النت�جة .52 ي ش��ي
ي النت�جة ب�ة دورة تدر��ف

وع 5�سبب الظروف الموضحة �ف ع� البلد ، ساعد الم�ش
ي عمل�ة إ�شاء آل�ة وطن�ة إلصدار الشهادات.  ،نقل التكنولوج�ا من أجل  تك��ن ال�فاءاتلالوطن�ة خطة الوضع 

اعت�� و والبدء �ف
 . تك��ن ال�فاءاتالفعل�ة لعمل�ة الخطوات مهمة نحو وخرائط سلسلة الق�مة �شكل األشخاص الذين تمت مقابلتهم أن الخطة 
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 ج�م. االستدامة
وع من أجل ضمان االستخدام المستمر  �ةاحتمال ي إطار الم�ش

لنظام المل��ة الفك��ة بوصفها أداة  استمرار استخدام األدوات المطورة �ف
 للتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ةفعال�ة 

خطط الو ، االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�مات عن اهتمامها ب�عادة استخدام المنهج�ة ( رائدةأبلغت البلدان ال: 23 النت�جة .53
وع. وخرائط سلسلة ق�مة االبتكار، �ةالتدر�ب ي طورها هذا الم�ش م��د تقد�م اتفق األشخاص الذين تمت مقابلتهم ع� الحاجة إ� و ) اليت

تطب�قها. ، واحتمال لتقي�م ك�ف�ة تطبيق المهارات الجد�دة المكتسبة متابعةالو تدر�ب�ة الدورات الم��د من الإجراء من أجل من الدعم 
وع بمثابة "مقدمة"أن معظم أصحاب المصلحة الذين تمت مقابلتهم و�رى  ي بذل بدء الالحاجة إ� وتدعو  هذا الم�ش

جهود أ��� �ف
 . تك��ن ال�فاءاتمن أجل شموً� 

وعوجد داخل ال��بو ي همن المتوقع أن: 24 النت�جة .54 ة الستدامة هذا الم�ش ي  إمكانات كب�ي
االحت�اجات تعم�م أداة تقي�م حال �ف

ي مجاالت و�رامج أخرى التدر�ب�ة
ي ودمجها �ف

ها �ف أج��ت معهم  ن�حسب ما ذكر األشخاص الذيو بلدان أخرى مهتمة. ، إضافة إ� ��ش
وع،  نتائجأحد ال ، اللذين �شكالن�ةاالحت�اجات التدر�بتقي�م لدوات األ دل�ل ومجموعة المن المتوقع أن  ،مقابالت الرئ�س�ة لهذا الم�ش

وع السابقة لتقي�م المن دورة  جزءا�  ان�صبحس سيتم �سه�ل و . مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار �شطة أل تخط�ط العمل�ة الخاصة بلم�ش
ي نها�ة مارس لالمتوقع ن�ش الاالستخدام األوسع من خالل 

 . 2021لدل�ل ومجموعة األدوات �ف

ي البلدان السلسلة ق�مة االبتكار امتداد جرى تع��ز شبكات الجهات الفاعلة ع�  : 25 النت�جة .55
وع رائدة�ف قبل و  . من خالل الم�ش

ي معظم البلدان ال
وع، تم فصل مختلف أصحاب المصلحة �ف وع اجتمعو . رائدةهذا الم�ش  أصحاب المصلحة من خالل هذا الم�ش

اتوتبادلوا  ا�ات الت االتصاجهات وتعزز . الخ�� ي تم المستحدثة وال�ش ي استدامة ، ؤها بناتأث�ي القدرات اليت
و�شكل مساهمة مهمة �ف

 العمل. 

وع أوضح مؤ�ش إن  : 26 النت�جة .56 ي  يوجد لالستعاضة عن الم�ش
،  ف. ش��ي �ف ي ش��ي

وع كان �ف محفز للهدف بمثابة هذا الم�ش
ي إ�شاء آل�ة وطن�ة إلصدار الشهادات 

وع، يبحث البلد اآلن عن  التكنولوج�ا. واستمرارا� نقل من أجل الوس�ط المتمثل �ف لهذا الم�ش
ات�ج�ة (مع ال��بو و�لدان أخرى)   إعداد الخطوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف. من أجل تحالفات اس�ت

 دال. تنف�ذ توص�ات أجندة التنم�ة
وع 40و 31و 25و 23و 12و 10و 1مدى تنف�ذ توص�ات أجندة التنم�ة   من خالل هذا الم�ش

ي تتسم بمجال المساعدة التقن�ة "أجندة التنم�ة من توص�ات  1التوص�ة تتناول  أنها موجهة نحو التنم�ة وقائمة ع� الطلب وشفافة اليت
ف االعتبار األول��ات واالحت�اجات الخاصة بالبلدان النام�ة والبلدان األقل نموا�  ي أن �كون تصم�م و  . ع� وجه الخصوص وتأخذ بعني

�نب�ف
 3". المساعدة التقن�ة وآل�ات �سل�مها وعمل�ات تقي�مها خاصة بكل بلدبرامج 

وع تنف�ذ التوص�ة : 27النت�جة  .57 وع إ� ال��بو من خالل بعثتها الدائمة هذا جنوب أف��ق�ا  تقدمقد . و 1دعم هذا الم�ش الم�ش
ي جن�ف  

ة للجنة التنم�ة، �ي �ف أخرى. أعضاء مدخالت من دول ورود  عقب همراجعتوجرى بعد ذلك تنظر ف�ه الدورة التاسعة ع�ش
وع وأ ي الحلول الخاصة بكل بلد وشجعأنه ثبت الم�ش

ب�ة التدر�الدورات (ع� سب�ل المثال، ن�ع  التنف�ذ آل�ة عليها من أجل  قد نظر �ف
ي ستجري ومدتها   اختارت ال��بو البلدان المستف�دة بناًء ع� الطلبات الواردة من البلدان. و ). وما إ� ذلك، اليت

ف  تط��ر بمساعدة الدول األعضاء ع� أجندة التنم�ة من  10تتعلق التوص�ة و  ي مجال المل��ة وتحسني
كفاءاتها المؤسس�ة الوطن�ة �ف

 . وتحسينها  ،الفك��ة

ف القدرات المؤسس�ة الوطن�ة إن : 28 النت�جة .58 وع. من هو الهدف الرئ��ي كان إدارة المل��ة الفك��ة  ع� تحسني وقد هذا الم�ش
ف ل كان ي مجال قدرات الو�د البلدان الرائدة بمنهج�ة لتنم�ة �ت

 لتقي�م سيب�ت  ما وهو المل��ة الفك��ة (�ف
�
) االحت�اجات التدر�ب�ةموردا� هاما

ي تحقيق هذە التوص�ة.  �ة لديها حت�اجات التدر�باال وتلب�ة بعض 
ة �ف  مساهمة كب�ي

ي أ�شطة ال��بو ومناقشاتها المتعلقة بالمساعدة التقن�ة.  12وتتعلق التوص�ة 
 ب�دماج االعتبارات اإلنمائ�ة �ف

ي الحصول ع� فهم أفضل لالحت�اجات واألول��ات المتعلقة ب�دارة المل��ة الفك��ة  : 29النت�جة  .59
وع �شكل كب�ي �ف ساهم الم�ش

ي البلدان النام�ة. 
لل��بو صورة أوضح عن االبتكار وخرائط سالسل ق�مة  االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�مات  ووفرت ونقل التكنولوج�ا �ف

ي 
ي أعمال أخرى�مكن  تنمويس�اق المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا �ف

 . االستفادة منها �ف

                                                
ي الرابط التا�ي  3

 . .development/ar/agenda/recommendations.html-wipo.int/iphttps://www�مكن االطالع ع� توص�ات أجندة التنم�ة �ف

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
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ي مجال المل��ة الفك��ة بما �عزز القدراجندة التنم�ة بالنمن توص�ات أ 23وتتعلق التوص�ة 
خ�ص �ف ت التنافس�ة هوض بممارسات ال�ت

ل وال س�ما بهدف النهوض بالنشاط اإلبدا�ي واالبتكاري ونقل التكنولوج�ا إ� البلدان المهتمة، وال س�ما البلدان النام�ة والبلدان األق
ي تلك البلدان نموا� 

 .وتعم�مها �ف

وع وشمل محتوى : 30النت�جة  .60 ي أج��ت خالل هذا الم�ش وعن ط��ق  ل��ة الفك��ة. ممارسات ترخ�ص الم الدورات التدر�ب�ة اليت
.  الدورات التدر�ب�ة، ف وع فهم المل��ة الفك��ة واستخدامها كأداة للتنم�ة من قبل المؤسسات واألفراد المستهدفني  زاد الم�ش

ها لفائدة ب 25وتتعلق التوص�ة  ور�ة لتشجيع نقل التكنولوج�ا و��ش استكشاف الس�اسات والمبادرات المرتبطة بالمل��ة الفك��ة وال�ف
 . البلدان النام�ة

�عات المل��ة الفك��ة: ت31النت�جة  .61 ي الدورات التدر�ب�ة ع� ��ش
ف �ف ات�ج�ات ،م تدر�ب المشاركني وما  حمايتها، ومبادرات واس�ت

ي مجال المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا. من ذلك  ومكن إ� ذلك. 
 فهم الجهات الفاعلة المعن�ة العاملة �ف

اءاتو تكنولوج�ا إ� البلدان النام�ة، نقل الب 31وتتعلق التوص�ة  ي سندات ال��
 .�سه�ل نفاذ محّسن إ� المعلومات العلن�ة الواردة �ف

ي تنف�ذ التوص�ة : 32 النت�جة .62
وع �ف ف ع� تع��ز إدارة المل��ة أجندة التنم�ة من توص�ات  25ساهم الم�ش عن ط��ق وضع ترك�ي

ي نها�ة المطاف، تهيئة فرص للتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة. الفك��ة ونقل التكنولوج�ا من أجل تحسن االبتكار، 
تمت تغط�ة و  و�ف

ي البحث 
ي الدورات التدر�ب�ة المقدمة، ل�نها  �ف

اءات ونقل التكنولوج�ا �ف ي المواضيع من أ��� تب�ت ال�� ي التغط�ة إ� تحتاج اليت
الدورات �ف

  �ةالتدر�ب
�
ف  للتعقيبات المستقبل�ة وفقا ي الواردة من المشاركني

ي البلدان  الدورات�ف
ف �ف  . رائدةالوأصحاب المصلحة المؤسسيني

مع وكاالت األمم المتحدة �شأن مسائل المل��ة الفك��ة، ال��بو  بتكث�ف تعاونأجندة التنم�ة من توص�ات  40وتتعلق التوص�ة 
 . ليو�سكو و�األخص منها األونكتاد و�رنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالم�ة واليون�دو وا

  جرت : 33النت�جة  .63
�
كاء لل مناقشة قضا�ا المل��ة الفك��ة مع منظمات األمم المتحدة المختلفة وفقا أج��ت معهم الذين �ش

 وذلك ، تمقابال 
�
وع �سبب ضيق الوقت بالنسبة إ�  ع� الرغم من أن هذە االتصاالت الخارج�ة كانت تمثل تحد�ا من أجل ف��ق الم�ش

وع ةحق�ق�وال�ة عدم وجود والسبب األ��� من ذلك هو ، تواصلالإجراء  ي س�اق تنف�ذ هذا الم�ش
 لق�ام بذلك. من أجل ا �ف
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 .
�
 االستنتاجات والتوص�اتخامسا

ي تنف�ذ نتائجه الرئ�س�ة، والس�ما الدل�ل ومجموعة األدوات، ). 13-6(بخصوص النتائج  1االستنتاج  .64
وع �ف نجح الم�ش

ع� ة، وخرائط سالسل ق�مة االبتكار، والخطط التدر�ب�ة، واأل�شطة التدر�ب�ة. وقد وضعت هذە النتائج وتقي�مات االحت�اجات التدر�ب�
ي اشتمل ع� 

ف (جهة التنسيق الوطن�ة  إدراجنحو تعاوئف التعل�قات والمدخالت المقدمة من جميع أصحاب المصلحة المعنيني
)، م ف ي تحد�د وتكي�ف  الفعال�ة والفائدة. ما أدى إ� ز�ادة قدرتها ع� تحقيق والمتدر�ني

وع بكاملها ممارسات ج�دة �ف وأبرزت دورة الم�ش
 .(

�
 عن تنف�ذ حلول جاهزة مسبقا

�
 احت�اجات البلدان الرائدة (عوضا

ن  13-6(بخصوص النتائج  2االستنتاج  .65 يتسم الدل�ل ومجموعة األدوات �شأن تقي�م االحت�اجات ). 24و 23والنت�جتني
ي التدر�ب�ة ب�مكان�

وع، و�ف  لتقي�م ا ع� مستوى ال��بو محال مواصلة تعم�مهة استخدامهما خارج نطاق هذا الم�ش
�
، س�كونان مصدرا� مهما

ي مجال إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا وغ�ي ذلك. 
 وتكي�ف االحت�اجات واأل�شطة المتعلقة بتك��ن ال�فاءات �ف

ي النهج  لقد كان. )22-6(بخصوص النتائج  3االستنتاج  .66 وع فعا�ً الذي المنه�� لبلدان بالنسبة إ� ا ا� ومف�د وضعه هذا الم�ش
ي الرائدة من أجل 

إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا. ومع ذلك، فإن القدرة ع� فهم سلسلة ق�مة االبتكار وتحد�د أي ثغرات �ف
ي من  ا� م��د يتطلبلقدرات �شأن احت�اجات المحددة تلب�ة اال 

تخط�ط أثناء تقد�م من أجل المتابعة (للوتداب�ي  مجال التدر�ب الدعم �ف
 ). �ة و�عدهاالتدر�بالدورات 

ف قد  إ�بقوة �ش�ي هذا التقي�م غراض األدلة المجمعة أل : إن )22-19 النتائج (بخصوص 4االستنتاج  .67 زادت  أن المشاركني
ي المسائل المتعلقة ب�دارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا. ومن الصعب تقي�م و�درا�هم معارفهم 

وع، أي  األثر �ف األوسع لهذا الم�ش
وع لم الصع�د ع� المنظمات وع� األثر  ، ألن الم�ش ي ات وأ�شطة لتتبع استخدام المعارف والمهارات المكتسبة ينطو ع� الوطيف مؤ�ش
. الفردي والمؤس�ي والو الصع�د ع�  ي  طيف

وع وتنف�ذە. ورغم أنها ). 11(بخصوص النت�جة  5االستنتاج  .68 ي تصم�م الم�ش
شاركت الشعب اإلقل�م�ة بقدر ضئ�ل فقط �ف

 الدول األعضاء مشار�ــــع مع  تنفذ 
�
وع نظرا� لم تتمكن من ل�نها  ،أ�ضا  إ� المعلوماتإ� افتقارها  استخالص رؤى كاف�ة من هذا الم�ش

 
�
ي تقد�م مدخالت  من أجل وعدم إتاحة الفرصة لها دائما

وع. �ف وع  ولم �ستخدم هذا الم�ش وجهات االتصال معارفها األساس�ة الم�ش
 بقدر 

ّ
 محدود.  لديها، ضمن البلد والمنطقة، إ�

ي تُ  . )22-6، والنتائج 4-1(بخصوص االستنتاجات  1التوص�ة  .69
و� شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار التابعة ألمانة ال��بو �ف

وع إطار تك��ن ال�فاءات الذي وضعه  إطار تعم�مها  : أن تنظ(أي توسيع نطاقه ل�شمل البلدان األخرى المهتمة) هذا الم�ش  ر ف�ما ��ي

نت، ور�ما التسج�ل  )أ( ون�ة خارج شبكة اإلن�ت : ع� سب�ل المثال، إتاحة �سج�الت الندوات اإلل��ت ي الس�اق التكنولو��
 بالنسبة

�
ي فقط من أجل جعل التسج�ل مالئما

نت الضع�فة كذلك.  الصوئت  إ� خدمات اإلن�ت

ي تطبيق محتوى  )ب(
ف �ف تقد�م أ�شطة التوج�ه/التدر�ب/المتابعة خالل الدورات التدر�ب�ة و�عدها من أجل دعم المتدر�ني

ف  ي يواجهونها. و�ضافة إ� ذلك، ُيو� ب��شاء منصة تتيح للمتدر�ني ي التحد�ات اليوم�ة المتعلقة بالعمل اليت
الدورة التدر�ب�ة �ف

ي شكل دائرة ممارسة. و 
ف ع� تدر�بهم بتبادل المعلومات �ف  القائمني

.  )ج( ف  إتاحة ترجمات لمحتوى التدر�ب برمته أو ألجزاء منه من أجل �سه�ل التعلم لدى المشاركني

جمع التعل�قات بعد كل وحدة تدر�ب وجعلها إلزام�ة. و�ــهذە الط��قة، �مكن التأ�د من الحصول ع� معدالت  )د(
ف صحة النتائج.  االستجابة الالزمة  من أجل تحسني

.  )ه(  �شكل أ���
�
ي التدر�ب وتجعله مج��ا

 من شأن الحصول ع� شهادات المشاركة أن �شجع ع� المشاركة �ف

 إجراء اختبار قبل المشاركة و�عدها من أجل:  )و(

ف استهداف الجمهور (مثً�، تقد�م دروس أساس�ة ومتقدمة) .أ  تحسني

ف المتدر  .ب )تقي�م ز�ادة المعارف لدى المشاركني ي
ي ذلك المهام أو العمل التطب��ت

 من خط األساس (بما �ف
�
ف انطالقا  �ني

ي تط��ر مهاراتهم )ز(
ف �ف ي إجراء دراسات التتبع أو المتابعة من أجل تعقب ك�ف�ة تقدم المشاركني

 أو استخدامها.  النظر �ف
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ف (بخصوص االستنتاج 2التوص�ة  .70 ف  13-6، والنتائج 3و 2 ني ومكاتب ول األعضاء، ال��بو والدو� تُ  . )24و 23والنت�جتني
وع بتقد�م الدعم الالزم من أجل االستفادة من إنجازات  وال��انات األخرى ،المل��ة الفك��ة الوطن�ة فيها  ي هذا الم�ش

المشاركة �ف
و�ــــج للدل�ل ومجموعة األدوات المزمع إصدارهما.  وع، مثل ال�ت ف استدامة هذا الم�ش  الدورات التدر�ب�ة لتحسني

ي المشار�ــــع/أ�شطة ).  22-1 ، والنتائج4-1ستنتاجات (بخصوص اال  3التوص�ة  .71
بما  الق�ام المماثلة تك��ن ال�فاءاتُيو� �ف

 :  ��ي

ات متوسطة إ� ط��لة األجل ( )أ( ي السلوك والممارسة (ع� سب�ل  6-3إدراج مؤ�ش
ات �ف أشهر بعد التدر�ب) تق�س التغ�ي

ي  المثال، استخدام/تطبيق المعارف والمهارات) لدى األفراد؛ وك�ف
عاد التغ�ي السلو�ي بالفائدة ع� منظمتهم؛ وك�ف أثر ذلك �ف

 نها�ة المطاف ع� القدرات الوطن�ة؛

ي إحداث أثر أ��� استدامة من  )ب(
ات أطول للدورات التدر�ب�ة من أجل ز�ادة االحتفاظ بالمعارف والمساهمة �ف ي ف�ت

النظر �ف
 الدورات التدر�ب�ة. 

ف  ). 11ة ، والنت�ج5 (بخصوص االستنتاج 4التوص�ة  .72 ي تحسني
وع، ينب�ف ف�ما �خص المشار�ــــع المماثلة وتعم�م هذا الم�ش

 التنسيق مع الشعب اإلقل�م�ة و�عداد خطوط اتصاالت منهج�ة منذ البدا�ة من أجل: 

ي البلدان نفسها، والق�ام بدً� من ذلك بخلق آثار تآزر�ة؛ )أ(
وع �ف ي أ�شطة الم�ش

 تفادي االزدواج�ة �ف

.  االستفادة ع� نحو أفضل من )ب( ات وجهات االتصال ع� الصع�د اإلقل��ي  الخ��

 [��ي ذلك الملحق األول] 
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وا  الملحق األول: األشخاص الذين أج��ت معهم مقابالت/استش�ي

 4موظفو ال��بو: 
�ز أمور�م  ي أم��كا الالتين�ة شعبة  بور�ر، مديرة -بي�ت  وال�ار�ي�

ة المستشار�ن، شعبة أف��ق�الور�تا أس�دو   ، كب�ي

ان�ة ف نامج والم�ي ، شعبة أداء ال��  ما�ا با�ش�ف

 إدارة المل��ة الفك��ة للمبتك��ن، أل�خاندرو روكا كامبان�ا، كب�ي المدي��ن

، مدير شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار  أندرو �شا�كوفس�ي

 ة تنسيق أجندة التنم�ةشعبكب�ي المستشار�ن،   جورج غندور،

امج، شعبة  ف�كتور  ، مسؤول ال�� ف ار ل���ي ف ي غ�ي  أم��كا الالتين�ة وال�ار�ي�

امج، قسم تنم�ة إفوا هالم  شعبة دعم التكنولوج�ا واالبتكار، مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار ، مسؤولة ال��

 دعم التكنولوج�ا واالبتكار شعبة، مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار ، رئ�س قسم تنم�ة أل�كس ر�تش�ل

ي  ، مدير شعبة أف��ق�اكور�ه-مارك س�ي

 داف�د س�مون، مستشار، شعبة آس�ا والمح�ط الهادئ

 من الخارج (جهات تنسيق قط��ة): 
 : ش��ي 

ي للمل��ة الصناع�ة، المعارف، نائبة مدير نقل ارس�ا كارو غمار�ا خوس�ه   المعهد الوطيف

ي للمل��ة الصناع�ة، المدي��ة الوطن�ةة مكتب كارولينا سيبولف�دا، رئ�س  ،المعهد الوطيف

 

 : إندون�س�ا 

ي مدي��ة التجارة والسلع والمل��ة الفك��ة، وزارة الخارج�ةف.  إيري
 براسيتيو، مسؤول �ف

ي المدي��ة العامة للتعاون متعدد األطراف ، مدي��ة التجارة والسلع والمل��ة الفك��ة، موظفة شؤون خارج�ة، ر�حان س. براديتا 
وزارة �ف

 الخارج�ة

ي  ي يوسل�انيت
 المدي��ة العامة للمل��ة الفك��ة، وزارة القانون وحقوق اإل�سان، إرئف

انيتا، رئ�س ي مجال المل��ة الفك��ةداخل الحكومةقسم التعاون  ةسوزي ه�ي
ف �ف  ��ةالمدي��ة العامة للمل��ة الفك، ، إدارة التعاون والتمكني

 

 جنوب أف��ق�ا: 

 ونغ�لوا كوال، نائبة مديرة مكتب إدارة المل��ة الفك��ة، ب��توريل

                                                
ات  إظهار جرى تحد�ث أسماء شعب ال��بو من أجل   4 ي  الواردةالتغي�ي

ي تار�ــــخ ، 2021/07التعم�م اإلداري لل��بو رقم �ف
اير  15الصادر �ف  . 2021ف��
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 رواندا: 

ف ت��ناما�س�كو  ي روانداات، فاحصة براءكلني
 ، مجلس التنم�ة �ف

، وزارة التجارة والصناعةن موج�مانا اج ي
 ، مستشار قانوئف

[ ي
 [��ي ذلك الملحق الثائف
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ي استخدمت

: الوثائق الئت ي
 الملحق الثائن

وع، )، اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة2017ال��بو (  .CDIP/19/11 Rev وث�قة الم�ش

ون ،بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة)، اللجنة المعن�ة 2018ال��بو ( وعالدورة الثان�ة والع�ش ، CDIP/22/2 ، الوث�قة، التق��ر المرح�ي للم�ش
 المرفق األول

ون رابعةالدورة ال ،)، اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة2019ال��بو ( وعوالع�ش ، CDIP/24/2 ، الوث�قة، التق��ر المرح�ي للم�ش
 المرفق األول

 )، اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة، تق��ر اإلنجاز2021ال��بو (

 االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م ل الدراسة االستقصائ�ة )،2018ال��بو (

 االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م لدوات األ دل�ل ومجموعة ال )،2019ال��بو (

 ، رواندااالحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م  ��ر )، تق2018ال��بو (

 ش��ي ، االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م  ��ر تق )،2018ال��بو (

، [تحد�ث للتق��ر السابق]الوطن�ة �شأن نقل التكنولوج�ا  �ةخطة التدر�بال )،2020ال��بو (  ، ش��ي

 إندون�س�ا، االحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م  ��ر تق )،2018ال��بو (

 ، جنوب أف��ق�ااالحت�اجات التدر�ب�ةتقي�م  ��ر تق )،2018ال��بو (

ي  السل ق�مة االبتكار سخ��طة  )،2018ال��بو (
 رواندا�ف

ي ش��ي سلسلة ق�مة المكونة لالمنظمات  تحد�د  )،2018ال��بو (
 التكنولوج�ا �ف

 ، جنوب أف��ق�االخرائطتق��ر  )،2018ال��بو (

ي سلسلة ق�مة  ،الخرائطتق��ر  )،2018ال��بو (
 إندون�س�ا التكنولوج�ا �ف

 رواندال �ةالتدر�بخطة ال )،2018ال��بو (

 ندون�س�اإل الخطة التدر�ب�ة  )،2019ال��بو (

 جنوب أف��ق�الالخطة التدر�ب�ة  )،2019ال��بو (

 ش��ي ل الخطة التدر�ب�ة )،2019ال��بو (

 

�ة فقط(مرفق ع� حدة [الملحق الثالث  ف  ])باللغة اإلنجل�ي
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