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

ون الثامنةالدورة   والع�ش
 2022مايو  20إ�  16جن�ف، من 

وع تع��ز استخدام  مج�اتتق��ر تقي��ي لم�ش ي قطاع ال�ب
 المل��ة الفك��ة لدعم تطب�قات األجهزة المحمولة �ف

ة استشار�ة مستقلة، مدر�دمن إعداد  مة وخب�ي  الس�دة كارولينا د�ل كامبو فارا، ُمق�ِّ

وع جدول أعمال التنم�ة �شأن تع��ز استخدام المل��ة  .1 ي المستقل لم�ش �حتوي مرفق هذە الوث�قة ع� تق��ر التقي�م الخار�ب
ة استشار�ة مة وخب�ي ته الس�دة كارولينا د�ل كامبو فارا، ُمق�ِّ مج�ات الذي أعدَّ ي قطاع ال�ب

 الفك��ة لدعم تطب�قات األجهزة المحمولة �ف
 مستقلة، مدر�د، إسبان�ا. 

 إن لجنة التنم�ة مدعوة إ� اإلحاطة علما�  . 2
ي 
 هذە الوث�قة.  مرفق بالمعلومات الواردة �ف

 

]��ي ذلك المرفق[
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 مقدمة 

 والس�اقالخلف�ة 
 
المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو) �ي المنتدى العال�ي للنهوض بالخدمات والس�اسات والمعلومات وأ�شطة تعّد  .1

 
�
ال للمل��ة الفك��ة �مك ي وضع نظام دو�ي متوازن وفعَّ

ي االضطالع بدور ر�ادي �ف
ن التعاون المتعلقة بالمل��ة الفك��ة، وتتمثل مهمتها �ف

ف من االبتكا ي جميع أنحاء العالم عن ط��ق التعاون بني
كاء لتع��ز حما�ة المل��ة الفك��ة �ف ر واإلبداع لصالح الجميع. وتعمل ال��بو مع ال�ش

) 
�
 ). ال��بو من اتفاق�ة 3المادة الدول و�التعاون مع أي منظمة دول�ة أخرى حيثما كان ذلك مالئما

وع  .2 تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة لدعم تطب�قات وقد اعتمدت اللجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة (لجنة التنم�ة) م�ش
مج�ات ي قطاع ال�ب

ي نوفم�ب  األجهزة المحمولة �ف
ي جن�ف �ف

�ن المعقودة �ف ي دورتها الثان�ة والع�ش
وع إ� تع��ز 2018�ف . و�س� الم�ش

، وكين�ا، وت��ن�داد وت��ا ف ي البلدان المستف�دة الثالثة (الفلبني
مج�ات لدعم النمو االقتصادي �ف ي قطاع ال�ب

غو) استخدام المل��ة الفك��ة �ف
ي 
 �ف

�
ات من خالل توف�ي أدوات �مكن استخدامها أ�ضا وع، من خالل أ�شطته ومنجزاته، إ� بناء معارف وخ�ب  بلدان أخرى. و�ــهدف الم�ش

مج�ات �شأن حاالت وك�ف�ة استخدام مختلف أدوات المل��ة الفك��ة لدعم استحداث تطب�قات  ي قطاع ال�ب
أصحاب المصلحة �ف

ف البلدان المستف�دة ف م ،األجهزة المحمولة و�س��قها؛ و�� إقامة روابط بني كاتب المل��ة الفك��ة ومرا�ز تكنولوج�ا المعلومات و�ني
 واالتصاالت ومؤسسات البحث والصناعة داخل كل بلد. 

ي المراحل التال�ة:  .3
وع �ف  وصيغ الم�ش

وع ومنجزاته وغا�اته.   أ) ي كل بلد من البلدان المشاركة، ولتوج�ه أ�شطة الم�ش
 إعداد دراسة استطالع�ة لتقي�م الوضع �ف

 �بو عن المل��ة الفك��ة وتطب�قات األجهزة المحمولة. إعداد منشور لل�  ب)
ي قطاع تطب�قات األجهزة المحمولة،  ج)

تنف�ذ أ�شطة تك��ن ال�فاءات �شأن �س��ق المل��ة الفك��ة، والعقود الرئ�س�ة �ف
مج�ات.  ي قطاع ال�ب

 والوساطة والتحك�م �ف
ي  د)

مدارس التعل�م الثانوي والجامعات والمؤسسات  إعداد مواد أساس�ة إلذكاء الو�ي �ستهدف طلبة علوم الحاسب �ف
ي البلدان المستف�دة. 

 البحث�ة األخرى �ف
مج�ات �شأن استخدام المل��ة الفك��ة.  ه) ي قطاع ال�ب

ف أصحاب المصلحة �ف ات بني  تع��ز تبادل المعرفة والخ�ب
ف المتطوع تنف�ذ  و) ف المتخصصني ف والمحامني مج�ات برامج توجيه�ة ت��ط قادة األعمال المتمرسني كات ال�ب ف لمساعدة �ش ني

ي البلدان المستف�دة. 
 الناشئة �ف

 استحداث مجموعة أدوات خاصة بالمل��ة الفك��ة.  ز)
ي قطاع  ح)

نت لتع��ز التبادل الدو�ي للمعارف الخاصة بالمل��ة الفك��ة والممارسات الحم�دة �ف استحداث منصة ع� اإلن�ت
مج�ات.   ال�ب

 تنس�ق�ة، ومؤتمرات ف�ديو أخرى. إقامة حلقات عمل، واجتماعات  ط)

 الغرض من التقي�م 

ي المنظمة. وقد ُرصدت مخصصات لتقد�م م��ــــج من منتجات  .4
تعت�ب ال��بو التقي�م جزءا� ال يتجزأ من عمل�ة التعلم والمساءلة �ف

ات�ج�ة، والتقي�مات  امج، والتقي�مات االس�ت ، والتقي�م التقي�م، ومنها التقي�مات المستقلة (تقي�مات ال�ب ي
المواض�ع�ة، والتقي�م الجغرا�ف

وع ي ال��بو 1وتقي�م العمل�ة الُمتَبعة)، وعمل�ات التدقيق والتحقيق ع� المستوى الداخ�ي  ،ع� مستوى الم�ش
ز س�اسة التقي�م �ف

�
. وترك

وع. و�أمل �شدة ع� المساءلة وتحقيق المنفعة لغرض توف�ي التعلم المؤس�ي والتخط�ط لجميع أصحاب المصلحة وال ي الم�ش
كاء �ف �ش

ي ط�ح أفكار 
وع تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة و ن والمسؤولو ال��بو المعني و موظف �مكن أن �درسها التقي�م الحا�ي �ف ن عن تنف�ذ م�ش

 باسم 
�
مج�ات (المعروف أ�ضا ي قطاع ال�ب

لدعم تطب�قات األجهزة المحمولة �ف
وع جدول أعمال التنم�ة �شأن المل��ة الفك�  �ة وتطب�قات األجهزة م�ش

 المحمولة). 

وع جدول أعمال التنم�ة �شأن المل��ة الفك��ة  .5 و�تألف تقي�م هدف م�ش
 : ف  وتطب�قات األجهزة المحمولة من شقني

وع: ما الذي نجح  أ) ات المكتسبة خالل تنف�ذ الم�ش التعلم من الخ�ب
ي هذا المجال. و�تضمن ذلك وما 

الذي لم ينجح لصالح األ�شطة المتواصلة �ف

                                                
1/wipo/en/oversight/iaod-https://www.wipo.int/about. 

�ة فقط - 1الشكل  ن  متوفر باإلنكل�ي

https://wipolex.wipo.int/en/text/283854
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416005%20
https://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/iaod/
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وع، بما �شمل أدوات الرصد ورفع التقار�ر، فضً� عن ق�اس النتائج المحققة  وع، و�دارة الم�ش تقي�م إطار تصم�م الم�ش
 حىت اآلن ورفع تقار�ر بها، وتقدير احتمال�ة استدامتها؛

ي لجنة التنم�ة. وتوف�ي معلومات تقي�م�ة قائمة  ب)
 ع� األدلة لدعم عمل�ة اتخاذ القرار �ف

 النطاق والمنهج�ة

ة من  .6 . و�تضمن التقي�م 2021إ� نها�ة د�سم�ب  2019يناير  1�شمل نطاق التقي�م األ�شطة والنتائج الُمنَجزة خالل الف�ت
وع و�دارته وتنس�قه وا�ساقه وتنف�ذە وأ�شطته ونتائجه المحققة ومساهم ي تلب�ة احت�اجات الدول األعضاء وتوف�ي تصم�م الم�ش

ته �ف
، وكين�ا، وت��ن�د ف وع (الفلبني اد الموارد الالزمة لها والوسائل ال�ف�لة بتحقيق ذلك. و�شمل التقي�م البلدان الثالثة المستف�دة من الم�ش

 وت��اغو). 

ي وضعتها لجنة المسا  .7  لمبادئ تقي�م المساعدة اإلنمائ�ة الىت
�
جري التقي�م وفقا

�
والتنم�ة  إلنمائ�ة التابعة لمنظمة التعاونعدة اوأ
ي الم�دان 

؛ أال و�ي المالءمة 2االقتصادي�ف ي
د نموذج لجنة المساعدة اإلنمائ�ة ستة معاي�ي لتقي�م تدخالت التعاون اإلنمائئ . و�حدِّ

؛ و�ي المالءمة والفعال�ة واالستدامة. واال�ساق والفعال�ة وال�فاءة واألثر واالستدامة، غ�ي أن هذا التقي�م لم �ستخدم سوى ثالثة معا  ي�ي
ة  ف  ُ�ستخدم لتحد�د م�ي

�
ر هذە المعاي�ي إطارا� مع�ار�ا

ِّ
ات�ج�ة أو برنامجسواء أ�ان ( لالتدخأو ق�مة وتوف  س�اسة أو اس�ت

�
وع ا  أو م�ش

�
أو  ا

 �شاط
�
امج ونتائجها (ع� عكس العم3)ا ي المقام األول ع� مدخالت ال�ب

ز هذا النموذج �ف
�
ل�ات)، و�ح�ف بقبول واسع النطاق . و�رك

 تقي�م المساعدة اإلنمائ�ة، غراض أل 
�
 مع�ار�ا

�
 . وقد ُوضع بصفته نموذجا

ي إ� جانب إجراء مقابالت مع  .8 َبع هذا التقي�م أسلوب االستعراض المكتىب ف باعتبار ذلك إجراًء واتَّ مقد�ي المعلومات الرئ�سيني
 :�ً ف الممكمِّ وع؛ والموظفني وع ف��ق إدارة الم�ش ي الم�ش

اء الذين ساهموا �ف ي البلدان؛ والخ�ب
ي ال��بو؛ ومسؤو�ي التنسيق �ف

ف �ف عنيني
جري تحل�ل لجمع النتائج والتحقق منها بط��قة 

�
وع. وأ �ن من الم�ش ، ورواد األعمال) والمستف�دين المبا�ش ف (المطور�ن، واأل�اد�ميني

ق ع� تلك النتائج كب�ي المستشار�ن ومسؤول ال�ب 
�
ي شعبة تنسيق التثل�ث، وعل

مها، ووضعها بص�غتها  أجندةامج المعاون �ف التنم�ة، ونظ�
طر التحل�ل�ة. 

ُ
ي هذا التق��ر. واستند النهج الُمتَبع إ� م��ــــج من األ

 النهائ�ة �ف

متها لل��بو  .9 مة مجموعة من أسئلة التقي�م وقدَّ ت الُمق�ِّ ، أعدَّ ي األو�ي ي وخالل مرحلة االستهالل وعقب االستعراض المكتىب
�ف

ي الجدول 
د �ف ح، ووافقت عليها المنظمة، وتر�  . 1شكل مق�ت

 أسئلة التقي�م - 1الجدول 
 أسئلة التقي�م المعاي�ي 

وع  تصم�م الم�ش
 و�دارته

وع؟ وع األول�ة دل�ً� لتنف�ذ الم�ش  هل �مكن اعتبار وث�قة الم�ش
وع مف�دة  ي للم�ش

و�د ف��ق هل كانت أدوات الرصد ورفع التقار�ر والتقي�م الذائت ف وكاف�ة ل�ت
ف بالمعلومات الالزمة ألغراض صنع القرار؟ وع وأصحاب المصلحة الرئ�سيني  الم�ش

ي 
وع، و�ف ي فعال�ة وكفاءة تنف�ذ الم�ش

ما مدى مساهمة ال��انات األخرى داخل أمانة ال��بو �ف
ف من ذلك؟  التمكني

وع األول�ة، أو  ي وث�قة الم�ش
إ� أي مدى تم التخف�ف من إ� أي مدى وقعت المخاطر المحددة �ف

 وطأة تلك المخاطر؟
ها من العوامل  وع االستجابة لالتجاهات والتكنولوج�ات الناشئة وغ�ي هل استطاع الم�ش

 الخارج�ة؟
؟

�
 ومتسقا

�
وع منطق�ا  هل كان تصم�م الم�ش

ي غضون   )أ
وع واضحة وواقع�ة ومن المحتمل أن تتحقق �ف هل أهداف الم�ش

ي المحدد و  �ة)؟الجدول الزمىف صة (ومنها الموارد الب�ش  �الموارد المخصَّ
وع، ووسائل التحقق؟ )ب ات الم�ش  ما مدى مالءمة مؤ�ش
امهم   )ج ف هل التوقعات المتعلقة بأدوار أصحاب المصلحة وقدراتهم وال�ت

 واقع�ة ومن المحتمل أن تتحقق؟
ف والمطور�ن ورواد  األعمال ع الفعال�ة ي تدر�ب الباحثني

وع �ف � ثالث مجموعات من ما مدى فعال�ة الم�ش
 أدوات المل��ة الفك��ة المتاحة؟

 وك�ف �مكن استخدام هذە األدوات لدعم المسا�ي ذات الصلة؟

                                                
ي الم�دان لجنة المساعدة اإلنمائ�ة؛ أ�شأتها منظمة التعاون  2

 . االقتصادي والتنم�ة �ف
3 https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm . 
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وع من إذكاء و�ي رواد األعمال، والمؤسسات المال�ة، وأصحاب رؤوس األموال  ن الم�ش
�
هل تمك

هم من المستثم��ن �شأن استخدام المل��ة الفك��ة   كأصل وأداة للتعاون من االستثمار�ة، وغ�ي
ات؟  خالل تع��ز تبادل المعرفة والخ�ب

ي حما�ة حقوق 
وع �ف ي س�اق الم�ش

ما مدى فعال�ة وجدوى األدوات واإلجراءات الُمستحَدثة �ف
 الوساطة والتحك�م؟ بينها  بتطب�قات األجهزة المحمولة، ومنالمل��ة الفك��ة المتعلقة 

وع النتائجهل حققت جمي  ؟المرجوة ع أ�شطة الم�ش
(هل هناك أي عقبات تم تحد�دها / أو التغلب عليها أثناء التنف�ذ / أو هل تحققت نتائج غ�ي 

 مقصودة؟)
ي الوقت المناسب؟

نجزت �ف
�
وع من ح�ث النوع�ة وال�م�ة؛ وهل أ نجزت نواتج الم�ش

�
 هل أ

وع ل�فالة االستخدام المستمر  مواصلةما احتمال�ة  االستدامة ي إطار الم�ش
استخدام األدوات الُمستحَدثة �ف

الة لتحقيق التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة؟  لنظام المل��ة الفك��ة بوصفه أداة فعَّ
وع وتنف�ذها؟ ي تصم�م أ�شطة الم�ش

 ما مستوى مشاركة البلدان المستف�دة �ف
وع وتنف�ذها.   ات�ج�ة استدامة الم�ش م تصم�م اس�ت  ق�ِّ
وعات المستقبل�ة،   ي �مكن أن تف�د الم�ش د الممارسات الج�دة ونماذج التدخل المحتملة الىت حدِّ

 . ي ي الس�اسات والتنف�ذ ع� الصع�د الوطىف
ف دمجها �ف كاء الوطنيني ي �مكن لل�ش  تلك الىت

ً
 خاصة

 
ي ط�ح األسئلة ف�ما يتعلق بجميع أدوات وكانت أسئلة التقي�م المذكورة  .10

 لعمل�ة التقي�م، وكفلت اال�ساق �ف
�
 دل�ً� ه�كل�ا

�
سلفا

عدت مصفوفة تقي�م تتضمن أدوات التقي�م الرئ�س�ة، ومصادر الب�انات وُطرق جمعها. و�مكن االطالع ع� مصفوفة 
�
التقي�م. وعل�ه، أ

ي الملحق 
 من هذە الوث�قة.  1التقي�م �ف

ي ُجمعت بطرق وأسال�ب متعددة؛ بغ�ة تع��ز مصداق�ة نتائج التقي�م ونفعها، واستعان الت  .11 قي�م بم��ــــج من مصادر الب�انات الىت
ها. فقد ُجمعت  ي انطوت  الب�انات الرئ�س�ةولضمان دقة الب�انات وت�س�ي تفس�ي من خالل االجتماعات، والمناقشات، والمقابالت الىت

. وأ ف وع ع� التواصل المبا�ش مع المشاركني التنم�ة �شأن المل��ة الفك��ة وتطب�قات  أجندةف�ف ذلك إ� ت�س�ي الفهم المتعمق لم�ش
ي إطار من 

. وُجمعت الب�انات من خالل المقابالت �ف ي التغي�ي
ي ساهمت �ف ات الملحوظة، والعوامل الىت األجهزة المحمولة، والتغي�ي

تها ال��بو أو أأدلة وثائق�ة لها صلة مب الب�انات الثان��ةالخصوص�ة. وكانت  ة بأغراض التقي�م، وقد أعدَّ صحاب المصلحة ألغراض ا�ش
 اض التقي�م. ر أخرى غ�ي أغ

ج��ت معهم المقابالت   .12
�
نت من خالل منصات مختلفة. و�لغ إجما�ي األشخاص الذين أ ج��ت جميع المقابالت ع�ب اإلن�ت

�
 25وأ

) 
�
 % رجال). 68% منهم �ساء، و32شخصا

ف خالل مرحلة إجراء المقابالت: تفاص�ل مقد�ي 2الجدول   المعلومات الرئ�سيني

ي المقابالت
 رجال �ساء مقدمو المعلومات الرئ�سيون �ن

 6 1 موظفو ال��بو
وع   3 2 التنم�ة �شأن نقل التكنولوج�ا أجندةمسؤولو تنسيق م�ش

وع) اء والمستف�دون من الم�ش  5 4 أصحاب المصلحة الخارجيون (الخ�ب
 3 1 البعثات الدائمة

 17 8 اإلجما�ي 
25 

ي عمل�ة تصم�م  .13
تهم ومستوى مشاركتهم �ف ة بناًء ع� خ�ب ي المقابالت عن بص�ي

ف �ف واخت�ي جميع مقد�ي المعلومات الرئ�سيني
ي واإلدارة القائمة ع� النتائج، وع� عمل�ات  ات��ب ات�ج�ة الخاضعة للتقي�م، و�ناًء ع� عملهم المتعلق بالتخط�ط االس�ت الخطة االس�ت

ف  ما إذا كانوا أعضاءالقرار، و  صنع اض وجود تح�ي ي أحد األقسام أو الُشعب المتعلقة بعمل�ة التقي�م الجار�ة. وللتقل�ل من احتمال�ة اف�ت
�ف

ف بطرق مختلفة مع التحقق من اإلجابات  ي المقابالت، كان السؤال نفسه ُ�طَ�ح ع� المشاركني
ف �ف ي اخت�ار مقد�ي المعلومات الرئ�سيني

�ف
 ا�ساقها بط��قة التثل�ث. للتأ�د من 

 القيود

ضت عمل�ة التخط�ط  .14 اضات �شأن القيود المحتملة أثناء التقي�م. فقد اف�ت ) توافر مقد�ي 1أشار التق��ر االستهال�ي إ� عدة اف�ت
ي اإلدالء بآرائهم وأفكارهم بانفتاح، والق�ام بذلك �شكل أو بآخر خالل 

ف �ف ف ذوي الصلة الراغبني المهلة الزمن�ة المعلومات الرئ�سيني
وع (وجود أطول)؛ 2المتاحة؛  ) وأن ب�مكان األشخاص الذين سُتجرى معهم المقابالت النفاذ إ� 3) ومعرفة الس�اق وأ�شطة الم�ش
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نت.  ي إجراء  اإلن�ت
وع �ف ف عندما وحيثما �لزم ذلك، وال�ش ك�ي وكان من المتوقع تخص�ص م��د من الوقت للمقابالت ومجموعات ال�ت

. مقابالت المتا ي
) لتجنب بعض هذە القيود المحتملة ع� نحو� استبا�ت

�
 بعة (إذا كان ذلك ممكنا

ض   .15 ي أن األشخاص المف�ت
لت �ف مة تمثَّ ر إجراء ثالث فقط من المقابالت المخطط لها ألسباب خارجة عن س�طرة الُمق�ِّ

َّ
وتعذ

ي إجاز 
حة أو كانوا �ف ي األوقات المق�ت

ف �ف ة. غ�ي أن هذە الثغرات كانت فرصة إلجراء ست مقابالت إجراء مقابالت معهم لم �كونوا متاحني
ف من كين�ا، وت��ن�داد وت��اغو.  ي األصل، وأصبح من الممكن إجراؤها بفضل دعم مسؤو�ي التنسيق الوطنيني

 لها �ف
�
إضاف�ة لم �كن مخططا

ي أوقات أخرى أو من خال
ي حاالت قل�لة، والُتمست حلول بد�لة �ف

نت �ف ر االتصال باإلن�ت
َّ

 ل االتصال باستخدام منصات أخرى. وتعذ

 ضمان الجودة واالعتبارات األخالق�ة

ي شعبة تنسيق  .16
امج المعاون �ف ذ الجانب الرئ��ي لضمان الجودة كب�ي المستشار�ن ومسؤول ال�ب التنم�ة. وف�ما ��ي  أجندةنفَّ

قت ع� هذا التقي�م:  ي ُطبِّ وع  "1"مبادئ ضمان الجودة الىت ي أن �كون تقي�م م�ش
التنم�ة �شأن المل��ة الفك��ة وتطب�قات  جندةأينب�ف

 لها؛ 
�
و�جب " 3"و�جب أن تكون جميع المنجزات عال�ة الجودة؛  "2"األجهزة المحمولة وثيق الصلة بمتطلبات ال��بو المعلنة وُملب�ا

ل موثوق للغرض المقصود إجراء هذا التقي�م بمستوى عاٍل بما ف�ه ال�فا�ة من الجودة بح�ث �مكن استخدام نتائجه وتوص�اته �شك
امج المستقبل�ة؛  "4"منها؛  ي ال�ب ي ال��بو. ولتع��ز جودة  "5"و�جب أن ُي��

ي بجميع متطلبات المساءلة �ف
 وأن ��ف

�
افا و�جب أن �كون شفَّ

 مدير شعبة تنسيق 
�
ق عل�ه أ�ضا

�
مة ف�ه  أجندةهذا التقي�م ومصداقيته، فقد عل التنم�ة ع� وجه الخصوص لتمح�ص الحقائق المقدَّ

ات األدلة.   والتحقق من صحة تفس�ي

ي التقي�م، وحرصت ع� الحصول ع� موافقة شفه�ة من جميع   .17
ف �ف مة بالحفاظ ع� خصوص�ة المشاركني واهتمت الُمق�ِّ

ج��ت معهم مقابالت. وقد تحقق ذلك من خالل توضيح الغرض من
�
جمع المعلومات، واستخدامها، وتحد�د  األشخاص الذين أ

ف ع� الحفاظ ع� خصوصيتهم.   مستخدميها، وطمأنة المشاركني

 النتائج 

 بط��قة شاملة وموجزة. وتم  .18
�
ي تمخضت عنها منهج�ة التقي�م المذكورة سلفا �عرض هذا الفصل النتائج والمالحظات الىت

مة بط��قة التثل�ث من خال ي عرضت وجهات نظر العد�د من التحقق من جميع النتائج المقدَّ ل المقابالت والجلسات المختلفة الىت
 : وع و�دارته؛ 1أصحاب المصلحة. و�نقسم هذا الفصل إ� ثالثة أقسام ع� النحو التا�ي  ) واالستدامة. 3) والفعال�ة؛ 2) تصم�م الم�ش

وع و�دارته   تصم�م الم�ش

وع .19 وع معلومات أساس�ة عن تصم�م الم�ش عد م�ش
�
ي تخدام المل��ة الفك��ة لدعم تطب�قات األ تع��ز اس. أ

جهزة المحمولة �ف
مج�ات ي السنوات الع�ش الماض�ة، وال تبدو  ،قطاع ال�ب

ي ظل مشهد عال�ي دائم التطور. فقد شهدت صناعة التطب�قات نموا� هائً� �ف
�ف

ي األفق. وُ�عد سوق تطب�قات األجهزة المحمولة القطاع األ�ع نموا� 
ل االبتكار لهذا النمو نها�ة �ف ي صناعة األجهزة المحمولة. و�عوِّ

�ف
ي مختلف القطاعات االقتصاد�ة من قب�ل المصارف والزراعة، ع� 

 �ف
�
ي قطاع تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، بل أ�ضا

والنمو �ف
مج�ات إ� المع ي قطاع ال�ب

 ما �فتقر أصحاب المصلحة �ف
�
ا�د. وغالبا ف لومات والمعرفة �شأن أدوات تطب�قات الهواتف الذك�ة ع� نحو� م�ت
 المل��ة الفك��ة المتاحة وك�ف�ة االستفادة منها. 

م لتع��ز استخدام  عمل�ة التصم�م.   .20 وع. واستند التدخل المصمَّ المشاركة �ي أ�سب كلمة تع�بِّ عن عمل�ة إعداد هذا الم�ش
ي البلدان المستف

مج�ات لدعم النمو االقتصادي �ف ي قطاع ال�ب
، وكين�ا، وت��ن�داد وت��اغو) إ� معرفة المل��ة الفك��ة �ف ف �دة الثالثة (الفلبني

اء الداخليو  ي شارك فيها الخ�ب  إ� مختلف المراحل الىت
�
وع)، واستند أ�ضا ج لهذا الم�ش وع (البلد الذي يروِّ ن كين�ا الدق�قة بموض�ع الم�ش
ة، و�ذكاء الو�ي قبل الموافقة ع� الوث�قة وممثلو الدول األعضاء والمجتمعات والجماه�ي المعن�ة من خالل توف�ي المعرف ة والخ�ب

، فقد توافقت آراء الدول األعضاء بكل وض�ح  ّفذت تنف�ذا� ج�دا�
ُ
وع. وأشارت مدخالت التقي�م إ� أن عمل�ة التصم�م ن النهائ�ة للم�ش

ج��ت مناقشات بنَّ 
�
اح، وأ وع وتع��زە.  ا �شأن مزا�ا االق�ت ف الم�ش  ءة ساعدت ع� تحسني

وع األول�ةمالءم .21 ي وقت إعدادها، ح�ث كان هناك اهتمام ة وث�قة الم�ش
وع األول�ة ذات صلة بالقطاع �ف ت وث�قة الم�ش . اعُت�ب

ف ع� بعض المجاالت الرئ�س�ة، ومنها التدر�ب  ك�ي ي قطاع التكنولوج�ا، مع توقع ال�ت
ا�د بتطب�قات و�رمج�ات األجهزة المحمولة �ف ف م�ت

ي و�ذكاء الو�ي والدعم المتعلق ب
. وعند إثارة الموض�ع ألول مرة �ف ف ف والمسؤولني مج�ات، والمحامني الوساطة والتحك�م لرواد أعمال ال�ب

م ا ، مما �حتِّ
�
 أ�ضا

�
ي ف��دا� للغا�ة، ول�نه �مثل تحد�ا

ا� به. واعُت�ب النطاق الجغرا�ف  كب�ي
�
ستخدام االبتكار ال��بو، أبدت البلدان النام�ة اهتماما

 واإلبداع ع� أ�مل وجه. 
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ت الس�اق  .22 ات عد�دة من مختلف األنواع ع� المشهد الدو�ي غ�يَّ وع، طرأت تغي�ي وخالل هذە السنوات الثالث من تنف�ذ الم�ش
 بالوضع، وقدرة 

�
 عم�قا

�
وع حب�س خطته األول�ة، بل أبدى إحساسا وع �ستج�ب له. ولم �ظل ف��ق إدارة الم�ش األو�ي الذي كان الم�ش

ة ع� فهم األحداث وال ي مناسبات عد�دة.  كب�ي
 ظروف الجد�دة والتك�ف معها، وأظهر قدرة عال�ة ع� االستجابة �ف

وع إ�  .23 ف إدارة هذا الم�ش وع كان عل�ه أن �جمع بني والتغي�ي الداخ�ي الرئ��ي الذي �جب �سل�ط الضوء عل�ه هو أن مدير الم�ش
ي  جانب االضطالع بالمسؤول�ات واألعمال األخرى الجار�ة، وقد نتج عن ذلك . وكان التعاون اإل�جائب عبء عمل أثقل وتحد�ات أ��ب

ي للغا�ة من خالل التفاعل النشط  ي االستجابة �شكل إ�جائب
مة للغا�ة، وساعدت �ف والمساهمات من ال��انات األخرى داخل األمانة ق�ِّ

ي تنظ�م األحداث. وكان التعاون مع الُشعب اإلقل
ي والمشاركة �ف . وتقد�م المشورة والدعم اللوجسىت

�
 �م�ة لل��بو ج�دا� �سب�ا

24.  : ي أبرزها مقدمو المعلومات الرئ�سيون أثناء المقابالت ما ��ي ات الخارج�ة األ��� صلة الىت ضج 1ومن أهم التغي�ي
ُ
) تطور ون

مج�ات المفتوحة المصدر، 2؛ رمتها صناعة إ�شاء التطب�قات ب ف القطاعات اإلبداع�ة، 3) ونمو ال�ب حة ) وجائ4) وعدم وض�ح الحدود بني
ي قطاعات األعمال، 5، 19-كوف�د

ي 6) واالنتقال إ� النسق الرق�ي �ف
ل أهم�ة بالغة �ف ي عالم األجهزة المحمولة �مثِّ

) وما ُ�عت�ب ثورة �ف
ي ال��بو من فرصة التفاعل المبا�ش مع المطور�ن،

وع �ف ي أف��ق�ا وأم��كا الالتين�ة. ونت�جة لذلك، ُحرم ف��ق إدارة الم�ش
 بعض البلدان �ف

وع فرصة جذب كبار المستثم��ن من الخارج، وال العمل مع وا كات، والجامعات، والمرا�ز، وما إ� ذلك. و�المثل، لم ُتتح للم�ش ل�ش
ي للغا�ة مع  وع تفاعل �شكل إ�جائب ي جميع أنحاء العالم. غ�ي أن ف��ق إدارة الم�ش

المؤسسات المال�ة الدول�ة �سبب الظروف الصعبة �ف
ي الكل هذە التحد�ات من خ

ي الل البحث عن بدائل جد�دة، و�جراء بعض التعد�الت �ف ، وز�ادة عدد المنجزات واألدوات جدول الزمىف
وع.  وع بالوث�قة األصل�ة قدر اإلمكان، مع إجراء تعد�الت طف�فة مع تقدم الم�ش م ف��ق إدارة الم�ش ف  الُمستحَدثة. وال�ت

ي   .25
ف �ف ام والمشاركة والعمل الرائع من جانب مسؤو�ي التنسيق الوطنيني ف ا�ة الناجعة والمثمرة مع الحكومات واالل�ت و�رزت ال�ش

اء من  ف والخ�ب ات. و�المثل، كان التواصل المبا�ش والدائم مع الممارسني البلدان المستف�دة الثالثة كآل�ة رصد لتحد�د هذە التغي�ي
ات. الجامعات والمرا�ز العلم  من نظام رصد التغي�ي

�
 �ة جزءا� أساس�ا

ات. ولم ُ�ظهر أي من  .26  لهذە التغي�ي
ً
 استجابة

�
ي شهدها الس�اق، لم توَضع األ�شطة المعتادة جانبا ات الىت وع� الرغم من التغي�ي

ات الخارج�ة والداخل�ة أدَّ  ي اسُتعرضت أن االستجابات للتغي�ي ة المعتادة المقررة؛ بل ت إ� التخ�ي عن األ�شطمصادر المعلومات الىت
ون�ة وأدوات واجتماعات إضاف�ة  ذت أ�شطة غ�ي مخطط لها، مثل إعداد وتنظ�م حلقات عمل وندوات إل��ت فِّ

ُ
ع� العكس من ذلك، ن

 لمناقشة اإلجراءات المستقبل�ة. 

ي البلدان الم ، ودعمت تحقيق العد�د من اإلنجازات. حققت ال��بو إنجازات ال ح� لها اإلنجازات .27
ذة الثالثة خالل هذە �ف نفِّ

ة للمطور�ن أو  وع، مثل األدوات العمل�ة العد�دة الُمعدَّ ي للم�ش
ي اإلطار المنط�ت

درجت �ف
�
ة. وكانت بعض هذە اإلنجازات ملموسة وأ الف�ت

، واألدوات الخاصة باإلدارة العمل�ة للمل��ة الفك��ة، والتم��ل، والتس��ق، فضً� عن األ  ف دوات الالزمة إلذكاء رواد األعمال أو المحامني
ج��ت 

�
ها معظم األشخاص الذين أ الو�ي وا�تساب المعرفة �شأن المل��ة الفك��ة. وهناك إنجازات أخرى ال �مكن ح�ها، ول�ن اعت�ب

ة، و   : منها معهم مقابالت نجاحات كب�ي

ي المل��ة الفك��ة بصفتها خ�ارا� لحما�ة مصالحهم أ)
ي التفك�ي �ف

ي  حق�قة أن المطور�ن بدأوا �ف
وتول�د اإليرادات، بينما كانوا �ف

 بالدرجة األو� ع� بيع منتجاتهم، دون 
�
وع يتجاهلون كل ما يتعلق بالمل��ة الفك��ة، وكان اهتمامهم ُمنصبا بدا�ة الم�ش

 االستفادة الحق�ق�ة من المل��ة الفك��ة. 

ف  ب) ف ورواد األعمال والباحثني وع آفاق جميع المطور�ن والمحامني ع الم�ش الذين شاركوا ف�ه، وع� وجه التحد�د أولئك وسَّ
 . ف كاء المحتملني ي برنامج التوج�ه، مما أتاح لهم التفاعل �سهولة بعضهم مع بعض ومع ال�ش

 الذين شاركوا �ف

ي قطاع العمل هذا بط��قة منظمة.  ج)
ف مطوري التطب�قات لتمث�ل مصالحهم �ف  بني

�
 اهتماما

�
وع أ�ضا ع� و أثار هذا الم�ش

ي تحقيق هذا التمث�ل حىت اآلن، فقد أفادت التقار�ر بأن هناك حركة  الرغم من عدم
نجاح أي من البلدان المشار�كة �ف

ذة للدفاع عن مصالح مطوري التط ي البلدان المنفِّ
 ب�قات، ومساعدتهم ع� الضغط �شكلإل�شاء رابطات للتطب�قات �ف

 لهم، وتمث�لهم
�
ي المنتد�ات الدول�ة.  أفضل لتحقيق مصالحهم، وتهيئة بيئة أ��� تنظ�ما

 ع� نحو� أفضل �ف

د تحقيق األهداف أو تؤثر ع� تحق�قها.  عوامل النجاح والعوائق الرئ�س�ة.   .28 ي تق�ِّ أظهرت المقابالت العد�د من العوامل الىت
وع ونتائجه خال ف ع� أداء الم�ش ي لوحظت، وكان لها طابع مم�ي ة الدراسة. وعمل التقي�م ع� تحل�ل وتنظ�م العوامل الرئ�س�ة الىت ل ف�ت

لة بما ف�ه ال�فا�ة، االستشهاد بالعوامل التال�ة باعتبارها األ��� صلة. وتنقسم العوامل إ�  و�مكن، بط��قة مبسطة للغا�ة ول�نها ممثِّ
 عوامل خارج�ة متعلقة بالس�اق وعوامل داخل�ة متصلة بال��بو: 
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 العوائق الجوانب اإل�جاب�ة 

 العوامل الخارج�ة

ذة. مالءمة   وال�ة ال��بو للبلدان المنفِّ

استعداد الجهات الفاعلة العامة والخاصة 
 نحو المل��ة الفك��ة. 

�
دما

ُ
ي ق

 للم�ف

االهتمام الحا�ي لدى مختلف أصحاب 
 المصلحة بالموض�ع. 

 برنامج ف��د. 

 تعق�د بعض القضا�ا ضمن وال�ة ال��بو. 

ف �مكن أن ُ�سند إليهم  ف مهنيني االفتقار إ� موظفني
وع.   الحكومة الم�ش

ي واسع ينطوي ع� مناطق زمن�ة مختلفة. 
 نطاق جغرا�ف

نت.   ضعف االتصال باإلن�ت

 العوامل الداخل�ة

ي ودمث الُخلق.  وع مهىف  ف��ق م�ش

ات�ج�ات المعتَمدة (شاملة، وُتع�بِّ عن   االس�ت
 التحالفات بوض�ح). 

ي مجال التعاون مع 
 �ف

�
 مهما

�
وع تقار�ا أوجد الم�ش

المحل�ة والجهات الفاعلة األخرى السلطات 
اءات، وما إ�  (مكاتب حق المؤلف، ومكاتب ال�ب

 ذلك). 

المرونة، والقدرة ع� التك�ف مع الس�اق 
 . ي  والوضع الخار�ب

 محدود�ة الموارد المال�ة. 

�ة.   محدود�ة الموارد الب�ش

 محدود�ة الوقت. 

 . ي
 االفتقار إ� نهج ثقا�ف

 
ي  .29  و�ضم ف��ق ال��بو المعىف

�
ات�ج�ة. ووفقا ام، والمهارات التقن�ة، والرؤ�ة االس�ت ف ف االل�ت ف �جمعون بني ف بارعني وع مهنيني بالم�ش

ي  ات الىت  للتغي�ي
�
 خاصا

�
ام والوض�ح؛ وقد أو� اهتماما ف وع يتمتع �شخص�ة كار�زم�ة، و�تسم باالل�ت لمقد�ي المعلومات، فإن مدير الم�ش

وع وع� أول��ات ا ي تنف�ذ طرأت ع� س�اق تنف�ذ الم�ش
 �ف

�
ا� دوما اهة والموضوع�ة والمهن�ة، وكان حا�ف ف لمستف�دين منه؛ وأظهر ال�ف

و  ف الذين اسُتش�ي  ألصحاب المصلحة الرئ�سيني
�
 للغا�ة. ووفقا

�
 ُمرض�ا

�
 إدار�ا

�
 أسل��ا

�
 لمناقشة أي مسائل، ُمتبعا

�
وع. وكان متاحا ا، فإن الم�ش

ي إ
ها الواضح ع� اإلدارة من كل هذە العوامل �ش�ي إ� أن وال�ة ال��بو ترت�ت ف ام ق�ادة المنظمة وترك�ي ف � مست��ات مهمة بفضل مستوى ال�ت

 أجل النتائج. 

ي ُحددت ضيق الوقت وعدم كفا�ة الموارد المال�ة المتاحة، بالنظر إ� االهتمام ال�ب�ي من جانب أصحاب  .30 ومن أهم العوائق الىت
. وأف�ف ذلك ف ام مسؤو�ي التنسيق الوطنيني ف وع واستدامته، فبغض النظر عن مدى نجاح  المصلحة وال�ت إ� الحد من تأث�ي الم�ش

ات�ج�ات، تحتاج العمل�ات إ� موارد لتنف�ذها ع� نطاق مناسب. ومن ناح�ة أخرى، تؤدي محدود�ة الموارد إ� إثقال كاهل  االس�ت
وع كان . و�بدو أن الم�ش ف تيح له م��د من التم��ل. ومن العوائق أ��ب بكث�ي إذا كانت مدت من الممكن أن �حقق أثرا�  الموظفني

�
ه أطول وأ

وع، مما أدى إ� ض�اع الوقت وغ�اب التآزر من البدا�ة، وتم إصالح هذا  ي بدا�ة الم�ش
ف �ف ي الفلبني

ي �ف األخرى تغي�ي مسؤول التنسيق الوطىف
ام والعمل الرائع من جانب مسؤول التنسيق البد�ل.  ف  من خالل االل�ت

�
 الخلل الحقا

نامج�ة بعض وُحددت  .31  من جانب المخاطر ال�ب
�
وع األول�ة. فقد اعُت�ب انخفاض القبول وضعف االهتمام �سب�ا ي وث�قة الم�ش

�ف
�ر لذلك. ولم تكن تداع�ات  المجتمعات المحل�ة ع� أنهما من المخاطر المحتملة، ع� الرغم من عدم تقد�م تداب�ي تخف�ف أو ت�ب

لة ع� اإلطالق. وكان االستخدام السل�م للموارد والتد 19-العوامل الخارج�ة مثل جائحة كوف�د اب�ي المرتبطة بها متوقعة وال ُمتخ�َّ
 
�
ان�ة السفر عامل ف ف و�عادة تعد�ل م�ي ف أساسيني وع.  ني ي التغلب ع� األحداث غ�ي المتوقعة ونجاح الم�ش

 �ف

 للغا�ة، وتدرك الاالتجاهات والتكنولوج�ات الناشئة  .32
�
 لألشخاص . �شهد التكنولوج�ا تطورا� ��عا

�
��بو هذە الحق�قة. ووفقا

وع أحدث المستجدات واالتجاهات الناشئة،  ي إطار هذا الم�ش
عدت �ف

�
ي أ ج��ت معهم مقابالت، فقد راعت جميع األدوات الىت

�
الذين أ

ي مختلف القطاعات اإلبداع�ة المحددة. 
 وأبرزت ك�ف�ة عمل الحلول القائمة ع� المل��ة الفك��ة �ف

وع   .33 ي أدوات رصد الم�ش
وع غ�ي كاف�ة بوجه عام . تقار�ر الورفع  والتقي�م الذايت ي للم�ش

ي اإلطار المنط�ت
ات المذكورة �ف المؤ�ش

ج��ت، لم
�
ي أ اة والمتحققة. و�عد استعراض الوثائق و�ناًء ع� المقابالت الىت  إلظهار اإلنجازات ل�ل منتج، وال تمثل اإلنجازات المتوخَّ

ء من قب�ل أدوات  ي
 الرصد أو ش�جد التقي�م أي �ش

�
 مختلف يئا

�
ي واالجتماعات الشه��ة  ا

وئف �د اإلل��ت عن التبادل المعتاد لرسائل ال�ب
ج��ت معهم مقابالت بأن استجابة مسؤو�ي التنسيق 

�
. وأفاد عدة أشخاص ممن أ ف نت مع مسؤو�ي التنسيق الوطنيني المنتظمة ع�ب اإلن�ت
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وع صت الموارد لتنف�ذ الم�ش ع� الرغم من صع��ة تنظ�م االجتماعات مع البلدان الثالثة �سبب وجود  كانت ج�دة للغا�ة، ح�ث ُخصِّ
ي بعض األح�ان إ� انضمام الرابطة األم��ك�ة لتطب�قات األجهزة المحمولة إ� االجتماعات، 

ثالث مناطق زمن�ة مختلفة، بل والحاجة �ف
ي للوال�ات المتحدة. فقد كان التفاعل الن ي الساحل الغرئب

ي المناطق ح�ث �قع مقرها �ف
ي ظل هذە االختالفات الهائلة �ف

ال �ف شط والفعَّ
 .
�
 حق�ق�ا

�
 الزمن�ة تحد�ا

 الفعال�ة

وع أدوات عمل�ة وسهلة االستخدام ونقطة انطالق ج�دة  .34 ي إطار الم�ش
ُتعت�ب أدوات المل��ة الفك��ة المتاحة والُمستحَدثة �ف

وع وأولئك الذين  ي المعرفة بموض�ع الم�ش  ل�ٍل من حديى�
�
هم بالفعل ع� درا�ة به، وذلك حسب ما أفاد به المطورون، ورواد ومرجعا

ت األدوات والمواد والوحدات التدر�ب�ة نتائج  ج��ت معهم مقابالت. و�وجه عام، اعُت�ب
�
ي مجال التدر�ب الذين أ

األعمال، والباحثون �ف
ج��ت معهم مقابالت أدلوا بتعل�قات مفاد

�
وع تفتقر مف�دة للغا�ة. غ�ي أن األشخاص الذين أ ي إطار الم�ش

ها أن كل األدوات المستحدثة �ف
وها  ، واعت�ب وع النه�ج الثقاف�ة للبلدان. وكان من ذات صبغة إ� المنظور المح�ي عالم�ة أو أورو��ة للغا�ة. وافتقد المستف�دون من الم�ش

، وردت الممكن لمجموعة من دراسات الحالة الخاصة بكل بلد أن تجعل من السهل تفس�ي المعلومات  ف ي حالة الفلبني
واست�عابها. و�ف

ي منظومة التطب�قات كان من الممكن االستفادة منها، وكان 
.  باإلمكانتقار�ر عن وجود فرص �ف أن �كون تأث�ي هذە المنتجات أ��ب

وع التصام�م والنماذج الوث�قة الصلة بثقافتهم، فضً� عن مش ي حالة كين�ا افتقد المستف�دون من الم�ش
اء و�المثل، ف�ف اركة الخ�ب

ون�ة.  ي حلقات العمل والندوات اإلل��ت
ف �ف ف بصفتهم متحدثني  المحليني

ي قطاع المطور�ن ورواد   .35
وع� الرغم من تقد�م تثق�ف أسا�ي ج�د ألصحاب المصلحة والمستف�دين، و�مكان�ة إذكاء الو�ي �ف

ء بالنسبة للمؤسسات المال�ة وأصحاب رؤ  ي  بعض ال�ش
�
هم من المستثم��ن. األعمال، فقد كان األمر صعبا وس األموال االستثمار�ة وغ�ي

ي ال��بو من إقامة عالقات تعاون معهم. ومع استحالة السفر واالضطرار إ� 
وع �ف ولم يتمكن مسؤولو التنسيق الوطنيون وال مدير الم�ش

 
�
نت، أصبحت هذە المهمة صعبة للغا�ة؛ إذ تتطلب التواصل المبا�ش وجها ء ع�ب اإلن�ت ي

 لوجه والتفاعل الوثيق. الق�ام بكل �ش

وع، أصبحت جميع األدوات والمواد المرجع�ة متوفرة ع� 2020ومنذ أب��ل  .36 صة للم�ش ون�ة المخصَّ . صفحة ال��بو اإلل��ت
ي قد 2022و�حلول منتصف يناير 

وئف �ل بمجم�ع  9453استقبل ما مجموعه  ، كان الموقع اإلل��ت ف ل مرات ت�ف مرة،  17922زائرا� وسجَّ
  47مما �دل ع� نجاح األدوات ومصادر التعلم والبحوث والرسوم الب�ان�ة. وشهدت األشهر الثمان�ة األو� لهذا الموقع 

�
�ل شه��ا ف مرة ت�ف

ي د�سم�ب 
ي ال��ادة �شكل كب�ي �ف

ي المتوسط، و�دأ المعدل �ف
ي أب��ل  ل�صل 2020�ف

 2021إ� ذروته بعد عام واحد من إطالق الموقع �ف
ل  ة من  642ح�ث سجَّ ي الف�ت

�ل �ف ف  . 2021مايو  2أب��ل إ�  18مرة ت�ف

 

�ة فقط - 2الشكل  ن  متوفر باإلنكل�ي
 

ي سجلت أ��ب عدد من الزوار (ب�جما�ي  .37 وع)  3381وكانت األداة الىت ي مجال �ي "زائرا� بنها�ة الم�ش
دل�ل العقود الرئ�س�ة �ف

�ل من  الدراسة االستطالع�ة"". غ�ي أن "رؤ�ة من منظور المطور�ن –تطب�قات األجهزة المحمولة  ف سجلت أ��ب عدد من مرات الت�ف
ي بواقع 

وئف �ل، �ليها " 4742الموقع اإلل��ت ف اعات المتعلقة بتطب�قات األجهز مرة ت�ف ف " بعدد ة المحمولةدل�ل ال��بو �شأن الحل البد�ل لل�ف
�ل  ف �ل مجموعة أدوات المل��ة الفك��ة لمطوري تطب�قات األجهزة المحمولةمرة، ثم " 1475مرات ت�ف ف  مرة.  1241" بعدد مرات ت�ف

ذ فيها، ح�ث جاءت الوال�ات  .38 فِّ
ُ
ي ن وع تجاوز نطاق البلدان الثالثة الىت ي أدناە أن الم�ش

ي الرسم الب�ائف
وُتظهر الب�انات الواردة �ف

ي الصدارة من ح�ث أ��ب عدد لزوار الموقع (المتح
). ومن المهم أن نالحظ، من الناح�ة التقن�ة، أن األرقام المسجلة 1600دة �ف

م تتضمن ت��ن�داد وت��اغو. وتليها الهند (
َ
ي بأ�ملها، ومن ث ف 930 000للوال�ات المتحدة �شمل الزوار من منطقة ال�ار�ىب )، والفلبني

ي 889 000(
ي كين�ا �ف

 زائر.  288 000المركز السابع بعدد  ). وتأئت

 
 
 

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/ip_mobile_apps/
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/ip_mobile_apps/
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�ة فقطامتو  - 3الشكل  ن  فر باإلنكل�ي

 االستدامة

ات ط��لة األجل، بوجه عام، و� .39 ي �س� إليها وال�ة ال��بو �ي تغي�ي ات الىت ي  ستلزمالتغي�ي
ات �ف اع واإلبداع والتغي�ي المعرفة واالخ�ت

ات بمرور الوقت هو ا�تساب هذە المعرفة  الممارسات ع� مختلف المست��ات. ولذا، فإن السب�ل الوح�د ل�فالة استدامة التغي�ي
ي 

ي الممارسات وتع��زها. و�ف
ات �ف ات محدودة النغضون ذلكواإلبداع والتغي�ي ي أفضل ، لن �كون هناك سوى تقدم أو تغي�ي

طاق �ف
ف بكل إجراء.   األحوال، ول�ن ل�س ع� مستوى معظم السكان المستهدفني

ج��ت معهم  .40
�
ي بمرور الوقت. وال يرى األشخاص الذين أ

وئف وس�لزم تحد�ث األدوات والمواد المتاحة ع� موقع ال��بو اإلل��ت
ات ستكون جذر�ة م سال ع� المدى مقابالت أن هذە التغي�ي

َ
ة الستمرار استخدام األدوات قص�ي للغا�ة، ومن ث تكون هناك احتمال�ة كب�ي

وع.  ي إطار الم�ش
 المستحَدثة �ف

ي ستمكنهم   .41 وع عن اهتمامهم باستكشاف أوجه التعاون الىت ف للم�ش وأعرب أصحاب المصلحة لبعض مسؤو�ي التنسيق الوطنيني
ي العالم؛ و 

و�ــــج لهذە الصناعة �ف أعرب آخرون عن اهتمامهم ب��شاء رابطة محل�ة من حما�ة مل�يتهم الفك��ة / أصولهم أثناء ال�ت
ي 
ي تحققت �ف ، وت��ن�داد وت��اغو). وستساعد هذە اإلجراءات ع� ضمان استمرار�ة المكاسب والنجاحات األول�ة الىت ف  للتطب�قات (الفلبني

ي الوقت نفسه،  إطار 
وع. و�ف ل��ة الفك��ة المحل�ة، ومن ضمان استمرار�ة إذكاء الو�ي و��ش المعرفة من خالل مكاتب الم يتحتمالم�ش

وري مواصلة دعم المجتمعات المحل�ة لرواد األعمال والمطور�ن.  ام الدول األعضاء واهتمامها، ح�ث إنه من ال�ف ف  خالل ال�ت

 االستنتاجات الرئ�س�ة والدروس المستفادة

وا قد أجمعوا ع� اإلشادة بعمل ال��بو. وُتعت�ب ال��بو جهة فاعلة رف�عة  يتضح من .42 التقي�م أن أصحاب المصلحة الذين اسُتش�ي
ي كل ما يتعلق بالمل��ة الفك��ة: بصفتها، من 

ي إذكاء الو�ي وتوف�ي التدر�ب �ف
ي الذي تضطلع به �ف ات��ب المستوى من ح�ث الدور االس�ت

 للحكومات تقف 
�
ي ناح�ة، حل�فا

 محفزا� للمجتمع المدئف
�
ي المعرفة بالموض�ع؛ و�اعتبارها، من ناح�ة أخرى، ك�انا

إ� جانبها وتدعمها �ف
ي الحصول ع� الحما�ة القانون�ة 

ع والمبدع �ف ف بحق المخ�ت ي تع��ز االبتكار واإلبداع، وتع�ت
ي أداء مهمته المتمثلة �ف

�ه �ف تدعمه وتق�ِّ
ي إثراء المجتمع من خالل المعرفة والتكنولوج�ات، وما إ� ذلك، وتع��ز النشاط والمكافأة المال�ة نظ�ي عمله، فضً� 

عن دورها �ف
ج��ت معهم 

�
ف التجارة العادلة. وكان حد�ث أصحاب المصلحة الذين أ الصنا�ي من خالل توف�ي النفاذ إ� التكنولوج�ا واالستثمار وتحف�ي

ي البلدان الُمنف
ف �ف ي مقابالت (مسؤو�ي التنسيق الوطنيني  �شأن رأيهم اإل�جائب

�
 وق��ا

�
هم) ث��ا اء، والمطور�ن، ورواد األعمال، وغ�ي ة، والخ�ب

ِّ
ذ

وع.  ي إطار هذا الم�ش
ي العمل الُمنَجز �ف

 للغا�ة �ف

ا�دا� لدى الدول األعضاء ومختلف أصحاب المصلحة. واستطاع   .43 ف  م�ت
�
ي مجال يث�ي اهتماما

ة �ف وع مساهمة كب�ي م هذا الم�ش وقدَّ
وع أن يتك�  الم�ش

�
ي الوقت المناسب ل�صبح عمله مالئما

ي طرأت ع� س�اق تنف�ذە. فقد استجاب بدقة �ف ات الىت ف ��عة مع التغي�ي
ات وتح��لها  وع من االستفادة من التغي�ي ن فيها ف��ق إدارة الم�ش

�
 معه قدر اإلمكان. بل كانت هناك حاالت تمك

�
 للس�اق المتغ�ي ومتك�فا

ي تكي�ف إ� فرص جد�دة، بدً� من أن تكو 
وع أظهر مرونة �ف ن عقبات أمام خططه األول�ة. ومن األمور اإل�جاب�ة للغا�ة أن مدير الم�ش
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ف  هم من مطوري التطب�قات السابقني ف وغ�ي ي تنف�ذە، واستطاع االعتماد ع� الممارسني
وع بما يناسب الواقع الجد�د بمجرد البدء �ف الم�ش

ة من وجهة نظ  ر نهج األعمال. الذين �مكنهم تقد�م المشورة مبا�ش

وع قد حقق نتائج  .44 ي تحقيق النتائج. ووجد التقي�م أن الم�ش
ي تحقيق النواتج المتوقعة والمساهمة �ف

الة �ف وع فعَّ وكانت إدارة الم�ش
ي مرحلة مبكرة من إ�شاء تطب�قات

ي توف�ي المواد التعل�م�ة و�ذكاء الو�ي �شأن موض�ع لم �فكر ف�ه العد�د من المطور�ن �ف
 استثنائ�ة �ف

ي جميع األمور المتعلقة بحما�ة المل��ة 
ز رواد األعمال والمطور�ن وشجعهم �ف وع قد جهَّ األجهزة المحمولة. ومن الواضح أن هذا الم�ش

دها ببعض اله�ا�ل، فاحتلت أهم�ة حما�ة المل��ة  ي بلدان التنف�ذ الثالثة وزوَّ
وع النظام ع� هذە الصناعة �ف الفك��ة. وأض�ف الم�ش

ي طرق  الفك��ة مكان
م، فإن هناك حاجة إ� النظر �ف

َ
ف هذا القطاع. ومن ث ي تم�يِّ الصدارة، غ�ي أنه لم يتمكن من القضاء ع� الفرد�ة الىت

 .
�
 و�شك�ل ك�ان شامل واحد (رابطة التطب�قات) وتنح�ة الفرد�ة جانبا

�
�ساعد المطور�ن ورواد األعمال ع� إدراك أهم�ة االجتماع معا

 
�
 طموحا

�
وعا ي الم��د. لقد كان م�ش

ف �ف  مختلف أصحاب المصلحة راغبني
�
  حقق جميع المنجزات وذهب إ� ما هو أبعد من ذلك، تاركا

وف�ما يتعلق باألدوات المتوفرة لق�اس اإلنجازات ورصدها، فإنه من الصعب ق�اس تطورها من سنة إ� أخرى �سبب اآلل�ات  .45
ات غ�ي كاف�ة إل  ات القائمة. و�وجه عام، فإن المؤ�ش اة والمتحققة. والمؤ�ش ظهار اإلنجازات ل�ل منتج، وال تمثل اإلنجازات المتوخَّ

 ، وع. غ�ي أن اإلنجازات، ع� مستوى التنف�ذ الفع�ي  لمصفوفة الم�ش
�
ي النتائج وفقا

ي تحد�د المساهمة �ف
 صع��ات �ف

�
أظهرت وهناك أ�ضا

 أن هناك أدلة ع� اتخاذ إجراءات أ��� أهم�ة مما أبرزته الوثائق. 

وع وأعضاء شعبة تنسيق و�وجه  .46 ي والمنفتح الذي اتبعه مدير الم�ش
التنم�ة إ�  أجندةعام، فقد أف�ف أسلوب العمل التعاوئف

ي مواجهة الظروف 
ال لدعم عمل�ات التغي�ي وتع��زها �ف ف األطراف، مما سهل التنسيق الفعَّ تهيئة مناخ من الثقة والتعاون المتبادل بني

ي بلدان التنف�ذ، الداخل�ة والس�اق�ة. وأسهم هذا 
ام ومهن�ة مختلف مسؤو�ي التنسيق �ف ف  إ� جنب مع ال�ت

�
ي العمل، جنبا

األسلوب الُمتَبع �ف
وري أن يواصل مسؤولو التنسيق الوطنيون  ي هذا الصدد، من ال�ف

وع. و�ف ي الم�ش
ف �ف ي تحقيق النجاح بفضل عمل جميع المشاركني

�ف
وع وا ي إطار الم�ش

ي باإلنجازات والتقدم الُمحَرز. دعمهم لن�ش األدوات المستحَدثة �ف
ار جزئئ  ألي إ�ف

�
 لوحدات التدر�ب�ة، تحسبا

 التوص�ات

ي ضوء  .47
ي خضعت لدراسة دق�قة طوال عمل�ة التقي�م برمتها. وتبلورت هذە األفكار �ف تقدم هذە الوث�قة العد�د من التوص�ات الىت

ي تحد� وا، وُطلب منهم �شكل منه�ب ف الممكنة لل��بو، وتقد�م توص�اتهم إسهامات أصحاب المصلحة الذين اسُتش�ي د جوانب التحسني
ي ساهم بها التقي�م:  وع الذي خضع للتقي�م، باإلضافة إ� األفكار األخرى الىت  للمستقبل. وف�ما ��ي عرض ألهم األفكار المتعلقة بالم�ش

ف �عملون بدوام كامل، أو عد أ.  ف متفرغني ض أن التنسيق عمل�ة مستمرة وتتطلب موظفني ي من المف�ت
 من موظ�ف

�
دا� كاف�ا

 لالعتماد ع� األقسام أو الُشعب األخرى. ا
�
وع تجنبا ف بالم�ش  ل��بو المعنيني

ي أن يتضمن  ب. 
. و�نب�ف

�
ي إدراج التحل�ل الرأ�ي أ�ضا

، بل ينب�ف وع األو�ي ي الم�ش
ي �ف

ي االقتصار ع� التحل�ل األف�ت
ال ينب�ف

 للمخاطر، وتداب�ي للتخف�ف، 
�
 مناسبا

�
وع تقي�ما ات�ج�ة استدامة. الم�ش  واس�ت

اء من المناطق الثالث إ� العمل �شأن بعض المنجزات للحصول ع� تمث�ل متوازن  ج.  ف والخ�ب يوَ� بدعوة االستشار�ني
ي ف�ما يتعلق بالمنجزات. 

ون�ة، واتباع نهج ثقا�ف ي حلقات العمل والندوات اإلل��ت
 �ف

امج الحكوم�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة لتع د.  ��ز التعاون مع المؤسسات المال�ة، ومطوري التطب�قات، ومجتمع دعم ال�ب
 التطب�قات ومساعدتهم ع� التواصل مع المؤسسات المال�ة الدول�ة. 

ن ال��بو من الس�ي إ� تحقيق المساءلة وامتالك نظام ج�د للرصد ورفع  ه. 
�
ع ُتمك ات قابلة للتتبُّ إدراج غا�ات ومؤ�ش

 التقار�ر. 

ات�ج�ة اتصال موثوقة قادرة ع� إذكاء الو�ي و��ش المعلومات فضً� يوَ� بأن �كون  و.  وع، اس�ت لد�ك، منذ بدا�ة الم�ش
وع. و�مكنك إعداد نموذج اتصال باستخدام أدوات فائقة التطور تتك�ف مع مستوى الجمهور  عن إنجازات الم�ش

 وأصحاب المصلحة. 

وع. الدعوة إ� أن �كون لدى األج�ال القادمة درا�ة مستم ز.    رة بأدوات الم�ش
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وع، وذلك بالتعاون مع المكاتب الحكوم�ة  ح.  ذ فيها الم�ش فِّ
ُ
ي ن ي كل بلد من البلدان الىت

و�ــــج إل�شاء رابطات للتطب�قات �ف ال�ت
 ومسؤو�ي التنسيق. 

ي العمل المعتاد لل��بو.  ط. 
وع ونتائجه �ف  تعم�م منهج�ة تنف�ذ الم�ش

 

�ة فقط)][الملحقات مرفقة ع� حدة (باللغة اإلنكل  ف  �ي
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