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ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2022أبريل  12التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

وعات جدول   أعمال التنمية وتنفيذها وتقييمهادليل بشأن إعداد مشر

، خبير استشاري،  كة من إعداد السيد دانييل كيلير  ، سويشاإيفالكو شر

 

 

وعات جدولاليتضمن مرفق هذه الوثيقة  .1 ي سياق  ا،أعمال التنمية وتنفيذها وتقييمه دليل بشأن إعداد مشر
عد ف 

ُ
وع الذي أ مشر

وعات جدول أعمال التنميةالوسائل الضامنة لنجاح جدول أعمال التنمية بشأن  حات مشر  . مقير

، سويشا. وقد أعد هذا  .2 كة إفال كو، السيد دانييل كيلير  الدليل الخبير االستشاري من شر

3.  
ً
إن لجنة التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما

ي مرفق هذه الوثيقة. 
 بالمعلومات الواردة ف 

 [يلي ذلك المرفق]
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 المرفق

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  دليل 
 

 

 

 بشأن إعداد

وعات جدول أعمال التنمية   مشر
 وتنفيذها وتقييمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع جدول أعمال التنمية  ي سياق مشر
 ف 
َّ
ِعد
ُ
وعات جدول أعمال التنميةبشأن الوسائل أ حات مشر  . الضامنة لنجاح مقير

 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461561
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461561
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461561
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ي الويبو 
ي عام  جدول أعمال المنظمة بشأن التنميةاعتمدت الدول األعضاء ف 

ي صميم جميع 2007ف 
، أصبحت التنمية ف  . ومنذ ذلك الحير 

حها أمانة الويبو والدول األعضاء.   ي تقير
وعات التر ذ جدول أعمال التنمية من خالل المشر

َّ
نف  أنشطة الويبو. ويُ

  

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/21109-210610%20Handbook%20Summary.docx
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 تمهيد

 هذا الدليل
َّ
ِعد
ُ
وع جدول أعمال التنمية بشأن  1أ ي سياق مشر

 
وعات جدول أعمال التنميةف حات مشر الذي اعتمدته  الوسائل الضامنة لنجاح مقير

ي نوفمير 
 
وعات  . ويستهدف توجيه المستخدمير  عل مدى دورة2019اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( ف الحياة الكاملة لمشر

ي الو 
عدت لممثلي الدول األعضاء وموظف 

ُ
وع، وتنفيذه، ورصده، وتقييمه. والدليل جزء من حزمة دعم أ يبو جدول أعمال التنمية، أي: إعداد المشر

كمل
ُ
وعات. واست مي المشر

ي أي مرحلة من مراحل دورة حياتها، ومقيِّ
 
وعات جدول أعمال التنمية ف ي مشر

 
الدليل بدورة تعلم عن ُبعد  المساهمير  ف

وعات جدول أعمال التنمية ونواتجها و  ي يتيح البحث عن مشر
ون   . فهرس إلكير

 ويتألف الدليل من ثالثة أقسام: 

م 
ِّ
ه الدو  القسم األوليقد وعات جدول لمحة تعريفية عن جدول أعمال الويبو بشأن التنمية، ويوجِّ حات مشر ل األعضاء خالل عملية إعداد مقير

  أعمال التنمية والحصول عل اعتماد لجنة التنمية لها. 

 : ي
 ويضم القسم األول أربعة فصول تتناول اآلنر

وع جدول أعمال التنمية باالستعانة بهذا الدليل •  كيفية وضع مفهوم لمشر

 عتمادمصادر الحصول عل المساعدة أثناء عملية اإلعداد واال  •

وع • ح مشر وع جدول أعمال التنمية إىل مقير  المهارات العملية الالزمة لتحويل مفهوم مشر

وع جدول أعمال التنمية • ح مشر  كيفية اعتماد مقير

ي ويخاطب 
ز
ي البلد القسم الثان

 
وعات ف وعات جدول أعمال التنمية، ومنهم المسؤولون عن إدارة المشر ي المقام األول المسؤولير  عن إدارة مشر

 
ان ف

 إىل تمكير  
ً
وعات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وإغالقها. وي  هدف هذا القسم من الدليل أيضا ح كيفية تشغيل مشر

ِّ
ممثلي المشاركة. ويوض

وعات جدول أعمال التنمية، وذلك ي عملية صنع القرار المتعلقة بمشر
 
ي الرصد والتقييم وف

ي مرحلتر
 
من خالل  الدول األعضاء من المشاركة بفعالية ف

ي إطار اإلدارة القائمة عل النتائج. 
 
ح المصطلحات والمفاهيم الرئيسية المستخدمة ف  شر

وعات جدول أعمال التنمية.  القسم الثالثويصف  ه التقييمات المستقلة لمشر ي توجِّ
ي  المعايير والمبادئ والعمليات التر

 
ويتمثل الغرض من ذلك ف

وعات جدول أعمال التنمية عل نحٍو أفضل. وبينما  وعات، حتر يمكنها دعم التحسير  المستمر لمشر االرتقاء المستمر بمستوى تقييمات المشر

ي إد
 
ي أن تتبعها ف

ي يمكن ألمانة الويبو  من خاللها إدارة التقييمات وينبغ 
ارة تلك التقييمات، فإن هذا القسم ينصب تركير  القسم الثالث عل الطريقة التر

 إرشادات للمقّيمير  الخارجيير  الذين تستعير  بهم الويبو. 
ً
  يقدم أيضا

 
ً
 للمصطلحاتويتضمن الدليل أيضا

ً
وع جدول  النماذج المعياريةومجموعة من  مشدا ي مراحل مختلفة من دورة حياة مشر

 
ي يمكن االستعانة بها ف

التر

ط الدليل الضوء عل بعض "النقاط" الرئيسية والمعلومات المهمة.   أعمال التنمية. ولتبسيط األمر 
ِّ
 عل القارئ، يسل

ي هذه الوثيقة واالضطالع بالمسؤوليات الواردة فيها، فإنها ليست ملِزمة ب
 
أي شكل من وبينما توَصى الدول األعضاء بشدة باتباع العملية الموضحة ف

 األشكال ألي دولة عضو.  

ي مجال الملكية الفكرية والتنمية. ومن المأمول أن 
 
ي التحسير  المستمر لعمل الويبو ف

 
 تساهم مواد الدعم ف

 

 مقدمة

ي يستهدفها
  الغرض من هذا الدليل والفئة الت 

ي المقام األول فئات المستخدمير  التالية: 
 
( ف ي

ون    تستهدف مادة الدعم )الدليل، ودورة التعلم عن ُبعد، والفهرس اإللكير

ي جنيف، ومسؤولو حق المؤلف والملكية الصناعية، والمسؤولون الحكوميون؛ الدول األعضاء:  •
 
  المندوبون المقيمون ف

 

وعات • وع أو تنفيذه أو تنسيقه أو بتلك  : مديرو المشر  موظفو الويبو، ومسؤولو التنسيق الوطنيون المكلفون بإدارة المشر

 المهام الثالث؛

 

مون الخارجيون:  • وعات جدول أعمال التنمية وتقييمها وتعميمها. المعن موظفو الويبو والمقيِّ   يون برصد مشر

                                                
 هذا الدليل الخبير االستشاري  1

َّ
ي إعداد هذا الدليل  مؤسسأعد

 
ي الويبو الذين ساهموا ف

، سويشا. ونتوجه بشكر خاص إىل موظف  كة إفال كو، السيد دانييل كيلير شر
باري، م السيد جورج غندور، وتحريره، وهم:  سؤولة برنامج معاونة، شعبة تنسيق جدول مستشار أول، شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية، والسيدة ميهايال سير

 .
ً
ي إثراء هذه الوثيقة أيضا

 
مة للسيد جلير  إس مارتن، مستشار، المملكة المتحدة، ف

 أعمال التنمية. وأفادت المساهمات القيِّ

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461561
https://dacatalogue.wipo.int/projects
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 :  ويتمثل الغرض من هذا الدليل فيما يلي

وعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.  .1 ّم تيسير إعداد المشر
ى
وع جدول أعمال التنمية، ومن ث  توفير معلومات شاملة عن دورة حياة مشر

د مجاالت  .2
ِّ
ي من شأنه أن ُيحد

ي قد تلزم لتحقيق ما يلي بنجاح: إجراء تقييم ذانر
ة اإلضافية التر  الخير

وعات جدول أعمال التنمية، أو (1  وضع مسودة ألحد مشر

وعات جدول أعمال التنمية، أو (2  إدارة أحد مشر

وعات جدول أعمال التنمية المكتملة.  (3  تقييم أحد مشر

ي هذا الدليل. فعل سبيل المثال، وقد ُصمم الدليل بطريقة تتيح لمختلف الفئات المستهدفة تحديد األقسام األكي  
 
  مالءمة لها ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي المقام األول 
 
 الدول األعضاءيستهدف القسم األول ف

ي المقام األول 
 
ي ف

وعاتويستهدف القسم الثان   مديري المشر

ي المقام األول 
 
ز ويستهدف القسم الثالث ف ز الخارجيي  مي  ي الويبو والمقيِّ

 موظفز
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وعات جدول أعمال التنمية القسم األول:   مشر

 جدول أعمال الويبو بشأن التنمية الفصل األول: 
ي تنف

ي الويبو ف 
 أدوار لجنة التنمية، وشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية ف 

ً
يذ جدول يعرض هذا الفصل جدول أعمال الويبو بشأن التنمية. ويصف أيضا

 أعمال التنمية. 

 

 الغرض من جدول أعمال الويبو بشأن التنمية ومعلومات أساسية عنه 1.1
ي عام 

 
. وأصبحت اعتبارات 2007اعتمدت الجمعية العامة للويبو جدول أعمال التنمية ف ، وأصبحت التنمية أولوية رئيسية للمنظمة منذ ذلك الحير 

ي صميم جميع 
 
 ال يتجزأ من عمل الويبو، وُوضعت ف

ً
 . 2أنشطتهاالتنمية جزءا

ي ألنشطة الويبو. وتنقسم تلك التوصيات إىل ست فئات مواضيعية:  3توصية 45ويتألف جدول أعمال التنمية من 
ح كيفية تعزيز الُبعد اإلنمان 

ِّ
 توض

 المساعدة التقنية، وتكوين الكفاءات الفئة ألف:  •

، وجوانب المرونة، والسياسة العامة،  الفئة باء:  •  والملك العاموضع القواعد والمعايير

 نقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، والحصول عل المعرفة الفئة جيم:  •

 عمليات التقدير، والتقييم، ودراسات األثر الفئة دال:  •

 المسائل المؤسسية ومن ضمنها الوالية، واإلدارة الفئة هاء:  •

 4مسائل أخرى الفئة واو:  •

 

 

ممت توصيات جدول أعمال التنمي
ُ
شد بالمبادئ واألهداف الموجهة وع ي ذلك أن عمل جميع قطاعات الويبو يسير

ي جميع قطاعات الويبو. ويعت 
 
ة ف

و  اوح من المشر ذة لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية تير
ى
ّم، فإن اإلجراءات المتخ

ى
ي جدول أعمال التنمية. ومن ث

 
عات واألنشطة نحو التنمية الواردة ف

  جدول أعمال التنمية. العملية إىل تعميم مبادئ 

 من خالل ثمانية قطاعات: 
ً
وقطاع حق المؤلف والصناعات ؛ وقطاع العالمات والتصاميم؛ قطاع اإلدارة والمالية والتسيير  ويدار عمل الويبو حاليا

اكات العالميةو  اإلبداعية؛ وقطاع ؛ وقطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار ؛ والمنصات وقطاع البنية التحتية؛ قطاع التحديات والشر

اءات والتكنولوجيا  ي أداء 5وقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية؛ الير
 
 من الوظائف الموضوعية واإلدارية للويبو، وتساهم ف

ً
. وتغطي هذه القطاعات كال

ال للملكية الفكرية لتعزيز االبتكار واإلبداع لصالح الجميع" ي عالمي متوازن وفعَّ   . 6مهمة المنظمة، "بناء نظام إيكولوجر

                                                
 development/en/agenda/overview.html-https://www.wipo.int/ipالمصدر:  2
 cs/pubdocs/en/general/1015/wipo_pub_l1015.pdfhttps://www.wipo.int/edoالمصدر:  3
ي المقام األول إىل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.  4

 
  تشير "مسائل أخرى" ف

ة  5 انية للفير نامج والمير    /https://www.wipo.int/policy/en/pbc عير هذا الرابط:  2022/23ُيرجر االطالع عل الير
اتيجية المتوسطة األجل ُيرجر االطالع عل  6  . 2026-2022خطة الويبو االسير

التقنيةالمساعدة

-14

9-وضع القواعد والمعايي  

9-التكنولوجيانقل 

عمليات التقدير 
6-والدراسات 

6-المسائل المؤسسية 

1-مسائل أخرى 

https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0305&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0214&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0151&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0151&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0300&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0303&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0396&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0164&lang=en
https://www.wipo.int/policy/en/pbc/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=541373
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 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

 

ي عام 
 
وعات ف ي 2009واعتمدت لجنة التنمية منهجية جدول أعمال التنمية القائمة عل المشر

ة للحاجة التر الة للتلبية المباشر ، وأصبحت أداة فعَّ

ي 
، ولتجريب األفكار الجديدة التر

ً
، ولتقديم أنشطة تكوين الكفاءات المصممة خصيصا يمكن أن تحقق النمو االقتصادي. تحددها دولة عضو أو أكي 

ت الدول األعضاء هذه المنهجية بالكامل خالل مدة زمنية
َّ
وعات جدول أعمال التنمية، ثم تبن حت األمانة العديد من مشر ي البداية، اقير

 
ة.  وف قصير

حتها الدول األعضاء ي اقير
وعات جدول أعمال التنمية التر   ولم يزد عدد مشر

ً
ة  كبير

ً
، حيث عل مر السنير   زيادة

ً
 فحسب، بل استمرت هذه الزيادة أيضا

 عل األقل خالل كل دورة من دوراتها. 
ً
 واحدا

ً
وع جديدا ح مشر ي نظرت فيها لجنة التنمية مقير

وعات التر حات المشر   بلغ متوسط عدد مقير

ي تحديد 
 
ي تنظر فيها لجنة التنمية ف

وعات التر حات المشر ايد من مقير وعات جدول أعمال التنمية.  ومع مرور الوقت، ساعد العدد المير  خصائص مشر

وعات جدول أعمال التنمية قدر اإلمكان.  ي هذه الوثيقة بما يناسب مشر
 
وعات الموضحة ف   وُصممت منهجية إدارة المشر

مد حتر اآلن 
ُ
 واعت

ً
وعات جدول أعمال التنمية 50تقريبا  من مشر

ً
وعا ي دول أعضاء مختلفة أو لتحسير  تقديم خد 7مشر

 
مات الويبو إما للتنفيذ ف

ي الدولة العضو )الدو 
 
ذ ف

َّ
 ما ُينف

ً
ي الدول األعضاء، فعادة

 
وعات جدول أعمال التنمية بغرض تنفيذه ف ي حالة تصميم أحد مشر

 
ل األعضاء( المؤسسية. وف

وع. وتتوفر معلومات  ي تنطبق عليها المعايير وتعرب عن اهتمامها بالمشر
ها من البلدان المختارة التر حته وغير

ي اقير
وعات التر لة عن جميع مشر مفصَّ

ي القابل للبحث فيه
ون  ي الفهرس اإللكير

 
  . هنا جدول أعمال التنمية ونواتجها ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 من سبتمير  7

ً
 . 2021اعتبارا

مة إىل ست فئات.  توصية 45يتألف جدول أعمال الويبو بشأن التنمية من  ✓  مقسَّ

وعات واألنشطة، وكذلك من  ✓ ذ توصيات جدول أعمال التنمية من خالل المشر
َّ
نف
ُ
ت

ي عمل الويبو. 
 
ّم، فقد أصبحت  خالل تعميم أهدافها ومبادئها األساسية ف

ى
ومن ث

ي صميم أنشطة الويبو. 
 
 توصيات جدول أعمال التنمية ف

ي االضطال  ✓
 
 ع بمهمة المنظمة. تسهم جميع قطاعات الويبو ف

 
 

https://dacatalogue.wipo.int/projects
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
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ي 
ز
وع جدول أعمال التنمية : 1الرسم البيان   دورة حياة مشر

 

 
وعات "التقليدية". فغ وعات جدول أعمال التنمية عن دورة إدارة المشر ي مشر

 
وع واعتماده ورصده وتقييمه ف  وتختلف عمليات إطالق فكرة المشر

ً
البا

وعات بناًء عل توصيات جدول أعمال  ي صياغة أفكار ومجاالت تلك المشر
وعات جدول أعمال التنمية، وينبغ  ما تبدأ الدول األعضاء إطالق مشر

 بالتعاون الوثيق مع شعبة تنسيق 
ً
 قويا

ً
حا وع، يجري تطويرها بشكل أكير لتصبح مقير جدول التنمية واستلهامها منها. وبمجرد إطالق فكرة المشر

افها. وتتسم عمليات االعتماد والرصد والتقييم بطابع فريد من نوعه، إذ يجب أن تنظر فيها لجنة التنمية وتعتمد ا. ويلزم هأعمال التنمية وتحت إشر

قرر اللجنة
ُ
وع أمام اللجنة. وت وع عند اعتماده، وتتحمل األمانة المسؤولية عن نتائج المشر ي نهاية  أن توافق الدول األعضاء باإلجماع عل المشر

 
ف

وعات جدول أ  أن تبدأ األمانة مشر
ً
ي واليتها. ويمكن أيضا

 
وعات جدول أعمال التنمية عل النحو المحدد ف ط المطاف مستقبل مشر عمال التنمية، بشر

ي الويبو، بينم
 
ذ مرحلتا إطالق الفكرة والتخطيط بالتنسيق مع القطاعات المعنية ف

َّ
نف
ُ
ي هذه الحالة، ت

 
حها حاجة محددة. وف ي مقير ا تظل جميع أن يلتر

  .  المراحل الالحقة كما هي

ح الفقرة 
ِّ
  بمزيد من التفصيل كل مرحلة وما ينجم عنها.  2.3وتوض

 

 

 

 

 

إطالق . 1
الفكرة

2  .
/اإلعداد

التخطيط

عملية . 3
االعتماد من 
جانب الدول 
األعضاء

االستهالل. 4

التنفيذ. 5

الرصد. 6

اإلغالق. 7

التقييم. 8

وع جدول  دورة حياة مشر

 أعمال التنمية
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 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 2.1
 أنشأت الجمعية العامة للويبو اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بمجرد اعتماد جدول أعمال التنمية. 

هد إىل تلك اللجنة بأداء المهام التالية: 
ُ
 وع

 ة؛توصي 45إعداد برنامج عمل لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية البالغ عددها  •

 رصد وتقييم ومناقشة وإعداد تقارير عن تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية، والتنسيق لهذه الغاية مع هيئات الويبو المعنية؛ •

ي قررتها الجمعية العامة للويبو  •
 عن المسائل التر

ً
ي اتفقت عليها اللجنة، فضال

 . مناقشة المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية التر

ي الويبووتتألف اللج
 
ي  8نة من جميع الدول األعضاء ف

والمشاركة فيها مفتوحة لجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التر

 إىل الجمعية العامة للويبو. 
ً
ي السنة وتقدم تقاريرها وتوصياتها سنويا

 
 تتمتع بصفة المراقب الدائم لدى الويبو. وتجتمع اللجنة مرتير  ف

: وتتناول اللج  ما يلي
ً
ي تشمل أيضا

ي سياق أداء مهامها، مجموعة متنوعة من القضايا المدرجة عل جدول أعمالها، والتر
 
 نة، ف

 عن األعمال المستقبلية المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال التنمية؛ •
ً
وعات جدول أعمال التنمية، فضال  اعتماد مشر

ي  •
 
وعات واألنشطة المدرجة ف ي تنفيذ المشر

 
ز ف ي التقارير المرحلية، والتقييم رصد التقدم المحرى

 
 جدول أعمال التنمية )من خالل النظر ف

وعات جدول أعمال التنمية(؛  المستقل للتقارير، ومناقشة نواتج مشر

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ •
 
ي التقرير السنوي الخاص بمساهمة الويبو ف

 
 النظر ف

ي مجال •
 
 الملكية الفكرية؛ مناقشة القضايا المتعلقة بالمساعدة التقنية ف

 مناقشة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية.  •
 

 يمكنهم من خالله طرح أفكار جديدة ووضعها موضع التنفيذ، ومناقشة قضايا الملكية الفكرية
ً
ا ّم، توفر اللجنة للدول األعضاء منير

ى
والتنمية،  ومن ث

  ومساءلة المنظمة عن أعمالها المتعلقة بالتنمية. 

 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

ي الويبوشعبة  3.1
ز
 تنسيق جدول أعمال التنمية ف

ي عام 
 
نشئت شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية ف

ُ
هد إليها بالمسؤوليات التالية:  2008أ

ُ
ي الويبو. وع

 
 وتتبع اآلن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية ف

 تيسير جدول أعمال الويبو بشأن التنمية وتنسيقه ورصده وتنفيذه؛ (1
 بالملكية الفكرية والتنمية، عل النحو الذي اتفقت عليه لجنة التنمية؛تنسيق المناقشات المتعلقة  (2
ي سياق الجمعيات العامة؛ (3

 
 تيسير المناقشات المتعلقة بجدول أعمال التنمية ف

ي عمل الويبو؛ (4
 
ال لجدول أعمال التنمية ف  ضمان التعميم الفعَّ

  إذكاء الوعي بالمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية.  (5
 

التنمية وتؤدي شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية دور أمانة لجنة التنمية، وتضمن تأدية اللجنة لواليتها. وتدير الشعبة عملية تنفيذ جدول أعمال 

اح  من خالل تنسيق تنفيذ المنظمة لتوصيات جدول أعمال التنمية وتعميم تلك التوصيات؛ وتيسير المفاوضات بير  الدول األعضاء؛ واقير

ي الويبو واألطراف المعنية األخرى لمبادئ اسير 
 
ا استيعاب الدول األعضاء ف

ً
جدول اتيجيات لمواصلة تنفيذ جدول أعمال التنمية. وتضمن الشعبة أيض

ي تضطلع بها الشعبة متعددة التخصصات. 
 أعمال التنمية. واألنشطة والمسؤوليات التر

ي 
 
ي إطار مسؤولياتها، الدول األعضاء ف

 
 للعملية والممارسات الموضحة فيما وتدعم الشعبة، ف

ً
وعات جدول أعمال التنمية وفقا حات لمشر صياغة مقير

 .) ي
 يلي )الفصل الثان 

 

                                                
ف عليها عير هذا الرابط:  8  / www.wipo.int/members/enhttps//:يمكن التعرُّ

 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية: 

ي  ها بإسهاماتها ✓ وعات جدول أعمال التنمية وتناقشها وتي  حات مشر  تستعرض مقير

وعات جدول أعمال التنمية وتوجهه ✓  ترصد تنفيذ مشر

قرر إجراءات المتابعة ✓
ُ
وعات جدول أعمال التنمية وت م نجاح مشر  تقيِّ
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 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية: 

 تؤدي دور أمانة لجنة التنمية ✓

وعات جدول أعمال التنمية وترفع التقارير بشأنها إىل لجنة التنمية ✓  تضمن تنفيذ مشر

 المفاوضات بير  الدول األعضاء تعمل عل تيسير  ✓

ق عمل أصحاب المصلحة الداخليير  وتوجهه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات جدول  ✓  تنسِّ

 أعمال التنمية وتعميمها

 تعمل عل تيسير مناقشة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية ✓

  ترفع مستوى الوعي بجدول أعمال الويبو بشأن التنمية ✓

✓  
ُ
وعات جدول أعمال التنميةت حات مشر  سدي المشورة للدول األعضاء بشأن إعداد مقير
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 : ي
ز
وعات جدول أعمال التنمية واعتمادها الفصل الثان  عملية إعداد مشر

وعات جدول أعمال التنمية، ومسؤوليات لجنة التنمية والدول األعضاء وشعبة تنسيق  جدول أعمال التنمية، يوضح هذا الفصل عملية إعداد مشر

 كيفية الحصول عل المسا
ً
وعات جدول أعمال التنمية. وُيبيرِّ  أيضا ح ألحد مشر ي يجب الوفاء بها عند إعداد مقير

عدة من الويبو، والمواعيد النهائية التر

وعات.  حات المشر ي تستخدمها لجنة التنمية عند تقييم مقير
ح بعض المعايير التر

ِّ
  ويوض

 

 ؤولياتالعملية والمس 1.2
يد  • ل أن يكون ذلك عير الير

َّ
وع جدول أعمال التنمية، وتقديمها ويفض الدول األعضاء مسؤولة عن صياغة مسودة أولية لمفهوم مشر

ي 
ون   بالتشاور مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية وتبادل األفكار معها بصورة غير رسمية قبل بدء العمل. اإللكير

 . ويوَصى

ِحة، أعمال التنمية وتضطلع شعبة تنسيق جدول •
وع، بالتشاور مع الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير عل أساس  بتقييم مفهوم المشر

 ، وع، وتوافق عليهمالءمته لجدول أعمال التنمية وغير ذلك من المعايير م تعليقات بشأن مفهوم المشر
ِّ
 . وتقد

وع،  • وع كاملة. تساعد شعبة تنسيق جدول أعماوبعد الموافقة عل مفهوم المشر ي إعداد مسودة مشر
 
ك  ل التنمية، حسب الطلب، ف شر

ُ
وقد ت

ي إعداد 
 
 ف
ً
وع  هذه المسودةالشعبة أيضا ي الويبو.  المستقبلي مدير المشر

 
 و/أو موظفير  آخرين من المجاالت المعنية ف

وع ورضا الدولة العضو )الدول األعضاء( عن محتواها،  • وع  ترسل الدولة العضو وبمجرد إعداد مسودة المشر )الدول األعضاء( مسودة المشر

وع رسمي  ح مشر ونية إىل أمانة لجنة التنمية كمقير ي شكل مذكرة شفوية أو رسالة إلكير
وتتحمل الدولة العضو )الدول األعضاء( المسؤولية . ف 

وع. الكاملة عن محتوى  ح المشر   مقير

وع بوصفه وثيقة رسمية من وثائق لجنة التنمية.  • ح المشر  مقير
ى  وُينشر

م تعليقاتها وإسهاماتها وتن •
ِّ
وع، وتقد ح المشر ي مقير

 
 .  ظر اللجنة ف

وع )إذا لزم األمر( أثناء جلسة لجنة التن • ح المشر ي تنقيح مقير
 
مية وتساعد شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية الدولة العضو )الدول األعضاء( ف

 . نفسها 

ي حالة اعتماد الم •
 
وع. وف ح المشر صدر اللجنة قرارها بشأن مقير

ُ
وع رسمية. وت ح، يصبح وثيقة مشر   قير

وع.  • وع لتنفيذ ذلك المشر وع، ُيعيرَّ  مدير مشر ح المشر  وبمجرد اعتماد مقير
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ي 
وع جدول أعمال التنمية واعتماده: 2الرسم البيانز  عملية إعداد مشر

 

ح البند 
ِّ
ي إصدار قرارها بشأن  3.2يوض

 
ي تراعيها اللجنة ف

وعات جدول أعمال التنمية. االعتبارات الرئيسية التر  مشر

 

 

 

وع جدول أعمال التنمية ( الدول األعضاء)ترسل الدولة العضو : الخطوة األوىل إىل أمانة لجنة التنمية ( 1النموذج )مفهوم مشر
ي ( شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية)

ون  يد اإللكير .عير الير
ي 
 من انعقاد جلسة اللجنة120قبل : الموعد النهان 

ً
.  يوما

وع، وتناقشه مع الدولة العضو : الخطوة الثانية حته( الدول األعضاء)تستعرض الشعبة مفهوم المشر ي اقير
.  ، وتوافق عليهالتر

وع المتفق عليه، تساعد الشعبة الدولة العضو : الخطوة الثالثة ي إ( الدول األعضاء)بناًء عل مفهوم المشر
 
عداد مسودة ف

وع  ي إطار عملية إعداد مسودة ا(. 2النموذج )المشر
 
ي تقديم إسهامات ف

 
ي الويبو ف

 
ك الشعبة مجاالت أخرى ف شر

ُ
وعوقد ت .  لمشر

.المسؤولية الكاملة عن محتوى الوثيقة( الدول األعضاء)وتتحمل الدولة العضو 

وع إىل أمانة اللجنة بوصفها مقير ( الدول األعضاء)ترسل الدولة العضو : الخطوة الرابعة ِحة مسودة المشر
وع المقير ح مشر

ونية ي شكل مذكرة شفوية أو رسالة إلكير
 
 ف
ً
.  رسميا

ي 
 من اجتماع اللجنة 60قبل : الموعد النهان 

ً
ي )يوما

(.تاري    خ النشر القانون 

م تعليقاتها وإسهاماتها: الخطوة الخامسة
ِّ
وع، وتقد ح المشر ي مقير

 
.  تنظر اللجنة ف

ي الرد عل تعليقات اللجنة( الدول األعضاء)تدعم الشعبة الدولة العضو : الخطوة السادسة
 
.أثناء جلسة اللجنة ف

وع: الخطوة السابعة ح المشر صدر اللجنة قرارها بشأن مقير
ُ
و . ت ح، يصبح وثيقة مشر ي حالة اعتماد المقي 

ز
.  ع رسميةوف

وع لتنفيذه:  الخطوة الثامنة عيرِّ  الشعبة مدير مشر
ُ
وع، ت .بمجرد اعتماد اللجنة للمشر



CDIP/28/INF/2 
Annex  
14 
 

 كيفية االستفادة من مساعدة الويبو  2.2
وع بأكملها. ويشمل ذلك تقييم  9تؤدي شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية دور جهة التنسيق الرئيسية مع الدول األعضاء خالل عملية إعداد المشر

وع، ومنها اإلس  ي الويبو للحصول عل مختلف اإلسهامات الالزمة للمشر
 
عب األخرى المعنية ف

ُ
وع والتنسيق الداخلي مع الش

ح المشر هامات جدوى مقير

وع.  انية المشر   المتعلقة بقضايا تقييم المخاطر ومير 

 لرئيسية: النقاط ا

 

 

 

 

 

 

وعات جدول أعمال التنمية 3.2 ي اعتماد مشر
ز
ي تتبعها لجنة التنمية ف

  الممارسة الت 
ات، منها أنها تنص التوصية األوىل من توصيات  ي مجال المساعدة التقنية بعدة مير 

 
جدول أعمال التنمية عل أنه "يجب أن تتمير  أنشطة الويبو ف

 عل  ،وشفافة ،وقائمة عل الطلب ،موجهة نحو التنمية
ً
وهي تأخذ بعير  االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
ً
امج. وجه الخصوص، فضال ي أطر زمنية الستكمال الير

 
ي إدراج األنشطة ف

ي الدول األعضاء، وينبغ 
 
ي هذا   عن مختلف مستويات التنمية المحققة ف

 
وف

ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد". 
 الصدد، ينبغ 

وعات ه توصيات جدول أعمال التنمية مشر ي  وبينما توجِّ
 
ق لجنة التنمية معايير إضافية للنظر ف جدول أعمال التنمية وتضمن غرضها التنموي، تطبِّ

وعات جدول أعمال التنمية حات مشر  . 10مقير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9  : ي

ون  يد اإللكير  developmentagenda@wipo.int يمكن التواصل مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية عير الير
وعات جدول أعمال ُجمعت المعايير التالية من خالل دراسة مكتبية وجوالت مكثفة من المشاورات مع ممثلي  10 ي مشر

 
اء الذين ساهموا ف  الدول األعضاء، والخير

وعات جدول أعمال التنمية.    التنمية، ومديري مشر

وعات  ✓ ي أمانة الويبو فيما يتعلق بإعداد مشر
 
شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية هي جهة االتصال والتنسيق الوحيدة ف

ي لمجاالت عمل الويبو األخرى إحالة الدول األعضاء إىل هذه جدول أعمال التنمية
 . وينبغ 

 الشعبة المعنية. 
ي الوقت المناسب من الشعبة، فستكون العملية بأكملها  إذا قررت الدول األعضاء الحصول عل دعم شامل ✓

 
ف

ي الخطوات من األوىل إىل الرابعة وكذلك الخطوة السابعة(.  والمواعيد النهائية إلزامية
 
 )عل النحو الموضح ف

وع جدول أعمال التنمية، والنموذج  1النموذج  : إلزامي  التالية استخدام النماذج ✓ وع  2مفهوم مشر ح مشر قالب لمقير
 جدول أعمال التنمية. 

 

ي تطبقها اللجنة: 
 المعايي  الت 

وع مع توصية واحدة أو عدة توصيات لجدول أعمال التنمية.  • ح المشر  تواؤم مقير

ي إطار مجاالت عمل  •
 
وعات جدول أعمال التنمية السابقة أو الدعم المقدم بالفعل ف  انتفاء االزدواجية مع مشر

 الويبو العادية. 

وع.  • ح المشر  اإلشارة الواضحة إىل منافع مقير

ي يمكن من خ •
وع؛ وتوضيح الدعم الالزم؛ وتجلية الطريقة التر ح لتحقيق أهداف المشر اللها البيان الواضح للنهج المقير

 ترجمة الدعم إىل المنافع المتوقعة. 

وع بشكل واقغي من خالل النواتج المخطط لها.  •   تقييم كيفية الحصول عل النتيجة المتوقعة من المشر

ي البلدان األخرى، وكيف يمكن أن يؤدي تكرار  •
 
وع ف ي سياق أنشطة المشر

 
م ف

َّ
تقييم إمكانية توسيع وتكرار الدعم المقد

ي هذا الدعم إىل مناف
 
ي اإلمكانيات والموارد الالزمة لتكرار األنشطة التجريبية ف

 
. وبعبارة أخرى، النظر ف

ً
ع أوسع نطاقا

 بلدان أخرى و / أو لتنفيذ المزيد من األنشطة. 

وع بعد انتهائه )استدامة النتائج(.  •  تقييم كيفية الحفاظ عل المنافع الناتجة عن المشر

عد معظم معايير الجودة الرسمية وغير 
ُ
وعات تتماشر مع مبادئ اإلدارة  وت  ممارسات جيدة إلدارة المشر

ً
الرسمية المذكورة آنفا

ي الفصلير  الثالث والرابع. 
 
ي الويبو، والواردة ف

 
عة ف  القائمة عل النتائج الُمتبى

 

mailto:developmentagenda@wipo.int
file:///C:/Users/ghandour/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4ARVEQXE/iii
file:///C:/Users/ghandour/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4ARVEQXE/iii
file:///C:/Users/ghandour/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4ARVEQXE/iii
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ي إجراء المشاورات غي  الرسمية 4.2
ز
ي تتبعها لجنة التنمية ف

 الممارسة الت 
حاتتتبع اللجنة  وعات ال ممارسة راسخة لتوسيع نطاق مقير حات المشر ي مقير

ل أن تأنر
َّ
وعات لتشمل مجموعة أوسع من الدول األعضاء، وُيفض مشر

ذ بشدة أن تجري الدولة العض . وُيحبَّ
ً
كر سابقا

ُ
وع، كما ذ ن قابلية توسيع نطاق المشر و )الدول من مناطق جغرافية مختلفة. ومن شأن ذلك أن ُيحسِّ

 لتنظر فيها اللجنة.  األعضاء(
ً
وع رسميا حة مشاورات مع الدول األعضاء من مختلف المجموعات اإلقليمية قبل تقديم وثيقة المشر ِ

 المقير

: المجموعة األفريقية، ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة بلدان أوروبا الوسط والبل طيق، وتضم الويبو سبع مجموعات إقليمية، هي

(، ومجموعة بلد
ً
، والمجموعة باء )مجموعة البلدان المتقدمة اقتصاديا قية، والصير  ان آسيا الوسط والقوقاز، ومجموعة بلدان أوروبا الشر

 . ي  ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر

احها داخل اللجنة، ومعا حة حشد دعم أوسع القير ِ
ها الدول وستتيح هذه المشاورات للدولة العضو )الدول األعضاء( المقير ي قد تثير

لجة الشواغل التر

ي ُيحتمل أن تكون مهتمة به. ويمكن لشعبة تنسيق جدو 
وع لدى البلدان األخرى التر ح المشر وي    ج لمقير ي مرحلة مبكرة، والير

 
ل أعمال األعضاء األخرى ف

 التنمية تقديم مشورة عملية بشأن هذه العملية غير الرسمية. 

 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مجموعات إقليمية؛ تضم الويبو سبع ✓

ِحة مشاورات مسبقة مع الدول األعضاء من مجموعات  ✓
ذ أن تجري الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير ُيحبَّ

  إقليمية مختلفة من أجل: 

o وع؛ ح المشر  حشد دعم أوسع لمقير

o ي مرحلة مبكرة؛
ها الدول األعضاء األخرى ف  ي قد تثير

 معالجة الشواغل التر

o  ح المشر وي    ج لمقير  وع وزيادة اهتمام الدول األعضاء به؛الير

o  .وع من جانب لجنة التنمية ح المشر  ضمان التعجيل باعتماد مقير

 يمكن لشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية تقديم المشورة أو الدعم أثناء هذه العملية.  ✓
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وع جدول أعمال التنمية الفصل الثالث:    إعداد مشر

ي 
وعمن طرح  : 3الرسم البيانز  إىل وثيقة المشر

ً
 الفكرة وصوال

 

 

 

ح أعاله. غير أن مشاركة شعبة ت مالحظة: 
َّ
ي الدائري الموض

اء من الرسم البيان  ي األجزاء الخض 
 
نسيق قد تختار الدول األعضاء تجاوز الخطوات الواردة ف

ي 
 
ي األجزاء الزرقاء. جدول أعمال التنمية إلزامية ف

 
حة ف

َّ
  الخطوات الموض

وع جدول أعمال التنمية؟ 1.3  ما هو مشر
ق عل كل 

َ
ي يهدف إىل إنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة معينة. وُيطل

وعات األخرى، هو تعهد زمت  وع جدول أعمال التنمية، مثل جميع المشر ذلك مشر

وعات.  ي إطار مصطلحات إدارة المشر
 
 نتائج ف

ي أحد مكاتب الملكية الفكرية )نظام، أو برمجيات، أو تدريب فاحصي العالمات ومن أمثلة الم
 
وعات، إعداد نظام لتسجيل العالمات التجارية ف شر

، وإطالق الدورة(.   التجارية( أو إعداد دورة عن الملكية الفكرية إلحدى الجامعات )المناهج الدراسية، وتدريب المعلمير 

وع عد األنشطة العادية مشر
ُ
 ات، ومن أمثلتها تسجيل أحد مكاتب الملكية الفكرية للعالمات التجارية أو تدريس دورة عن الملكية الفكرية وال ت

ي الجامعة. 
 
 ف

ي تنفذها الويبو
وعات الت  :  المشر ي

 باآلنر
ً
  تتسم عادة

ي تحقيق نتيجة )نتائج( متوقعة للويبو  ✓
 
 . تسهم ف

وعات األخرى المو  ✓  بالمشر
ً
ة النطاق بوجه عام مقارنة  . فرنك سويشي( 500,000جهة نحو التنمية )تبلغ قيمتها التقريبية صغير

انية العادية، واألموال االحتياطية، والصناديق االستئمانية ✓  . يمكن تمويلها من المير 
تير  ثنائيتير   ✓

 . يمكن أن تمتد فيما بير  فير
 . المدير العام( تستلزم متطلبات اعتماد مختلفة )عل سبيل المثال، لجنة التنمية، الجمعيات العامة، ✓

 

تعتمدها لجنة التنمية•

عيرِّ  شعبة تنسيق ج•
ُ
دول ت

وع  أعمال التنمية مدير مشر
وع ورف ع لبدء تنفيذ المشر
ز  فيه تقارير عن التقدم المحرى

إىل لجنة التنمية

ها شعبة تنسيق ج•
ّ
عد
ُ
دول ت

أعمال التنمية بالتعاون مع
(ءالدول األعضا )الدولة العضو 

الدول)تقدمه الدولة العضو •
دول لشعبة تنسيق ج( األعضاء

ة أعمال التنمية إلجراء مناقش
مبدئية حول جدواه ومالءمته

مفهوم . 1
وع جدول  مشر
ةأعمال التنمي

مسودة . 2
وع جدول  مشر
ةأعمال التنمي

ح . 3 مقير
وع جدول  مشر
ةأعمال التنمي

وثيقة . 4
وع جدول  مشر
ة أعمال التنمي

م إىل لجنة  •
َّ
يقد

التنمية 
لمناقشته 
 واعتماده 
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 : ي
 
 باآلن

ً
وعات جدول أعمال التنمية تتسم عادة  مشر

 

 

 

وعات جدول أعمال التنمية 2.3  دورة حياة مشر
ي ا
 
وعات األخرى. وعل النحو المذكور ف ي جميع المشر

 
وعات جدول أعمال التنمية لها دورة حياة تتكون من مراحل مختلفة كما هو الحال ف لفقرة مشر

ي مراحل ، تتسم مراحل 1.1
 
وع جدول أعمال التنمية بخصائص معينة، حيث تضطلع الدول األعضاء )من خالل لجنة التنمية( بدور مهم للغاية ف مشر

وعات جدول أعمال التنمية:    االعتماد والرصد والتقييم. وفيما يلي وصف موجز لجميع مراحل دورة حياة مشر

وع:  وع إىل شعبة تنسيق تحدث هذه المرحلة عندما تفكر ا إطالق فكرة المشر م مفهوم المشر
ِّ
ح وتقد ي مقير

 
ِحة ف

لدولة العضو )الدول األعضاء( المقير

وع، وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسي ح الحاجة إىل مثل هذا المشر وع لشر  للمشر
ً
 منطقيا

ً
 الدولة العضو أساسا

ّ
ِعد
ُ
، وتعيير  جدول أعمال التنمية. وت ير 

اتيجية تسليم وع، وتحديد اسير ي صميم جميع  هدف المشر
 
وع بتوصيات جدول أعمال التنمية، إذ إنها ف شد مفهوم المشر ي أن يسير

وع. وينبغ  المشر

وع )النموذج  وعات جدول أعمال التنمية. وينتج عن هذه المرحلة مفهوم المشر حات مشر ش بمزيد من التفصيل مع شعبة 1أفكار ومقير
ى
( الذي سيناق

 تنسيق جدول أعمال التنمية. 

وع: إعداد  وع/التخطيط للمشر ه الشعبة الدولة العضو  المشر ي هذه المرحلة. وستوجِّ
 
تضطلع شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية بدور مهم للغاية ف

وع، مثل االنخراط مع أصحاب  حة خالل هذه المرحلة، إذا طلبت ذلك، وستتطرق إىل مزيد من تفاصيل تخطيط المشر ِ
)الدول األعضاء( المقير

ي تتوقعها الويبالمصلحة المع
ي تحقيق النتائج التر

 
وع ف ي المنظمة، وإبراز كيفية مساهمة المشر

 
وع ف ، وتحديد أكي  المجاالت المعنية بتنفيذ المشر و ينير 

وعات واألنشطة ضمن جدول أعمال التنمية. و  ه من المشر ستساعد الشعبة الدولة العضو إضافة إىل ذلك، خالل هذه المرحلة، ومدى ارتباطه بغير

وع شاملة )النموذج)ال وع. وينتج عن هذه المرحلة وثيقة مشر ي بناًء عل نواتج المشر
وع والجدول الزمت  انية المشر ي إعداد مير 

 
 (. 2 دول األعضاء( ف

ي سياق لجنة  عملية االعتماد من جانب الدول األعضاء: 
 
وعات جدول أعمال التنمية ف يجب أن توافق الدول األعضاء باإلجماع عل جميع مشر

وع تلك التعديالت. الت ز الوثيقة النهائية للمشر ير
ُ
ي أن ت

ح، وينبغ  وع مقير اح إدخال تعديالت عل مشر  اقير
ً
    نمية. ويمكن للدول األعضاء أيضا

 

 

 

 

 

 يمكن
ً
حقق منجزا

ُ
ت

مالحظته وقياسه 
(الناتج)

تتضمن أنشطة محددة
قة ومخطط ل ها منسَّ

حققوُمدارة
ُ
بحيث ت

و   للمشر
ً
 محددا

ً
عهدفا

اء لها تواري    خ بدء وانته
اإلطار )محددة بوضوح 
ي 
(الزمت 

انية محددة  لها مير 
إسهامات الموارد )

ية (المالية والبشر

ذ من خالل هي
َّ
نف
ُ
كل ت

وعات يقوده  إدارة مشر
وع مدير المشر
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ي 
ز
وع جدول أعمال التنمية : 1الرسم البيان  دورة حياة مشر

 

 

 

وع:  وع  استهالل المشر وع )إذا كان المشر وع من خالل تشكيل فريق المشر وع المعيرَّ  تنفيذ المشر وع، يبدأ مدير المشر بعد اعتماد لجنة التنمية للمشر

وع بالتشاور مع شعبة تنسيق جدول أ وع، خالل هذه المرحلة، البلدان المستفيدة من المشر ية إضافية(. ويختار مدير المشر عمال يستلزم موارد بشر

وع التقدم بطلب من خالل ملء النموذج التنمية  وع. ويمكن للدول األعضاء المهتمة بالمشر ي وثيقة المشر
 
 مدير 5وبناًء عل المعايير الواردة ف

ّ
. وسُيِعد

وع عل المستوى ا ي كل بلد مستفيد )أي خطة تنفيذ المشر
 
لة باألنشطة واألولويات ف وع مع البلدان المستفيدة المختارة قائمة مفصَّ طري(. المشر

ُ
لق

وع )النموذج  وع يعمل 4وينتج عن هذه المرحلة إصدار تقرير عن استهالل المشر  ( وهيكل إلدارة المشر

  بكامل طاقته. 

وع:  وع والمستفيد تنفيذ المشر ي يتحمل خاللها كٌل من مدير المشر
وع هي أطول المراحل. إنها المرحلة التر ن مسؤولية تحقيق يمرحلة تنفيذ المشر

وع وع وإعداد  نواتج المشر ي قد تؤثر عل تنفيذ المشر
وري إجراء تقييم دوري للمخاطر التر ونتائجه. ولضمان تسليم هذه المرحلة بسالسة، من الض 

وع.  اتيجيات التخفيف من وطأتها. وينتج عن هذه المرحلة تحقيق نواتج المشر   اسير

وع:  وع طوال مدته بالكامل للتأكد  رصد المشر  ومن أن تنفيذ األنشطة وتحقيق النواتج من المهم رصد تنفيذ المشر
ً
 جيدا

ً
وعات تنفيذا من تنفيذ المشر

م مدير ال
ِّ
ي نهاية المطاف، ويقد

 
وعات جدول أعمال التنمية، تضطلع لجنة التنمية بعملية الرصد ف ي المسار الصحيح. وبالنسبة لمشر

 
وع يسير ف مشر

 إىل اللجنة. وباإلضافة إىل التقرير 
ً
 سنويا

ً
 مرحليا

ً
وع إىل  تقريرا ي تنفيذ المشر

 
ز ف وع تقارير دورية عن التقدم المحرى م مدير المشر

ِّ
ي أن يقد

السنوي، ينبغ 

ات أو صعوبات.   عل أي تأخير
ً
وع  شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية، مع تسليط الضوء تحديدا ي للشعبة ومدير المشر

ولتيسير هذه العملية، ينبغ 

  (. 6عن هذه المرحلة تقديم تقارير مرحلية دورية إىل لجنة التنمية )النموذج (. وينتج 3استخدام نموذج الرصد )المرفق 

إطالق الفكرة

/اإلعداد
التخطيط

عملية 
االعتماد من 
جانب الدول 
األعضاء

االستهالل

التنفيذ

الرصد

اإلغالق

التقييم

وع جدول  دورة حياة مشر

 أعمال التنمية
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وع:  وِع  إغالق المشر   يغلق مدير المشر
ى
وع ي بالتنسيق مع شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية. ويجب  المشر

ي نهاية تنفيذه عن طريق إجراء تقييم ذانر
 
ف

وع بناءً  وع ونتائجه الرئيسية، وتحديد معدل تنفيذ المشر عل  أن تسلط هذه المرحلة الضوء عل الدروس الرئيسية المستفادة أثناء تنفيذ المشر

وع المتوقعة. وينتج عن ه انية المشر . 7ذه المرحلة تقرير إنجاز )النموذج مير  اتيجية للنشر   (، يتضمن متابعة موجزة واسير
 

وع:  م  تقييم المشر
ِّ
وع واتساقه وفعاليته وكفاءته واستدامته. وتقد ى التقييم من خالل تقدير مالءمة المشر تضطلع جهة خارجية بإجراء التقييم. وُيجرى

وع التقييمات استنتاجات ومجموعة من التوصيات للت ي اعتماد المشر
ي مرحلتر

 
ط الضوء عل الدروس المستفادة. وكما هو الحال ف

ِّ
، وتسل حسير 

ي نهاية المطاف إجراءات المتابعة. 
 
م تقرير التقييم الذي أعدته جهة خارجية إىل لجنة التنمية لتنظر فيه، وتقرر اللجنة ف

َّ
وينتج عن هذه  ورصده، يقد

 . ي   المرحلة إصدار تقرير التقييم الخارجر
 

 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع جدول أعمال التنمية 3.3 ل لوضع مفهوم مشر  النهج المفصَّ
 

ذ أن تتبعها الدولة العضو )الدول ي ُيحبَّ
وع جدول  يوضح الشكل الوارد أدناه المراحل األرب  ع التر وع عند وضع مفهوم مشر حة للمشر ِ

األعضاء( المقير

ي ا
 
وع الموضحتير  ف ي عملية إعداد واعتماد المشر

 
وع جدول أعمال التنمية الخطوتير  األوىل والثانية ف لرسم أعمال التنمية )يمثل وضع مفهوم مشر

ي 
 (. 2البيان 

 

  ي يهدف إىل إنشاء منتج أو خدمة
وعات األخرى، هو تعهد زمت  وع جدول أعمال التنمية، مثل جميع المشر مشر

 أو نتيجة معينة. 

  وعات، ومن أمثلتها تسجيل أحد مكاتب الملكية الفكرية للعالمات التجارية أو عد األنشطة العادية مشر
ُ
ال ت

ي الجامعة. تدريس دورة عن الملكية 
 
 الفكرية ف

  وعات جدول أعمال الويبو بشأن التنمية من مراحل: إطالق الفكرة، والتخطيط،  8تتألف دورة حياة مشر

 واالعتماد، واالستهالل، والتنفيذ، والرصد، واإلغالق، والتقييم. 

 ِحة مع الويبو لالتفاق عل م
وع بأن تعمل الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير وع يبدأ المشر فهوم المشر

وع.  ح المشر  وصياغة مسودة مقير

  .وع ح المشر ي إعداد مقير
 
 يمكن أن تساعد شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية ف
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ي كل مرحل
 
وع المعلومات التالية ف ي أن يتضمن مفهوم المشر

: ينبغ 
ً
  ة من المراحل المذكورة آنفا

وع   اسم المشر

وع( ز االسم المنفعة الرئيسية للمشر ذ أن ُيير  إضافة اسم )ُيحبَّ

المرحلة 
  األوىل

وع  وعتحديد التحدي الذي يواجهه المشر ي للمشر
 واألساس المنطفر

شد بتوصيات جدول أعمال  وع أن يسير ي الذي يستند إليه المشر
ي لألساس المنطفر

ي أن يتناول  التنمية. ينبغ 
وينبغ 

  النقاط التالية: 

وع؟ وما هو الوضع الراهن  (1 ي سيتصدى لها المشر
 ما التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية التر

ي تجعله غير ُمرٍض؟
 وما األسباب التر

ما األسباب الكامنة وراء التحدي المتعلق بالملكية الفكرية )تحليل المشكلة( وكيف يمكن أن  (2
ح؟يعالجها  وع المقير  المشر

ي  (3 وع، وكيف سُيلتر ح المشر شد بها مقير ي يسير
 ما هي توصيات جدول أعمال التنمية التر

 تلك التوصيات؟
 

المرحلة 
  الثانية

 تحديد أصحاب المصلحة

وع لضمان تحقيق هدفه.  ي المشر
اكها ف  ي يجب إشر

حدد هذه المرحلة الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية أو التر
ُ
 ت

اك  : إشر ي احتياجات المستفيدين )أي  أصحاب المصلحة المعنيير  وع يلتر
نه مالئم للفئة أللتأكد من أن المشر

المستهدفة(، يجب تحديد التحدي )المرحلة األوىل( والنتائج المتوقعة )المرحلة الثالثة( بالتشاور مع الجهات المعنية 
 أو من المحتمل أن تكون معنية ) أي أصحاب المصلحة(. 

نا  وع والجهات المحتمل استفادتها منه، وتخير ي المشر
اكها ف  ي يجب إشر

مرحلة تحديد أصحاب المصلحة بالجهات التر
 ومن أمثلتها: 

السلطات عل مستوى الدول األعضاء )عل سبيل المثال، السلطة المسؤولة عن حق معير  من حقوق الملكية  •
اءات وحق المؤلف، وما إىل  وع الفكرية )العالمات التجارية والير ذلك(، والوزارات المختصة إذا كان المشر

 يستهدف صناعات معينة، وما إىل ذلك(

 المؤسسات األكاديمية •

 الغرف التجارية •

 المنظمات غير الحكومية المعنية •

المرحلة 
األوىل

وعصدى لهتحديد التحدي الذي يجب أن يت• المشر

وع• ي للمشر
وصف األساس المنطفر

المرحلة 
الثانية

ل ألصحاب المصلحة • التحديد المفصَّ

المرحلة 
الثالثة

وع • وصف أهداف المشر

المرحلة 
الرابعة

اتيجية التسليم • (شد النواتج واألنشطة الرئيسية)وصف اسير
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ي يتعلق عملها بمواضيع مماثلة )يمكن أن تقدم شعبة تنسيق جدول أعمال  •
ي الويبو التر

 
الكيانات الداخلية ف

ي هذ
 
 ا الصدد(التنمية إرشادات ف

ي إطار منظومة األمم المتحدة •
 
ي تعمل ف

ي بعض الحاالت، المنظمات الدولية األخرى، ومنها المنظمات التر
 
  ف

ي القطاع الخاص •
 
 أصحاب الملكية الفكرية أو مستخدموها ف

 

المرحلة 
 الثالثة

وع   هدف )أهداف(/نتيجة )نتائج( المشر

ي المرحلة األوىل، أو بعبارة أخرى، ما الذي ترغب توضيح الوضع المستقبلي الناشر  بعد معالجة 
 
المشكلة المحددة ف

وع؟ ي تحقيقه من خالل هذا المشر
 
  ف

 
وع أو نتيجته، حاول تحديد هدفمالحظة مهمة:  وع يكون واضًحا للجميع.  واحد عند صياغة هدف المشر للمشر

ها من  والِحظ أن أنشطة تكوين الكفاءات والندوات وحلقات العمل والزيارات الدراسية و"المساعدة التقنية" وغير
وع األنشطة من أجل تحقيق أهدافه، ولكنها ليست  وع. ويدعم المشر األنشطة ليست نتائج )نتائج متوقعة( للمشر

ي حد ذاتها. 
 
 ف
ً
 هدفا

 

ة المرحل
  الرابعة

اتيجية التسليم   اسير

اتيجية التدخل،  وع، أو اسير اتيجية تسليم المشر ي المرحلة األوىل  كيفيةتوضح اسير
 
د ف

َّ
التغلب عل التحدي المحد

وع.  ي المرحلة الثالثة. وهي جوهر أي مشر
 
دة ف

َّ
اتيجية التدخل القوية  لتحقيق النتيجة المتوقعة المحد وتضمن اسير

وعات  للدعم المناسب بالطريقة الصحيحة.  تقديم المشر

اتيجية التدخل بوصفها سلسلة نتائج.  ض اسير عرى
ُ
ع أن تؤدي إىل  وت

َّ
ي ُيتوق

وتصف سلسلة النتائج سلسلة األحداث التر
ي ترجمة المدخالت إىل أنشطة، واألنشطة إىل نواتج، 

التغيير المقصود )النتيجة(. ويتمثل المفهوم األساشي ف 
ي 
ي أن تجيب السلسلة عن األسئلة التالية: ومساهمة النواتج ف 

  تحقيق النتائج، وإنشاء النتائج لألثر. وينبغ 

نشر  النواتج( الالزمة لتحقيق النتيجة )النتائج( المتوقعة؟ •
ُ
ي ت
 ما هي النواتج )المنجزات( واألنشطة )التر

وع النواتج المتوقعة من خالل أنشطته، وكيف ستحقق النواتج النتيجة •   كيف سيحقق المشر

 )النتائج( المتوقعة؟

، يجب أن ُيحقق ما بير  مالحظة مهمة: 
ً
اال وع جدول أعمال التنمية فعَّ  عل نطاق  5و 3لكي يكون مشر

ً
نواتج، اعتمادا

وع ومدته وموارده.   المشر
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وعات 4.3   أمثلة لمفاهيم المشر
اءات ألن األبحاث ال ر تسويق الير

َّ
ي أرض الواقع. فعل سبيل المثال، قد يتعذ

 
 ف
ً
 ما تكون المشاكل واألسباب الكامنة أكي  تعقيدا

ً
ي تجري  ها عادة

تر

اءة إىل مهارات ريادة األعمال، وعدم إتاحة االستثمار من أجل تثمير  الير  اءة، وما إىل الجامعات ليست موجهة نحو السوق، وبسبب افتقار صاحب الير

 ذلك. وفيما يلي أربعة أمثلة ألغراض التوضيح.  

اءات  المثال األول:  ز تسويق الير ي تجري  ها الجامعات المتحصلةتحسي 
 من خالل األبحاث الت 

ي أدناه التدرج من تحديد المشكلة إىل توفير حل: 
 يوضح الجدول البيان 

  تحليل المشكلة

)توضيح التحدي واألسباب الكامنة 
وجود هذا التحدي )المرحلة وراء 

 األوىل((

تحديد أصحاب 
المصلحة )المرحلة 

 الثانية(

اتيجية التسليم  اسير

)توضيح الُسُبل الممكنة 
للتغلب عل التحدي 

 )المرحلة الرابعة((

النتيجة المتوقعة )توضيح 
ّم ما 

ى
ن المتوقع، ومن ث التحسُّ

وع  سيبدو عليه الوضع بعد مشر
)المرحلة جدول أعمال التنمية 

 الثالثة((

ي تبتكرها  المشكلة: 
اعات التر االخير

الجامعات محمية بموجب براءات 
اءات ال يستفاد منها )ال   ولكن الير

 يتم تسويقها(. 

 

عدم وجود  السبب )األسباب(: 
عير  والمؤسسات 

عالقة بير  المخير
اعات.  ي يمكنها تسويق االخير

 التر

مكاتب الملكية 
الفكرية؛ 

والمؤسسات 
الحكومية؛ 
  والجامعات؛

والمستفيدون من 
خدمات مكاتب 
الملكية الفكرية؛ 

  والباحثون. 

اتيجية  اسي 
  التسليم/التدخل: 

ي 
تحديد النواتج المحتملة التر

ي تحقيق 
 
يمكن أن تساعد ف

النتيجة المتوقعة من 
وع. عل سبيل المثال،  المشر
إعداد مجموعة أدوات، أو 
دليل بشأن تسويق الملكية 
 الفكرية أو كليهما للجامعات. 

األنشطة الالزمة  وصف
عل سبيل  لتحقيق النواتج. 

المثال، تقديم تدريب عل 
الفكرية تسويق الملكية 
ي الجامعات. 

 للباحثير  ف 

تثمير  المزيد من  النتيجة: 
ي تنتجها الجامعات 

اءات التر الير
ي تم تسويقها 

اءات التر )عدد الير
 واإليرادات المحققة(. 

 : ي
ز
اعات المثال الثان ز كات للعالمات التجارية للحد من اليز  زيادة تسجيل الشر

التحدي المطلوب التغلب عليه، 
 وتحليل المشكلة

 )المرحلة األوىل(

تحديد أصحاب 
  المصلحة

 )المرحلة الثانية(

اتيجية التسليم  اسير

 )المرحلة الرابعة(

 النتيجة المتوقعة: 

ي يتوقع أن يحققها 
)النتيجة التر

ن الوضع،  وع = تحسُّ المشر
 المرحلة الثالثة(

ازدياد نزاعات الملكية  المشكلة: 
الفكرية فيما يتعلق بأسماء 

  العالمات. 

 

صعوبة  السبب )األسباب(: 
الحصول عل معلومات عن 
العالمات التجارية المسجلة. وعدم 
كات بأنها ربما تكون قد  معرفة الشر
ت عل العالمات التجارية 

َّ
تعد

 المسجلة. 

مكاتب الملكية 
الفكرية؛ 

والمؤسسات 
 الحكومية؛ 

والمؤسسات 
القضائية؛ 

والمؤسسات شبه 
  القضائية؛

والمستفيدون من 
ي تقدمها الخد

مات التر
مكاتب الملكية 
كات،  الفكرية؛ والشر
كات   الشر

ً
شاملة

ة  الصغير
  والمتوسطة. 

اتيجية  اسي 
  التسليم/التدخل: 

تنفيذ أنشطة إذكاء الوعي 
بشأن تسجيل العالمات 
التجارية؛ وإعداد أداة 
لتبسيط عمليات البحث 
عن العالمات التجارية، إىل 

 غير ذلك. 

ات عل الحد من التعدي النتيجة: 
العالمات التجارية، وبالتاىلي 

اعات.    الي  
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اءات المثال الثالث:  ي تسجيل الير
ز
وع تهدف إىل الحد من تراكم العمل ف اتيجية تدخل لمشر  اسي 

ة عن المدخالت واألنشطة  وعات المسؤولية المباشر  ما تتحمل المشر
ً
. وعادة ي ي شكل مخطط انسيانر

 
اتيجية تدخل معروضة ف هذا مثال عل اسير

ة باللون األحمر(. والنتائج واألثر هي المنافع الناجمة عن النواتج.    والنواتج )ممير 

 

اءات وزيادة جودتها. و  ي فحص الير
 
ي الحد من وقت المعالجة المستهلك ف

 
وع تتمثل ف يتمثل يشير المثال السابق إىل أن النتيجة المتوقعة من المشر

ي توافر معلومات دقيقة ل
 
ي المكتب أو البلد.  األثر الطويل األجل ف

 
اءات ف ّم زيادة إيداعات الير

ى
ي الوقت المناسب، ومن ث

 
اءات ف  لغاية عن الير

اءات إىل المهار  سبب تراكم العمل هي افتقار فاحصي الير
ُ
ي ت
ي سيناريو مشابه، كان من الممكن أن ُيظهر تحليل المشكلة أن المشاكل التر

 
ات العملية. وف

.  ويمكن تحسير  ذلك من خالل التدر 
ً
ي الوارد آنفا وع وفق المخطط االنسيانر

ي هذه الحالة، يمكن تصميم المشر
 
 يب. وف

 

ي عام  هناباإلضافة إىل األمثلة الواردة  مالحظة: 
 
ي سياق لجنة التنمية. وقد  2011يمكنك االطالع عل مثال لوثيقة غير رسمية أعدتها أمانة الويبو ف

 
ف

وعات جدول أعمال التنمية بشأن   ية واالقتصاد غير الرسمي الملكية الفكر وصفت هذه الوثيقة مفهوم وفكرة أحد مشر
َّ
ِعد
ُ
وع . وبالمثل، فقد أ مشر

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
ح قدمته جمهورية   الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير األعمال ف  إىل مقير

ً
 كوريا. ووضعت األمانةاستنادا

وع  للمشر
ً
ح، وحمفهوما ي يمكن للويبو اتباعها لتنفيذ هذا المقير

 إىل الطريقة التر
ً
ة حتها جمهورية كوريا، مشير

ي اقير
ي االعتبار الفكرة التر

 
لته ، مع األخذ ف وَّ

ي النهاي
 
ة إىل توسيع نطاق هذه الممارسة. ف وع. والدول األعضاء مدعوَّ ح مشر   ة إىل مقير

 

اتيجية تسليم/تدخل )يلزم نواتج متعددة لتحقيق النتيجة المتوقعة( المثال الرابع:   اسي 

مجيات المنا : االفتقار إىل الير اءات يرجع إىل سببير  أساسيير  ي فحص الير
 
. ويمكن معالجة يشير المثال الرابع إىل أن التأخير ف سبة ومهارات الموظفير 

ا  ي أكي  فعالية للبحث عن الير اءات، وتوفير حل برمجر : تحسير  مهارات فاحصي الير  عل األرجح من خالل ناتجير  متوقعير 
ً
  ءات. هذه المشاكل تماما

 

األثرالنتائجالنواتجاألنشطةالمدخالت

ية)الموارد  البشر
ية (وغير البشر

تدريب فاحصي 
اءات عل  الير

الفحص 
الموضوعي 
اءات للير

تقديم مجموعة 
من مواد الدعم 
اءا تلفاحصي الير

انخفاض وقت 
المعالجة

زيادة جودة 
الفحص 

الموضوعي 

توافر معلومات 
اء ات دقيقة عن الير

ي الوقت 
 
ف

المناسب وزيادة 
عدد إيداعات 

اءات الير

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=211687
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=190547
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=190547
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=190547
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131716
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131716
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=129890


CDIP/28/INF/2 
Annex  
24 
 

 

 

 الرئيسية:  النقاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع جدول أعمال التنمية: النواتج، والنتائج، واألثر 5.3 اتيجية التسليم/التدخل لمشر  اسي 
( كيفية تحقيق النتيجة )النتائج( واألثر المتوقع. وتصف النواتج الال  نظرية التغيير

ً
سم أحيانا

ُ
اتيجية التسليم/التدخل )ت ح اسير

ِّ
زمة لتحقيق توض

ة ي يجب تنفيذها إلنشاء النواتج، وما إىل ذلك.  النتائج المباشر
 األنشطة التر

ً
ي أن تؤدي إىل تحقيق األثر. وتصف أيضا

ي بدورها ينبغ 
  المتوقعة، التر

ي المتوقع
ها بناًء عل المكان واإلطار الزمت   تميير 

ً
فيه، تحقيقها  وتمثل األنشطة والنواتج والنتائج واألثر مستويات مختلفة من النتائج، ويمكن أيضا

 وفيما يلي بيان تلك المستويات: 

•  : ي أو الكىلي
 
ي )بالنسبة لألفراد والمنظمات(، بينما تتحقق النتائج النتائج المتحققة عىل المستوى الجزن

تتحقق النواتج عل المستوى الجزن 

 .  عل المستوى الكلي
ً
 عادة

ة األجل أو الطويلة األجل:  • ي غ النتائج القصي 
 
 ما تتحقق النواتج ف

ً
ات طويلة األجل دائما ي حير  أن النتائج هي تغيير

 
وع، ف ضون مدة المشر

وع.   )تحقيق مستخدمي الملكية الفكرية لإليرادات( قد ال تتحقق إال بعد انتهاء المشر

 

 

األثرالنتائجالنواتجاألنشطةالمدخالت

ية)الموارد  البشر
ية (وغير البشر

تدريب فاحصي 
اءات عل  الير

الفحص 
الموضوعي 
اءات للير

ن المهارا ت تحسُّ
العملية لفاحصي 

اءات انخفاض وقت الير
المعالجة

زيادة جودة 
الفحص 

الموضوعي 
اءات للير ترقية برمجية 

البحث عن 
اءات الير

ة تطبيق برمجي
الة للبحث عن فعَّ

اءات الير

توافر معلومات 
اء ات دقيقة عن الير

ي الوقت 
 
ف

المناسب وزيادة 
اءات إيداعات الير

وع جدول أعمال التنمية:  ي مراعاة ما يىلي عند وضع مفهوم مشر
 ينبغز

وع يشير  • ي سيحققها تحديد اسم للمشر
 إىل المنافع التر

وع بشأن التحدي الذي سي • ي للمشر
ز المفهوم األساس المنطفر ي مجال الملكية الفكرية تصدى لهأن ُيير

 ف 

اكهم عل النحو المالئم •  تحديد أصحاب المصلحة وإشر

وع ونتيجة جليَّ  •  ةتحديد هدف واضح للمشر

( مع مراعا • ي اتيجية التسليم )باستخدام مخطط انسيانر
 ة تأثير البيئة أو األحداث الخارجيةوصف اسير

•  :
ً
  وعل نحو أكي  تحديدا

وع ما بير   - ي أن يحقق المشر
 . نواتج 5-3ينبغ 

ي حد ذاتها عل اإلطالق -
 ف 
ً
وع األنشطة من أجل تحقيق أهدافه، ولكنها ليست هدفا  . يدعم المشر

ي استخدام النموذج المعياري )النموذج  -
وع1ينبغ   . ( عند وضع مفهوم المشر
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ة  المساءلة عن مختلف مستويات النتائج:  وعات المسؤولية المباشر وعات ال تتحمل تتحمل المشر ي حير  أن المشر
 
عن النواتج المخطط لها. وف

ة عن النتائج واألثر، فإنها مسؤولة عن اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتيسير تحقيقها.   المسؤولية المباشر

ة النطاق.  مالحظة مهمة:   صغير
ً
عتير عموما

ُ
وعات جدول أعمال التنمية عل األثر، حيث ت  ما تركز مشر

ً
 نادرا

 

اضات العوامل الخارجيةاف 6.3  ي 
وع. وقد تتعلق هذه الع  عل أحداث أو ظروف خارجية خارجة عن سيطرة المشر

ً
وع المتوقعة أيضا  ما تعتمد إمكانية تحقيق نتائج المشر

ً
وامل غالبا

 الخارجية بالملكية الفكرية أو ال تتعلق بها. 

 

ة.   إىل األنشطة وتتحقق من خاللها مباشر
ً
عزى النواتج عموما

ُ
  وت

ي بعض األحيان إىل ظروف خارجية لضمان تحقيقها. وعل 
 
وع، عل الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة ف ة عن نواتج المشر الرغم وتنشأ النتيجة مباشر

ة إىل النواتج، فإن درجة  عزى مباشر
ُ
 ما تكون من أن النتائج ال ت

ً
السببية أو المساهمة بير  األنشطة والنواتج والنتائج ال تزال قوية إىل حد ما. وعادة

ي تحقيق األثر. ولذا، ال ُيعزى األثر بشكل مبا
 
 للغاية ف

ً
 مهما

ً
ي تحقيق األثر أضعف ألن العوامل الخارجية تلعب دورا

 
شر إىل النتائج ألن مساهمة النتائج ف

 رجية. تحقيقه يتطلب مساهمات خا

اتيجية التسليم أن هذه ض اسير اضات. وتفير سم العوامل الخارجية الالزمة لتحويل النواتج إىل نتائج أو تحويل النتائج إىل أثر، افير
ُ
العوامل  وت

  . 11الخارجية و/أو األحداث الخارجية ستحدث أو أنها قائمة بالفعل

وري  اتيجية التسليم. وتحديد هذه األحداث أو العوامل الخارجية أمر ض  وع و/أو  السير ذ فيه المشر
َّ
اضات بالسياق الذي ُينف  ما تتعلق االفير

ً
وغالبا

ي يجب عل الجهات الفاعلة األخرى تقديمها. 
 بالمدخالت التر

 

 : اضات ما يلي ي يمكن اعتبارها افير
 ومن األمثلة النموذجية للعوامل الخارجية التر

ي ي القرارات بشأن السياسات:  •
اتيجيات المعتمدة، وما القوانير  التر ي تتخذها الحكومة بشأن السياسات، واالسير

لمان، والقرارات التر قرها الير

 إىل ذلك. 

ية للمؤسسات المستفيدة:  • المعدات والبنية التحتية األخرى المتاحة، وتعيير  الموظفير  واستبقائهم، وما  البنية التحتية والموارد البشر

 إىل ذلك. 

كات لتثمير  ملكيتها الفكرية، وعدم وجود عقبات تجارية أمام منتجات التكنولوجيا توافر ب السياق االقتصادي:  • يئة أعمال مواتية للشر

ي التكنولوجيا. 
 
 المتطورة، وإتاحة رأس المال من أجل االستثمار ف

ي تقدمها مكا الموارد الخارجية:  •
وع عل المساهمات الخارجية )مثل أماكن التدريب أو المعدات التر ي يعتمد المشر

 
تب الملكية الفكرية ف

 البلدان المستفيدة(. 

                                                
 ما تكون العوامل الخارجية مخاطر )انظر الفصل الرابع، تحليل المخاطر(.  11

ً
 عادة

األثرالنتائجالنواتجاألنشطةالمدخالت

ة األجل   طويل األجل  متوسطة األجل    قصير

األثرالنتائجالنواتجاألنشطةالمدخالت

أحداث خارجية أحداث خارجية

ة قوية   مساهمة مباشر
وع  من المشر

ة ضعيفة   مساهمة مباشر
وع  من المشر
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اضات:   افير
ّ
د عى
ُ
ي ال ت

 ومن أمثلة العوامل أو األحداث أو الظروف الداخلية التر

، لن تكون المشكلة المتوقعة وحلها مالئميرْ  بوجه عام(.  •  اهتمام المستفيدين )إذا كان المستفيدون غير مهتمير 

وع المتوقعة و/أو المدخال  • وع جدول وضوح نواتج المشر ي أن يكفل ذلك مشر
وع جدول أعمال التنمية )ينبغ  ت التقنية المتوقعة من مشر

 أعمال التنمية(. 

وع لتلك الموارد ويكفل توافرها(.  • ي أن يخطط المشر
وع )ينبغ  ية الالزمة للمشر  الموارد البشر

 تنقالت الموظفير  )داخل الويبو أو المؤسسة المستفيدة(.  •
 

 عل النحو المتوقع هو من غير المؤك مالحظة مهمة: 
ً
ي قد ال يكون متوفرا اضات ستتحقق أم ال. وحقيقة أن العامل الخارجر  ما إذا كانت االفير

ً
د غالبا

وع.  ح المشر ي مقير
 
ي تحليل المخاطر ف

 
  خطر يجب تقييمه ف

 

 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع.  المدخل )المدخالت(:  ية المخصصة للمشر ية وغير البشر  تتضمن الموارد البشر

وع لتحقيق نواتج محددة.  النشاط )األنشطة(:  ك مدخالت المشر حرِّ
ُ
ي ت
 اإلجراءات المتخذة أو األعمال المنجزة، التر

ي  الناتج )النواتج(: 
ات ف  ات التشغيلية، أو التغيير وع. وهي تصف التغيير المنتجات والسلع الرأسمالية والخدمات الناتجة عن المشر

 من األ
ً
ز عل الُمنجز بدال

ِّ
ثر )عل سبيل المثال، الدراسات واألدلة وقواعد البيانات والمواد التدريبية، وما المعرفة والمهارات. وترك

 إىل ذلك(. 

حدد النتائج كيف سيبدو نجاح  النتيجة )النتائج(: 
ُ
وع. وت ة األجل أو المتوسطة األجل لنواتج المشر اآلثار المرغوبة القصير

وفر األساس إلطار قياس األد
ُ
ه األنشطة، وت وع، وتوجِّ ات مؤسسية أو سلوكية أو كلتيهما. المشر  ما تؤدي إىل تغيير

ً
 اء. وعادة

ي تحسير  حياة الناس.  األثر: 
ي كثير من األحيان ف 

وع ويمكن أن تسهم ف  ي تنتج عن المشر
اآلثار األساسية والثانوية الطويلة األجل التر

 أو 
ً
، أو مقصودا  أو غير مباشر

ً
ا ، أو مباشر

ً
 أو سلبيا

ً
  غير مقصود. وقد يكون األثر إيجابيا

اضات:   العوامل الخارجية الالزمة لتحويل النواتج إىل نتائج أو تحويل النتائج إىل أثر. االفي 

ة النطاق.  مالحظة مهمة:   صغير
ً
عتير عموما

ُ
وعات جدول أعمال التنمية عل األثر، حيث ت  ما تركز مشر

ً
 نادرا
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اتيجية  اضات(المثال الخامس: اسي   العوامل الخارجية، واالفي 
ً
 التسليم )شاملة

اعات المتعلقة باستخدام العالمات التجارية. والسبب الجذري الرئيشي عل النحو المح  يهدف إىل تقليل عدد الي  
ً
وعا ي يعرض هذا المثال مشر

 
د ف

َّ
د

ي    ع الملكية الفكرية  ي ينص عليها تشر
كات عن تسجيل المرحلة األوىل هو اإلجراءات المرهقة التر ي العديد من الشر

ي تثت 
)قانون العالمات التجارية( التر

ر وأن مكتب الملكية ال مرَّ
ُ
ي أن القوانير  سوف ت

 
اض الرئيشي ف  لتعديل القانون. ويتمثل االفير

ً
وع دعما فكرية لديه عالماتها التجارية. ويقدم المشر

ايد من عمليات تسجيل  العالمات التجارية.  القدرات الكافية للتعامل مع العدد المير 

 

 

 

 

وع الفصل الرابع:  وع جدول أعمال التنمية إىل إعداد مسودة المشر  من وضع مفهوم مشر
ي 
وع جدول أعمال التنمية )الرسم البيان  ي يمر بها مشر

حة 2كما أسلفنا بشأن وصف العملية التر ِ
(، بمجرد أن تقدم الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير

وع، تص ح وتقديم تعقيبات بشأنه. ويناقش الطرفان مفهوم مفهوم المشر بح شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية مسؤولة عن مراجعة المفهوم المقير

وع، ويمكن لمجاالت أخر  ي إعداد مسودة للمشر
 
وع ويصالن إىل اتفاق بشأنه. وبعد ذلك، تساعد الشعبة الدولة العضو )الدول األعضاء( ف ي المشر

 
ى ف

ي ضوء المفهوم الويبو تقديم إسها
 
وع ف ل إعداد مسودة المشر

ِّ
مات إلعداد المسودة. ويمكن للدولة العضو )الدول األعضاء( أن تقرر ما إذا كانت تفض

  الموضوع بمفردها أو بمشاركة/مساعدة الشعبة. 

 : ي
وع يستلزم اآلنر ر بأن وضع مفهوم المشر

ِّ
 ونذك

وع؛ ✓  تحديد اسم للمشر
وع؛ ✓ ي للمشر

 وصف األساس المنطفر
 أصحاب المصلحة؛ تحديد  ✓
وع؛ ✓  تحديد هدف أو هدفير  للمشر
اتيجية تسليم/منطق تدخل.  ✓  اسير

 

 
 : وع ما يلي

ي أن تتضمن مسودة المشر
 وينبغ 

النتائجالنواتجاألنشطةالمدخالت
النتائج 

 األوسع نطاق
ً
ا

ية )الموارد  البشر
ية (وغير البشر

مشاورات مع 
أصحاب المصلحة

تقديم إسهامات 
وع  إلعداد مشر
ح 
َّ
قانون منق

ة للعالمات التجاري
ينطوي عل 

طة إجراءات مبسَّ

وع  تقديم مشر
قانون إىل الحكومة

اعتماد القانون، 
وتبسيط إجراءات
تسجيل العالمات

التجارية

تزايد عمليات 
تسجيل العالمات
ن التجارية، والحد م

اعات الي  

ي  عامل خارجر

اض) (افير

د تمرير قانون جدي
ة للعالمات التجاري

ينطوي عل 
طة إجراءات مبسَّ

ي  عامل خارجر
اض) (افير

ية قدرة مكتب الملك
الفكرية عل 

معالجة مزيد من 
عمليات تسجيل 
ةالعالمات التجاري
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   اتيجية استدامة؛  اسير
 رق القياس؛

ُ
 قائمة بالنتائج المتوقعة، وط

 ز، وكيفية التحقق؛  وصف كيفية قياس التقدم المحرى
 اتيجيات الممكنة  للتخفيف من وطأتها؛ تقييم المخاطر، واالسير
  

ً
 زمني جدوال

ً
وع؛ ا   لتنفيذ المشر

  .وع انية تقديرية للمشر   مير 
 

اتيجية االستدامة 1.4   اسي 
وعات الموجهة نحو التنمية.  وع( هي الشغل الشاغل لجميع المشر  استدامة النتائج )وليس المشر

 

 ِ اتيجية االستدامة رؤية الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير وع بعد وتوضح اسير حة بشأن إمكانية استمرار انتفاع أصحاب المصلحة من نواتج المشر

ي مجال إدار 
 
اتيجية الخروج" ف  باسم "اسير

ً
وعات. اكتماله، ورؤيتها بشأن الموارد والتدابير الالزمة لتحقيق ذلك. ويشار إىل هذا المصطلح أيضا  ة المشر

وعات جدول أعمال التنمية  انية واإلطار وعل الرغم من حقيقة أن مشر  )من حيث المير 
ً
ة نسبيا وعات إنمائية صغير محددة بطبيعتها وهي مشر

 : اتيجيات االستدامة يمكن للدول األعضاء النظر فيها، ومن أمثلتها ما يلي (، يوجد عدد من اسير ي
 الزمت 

وع:  • ي إطار أحد  تعزيز استفادة الدول األعضاء من نواتج المشر
 
ب ف  وُجرِّ

ّ
ِعد
ُ
ضمان استمرار تقديم الخدمة أو الناتج أو المنتج الذي أ

، واستمرار استفادتهم من تلك الخدمة أو المنتج.  ي الويبو وأصحاب المصلحة المعنيير 
 
وعات جدول أعمال التنمية للدول األعضاء ف مشر

ي هذه الحالة، من المهم إعداد دراسة جدوى يمكن أن توضح كي
 
 فية توسيع نطاق االستفادة من تلك الخدمة أو الناتج وف

  أو المنتج. 

وع:  • وعات جدول أعمال التنمية توسيع نطاق االستفادة من نتائج المشر ي يمكن من خاللها للمستفيدين من مشر
ي الطرق التر

 
النظر ف

وع واالستفادة منها.     منافع المشر

وع:  • كات ضمان ا ضمان االستفادة العامة من نواتج المشر ستمرار استفادة أصحاب مصلحة محددين خارج الويبو )الحكومات والشر

وي    ج لها وإتاحتها وسهولة الحصول عليها )من أمثلة ذلك  وع من خالل الير واألوساط األكاديمية، وما إىل ذلك( من )ناتج( نواتج المشر

ي هذه الحالة، من المهم فهم سبب أهمية النواتج وتحديد  الدراسات، والمبادئ التوجيهية العملية، والمواد التعليمية، وما إىل ذلك(. 
 
وف

 األطراف المهتمة بها. 

وع جدول أعمال التنمية:  اتيجية االستدامة تدابي  دعم محددة خالل مشر
 وقد تستلزم اسي 

 نشر الدراسات •

ي فهرس الدورات )عل سبيل المثال، أكاديمية الويبو( •
 
 إدراج دورات ف

 تنشر المناهج ومواد الدورا •

ي إطار عمل مختلف مجاالت الويبو  •
 
ِعدت ف

ُ
ي أ
يكة المحتملة بشأن إضفاء الطابع المؤسشي عل الخدمة التر تقديم الدعم للمنظمات الشر

، وإنشاء الخدمات وتجريبها، وما إىل ذلك(.   )دراسات الجدوى، وتدريب الموظفير 

ي عل الدول األ 
، ينبغ 

ً
اتيجيات المذكورة آنفا وعات جدول أعمال وباإلضافة إىل االسير ي طريقتير  محتملتير  أخريير  لضمان استمرار مشر

 
عضاء النظر ف

وعات وقرار لجنة التنمية:   بالتنفيذ الناجح للمشر
ً
 التنمية ونواتجها، رهنا

 أخرى مهتمة )توحيد النتائج أو تعمرحلة المتابعة:  •
ً
وع ليشمل نواتج إضافية تكميلية و/أو بلدانا ي توسيع نطاق المشر

 
ميقها أو النظر ف

 توسيع نطاقها(.  

ي أن يضع أحد كيانات الويبو خطة لمواصلة تقديم النشاط أو الخدمة )لتكملة  تعميم •
وع: ينبغ  ي إطار المشر

 
بت ف ي ُجرِّ

النشاط أو الخدمة التر

ي تقدمها مجاالت العمل العادية(. ومن األمثلة عل ذلك الخدمات المقدمة إىل الدول األعضاء
ي تتوافق مع  العروض الحالية التر

التر

اتيجية.    قطاعات الويبو الحالية وتحقق أهداف الويبو االسير

 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

وعات جدول استدامة النتائج  ب مشر  ما تجرِّ
ً
وعات الموجهة نحو التنمية. وغالبا من أهم شواغل جميع المشر

ي لنواتجها أن: 
ّم، ينبغ 

ى
 أعمال التنمية األفكار والمنهجيات. ومن ث

 يتوسع نطاقها 

 تستفيد منها الدول األعضاء عل نطاق أوسع 

 عممها الويبو
ُ
 ت
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 تحديد النتائج وقياسها 2.4
وع ونواتجه. ويجب أن تتسم هذه  وعات جدول أعمال التنمية، ألنها توجه جميع أنشطة المشر ورية لنجاح مشر ات قياس النتائج ض  تعتير مؤشر

ات بالسمات الخمس التالية "سمارت":     المؤشر

دة
َّ
 هل المؤشر واضح وال يشوبه غموض؟ ُمحد

؟ قابلة للقياس  هل يمكن قياس المؤشر

 قابلة للتحقيق
وع )مثل الموارد والمعرفة  ي ظل قيود المشر

 
هل المستهدف واقغي وعملي ويمكن تحقيقه ف

(؟ ي
 واإلطار الزمت 

وع؟ هل ُيثِبت المستهدف أن الهدف قد تحقق؟ و ذات صلة  هل يتماشر مع هدف المشر

 
ً
دة زمنيا

َّ
ي الوقت المناسب؟ ُمحد

 
وع بنجاح وف  هل هناك تاري    خ مستهدف محدد إلكمال المشر

ات الكمية:    المؤشر
ي القيم العددية بمرور الوقت. 

 
ُّ ف ات الكمية تقيس التغير  المؤشر

 األعداد: عدد العالمات التجارية المسجلة •

 من عامير   •
اءات المعلقة ألكي   النسبة المئوية: النسبة المئوية لطلبات الير

ي  •
ي يودعها المقيمون إىل الطلبات التر

اءات التر  يودعها غير المقيمير  النسبة: نسبة طلبات الير

اءات لكل مليون بالغ •  المعدل: عدد الير
 

ات النوعية:   المؤشر
ي الحساسي

 
ات ف . ويمكن أن تشير إىل تغيير ات النوعية أحكام الناس، وآراءهم، وتصوراتهم، ومواقفهم تجاه موقف أو موضوع معير  ة، تعكس المؤشر

 .  والمواقف، والرضا، ومستوى الثقة، والفهم، والوعي

ي قدمتها أكاديمية الملكية الفكرية. النسب •
 ة المئوية للمشاركير  الراضير  عن جودة الدورة التدريبية التر

 النسبة المئوية للطالب الذين يمكنهم ذكر ثالثة معايير عل األقل لمنح براءة.  •
ها )عل  ي حالة تصنيف اإلجابات وتصحيح ترمير 

 
ات النوعية إىل بيانات كمية ف ي النسبة المئوية للمشاركير  الذين ويمكن تحويل المؤشر

 
سبيل المثال، ف

ي صورة رقم أو نسبة مئوية(. 
 
، يمكن التعبير عن رضا المشاركير  ف

ً
 وجدوا التدريب مفيدا

 

 قياس التقدم المحَرز: خط األساس والغاية 3.4
ي 
 
وع. والغاية هي النتيجة المراد تحقيقها ف ي محدد. ومن خالل مقارنة خط األساس  خط األساس هو قيمة مؤشر األداء قبل تنفيذ المشر

إطار زمت 

د خط األساس والغايات بعد معرفة تفاصيل الت
َّ
 ما ُيحد

ً
ي كل مستوى من مستويات النتائج. وعادة

 
نفيذ بالغاية، يمكن قياس مدى حدوث التغيير ف

 (. المستفيدة/ )األنشطة والبلدان التجريبية

ات "سمارت" للنواتج:   أمثلة لمؤشر

 للتعلم عن ُبعد وتجريبها وإتاحتها لعموم الجمهور. إعداد دورة  •

مجيات وتثبيتها وتجريبها وتشغيلها.  •  تطوير الير

وع سياسة بشأن الملكية الفكرية للبلد "س" ومناقشته واالتفاق عليه مع مكتب الملكية الفكرية.  •  إعداد مشر

ي األفالم  •
 
ي التقليدي ف

 
ي البلد "س" وتقديمها إىل مكتب حق المؤلف إجراء دراسة بشأن استخدام أشكال التعبير الثقاف

 
 المنتجة ف

 )أو ما يناظره(. 

ات "سمارت" للنتائج:   أمثلة لمؤشر

وع جدول أعمال التنمية؛ مثل عدد العالمات التجارية المسجلة من خالل برمجية شبكية  • ي يقدمها مشر
االستفادة من الخدمات التر

 : ُيبلغ عنها مكتب الملكية الفكرية المستفيد. لتسجيل العالمات التجارية. وسائل التحقق/المصدر 

وع جدول أ • ي أعدها مشر
نت التر ي للدورة التدريبية عير اإلنير

عمال االستفادة من األدوات/الدورات: عدد الطالب الذين اجتازوا االختبار النهان 

( أو النسبة الم ، البيانات المستحصلة من قاعدة بيانات المشاركير  ي الدورة الراضير  للغاية/ التنمية )المؤشر الكمي
 
ئوية للمشاركير  ف

نت(.  ي ُجمعت من خالل استطالع عير اإلنير
/ غير الراضير  عن الدورة )البيانات التر  الراضير 
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مدت السياسة ويشهد عل ذلك النشر الرسمي للسياسة أو القانون. وقد يتمثل المؤشر النوعي  •
ُ
االستفادة من المشورة بشأن السياسة: اعت

ي 
 
ي ف

 
 مستوى صياغة المشورة المقدمة.  اإلضاف

ات "سمارت" لألثر:   أمثلة لمؤشر

كات بعد  • وع جدول أعمال التنمية؛ عل سبيل المثال، عدد الطالب الذين سجلوا شر ي أعدها مشر
المنافع الناتجة عن الخدمات التر

وع جدول أعمال التنمية وقدمتها إحدى الج ي أعدها مشر
ي دورة ريادة األعمال التر

 
 امعات التقنية. مشاركتهم ف

اءات. عل سبيل المثال، ازدياد عمليات تسجيل  • ل عملية تسجيل الير
 بعد الموافقة عل قانون جديد يسهِّ

ً
ات أوسع نطاقا مالحظة تغيير

اءات.   الير

 

 وسائل التحقق 4.4
وع جدول أعمال التنمية، اإلتاحة لعموم  طريقة جمع البيانات ومن سيجمعهاأو المصادر إىل  وسائل التحققتشير  )عل سبيل المثال، مشر

ي بجمع البيانات(.  يك خارجر   الجمهور، أو اضطالع شر

انية لهذا النشاط.  مالحظة مهمة:  وع، ويجب وضع مير  وع جدول أعمال التنمية أحد أنشطة المشر ي سياق مشر
 
 جمع البيانات ف

ّ
 ُيعد

 أمثلة: 

ي يقدمه •
 ا مكتب الملكية الفكريةالبيانات اإلحصائية التر

وع •  استطالع للرأي يجريه المشر

وع بأداء المهام )عل سبيل المثال، التكليف بتقييم السياسات( • ات الذين يكلفهم المشر  أصحاب الخير

 التقارير االقتصادية •

 الوثائق •

 المالحظات الشخصية •

 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

  إدارة المخاطر 5.4
اتيجيات التخفيف من وطأة تتضمن إدارة المخاطر تحديد األحداث الخارجية السلبية  المحتملة )التهديدات(، وتقييم أثرها المحتمل، وتنفيذ اسير

  المخاطر. 

ي بعض األحيان، يكون الخطر أيض
 
وع. وف  عل تحقيق أهداف المشر

ً
وع جدول أعمال التنمية بحدث يؤثر سلبا ي مشر

 
 ما تتعلق المخاطر ف

ً
 وغالبا

ً
ا

ي أوسع عل الويبو كمنظمة أو عل البلدان   يمكن أن يكون له تأثير سلتر
ً
  . المستفيدةتهديدا

 :  ويتناول تقييم المخاطر جانبيرْ 

 ث التهديد )منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة(؛حدو  احتمالية •

(.  واألثر •  المحتمل للتهديد عل تحقيق النتائج )بسيط، أو متوسط، أو كبير
 

و  ي قد تنتج عنها. فعل سبيل المثال، قد يؤثر األثر الناتج عل تحقيق أهداف المشر
ع، أو ويمكن تصنيف المخاطر حسب أنواع اآلثار السلبية التر

وع، أو سمعته. توقيت تسليم نوات  ج المشر

 ما تتحقق
ً
، ونادرا ي

ي اإلطار المنطفر
 
اضات الواردة ف وعات جدول أعمال التنمية باالفير ي مشر

 
 ما ترتبط المخاطر الشائعة المحددة ف

ً
هذه  وعادة

 : اضات. ومن أمثلة المخاطر ما يلي  االفير

ي البلدان  •
 
 . المستفيدةعدم اتخاذ القرارات المتوقعة بشأن السياسة ف

كات(. عدم  • كات الناشئة، وإجراءات تسجيل الشر وط اإلطارية المتوقعة )عل سبيل المثال، الحصول عل التمويل للشر  توافر الشر

ات  ✓ ي أن تكون المؤشر
دة وقاب"سمارت"ينبغ 

َّ
لة للقياس ويمكن تحقيقها وذات صلة ومحددة ، أي ُمحد

 
ً
 . زمنيا

وع ✓ ي تحديد خط أساس لنتائجك المتوقعة قبل بدء المشر
 . ينبغ 

ات "سمارت" المحددة ✓ ي التخطيط لكيفية جمع البيانات الالزمة لتحقيق مؤشر
 . ينبغ 
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•  : ي البلدان المستفيدة وظائفهم، وأصبحوا غير قادرين عل تطبيق معارفهم عل  تبديل الموظفير 
 
ك الموظفون المدربون ف  يير

 أرض الواقع. 

انية الالزمة لمواصلة تقديم الخدمة. ال تملك المؤسسات المستف •  يدة المير 

اء أجهزة الحاسب الالزمة لتشغيل  • انية الالزمة لتقديم مساهمات عينية )عل سبيل المثال، شر ال تملك المؤسسات المستفيدة المير 

، واست انية لتعيير  الموظفير  الالزمير  وع جدول أعمال التنمية، أو ال توجد مير  ي طورها مشر
مجية التر  . ضافة األحداث، وما إىل ذلك(الير

ي البلدان  •
 
ي بعض الحاالت، عدم االستقرار السياشي والتهديدات األمنية ف

 
 . المستفيدةف
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وعات  12مقياس الويبو لمخاطر المشر
 

وعات جدول أعمال التنمية  مقياس الويبو لمخاطر مشر

  تصنيف كل خطر:  االحتمالية

أكي  من  مرتفعة
50% 

 مرتفع مرتفع متوسط

 مرتفع متوسط منخفض %50 – 25 متوسطة

أقل من  منخفضة
25% 

 متوسط منخفض منخفض

 كبير  متوسط بسيط نوع الخطر واألثر الناجم عنه

 أقل  التهديد الماىلي 
انية10من   % من المير 

اوح بير  
% من 30 – 10ما يير

انية  المير 
انية30أكي  من   % من المير 

وع ي تحقيق نتائج المشر
 
ة طفيفةبدرجة  قصور ف وع غير ممكن تحقيقه بدرجة كبير  المشر

ر تسليم النواتج
ُّ
 تأخ

  أشهر 6أقل من 
اوح بير    أشهر  6ما يير

  12و
ً
 شهرا

  12أكي  من 
ً
 شهرا

ار بالسمعة مجموعة من أصحاب  اإلض 
 المصلحة فقط

وع بالكامل )العديد من  المشر
 أصحاب المصلحة(

 عل مستوى الويبو

 

ح دليل  مالحظة:  ي الويبو عل الصفحة المخصصة لمكتب يشر
الويبو إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية عملية إدارة المخاطر، وهو متاح لموظف 

  الويبو بير  المخاطر عل مستوى المؤسسة )بالنسبة للويبو كمنظمة( والمخاط
ِّ
مير
ُ
انت(. وت ر عل مستوى المراقب الماىلي عل الشبكة الداخلية )اإلنير

وع. و  وع مخاطر مؤسسية إذا كان األثر واالحتمال شديدين بما فيه الكفاية )وهذا ينطبق بوجه خاص المشر قد تصبح المخاطر عل مستوى المشر

ار بالسمعة(.   عل مخاطر اإلض 

 

اتيجيات لتخفيف وطأة المخاطر:   فيما يىلي اسي 

ل المخاطر •   تقبُّ

• ) اء خدمات التأمير   نقل المخاطر )عل سبيل المثال، شر

 تقليل احتمالية حدوث التهديد و/أو درجة تأثير التهديد •

اتيجية تسليم بديلة( • ي اسير
ب المخاطر )عل سبيل المثال، من خالل تبت ِّ

ُّ
 تجن

 خطة بديلة )خطة طوارئ( •
 

 مثال: 

انية لمواصلة تقديم دورة ريادة األعمال 25هناك احتمالية ضعيفة )أقل من  تقييم المخاطر:  • ي البلد "س" مير 
 
٪( لعدم امتالك الجامعة التقنية ف

( 
ً
ا وع جدول أعمال التنمية، لكن األثر سيكون كبير نفقت عل 100بعد االنتهاء من مشر

ُ
ي أ
٪، الدورة لم تعد متاحة للطالب، ونفدت األموال التر

وع جدول ّم، نستطيع الحكم عل المخاطر بأنها  مشر
ى
 ، باستخدام مقياس الويبو للمخاطر. متوسطةأعمال التنمية(. ومن ث

اتيجية الممكنة للتخفيف من وطأة المخاطر:  • العمل مع العديد من الجامعات التقنية )تقليل االحتمالية( و/أو استخدام نموذج التعلم  االسي 

اتيجية تسليم بديلة(. عن ُبعد لتقديم الدورة التدريبية   من أجل خفض التكلفة )اسير
 

ي المؤقت 6.4
  النواتج والجدول الزمتز

وع هو  ي للمشر
وع لكل ناتج من النواتج. والجدول الزمت  ي للمشر

ي المؤقت للتنفيذ" الجدول الزمت 
األساس يعرض الجدول الوارد أدناه "الجدول الزمت 

ز. وبالنس ظهر األعمدة الرأسية الذي يستند إليه قياس التقدم المحرى
ُ
ي شكل مخطط. وت

 
ي ف

ض الجدول الزمت  وعات جدول أعمال التنمية، ُيعرى بة لمشر

. ويوضح المثال الوارد ف ي
ظهر األعمدة األفقية النواتج حسب اإلطار المنطفر

ُ
ي كل رب  ع سنة. وت

 
ي تستهدف تحقيق نواتج محددة ف

يما يلي أن األعمال التر

                                                
فة بما ين المصدر:  12 ي بيئة قائمة عل النتائج )مكيَّ

 
وعات ف وعات جدول أعمال التنمية(الويبو، إدارة المشر  اسب مشر
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ي الرب  ع ال 2تسليم الناتج 
 
ي من السنة األوىل )أبريل( ومن المقرر تسليم الناتج يبدأ ف

بحلول ديسمير من السنة األوىل )الرب  ع الرابع( عل أقص  2ثان 

 تقدير. 

ي المؤقت للتنفيذ
 الجدول الزمتز

ي )القسم 
 (3النواتج حسب اإلطار المنطفر

 األرباع السنوية   

 السنة الثانية السنة األوىل

الرب  ع 
 األول

الرب  ع 
ي 
 الثان 

الرب  ع 
 الثالث

الرب  ع 
 الرابع

الرب  ع 
 األول

الرب  ع 
ي 
 الثان 

الرب  ع 
 الثالث

الرب  ع 
 الرابع

         1الناتج 

         2الناتج 

         3الناتج 

         4الناتج 

وع.  مالحظة:  ي للتنفيذ خالل مرحلة استهالل المشر
لة باألنشطة والجدول الزمت   ستوضع قائمة مفصَّ

 

 الوقت عل االعتبارات التالية: ويعتمد تقدير 

 المهارات الالزمة إلنجاز األنشطة •

 مدة إنجاز المتطلبات •

ي للتسليم •
ي والموعد النهان 

 الجدول الزمت 

 عدد الموارد الالزمة إلنجاز النشاط •

 البدائل )االستعانة بجهات خارجية لتقديم الخدمة، عقود تقديم الخدمات( •

اتيجية التنفيذ ُيطلق عل الجدول  مالحظة مهمة:  ي واسير
ش الجدول الزمت 

ى
وع واعتماده. وسوف يناق ي مرحلة إعداد المشر

 
ي اسم "مؤقت" ف

الزمت 

وع، ويجب تحديثه باستمرار.  ي أثناء تنفيذ المشر
ات عل الجدول الزمت  وع. وستطرأ تغيير  بالتفصيل مع كل بلد مستفيد بمجرد اعتماد المشر

وع 7.4 انية المشر ز   مي 
ي أن يتضمن

ي تصنيفها حسب نوع التكاليف. وتتوىل شعبة تنسيق جدول  ينبغ 
وع وينبغ  انية تقديرية بناًء عل نواتج المشر  مير 

ً
وع أيضا ح المشر مقير

ي الويبو. 
 
انية ف نامج والمير  وع بالتنسيق مع شعبة أداء الير انية المشر  أعمال التنمية إعداد مير 

ف الويبو تكاليفها )أنواع التكاليف( عل النحو 
ِّ
التاىلي  وتصن

13 : 

 : ز ز  تكاليف الموظفي   التكاليف غي  المتعلقة بالموظفي 

 السفر )الوظائف( الدائمة

 الخدمات التعاقدية )الوظائف( المؤقتة

 

 مضوفات التشغيل

 المعدات واإلمدادات

 المتدربون ومنح الويبو

 

  

                                                
ي بيئة قائمة عل النتائج المصدر:  13

وعات ف   الويبو، إدارة المشر
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وع.  • ي المشر
 
ي الويبو العاملير  ف

 تشير تكاليف الموظفير  إىل أجور موظف 

ي يضطلع بها موظفو الويبو  تشير  •
وع األخرى، حتر وإن كانت متعلقة باألعمال التر التكاليف غير المتعلقة بالموظفير  إىل جميع نفقات المشر

 .)  )مثل سفر الموظفير 
 

 : ز  تحديد التكاليف غي  المتعلقة بالموظفي 

 متطلبات السفر •

 الخدمات اللوجستية الالزمة لعقد االجتماعات وحلقات العمل •

 المعدات •

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •

 تكاليف الطباعة والنشر  •

ية •  االستعانة بمصادر خارجية لتوفير متطلبات الموارد البشر

 التقييمات الخارجية •
 

  جدول يعرض الموارد اإلجمالية حسب الناتج

 

 إجماىلي الموارد حسب الناتج

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل )بالفرنكات السويشية( 

 المجموع

وع  نواتج المشر

موارد 

ز   الموظفي 

موارد خالف 

ز   الموظفي 

موارد 

ز   الموظفي 

موارد خالف 

ز   الموظفي 

موارد 

ز   الموظفي 

موارد خالف 

ز   الموظفي 

       - 

       - 

 المجموع
- - - - - - 

- 

 
انية حسب فئات   للمير 

ً
 يعرض تقديرا

ً
 جدوال

ً
وع أيضا   التكاليف. وتتضمن وثيقة المشر

 إجماىلي الموارد حسب فئات التكاليف

 الخدمات التعاقدية السفر والتدريب والمنح )بالفرنكات السويشية( 

 المجموع

 األنشطة

بعثات 

ز   الموظفي 

أسفار 

 الغي  

التدريب 

وما 

يرتبط به 

من منح 

 األسفار

 النشر  المؤتمرات

الخدمات 

التعاقدية 

 الفردية

منح 

 الويبو

الخدمات 

التعاقدية 

 األخرى

         

- 

         

- 

 - - - - - - - - - المجموع
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 : ي
وعات جدول أعمال التنمية القسم الثانز  إدارة مشر

وع جدول أعمال التنمية الفصل الخامس:   إدارة مشر
وع جدول أعمال التنمية  وع، يبدأ تنفيذ مشر وع وتعيير  مدير للمشر ي إطار عملية تتألف من ثالث مراحل. بمجرد اعتماد لجنة التنمية للمشر
 
 ف

 

وع، ولكن و  وعتكتشي جميع المراحل الثالث أهمية بالغة لنجاح المشر مها،  مرحلة استهالل المشر هي أهم مرحلة؛ ألنها تحدد البلدان المشاركة وتقيِّ

وع، وقد  حدد طابع أسلوب اإلدارة. وتستمر هذه المرحلة عل مدى األشهر الثالثة األوىل من المشر
ُ
، وت

ً
تستغرق وتخطط لألنشطة بصورة أكي  شموال

  األشهر الستة األوىل بحد أقص. 

و  مرحلة التنفيذوتتناول  ي جميع أنشطة المشر
 
وع رصد التنفيذ باستمرار خالل هذه المرحلة للتأكد من عدم وجود تأخر ف ع، ويجب عل مدير المشر

ي الوقت المناسب. 
 
، ومعالجة أي خطر قد ينشأ ف ي

  الجدول الزمت 

ق عل  مرحلة الرصد والتقييموتتمثل أهمية 
ى
نف
ُ
ي المسار الصحيح وأن الموارد ت

 
وع يسير ف ي التأكد من أن تنفيذ المشر

 
الوجه الصحيح. وتتيح هذه ف

ي شكل مالحظات تستفيد منها 
 
ي االتجاه الصحيح، وضمان استخالص الدروس المستفادة ف

 
وع وتوجيهه ف المرحلة إمكانية التفاعل مع المشر

وعات المستقبلية.   المشر

وع 1.5  مخطط مرحلة استهالل المشر

  مرحلة االستهالل  

 الجهة المسؤولة الوصف النشاط الوقت

 

3 
هر
ش
أ

 

 . ة
مي
تن
 ال
ل
ما
أع
ل 
دو
ج
ع 
و

ر
ش
 م
ل
غي
ش
ت

 
ج
وات
لن
م ا
لي
س
لت
د 
دا
ع إل
ا

 

دعوة البلدان التجريبية إىل اإلعراب عن اهتمامها )إذا كان من المتوقع 
ي وثيقة 

 
طري عل النحو الوارد ف

ُ
وع عل المستوى الق تجريب المشر

وع( باستخدام النموذج   . 5المشر

شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية 
وع()بالتشاور   مع مدير المشر

وع(.   ي حالة انطباق ذلك عل المشر
 
اختيار البلدان التجريبية )ف

  مالحظة: 
ً
ِحة( تلقائيا

ح )البلدان المقير ِ
 يصبح البلد المقير

  .
ً
 مستفيدا

ً
 بلدا

وع،  ي المشر
 
 ما ُيعرب المستفيدون عن اهتمامهم بالمشاركة ف

ً
وعادة

امهم بتنفيذه، من خالل تقديم طلب وع.  وعن الير  ي المشر
 
 للمشاركة ف

شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية 
وع(  )بالتشاور مع مدير المشر

لة باألنشطة لكل بلد مستفيد )خطة التنفيذ عل  إعداد قائمة مفصَّ
طري( بالتعاون الوثيق مع البلدان التجريبية

ُ
 المستوى الق

وع )بالتعاون الوثيق مع   مدير المشر
 البلدان التجريبية(

ي بالتفصيل ]النموذج 
[ )األنشطة، وخطوط 4بيان اإلطار المنطفر
 األساس، والغايات(. 

وع )بالتعاون الوثيق مع   مدير المشر
 البلدان التجريبية(

وع وتوزي    ع مسؤوليات كل بلد مستفيد  تشكيل فريق المشر
وع )بالتشاور مع البلدان  مدير المشر

 التجريبية(

وع إىل شعبة تنسيق جدول   تقديم تقرير بشأن استهالل المشر
 أعمال التنمية

وع  مدير المشر

وع  شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية اعتماد التقرير الخاص باستهالل المشر

 

  اختيار البلدان المشارِكة/المستفيدة 2.5
وع، يمكن للدول األعضاء المهتمة  أن تقدم نموذج اإلعراب عن االهتمام إىل شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية. بمجرد اعتماد لجنة التنمية للمشر

وع، وأن يكون اإلبالغ عن ذلك عن طريق ملء النمو  ي وثيقة المشر
 
 لمعايير االختيار الواردة ف

ً
ي أن يكون اإلعراب عن االهتمام وفقا

ذج المرفق وينبغ 

وع )النموذج   بملء نموذج اإلعراب عن (. وتصبح البلدان النامية ال5بوثيقة المشر
ً
 مشاركة. غير أنه ُينصح بشدة أيضا

ً
 بلدانا

ً
وع تلقائيا ح المشر ي تقير

تر

  االهتمام وتقديمه إىل الشعبة. 

ي المجموعات اإلقليمية للتأك
وع، يمكن للشعبة أن تتواصل مع الدول األعضاء من خالل منسفر د من وإذا لم تعرب أي دولة عضو عن اهتمامها بالمشر

ي حالة تلبية البلدأن أهدا
 
وع. وف وع. وستختار الشعبة البلدان المشاركة بالتنسيق مع مدير المشر ز االهتمام بالمشر

ِّ
وع واضحة، وأن تحف ان ف المشر

يمالرصد والتقيالتنفيذاالستهالل
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مان ذلك.   وسيأخذ ا وع احتياجات البلدان المهتمة وقدرتها االستيعابية ويقيِّ ار البلدان ختيالمهتمة لمعايير االختيار، ستستعرض الشعبة ومدير المشر

 . ي
 
ي االعتبار التمثيل الجغراف

 
 ف

 

 النقاط الرئيسية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع 3.5  وضع هيكل إدارة المشر
وع جدول أعمال التنمية. ويقدم تقاريره إىل شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية وع المعيرَّ  كامل المسؤولية عن إدارة مشر   . يتحمل مدير المشر

وعيتوىل و   المهام التالية:  مدير المشر

وع ألهدافه والمنافع المرجوة منه.  •   يتحمل كامل المسؤولية عن ضمان تحقيق المشر

•  . وع أمام أصحاب المصلحة الداخليير  )الويبو( وأصحاب المصلحة الخارجيير  ل المشر
ِّ
 يمث

ي الوقت المقرر، ويضمن جودة النواتج.  •
 
وع ف   يتحمل مسؤولية تسليم المشر

وع وتقديم تقا •  (. وما إىل ذلكرير دورية عنه )إىل شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية، إىل لجنة التنمية، يضمن الرصد الدوري للمشر

 عل مدى تعقيده: 
ً
، اعتمادا وع ما يلي

 يمكن أن يشمل هيكل إدارة المشر

وع.  • وع يرفع تقاريره إىل مدير المشر وع عل  فريق مشر  جهة اتصال وطنية تتوىل تنسيق تنفيذ المشر
ً
وع أيضا ي أن يشمل فريق المشر

وينبغ 

 ، ي
وع عل أساس منتظم.  وترفع تقاريرها إىلالمستوى الوطت   مدير المشر

ي ذلك التنفيذ.  •
 
وع ويساعد ف ف عل تنفيذ المشر ، ويشر

ً
وع )يتألف من ممثلير  عن مختلف مجاالت الويبو( يجتمع دوريا  مجلس مشر

 

  مالحظة: 
ً
وع الذي ينتج دراسات اقتصادية محددة هيكال وع، إذ يتطلب المشر  بما يناسب طبيعة المشر

ً
وع مصمما يجب أن يكون هيكل إدارة المشر

ي العديد من البلدان 
 
ي ف

ي تنطوي عل العمل الميدان 
وعات التر  عن المشر

ً
 كان الهيكل المختار، يجب أن يكون هناكالمستفيدةمختلفا

ً
ا صانع قرار  . وأيًّ

( يتحمل المسؤولية عن النتائج. 
ً
 مسؤول )وليس فريقا

 

4.5  
 
وعات: أ  طر الرصد والتقييم لمديري المشر

 
ي اإلدارة القائمة 

ي الويبو. وتعت 
 
وعات جدول أعمال التنمية وإدارتها بمبادئ اإلدارة القائمة عل النتائج المتبعة ف شد إعداد مشر عل النتائج يسير

 ورصدها. التخطيط للنتائج 

وعات جدول أعمال التنمية، تستخدم الويبو األطر المنطقية لوضع أطر التخطيط والرصد والتقييم.    وبالنسبة لمشر

وع.  ✓ وع لبدء تنفيذ المشر وع ذات أهمية بالغة لمدير المشر   مرحلة استهالل المشر

ة  ✓
َّ
 للبلدان المشاركة لتحديد أولوياتهم وتوضيحها واالتفاق عل خطة تنفيذ ُمعد

ً
وهي مرحلة جوهرية أيضا

وع.   للمشر
ً
 خصيصا

 مشاركة أو مستفيدة من تصبح  ✓
ً
 بلدانا

ً
[ تلقائيا

ً
ِحة ]البلدان النامية أو البلدان األقل نموا

البلدان المقير

وع من خالل ملء نموذج المشاركة وتقديمه إىل  امها بالمشر  اإلعراب عن الير 
ً
ي عليها أيضا

وع. وينبغ  المشر

 الشعبة المعنية. 

ي عل الدول األعضاء المهتمة تقديم نموذج الم ✓
 ( إىل شعبة تنسيق جدول 5شاركة )النموذج ينبغ 

  أعمال التنمية. 

ي 5نموذج المشاركة )النموذج  ✓
 
ي ستشارك ف

( مصمم لتوفير معلومات مهمة عن المؤسسات الرئيسية التر

وع، واألهم من ذلك األشخاص الرئيسيير  الذين يمكن التواصل معهم.   المشر

وع، بالتنسيق مع شعبة تنسيق جدو  ✓  الحتياجات سُيجري مدير المشر
ً
 ل أعمال التنمية، تقييما

  البلدان المهتمة. 
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ُ
وعات التنمية الموجهة نحو النتائج. وتستخدم العديد من المنظمات هذه األداة، وت ي هو أداة تخطيط تحليلية منهجية لمشر

م واإلطار المنطفر
ى
ستخد

ي 
 
 ف
ً
ي المقام أيضا

 
مير  ف وعات والمقيِّ وعات الموجهة نحو التنمية وتقييمها. وهي أداة مخصصة لمديري المشر منظومة األمم المتحدة، لرصد المشر

 األول. 

: و   تعرض األطر المنطقية ما يلي

ي من ال •
اضات العوامل الخارجية التر اتيجية التدخل )سلسلة النتائج( من األنشطة إىل تحقيق األثر، وافير ي اسير

 
 متوقع أن تسهم ف

 هذه النتائج. 

ي تقيس ما إذا كانت النواتج والنتيجة واألثر المتوقع قد تحقق.  •
ات )خطوط األساس، والغايات( التر  المؤشر

 وسائل التحقق: وسائل قياس النتائج.  •
 

 للتحدي والسياق وأصحاب المصلحة )المرحلتان 
ً
 شامال

ً
اتيجية تدخل مناسبة تحليال األوىل والثانية المتعلقتان بوضع مفهوم ويستلزم تحديد اسير

، فلن يقدم ال
َّ
اكهم. وإَّل وع مهمتان(. ويجب أن يكون هناك فهم كامل للتحدي الذي يتعير  مواجهته وأصحاب المصلحة الذين يتعير  إشر وع المشر مشر

 الدعم المناسب )النواتج( لتحقيق المنافع المتوقعة )النتيجة(. 

فيد األ 
ُ
ي عرض طر وت

 
ي شكل موجز وسهل القراءة.  المنطقية ف

 
وع الرئيسية ف  معلومات المشر
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ي 
ز
وع : 4الرسم البيان  إىل وثيقة المشر

ً
وع استنادا ي مرحلة استهالل المشر

ز
 ف
ً
ال  مفصَّ

ً
وع إعدادا ه مدير المشر

ِّ
عد

ُ
ي ي

وح لإلطار المنطف   قالب مشر

 

ج
تائ
لن
ة ا
سل
سل
 =
 
سي
رأ
 ال
ق
ط
من
ال

 

ي 
 اإلطار المنطف 

وع   اض وسيلة التحقق المؤشر  وصف المشر  االفي 

 األثر 

هذا  )مالحظة: 
الجزء ال يكون 

 مالئ
ً
  ما

ً
دائما

وعات  لمشر
جدول أعمال 

 التنمية(

ات طويلة  منافع وتأثير
 األجل تحققها النتائج

كيف يمكن قياس تحقيق 
األثر الطويل األجل وما هي 
ي يستند 

 المعايير التر
 إليها ذلك؟

 تحديد خط األساس

  تحديد الغاية

جمع كيف 
ُ
ست

ن  المعلومات ومى
 سيجمعها؟

اضات  إذا تحققت النتيجة )النتائج( وكانت االفير
وع  صحيحة )عند هذا المستوى(، فسيتمكن المشر
ي تحقيق أثر 

 
 من المساهمة ف

 طويل األجل. 

ة  النتيجة  ات مباشر منافع وتأثير
وع  تحققها نواتج المشر

كيف يمكن قياس تحقيق 
ي النتائج وما هي المعايير 

التر
 يستند إليها ذلك؟

 تحديد خط األساس

  تحديد الغاية

جمع 
ُ
كيف ست

ن  المعلومات ومى
 سيجمعها؟

اضات صحيحة  إذا تحققت النواتج وكانت االفير
 )عند هذا المستوى(، فسوف تتحقق 

 النتائج المتوقعة. 

المنتجات والخدمات  النواتج 
ي تحققها 

المحددة التر
وعات جدول أعمال  مشر

سم المنجزاتالتنمية، 
ُ
 وت

كيف يمكن قياس تحقيق 
ي 
النواتج وما هي المعايير التر

 يستند إليها ذلك؟

 تحديد الغاية

جمع 
ُ
كيف ست

ن  المعلومات ومى
 سيجمعها؟

اضات صحيحة  ذت األنشطة وكانت االفير
ِّ
ف
ُ
إذا ن

 )عند هذا المستوى(، ستتحقق النواتج. 

األنشطة الالزمة لتحقيق  األنشطة 
المتوقعة من النواتج 

د خالل 
َّ
حد

ُ
وع )ت المشر

وع(  مرحلة استهالل المشر

   

  

ات ووسائل التحقق ي = العالقة بير  األهداف والمؤشر
  المنطق األففر

 توضيحات 

 

 

 

 

 

 

 

توضيح ما سيحققه  
ي شكل سلسلة 

 
وع ف المشر

نتائج )المرحلتان الثالثة 
  والرابعة(. 

أ منطق التدخل من  ُيقرى
 أعل. أسفل إىل 

ات قياس   مؤشر
 تحقيق األهداف

يمكن أن تكون كمية 
 )أعداد
ً
 ( أو نوعية )أحكاما

ً
  (ا

  

 

وع. فعل سبيل المثال، يمكن استخدام سل ي مرحلة مبكرة من إعداد المشر
 
ي ف

سلة وقد ُجمعت غالبية المعلومات الالزمة الستكمال اإلطار المنطفر

وع ت لوثيقة مفهوم المشر
َّ
ِعد
ُ
ي أ
ي  النتائج التر

ي الرسم البيان 
 
ي عل النحو الموضح ف

 . 4لملء جزء من اإلطار المنطفر
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ي 
 كيفية تحويل سلسلة النتائج إىل إطار منطف 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
 اإلطار المنطف 

وع  اض وسيلة التحقق المؤشر  وصف المشر  االفير

 النتيجة 
 
ً
 األوسع نطاقا

    

     النتيجة

     النواتج

     األنشطة

 

 

ي  5.5
لة باألنشطة والجدول الزمتز  قائمة مفصَّ

ي لتنفيذها )المدة بير  البداية والنهاية ممير  
( مع جدول زمت  ي

تيب زمت   يعرض األنشطة بالتفصيل )بير
ً
وع مخططا ة باللون يتضمن تقرير استهالل المشر

وع. األسود(.  ي وثيقة المشر
 
ي المؤقت الوارد ف

 من الجدول الزمت 
ً
 وأفضل تحديدا

ً
ي هذه المرحلة أكي  تفصيال

 
ي ف

  ويكون الجدول الزمت 

ي البلدان  مالحظة مهمة: 
 
وعات بشدة باالضطالع بهذا العمل بالتعاون الوثيق مع مسؤوىلي التنسيق ف ذ أن المستفيدةُينصح مديرو المشر ، وُيحبَّ

وع. يكون ذلك من خال  ل حلقة عمل للتخطيط أثناء مرحلة استهالل المشر

ي للتنفيذ 
 الجدول الزمتز

ي )انظر البند 
النواتج واألنشطة حسب اإلطار المنطفر

2.5) 

 األرباع السنوية

 السنة الثانية السنة األوىل

الرب  ع 
 األول

الرب  ع 
ي 
 الثان 

الرب  ع 
 الثالث

الرب  ع 
 الرابع

الرب  ع 
 األول

الرب  ع 
ي 
 الثان 

الرب  ع 
 الثالث

الرب  ع 
 الرابع

         1الناتج 

         1.1النشاط 

         2.1النشاط 

         2الناتج 

         1.2النشاط 

         2.2النشاط 

النتائجالنواتجاألنشطةالمدخالت
النتائج 

 األوسع نطاق
ً
ا

العامل أو العوامل 
ضة  الخارجية المفير

العامل أو العوامل 
ضة  الخارجية المفير
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وع الفصل السادس:   تنفيذ المشر
وع. ومن المهم أثناء هذه المرحل وع أهمية بالغة، إذ تتحقق خاللها النواتج المحددة والنتيجة اإلجمالية للمشر ة إقامة تكتشي مرحلة تنفيذ المشر

وع. ولذا، ُيعد التواصل المنتظم والمفتوح  ي المشر
 
ي البلدان وأصحاب المصلحة الرئيسيير  ف

 
 عالقة تعاونية مع مسؤوىلي التنسيق ف

 
ً
. أمرا

ً
  جوهريا

ي المسار ا
 
وع ف وع توجيه المشر وع وتقييم مخاطره سيتيح لمدير المشر ي تنفيذ المشر

 
ز ف لصحيح وعالوة عل ذلك، فإن الرصد المستمر للتقدم المحرى

وعات تقارير دورية إىل شعبة تنسيق جدول  ي الوقت المناسب. ولتيسير هذه العملية، سيقدم مديرو المشر
 
 )إذا لزم األمر( ف

 ل التنمية.  أعما

 

 

وع.  ي إطار إدارة مرحلة تنفيذ المشر
 
  وضح الجدول الوارد أدناه المهام الرئيسية ف

 مرحلة التنفيذ

وع
ر

ش
لم
ة ا
يق
وث
 ل
ً قا
وف

 

ة 
وب
طل
لم
ج ا
وات
لن
ق ا
قي
ح
ت

   
  

 
ير
ار
تق
 ال
ع
رف
 و
صد

لر
ا

 

د  لتقرير االستهالل المعتمى
ً
ي الوقت المناسب وفقا

 
وع  تنفيذ األنشطة ف  )عل أساس مستمر(مدير المشر

وع(، وتحديث حالة  األنشطةرصد  المخطط لها )حسب تقرير استهالل المشر
 التنفيذ بانتظام، والمواعيد النهائية المنقحة، ورصد تحقيق النواتج بانتظام. 

وع إىل شعبة تنسيق جدول  مدير المشر
أعمال التنمية )تقديم تحديثات بانتظام 

 (4باستخدام النموذج 

وع صعوبات أو  إذا واجه تنفيذ المشر
ات، تتخذ الشعبة إجراءات كرد   تأخير

 فعل لذلك

وع  تقديم تقرير سنوي )تقارير سنوية( إىل لجنة التنمية أثناء تنفيذ المشر

ي تحقيق  -
 
ز ف باستخدام  النواتجتقديم تقارير بشأن التقدم المحرى

ي 
ي اإلطار المنطفر

 
ات الواردة ف  المؤشر

انية المستخدمةاإلبالغ عن  -  نسبة المير 

ث وتدابير التخفيف من وطأة المخاطر -
َّ
 جدول مخاطر محد

-  
ً
 فوريا

ً
ي تتطلب اهتماما

 تحديد المشاكل التر

ث لتحقيق النواتج )إذا لزم األمر( -
َّ
ي محد

 جدول زمت 

ز  - ي إجراء تقييم للتقدم المحرى
ي تحققت بالفعل، ينبغ 

وبالنسبة للنواتج التر
ي تحقيق النتائج 

 
(. ف ي

ي اإلطار المنطفر
 
ات الواردة ف  )باستخدام المؤشر

 

وع التقرير  -  مدير المشر
ّ
ُيِعد

 (6)باستخدام النموذج 

تستوثق شعبة تنسيق جدول أعمال  -
 التنمية من التقرير أو تتحقق 

 من صحته

 
ي 
 
 بالتقرير وتنظر ف

ً
تحيط لجنة التنمية علما

حة )األنشطة، والنواتج  ات المقير التغيير
ي المتوقعة، وم

وع/الجدول الزمت  دة المشر
وع(.   للمشر

وع.   وع إىل لجنة التنمية بمجرد إنجاز المشر ل عن إنجاز المشر تقديم تقرير مفصَّ
 :  ويتضمن التقرير عدة أمور، من بينها ما يلي

 لإلطار  -
ً
ي تحقيق النتائج المتوقعة )وفقا

 
ز ف ي للتقدم المحرى

تقييم ذانر
) ي
 المنطفر

ي تحقيق  -
 
ز ف ي للتقدم المحرى

 لإلطار  األثر تقييم ذانر
ً
 )وفقا

ً
األوسع نطاقا

) ي
 المنطفر

وع -  اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان استدامة المنافع الناتجة عن المشر

 عل نطاق أوسع ها الدروس المستفادة مع إمكانية تطبيق -

  مذكرة نشر  -

وع التقرير  -  مدير المشر
ّ
ُيِعد

 (7)باستخدام النموذج 

تستوثق شعبة تنسيق جدول أعمال  -
 التنمية من التقرير أو تتحقق 

 من صحته

 

وع 1.6   رصد المشر
ي يمكن أن تؤثر عل التنفيذ الناجح للمشر 

ي أنه يتيح تقييم المخاطر المحتملة التر
 
وع جزء مهم من تنفيذه. وتكمن أهمية الرصد ف وع، ومن رصد المشر

اتيجيات التخفيف.   وع من الجاهزية لمواجهة تلك المخاطر من خالل اسير ن مدير المشر
ِّ
ّم يوفر بيئة تمك

ى
 ث

 
وع رصد    ويتوىل مدير المشر

ً
 مرحليا

ً
وع إىل شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية، ويقدم تقريرا وع، إذ يقدم معلومات بانتظام عن تنفيذ المشر المشر

 إىل لجنة التنمية. 
ً
  سنويا

وع من جانب شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية:  •  رصد المشر
 مسؤولية تقديم تقارير منتظمة إىل شعبة تنسيق جدو 

ً
وع أيضا : يتوىل مدير المشر  ل أعمال التنمية بشأن وضع تنفيذ األنشطة، مع إبراز ما يلي

وع -  لتقرير استهالل المشر
ً
 األنشطة المخطط لها وفقا

الرصد والتقييمالتنفيذاالستهالل
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وع -  لتقرير استهالل المشر
ً
 المواعيد النهائية وفقا

ح إلنجاز األنشطة -
َّ
ي المنق

 الموعد النهان 
( وضع النشاط )لم يبدأ بعد/جارِ  -

ً
نجز تماما

ُ
 العمل فيه/أ

 

ات/التحديات األخرىتوضيح التأخ -  ير
ذة -

ى
 التدابير التصحيحية المتخ

 

ات أو  وع يواجه تأخير ما إذا كان تنفيذ المشر وع وتقديم التقارير إىل لجنة التنمية، ال سيَّ ي تيسير تنفيذ المشر
 
صعوبات أو كليهما. وستسهم هذه العملية ف

 
ً
وع. ويمكن لشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية عندئٍذ أن تقدم دعما   لتنفيذ المشر

ي تنفيذ ال
 
ز تلك التقارير أي تغيير ملحوظ ف ير

ُ
ي أن ت

ي إطار عملية الرصد. وينبغ 
 
وع تقارير سنوية إىل لجنة التنمية ف وع )تأخر ويقدم مدير المشر مشر

وع، أو الحاجة إىل إعادة تكييف بعض األنشطة المخطط لها، وما إىل  ، أو الحاجة إىل تمديد المشر ي
ذلك(، وأن تعتمدها لجنة التنمية. الجدول الزمت 

وع أثناء تنفيذه.  انية المخصصة للمشر   وال يمكن إعادة تقييم المير 

  تقديم تقارير مرحلية دورية إىل لجنة التنمية:  •
وع مسؤولية إعداد تقرير مرحلي سنوي شامل وتقديمه إىل لجنة التنمية )باستخدام النموذج 

التقرير ويجب أن يتضمن  (. 6يتوىل مدير المشر

 المعلومات التالية: 

وع( -  لوثيقة المشر
ً
وع )وفقا  البيانات الرئيسية للمشر

ثة باألنشطة، وحالة تنفيذ هذه األنشطة -
َّ
 قائمة محد

انيات - ام بالمير   
ي تحقيق النواتج، وااللير

 
ز ف  التقدم المحرى

ث بالمخاطر -
َّ
 جدول محد

-  
ً
 فوريا

ً
ي تتطلب اهتماما

 المشاكل التر

-  
َّ
ي المحد

وع  الجدول الزمت   ث للمشر
ي تحقيق النتائج )بناًء عل النواتج المتحققة بالفعل( -

 
ز ف  تقييم للتقدم المحرى

 
وع ونواتجه وأنشطته الموضحة وع المعيرَّ  ضمان تنفيذه بناًء عل أهداف المشر وع، يجب عل مدير المشر ي  وبمجرد اعتماد لجنة التنمية للمشر
 
ف

ي إبالغ اللجن
وع. غير أنه ينبغ  ي لتنفيذ وثيقة المشر

ما الجدول الزمت  وعات جدول أعمال التنمية الجارية، ال سيَّ ات يلزم إجراؤها عل مشر ة بأي تغيير

 . وع، من خالل تقديم تقرير مرحلي
حها مدير  المشر ي يقير

ات التر  اللجنة بعد ذلك بهذا التقرير المرحلي التخاذ قرارها بشأن التغيير
وسوف تستعير 

وع.    المشر

و  2.6  عإغالق المشر
وع تقديم تقرير إنجاز إىل لجنة التنمية )النموذج  وع: 7يجب عل مدير المشر :  ( قبل إغالق المشر ي

ي أن يتضمن التقرير معلومات عن اآلنر
 وينبغ 

وع( •  لوثيقة المشر
ً
وع )وفقا  البيانات الرئيسية للمشر

ات المختارة( • ي باستخدام المؤشر
 لإلطار المنطفر

ً
 تقرير عن النواتج المتحققة )وفقا

ات المختارة( • ي باستخدام المؤشر
 لإلطار المنطفر

ً
ي لوحظت )وفقا

 تقرير عن النتيجة )النتائج( التر

وع( • ي حال انطباق ذلك عل المشر
 
 تحليل أسباب عدم تحقيق األهداف )ف

 للنواتج ونوع التكاليف( •
ً
 تقرير عن التنفيذ الماىلي )وفقا

وع مال  • مه المشر
َّ
وع )إذا ظل الدعم الذي قد ، فكيف سيتم ضمان استمرار المنافع أو توسيع نطاقها(؟   اختتام المشر

ً
 ئما

ح ) •
ِّ
ي يمكن للويبو االستفادة منها )لكل قطاع أو للمنظمة بأكملها(؛ )1مذكرة نشر توض

ي يمكن 2( النقاط الرئيسية التر
( والنقاط الرئيسية التر

  للدول األعضاء االستفادة منها )لكل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة(. 
وع هد اح إجراءات المتابعة الممكنة. وإذا حقق المشر ي حاجة قائمة، فيمكن للجنة التنمية اقير

ِّ
وع أو نتائجه تلتر فه )أهدافه( وإذا كانت نواتج المشر

، فقد ال تكون ه
ً
وع مالئما وع بالكامل و/أو لم يعد الدعم المقدم من المشر ناك حاجة إىل مزيد بالكامل، أو استفادت الدول األعضاء من منافع المشر

 من إجراءات المتابعة. 
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 الرئيسية: النقاط 

 

 

 

 

 

  

 

وع.  • ي تكييف ذلك الهيكل بما يناسب طبيعة المشر
وع. وينبغ   إلدارة المشر

ً
وع هيكال  من المهم أن يضع مدير المشر

وع.  • ي مرحلة استهالل المشر
 
ي للدول األعضاء المشاركة أن تشارك بفعالية ف

 ينبغ 

وري لنجاح  • وع ض  . الرصد المنتظم للمشر ي
ام بالجدول الزمت  وعات من  التنفيذ وااللير  ن ذلك مديري المشر

ِّ
وسيمك

وع.  ي تنفيذ المشر
 
 التحديد المسبق ألي مشكلة محتملة ف

وعات تقارير سنوية إىل لجنة التنمية.  • ي أن يقدم مديرو المشر
 ينبغ 

ما الجد • وع الجاري، ال سيَّ ات يلزم إجراؤها عل المشر ي إبالغ اللجنة بأي تغيير
وع، من خالل تقديم وينبغ  ي للمشر

ول الزمت 

 تقارير مرحلية.  

وع مسؤولية تقديم تقرير إنجاز إىل لجنة التنمية.  • وع، يتوىل مدير المشر  بمجرد إنجاز المشر

قرر اللجنة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات متابعة بناًء عل االستنتاجات المستخلصة من تقريري اإلنجاز والتقييم.  •
ُ
  وت
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وع القسم الثالث:   تقييم المشر

 التقييمات الفصل السابع: 
ف بها عل نطاق واسع وعات جدول أعمال التنمية من خالل تطبيق المبادئ والممارسات الجيدة المعير  . 14يتناول هذا الفصل تقييم مشر

 

 الغرض من التقييمات 1.7
شد توفر التقييمات أدلة موثوقة ومفيدة لتعزيز  ي الويبو والدول األعضاء فيها. وتسير

 
ي التعلم المؤسشي ف

 
المساءلة عن نتائج التنمية، وللمساهمة ف

وع جدول أعمال التنمية يقدم المساعدة المناسبة بالطريقة المالئمة.    الويبو ولجنة التنمية بتلك التقييمات لتحديد ما إذا كان مشر

، لتقييمات م
ً
وعات جدول أعمال التنمية: وهناك غرضان رئيسيان، تحديدا  شر

 مساءلة الويبو أمام الدول األعضاء، •

وعات جدول أعمال التنمية.  •   االستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تحسير  تنفيذ مشر
 

مون مستقلون وتديرها شعبة تنسيق شد التقييمات باختصاصات واضحة تتضمن أسئلة تقييم رئيسية. وُيجري تلك التقييمات مقيِّ جدول  وتسير

 أعمال التنمية. 

وع.  مالحظة مهمة:  انية المشر ي مير 
 
انية التقييم وإدراجها ف ع مير 

ُّ
 يجب توق

عد عمليات التقييم والرصد 
ُ
لة لبعضها وت  : مكمِّ

انيات. وُيعد الرصد  الرصدُيسهم  • ي تحقيق األهداف المتوقعة )النواتج، والنتائج، واآلثار( واستخدام المير 
 
ز ف ي تقييم التقدم المحرى

 
المنتظم ف

وعات الجارية بفعالية وكفاءة.  ي توجيه قرارات اإلدارة من أجل تنفيذ أحد المشر
 
 وظيفة إدارية مستمرة. ويتمثل الغرض الرئيشي منه ف

ي إطار  •
 
وعات للتقييم بمجرد اكتمالها. والغرض من تلك التقييمات هو توجيه قرارات لجنة التنمية، ت التقييمعملياوف ، تخضع المشر

 
ً
ي تحقيق النتائج فحسب، بل تنظر أيضا

 
 لهذا الغرض، ال تنظر التقييمات ف

ً
ي يمكن للويبو االستفادة منها. وتحقيقا

إىل واستخالص الدروس التر

ي تمير  
وعات التنمية الناجحة )المالءمة، واالتساق، والكفاءة، واستدامة النتائج(. العوامل األخرى التر   مشر

 

  مالحظة مهمة: 
ً
ي تقرير اإلنجاز باإلضافة إىل التقييم المستقل والتوصيات المنبثقة عنه، ستتخذ لجنة التنمية قرارا

 
بناًء عل االعتبارات الواردة ف

وع إىل مرحلة  ي العمل المعتاد للمنظمة، أو إغالقه واالستفادة من نواتجه. بشأن احتمالية تمديد المشر
 
 تالية، أو تعميمه ف

وع جدول أعمال التنمية.   ويعرض الجدول التاىلي األطر الزمنية وخطوات تقييم مشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ي وضعتها لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  المصادر:  14

 مبادئ التقييم التر
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  خطوات التقييم والمسؤوليات 2.7

 المسؤوليات الوصف الناتج الوقت

م:  ( تصميم التقييم وتعيير  المقيِّ مير 
م )المقيِّ  التعاقد مع المقيِّ

حد
وا
ر 
شه

 

ت 
صا
صا
خت
ال
 ا
قة
وثي
 
ع
قي
تو

د
عق
وال

 

 تحديد الغرض وأسئلة التقييم الرئيسية
شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية )بالتشاور 

وع(  مع مدير المشر

 إعداد وثيقة االختصاصات
شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية )بالتشاور 

وع(  مع مدير المشر

) مير 
م )المقيِّ  اختيار المقيِّ

شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية )بالتشاور 
وع(  مع مدير المشر

م  التعاقد مع المقيِّ
شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية )بالتشاور 

وع(  مع مدير المشر

 تطبيق االختصاصات مرحلة استهالل التقييم: 

حد
وا
ر 
شه

 

ىلي 
ال
ته
س
ال
ر ا
ري
تق
 ال
اد
تم
اع

 

م وع الوثائق يجمع المقيِّ  مدير المشر

ة م دراسة مكتبية أوليَّ م ُيجري المقيِّ  المقيِّ

وع إعداد قائمة باألشخاص المقرر إجراء مقابالت معهم م/مدير المشر  المقيِّ

م وشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية عل مواعيد إجراء المقابالت والمهام  يتفق المقيِّ
  الميدانية )إذا لزم األمر(

 تنسيق جدول أعمال التنمية شعبة

تيبات اإلدارية للمهمة الميدانية )إذا لزم األمر(  شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية الير

م التقرير االستهالىلي 
 المقيِّ

ّ
م ُيِعد  المقيِّ

وع بشأن التقرير االستهالىلي 
 تتوىل الشعبة تجميعها تعليقات شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية/مدير المشر

ي صيغته النهائية
 
م بتعديل التقرير االستهالىلي ووضعه ف

م يضطلع المقيِّ  المقيِّ

ن
عا
بو
س
أ

 

ت
انا
بي
 ال
ع
جم

ت 
انا
بي
 ال
ل
لي
ح
ت

 

ير
قر
لت
ع ا
و

ر
ش
م

 

م المهام الميدانية )إذا لزم األمر( والمقابالت  المقيِّ

ي نهاية المهمة
 
م إحاطة شفوية بالنتائج واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية ف  المقيِّ

م إجراء دراسة مكتبية إضافية أو استعراض للمنشورات أو كليهما )إذا لزم األمر(  المقيِّ

 : ي
وع التقرير إىل شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية )الموعد النهان    15 تقديم مشر

ً
يوما

 بعد نهاية المهمة الميدانية
م  المقيِّ

حد
وا
ع 
بو
س
أ

 

ص
حي
تم

 

ق
قائ
ح
ال

 

جري شعبة تنسيق 
ُ
عمم التقرير عل مدير ت

ُ
 للحقائق وت

ً
جدول أعمال التنمية تمحيصا

وع لتمحيص الحقائق  المشر
)رئيس( شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية 

وع  ومدير المشر

 )نموذج القائمة تتحقق شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية من جودة التقرير 
 (8المرجعية 

 شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية

عة إىل تقدم  شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية تصحيحات للحقائق وتعليقات مجمَّ
ونية( ات، والتعليقات اإللكير ع التغيير م )تتبُّ  المقيِّ

 شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية

حد
وا
ع 
بو
س
أ

ير 
قر
لت
ع ا
ض
و

ه  
غت
صي
 

ف ي

ية
هائ
لن
ا

 

ق
قي
تد
 ال
ع
ُّ تب
ت

 
ي 
 
م التصحيحات، ويصحح أوجه القصور ف ويقبل التصحيحات،  جودة التقرير. ُيدِرج المقيِّ

ح سبب ذلك. 
ِّ
 أو إذا رفضها يوض

م  المقيِّ

ات واإلجابة عن التعليقات  يقدم النسخة النهائية للتقرير )نسخة تتضمن تميير  التغيير
ونية(.   اإللكير

م  المقيِّ

 النشر 

ة 
جن
 لل
ية
تال
 ال
سة

جل
ال

ية
نم
لت
ا

 

 شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية تعميم التقرير بعد إدراج مواد لجنة التنمية

م التقرير عل لجنة التنمية م يعرض المقيِّ  المقيِّ

 لجنة التنمية تناقش لجنة التنمية التقرير وتنظر فيه

ي حالة التخطيط لذلك(
 
 أنشطة النشر األخرى )ف

شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية/مدير 
وع/لجنة التنمية  المشر

ز  3.7 مي  ز اختيار المقيِّ  المستقلي 
وعات جدول أعمال التنم ي إعداد مشر

 
مون قد شاركوا ف وعات جدول أعمال التنمية لتقييمات خارجية ومستقلة. ويجب أال يكون المقيِّ ية تخضع مشر

  .  أو إدارتها وال أن يكونوا من بير  المستفيدين المستهدفير 

مون معتِم   أال يكون المقيِّ
ً
ي االستقاللية أيضا

ي أي من دين وتعت 
 
وع جدول أعمال التنمية ف ي مشر

 
يكة ف  عل الويبو أو عل المنظمات الشر

ً
اقتصاديا

 )حيثما ينطبق ذلك(. ويجب معالجة تضارب المصالح المحتمل بانفتاح ونزاهة.  المستفيدة البلدان

 إىل ما يتمتعون به من مهار 
ً
افة استنادا

َّ
مير  من خالل إجراءات شف مون وتتم عملية اختيار المقيِّ ات ذات صلة بالمجال. ويجب أن يكون المقيِّ ات وخير

وع الذي يضطلعون بتقييمه.  ويمكن مؤهلير  ألداء وظائفهم. ويجب أن يتمتعوا بمهارات تقييمية ومعرفة كافية بالملكية الفكرية لفهم محتوى المشر

ي 
 
 سياق التنمية الدولية.  إثبات امتالك المهارات التقييمية من خالل سجل حافل بتجارب التقييم الناجحة ف
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وعات جدول أعمال التنمية بحرية ودون تدخل. ويتلقون الدعم من شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية ومديري  مو مشر ويمكن أن يعمل مقيِّ

ي أن يستفيدوا من االطالع عل جميع المعلومات ذات الصلة. 
وعات. وينبغ   المشر

 النقاط الرئيسية: 

 

 
 
 
 
 

 جمع البيانات )المعلومات( وعرضها 4.7

ي مراعاة النقاط التالية 
  عند جمع البيانات وعرضها: ينبغ 

 

وع،  • وع، ومفهوم المشر وع جدول أعمال التنمية، ومنها عل أقل تقدير وثيقة المشر ي جميع الوثائق ذات الصلة بمشر
 
يجب النظر ف

وع.   والتقارير المرحلية، ونواتج المشر

الة • ي التقييم.  يجب التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيير  وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعَّ
 
ي لمعايير تحديد  ف

وينبغ 

دة بوضوح. 
َّ
ل تبادل المعلومات.  أصحاب المصلحة أن تكون محد  يسهِّ

ً
 تشاركيا

ً
مون نهجا ي أن يستخدم المقيِّ

 وينبغ 

م مصداقية البيانات وموثوقيتها  • ت من صحة مصادر المعلومات، وأن يقيِّ ي للتقييم استخدام أسلوب التحقق المتبادل للتثبُّ
ينبغ 

 .
ً
 نقديا

ً
 تقييما

د  • ستمى
ُ
ي أن ت

. وينبغ 
ً
 واضحا

ً
 منطقيا

ً
ا ي عرض النتائج واالستنتاجات والتوصيات بشكل منفصل، مع التميير  بينها تميير 

ينبغ 

د التوصيات من االستنتاجات.  ستمى
ُ
  ويجب أن يعرض تقرير التقييم حجة واضحة.  االستنتاجات من النتائج، وأن ت

ي إخفاء هو  حماية الشية:  •
مون. ينبغ  ي يتلقاها المقيِّ

غير  وحماية شية المعلومات التر
ِّ
 ية فرادى الُمبل

 معايي  التقييم 5.7
وعات وتنفيذها ونتائجها  • وعات جدول أعمال التنمية للحصول عل تقييم جودة موحد لتصميم المشر ف بإجراء تقييمات لمشر

َّ
ُيكل

 للمعايير الخمسة التالية: 
ً
 وفقا

o  :و  المالءمة َّ المشر َّ احتياجات المستفيدين؟هل لتر  ع التوصيات المستهدفة، وهل لتر

o  :وعات جدول أعمال التنمية الجارية  االتساق ها من مشر وع جدول أعمال التنمية مع برامج الويبو، وغير ق مشر
ُ
مدى تواف

 . المستفيدةأو المنجزة، وسياسات البلدان 

o  :وع ونتائجه المتوقعة أو مد الفعالية ق نواتج المشر
ُّ
وإذا أمكن، يجب  ى احتمالية تحقيقه لنتائجه المتوقعة. مدى تحق

ي حالة عدم استخدامها، يجب توضيح السبب(. 
ي )وف 

ي اإلطار المنطفر
ات الواردة ف   استخدام المؤشر

o  :ي الوقت المناسب، ومدى اقتصادية تحقيقها.  الكفاءة
وع لنواتجه ف   مدى تحقيق المشر

o  :المنافع الخالصة للتدخل. مدى استمرار أو احتمال استمرار  االستدامة 
وعات جدول أعمال التنمية، يتعذر تقييم األثر بوجه عام. وإذا توفرت أدلة واضحة، قد ُيقرر المق  للنطاق والمدة المحدودتير  لمشر

ً
مون تقييم ونظرا يِّ

ي تحقيق األثر. 
 
 احتمالية إسهام النتائج ف

 تقرير التقييم 6.7
هم من يجب أن تكون تقارير التقييم مفهومة للق ي الويبو، وغير

راء المستهدفير  )شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية، ولجنة التنمية، وموظف 

ي أن تكون موجزة )بحد أقص 
(. وينبغ  ح المصطلحات التقنية بطريقة مفهومة  20المستخدمير  المستهدفير  ورة، شر ، عند الض  ي

صفحة(. وينبغ 

: للقراء الذين ليسوا عل دراية بالتقييم أو الملكي ي
 ة الفكرية. ويجب أن تتضمن اآلنر

 ملخص •
ً
 تنفيذي ا

ً
ي  : ا

يقدم لمحة عامة عن التقرير، مع إبراز النتائج واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية والدروس المستفادة بوجه عام. وينبغ 
ي ذاته دون الرجوع إىل 

 
 ف
ً
، ويجب أن يكون واضحا د التقرير اإلجماىلي

 مير  التقرير. لمحتوى الملخص التنفيذي أن يجسِّ

 

فت بإجراء التقييم، ونطاق التقييم، وأهدافه، وأسئلة التقييم الرئيسية.  •
َّ
ي كل

 الجهة التر

 

م، واإلفصاح عن تضارب المصالح المحتمل )إن ُوجد(.  •  اسم المقيِّ

 

وعات جدول أعمال التنمية لتقييما •  ت خارجية ومستقلة.  تخضع مشر

•  :   يتمثل الغرض من التقييمات فيما يلي

o ،مساءلة الويبو أمام الدول األعضاء 

o  .وعات جدول أعمال التنمية  االستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تحسير  تنفيذ مشر
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وع وتوقعاته(.  • وع، ومقاصد المشر حت المشر ي اقير
وع وخلفيته )عل سبيل المثال، الجهة التر  سياق المشر

 

ا • ي تؤثر عل نجاح التدخل. اسير
اضات األساسية التر ما العوامل واالفير وع، ال سيَّ ي المشر

 
 تيجية التدخل المتبعة ف

 

مة )دراسة مكتبية، مقابالت، استعراض منشورات، مالحظة شخصية، إىل غير ذلك(.  •
ى
 مصادر المعلومات المستخد

ً
المنهجية، شاملة

ح التقرير معايير التقييم وكيفية ترجيح
ِّ
ي ضوء أهداف التقييم. ويوض

 
 ها ف

 

م عل إجراء التقييم.  • ي تحد من قدرة المقيِّ
 قيود التقييم، أي العوامل التر

 

وع بناًء عل معايير التقييم الموحدة )انظر ما سبق(.  •  النتائج، وتقييم المشر

 

 االستنتاجات المستمدة من النتائج والتقييم.  •

 

ي توجيهها إىل غة بوضوح، يمكن تنفيذها بواقعية وتو توصيات مص •
ي تستهدفها. وينبغ 

 للفئات التر
ً
م التوصيات وفقا صمَّ

ُ
تسم بأنها عملية. وت

 الجهات المتلقية للتقرير فقط. 

 

ي مرفق للتقرير حتر يمكن تقييم دقة  •
 
جريت معهم مقابالت ومصادر المعلومات األخرى ف

ُ
ج القوائم الكاملة لألشخاص الذين أ درى

ُ
ت

ي التقرير 
 
 . المعلومات الواردة ف

 

 النقاط الرئيسية: 

 

 

  

ي تقرير التقييم إىل لجنة التنمية.  ✓ م الخارجر  يقدم المقيِّ

ز بوضوح النتائج الرئيسية للتقييمات وتوصياتها واستنتاجاتها الرئيسية.  ✓ ي أن ُيير
 ينبغ 

وع أو  ✓ وع )توسيع نطاق المشر  إىل تقرير التقييم، قد تقرر لجنة التنمية إضافة مرحلة ثانية للمشر
ً
توسيعه استنادا

ي عمل الويبو، أو إغالقه واالستفادة من الدروس المستخلصة منه. 
وع ف   أخرى(، أو تعميم المشر

ً
 ليشمل بلدانا
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وعات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ي إعداد مشر
ز
 ما يجب فعله وما ال يجب فعله ف

 إعداد مذكرة مفاهيمية )الدول األعضاء(
ي إطار جدول أعمال التنمية.   -

 
ف عل األعمال السابقة ف وعات جدول أعمال التنمية الذي يتيح البحث فيه؛ حتر تتعرَّ احرص و طاِلع فهرس مشر

 لها. 
ً
ال وعك من األعمال القائمة و/أو يكون ُمكمِّ  و عل أن يستفيد مشر

َّ
 ال يعدو إال أن يكون نسخة مكررة من األعمال المنف

ً
وعا ح مشر ي ال تقير

 
ذة ف

وعات جدول أعمال التنمية السابقة.   مشر
وعك التغلب عليه.  -  و  ابدأ بتحديد التحدي المتعلق بالملكية الفكرية الذي يستهدف مشر

ِّ
ي ال تتعلق بالملكية حد

د األسباب الجذرية للتحدي، التر
ي كثير من األحيان. 

 
وعك ليستهدف تنفيذ بعض األنشطة مثل و الفكرية فقط ف الدراسات والدورات التدريبية وحلقات العمل ال تصمم مشر
م طلبها من الويبو لمعالجة المشكلة.  والمنشورات.  ي تعير 

ي المساعدة التر
 
 ثم انظر ف

ات اإليجابية المتوقعة )النتائج(.  - ح بوضوح كيف سيؤدي دعم الويبو )النواتج( إىل التغيير د من وجود منطق تدخل قوي يشر
َّ
ِّ  بوضوح و تأك مير

وع( والنتائج )آثارها اإليجابية المتوقعة(.  بير  النواتج ي و )منجزات المشر
وع التر ة للمشر د العوامل الخارجية الخارجة عن السيطرة المباشر

ِّ
حد

 يجب توافرها لضمان تحقيق النواتج للنتيجة المتوقعة. 
 باألمر قبل صياغة المذكرة المفا -

ً
هيمية، ويشمل ذلك مكتب )مكاتب( الملكية استشر أصحاب المصلحة الرئيسيير  الذين قد ُيبدون اهتماما

ي الحلول الممكنة من زاو 
 
ب النظر ف

َّ
كات، واألوساط األكاديمية، وما إىل ذلك. وتجن ية الفكرية الوطنية، والوزارات المختصة، ورابطات الشر

 الملكية الفكرية والمستفيدين المختارين فقط. 
وعك المشاكل المتعلقة بالمل - ي تهم العديد من البلدان. احرص عل أن يعالج مشر

ي و كية الفكرية ذات الصلة والتر
وعات التر اح المشر ب اقير

َّ
تجن

 تستهدف تحقيق النفع لبلد بعينه أو مؤسسة معينة فقط. 
ي أن تبدأ بصياغة مسودة مذكرة مفاهيمية وتناقشه -

ة إىل لجنة التنمية، ينبغ  وع وتقديمه مباشر ح المشر ا مع عل الرغم من أنه يمكنك إعداد مقير
 شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية. 

حك )الدول األعضاء( ي لجنة التنمية بشأن مقي 
ز
 التباحث ف

احات تتلقاها حسب -  لتنظر فيه اللجنة. ويمكنك إدراج أي اقير
ً
حك قبل تقديمه رسميا ي أن تسغ إىل حشد دعم أفرقة لجنة التنمية لمقير

ما  ينبغ 
 .
ً
  تراه مناسبا

حات إىل لج -  نة التنمية قبل التشاور المسبق مع مختلف األفرقة. ال تقدم المقير
حك بناًء عل تعليقات الدول األعضاء األخرى.  -  التمس مساعدة شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية لتعديل مقير

وع، والبلدان المشاركة( وع )مدير المشر  تنفيذ المشر
د  -

ِّ
ي كأداة للتخطيط واإلدارة والرصد. وحد

دة وقابلة استعن باإلطار المنطفر
َّ
ات ُمحد ات لكٍل من النواتج والنتائج المتوقعة. واخير مؤشر مؤشر

 .
ً
 للقياس ويمكن تحقيقها وذات صلة ومحددة زمنيا

وع،  - ي المشر
 
ي حالة مشاركة عدة مؤسسات ف

 
ي كل من البلدان التجريبية أو المستفيدة. وف

 
 عليه بوضوح ف

ً
وع متفقا  إلدارة المشر

ً
أنشر  هيكال

 ول تنسيق واحد، وإنشاء آلية توجيهية للمشاورات. وستقدم لك شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية المشورة إذا يمكنك تعيير  مسؤ 
 لزم األمر. 

وع بمعزل عن اآلخرين - ذ المشر
ِّ
ي التنسيق مع الزمالء الداخليير  المعنيير  وإبالغ شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية بأي مشكلة قد  ،ال تنف

بل ينبغ 
  لية التنفيذ. تنشأ أثناء عم

وع، والدول األعضاء( ها )شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية، ومدير المشر  الوقوف عىل الدروس المستفادة ونشر
وع وا - ي للمشر

 إىل نتائج التقييم النهان 
ً
، استنادا ي

ون  ي ستكون متاحة عل موقع الويبو اإللكير
د النقاط الرئيسية لمذكرة النشر التر

ِّ
ستنتاجاته حد

  وتوصياته. 
ي قنوات أخرى لنشر النتائج إىل نطاق أوسع من الجمهور. وقد تشمل تلك القنوات األحداث الجانبية عل هامش  -

 
قد تنظر الدول األعضاء ف

ي البلدان 
 
ات اإلعالمية )للجمهور ف ي الويبو( أو النشر

ي لجنة التنمية وموظف 
 
 ( أو موجزات السياساتالمستفيدةاجتماع لجنة التنمية )للمشاركير  ف

ي البلدان 
 
وع واستيعابها. المستفيدة)للحكومات ف ها من الوسائل الرامية إىل ضمان إبراز نتائج المشر  ( أو غير

وع تذهب ُسدى.  -   ال تدع نتائج المشر
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وعات جدول أعمال التنمية ي وثائق مشر
ز
 ملخص للمصطلحات المهمة الواردة ف

وعات جدول أعمال التنمية وعات جدول أعمال  مشر وعات، فإن مشر ي جميع المشر
 
بمثابة مساع مؤقتة وليست أنشطة دائمة. وكما هو الحال ف

ية، والمساهمات العينية(.   ( وموارد مخصصة )الموارد المالية، والموارد البشر ي
 التنمية لها مدة محددة )جدول زمت 

ي من المتو 
وعات المدخالت لتحقيق النواتج، التر  قع أن تؤدي إىل نتائج إيجابية وربما يكون لها أثر طويل المدى. وتستخدم المشر

وع.  المدخالت • ية المخصصة للمشر ية وغير البشر  تتضمن الموارد البشر

 خدمات مثل تكوين الكفاءات، والتدريب،  األنشطةتشير  •
ً
وع جدول أعمال التنمية، وتتضمن األنشطة عادة إىل الدعم المقدم من مشر

ي م
 
ات ف اء السلع )مثل المعدات والمواد(. وتبادل الخير  شر

ً
ي بعض األحيان قد تشمل األنشطة أيضا

 
 ختلف المجاالت، وما إىل ذلك. وف

 ما يكون لألنشطة مدة وتكلفة و 
ً
وع لتحويل المدخالت إىل نواتج. وعادة وع هو عنض من عناض العمل المنجز أثناء المشر نشاط المشر

 متوقعة ومتطلبات موارد متوقعة. 

ي المعرفة  النواتج •
 
ات ف ات التشغيلية، أو التغيير وع. وهي تصف بعض التغيير هي المنتجات والسلع الرأسمالية والخدمات الناتجة عن المشر

ز عل المنجزات وليس األثر. 
ِّ
رك
ُ
 والمهارات. وت

د كيف سيبدو  النتائج •
ِّ
حد

ُ
وع. وت ة األجل أو المتوسطة األجل لنواتج المشر ه األنشطة، هي اآلثار المرغوبة القصير وع، وتوجِّ نجاح المشر

ات مؤسسية أو سلوكية أو كلتيهما.   ما تؤدي إىل تغيير
ً
وفر األساس إلطار قياس األداء. وعادة

ُ
 وت

ي تحسير  حياة الناس.  األثريشير  •
 
ي كثير من األحيان ف

 
وع ويمكن أن تسهم ف ي تنتج عن المشر

إىل اآلثار األساسية والثانوية الطويلة األجل التر

وعات جدول أعمال التنميةوقد يك  أو غير مقصود. وباإلضافة إىل تحقيق مشر
ً
، أو مقصودا  أو غير مباشر

ً
ا ، أو مباشر

ً
 أو سلبيا

ً
 ون األثر إيجابيا

 أوسع نطاق
ً
 واقتصاديا

ً
 اجتماعيا

ً
ي نهاية المطاف أثرا

 
ي تحقيق نتائج التنمية، وأن تحقق ف

 
 ف
ً
. غلنواتج محددة، من المتوقع أن تساهم أيضا

ً
ير ا

ة.  ي المقام األول؛ ألن دورة حياتها قصير
 
ز عل األثر ف

ِّ
وعات جدول أعمال التنمية ال ترك   أن مشر

ح  • اتيجية التدخلتشر ي اسي 
 
، كيف تحقق األنشطة النواتج، وكيف تساهم هذه النواتج ف  منطق التدخل أو نظرية التغيير

ً
ي تسم أيضا

، التر

اتيجية التسليم سلسلة النتائج )العالقة بير  المدخالت 
ي تحقيق األثر المتوقع. وتعرض اسير

 
تحقيق النتائج، وكيف تساهم النتائج ف

(.  واألثر واألنشطة والنواتج والنتائج  ي
ي تسلسل منطفر

 
 ف

اضاتتنظر  • وع )النتائج، واألثر( عل العوامل الخارجية. ويجب تحديد  االفي  ي يعتمد فيها تحقيق أهداف المشر
ي الجوانب التر

 
ف

اضات.   االفير

ات • دة وقابلة ل المؤشر
َّ
ات "سمارت": ُمحد ستخدم لتحديد ما إذا كانت األهداف قد تحققت. ويجب أن تكون المؤشر

ُ
لقياس هي تدابير ت

  .) ي
 )مرتبطة بموعد نهان 

ً
 ويمكن تحقيقها وذات صلة ومحددة زمنيا

ي واضح.  ومن  خط األساس •
وع. ويعقب خط األساس غاية، وهي النتيجة المتوقعة ضمن إطار زمت  هو قيمة مؤشر األداء قبل تنفيذ المشر

ي كل مستوى من
 
 مستويات النتائج.  خالل مقارنة خط األساس بالغاية، يمكن قياس مدى حدوث التغيير ف

، عل سبيل المثال: االستطالعات، والبيانات المتاحة للعموم، والدراسات، وما  وسائل التحققتمثل  • مة لقياس المؤشر
ى
األدوات المستخد

 إىل ذلك. 

ي يعرض  •
ات )ويشمل ذلك خط األساس والغايات(، ووسائل التحقق اإلطار المنطف  اضات، والمؤشر اتيجية التدخل، واالفير  . اسير

اتيجيات التخفيف من وطأة  تقييم المخاطرُيحدد  • ذ اسير
ِّ
م أثرها المحتمل، وينف األحداث الخارجية السلبية المحتملة )التهديدات(، ويقيِّ

 المخاطر. 

وع )المنجزات(:   أمثلة لنواتج المشر

ي    ع عن حق المؤلف.  • وع تشر  مشر

ي لتسجيل العالمات التجارية.  •
ون   نظام إلكير

 مواد التعليمية. الدراسات واألدلة وال •

كات يضطلع بها مكتب الملكية الفكرية.   • ي مجال الملكية الفكرية للشر
 
ي إعداد خدمة استشارية ف

الِحظ أن تقديم الخدمة االستشارية ف 
 .
ً
وعا  مشر

ّ
عد  مجال الملكية الفكرية بانتظام بعد إعدادها ال يُ

وع، ومن أمثلة األ  : تتحقق النواتج )المنجزات( من خالل أنشطة المشر  نشطة ما يىلي

اء من أجل صياغة قانون جديد لحق المؤلف.  •  حلقات العمل التشاورية، وإسهامات الخير

مجية، وترحيل البيانات إىل النظام الجديد.  • اء تصميم الير ي لتسجيل العالمات التجارية، وشر
ون   تصميم نظام إلكير

ي مجال الملكية الفكرية  •
 
كات للدعم ف )المقابالت، واالستطالعات(، وتحديد نطاق الدعم الذي سيقدمه مكتب تحديد احتياجات الشر

ي مجال الملكية الفكرية وإطالقها. 
 
 الملكية الفكرية، وتجريب الخدمة االستشارية ف
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ي تحققها النواتج(: 
 أمثلة للنتائج )المنافع الت 

ي صياغة هذا  •
 
وع جدول أعمال التنمية ف وع قانون جديد لحق المؤلف وتنفيذه بدعٍم من مشر  اعتماد إحدى الحكومات لمشر

 القانون الجديد. 

ي يسجلها مكتب الملكية الفكرية بفضل إنشاء قاعدة بيانات العالمات التجارية الجديدة بدعم  •
 ازدياد عدد العالمات التجارية التر

 من الويبو. 

 لألثر:  أمثلة

ي تصميم سياسات وطنية جديدة أخرى.  •
 
 دمج جوانب الملكية الفكرية ف

اعات بشأن استخدام العالمات التجارية بفضل تزايد عدد العالمات التجارية المسجلة.  •  الحد من الي  

] ي
 ]يلي ذلك المرفق الثان 
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ي  المرفق
 الثان 

 

 

وع أجندة التنمية - 1 النموذج  مفهوم مشر
 

وع  اسم المشر

وع أو المنافع  ح المشر ز مجال الملكية الفكرية الذي يتناوله مقير ، وأن ُيير
ً
ا ي أن يكون االسم قصير

وع. ينبغ   للمشر
ً
د)ي( اسما

ِّ
حد

وع.  ح المشر  الرئيسية لمقير
 
ره.  معلومة!  

ُّ
 يثير اهتمام القارئ ويسهل تذك

ً
)اختاري( اسما  اخير

 
"؛ 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
وع الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير األعمال ف عل سبيل المثال:  "مشر

ي العض 
 
وع الملكية الفكرية واالقتصادات اإلبداعية ف ي البلدان النامية"، "مشر

 
وع الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف "مشر

"، إىل غير ذلك.   الرقمي
وعاأل  ي للمشر

 ساس المنطف 
 "لماذا؟"

وع،  ي للمشر
ي صميم األساس المنطفر

 
ي أن تكون ف

ي ينبغ 
وعات أجندة التنمية بتوصيات أجندة التنمية، التر شد جميع مشر ي أن تسير

ينبغ 
ي 
ِحة بشأن تحديد االحتياجات المتعلقة بالملكية الفكرية التر

ه الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير وع وأن توجِّ سيلبيها المشر
 لذلك، 

ً
شد بتوصيات أجندة التنمية. وتحقيقا وع أن يسير ي الذي يستند إليه المشر

ي لألساس المنطفر
ي سيتصدى لها. وينبغ 

والتحديات التر
وع النقاط التالية:  ي أن يتناول المشر

 ينبغ 
وع أجندة التنمية؟ "1" ي سيتصدى لها مشر

ي تجعله ما التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية التر
وما هو الوضع الراهن وما األسباب التر

 غير مرٍض؟
ح؟"2" وع المقير  ما األسباب الكامنة وراء التحدي المتعلق بالملكية الفكرية )تحليل المشكلة( وكيف يمكن أن يعالجها المشر
ي تلك التوصيات؟"3" وع، وكيف سُيلتر ح المشر شد بها مقير ي يسير

 ما هي توصيات أجندة التنمية التر

 تحديد/تحليل أصحاب المصلحة
 "َمن؟"

 
وع أو المتأثرين به، ويشمل  ي المشر

د القسم الخاص بتحديد أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة الرئيسيير  المشاركير  ف 
ِّ
ي أن يحد

ينبغ 
وع  ي مراحل التشاور والتنفيذ لضمان مالءمة أهداف المشر

وإمكانية تحقيقها من ذلك جميع أصحاب المصلحة الذين يجب أن يشاركوا ف 
ح.  وع المقير  خالل التسليم الناجح للمشر

 
، عل سبيل المثال:  وع ما يلي

ي المشر
 ويمكن أن يشمل أصحاب المصلحة ف 

 

السلطات عل مستوى الدول األعضاء )عل سبيل المثال، مكاتب الملكية الصناعية أو حق المؤلف أو كليهما، والوزارات  •
وع يس  تهدف صناعات معينة، وما إىل ذلك(المختصة إذا كان المشر

 المؤسسات األكاديمية، والمدارس •
 غرف التجارة •
ي  •

ي يتعلق عملها بمواضيع مماثلة )شعبة تنسيق أجندة التنمية متاحة لتقديم إرشادات ف 
ي الويبو التر

الكيانات الداخلية ف 
 هذا الصدد(

 المنظمات غير الحكومية المعنية •
ي بعض الحاالت، المنظمات  •

ي إطار منظومة األمم المتحدة. ف 
ي تعمل ف 

 الدولية األخرى، ومنها المنظمات التر
 

 
ً
 صحيحا

ً
وع وتنفيذه. فسيضمن ذلك تحديد التحديات تحديدا ي عملية إعداد المشر

اك أصحاب المصلحة المعنيير  ف  ومن المهم إشر
ي أن المشر 

وع الحتياجات المستفيدين )ما يعت   وع مالئم للمستفيدين(. وتلبية النتائج المتوقعة من المشر

وع  أهداف المشر
 "ماذا؟"

وع ألنها تحدد النتيجة النهائية  ي  -من المحتمل أن تكون اإلجابة عن السؤال "ماذا؟"  أحد أهم أجزاء إعداد المشر
أي األمور التر

وع تحقيقها، وكيف سيبدو الوضع بعد التغلب عل التحدي المحدد؟  يستهدف المشر

 
وع، عل سبيل المثال: ويمكن أن يكون هدف   المشر

 
كات المحلية للعالمات الجماعية، أو ▪  تيسير استخدام الشر
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، أو ▪ ي المحيط الرقمي

 
ي توزي    ع المحتوى السمغي البضي ف

 
 تحسير  حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ف

 
ي النهوض بالسياحة والتقاليد والثقافة الوطنية  ▪

 
ي سياق أهداف النمو والتنمية تحليل دور نظام وأدوات الملكية الفكرية ف

 
ف

 الوطنية، ودعم ذلك الدور وإذكاء الوعي به، إىل غير ذلك. 
 

وع أو مالحظة مهمة  للمشر
ً
عد أنشطة تكوين الكفاءات و/أو المساعدة التقنية والندوات وحلقات العمل والزيارات الدراسية أهدافا

ُ
: ال ت

ي أن يكون نتائج له عل اإلطالق. وتمثل األنشطة الدعم الذي ي
اتيجية التسليم. وينبغ  وع لتحقيق أهدافه، وهي جزء من اسير قدمه المشر

وع ومدته وموارده.   عل نطاق المشر
ً
وع هدف واحد أو هدفان بحد أقص، اعتمادا  للمشر

اتيجية التسليم  اسي 
 "كيف؟"

د لتحقيق 
َّ
اتيجية التسليم أو التدخل كيفية التغلب عل التحدي المحد ح اسير

ِّ
ي القسم توض

 
حة ف

َّ
وع )الموض النتائج المتوقعة من المشر

 السابق(. 
 
وع.   نشر  النواتج( الالزمة لتحقيق النتائج المتوقعة من المشر

ُ
ي ت
ي أن يوضح هذا القسم النواتج )المنجزات( واألنشطة )التر

 وينبغ 
 

اتيجية التسليم بوصفها سلسلة نتائج. وتصف سلسلة النتائج سلس ض اسير عرى
ُ
ي أن ت

ع أن تؤدي إىل التغيير وينبغ 
َّ
ي ُيتوق

لة األحداث التر
ي تحقيق 

 
ي ترجمة المدخالت إىل أنشطة، واألنشطة إىل نواتج، ومساهمة النواتج ف

 
المقصود )النتيجة(. ويتمثل المفهوم األساشي ف

ي مجال التنمية. 
 
 النتائج، وإنشاء النتائج لألثر االجتماعي االقتصادي ف

 
وع للدعم المناسب  مالحظة مهمة:  اتيجية التدخل القوية تقديم المشر وع.  وتضمن اسير اتيجية التدخل هي جوهر أي مشر اسير

، يجب أن ُيحقق ما بير  
ً
اال وع أجندة التنمية فعَّ وع ومدته  5و 3بالطريقة الصحيحة.  ولكي يكون مشر  عل نطاق المشر

ً
نواتج، اعتمادا

 وموارده. 
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ح  - 2النموذج  وع أجندة التنميةمقي   مشر
 

وع إليه. غير مالحظة:  ح المشر ي أن يستند مقير
وع إىل شعبة تنسيق أجندة التنمية، ينبغ  إذا قدمت إحدى الدول األعضاء مفهوم مشر

  . وع باستخدام النموذج التاىلي
ح المشر ي إعداد مقير

 أنه إذا قررت الدولة العضو تجاوز هذه الخطوة، فينبغ 

 

وع1  . رمز المشر

وع،  وع )XX، إىل توصيات أجندة التنمية )DA_XX_YYيشير رمز المشر ي تنفيذها، وإىل مرحلة المشر
 
وع ف ي يسهم المشر

(. YY( التر
ي أكي  من توصية من توصيات أجندة التنمية. 

 
وع ف  ويمكن أن يسهم المشر

 [[DA_01_05_10_1مثال: 

وع 2.1  اسم للمشر

ي أن يكون 
وع. ينبغ   للمشر

ً
د)ي( اسما

ِّ
وع أو حد ح المشر ز مجال الملكية الفكرية الذي يتناوله مقير ، وأن ُيير

ً
ا االسم قصير

وع.  ح المشر  المنافع الرئيسية لمقير
 
ره.  معلومة:  

ُّ
 يثير اهتمام القارئ ويسهل تذك

ً
)اختاري( اسما  اخير

 
ي البلدان 

وع الملكية الفكرية وتوسيم المنتجات لتطوير األعمال ف  وع عل سبيل المثال:  "مشر "؛ "مشر
ً
النامية والبلدان األقل نموا

"، إىل  ي العض الرقمي
وع الملكية الفكرية واالقتصادات اإلبداعية ف  ي البلدان النامية"، "مشر

الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف 
 غير ذلك. 

 توصيات أجندة التنمية 3.1

وعات أجندة التنمية بتوصيات أجندة  شد جميع مشر ي أن تسير
ي ينبغ 

ي القسم "األساس المنطفر
التنمية، عل النحو المذكور ف 

ي النموذج 
وع" ف  هه، وليس العكس. 1للمشر وع وتوجِّ ح المشر ي أن تلهم التوصيات المنطق الذي يستند إليه مقير

 .  وينبغ 
 
ي أن تكون توصيات أجندة ا 

ي هذا القسم )ينبغ 
ج النص الكامل لتوصيات أجندة التنمية ذات الصلة ف  لتنمية هي نفسها الواردة وسُيدرى

ي القسم 
وع"(.  1.1ف   "رمز المشر

 
 . هنا ويمكن االطالع عل توصيات أجندة التنمية 

وع 4.1  مدة المشر
 إىل عدد 

ً
وع )بالشهور( المقدرة استنادا د)ي( مدة المشر

ّ
 النواتج المتوقعة ودرجة تعقيدها.  حد

وع  5.1 انية المشر ز  مي 
وع.   وع، سوف تحدد شعبة تنسيق أجندة التنمية المبلغ اإلجماىلي المخصص لتنفيذ المشر انية المشر  بعد وضع مير 

وع2   . وصف المشر

وع، وسياق  ح المشر  للفكرة الكامنة وراء مقير
ً
 أكي  تفصيال

ً
 أن يصف ما يمكن أن يقدم هذا القسم وصفا

ً
وع.  ويمكنه أيضا هذا المشر

 :  يلي

وع  • ع أن يتغلب عليه المشر
َّ
وع؟ ولماذاالتحدي المتوق  توجد حاجة إىل هذا المشر

اكه )أصحاب المصلحة(؟ • ن يجب إشر وع ومى ن سيستفيد من المشر  ومى
 
ي القسم مالحظة مهمة 

وع )النموذج  2: ستجمع المعلومات المذكورة ف  ي مفهوم المشر
ي المقام األول المعلومات الواردة ف 

ف 
اتيجية التنفيذ.  1 وع، واسير وع، وتحديد أصحاب المصلحة، وهدف المشر ي للمشر

: األساس المنطفر  (، وهي

وع 1.2  مفهوم المشر

 
وع.    ح المشر وع، فإن هذا القسم سيصف المفهوم الكامن وراء فكرة/مقير  إذا لم يتناوله القسم المذكور أعاله مفهوم المشر

وع ونتائجه ونواتجه 2.2  هدف المشر

وع ونتائجه )"  ما هو هدف )أهداف( المشر
ً
وع، وتحديدا  "(. ماذايحدد هذا القسم بوضوح الفوائد المتوقعة من المشر

 

وع 3.2  اتيجية تنفيذ المشر  اسي 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
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وع، وما هي األنشطة والموارد الالزمة لتحقيق نواتجه ونتائجه.  بعبارة أخرى، يصف   ي أن يبير  هذا الجزء كيفية تنفيذ المشر
ينبغ 

وع )" اتيجية تنفيذ المشر  "(. الكيفاسير
 

وع 2.4  ات المشر  مؤشر

ي تحقيق نواتج 
 
ات النجاح ف ي أن يصف هذا القسم مؤشر

ات قياس النتائج ينبغ  عد مؤشر
ُ
وع. وت وع، واألهم من ذلك، هدف المشر المشر

ات "سمارت"، أي  ي أن تكون هذه المؤشر
وع ونواتجه.  وينبغ  ه جميع أنشطة المشر وعات أجندة التنمية، ألنها توجِّ ورية لنجاح مشر ض 

. ويمكن أن تكون 
ً
دة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وذات صلة ومحددة زمنيا

َّ
ات كمية أو نوعية. ُمحد  المؤشر

 
ات "سمارت" للنواتج:    أمثلة لمؤشر

 

 إعداد دورة للتعلم عن ُبعد وتجريبها وإتاحتها لعموم الجمهور.  •

مجيات وتثبيتها وتجريبها وتشغيلها.  •  تطوير الير
 

ات "سمارت" للنتائج:   أمثلة لمؤشر

وع أجندة التنمية؛ مثل عدد  • ي يقدمها مشر
العالمات التجارية المسجلة من خالل برمجية شبكية االستفادة من الخدمات التر

 لتسجيل العالمات التجارية.  وسائل التحقق/المصدر:  ُيبلغ عنها مكتب الملكية الفكرية المستفيد. 

وع  • ي أعدها مشر
نت التر ي للدورة التدريبية عير اإلنير

استخدام األدوات/الدورات:  عدد الطالب الذين اجتازوا االختبار النهان 
ي الدورة أجن

 
( أو النسبة المئوية للمشاركير  ف ، البيانات المستحصلة من قاعدة بيانات المشاركير  دة التنمية )المؤشر الكمي

نت(.  ي ُجمعت من خالل استطالع عير اإلنير
/غير الراضير  عن الدورة ) البيانات التر  الراضير  للغاية/الراضير 

 

اتيجية االستدامة 5.2  اسي 

ي أن يوضح هذا 
وع، وما ينبغ  وع عل أصحاب المصلحة بعد اكتمال المشر القسم كيف يمكن أن يستمر النفع العائد من نواتج المشر

 عل سبيل المثال: هي الموارد الالزمة لتحقيق ذلك.  
وع؛•   توضيح كيف يمكن للدول األعضاء تعزيز استفادتهم من نواتج المشر
وع؛  وتوضيح كيف يمكن للمستفيدين االستفادة من نت•    ائج المشر
وع، إىل غير ذلك. •   وتوضيح كيفية ضمان تعزيز االستفادة العامة من نواتج المشر

 معايي  اختيار البلدان التجريبية/المستفيدة 6.2
وع.   ي تنفيذ المشر

ي بها البلدان المستفيدة المحتملة لتتمكن من المشاركة ف 
ي يجب أن تف 

وط الرئيسية التر ( بإيجاز الشر ي
 ِصف)صف 

 
 مستفيدة من خالل ملء النموذج 

ً
 .  5وسوف يتعيرَّ  عل الدول األعضاء المهتمة تقديم طلب رسمي للمشاركة بوصفها بلدانا

 الكيان القائم بالتنفيذ داخل المنظمة 7.2
وع؟  ويمكن للدولة العضو )الدول األعضاء(   عن تنفيذ المشر

ً
حة أن تشير إىل أّي قطاعات أو مجاالت الويبو سيكون مسؤوال ِ

المقير
ي فقط.  وإذا كانت هناك حاجة إىل تحديد الشعبة المسؤولة عن التنفيذ، فسوف تقدم شعبة تنسيق أجندة التنمية 

القطاع المعت 
ي هذا الشأن. 

ح ف  ِ
 المشورة للبلد )البلدان( المقير

 
انيتها للثنائية المعنية.  ويمكن   انية ويمكن االطالع عل برنامج عمل الويبو ومير   هنا. االطالع عل برنامج العمل والمير 

 
عل سبيل المثال: قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، أو شعبة تنسيق أجندة التنمية؛ أو قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية  

 الفكرية واالبتكار، إىل غير ذلك. 
وع بكيانات أخرى داخل المنظمةارتباط  8.2  المشر

 بقطاع حق 
ً
وع مرتبطا وع.  عل سبيل المثال، قد يكون المشر د)ي( قطاعات أو مجاالت الويبو األخرى المعنية بهدف المشر

ِّ
حد

 المؤلف والصناعات اإلبداعية، أو حق المؤلف والحقوق المجاورة. 
 

 
ً
وع مرتبطا وع يستخدم موارد قطاع أو وعل وجه التحديد، إذا كان المشر ي الويبو )عل سبيل المثال، إذا كان المشر

بمجاالت أخرى ف 
ي 
ي تحديد ذلك بإيجاز ف 

كة، أو غير ذلك(، ينبغ 
ي الويبو، أو ينفذ أنشطة مشير

، أو يقدم إسهامات إىل مجال عمل محدد ف  مجال معير 
 هذا القسم. 

وعات أجندة التنمي 9.2  ه من مشر وع بغي   ةارتباط المشر

ح الحاىلي 
وعات( أجندة التنمية السابق أو الجاري أو المخطط له الذي قد يكون المقير وع )مشر د)ي( مشر

ِّ
 حد

 به وكيفية هذا االرتباط. 
ً
 مرتبطا

https://www.wipo.int/policy/en/pbc/
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انيتها 10.2 ز ي تحقيق النتائج المتوقعة من برنامج الويبو ومي 
ز
وع ف  مساهمة المشر

ح)ي( النتائج المتوقعة من برنامج الويبو 
ِّ
ي تحقيقها وكيفية ذلك. وض

 
ح ف وع المقير ي سيساهم المشر

انيتها الحالية التر  ومير 
 
انية كل س  نامج والمير  انيتها إطار المنظمة لإلدارة القائمة عل النتائج. ويجري إعداد وثيقة الير د برنامج الويبو ومير 

ِّ
، مالحظة: ُيحد نتير 

 . هنا ويمكن االطالع عليها 
 

 المخاطر والتخفيف من وطأتها 11.2

 لملء هذا القسم.  3ُيرجر االطالع عل النموذج 

 

 

 
  

https://www.wipo.int/policy/ar/pbc/index.html
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ي المؤقت للتنفيذ3
 . الجدول الزمتز

حت  ي اقير
ي المؤقت للتنفيذ بالتشاور مع الدولة العضو )الدول األعضاء( التر

وع. ويعتمد عل تضع الويبو الجدول الزمت  المشر
ي وقت الحق. 

 
ي للتنفيذ ف

ي للوقت الالزم لتسليم النواتج. وقد تراجع لجنة التنمية الجدول الزمت   تقدير تقريتر

 

ي )القسم 
 (3النواتج حسب اإلطار المنطفر

 الفصول

   2السنة    1السنة 

ف  3ف 2ف 1ف 4ف  3ف 2ف 1ف
4 

   1الناتج 

    2الناتج 

    ألف، باء، جيم                

    3الناتج 

   4الناتج 

 

ات تجري  ها لجنة التنمية.  وبمجرد اعتماد اللجنة مالحظة مهمة وع أجندة التنمية أي تغيير ح مشر ز مقير : سُيير

وع.   له، سيصبح وثيقة رسمية للمشر

 
 
وع بحسب النواتج وحسب فئة التكلفة. 4 انية المشر  . مير 
 
وع.   انية المشر عب الويبو، بإعداد مير 

ُ
ها من ش  ستضطلع شعبة تنسيق أجندة التنمية، بالتنسيق مع غير
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 قالب تقييم المخاطر - 3النموذج  
 

ي )التهديد( تصنيف  وصف الحدث السلتر
 
ً
الخطر وفقا

لجدول 
 التصنيف

تدابير التخفيف من وطأة الخطر )إحدى 

اتيجيات الويبو للتخفيف من وطأة  اسير

اتيجيات(  المخاطر أو عدة اسير

 عالية متوسطة منخفضة

( التهديد ي
 صف)ي( كيفية التخفيف من حدة المخاطر   X ِصف)صف 

     

     

     

     

 

 

وعات  1مقياس الويبو لمخاطر المشر

 
وعات  مقياس الويبو لمخاطر المشر

 تصنيف كل خطر:  االحتمالية

أكي  من  مرتفعة
50% 

 مرتفع مرتفع متوسط

 مرتفع متوسط منخفض %50 – 25 متوسطة

أقل من  منخفضة
25% 

 متوسط منخفض منخفض

نوع الخطر واألثر الناجم 
 عنه

 كبير  متوسط صغير  

انية10أقل من  التهديد الماىلي  اوح بير   % من المير 
% من 30 – 10ما يير

انية  المير 
انية30أكي  من   % من المير 

وع ي تحقيق نتائج المشر
 قصور ف 

ة بدرجة طفيفة  غير ممكن بدرجة كبير

ر تسليم النواتج
ُّ
  12و 6بير   أشهر 6أقل من  تأخ

ً
  12أكي  من  شهرا

ً
 شهرا

ار بالسمعة مجموعة من أصحاب  اإلض 
 المصلحة فقط

وع بالكامل )العديد من  المشر
 أصحاب المصلحة(

 عل مستوى الويبو

 

 

 

ي بيئة المصدر:  1
وعات ف  وعات أجندة التنمية(الويبو، إدارة المشر فة بما يناسب مشر  قائمة عل النتائج )مكيَّ
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وعات( - 4النموذج   ي )مديرو المشر
وع واإلطار المنطف   تقرير مرحلة استهالل المشر

 

  مرحلة االستهالل  

 الوصف النشاط الزمن
وع( نها مدير المشر  اإلجراءات/المواعيد النهائية )يدوِّ

 

 3 
ىل 
إ

6 
هر
ش
أ

 

  
ل 
غي
ش
ت

ج
وات
لن
م ا
لي
س
لت
د 
دا
ع إل
. ا
ية
نم
لت
ة ا
ند
ج
ع أ
و

ر
ش
م

 

دعوة البلدان التجريبية إىل اإلعراب عن اهتمامها )إذا كان من 
طري عل النحو 

ُ
وع عل المستوى الق المتوقع تجريب المشر

وع أجندة التنمية(.  ي وثيقة مشر
 
 الوارد ف

وع، ترسل الدول األعضاء  بمجرد اعتماد لجنة التنمية للمشر
المهتمة نموذج المشاركة المكتمل إىل شعبة تنسيق أجندة 
ونية رسمية  ي شكل مذكرة شفوية أو رسالة إلكير

 
التنمية ف
امها توضح  وع.  اهتمامها والير  ي المشر

 
 بالمشاركة ف

 

وع اجع شعبة تنسيق أجندة التنمية، مع مدير المشر  سير
، طلبات المشاركة وتختار المستفيدين بناًء عل  المعير 
وع وعل  ي وثيقة المشر

 
امتثالهم لمعايير االختيار الواردة ف

ي المتوازن للمستفيدين. 
 
 أساس التمثيل الجغراف

 
ً
 بلدا

ً
ِحة( تلقائيا

ح )البلدان المقير ِ
مالحظة: يصبح البلد المقير

. غير أنه يتعيرَّ  عل البلدان 
ً
حة ملء نموذج مستفيدا ِ

المقير
 المشاركة وتقديمه إىل األمانة. 

 

وع. ويشمل ذلك   للمشر
ً
ل فريقا

ِّ
وع أن يشك ي لمدير المشر

ينبغ 
 ، ي
 مستشارين ومسؤوىلي تنسيق عل الصعيد الوطت 

تعيير 
ي وثيقة 

 
ع بذلك ف

ُّ
وتوظيف موظفير  إضافيير  )إذا ورد توق

وع(، إىل غير ذلك.   المشر

 

ي إعداد قائمة 
ي كل بلد من البلدان ينبغ 

 
لة باألنشطة ف مفصَّ

ي القيام 
طري(. وينبغ 

ُ
المشاركة )خطة تنفيذ عل المستوى الق

 بذلك بالتعاون الوثيق مع البلدان المشاركة. 

 

ل )األنشطة، وخطوط  ي مفصَّ
ي وضع إطار منطفر

ينبغ 
 . 6األساس، والغايات(، انظر النموذج 

 

وع تقديم تقرير  ي لمدير المشر
عن مرحلة استهالل ينبغ 

وع إىل شعبة تنسيق أجندة التنمية.   المشر

 

تراجع شعبة تنسيق أجندة التنمية التقرير الخاص بمرحلة 
 االستهالل وتعتمده. 

 

 

 مرحلة االستهالل

ي )مثال(
ي  الشهر األول الجدول الزمتز

 الشهر الثالث الشهر الثان 

   البلدان التجريبية إىل اإلعراب عن اهتمامها دعوة  المستفيدة

    اختيار البلدان التجريبية/المستفيدة

طري(
ُ
لة باألنشطة )خطة تنفيذ عل المستوى الق     إعداد قائمة مفصَّ

ل ي مفصَّ
   وضع إطار منطفر

وع إىل شعبة تنسيق أجندة التنمية العتماده    تقديم تقرير عن مرحلة استهالل المشر
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ي اإلطار 
 )لمديري المشاري    ع( 2المنطف 

 

ج
تائ
لن
ة ا
سل
سل
 =
 
سي
رأ
 ال
ق
ط
من
ال

 

ي 
 اإلطار المنطف 

 

وع  اضات وسائل التحقق المؤشر  وصف المشر  االفي 

ات طويلة  األثر منافع وتأثير
 األجل تحققها النتائج

كيف يمكن قياس 
تحقيق األثر وما هي 
ي يستند 

المعايير التر
 إليها ذلك؟

جمع 
ُ
كيف ست

ن  المعلومات ومى
 سيجمعها؟

اضات  إذا تحققت النتائج وكانت االفير
صحيحة )عند هذا المستوى(، فسيتمكن 
ي تحقيق األثر. 

 
وع من المساهمة ف  المشر

   تحديد خط األساس  

   تحديد الهدف  

ة  النتيجة ات مباشر منافع وتأثير
وع  تحققها نواتج المشر

كيف يمكن قياس 
تحقيق النتائج وما هي 
ي يستند 

المعايير التر
 إليها ذلك؟

جمع 
ُ
كيف ست

ن  المعلومات ومى
 سيجمعها؟

اضات  إذا تحققت النواتج وكانت االفير
صحيحة )عند هذا المستوى(، فسوف 

 تتحقق النتائج المتوقعة. 

   تحديد خط األساس  

   تحديد الهدف  

المنتجات والخدمات  النواتج
ي تحققها 

المحددة التر
وعات أجندة  مشر
سم 

ُ
التنمية، وت
 المنجزات

كيف يمكن قياس 
تحقيق النواتج وما 
ي 
هي المعايير التر

 يستند إليها ذلك؟

جمع 
ُ
كيف ست

ن  المعلومات ومى
 سيجمعها؟

اضات  ذت األنشطة وكانت االفير
ِّ
ف
ُ
إذا ن

صحيحة )عند هذا المستوى(، ستتحقق 
 النواتج. 

   تحديد الهدف  

األنشطة الالزمة لتحقيق  األنشطة
النواتج المتوقعة من 

د خالل 
َّ
حد

ُ
وع )ت المشر

وع(مرحلة   استهالل المشر

 
ات ووسائل التحقق ي = العالقة بير  األهداف والمؤشر

 المنطق األففر

 المضمون

توضيحات توضيح ما  
ي 
 
وع ف سيحققه المشر
 شكل سلسلة نتائج. 

ات قياس  مؤشر
 تحقيق األهداف

  

أ  منطق التدخل ُيقرى
 من أسفل إىل أعل. 

يمكن أن تكون 
 )
ً
مية )أعدادا

َ
ك

أو نوعية 
)
ً
 )أحكاما

 

ي الشكل الرابع من الدليل. ي 2
ي وتوضيحه ف 

 اإلطار المنطفر
ً
 رد أيضا
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ي مستفيد/  بلد طلب المشاركة بصفة  - 5النموذج   تجريتر
 

ي قالب لتقديم طلبات المشاركة بصفة التعاريف والمستفيدين بلد   تجريتر

 الوصف المخترص معايي  االختيار

ي البلد الذي يطلب المشاركة.  اإلعراب عن االهتمام . 1
 
 تأكيد االهتمام بالمشاركة لدى الهيئات المعنية بالملكية الفكرية ف

 
المؤسسات وإطار  . 2

ي 
 العمل القانون 

ف  ي تشر
ي أن يشير البلد الطالب إىل الهيئة أو المؤسسة الوطنية التر

عل موضوع الملكية ينبغ 
اءات، وما إىل ذلك(.  وع )عل سبيل المثال، العالمات التجارية، والير  الفكرية الذي يتناوله المشر

ي للمؤسسة والنصوص القانونية. 
ون  ي توفير روابط الموقع اإللكير

 وحيثما أمكن، ينبغ 

 لوثيقة  . 3
ً
المعايير وفقا

وع  المشر
ي وثيقة

 
وع اإلشارة إىل المعايير الواردة ف  المشر

وع الحاجة إىل الدعم . 4 ير موجز للحاجة الفعلية إىل الدعم الذي سيقدمه المشر  تير

 
ام . 5  االلير 

ال  ي من أجل التنفيذ الفعَّ
ام البلد الطالب بتخصيص ما يلزم من الموارد والدعم اللوجستر تأكيد بالير 

وع واستدامته.   للمشر

 
/جهة االتصال  . 6 ي

المنسق الوطت 
 الوطنية

ي 
ي يعمل فيها، ليؤدي دور المنسق  ينبغ 

اح شخص، وذكر منصبه والمؤسسة التر للبلد الطالب اقير
وع، وليضطلع بدور الممثل المؤسشي للبلد.  ة المشر ي خالل فير

 الوطت 

ي تقديمها.  تعليقات . 7
 أي معلومات أخرى يرغب البلد الطالب ف 
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 التقرير المرحىلي السنوي - 6النموذج 
 

وع  ملخص المشر

وعرمز  وع(.  المشر ي وثيقة المشر
 
د ف وع )الرمز المعتمى  اذكر)ي( رمز المشر

وع )االسم الذي اعتمدته لجنة التنمية(.  العنوان  اسم المشر

 اذكر)ي( توصيات أجندة التنمية ذات الصلة.  توصية أجندة التنمية

وع انية المشر دة(، مع مير  انية المعتمى وع اإلجمالية )المير  انية المشر توضيح تكاليف الموظفير   اذكر)ي( مير 
 .  والتكاليف غير المتعلقة بالموظفير 

وع وع )الشهر والسنة(.  تاري    خ بدء المشر  اذكر)ي( تاري    خ بدء المشر

وع وع )عل سبيل المثال،  مدة المشر (.  32اذكر)ي( المدة اإلجمالية للمشر
ً
 شهرا

 قطاعات/مجاالت الويبو 

 الرئيسية

وع اذكر)ي( قطاعات الويبو الرئيسية  ي وثيقة المشر
 
وع )عل النحو الوارد ف ي تنفيذ المشر

 
المشاركة ف

دة(.   المعتمى

وع دة.  وصف موجز للمشر وع المعتمى ي وثيقة المشر
 
ي أن يتوافق ذلك مع الوصف الوارد ف

وع بإيجاز. وينبغ   ِصف)ي( المشر

وع .  مدير المشر ي
اه الوظيف  وع ومسمَّ  اذكر)ي( اسم مدير المشر

وع  بالنتائج ارتباط المشر
المتوقعة من برنامج الويبو 

انيتها  ومير 

وع  ي وثيقة المشر
 
ي تحقيقها )عل النحو الوارد ف

 
وع المساهمة ف ي تتوقع الويبو من المشر

اذكر)ي( النتائج التر
دة(.   المعتمى

ي تنفيذ 
 
التقدم المحرز ف

وع  المشر
ة المشمولة  وع حتر نهاية الفير  بالتقرير. ِصف)ي( ما حدث منذ بداية تنفيذ المشر

وع.  المخاطر والتخفيف ي وثيقة المشر
 
ي أن يشير وصفك إىل النواتج والنتائج الواردة ف

 ينبغ 

ي 
النتائج األولية التر

 لوحظت
ات مرتبطة  ي أن تكون هذه التأثير

ات أولية إيجابية أو سلبية الحظتها )مالحظة: ينبغ  ِصف)ي( أي تغيير
وع(.   بدعم المشر
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ات المكتسبة  والدروس الخير
 المستفادة

وع.  ات أولية مكتسبة أثناء تنفيذ المشر  اذكر أي دروس أولية مستفادة وأي خير

ف  المخاطر وتدابير تخفيف وطأتها
ِّ
م احتمالية وقوع كل تهديد وأثره، وصن وع. وقيِّ  عل تنفيذ المشر

ً
اذكر)ي( أي تهديدات قد تؤثر سلبا

 (. 4المخاطر )النموذج المخاطر بناًء عل جدول الويبو لتصنيف 

 .
ً
ة من التقرير األوىلي فصاعدا

ي الفير
 
اتيجية التخفيف لكل خطر ف د)ي( اسير

ِّ
 حد

 
ً
ي تستلزم دعما

المشاكل التر
 
ً
 فوريا

ً
 أو اهتماما

 من لجنة التنمية. ويمكن أن يشمل ذلك، 
ً
 فوريا

ً
ي قد تستلزم اهتماما

اذكر)ي( بالتفصيل جميع المشاكل التر
ة عل األنشطة المخطط عل سبيل المثال،  ات كبير وع، أو إجراء تغيير ي للمشر

طلب تمديد الجدول الزمت 
ي البداية، إىل غير ذلك. 

 
 لها ف

 
ها أثناء مالحظة:  انيته، ال يمكن تغيير وع ونواتجه المتوقعة ومير  بمجرد اعتماد لجنة التنمية ألهداف المشر

وع.   تنفيذ المشر

 
ً
ي قدما

وع. ِصف)ي( الخطوات  الطريق المص  ي تنفيذ المشر
 
 المقبلة ف

ي للتنفيذ
ي  الجدول الزمت 

 
ة ف ات كبير ات أو تأخير ي المسار الصحيح أو إذا كانت هناك أي تغيير

 
وع يسير ف ح)ي( ما إذا كان المشر

ِّ
وض

 . ي األوىلي
 الجدول الزمت 

وع ة المشمولة بالتقرير )ستقدم معدل تنفيذ المشر انية حسب الفير د)ي( معدل استخدام المير 
ِّ
شعبة تنسيق أجندة التنمية،  حد

ي هذا الشأن(. 
 
انية المشورة ف نامج والمير   وشعبة أداء الير

دمت إىل لجنة التنمية )إن ُوجدت(.  التقارير السابقة
ُ
ي ق

 اذكر)ي( التقارير المرحلية السابقة التر
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وع ي للمشر
 التقييم الذانر

وع  ي للمشر
وع التقييم الذانر ي أن يستكمل مدير المشر

وع ينبغ  ي أن يشير مدير المشر
بناًء عل الجدول الوارد أدناه. وينبغ 

 .  نظام إشارات السير
ً
وع، مستخدما ي تحقيق كل ناتج من نواتج المشر

 
ز ف  إىل مستوى التقدم المحرى

ي )النموذج 
ي اإلطار المنطفر

 
ات النواتج الواردة ف  إجراء التقييم بناًء عل مؤشر

ً
ي أن يضمن أيضا

 (. 4وينبغ 

 إشارات السير  مفتاح نظام

 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

محقق 
 بالكامل

م قوي
ُّ
م تقد

ُّ
م بعض التقد

ُّ
م بعد/توقف ال يوجد تقد  لم ُيقيَّ

 

 
وع  3نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات التنفيذ الناجح  مؤشر

ات النواتج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

    

    

 

 لوثيقة  3
ً
وع األصلية، القسم وفقا  . 2.3المشر
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 تقرير اإلنجاز - 7النموذج 
 

وع  ملخص المشر

وع وع(.  رمز المشر ي وثيقة المشر
 
د ف وع )الرمز المعتمى  اذكر)ي( رمز المشر

وع )االسم الذي اعتمدته لجنة التنمية(.  العنوان  اسم المشر

ي يستهدف  توصية أجندة التنمية
وع تنفيذها. اذكر)ي( توصيات أجندة التنمية التر  المشر

وع انية المشر  عن تكاليف الموظفير  والتكاليف غير  مير 
ً
دة(، فضال انية المعتمى وع اإلجمالية )المير  انية المشر اذكر)ي( مير 

 .  المتعلقة بالموظفير 

وع وع )عل سبيل المثال،  مدة المشر ( 32اذكر)ي( مدة المشر
ً
 شهرا

قطاعات/مجاالت الويبو الرئيسية 

ي 
 
وعالمشاركة ف  تنفيذ المشر

وع  ي وثيقة المشر
 
وع )عل النحو الوارد ف ي تنفيذ المشر

 
اذكر)ي( قطاعات الويبو الرئيسية المشاركة ف

دة(.   المعتمى

وع وع.  وصف موجز للمشر ي أن يتوافق ذلك مع وصف المشر
وع بإيجاز. ينبغ   ِصف)ي( المشر

وع .  مدير المشر ي
اه الوظيف  وع ومسمَّ  اذكر)ي( اسم مدير المشر

وع بالنتائج  ارتباط المشر
المتوقعة من برنامج الويبو 

انيتها  ومير 

وع  ي وثيقة المشر
 
وع تحقيقها )عل النحو الوارد ف ي يستهدف المشر

اذكر)ي( نتائج الويبو المتوقعة التر
دة(.  لمحة عامة عن  المعتمى

نظرة عامة عل تنفيذ 
وع  المشر

كير  عل 
وع مع الير  لتنفيذ المشر

ً
م)ي( ملخصا

ِّ
وع. قد  عملية التنفيذ وأنشطة المشر

وع ي أن يشير وصفك إىل النواتج والنتائج  النتائج الرئيسية وأثر المشر
وع. وينبغ  ح)ي( اإلنجازات والنتائج الرئيسية للمشر

ِّ
وض

وع.  ي وثيقة المشر
 
 الواردة ف

ات المكتسبة والدروس  الخير
 المستفادة

ات أولية  وع. اذكر)ي( أي دروس أولية مستفادة وأي خير  مكتسبة أثناء تنفيذ المشر

اح  المخاطر وتدابير تخفيف وطأتها وع، مع اقير ي قد تؤثر عل استدامة نتائج المشر
اذكر التهديدات الرئيسية التر

اتيجيات التخفيف من وطأة المخاطر.   اسير

وع وع.  معدل تنفيذ المشر انية حسب نهاية تنفيذ المشر د)ي( معدل استخدام المير 
ِّ
 حد

دمت إىل لجنة التنمية )إن ُوجدت(.  السابقةالتقارير 
ُ
ي ق

 اذكر)ي( التقارير المرحلية السابقة التر

ي أن يتوافق ذلك مع  المتابعة والنشر 
وع )ينبغ  اذكر)ي( إجراءات المتابعة المحتملة لضمان استدامة المشر

وع(. واذكر)ي( مجموعة من النقاط  ي وثيقة المشر
اتيجية االستدامة الواردة ف  ي اسير

الرئيسية التر
ي يمكن للدول األعضاء االستفادة 

يمكن للويبو االستفادة منها، ومجموعة من النقاط الرئيسية التر
 منها. 

 

 

وع ي للمشر
 التقييم الذانر
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وع  ي أن يشير مدير المشر
وع بناًء عل الجدول الوارد أدناه. وينبغ  ي للمشر

وع التقييم الذانر ي أن يستكمل مدير المشر
ينبغ 

ي أن يضمن  إىل مستوى
.  وينبغ   نظام إشارات السير

ً
وع، مستخدما ي تحقيق كل ناتج من نواتج المشر

 
ز ف التقدم المحرى

 . ي
ي اإلطار المنطفر

 
ات النواتج الواردة ف  إجراء التقييم بناًء عل مؤشر

ً
 أيضا

 

 

 

 

 

 مفتاح نظام إشارات السير 

 

 ال تقييم ال تقدم ** *** ****

محقق 
 بالكامل

م قوي
ُّ
مبعض  تقد

ُّ
م التقد

ُّ
م بعد/توقف ال يوجد تقد  لم ُيقيَّ

 

 
وع  4نتائج المشر

 )النتيجة المرتقبة(

 
ات التنفيذ الناجح  مؤشر

ات النواتج(  )مؤشر

 
 بيانات األداء

 
نظام 

إشارات 
 السير 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

وع األصلية، القسم  4  لوثيقة المشر
ً
 . 2.3وفقا
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ي 
ز
وع 1الرسم البيان  جدول أعمال التنمية واعتماده: عملية إعداد مشر

وع )النموذج 1الخطوة  حة مفهوم المشر ِ
( إىل أمانة لجنة التنمية 1: الخطوة األوىل: ترسل الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير

 . ي
ون  يد اإللكير  )شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية( عير الير

: قبل  ي
 من انعقاد جلسة اللجنة.  120الموعد النهان 

ً
 يوما

 

 

وع، وتناقشه مع الدولة العضو2الخطوة   : الخطوة الثانية: تستعرض شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية مفهوم المشر
 

 

 

وع 3الخطوة  ي إعداد مسودة المشر
 
وع المتفق عليه، تساعد الشعبة الدولة العضو )الدول األعضاء( ف : بناًء عل مفهوم المشر

ك الشعبة مجاالت أخ2)النموذج  شر
ُ
وع. وتتحمل الدولة (. وقد ت ي إطار عملية إعداد مسودة المشر

 
ي تقديم إسهامات ف

 
ي الويبو ف

 
رى ف

حة المسؤولية الكاملة عن محتوى الوثيقة.  ِ
 العضو )الدول األعضاء( المقير

 

 

وع إىل أمانة لجنة التنمية : 4الخطوة  حة مسودة المشر ِ
ي ترسل الدولة العضو )الدول األعضاء( المقير

 
 ف
ً
وع رسميا ح مشر بوصفها مقير

ونية.   شكل مذكرة شفوية أو رسالة إلكير

: قبل  ي
(.  60الموعد النهان  ي

 من اجتماع اللجنة )تاري    خ النشر القانون 
ً
 يوما

 
 
 

م تعليقاتها وإسهاماتها. 5الخطوة 
ِّ
وع، وتقد ح المشر ي مقير

 
 : وتنظر اللجنة ف

 
 

ي الرد عل تعليقات اللجنة. تدعم الشعبة الدولة  : 6الخطوة 
 
حة أثناء جلسة اللجنة ف ِ

 العضو )الدول األعضاء( المقير
 

 

وع. 7الخطوة  ح المشر صدر اللجنة قرارها بشأن مقير
ُ
وع رسمية. : ت ح، يصبح وثيقة مشر ي حالة اعتماد المقي 

ز
 ف

 

 
 

وع لتنف8الخطوة  عيرِّ  الشعبة مدير مشر
ُ
وع، ت وع. : بمجرد اعتماد اللجنة للمشر  يذ المشر
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وعات وشعبة تنسيق جدول - 8النموذج  مي المشر
 قائمة مرجعية لجودة تقارير التقييم مخصصة الستخدام مقيِّ

 

 التقدير:  التقييم من قبل شعبة تنسيق أجندة التنمية معايير جودة التقارير

(1 – 6) 

 ألف. اللغة، والقواعد النحوية، والتصميم: 

 وضوح اللغة •

 النحوية واإلمالئية الصحيحة استخدام القواعد  •

 التخطيط وفقا للنموذج •

  

د مير   ي ذاته يجسِّ
 
 ف
ً
 واضحا

ً
 تنفيذيا

ً
باء. هل يتضمن التقرير ملخصا

 التقرير ويتوافق معه؟

  

وع، وخلفيته أو سياقه،   للمشر
ً
جيم. هل يتضمن التقرير وصفا

ي يقدمها؟
 ونظرية التغيير التر

  

ح التقرير 
ِّ
المنهجية المستخدمة وخطوات دال. هل يوض

 التقييم؟  ـه. 

  

 لمعايير المالءمة، 
ً
وع وفقا  للمشر

ً
هاء. هل يقدم التقرير تقييما

بقت 
ُ
واالتساق، والفعالية، والكفاءة، واالستدامة؟  وهل ط

 
ً
بقت المعايير تطبيقا

ُ
؟ وهل ط

ً
 صحيحا

ً
المعايير تطبيقا

؟
ً
 صحيحا

  

ي وثيقة واو. هل يتناول التقرير أسئلة 
 
التقييم الواردة ف

 االختصاصات؟

  

   زاي. هل تستند النتائج إىل أدلة واضحة؟

حاء. هل يتسق التقرير مع االختصاصات، وهل األدلة كاملة 

 ومقنعة؟

  

 
ً
طاء. هل التوصيات والدروس المستفادة مرتبطة ارتباطا

 بالنتائج؟
ً
 واضحا

  

د التوصيات اإلجراءات 
ِّ
حد

ُ
ن؟"،  ياء. هل ت الالزمة للتحسير  )"مى

؟"(؟   وهل من الممكن تنفيذ  "ماذا؟" ،  "أين؟"   "متر

 التوصيات؟

  

كاف. هل يمكن تطبيق الدروس المستفادة عل نطاق أوسع 

وعات جدول أعمال التنمية األخرى أو برامج  عل مشر

 الويبو أو كليهما؟

  

وع الفعلية  فة حسب الم. هل يتضمن التقرير تكاليف المشر
َّ
مصن

 النواتج ونوع التكاليف؟
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 التقدير:  التقييم من قبل شعبة تنسيق أجندة التنمية معايير جودة التقارير

(1 – 6) 

ي الوقت المحدد؟
 
م التقرير ف

ِّ
د
ُ
   هل ق

 نظام تصنيف جودة تقارير التقييم

م مقياس تصنيف عددي من 
ى
 لكل معيار:  6-1ُيستخد

 6ُمرٍض للغاية =   ▪

 5ُمرٍض =   ▪

 4ُمرٍض بدرجة متوسطة =   ▪

 3غير ُمرٍض بدرجة متوسطة =  ▪

 2غير ُمرٍض =   ▪

 1غير ُمرٍض للغاية =   ▪

ر التقييم =   ▪
ّ
 . 0تعذ
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وعات أجندة التنمية( - 9النموذج  مي مشر
 خطوات التقييم )لمقيِّ

 

 المسؤوليات الوصف الناتج الزمن

م:  التعاقد  ( تصميم التقييم وتعيير  المقيِّ مير  م )المقيِّ  مع المقيِّ

 

حد
وا
ر 
شه

 

 

ة 
يق
وث
ع 
قي
تو

د
عق
وال
ت 
صا
صا
خت
ال
ا

 

شعبة تنسيق أجندة التنمية )بالتشاور مع  تحديد الغرض وأسئلة التقييم الرئيسية
وع(  مدير المشر

شعبة تنسيق أجندة التنمية )بالتشاور مع  إعداد وثيقة االختصاصات
وع(  مدير المشر

م  (اختيار المقيِّ مير  شعبة تنسيق أجندة التنمية )بالتشاور مع  )المقيِّ
وع(  مدير المشر

م شعبة تنسيق أجندة التنمية )بالتشاور مع  التعاقد مع المقيِّ
وع(  مدير المشر

 المرحلة االستهاللية للتقييم: االختصاصات السارية
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م الوثائق وعمدير  يجمع المقيِّ  المشر

م ة المقيِّ م دراسة مكتبية أوليَّ  المقّيم ُيجري المقيِّ

وع إعداد قائمة باألشخاص المقرر إجراء مقابالت معهم م/مدير المشر  المقيِّ

م وشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية عل مواعيد إجراء  يتفق المقيِّ
 المقابالت والمهام الميدانية )إذا لزم األمر(

 أجندة التنميةشعبة تنسيق 

تيبات اإلدارية للمهمة الميدانية )إذا لزم األمر(  شعبة تنسيق أجندة التنمية الير

م التقرير االستهالىلي 
 المقيِّ

ّ
 المقّيم  ُيِعد

وع بشأن التقرير االستهالىلي 
تتوىل شعبة تنسيق أجندة التنمية  تعليقات شعبة تنسيق أجندة التنمية/مدير المشر

 تجميعها

ي صيغته النهائية
 
م بتعديل التقرير االستهالىلي ووضعه ف

 المقّيم يضطلع المقيِّ

 

ن
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 المقّيم المهام الميدانية )إذا لزم األمر( والمقابالت

إحاطة شفوية بالنتائج واالستنتاجات والتوصيات 
ي نهاية المهمة

 
 الرئيسية ف

 المقّيم

 المقّيم إجراء دراسة مكتبية إضافية أو استعراض للمنشورات أو كليهما )إذا لزم األمر(

وع التقرير إىل شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية )الموعد  تقديم مشر
 : ي
 بعد نهاية المهمة الميدانية 15النهان 

ً
 يوما

 المقّيم
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جري شعبة تنسيق 
ُ
عمم التقرير ت

ُ
 للحقائق وت

ً
جدول أعمال التنمية تمحيصا

وع لتمحيص الحقائق؛  عل مدير المشر

 تتحقق شعبة تنسيق أجندة التنمية من جودة التقرير

 
)رئيس( شعبة تنسيق جدول أعمال 

وع  التنمية ومدير المشر

عة إىل  تقدم شعبة تنسيق أجندة التنمية تصحيحات للحقائق وتعليقات مجمَّ
ونية( ات، والتعليقات اإللكير ع التغيير م )تتبُّ  المقيِّ

 
 شعبة تنسيق أجندة التنمية
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ي جودة التقرير. ويقبل 
 
م التصحيحات، ويصحح أوجه القصور ف ُيدِرج المقيِّ

ح سبب ذلك. 
ِّ
 التصحيحات، أو إذا رفضها يوض

 
 المقّيم

ات واإلجابة عن  يقدم النسخة النهائية للتقرير )نسخة تتضمن تميير  التغيير
ونية(.   التعليقات اإللكير

 المقّيم

 النشر 

   

ة 
لي
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 شعبة تنسيق أجندة التنمية تعميم التقرير بعد إدراج مواد لجنة التنمية

 المقّيم تناقش لجنة التنمية التقرير وتنظر فيه

 CDIP تناقش لجنة التنمية التقرير وتنظر فيه

ي حالة التخطيط لذلك(
 
شعبة تنسيق أجندة التنمية/مدير  أنشطة النشر األخرى )ف

وع/لجنة التنمية  المشر
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 الثالث المرفق
 

 

 الثالثالمرفق 
وع   نموذج رصد المشر

 
 

الناتج 1

ي كل ناتجرقم 
 
ر إذا كان التقدم ال يتوافق مع الخطةحالة التقدماألنشطة المخطط لها ف وعالمبر تعليقات مدير المشر

من قبلليس هناك مشاري    ع محذوفة

ي وافقت عليها اللجنة المضافة برقم جديد:
األنشطة الجديدة الت 

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

11

12

13

14

21

22

23

24

25

ي القائمة المنبثقة
وع ف  ر عند الحاجةتحديد حالة المشر ح: المبر الشر

نشاط ُملغ ُمنفذ بالكامل

ي وافقت عليها لجنة التنميةجاري التنفيذ
ي الخطة الت 

 
 للخطة الجارية متأخرة عن التاري    خ ف

ً
إذا كانت بيانات اإلنتهاء وفقا

لم يبدأ بعد
ُملغ 

وع  لوثيقة المشر
ً
الناتج 2: وفقا

202120222023

ي وافقت عليها لجنة التنمية )الحالة: 
خطة العمل المعدلة الت 

2024

وع  لوثيقة المشر
ً
الخطة األصلية وفقا

ي ]التاري    خ[
 
السيد دانيل كيلر2 سبتمبر 2021آخر تحديث ف

وع اسم المشر

صحيفة متابعة خطة العمل )2022-2019(

وع يمأل هذا الجدول مدير المشر

وع الخطة الحالية لمدير المشر

وع  لوثيقة المشر
ً
الناتج 1: وفقا

20242021202220232024 202120222023


