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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022أغسطس  16التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون التاسعةالدورة   والعشر
 2022 أكتوبر  21إىل  17جنيف، من 

وع أجندة التنمية  حات مشاري    ع أجندة التنميةتقرير تقييمي لمشر  بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقير

كة آول ري ) ز أونيل، مؤسس شر  ( الستشارات التقييم، جنيفOwl REمن إعداد الدكتور غلي 

حات  .1 وع أجندة التنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقير ي مستقل لمشر ي مرفق هذه الوثيقة تقرير عن تقييم خارج 
ز
يرد ف
كة آول ري )مشاري    ع أجندة  ز أونيل، مؤسس شر ه الدكتور غلي 

ّ
 (، جنيف. Owl REالتنمية، أعد

إن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية مدعّوة  .2
ي مرفق هذه الوثيقة. 

 بالمعلومات الواردة فز
ً
 إىل اإلحاطة علما

 

 ]يلي ذلك المرفق[
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 ملخص تنفيذي

وع أجندة هو هذا التقرير  .1 وع:  التنمية( رمز تقييم مستقل لمشر بشأن الوسائل الضامنة لنجاح  DA_01_05_01)المشر
وع من يناير  حات مشاري    ع أجندة التنمية. ودامت مدة المشر  . 2022إىل يونيو  2020مقير

وع هدف .2 حات مشاري    ع أجندة التنمية لتنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية و إىل  المشر الملكية الفكرية. وشملت تيسي  وضع مقير
ز الرئيسية النواتج   وإدارتها  مشاري    ع أجندة التنمية ممارسات فيما يتعلق بإعداد فهم المنهجيات والتحديات والقضايا وأفضل ال تحسي 

ي مشاري    ع أجندة التنمي
ز
ي يتيح البحث ف

ونز وع أجندة التنمية ودورة  طريقةة ودليل عملي )"دليل"( بشأن وفهرس إلكير للتعلم إعداد مشر
 عن بعد. 

وع وتصميمه، بما  إىلهذا التقييم  هدفو  .3 وع. وشمل ذلك تقييم إدارة المشر ي تكّونت أثناء تنفيذ المشر
ات التر االستفادة من الخي 

 
ً
ي ذلك أدوات الرصد واإلبالغ، فضل

ز
ي تحققت حتر اآلن واإلبالغ عنها وتقييم إمكانية استدام ف

تها. واستخدم عن تقدير النتائج التر
 الت

ً
ي  قييم مجموعة من األساليب شملت استعراضا

(،  للوثائق ومقابالت مع اثتز
ً
 وهاتفيا

ً
ي جنيف )حضوريا

ز
ي أمانة الويبو ف

ز
 ف
ً
عشر موظفا

 عن مقابالت هاتفية مع 
ً
وعأصحاب المصلحة:  من 10فضل ز للدول األعضاء.  ان اثناناستشاري أّيد المشر  وثمانية ممثلي 

وع وإدارته  تصميم المشر

وع1النتيجة  .4 اتيجية تنفيذه وأنشط : قدمت وثيقة المشر  السير
ً
انيته وصفا ز ي ومي 

ات رصده. كما أنها وجدوله الزمتز ته ومؤشر
ي ضمنت ت

ز
ي توجيه مجمل أنشطة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز ف

ز
وع كانت كافية ف ز أن وثيقة المشر وع. وتبي ّ  للمشر

ً
 واضحا

ً
 منطقيا

ً
أساسا

وع.  وع يستند  المشر حات المشاري    ع )الناتج  وبما أن المشر ي المقام األول إىل تقييم التحديات وأفضل الممارسات المتعلقة بتجميع مقير
ز
ف

تبة عل ذلك ست(، فمن المفهوم أن النواتج و 1 ي النتائج المير
 التكييف.   قتضز

وع مالئمة 2النتيجة  .5 ي : كانت أدوات رصد المشر
ز
قدم العام المحرز. بشأن الت التنمية لجنةألغراض إبالغ الدول األعضاء ف

 أن
ً
 فقط، وإن كان مفهوما

ً
 واحدا

ً
 مرحليا

ً
مت األمانة تقريرا

ّ
أن تقديم التقارير إىل اللجنة يجب أن  معناه 19-جائحة كوفيد وقوع وقد

 
ّ
ي المعد

ض. يتماشر مع جدولها الزمتز
ّ
دمت إىل لجنة التنميةو ل والمخف

ُ
  ق

ً
وع ثالثعدة تحديثات أخرى.  أيضا ة وتشمل أهداف المشر

ي المستقبل. 
ز
ز منها وسيكون من المهم تقييمهما ف ات محددة عل مستوى النتائج، ومن السابق ألوانه اإلبالغ عن اثني   مؤشر

وع بدعم من الهيئات إدارة لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية  لتنميةاعبة تنسيق أجندة ش تولت: 3النتيجة  .6 أنشطة هذا المشر
ي األمانة، وال سيما قس

ز
ي )الناتج فهر لالستحداث ا وتنفيذها م تصميم الحلول األخرى ف

ونز ( وأكاديمية الويبو إلنشاء دورة 2س اإللكير
وع بمشاركة واسعة عل 3التعلم عن بعد )الناتج   مشاري    عنطاق األمانة ألنها شملت مديري (. عالوة عل ذلك، حظيت أنشطة المشر

ز وا أجندة التنمية ز والحاليي  ، بما السابقي  ز ي ذلك الموظف لمستقبليي 
ز
 من جميع قطاعات الويبو.  ونف

وع األولية : 5-4 يجتانالنت .7 ز حددت وثيقة المشر ز اثنتي  وع االستجابة الر تواجهان ا مخاطرتي  وع. ووصفت وثيقة المشر امية لمشر
ة ال

ّ
ز إىل التخفيف من حد ة أي هاتان المخاطرتان تشكلولم  مخاطرتي  ي  عوائق كبي 

وع. والقوة الخارجية الرئيسية التر أمام تنفيذ المشر
ز أن يستجيب لها كان  وع  يتعي ّ وع ن19-معها هي جائحة كوفيد ويتكّيفالمشر ذ خالل ذروة الجائحة قد ُ. وكان هذا بالنظر إىل أن المشر

ّ
ف

وع لمدة ستة أشهر، جرى تكيي. وبرصف النظر عن تأخ2021و 2020 خالل عامي   مع الوضع الناجم  هفر استكمال المشر
ً
 جيدا

ً
تكييفا

وع.  مالحظةعدم  إىل جانبعن الجائحة،  ي كبي  عل المشر  أي تأثي  سلت 

 الفّعالية 

وع متوجز النحو ال عل الموارد األدوات و تطوير جميع  تم: 7-6النتيجتان  .8 ح المشر ي مقير
ز
تنفيذ  خاللتم إطالقها بنجاح و  ف

ي ا
ونز وع: فهرس إلكير تم ليل ودورة التعلم عن بعد بشأن "مشاري    ع أجندة التنمية الناجحة". باإلضافة إىل ذلك، والد قابل للبحثلمشر

ين وثالثة رسوم بيانية.  إنتاج  مقطعي فيديو قصي 

إسهامات من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة  شملتالموارد واألدوات من خالل عملية تعاونية  طوير : تم ت10-8النتائج  .9
ي 
ز
ي مساعدتها ف

ز
اآلخرين. وأعربت الدول األعضاء عن ارتياحها الشديد للدعم الذي تلقته حتر اآلن من شعبة تنسيق أجندة التنمية ف

حات المشاري    ع وطلبت مواصلة هذا المستوى من الدعم. كما أعربت عن تأييدها لمزيد من الجهود ال وي    ج إعداد مقير رامية إىل الير
   لألدوات والموارد. 



CDIP/29/5 
Annex 
3 
 

وع 1األوىلي الناتج  الغرض من وضع: 13-11النتائج  .10 توثيق المنهجيات والتحديات والقضايا وأفضل الممارسات هو  للمشر
ي الموارد واإلشارة إليها ية وإدارتها. وجرى تحليل هذه الجوانب المتعلقة بإعداد مشاري    ع أجندة التنم

ز
ي  بمزيد من التفصيل ف

واألدوات التر
  تم تطويرها. 

ً
وع أيضا وع. وتم تبادل التحليالت  وأضاف المشر ح المشر وع قبل وثيقة مقير ي وضع مفهوم للمشر

ز
خطوة تكميلية تتمثل ف

ي مشاري    ع أجندة التنمية من خال ديرونلمشاري    ع داخل الويبو الذين يوما يصاحبها من دراية عملية مع مديري ا
ز
ل حقلة عمل عقدت ف

 م مديرو المشاري    ع حلقة العمل عل أنها مجدية ومفيدة للغاية. وقيّ . 2022أبريل 

 االستدامة

ي 15-14النتيجتان  .11
ز
: ستظل األدوات والموارد المستحدثة متاحة للدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين الستخدامها ف

 ندة التنمية وتنفيذها وتقييمها. تصميم مشاري    ع أج
ُ
م عن بعد ضمن دورات أكاديمية الويبو المتاحة، ومن دمج دورة ومن المقرر أن ت

ّ
التعل

 .
ً
 أن تقدم سنويا

ً
 المقرر مبدئيا

ي  عتمد : ي17-16النتيجتان  .12
 عل تعميمها من خالل الدعم  طّورها استمرار استخدام الموارد واألدوات التر

ً
وع أيضا المشر

وي    ج المستمرين من جانب شعبة تنسيق أجندة التنمية. وسيكون دعم  واألدوات واست الدول األعضاء للموارد  والير
ً
 مهما

ً
خدامها أمرا

ي إطار الويبو، سيسهم دعم الستدامتها. 
ز
ي استدامتها.  كذلكمديري مشاري    ع أجندة التنمية  وف

ز
 ف

 تنفيذ توصيات أجندة التنمية

ي تحقيق التوصية 19-18النتيجتان  .13
ز
ة ف وع مساهمة كبي  ي تركز  من توصيات أجندة التنمية، 1: قدم هذا المشر

عل أن تكون التر
ي تقدمها 

  المساعدة التقنية التر
ّ
احعملية عل الشفافية  إضفاءل من خال افةالويبو قائمة عل الطلب وشف المشاري    ع ومزيد من  اقير

ي 
ز
وع استجب المتعلقة وضع تصّور لمطالبها المعلومات لدعم الدول األعضاء ف  مباشر مشاري    ع أجندة التنمية. كما يستجيب المشر

ً
 ابة

ً
ة

ي مجال المساعدة التقنية عل موقعها  من 5للتوصية 
ز
ي بإتاحة معلومات عامة عن جميع أنشطة الويبو ف

ي تقضز
أجندة التنمية، التر

ي لجميع مشاري    ع أجندة 
ونز ، من خالل استحداث فهرس إلكير ي

ونز مشاري    ع أجندة التنمية مثل لتطوير التنمية والموارد الداعمة اإللكير
ويجية.  يو والرسوم البيانيةالفيد طعي الدليل ومق  الير

 االستنتاجات والتوصيات

وع (. 19-1)بخصوص النتائج  1االستنتاج  .14 ي تحقيق النواتج الرئيسية الم نجح المشر
ز
دةف

ّ
وع، وال سيما  حد ي وثيقة المشر

ز
ف

ي والدليل و 
ونز ، هذه الموارد وا تم تطوير دورة التعلم عن بعد. و الفهرس اإللكير ي

 قيباتتع حيث تضمنتألدوات عل نحو تعاونز
هم من أصحاب المصلحة، مما يز  ي الويبو وغي 

ز يد من فعاليتها وفائدتها المحتملوإسهامات من الدول األعضاء وموظفز  . تي 

 نحو تحقيق أهدافه، مع إحراز تقدم أ (. 13-6)بخصوص النتائج  2االستنتاج  .15
ً
 إيجابيا

ً
وع تقدما ي أظهر المشر

ز
وىلي ملحوظ ف

ي زيادة الشفافية 
ز
احة عملي ف التنمية السابقة  المعلومات المتعلقة بمشاري    ع أجندة طالع علمشاري    ع أجندة التنمية وتيسي  اال  اقير

ز والحالية و  وع عل  اري    عدورة حياة مشالمتعلقة بوالحلول فهم التحديات  تحسي  أجندة التنمية. ومن السابق ألوانه تقييم تأثي  المشر
حات مشاري    ع أجندة التنمية،  .   م أنرغجودة مقير

ً
ي يبدو مرجحا  هذا التقييم سيخلص إىل أن التأثي  اإليجان 

وع عل الدعم المستمر من األمانة والدول  (. 17-14)بخصوص النتائج  3االستنتاج  .16 سيعتمد احتمال نجاح أهداف المشر
ي تعميم ودمج األدوات 

ز
ي أنشطتهاألعضاء. وقد بدأت شعبة تنسيق أجندة التنمية بالفعل ف

ز
أن تكفل توافر الموارد  يلزما، و والموارد ف

 
ّ
وي    ج لها. ويحد انية( لتحديث األدوات والموارد والير ز ي )الموظفون والمي 

ويجية وأنشطة المتابعة التر  من األنشطة الير
ً
د تقرير اإلنجاز عددا

. كما يدعمها هذا التقييم 
ً
 كامل

ً
احة نمية من توافقها مع عمليأن يتأكد مديرو مشاري    ع أجندة الت يلزمدعما مشاري    ع أجندة التنمية.  اقير

.  اسوبالنسبة إىل الدول األعضاء، ُصّممت األدوات والموارد الستخدامها باألس  وبالتاىلي فإن دعمها المستمر أمر أساشي

ن  1وصية الت .17 وعوموارد لمواصلة تعميم أدوات  (. 17-14والنتائج  3و 1)بخصوص االستنتاجي  وي    ج لها،  المشر أن يلزم والير
انية. تكفل  ز ز والمي   شعبة تنسيق أجندة التنمية توافر الموظفي 

  (. 19-6والنتائج  2)بخصوص االستنتاج  2التوصية  .18
ً
ي إطار  مقررةوالنشر ال ألنشطة المتابعة استكماال

ز
ي  ف

ز
أنشطة  تعميمها ف

ح إشعبة ت ي جنيف األولوية لإلحاطات اإلعالمية السنوية الحضورية وعن بعد ل يالءنسيق أجندة التنمية، ُيقير
ز
ممثلي الدول األعضاء ف

 عن عقد حلقة عمل سنوية لمديري 
ً
 أجندة التنمية. ب المتعلقةمشاري    ع الويبو ومن العواصم، فضل
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وع  بأن تواصل التنمية أجندةشعبة تنسيق  توىص (. 19-6والنتائج  2)بخصوص االستنتاج  3التوصية  .19 تحديث أدوات المشر
ي التعديال 

ز
ي إصداراتها الت المقير وموارده، وأن تنظر ف

ز
 . مقبلةحة ف

ح  (. 19-6والنتائج  2)بخصوص االستنتاج  4التوصية  .20 انية ال بإعداد لتنمية ا أجندةشعبة تنسيق  أن تضطلعيقير ز مي 
ي عام  ستعراضال ط تخطيالو 

ز
وع ف وتقديم تقرير عن النتائج إىل اللجنة المعنية بالتنمية والملكية  2024صغي  النطاق لنجاح المشر

حة اإلضافية.  ات النوعية والكمية المقير وع الحالية والمؤشر ات نتائج المشر  الفكرية عن طريق استخدام مؤشر

ألعضاء وبعثاتها الدائمة ومكاتبها الوطنية للملكية توىص الدول ا (. 17-14والنتائج  3)بخصوص االستنتاج  5التوصية  .21
ها من الهيئات وع موارد دعم اعتماد  أن تواصلب ،الفكرية وحق المؤلف وغي  ز  دعم استخدامها و  وأدواته المشر عملية بهدف تحسي 

اح مش وع.  أجندة التنمية ودورة اري    عاقير  حياة المشر

  



CDIP/29/5 
Annex 
5 
 

. مقدمة
ً
 أوال

وع: هذا التقرير هو تقييم مستقل لم  .22 وع أجندة التنمية )رمز المشر بشأن الوسائل الضامنة لنجاح  (DA_01_05_01)شر
وع حصلحات مشاري    ع أجندة التنمية. و مقير  ين للجنة المعنية بالت عل الموافقة المشر ي الدورة الرابعة والعشر

ز
نمية والملكية الفكرية ف

ي ، (.CDIP/24/14 REV))الوثيقة 
ي نوفمي  التر

ز
ي جنيف ف

ز
وع من يناير  إنجاز . ودامت 2019 عقدت ف  . 2022إىل يونيو  2020المشر

وع . وصف المشر
ً
 ثانيا

حات المشاري    ع لتنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وزيادة الدقة  األهداف:  .23 وع إىل تيسي  وضع مقير هدف المشر
حات المقدمة إىل اللجنةاألولي  من خالل: ، ة للمقير

حات مشاري    ع أجندة  قضايا والتحديات وال اتاالستيعاب الجيد للمنهجي (أ) وأفضل الممارسات فيما يتعلق بوضع مقير
 التنمية؛ 

إتاحة معلومات إضافية يسهل النفاذ إليها بشأن مشاري    ع أجندة التنمية المكتملة والجارية، وذلك إللهام الدول األعضاء  (ب)
ز المهتمة ودعم أوجه التآز   القائمة؛ اري    عالطلبات الجديدة والمشر بي 

 عن أي موارد مفيدة أخرى مثل الندوات  إعداد دليل عملي  (ج)
ً
جم بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية، فضل مير

ونية أو دورة ا ي )حسب االقتضاء(اإللكير
ونز ويد الدول األعضاء بنظرة واضحة حول ،لتعلم اإللكير ز طريقة وخطوات  لير

وع ح مشر ي تعزز تنفيذ المشالعوامل الو  ،إعداد مقير
ي حصلت علمحورية التر

 ؛ةالموافق اري    ع التر

وحث الدول األعضاء عل استخدامه من خالل نشر أي تحديثات بشأنه عل  عملي والموارد المرافقة لهنشر الدليل ال (د)
ي أو تنظيم حلقات عمل مخّص 

ونز ها من األنشطة ذات الصلة. موقع الويبو اإللكير  صة أو غي 

وع:  : النواتج .24 وع النواتج الرئيسية األربعة التالية للمشر د وثيقة المشر
ّ
 تحد

احات لمشاري    ع أجندة  - 1الناتج  (أ)  بالمنهجيات والتحديات والقضايا وأفضل الممارسات المتعلقة بوضع اقير
ً
اإللمام جيدا

 التنمية وإدارتها. 

ي نسق ميّش للبحث  بشأنمعلومات شاملة  - 2الناتج  (ب)
ز
مشاري    ع أجندة التنمية المكتملة والجارية المتاحة ف

 واالستخدام. 

ويد الدول األعضاء بنظرة واضحة  أخرىإعداد دليل عملي وموارد  - 3الناتج  (ج) ز ح  حوللير طريقة وخطوات إعداد مقير
ي تعزز تنفيذ المشاري    ع ا

وع، والعوامل المحورية التر ي حصلت عل الموافقةمشر
 . لتر

 الدليل العملي واستخدام الموارد المرافقة له.  - 4ناتج ال (د)
 الحث عل نشر

ي إطار الويبو، ت .25
ز
وع شعبة تنسيق أجندة التنمية، قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية.  توىل إدارةوف  هذا المشر

. لمحة عامة عن معايي  التقييم ومنهجيته
ً
 ثالثا

وع وإدارته وتنسيقه وتما كان الهدف هو  .26 ي ذلك تصميم المشر
ز
وع، بما ف ي تقييم أداء المشر

قها سكه وتنفيذه والنتائج التر
ّ
 . حق

 إىل تقديم معلومات وهدف التقري
ً
امج المعمّ عن ر أيضا  مة للويبو. التقييم قائمة عل األدلة لدعم عملية اتخاذ القرار باعتبارها أحد الي 

الية توصيات أجندة التنمية وفعّ  وإدارتها مة عل أربعة مجاالت: تصميم المشاري    ع مقّس تقييمية ة تقييم إىل تسعة أسئلواستند ال .27
ي القسم المعنون "النتائج الرئيسية" 

ز
ة ف  أدناه. الوارد واستدامتها وتنفيذها. وأجاب المشاركون عل هذه األسئلة مباشر

وع وبيانات الرصد  واستخدم التقييم مجموعة من األساليب. وباإلضافة إىل استعراض .28 جميع الوثائق ذات الصلة ونواتج المشر
 عن مقابالت هاتفية مع  12المتاحة، أجريت مقابالت مع 

ً
(، فضل

ً
 وهاتفيا

ً
ي جنيف )حضوريا

ز
ي أمانة الويبو ف

ز
 ف
ً
 من أصحاب 10موظفا

وع استشاريان اثنانالمصلحة:  ز للدول األعضاء.  أّيد المشر  وثمانية ممثلي 
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. النتائج 
ً
 الرئيسيةرابعا

ة تحت عنوان كل مجال  .29 هذا القسم منظم بناًء عل مجاالت التقييم األربعة. وقد أجيب عل كل سؤال من أسئلة التقييم مباشر
 من المجاالت. 

وع وإدارته  ألف. تصميم المشر

ي ينجزها. 
وع وتقييم النتائج التر ي تنفيذ المشر

شاد بها فز وع األولية لالسير  مدى مالءمة وثيقة المشر

اتيجية : قدمت وثيقة ا1تيجة الن .30  السير
ً
وع وصفا ي و  وجدوله تهوأنشط تنفيذهلمشر

انالزمتز ز ات  تهيمي   تضمنت كما ده.  رصومؤشر
وع كافية  ز أن وثيقة المشر وع. وتبي   للمشر

ً
 واضحا

ً
 منطقيا

ً
ي أساسا

ز
. ومع ذلك، وبما وتقييم التقدم المحرز  توجيه مجمل أنشطة التنفيذ ف

ي الم
ز
وع يستند ف حات المشاري    ع )الناتج أن المشر (، فمن 1قام األول إىل تقييم التحديات وأفضل الممارسات المتعلقة بتجميع مقير

تبة عل ي ذلك س المفهوم أن النواتج والنواتج المير
ي نهاية المطال تقتضز

ز
 اف، تتوافق النتائج الرئيسية تكييف. وف

ً
 وثيق توافقا

ً
مع ما كان  ا

ي وثيقة  ُيتوجز تحقيقه
ز
اح، ف انية )مقاإلضافية بسبب وفورا تائجاستحداث بعض الن معاالقير ز ورسوم بيانية(  انفيديو قصي   طعا ت المي 

 أدناه(.  5)انظر النتيجة  19-وتكييف األنشطة بسبب جائحة كوفيد

ي واإلبالغ وتحليل مدى فائدتها ومالءمتها لتوفي  المعلومات ذات الصلة لفريق الم
وع وأدوات التقييم الذانر وع وأصحاب رصد المشر شر

ز ألغراض اتخاذ القرار.   المصلحة الرئيسيي 

ي لجنة التنمي  : 2النتيجة  .31
ز
وع مالئمة ألغراض إبالغ الدول األعضاء ف  ة بشأن التقدم العام المحرز. و كانت أدوات رصد المشر

ُ
كر ذ

 التحليل: إلبالغ و أدوات اعدد من المالحظات بشأن 

 إىل الدول األع (أ)
ً
 مرحليا

ً
ين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية قدمت األمانة تقريرا ي الدورة السادسة والعشر

ز
ضاء ف

ي يوليو 
ز
ي عقدت ف

وع مدته فيما يتعلق بإنجاز . و 2021التر ، ربما كان هذا هو الحد األدنز من اإلبالغ  30مشر
ً
شهرا

ي  19-جائحة كوفيدأن وقوع  المطلوب، عل الرغم من أنه من المفهوم
ر إىل اللجنة المعنية أن تقديم التقاري يعتز

 
ّ
ي المعد

 بالتنمية والملكية الفكرية يجب أن يتماشر مع جدولها الزمتز
ّ
ة )أي دورة واحدة ل والمخف ض خالل هذه الفير

ي عام 
ز
  2020فقط عقدت ف

ُ
(. وق ز ي نسق هجي 

ز
 وف

ّ
مت عدة تحديثات أخرى إىل اللجنة المعنية بالتنمية والملكية د

ي الفقر  نحو ما ورد الفكرية، عل 
ز
 ة التالية. ف

ي لخصت  (ب)
وع، التر باإلضافة إىل التقرير المرحلي المذكور أعاله، أتيحت للدول األعضاء المذكرة المفاهيمية للمشر

ي إطار أهي كما أتيحت نتائج استبيان الدول األعضاء )  1. 1المشاورات واالستنتاجات األولية للناتج 
ز
 ف
ً
ي (، 1الناتج  يضا

ز
ف

  إطار 
ً
دم مفهوم  مرفق للتقرير المرحلي المذكور أعاله. عالوة

ُ
ي القابل للبحث إثبات عل ذلك، ق

ونز الفهرس اإللكير
ز 2)الناتج  ح تصميمه ومي  ي عام ا(، الذي يشر

ز
ين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ف ته، إىل الدورة الخامسة والعشر

 وأتاحت هذه المعلومات اإلضافية فرصة  2. 2020
ً
وع، فضل ي المشر

ز
للدول األعضاء المهتمة لرصد التقدم المحرز ف

 عن تقديم التعقيبات واإلسهامات. 

ز منها، (ج) دة عل مستوى النتائج، ومن السابق ألوانه اإلبالغ عن اثني 
ّ
ات محد وع ثالثة مؤشر عل  3تضمنت أهداف المشر

وع. ومن المهم تقييم هذه وع  النحو الذي أكده أيضا تقرير إنجاز المشر ي المستقبل لتقييم نجاح المشر
ز
ات ف المؤشر

 )انظر االستنتاجات والتوصيات أدناه(. 

ي فّع 
ي أمانة الويبو فز

ز من ذلك. مدى مساهمة هيئات أخرى فز ي التمكي 
وع، وفز  الية وكفاءة تنفيذ المشر

وع تولت شعبة تنسيق أجندة التنمية لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية إدارة أنشطة ه : 3النتيجة  .32 عم من هيئات بدذا المشر
وع، وال أخرى داخل األمانة.  ي نتائج المشر

ز
الستحداث  تنفيذها سيما: قسم تصميم الحلول و  وساهمت هيئات أخرى داخل األمانة ف

ي )ا
ونز وع 3دورة التعلم عن بعد )الناتج  ستحداث( وأكاديمية الويبو ال 2لناتج فهرس إلكير (. عالوة عل ذلك، حظيت أنشطة المشر

ز والمستقب أجندة التنمية مشاري    ععي  األمانة ألنها شملت مديري  مشاركة واسعةب ز والحاليي  ز السابقي  ي ذلك الموظفون من ليي 
ز
، بما ف

                                                 
1  

ّ
: يمكن االط وع عل العنوان التاىلي

ي سياق المشر
ي أجريت فز

الع عل التقرير المتعلق بالمشاورات التر
CDIP_24_2/EN/Report_ Virtual Consultations.pdf/https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01 . 

 ي 2
ّ
ي الع عل إثبات مكن االط

ونز ي مفهوم فهرس إلكير
: يتيح البحث فز مشاري    ع ونواتج أجندة التنمية عل الموقع التاىلي
meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=474805https://www.wipo.int/ . 

ز من تو 50")أ( أفاد ما ال يقل عن  3 ي غضون سنتي 
حات لمشاري    ع كي تنظر فيها لجنة التنمية فز ي قدمت مقير

فر الدليل العملي والموارد ا% من الدول األعضاء التر
حات. المرافقة له، أن هذه األدوات ساعدت ونية50فاد ما ال يقل عن ( أب) ها طيلة عملية إعداد المقير ي الندوات اإللكير

)إذا ُعقدت( أو  % من األفراد الذين شاركوا فز
ي دورة التعلم عن بعد  الذين شاركوا 
 عملية إعداد مشاري    ع أجندة التنمية وإدارتها."قد تحّسن فيما يتعلق باستيعابهم  أن ،فز

https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/CDIP_24_2/EN/Report_%20Virtual%20Consultations.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=474805
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لتويبو. و جميع قطاعات ال
ّ
ز والدعم  هذه المشاورة شك وع من الواسعي  ي هيئات الويبو األخرى مسجانب لنتائج المشر

ز
اهمات إيجابية ف

وع،   . المقابالتمعهم حسبما أفاد من أجريت نجاح المشر

 
ّ
وع األولية أو مدى التخفيف من حدتها. مدى تحقق المخاطر المحد ي وثيقة المشر

 دة فز

  : 4 النتيجة .33
ّ
وع األولية حد ز دت وثيقة المشر ز اثنتي  وع اال الواجهان ت مخاطرتي  وع. ووصفت وثيقة المشر ستجابة الرامية إىل مشر

ز تخفيف حدة ه ز المخاطرتي  ة،  عوائقأي  المخاطرتاناتان شكل هتما هو موضح أدناه. ولم حسب اتي  ي الجدول  كبي 
ز
ز ف عل النحو المبي 

 .  التاىلي

 التحليل الخطر المحدد واستجابة التخفيف من أثره
وع جزئ1المخاطرة   ي: يعتمد المشر

ً
عل استعداد الدول األعضاء  ا

حات مش أجندة  اري    علعرض آرائها وتجارب  ها فيما يتعلق بوضع مقير
 التنمية واعتمادها. 

اتيجية التخفيف  وع مشاورات معمقة، س: 1اسير يجري مدير المشر
ي 
ز
ي تم التشاور معها ف

اك األطراف التر وعند االقتضاء، سيطلب إشر
إعداد الدليل العملي والموارد المرافقة له. وتجدر اإلشارة إىل أن 

ي ت
 ستتيح وفرها،مشاركة الدول األعضاء إىل جانب المعلومات التر
 ليالئم احتياجاتها.  ا وضع الدليل العملي والموارد المرافقة له خصيص

ي إطار 
ز
تبة عل ذلك(،  1الناتج  ف )الذي دعم النواتج المير

وع مشاورات واسعة مع الدول األعضاء  أجرى المشر
ائها )مقّيمو مشاري    ع أجندة التنمية  ي الويبو وخي 

وموظفز
اء التنمية(، باإلضافة إىل دراسة استقصائية للبعثات  وخي 

ي 
ز
ي جنيف ومكاتب الملكية الفكرية وحق المؤلف ف

ز
الدائمة ف

ي الويبو )
ز
 من الردود الواردة(.   31الدول األعضاء ف

ً
ردا

ونتيجة لذلك، كان هناك استعداد لدى الدول األعضاء 
ي 
اتهم، التر )وأصحاب المصلحة اآلخرين( لتبادل آرائهم وخي 

ي تطوير نواتج المشر 
ز
 وع. تم دمجها ف

: قد ال تكون الدول األعضاء مهتمة بالصيغة النهائية 2المخاطرة 
لدليل العملي والموارد المرافقة له، وقد تختار اتباع عمليتها الخاصة ل

 عنبها 
ً
 ذلك.  عوضا

اتيجية التخفيف   الدليل العملي والموارد المرافقة له، 2اسير
: عند نشر

وع عل فوائد اتباع إرشا  سيؤكد مدير المشر
ّ
فه داته واألثر الذي سيخل

وع وتنفيذه بشكل مستدام.  ح المشر  ذلك عل فرص قبول مقير

حتر اآلن، أبدت الدول األعضاء دعمها للدليل العملي 
ي 
ه من الموارد التر  طّورها  )المشار إليه باسم "الدليل"( وغي 

وع. ويوىص حها الدليل لوضع  باتباع المشر ي يقير
العملية التر

حات المشاري    ع ) أن  م ُيحتملليست إلزامية( ومن ثمقير
باع عملياتها الخاصة. ومع ذلك، 

ّ
تواصل الدول األعضاء ات

 
ً
، فال 2022إال منذ أوائل عام  وبما أن الدليل لم يكن متاحا

 ه المخاطرةهذ تيزال من السابق ألوانه تحديد ما إذا كان
وع. أمام طرح مشكلة محتملة تس  قبول نواتج المشر

 والتخفيف من آثارها وتحليلها : المخاطر 1جدول ال

ها من العوامل الخارجية.  وع عل االستجابة لالتجاهات والتكنولوجيات الناشئة وغي   قدرة المشر

لت: 5النتيجة  .34
ّ
ي كان  19-جائحة كوفيد شك

ز أن يستجيب لها القوة الخارجية الرئيسية التر وع  يتعي  . وكان ويتكّيف معها المشر

وع ذ خ قد  هذا بالنظر إىل أن المشر
ّ
ف
ٌ
وع قد باو . 2021و 2020الجائحة خالل عامي ذروة  اللن ح المشر  حصل عللنظر إىل أن مقير

ي نوفمي  قب الموافقة
ز
 لذلك.  األمر  (، فإن2019ل الجائحة )ف

ً
 أنه يجب تكييف األنشطة وفقا

ً
ي ضمنا

 يعتز

، ( ح1ء وأصحاب المصلحة )الناتج فعل سبيل المثال، لم يتسن عقد حلقة العمل االستشارية األولية مع الدول األعضا  .35
ً
ضوريا

ي يوليو  واستعيض عنها 
ز
نت عقدت ف  السبب الرئيسي وراء الحاجة 2020بسلسلة من المشاورات عي  اإلنير

ً
. وكانت هذه الجائحة أيضا

وع ل ي ال نستة أشهر إضافية مإىل تمديد المشر
 جدوله الزمتز

ً
  24 أن يستغرقله  ذي كان مخططا

ً
وع . عالوة عل ذلكشهرا ، سّجل المشر

ي اإلنفاق  بنس
ز
 ف
ً
 عن المشاورات وال والتظاهرات عنبالمشاورات  الستعانة٪، بسبب ا30بة نقصا

ً
  تظاهراتبعد عوضا

ً
الحضورية. ووفقا

وع بشكل جيد مع الوضع منل ي كبي  عل  مالحظةالذي خلقته الجائحة، مع عدم  أجريت معهم المقابالت، تكّيف المشر أي تأثي  سلت 
وع، باستثناء تأخر إنجازه.   المشر
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 باء. الفّعالية

وع من أجل ت ي سياق المشر
ي تم تطويرها فز

حات المشاري    ع لتنظر فيها  يسي  فّعالية وفائدة األدوات والموارد التر إعداد الدول األعضاء لمقير
 ة. اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وزيادة دقتها األولي

وع بنجاح  متوجز لجميع األدوات والموارد عل النحو اوإطالق تم تطوير  : 6النتيجة  .36 ح المشر ي مقير
ز
وع:  خاللف  تنفيذ المشر

ي القابل للبحثأطلق  (أ)
ن
ون   الفهرس اإللكير

ً
ي أكتوبر  بداية

ز
ية ف ز ثم بجميع لغات األمم المتحدة الست  2021باللغة اإلنكلي 

ي مايو 
ز
 2022ف

ّ
، علع عل الفهرس ال . ويمكن للعموم االط ي

ونز ز البحث حسب  4موقع الويبو اإللكير ويتيح للمستخدمي 
وع وحقوق الملكية  وتوصيات أجندة التنمية.  والحالة ها الفكرية ومواضيعالبلد المستفيد والكلمة المفتاحية ورمز المشر

ويتوىل موظفو شعبة تنسيق أجندة التنمية مسؤولية تحديث الفهرس )أي إضافة مشاري    ع وتحديثات جديدة ألجندة 
ي مخّصص. وخلص التنمية( من خالل مكت

أنه مفيد  رسالذين استخدموا الفهمقابالت الأجريت معهم  منب خلفز
ي أنه سيسهإذ رأوا لغاية ويسي  االستخدام، ل

ز
ز  م ف حات مشاري    ع أجندة التنمية، ال سيما من خالل  تحسي  جودة مقير

الفوري إىل المعلومات المتعلقة بمشاري    ع أجندة التنمية  نفاذ ء وأصحاب المصلحة اآلخرين بالالسماح للدول األعضا 
ي عدد 

ز
ز أكتوبر  420: له زياراتالالسابقة والحالية. وقد لوحظ النجاح األوىلي للفهرس ف  2022ويونيو  2021زيارة بي 

ي )مقابل هدف أوىلي 
ز
د ف

ّ
احات بشأن اإلصدارات الدليل(.  مع زيارة 40 ُحد وكان لدى ممثلي الدول األعضاء عدة اقير

ي التوصيات أدناه.   
ز
ز ف  المستقبلية للفهرس، عل النحو المبي 

ي أواخر عام  دليل إعداد مشاري    ع أجندة التنمية وتنفيذها وتقييمهاأطلق  (ب)
ز
 للعملية الوجاء ت 2021ف

ً
ي تويجا

تشاورية التر
لت األساس الستحداثه

ّ
 شك

ّ
حات المشاري    ع وموافقة د الدليل عملية وضع . ويحد عليها. ويستكمل لجنة التنمية مقير
ورأى ممثلو الدول األعضاء ومديرو مشاري    ع الويبو نفيذ المشاري    ع ورصدها وتقييمها. ذلك بمزيد من المعلومات عن ت

ي جع
ز
 أن الدليل أساشي ف

ّ
حات المشاري    ع شف حات مشاري    ع أكير ل خطوات إعداد مقير افة. ورأوا أنه سيدعم وضع مقير

، إذا شم
ً
ح العداستخدمت باستمرار.  ما  وال وي    ج ل أن يتواصليد من ممثلي الدول األعضاء واقير  أن يدرجو  لدليلالير

 المزيد من األمثلة عل أفضل الممارسات )انظر االستنتاجات والتوصيات أدناه(. 

  تم إعداد  (ج)
 
بالتعاون مع أكاديمية الويبو، حيث عقدت  م عن بعد بشأن "مشاري    ع أجندة التنمية الناجحة"دورة التعل

ة من مايو إىل أغسطس  ي الفير
ز
ي الويبو. وتم إعداد  30لنحو  2022دورة تجريبية ف

من ممثلي الدول األعضاء وموظفز
ز  اف الدراشي الذاتيي  م واإلشر

ّ
 من األفكار والمشورة العملية بشأن وضع  بالموازاة مع دورة التعل

ً
الدليل وتقدم مزيدا

حات مشاري    ع أجندة التنمية. وتتطلب الدورة ما يقدر بنحو  . وبما أن  24مقير ز ساعة من التعلم المخصص للمشاركي 
ي مرحلتها التجريبية، فمن الساب

ز
ي الدورة ال تزال ف

ز
ز ق ألوانه تحديد مساهمتها ف حات المشا تحسي  ري    ع. بيد أن جودة مقير

 ل ،إيجابية كانت  ردود الفعل األولية
ً
ح بعض ممثلي الدول األعضاء تقديم  منوفقا أجريت معهم المقابالت. واقير

 الستكمال الدورة )انظر االستنتاجات والتوصيات أدناه(. 
ً
 إحاطات إعالمية أكير إيجازا

حان خطوة بخطوة ه، تم إنتاج مقطعي فيدي: باإلضافة إىل األدوات والموارد الثالثة المذكورة أعال7النتيجة  .37 ين يشر و قصي 
وع أجندة التنمية و و  طريقة ح مشر باإلضافة إىل ثالثة رسوم  5، بلغات األمم المتحدة الرسمية الست،لجنة التنمية عليها موافقة ضع مقير

ز عنارص مهمة من الدليل: " وع أجندة التنمية وخصوصيته؛ "1بيانية تي  مصطلحات الرئيسية ومفاهيم إدارة " ال2" دورة حياة مشر
 منسوى عدد قليل مالفيديو والرسوم البيانية  يشاهد مقطعي ولم  6" قائمة بشأن "ما يجب فعله وما ال يجب فعله". 3المشاري    ع؛ "

 رأوا أنها مفيدة وغنية بالمعلومات. و . معهم المقابالت أجريت

ي التعلم عن بعد أن تم تطوير الموارد واألدوات من خالل عملية تع : 8النتيجة  .38
ز
بوي ف اونية، فعل سبيل المثال، يمكن للخبي  الير

ز ا ي الدليل، بما يحسن جوانبه التعليمية ويكفل المواءمة الوثيقة بي 
ز
كما كان ُينظر إىل المشاورات واإلسهامات لموارد.  يقدم إسهامات ف

ز   أعاله، عل أنها تعزز الموارد واألدوات. المقدمة من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين، عل النحو المبي 

ستكمل مقابالت أنالضاء الذين أجريت معهم : أبرز ممثلو الدول األع9النتيجة  .39
ُ
وع الموارد و ه يلزم أن ت ي طورها المشر

األدوات التر
حات مشاري    ع أج بدعم ي إسداء المشورة وتقديم اإلرشادات بشأن تجميع مقير

ز
ي شعبة تنسيق أجندة التنمية ف

ندة التنمية. موظفز
ي هذا الصدد وطلبت 

ز
وأعربت الدول األعضاء عن ارتياحها الشديد للدعم الذي تلقته حتر اآلن من شعبة تنسيق أجندة التنمية ف

 مواصلة هذا المستوى من الدعم. 

جريت معهم جميع  : لم يكن10النتيجة  .40
ُ
ي طورها عل دراية بالموارد واألدوات  مقابالتممثلو الدول األعضاء الذين أ

التر
وع ي تبلوأبدوا تأييدهم  ،المشر

وي    ج لها. ووجد العديد ممزيد من الجهود التر ي بات أجريت معهم المقابالت صعو من ذلها أمانة الويبو للير
ز
ف

                                                 
4  :  . https://dacatalogue.wipo.int/projectsالفهرس متاح عل الموقع التاىلي
5  

ّ
:  طعي الع عل مقيمكن االط  . development/en/agenda-https://www.wipo.int/ip/الفيديو عل الموقع التاىلي

6  
ّ
: يمكن االط  . development/en/agenda-https://www.wipo.int/ip/الع عل القائمة عل الموقع التاىلي

https://dacatalogue.wipo.int/projects
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
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ي 
ز
نت. وعل الرغم من أنها تظهر بشكل بارز ف ونية صفحةالتحديد موقع الموارد واألدوات عي  اإلنير جندة التنمية أل  اإللكير

(https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/index) فإنها غي  مرئية عل صفحة اللجنة المعنية بالتنمية ،
 . (/https://www.wipo.int/policy/en/cdip)والملكية الفكرية 

ي 
وع فز ز فعالية المشر  التنمية وإدارتها. فهم المنهجيات والتحديات والقضايا وأفضل الممارسات المتعلقة بإعداد مشاري    ع أجندة  تحسي 

وع ل 1الناتج األوىلي  وضعتم  : 11النتيجة  .41 بإعداد  المتعلقةوأفضل الممارسات ف قضايا توثيق المنهجيات والتحديات والللمشر
ي تم تطويرها عل واإلشارة إليها بمزيد من التفصيل تحليل هذه الجوانب تم أجندة التنمية وإدارتها. و  مشاري    ع

ي الموارد واألدوات التر
ز
ف

ز    أعاله. النحو المبي ّ

اح المش : 12النتيجة  .42  عملية اقير
ً
وع أيضا ل المشر

ّ
إضافة خطوة من خالل ، وال سيما اري    عمن خالل تحليل هذه الجوانب، عد

وع ل أخرى وع. وقد أثبت االستخدام األوىلي لخطوة مفهوم المشر ح المشر وع قبل وثيقة مقير وع وضع مفهوم للمشر ي تطوير المشر
ز
ف

 إىل  تهاليفعّ  ،األخي  
ً
حات المشاري    ع استنادا ي شعبة تنسيق أجندة التنمية. عالوة عل ذلك، تم تكييف استمارات مقير

 لموظفز
ً
وفقا
 7التحليل الوارد أعاله. 

 تولون إدارةلمشاري    ع داخل الويبو الذين يمن دراية عملية مع مديري ا ضا تبادل هذا التحليل وما يصاحبهتم أي : 13النتيجة  .43
ي أبريل مشاري    ع أجندة ال

ز
، حيث تم عرض ومناقشة األدوات والموارد الجديدة، باإلضافة إىل 2022تنمية من خالل حلقة عمل عقدت ف

حوا تكرارها  وا، كانت حلقة العمل مفيدة ومجدية للغاية، واقير  لمديري المشاري    ع الذين حرصز
ً
اح المشاري    ع المعدلة. ووفقا عملية اقير
 )انظر االستنتاجات والتوصيات

ً
 أدناه(.  سنويا

 جيم. االستدامة

وع لضمان تصميم  مشاري    ع أجندة التنمية وتنفيذها  ي سياق المشر
ي تم تطويرها فز

احتمال استمرار استخدام الموارد واألدوات التر
 وتقييمها عل نحو أفضل

وع، هما الفهرس اإللكير  : 14النتيجة  .44 نت ناتجان رئيسيان للمشر ي والدليل، باإلضافة يتاح عل اإلنير
الفيديو  طعي إىل مقونز

ي تصميم مشاري    ع 
ز
والرسوم البيانية. ولذلك، ستظل هذه الموارد متاحة للدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين الستخدامها ف

 أجندة التنمية وتنفيذها وتقييمها. 

، من المقرر دمج دورة التعلم عن بعد ضمن دورات أكاديمية الويبو المتاحة، ومن المقرر اآل : 15النتيجة  .45
ً
ن تقديم الدورة سنويا

ي يناير 
ز
 ف
ً
 لدعم تصميم مشاري    ع أجندة التنمية وتنفيذها 2023عل أن تعقد الدورة التالية مبدئيا

ً
. ولذلك، سيظل هذا المورد متاحا

يطة أن يتلفر الدعم الالزم من أكاديمية الويبو وشعبة تنسيق أجندة التنمية.   وتقييمها، شر

 عل تعميمها يعتمد استمرار ا : 16النتيجة  .46
ً
وع أيضا ي طورها المشر

وي    ج ستخدام الموارد واألدوات التر من خالل الدعم والير
ز الم ي تديرها شعبة  تواصلي 

ز العمليات التر من جانب شعبة تنسيق أجندة التنمية. وبما أن الموارد واألدوات تضطلع بدعم وتحسي 
ي ضمان هذا الدعم المتنسيق أجندة التنم

  تواصل،ية، ينبعز
ً
انية والموارد وفقا ز اض توافر المي  لمن أجريت معهم المقابالت، عل افير

 ة )انظر االستنتاجات والتوصيات(. المناسب

وع عل  : 17النتيجة    .47 الدول  بل إن الدعم المقدم منشعبة تنسيق أجندة التنمية فحسب؛ ال تعتمد استدامة إنجازات المشر
  ممهأمر  هو بدوره ستخدامها للموارد واألدواتاألعضاء وا

ً
ي إطار الويبو، سيسهم دعم  لمنالستدامتها، وفقا

ز
أجريت معهم المقابالت. وف

ي استدامتها.  
ز
 ف
ً
 مديري مشاري    ع أجندة التنمية أيضا

  دال. تنفيذ توصيات أجندة التنمية

ز  وع.  5و 1مدى تنفيذ التوصيتي   من توصيات أجندة التنمية من خالل هذا المشر

ي تقدمها ا 1تركز التوصية  : 18النتيجة  .48
افة. من أجندة التنمية عل أن تكون المساعدة التقنية التر

ّ
لويبو قائمة عل الطلب وشف

 
ّ
ي مجال المساعدة التقنية المتاحة عل موقعها من أجندة التنمية بمعلومات  5ق التوصية وتتعل

ز
عامة عن جميع أنشطة الويبو ف

 . ي
ونز  اإللكير

                                                 
انظر:  7

https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/Forms/EN/guide_development_agenda_with%20cover%20pa

ge_EN_rev.pdf . 
 

https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/Forms/EN/guide_development_agenda_with%20cover%20page_EN_rev.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/Forms/EN/guide_development_agenda_with%20cover%20page_EN_rev.pdf
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ز التوصقدم هذا المشر  : 19النتيجة  .49 ي تحقيق هاتي 
ز
ة ف  للتوصية وع مساهمة كبي 

ً
. ودعما ز وع  من 1يتي  أجندة التنمية، وفر المشر

ي وضع تصّور لمطالبها فيم
ز
 من المعلومات لدعم الدول األعضاء ف

ً
اح المشاري    ع وأتاح مزيدا ا يتعلق بمشاري    ع أجندة الشفافية لعملية اقير

 التنمية. 
ً
وع أيضا ي لجميع  من 5للتوصية  بشكل مباشر ويستجيب المشر

ونز أجندة التنمية، وال سيما من خالل إعداد فهرس إلكير
ويجية. الفيديو  طعي أجندة التنمية، مثل الدليل ومقمشاري    ع أجندة التنمية والموارد الداعمة لوضع مشاري    ع   والرسوم البيانية الير

. االستنتاجات والتوصيات
ً
 خامسا

ي تحقيق   (. 19-1)بخصوص النتائج  1 ستنتاجاال  .50
ز
وع ف ي افهرس النواتج الرئيسية، وال سيما النجح المشر

ونز والدليل إللكير
، حيث تضمنت تعوقد تم تطوير هذه الموارد واألدوات عودورة التعلم عن بعد.  ي

وإسهامات من الدول األعضاء  قيباتل نحو تعاونز
هم من أصحاب المصلحة، مما يزيد من فعاليتها وفائدته ي الويبو وغي 

. وموظفز ز  ا المحتملي 

 نحو تحقيق أهدافه، مع إحراز تقدم أوىلي  (. 13-6)بخصوص النتائج  2االستنتاج  .51
ً
 إيجابيا

ً
وع تقدما ي زيادة لوحظ أظهر المشر

ز
ف

اح مشاري    ع أجندة التنمية، وتيسي  االطالع عل المعلومات المتعلقة بمشاري    ع أجندة التنمية 
ي عملية اقير

ز
السابقة والحالية الشفافية ف

ز و  وع عل جودة المتعلقة بفهم التحديات والحلول  تحسي  دورة حياة مشاري    ع أجندة التنمية. ومن السابق ألوانه تقييم تأثي  المشر
  .
ً
ي يبدو مرجحا حات مشاري    ع أجندة التنمية، عل الرغم من أن هذا التقييم سيخلص إىل أن التأثي  اإليجان   مقير

وع عل الدعم المستمر من األمانة العامة سي (. 17-14)بخصوص النتائج  3االستنتاج  .52 عتمد احتمال نجاح أهداف المشر
ي أنشطتها، ويلزم أن تكفل توافر 

ز
ي تعميم ودمج األدوات والموارد ف

ز
والدول األعضاء. وقد بدأت شعبة تنسيق أجندة التنمية بالفعل ف

وي    ج لها. و  انية( لتحديث األدوات والموارد والير ز  من األنشطة الموارد )الموظفون والمي 
ً
"( عددا يحدد تقرير اإلنجاز )"المتابعة والنشر

ي يد
ويجية وأنشطة المتابعة التر .  الير

ً
 كامل

ً
ي هيئات الويبو األخرى يلزم أن يكفل مديرو مشاري    ع أجندة التنمكما عمها هذا التقييم دعما

ز
ية ف

اح مشاري    ع أجندة التنمية. توافقها مع عملي  الستخداوبالنسبة إىل الدول األعة اقير
ً
مها، وبالتاىلي ضاء، ُصّممت األدوات والموارد أساسا

. تواصل فإن دعمها الم  أمر أساشي

ن )بخصوص االستنتاج 1التوصية  .53 و  (. 17-14والنتائج  3و 1 ي  وي    ج لها )عل لمواصلة تعميم أدوات وموارد المشر ع والير
"((، يلزم أن تكفل النحو الوارد  ي تقرير اإلنجاز )"المتابعة والنشر
ز
: ف  شعبة تنسيق أجندة التنمية ما يلي

ز من أجل:  الموظفون:  (أ) ي والموارد األخرى؛( مواصلة تحديث الفهرس اإللك1توافر الموظفي 
ونز إحاطات  ء( إجرا 2 ير

ي الويبو والدول األعضاء؛ 
وع أجندة التنمية لموظفز ( دعم دورة التعلم 3إعالمية/دورات تدريبية بشأن دورة حياة مشر

 عن بعد عند إجرائ
ً
ز ( ها )سنويا مي 

ّ
عملية تقديم  خالللدول األعضاء لدعم البقاء عل استعداد ل )باإلضافة إىل بصفة معل

حات(.   المقير

انية:  (ب) ن :  المي  انية لما يلي
ز ات إضافية1توافر المي  ز ي  ( أي مي 

ونز ( تحديثات للموارد واألدوات 2؛ الزمة للفهرس اإللكير
ي عام 3 األخرى؛

ز
وع ف  (. 4)انظر التوصية  2024( استعراض نتائج المشر

 ألن (. 19-6والنتائج  2)بخصوص االستنتاج  2التوصية  .54
ً
ي إطار استكماال

ز
ي أنشطة  شطة المتابعة والنشر المقررة ف

ز
تعميمها ف

ح إيالء األولوية لألنشطة التالية:   شعبة تنسيق أجندة التنمية، يقير

اح مشاري    ع أجندة ساعات( لممثلي الدول األعضا  4-2إحاطة إعالمية حضورية سنوية ) (أ) ي جنيف بشأن عملية اقير
ز
ء ف

وع.   التنمية ودورة حياة المشر

ونية سنوية )ساعتان( لممثلي الدول األعضاء من (ب)
اح مش إحاطة إعالمية إلكير أجندة  اري    عالعواصم بشأن عملية اقير

وع.   التنمية ودورة حياة المشر

ز )موظفو ساعات( لتبادل اآلراء والمناقشة لمديري  4حلقة عمل سنوية ) (ج) ز والمستقبليي  ز والحاليي  المشاري    ع السابقي 
 الويبو(. 

وع  (. 19-6والنتائج  2)بخصوص االستنتاج  3التوصية  .55 يوىص بأن تواصل شعبة تنسيق أجندة التنمية تحديث أدوات المشر
ي إصداراتها المقبلة: 

ز
ي التعديالت التالية ف

ز
 وموارده، وأن تنظر ف

ي إدخال  الدليل:  (أ)
ز
استخدام أمثلة واقعية لما عن طريق المكتملة  نماذجارسات، مثل الثلة أفضل المممزيد من أمالنظر ف

: مف وع أجندة التنمية )اليلي وع أجندة التنمية )الومق (1 نموذجهوم مشر ح مشر وقالب تقييم المخاطر  (2 نموذجير
 (. 3)النموذج 
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:  (ب) ي
ن
ون ي  الفهرس اإللكير

ز
وعبدء  إضافة مرشحات أخرى، مثل: سنة النظر ف انية.  مقدار ؛ اإلنجاز  سنة انتهاء؛ المشر ز  المي 

ي هذه بالنظر إىل أنه لم يتسن بعد إجراء تقييم كامل إلنجاز المشر  (. 19-6والنتائج  2)بخصوص االستنتاج  4التوصية  .56
ز
وع ف

ح أن انية، شعبة تنسيق أجندة التنمية تخطط المرحلة، ُيقير ز  المي 
ّ
ي عام  صغي  النطاقإلجراء استعراض  وتعد

ز
وع التالية ف ات المشر لمؤشر

 وتقديم تقرير عن النتائج إىل لجنة التنمية:  2024

ات نتائج المشاري    ع الحالية:  (أ) حات مشاري    ع لتنظر 50( أفاد ما ال يقل عن 1مؤشر ي تقدم مقير
٪ من الدول األعضاء، التر

ز من توافر الد ي غضون عامي 
ز
، أن هذه األدوات مرافقة لهليل والموارد الفيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ف

حاتها؛  ونية ]أو 50( أفاد ما ال يقل عن 2قد ساعدتها طيلة عملية إعداد مقير ي ندوة إلكير
ز
٪ من األفراد، الذين شاركوا ف

ها من اإلحاطات اإلعالمية/ال ي دورة التعلم عن بعد، أن فهمهم إلعداد مدورات التدريبيةغي 
ز
شاري    ع [ أو الذين شاركوا ف

 أجندة التنمية وإدارتها قد تحسن. 

حة:  (ب) ات إضافية مقير حات المشاري    ع قبل استخدام األدوات والموارد الجديدة وبعده؛ 1مؤشر ( تقييم نوعي لجودة مقير
مة والمعاد تقديمها ) تعديالت( تقييم كمي لعدد ال2

ّ
وع قبل استخدام التنمية إىل لجنة المقد ح مشر ( الالزمة لمقير

 الموارد الجديدة وبعده. األدوات و 

الوطنية  ها مكاتبدول األعضاء وبعثاتها الدائمة و ال بأن تواصل وىصي (. 17-14والنتائج  3)بخصوص االستنتاج  5التوصية  .57
ها من الهيئات للملكية الفكرية وحق  وع واستخدام عتماد ال  تقديم الدعمالمؤلف وغي  اح  وأدواته موارد المشر ز عملية اقير بهدف تحسي 

و  وع. ع أجندة التنمية ودورة حيمشر  اة المشر

 ]يلي ذلك الملحق األول[
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وا  الملحق األول: األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت / استشي 

 موظفو الويبو: 

، مدير، شعبة دعم التكنولوجيا واالبتكار، إدارة الملكية الفكرية للمبتكرين، قطاع الملكية الفكرية والنظم السيد أندرو  زاجكوفسكي
 اإليكولوجية لالبتكار

، مديرة ات الجغرافية، قطاع العالمات  ،السيدة ألكسندرا غرازيوىلي سجل لشبونة، إدارة العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 لتصاميموا

ز السيد ديميير غانتشيف، نائب المدير وكبي   ، قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعيةاإلداريي   ، شعبة المعلومات والتواصل الرقمي

 السيد جورج غندور، مستشار أول، شعبة تنسيق أجندة التنمية، قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية

 اإليكولوجية لالبتكار لنظمة، قطاع الملكية الفكرية واالملكية الفكرية لألعمال التجاريالسيدة تمارا ناناياكارا، مستشارة، شعبة 

ات  ،السيدة ماري بول ريزو، رئيسة يعية، إدارة العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر قسم السياسات والمشورة التشر
 الجغرافية، قطاع العالمات والتصاميم

 سم تصميم الحلول وتنفيذها، إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قطاع اإلدارة والمالية والتسيي  ق ،السيد دان سافو، رئيس

 برنامج التعلم عن بعد، أكاديمية الويبو، قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية ،السيدة ألتاي وورك تيدال ديستا، رئيسة

باري، مسؤولة برنامج معاونة، شعبة   تنسيق أجندة التنمية، قطاع التنمية اإلقليمية والوطنيةالسيدة ميهايال سي 

ز ليمون، مسؤولة برنامج معاونة، شعبة تنسيق أجندة التنمية، قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية   السيدة كريستينا مارتيني 

 الوطنية قطاع التنمية اإلقليمية و ، الويبو  أكاديمية ،، برنامج التعلم عن بعد أنوراغ، زميلالسيد نيشانت 

 ، إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قطاع اإلدارة والمالية والتسيي  تنفيذها ن بيل، قسم تصميم الحلول و السيد سايمو 

 من الخارج

اء:   الخي 

كة إيفالكو، سويشا ، خبي  استشاري، شر  السيد دانييل كيلي 

/استشاري تربوي، المملكة المتحدة ز مارتن، خبي   السيد غلي 

 الدول األعضاء ممثلو 

ة محللي السياسات، مكتب الشؤون الدولية والبحوث، المكتب الكندي للملكية الفكرية، غاتينوديدييالسيدة سعيدة عو   ، كبي 

، منسق المجموعة األفريقية، سكرتي  أول، البعثة الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب  السيد محمد بكي 
ي سويشااألمم المتحد

ز
ي جنيف والمنظمات الدولية األخرى ف

ز
 ة ف

ي جنيف
ز
 السيدة بيالر إسكوبار، مستشارة، البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ف

يرا، منسق مجموعة بلدان أمري ار هي  ز ، الوزيرالسيد سي  ي هورية الدومينيكان لدى المستشار، البعثة الدائمة لجم-كا الالتينية والكاريت 
ي جنيف

ز
 مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ف

ة أوىل، البعثة الدائمة للهند لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات السيدة غاريما بول، منّس  قة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، سكرتي 
ي جنيف

ز
 الدولية األخرى ف
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ي 
اعات التجارية والملكية الفالسيد إري واهيو براسيتيو، كبي  موظفز ز متعدد األطراف، وزارة كرية، المديرية العامة للتعاون تسوية اليز

 الخارجية، جاكرتا  

ي 
ز
ازيل لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ف ة ثانية، البعثة الدائمة للي  ، سكرتي  ي

السيدة اليس لوريدو غاما تامانيتز
 جنيف

ت، منسق المجموعة باء، مستشار، البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا االتحادية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات  السيد يان تيشر
ي جنيف

ز
 الدولية األخرى ف

] ي
 ]يلي ذلك الملحق الثانز
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ي استخدمت
: الوثائق التر ي

ن
 الملحق الثان

ح، اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية(، 2019الويبو ) ازيل وكندا وإندونيسيا وبولندا والمملكة المتحدة  مقير وع مقدم من الي  مشر
حات مشاري    ع أجندة التنم  . CDIP/24/14، يةبشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقير

حات (، 2020دانيال ب. كيلر ) وع أجندة التنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقير ي سياق مشر
ي أجريت فز

تقرير عن المشاورات التر
 مشاري    ع أجندة التنمية

حات مشاري    ع أجندة التنمية وع أجندة التنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقير  مشر

ي اللجنة (، 2020الويبو )
ي يتيح البحث فز

ونز ون، إثبات مفهوم فهرس إلكير المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، الدورة الخامسة والعشر
 . CDIP/25/INF/2، ونواتجها مشاري    ع أجندة التنمية

ون، التقارير المرحلية(، 2021الويبو )  . CDIP/26/2، اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، الدورة السادسة والعشر

 )والمرفق(.  التنمية وتنفيذها وتقييمها أجندةدليل إعداد مشاري    ع (، 2021الويبو )

وع أجندة التنمية بشأن الوسائل (، 2022الويبو ) ون، تقرير إنجاز مشر اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، الدورة التاسعة والعشر
حات مشاري    ع أجندة التنمية  . CDIP/29/4، الضامنة لنجاح مقير

لثالث مرفق عل حدة ]الملحق ا
يةكاإلن )باللغة ز  فقط([ لي 
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