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ية: األصل ز  باإلنكلي 
اير  13التاري    خ:   2023 فبر

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

 الثالثونالدورة 
 2023 أبريل 28إىل  24جنيف، من 

ي مستقل المواصفات إل  ي مجال التعاون ألغراض التنميةجراء استعراض خارج 
ز
ي تقدمها الويبو ف

 للمساعدة التقنية الت 

 األمانة من إعداد 

ي أكتوبر لجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(ا نظرت .1
ين المنعقدة فز ي دورتها التاسعة والعشر

ي 2022، فز
، فز

اح اللجنة ي مجال التعاون ألغراض التنمية بإاألفريقية  اقي 
ي تقدمها الويبو فز

ي مستقل جديد للمساعدة التقنية الت  جراء استعراض خارج 
 . (CDIP/29/9)الوثيقة 

 و  .2
ّ
وعطلبت اللجنة من األمانة أن تعد ي الفقرة  مشر

 إىل قرارها الوارد فز
ً
من ملخص الرئيس للدورة التاسعة  6.5مواصفات استناد

ز للجنة التنمية.  ي الدورة الثالثي 
ين للجنة التنمية، وأن تعرضها فز  والعشر

تها األمانة.  .3
ّ
ي أعد

 ويحتوي مرفق هذه الوثيقة المواصفات المذكورة الت 

ي مرفق  .4
إن لجنة التنمية مدعوة إىل النظر فز

 هذه الوثيقة. 

 ]يلي ذلك المرفق[
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ي الستعراض ال  مواصفات ي مجال التعاون ألغراض التنميةالخارجر
 
ي تقدمها الويبو ف

 مستقل للمساعدة التقنية الت 

 معلومات أساسية . 1

ي دورتها الرابعة ال
ز
ي اعتمدت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(، ف

ي نوفمي   عقدت ت 
ز
وع تعزيز إطار "، 2009ف مشر

 ويضم هذا . (vCDIP/4/8/Re.)الوثيقة  "الويبو لإلدارة القائمة عل النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم لألنشطة اإلنمائية
وع  ا إلجرا المشر

ً
ي أل استعراض ء بند

ي مجال التعاون ألغراض التنمية تقدمها نشطة المساعدة التقنية الت 
ز
توصية بما يتماشر مع ال الويبو ف

 من توصيات أجندة التنمية.  411

كبيك والسيد سانتياغو روكا،أو  ز دير بي  ي نظرت فيها لجنة  جرى ذلك االستعراض كل من السيدة كارولي 
باالستناد إىل المواصفات الت 

ي عام ال
ز
ي الوثيقة  2010تنمية ف

ز
رض . CDIP/4/8/REV/TORوالواردة ف

ُ
عل  (CDIP/8/INF/1االستعراض )الوثيقة  تقرير  وع

ي دورتها لجنة التنم
ز
ي نوفمي  ية ف

ز
قدت ف

ُ
ي ع

 عدة دورات من دورات اللجنة.  عل امتداد ، وتمت مناقشتها 2011الثامنة، الت 

ي الوثيقة 
ز
ز من اإلدارة لذلك التقرير، ترد أوالهما ف ي الوثيقة CDIP/9/14وقدمت األمانة استجابتي 

ز
. وعرضت CDIP/16/6، وثانيهما ف

ي كانت بالفعل جارية التنفيذ عن وضع تنفيذ التوصيات، وهي توصيات   تقريًرا  كذلك  األمانة
ز
ي بف

ز
رامج اإلصالحات أنشطة الويبو أو ف

 (. CDIP/11/4آنذاك )الوثيقة 

اًحا من ست نقاط  ة، اقي  ي دورتها الثامنة عشر
ز
مه وفد إسبانيا،  ،2المساعدة التقنية بشأنواعتمدت اللجنة، ف

ّ
ذ عل يُ عل أن قد

ّ
 امتداد نف

ي مجال
ز
ي تقدمها الويبو ف

ا، ضمن جملة من األمور، أن تفتح المناقشات بشأن المساعدة التقنية الت 
ً
 ست دورات. وقررت اللجنة أيض

ي إطار بند 
 عل جدول األعمال منجديد فرعي التعاون ألغراض التنمية، فز

ّ
ست دورات متتالية من دورات لجنة التنمية )من الدورة  يمتد

ة إىل ين(.  التاسعة عشر ي إطار ذلك البند  وجرتالدورة الرابعة والعشر
.  بناًء علالفرعي المناقشات فز ي

اح اإلسبانز  تنفيذ االقي 

ي 
اح اإلسبانز ين، تقريًرا عن تنفيذ االقي  ي دورتها الرابعة والعشر

مت األمانة، فز
ّ
ي الوثيقة وقد

أن " . وقررت اللجنةCDIP/24/8، يرد فز
 للمناقشات التالية CDIP/24/8تستخدم الوثيقة 

ً
ي المستقبل أساسا

مها الدول األعضاء فز
ِّ
احات أخرى محتملة تقد وقررت  . "وأي اقي 

ي إطار البند الفرعي من جدول األعمال بشأن 
ا خالل الدورة نفسها أن المناقشات المتعلقة بمساعدة الويبو التقنية ستستمر فز

ً
اللجنة أيض

ي مجال التعاون ألغراض التنمية"
ي تقدمها الويبو فز

ين المناقشات  . "المساعدة التقنية الت  ي دورتها الثامنة والعشر
واستأنفت اللجنة فز

ة جائحة كوفيد ا شأن هذه المسألة، بعد أن وضعتهب  . 19-جانًبا لبضع دورات نظًرا الختصار جدول أعمال اللجنة خالل في 

ي أبريل 
ين المنعقدة فز ي دورتها التاسعة والعشر

ي مستقل 2022ونظرت اللجنة، فز اح المجموعة األفريقية بإجراء استعراض خارج  ي اقي 
، فز

ي تقدمها ا
ي مجال التعاون ألغراض التنمية )الوثيقة جديد للمساعدة الت 

اح الذي CDIP/29/9لويبو فز (. ورّحبت لجنة التنمية باالقي 
 
ّ
مته المجموعة األفريقية، وطلبت من األمانة أن تعد

ّ
وًعا قد ا إىل ا مشر

ً
ح المذكللمواصفات استناد ي المقي 

ر، و لمقدمة والهدف الواردين فز
.  وأن تعرضه ز ي دورتها الثالثي 

 عل اللجنة فز

 السياق . 2

ي كما 
إجراء  هو ما استدعاستعراض عدد من التطورات عل سبيل تلك المذكورة أدناه، و  آخر  ، طرأ منذ CDIP/29/9الوثيقة  ورد فز

ي مجال التعاون ألغراض التنمية، 
ي تقدمها الويبو فز

ي مستقل جديد للمساعدة التقنية الت   ومن أبرز تلك التطورات: استعراض خارج 

ز المؤسسات - ّ أطر التعاون بي  ي منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية؛ تغي 
 فز

 وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة؛ 2030 اعتماد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لخطة عامو  -

 تزايد الطابع المعقد والمتنوع للتنمية واألنظمة اإليكولوجية لالبتكار؛و  -

، والذي يحدث األثر الناجم عو  -  ن التحّول الرقمي
ً
 عن زيادة استخدام حاليا

ً
ي االقتصادات والمجتمعات، فضال

ثورة فز
ي االضطالع بأنشطة المساعدة التقنية؛التكنولوجيات الرقم

 ية الجديدة فز

ز العام والخاص )المنظمات غي  الحكومية والمؤسسات والجامعات وأصحاب  - وتعزيز دور أصحاب المصلحة من القطاعي 
 المشاري    ع، وغي  ذلك(؛

                                                
ي مجال التعاون والتنمية: 41التوصية  1

ز
 .جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية ف

ة للجنة التنمية، وهو متاح عل الرابط:  2 ي ُملحق بالمرفق األول لملخص الدورة السابعة عشر
اح اإلسبانز االقي 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=131422
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=147456
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=182842
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=267883
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=314317
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=281357
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=582427
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277
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ي المجاالت الناشئة، مثل التكنولوجيات الحدودية والذكاء االصط -
ز
. وتوسيع نطاق عمل الويبو ف  ناعي

  
ي مجال التعاون ألغراض التنمية . 3

 
ي تقدمها الويبو ف

 المساعدة التقنية الت 

 
م تلك المساعدة عن طريق معظم قطاعاتها )قطاع 

ّ
ي عمل الويبو. وعل الرغم من أن الويبو تقد

ز
ل المساعدة التقنية حجر أساس ف

ّ
تشك

اكات  اءات والتكنولوجيا، وقطاع التحديات والشر حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، وقطاع العالمات التجارية والتصاميم، وقطاع الي 
، عن طريق أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار(، فإن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنيةبنية التحتية والمنصات، وقطاع العالمية، وقطاع ال

ة متنوعة من فروعه اإلقليمية الخمس،  ي تنسيق العمل الذي تقوم به طائفة كبي 
ز
ي تقديم المساعدة التقنية وف

ز
يضطلع بالدور الرئيسي ف

ي األوساط األكاديمية، والقطاع أصحاب المصلحة، ومن بينهم ال
ز
مؤسسات الحكومية، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وأعضاء ف

 الخاص، وما إىل ذلك. 
 

ي 
ز
شد مساعدة الويبو التقنية، منذ اعتماد أجندة الويبو للتنمية، بالتوصيات الواردة ف المساعدة التقنية وتكوين " الفئة ألفوتسي 

ي التوصية عل وجه الخصوص بال"، و الكفاءات
ز
 من توصيات أجندة الويبو للتنمية.  13مبادئ المدرجة ف

 
 : المتعلقة بالمجاالت التالية أنشطة الويبو  إىلوسيستند تعريف المساعدة التقنية ألغراض هذا االستعراض 

 
اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية وخطط التنمية '.1'  ؛اسي 

 الملكية الفكرية، وقواعد البيانات(؛البنية التحتية التقنية واإلدارية )حلول لمكاتب  '.2'

 تكوين الكفاءات؛ '.3'

يعية؛ '.4'  المساعدة التشر

 المشاري    ع المرتبطة بأجندة التنمية؛ '.5'

ز العام والخاص ) '.6' ز القطاعي  اكات بي   . (منصات أصحاب المصلحة المتعددينالشر
 

 
 الغرض من الستعراض . 4

 
ي الستعراض ليتمثل الغرض اإلجماىلي 

ي تضطلع بها المنظمة،  فز
ز أنشطة المساعدة التقنية الت  اح طرق لتحسي  كيفية ذلك  يشمل و اقي 

ز مراقبة  ز إطار اإلدارة القائم عل النتائج من أجل تحسي  ، مع مراعاة أهداف التنمية وتقييمه تلك األنشطة عل التنميةوقع تحسي 
اتيجية المتوسطة األجل  ، وتوصيات أجندة التنمية. 2026 – 2022ة للفي   المستدامة، وخطة الويبو االسي 

 
ي مجال التعاون المساعدة العل المستوى الكلي لما تنجزه الويبو من أنشطة ا تقييمً  الخصوص وسيقدم االستعراض عل وجه

تقنية فز
ا  االستعراض وسيقّيم. ا وقعهاستدامتها و و كفاءتها و وفعاليتها اتساقها و تلك األنشطة  وجاهة تقدير من أجل ألغراض التنمية 

ً
ما إذا أيض

 تقدمه الويبو من مساعدة تقنية ما مالئمة ل الحاليةالتنسيق الداخلي  آليات كانت
ً
نجز بينما االستعراض سيُ بأن  ألغراض التنمية، علما

ي طريقة عملها وتأدية خدماتها 
ات رئيسية فز اتيجية ال بما يتماشر مع، تشهد المنظمة تغيي  دتها ة الجديدتوجهات االسي 

ّ
ي حد

الت 
 . العليا  اإلدارة

 النطاق . 5

ي مجال التعاون ألغراض التنمية من سنة  االستعراضغطي سي كما قررت لجنة التنمية،
ي تنفذها الويبو فز

إىل  2017األنشطة التقنية الت 
ي أنشطة كل   . وسيشمل االستعراض2022سنة 

نجز عن طريق المعن جميع قطاعات الويبو  تقوم بها المساعدة التقنية الت 
ُ
ي ت
ية والت 

ي جميع المناطق الجغرافية، واألدوات 
ا األنشطة الُمنجزة فز

ً
اعي أيض ي القسم الثالث أعاله. وسي 

جميع أنواع األنشطة الموصوفة فز
ي فرضتها جائحة كوفيد

بع لتقديم المساعدة الت 
ّ
ي النهج المت

ات فز  . 19-والمنهجيات المعتمدة والمستخدمة لتقديم المساعدة، والتغيي 

 

                                                
ز بالشفافية، : ي1التوصية  3 ات ومنها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة عل الطلب وتتمي  ز ي مجال المساعدة التقنية بعدة مي 

ز
ز أنشطة الويبو ف ز جب أن تتمي  وتأخذ بعي 

ي الدول األعضاء، االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا عل وجه الخصوص، فضال عن اختالف مستويات التنمي
ز
ة المحققة ف

امج.  ي أطر زمنية لتنفيذ الي 
ز
ي إدراج األنشطة ف

ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها وفقا الحتياجات  وينبغز
ي هذا الصدد، ينبغز

ز
وف

 كل بلد. 
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 األسئلة الرئيسية . 6

ي تضطلع بها الويبو  سيقّيم
واتساقها وكفاءتها وفعاليتها من حيث وجاهتها االستعراض أنشطة المساعدة التقنية ألغراض التنمية الت 

ي نهاية المطاف وقعها، 
ز
 أسئلة التقييم الرئيسية التالية:  ليعالج بذلكواستدامتها وف

 : الوجاهة

   تنفيذ خطط التنمية الوطنية للدول األعضاء؟ل مساعدة الويبو التقنية مكّملة كانتإىل أي مدى 

   دت الويبو الحاجات الحقيقية والجماهي
ّ
ي  المساعدة التقنية المعنية بتدخالتإىل أي مدى حد

 ؟تقوم بها الت 

  سيما صانغي السياسات، إىل أي مدى استجابت تدخالت المساعدة التقنية إىل حاجات مختلف الجهات الفاعلة الوطنية، وال
هم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة؟  والوزارات المختصة، ومكاتب الملكية والفكرية، وغي 

  ي الفئة ألف؟  مدىإىل أي
 كانت تدخالت المساعدة التقنية متماشية مع توصيات أجندة الويبو للتنمية الواردة فز

 ز الجن ز هل عالجت تدخالت المساعدة التقنية مسائل التوازن بي  ز الجنسي  ز بما يتماشر مع سياسة الويبو للمساواة بي  سي 
 ؟ وكيف؟2014لعام 

 

 : االتساق

  اتساق السياسات ألغراض التنمية؟ مصممة بحيث تضمنمساعدة الويبو التقنية إىل أي مدى كانت أنشطة 

 

 الفعالية: 

 ؟
ً

 إىل أي مدى كان نهج مساعدة الويبو التقنية فعاًل

  ي تعظيم نقل المعرفة والمهارات والكفاءات إىل الدول األعضاء من مساعدة الويبو التقنية إىل أي مدى ساهمت تدخالت
فز

ها واستخدامها؟  أجل تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان عل إدارة الملكية الفكرية وتسيي 

 ي المواعيد ال
ي موعدها؟ وهل تحققت نتائجها فز

مت جميع تدخالت المساعدة التقنية بفعالية وفز
ّ

ظ
ُ
 مرجوة؟هل ن

 ي كانت األكير فعالية؟
 ما هي أنواع ومجاالت المساعدة التقنية الت 

 ي تحقيق النتائج المنشودة للويبو؟
 إىل أي مدى ساهمت أنشطة المساعدة التقنية فز

  نها من االستجابة إىل
ّ
ي موقع يمك

ي تحقيق هل كانت المنظمة فز
ي يوجهها إليها الدول األعضاء لمساعدتهم فز

الطلبات الت 
 التنمية المستدامة؟ أهداف

 

 الكفاءة

  انية وإتاحة موارد ز ز  إىل أي مدى قامت الويبو بالتخطيط ووضع المي  ي تقدمها بطريقة  الموظفي 
ألنشطة المساعدة التقنية الت 

 متسقة ومالئمة من حيث التكلفة؟

 إىل أي مدى كان نهج الويبو للمساعدة التقنية متماشًيا مع أهدافها المنشودة؟ 

 خدمت الموارد بطريقة اقتصادية؟ كيف كان يمكن للويبو أن تحّسن استخدام الموارد؟إىل أي مدى ا
ُ
 ست

  ي تدخالت المساعدة التقنية؟  ما
 كانت نقاط القوة ومواطن الضعف فز
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 ما كانت اآلليات المعتمدة لتتبع عمليات تخصيص الموارد لألنشطة المرتبطة بالتنمية؟ 

 خدمت الوسائل الصحيحة لتحقيق هدف
ُ
 المساعدة التقنية من أجل التنمية المستدامة؟ هل است

 

 االستدامة: 

 التقنية مستدامة منذ تقديمها وحت  اآلن؟ الويبو  إىل أي مدى كانت آثار تدخالت مساعدة 

  ي قدمتها الويبو و
ي عمل البلدان إىل أي مدى تم إىل أي مدى تم اإلبقاء عل المساعدة التقنية الت 

إدماجها فز
 المعنية؟ والمنظمات

 ي مجاالت الكفاءات ذات الصلة بطريقة مستدامة؟
ة فز  ماذا فعلت الويبو الكتساب قدر كبي  من الخي 

 

 الوقع: 

  ي والمؤسسي وعل مستوى
ي والقانونز

ي عل المستوى السياسان  ي أو سلت  هل كان لتدخالت المساعدة التقنية أي وقع إيجان 
ية؟  مهارات الموارد البشر

  ي
 عززت أو أثبطت فعالية تدخالت المساعدة التقنية ووقعها محلًيا؟ما كانت العوامل والظروف الت 

 هل أسفرت أي من تدخالت المساعدة التقنية عن نتائج أو آثار غي  مقصودة؟ 

  مكاتب الملكية الفكرية والجامعات ومعاهد البحث والتطوير ما كان دور أصحاب المصلحة اآلخرين )مثل الحكومات و
ي تحقيق الوقع؟والمنظمات غي  الحكومية 

( فز ي
 والمجتمع المدنز

 

 المنهجية . 7

ي عمله باقة من طرق تقييم المساعدة التقنية لمعالجة أسئلة التقييم المطروحة أعاله. وسيتكّون  طّبقسيُ 
فريق االستعراض فز

' : ؛ '1االستعراض من خمس مراحل رئيسية هي ي ' ومرحلة مقابالت 3' ومرحلة االستهالل؛ '2' مرحلة التصميم واالستعراض المكتت 
. 5رير؛ '' ومرحلة إعداد التقا4أصحاب المصلحة؛ '  ' ومرحلة المتابعة والنشر

ي نجز سيُ و  ها من الوثائق خطط العمل تحليل عن طريق االستعراض المكتت  الصادرة عن  الوجيهة ووثائق المشاري    ع والتقارير وغي 
ي جميع قطاعات الويبو المعنية حسب االقتضاء 

ا الوثائق ذات الصلة بعمل جمعيات الويبو . وسيشمل ذلك األقسام فز
ً
ة ولجنأيض

انية ولجنة التنمية ز نامج والمي  دليل بشأن تقديم مساعدة الويبو " CDIP/12/7. وسيستعرض الفريق عل وجه الخصوص الوثيقة الي 
 ". مجموعة ممارسات ومنهجيات وأدوات الويبو القائمة لتقديم المساعدة التقنية" CDIP/21/4"، والوثيقة التقنية

ي  ستكمليُ وس اضية مع أصحاب المصلحة باالستعراض المكتت  مجموعة من تقنيات جمع البيانات، كالمقابالت الشخصية واالفي 
ز  ز والخارجيي  ي ذلك تحليل البيانات المالية وغي  المالية(. ، الداخليي 

م للوثائق )بما فز
ّ
، والتحليل المنظ ي

واستقصاءات التقييم الذان 
ذ تحليل كمي ونوعي للمعلومات يوىلي اهتماًما خاًصا للتحقق المتقاطع من البيانات )التثليث(. 

ّ
 وسُينف

 وس
ُ
ي المعلومات الُملتمسة ستكمل ت

نتق  البلدان المستجوبة خالل بالردود المقدمة االستبيانات فز
ُ
عدة أساس عل  المقابالت. وست

، من بينها   : معايي 

ي ومرحلة التنمية -
 ؛التوازن الجغرافز

؛ - ز ي صفوف األشخاص الُمستجوبي 
ز فز ز الجنسي   التوازن بي 

-  
ً
 ؛تمثيل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=268243
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=401797
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ة من الويبو أثنا  - ي حصلت عل مساعدة تقنية كبي 
ة قيد النظر؛البلدان الت   ء الفي 

-  
ً
ز الحاالت الناجحة والحاالت األقل نجاحا  ؛ستناد إىل الردود عل االستبيانباال  الموازنة بي 

ي تلقت المساعدة باعتبارها جزًءا من تجّمعات/ منظمات إقليمية.  -
 البلدان الت 

 نمية. بالتشاور مع شعبة تنسيق أجندة الت اعتماد معايي  إضافية االستعراضر فريق وقد يقرّ 

  االستعراضز نج  يُ وس
ً
ي بالتق وفقا

ي يطبقها فريق األمم المتحدة المعتز
ي منظومة األمم المتحدة لمعايي  التقييم الت 

ز
ومدونة السلوك ييم ف

ي يطبقها الفريق المذكور عند ا
ي الت 

ز
 . منظومةتلك اللتقييم ف

 

ي  الستعراضفريق  . 8  الخارجر

ي أن يكون 
ز بالمصداقية واالستقاللية. و ي استعراضما يلزم من المهارات والدراية إلنجاز  االستعراضلفريق ينبغز ي عليه، تمي 

 تألفأن يينبغز
ي ين خبي   من الفريق 

ز
ي الملكية الفكرية والتنمية وخبي  ف

ز
. وسيكون هذا األخي  المقّيم التنمية تقييمات ألنشطة/ مشاري    ع/ برامجالإجراء ف

 
ُ
ا. وست

ً
اء الملمّ  عطالرئيسي أيض ز األفضلية للخي  ا  ي 

ً
ي تقديم المساعدة ال وذويسائل المرتبطة بالملكية الفكرية مبال إلماًما جيد

ز
ة ف خي 

 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
فالمقّيم الرئيسي  الذي يقودهوسيكون فريق االستعراض . التقنية وتكوين الكفاءات ف  عليه وتشر
 شعبة تنسيق أجندة التنمية 

ً
  االستعراضعن إنجاز  مسؤوًل

ً
 للمواصفات.  وفقا

 

 وتنفيذه وإدارته لالستعراضالتخطيط  . 9

 
 
اف شعبة تنسيق أجندة التنمية. وحرًصا عل موضوعية االستعراض واستقالليته، سينحرص دور الشعبة سينف ذ االستعراض تحت إشر

ي التنسيق وتقديم الدعم إىل الفريق المنتق  المؤلف من مستشاري
 )المشار إليه فيما يلي ب "فريق االستعراض"(. فز

ز ز مستقلي  ن خارجيي 
ي جميع مراحل التقييم. شعبة تنسيق أجندة التنمية وستتعاون 

 عن كثب مع شعبة الويبو المعنية بالرقابة الداخلية فز

ز تختارهم الويبو. وسيعقد فريق االس يوس ز مستقلي  ز للدول تعراض تألف فريق االستعراض من ثالثة مستشارين خارجيي  ز إعالميتي  دورتي 
 الرئيسية لالستعراض.  والمالحظات االستنتاجاتستهالل )أدناه(، والثانية لعرض اال األعضاء، األوىل لعرض تقرير 

ي عل لجنة التنمية. 
 وسُيعرض تقرير االستعراض النهان 

 

ي  . 10
 النتائج المرتقبة والجدول الزمت 

ي  االستعراضنجز يُ من المرتقب أن 
ة ثمانية أشهر، بعد موافقة لجنة التنمية عل المواصفات وانتقاء فريق االستعراض. ويرد فز ي في 

فز
ي عشر  القسم

ي مؤقت.  الثانز
 أدناه جدول زمتز

 :  وسيقوم فريق االستعراض بما يلي

 عرض تقرير استهالل يصف منهجية االستعراض ومسودة أسئلة االستبيان وقائمة أصحاب المصلحة المختارين؛ .أ

وع تقرير عقد دورة إعالمية واحدة للدول األعضاء لعرض تقرير االستهالل، ودورة إعالمية ثانية لعرض و  .ب أوىلي يشتمل عل مشر
 وتوصيات؛أولية  مالحظات

ي المتفق عليه؛ .ج
ي إطار الجدول الزمتز

ي إىل شعبة تنسيق أجندة التنمية فز
 وتقديم التقرير النهان 

ي عل لجنة التنم .د
 ية. وعرض التقرير النهان 

ي مالحظات واستنتاجات
دة وقابلة للقياس ، وكذلك توصيات وسيضم التقرير النهان 

ّ
رة زمنًيا. ووجيهة  وممكنة التحقيقمحد

ّ
 ومؤط
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انية . 11  المب  

انية تكلفة الوحدة بالفرنك  وصف أبواب المب  
 السويرسي

المجموع بالفرنك 
 السويرسي

  20,000  20,000 أتعاب المقّيم الرئيسي 

ان(أتعاب  اء )خبي   30,000 15,000 الخي 

ي جنيف )
ز
اء،  3دورتان إعالميتان للدول األعضاء ف /  3خي  أيام/للخبي 

 للمهمة(
 24,000 للمهمة / 4000

جمة  5000 5000  الي 

 15,000 15,000 احتياط التكاليف األخرى/ غي  المرتقبة

انية اإلجمالية  94,000 - المب  

 

ي المفّصل . 12
 الجدول الزمت 

 السنة/ الشهر المهام
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 المرحلة صفر: 
 

ي المواصفات  '.1'
نظر لجنة التنمية فز
 وموافقتها عليها

 

ح إلبداء االهتمام باالدعوة  '.2'
ّ
ش فريق للي 

 االستعراض

 
 تشكيل فريق االستعراض '.3'

            

ي               االستعراض المكتت 

             تقرير االستهالل

              دورة إعالمية للدول األعضاء

وع التقرير األوىلي 
             تقديم مشر

             دورة إعالمية ثانية للدول األعضاء

ي 
             تقديم تقرير االستعراض النهان 

جمة والنشر               الي 

             عرض التقرير عل لجنة التنمية

 

 والوثيقة[]نهاية المرفق 
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