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   ملخص–تقرير تقييمي مستقل بشأن مشروع النفاذ إىل قواعد البيانات املتخصصة ودعمه 

 ثويقة من إعداد األمانة

 

نفاذ حيتو .1 شأن ا ية  رشوع جدول أعامل ا شأن  تقل  ميي خاريج  تقرير  لي مرفق هذه الويقة عىل ملخص  ب من ب سـ ل لتث م م تقي
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بو  بة الو تخصصة ودمعه واذلي أعدته  ياانت ا قإىل قواعد ا لل ي شع مل  .لب

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .2 للجوا
 .قةثابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوي

 ]ييل ذكل املرفق[



CDIP/9/5 

ANNEX 

 املرفق
 

ية يات الر تو تاجات وا يمي إىل جانب الا سـحملة عن ا ص ل يت ئسـ ن  لتق

ية .1 سـاملعلومات األسا
 

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكأدارت ا مل بو(مل تاكر خالل فرتة مدهتا ) يالو يا والا نولو شاء مراكز دمع ا برشوعا إل جن لتك هرا 36م ش 
تقدمة رعاية جدول ب 2012 إىل أبريل 2009من أبريل  بدلان ا يص الفجوة املعرية بني ا سامهة يف  ية هبدف ا ملأعامل ا ل تقل مل فمن لت
ية  نا موا ية وذات اجلودة من خالل ل يا ا نولو ية من احلصول عىل خدمات معلومات ا نا بدلان ا تكرين يف ا حمللمتكني ا ل ل جب تك لم مل

ية وخدمات أخرى مربطة هبا تالعا رش. ل تحديد تصممي ا تقل  يمي  ملوقد أجري  ل مسـ تهوع وإدارته، تق ته، ليوفعا تدا موإماكية ا سـ . ن
شمل الفرتة من أبريل  يمي  يوهذا ا سمرب 2009لتق  .2011ي حىت د

تاجات .2 سـتنالا
 

ية تا تاجات ا تخالص الا لمت ا ل يمي سـتنسـ تاجئ ا لتقناء عىل  ن  :ب

تاج  يذه1سـتنالا رشوع و شأن تصممي ا تنف  مل  :ب

ية حمقق رشوع قد أدارته بكفاءة وفا ئة إدارة ا علإن  ملي بة اليت ه تاجئ املر تقة ا توقعات يف بعض احلاالتفاقتلن تخدمت . ل ا سـوقد ا
ية املوجودة رشوع وأدواته أكرث نفعا. خلاألدوات اإلدارية واألطر ادلا سني جلعل أطر ا ملوال يزال يوجد جمال   ال سـامي ،للتح

يقي واختاذ القرارات ألغراض يمي اذلايت امل. حلقإدارة الوقت ا ية، مغفةل لتقوال تقدم أدوات ا يمي حمدود للفعا لوجودة سوى  تق
تأثري تدامة وا لقضااي الكفاءة وواثقة الصةل والا  .سـ

تاج  رشوع2سـتنالا ية ا شأن فعا مل  ل  :ب

تفق علهيا مع  يق األهداف ا ية يف  نة وابلغة األ ساهامت  تاكر يقدم  يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا ملبني أن  مه مث م ب حتقت ج متك ل م
نفذ فهيا  بدلان اليت  يا رشوعل سة بدلان . ملا تطالع رأي أحصاب املصلحة يف  ند ا مخو سـ ية، (ع هورية ادلو يكيه ا مينمجل

بني يق، وا تان، واملغرب، وموزا لفلوقريغزي ب ياجاهتم)مسـ يد ويليب ا تاكر  يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا ت، أقروا بأن  حب مفل ج تك  .م

تاج  رشوع ونواجته3سـتنالا يف ا شأن تاك مل  ل  :ب

بري من األ ية اخملططةكحتقق قدر  ثرية يف غضون اإلطار الزمين املقرر ويف حدود املزيا نشطة وقدمت نواجت  ك  .ن

تاج  تدامة4سـتنالا شأن الا سـ   :ب

يا  يدا واك رشوع تقديرا  شطة ا تاجئ األطول أمدا أل فال ميكن تقدير ا ج مل ن سمحلن شاريع يمبا  تدامة ا يمي عن مدى ا مل بإجراء  سـ تق
تكون عىل املدى األطول سـويف   .ك
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ت .3 ياتلا صو
 

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكإىل ا من ن لتللج ية : ملع تو صا تاجني  (1ل  )3 و2سـتنمن الا

ية بوجه عام، مما يربر  هم عن وجود حاجة حمددة وطلب زائد وجتربة إجيا شاور  بأعرب معظم أحصاب املصاحل اذلين مت ا معت ل
رشوع مترار ا ملا ية من ا. سـ ثا ملوذلكل يوىص ابملوافقة عىل املرحةل ا ن  .رشوعل

بو بار املديرين يف الو يإىل  ية : ك تو صا تاج  (2ل  )4سـتنمن الا

تخدهما  يل واخلربة واألدوات اليت  تح تفادة من تقامس ا بو يف زايدة الا يق اخلاريج، قد ترغب الو سـفامي خيص ا ل ل سـ ي تسـ لتن
ت ياميت القطرية املوحدة وأطر معل األمم ا ثل ا تحدة  تابعة لألمم ا ملالفرق القطرية ا مل تقل يةلم ساعدة اإلمنا ئحدة   .للم

بو ية يف الو ية العا ية ا يإىل قطاع ا مل ت تحب لل ية : ن تو صا تاج  (3ل  )2سـتنمن الا

بو وقطاعات أخرى من إضفاء الطابع الرمسي عىل  ية يف الو ية العا ية ا يق ادلاخيل، قد يزيد قطاع ا يفامي خيص ا مل ت تحسـ لن لبن لت
رشوع مراكز دمع ا يذ  ياهتا يف  سؤو تأدوارها و لنف مت ل تاكرم يا والا بنولو ج  .ك

ية يق جدول أعامل ا بة  رشوع و منإىل مديري ا سـ شع لتمل ية : تن تو صا تاجني  (4ل  )4 و1سـتنمن الا

ية، يوىص بأن  شاريع جدول أعامل ا يع  يذ  ياريني  يل  ناء عىل قالب ود رشوع اليت أعدت  نادا إىل ويقة ا منا م مج مع ل ب لتث نف لتت مل س
يق جدول  بة  رشوع و ئة إدارة ا سـتخذ  شع ي نت ته ية مل ثا ييل للمرحةل ا يط ا ند ا ية  تا ية اإلجراءات ا نأعامل ا ل تفص تخط ع ل ل لمن ل لت

يذها  :تنفو

يدة ألغراض اإلدارة واختاذ القرارات  )أ ( يمي اذلايت  مفضامن أن قوالب الرصد وا  ،لتق

يق   )ب ( ياس وا تاجئ واألداء احملددة والقابةل  تخدام مؤرشات ا تحقوا لللق ن تعلقةلسـ يا ملوا من واحملددة ز
يدين) SMART معايري( توى ا رشوع مبا يف ذكل آاثره عىل  تفياس اآلاثر املرتبة عىل ا ملسـلق سـ مت  ،مل

يذه   )ج ( شاريع و تنفووضع إطار شامل إلدارة ا ثال(مل يل ا ملعىل  نطقي: سب تخدام هنج إطار  ما تاجئ ) سـ نلربط 
ته وموارده، وإلدراج اخملاطر والافرتاضات رشوع ونواجته وأ نشطا  ،مل

ياميت   )د ( يط الرصد وا لتقو يةاذل(ختط بدلان) تا تدامة األطول أمدا يف ا تعقب األثر والا يذها  لو سـ ل  .تنف

بة تصل إىل  رشوع  ية  يف اإلجام تاك يني قد يقلل ا يمي ا سـإن هجد الرصد وا ل ل ل بنملهنج للم يام به وفقا % 2-1لتق لقيف حال ا
 .للمعايري



CDIP/9/5 

Annex 

3 

 

توايت  حملقامئة ا

ية .1  5  سـاملعلومات األسا

ية .2 تاجئ الر سـا ين  5  ئل

رش. 1.2  5  وع وإدارتهملتصممي ا
رشوع. 2.2 ية ا ملفعا  8  ل
رشوع ونواجته. 3.2 يف ا ملتاك  14  ل
رشوع. 4.2 تدامة ا ملا  14  سـ

ية. 3 يات الر تو تاجات وا سـالا ص ل يت ئسـ  14  ن

تاجات. 1.3  14  سـتنالا
يات. 2.3 تو صا  15  ل
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ترصات  نص اإلنلكزيي(خملا تخدمة يف ا لا  )ملسـ

ARDI  نفاذ إىل األحباث من أجل ا"برانمج تاكرلا بية والا  " لتمن

ASPI  شأن الرباءات"برانمج تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا با مل  "ل

CCA تقيمي قطري موحد 

CDIP ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع

DA ية  لتمنجدول أعامل ا

DACD ية يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع  تن

DG املدير العام 

LDC بدلان األقل منوا  لا

IAOD يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةشعبة تد ق ا  ل

IP ية الفكرية  مللكا

IPO ية الفكرية بني  للملكتب ا  لفلمك

IPR ية الفكرية  مللكحقوق ا

NIPC ية الفكرية تدريب عىل ا ية الوطين  هورية ادلو مللكمركز ا يك للمجل  مين

MST/NPI يق يا يف موزا نولو تاكر، وزارة العلوم وا بالربانمج الوطين لال مب جل  تك

OMPIC تجارية ية وا نا ية ا تب املغريب  لا ع لص للملك  ملك

ONAPI  ية ية الوطين  هورية ادلو للملكتب ا يك مجل ية مينمك نا عا  لص

R&D تطوير بحث وا لا   ل

RC   تحدة(منسق مقمي  )ملنظام األمم ا

SLA  توى اخلدمات رشوع مراكز دمع (مسـاتفاق  يذ  ية  بو وادلوةل العضو ا ماذلي توقعه الو لتنف ن ملعي
يد الوطينلا تاكر عىل ا يا والا لصعنولو ب ج  )تك

SIPS تان هورية قريغزي ية الفكرية احلكويم يف  سـمرفق ا مج  مللك

TISC تاكر يا والا نولو بمركز دمع ا ج  لتك

UNCT تحدة القطري  ملفريق األمم ا

UNDAF  ية ساعدة اإلمنا تحدة  ئإطار معل األمم ا للم  مل

UNDP  تحدة اإلمنايئ   ملبرانمج األمم ا
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تاكرت يا والا نولو تقل عن مراكز دمع ا ميي  بقرير  جسـ لتك م  تقي

ية  ناء عىل األدةل اليت مجعت خالل  ية  يات الر تو تاجات وا تاجئ والا ميي عىل لك ا تقرير ا معلتوي هذا ا ب سـ ص ل ن ل يحي ئل سـتن لتقي
يمي  .لتقا

ية .1 سـاملعلومات األسا
 

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكنفذ ا مل مل بو(ت ية للمعلومات  من خالل اخلدمة –) يالو تعلقة (ملالعا ية للمعلومات ا ملاخلدمات العا مل
ية الفكرية سابقا ية ) مللكاب تعاون مع قطاع ا منيف املقام األول واب ية وتكوين الكفاءات سابقا(لتل ساعدة ا نقطاع ا  –) لتقمل

تاكر خالل فرتة مدهتا  يا والا نولو شاء مراكز دمع ا برشوعا إل جن لتك هرا من أبريل 36م  برعاية جدول 2012 أبريل  إىل2009ش 
ية نا تقدمة وا بدلان ا يص الفجوة املعرية بني ا سامهة يف  ية هبدف ا مأعامل ا لف مل ل تقل مل تحديد . لتمن تقل  يمي ا لوقد أجري هذا ا ملسـ لتق

ته تدا ته، وكفاءته، وا يذه، وفعا رشوع و متصممي ا سـنف لي ت سة . مل ياانت اسـهتدف  شاورات ومجع  بو من  مخوما مت خارج الو ب م ي
ية بدلا يق(يبن جتر بني، وموزا تان، واملغرب، وا ية، وقريغزي هورية ادلو بيه ا لفل مسـ يكن شاور مع أحصاب املصلحة )ميمجل لت؛ ومت ا

ميني تحدة ا سقي األمم ا ية الفكرية وماكتب  ية  بدلان ومه املاكتب الو يني داخل هذه ا ملقالر مل ن ن ل مسـ للملك ط وترد فامي ييل . ئي
ياته يمي وتو تاجات ا صا تق لن شمل الفرتة من أبريل وهذا. سـت يمي  ي ا سمرب 2009لتق  .2011ي حىت د

ية .2 تاجئ الر سـا ين ئل
 

تاكر عن  يا والا نولو يمي مراكز دمع ا بأسفر  ج تك تارة13لتق يمي ا سب معايري ا شت بإجياز أدانه  يجة نو خمل  ح تقق لت  :ن

رشوع وإدارته .1.2  ملتصممي ا

يمي إلجياد ردود ع رشوع وإدارته، طلب ا لتقفامي خيص تصممي ا يةمل تا سائل ا لىل ا ل  :مل

تاجئ احملققة )أ( يمي ا رشوع و يذ ا يل  رشوع األوية كد نمالءمة ويقة ا ل ل لث تق ملنف  ،لتمل

رشوع وأحصاب املصلحة و )ب( ئة إدارة ا نه يف إمداد  تقارير  يا وإعداد ا ميه ذا رشوع و ملفائدة أدوات رصد ا يمل ع ل هت تقي
يني ابملعلومات  تعلقةئيسـالر  ، ألغراض اختاذ القراراتملا

رشوعو )ج( يذ ا ية وكفاءة  بو يف فعا ئات الو تلف  ملسامهة  تنف ل ي ي خم  ،هم

يف تكل اخملاطرو )د( رشوع األوية أو إىل أي مدى مت  ختفإىل أي مدى وقعت اخملاطر احملددة يف ويقة ا ل  ،ملث

تجابة و )ه( رشوع عىل الا سـقدرة ا ياتلا وللتياراتمل جنولو ية اجلديدةتك  .ج وغريها من القوى اخلار

تاجئ احملققة؛مالءم يمي ا رشوع و يذ ا يل  رشوع كد نة ويقة ا ل لث تق ملنف  لتمل

ثالث  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية املرفق ا تد بة ا تابع  يمي ا سم ا تخدم  لا ل شع ل ق قسـ لتق  اخلاص CDIP/3/INF/2ثلويقة لل
ية اب صتو يمي ملدى مال8ل يل، وذكل من أجل إجراء  تح باره وحدة ا ية اب تق من جدول أعامل ا ل ل ت عمن رشوع األوية لت لءمة ويقة ا ملث

تاجئ احملققة يمي ا رشوع و يذ ا يل  نكد لل تق ملنف  .لت

يذ بات إعداد تقارير عن فرتة ا توقعة و تاجئ ا شأن ا رشوع ملديريه توجهيات  تنفوقدمت ويقة ا لم تطل مل ن ب لث  .مل
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تقاري يذ وإعداد ا يل  رشوع كد تخدام ويقة ا بني أنه مت ا تاحة  ياانت ا نة ا لومبعا ل ث سـ ت مل ب للتنفي مل وقد عرث عىل أدةل عىل هذا يف . رل
يني  تقريرين املر حلا نادا إىل )CDIP/8/2 وCDIP/6/2(ل ية عىل مراحل ا ته الر رشوع أ ست؛ فقد طور ا سـ يشط ئن مل

تايل نحو ا رشوع عىل ا ها جزءا من ويقة ا تفق علهيا احملددة بو يات ا لالاسرتا ل ث مل مليج صف  :ت

ية CDIP/3/INF/2/STUDY/III/INF/1أعدت ورقة دراسة مزودة مبرجع  )أ( نة ا ن، وقدمت إىل ا ملعللج
هر نومفرب عام  ية الفكرية يف  ية وا شاب مللك ياجات: وركزت الورقة عىل. 2010لتمن تيل الا تعراض قواعد 1ححتل سـ؛ وا

يل مقارن بني  ندات غري الرباءات؛ و تخصصة يف  ياانت ا تعراض قواعد ا تخصصة؛ وا حتلياانت الرباءات ا سـ مل ب سـ مل لب
مية املضافة  متةللقا يات ا تو ية؛ وغري ذكل من القضااي وا ياانت اجملا تجارية مقارنة بقواعد ا ياانت ا حمللقواعد ا ص ل ن ب ل لب  ،ل

رس  )ب( بو عىل اإلنرتنت  باره خدمة جديدة للو تاكر اب ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا شئ برانمج ا تيوأ ي ت ب من ل عن لت
ية ية وا نفاذ إىل اجملالت ا نا لعلم  ،لتقل

شئ برانم )ج( يات ورقة ادلراسة، وهو نوأ تو تابعة  باره  شأن الرباءات اب تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا صج ا ل ت ب مل مل ع
تخصصة ياانت ا نفاذ إىل اخلدمات وقواعد ا مليوفر إماكية ا ب ل  ،لن

توى اخلدمات مع  )د( يع اتفاقات  مسـومت تو ية 29ق ية الفكرية  (حمددةم واكةل حكو تب الوطين  للملكمن خالل ا ملك
ثري من يان ويس يف كيف  ل األ تاكر) مجيعهاح يا والا نولو شاء مراكز دمع ا ية إل بيابة عن ادلوةل العضو ا ن ن جن لتك  ،ملع

ية أوية تلهتا ست حلقات أخرى )ه( ية و ية تدر رشون حلقة درا لونظمت  ن طسـ يب تعاون الويق . ع ها اب ثونظمت  ل مجيع
يق  نولوحمددةتنسـمع مراكز  ثا من مراكز دمع ا شئ حد ج وأي مركز أ لتك ي تاكرن  .بيا والا

رشوع  رشوع، ووجد أن ويقة ا يمي أيضا إىل مدى مالءمة ويقة ا به ا ملوا ثمل ث تق لت تخدمتن يل كسـقد ا ثوناء عىل ويقة .  عاملد ب
رشوع  يال إلدارة ا رشوع هذه، فإن أي إطار أكرث  ملا نطقي –تفصمل رشوع –م كهنج إطار  تاجئ ا ساعد يف ربط  مل ميكن أن  ن ي

ته وموارده  .نشطونواجته وأ

يجة   :1لنتا
مي رشوع، و يذ ا تخدم  يل الرييس ا رشوع يه ادل تقيويقة ا مل نفمل لتئ سـ ل تاجئهملث يق  ن، و تت جدواهاهحتق تخدام . ثب، وقد أ سـكام أن ا

رشوع  تقاريرسـملأدوات شامةل إلدارة ا يذ وإعداد ا تخدام تكل األدوات ألغراض ا ند ا مية  ليف  سـ ع لتنفيض  .ق

يا ميه ذا رشوع و تفائدة أدوات رصد ا تقي نهمل تقارير  ع وإعداد ا يني ل رشوع وأحصاب املصلحة الر ئة إدارة ا سـ يف إمداد  يي ئه مل
تعلقةابملعلومات   . ألغراض اختاذ القراراتملا

رشوع وتاجئه ومؤرشاته ياغة أهداف ا رشوع  تخدمت ويقة ا نا لص ث ملسـ تقدمي تقرير يف . مل رشوع مديره  بومعوما، لكفت ويقة ا ملث
بني مدى سري رشوع  يتصف مدة ا ملن يق األهداف احملددة هلم يح حنو  سار ا حتقه عىل ا لصح يمي اذلايت . مل لتقوأعدت تقارير ا

شاريع مترارية ا ية لضامن ا شطة  رشوع واقرتاح أ يق أهداف ا تأكد من  ملية ا بل ن ل سـبغ مسـتق مل ية قد ؛ فحتق نة ا نقدمت إىل ا ملعللج
ية الفكرية ثالثة تقارير رصد  ية وا مللكاب  ).CDIP/8/2، وCDIP/6/2، وCDIP/4/2: مراجع الواثئق(لتمن

رشوع يق أهداف ا ياانت عن  ية هتدف إىل تقدمي  تقصا رشوع دراسة ا ئة إدارة ا ملكام أعدت  حتقمل ب ئ سـ ، وذكل من عهتا ووز،هي
تقدم احملرز  تفق علهيامع  قياسالأجل مجع مزيد من األدةل عىل ا ية . ملاملؤرشات ا تقصا تمكلت هذه ادلراسة الا ئوقد ا سـ سـ

بحث من خالل ركن الرباءات مبعلومات مجعت بشأن تواتر ) PATENTSCOPE(ل من إحصاءات صادرة عن خدمة ا
                                                 

نة ا45جاء يف الصفحة كام  1 ملع من ويقة ا للج ية الفكريةث ية وا مللكية اب من بدلان  ":أو ورقة ادلراسة CDIP/3/INF/2/Study/III/INF/1 لتن ياجات ا لتقمي ا حت
نح براءات الاخرتاع تعرب عنحصاءات اليت بناء عىل اإل شاط الوطين  مل ا نح براءات الاخرتاع(لن يل إىل  ما بني اإلحصاءاتوال سـامي تكل "، ) ... "مل ت اليت 

ي نولو ججماالت ا يان  اذلي أرسل مع املذكرة رمق لتك نح الرباءات، فضال عن الا ية يف  نا بدلان ا شاط ا با اليت يكرث فهيا  م تم ل ل ية  C.N 3024سـن مللكإىل ماكتب ا
يا يامي ذا ياجاهتا  يمي ا تالفكرية اخلاصة ابدلول األعضاء بغرض  تقت  ."حتق
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ثات ياانت، وتقارير ا تخدام قواعد ا بعا ب ب لسـ توى . ل هم مالحظة أنه رمغ أن إعداد تقارير عن  مسـومن ا نواجتمل  اكن معال لا
ت ياانت الرصد عىل  سـيطا غري معقد، إال أنه تطلب مزيدا من الوقت مجلع  ب مسـ رشوعب تاجئ ا ملوى   .ن

يمي اذلايت، ووجد أنه رمغ  تخدمة يف الرصد وا ية ا ية جلدول أعامل ا يمي إىل القوالب احلا به ا تقا تق لت سـل من ملل لت تغاللن ئة إدارة سـا هي 
رشوع  بب يف بعض أوجه القصور، ال سـامي فامي خيص لملا يمي اذلايت، إال أن القالب  سلقوالب املقدمة يف أغراض الرصد وا تتق يل

يامي . قيمي اذلايتلتا شاريع  يمي ا سح اجملال  تاجئ، وال  يق ا تطلب سوى معلومات عن  يمي اذلايت ال  تقفالقالب احلايل  تق حتق ملتق يف ن لي للل
يمي ادلوية يا وفقا ملعايري ا لذا  .2لتقت

يجة   :2لنتا

ئة  يدة إىل حد ما يف إمداد  نه  تقارير  يا وإعداد ا ميه ذا رشوع و ياكنت أدوات رصد ا ع ل هت مف تقي رشوع وأحصاب مل ملإدارة ا
يني ابملعلومات الالزمة ألغراض اختاذ القرارات بعض أوجه القصور، خصوصا يف القالب  ومع ذكل رصدت. ئيسـاملصلحة الر

يمي ادلوية يا وفقا ملعايري ا يامي ذا رشوع  يمي ا سح اجملال  يمي اذلايت اذلي ال  يات ا تخدم يف  لا ت يف معل تقسـ تق تق لتق ل ملل  .مل

تاكرمسامهة قطاعات الو يا والا نولو ئاهتا األخرى يف جناح مراكز دمع ا ببو و ي جي لتك  :ه

ية  ية وتكوين الكفاءات سابقا(لتمناكن قطاع ا ساعدة ا نقطاع ا رشوع من تطورات ) لتقمل تظام عام حدث يف ا مترار وا ملبلغ اب ن سـي
رشوع سـامب توقعت ويقة ا رشوع،  يذ ا ملومت إرشاكه يف  ثمل ح  .تنف

ئة إدارة ا ملوكام أوحضت  يامن قدم هي ية حمددة،  شطة تدر تاكر يف أ يا والا نولو بو وقطاع ا ية الو برشوع، سامهت أاكد ب ج يتك ن ب ي لمي
ية  تو عسم ا ل شوراتدعامق يات حمددة لقطاعات . ملن يف توفري ا سؤو رشوع إىل أدوار و تعراض لواثئق ا شري أي ا لوال  م سـ ملي

تاكر يا والا نولو يذ مراكز دمع ا بأخرى يف  ج تك لنف  .ت

يجة   :3لنتا
رشوعشا يذ ا بو يف  ملركت بعض برامج الو تنف بو . ي يا ادلور اذلي يفرتض أن تؤديه برامج الو رشوع ر يومل حتدد ويقة ا مس ملث

ية رشوع بكفاءة وفعا يذ ا سامهة من أجل  لاألخرى  ملللم  .تنف

 :إدارة اخملاطر

رشوع يمي اخملاطر املذكورة يف ويقة ا تغل ا ملا ث يني 3لتقسـ تقريرين املر حل فضال عن ا من أجل ) CDIP/8/2 وCDIP/6/2(ل
توى إدارة اخملاطر رشوع. مسـتقدير  تجابت للمخاطر املذكورة يف ويقة ا رشوع قد ا ئة إدارة ا بدو معوما أن  ملو ثمل سـ ي فقد . هي

تاكر، وذكل  يا والا نولو يع موظفي مراكز دمع ا تدريب  شمل دورات تعمل عن بعد  نظم  بأقمي برانمج تدرييب  مج ل جي تك ن ملم
تصدي للمخ يع اخلدماتلأجل ا تاكر عىل تقدمي  يا والا نولو تعلقة بعدم قدرة موظفي مراكز دمع ا مجاطر ا ب جمل  وللمخاطر ،لتك

تاكر  يا والا نولو ناصب مبراكز دمع ا رشوع يف  شطة ا يني املوظفني اذلين تلقوا تدربا من خالل أ تعلقة بعدم  با ن ي تع جمل تك لم مل
توزيع ادلاخيل أو معدل دوران املوظفني( لبب إعادة ا تخصصة . )بس ياانت ا تضاء، تدريب عىل قواعد ا سب الا ملوقدم،  ب لح ق

تعاون مع مقدمهيا  .لاب

                                                 

تابعة ملديري 2 ية ا ساعدة اإلمنا نة ا يمي اخلاصة  لمعايري ا ئ مل بلج تعاون اإلمنايئلتق تدامة :لة ا تأثري، وواثقة الصةل، والا ية، والكفاءة، وا سـالفعا ل  ل
ثايناملرفق  3 رشوع  اخلاص بCDIP/3/INF/2ث للويقة لا مويقة  ية ث تو صا ية8ل  لتمن من جدول أعامل ا
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يجة   :4لنتا
يف إلدارة اخملاطر احملددة يات  تجاب ابسرتا رشوع قد ا رشوع أدةل عىل أن ا ختفتقدم تقارير رصد ا يج تسـ مل  .مل

تجابة  رشوع عىل الا سـقدرة ا نومل لتكيارات وا ياتللت ية وغريها من ال اجلديدةجلو  :جقوى اخلار

تاحة عن القضااي املذكورة  ياانت ا يمي، ومل تكن ا يق الوقت خالل ا همة املذكورة أعاله نظرا  ململ يكن يف الوسع أداء ا ب للض تق لمل
تجد من  تجابة ملا ا شأن الا تاجات  ية للخروج اب سـأعاله اك سـ ب ن يةتياراتسـتف يات وغريها من القوى اخلار نولو ج و ج وإضافة . تك

ية أكرب من أجل حتديد قدرة يإىل ذكل، اكن  تاكر عرب فرتة ز يا والا نولو ها مراكز دمع ا نتعني رصد الظروف اليت توا مب جل تك هج
يات والقوى حتديدا حاسام نولو يارات وا هذه ا تجابة  جاملراكز عىل الا تك لل ت  .لسـ

رشوع 2.2 ية ا ملفعا  ل

ية يق أهدافه الر رشوع يف  ية ا سـفعا مل ئيل  :حتق
شطة عديدة هتدف إىل  شاركة؛ننفذت أ يمي ودمعت ابلواثئق46فأوفدت  ملزايدة قدرة ادلول ا ثة  تق  شطة . بع يف إلهيا أ نوأ ض

توى اخلدمات مع  سـتدريب وإذاكء الوعي؛ ووقعت اتفاقات  تارة 29ملل ية  ثلهتا واكالت حكو خم دوةل عضوا  م يه املاكتب (م
يان ويس يف  ثري من األ ية الفكرية يف  ية  لالو ح كللملك ئت م)مجيعهاطن تاكر يف حوايل نش، وأ يا والا نولو براكز دمع ا ج  120لتك

يفة تقع يف  سة  مضمؤ بارا من هناية عام 20س رشوع32أي بعد مرور  (2011عت بدلا ا هرا عىل بدء ا مل   حلقة 20؛ وعقدت )ش
ية يف اجلوةل األوىل، إضافة إىل  ية و ية تدر ندرا طسـ ية6يب ثا ن حلقات أخرى يف اجلوةل ا  .ل

تفاد ما يقرب من  ش1500سـا تاكرم  يا والا نولو برتك من تدريب مراكز دمع ا ج تدريب املقدم، . لتك ية ا ياس فعا لومن أجل  ل ق
رشوع يذ ا ناء  ياانت يف أ يه من خالل ا شرتكني  تدريب ورضا ا ية ا رشوع نو ئة إدارة ا ملقدرت  نفمل ب تف ث مل ل ع سـتي وأبدى . ه

توى عا شرتكون بوجه عام  لا سـ تدريب املقدم إلهيمياممل ياانت وسوف. ل من الرضا عن ا لب نظل يف حاجة إىل مجع مزيد من ا
يد رشوع عىل األمد ا ياس تأثري ا ها من أجل  لبعو مل ق  .حتليل

هدف األويل هو  تاكر يف"لاكن ا يا والا نولو تاح الرمسي خلدمات مراكز دمع ا بالا جت لتك بدلان 24ما ال يقل عن  ف ل بدلا من ا
ية اليت  سات ا نواملؤ نتفي ابملعس رشوط ا ملحلد األدىن من ا توى اخلدمة ل بدء يف 36 –مسـصوص علهيا يف اتفاق  هرا بعد ا ل  ش

رشوع  ).CDIP/3/INF/2ثانظر الويقة " (ملا

ياانت اليت  شري ا بومعوما،  رشوع حللتلت يق تقدم حنو األهداف واإلجنازات يف ضوء مؤرشات حمددة من ويقة ا مل إىل  ث حتق
تايل نحو املوجز يف اجلدول ا لعىل ا  :ل
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رش) أهداف(هدف  يق هدف  وعملا نجاح يف  حتقمؤرشات ا ) أهداف(ل

رشوع  ملا
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

 بياانت األداء

زايدة فرص حصول  .1
ية عىل املعارف  نا بدلان ا ما ل ل

ية نولو جا  لتك

 

ية الفكرية ومراكز  تظم ملاكتب ا مللكسح  ن مم
يل  بني اب تاكر  يا والا نولو تفصدمع ا ي لب ج لتك
تخدمة وتواتر  ياانت ا سـبعض قواعد ا ملب ل

تخدا  هما؛سـا

 وزايدة عدد زايرات املوقع اإللكرتوين
توى الوطين والاتصال به ملسـ وتصفحه عىل ا

يذ( بل ا نفمقارنة بإحصاءات ما   ).لتق

زايدة قدرة ماكتب  .2
ية ال فكرية ومراكز دمع مللكا

تاكر عىل إجراء  يا والا نولو با ج لتك
معليات حبث فعاةل يف جمال 

 الرباءات

تخدام فاحيص ماكتب  تظم يرصد ا سـسح  ن مم
ية الفكرية أو موظفي مراكز دمع  مللكا

ياانت  تاكر أو لكهيام لقواعد  يا والا نولو با ب ج لتك
تخداهما؛   سـحمددة وتواتر ا

زايدة قدرة ماكتب  .3
ية الفكر ية أو مراكز دمع مللكا

تاكر أو لكهيام  يا والا نولو با ج لتك
ية نولو جعىل رش املعرفة ا لتك  ن

 

ية الفكرية ومراكز دمع  تفاع ماكتب ا مللكزايدة ا ن
ياانت  تلف قواعد ا تاكر  يا والا نولو با مبخ لب ج لتك
تظمة ترصدها وتوزع عىل  سوحات  نبفضل  مم

تفعني  تاكر وا يا والا نولو نمراكز دمع ا ملب ج لتك
نة وعدد مرات خبصوص قواع ياانت  يد  معب

تخداهما  ،سـا

وزايدة عدد زايرات املوقع اإللكرتوين اخلاص 
ية الفكرية أو مركز دمع  مللكتب ا مبك

تاكر، وكذا عدد زايراهتام،  يا والا نولو با ج لتك
ية هبام؛ ها تفوعدد الاتصاالت ا  ل

وزايدة عدد زايرات املوقع اإللكرتوين اخلاص 
نفاذ إىل األحباث من ية لبربانمج ا لتمن أجل ا

نفاذ إىل املعلومات  تاكر وبرانمج ا لوالا ب
شأن الرباءات تخصصة  با  .مل

زايدة الوعي حبقوق  .4
ية الفكرية  مللكا

ية الفكرية أو  تب ا مللكزايدة عدد زايرات  مك
تاكر، أو عدد  يا والا نولو بمركز دمع ا ج لتك
ية هبام، أو عدد زايرات  ها تفالاتصاالت ا ل

يني  ،نموقعهيام اإللكرتو

ية الفكرية وز بات حقوق ا مللكايدة عدد  طل
 املودعة

يا  نولو يع مراكز دمع ا بكة اإلنرتنت عىل  سح عرب  جمت توزيع  لتك مج شـ م
شأن  ية  رشوع جدول أعامل ا ئت يف إطار  تاكر اليت أ بوالا من م لتب نش

يا نفاذ إىل قواعد ا با تخصصة ودمعهلل سح نوسقت ذكل . ملانت ا ملا
يا  نولو ية ملراكز دمع ا باكت الو يق اخلاصة اب جمراكز ا لتك ن شـ طسـ ل لتن

شاركة، و بدلان ا يع ا تاكر يف  ملوالا ل مج متر اب ملا تصف سـ منسح من 
سمرب  يهر نومفرب حىت هناية د شطة اليت نفذت . 2011ش نومشل األ

ية املذكور آنف رشوع جدول أعامل ا منيف إطار   2010عام الا من لتم
 .2011عام الحىت 

سح  تمكل من 102ملوورد خالل فرتة ا يان  سـ ا مت  بدلا، 20بسـ
تقرير ياانت يف إعداد هذا ا تخدمت هذه الا لوا ت بسـ  .سـ

سح تاجئ ا ملوأشارت  يق 4ن يل إجيايب حنو  حتق معوما إىل وجود  م
سح يف . األهداف ملوملزيد من املعلومات ميكن الاطالع عىل ا

تايلالصفحة اليت يف   :ليض إلهيا الرابط ا
www.wipo.int/tisc/resources 

ومجعت إحصاءات عن عدد زايرات املوقع اإللكرتوين للك من 
نفاذ إىل األحباث من  تاكر، وبرانمج ا يا والا نولو لمركز دمع ا ب ج لتك
تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر، وبرانمج ا ية والا ملأجل ا ل ب لتمن

بحث  لشأن الرباءات، وخدمة ا من خالل ركن الرباءات ب
)PATENTSCOPE( . برية يف عدد ناك زايدة  كومعوما، اكنت  ه

الزايرات الفريدة لصفحات املوقع اإللكرتوين اخلاص مبراكز دمع 
تاكر  يا والا نولو با ج واملوقع اإللكرتوين لربانمج %) 290حوايل (لتك

تاكر  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا با من ، )%25حوايل (لتل
 ازداد عدد الزايرات الفريدة لصفحات املوقع اإللكرتوين وكذكل

بحث  بحث من خالل ركن الرباءات وعدد مرات ا لاخلاص خبدمة ا ل
 .2011عام ال إىل 2010عام العنه من 

نفاذ إىل األحباث من أجل  سجةل يف برانمج ا سات ا لبلغ عدد املؤ مل س
تاكر  ية والا با شطة47مهنا  (101لتمن سة  ن مؤ با) س را من عتوذكل ا

سمرب   .2011يد
نفاذ إىل املعلومات  سجةل يف برانمج ا سات ا لبلغ عدد املؤ مل س

شأن الرباءات  تخصصة  با شطة10مهنا  (15مل سات  ن مؤ وذكل ) س
سمرب بارا من د يا  . 2011 عت

نة  ية  ية الفكرية العا سـوفقا ملؤرشات ا لمل ، ازداد عدد ما 2011مللك
ية الفكرية يف ثالثة دول أود بات الرباءات يف ماكتب ا مللكع من  طل

هر  بل حلول  يا أويا  يدا شمن ادلول األعضاء اليت تلقت تدربا  ق لم ن ي
شقر، واملغرب :  أال ويه– 2010ليويو   مبا –غإكوادور، ومد

توايل بني عايم %4، و%2-، و%3يقرب من   2009ل عىل ا
 .2010و

                                                 

ية الف%90تلقى أكرث من  4 سح تدربا واحدا عىل األقل عىل حقوق ا تجابت  سات اليت ا مللك من املؤ ي للم سـ تعلقة ابلرباءات، س شلك عام وعىل املعلومات ا ملكرية  ب
بحث عن الرباءات %90وأشار أكرث من  ية الفكرية وا سن قدراهتا يف جمال حقوق ا سح إىل  تجابت  سات اليت ا ل من املؤ حت للم سـ  %65وأشار أكرث من (مللكس

بحث عن الرباءات ق%50و ية الفكرية وا ل مهنا إىل أن قدراهتا يف جمال حقوق ا نا ابلغامللك نت  حتسـد   .)حتس
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يجة   :5لنتا

رشوع من خالل تقارير  نادا إىل األدةل اليت قدهما ا رشوع ا يق نواجت ا شري إىل إحراز تقدم حنو  ية  ملتوجد دالئل إجيا تمل سحتق ت ب
سح تلفة وتاجئ ا ملالرصد ا ن رشوع تركز يف ا. خمل ية ا ياس فعا تخدمة يف  ملواملعلومات ا ل قسـ قصرية األمد، الملقام األول عىل اآلاثر مل

يقة  توقعة رضورةحقمع مراعاة  تحديد إىل أي مدى حتققت اآلاثر ا ية أطول  رشوع عرب فرتة ز مل رصد تقدم ا ل من  .طويةل األمدالمل

تاكر يا والا نولو يدة إلشاء مراكز دمع ا بدلان ا يار ا ياجات ال يل الا تخدام  با ن ل ت ت حتل جسـ تك لتف سـ خ  :ملح

يمي تقند ا لت ية يس تو نت ورقة دراسة عن ا نة اليت  ية الرا ص إىل الواثئق الر ل تضم ه  مع املرجع 8مس
CDIP/3/INF/2/Study/III/INF/1ياجات يل الا تح ت من أجل تقدير مدى الاتفاع  ل ب  .حن

بو  ية الفكرية ابدلول األC.N 3024 املذكرة رمق – كام ورد يف الواثئق املذكورة أعاله –يأرسلت الو عضاء مللك إىل ماكتب ا
تعلقة ابلرباءات ياجات املعلومات ا يل ا شأن  يان  متلت املذكرة عىل ا بو، وا مليف الو ت حتل ب حي سـتب يان . شـ تاجئ الا سـتبوسامهت   –ن

ية الفكرية 72اذلي أعاده  با من ماكتب ا مللك  بدلان –مكت ياجات ا نح براءات الاخرتاع وال شاط  ل يف رمس صورة حلاةل  ت حن م
بدلان األقل منوا  ية وا نا لا بدلانمل تطوير يف تكل ا تاكر وا توى الا سني  لمن أجل  ل ب سـ  .محت

رشوع  شطة ا تصممي أ تخدمت كأساس  يالت ا تح رشوع إىل أن ا ئة إدارة ا ملوأشارت  نمل ل سـ ل ل يا إلهي نولو جشاء مراكز دمع ا لتك ن
تاكر سة ب. بوالا تطالع رأهيا واملكونة من  نة اليت مت ا سؤولني يف ا بات املوظفني ا مخومل رش  سـ ي مل لعي تعق دلان إىل أن هذه ت

بريا ئا  يالت اكنت شلك دامئا  تح كا ب ت ل  .عل

بالغ عددها  يمي ا ثات ا لاكنت  يني واألولوايت 46لتقبع بدلان هتدف إىل حتديد أحصاب املصاحل ا ثة واليت أرسلت إىل ا ن  ل ملعبع
ية، وتوزيع األدوار ا سائل ا تدريب واملوارد، وحبث ا ياجات اليت ختص ا ية والا ملاملؤ مي مل ل ت لتنظسـ ح شاء مراكز دمع س نتعلقة بإ

تاكر وتطويرها يا والا نولو با ج ياجات وحفص مدى مالءمهتا . لتك يمي هذه الا يات  نظر يف  يد إعادة ا توقد يكون من ا معل حل تق ملف
توقف عىل عوامل شـىت تلفة  ياجات  بدلان ا تة و ست اث ياجات  بة؛ ألن الا تيف ضوء اخلربة ا خم ت لل ب ي ت حسـ ل ح  .ملكت

يذ طلب من ادلول األعضاء أن  تاحة خالل فرتة  ية ا رشية واملا ساعدة ا رشوع، مع مراعاة توفر ا يا يف ا تنفشارك  مل ل مل لك بت لمل
رشوع نفاذ إىل املعلومات و. ملا تاكر وبرانمج ا ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا شاركة يف برانمج ا ية ا لاكنت أ ب من ل مل لتهل

نة  ية الرا شأن الرباءات تقوم عىل معايري األ تخصصة  ها هل ب ياةمل بحث من أجل ا ها رشاكة ا حلاليت  ل ، )Research4Life (5تطبق
يه ناء  علاليت أرست األساس اذلي ميكن إطالق الربانجمني   .ب

يجة   :6لنتا
تغلت ثسـا تاجئ  رشوع بعض  ئة إدارة ا بع  ن ملي يل األويل اته تح يمي فضال عن ا ل ا ل تصممي ) األمع(لتق ياجات كأساس  للال حت

رشوع شطة ا ملأ  .ن

تدريب ية ا لفعا تاكرل يا والا نولو ب اذلي تقدمه مراكز دمع ا ج  :لتك

يس  رشوع ليك  يذ ا ناء  ياانت يف أ يه من خالل ا شرتكني  تدريب ورضا ا ية ا رشوع نو ئة إدارة ا تققدرت  نف ب ملف تمل ث مل ل ع سـتي ه
تدريب املقدم ية ا لفعا رشوع عىل. ل ياس تأثريات ا ها من أجل  ياانت و ملوسوف نظل يف حاجة إىل مجع مزيد من ا ق حتليل  األمد لب

يد  .لبعا

                                                 

ياة"تسمح رشاكة  5 بحث من أجل ا حلا تعرضه األقران وذكل جماان ) Research4Life" (ل توى أاكدميي وهمين ا بكة اإلنرتنت إىل  نفاذ عرب  ية اب نا سـبدلان ا حم شـ ل ل ملل
تلكفة خمفضة  http://www.research4life.org: بأو 
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تعمل عن بعد،  ية ودورات ا يدا ية  تدريب الالزم عن طريق حلقات درا سـهتدفون ا لتلقى املوظفون ا ن سـ ل يل عىل ممل  جناحلوادل
تدريب  تدريب ويس الا هولذكل ا ند انهتاء ا لتحاانت  لم متون إلهيا ما جيريه ع نظامت اليت  يناألفراد وا  لتغريمه من حفصمل

سلويك الفعيل عرب فرت ية طويةللا  .منة ز

يجة   :7لنتا
تدريب  لست آاثر ا شرتكنيالقي سوحات ا ملقصرية األمد من خالل  تقدير آاثر . م تاجئ الالزمة  تأثريات وا ياانت ا لإال أن  ن ل لب

يمي بل حلول وقت ا رشوع الطويةل األمد مل جتمع  تقا لق  .مل

تاكر  ية وخدمات دمع الا ية اخلدمات ا بفعا ن نفاذ إىل األحبا(لفل نفاذ إىل لبرانمج ا تاكر، برانمج ا ية والا لث من أجل ا ب لتمن
شأن الرباءات تخصصة  باملعلومات ا  )مل

ناسب ورضوري لزايدة  رشوع  بو يف إطار ا ته الو تدريب اذلي قد هم أن ا شاور  مرأى أحصاب املصاحل اذلين مت ا م ملمع ي ل لت
يام  تاكر عىل ا يا والا نولو ية الفكرية ومراكز دمع ا لققدرة ماكتب ا ج تك بمللك نيات حبث فعاةل عن الرباءات ورش املعرفة ل بعمل

ية نولو جا  .لتك

تأثريات من أجل تقدير اآلاثر الطويةل األمد املرتبة  تاجئ وا توى ا ياانت الرصد عىل  تومع ذكل، البد من مجع املزيد من  ل ن سـ لب م
تاكر ية وخدمات دمع الا رشوع من خدمات  بعىل ما يقدمه ا تقن  .مل

يجة   :8لنتا
تاكر أعرب أحصاب املصا يا والا نولو رشوع من دمع إلشاء مراكز دمع ا ية ما يقدمه ا بحل عن تقديرمه لفعا ن جل لتك مبا يف ذكل (مل

شأن  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر وبرانمج ا ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا بادلمع املقدم من خالل برانمج ا مل ل ب من لتل
رشوع الرتوبني أنه) 6الرباءات ئيسـ أحد أصول ا ية حيثية، مل نا بدلان ا سامه يف زايدة فرص حصول ا م  ل ل بدلان –ي ل مبا فهيا ا

ية–األقل منوا  نولو ج عىل املعارف ا  .لتك

شطة إذاكء الوعي  نفائدة أ

تاكر تدربا يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا بدلان اليت قدم فهيا  يع ا بري إلذاكء الوعي يف  ناك هجد  ياكن  ب ل مج ك جه لتك توشري . م
تاكراملعلومات الوا يا والا نولو ية إىل وجود طلب مزتايد عىل خدمات مراكز دمع ا رشوع املر بردة يف تقارير ا جحل لتك  وميكن ؛مل

شطة إذاكء الوعي تاج و. نإىل حد ما أن يعزى هذا الطلب املزتايد إىل أ سحهيدمعسـتنهذا الا رشوع 7مل ا مل اذلي أجراه ا
بت ابلواثئق وجود زايدة يف عدد الا تسه، واذلي  سـنف سات اليت تقدم خدمات مراكز دمع اكنت فسارات اليت يث ساملؤ

تاكر  يا والا نولو با ج يا بعد تتلقاها لتك تاكرانضامهماميو يا والا نولو ب إىل برانمج مراكز دمع ا ج سه، تلقى . 8لتك نفوعىل الغرار 
ية من  بات إجيا رشوع  با تعقي ية الفكرية، كام13مل ية وا ية اب نة ا مللك دوةل عضوا يف ا من ن لتللج تني ملع بني يف الو يق هو  ثم

                                                 

بو  6 تاكرللنفاذ إىل األحباث من "يأطلق برانمج الو ية والا بأجل ا هر يويو " لتمن ليف  بدلان األقل 2009ش ية جماان  ية وا نفاذ إىل اجملالت ا لل، موفرا إماكية ا ن لعلم ل لتقن
نارشين ية ابالتفاق مع ا نا بدلان ا بعض ا نخفضة جدا  لمنوا وتلكفة  ل ل ل مب  .م

بو  شأن الرباءات"يأطلق برانمج الو تخصصة  بنفاذ إىل املعلومات ا مل مترب" لل هر  سبيف  تجارية جماان 2010 ش ياانت الرباءات ا نفاذ إىل قواعد  ل، موفرا إماكية ا ب ل ن
ية  نا بدلان ا بعض ا مبدلان األقل منوا وتلكفة خمفضة للغاية  ل ل ل ب تاكر(لل ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا بعىل غرار برانمج ا من   ).لتل

يا 7 نولو شأن تقدم مراكز دمع ا يان  جا تك لب ب يمي ا سـت تاكر و حوالا تق سمرب ب يياجاهتا، د سح- 2011ت  .www.wipo.int/tisc/resources  مل تقرير ملخص ا
سح كام ييل 8 تاجئ ا ملاكنت  رشوع، تلقت قبل الا: ن سارات تراوح عددها بني 87ملنضامم إىل ا سة ا تف مؤ يا، وتلقت 5 و0سـس سات من 7م يو  10 إىل 6س مؤ

يا، وتلقت  سارات يو ما سات أكرث من 4سـتف سارات10س مؤ ياسـتف ا رشوع، تلقت وبعد الا. م يو سارات تراوح عددها بني 63ملنضام إىل ا سة ا تف مؤ  5 و0سـس
يا، وتلقت  سارات يو ما سة من 16سـتف يا، وتلقت 10 إىل 6س مؤ سارات يو م ا سات أكرث من 9سـتف يا10س مؤ سارات يو م ا   .سـتف
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CDIP/6/13و CDIP/8/9 . سح اذلي أرسل إىل بات ا ملوأيد هذه ا يمي؛33لتعقي نني من  لتق بدلا كجزء من هذا ا ثففي ا
ها، 33أصل  سان ابلغفقد انلتحتليل بدلا مت  رشوع خبصوص إذاكء الوعي ا شطة ا تح أ سـن  .مل

نني من أصل  يمي أن ا نظمة، وجد هذا ا توى ا ثوعىل  مل لتقسـ شاور م ميني اليت مت ا تحدة ا سقي األمم ا تسة من ماكتب  مل ن لمخ ملقم
بانمعها  بارها حير شاركة اب بو عىل ا بان الو يد القطري، وجشع هذان ا شاطا عىل ا بو دورا أكرث  ت بأن تؤدي الو مل ي ت لصع ن عي ملك

ياميت القطرية املوحدة وإطار معل األمم ا سامهة يف تطوير ا مية  تخصصة غري  ملواكةل  تقللم لم يةمق ساعدة اإلمنا ئتحدة   .للم

يجة   :9لنتا
شمل  رشوع  نظم يف إطار ا شطة إذاكء الوعي اليت  توسع يف أ يمي مدى فائدة ا توفرة وتاجئ ا رشوع ا تبني معلومات ا ت ن ل ن مل لت ملل تقمل

رشاكت الصغرية (مجموعة أوسع من أحصاب املصاحل  ثون، وا با ية الفكرية، واخملرتعون، وا لمبا يف ذكل ماكتب ا ح لمللك
يون، وغريمه سؤولون احلكو ناعة، وا توسطة، والعاملون اب موا مل لص  ).مل

ياجات أحصاب املصاحل ية هذه اخلدمات ال تاكر ومدى  يا والا نولو تخدام خدمات مراكز دمع ا تا ب ب حسـ تلل ج  تك

تاكر يا والا نولو تخديم خدمات مراكز دمع ا باكن أغلب  جسـ لتك توسطة، وعامل :م ثني، وخمرتعني، ورشاكت صغرية و ماب ني يف ح
تاجئه  رشوع واكنت  ئة إدارة ا سح قامت به  ية الفكرية، وغريمه وفقا  يني، وحمرتيف ا سؤولني حكو ناعة، و نا ي مل م مللص ه مللك م

سمرب  يتاحة يف د ندت. 2011م يت ستوقد ا يمي وأفاد بأن اخلدمات  سم ا سح قام به  تاجئ  نا إىل  تاجئ املقدمة  حظ ا ق م ن ه لتقن ل
يب إجيايب  .9حبرت

يجة   :10لنتا
تاكر اكن  يا والا نولو تخدام خدمات مراكز دمع ا توى ا يب إجيايب عىل  بناك تر سـ سـ جه تك لح نفاذ إىل قواعد (م لمبا يف ذكل ا

تخصصة مياانت  تاكر) ب يا والا نولو ئت فهيا مراكز دمع ا بدلان اليت أ بيف ا جل تك لش تاج تؤيده. ن  اليت شاوراتملا سـتنوذكل الا
نة مع بدلانأجريت  .لعي ا

باكت الو ية ا طفعا شـل تاكرل يا والا نولو بية ملراكز دمع ا جن  :لتك

يمي  تطالعات الحقة من أجل  ند هناية ادلورة وا ياانت  تدريب عن طريق ا ية  يقة و تابعة د ناك  تقاكنت  ب ق سـم ع لل مهنج سـته
ية يمي آلاثرها. لالفعا يذ ملزيد من ا تاجئ إىل أن توضع موضع ا توى ا تاج تقديرات  تقورمبا  لنف لت ن سـ لحت  .م

تاج إىل مزيد من الفحص 46ليقات اليت أبديت يف وقت سابق بأن لتعوهذا وفقا ألحد ا ياجات قد  ياميت الا يامي من  حي  حت تق تق
يب  يع أن  بو  تطور، وما إذا اكنت الو تطور، ويف  ياجات  تحديث أو لكهيام ملعرفة ما إذا اكنت الا تجأو ا تط ي ت ك ت ت سـل تسـ ت ح

ت تعلق  يب، ال سـامي فامي  تطور، ويف ميكهنا أن  بذلكل ا ي تج ك ية الفكريةتسـل ية إلدارة قضااي ا مللكعزيز القدرات الو  .طن

                                                 

9

تك؟ :س  ية يف مؤ رشوع عىل زايدة توفر املعارف ا سـهل ساعدك ا ن سمل  لتق

 )-/ %37 (14 :؛ بال إجابة)%8 / %5 (2 ال؛ )%88 / %58 (22نعم  :ج

يات حبث فعاةل عن الرباءات؟ :س يام  تك عىل ا رشوع عىل زايدة قدرة مؤ بعملهل ساعدك ا سـ لقمل  س

 )- / %60 (23 :بال إجابة) %13 / %26 (5 2 ال؛ )%87 / %34 (13نعم  :ج

رشوع عىل زايدة الوعي بفوائد املعلومات :س تك؟ملهل ساعدك ا تعلقة ابلرباءات يف مؤ سـ ا  سمل

 )- / %63 (24 :بال إجابة) %7 / %3 (1 ال) %93 / %34 (13نعم  :ج

سح شامال : مالحظة ئةل ا بني عن أ ناء عىل إجاميل عدد ا ئوية  سب ا ملبت ا سـ ي ب مل جملن ل ئوية األول(سح بة ا ملرمق ا يا ) لنسـ ثاين(مسـتثنو ئوية ا بة ا لرمق ا مل ) لنسـ
بو يبني اذلين مل  جيي  ").بال إجابة"أي (ا عن سؤال معني للمج
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يجة   :11لنتا
تدريب  شطة ا بري من أ يمي ومن أدةل سابقة عىل حدوث قدر  سح اذلي أجري كجزء من هذا ا ثرية من ا لتوجد أدةل  ن ك مل لتقك

ية الفكرية، وعىل  شأن قضااي ا مللكوإذاكء الوعي  ها قبولب شرتكني  ثري من ا ل  مل يدبشلكك  .ج 

رشوع ونواجتهت 3.2 يف ا ملاك  ل

تخصصة ودمعه تخصص ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا شأن ا ية  رشوع جدول أعامل ا مل  ب ل ب لمن لت ، CDIP/3/INF/2ثانظر الويقة (مل
ثالث ية قدرها ) لاملرفق ا ية إجام لمزيا ناديق املوظفني وغري املوظفني1,874ن يون فرنك سورسي، مبا يف ذكل  ص  وأنفق ما . يمل

ية يف امل95يقرب من   .نائة من هذه املزيا

هدف األويل هو  تاكر يف ما ال يقل عن "لاكن ا يا والا نولو تاح الرمسي خلدمات مراكز دمع ا بالا جت لتك بدلان 24ف ل بدلا من ا
توى اخلدمة  نصوص علهيا يف اتفاق  رشوط ا يب إىل احلد األدىن من ا ية اليت  سات ا سـواملؤ مل تج ن مس سـ لملع هرا بعد 36 –ت ش 

رشوع بدء يف ا ملا  ).CDIP/3/INF/2ثانظر الويقة " (ل

يجة   :12لنتا
تاكر  يا والا نولو ية ملراكز دمع ا باكت الو بري فامي خيص عدد ما أنىش من ا توقعات إىل حد  رشوع ا بحقق ا ن شـ ك جل لتك ط ل حىت مل

سمرب  رشوع24 من أصل 20 (2011يد بأت هبا ويقة ا مل  ث توى اخلدمات مع أن،)تن  مع عدد أكرب من  قد وقعتمسـ اتفاقات 
ية املقررة . )29(ادلول األعضاء  نواجت يف حدود اإلطار الزمين املرسوم واملزيا بري من ا تج قدر  نومع ذكل، أ ل ك انظر أيضا (ن

رشوع ية ا سم اخلاص بفعا ملا ل  ).لق

رشوع 4.2 تدامة ا ملا  سـ

تطور مترار وا رشوع يف إجيادها أو تعزيزها عىل الا رشوع يه قدرة أية تأثريات ساعد ا تدامة ا لا سـسـ مل ل ادلمع ؤ، بعد تضامل
بو ييل اذلي تقدمه الو يا يمي دلراسة. لتشغ تاكر بعد  لتقوقد طلب هذا ا يا والا نولو مترار معل مراكز دمع ا باحامتل ا ج لتك سـ

شاركهتم  يني و يني الر رشوع، مبا يف ذكل الزتام أحصاب املصاحل الو مالانهتاء من ا سـ ين ئط ية الفكرية (مل مللكثل ماكتب ا م
ية، أو اجلامعا ثالطنالو يل ا تجارية عىل  ملت، أو الغرف ا رشوع إىل أحصاب املصلحة )سبل يات واملعارف من ا سؤو مل، ونقل ا ل مل

رشوع  .مليف ا

يجة   :13لنتا
ها  يب  ية و يات الو ياسات والاسرتا تاكر جزءا من ا يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا لبغي أن يكون  ج تك تجن ن يج سـ سـب ط ت يل ل م ي

تقين من أجل تقدم العلمي وا ليق ا ل تداما وفعااللتحق رشوع تعزيزا  سعى إلهيا ا سـ تعزيز القدرة اليت  مي بق . مل بغي إعداد من  سـو ين
رشوع تقلص ا يامن  تويل األمر  ية الفكرية  يني اب يني ا ملذكره من مجموعات أحصاب املصاحل الو ي ل ن حن مللك ملع يمي . ط تطع ا لتقومل  يسـ

ية  .قتقدير هذا مبا يكفي من املوثو

يات ا .3 تو تاجات وا صالا ل نت يةسـ  ئيسـلر

تاجات 1.3  سـتنالا

تاج  تاجئ  :1سـتنالا يذه، 4-1لنمن ا رشوع و شأن تصممي ا تنف  مل رشوع يتضح أنب ملئة إدارة ا برية إلدار بذلتهي  تهك هجودا 
توقعات يف بعض احلاالت تفق علهيا اليت فاقت ا تاجئ ا يق ا ية من أجل  لبكفاءة وفعا مل ن لل ئة إدارة . حتق تخدمت  يوقد ا هسـ

رشوع األدوات ا ية إىل أحصاب املصاحل ملا تقدمي تقارير مر ياانت رصد  ية املوجودة ومجعت  حلإلدارية واألطر ادلا ل ب خل
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يني رشوع وأطره وأدواته أكرث نفعا، ال سـامي ألغراض إدارة الوقت . ئيسـالر سني جلعل واثئق ا ملوال يزال يوجد جمال  للتح
يقي واختاذ القرارات نة للرصد وإع. حلقا هبدو أن األدوات الرا توى ي نواجت ويس  توى ا تقدير  تقارير قد مصمت  سـداد ا ل سـ ل مل لم

يدة ترب أدوات إدارية  ثري ليك  ها ا يطة للغاية و تأثريات، وال تزال هذه األدوات  تاجئ وا مفا لك تعنقص سـ ل ين ب وال تقدم أدوات . ل
ت ية، مغفةل قضااي الكفاءة وواثقة الصةل والا يمي حمدود للفعا يمي اذلايت املوجودة سوى  سـا ل تق تأثريلتق  .لدامة وا

تاج  تاجئ  :2سـتنالا نشري ا تاكر 11-5لت يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا يدة  ية  ناك فعا ية إىل أنه اكنت  شأن الفعا ب  ل ه ل جب تك لج مل
رشوع بدلان اليت نفذ فهيا ا تفق علهيا مع ا يق األهداف ا ية يف  نة وابلغة األ ساهامت  بني أنه قدم  ملاذلي  ل مل مه مث م حتقت ند . م عو

تطالع رأي سة بدلان سـا يق، (مخ أحصاب املصلحة يف  تان، واملغرب، وموزا ية، وقريغزي هورية ادلو بيه ا مسـ يكن ميمجل
بني ياجاهتم)لفلوا يد ويليب ا تاكر  يا والا نولو رشوع مراكز دمع ا ت، أقروا بأن  حب مفل ج تك  .م

تاج  يجة  :3سـتنالا شطة قد 12لنتتوحض ا بريا من األ رشوع ونواجته أن قدرا  يف ا شأن تاك ن  ك ل ية اخملصصة ويف ملب نحتقق ابملزيا
ية وياانت الرصدغضون اإلطار الزمين تقارير املر ثلام أوحضت ا ب  حل ل  .م

تاج  يجة  :4سـتنالا تاجئ األطول أمدا 13لنتتوحض ا تدامة أن ا شأن الا ن  سـ ية الفكرية دللب شطة وتعزيز ماكتب ا مللكمع األ ن
ية  هاطنالو يني ومصلوتوا تحدة ج مع غريها من أحصاب املصاحل اخلار نظامت األمم ا ملع  يةم يا ملعنا يدا واك ف ال ميكن تقديرها تقديرا  ج

شاريع ويف  تدامة ا يمي عن مدى ا سمح بإجراء  تمبا  ك مل سـ سـي  . عىل املدى األطولصبحتق

يات 2.3 تو صا  ل

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكإىل ا من ن لتللج ية  :ملع تو صا تاجني  (1ل  )3 و2سـتنمن الا

ية بوجه عام، مما يربر أعرب معظم أحصاب املصاحل  هم عن وجود حاجة حمددة وطلب زائد وجتربة إجيا شاور  باذلين مت ا معت ل
رشوع مترار ا ملا ناء علهيا، ويه ما يوثقه هذا . سـ شاف جتارب بداية واعدة وا مترار قادرا عىل ا بوسوف يكون هذا الا لتك سـ سـ

يمي رشوع. لتقا ية من ا ثا ملوذلكل يوىص ابملوافقة عىل املرحةل ا ن  .ل

بو بار املديرين يف الو يإىل  ية  :ك تو صا تاج  (2ل  )4سـتنمن الا

تخدهما  يل واخلربة واألدوات اليت  تح تفادة من تقامس ا بو يف زايدة الا يق اخلاريج، قد ترغب الو سـفامي خيص ا ل ل سـ ي تسـ لتن
تحدة  ياميت القطرية املوحدة وأطر معل األمم ا ثل ا تحدة  تابعة لألمم ا للمالفرق القطرية ا مل مل تقل يةلم  .ئساعدة اإلمنا

بو ية يف الو ية العا ية ا يإىل قطاع ا مل لتحت ية  :لبن تو صا تاج  (3ل  )2سـتنمن الا

بو وقطاعات أخرى من إضفاء الطابع الرمسي عىل  ية يف الو ية العا ية ا يق ادلاخيل، قد يزيد قطاع ا يفامي خيص ا مل ت تحسـ لن لبن لت
ي نولو رشوع مراكز دمع ا يذ  ياهتا يف  سؤو جأدوارها و تك لنف مت ل تاكرم  .با والا

ية يق جدول أعامل ا بة  رشوع و منإىل مديري ا سـ لتشع تن ية  :مل تو صا تاجني  (4ل  )4 و1سـتنمن الا

ناء عىل قالب  رشوع اليت أعدت  نادا إىل ويقة ا با ملث ية، يوىص بأن وست شاريع جدول أعامل ا يع  يذ  ياريني  يل  مند م مج مع لتل لتنف
يق جدول أعامل ا بة  رشوع و ئة إدارة ا سـتخذ  شع ي نت ته ية  ما ييل من إجراءاتلتمنيةمل ثا ييل للمرحةل ا يط ا ند ا ن  ل تفص تخط لع ل

يذها  :تنفو

يدة ألغراض اإلدارة واختاذ القرارات  )ه ( يمي اذلايت  مفضامن أن قوالب الرصد وا  ،لتق
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يق   )و ( ياس وا تاجئ واألداء احملددة والقابةل  تخدام مؤرشات ا تحقوا لللق ن تعلقةلسـ يا ملوا معايري (من واحملددة ز
SMART (يدينلقياس توى ا رشوع مبا يف ذكل آاثره عىل  ملسـتف اآلاثر املرتبة عىل ا سـ مت  ،مل

يذه   )ز ( شاريع و تنفووضع إطار شامل إلدارة ا ثال(مل يل ا ملعىل  نطقي: سب تخدام هنج إطار  ما تاجئ ) سـ نلربط 
ته وموارده، وإلدراج اخملاطر والافرتاضات رشوع ونواجته وأ نشطا  ،مل

ياميت   )ح ( يط الرصد وا لتقو ية(ختط تدامة األطول أمدا يف ) تاذلا تعقب األثر والا يح  ها يف املاكن ا سـوو ل لصح ضع
بدلان  .لا

يني قد يقلل يمي ا ملهنج هجد الرصد وا بة تصل إىل من لتق رشوع  ية  يف اإلجام تاك سـا ل ل بنل يام به وفقا % 2-1للم لقيف حال ا
 .للمعايري

 ]ثهناية املرفق والويقة[


