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CDIP/22/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  18 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23اإىل  19جنيف، من 

 فعاليتهاو تهاكفاءو التقنية املساعدة أنشطة وقع لقياس احلالية ومنهجياتها الويبو أدوات تقييم
عداد مانة من اإ  الأ

 31من  اليت ُعقدت يف الفرتة( يف دورهتا الثامنة عرشة التمنية وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة .1

ىل  الأدوات واملهنجيات  الأمانة قّي  تُ "أأن ، بل  طُ  مامضن من ، فيه بل  عىل اقرتاح من ست نقاط طُ  2016نومفرب  4أأكتوبر اإ

ىل  ،عىل خمتلف املس توايت هتاوفعالي هتاوكفاءاحلالية لقياس وقع أأنشطة املساعدة التقنية  طار هذا املسار، اإ وأأن تسعى، يف اإ

"حتديد جمالت التحسني املمكنة
1
ىل تلبية تسعى هذه الوثيقة و .   الطلب املذكور.اإ

، CDIP/21/4)الوثيقة لتقدمي املساعدة التقنية  ا احلاليةوأأدواهت اومهنجياهتمجموعة ممارسات الويبو د يف حد  كام هو مُ و  .2

)أأ( الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية لويبو عىل النحو التايل: اليت تقدهما اف أأنشطة املساعدة التقنية صن  (، تُ 10الفقرة 

تكوين تاكتب امللكية الفكرية، قواعد البياتات(؛ )(( و حلول ملة والإدارية )وخطط التمنية؛ )ب( والبنية التحتية التقني

ذات الصةل بأأجندة التمنية؛ )و( والرشااكت بني القطاعني العام  اتعو؛ )ه( واملرش ترشيعية؛ )د( واملساعدة ال الكفاءات

مس توايت عىل هتا وكفاء يهتاوفعال وقع أأنشطة املساعدة التقنية لتقيي وقياس و واخلاص )منصات أأحصاب املصلحة املتعددين(. 

                                         
1
لهيا الرابط التايل:  لص  الريس  لودورة السابعة عرشة للجنةمل الأول امللحق  التمنية متاح يف الصفحة اليت يُفيض اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277
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متعدد  الويبو هنجا  تّبع ئة املساعدة التقنية، ت ف  وحسب ملنطقة اجلغرافيةحسب ا، وكذكل املنظمة والربامج واملرشوعات

 الأوجه عىل النحو املبني أأدتاه.

ن اإ ، املنظمةعىل مس توى وأأما  .3 دارة القامئة عىلفاإ   وثيقةادلول الأعضاء يفواعمتدته  حددته النتا،ج، ايذ  طار الويبو للإ

ايذ  الأداء سوف يُقي  يف ضوهئا والأهداف، اليت أأس  املقارنة مؤرشات الأداء و  املعايري، أأ   يضع الربتامج واملزيانية، 

وثيقة الويبو قدم تلويبو. كام ا االيت تقدهم، مبا يف ذكل أأنشطة املساعدة التقنية الثناييةيف رتقبة حتقيق النتا،ج امليس هتدف 

طار الإدارة القامئة عىل النتا،ج حسب ال  بشأأن أ راءواملزيانية ربتامج لل وللك برتامج من  النتيجة املرتقبةالاسرتاتيجي و  هدفاإ

 .الواحدة والثلثنيبرامج الويبو 

، ايذ  يشلك جزءا  ل الس نو  لويبواأأداء  يف تقريراملنظمة أأداء بلإبلغ ادلول الأعضاء تمتثل أأداة املساءةل الريسس ية و  .4

طار  دارة القامئة عىل النتا،ج. الويبو ليتجزأأ من اإ عداد ويلإ 14-2و 14-2طبقا  للامدتني  تقرير أأداء الويبومت اإ
)اثنيا (
النظام املايل من  

ثنايية للأداء املايل والربتاجمي يف  تقيامي  شامل  وشفافا  هذا التقرير م قّد  ، ويُ 2017  أأقرته امجلعيات يف أأكتوبر ايذولحئته 

طار النتا،ج ايذ  وافقت عليه ادلول الأعضاء يف و معينة.  ىل اإ  الربتامج واملزيانية.وثيقة يستند تقيي الأداء اإ

ادلروس املس تفادة من أأن مة لضامن هممبثابة أأداة تعلميية  لويبواأأداء  تقريرُُيرى من أأجل عترب تقيي الأداء ايذ  يُ و  .5

تعريف أأطر النتا،ج اللحقة. ويُسرتشد هبا عند عىل النحو الواجب يف التنفيذ املس تقبيل لأنشطة الويبو تُراعى الأداء السابق 

طار  دارة القامئة عىل النتا،ج الويبو لويف هذا الس ياق، شهد اإ تقرير ، كام يتضح من 2012/13منذ الثنايية حتسسنا  مس مترا  لإ

 (.WO/PBC/28/8)الوثيقة  2016/17التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنايية 

تحقق من حصة بياتات الأداء شعبة الرقابة ادلاخلية يف الويبو ال  تتوىل، تقرير أأداء الويبوتقيي الأداء يف  حصةتعزيز ول  .6

وذكل فامي يتعلق ، ابملعلومات دورات التصطيط اللحقة لإمدادمة التحقق أأداة قيّ هذا توفر نتا،ج وتوصيات و لك س نتني. 

طار النتا،ج ، هدافصياغة أأس  املقارنة والأ تعزيز مؤرشات الأداء، و بأأمور مهنا  ، وتعزيز أ ليات مجع هوتبس يطوتنقيح اإ

لهياي مع بفعالية/وتُ  "3" ،اكفية/شامةلو  "2" ،وجهية/قيّمة "1"البياتات لضامن أأن البياتات:  دقيقة/ و  "4" ،سهل الوصول اإ

 وواحضة/شفافة." 6" ،يف املواعيد املناس بةعهنا بلغ ويُ  "5" ،ميكن التحقق مهنا

، تضطلع شعبة الرقابة ادلاخلية خبمسة أأنواع أأساس ية من تدامتهمعل الويبو وكفاءته وأأثره واس  ملواصةل تقيي فعالية و  .7

التقياميت و  "4" ،التقياميت املواضيعيةو  "3" ،التقياميت الاسرتاتيجيةو  "2" ،تقياميت الربامج "1": ، أأل ويهالتقياميت املتعمقة

قلميية( لهياالنتا،ج والعمليات. والتوصيات و  املرشوعاتتقياميت و  "5" ،اجلغرافية )القطرية/ الإ هذه التقياميت  اليت تُفيض اإ

التحسني املس متر للمساعدة  ات بغيةعولمرش ل تصطيط ال عىل النحو الواجب يف دورات التصطيط التنظميي اللحق و تُراَعى 

 التقنية اليت تقدهما الويبو.

ىل تقياميت شعبة الرقابة ادلاخلية، تُ و .8 خبري عىل يد التمنية بعد الانهتاء مهنا  أأجندة اتعو مجيع مرش قي  ابلإضافة اإ

قياس مدى جناح املرشوع، وضامن اس تدامة اخملرجات، وتسهيل من أأجل ملرشوع معني  ا  خصيصيُنتقى خاريج مس تقل 

 العاد ، عند الاقتضاء.املنظمة التعمي الفعال يف معل 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=410994
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أأنشطة وقع تطور الأدوات واملهنجيات وأأطر املؤرشات املس تخدمة لقياس ل  مناذ( واقعيةتقدم الأمثةل الواردة أأدتاه و  .9

 "2" ،لملكية الفكرية وخطط التمنيةل سرتاتيجيات الوطنية الا "1"املساعدة التقنية وفعاليهتا وكفاءهتا فامي يتعلق مبا ييل: 

 .تكوين الكفاءاتو  "3، "التكنولوجيا والابتتاكرمراكز دمع و 

 للملكية الفكرية وخطط التمنية الاسرتاتيجيات الوطنية

ل يتجزأأ من  جزءا   التمنية أأو لكتهيام وطنية للملكية الفكرية أأو خططالسرتاتيجيات الا ت صياغة، اكن2010 نومفرب منذ .10

عدادساعد عىل ذكل و معل الويبو،  والغرض من هذه العملية.  القياسومجموعة من أأدوات  ،مرنة، ولكهنا مهنجية موحدة اإ

نظام امللكية حاةل تقيي عىل وطنية للملكية الفكرية السرتاتيجيات الاوضع مساعدة املسؤولني املشاركني يف هو الأدوات 

 مللكية الفكرية، وحتديد الأهداف الاسرتاتيجية.اخلاصة ابالفكرية الوطين اخلاص هبم، وحتديد الاحتياجات احملددة 

طار مؤرشات الأداء املُ وقد  .11  لويبو يف هذا اجملال عىل مدىا اليت تقدهما املساعدة التقنية وقعس تخدم لقياس تطور اإ

ضامن الإبلغ الواحض والقابل غية ودروس املس تفادة ب ُمس توعبا  لبدورات الأداء السابقة و ا  يف تطوره سرتشد، مُ مخ  ثناييات

 .جل  وقع الأطول أأ للقياس عن ال

داء الثنايية  التعليقات مؤرش الأ

2010/11   ىل ما رشوع جراءات صياغة يصل اإ مخسة بودان يف اإ

س ياسات واسرتاتيجيات بشأأن امللكية الفكرية، وانهتاء 

أأربعة بودان من اعامتد س ياسة/اسرتاتيجية وطنية، 

 وتنفيذ ثلثة مهنا خطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية

 )أأفريقيا(

  حنو ثلث اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية

ة ومعمتد ة بعد التنس يق والتشاور مع خمتلف ُمعد 

 العربية( املنطقةالقطاعات املعنية )

  و/أأو اعامتد  صياغةمن  جديدةبودان  9انهتاء

خطط وطنية بشأأن امللكية  /اسرتاتيجيات /س ياسات

 )أ س يا واحمليط الهادئ( الفكرية

  ىل ثلثة بودان جديدة قد أأعدت و/أأو ما يصل اإ

وطنية بشأأن  اعمتدت س ياسات واسرتاتيجيات وخطط

 امللكية الفكرية )أأمريتاك اللتينية والتاكرييب(

 اسرتاتيجيات بشأأن امللكية الفكرية ُمعدة يف ما ة/س ياس

يصل اإىل مخسة من البودان الأقل منوا  خلل الثنايية 

 )البودان الأقل منوا (

  النتا،ج عدم الاتساق يف صياغة

يف خمتلف املرتقبة ومؤرشات الأداء 

متاكنية  أأدىاملتاكتب، مما  ىل عدم اإ اإ

 الأقاليمقارنة بني عقد 

  عمليةال مؤرشات الأداء ل تشمل 

ة الوطنية سرتاتيجيالا لإعداد التاكمةل

بدءا  من  لملكية الفكرية، أأ   ل 

التنفيذ ومرورا  ابلعامتد و الصياغة 

ىل و   املراجعة اللحقةصول  اإ

  قس  عدة أأش ياء، مؤرشات الأداء ت

 عدم الوضوح أأ   

  تركز عىل  الأداءمؤرشات

قدرة حمدودة عىل ، وتتسم باخملرجات

 نيةتق قياس نتا،ج املساعدة ال 

2012/13   عدد البودان اليت صاغت و/أأو رشعت يف تنفيذ

اخلاصة ابمللكية  اسرتاتيجياهتا أأو خططها وأأ س ياساهتا 

 فريقيا(أأ لك س نة ) الفكرية

  ىل مس توى ع رتقبة ُمنسقةاملنتا،ج ال

 نظمةامل 

 يف  بني املتاكتب عدم الاتساق
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داء الثنايية  التعليقات مؤرش الأ

  عدد البودان اليت دلهيا أ ليات ملمئة لوضع اسرتاتيجيات

 امللكية الفكرية وتنفيذها )املنطقة العربية(

  ابخلطط  مرتبطةعدد البودان اليت دلهيا مبادرات

 الوطنية للملكية الفكرية )املنطقة العربية(

  عدد البودان اليت دلهيا س ياسات واسرتاتيجيات للملكية

جراءاهتا الوطنية للقبول )أ س يا  الفكرية تنهتجها يف اإ

 واحمليط الهادئ(

  البودان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وس ياسات عدد

 للملكية الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ(

  اتعوعدد البودان اليت شهدت تنفيذ أأنشطة/مرش 

تسهم يف صياغة اسرتاتيجيات/س ياسات للملكية 

 الفكرية )أأمريتاك اللتينية والتاكرييب(

  اتعوعدد البودان اليت شهدت تنفيذ أأنشطة/مرش 

رتاتيجيات/س ياسات للملكية الفكرية تسهم يف تنفيذ اس

 )أأمريتاك اللتينية والتاكرييب(

   عدد البودان الأقل منوا  اليت أأدرجت اعتبارات خت

البودان الأقل منوا  وتتعلق ابمللكية الفكرية يف 

 اسرتاتيجياهتا و/أأو س ياساهتا الوطنية للملكية الفكرية

 )البودان الأقل منوا (

ىل  ،مؤرشات الأداءصياغة  مما أأدى اإ

متاكنية   بني الأقاليمقارنة  عقدعدم اإ

  عمليةمؤرشات الأداء ل تشمل ال 

ة الوطنية سرتاتيجيالا لإعداد التاكمةل

بدءا  من  لملكية الفكرية، أأ   ل 

التنفيذ ومرورا  ابلعامتد و الصياغة 

ىل و   املراجعةصول  اإ

  قس  عدة أأش ياء، مؤرشات الأداء ت

 عدم الوضوح أأ   

 تركز عىل  مؤرشات الأداء

قدرة حمدودة عىل ، وتتسم باخملرجات

 نيةتق قياس نتا،ج املساعدة ال 

2014/15   عدد البودان اليت متر مبرحةل صياغة أأو اعامتد

الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أأو خطط 

 التمنية أأو لكتهيام

  عدد البودان اليت اعمتدت الاسرتاتيجيات الوطنية

منايية أأو لكتهيام وتنفذها  للملكية الفكرية أأو اخلطط الإ

  يف خمتلف نسقة مُ مؤرشات الأداء

بني مقارنة بعقد املتاكتب مما يسمح 

 الأقالي

  مؤرشات الأداء تتناول العملية برمهتا

صياغة اسرتاتيجية وطنية بدءا  من 

ىل تنفيذوصول  للملكية الفكرية   هااإ

   عدة أأش ياء، مؤرشات الأداء تقس

 أأ  عدم الوضوح

2016/17   عدد البودان اليت متر مبرحةل صياغة الاسرتاتيجيات

 الوطنية للملكية الفكرية

  عدد البودان اليت اعمتدت الاسرتاتيجيات الوطنية

 للبتتاكر وامللكية الفكرية

  الاسرتاتيجيات عدد البودان اليت متر مبرحةل تنفيذ

الوطنية للبتتاكر وامللكية الفكرية واخلطط الوطنية 

  يف خمتلف نسقة مُ مؤرشات الأداء

بني مقارنة بعقد املتاكتب مما يسمح 

 الأقالي

  مؤرشات الأداء تتناول العملية برمهتا

صياغة اسرتاتيجية وطنية بدءا  من 

الاعامتد اإىل وصول  للملكية الفكرية 
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داء الثنايية  التعليقات مؤرش الأ

 التنفيذو  للملكية الفكرية

  دة بوضوح، حد  مُ مؤرشات الأداء

قس  مرحةل أأن لك مؤرش أأداء ي  أأ   

 العمليةمراحل واحدة من 

2018/19  الاسرتاتيجيات صياغة  عدد البودان اليت متر مبرحةل

 لملكية الفكريةل الوطنية 

  عدد البودان اليت اعمتدت الاسرتاتيجيات الوطنية

 لملكية الفكريةل 

  عدد البودان اليت متر مبرحةل تنفيذ الاسرتاتيجيات

لملكية الفكرية واخلطط الوطنية للملكية ل الوطنية 

 الفكرية

 اسرتاتيجيات امللكية  راجع حاليا  اليت ت عدد البودان

 الفكرية اخلاصة هبا

  يف خمتلف نسقة مُ مؤرشات الأداء

بني مقارنة بعقد املتاكتب مما يسمح 

 الأقالي

  العملية ال ن مؤرشات الأداء تتناول

صياغة اسرتاتيجية برمهتا بدءا  من 

ومرورا  وطنية للملكية الفكرية 

ىل  مث التنفيذ ابلعامتد ووصول  اإ

 املراجعة

  دة بوضوح، حد  مُ مؤرشات الأداء

قس  مرحةل أأن لك مؤرش أأداء ي  أأ   

 العمليةمراحل واحدة من 

طار مؤرشات الأداء قدرة الويبو عىل قياس تطور النتا،ج و وقد عززت التحسسنات املدخةل عىل  .12 الوقع الأطول أأمدا  اإ

 .التايلالبياين  الرمس، كام هو موحض يف عىل مدار الثناييات

  

 الابتتاكرالتكنولوجيا ومراكز دمع 

ومت تعمميه ابلتاكمل يف ، نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتتاكراخلاص ابإ  مرشوع أأجندة التمنية 2009ُأطل ق يف عام  .13

، مؤرش أأداء خاص للمرة الأوىل، 2010/2011ثنايية الربتامج واملزيانية لل وأأدرجت وثيقة . 2014العاد  يف عام الويبو معل 

طار النتا،ج لقياسامبر  طار مؤرشات الأداء املس تخدم تطو  وقد املرشوع. وقع هذا  كز دمع التكنولوجيا والابتتاكر يف اإ ر اإ

بدورات الأداء السابقة مع الاسرتشاد ، عىل مدار مخ  ثنايياتلويبو يف هذا اجملال ا اليت تقدهما املساعدة التقنيةوقع لقياس 

ىل التوجه حنو  التوجهمن فتحول ودمج ادلروس املس تفادة،   د بوضوح.حد  قياس مُ اتباع مهنجية النتا،ج و حنو اخملرجات اإ

 عدد البودان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية عدد البودان اليت تنفذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية



CDIP/22/10 
6 
 

داء الثنايية  املعايري مؤرش الأ

من مراكز دمع الابتتاكر املس تفيدين عدد  2010/11

اإىل تكل املراكز  وننظر ي  ينوالتكنولوجيا ايذ

نقطة حمورية للزتود ابخلربة عىل أأهنا 

 اءات والتكنولوجياواملعلومات املتعلقة ابلرب 

 حسب البود

  ىل أأشارت بياتات الأداء اليت مت الإبلغ عهنا ابلفعل اإ

املنشأأة ولس  دمع التكنولوجيا والابتتاكر عدد مراكز 

ىل امل حمورية للزتود نقطة عىل أأهنا راكز النظر اإ

 ابخلربة

  ُدة بوضوححد  معايري القياس غري م 

الوطنية ملراكز الش بتاكت ما ُأطل ق من عدد  2012/13

 دمع التكنولوجيا والابتتاكر

  ىل أأشارت بياتات الأداء اليت مت الإبلغ عهنا ابلفعل اإ

 مراكز دمع التكنولوجيامن عدد ش بتاكت  لّكل 

 اليت ُأنشئت راكزاملوعدد  والابتتاكر اليت ُأطل قت

  ُدة بوضوححد  معايري القياس غري م 

اكز دمع عدد الش بتاكت الوطنية املس تدامة ملر  2014/15

 التكنولوجيا والابتتاكر

  مدى اس تدامة ش بكة مراكز التكنولوجيا مت قياس

 والابتتاكر

  ُدة بوضوححد  معايري الاس تدامة غري م 

مراكز دمع ش بتاكت ل العدد الرتامكي  2016/17

 الوطنية املس تدامة التكنولوجيا والابتتاكر

  ُدة بوضوححد  معايري الاس تدامة م 

 دة حد  مُ نضج من خلل مس توايت مت القياس ي

 بوضوح

عدد ش بتاكت مراكز دمع التكنولوجيا  2018/19

 والابتتاكر الوطنية املس تدامة

  ُدة بوضوححد  معايري الاس تدامة م 

  دة حد  مُ نضج من خلل مس توايت مت القياس

 بوضوح

 ميكن عقد مقارنة بني الثناييات 

طار املهنجية اجلديدة، تُعر  و .14 ُمكتفية ذاتيا  من ف مراكز دمع التكنولوجيا والابتتاكر املس تدامة بأأهنا مؤسسات يف اإ

ُ الناحيتني  لهياالويبو سد  املالية والتقنية ت  التالية: النضجالاس تدامة من خلل مس توايت عند الطلب. وتُقاس املشورة  اإ

  توقيع اتفاقات و الوطنية؛ )ب( هجة التنس يق دمة بني الويبو و اخل: )أأ( توقيع اتفاق مس توى الأول النضجمس توى

تقدمي تقرير و الوطنية واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتتاكر؛ )(( هجة التنس يق  مؤسس ية بني

ابلتاكمل  الأولالنضج ق مس توى ق  ويُ س نو  عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتتاكر؛ 

 ؛(()+  (ب)+  )أأ(تحقق ب 

 ىل توفري معليات البحث الأساس ية عن  الأول: استيفاء معايري املس توى النضج الثاين مس توى علومات املابلإضافة اإ

 عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؛رباءات مثل معليات البحث يف الاملتعلقة ابلرباءات، 

 ذات قمية مضافة يف جمال ىل توفري خدمات ابلإضافة اإ  الثاين: استيفاء معايري املس توى الثالث مس توى النضج

 لرباءات.واقع اصياغة تقارير  مثلامللكية الفكرية 
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طار مؤرشات الأداء قدرة الويبو عىل قياس تطور النتا،ج والوقع الأطول أأمدا  عىل  وقد عززت التحسسنات املدخةل عىل اإ

 مدار الثناييات، كام هو موحض يف الرمس البياين التايل.

 (2017الش بتاكت املس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتتاكر حبسب مس توى النضج )هناية عام توزيع 

 

 تكوين الكفاءات

مللكية الفكرية يف البودان ابالفعال نتفاع تستمثر الويبو مكية كبرية من املوارد لتعزيز قدرات املوارد البرشية من أأجل الا .15

، وقياس نتا،ج هذا العمل أأمر رضور  لتحقيق النتا،ج مبرحةل انتقالية والبودان الأقل منوا  النامية والبودان اليت متر اقتصاداهتا 

عىل مدى الويبو لتكوين الكفاءات أأنواع مؤرشات الأداء املس تخدمة لقياس نتا،ج أأنشطة التايل يوحض اجلدول و املرجوة. 

 وذ( كريكباتريك(.)منتكوين الكفاءات لتقيي منوذ( كريكباتريك ، ابس تخدام ثنايياتمخ  

 الثنايية  

مس توى 

 كريكباتريك
 2018/19 2016/17 2014/15 2012/13 2010/11 ما يُقاس

     يقس  مس توى رضاء املشارك رّد الفعل 1

 التعمل 2
 قبل –يقس  الزايدة يف املعرفة 

 هوبعد التدريب
    

 

 السلوك 3
تطبيق املعرفة يقس  مدى 

 يف الوظيفةاملكتس بة 

     

 النتا،ج 4

ر اللكي للتدريب عىل ثيقس  الأ 

/أأو البسئة و/أأو الأعامل و

 املشارك

     



CDIP/22/10 
8 
 

طار مؤرشات الأداء لقياس قد جرت العادة عىل و  .16 عىل يف املقام الأول يركز الويبو لتكوين الكفاءات أأنشطة  وقعأأن اإ

 "رد الفعل" لمنوذ( كريكباتريك. الأول، أأ  املس توى الويبو لتكوين الكفاءاتالرىض عن أأحداث 

عىل حتسني القدرات وقع الأطول أأمدا  مع اجلهود املتواصةل اليت تبذلها الويبو لزايدة الرتكزي عىل النتا،ج وال متش يا  و  .17

طار مؤرشات ترييب مرشوع  2018/19 يف الثناييةُأطلق املؤسس ية للمس تفيدين،  اخلاصة بتكوين  داءالأ لتعزيز اإ

عىل نطاق املرشوع التجرييب برامج خمتارة هذا . ويشمل بقدر أأكرب من املهنجيةمنوذ( كريكباتريك تطبيق مع ، الكفاءات

طار مؤرشات الأداء لقياس و  "2"؛ ا  حضاو تكوين الكفاءات تصنيفا  تصنيف أأنشطة  "1"ز عىل ما ييل: ركّ  ويُ  ،الويبو تعزيز اإ

معلية تعزيز وتوحيد و  "3"منوذ( كريكباتريك؛ من  "السلوك" 3"التعمل" وتعزيز املؤرشات لقياس املس توى  2املس توى 

عداد 4"املنظمة؛ أأس  املقارنة والأهداف عىل نطاق صياغة مؤرشات الأداء و   ؛مجلع البياتاتوتناسقا   انتظاما  أ ليات أأكرث " واإ

طار نتا،ج عىل أأمثةل تايل اجلدول ال وترد يف القطاعات وتقامس املعرفة. وزايدة التعاون املُعزز بني  "5" مؤرشات أأداء من اإ

 من املرشوع التجرييب. جزءويه ، 2018/19 ثناييةالويبو لل 

طار نتا،ج  التجرييب )أأمثةل( املرشوع – تكوين الكفاءات: مؤرشات أأداء 2018/19الثنايية  اإ

 أأنشطة الرتوجي والتوعية

أأساس  مؤرش الأداء

 املقارنة

مس توى  أ لية مجع البياتات الهدف

 كريكباتريك

ُيابية بشأأن  عدد ونس بة املشاركني ايذين أأدلوا بأ راء اإ

ذاكء الوعي العام والأنشطة الرتوُيية يف جمال  أأنشطة اإ

العلمات التجارية والتصامي الصناعية واملؤرشات 

 (2اجلغرافية )الربتامج 

دلء  ُيدد لحقا   % 80اإ

من املشاركني 

ُيابية  بأ راء اإ

 الفعلرد  اس تبيان اس تقصايئ

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة التوعية والرتوجي 

العامة املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 (4وأأشتاكل التعبري الثقايف التقليد  )الربتامج 

 رد الفعل اس تبيان اس تقصايئ  %80 غري متاح

 الأنشطة التعلميية

أأساس  مؤرش الأداء

 املقارنة

مس توى  البياتاتأ لية مجع  الهدف

 كريكباتريك

نس بة النجاح يف امتحاتات دورات التعمل عن بعد 

 (11املتقدمة )الربتامج 

69 %

(2014/15) 

 التعمل امتحاتات 70%

 أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات

أأساس  مؤرش الأداء

 املقارنة

مس توى  أ لية مجع البياتات الهدف

 كريكباتريك
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الويبو لتكوين  مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة

 (1الكفاءات والتدريب يف جمال الرباءات )الربتامج 

ُيدد لحقا  

يف هناية 

2017 

  رد الفعل اس تبيان اس تقصايئ 90%

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب 

 (17وتكوين الكفاءات )الربتامج 

الفايدة: 

92% 

 %92الرضا: 

امللءمة: < 

85% 

الفايدة: < 

85% 

 رد الفعل اس تبيان اس تقصايئ

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات 

والتدريب يف جمال الرباءات ايذين حصلوا زايدة مثبتة 

 (1يف معارفهم )الربتامج 

ُيدد لحقا  

يف هناية 

2017 

90% 

 

اس تبياتات موضوعية 

قصرية متعددة اخليارات 

)قبل التدريب وبعد 

 التدريب(

 التعمل

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات 

جاابت حصيحة عن  % أأو أأكرث من 60ايذين قدموا اإ

أأس ئةل اس تبيان موضوعي قصري متعدد اخليارات، 

 (9والنس بة املئوية لهؤلء املشاركني )الربتامج 

أ س يا واحمليط  غري متاح

الهادئ 

(80 )% 

اس تبياتات موضوعية 

قصرية متعددة اخليارات 

بل التدريب وبعد )ق 

 التدريب(

 التعمل

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب 

دارة التكنولوجيا يف  وتكوين الكفاءات من متاكتب اإ

اجلامعات أأو مؤسسات البحث ايذين يطبقون معارف 

 (30أأو همارات معززة يف معلهم )الربتامج 

اس تبياتات تُرَسل بعد  %65 غري متاح

بس تة أأشهر التدريب 

ىل املتدرب واملرشف  اإ

 لكهيام

 السلوك

النس بة املئوية للمهنيني املُدر بني املتصصصني يف امللكية 

الفكرية ومسؤويل امللكية الفكرية املُدر بني ايذين 

 (10يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم )الربتامج 

اس تبياتات تُرَسل بعد  80% 83%

التدريب بس تة أأشهر 

ىل املتدرب  واملرشف اإ

 لكهيام

 السلوك

أأنشطة املساعدة التقنية وقع تقيي أأدواهتا ومهنجياهتا احلالية لقياس  الرامية اإىل وس تواصل الويبو هجودها املتضافرة .18

 تنقيحومعاجلة أأوجه القصور. وس تواصل الويبو أأيضا   املس تطاعتنفيذ حتسسنات القمية املضافة قدر غية وفعاليهتا وكفاءهتا ب 

طار مؤرشات الأداء، مبا يف ذكل  دما( وتعزيز اإ التقياميت، الناتة عن ادلروس املس تفادة والنظر يف التوصيات ذات الصةل اإ

 لويبو.ا اليت تقدهما للمساعدة التقنية أأجل  الأطول  لنتا،جل  هاوتقيمي  هامن أأجل تعزيز رصد

ن جلنة .19 ىل امدعوة  التمنية اإ لنظر يف اإ

 ذه الوثيقة.املعلومات الواردة يف ه

 ]هناية الوثيقة[
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