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CDIP/24/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  13 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

 شروع استخدام املعلومات املوجودة يف امللك العام ألغراض التنمية االقتصاديةمتقرير عن تقييم 

عداد  ( لستشارات التقيمي، جنيفOwl REد غلني أأونيل، من رشكة أأول ري )الس ي من اإ

يرد يف املرفق هبذه الوثيقة تقرير عن تقيمي خاريج مس تقل ملرشوع اس تخدام امللكية املعلومات املوجودة يف املكل  .1

 .نيفب  (Owl REالعام لأغراض التمنية الاقتصادية، اذلي أأعده الس يد غلني أأونيل، مؤسس رشكة أأول ري )

 

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .2 اإ

ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 الوثيقة. مرفق هذه

 ]ييل ذكل املرفق[
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  تنفيذي ملخص

بشأأن اس تخدام املعلومات املوجودة  (DA_16_20_03)هذا التقرير تقيمي مس تقل ملرشوع جدول أأعامل التمنية  .1

بريل  يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية. ، مشلت متديد 2019 يونيةوحىت  2016واكنت مدة املرشوع من شهر اإ

 املرشوع س تة أأشهر.

ىل  .2 ىل املعارف والتكنولوجيا ومساعدة ادلول الأعضاء وهدف املرشوع اإ تيسري نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإ

ىل املكل العام مضن ولايهتا القضائي ة، من املهمتة عىل حتديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل العام أأو املوضوع اذلي أ ل اإ

عداد دليلني  خالل اخلدمات احملس نة اليت تقدهما مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. واش متلت النتاجئ الرئيس ية للمرشوع عىل اإ

عداد مواد  معليني عن حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما؛ وواثئق تتناول التجارب وأأفضل املامرسات؛ واإ

 ؛ وقامئة ابخلرباء الرئيس يني؛ وبوابة حمس نة للوضع القانوين.تدريبية جديدة وحمس نة

دارة  .3 واكن الهدف من هذا التقيمي الاس تفادة من اخلربات اليت تكونت أأثناء تنفيذ املرشوع. ومشل ذكل تقيمي اإ

غ عهنا وتقيمي املرشوع وتصمميه مبا يف ذكل أأدوات الرصد والإبالغ، فضال عن تقدير النتاجئ اليت حتققت حىت الآن والإبال

ماكنية الاس تدامة. واس تخدم التقيمي مجموعة من الأساليب مشلت اس تعراضا للواثئق ومقابالت مع أأحد عرش موظفا يف أأمانة  اإ

تشاريني وأأاكدمييني ممن ء مواضيعيني واس الويبو بنيف ومقابالت هاتفية مع ثالثة عرش من أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل خربا

ومع أأحد ممثيل مس تخديم الرباءات، ومع هجات التنس يق اخلاصة بش باكت مراكز دمع التكنولوجيا شاركوا يف املرشوع، 

  والابتاكر وموظفهيا.

 النتاجئ الرئيس ية

 تصممي املرشوع واإدارته 

ىل  : تبنين أأن وثيقة املرشوع اكنت اكفية يف توجيه مجمل أأنشطة التنفيذ وتقيمي التقدم احملرز.1النتيجة  .4 وابلنظر اإ

  عدت املزيد من الواثئق والتوجهيات لتيسري تنفيذ املرشوع.جات املرشوع الس بعة، أ  خمر 

بالغ ادلول الأعضاء ابللجنة بشأأن التقدم العام احملرز، ول  :2النتيجة  .5 اكنت أأدوات رصد املرشوع مناس بة لأغراض اإ

ت الإبالغ والتحليل، ول س امي وضع أأدوات دم عدد من املالحظات بشأأن أأدواس امي من خالل التقارير املرحلية للمرشوع. وق  

للرصد من بيهنا: جتريب ادلليلني وادلراسات الاس تقصائية اليت أأعقبت حلقات العمل التدريبية والإحصاءات  ةمتعدد

الإلكرتونية واجلدول الزمين للمرشوع. ومل يكن أأعضاء الفريق قادرين بعد عىل قياس هدف املرشوع، ولكهنم اكنوا حيرزون 

  ما جتاهه.تقد

دارة هذه الأنشطة شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر التابعة لإدارة الابتاكر والبنية التحتية املعرفية يف 3النتيجة  .6 : توىل اإ

قطاع البنية التحتية العاملية يف الويبو، بدمع من هجات أأخرى داخل الأمانة، من بيهنا قسم قانون الرباءات وقسم التصالت 

دارة البدلان اليت متر بش بكة الإنرتن قلميية واإ ت وقسم أأمن املعلومات وقسم املعايري ومكتب املستشار القانوين، واملاكتب الإ

 مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة. 
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ومل يتحقق هذا اخلطر بدرجة ملحوظة، مع  : حددت وثيقة املرشوع الأولية خطرا واحدا يواجه املرشوع.4النتيجة  .7

 ات التخفيف من اخملاطر اليت وثقها املرشوع واعمتدها. مراعاة اسرتاتيجي

: حدد املرشوع عاملني خارجيني اكن يتعني الاس تجابة هلام: القدرات املتنوعة لش باكت مراكز دمع 5النتيجة  .8

طار الأدوات الإلكرتونية للويبو. وراعى فريق املرشوع هذين العاملني  وتوصل التكنولوجيا والابتاكر واس تخدام اخلرائط يف اإ

 اإىل حلول بشأأهنام. 

 الفعالية

: مت جتريب ادلليليني يف تسعة بدلان بدمع من اخلرباء القطريني وش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. 6-9النتاجئ  .9

عت الأمثةل العملية اليت تضمنهتا الصيغ الهنائية لدلليليني. وعزز املسار التشاو  يني تعزيزا ي ادلليل رومن خالل هذه العملية ُج 

 وأأن هلام فائدة وأأهنام يسدا الفجوة اليت اكنت قامئة، بل نيرب ادلليالن شاململحوظا وزاد من اس تخداماهتا احملمتةل للمراكز. واعت  

حممتةل للبدلان النامية. وقد تبدو فعالية وفائدة ادلليلني دلمع خدمات جديدة تقدهما بعض املراكز اخملتارة واعدة عىل الرمغ من 

  ا ليست واحضة يف هذه املرحةل.أأهن

ىل ادلليليني أأحدهثا اخلبريان الرئيس يان )املؤلفان( ابلتعاون مع خرباء ادلمع 10-12النتاجئ  .10 : املادة التدريبية املستندة اإ

)اخلرباء املساعدون والقطريون( وقدمت سلسةل من حلقات العمل ملدة يومني يف تسعة بدلان جتريبية )ابس تثناء كواب 

ىل الهند(. ومتكنت حلقات العمل من الوصول اإىل حوايل وابلإ  ىل مشارك و  500ضافة اإ موظفي مراكز دمع التكنولوجيا اإ

%( من خالل اس تقصاءات 99.6والابتاكر ومس تخدمني حممتلني أآخرين. وأأكد ُجيع املشاركني يف حلقات العمل تقريبا )

% أأن ادلليليني اكان مفيدان يف 98هتم يف جمال املكل العام، وأأجاب التعليقات عىل جناح حلقات العمل يف بناء معارفهم وهمارا

معلهم اليويم. ومع ذكل حقق التدريب واملادة التدريبية أأفضل النتاجئ مع املشاركني اذلين هلم خربة مس بقة يف هذا اجملال )أأي 

   ال.البحث يف الرباءات( ومل يكن مناس با ابلقدر الاكيف ملن مه أأقل تقدما يف هذا اجمل

عداد هذين ادلليليني وضعت قامئة حتوي أأسامء 13-14النتيجتان  .11 هؤلء شلك خبريا أأساس يا. و  14: من خالل اإ

عداد خدمات جديدة ملراكز  عداد ادلليليني واختبارهام. وسوف يشارك اخلرباء الأساس يون أأيضا يف اإ اخلرباء جحر الزاوية يف اإ

 لعام، ومل يكن موظفو املراكز عىل دراية هبذا ادلور احملمتل.دمع التكنولوجيا والابتاكر يف جمال املكل ا

ددت بوابة الوضع القانوين يف الواثئق الأولية للمرشوع ابعتبارها أأحد أأمه أأدوات ادلمع يف جمال 15-17النتاجئ  .12 : ح 

. وحتتوي هذه البوابة 2018طلقت يف نومفرب الرباءات وأ   جسالتاملكل العام. وبناء عىل الأحباث والتعليقات، أأنشأأت بوابة 

صدارها 500وقد شهدت البوابة زايدة بلغت  عىل واهجة جديدة فضال عن املزيد من الوظائف. % من املشاهدات مقارنة ابإ

حتس نا ملحوظا من منظور حتسني اس تخداهما واكامتل حمتواها. ومن بني املسائل اليت أأثريت اكنت حتديد هذا السابق واكن 

ات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ذات الصةل املوجودة عىل موقع الويبو عىل ش بكة البوابة عىل ُجيع صفح

 الإنرتنت. 
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 الاس تدامة

متاحة للجمهور )أأو سوف كون متاحة( وتشلك  ةالرباءات اجلديد جسالتوبوابة متاحان ادلليالن  :20-18 النتاجئ .13

ىل تعممي املرشوع عىل مس توى قطاع البنية التحتية مسامهة جوهرية يف دمع اس تخدام املعلومات يف املكل  العام. وابلنظر اإ

ليه مراكز  العاملية، مفن املرتقب أأن تواصل الويبو أأنشطة دمعها. وابلنظر اإىل مس توى النضج الرضوري اذلي ينبغي أأن تصل اإ

يتعني أأن تكون الويبو انتقائية بشأأن  دمع التكنولوجيا والابتاكر ليك تمتكن من تطوير خدماهتا وتقدهما يف هذا اجملال، سوف

جنازات املرشوع أأيضا عىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، واملؤسسات املضيفة  اخلدمات املقدمة. وتعمتد اس تدامة اإ

 وماكتب امللكية الفكرية الوطنية وادلول الأعضاء ادلامعة. 

 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية 

جناز التوصية : أأحرز ا21-22النتيجتان  .14 املتعلقة بأأخذ حامية املكل العام بعني  16ملرشوع مسامهة ملحوظة يف اإ

بشأأن الهنوض ابلأنشطة  20الاعتبار عند وضع القواعد واملعايري يف س ياق الويبو والتعمق يف حتليل منافعها، والتوصية 

ماكهنا أأ  عداد مبادئ توجهيية ابإ ماكنية اإ ىل املكل العام. ادلامعة للمكل العام مبا يف ذكل اإ  ن تساعد عىل حتديد املواد اليت أ لت اإ

 الاس تنتاجات والتوصيات 

قدم املرشوع أأمه نتاجئه بنجاح، ول س امي ادلليلني وبوابة الوضع القانوين  .(1-17خبصوص النتاجئ ) 1الاس تنتاج  .15

 اإىلة املس تخدمني احملمتلني، ما أأدى خرجان عىل حنو تعاوين اش متل عىل ُجع التعقيبات ومشاركاحملس نة. وقد وضع هذان امل  

زايدة قدرهتام عىل حتقيق الفعالية والفائدة. وقد توفرت الأدةل املوحضة عىل أأن البوابة أأثبتت زايدة اس تخداهما وفائدهتا مقارنة 

جيا و لتكنول فاإن ردود مراكز دمع انيادلليلأأما يف شأأن ابلإصدار السابق مهنا، وهو ما اتضح بناء عىل اإحصاءات زايرهتا. 

ىل معلومات شامةل وجوهرية. ضافة جمال استشعروا فيه الافتقار اإ جيابية ومرحبة ابإ   والابتاكر واملس تخدمني الآخرين اكنت اإ

جناز أأهدافه، عىل الرمغ من أأنه مل (18-20و 6-9خبصوص النتاجئ ) 2الاس تنتاج  .16 . أأبدى املرشوع تقدما ملحوظا حنو اإ

ضافية يف جمال املكل العام يف الإطار الزمين يكن من الواقعي توقع تطوير مرا كز دمع التكنولوجيا والابتاكر خدمات اإ

للمرشوع ويف ضوء ادلمع اذلي حصلت عليه املراكز حىت اترخيه. ومن املمكن أأيضا أأن يكون تطوير اخلدمات يف هذا اجملال 

عىل الاجتاه اذلي ينبغي أأن ينصب عليه ادلمع مقترصا عىل تكل املراكز اليت بلغت درجة من النضج النس يب، ما يعد مؤرشا 

وسوف يكون لقامئة اخلرباء الأساس يني دورا تؤديه يف تطوير اخلدمات ملراكز دمع التكنولوجيا  من الويبو يف املس تقبل.

ن تفهم دور والابتاكر. واكن من الأمور اليت است شعرت أأمهيهتا أأنه ينبغي أأن تعرف ُجيع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وأأ 

ن مل تمتكن من   خدمات يف هذا اجملال بعد. تقدمي جمال املكل العام يف معلها، حىت واإ

ماكانت اس تخداهمام فامي وراء ش باكت مراكز دمع  .(22-21و 17-6 خبصوص النتاجئ) 3الاس تنتاج  .17 يوحض ادلليالن اإ

من جمرد دمع  أأكربملكل العام. وقد اعت ربت البوابة مبثابة التكنولوجيا والابتاكر وأأهنام س يكوانن موردا همام بشلك عام يف جمال ا

ماكانت فامي يتعلق ابس تخدام من يعملون يف جمال الرباءات اس تخداما كبريا، يف حاةل وضوهحا ونرشها  للمراكز، بل لها اإ

    والتعريف هبا.
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، أأل وهو تأأسيس خدمات . لن ميكن حتديد الإجناز الفعيل لأهداف املرشوع(2خبصوص النتيجة ) 4الاس تنتاج  .18

اتحة ادلليلني وتقدمي ادلمع.  دمعجديدة ملراكز  ل مع مرور الوقت واإ التكنولوجيا والابتاكر يف جمال املكل العام واس تخداهما اإ

  ويف هذا الصدد ينبغي مواصةل أأهداف املرشوع ومؤرشاته بغية رصدها.

الابتاكر التابعة والتكنولوجيا  دمع توىص شعبة .(22-1 والاس تنتاجات 1-4خبصوص: الاس تنتاجات ) 1التوصية  .19

طار تعمميها هذا املرشوع أأن تنظر فامي ييل:   لأمانة الويبو يف اإ

الرتكزي عىل تقدمي ادلمع لش باكت منتقاة من مراكز التكنولوجيا ودمع الابتاكر )مس توى النضج الثالث(  (أأ )
ىل لتطوير خدماهتا يف جمال املكل العام مبا يف ذكل كيفية انتقا ل هذه املراكز من جمرد الوعي مبحتوى ادلليليني وصول اإ

حدى اخلدمات اجلديدة؛   تقدمي اإ

عالم ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بدورها  (ب) الاس تفاضة يف تعريف دور قامئة اخلرباء الرئيس يني واإ
 احملمتل يف تقدمي ادلمع؛ 

اد التدريبية يف حلقات العمل/ جلسات الإحاطة تضمني معلومات عن جمال املكل العام مس تقاة من املو  (ج)
 اخلاصة ابلتدريبات املوحدة للمراكز؛

لكرتوين بناء عىل ادلليلني ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو؛ (د) عداد دورة / وحدة تعمل اإ  اس تعراض جدوى اإ

آراء املس تخدمني( واس تعراض/ حتديث مل جسالتحتديث حمتوى بوابة  (ه) فات الرباءات ابنتظام )بناء عىل أ
 الولية القضائية س نواي أأو لك س نتني؛ 

العمل مع قسم التصالت بش بكة الإنرتنت بغية ضامن وضوح بوابة جسالت الرباءات عىل موقع الويبو عىل  (و)
 ش بكة الإنرتنت؛ 

مراكز دمع التكنولوجيا  يف ش باكت أأخرى خبالف ش باكتالعمل مع شعبة املنشورات بشأأن وضوح ادلليلني  (ز)
 والابتاكر؛

ن مواصةل رصد مؤرشات نتاجئ املرشوع من خالل الرصد/ الإبالغ املنتظم من ش باكت مراكز عدم ضام (ح)
ىل أأمانة الويبو.    التكنولوجيا والابتاكر اإ

توىص ادلول الأعضاء وماكتب امللكية الفكرية  .(1-22والاس تنتاجات  1-4خبصوص: الاس تنتاجات ) 2التوصية  .20

تس تضيف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وش باكهتا بتوفري ادلمع الالزم بغية تشجيع  الوطنية فهيا والكياانت الأخرى اليت

  هذه املراكز عىل الوصول اإىل مس توى النضج اذلي ميكهنا من تقدمي اخلدمات يف جمال املكل العام.
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 مقدمة أأول:

دام املعلومات املوجودة ( بشأأن اس تخDA_16_20_03هذا التقرير تقيمي مس تقل ملرشوع جدول أأعامل التمنية ) .21

اعت مد هذا املرشوع خالل ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية.

قدت يف جنيف يف أأبريل CDIP/16/4/REVالفكرية )الوثيقة  بريل 2016( اليت ع  . واكنت مدة املرشوع من شهر اإ

، مشلت متديد املرشوع س تة أأشهر )اذلي أأقرته ادلول الأعضاء يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة 2019 يونيةوحىت  2016

CDIP/22 .) 

 اثنيا: وصف املرشوع

ىل املعارف والتكنولوجيا ومساعدة الأهداف .22 ىل تيسري نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإ : هيدف هذا املرشوع اإ

ىل املكل العام أأو اذلي يقع فيه مضن ولايهتا القضائية، من ادلول الأعضاء املهمتة عىل  حتديد واس تخدام املوضوع اذلي أ ل اإ

 خالل تعزيز وتقدمي ما ييل: 

زة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغرض حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام. (أأ )  خدمات معزن

زة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاك (ب) ر بغرض دمع اس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام وخدمات معزن
دارة تكل النتاجئ واملنتجات وتسويقها لحقا.   ابعتبارها أأساسًا لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ واإ

ماكنية اس تخدام أأسهل وحمتوى أأكرب عن كيفية احلصول عىل املعلومات  (ج) نة للوضع القانوين تتيح اإ وبوابة حمس ن
 ابلوضع القانوين يف خمتلف الولايت القضائية. اخلاصة

 حددت وثيقة املرشوع اخملرجات الس بعة الأساس ية الآتية للمرشوع: اخملرجات: .23

 دليالن معليان عن )أأ( حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام و)ب( اس تخداهما. (أأ )

 املوجودة يف املكل العام واس تخداهما. الواثئق اليت تتناول التجارب وأأفضل املامرسات يف حتديد الاخرتاعات (ب)

ىل ادلليلني اخلاصني بتحديد  (ج) نة لفائدة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، استنادا اإ مواد تدريبية جديدة وحمس ن
 الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما.

ع يف تدعمي الش باكت الوطنية قامئة تضمن خرباء أأساس يني )خبريان للك منطقة عىل الأقل( يؤدون دور املرج (د)
 ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

نة للوضع القانوين. (ه)  بوابة حمس ن

 يوجد ادلليالن املذكوران فامي س بق ابللغات الست الرمسية.  (و)

 همارات لإدارة وتوفري اخلدمات املتعلقة ابلخرتاعات املدرجة يف املكل العام. (ز)
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دارة املرشوع ش  .24 طار الويبو توىل اإ دارة الابتاكر والبنية التحتية املعرفية وقطاع ويف اإ عبة دمع التكنولوجيا والابتاكر واإ

طار أأنشطة شعبة دمع  2019 يونيةالبنية التحتية العاملية. ويف أأعقاب الانهتاء من املرشوع يف  بدأأ تعممي املرشوع يف اإ

 التكنولوجيا والابتاكر. 

 اثلثا: حملة عامة عن معايري التقيمي ومهنجيته

دارته وتنس يقه ومتاسكه وتنفيذه اإ  .25 ن الهدف من هذا التقيمي هو تقومي أأداء املرشوع مبا يف ذكل تصممي املرشوع واإ

ىل تقدمي معلومات خاصة ابلتقيمي قامئة عىل الأدةل دلمع معلية اختاذ القرار ابعتبارها  والنتاجئ اليت أأجنزها. وهدف التقرير أأيضا اإ

 أأحد الربامج املعممة للويبو. 

ىلالتقيمي  ستندوا .26 دارته والفعالية  11 اإ سؤالا من أأس ئةل التقيمي مقسمة عىل أأربعة جمالت ويه: تصممي املرشوع واإ

والاس تدامة وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. ورد املشاركون عىل هذه الأس ئةل مبارشة يف القسم بعنوان "النتاجئ 

 الرئيس ية" فامي ييل. 

املناجه. واس تخدم مجموعة من الأساليب مشلت اس تعراضا للواثئق ومقابالت مع أأحد عرش اس تخدم التقيمي توليفة من  .27

موظفا يف أأمانة الويبو بنيف ومقابالت هاتفية مع ثالثة عرش من أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل خرباء مواضيعيني 

ومع هجات التنس يق اخلاصة بش باكت واستشاريني وأأاكدمييني ممن شاركوا يف املرشوع، ومع أأحد ممثيل مس تخديم الرباءات، 

   مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وموظفهيا.

 رابعا: النتاجئ الرئيس ية

ينظم هذا القسم بناء عىل أأربعة جمالت من جمالت التقيمي. وقد أأجيب عىل لك سؤال من أأس ئةل التقيمي مبارشة حتت  .28

 عنوان لك جمال من اجملالت. 

دار   تهأألف: تصممي املرشوع واإ

ولية لالسرتشاد هبا يف تنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ اليت ينجزها.   مدى مناس بة وثيقة املرشوع الأ

 : قدمت وثيقة املرشوع وصفا لسرتاتيجية تنفيذه وأأنشطة املرشوع وجدوهل ومزيانيته ومؤرشات رصده.1النتيجة  .29

ذ احتوى املرشوع عىل س بعة تبنين أأن وثيقة املرشوع اكنت اكفية يف توجيه مجمل أأنشطة التنفي ذ وتقيمي التقدم احملرز. واإ

ضافية لتيسري تنفيذه )مثل  خمرجات وعىل الرمغ من ترابطها اكن من الرضوري اس تكامل الوثيقة الأولية للمرشوع بواثئق اإ

   احملتوايت لدلليلني(. وجداولاختصاصات اخلرباء 

مدى فائدهتا ومالءمهتا لتوفري املعلومات ذات الصةل لفريق املرشوع  رصد املرشوع وأأدوات التقيمي اذلايت والإبالغ وحتليل

 وأأحصاب املصلحة الرئيس يني لأغراض اختاذ القرار.

بالغ ادلول الأعضاء ابللجنة بشأأن التقدم العام احملرز، ول 2النتيجة  .30 : اكنت أأدوات رصد املرشوع مناس بة لأغراض اإ

 وقد ذكر عدد من املالحظات بشأأن الإبالغ وأأدوات التحليل: س امي من خالل التقارير املرحلية للمرشوع.
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شارك يف جتريب أأحد اخملرجات الرئيس ية وادلليلني س بعة خرباء من اخلرباء القطريني واختربوه مبارشة مع  (أأ )
ووثقت تعليقاهتم  1بدلان.املس تخدمني احملمتلني )أأي موظفي مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر واخملرتعني( يف تسعة 

 توثيقا مهنجيا واس تخدهما مؤلفو ادلليلني يف حتسني حمتواها. 

قدت حلقات العمل لتدريب موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل حمتوى ادلليلني يف البدلان  (ب) وع 
التسعة )يف البدلان املذكورة فامي س بق ابس تثناء كواب وابلإضافة اإىل الهند(. وأأاتح الاس تقصاء املوحد للمرشوع 

 فرصة مقارنة املعلومات وجتمعهيا من حلقات العمل هبدف حتسني املادة التدريبية بناء عىل ادلليلني. 

لكرتونيا لعدد الزائرين وأأصوهلم  (ج) أأما بوابة الوضع القانوين وسابقهتا فميكن رصدها من خالل قياس الإحصاءات اإ
د حمدثة عن مس توى الأنشطة ويوفر مقارنة فامي بني والواثئق اليت يمت تزنيلها. وأأاتح ذكل لفريق املرشوع ببياانت رص

 .البوابة فور اإطالقها وسابقهتا

طار  (د) كس يل( لتتبع التقدم احملرز يف خمتلف  ازمني اواس تخدم فريق املرشوع اإ للمرشوع )ابس تخدام برانمج اإ
 نشطة وتقدهما احملرز. اخملرجات وأأنشطهتا وخمصصاهتا من املوازنة. وقد أأاتح ذكل لفريق املرشوع القدرة عىل رصد الأ 

اكن لأهداف املرشوع مؤرشات حمددة عىل مس توى النتاجئ، مثل "متكنن ما ل يقل عن س تة مراكز عىل )هـ( 
قامة خدمات لتحديد الاخرتاعات  مس توى خمتلف الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من اإ

وع بعد من قياس هذا الهدف بل قاس التقدم احملرز جتاه حتقيقه، املوجودة يف املكل العام." ومل يمتكن فريق املرش 
 مثل تدريب موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل اس تخدام املعلومات يف املكل العام.

 مدى مسامهة هيئات أأخرى يف أأمانة الويبو يف فعالية وكفاءة تنفيذ املرشوع ويف المتكني من ذكل. 

طة هذا املرشوع شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر التابعة لإدارة الابتاكر والبنية التحتية املعرفية : أأدار أأنش3النتيجة   .31

يف قطاع البنية التحتية العاملية بدمع من الهيئات الأخرى يف الأمانة. وسامهت هيئات أأخرى يف أأمانة الويبو يف املرشوع ومن 

كة الإنرتنت وقسم أأمن املعلومات وقسم املعايري ومكتب املستشار أأمهها: قسم قانون الرباءات، وقسم التصالت بش ب

دارة  ىل اإ قلميية ابلإضافة اإ القانوين. وانصب أأغلب التعاون عىل اس تحداث بوابة جديدة للوضع القانوين. وسامهت املاكتب الإ

قلميه. البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة يف املرشوع يف دمع التعاون مع الب طار اإ  دلان لك يف اإ

ولية أأو مدى التخفيف من حدهتا.   مدى حتقق اخملاطر احملددة يف وثيقة املرشوع الأ

ووصفت وثيقة املرشوع الاس تجابة لتخفيف  : حددت وثيقة املرشوع الأولية خطرا واحدا يواجه املرشوع.4النتيجة  .32

 ملحوظا عىل النحو املبني يف اجلدول الآيت: اعائقلحقا. مل يشلك هذا اخلطر  يوحضحدة اخلطر هذا حس امب 

                                         
آس يا )منطقة والفلبني ومالزياي العربية( البدلان )مجموعة واملغرب الأفريقية( )اجملموعة فريقياأأ  وجنوب كينيا 1  )منطقة وكواب وكولومبيا والأرجنتني الهادئ( واحمليط أ

 املتقدمة(. والبدلان الناش ئة )الاقتصادات الرويس والاحتاد والاكرييب( الالتينية أأمرياك
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 التحليل اخلطر احملدد واس تجابة التخفيف من أأثره

: جعز موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عن فهم 1اخلطر 
املعلومات الواردة يف ادلليلني بشلك اكف، واس تخدام تكل 
ة يف املعلومات ابلفعالية املطلوبة يف حتديد الاخرتاعات الواقع

 املكل العام واس تخداهما.

التخفيف من أأثر اخلطر: مالءمة ادلليلني لحتياجات موظفي 
نشاء قامئة ابخلرباء  املراكز، بشلك يامتىش مع تقيمي قدراهتم، واإ
الأساس يني لتقدمي ادلمع التفاعيل بشأأن املسائل اليت يتناولها 

 ادلليلني.

قد ساعد جتريب ادلليلني يف ش باكت مراكز دمع ل
التكنولوجيا والابتاكر يف تسعة بدلان عىل ضامن 

مالءمة ادلليلني وفقا للمس توى املناسب ليك تمتكن 
املراكز من اس تخداهمام. وتنوعت خربات املشاركني 
يف ادلورات التدريبية ما يبني أأن اس تخدام ادلليلني 

بفعالية يتطلب معرفة متينة ابملعلومات املتعلقة 
ب البحث. ودمع اخلرباء ابلرباءات فضال عن أأسالي

 القطريون ومؤلفو هذين ادلليلني هذا املرشوع. 

 

 : اخملاطر والتخفيف من أآاثرها وحتليلها1جدول 

  .قدرة املرشوع عىل الاس تجابة لالجتاهات والتكنولوجيات اجلديدة وغريها من العوامل اخلارجية

التكنولوجيات اجلديدة وغريها من العوامل : اكن عىل املرشوع أأن يس تجيب لعدد من الاجتاهات و 5النتيجة  .33

 اخلارجية. وحدد التقيمي العوامل الآتية ويصف طريقة اس تجابة فريق املرشوع لها: 

: تعين طبيعة ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا تنوع قدرات ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر (أأ )
آ  ىل أ خر، مع استناد مس توى نضج أأي ش بكة من ش باكت والابتاكر مضنا أأن منوذهجا وهيلكها خيتلف من بدل اإ

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اإىل حد كبري اإىل عوامل خاصة بس ياق لك مهنا وذلا اكن عىل فريق املرشوع التأأين 
يف انتقاء ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املشاركة بغية ضامن كوهنا عند املس توى املناسب من النضج 

ادلليلني واس تخداهمام. ومع ذكل أأفاد اخلرباء القطريون أأن هذا التنوع لوحظ أأيضا داخل ش باكت مراكز لتجريب 
دمع التكنولوجيا والابتاكر فامي بني بعض املوظفني واملس تخدمني اذلين اتضحت خربهتم يف قدرهتم عىل اس تخدام 

آخرين مل يمتكنوا من ذكل.   ادلليلني مقارنة بأ

طار أأدوات الويبو الإلكرتونيةاس تخدام اخلرائط يف  (ب) : أأبرزت الأحباث اليت أأجريت عىل سهوةل الاس تخدام اإ
البحث يف معلومات تتعلق ابلوضع  لتيسريعند تطوير بوابة حمس نة للوضع القانوين مزية اس تخدام خريطة العامل 

غرافية حمددة(. ومع القانوين )مثال عادة يبحث املس تخدم عن معلومات عن بدلان جماورة أأو بدلان يف منطقة ج
ذكل مل حيظ اس تخدام اخلرائط عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت وأأدواهتا ابلتشجيع حمليا نظرا للمسائل الس ياس ية 
املرتبطة ابخلرائط )مثل احلدود وادلول املتنازع علهيا(. ومت التوصل اإىل حل للمسأأةل بناء عىل مبادرة من فريق 

( بشأأن UNGISاقية مع قسم الأمم املتحدة للمعلومات اجلغرافية املاكنية )املرشوع نتج عنه التوقيع عىل اتف
اس تخدام بياانت الأمم املتحدة الرمسية اخلاصة ابحلدود ادلولية اليت أأاتحت اس تخدام خريطة العامل لأغراض البوابة 

 احملس نة مبا يامتىش مع س ياسات املنظمة. 



CDIP/24/11 
Annex 
10 

 

 

 ابء. فعالية املرشوع

ني للمرشوع وفائدهتام يف حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما فضال عن الواثئق اليت فعالية ادلليلني العملي

 تتناول التجارب وأأفضل املامرسات يف هذه اجملالت يف بعض املراكز اخملتارة، ول س امي يف ادلول النامية.

ف بصياغة ادلليلني خبري أأسايس )املؤلف( للك دليل6النتيجة  .34 مبشاركة مخسة خرباء مساعدين من أأهل  : ُك 

( بدمع من اخلرباء القطريني وابلتعاون مع ش باكت مراكز 1الاختصاص. مت جتريب ادلليليني يف تسعة بدلان )انظر الهامش 

لني انطوت معلية جتريب ادلليلني عىل اس تعراضهام مع موظفي املراكز واملس تخدمني الآخرين احملمتو  دمع التكنولوجيا والابتاكر.

مثل اخملرتعني. ومن خالل هذا املسار ُجعت الأمثةل العملية املتعلقة ابملكل العام اليت تضمهنا الإصدارين الهنائيني لدلليليني، 

فضال عن أأية اقرتاحات أأخرى مقدمة من اخلرباء القطريني ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر واملس تخدمني احملمتلني. وبدأأ 

ىل تصمميهام الهنايئ ومرحةل التدقيق الإماليئ يف سبمترب  2016 يف شهر أأكتوبر العمل عىل ادلليلني )النسخة  2019ووصال اإ

  .2020مع ترقب نرشهام ابللغات الأخرى يف عام  2019 الإنلكزيية(. ومن املرتقب نرش ادلليلني قبل هناية عام

، ويه املدة اليت اكنت أأطول بس نة تقريبا مقارنة : اكن الإطار الزمين البالغ ثالث س نوات لوضع ادلليلني7النتيجة  .35

ابملدة املتوقعة يف وثيقة املرشوع الأولية، رضوراي لتطوير ادلليلني ابلتشاور مع املس تخدمني املس هتدفني هلام، أأي ش باكت 

واخلرباء واملوظفون يف  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ومعالهئا )مثل اخملرتعني والباحثني وغريمه(. وتوافق مؤلفو ادلليلني

املراكز ممن أأجريت معهم مقابالت عىل أأن املسار التشاوري قد عزز بقدر كبري هذين ادلليلني وزاد من فائدهتام احملمتةل ملراكز 

   دمع التكنولوجيا والابتاكر.

عدد اخلرباء املشاركني،  رأأخذا يف الاعتباابلنظر لهذه العملية التعاونية اليت اس تخدمت يف وضع ادلليلني و  :8لنتيجة ا .36

اعت رب هذان ادلليالن شامالن فامي يتعلق بتحديد الاخرتاعات الواقعة يف املكل العام واس تخداماهتا، ما يسد جفوة موجودة بل 

  وحىت احامتل اس تخداهمام فامي وراء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ويف البدلان النامية.

ة ادلليلني يف دمع اخلدمات اجلديدة دلى املراكز اخملتارة )حسب هدف املرشوع( لتبدو : اكنت فعالية وفائد9النتيجة  .37

طلق مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر خدمات جديدة عىل تضح بعد يف هذه املرحةل، أأي مل ت  ت واعدة عىل الرمغ من أأهنا مل 

اتحة اخلدمات حد ما متكن هذا التقيمي من حتديده قطعا. وقد أأوحض اخلرباء وموظفو امل راكز اذلين أأجريت معهم مقابالت أأن اإ

ىل  لن يكون مناس با ول ممكنا اإليف جمال املكل العام   2.مس توايت من التمنية تتسم ابلنضج نسبياللمراكز اليت قد وصلت اإ

طالع أأهنا متكنت من الاض  2018أأفادت يف % من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 32 أأنودمع وهجة النظر هذه 

ومع ذكل أأبرز  3.بعمليات البحث القامئة عىل أأساس حرية العمل، ويه من مضن اخلدمات الأساس ية يف جمال املكل العام

دخال خدمات جديدة يف هذا اجملال يف مراكز دمع  الأشخاص اذلين أأجريت مقابالت معهم أأنه حىت يف حاةل عدم اإ

التكنولوجيا والابتاكر، ينبغي أأن تكون ُجيعها عىل دراية بأأمهية جمال املكل العام لالبتاكر وتطوير املنتجات وأأن تمتكن من 

 توصيل هذه املعلومة لعمالهئا. 

                                         
 اخلاص الس نوي التقرير (.2019) الويبو أأنظر النضج. مس توايت من والأعىل الثالث املس توى تبلغ النضج، ملس توى الويبو تصنيف مس توى ىلع 2

 .9ص. ، 2018 والابتاكر التكنولوجيا دمع مبراكز
  والابتاكر. التكنولوجيا دمع مراكز من مركزا 750 بني من 239 .5 ص. السابق، املرجع 3
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التكنولوجيا والابتاكر بناء عىل ادلليلني للمساعدة عىل تطوير هماراهتا يف فعالية وفائدة املادة التدريبية اليت وضعت ملراكز دمع 

 توفري اخلدمات املرتبطة بتحديد الاخرتاعات واس تخداهما يف املكل العام.

ىل ادلليليني أأحدهثا اخلبريان الرئيس يان )املؤلفان( ابلتعاون مع خرباء ادلمع 10النتيجة  .38 : املادة التدريبية املستندة اإ

رباء املساعدون والقطريون( وقدمت سلسةل من حلقات العمل ملدة يومني يف تسعة بدلان جتريبية )ابس تثناء كواب )اخل

ىل الهند(. ومتكنت حلقات العمل من الوصول اإىل حوايل  مشارك وموظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  500وابلإضافة اإ

آخرين.  للك جمال من جمالت احملتوى  PowerPointيبية عىل رشاحئ ابوربوينت اش متلت املادة التدر و ومس تخدمني حممتلني أ

 الرئيس ية املتضمنة يف ادلليلني وللتدريبات العملية.

%( من خالل اس تقصاءات التعليقات يف أأعقاب 99.6وأأكد ُجيع املشاركني يف حلقات العمل تقريبا ) :11النتيجة  .39

يف حتديد واس تخدام الاخرتاعات الواقعة يف املكل العام،  رفهم وهماراهتمحلقات العمل عىل جناح حلقات العمل يف بناء معا

 % أأن ادلليليني اكان مفيدين يف معلهم اليويم.98وأأجاب 

: أأبرزت التعليقات من املشاركني يف حلقات العمل ومن اخلرباء أأن التدريب واملادة التدريبية حققا أأفضل 12النتيجة  .40

يف هذا اجملال )أأي البحث يف الرباءات( وأأنه مل يكن مناس با ابلقدر الاكيف ملن  سابقةخربة  تلكونمي النتاجئ مع املشاركني اذلين 

   مه أأقل تقدما يف هذا اجملال.

مدى فائدة قامئة اخلرباء الأساس يني يف دمع الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اس تخدام ادلليلني وتطوير 

 الاخرتاعات الواقعة يف املكل العام واس تخداهما يف لك منطقة. خدمات جديدة لتحديد

عداد ادلليلني، ومه: اخلبريان الرئيس يان 13النتيجة  .41 : وضعت قامئة بأأسامء أأربعة عرشة خبريا أأساس يا من خالل اإ

واختبارهام وسامه  )املؤلفان( ومخسة خرباء مساعدين وس بعة خرباء قطريني. واكن هؤلء اخلرباء أأساس يني يف تطوير ادلليلني

 معلهم بقدر كبري يف مشول هذين ادلليلني. 

: اقترص دور اخلرباء الأساس يني حىت اترخيه عىل وضع ادلليلني وتنفيذ التدريب يف البدلان التسعة عىل 14النتيجة  .42

عداد خدمات جديدة ملراكز دمع التك  نولوجيا والابتاكر النحو املبني فامي س بق. وسوف يشارك اخلرباء الأساس يون أأيضا يف اإ

 يف جمال املكل العام. ومل يكن ُجيع موظفو املراكز عىل توفر مثل هذا النوع من ادلمع من اخلرباء الأساس يني هلم. 

كرب من سهوةل الاس تخدام والتوسع  تعمل فعالية معل املرشوع وفائدته عىل حتسني بوابة الوضع القانوين حبيث حتقق قدرا أأ

 احلصول عىل املزيد من املعلومات املتعلقة ابلوضع القانوين يف الاختصاصات القضائية اخملتلفة. يةيف احملتوى اخلاص بكيف 

ددت بوابة الوضع القانوين يف الواثئق الأولية للمرشوع ابعتبارها أأحد أأمه أأدوات ادلمع يف جمال املكل 15النتيجة  .43 : ح 

للرباءات يف خمتلف الولايت القضائية(. واس تعرض أأحد خرباء  العام )أأي ليك يمتكن املس تخدمون من حتديد الوضع القانوين
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بدل. وبناء عىل الأحباث والتعليقات، أأنشأأت  20مس تخدم من  200عت تعليقات من حوايل التصالت البوابة احلالية وُج  

 2018.4الرباءات وأأطلقت يف نومفرب  جسالتبوابة 

ضافة  200من حوايل : حتتوي البوابة اجلديدة عىل معلومات 16النتيجة  .44 طار املرشوع، ابإ ولية قضائية مت حتديهثا يف اإ

% ولية قضائية وُجع معلومات ختص الرباءات مقارنة ابلنسخة القدمية مهنا. ويف ضوء تعليقات املس تخدمني، 25حوايل 

ضافة وظائف لها، مثل القدرة عىل جتميع معايري البحث والاطال ما من قدمت واهجة البوابة اجلديدة بعد اإ ع عىل معلومات اإ

 خالل خريطة العامل أأو من خالل زر عرض اجلدول. 

: شهدت البوابة اجلديدة زايدة ملحوظة يف عدد زائرهيا مقارنة بنسخهتا الأوىل: ووفقا لإحصاءات املوقع بلغ 17النتيجة  .45

%. 500بلغت ديدة، بزايدة للبوابة اجل ةمشاهد 2000 يف الشهر، مقارنة بعدد ةمشاهد 333 عدد املشاهدات يف املتوسط

ن البوابة اجلديدة مثلت  والأشخاص اذلين أأجريت مقابالت معهم ومل يكونوا عىل دراية ابملنصة القدمية واجلديدة علقوا قائلني اإ

اس تخداهما واكامتل حمتواها. ومن بني املسائل اليت أأثريت اكنت حتديد البوابة عىل ُجيع  سهوةلحتس نا ملحوظا عىل مس توى 

ات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ذات الصةل املوجودة عىل موقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت. مثال مل تكن صفح

لهيا فهيا:  شارة اإ  البوابة واحضة/ مربوطة ابلصفحات الأساس ية الآتية اليت اكن يتوقع املس تخدمون احملمتلون اإ

 :الصفحة الرئيس ية للرباءات/https://www.wipo.int/patents/en 
https://www.wipo.int/patents/ar/index.html 

  الصفحة الرئيس ية لركن الرباءاتpe/ar/index.htmlhttps://www.wipo.int/patentsco 

 صفحة الوضع القانوين للرباءات 
/https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status 

 :الصفحة الرئيس ية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر https://www.wipo.int/tisc/ar/index.html 

 جمي. الاس تدامة

عىل حتديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل  احامتل مواصةل العمل عىل تيسري قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

ىل املكل العام   العام أأو املوضوع اذلي أ ل اإ

اخملرجات الأساس ية للمرشوع، ادلليالن والبوابة اجلديدة لسجالت الرباءات، متاحة لعموم امجلهور  :18النتيجة  .46

وفقا ملن أأجريت مقابالت معهم، تعترب هذه اخملرجات مسامهة هممة يف دمع اس تخدام املعلومات و  سوف تصبح متاحة(. )أأو

ذ بدأأ تعممي أأنشطة يف املكل العام. ويف هذا الصدد سوف تمت مواصةل العمل بناء عىل  توافر هذه اخملرجات. فضال عن ذكل، اإ

طار مزيانية الويبو اخلاصة بقطاع البنية التحتية العاملية، فاإن هذا  يعزز من الاس تدامة. ويتوقف الأمر أأيضا عىل س  ادلمع يف اإ

 توافر املزيانيات املطلوبة لالضطالع بأأنشطة ادلمع الرضورية. 

                                         
 https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/index.html :الرباءات تسجيالت بوابة 4

https://www.wipo.int/patents/en/
https://www.wipo.int/patents/ar/index.html
https://www.wipo.int/patentscope/ar/index.html
https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status/
https://www.wipo.int/tisc/ar/index.html
https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/index.html
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نه من املتوقع أأن تواصل الويبو أأنشطة ادلمع اليت تقدهما جملال املكل العام، ول  : ابلنظر اإىل هذا19النتيجة  .47 التعممي فاإ

س امي ابس تخدام قامئة اخلرباء الأساس يني دلمع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر واحلفاظ عىل حتديث حمتوى البوابة. 

ز دمع التكنولوجيا والابتاكر لتمتكن من تطوير خدمات ويف الوقت نفسه، ابلنظر اإىل مس توى النضج الالزم دلى مراك

أأن تتبع هنجا انتقائيا  واس تخداهما يف هذا اجملال عىل النحو املبني فامي س بق، أأفاد من أأجريت معهم مقابالت أأنه عىل الويبو

 تابلس تنتاجااص بشأأن اخلدمات املقدمة )أأي نوع اخلدمات ومن حيصلون علهيا(. ويناقش هذا الأمر لحقا يف القسم اخل

 والنتاجئ. 

جنازات املرشوع :20النتيجة  .48 عىل الويبو بل تعمتد أأيضا عىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر،  ل تقترص اس تدامة اإ

وش باكهتا واملؤسسات املضيفة وماكتب امللكية الفكرية الوطنية وادلول الأعضاء ادلامعة. وسوف يكون اهامتهما ودمعها جملال 

  لعام أأمرا همام لس تدامة املرشوع، حس امب أأفاد من أأجريت املقابالت معهم.املكل ا

 دال. تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية 

 .من خالل هذا املرشوع 20و 16مدى تنفيذ توصييت جدول أأعامل التمنية 

ملعايري يف س ياق الويبو عند وضع القواعد وا الاعتباربأأخذ حامية املكل العام بعني  16: تتعلق التوصية 21النتيجة  .49

عداد مبادئ توجهيية  20والتعمق يف حتليل منافعه. وتتعلق التوصية  ماكنية اإ ابلهنوض بأأنشطة دامعة للمكل العام مبا يف ذكل اإ

ىل املكل العام.  لتحديد املواد اليت أ لت اإ

سهاما ملحوظا يف حتقيق هاتني التوصيتني. فقد معق املرش 22لنتيجة ا .50 وع حتليل منافع املكل العام من : قدم املرشوع اإ

ىل الآن. واس تجاب املرشوع مبارشة أأيضا اإىل  طاره اإ خالل ادلليلني الشاملني الذلين أأنتجهام والتدريب اذلي أأجري يف اإ

نتاجه ادلليلني، وخصوصا ادلليل الأول اذلي يركز عىل حتديد املواد الواقعة يف املكل العام.  20التوصية   ابإ

 ت والتوصياتخامسا: الاس تنتاجا

وع أأمه نتاجئه بنجاح، ول س امي ادلليلني وبوابة الوضع القانوين قدم املرش  .(1-17خبصوص النتاجئ ) 1الاس تنتاج  .51

احملس نة. وقد وضع هذان اخملرجان عىل حنو تعاوين اش متل عىل ُجع التعقيبات ومشاركة املس تخدمني احملمتلني، ما أأدى من 

ية والفائدة. وقد توفرت الأدةل املوحضة عىل أأن البوابة أأثبتت زايدة اس تخداهما وفائدهتا مقارنة زايدة قدرهتام عىل حتقيق الفعال 

والابتاكر  وجيالتكنولاأأما ادلليالن فاإن ردود مراكز دمع  وهو ما اتضح بناء عىل اإحصاءات زايرهتا. ابلإصدار السابق مهنا،

ضافة جمال  جيابية ومرحبة ابإ ىل معلومات شامةل وجوهرية.واملس تخدمني الآخرين اكنت اإ   استشعروا فيه الافتقار اإ

جناز أأهدافه، عىل الرمغ من أأنه مل (18-20و 6-9 خبصوص النتاجئ) 2الاس تنتاج  .52 . أأبدى املرشوع تقدما ملحوظا حنو اإ

ضافية يف جمال املكل العام يف الإطار ا لزمين يكن من الواقعي توقع تطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر خدمات اإ

للمرشوع ويف ضوء ادلمع اذلي حصلت عليه املراكز حىت اترخيه. ومن املمكن أأيضا أأن يكون تطوير اخلدمات يف هذا اجملال 

مقترصا عىل تكل املراكز اليت بلغت درجة من النضج النس يب، ما يعد مؤرشا عىل الاجتاه اذلي ينبغي أأن ينصب عليه ادلمع 

ن لقامئة اخلرباء الأساس يني دورا تؤديه يف تطوير اخلدمات ملراكز دمع التكنولوجيا من الويبو يف املس تقبل. وسوف يكو
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والابتاكر. واكن من الأمور اليت است شعرت أأمهيهتا أأنه ينبغي أأن تعرف ُجيع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وأأن تفهم دور 

ن مل تمتكن من خدمات يف هذا اجمل  ال بعد. جمال املكل العام يف معلها، حىت واإ

ماكانت اس تخداهمام فامي وراء ش باكت مراكز دمع  (.21-22و 6-17خبصوص النتاجئ ) 3الاس تنتاج  .53 يوحض ادلليالن اإ

التكنولوجيا والابتاكر وأأهنام س يكوانن موردا همام بشلك عام يف جمال املكل العام. وقد اعت ربت البوابة مبثابة أأكرث من جمرد دمع 

ماكانت فامي يتعلق ابس تخدام من يعملون يف جمال الرباءات ، يف حاةل وضوهحا ونرشها والتعريف هبا ،للمراكز، بل لها اإ

   .اس تخداما كبريا

. لن ميكن حتديد الإجناز الفعيل لأهداف املرشوع، أأل وهو تأأسيس خدمات (2خبصوص النتيجة ) 4الاس تنتاج  .54

اتحة ادلليلني وتقدمي ادلمع.التكنولوجيا والابتاكر يف جمال املكل العا دمعجديدة ملراكز  ل مع مرور الوقت واإ  م واس تخداهما اإ

  ويف هذا الصدد ينبغي مواصةل أأهداف املرشوع ومؤرشاته بغية رصدها.

توىص شعبة التكنولوجيا ودمع الابتاكر التابعة  .(1-22 والاس تنتاجات 1-4خبصوص: الاس تنتاجات ) 1التوصية  .55

طار تعمميها هذا    املرشوع أأن تنظر فامي ييل:لأمانة الويبو يف اإ

الرتكزي عىل تقدمي ادلمع لش باكت منتقاة من مراكز التكنولوجيا ودمع الابتاكر )مس توى النضج الثالث(  (أأ )
لتطوير خدماهتا يف جمال املكل العام مبا يف ذكل كيفية انتقال هذه املراكز من جمرد الوعي مبحتوى ادلليليني وصول 

حدى اخلدمات اجل ىل تقدمي اإ  ديدة؛ اإ

عالم ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بدورها الا (ب) س تفاضة يف تعريف دور قامئة اخلرباء الرئيس يني واإ
 احملمتل يف تقدمي ادلمع؛

جلسات الإحاطة اخلاصة تضمني معلومات عن جمال املكل العام مس تقاة من املواد التدريبية يف حلقات العمل/ (ج)
 ابلتدريبات املوحدة للمراكز؛

عداد دورة (د) لكرتوين بناء عىل ادلليلني ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو؛/اس تعراض جدوى اإ  وحدة تعمل اإ

آراء املس تخدمني( واس تعراض/ حتديث)هـ(  حتديث ملفات حمتوى بوابة جسالت الرباءات ابنتظام )بناء عىل أ
 الولية القضائية س نواي أأو لك س نتني؛ 

الإنرتنت بغية ضامن وضوح بوابة جسالت الرباءات عىل موقع الويبو عىل  العمل مع قسم التصالت بش بكة)و( 
 ش بكة الإنرتنت؛ 

 العمل مع شعبة املنشورات بشأأن وضوح ادلليلني فامي وراء ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛)ز( 

اكت مراكز عدم ضامن مواصةل رصد مؤرشات نتاجئ املرشوع من خالل الرصد/ الإبالغ املنتظم من ش ب)هـ( 
ىل أأمانة الويبو.    التكنولوجيا والابتاكر اإ

وىص ادلول الأعضاء وماكتب امللكية الفكرية ت .(1-22والاس تنتاجات  1-4خبصوص: الاس تنتاجات ) 2التوصية  .56

بغية تشجيع الوطنية فهيا والكياانت الأخرى اليت تس تضيف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وش باكهتا بتوفري ادلمع الالزم 

  هذه املراكز عىل الوصول اإىل مس توى النضج اذلي ميكهنا من تقدمي اخلدمات يف جمال املكل العام.

 ]ييل ذكل امللحق الأول[
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 امللحق الأول: الأشخاص اذلين أأجريت معهم مقابالت / استشريوا

 موظفو الويبو: 

 مااي ابتشرن، شعبة أأداء الربانمج واملزيانية

 لوخ، شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنيةعرفان اب

دارة الابتاكر والبنية التحتية املعرفية، قطاع البنية التحتية العاملية   أأليخاندرو رواك اكمبانيا، كبري مديرين، اإ

 ، شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر، قطاع البنية التحتية العاملية Czajkowskiأأندرو 

 لربامج، شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية، قطاع التمنية جورج غندور، موظف رئييس ملكف اب

 نت رمقي، قسم التصالت بش بكة الإنرت ستيفن كييل، مؤلف حمتوى 

يرين كيتسارا، موظفة معلومات للملكية الفكرية، شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر  اإ

 مارو ماتوس، انئب املدير العام، قطاع التمنية 

 موظفة ملكفة ابلربامج، شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر اناتيل مونتيلوت،

 أأليكس راخيل، موظف معلومات للملكية الفكرية، شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر

دارة معلومات مساعد، الرشأاكت، قسم املنصات والأدوات  فيبني ساروها، مدير اإ

 من اخلارج: 

دارة، ش ياكغو، الولايت املتحدة الأمريكيةكامل ابجراشاراي، مساعد ابحث، ُكية كيلوغ ل  الإ

نورادلين بوخروصة، منسق مركز دمع التكنولوجيا واملعلومات، مكتب امللكية الصناعية والتجارية يف املغرب، ادلار البيضاء، 

 املغرب

 يس، الأرجنتني مرس يدس اكلن، رئيسة العالقات ادلولية والصناعية، املؤسسة الوطنية للملكية الصناعية، بوينس أأير 

(، صاحبة مرشوع، مرشوع جسل الرباءات، رشكة PIUGس ينثيا غالغر، مجموعة مس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات )

 فايزر 

 بول غريهارد، استشاري اتصالت، جنيف، سويرسا

دارة امللكية الفكرية، بريتوراي، جنوب أأفريقي  الونغيلوا كول، انئبة مديرة مكتب اإ
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دارة كونفدرالية مجموعات مس تخديم غيدو م يطاليا، وعضو جملس اإ ورادي، متخصص يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات، اإ

 (، وعضو امجلعية الإيطالية ملس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات. CEPIUGاملعلومات املتعلقة ابلرباءات )

آيريس، الأرجنتني  اببلو ابز، استشاري، بوينس أ

 مستشارة، سان دييغو، الولايت املتحدة الأمريكية دوان بريديو،

دارة امللكية الصناعية ) ليليان ريسرتيبو، (، مرشفة عىل الصناعة والتجارة، CIGEPIمركز معلومات التكنولوجيا ودمع اإ

 بوغوات، كولومبيا 

  أأدراين سابالن، منسق، مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني، مانيال، الفلبني

 (، جنوب أأفريقيا Spoor & Fisherترولوك، أأحد رشاكء رشكة س بور وفيرش )تشايرين 

 فاس يلوس فالكيس، استشاري، أأثينا، اليوانن

 ]ييل ذكل امللحق الثاين[
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 امللحق الثاين: الواثئق اليت اس تخدمت

ف ووجودها عىل ش بكة ترش يد التصال الرمقي خلدمات وأأدوات شعبة املعلومات واملعار (. 2016ب. غريهارد )مارس 

 الإنرتنت "دراسة حتليل الفجوات وتقدمي التوصيات."

مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية  ة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،للجن، ا(2014الويبو )

 .CDIP/16/4 الاقتصادية

 .CDIP/18/2(، اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ادلورة الثامنة عرشة، التقارير املرحلية، 2016الويبو )

 .CDIP/20/2عنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ادلورة العرشون، التقارير املرحلية، (، اللجنة امل 2017الويبو )

 .CDIP/22/2(، اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ادلورة العرشون، التقارير املرحلية، 2018الويبو )

 .2018(، التقرير الس نوي اخلاص مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 2019الويبو )

تقرير الإجناز حول مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل  (، اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،2019الويبو )

 .CDIP/24/3 الاقتصاديةالعام لأغراض التمنية 

 )مرشوع(.  دلليل اخلاص بتحديد الاخرتاعات يف املكل العاما(، 2019الويبو )

 )مرشوع(. دلليل اخلاص ابس تخدام الاخرتاعات يف املكل العام ا(، 2019الويبو )

  مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية. -اجلدول الزمين ون اترخي(، الويبو )بد

 .التعليقات عىل ادلليلني -معلية التجريب الويبو )بدون اترخي(، 

حلقة العمل املعنية ابدلليلني املتعلقني بتحديد الاخرتاعات يف املكل العام  -اس امترة التقيمي  (،2018-2019الويبو )

  واس تخداماهتا )متنوعة(.

]ييل ذكل امللحق الثالث[
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 امللحق الثالث: التقرير الأويل

 مقدمة -1

املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية هذه الوثيقة تقيمي أأويل ملرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن اس تخدام املعلومات 

وحتدد الوثيقة الغرض من التقيمي واسرتاتيجيته ومهنجيته وخطة معهل. وسوف يستند التقرير الهنايئ اإىل هذا  الاقتصادية.

 التقرير الأويل، قيد موافقة الويبو عليه.

 الغرض والأهداف -2

وع وأأدائه بشلك عام. وسوف يغذي هذا التقرير معلية اختاذ القرار الغرض الأسايس من هذا التقيمي هو تقيمي تنفيذ املرش 

 داخل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

  ولهذا التقيمي هدفان أأساس يان:

التعمل من التجارب املس تخلصة خالل تنفيذ املرشوع، أأي ما ثبت جناحه وما مل يثبت جناحه، ملواصةل تنفيذ أأنشطة   .1

عداد التقارير، عالوة يف هذا اجملال دارة املرشوع، مبا يف ذكل أأدوات الرصد واإ طار تصممي املرشوع واإ . ويشمل ذكل تقيمي اإ

 عىل قياس النتاجئ احملققة حىت الآن والإبالغ هبا وحتديد احامتلية اس تدامة النتاجئ احملققة.

 وير هذا النشاط. توفري معلومات تقيميية قامئة عىل الأدةل دلمع معلية اختاذ القرار عند تط .2

ىل  وسريكز التقيمي بشلك خاص عىل قياس مدى أأداء املرشوع دورًا حموراًي يف تيسري نفاذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اإ
املعارف والتكنولوجيا ومساعدة ادلول الأعضاء املهمتة عىل حتديد واس تخدام املوضوع املوجود يف املكل العام أأو املوضوع اذلي 

ىل املكل العام مضن ولايهتا القضائية من خالل تعزيز وتوفري:أ ل    اإ

زة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغرض حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام؛ (أأ )  خدمات معزن

زة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغرض دمع اس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام  (ب) خدمات معزن
دارة تكل النتاجئ واملنتجات وتسويقها لحقا؛ ابع   تبارها أأساسًا لس تحداث نتاجئ حبثية ومنتجات جديدة؛ واإ

ماكنية اس تخدام أأسهل وحمتوى أأكرب عن كيفية احلصول عىل املعلومات   (ج) نة للوضع القانوين تتيح اإ بوابة حمس ن
 اخلاصة ابلوضع القانوين يف خمتلف الولايت القضائية.

 ة التقيمياسرتاتيجي -3

  املصلحة املعنيني يف خمتلف خطوات التقيمي  أأحصابسوف يمت التقيمي ابس تخدام هنج تشاريك ومبشاركة ُجيع
  مىت اكن ذكل ممكنا.

  مع البياانت واملعلومات من مصادر متعددة ابس تخدام خمتلف مناجه البحث بغية المتكن من التحقق وسوف جت 
لهيا وم   رجعيهتا.من النتاجئ اليت مت التوصل اإ
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  ىل توازن فامي بني مسائل تصممي املرشوع )"ما جنح"( ومسائل الفعالية )"ما وسوف يعمل التقيمي عىل التوصل اإ
جنازه"(. وسوف يؤدي هذا اإىل دمع الوفاء ابلأهداف املذكورة سابقا دعام مبارشا.   مت اإ

 اإطار التقيمي -4

 

 مصادر املعلومات اانتأأدوات ُجع البي املؤرشات املقرتحة املوضوع والأس ئةل

دارته    تصممي املرشوع واإ

مدى مناس بة وثيقة املرشوع الأولية  -1
لالسرتشاد هبا يف تنفيذ املرشوع وتقيمي 

 النتاجئ اليت ينجزها.

التعديالت املطلوبة 
 خالل تنفيذ املرشوع 

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

رصد املرشوع وأأدوات التقيمي اذلايت  -2
والإبالغ وحتليل مدى فائدهتا ومالءمهتا 

لتوفري املعلومات ذات الصةل لفريق 
املرشوع وأأحصاب املصلحة الرئيس يني 

 لأغراض اختاذ القرار.

 

مس توى الاس تفادة 
من أأدوات الرصد 
عداد التقارير  واإ

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 يبو موظفو الو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

مدى مسامهة هيئات أأخرى يف أأمانة  -3
الويبو يف فعالية وكفاءة تنفيذ املرشوع 

  ويف المتكني من ذكل.

عدد وحدات الويبو 
املشاركة يف املشاركة 

 ومسامهة لك مهنا

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

مدى حتقق اخملاطر احملددة يف وثيقة  -4
املرشوع الأولية أأو مدى التخفيف من 

 حدهتا. 

نوع اخملاطر اليت قابلها 
املرشوع خالل 
تنفيذه وطريقة 
 التصدي لها

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

قدرة املرشوع عىل الاس تجابة  -5
التكنولوجيات اجلديدة لالجتاهات و 

  وغريها من العوامل اخلارجية.

مس توى قدرة 
املرشوع عىل 
 الاس تجابة 

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

  الفعالية

فعالية ادلليلني العمليني للمرشوع  -1
وفائدهتام يف حتديد الاخرتاعات املوجودة 

العام واس تخداهما فضال عن يف املكل 
الواثئق اليت تتناول التجارب وأأفضل 

مدى فعالية ادلليلني 
العمليني للمرشوع 

 وفائدهتام

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 نياخلارجي
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املامرسات يف هذه اجملالت يف بعض 
املراكز اخملتارة، ول س امي يف ادلول 

 النامية.

فعالية وفائدة املادة التدريبية اليت  -2
وضعت ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 
بناء عىل ادلليلني للمساعدة عىل تطوير 

هماراهتا يف توفري اخلدمات املرتبطة 
بتحديد الاخرتاعات واس تخداهما يف 

 املكل العام.

مدى فعالية وفائدة 
املادة التدريبية اليت 
اس تخدمت خالل 

ت العمل حلقا
واملستندة اإىل 

 ادلليلني 

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية

 
 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

مدى فائدة قامئة اخلرباء الأساس يني  -3
يف دمع الش باكت الوطنية ملراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر يف اس تخدام 

ادلليلني وتطوير خدمات جديدة لتحديد 
عات الواقعة يف املكل العام الاخرتا

 واس تخداهما يف لك منطقة.

مدى فائدة قامئة 
 اخلرباء

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

معل املرشوع وفائدته يف  فعالية -4
حبيث حتقق  حتسني بوابة الوضع القانوين

قدرا أأكرب من سهوةل الاس تخدام 
 سع يف احملتوى اخلاص بكيفيةوالتو 

احلصول عىل املزيد من املعلومات 
املتعلقة ابلوضع القانوين يف 

 الاختصاصات القضائية اخملتلفة.

مدى فعالية بوابة 
الوضع القانوين 
 احملس نة وفائدهتا

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

 الاس تدامة

احامتل مواصةل العمل عىل تيسري  -1
 قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
عىل حتديد واس تخدام املوضوع املوجود 
يف املكل العام أأو املوضوع اذلي أ ل اإىل 

 املكل العام 

 اس تعراض الواثئق   احامتل مواصةل العمل
 املقابالت الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

  تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

مدى تنفيذ توصييت جدول أأعامل  -2
من خالل هذا  20و 16التمنية 

   املرشوع.

مدى تنفيذ هذه 
 التوصية

 اس تعراض الواثئق 
 املقابالت الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني
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  أأدوات التقيمي 1-4

خمتلف املوضوعات والأس ئةل. وفامي ييل يوحض اجلدول الآيت املزيد من سوف تس تخدم أأدوات البحث عىل مس توى 

 املعلومات بشأأن هذه الأدوات وطريقة نرشها. 

 

 مصدر املعلومات وصفها الأداة

 -املقابالت الشخصية 
 ادلاخلية 

 ابلهاتف وخشصية: ست مقابالت خشصية ش به منظمة 

 موظفو أأمانة الويبو، ومهنم: 
 قطاع التمنية -
دارة الابتاكر والبنية التحتية املعرفية/  -  اإ

 شعبة دمع التكنولوجيا والابتاكر

نرتنت، شعبة  - قسم التصالت بش بكة الإ
 التصالت

 -املقابالت الشخصية 
 اخلارجية 

عرشة مقابالت خشصية ش به منظمة 
 تقريبا

 ابلهاتف وخشصية:

استشاريني خارجيني )البوابة وادلليلني  -
 والتدريب(

ات تنس يق مراكز دمع التكنولوجيا هج -
  والابتاكر

اخلرباء القطريني مبراكز دمع التكنولوجيا  -
   والابتاكر

تشمل واثئق الويبو التقارير/ املنشورات  اس تعراض الواثئق الأساس ية  اس تعراض الواثئق
ادلاخلية واخلارجية والتعليقات عىل حلقات 
 ة. العمل ومرشوعي ادلليلني واملادة التدريبي

 

 سوف جيري التفاق عىل قامئة الأِشخاص اذلين أأجريت مقابالت معهم مبشاركة الويبو. 

حصائية مىت اكن  مناجه حتليل البياانت: سوف يمت حتليل البياانت المكية والنوعية اليت ُجعت ابس تخدام مهنجيات مقارنة واإ

د عىل أأس ئةل التقيمي. وسوف تس تخدم هذه النتاجئ فامي بعد ذكل مناس با. وسوف تربط البياانت ببعضها البعض ويمت تنظميها للر 

 لتسرتشد الاس تنتاجات والتوصيات املقرتحة هبا. 
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 خطة العمل واجلدول الزمين  -5

 فامي ييل أأبرز النقاط واجلداول الزمنية املقرتحة عىل النحو املبني

 

 التوارخي الأساس ية   أأبرز النقاط / النتاجئ

 2019 ويولي 12 يبدأأ العمل

ىل الويبو   2019 ويولي 21 تسلمي التقرير الأويل اإ

 2019 ويولي 27 تلقي التعليقات من الويبو عىل التقرير الأويل

ىل الويبو   2019أأغسطس  5 تسلمي التقرير الأويل الهنايئ اإ

ىل الويبو   2019سبمترب  2 تسلمي مرشوع التقرير اإ

 2019سبمترب  6 لتقريرالتصحيحات الوقائعية من الويبو عىل مرشوع ا

ىل الويبو   2019سبمترب  13 تسلمي التقرير الهنايئ اإ

 2019نومفرب  18-22 عرض تقرير التقيمي عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 

 أأمه الافرتاضات واخملاطر  -6

ع اخلبري بشأأن حتديد ُجيع الواثئق من املفرتض أأن يتعاون فريق العمل ابملرشوع وشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية م

ليه؛ وأأن يعمل أأحصاب املصاحل الأساس يني بشأأن التقيمي وأأن يتو اإىل الاستشاري وتوفري  اتقدميه ىلالأساس ية والوصول اإ

معلومات التصال الشخيص وتيسري املقابالت الشخصية حسب احلاجة، وأأن يقدم تعليقات مجمعة يف الوقت املناسب بشأأن 

رى وأأل تشلك اللغة عائقة )يتحدث الاستشاري الإنلكزيية فرتض أأيضا جناح املقابالت الشخصية اليت جت  ي  النتاجئ. و 

 والفرنس ية(. ويفرتض أأيضا أأن يكون الأشخاص املطلوبني للمقابةل الشخصية متاحني وراغبني يف تقدمي املعلومات املطلوبة.

 

 ]هناية امللحق الثالث والوثيقة[


