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CDIP/24/14 

 الإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  30 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

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

الوسائل  بشأنوبولندا واململكة املتحدة  االربازيل وكندا وإندونيسيوفود مقرتح مشروع مقدم من 
 مقرتحات مشروعات أجندة التنمية الضامنة لنجاح

 
عداد مانة من اإ  الأ

ندونيس يا وبولندا واململكة املتحدة عىل حيتوي مرفق هذه الوثيقة .1  هاس تلمت مقرتح مرشوع مقدم من وفود الربازيل وكندا واإ

 .2019 سبمترب 30الأمانة يف تبليغ بتارخي 

ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .2 اإ

ىل   الوثيقة. يف مرفق هذه النظرمدعوة اإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 من توصيات أأجندة التمنية 5و 1التوصيتني 

ندونيس يا وبولندا واململكة املتحدة   مقرتح مرشوع مقدم من وفود الربازيل وكندا واإ

 وثيقة املرشوع

 

 ملخص .1

 DA_01_05_01 رمز املرشوع

 التمنية أأجندة مرشوعات مقرتحات لنجاح الضامنة الوسائل العنوان

 التمنية أأجندة توصيات

 
املساعدة التقنية بعدة مزيات مهنا أأهنا : جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال 1التوصية 

موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت 

والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل وجه اخلصوص فضاًل عن 

دراج ا لأنشطة يف أأطر خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول الأعضاء، وينبغي اإ

زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة 

 .التقنية وأ ليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل

: عىل الويبو أأن تنرش معلومات عامة حول لك أأنشطة املساعدة التقنية عىل 5التوصية 

من ادلول الأعضاء، تفاصيل عن أأنشطة  موقعها الإلكرتوين وعلهيا أأن تقدم، بطلب

 حمددة مبوافقة ادلوةل العضو )ادلول الأعضاء( أأو اجلهات الأخرى املس تفيدة من النشاط.

ماكنية  ادلليل العميلجدير ابذلكر أأنه مبجرد صياغة  * واملوارد املرافقة هل، س تكون هناك اإ
 مرشوعاتدلمع تنفيذ توصيات أأجندة التمنية الأخرى عن طريق تسهيل وضع مقرتحات 

 جديدة بشأأن أأجندة التمنية.

 وصف مقتضب للمرشوع

 
عداد مقرتحات  ىل تيسري اإ ىل  مرشوعاتهيدف املرشوع املقرتح اإ لتنظر فهيا اللجنة واإ

 زايدة دقة هذه املقرتحات يف املرحةل الأولية.

عداد ونرش ادلليل العميل واملوارد املرافقة هل، واليت س تكون  وسيتحقق ذكل من خالل اإ

جديدة بشأأن  مرشوعاتمبثابة مواد مرجعية دلمع ادلول الأعضاء املهمتة بوضع مقرتحات 

يل العميل، يف مجةل أأمور، مما ييل: معلية مفصةل خطوة أأجندة التمنية. وسيتأألف هذا ادلل 

خبطوة اليت ينبغي اتباعها عند وضع مقرتح مرشوع؛ ومنوذج مرشوح يبني املكوانت 

الرئيس ية الواجب تضميهنا يف مقرتح املرشوع والإرشادات املرتبطة هبا؛ وقامئة جبهات 

ل معلية وضع املقرتح؛ وقامئة التصال يف أأمانة الويبو متاحة لتقدمي ادلمع املوجه طوا

بأأفضل املامرسات، مبا يف ذكل الأخطاء الشائعة وطريقة تفادهيا. وستتضمن املوارد 

أأجندة التمنية السابقة واجلارية، وهو حيتوي  مرشوعاتاملرافقة فهرًسا يتيح البحث يف 

ضافية عن لك مرشوع وتقياميته، وكذكل مواد تدريبية عرب الإنرتن ت، عىل معلومات اإ
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 . development/ar/agenda/projects.html-https://www.wipo.int/ipتتاح قامئة مبرشوعات أأجندة التمنية املوافق علهيا عىل الرابط التايل:  1
أأغسطس  15، مت تصفح الرابط يف يف development/ar/agenda/index.html-https://www.wipo.int/ip، أأجندة الويبو بشأأن التمنيةالويبو،  2

2019. 
https://www.wipo.int/ip-، مرشوعات لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية(؛ الويبو، CDIP/23/2أأجندة التمنية ) تقرير املدير العام عن تنفيذمن  58الفقرة  3

projects.htmldevelopment/ar/agenda/ 2019أأغسطس  15، مت تصفح الرابط يف. 
 .CDIP/18/7، ويه تشري اإىل الوثيقة 7(، املرفق الأول صفحة CDIP/19/3" )الوثيقة التقرير بشأأن توصيات الاس تعراض املس تقل" 4

ينرش س   ل العميل واملوارد املرافقة هل، ادلليهذا  حسب الاقتضاء. ومبجرد صياغة

عداد مقرتحات  لي س تخدم عىل نطاق واسع من قبل ادلول الأعضاء اليت ترغب يف اإ

ىل اللجنة. جديدة  وتقدميها اإ

: توس يع قاعدة املعرفة حول العنارص ما ييل عىل ودلى مقرتح املرشوع هذا القدرة
الرئيس ية الواجب توفرها ليكون مقرتح مرشوع أأجندة التمنية انحجا؛ توجيه الهنج القامئ 
عىل الطلب بغرض تنفيذ توصيات أأجندة التمنية عن طريق تشجيع املزيد من ادلول 

تكون جديدة وشامةل؛ ترسيع أأو تبس يط  مرشوعاتالأعضاء عىل تقدمي مقرتحات 
أأجندة التمنية املنفذة مكرحةل  مرشوعاتاللجنة مقرتحات جديدة؛ زايدة اس تدامة  عامتدا

 أأخرية.

 8 الربانمج برانمج التنفيذ

الصةل بربامج أأخرى 
أأجندة  مرشوعاتمعنية/
 التمنية

 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1 الربامجاملرتبطة بتوصيات أأجندة التمنية، أأي  لربامجالصةل اب

املتصةل مبرشوعات أأجندة التمنية املوافق  32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 11و 10و

 1علهيا

بة يف الصةل ابلنتاجئ املرتق 
 وثيقة الربانمج واملزيانية

 التمنية عىل معل الويبو أأجندةتعممي توصيات  3.3ھ

 شهرا 24 مدة املرشوع

 فرنك سويرسي 000 210 مزيانية املرشوع

 وصف املرشوع .2

 املسأأةل املطروحةمقدمة عن  1.2

2التمنية عىل التوجه حنو النتاجئ واتباع مهنجية تنفيذ املرشوعات. أأجندةيقوم تنفيذ أأغلب توصيات 
يف هذا الصدد، و 

أأكرث الطرق  من بنيواعامتدها  املرشوعاتأأو اللجنة( يف مقرتحات  جلنة التمنيةنظر جلنة التمنية وامللكية الفكرية )يعترب 
عىل حنو  تأأخذ بعني الاعتبارو  الطلب" قامئة عىل"و التقنية "موهجة حنو التمنية" وفعالية لضامن أأن تكون مساعدة الويب

 توصيةدلول الأعضاء )وفقًا ل املدركة يف االتمنية"  خمتلف مس توايت"و اخلاصة الاحتياجات"و "الأولوايت" مناسب
نشاهئا و (. 1أأجندة التمنية  ( 2018مرشوع )يف هناية عام  مقرتح 39، وافقت اللجنة ابلفعل عىل 2007يف عام منذ اإ

تقرير بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ ال  اكن هدف،  2016يف عام و 3ا ادلول الأعضاء املهمتة.هتوعرض أأعدهتا
اجاهتا الوطنية، أأن يف ضوء احتي، "رسة من خالل تشجيع ادلول الأعضاءتعزيز هذه املام هو التمنية أأجندةتوصيات 

قامة   4".ليك تنظر فهيا جلنة التمنية مرشوعاتتصوغ اقرتاحات جديدة لإ

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=431320
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
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لهام  صعوابت ادلول الأعضاء أأحياانً  جتد، قد ومع ذكل  جديدة بشأأن ميكهنا من وضع مرشوعاتللعثور عىل مصدر اإ
املقرتحات  هناك اختالفات كبرية يفتكون ، وغالًبا ما تقوم عىل أأساس صلب مقرتحات مرشوعات وتقدميالتمنية  أأجندة
ىل اللجنة. املقدمة  ه من قبل اللجنة واعامتد ه الهنايئحىت تقدميه يف شلك املقرتح انطالقًا من مرحةل الإعداد ويشملاإ

 ، وحتديداس هتداف احتياجات أأحد الأعضاء ومن هذه املراحل اليت تنطوي عىل صعوبة أأكرث هناك:. مراحل عديدة
 .ملزيانية واجلدول الزمين للتنفيذا لوضع، والعمل مع أأمانة الويبو وات التنفيذأأهداف واحضة وخط

الطلب  القامئة عىل، تفرس طبيعة املساعدة التقنية للويبو املرحةل الأوىل من هذه العملية وبتسليط الضوء أأول عىل
، الناحجة املرشوعاتمن س تلهام ويساعد الاحتديد احتياجات وأأهداف ادلول الأعضاء بدقة.  اليت يكتس هيا مهيةالأ 

التمنية  أأجندةمرشوعات  حولاملعلومات  تبقى، هذا الطلب. ومع ذكل من استيفاء، أأو اجلارية مهنا املكمتةلسواء 
لهيا بسهوةل النفاذحمدودة أأو ل ميكن  للويبو الإلكرتوينوقع عىل املاملتاحة حاليا السابقة  وسائل بدهيية  غياب ىل جانباإ ، اإ
ىل املوارد احملدودة للويبوابل واملرشوعات.  من البحث يفمتكن  قامة والبحث عن تكرار املرشوعات تفادي، فاإن نظر اإ  اإ

اتحةالطلب. ذا السابقة واملقرتحات اجلديدة أأمر حامس للوفاء هب املرشوعاتأأوجه التأ زر بني  معلومات  ومن شأأن اإ
ضافية  ليه  النفاذيسهل  بنسقالتمنية  أأجندةمرشوعات حول اإ  وضع" ننظرة عامة أأوحض ع يقدمأأن  واس تخدامهاإ
من الطلب ابلفعل  ميكن استيفاء، حيث هو تسليط الضوء عىل أأوجه التداخل" احلايل. والهدف من ذكل اتاملرشوع

 ، وكذكل ادلروس املس تفادة من التقياميت السابقة.خالل توس يع املرشوعات القامئة، والنتاجئ

يف  بشلك مبالغ فيه لتشمل قضية كبرية ل ميكن معاجلهتا ت وسع حيان مقرتحات مرشوعاتتقدم يف بعض الأ ، وبوجه عام
 بتاات صةل لهاقضااي ل  تس هتدفحتديد أأهدافها أأو  ل تس تطيعمقرتحات غامضة  تقدمي ، مما قد يؤدي اإىلمرشوع واحد
 اإىلغري مكمتةل عند تقدميها لأول مرة  املرشوعاتاعتبار مقرتحات  الشائع، ليس من ابلإضافة اإىل ذكلو. بلجنة التمنية

 عىل اعتبار أأن غياب، متفهماملوافقة علهيا. وهذا أأمر  قبل ومرات املقرتحات مرات وهو ما ينجم عنه مناقشة، اللجنة
ذا اكن  بيصع  الاتساق يف املعايري والتوقعات  يفي ابلاكمل جبميع  مقرتهحاعىل ادلول الأعضاء أأن تقمي مقدمًا ما اإ

ن غياب. الأساس ية الالزمة ليك تنظر فيه اللجنة قبل املوافقة عليه الرشوط لطلب مشورة مفيدة من  راخسةمعلية  بل اإ
ىل اللجنة مقرتهحا عرضالأمانة يعين أأيًضا أأن معظم ادلول الأعضاء ل تتلقى سوى ادلمع بعد   .لأول مرة املقدم اإ

املوافقة علهيا  من أأجل ودقيقةمجيع ادلول الأعضاء أأمهية تقدمي مقرتحات سلمية  تدرك ،عىل الرمغ من هذه التحدايتو 
عادة تقدمي املقرتحات غري املكمتةل أأو غري الواحضة وقتًا وموارد من الأمانة ومن  وتس تزنفبرسعة.  معلية مراجعة واإ

ىل فرتة س تة أأشهابلإضافة اإىل ذكلوومن اللجنة.  اجلهات الراعية والبيئة العاملية التمنية  جلنة ر بني اجامتعات، ابلنظر اإ
عادة تقدميها عدة مرات خطر  املرشوعات، تواجه ة ابس مترار وتطور قضااي التمنيةاملتغري  وأأن أأمهيهتا  أأن تفقداليت جيب اإ

 .تصبح متجاوزة

بنظرة واحضة حول العنارص مجموعة املبادئ التوجهيية وأأفضل املامرسات ادلول الأعضاء  سزتود، املنطقيةومن الناحية 
التوجيه وادلمع يف هناية  تكثيف يؤديميكن أأن و مرشوع انحج واخلطوات اليت تنطوي علهيا العملية.  مقرتح اليت تكون
ىل  ، واليت من املرحج التمنية أأجندةصةل بتنفيذ توصيات اس هتدافًا وذات  تكون أأكرث مرشوعاتمقرتحات  وضعاملطاف اإ
 ، وتكون مس تدامة عىل املدى الطويل.يف الوقت املناسب ةجلنة التمنيأأن تقبلها 

 الأهداف 2.2

ىل تسهيل  ىل و  جلنة التمنية لتنظر فهيا املرشوعاتمقرتحات  وضعهيدف املرشوع املقرتح اإ  املراحل الأوىلدقة زايدة اإ
ىل  للمقرتحات املقدمة  :من خالل ةوميكن الوصول اإىل هذه ادلق اللجنة،اإ
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مرشوعات مقرتحات  بوضعوأأفضل املامرسات فامي يتعلق  واملسائللمهنجية والتحدايت ل  اجليد ستيعابالا (أأ 
 التمنية؛ أأجندة

 

ضافية يسهل و  (ب اتحة معلومات اإ لهيا بشأأن  النفاذاإ لهام ادلول  واجلارية،املكمتةل مرشوعات أأجندة التمنية اإ وذكل لإ
 القامئة؛ واملرشوعات ةاجلديد اتالأعضاء املهمتة ودمع أأوجه التأ زر بني الطلب

 

عداد و  (ج أأخرى مثل الندوات موارد مفيدة أأي فضاًل عن  الرمسية،مرتمج جبميع لغات الأمم املتحدة  ،معيل دليلاإ
حول العنارص بنظرة واحضة لزتويد ادلول الأعضاء  (،أأو دورة التعمل الإلكرتوين )حسب الاقتضاء الإلكرتونية

 ؛اليت تنطوي علهيا العمليةاليت تكون مقرتح مرشوع انحج واخلطوات 
 

نرش  من خالل عىل اس تخدامه ادلول الأعضاء عىل نطاق واسع وحث ادلليل العميل واملوارد املرافقة هلنرش و  (د
خمصصة أأو غريها من الأنشطة ذات معل ورشات  أأو تنظمي الإلكرتوينعىل موقع الويبو بشأأنه حتديثات  أأي

 الصةل.

 اسرتاتيجية التنفيذ 3.2

ىل أأهداف املرشوع من خالل النتاجئ والأنشطة التالية س ت حق ق دارة  ،وتامتىش متاًما مع، اليت ستستند اإ  املرشوعاتمهنجية اإ
 احلالية املس تخدمة يف الويبو:

لمهنجية والتحدايت واملسائل وأأفضل املامرسات فامي يتعلق بوضع مقرتحات مرشوعات أأجندة ل الاستيعاب اجليد  - 1النتيجة 
دارهتا. التمنية  واإ

 الأنشطة: 

دار  أأجندة التمنية مرشوعاتفامي يتعلق بوضع  احلاليةتقيمي الامنذج واملوارد  (أأ  ، وكذكل تنظمي ورشة معل مع هتاواإ
، واملقميني اخلارجيني اذلين أأجروا اً ادلول الأعضاء املس تفيدة سابق، و املرشوعاتمجموعة خمتارة من مديري 

دارة  املتبعة حاليا يف دواتالأ هنجية و امل ، من أأجل مراجعة التمنية أأجندة ملرشوعاتتقياميت   أأجندة مرشوعاتاإ
؛ تقارير التقيمي اذلايت؛ تقارير والإجنازاحملرز تقرير التقدم  منوذج؛ تقدمي مقرتح املرشوع وثيقة/منوذجالتمنية )

جراؤهالتحسينات ا بشأأن ، وتقدمي توصياتالتقيمي اخلاريج(  .املمكن اإ

جراء من خالل  معلومات مجع (ب مشاورات مع ادلول الأعضاء وأأمانة الويبو )ويفضل أأن يكون ذكل عرب اإ
يف تقدمي  الراغبةاليت تواهجها ادلول الأعضاء  واملسائلوالتحدايت  للبس الشائعة الأس بابعن الإنرتنت( 

؛ فادهيات عن طريقة تقدمي حلولو  املقرتحات؛ الأخطاء الشائعة اليت تؤدي اإىل رفض مقرتحات مرشوعات
أأو يف املايض  املرشوعاتاليت قدمت بنجاح مقرتحات  ادلول الأعضاء اليت اكتسبهتا وكذكل أأفضل املامرسات

 .اليت اس تفادهتاادلروس 

 .فيه لبحثوا اس تخدامهسهل ي  نسقاملتاحة يف  واجلارية املكمتةلالتمنية  مرشوعات أأجندةمعلومات شامةل عن  - 2النتيجة 
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 15، مت تصفح الرابط يف development/ar/agenda/projects.html-https://www.wipo.int/ip، مرشوعات لتنفيذ توصيات أأجندة التمنيةالويبو،  5

 2019أأغسطس 

أأجندة التمنية والاس تعاضة اخلاص بالويبو الإلكرتوين حالًيا عىل موقع  من اجلداول املوجزة املتاحةالاس تفادة  :النشاط
لكرتويننشاء اإ و  5،عهنا اتحته عىل  ميكن البحث فيه فهرس اإ السابقة ، عىل أأن يضم مرشوعات أأجندة التمنية وقعهذا املواإ

ضافية عن لك مرشوعواجلارية مع ت ىل ا، مبا يف وفري معلومات اإ  ،لبدلان املس تفيدة )عند الاقتضاء(ذكل الإشارة اإ
احملرز التقدم عن ، وتقارير وتوصيات والإجنازات واحلصيةل، وأأنشطة ونتاجئ املرشوع الرئيس ية، وتوارخي البدء والانهتاء

 والتقيمي.

عداد  - 3 النتيجة اليت تكون مقرتح لزتويد ادلول الأعضاء بنظرة واحضة حول العنارص أأخرى  وموارد دليل معيلاإ
 .مرشوع انحج واخلطوات اليت تنطوي علهيا العملية

 نشطة:الأ 

عداد  (أأ   حسب الاقتضاء: أأخرى ابلإضافة اإىل عنارص التالية،يتكون من العنارص دليل معيل اإ

ىل  يؤدي رابط -  املكمتةلالتمنية  واذلي يضم مرشوعات أأجندةميكن البحث فيه اذلي لكرتوين الإ فهرس ال اإ
 ؛2 النتيجةمضن  س ت نشأأ وت تاحواجلارية اليت 

 ؛مرشوع مقرتحعند وضع  اليت ينبغي اتباعهامعلية مفصةل خطوة خبطوة و  -

دراهجااملكوانت الرئيس ية  حيتوي عىلمنوذج مرشوح شامل و  - رشوع وأأي امل يف مقرتح  اليت ينبغي اإ
رشادات مرتبطة به ىل سبيل املثال عن طريق معاجلة املرشوع )ع مقرتح، مبا يف ذكل كيفية حتديد نطاق اإ

 ؛الصةلذات  التمنية أأجندةتوصيات  هنج متعدد املراحل( وكيفية حتديد تباعابقضااي كبرية 

، احملمتلني )حسب الاقتضاء( املرشوعات، مبا يف ذكل مديري ة جبهات التصال يف أأمانة الويبوقامئو  -
عداد املقرتحات وكذكل املعلومات اخلاصة ابملرشوع مثل  املتاحني لتقدمي ادلمع املوجه طوال معلية اإ

 ؛ املقرتحني املزيانية واجلدول الزمين

التغلب  الشائعة وس بلالتحدايت  عن ، مبا يف ذكلهتاأأفضل املامرسات وأأس ئةل وأأجوبحتتوي عىل ة قامئ -
، ن طريق حتديد ادلامعني الرئيس ينياملرشوع )عىل سبيل املثال ع قرتحمدمع  س بل عن، وكذكل علهيا

، وحتديد املراحل الرئيس ية يف معلية الإعداد عند املقرتحاليت قد يواهجها  نس بة الاعرتاضواحلد من 
جراء ادلول الأعضاء  ملقرتح(.ا دمعمن أأجل  مشاورات اإ

ىل ليل العميل ادلترمجة  (ب  الرمسية.مجيع لغات الأمم املتحدة اإ

لكرتونيةتنظمي ندوات  (ج مانة تقدمي التوجيه دلول الأعضاء املهمتةاطلب حسب  اإ ، واليت من خاللها ميكن للأ
عدادحول كيفية   .هوتنفيذ التمنية أأجندةمرشوع  اإ

عداد دورة تدريبية عن بعد  (د والإدارة التمنية الويبو بشأأن  أأجندة خبصوص أأاكدميية الويبوابلتنس يق مع اإ
، فضاًل عن هجات املرشوعاتة لدلول الأعضاء ومديري ، واليت س تكون متاحللمرشوعاتالأساس ية 

 التنس يق القطرية.

 .املوارد املرافقة هلواس تخدام  ادلليل العميلنرش احلث عىل  – 4 النتيجة

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/projects.html
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 نشطة:الأ 

ىل تس ل  الإلكرتوينحتديث موقع الويبو  (أأ  الفهرس )مبا يف ذكل  واملواد املرافقة هل ادلليل العميلهيل النفاذ اإ
 .نرشهوتعزيز ( ميكن البحث فيه اذلي الإلكرتوين

وارد املو  لدلليل العميلالرتوجي و  معل أأو أأحداث أأخرى )ي فضل عىل الإنرتنت، وحسب احلاجة( اتعقد ورش (ب
قلميية املكتب ادل اليت ينظمهاالأنشطة احلالية  خالل املرافقة هل ، وذكل لتشجيع عىل حدةويل واملاكتب الإ
ىل ادلول الأعضاء املهمتة بوضع مقرتحات ق هلاملراف واملوارد ادلليل العميلاس تخدام  مرشوعات . تقدمي ادلمع اإ

 التمنية. أأجندةجديدة بشأأن 

منا ست شجعاملرشوع.  لي جرب فيه لك بدل عىل حدةلن يمت اختيار و  يف مراحل معينة  لتشاركادلول الأعضاء املهمتة  واإ
عداده، ،عالوة عىل ذكلو (. 1 النتيجة)ب( مضن النشاطني )أأ( و كطرف يفل املثال )عىل سبي ادلليل  س يفيد مبجرد اإ

 ادلول الأعضاء كلك. العميل واملوارد املرافقة هل

 ااخملاطر احملمتةل واسرتاتيجيات التخفيف مهن 24.

مقرتحات  بوضعفامي يتعلق  اوجتارهب اأ راهئ لعرض: يعمتد املرشوع جزئًيا عىل اس تعداد ادلول الأعضاء 1اخملاطرة 
 .هاالتمنية واعامتد أأجندة مرشوعات

، س يطلب اإرشاك الأطراف اليت مت ، وعند الاقتضاءمعمقةمدير املرشوع مشاورات  س يجري :1التخفيف اسرتاتيجية 
عداد  ىل أأن مشاركة ادلول الأعضاء جتدر الإشاو . العميل واملوارد املرافقة هلادلليل التشاور معها يف اإ  اإىل جانبرة اإ

 .ااحتياجاهت خصيصًا ليالمئ ادلليل العميل واملوارد املرافقة هل وضع س متكن من س تتيحهااملعلومات اليت 

، وقد ختتار اتباع واملوارد املرافقة هلادلليل العميل من  ابلصيغة الهنائيةقد ل تكون ادلول الأعضاء هممتة : 2اخملاطرة 
 اخلاصة هبا بدًل من ذكل.هتا معلي

رشاداته ادلليل العميل واملوارد املرافقة هلعند نرش  :2التخفيف اسرتاتيجية  ، س يؤكد مدير املرشوع عىل فوائد اتباع اإ
 املرشوع وتنفيذه بشلك مس تدام. مقرتحعىل فرص قبول  س يخلفه ذكلاذلي والأثر 
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 الاس تعراض والتقيمي .3

 مواعيد اس تعراض املرشوع 1.3

ة يف الس نة وتقدمي تقرير مرحيل اإىل جلنة التمنية. ويف هناية املرشوع، س ي جرى تقيمي  سيمت اس تعراض املرشوع مر 
 مس تقل ي قدم تقريره اإىل جلنة التمنية.

 اذلايت للمرشوع التقيمي 2.3

 الناحجمؤرشات التنفيذ  نتاجئ املرشوع
 )مؤرشات النتاجئ(

الاستيعاب اجليد للمهنجية والتحدايت  .1
واملسائل وأأفضل املامرسات فامي يتعلق 

بوضع مقرتحات مرشوعات أأجندة التمنية 
دارهتا.  واإ

ىل تقدمي التقارير الرصدلعملية  الأوىل املسودة ا س تمكلت ، ابلإضافة اإ
أأشهر من ، يف غضون تسعة حول نتاجئ ورشة العمل واملشاورات

 بداية املرشوع.

معلومات شامةل عن مرشوعات أأجندة  .2
التمنية املكمتةل واجلارية املتاحة يف نسق 

 يسهل اس تخدامه والبحث فيه

اتحته عىل  لكرتوين ميكن البحث فيه واإ نشاء فهرس اإ موقع الويبو اإ
الس نة أأشهر من  ثالثةيف غضون ، أأجندة التمنيةب اخلاصالإلكرتوين 
 املرشوع.بداية الثانية ل 

عداد  .3 وموارد أأخرى لزتويد  دليل معيلاإ
ادلول الأعضاء بنظرة واحضة حول 

العنارص اليت تكون مقرتح مرشوع انحج 
 واخلطوات اليت تنطوي علهيا العملية

صياغة مقرتحات ل  ادلليل العميلمن املسودة الأوىل  ُأعدت -
الأوىل من الس نة الأشهر الثالثة  خاللالتمنية  أأجندة اتمرشوع

ىل ، الثانية للمرشوع مجيع لغات الأمم املتحدة الرمسية يف وس ي رتمج اإ
 أأشهر من الس نة الثانية للمرشوع س تةغضون 

لكرتونية تنظمي ندوة - حول  ، حسب الطلب،واحدة عىل الأقل اإ
ية خالل الس نة الثان ات أأجندة التمنية وتنفيذ مرشوع وضعكيفية 

 لمرشوعل 
عداد - الويبو بشأأن التمنية  أأجندة حولدورة متهيدية للتعمل عن بعد  اإ

يف غضون س تة أأشهر من الس نة  اتلمرشوعل  الأساس ية دارةلإ واإ 
 الثانية للمرشوع

واس تخدام  ادلليل العميلاحلث عىل نرش  .4
 املوارد املرافقة هل.

 ادلليل العميلديث موقع الويبو الإلكرتوين لتسهيل النفاذ اإىل حت -
يف غضون تسعة أأشهر من الس نة  واملواد املرافقة هل وتعزيز نرشه

 الثانية للمرشوع
الأنشطة احلالية  أأثناء واملوارد املرافقة هل لدلليل العميلالرتوجي  -

قلميية لك للمكتب ادلويل و  خالل الس نة  عىل حدةاملاكتب الإ
 لمرشوع.ل الثانية 

 والفهرس دلليل العميلاب تنياخلاص  الصفحتني الإلكرتونيتنيزايرة  -
اتحهتامرة عىل الأقل خالل الس نة الأوىل من  40 الويبو عىل موقع  اإ

 التمنية اخلاص بأأجندة الإلكرتوين
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 مؤرشات النجاح يف حتقيق أأهداف املرشوع أأهداف املرشوع
 )مؤرشات املأ ل(

عداد مقرتحات مرشوعات لتنظر فهيا  تيسري اإ
ىل زايدة دقة هذه املقرتحات يف  اللجنة واإ

 الأوليةاملرحةل 

 والفهرس دلليل العميلاب تنياخلاص  الصفحتني الإلكرتونيتنيزايرة  -
اتحهتامرة عىل الأقل خالل الس نة الأوىل من  40 عىل موقع  اإ

 التمنية اخلاص بأأجندة الويبو الإلكرتوين
مقرتحات  قدمتمن ادلول الأعضاء اليت  %50ما ل يقل عن  أأفاد -

ادلليل ، أأن س نتنييف غضون  جلنة التمنيةيك تنظر فهيا  مرشوعات
عداد املقرتحات طيةلساعدهتا  العميل واملوارد املرافقة هل  معلية اإ

اتحته  بعدما متت اإ
 اتندو ال من الأفراد اذلين شاركوا يف  %50أأفاد ما ل يقل عن  -

قدت) لكرتونيةالإ  ذا ما ع  دورة التعمل عن  شاركوا يف( أأو اذلين اإ
عداد مرشوعات أأجندة بعد أأن  استيعاهبم قد حتسن بشأأن معلية اإ
دار التمنية   هتاواإ
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 املرفق

 )ابلفرنك السويرسي( مجموع املوارد حسب النتاجئ .4
 

 اجملموع 2021 2020 نتاجئ املرشوع

 خالف املوظفني املوظفني خالف املوظفني املوظفني  
  

الاستيعاب اجليد للمهنجية والتحدايت واملسائل وأأفضل املامرسات فامي يتعلق  - 1النتيجة 

دارهتا.  بوضع مقرتحات مرشوعات أأجندة التمنية واإ

  ،دارهتا تقيمي الامنذج واملوارد احلالية فامي يتعلق بوضع مرشوعات أأجندة التمنية واإ

وكذكل تنظمي ورشة معل من أأجل مراجعة املهنجية والأدوات املتبعة حاليا يف 

دارة مرشوعات أأجندة التمنية   اإ

  بناء عىل التجارب أأفضل املامرسات و التحدايت واملسائل عن مجع معلومات

عداد و/أأو اقرتاح مرشوعات أأجندة التمنية  السابقة بشأأن  اإ
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40000 

 

 

 

10000 

معلومات شامةل عن مرشوعات أأجندة التمنية املكمتةل واجلارية املتاحة يف  - 2النتيجة 

 نسق يسهل اس تخدامه والبحث فيه.

  لكرتوين ميكن البحث فيه نشاء فهرس اإ  اإ
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ذا أأي تلكفة مس تقبلية متعلقة هب التمنية أأجندةمزيانية شعبة تنس يق ستتحمل أأثناء تنفيذ املرشوع. ومع ذكل، غري حمدد تاكليف هذا النشاط تقدير  6   وس تعكسها يف لواحئها.طلبت( ما ذا النشاط )اإ
 وس تعكسها يف لواحئها. قة هبذا النشاطتقدير تاكليف هذا النشاط غري حمدد أأثناء تنفيذ املرشوع. ومع ذكل، ستتحمل مزيانية شعبة تنس يق أأجندة التمنية أأي تلكفة مس تقبلية متعل 7
 قة هبذا النشاط وس تعكسها يف لواحئها.تقدير تاكليف هذا النشاط غري حمدد أأثناء تنفيذ املرشوع. ومع ذكل، ستتحمل مزيانية شعبة تنس يق أأجندة التمنية أأي تلكفة مس تقبلية متعل 8
 .تنس يق العمل املتعلق ابملرشوع الإرشاف عىلشعبة تنس يق أأجندة التمنية سيتوىل املوظفون من  9

عداد  - 3النتيجة  وموارد أأخرى لزتويد ادلول الأعضاء بنظرة واحضة حول  دليل معيلاإ
 العنارص اليت تكون مقرتح مرشوع انحج واخلطوات اليت تنطوي علهيا العملية.

  عداد  ؛ للأمم املتحدةابللغات الست الرمسية  دليل معيلاإ

 لكرتونية حسب الطلب  6تنظمي ندوات اإ

 عداد دورة تعلميية عن بعد  اإ
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 واس تخدام املوارد املرافقة هل. ادلليل العميلاحلث عىل نرش  – 4النتيجة 

  7الإلكرتوينحتديث موقع الويبو  

  دراجههل  واملوارد املرافقة لدلليل العميلالرتوجي  8التدريب والتوعية أأنشطة يف واإ
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 10000 10000 – – – التقيمي

 – – – – – 9مجموع املوظفني

  110,000  100,000  مجموع خالف املوظفني

 000 ,210     اجملموع
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 مجموع املوارد حسب النتاجئ )ابلفرنك السويرسي( .5
 
 )ابلفرنك السويرسي( 

 اجملموع اخلدمات التعاقدية الأسفار والتدريبات واملنح الأنشطة

همامت 

 املوظفني

التدريب وما  أأسفار الغري

يرتبط به من 

 الأسفارمنح 

اخلدمات التعاقدية  النرش راتملؤمتا

 الفردية

تعاقدية خدمات 

 أأخرى

تقيمي الامنذج واملوارد احلالية وكذكل 

تنظمي ورشة معل من أأجل مراجعة 

 املهنجية 

- 15000 - - - 15000 10000 40000 

مجع معلومات بناء عىل التجارب 

عداد و/أأو اقرتاح  السابقة بشأأن اإ

 مرشوعات أأجندة التمنية 

- - - - - 10000  10000 

لكرتوين ميكن البحث فيه  نشاء فهرس اإ  50000  50000 - - - - - اإ

عداد  ابللغات الست  دليل معيلاإ

 الرمسية للأمم املتحدة 

- - - - 15000 10000 25000 50000 

عداد دورة تعلميية عن بعد   50000 - 50000 - - - - - اإ

 التقيمي

 

- - - - - 10,000 -   10,000 

 اجملموع

 
 15,000   15,000 145,000 35,000 210,000 
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 اجلدول الزمين للتنفيذ .6

 

 الأنشطة

 الفصول

2020 2021 

 الرابع الثالث الثاين الأول الرابع الثالث الثاين الأول

دارهتا، وكذكل تنظمي ورشة معل مع  تقيمي الامنذج واملوارد احلالية فامي يتعلق بوضع مرشوعات أأجندة التمنية واإ

خمتارة من مديري املرشوعات، وادلول الأعضاء املس تفيدة سابقًا، واملقميني اخلارجيني اذلين أأجروا مجموعة 

دارة مرشوعات  تقياميت ملرشوعات أأجندة التمنية، من أأجل مراجعة املهنجية والأدوات املتبعة حاليا يف اإ

رز والإجناز؛ تقارير التقيمي اذلايت؛ أأجندة التمنية )منوذج/وثيقة تقدمي مقرتح املرشوع؛ منوذج تقرير التقدم احمل

جراؤها.  تقارير التقيمي اخلاريج(، وتقدمي توصيات بشأأن التحسينات املمكن اإ

x x x      

جراء مشاورات مع ادلول الأعضاء وأأمانة الويبو )ويفضل أأن يكون ذكل عرب  مجع معلومات من خالل اإ

الإنرتنت( عن الأس باب الشائعة للبس والتحدايت واملسائل اليت تواهجها ادلول الأعضاء الراغبة يف تقدمي 

ل عن طريقة تفادهيا؛ مقرتحات مرشوعات؛ الأخطاء الشائعة اليت تؤدي اإىل رفض املقرتحات وتقدمي حلو 

يف املايض  املرشوعاتوكذكل أأفضل املامرسات اليت اكتسبهتا ادلول الأعضاء اليت قدمت بنجاح مقرتحات 

 أأو ادلروس اليت اس تفادهتا.

 

x 

 

x 

 

 

     

اتحته عىل هذا املوقع، عىل أأن يضم مرشوعات أأجندة التمنية  لكرتوين ميكن البحث فيه واإ نشاء فهرس اإ اإ

 واجلاريةالسابقة 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

عداد      املرشوعاتللمساعدة يف وضع مقرتحات  دليل معيلاإ

x 

 

x 

 

x 

 

 

  

   x      اإىل مجيع لغات الأمم املتحدة الرمسية  ادلليل العميلترمجة 

عداد دورة تدريبية عن بعد خبصوص أأجندة الويبو بشأأن التمن       ية والإدارة الأساس ية للمرشوعاتاإ

x 

 

x 

 

x 
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ىل    x x      واملواد املرافقة هل تعزيز نرشه ادلليل العميلحتديث موقع الويبو الإلكرتوين لتسهيل النفاذ اإ

مانة تقدمي التوجيه  لكرتونية حسب طلب ادلول الأعضاء املهمتة، واليت من خاللها ميكن للأ تنظمي ندوات اإ

عداد مرشوع أأجندة التمنية وتنفيذه  10حول كيفية اإ

       x 

واملوارد املرافقة هل خالل الأنشطة احلالية اليت  لدلليل العميلعقد ورشات معل أأو أأحداث أأخرى والرتوجي 

 11ويل واملاكتب الإقلميية عىل حدةينظمها املكتب ادل

      x x 

 تقيمي املرشوع

 

       x 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
 .بعد تنفيذ املرشوع املتاح حسب الطلب حىتر هذا النشاط سيس مت 10
 سيس متر هذا النشاط حىت بعد تنفيذ املرشوع. 11


